
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Βελτίωση επιχειρηµατικού περι-
βάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες α-
κινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας
και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Είναι πρόδηλο ότι η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος,
φιλικού στο επιχειρείν και τις νέες και υγιείς επενδύσεις,
αποτελεί όρο και προϋπόθεση για την επιβίωση της ελ-
ληνικής επιχειρηµατικότητας και κατ’ επέκταση για την
επιβίωση της ελληνικής οικονοµίας. Αποτελεί στην ου-
σία τo θεµέλιo λίθο πάνω στoν οποίο διαµορφώνεται πά-
νω σε πιο στέρεες και υγιείς βάσεις ένα νέο µοντέλο α-
νάπτυξης. Ένα µοντέλο ανάπτυξης που θα έχει ως βασι-
κά του χαρακτηριστικά την ανταγωνιστικότητα, την εξω-
στρέφεια, την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων,
την επανεκκίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας και
την καινοτοµία.
Από το νέο επενδυτικό νόµο που δίνει ευκαιρίες στις

επιχειρήσεις µε το νέο πλαίσιο για τις ιδιωτικές επενδύ-
σεις, έως και τη σύσταση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., οι δράσεις
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, έχουν ως άµεσο στόχο το σεβασµό του επεν-
δυτή και την εγγύηση διαφάνειας σε όλα τα στάδια υπο-
βολής και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Όλες
αυτές οι µεταρρυθµίσεις είχαν ως αποτέλεσµα η χώρα
µας να παρουσιάσει για πρώτη φορά τα τελευταία χρό-
νια µια σαφή βελτίωση στους παγκόσµιους δείκτες που
µετρούν το επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως αναφέρει
τόσο η ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ, όσο και η έκθεση της
Παγκόσµιας Τράπεζας. 
Ωστόσο, για την ουσιαστική πάταξη και οριστική εξά-

λειψη της γραφειοκρατίας που εξέθρεψε για δεκαετίες
το πελατειακό κράτος, σε όλο το φάσµα της δηµόσιας
διοίκησης, απαιτούνται ακόµα πιο γενναία και αποφασι-
στικά βήµατα, αλλά κυρίως συντονισµός και συνεργασία
ολόκληρης της δηµόσιας διοίκησης, ώστε να διασφαλι-
στεί και η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεών µας.  
Ένα τέτοιο βήµα, µια τέτοια µεγάλη τοµή, είναι η πρω-

τοβουλία για «Μια Ελλάδα Φιλική στις Επιχειρήσεις». Έ-
νας φιλόδοξος σχεδιασµός, ο οποίος έγινε από το ΥΠΑ-
ΑΝ  σε συνεργασία πάντα µε κάθε έναν από τους πολιτι-
κούς προϊσταµένους των δώδεκα κατά περίπτωση συ-
ναρµοδίων Υπουργείων. 
Το Σχέδιο Δράσης θα υλοποιηθεί εντός συγκεκριµένου

χρονοδιαγράµµατος, 2011-2012, αποδεικνύοντας ότι η
Ελλάδα ήδη χαράζει και σκοπεύει να ακολουθήσει τα ε-
πόµενα χρόνια ένα δρόµο µεταρρυθµίσεων προς όφελος
ενός βιώσιµου και σταθερού επιχειρηµατικού περιβάλλο-
ντος. 
Η µνηµονιακή υποχρέωση καταγραφής των σηµαντι-

κότερων εµποδίων στην επιχειρηµατική δραστηριότητα
έδωσε την ευκαιρία πρώτα να εντοπιστούν και κατόπιν
να σχεδιαστεί η άρση των πλέον σηµαντικών εµποδίων
στην επιχειρηµατικότητα. Αυτό επιτεύχθηκε µετά την ε-
παφή µε όλους τους συλλογικούς φορείς επιχειρηµατι-
κότητας της χώρας, τη διοργάνωση ανοιχτών ηµερίδων
για επιχειρηµατίες, στις οποίες καταγράφτηκαν εξα-
ντλητικά τα ζητήµατα που τους απασχολούν και τη σχε-
τική έκθεση που συνέταξε το ΙΟΒΕ µε βάση το υλικό που

συγκεντρώθηκε. Επίσης, σηµαντικό παράγοντα αποτέ-
λεσε το γεγονός ότι  εκπρόσωποι από όλα τα συναρµό-
δια υπουργεία δεσµεύτηκαν για την υλοποίηση συγκε-
κριµένων δράσεων µέσα σε ρεαλιστικό και δεσµευτικό
χρονοδιάγραµµα. 
Είναι προφανές ότι η βελτίωση του επιχειρηµατικού

περιβάλλοντος στην Ελλάδα αποτελεί µια συνεχή διαδι-
κασία µε πληθώρα µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεων, οι
οποίες µέλλει να επέλθουν, τόσο σε θεσµικό επίπεδο, ό-
σο και σε επίπεδο πρακτικών διατάξεων πολιτικής. 
Ο στόχος είναι να καλυφθεί, µέσα από µια ολοκληρω-

µένη προσέγγιση, ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης, το
πλήρες φάσµα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
(στον πλήρη κύκλο ζωής των επιχειρήσεων), από την σύ-
σταση µιας επιχείρησης, έως το κλείσιµό της ή την εκκα-
θάριση των περιουσιακών της στοιχείων. 
Το Σχέδιο Δράσης περιλαµβάνει 79 δράσεις πολιτικής

για την άρση των πλέον σηµαντικών εµποδίων στην επι-
χειρηµατικότητα, και βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης
από το 3ο τρίµηνο του 2011 έως και το τέλος του 2012. 
Αναλυτικά οι τοµείς στου οποίους θα υπάρξουν παρεµ-

βάσεις είναι οι εξής:
• Σύσταση επιχείρησης               
• Εγκατάσταση επιχείρησης 
• Εργασιακά – Ασφαλιστικά θέµατα 
• Μεταφορές                                                                                                    
α. Εγχώριες µεταφορές 
β. Διασυνοριακές µεταφορές (εισαγωγές)                                                       
γ. Διασυνοριακές µεταφορές (εξαγωγές)                                                                                  
• Προβλήµατα  στη λειτουργία των αγορών                                                               
• Συναλλαγές µε το δηµόσιο / ανάληψη κρατικών προ-

µηθειών
• Φορολογία  
• ΕΣΠΑ 2007-2013                                                                                                               
• Έρευνα / Καινοτοµία                                                                                    
• Λύση / Εκκαθάριση επιχείρησης 
Το παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνει σειρά διατάξεων

για τη βελτίωση της επιχειρηµατικότητας. Σκοπός του εί-
ναι η ενσωµάτωση των οριζοντίων προβλέψεων του Σχε-
δίου Δράσης σε ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο και η πε-
ραιτέρω διεύρυνση τοµέων στους οποίους µπορεί να υ-
πάρξει νοµοθετική παρέµβαση για τη διευκόλυνση του ε-
πιχειρείν, η οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων 12 βασι-
κές δράσεις. 
Η πλέον ριζοσπαστική και ρηξικέλευθη ρύθµιση είναι η

θεσµοθέτηση ενός νέου εταιρικού τύπου, της ιδιωτικής
κεφαλαιουχικής εταιρείας, που ανατρέπει τα έως τώρα
δεδοµένα στην επιχειρηµατική δράση, η οποία έχει ε-
µπορικό σκοπό και ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ και
της οποίας η σύσταση θα είναι πιο ευέλικτη και σύγχρο-
νη από αυτήν της ανώνυµης εταιρίας, ενώ θα µπορεί να
συσταθεί και ως µονοπρόσωπη.
Το επιχειρηµατικό περιβάλλον της Ελλάδας πρέπει να

αλλάξει για να προσελκύσει επενδυτές και να προάγει
την επιχειρηµατικότητα. Οι προτεινόµενες διατάξεις, µα-
ζί µε πολλές άλλες που βρίσκονται σε διαδικασία τελι-
κής επεξεργασίας, έρχονται να συµβάλλουν καθοριστικά
στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικότερου προς
τις επιχειρήσεις, που θα διευκολύνει την ανάληψη επι-
χειρηµατικών κινδύνων και την επένδυση σε δηµιουργία
και σε ανάπτυξη επιχειρήσεων. Το ΥΠΑΑΝ θα αναλάβει
το συντονισµό, αλλά και το κύριο βάρος της υλοποίησης
στην πράξη όλων των παρακάτω διατάξεων.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του προτεινόµενου νό-
µου επιδιώκεται, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµα-
τείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας, η απλοποίηση της διαδικα-
σίας της αδειοδότησης των επιχειρήσεων µε τη θέσπιση
οριζόντιων ρυθµίσεων που ισχύουν κατά τη διαδικασία
της αδειοδότησης των επιχειρήσεων που διασφαλίζουν
τη διαφάνεια και την επιτάχυνση των διαδικασιών.
Οι διατάξεις περί οριζοντίων ρυθµίσεων εφαρµόζονται

στη διαδικασία αδειοδοτήσεων όλων των επιχειρηµατι-
κών δραστηριοτήτων (Μεταποίηση, ΑΠΕ, Τουρισµός, Ο-
ρυκτός Πλούτος κλπ). Πιο συγκεκριµένα:

1) Όλες οι αδειοδοτικές αρχές υποχρεούνται, απο-
κλειστικά για λόγους διαφάνειας, να αναρτούν στο δια-
δικτυακό τους τόπο όλες τις άδειες, αποφάσεις, εγκρί-
σεις κλπ. αναφορικά µε την αδειοδοτική διαδικασία. Οι
αδειοδοτικές αρχές διασυνδέονται µεταξύ τους µέσω ε-
νιαίου πληροφοριακού συστήµατος. Οι αιτήσεις για αδει-
οδότηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά και διακινούνται ο-
µοίως ηλεκτρονικά ανάµεσα στις συναρµόδιες υπηρε-
σίες.

2) Προς αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων, σε περι-
πτώσεις τροποποίησης της άδειας λόγω κάποιας µετα-
βολής της επιχείρησης (αλλαγή επωνυµίας, µεταβίβαση
κλπ.), προσκοµίζονται µόνο τα δικαιολογητικά, τα οποία
αφορούν τη µεταβολή και όχι εκ νέου όλα τα ήδη προ-
σκοµισθέντα για την αρχική άδεια δικαιολογητικά.

3) Η βάση δεδοµένων του ΓΕΜΗ συνδέεται µε τις βά-
σεις δεδοµένων των Αδειοδοτικών Αρχών. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο καταργούνται οι διπλές βάσεις δεδοµένων και
η πολλαπλή αναζήτηση των ίδιων δικαιολογητικών από
τον ενδιαφερόµενο. 

4) Οι αδειοδοτούσες αρχές υποχρεούνται να αναρτή-
σουν στο δικτυακό τους τόπο τον κατάλογο των δικαιο-
λογητικών που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών
της αρµοδιότητας τους, καθώς και να περιγράψουν λε-
πτοµερώς τη διαδικασία απονοµής αυτών. Απαγορεύεται
από την αδειοδοτούσα αρχή να ζητάει επιπλέον δικαιο-
λογητικά από αυτά που περιλαµβάνονται στον αναρτη-
µένο από αυτήν κατάλογο στο διαδίκτυο. Οι υπάλληλοι
που πράττουν τα αντίθετα διώκονται πειθαρχικά.

5) Καλούνται όλα τα Υπουργεία να επανεξετάσουν το
καθεστώς απονοµής αδειών της αρµοδιότητας τους µε
σκοπό τη σηµαντική µείωση, αφενός των απαιτούµενων
αδειών και αφετέρου των επιµέρους δικαιολογητικών
που απαιτούνται για την έκδοση τους. Τα σχετικά πορί-
σµατα αποστέλλονται στο ΥΠΑΑΝ, το οποίο περαιτέρω
οφείλει εντός προθεσµίας να προβεί σε κωδικοποίηση
του νοµοθετικού καθεστώτος που διέπει τις αδειοδοτή-
σεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ο ν.3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης

στρατηγικών επενδύσεων» (Α΄ 204) εισήγαγε για πρώτη
φορά ένα ειδικό, ευέλικτο, διαφανές και αντικειµενικό
πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και διοικητικών δοµών για
την υλοποίηση µεγάλων δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύ-
σεων, σε σύµπνοια µε τις περιβαλλοντικές αρχές. 
Σήµερα, ένα έτος µετά την ενεργοποίησή του, το πλαί-

σιο αυτό κανόνων, που ήδη αποτελεί εργαλείο για τη
στήριξη της εθνικής οικονοµίας, τη δηµιουργία ενός νέ-
ου εθνικού µοντέλου ανάπτυξης, την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και τη δηµιουργία δοµικών προϋποθέσε-
ων στήριξης και αύξησης της απασχόλησης, είναι ώριµο
να επεκταθεί, βελτιστοποιώντας τη λειτουργία του και α-
παντώντας ταυτόχρονα στην ανάγκη προσαρµογής της
αναπτυξιακής νοµοθεσίας στις τρέχουσες οικονοµικές
συνθήκες, όπως έχουν πλέον διαµορφωθεί.
Οι προτεινόµενες αλλαγές στο νόµο γίνονται µε δύο

στόχους :
Α. Να καταστεί πιο αποτελεσµατικός στην λειτουργία

του, 
Β. Να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής, ώστε να δοθεί

ώθηση στις µεγάλες και αναγκαίες επενδύσεις. 
Οι σηµαντικότερες αλλαγές που εισάγονται, µεταξύ

άλλων στον ν. 3894/2010, είναι οι εξής:
1. Μειώνονται τα ποσοτικά όρια των προϋποθέσεων υ-

παγωγής Στρατηγικών Επενδύσεων και επιδιώκεται η
πλήρης αντικειµενικοποίησή τους. Ταυτόχρονα, προστί-
θενται ευνοϊκότερες διατάξεις για τις βιοµηχανικές ε-
πενδύσεις. 
Συγκεκριµένα, µε τις προτεινόµενες διατάξεις επανα-

προσδιορίζεται η έννοια της στρατηγικής επένδυσης, δι-
ευρύνοντας το πεδίο εφαρµογής του ν.3894/2010, ενώ
επιδιώκεται η πλήρης αντικειµενικοποίηση των προϋπο-
θέσεων ένταξης.
α) Ειδικότερα, αναπροσαρµόζονται τα όρια του συνο-

λικού κόστους των επενδύσεων που ορίζονται ως στρα-
τηγικές, και διαµορφώνονται πλέον αντί για 200.000.000
ευρώ σε 100.000.000 ευρώ, ή σε 40.000.000 ευρώ µε τη
παράλληλη δηµιουργία τουλάχιστον 120 θέσεων εργα-
σίας (αντί για 75.000.000 ευρώ και 200 θέσεων εργα-
σίας), ενώ ορίζεται εφεξής ως στρατηγική η επένδυση
που δηµιουργεί άνω των 150 νέων θέσεων εργασίας (α-
ντί των 250 που προβλέπονται σήµερα).
β) Επιπλέον, εισάγεται ειδική κατηγορία στρατηγικής

επένδυσης, στον τοµέα της βιοµηχανίας, εντός ήδη ορ-
γανωµένων υποδοχέων. Στην περίπτωση αυτή, το συνο-
λικό κόστος της επένδυσης πρέπει να είναι άνω των
15.000.000 ευρώ, ποσό που προσιδιάζει στα πραγµατικά
µεγέθη του κλάδου της βιοµηχανίας και απηχεί την κε-
ντρική πολιτική επιλογή για την ενίσχυση της κατασκευ-
ής σύγχρονων βιοµηχανικών και παραγωγικών υποδο-
µών στη χώρα, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτόν στη
δηµιουργία αυτόνοµης ανάπτυξης.
γ) Θεσπίζεται νέο κριτήριο υπαγωγής για τις επενδύ-

σεις άνω των 3.000.000 ευρώ, οι οποίες προωθούνται
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µέσω του χρηµατοδοτικού προγράµµατος Jessica, εργα-
λείο χρηµατοδότησης επενδυτικών έργων προωθούµενο
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που στοχεύει στην υλο-
ποίηση, µέσα από αστικές παρεµβάσεις, αναβάθµισης
της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις πόλεις. Ο εγγε-
νής περιορισµός του χρηµατοδοτικού µηχανισµού JES-
SICA, είναι ότι το σύνολο των Διαρθρωτικών πόρων, που
έχουν δεσµευθεί για την αξιοποίηση του εργαλείου αυ-
τού, οφείλει να απορροφηθεί µέχρι το τέλος του 2015, ε-
νώ σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυ-
νος απώλειάς τους. 

2. Παρέχεται η δυνατότητα στην Διυπουργική Επιτρο-
πή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε) να εντάξει στις
διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων τελικές επενδυτι-
κές προτάσεις ελάχιστων προδιαγραφών. Οι Δηµόσιες
Στρατηγικές Επενδύσεις µπορούν, υπό προϋποθέσεις,
να αποτελέσουν σηµαντικό όχηµα ανάπτυξης και ανά-
δειξης των επενδυτικών δυνατοτήτων της Ελλάδας σε
πλήρη µάλιστα αντιδιαστολή µε λογικές «εκποίησης».
Μέχρι σήµερα δεν έχουν υποβληθεί στη Δ.Ε.Σ.Ε ολοκλη-
ρωµένες προτάσεις για Δ.Σ.Ε, γεγονός το οποίο οφείλε-
ται κυρίως στην αδυναµία των φορέων του δηµοσίου το-
µέα (λόγω π.χ. συντρεχουσών αρµοδιοτήτων, έλλειψης
τεχνογνωσίας κ.α.) να προχωρήσουν στην διάρθρωση
και προετοιµασία ολοκληρωµένων επενδυτικών σχε-
δίων, τα οποία όχι µόνο θα πληρούν τα κριτήρια υπαγω-
γής, αλλά θα είναι και σε θέση να κινητοποιήσουν το διε-
θνές επενδυτικό ενδιαφέρον.  

3. Για την καλύτερη αντιµετώπιση δηµοσίων στρατηγι-
κών επενδύσεων µε αντικείµενο το οποίο παρουσιάζει ι-
διαίτερη τεχνική πολυπλοκότητα προστίθεται η διαδικα-
σία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, όπως αυτή προβλέ-
πεται από την κοινοτική νοµοθεσία και τις κείµενες δια-
τάξεις. Αποκλειστικό κριτήριο της τελικής επιλογής απο-
τελεί το συνολικό οικονοµικό αντάλλαγµα προς το Ελ-
ληνικό Δηµόσιο.

4. Ορισµός νέας (πιο σύντοµης) ανατρεπτικής προθε-
σµίας 45 ηµερών για την έκδοση της άδειας αντί διµήνου
που προβλέπεται σήµερα, σε συνδυασµό µε την παροχή
στην αρµόδια υπηρεσία αποκλειστικής προθεσµίας επτά
(7) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του φακέλου
µέσα στην οποία µπορεί να ζητήσει εφ’ άπαξ τυχόν απα-
ραίτητα επιπλέον στοιχεία για την ολοκλήρωση του. 

5. Επιπρόσθετα προσδιορίζεται το ειδικό πειθαρχικό
παράπτωµα το οποίο δηµιουργείται µε τον ν. 3894/2010
για περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης των ανωτέρω
προθεσµιών.

6. Προβλέπονται πλέον δύο τύποι εγγυητικών επιστο-
λών, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σε ποσοστό
0,5% του κόστους της επένδυσης, η οποία επιστρέφεται
στον επενδυτή µε το πέρας της αδειοδοτικής διαδικα-
σίας, και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε πο-
σοστό 0,75% του συνολικού κόστους της επένδυσης, η
οποία επιστρέφεται µε την ολοκλήρωση της επένδυσης,
αντί µιας εγγυητικής επιστολής έως το 2% της επένδυ-
σης που ισχύει σήµερα και η οποία κατατίθεται µε τον
πλήρη φάκελο για την αδειοδότηση, µετά την υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3894/2010 από τη ΔΕΣΕ.
Με αυτό τον τρόπο, εξορθολογίζεται η διαδικασία σε

σχέση µε την εγγυητική επιστολή, που δηµιουργούσε
πρακτικές δυσχέρειες ανταπόκρισης από πλευράς των
τραπεζών, κυρίως λόγω των σηµερινών εξαιρετικά δυ-
σχερών συνθηκών λειτουργίας του τραπεζικού συστήµα-
τος, περιορίζοντας χρονικά το κόστος για τον επενδυτή,

χωρίς όµως να διαταράσσεται ή να απειλείται το δηµό-
σιο συµφέρον. 

7. Λαµβάνεται µέριµνα για την παροχή όλων των απα-
ραίτητων προϋποθέσεων, ώστε η «Επενδύστε στην Ελ-
λάδα Α.Ε.» να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα µέσα για
την εξυπηρέτηση του αναβαθµισµένου εταιρικού σκο-
πού. 

8. Τίθεται καταληκτική προθεσµία για την υποβολή αι-
τήσεων ένταξης στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3894/2010,
η 1η  Ιανουαρίου 2016.

9. Εισάγεται η Διαδικασία Αδειοδοτικής Προώθησης Ι-
διωτικών Επενδύσεων, στη λειτουργία και το σκοπό της
εταιρίας «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», η οποία ανα-
λαµβάνει  επιπλέον την ευθύνη λειτουργίας «υπηρεσίας
µιας στάσης» (one-stop-shop) για τη διαπεραίωση της α-
δειοδοτικής διαδικασίας των µη στρατηγικών επενδύσε-
ων. 
Ειδικότερα, εισάγεται η Διαδικασία Αδειοδοτικής Προ-

ώθησης Ιδιωτικών Επενδύσεων (Δ.Α.Π.Ε), η οποία απο-
σκοπεί στην παροχή συνδροµής στην αδειοδοτική διαδι-
κασία κάθε επένδυσης, που δεν αποτελεί µεν στρατηγι-
κή κατά την έννοια του νόµου, αλλά είναι άνω των δύο ε-
κατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ και εµπίπτει στις κατηγο-
ρίες Α1 και Α2 περιβαλλοντικής όχλησης, όπως αυτές
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4014/2011 «Περι-
βαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περι-
βαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότη-
τας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209). 
Για  το σκοπό αυτό,  συστήνεται στην εταιρία «Επεν-

δύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ειδική Μονάδα  Αδειοδοτικής
Προώθησης Επενδύσεων, η οποία λειτουργεί ως υπηρε-
σία µια στάσης, λαµβάνοντας εντολή από επενδυτές
προκειµένου να προβεί έναντι πάσης δηµόσιας αρχής σε
όλες τις αναγκαίες νόµιµες ενέργειες για τη διεκπεραίω-
ση των διαδικασιών έκδοσης των αιτηθησοµένων αδει-
ών.
Για την εξυπηρέτηση του νέου αυτού «ΚΕΠ» αδειοδο-

τήσεων, συστήνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας, Μητρώο Χειριστών Αδειοδο-
τικής Προώθησης Επενδύσεων (Μη.Χ.Α.Π.Ε.), στο οποίο
θα εγγράφονται µετά από αίτηση, φυσικά πρόσωπα κά-
τοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή A.T.Ε.Ι. µε επαρκή εµπειρία στην
αδειοδότηση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα αναλαµ-
βάνουν τη διεκπεραίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας
για λογαριασµό του ιδιώτη επενδυτή.
Η εισαγωγή της  Διαδικασίας Αδειοδοτικής Προώθη-

σης Ιδιωτικών Επενδύσεων αποτελεί ένα σηµαντικό βή-
µα, τόσο για την προσπάθεια τόνωσης της εγχώριας ε-
πενδυτικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όσο και
για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων µεσαίου µεγέ-
θους. Αποτελεί µια νέα λειτουργία στην υπηρεσία του
πολίτη-επενδυτή, στην κατεύθυνση της διαµόρφωσης ε-
νός φιλικού γι’ αυτόν περιβάλλοντος, καθώς µέσω της
ειδικής Μονάδας Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων
παρέχεται η δυνατότητα χρήσης «υπηρεσία µια στάσης»
στη συντριπτική πλειοψηφία των σηµαντικότερων επεν-
δυτικών προτάσεων, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και δια-
φάνεια συναλλαγής, ταυτότητα «συνοµιλητή», µέγεθος
απολύτως κρίσιµο για την εισερχόµενη επιχειρηµατικό-
τητα, χωρίς όµως να επεµβαίνει στους εκ του νόµου
προβλεπόµενους χρόνους έκδοσης των αδειών. 
Με την εφαρµογή της νοµοθεσίας αυτής προβλέπεται

να δοθεί πραγµατική αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική
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οικονοµία µε την παροχή ενός σίγουρου επενδυτικού πε-
ριβάλλοντος στους περισσότερους δυνητικούς επενδυ-
τές και ειδικά για το κρίσιµο χρονικό διάστηµα των επο-
µένων ετών. 
Αυτονόητο τελικό στόχο αποτελεί η πλήρης αναδόµη-

ση του επενδυτικού πλαισίου της χώρας, έτσι ώστε όλες
οι επενδύσεις στην Ελλάδα να γίνονται γρήγορα χωρίς
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και προς όφελος της οικο-
νοµίας και της κοινωνίας µας.  

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3894/2010 και

Άρθρο 3
Τροποποίηση καταστατικού της εταιρίας 

«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»

Άρθρο 1 του ν. 3894/2010

Με τις τροποποιήσεις στο εισαγωγικό άρθρο του ν.
3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρα-
τηγικών Επενδύσεων» (fast track) (Α΄ 204) διευρύνεται
το πεδίο εφαρµογής του νοµικού πλαισίου και µειώνο-
νται τα ποσοτικά όρια των προϋποθέσεων υπαγωγής
Στρατηγικών Επενδύσεων στις διατάξεις του νόµου.
Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η πλήρης αντικειµενικοποίηση
των προϋποθέσεων ένταξης µέσω της απαλοιφής των ε-
λασσόνων περιπτώσεων υπαγωγής  «γ», «δ», «ε»,  οι ο-
ποίες πλέον και µε την προτεινόµενη µείωση των γενι-
κών ορίων δεν κρίνονται απαραίτητες για την ένταξη ε-
πενδύσεων µικρότερου µεγέθους.
Συγκεκριµένα, το  συνολικό κόστος των επενδύσεων

που εντάσσονται στις διατάξεις ν. 3894/2010 πρέπει
πλέον να ανέρχεται άνω του ποσού: των 100.000.000
ευρώ (αντί για 200.000.000 ευρώ) ή άνω του ποσού των
40.000.000 ευρώ µε τη παράλληλη δηµιουργία τουλάχι-
στον 120 θέσεων εργασίας (αντί για 75.000.000 ευρώ
και 200 θέσεων εργασίας) ή να δηµιουργούνται άνω των
150 νέων θέσεων εργασίας (αντί για 250 νέων θέσεων).
Επιπλέον, εισάγεται ειδική κατηγορία υπαγωγής όσον

αφορά επενδύσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας, εντός ή-
δη οργανωµένων υποδοχέων. Στην περίπτωση αυτή επι-
λέγεται ως προϋπόθεση το συνολικό κόστος της επέν-
δυσης να είναι πάνω από δεκαπέντε εκατοµµύρια
(15.000.000), ποσό σηµαντικά µικρότερο από τις γενικές
διατάξεις, το οποίο όµως προσιδιάζει στις πραγµατικότη-
τες του κλάδου της βιοµηχανίας και απηχεί την κεντρική
πολιτική επιλογή της Πολιτείας για την ενίσχυση της
προσπάθειας κατασκευής σύγχρονων βιοµηχανικών και
παραγωγικών υποδοµών στη χώρα, συµβάλλοντας µε
τον τρόπο αυτόν στη δηµιουργία αυτόνοµης ανάπτυξης
και στοχεύοντας ευθέως στο πρόβληµα της «αποβιοµη-
χάνισης» της ελληνικής οικονοµίας. Οι κατηγορίες 10-33
αντλούνται από την Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οι-
κονοµικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 2008) της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας την οποία έχει διαδεχτεί η ΕΛ-
ΣΤΑΤ. Το σχετικό παράρτηµα του νόµου µπορεί να προ-
σαρµόζεται σε µεταγενέστερες στατιστικές ταξινοµή-
σεις ή και να παραλλάσσει από αυτές µε απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Τέλος, ένα επιπρόσθετο ευνοϊκό κριτήριο υπαγωγής

θεσπίζεται για τις επενδύσεις, οι οποίες προωθούνται

µέσω του µηχανισµού JESSICA, ο οποίος συνιστά µέσο
χρηµατοδότησης επενδυτικών έργων προωθούµενο από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που στοχεύει στην υλοποίηση
µέσα από αστικές παρεµβάσεις αναβάθµισης της ποιότη-
τας ζωής των κατοίκων στις πόλεις. Ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό της περίπτωσης αυτής και πρόκριµα για την επιλο-
γή της είναι ο εγγενής περιορισµός του χρηµατοδοτικού
µηχανισµού JESSICA ότι το σύνολο των Διαρθρωτικών
πόρων, που έχουν δεσµευθεί για την αξιοποίηση του ερ-
γαλείου, οφείλουν να διοχετευθούν επενδυτικά στα έρ-
γα µέχρι το τέλος του 2015, ενώ σε διαφορετική περί-
πτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας τους.

Άρθρο 2 του ν. 3894/2010

Επικαιροποίηση της εκ του νόµου σύνθεσης της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(Δ.Ε.Σ.Ε.).

Άρθρο 3 του ν. 3894/2010

Με την προσθήκη της νέας παραγράφου 4 στο Άρθρο
3 του ν. 3894/2010 παρέχεται η δυνατότητα στη Διυ-
πουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε)
να προχωρήσει σε ένταξη στις διαδικασίες στρατηγικών
επενδύσεων τελικών επενδυτικών προτάσεων ελάχι-
στων προδιαγραφών. Η δυνατότητα αυτή πραγµατώνε-
ται µέσω της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» στην οποία
η Δ.Ε.Σ.Ε αναθέτει τη διάρθρωση των τελικών επενδυτι-
κών προτάσεων, την κατάρτιση ολοκληρωµένων φακέ-
λων επενδυτικών σχεδίων Δηµοσίων Στρατηγικών Επεν-
δύσεων και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια. 
Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στη Δ.Ε.Σ.Ε η δυνατό-

τητα να κάνει χρήση του νοµοθετικού πλαισίου των
στρατηγικών επενδύσεων ως εργαλείου αξιοποίησης
των επενδυτικών δυνατοτήτων που παρέχονται µέσω
συνεργασιών του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, λαµβά-
νοντας πάντα υπόψη ότι σηµείο αναφοράς στο
ν.3894/2010, σε σχέση µε την προσέλκυση ξένων άµε-
σων επενδύσεων σηµαντικής έντασης, αποτελούσε η
έννοια των Δηµόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Σ.Ε). 
Οι Δ.Σ.Ε µπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αποτελέσουν

σηµαντικό όχηµα ανάπτυξης και ανάδειξης των επενδυ-
τικών δυνατοτήτων της Ελλάδας σε πλήρη µάλιστα αντι-
διαστολή µε λογικές «εκποίησης», καθώς ειδικά µέσω
της προτεινόµενης διαδικασίας το επενδυτικό σχέδιο
καθίσταται ώριµο και αποκτά υπεραξία πριν ο κύριος του
απευθυνθεί στην επενδυτική αγορά, ενώ το Δηµόσιο έ-
χει διασφαλίσει ήδη τους βασικούς όρους και τις ελάχι-
στες προδιαγραφές σε σχέση µε τις πραγµατικές δυνα-
τότητες του έργου.  
Μέχρι σήµερα δεν έχουν υποβληθεί στη Δ.Ε.Σ.Ε ολο-

κληρωµένες προτάσεις για Δ.Σ.Ε, γεγονός το οποίο ο-
φείλεται κυρίως στην αδυναµία των φορέων του δηµοσί-
ου τοµέα (λόγω π.χ. συντρεχουσών αρµοδιοτήτων, έλ-
λειψης τεχνογνωσίας κ.α.) να προχωρήσουν στην διάρ-
θρωση και προετοιµασία ολοκληρωµένων επενδυτικών
σχεδίων, τα οποία όχι µόνο θα πληρούν τα κριτήρια υπα-
γωγής, αλλά θα είναι και σε θέση να κινητοποιήσουν το
διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.  Το κενό αυτό έρχεται
πλέον να καλύψει η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», η
οποία σε συνεργασία µε τον κύριο του έργου προετοιµά-
ζει συγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια, µε γνώµονα την ύ-
παρξη επενδυτικών προοπτικών. Οι εν λόγω επενδύσεις
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µέσω της προσεκτικής προετοιµασίας και της υπαγωγής
τους στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων απο-
κτούν προστιθέµενη αξία και µπορούν να αποτελέσουν
πόλο προσέλκυσης ιδιαιτέρως αυξηµένου επενδυτικού
ενδιαφέροντος. 

Άρθρο 4 του ν. 3894/2010

Με τις προσθήκες του παρόντος σχεδίου νόµου ανα-
βαθµίζεται περαιτέρω ο ρόλος της  εταιρίας «Επενδύστε
στην Ελλάδα Α.Ε.». Στην αναβάθµιση αυτή υπάρχει µια
σηµαντική νέα ποσοτική διάσταση, καθώς ο φορέας ανα-
λαµβάνει εκτός από την εξυπηρέτηση µεγαλύτερου α-
ριθµού Στρατηγικών Επενδύσεων και την ευθύνη λει-
τουργίας µιας «υπηρεσίας µιας στάσης» (one-stop-shop)
και για τις µη Στρατηγικές Επενδύσεις. Επιπρόσθετα,
λαµβάνει χώρα µια ποιοτική αναβάθµιση, καθώς ο φορέ-
ας καλείται στην πραγµατικότητα να παρέχει ολοκληρω-
µένες υπηρεσίες επενδυτικού συµβούλου του ελληνικού
δηµοσίου και στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων Δη-
µοσίων Στρατηγικών Επενδύσεων. 
Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εφαρµογή

των διαδικασιών αδειοδότησής του ν. 3894/2010 για ήδη
ενταγµένες σε αυτόν επενδύσεις, οι οποίες κινούνται ή-
δη παράλληλα δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτόν έναν
τεράστιο φόρτο εργασίας στην «Επενδύστε στην Ελλά-
δα Α.Ε.».
Λαµβάνοντας υπόψη ότι παρά τις συνεχείς προσπάθει-

ες η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» δεν έχει επιτύχει
να στελεχωθεί επαρκώς µε εξειδικευµένο προσωπικό
για την - µε ιδία µέσα - αντιµετώπιση των ήδη οξυµένων
αναγκών της, ενέχει ο κίνδυνος η εφαρµογή των νέων
διατάξεων του ν.3894/2010 – οι οποίες αναµένεται να υ-
περδιπλασιάσουν το ήδη δυσανάλογο φόρτο εργασίας
της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»- να αποδειχτεί εξαι-
ρετικά δυσχερής. Για την άµεση αντιµετώπιση του προ-
βλήµατος κρίνεται απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» να λειτουργήσει α-
ποκλειστικά µε κριτήρια και όρους του ιδιωτικού τοµέα
και προκρίνεται η εξαίρεση της από τις διατάξεις του δη-
µοσίου.
Οι επιµέρους αλλαγές στις διατάξεις στο Καταστατικό

της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.», όπως προβλέπεται
από το πρώτο άρθρο του ν. 2372/1996 (Α΄ 29), όπως τρο-
ποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3049/2002 (Α΄ 212) και
το άρθρο 4 του ν. 3894/2010 αναλογούν κατ΄ αντιστοιχία
στις τροποποιήσεις και αλλαγές που πραγµατοποιούνται
στο συνολικό νοµικό πλαίσιο του ν. 3894/2010.

Άρθρο 5-14 του ν. 3894/2010

Οι αλλαγές σε αυτά τα άρθρα περιορίζονται σε νοµο-
τεχνικές βελτιώσεις και σε επικαιροποίηση των διατάξε-
ων σε σχέση µε νοµοθετικές αλλαγές στο διάστηµα εκ
της αρχικής ψήφισης του ν. 3894/2010.

Άρθρο 15 του ν. 3894/2010

Εξορθολογίζεται η διαδικασία σε σχέση µε την εγγυη-
τική επιστολή, µε γνώµονα ότι η διφυής εγγυητική επι-
στολή που αρχικά προέβλεπε ο ν. 3894/2010 (ταυτόχρο-
να συµµετοχής και καλής εκτέλεσης) δηµιουργεί βάσι-
µες δυσκολίες ανταπόκρισης εκ µέρους τραπεζών, βάσει
των σηµερινών δυσχερών συνθηκών λειτουργίας του

τραπεζικού συστήµατος.
Με τη νέα διαδικασία η εγγυητική επιστολή συµµετο-

χής επιστρέφεται στον επενδυτή µε το πέρας της αδειο-
δοτικής διαδικασίας και την ταυτόχρονη προσκόµιση
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», εγγυητικής επι-
στολής καλής εκτέλεσης, τράπεζας εγνωσµένου κύ-
ρους, µε ρήτρα πρώτης ζήτησης, η οποία επιστρέφεται
µε την ολοκλήρωση της επένδυσης, άλλως καταπίπτει.

Άρθρο 16 του ν. 3894/2010

Υιοθετούνται αλλαγές όσον αφορά το ύψος του ποσού
της Διαχειριστικής Αµοιβής Προώθησης και το ύψος των
εγγυητικών επιστολών σε αναλογία µε τις αλλαγές στα
άρθρα 1 και 15 του ν. 3894/ 2010. 

Άρθρο 17 του ν. 3894/2010

Υιοθετούνται αλλαγές σε αναλογία µε τις αλλαγές
στο άρθρο 3 του ν. 3894/2010 και τη δυνατότητα της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(Δ.Ε.Σ.Ε) να εντάξει στις διαδικασίες στρατηγικών επεν-
δύσεων τελικών επενδυτικών προτάσεων ελάχιστων
προδιαγραφών.

Άρθρο 18 του ν. 3894/2010

Για την καλύτερη αντιµετώπιση δηµοσίων στρατηγι-
κών επενδύσεων µε αντικείµενο, το οποίο παρουσιάζει ι-
διαίτερη τεχνική πολυπλοκότητα, προστίθεται η διαδικα-
σία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, όπως αυτή προβλέ-
πεται από την κοινοτική νοµοθεσία και τις κείµενες δια-
τάξεις. Αποκλειστικό κριτήριο της τελικής επιλογής απο-
τελεί το συνολικό οικονοµικό αντάλλαγµα προς το Ελ-
ληνικό Δηµόσιο.

Άρθρο 22 του ν. 3894/2010

Βελτιστοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών
για τις στρατηγικές επενδύσεις µε ορισµό νέας ανατρε-
πτικής προθεσµίας 45 ηµερών, σε συνδυασµό όµως µε
την παροχή στην αρµόδια υπηρεσία αποκλειστικής,
κατ’αρχήν, προθεσµίας επτά (7) εργάσιµων ηµερών από
την παραλαβή του φακέλου µέσα στην οποία µπορεί να
ζητήσει εφ’ άπαξ τυχόν απαραίτητα επιπλέον στοιχεία
για την ολοκλήρωση του. Επιπρόσθετα, προσδιορίζεται
το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο δηµιουργείται
µε το ν.3 894/2010 για περιπτώσεις άπρακτης παρέλευ-
σης των ανωτέρω προθεσµιών.

Άρθρο 24 του ν. 3894/2010

Νοµοτεχνικές βελτιώσεις και επικαιροποίηση των δια-
τάξεων σε σχέση µε νοµοθετικές αλλαγές στο διάστηµα
εκ της αρχικής ψήφισης του ν. 3894/2010.

Άρθρο 25 του ν. 3894/2010

Στις µεταβατικές διατάξεις του ν.3894/2010 προστίθε-
ται µια καταληκτική προθεσµία (sunset clause) για την υ-
ποβολή αιτήσεων για την ένταξη επενδύσεων στις δια-
τάξεις του νόµου, η οποία ορίζεται στην 1η Ιανουαρίου
2016.  Η επιλογή αυτή,  αντίστοιχη µε νοµοθετικά πρότυ-
πα του εξωτερικού σε σχέση µε την εφαρµογή εξαιρετι-
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κών νοµικών πλαισίων, υπογραµµίζει ότι στην παρούσα
συγκυρία ο χρονικός παράγοντας αποτελεί εξίσου σηµα-
ντικό µέγεθος και πρόκριµα µε τον ποσοτικό, όσον αφο-
ρά την οριοθέτηση της έννοιας της στρατηγικής επένδυ-
σης.
Επιπλέον, η εν λόγω προσθήκη δεν αποτελεί απλό α-

ντιστάθµισµα στην διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής
του ν. 3894/ 2010, αλλά επιβεβαιώνει τη δεδηλωµένη
πρόθεση του νοµοθέτη για τους όρους λειτουργίας ενός
εξαιρετικού νοµικού πλαισίου, το οποίο στοχεύει συγκε-
κριµένα στην αντιµετώπιση της κρίσιµης οικονοµικής κα-
τάστασης, στόχος για την επίτευξη του οποίου απαιτεί-
ται ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσµατικότητα.  Από τη
πρώτη στιγµή της υιοθέτησης του ν. 3894/2010 και κατά
τη διάρκεια της πρώτης φάσης λειτουργίας του είχε κα-
ταστεί σαφές ότι η εφαρµογή του νόµου αποσκοπεί στην
αποκόµιση χρήσιµων συµπερασµάτων, τα οποία η Πολι-
τεία οφείλει να αξιοποιήσει κατά τρόπο ώστε να κατα-
στεί αυτός ένας προποµπός για επενδύσεις «µικρότερης
εµβέλειας». 

Άρθρο 4
Διαδικασία αδειοδοτικής προώθησης ιδιωτικών 

επενδύσεων και µητρώο χειριστών

Εισάγεται η Διαδικασία Αδειοδοτικής Προώθησης Ι-
διωτικών Επενδύσεων (Δ.Α.Π.Ε), η οποία καταρχήν απο-
σκοπεί στην επιτάχυνση της αδειοδότησης επενδύσεων,
οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
ν.3894/2010, αλλά είναι ύψους άνω των δύο εκατοµµυ-
ρίων (2.000.000) ευρώ και εµπίπτουν στις κατηγορίες Α1
και Α2 περιβαλλοντικής όχλησης όπως αυτές προσδιορί-
ζονται στο άρθρο 1 του ν. 4014/2011. Για το σκοπό αυτόν
στην εταιρία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» συστήνε-
ται ειδική Μονάδα Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσε-
ων, η οποία λειτουργεί ως υπηρεσία µια στάσης, λαµβά-
νοντας εντολή από επενδυτές, προκειµένου να προβεί
έναντι πάσης δηµόσιας αρχής σε όλες τις νόµιµες ενέρ-
γειες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των
αιτηθησοµένων αδειών.
Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της

Δ.Α.Π.Ε του παρόντος νόµου συνιστάται στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μητρώο
Χειριστών Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων
(Μη.Χ.Α.Π.Ε.). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται, µετά από
αίτηση τους, φυσικά πρόσωπα κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή
A.T.Ε.Ι. µε επαρκή εµπειρία στην αδειοδότηση επενδυτι-
κών σχεδίων.
Η εισαγωγή της  Διαδικασίας Αδειοδοτικής Προώθη-

σης Ιδιωτικών Επενδύσεων αποτελεί ένα σηµαντικό βή-
µα, τόσο για την προσπάθεια τόνωσης της εγχώριας ε-
πενδυτικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όσο και
για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων µεσαίου µεγέ-
θους, οι οποίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
ν. 3894/2011. Συνολικά συνδράµει στην κατεύθυνση της
διαµόρφωσης ενός φιλικού προς τον επενδυτή περιβάλ-
λοντος, καθώς µέσω της ειδικής Μονάδας Αδειοδοτικής
Προώθησης Επενδύσεων παρέχεται η δυνατότητα χρή-
σης «υπηρεσία µια στάσης» στη συντριπτική πλειοψηφία
των σηµαντικότερων επενδυτικών προτάσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρα 5 έως 11

Με τις παρούσες διατάξεις, επιταχύνεται και απλοποι-
είται η διαδικασία εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών,
µέσα από ένα νέο θεσµικό πλαίσιο που αφορά στη διαδι-
κασία αδειοδότησης και εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευ-
νών και εργασιών στο πλαίσιο Επενδυτικών Προγραµµά-
των. Πλέον, οι ιδιώτες επενδυτές θα ενηµερώνονται
πλήρως και σαφώς ως προς τα στάδια σχεδιασµού, έ-
γκρισης και εκτέλεσης του εκάστοτε έργου, από πλευ-
ράς αρχαιολογικής νοµοθεσίας, έτσι ώστε να µπορούν
να προσδιορίσουν µε τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια τον
σχετικό προϋπολογισµό και το χρονοδιάγραµµα αυτού.
Αυτό επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό µε τη θεσµοθέ-

τηση της Έκθεσης Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκµηρίω-
σης, η οποία θα συµβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη
στο µέτρο του δυνατού των όποιων καθυστερήσεων στη
φάση υλοποίησής του, αλλά και στην ελαχιστοποίηση
του κόστους των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών.
Παράλληλα, όµως, εξασφαλίζεται απολύτως η προστα-
σία των µνηµείων, των αρχαιολογικών χώρων και των ι-
στορικών τόπων που βρίσκονται στη ζώνη χωροθέτησης
του εκάστοτε έργου. 
Στη διευκόλυνση, τη συστηµατοποίηση και την επιτά-

χυνση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς
και των εργασιών προστασίας και ανάδειξης των µνηµεί-
ων στο πλαίσιο κατασκευής Επενδυτικών Προγραµµά-
των στοχεύει η θεσµοθέτηση του Μνηµονίου Συναντίλη-
ψης και Συνεργασίας. Με σκοπό την ακόµα µεγαλύτερη
διευκόλυνση εφαρµογής και επιτάχυνσης του ισχύοντος
θεσµικού πλαισίου και πάντοτε µε γνώµονα την αποφυ-
γή καθυστερήσεων, αλλά και τη διεξοδικότερη παρακο-
λούθηση των εκτελούµενων εργασιών, θεσµοθετείται η
διαδικασία πρόσληψης του αναγκαίου επιστηµονικού και
εργατοτεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση των αρ-
χαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο των α-
νωτέρων προγραµµάτων.
Παράλληλα, ο ορισµός του «Γραφείου Συντονισµού

και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Εργασιών στο
πλαίσιο Μεγάλων Έργων» ως αρµοδίου, από πλευράς
της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ., για τον χειρισµό
των θεµάτων που αφορούν σε Επενδυτικά Προγράµµατα
εξυπηρετεί στην έγκαιρη αντιµετώπιση όλων των ζητη-
µάτων που προκύπτουν, ώστε να τηρείται ο βασικός προ-
γραµµατισµός και το χρονοδιάγραµµα του αρχαιολογι-
κού έργου, καθώς και των προβλεπόµενων κατά περί-
πτωση έργων προστασίας και ανάδειξης µνηµείων, αρ-
χαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων. 
Επιπλέον, ως προς τη διοικητική διαδικασία που απαι-

τείται µετά την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών εργα-
σιών πεδίου στο πλαίσιο κατασκευής ενός Επενδυτικού
Προγράµµατος, αυτή περιγράφεται απλουστευµένη στο
µέγιστο δυνατό βαθµό, προς ενηµέρωση των ενδιαφερο-
µένων Επενδυτών. Στόχος είναι να επιτευχθεί η µέγιστη
δυνατή επίσπευση, αφετέρου να εξασφαλιστεί η συντό-
µευση όλων των σταδίων της διοικητικής διαδικασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρα 12 έως 21
Οι τροπολογίες του Ιδρυτικού Νόµου που προτείνονται

για ψήφιση στην Εθνική Αντιπροσωπεία, ανταποκρίνο-
νται στην ανάγκη βελτίωσης, ευελιξίας, εποπτείας και
συντονισµού του υπάρχοντος θεσµικού, νοµοθετικού και
κανονιστικού πλαισίου. Έχουν στόχο την άµεση ενεργο-
ποίηση και υλοποίηση του σκοπού της Ζώνης, τη δηµι-
ουργία κατάλληλου περιβάλλοντος προσφοράς επιχει-
ρηµατικών ευκαιριών, µε διασφάλιση διαφάνειας, αποδο-
τικότητας και προσαρµογής στα δηµοσιονοµικά δεδοµέ-
να της χώρας.
Είναι γνωστό ότι η θέσπιση της ζώνης αποβλέπει στην

ουσιαστική συνέργεια και συνεργασία της έρευνας, και-
νοτοµίας και επιχειρηµατικότητας, ώστε να δηµιουργη-
θεί γνώση και παραγωγή νέων προϊόντων, που συµβά-
λουν στην παραγωγική διαδικασία και ανάπτυξη επιχει-
ρήσεων. Θα εγκαθίστανται καινοτόµες δραστηριότητες
για την παραγωγή ιδεών, µε σκοπό την γρήγορη µετάβα-
σή τους στο εργαστήριο και την αγορά, ώστε στους δύ-
σκολους καιρούς της οικονοµικής κρίσης να ωφελούνται
νέες επιχειρήσεις.
Οι προτεινόµενες τροπολογίες αποσκοπούν στην τα-

χύτερη υλοποίηση των στόχων της ζώνης και ειδικότε-
ρα:

- Γίνεται προσαρµογή και αναγραφή των αρµόδιων ε-
µπλεκόµενων Υπουργείων µε τις σηµερινές ονοµασίες
και αρµοδιότητές τους, όπως αυτοί έχουν µειωθεί.

- Οριοθετείται η δραστηριοποίηση της Ζώνης Καινοτο-
µίας Θεσσαλονίκης, µε έκδοση κανονιστικής πράξης, ό-
που  καθορίζεται η περιοχή µε συντεταγµένες.

- Η εταιρεία εντάσσεται από τον καθαρά ιδιωτικό το-
µέα, στις ανώνυµες εταιρείες του Δηµοσίου, για έλεγχο,
ορθολογισµό των δαπανών, προσλήψεων και οικονοµι-
κής διαχείρισης.

- Οι συµβάσεις προµηθειών, διέπονται από τις διατά-
ξεις που ισχύουν περί Επιχειρήσεων του Δηµοσίου το-
µέα. Ως εκ τούτου, υφίσταται πλέον έλεγχος των διαδι-
κασιών και ενισχύεται η αξιοκρατία και η διαφάνεια.

- Περιορίζεται ο αριθµός των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου, προβλέπεται οργανόγραµµα µε ορισµό δι-
ευθύνσεων και τµηµάτων, ενώ για το προσωπικό προβλέ-
πονται αποσπάσεις-µετατάξεις και πάσης φύσεως προ-
σλήψεις σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν τις α-
νώνυµες εταιρείες του Δηµοσίου.

- Διασφαλίζεται η διαφάνεια, µε ευρύτερη δηµοσιότη-
τα των δραστηριοτήτων και δηµοσιοποίηση.

- Καθιερώνεται η επιλογή προσώπων, προσαρµοσµένη
στη νέα προσέγγιση και προβλέπονται καλύτερες και ι-
σότιµες δυνατότητες επιλογών.

- Καταργείται η 25µελής Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυ-
ξης και αντικαθίσταται από µια 15µελή Επιτροπή, µε κα-
θαρά συµβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα, στη-
ριζόµενη στις γνώσεις, την εµπειρία και την φιλοπατρία
των µελών της και έχει τη δυνατότητα να καλεί συµβου-
λευτικά  φυσικά και νοµικά πρόσωπα από την Ελλάδα και
το Εξωτερικό για την επίτευξη των στόχων και την υλο-
ποίηση του έργου της. Η κατάργηση του οργάνου δεν
συνεπάγεται και την κατάργηση της δυνατότητας του
πολίτη, του επιχειρηµατία και των επιστηµονικών και ε-
παγγελµατικών ενώσεων, να υποβάλουν προς την εται-
ρεία προτάσεις και ιδέες, είτε στο πλαίσιο διµερών επα-

φών και συναντήσεων, είτε στο πλαίσιο ενηµερωτικών –
επιστηµονικών εκδηλώσεων και διαβουλεύσεων της ε-
ταιρείας ή άλλων φορέων.
Με τις εν λόγω προτεινόµενες τροπολογίες επιδιώκε-

ται η οικονοµία, ευελιξία και αποτελεσµατικότητα των
δράσεων της «Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Η εποπτεία αγοράς ρυθµίζεται σήµερα στην εθνική

µας νοµοθεσία µε µία σωρεία υπουργικών αποφάσεων
και προεδρικών διαταγµάτων, τα οποία έχουν ενσωµα-
τώσει οδηγίες για την ασφαλή διακίνηση επιµέρους βιο-
µηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, π.χ. παιχνίδια, δο-
µικά υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό κλπ. Αποτέλεσµα των
τόσων κανονιστικών πράξεων είναι οι αποσπασµατικές
ρυθµίσεις ανά προϊόν και κατ’ επέκταση η αδυναµία εξα-
γωγής ασφαλών συµπερασµάτων από τους ελέγχους
που διενεργούνται.
Σκοπός των προτεινόµενων άρθρων 22 έως 33 είναι η

σύσταση και η λειτουργία ενός αµερόληπτου, διαφανούς
και αποτελεσµατικού συστήµατος εποπτείας της αγοράς
για τον τοµέα των βιοµηχανικών προϊόντων και των υπη-
ρεσιών ποιότητας, αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατεί-
ας Βιοµηχανίας. 
Βασικός στόχος κατά την εφαρµογή και τη λειτουργία

συστήµατος εποπτείας αγοράς είναι η διασφάλιση της
ορθής τήρησης των απαιτήσεων της τεχνικής βιοµηχανι-
κής νοµοθεσίας τόσο στην παραγωγή, όσο και στη δια-
θεσιµότητα των βιοµηχανικών προϊόντων στην ελληνική
αγορά. Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα
που επωφελούνται από την ελεύθερη κυκλοφορία στην
ελληνική επικράτεια πληρούν τις προδιαγραφές που εγ-
γυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας δηµόσιων συµφερό-
ντων όπως η υγεία, η ασφάλεια του καταναλωτή, του
χρήστη και του χώρου εργασίας, καθώς και η προστασία
του περιβάλλοντος. Παράλληλα, στοχεύει στην αποτρο-
πή διαθεσιµότητας µη συµµορφούµενων προς τις τεχνι-
κές απαιτήσεις προϊόντων για την προστασία του κατα-
ναλωτικού κοινού από ελλιπή, ασαφή, ή παραπλανητική
επισήµανση, καθώς και για την τήρηση των κανόνων ισό-
τιµου ανταγωνισµού.
Επίσης, µε τον παρόντα νόµο γίνεται και η προσαρµο-

γή της εθνικής µας νοµοθεσίας στις διατάξεις του Κανο-
νισµού 765/2008/ΕΚ «Καθορισµός των απαιτήσεων δια-
πίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την ε-
µπορία των προϊόντων» και του Κανονισµού
764/2008/ΕΚ «Θέσπιση διαδικασιών σχετικά µε την ε-
φαρµογή ορισµένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα
προϊόντα που κυκλοφορούν νοµίµως στην αγορά άλλου
κράτους µέλους».
Ο Κανονισµός 765/2008, αφορά στα προϊόντα που κα-

λύπτονται από κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης, ενώ ο
Κανονισµός 764/2008 αφορά στα προϊόντα που δεν υπό-
κεινται σε εναρµόνιση σε κοινοτικό επίπεδο. Στους Κα-
νονισµούς προβλέπονται οι ελάχιστες υποχρεώσεις, που
πρέπει να τηρούν τα Κράτη-Μέλη για την εποπτεία της
ευρωπαϊκής αγοράς στην εθνική τους επικράτεια.  
Στο παρόν σχέδιο νόµου ορίζεται η Γενική Γραµµατεία

Βιοµηχανίας ως Εθνική Αρχή Εποπτείας της αγοράς, η ο-
ποία επιφορτίζεται µε τις κατάλληλες αρµοδιότητες, ώ-
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στε να υπάρχει σαφήνεια, διαφάνεια και αποτελεσµατι-
κή συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων Υπηρε-
σιών. Προβλέπονται οι αναγκαίες διοικητικές συνεργα-
σίες µεταξύ των υπηρεσιών του δηµόσιου και του ευρύ-
τερου δηµόσιου τοµέα, θεσµοθετείται η ορθή και αξιόπι-
στη λειτουργία των ελεγκτικών µηχανισµών της διοίκη-
σης και καθορίζονται οι διοικητικές και οικονοµικές κυ-
ρώσεις στους παραβάτες και υπότροπους των κανόνων
της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας.
Ο προβλεπόµενος στο σχέδιο νόµου έλεγχος της αγο-

ράς λειτουργεί στα πλαίσια ενός επιτελικού διοικητικά
κράτους το οποίο σχεδιάζει, προγραµµατίζει και παρακο-
λουθεί την υλοποίηση των αναγκαίων ελέγχων οι οποίοι
εντάσσονται και πραγµατοποιούνται εντός των ετήσιων
υποχρεώσεων της χώρας µας στην τήρηση των ευρω-
παϊκών κανόνων.
Ως εποπτεία της αγοράς βιοµηχανικών προϊόντων νο-

είται το σύνολο των δραστηριοτήτων που διεξάγονται
και των µέτρων που λαµβάνονται από τις δηµόσιες αρ-
χές, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα αυτά
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και οι οποίες α-
φορούν στην υγεία, την ασφάλεια και την προστασία κα-
ταναλωτών και χρηστών, αλλά και γενικότερα σε άλλες
πτυχές προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος. 
Στις σηµερινές συνθήκες της παγκοσµιοποίησης και

της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και υπηρεσιών η ε-
ποπτεία της αγοράς παίζει καθοριστικό ρόλο στην ευτα-
ξία της αγοράς, στην προάσπιση των συµφερόντων κα-
τασκευαστών και διανοµέων, στην τήρηση των κανόνων
υγιούς ανταγωνισµού, αλλά και στη διασφάλιση της βιω-
σιµότητας πιστοποιηµένων εταιριών παραγωγής και ε-
µπορίας και διαπιστευµένων φορέων που υποστηρίζουν
µε τις υπηρεσίες τους την απρόσκοπτη διακίνηση των
προϊόντων.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 22
Ορισµοί

Στο άρθρο 22 ορίζονται οι ορισµοί του παρόντος κεφα-
λαίου µε παραποµπή στο σχετικό Παράρτηµα.

Άρθρο 23
Πεδίο εφαρµογής

Σχετικά µε το άρθρο 23 η τεχνική βιοµηχανική νοµοθε-
σία αποτελείται από τις Οδηγίες νέας προσέγγισης και
τους Εθνικούς κανονισµούς.

Άρθρο 24
Εθνική αρχή για την εποπτεία της αγοράς βιοµηχανικών

προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας

Σχετικά µε το άρθρο 24 η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχα-
νίας είναι αρµόδια για την εφαρµογή των διατάξεων της
Βιοµηχανικής Νοµοθεσίας και σε εφαρµογή των διατά-
ξεων του Κανονισµού 765/2008 αποτελεί την Εθνική Αρ-
χή Εποπτείας της Αγοράς για την ελληνική επικράτεια
στα βιοµηχανικά προϊόντα και στις υπηρεσίες ποιότητας.
Επιπρόσθετα, βάσει της κ.υ.α. 10581/1015/25.5.2005,

η ΓΓΒ ορίστηκε ως αρµόδια αρχή σχεδιασµού, οργάνω-

σης και συντονισµού του υφιστάµενου συστήµατος επο-
πτείας της αγοράς.
Στη φυσική εποπτεία αγοράς, µεταξύ άλλων, περιλαµ-

βάνεται και η λήψη δειγµάτων προς έλεγχο προϊόντων
για εργαστηριακές δοκιµές. Οι εργαστηριακές αυτές δο-
κιµές, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των σχετικών προτύ-
πων ή/και διαδικασιών ελέγχου θα πρέπει να εκτελού-
νται από κατάλληλα, διαπιστευµένα στο εκάστοτε πεδίο
κατά ISO 17025, εργαστήρια του δηµόσιου ή ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα. Σε περίπτωση µη ύπαρξης κατάλληλων
εργαστηρίων του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
µπορεί να χρησιµοποιηθούν και διαπιστευµένα εργαστή-
ρια του ιδιωτικού τοµέα.
Προκειµένου να µην υπάρχει καθυστέρηση κάθε φορά

που απαιτούνται εργαστηριακές δοκιµές, προτείνεται να
υπάρχει ετήσιος προγραµµατισµός των σχετικών ανα-
γκών και σύναψη συµβάσεων µε τους κατάλληλους φο-
ρείς.
Για την οργάνωση, υλικοτεχνική και διοικητική, της αρ-

µόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
που αναλαµβάνει το έργο της υποστήριξης και λειτουρ-
γίας της εποπτείας της αγοράς θα εκδοθεί σχετικό Προ-
εδρικό Διάταγµα, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του άρ-
θρου αυτού.

Άρθρο 25
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με το άρθρο 25, παρέχονται η δυνατότητα ανάθεσης
µε Υπουργική απόφαση τµήµατος του έργου της επο-
πτείας της αγοράς σε υπηρεσίες ή φορείς δηµόσιου ή
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µέσω προγραµµατικής συµ-
φωνίας στην οποία καθορίζονται επακριβώς τα πεδία ε-
λέγχου, τα χρονοδιαγράµµατα ελέγχου, καθώς και οι ερ-
γαστηριακές δοκιµές που κρίνονται κατά περίπτωση α-
ναγκαίες για την τεκµηρίωση των διαδικασιών του ελέγ-
χου.

Άρθρο 26
Σύσταση συντονιστικού συµβουλίου εποπτείας αγοράς

Σχετικά µε το άρθρο 26, η σύσταση του Συντονιστικού
Συµβουλίου Εποπτείας Αγοράς, αποσκοπεί στη συµµετο-
χή όχι µόνο της ΓΓΒ και άλλων εµπλεκόµενων φορέων,
οι οποίοι είναι απαραίτητοι στη λειτουργία του συστήµα-
τος, βάσει και του κανονισµού 765/2008/ΕΚ (Τελωνεία,
Γενικό Χηµείο του Κράτους, ΥΠΟΜΕΔΙ, Γ.Γ. Καταναλωτή
- Σηµείο Επαφής µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λει-
τουργία του Συστήµατος ταχείας ενηµέρωσης RAPEX
για τα µη ασφαλή προϊόντα), αλλά και ιδιωτικών φορέων
της αγοράς.

Άρθρο 27
Τήρηση µητρώου ελεγκτών

Σχετικά µε το άρθρο 27, οι απαιτούµενες τεχνικές
γνώσεις για την επιθεώρηση της συµµόρφωσης προϊό-
ντων καθορίζονται από το αντικείµενο κάθε µίας από τις
Ευρωπαϊκές οδηγίες και τους Εθνικούς κανονισµούς και
ειδικότερα από το τεχνικό επίπεδο των αντιστοίχων προ-
τύπων και των απαιτουµένων εργαστηριακών δοκιµών.
Για την πραγµατοποίηση αποτελεσµατικών ελέγχων, α-
παιτείται ύπαρξη ειδικού µητρώου κατάλληλα εκπαιδευ-
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µένων ελεγκτών, οι οποίοι θα περάσουν µία διαδικασία
πιστοποίησής τους βάσει τεκµηριωµένων διαδικασιών.
Οι  Ελεγκτές, θα προέρχονται κυρίως από το εξειδι-

κευµένο προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχα-
νίας, των άλλων συναρµόδιων Υπουργείων, των αρµό-
διων υπηρεσιών της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, κα-
θώς και από το εξειδικευµένο προσωπικό των εποπτευό-
µενων φορέων που σχετίζονται µε το αντικείµενο του ε-
λέγχου.
Σε εξειδικευµένα αντικείµενα/ γνωστικά πεδία, ελε-

γκτές µπορεί να είναι και ιδιώτες εµπειρογνώµονες µε
γνώση, εµπειρία και εξειδίκευση στο αντικείµενο του ε-
λέγχου, οι οποίοι επιλέγονται µετά από αξιολόγηση, εκ-
παίδευση και πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας και ι-
κανότητάς τους.

Άρθρο 28
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης των προϊόντων 

και εργαστηριακοί έλεγχοι

Σχετικά µε το άρθρο 28, οι διαδικασίες για την αξιολό-
γηση της συµµόρφωσης πληρούν τα προβλεπόµενα στις
σχετικές µελέτες για κάθε οδηγία/ προϊόν, οι οποίες έ-
χουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΟΠΤΕΙΑ Α-
ΓΟΡΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ-
ΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - Α’ ΦΑ-
ΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Γ.Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ».
Στις διαδικασίες αυτές καθορίζονται όλα τα στάδια φυ-

σικής εποπτείας (έλεγχος εγγράφων, έλεγχος σηµάνσε-
ων, µακροσκοπικός έλεγχος, λήψη δειγµάτων προς ερ-
γαστηριακό έλεγχο, εργαστηριακές δοκιµές).
Όπως αναφέρθηκε, οι εργαστηριακές αυτές δοκιµές,

ανάλογα µε τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων ή/και
διαδικασιών ελέγχου θα πρέπει να εκτελούνται από κα-
τάλληλα, διαπιστευµένα στο εκάστοτε πεδίο κατά ISO
17025, εργαστήρια του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα. Σε περίπτωση µη ύπαρξης κατάλληλων εργαστη-
ρίων του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µπορεί
να χρησιµοποιηθούν και διαπιστευµένα εργαστήρια του
ιδιωτικού τοµέα εσωτερικού ή της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Άρθρο 29
Βιοµηχανικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες

Σχετικά µε το άρθρο 29, γίνεται πιστή µεταφορά των
απαιτήσεων του κανονισµού 765/08 και συγκεκριµένα
των άρθρων 27 έως και 30, σχετικά µε τον έλεγχο των
προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά από
τρίτες χώρες. Καθορίζεται η µορφή της συνεργασίας µε
τις τελωνειακές αρχές και οι προϋποθέσεις αποδέσµευ-
σης ή όχι των εισαγόµενων βιοµηχανικών προϊόντων.

Άρθρο 30
Συνεργασία µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες

Σχετικά µε το άρθρο 30, στην Ελληνική Δηµοκρατία,
διαχρονικά, η παρακολούθηση της σχετικής κοινοτικής
νοµοθεσίας εναρµόνισης και η αντίστοιχη εποπτεία της
αγοράς είχε ανατεθεί σε διαφορετικές Υπηρεσίες της
Δηµόσιας Διοίκησης. Η δοµή αυτή συνεχίζει να υφίστα-
ται και σήµερα. Συνεπώς είναι αναγκαία η συνεργασία
της ΓΓΒ µε άλλες δηµόσιες Υπηρεσίες για την ευρεία και
αποτελεσµατική εφαρµογή της εποπτείας της αγοράς.

Άρθρο 31
Υποχρεώσεις οικονοµικών φορέων

Σχετικά µε το άρθρο 31, καθορίζονται οι υποχρεώσεις
των οικονοµικών φορέων (κατασκευαστές, εξουσιοδοτη-
µένοι αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, διανοµείς) και προβλέ-
πεται διαδικασία κυρώσεων εις βάρος τους σε περιπτώ-
σεις άρνησης συνεργασίας κατά τη διαδικασία έλεγχου
ή άρνησης λήψης των προβλεπόµενων µέτρων διόρθω-
σης ή περιορισµού της κυκλοφορίας.

Άρθρο 32
Επιβολή κυρώσεων

Σχετικά µε το άρθρο 32, σύµφωνα πάλι µε τον κανονι-
σµό 765/08, προβλέπονται αφενός µέτρα προσωρινής α-
παγόρευσης της κυκλοφορίας και διάθεσης στην αγορά
και οριστικής απαγόρευσης ή/και απόσυρσης προϊόντων
που δεν συµµορφώνονται στις απαιτήσεις της Βιοµηχα-
νικής Νοµοθεσίας και αφετέρου κυρώσεις στους υπεύ-
θυνους οικονοµικούς φορείς.
Η διαδικασία κυρώσεων στους οικονοµικούς φορείς, ο-

µογενοποιείται ώστε να µην υπάρχει διαφορετική αντι-
µετώπιση σε σχέση µε το τι προβλέπει η εκάστοτε οδη-
γία αλλά τα κριτήρια να αφορούν:
α) τη σοβαρότητα της µη συµµόρφωσης του προϊό-

ντος,
β) την επικινδυνότητα του προϊόντος
γ) το βαθµό άρνησης της συνεργασίας µε τις αρµόδιες

ελεγκτικές υπηρεσίες, 
δ) των επιπτώσεων του προκληθέντος ατυχήµατος και 
ε) των υποτροπών που αυτοί παρουσιάζουν στις δρα-

στηριότητες τους.

Άρθρο 33
Εφαρµογή της αµοιβαίας αναγνώρισης 

και εθνικό σηµείο επαφής για τα προϊόντα

Σχετικά µε το άρθρο 33, η αρχή της αµοιβαίας αναγνώ-
ρισης, η οποία πηγάζει από τη νοµολογία του Δικαστηρί-
ου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είναι ένα από τα µέσα
που εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευ-
µάτων εντός της εσωτερικής αγοράς. Η αµοιβαία ανα-
γνώριση εφαρµόζεται στα προϊόντα που δεν υπόκεινται
στην κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης, ή σε πτυχές των
προϊόντων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
νοµοθεσίας αυτής. Σύµφωνα µε την αρχή αυτήν, ένα
κράτος - µέλος δεν µπορεί να απαγορεύει την πώληση,
στην επικράτειά του, προϊόντων που κυκλοφορούν νοµί-
µως στην αγορά άλλου κράτους - µέλους, ακόµη και ό-
ταν κατασκευάζονται σύµφωνα µε τεχνικούς κανόνες
διαφορετικούς από εκείνους που πρέπει να τηρούν τα
εγχώρια προϊόντα. Οι µόνες εξαιρέσεις από την αρχή
αυτή είναι οι περιορισµοί που δικαιολογούνται µε βάση
τα αναφερόµενα στο άρθρο 30 της συνθήκης ή µε βάση
υπερισχύοντες λόγους δηµόσιου συµφέροντος και είναι
ανάλογοι του επιδιωκόµενου σκοπού.
Όταν δεν υπάρχει εναρµονισµένη νοµοθεσία, οι αρµό-

διες αρχές των κρατών - µελών µπορούν να δηµιουργή-
σουν παρανόµως εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία
των εµπορευµάτων µεταξύ των κρατών µελών, εφαρµό-
ζοντας στα προϊόντα που προέρχονται από άλλα κράτη -
µέλη όπου και κυκλοφορούν νοµίµως, τεχνικούς κανό-
νες που καθορίζουν απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να
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πληρούν τα εν λόγω προϊόντα, π.χ. όσον αφορά την ο-
νοµασία, τη µορφή, το µέγεθος, το βάρος, τη σύνθεση,
την παρουσίαση, την επισήµανση και τη συσκευασία. Η
εφαρµογή τέτοιων τεχνικών κανόνων σε προϊόντα που
κυκλοφορούν νοµίµως σε άλλο κράτος µέλος ενδέχεται
να αντίκειται στα άρθρα 28 και 30 της συνθήκης, ακόµη
και αν οι εν λόγω τεχνικοί κανόνες ισχύουν αδιακρίτως
για όλα τα προϊόντα. Για το λόγο αυτό ο Κανονισµός
764/2008/ΕΚ θέσπισε µια σφικτή διαδικασία για την ε-
φαρµογή τεχνικού κανόνα όσον αφορά στις διοικητικές
αποφάσεις που απευθύνονται στους οικονοµικούς φο-
ρείς.
Με βάση τα οριζόµενα στον Κανονισµό 764/2008/ΕΚ,

τα κράτη - µέλη ορίζουν σηµεία επαφής για τα προϊόντα
στο έδαφός τους και ανακοινώνουν στα άλλα κράτη µέ-
λη και στην Επιτροπή τα λεπτοµερή στοιχεία των εν λό-
γω σηµείων επαφής. Επιπλέον ο Κανονισµός ορίζει τα
καθήκοντα των σηµείων επαφής. Είναι συνεπώς ανα-
γκαία η ρύθµιση θεµάτων που σχετίζονται µε το ελληνι-
κό σηµείο επαφής για τα βιοµηχανικά προϊόντα, η ρύθµι-
ση του εύρους των καθηκόντων του ελληνικού σηµείου
επαφής, αλλά και των υποχρεώσεων των κατά περίπτω-
ση αρµοδίων ελληνικών αρχών για τα προϊόντα σε σχέ-
ση µε το σηµείο επαφής. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ότι ε-
θνικό σηµείο επαφής για τα βιοµηχανικά προϊόντα, µε
βάση τις απαιτήσεις και την έννοια των διατάξεων του
Κανονισµού 764/2008/ΕΚ, είναι η Γενική Γραµµατεία Βιο-
µηχανίας του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας.  
Το εθνικό σηµείο επαφής για τα προϊόντα λειτουργεί

και ως εθνικός συντονιστής ενεργειών που αφορούν στο
Κανονισµό 764/2008/ΕΚ. Οι κατά περίπτωση ορισθείσες
ως συναρµόδιες ελληνικές αρχές για τα προϊόντα, υπο-
χρεούνται, στο πλαίσιο του Κανονισµού 764/2008/ΕΚ,
στην παροχή προς το εθνικό σηµείο επαφής για τα προϊ-
όντα των αναγκαίων στοιχείων που είναι απαραίτητα για
την αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων του.
Το εθνικό σηµείο επαφής για τα προϊόντα τηρεί λεπτο-

µερή στοιχεία επικοινωνίας των κατά περίπτωση αρµό-
διων ελληνικών αρχών για τα προϊόντα (στο πλαίσιο του
Κανονισµού 764/2008/ΕΚ) και συνεργάζεται µαζί τους.
Τέλος, µε το ίδιο άρθρο καταργείται η κ.υ.α. αριθµ. Β

2366/144/26.01.1998 (Β΄ 59), η οποία είχε ενσωµατώσει
στο ελληνικό δίκαιο την απόφαση αριθµ. 3052/95/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
13.12.1995 περί διαδικασίας αµοιβαίας πληροφόρησης,
σχετικά µε τα εθνικά µέτρα παρέκκλισης από την αρχή
της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων. Η τε-
λευταία καταργήθηκε από τον Κανονισµό 764/2008/ΕΚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, που διέπει το εξωτερι-

κό εµπόριο της χώρας, περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο
δύο νοµοθετήµατα, αφενός το ν.δ. 3999/1959 «περί ε-
λέγχου του εξαγωγικού εµπορίου και άλλων τινών δια-
τάξεων» (Α’ 230), και αφετέρου το νόµο 936/1979 «Περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί εξωτερικού
εµπορίου διατάξεων, ως και καταργήσεως συναφών δια-
τάξεων» (Α΄ 144).
Ο νόµος 936/1979 αποτελεί ένα νόµο-πλαίσιο, που κα-

τά κύριο λόγο περιέχει εξουσιοδοτικές διατάξεις, βάσει

των οποίων ο αρµόδιος για την άσκηση του εξωτερικού
εµπορίου υπουργός, ήτοι σήµερα ο Υπουργός Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δύναται, στα
πλαίσια άσκησης της κυβερνητικής οικονοµικής πολιτι-
κής, να εκδίδει υπουργικές αποφάσεις, πάντοτε µε από-
λυτο σεβασµό στις δεσµεύσεις για τα θέµατα αυτά που
απορρέουν για τη χώρα µας από τη συµµετοχή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Παγκόσµιο Οργανισµό Ε-
µπορίου. Με τις αποφάσεις αυτές, δύναται να απαγορεύ-
ει, να περιορίζει ή να εξαρτά από την έκδοση προγενέ-
στερης σχετικής άδειας τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές,
κατά χώρες ή περιοχές, οποιουδήποτε αγαθού, όταν αυ-
τό επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών, π.χ. εµπάργκο, από κανονισµούς και
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. προϊόντα διπλής
χρήσης, ή από αποφάσεις άλλων διεθνών οργανισµών,
µέλος των οποίων είναι και η χώρα µας, και διακρατικές
συµφωνίες, στις οποίες συµµετέχει και η χώρα µας, επο-
µένως και τη δεσµεύουν. 
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιχειρείται µια κω-

δικοποίηση των υφισταµένων διατάξεων σε µία ενιαία,
σύγχρονη, απλοποιηµένη και καταληπτή µορφή, σε ό,τι
αφορά τους περιορισµούς στην άσκηση του εξωτερικού
εµπορίου, τόσο λόγω των διεθνών υποχρεώσεων της
χώρας µας, όσο και σε περίπτωση κήρυξης της χώρας σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα διευκόλυνσης της ά-

σκησης εισαγωγικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων,
καθώς, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτω-
ση συναρµοδίου Υπουργού, δύναται να επιλύονται προ-
βλήµατα µε άµεσο στόχο τον καθορισµό διατάξεων στην
κατεύθυνση της απλοποίησης, της επιτάχυνσης και της
άρσης εµποδίων και τον εν γένει εκσυγχρονισµό των
διαδικασιών, που καθορίζουν τον τρόπο πραγµατοποίη-
σης των εισαγωγών και εξαγωγών. 
Σηµαντικό είναι επίσης ότι θεσπίζονται και θεσµοθε-

τούνται δύο νέες, ουσιαστικές και απαραίτητες, για την
προώθηση του εξωτερικού εµπορίου, πρακτικές:

(α) Πρώτον, η τήρηση του Γενικού Μητρώου Εξαγω-
γών, που αποτελεί τη θέσπιση ενός εργαλείου χάραξης
εξαγωγικής πολιτικής στην κατεύθυνση της ανάπτυξης
της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας, καθώς και
την ενοποίηση όλων των σχετικών στατιστικών κατα-
γραφών, ώστε οι εξαγωγείς να µην επιβαρύνονται µε την
υποχρέωση να υποβάλλουν επανειληµµένα στις εκάστο-
τε αρµόδιες υπηρεσίες τα απαιτούµενα στοιχεία σχετικά
µε την εξαγωγική τους δραστηριότητα.
Το Γενικό Μητρώο Εξαγωγών σχεδιάζεται ως υποσύ-

στηµα του Ενιαίου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συ-
στήµατος (Ε.Ο.Π.Σ), µε στόχο να παρέχει Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη διευκόλυνση και επιτά-
χυνση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

(β) Δεύτερον, η καθιέρωση ενός συµβολικού βραβείου
εξαγωγικής δραστηριότητας, το οποίο θα λειτουργεί ως
ηθική δικαίωση, αλλά και ως κίνητρο για τους εξαγωγείς
που επέδειξαν αξιοσηµείωτη εξωστρεφή συµπεριφορά
το αµέσως προηγούµενο της βράβευσης έτος. 
Επισηµαίνεται, ότι και από τις δύο ανωτέρω ρυθµίσεις

δεν προκαλείται καµία επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋ-
πολογισµό. Αντίθετα, καθιερώνεται η επιβολή κυρώσεων
για την παραβίαση υποχρεώσεων που απορρέουν από
τον προτεινόµενο νόµο, µε τη µορφή διοικητικών προ-
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στίµων, η είσπραξη των οποίων θα αποτελεί δηµόσιο έ-
σοδο. 
Επιπλέον, δεδοµένου ότι το ισχύον νοµοθετικό πλαί-

σιο παραµένει ενεργό για πολλές δεκαετίες και µε βάση
αυτό έχει εκδοθεί µεγάλος αριθµός κανονιστικών πράξε-
ων, κρίνεται σκόπιµο και απολύτως αναγκαίο οι διατά-
ξεις, σχετικά µε τον έλεγχο των εισαγόµενων και εξαγό-
µενων προϊόντων, να εκσυγχρονισθούν, να απλουστευ-
θούν και να κωδικοποιηθούν, παρέχεται δε για το σκοπό
αυτό η δυνατότητα έκδοσης σχετικών Προεδρικών Δια-
ταγµάτων.      
Εποµένως, από το νόµο του 1979 και του 1959, πηγαί-

νουµε σε ένα νέο, σύγχρονο και λιτό νόµο, ο οποίος βα-
σίζεται στο αξίωµα ότι όποιος είναι έµπορος µπορεί και
να εξάγει. Ειδικότερα:

• Θεσµοθετείται το ψηφιακό one stop shop για τους ε-
ξαγωγείς, το Single Window

• Μετατρέπεται το Μητρώο Εξαγωγέων σε Μητρώο Ε-
ξαγωγών, για να δοθεί έµφαση στο τι εξάγεται και όχι
στο ποιος εξάγει, ενώ η ενηµέρωση των στοιχείων θα γί-
νεται αυτόµατα

• Καταργείται η υποχρέωση του εξαγωγέα να εγγρά-
φεται σε ειδικό µητρώο στα Επιµελητήρια µε επιπλέον
κόστος. Πλέον, θα αρκεί η εγγραφή στο ΓΕΜΗ

• Τοποθετείται το cluster των εξαγωγικών συνδέσµων
ΠΣΕ-ΣΕΒΕ-ΣΕΚ σε επιτροπή για το Βραβείο Εξαγωγέα,
ώστε να αναδειχθούν καλά παραδείγµατα εταιριών µε ε-
ξαγωγική δραστηριότητα.
Επιπλέον, ορίζεται ότι, από την έναρξη ισχύος του πα-

ρόντος, καταργείται  το  ν.δ. 3999/1959 « περί ελέγχου
του εξαγωγικού  εµπορίου και άλλων τινών διατάξεων»
(Α΄ 230), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 936/1979 «περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί εξωτερικού
εµπορίου διατάξεων, ως και καταργήσεως συναφών δια-
τάξεων», το άρθρο 38 του ν. 2778/1999 «Αµοιβαία Κεφά-
λαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Α-
κίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 295) και το
άρθρο 25 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής α-
σφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, ε-
φαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 38).
Τέλος, µε την τροποποίηση του άρθρου 39 του Εθνι-

κού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α΄ 265) επιτυγ-
χάνεται η αποσαφήνιση και ο καθορισµός κατά χρονολο-
γική σειρά των απαιτούµενων διαδικασιών για την έκδο-
ση απόφασης από τον Υπουργό Οικονοµικών περί σύ-
στασης ελεύθερων ζωνών ή ελεύθερων αποθηκών.
Επιπλέον, µε την τροποποίηση αυτή θεσµοθετείται η η-

λεκτρονική άντληση του συνόλου των στοιχείων και δι-
καιολογητικών, τα οποία απαιτούνται για  τη σύσταση ε-
λεύθερων ζωνών ή ελεύθερων αποθηκών.
Ιδιαίτερα µε τις διατάξεις των νέων παραγράφων 6 και

7 επιτυγχάνεται ο συγκερασµός των διατάξεων της τε-
λωνειακής νοµοθεσίας (Εθνικός - Κοινοτικός Τελωνεια-
κός Κώδικας), που επιτρέπουν την εγκατάσταση παρα-
γωγικών – µεταποιητικών επιχειρήσεων στις ελεύθερες
ζώνες, προς εκείνες του ν. 3982/2011  «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων»
(Α΄143), ώστε να είναι έτοιµο το θεσµικό πλαίσιο υποδο-
χής αιτηµάτων ιδρύσεως ελεύθερων ζωνών και ελεύθε-
ρων αποθηκών στα επιχειρηµατικά πάρκα, µε ταυτόχρο-
νη δυνατότητα εγκατάστασης και βιοµηχανικών παρα-

γωγικών µεταποιητικών επιχειρήσεων µέσα στις ελεύθε-
ρες ζώνες των επιχειρηµατικών πάρκων αυτών.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Άρθρο 34
Έννοια όρων

Δίνονται για πρώτη φορά στην εσωτερική έννοµη τάξη
οι ορισµοί των εννοιών του εξωτερικού εµπορίου, καθώς
και τόσο της εξαγωγικής όσο και της εισαγωγικής εµπο-
ρικής δραστηριότητας.   

Άρθρο 35
Άσκηση εισαγωγής και εξαγωγικής δραστηριότητας

Καθιερώνεται ως βασική προϋπόθεση για την άσκηση
της εισαγωγικής ή εξαγωγικής δραστηριότητας η εγγρα-
φή κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου στο Γενικό Εµπο-
ρικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3419/2005 «Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής
Νοµοθεσίας» (Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκε µε το
ν. 3853/2010. 
Επίσης, στην παρ. 2 προβλέπεται και µεταβατική διά-

ταξη, µέχρι την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ, για όσους εί-
ναι ήδη εγγεγραµµένοι στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Α-
γροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 3955/2011 (Α΄ 89) και στα Ειδικά Μη-
τρώα Εξαγωγέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
9 του ν. 936/1979 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώ-
σεως των περί εξωτερικού εµπορίου διατάξεων, ως και
καταργήσεως συναφών διατάξεων» (Α΄144).

Άρθρο 36
Ρυθµίσεις στην άσκηση εξωτερικού εµπορίου

Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα του Υπουργού Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο πλαίσιο
της οικονοµικής και αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρ-
νησης, να προβαίνει στην έκδοση κανονιστικών διοικητι-
κών πράξεων, είτε για την εκπλήρωση διεθνών υποχρεώ-
σεων της χώρας, που απορρέουν από διεθνείς Συµφω-
νίες ή από τη συµµετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλους διεθνείς Οργανισµούς, είτε για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος, που αφορούν στην προστασία των κατα-
ναλωτών σε θέµατα δηµόσιας υγείας και εθνικής ή δηµό-
σιας ασφάλειας, προκειµένου να θέτει περιορισµούς στη
διακίνηση και στο εξωτερικό εµπόριο συγκεκριµένης κα-
τηγορίας προϊόντων ή υπηρεσιών, να θέτει όρους για
την επιτάχυνση και άρση εµποδίων στη διακίνηση των α-
γαθών αυτών ή να καθορίζει, µε κοινή απόφαση µε τον
κατά περίπτωση συναρµόδιο Υπουργό, τους όρους και
τη διαδικασία ελέγχου της διακίνησης των αγαθών σε
περίπτωση κήρυξης της χώρας σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.

Άρθρο 37
Γενικό µητρώο εξαγωγών

Εισάγεται η τήρηση Γενικού Μητρώου Εξαγωγέων από
το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας, το οποίο θα λειτουργεί αυτόνοµα και θα αποτελεί
µια ανεξάρτητη βάση δεδοµένων, ως ηλεκτρονικό αρ-
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χείο, στο οποίο καταγράφονται συγκεκριµένα στατιστικά
στοιχεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης των εξα-
γωγών της χώρας, όπως π.χ. το είδος και η ποσότητα
των εξαγοµένων προϊόντων, οι χώρες προορισµού τους,
ο χρόνος πραγµατοποίησης των εξαγωγών, τα στοιχεία
των εξαγωγέων κ.ά. Το επονοµαζόµενο ως ΓΕΜΕ θα εί-
ναι εξ’ αποστάσεως διασυνδεδεµένο µε τις βάσεις δεδο-
µένων που τηρούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των
κατά τόπους Επιµελητηρίων, την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕ-
ΜΗ της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων και το Τµήµα
ΓΕΜΗ της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3419/2005, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν. 3853/2010.  
Επιπλέον, το Γ.Ε.Μ.Ε θα διασυνδέεται µε το αναφερό-

µενο στο επόµενο άρθρο του σχεδίου νόµου Ενιαίο Ολο-
κληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ε.Ο.Π.Σ), του οποί-
ου µπορεί να αποτελέσει Υποσύστηµα, ενώ µε κοινή α-
πόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουρ-
γού, µπορεί να ρυθµίζεται η διασύνδεση του Γ.Ε.Μ.Ε. µε
τα αρχεία που τηρούνται από Συνδέσµους Εξαγωγέων ή
και  άλλες Αρχές ή Υπηρεσίες της χώρας, σχετικά µε το
εξωτερικό εµπόριο.
Τέλος, τα εξαγόµενα από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυ-

νάµεις είδη, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές ισχύ-
ουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, θα καταγράφο-
νται στο ΓΕΜΕ, µέσω ειδικών διαδικασιών, σε συνεργα-
σία µε τα συναρµόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνι-
κής Άµυνας.

Άρθρο 38
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες µιας στάσης 

για τη διευκόλυνση των εξαγωγών και εισαγωγών
(Single Window)

Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας Ενιαίο Ολοκληρωµένο Πληροφορια-
κό Σύστηµα (Ε.Ο.Π.Σ), για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας
Στάσης, µε στόχο τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση
των διαδικασιών Εξαγωγών και Εισαγωγών – Single Win-
dow, αλλά και την έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση των
ενδιαφεροµένων χρηστών σχετικά µε την ισχύουσα νο-
µοθεσία.
Η στοχευµένα αναµενόµενη εξοικονόµηση ανθρωπο-

ωρών και κόστους για τους ενδιαφεροµένους χρήστες,
στο πλαίσιο προαγωγής και βελτιστοποίησης του εξωτε-
ρικού εµπορίου, θα εξελίξει και απλοποιήσει τη διαδικα-
σία αδειοδότησης, εφαρµόζοντας τις πρακτικές της ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και την εξυπηρέτηση και
ελαχιστοποίηση της εµπλοκής των ενδιαφεροµένων
χρηστών, τόσο για την έκδοση από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες των συναρµόδιων φορέων των αναγκαίων βεβαιώ-
σεων, πιστοποιητικών, αδειών και άλλων προβλεποµέ-
νων από τη νοµοθεσία εγγράφων, όσο και για την ηλε-
κτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης από τις
αρµόδιες υπηρεσίες των κατά περίπτωση προβλεποµέ-
νων βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών και των λοιπών
προβλεποµένων από τη νοµοθεσία εγγράφων και την η-
λεκτρονική παραλαβή τούτων από τους αιτούντες.
Επιπλέον, το Ε.Ο.Π.Σ. δύναται να συνδέεται, για την ε-

πίτευξη πάντα του παραπάνω σκοπού και στο πλαίσιο
της διαλειτουργικότητας, και µε άλλα πληροφοριακά συ-
στήµατα. 

Για όλους αυτούς τους σηµαντικούς λόγους, η Γενική
Γραµµατεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας αναλαµβάνει την παραγωγική λει-
τουργία,  τη διαχείριση των δεδοµένων του συστήµατος
και την εν γένει εποπτεία της αποτελεσµατικής λειτουρ-
γίας του Ε.Ο.Π.Σ. 

Άρθρο 39
Βραβείο άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας

Για πρώτη φορά, και µετά από απαίτηση του εµπορικού
κόσµου επί σειρά ετών, εισάγεται και καθιερώνεται ο θε-
σµός της απονοµής, από την Πολιτεία, βραβείων επιτυ-
χούς άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων, σε τρείς, α-
νά κατηγορία εξαγοµένων προϊόντων, εξαγωγείς, οι ο-
ποίοι το αµέσως προηγούµενο της βραβεύσεως έτος ε-
πέδειξαν αξιοσηµείωτη εξαγωγική δραστηριότητα, και-
νοτόµο επενδυτική και παραγωγική δράση και σεβασµό
στα διεθνή συναλλακτικά ήθη.
Η βράβευση παρέχει το δικαίωµα στον βραβευθέντα

να αναγράφει σε όλα τα εµπορικά παραστατικά της επι-
χειρήσεώς του ότι έτυχε του κρατικού βραβείου στο συ-
γκεκριµένο κλάδο εξαγωγικής δραστηριότητας το συ-
γκεκριµένο έτος. 

Άρθρο 40
Έλεγχος εξαγόµενων προϊόντων

Με το παρόν άρθρο δίδεται ρητά η νοµοθετική εξου-
σιοδότηση για την έκδοση σχετικών Προεδρικών Δια-
ταγµάτων, που εκδίδονται µετά από πρόταση των Υ-
πουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και του συναρµόδιου Υπουργού, για τη ρύθµιση θεµάτων
που αφορούν στην εξαγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο τό-
σο των γεωργικών προϊόντων ελληνικής παραγωγής, ό-
σο και των εξαγοµένων βιοµηχανικών και µεταλλευτικών
προϊόντων.
Τέλος, µε την παρ. 3 του άρθρου 40, ως µεταβατική

διάταξη, ορίζεται ότι, µέχρι την έκδοση των κανονιστι-
κών πράξεων του παρόντος άρθρου, διατηρούνται σε ι-
σχύ και εφαρµόζονται οι κανονιστικές πράξεις που εκδό-
θηκαν κατ’ εφαρµογή  των διατάξεων του άρθρου 12 του
ν.δ. 3999/1959 «περί ελέγχου του εξαγωγικού εµπορίου
και άλλων διατάξεων» (Α΄ 230), σχετικά µε τον ποιοτικό
έλεγχο των εξαγοµένων ελληνικών προϊόντων.

Άρθρο 41
Ελεύθερες ζώνες και αποθήκες

Με την τροποποίηση του άρθρου 39 του Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265) επιτυγχάνεται η
αποσαφήνιση και ο καθορισµός κατά χρονολογική σειρά
των απαιτούµενων διαδικασιών για την έκδοση απόφα-
σης από τον Υπουργό Οικονοµικών περί σύστασης ελεύ-
θερων ζωνών ή ελεύθερων αποθηκών. Επιπλέον µε την
τροποποίηση αυτή θεσµοθετείται η ηλεκτρονική άντλη-
ση του συνόλου των στοιχείων και δικαιολογητικών, τα
οποία απαιτούνται για  τη σύσταση ελεύθερων ζωνών ή
ελεύθερων αποθηκών.
Ιδιαίτερα µε τις διατάξεις των νέων παραγράφων 6 και

7 επιτυγχάνεται ο συγκερασµός των διατάξεων της τε-
λωνειακής νοµοθεσίας (Εθνικός - Κοινοτικός Τελωνεια-
κός Κώδικας), που επιτρέπουν την εγκατάσταση παρα-
γωγικών – µεταποιητικών επιχειρήσεων στις ελεύθερες
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ζώνες, προς εκείνες του ν.3982/2011  «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων»
(Α΄143), ώστε να είναι έτοιµο το θεσµικό πλαίσιο υποδο-
χής αιτηµάτων ιδρύσεως ελεύθερων ζωνών και ελεύθε-
ρων αποθηκών στα επιχειρηµατικά πάρκα, µε ταυτόχρο-
νη δυνατότητα εγκατάστασης και βιοµηχανικών παρα-
γωγικών µεταποιητικών επιχειρήσεων µέσα στις ελεύθε-
ρες ζώνες των επιχειρηµατικών πάρκων αυτών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Α. Η ανάγκη µιας νέας εταιρικής µορφής
Η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσε-

ων είναι µικροµεσαίες. Για το λόγο αυτό, η ανάγκη µιας
εταιρικής µορφής για τη στέγαση της µικροµεσαίας επι-
χείρησης είναι πάντοτε αισθητή.
Η νοµοθετική παραγωγή στο εταιρικό δίκαιο εντοπίζε-

ται τώρα και πολλές δεκαετίες στην ανώνυµη εταιρία.
Μετά από επανειληµµένες επεµβάσεις στον κ.ν.
2190/1920 (Α΄ 37) µε σκοπό την ενσωµάτωση κοινοτι-
κών οδηγιών, αλλά και την πιο εκτεταµένη αναµόρφωση
του νόµου αυτού µε το ν. 3604/2007 «Περί Ανωνύµων Ε-
ταιρειών» (Α’ 189), µπορεί να λεχθεί ότι το δίκαιο της α-
νώνυµης εταιρίας βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε κάπως ι-
κανοποιητικό επίπεδο. Παράλληλα, νοµοπαρασκευαστι-
κή επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη  πα-
ραδώσει στον Υπουργό Δικαιοσύνης σχέδιο νόµου για
τις προσωπικές εταιρίες, µε σκοπό να αντικατασταθούν
οι παλιές διατάξεις του «Ναπολεόντειου» Εµπορικού
Νόµου (Code de Commerce), που ισχύει από την εποχή
που η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος.
Αντίθετα, έχει παραµεληθεί η ενδιάµεση εταιρική µορ-

φή της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης. Ο σχετικός
ν.3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης
(Α’ 91), εξακολουθεί να ισχύει σχεδόν αναλλοίωτος από
το 1955 (ισχύει ήδη πάνω από 55 έτη), χωρίς επικαιρο-
ποίηση (εκτός από ορισµένες παρεµβάσεις κατά την εν-
σωµάτωση οδηγιών), και, όπως είναι φυσιολογικό, έχει
υποστεί τη φθορά του χρόνου. Η ΕΠΕ, ως ενδιάµεσος ε-
ταιρικός τύπος (δηλ. µεταξύ της ανώνυµης εταιρίας και
των προσωπικών εταιριών), δεν είναι ιδιαίτερα δηµοφι-
λής στην Ελλάδα. Πράγµατι, ενώ σε άλλες χώρες ενδιά-
µεσοι εταιρικοί τύποι χρησιµοποιούνται σε µεγάλη έκτα-
ση, στην Ελλάδα η συχνότητα χρήσης της ΕΠΕ κάθε άλ-
λο παρά ανταποκρίνεται σ’ αυτό που θα ευχόταν κανείς.
Συχνά οι ενδιαφερόµενοι επιλέγουν την ανώνυµη εται-
ρία, που καταρχήν προορίζεται για µεγαλύτερες επιχει-
ρήσεις, ενώ θα µπορούσαν να υιοθετήσουν για τη συνερ-
γασία τους µια ενδιάµεση µορφή κεφαλαιουχικής εται-
ρίας, µε περιορισµένη ευθύνη των µελών της. Οι λόγοι,
για τους οποίους η µορφή της ΕΠΕ δεν ανταποκρίνεται
πια στις σηµερινές ανάγκες, είναι πολλοί, πιο γνωστές
όµως είναι οι δυσκίνητες ρυθµίσεις του νόµου, η ανάγκη
πληθωρικής συµβολαιογραφικής παρέµβασης (εντονότε-
ρης από ότι στην ανώνυµη εταιρία), καθώς και η «διπλή»
πλειοψηφία (προσώπων και κεφαλαίων) που απαιτείται
για τη λήψη των εταιρικών αποφάσεων.
Από την άλλη µεριά οι ευρωπαϊκές νοµοθεσίες προχω-

ρούν τα τελευταία χρόνια στην αναµόρφωση του εταιρι-

κού δικαίου για την εξυπηρέτηση της µικροµεσαίας επι-
χείρησης, που διακρίνονται για την ευελιξία και την α-
πλότητά τους και ανταποκρίνονται περισσότερο στις
πρακτικές ανάγκες των επιχειρηµατιών. Στην τάση αυτή
εγγράφεται και η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να εισαγάγει ένα ευρωπαϊκό τύπο «ιδιωτικής» εταιρίας,
που θα προορίζεται για τη µικροµεσαία επιχείρηση («So-
cietas Privata Europaea»).
Είναι πρόδηλο ότι ο εκσυγχρονισµός του ελληνικού

εταιρικού δικαίου προς την κατεύθυνση αυτή είναι πλέον
απαραίτητος. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τρεις κυρίως
τρόπους: Είτε µε επικαιροποίηση (βελτίωση και απλοποί-
ηση) του ν. 3190/1955, είτε µε ενσωµάτωση στην νοµο-
θεσία για την ανώνυµη εταιρία (ν. 2190/1920) ειδικών
διατάξεων για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις («µικρή
α.ε.»), είτε µε εισαγωγή νέας εταιρικής µορφής. Σε
σχέση µε τις επιλογές αυτές µπορούν να λεχθούν µε
συντοµία τα εξής: Ο αναγκαίος εκσυγχρονισµός του
δικαίου της ΕΠΕ δεν θα είναι πραγµατικός, αν περιορι-
σθεί σε επιµέρους τροποποιήσεις και βελτιώσεις του
ν. 3190/1955. Βέβαια, θα µπορούσε να επιλεγεί µια µαζι-
κή τροποποίηση του νόµου αυτού, ώστε να καταστεί εφι-
κτός ο επιθυµητός εκσυγχρονισµός, σε µια τέτοια όµως
περίπτωση θα κινδύνευαν οι υφιστάµενες ΕΠΕ και οι ε-
ταίροι τους από µείζονα µεταβολή του νοµικού καθεστώ-
τος που διέπει τις σχέσεις τους και ανατροπή των προσ-
δοκιών τους. Εναλλακτικά, θα µπορούσε να υπάρξει δι-
πλό καθεστώς για τις παλιές και τις νέες επε («ΕΠΕ1»,
«ΕΠΕ2»), αυτό όµως θα προκαλούσε ρυθµιστική σύγχυ-
ση. Από την άλλη µεριά, η ενσωµάτωση στη νοµοθεσία
για τις ανώνυµες εταιρίες ειδικών ρυθµίσεων για τη µι-
κροµεσαία επιχείρηση µάλλον δεν ανταποκρίνεται στο
ζητούµενο, διότι ένα µέρος του δικαίου της ανώνυµης ε-
ταιρίας (ιδίως εκείνο που αντιστοιχεί σε κοινοτικές οδη-
γίες) θα εξακολουθούσε να είναι, ούτως ή άλλως, εφαρ-
µοστέο, ενώ ζητούµενο είναι να υπάρξει αποµάκρυνση
από τις αυστηρές ρυθµίσεις των οδηγιών. Εποµένως η
υιοθέτηση νέας εταιρικής µορφής (µια «νέας ΕΠΕ») και
η εξυπαρχής ρύθµισή της φαίνεται ότι είναι η πιο ενδε-
δειγµένη επιλογή. Αυτό βέβαια δεν θα αποκλείει τη δυ-
νατότητα των υφιστάµενων ΕΠΕ να µετατραπούν, αν το
επιθυµούν, στη νέα εταιρική µορφή. Ο νέος νόµος θα
πρέπει µάλιστα να ενθαρρύνει τη µετατροπή αυτή.
Η νέα εταιρία δεν θα λέγεται «ΕΠΕ» και συνεπώς δεν

θα εµπίπτει ευθέως στις «εταιρικές» οδηγίες της ΕΕ,
που αφορούν τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης. Μο-
λονότι οι οδηγίες αυτές είναι σηµαντικά λιγότερες από
εκείνες που εφαρµόζονται στην ανώνυµη εταιρία, θα
µπορούσαν να αγνοηθούν. Επιλογή είναι ωστόσο να α-
κολουθηθούν οι οδηγίες αυτές στο µέγιστο δυνατό βαθ-
µό, ώστε να µην υπάρξει υπόνοια ότι η Ελλάδα εισήγαγε
µια νέα εταιρική µορφή µε σκοπό να παρακαµφθούν οι
διατάξεις των οδηγιών. 
Β. Η ονοµασία της εταιρίας
Για την ονοµασία της νέας εταιρικής µορφής κατάλλη-

λος κρίνεται ο τίτλος «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»
(«ΙΚΕ»). Ο όρος αυτός έχει το πλεονέκτηµα ότι διαφορο-
ποιείται επαρκώς από την «ΕΠΕ», αντιστοιχεί στο διεθνή
όρο “private company” και παραπέµπει στη σχεδιαζόµενη
από την ΕΕ «Societas Privata Europaea» (ευρωπαϊκή ι-
διωτική εταιρία), ενώ ταυτόχρονα τονίζει το χαρακτήρα
της νέας εταιρικής µορφής ως κεφαλαιουχικής.
Γ. Η νέα εταιρία ως κεφαλαιουχική εταιρία
Βασική επιλογή είναι ο σχεδιασµός της νέας εταιρίας
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ως κεφαλαιουχικής. Αυτό εντάσσει την ΙΚΕ στις κεφα-
λαιουχικές εταιρίες, εκείνες δηλαδή που από τη µια µε-
ριά διαθέτουν κεφάλαιο, από την άλλη δε περιορισµένη
ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρίας.
Θα πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι ο θεσµός του ε-

ταιρικού κεφαλαίου έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια
κριτική, για το λόγο ότι το ποσό του κεφαλαίου είναι αρ-
κετά χαµηλό (στις ΕΠΕ σήµερα ανέρχεται µόλις σε
4.500 ευρώ), ώστε να µην είναι ρεαλιστική η ελπίδα εξα-
σφάλισης φερεγγυότητας µέσω αυτού. Άλλωστε, και αν
ακόµη το κεφάλαιο είναι υψηλό, τίποτε δεν εµποδίζει τη
διασπάθιση της εταιρικής περιουσίας και την επέλευση
αφερεγγυότητας, απλώς τα µέλη της εταιρίας δεν λαµ-
βάνουν κέρδη. Οι διαπιστώσεις αυτές έχουν διεθνώς «α-
ποµυθοποιήσει» το κεφάλαιο και έχουν οδηγήσει στην
αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διασφάλισης -σε κά-
ποιο βαθµό βέβαια, διότι πλήρης διασφάλιση δεν µπορεί
να επιτευχθεί ποτέ- της εταιρικής φερεγγυότητας.
Με βάση τις εξελίξεις αυτές, στο σχέδιο νόµου προ-

βλέπεται η εισαγωγή της δυνατότητας «κεφαλαίου του 1
ευρώ», χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι οι ενδιαφερό-
µενοι δεν θα µπορούν, κατά τη σύσταση της εταιρίας ή
και µεταγενέστερα, να ορίσουν οποιοδήποτε υψηλότερο
µέγεθος κεφαλαίου. Το «κεφάλαιο του 1 ευρώ» έχει νο-
µοθετηθεί για τις ΕΠΕ σε χώρες όπως η Γερµανία και η
Γαλλία, αλλά αποτελεί και χαρακτηριστικό της µελετώ-
µενης Societas Privata Europaea.
Το «κεφάλαιο του 1 ευρώ» απλοποιεί τη σύσταση των

εταιριών, κάτι που είναι αυτοτελές ζητούµενο, δεν δικαι-
ολογείται όµως µόνο από την απλοποίηση αυτή. Στην
πραγµατικότητα το νόηµα του «κεφαλαίου του 1 ευρώ»
είναι από τη µια µεριά να επισηµάνει προς τους συναλ-
λασσοµένους ότι δεν πρέπει να επαφίενται στην προ-
στασία «δια του κεφαλαίου» (λίγο διαφέρει το κεφάλαιο
του 1 ευρώ από το κεφάλαιο των 4.500 ευρώ) και από
την άλλη να δώσει την ευκαιρία στο νοµοθέτη να προ-
βλέψει εναλλακτικούς µηχανισµούς προστασίας των δα-
νειστών, δυνητικούς ή και υποχρεωτικούς. Αυτό επιτυγ-
χάνεται σε µεγάλο βαθµό από την θέσπιση «εγγυητικών
εισφορών», που είναι µεν εκούσιες, η αγορά όµως µπο-
ρεί να αναδείξει την ανάγκη ύπαρξής τους, αν πρόκειται
η εταιρία να βρίσκεται στην αγορά.
Δ. Η αποσύνδεση της εταιρικής συµµετοχής από το

κεφάλαιο
Βασική καινοτοµία του σχεδίου είναι η αποσύνδεση

της εταιρικής συµµετοχής και των µεριδίων από το κε-
φάλαιο. Ενώ δηλαδή στις κλασικές περιπτώσεις της Α.Ε.
και της ΕΠΕ οι µετοχές και τα εταιρικά µερίδια αποτε-
λούν τµήµα του κεφαλαίου και προσδιορίζουν το µέγε-
θος της συµµετοχής του κάθε εταίρου, ανάλογα µε τον
αριθµό µεριδίων που κατέχει, στο σχέδιο νόµου τα πράγ-
µατα έχουν άλλως. Τα εταιρικά µερίδια ανάγονται όχι α-
ποκλειστικά στο κεφάλαιο, ως µοναδικό παρονοµαστή,
αλλά σε ένα ευρύτερο παρονοµαστή, που αποτελείται α-
πό την αξία του συνόλου των εισφορών. Αυτό είναι ίσως
το βασικότερο χαρακτηριστικό της προτεινόµενης νέας
εταιρικής µορφής: Πράγµατι, κατά το σχέδιο νόµου γίνο-
νται δεκτές και άλλες εισφορές (πλην των κεφαλαιακών)
και µάλιστα εισφορές που είτε από τη φύση τους δεν
µπορούν να παρασταθούν στο ισολογισµό, όπως είναι η
εργασία, είτε συνίστανται στην ανάληψη εγγυητικής ευ-
θύνης για τα χρέη της εταιρίας («εγγυητικές» εισφορές,
στη Γαλλία καλούνται «capital d’engagement»). Κατά
τούτο η εταιρία µπορεί να έχει στοιχεία προσωπικής ε-
ταιρίας.

Έτσι, ενώ σε µια Α.Ε. ή µια ΕΠΕ υπάρχει από τη µια µε-
ριά το κεφάλαιο και από την άλλη οι µετοχές ή τα µερί-
δια, που αποτελούν υποδιαιρέσεις του, εδώ υπάρχει από
τη µια µεριά το σύνολο των εισφορών (ορισµένες από
τις οποίες απαρτίζουν πράγµατι κεφάλαιο, άλλες όµως
όχι), και από την άλλη τα µερίδια, που αντιστοιχούν στις
εισφορές αυτές. Κάθε εταίρος έχει µερίδια διότι πραγ-
µατοποίησε µια εισφορά, είτε η τελευταία απαρτίζει κε-
φάλαιο είτε όχι. Όλα τα µερίδια είναι ίσα και παρέχουν
τα ίδια δικαιώµατα.

H νέα εταιρική µορφή µπορεί να ικανοποιήσει ποικίλες
ανάγκες. Αναγνωρίζει κάθε είδους εισφορά, ακόµη και
αν πρόκειται για εισφορά εργασίας ή εισφορά «ευθύ-
νης», που ενισχύει την πιστοληπτική ικανότητα της εται-
ρίας. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία ιδίως για επιχειρή-
σεις χωρίς ανάγκη υψηλής κεφαλαιακής υποδοµής (ι-
δίως επιχειρήσεις υπηρεσιών). Ταυτόχρονα, ανταποκρί-
νεται στο διαχωρισµό των λειτουργιών των εταίρων µέ-
σα στην εταιρία (εταίροι που εισφέρουν περιουσιακά
στοιχεία, που ασχολούνται µε την καθηµερινή δραστη-
ριότητα, που εισφέρουν φερεγγυότητα κλπ.), καθιστώ-
ντας τη νέα εταιρική µορφή κατάλληλη για οικογενεια-
κές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις νέων, µικρές συνεργα-
σίες. Επί πλέον η αποδοχή των ποικίλων εισφορών (κε-
φαλαιακών και µη) «µετακοµίζει» στο εταιρικό δίκαιο
συµβατικές ρυθµίσεις που στην Α.Ε. ή την ΕΠΕ δεν θα α-
ποτελούσαν αντικείµενο παρά µόνο εξωεταιρικών συµ-
βάσεων. Απλοποιεί επίσης τις σχέσεις των εταίρων και
τη λειτουργία της εταιρίας, διότι όλοι όσοι προβαίνουν
σε παροχές προς την εταιρία λογίζονται εταίροι και έ-
χουν τα δικαιώµατα του εταίρου (επί των κερδών, να ψη-
φίζουν κλπ.). Επιπλέον αποφεύγεται η εµµονή στην απο-
κλειστικότητα των εισφορών που µπορούν να συνθέ-
σουν το κεφάλαιο, όπως έχει συµβεί σε χώρες, όπως η
Γαλλία και η Γερµανία, που όπως ελέχθη επιτρέπουν µεν
σήµερα στις ΕΠΕ κεφάλαιο 1 ευρώ, δεν προνοούν όµως
για άλλες εναλλακτικές εισφορές εταιρικού δικαίου, που
συντελούν στην ενίσχυση της εταιρικής φερεγγυότητας.
Ε. Η ευελιξία της νέας εταιρικής µορφής
Βασικό χαρακτηριστικό της νέας εταιρικής µορφής εί-

ναι η ευελιξία της. Ήδη, αναφέρθηκαν οι επιλογές των
ενδιαφεροµένων, που κινούνται µεταξύ δύο άκρων: Να
επιλέξουν ένα ακραιφνώς κεφαλαιουχικό σχήµα, µε α-
ποκλειστικά και µόνο κεφαλαιακές εισφορές, από τη µια,
ή να διαµορφώσουν ένα σύστηµα µε έντονα προσωπικά
στοιχεία, παροχή εργασίας και ευθύνη για τα χρέη της ε-
ταιρίας. Μπορούν συνεπώς τα µέρη, µε κατάλληλες κα-
ταστατικές διαµορφώσεις, να δηµιουργήσουν µια εται-
ρία που να οµοιάζει σε µέγιστο βαθµό µε την ΕΠΕ, όπως
ρυθµίζεται από το ν. 3190/1955, ή µε µια προσωπική εται-
ρία, αν κάνουν µεγάλη χρήση των «εγγυητικών» εισφο-
ρών, ή ακόµη και µε την ανώνυµη εταιρία, αν επιλέξουν
άλλες δυνατότητες που παρέχονται από το νόµο. Όριο
βέβαια της προσέγγισης µε την ανώνυµη εταιρία είναι,
όπως ελέχθη, η αδυναµία έκδοσης µετοχών, µε τα χαρα-
κτηριστικά που αυτές έχουν.
Όµως, πολλά άλλα στοιχεία της νέας εταιρίας µπο-

ρούν να αποτελέσουν αντικείµενο καταστατικής ρύθµι-
σης και διαµόρφωσης, όπως συµβαίνει µε τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις των εταίρων, τον τρόπο διαχείρισης
της εταιρίας, τις µεταβολές στην εταιρική σύνθεση κ.ά.
ΣΤ. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
Στο σχέδιο περιελήφθησαν ελάχιστες ποινικές διατά-

ξεις, βασισµένες στη ρύθµιση του άρθρου 60 του
ν. 3190/55, που αφορούν ιδίως παραβάσεις διατάξεων
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που αποσκοπούν στην ενηµέρωση και προστασία των
τρίτων (άρθρο 119).  Επίσης δεν προβλέφθηκαν µεν διοι-
κητικές κυρώσεις (πρόστιµα κ.λπ.), όµως, το άρθρο 17
του ν. 3419/2005 για το ΓΕΜΗ, προβλέπει τέτοιες κυρώ-
σεις για περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεών του.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43
Βασικά χαρακτηριστικά

Στο άρθρο 43 παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά
της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ). Η ΙΚΕ είναι
κεφαλαιουχική, εντάσσεται δηλαδή στις εταιρίες που
αφ’ ενός διαθέτουν κεφάλαιο αφ’ ετέρου περιορισµένη
ευθύνη των µελών τους για τα εταιρικά χρέη, µε εξαίρε-
ση τους εταίρους µε εγγυητικές εισφορές. Είναι επιπλέ-
ον εκ του νόµου εµπορική και έχει νοµική προσωπικότη-
τα (παράγραφοι 1 και 2). Το ελάχιστο κεφάλαιο της ΙΚΕ
είναι ένα ευρώ (1€), χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να ο-
ριστεί από τους ενδιαφερόµενους υψηλότερο µέγεθος
κεφαλαίου είτε κατά τη σύσταση είτε µεταγενέστερα, µε
αύξηση κεφαλαίου. Το χαµηλό ύψος κεφαλαίου αποτε-
λεί καινοτοµία της νέας εταιρικής µορφής σε σχέση µε
τους γνωστούς, στην Ελλάδα, τύπους κεφαλαιουχικών
εταιριών και ακολουθεί το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών
κρατών που έχουν ήδη θεσµοθετήσει τη δηµιουργία ε-
ταιριών µε αντίστοιχο ύψος κεφαλαίου. Άρρηκτα συνδε-
δεµένη µε το προαναφερθέν χαµηλό κεφάλαιο είναι η έ-
τερη βασική καινοτοµία που εισάγεται µε το πρώτο άρ-
θρο του σχεδίου νόµου και συνίσταται στην αποσύνδεση
της εταιρικής συµµετοχής και των µεριδίων από το κε-
φάλαιο. Τα εταιρικά µερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά
στο κεφάλαιο, ως µοναδικό παρονοµαστή, αλλά σε ένα
ευρύτερο παρονοµαστή, που αποτελείται από την αξία
του συνόλου των εισφορών. Οι εισφορές µπορούν να εί-
ναι κεφαλαιακές, να αντιστοιχούν δηλαδή στο γνωστό
µας κεφάλαιο, αλλά επίσης εξωκεφαλαιακές ή εγγυητι-
κές, να αντιστοιχούν δηλαδή σε στοιχεία µη υποκείµενα
σε αποτίµηση, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κ.ν.2190/20,
τα οποία απαντώνται συνήθως σε προσωπικές εταιρίες
(παράγραφος 3). Εκτενής παρουσίαση των διαφορετι-
κών ειδών εισφορών γίνεται στα άρθρα 77-79 του σχεδί-
ου νόµου. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 ορίζεται ότι
η ΙΚΕ µπορεί να λειτουργήσει και ως µονοπρόσωπη εται-
ρία και σε αυτήν την περίπτωση, για λόγους ασφάλειας
των συναλλασσοµένων, το όνοµα του µοναδικού εταί-
ρου θα πρέπει να προκύπτει από τη µερίδα της εταιρίας
στο Γ.Ε.ΜΗ. Τέλος, η παράγραφος 5 εισάγει άλλη µία
καινοτοµία της ΙΚΕ προβλέποντας ότι το καταστατικό και
οι τροποποιήσεις αυτού, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά
έγγραφα, καθώς και τα πρακτικά, µπορούν να συντάσσο-
νται και σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Κατά τούτο το νοµοσχέδιο αποµακρύνεται
από τον κανόνα ότι τα βιβλία τηρούνται (µόνο) στην ελ-
ληνική γλώσσα (βλ. ιδίως άρθρα 41 § 3 και 58α στ. δ΄ κ.ν.
2190/1920, 2 παρ. 6 ΚΒΣ) και επιδιώκει να βοηθήσει τη
λειτουργία της ΙΚΕ όταν υπάρχουν αλλοδαποί εταίροι ή
αλλοδαποί συναλλασσόµενοι µε αυτή. Πρόβλεψη από το
καταστατικό δεν αξιώνεται. Ρητά ορίζεται ότι αν το έγ-
γραφο καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ, θα εφαρµοσθεί το άρ-
θρο 14 ν. 3419/2005.  Η διατύπωση των εγγράφων σε ξέ-

νη γλώσσα δεν µπορεί να ισχύσει κατά τρίτων, αν διαφέ-
ρει από την ελληνική διατύπωση.

Άρθρο 44
Επωνυµία

Κατά το σχηµατισµό της επωνυµίας της ΙΚΕ παρέχεται
από το νόµο µεγάλη ελευθερία στους ενδιαφεροµένους
οι οποίοι δύνανται να σχηµατίσουν την επωνυµία είτε α-
πό το όνοµα ενός ή περισσότερων εταίρων, είτε από το
είδος της ασκούµενης δραστηριότητας είτε να επιλέ-
ξουν επωνυµία φανταστική. Επιβάλλεται όµως η υποχρέ-
ωση, για λόγους πληροφόρησης των τρίτων συναλλασ-
σοµένων, της αναγραφή της µορφής της εταιρίας ως ι-
διωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, είτε ολογράφως είτε
σε συντοµογραφία καθώς και το γεγονός ότι είναι τυχόν
µονοπρόσωπη. Τέλος, µε την παράγραφο 4 προβλέπεται
η δυνατότητα απόδοσης της επωνυµίας σε ξένη γλώσ-
σα, µε τρόπο που να διασφαλίζεται η αναγνωρισιµότητά
της στο εξωτερικό, ενώ ενδεικτικά ορίζεται ο τρόπος α-
πόδοσης της επωνυµίας στην αγλική («Private Compa-
ny»).

Άρθρο 45
Έδρα

Με το άρθρο 45 ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν
την έδρα της ΙΚΕ. Κατά την παράγραφο 1, η ΙΚΕ έχει την
έδρα της στο δήµο που ορίζεται στο καταστατικό. Στην
παράγραφο 2 ρητώς αναγνωρίζεται η δυνατότητα µετα-
φοράς της καταστατικής έδρας σε άλλο κράτος µέλος
του ΕΟΧ. Στις γενικές της γραµµές, η ρύθµιση βασίζεται
στο άρθρο 8 του Καν. 2157/2001 για την ευρωπαϊκή εται-
ρία. Όπως επιτρέπει η παράγραφος 14 του παραπάνω
άρθρου 8, δίδεται και εδώ η δυνατότητα δηµόσιας αρχής
να αντιταχθεί στη µεταφορά, αν τούτο επιβάλλεται από
λόγους δηµόσιου συµφέροντος. Βέβαια το δηµόσιο συµ-
φέρον θα πρέπει να υπακούει στις «4 απαιτήσεις» που έ-
χει αναδείξει η κοινοτική νοµολογία, δηλ. να πρόκειται
για επιτακτικούς λόγους που δικαιολογούν την απαγό-
ρευση, ο περιορισµός (δηλ. εν προκειµένω η απαγόρευ-
ση της µεταφοράς) να είναι κατάλληλος, να µην είναι
δυσανάλογος, και να µην επάγεται διακρίσεις. Καινοτο-
µία εισάγεται µε την παράγραφο 3. Σε αυτήν, κατά πα-
ρέκκλιση του άρθρου 10 ΑΚ, προτείνεται η υιοθέτηση
του δικαίου της καταστατικής έδρας και εννοείται ότι µια
ΙΚΕ θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, ως lex societatis,
ενόσω είναι καταχωρισµένη στο ΓΕΜΗ, ακόµα και αν έ-
χει την πραγµατική της έδρα στο εξωτερικό. Έχει συνε-
πώς τη δυνατότητα να έχει το κέντρο διοίκησής της και
να αναπτύσσει την οικονοµική της δραστηριότητα (πραγ-
µατική έδρα) σε άλλο Κράτος, όπως αυτή η δυνατότητα
έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τον χώρο της ΕΕ (αποφάσεις Centros (C-
212/97, Uberseering (C-208/2000) και Inspire Art (C-
167/2001)). Η παράγραφος 4 ορίζει ότι η ΙΚΕ µπορεί να ι-
δρύει δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στο εσωτερικό ή
την αλλοδαπή.

Άρθρο 46
Διάρκεια

Στο άρθρο 46 ορίζεται ότι η ΙΚΕ είναι πάντοτε ορισµέ-
νου χρόνου, διευκρινίζεται δε ότι αν δεν ορίσθηκε η α-
κριβής διάρκεια, ισχύει η δωδεκαετία. Παράταση της
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διάρκειας είναι δυνατή µε απόφαση των εταίρων που
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των εταιρικών
µεριδίων. Αν η απόφαση για παράταση δεν µνηµονεύει
το χρόνο,  θα ισχύει και πάλι η δωδεκαετία.

Άρθρο 47
Εταιρική διαφάνεια

Με το άρθρο 47 τίθενται κανόνες αυξηµένης εταιρικής
διαφάνειας για την προστασία τόσο των συναλλασσοµέ-
νων µε την εταιρία, ιδίως των δανειστών της, όσο και
των εταίρων. Η παράγραφος 1 ορίζει τις ελάχιστες πλη-
ροφορίες που πρέπει να αναγράφονται σε κάθε έντυπο
της εταιρίας, ενώ η παράγραφος 2 επιβάλλει την υπο-
χρέωση στην ΙΚΕ να διατηρεί ιστοσελίδα και να αναφέ-
ρει σ’ αυτήν τις πληροφορίες που συντελούν στην ασφά-
λεια των συναλλαγών και την προστασία των συναλλασ-
σοµένων. Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, στην ιστοσελίδα πρέπει να εµφανίζονται
και όσα άλλα επιβάλλονται από άλλες διατάξεις του
σχεδίου (π.χ. άρθρα 79 παράγραφος 7, 98 παράγραφος
2). Δεν αποκλείεται η ιστοσελίδα να είναι «φιλοξενούµε-
νη», ή και κοινή µε άλλες εταιρίες, αν το περιεχόµενό
της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρία. Οι αυξηµένες υπο-
χρεώσεις διαφάνειας που επιβάλλονται στην ΙΚΕ, όπως
η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του εταιρικού κεφαλαίου,
του συνολικού ποσού των εγγυητικών εισφορών, καθώς
και των στοιχείων των εταίρων και του αριθµού και του
είδους των µεριδίων που αυτοί κατέχουν συνδέονται µε
την ιδιαίτερη φύση της ΙΚΕ. Η ύπαρξη τριών ειδών εται-
ρικών µεριδίων, που συνδέονται και µε µη κεφαλαιακές
εισφορές, δηµιουργούν την ανάγκη πληροφόρησης  των
ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα πρόσωπα που µετέχουν
στην εταιρία και το είδος των υποχρεώσεων που ανα-
λαµβάνουν. Ακριβώς αυτή η διασφάλιση των τρίτων α-
ξιολογείται ως υπέρτερης αξίας σε σχέση µε το δικαίω-
µα των εταίρων να διατηρήσουν την ανωνυµία τους. Με
βάση αυτές τις παραδοχές η δηµοσίευση απλών δεδοµέ-
νων των εταίρων στην ιστοσελίδα της εταιρίας δεν εµπί-
πτει στο πεδίο του ν. 2472/1997 για την προστασία του
ατόµου από των επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Τέλος, προβλέπεται στην παράγραφο 3 ότι,
για όσο καιρό η εταιρία δεν διαθέτει ιστοσελίδα, η πλη-
ροφόρηση κάθε ενδιαφεροµένου για τα κατά το νόµο α-
ναρτητέα σ’ αυτήν στοιχεία, εξασφαλίζεται µε αποστολή
των εν λόγω στοιχείων σε όποιον τα ζητήσει. Θα πρέπει
να σηµειωθεί ότι η παράβαση των διατάξεων του άρθρου
47 επισύρει ποινική συνέπεια (άρθρο 119).

Άρθρο 48
Επίλυση διαφορών

Το άρθρο 48 αναφέρεται στην επίλυση των εταιρικών
διαφορών µε κύριο γνώµονα την ταχεία και ασφαλή επί-
λυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το βίο της ε-
ταιρίας. Η παράγραφος 1 αναφέρεται σε υποθέσεις που
κατά το νοµοσχέδιο υπάγονται σε «δικαστήριο» και ανα-
φέρει ότι οι υποθέσεις αυτές άγονται ενώπιον του ειρη-
νοδικείου µε την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Η επιλογή της διαδικασίας αυτής οφείλεται στην επιθυ-
µία γρήγορης εκδίκασης – γρηγορότερη από την τακτική
διαδικασία – παράλληλα όµως αποφυγή δικαστικής κρί-
σης µε πιθανολόγηση, όπως θα συνέβαινε µε τη διαδικα-
σία των ασφαλιστικών µέτρων. Γι’ αυτό το λόγο η διαδι-

κασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχει επιλεγεί από το
νοµοθέτη και σε άλλες περιπτώσεις ενδοεταιρικών δια-
φορών (βλ. ενδεικτικά άρθρα 4 παρ. 4, 40 παρ.1, 49γ
παρ. 2 του κ.ν. 2190/20). Με την τακτική διαδικασία όµως
εκδικάζονται οι υποθέσεις όταν ο νόµος κάνει λόγο για
«αγωγή» ή πρόκειται για ζητήµατα ευθύνης ή για υποθέ-
σεις µε τρίτους, π.χ. για την αγωγή της εταιρίας κατά το
άρθρο 65 παράγραφος 3, την καταδίκη του διαχειριστή
σε αποζηµίωση της εταιρίας (άρθρο 67), την αξίωση της
εταιρίας για αποζηµίωση λόγω µη καταβολής εξωκεφα-
λαιακής εισφοράς (άρθρο 78 παράγραφος 3), την αγωγή
των τρίτων δανειστών της εταιρίας κατά του εταίρου µε
εγγυητική εισφορά (άρθρο 79), την αγωγή για αποζηµίω-
ση σε περίπτωση µη δίκαιης σχέσης ανταλλαγής σε πε-
ρίπτωση συγχώνευσης (άρθρο 115) κ.λπ. Επιπρόσθετα,
το σχέδιο ενθαρρύνει την υπαγωγή των υποθέσεων σε
διαιτησία και διαµεσολάβηση (παράγραφοι 2 και 3).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 49
Η ιδρυτική εταιρία και

Άρθρο 50
Περιεχόµενο του καταστατικού

Τα άρθρα 49 και 50 περιέχουν ρυθµίσεις σχετικές µε
την ίδρυση και το καταστατικό της ΙΚΕ. Στο άρθρο 49 δι-
ευκρινίζεται ότι η ΙΚΕ συνιστάται µε ιδιωτικό έγγραφο, ε-
κτός αν ο τύπος του συµβολαιογραφικού εγγράφου προ-
βλέπεται από ειδική διάταξη νόµου ή λόγω εισφοράς
στην εταιρία περιουσιακών στοιχείων, για τη µεταβίβαση
των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός  (π.χ. ΑΚ 369) ή,
τέλος, αν τα µέρη επιλέγουν να τηρήσουν τον τύπο αυ-
τό. Περαιτέρω, στο άρθρο 50 καθορίζεται το ελάχιστο
περιεχόµενο του καταστατικού της ΙΚΕ και προβλέπεται
ρητά ότι ειδικότερες συµφωνίες που περιέχονται στο κα-
ταστατικό και δεν προσκρούουν στο νόµο αποτελούν
τµήµα της διαµόρφωσης των εταιρικών σχέσεων και συ-
νεπώς είναι εταιρικές και όχι εξωεταιρικές.

Άρθρο 51
Διαδικασία σύστασης

Για τη σύστασή της η ΙΚΕ ακολουθεί τη διαδικασία της
Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) που εισήγαγε ο
ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προ-
σωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 90)  και µπορεί να ιδρυθεί σε µία µέρα. Ο νόµος
προχωρά ένα βήµα πιο πέρα και ρητά επιτρέπει την ίδρυ-
ση της εταιρίας, ακόµη και αν για την επιδίωξη του σκο-
πού της απαιτείται αδειοδότηση. Το νοµικό πρόσωπο
µπορεί να συσταθεί, να λάβει ΑΦΜ και να λειτουργήσει.
Ενόσω όµως η άδεια δεν έχει χορηγηθεί, η λειτουργία
του θα πρέπει να περιορίζεται σε άλλες πράξεις (προπα-
ρασκευαστικές εργασίες) και όχι εκείνες για τις οποίες
απαιτείται η άδεια. 

Άρθρο 52
Δηµοσιότητα Γ.Ε.Μ.Η.

Το άρθρο 52 υπάγει την ΙΚΕ, ως προς την υποχρέωση
και τα αποτελέσµατα εγγραφής, στο πεδίο εφαρµογής
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των διατάξεων του ν. 3419/2005 για το Γενικό Εµπορικό
Μητρώο. Ειδική προσαρµογή του υφιστάµενου νοµικού
πλαισίου (ν. 3419/2005 και ν. 3853/2010) στην νέα εταιρι-
κή µορφή γίνεται µε τα άρθρα 117 και 118.  

Άρθρο 53
Κήρυξη ακυρότητας της εταιρίας

Το άρθρο 53 αφορά την κήρυξη ακυρότητας της εται-
ρίας. Στην πρώτη παράγραφο παρατίθενται περιοριστικά
οι λόγοι κήρυξης ακυρότητας της εταιρίας, κατ’ αντιστοι-
χία µε τα προβλεπόµενα στην πρώτη εταιρική οδηγία
(68/151/ΕΟΚ της 9ης Μαρτίου 1968, σήµερα 2009/101/
ΕΚ της 16 Σεπτεµβρίου 2009) οι οποίοι, για λόγους α-
σφάλειας δικαίου, δύνανται να προβληθούν εντός σύ-
ντοµης προθεσµίας ενός έτους από την εγγραφή της Ι-
ΚΕ στο Γ.Ε.ΜΗ. (πλην του λόγου της περίπτωσης γ).
Προβλέπεται, ωστόσο, στην παράγραφο 4 η δυνατότητα
θεραπείας ορισµένων λόγων ακυρότητας και, τέλος, µε
την παράγραφο 5 δίνεται η δυνατότητα άσκησης τριτα-
νακοπής κατά της απόφασης κήρυξης της ακυρότητας.
Τα στοιχεία που µπορεί να οδηγήσουν σε ακυρότητα της
εταιρίας κατά το άρθρο αυτό αποτελούν αντικείµενο του
ελέγχου νοµιµότητας που διενεργεί η Υπηρεσία Μιας
Στάσης κατά τη σύσταση της ΙΚΕ, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν. 3853/2010
που προστίθεται µε το άρθρο 117 του παρόντος νοµο-
σχεδίου. Η κήρυξη της εταιρίας άκυρης αποτελεί κατ’ α-
ποτέλεσµα λόγο λύσης της και για το λόγο αυτό το δικα-
στήριο θέτει την εταιρία υπό εκκαθάριση και διορίζει εκ-
καθαριστή (παράγραφος 3).

Άρθρο 54 
Ευθύνη ιδρυτών

Στο άρθρο 54 καθορίζεται η ευθύνη των ιδρυτών της
ΙΚΕ που συναλλάχθηκαν µε τρίτους κατά τα ισχύοντα
στην Α.Ε. (άρθρο 7δ του κ.ν. 2190/20) και την ΕΠΕ (πα-
ράγραφος β΄ του άρθρου 9 του ν. 3190/55).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 55
Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές

Με το άρθρο 55 ορίζεται ότι η διαχείριση της εταιρίας
µπορεί να ασκείται από ένα ή περισσότερα άτοµα, τους
διαχειριστές, που αποτελούν όργανο της εταιρίας. 

Άρθρο 56
Διαχείριση εκ του νόµου

Το άρθρο 56 ορίζει τον τρόπο άσκησης της διαχείρισης
ελλείψει καταστατικής πρόβλεψης. Ακολουθώντας τη
ρύθµιση της ε.π.ε., η παράγραφος 1 ορίζει, ότι η διαχεί-
ριση ασκείται συλλογικά από όλους τους εταίρους (ή εν-
δεχοµένως από το µοναδικό εταίρο). Το εδάφιο β΄ σχε-
τικά µε τη διενέργεια πράξεων διαχείρισης από έναν ε-
ταίρο, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, αντιστοιχεί στη
ρύθµιση του άρθρου 751 ΑΚ.

Άρθρα 57 έως 62

Τα άρθρα 57 έως 62 ρυθµίζουν την «καταστατική» δια-
χείριση, παρέχοντας στους εταίρους πολλαπλές εναλ-
λακτικές δυνατότητες για τη διαµόρφωση του σχήµατος
διαχείρισης και εκπροσώπησης που τους εξυπηρετεί πε-
ρισσότερο. Έτσι η διαχείριση µπορεί να ασκείται από ένα
ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, εταίρους ή µη, για ορι-
σµένο ή αόριστο χρόνο, που ορίζονται και ανακαλούνται
µε απόφαση των εταίρων που εκπροσωπούν την πλειο-
ψηφία των εταιρικών µεριδίων, εκτός αν το καταστατικό
ορίζει διαφορετικά. Ελλείψει διαφορετικής καταστατι-
κής πρόβλεψης, επί περισσότερων διαχειριστών ισχύει η
συλλογική διαχείριση, εκτός από τις περιπτώσεις διενέρ-
γειας επειγουσών πράξεων διαχείρισης από την παρά-
λειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζηµία της εταιρίας.
Δυνατός είναι επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 60, ο διορι-
σµός και η ανάκληση διαχειριστή από εταίρο, εφόσον υ-
πάρχει σχετική πρόβλεψη του καταστατικού. Δεν απο-
κλείεται ο έχων το δικαίωµα εταίρος να διορίζει ακόµη
και την πλειοψηφία των διαχειριστών. Σε κάθε περίπτω-
ση που ελλείπει διαχειριστής διοριζόµενος από εταίρο, η
διαχείριση ασκείται νοµίµως από τους λοιπούς διαχειρι-
στές. Εννοείται ότι όλοι οι διαχειριστές (και οι οριζόµε-
νοι από συγκεκριµένο εταίρο) έχουν υποχρέωση πίστης
απέναντι στην εταιρία, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 65.
Ανάκληση διαχειριστή που ασκεί καταστατική διαχείριση
µπορεί να γίνει και µε δικαστική απόφαση, για σπουδαίο
λόγο, µετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το 1/10
του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων (άρθρο
61). Σε περίπτωση διαχειριστή που ασκεί νόµιµη διαχεί-
ριση (όπου δηλαδή τη διαχείριση ασκούν οι εταίροι) δεν
υπάρχει δυνατότητα δικαστικής ανάκλησης, είναι όµως
δυνατός ο αποκλεισµός του ως εταίρου κατά το άρθρο
93. Σε περίπτωση ανάκλησης, η διαχείριση ασκείται από
τους λοιπούς διαχειριστές και, εάν δεν υπάρχουν άλλοι
διαχειριστές και ενόσω οι εταίροι δεν προβαίνουν σε
διορισµό νέων, εφαρµόζεται η νόµιµη διαχείριση. Η νόµι-
µη διαχείριση εφαρµόζεται επίσης, σύµφωνα µε την πρό-
βλεψη του άρθρου 62, σε περίπτωση έλλειψης διαχειρι-
στή, και εφόσον το καταστατικό δεν περιέχει σχετική
ρύθµιση. Το σχέδιο νόµου δεν εξετάζει το ζήτηµα ανικα-
νοτήτων για ανάληψη της διαχείρισης, θεωρώντας ότι εί-
ναι ασφαλέστερο το ζήτηµα αυτό να ρυθµισθεί ενιαία µε
την ευκαιρία της καθιέρωσης του ευρωπαϊκού εµπορικού
µητρώου.

Άρθρο 63
Δηµοσιότητα

Κάθε αλλαγή του προσώπου του ή των διαχειριστών υ-
ποβάλλεται σε δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώ η µη τήρη-
ση των διατυπώσεων δηµοσιότητας δεν αντιτάσσεται
στους καλόπιστους τρίτους.

Άρθρο 64
Εξουσίες διαχειριστή - Αµοιβή διαχειριστή

Το άρθρο 64 οριοθετεί, στην παράγραφο 1, τη διαχειρι-
στική και εκπροσωπευτική εξουσία του διαχειριστή η ο-
ποία εκτείνεται στη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση
της περιουσίας της και σε κάθε πράξη που εξυπηρετεί
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την επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας. Στην παράγραφο
2 επαναλαµβάνεται ρύθµιση αντίστοιχη µε εκείνη του
άρθρου 22 παράγραφοι 1 και 2 του κ.ν.2190/20, σύµφω-
να µε την οποία ο περιορισµός της εκπροσωπευτικής ε-
ξουσίας των διαχειριστών που προκύπτουν είτε από το
καταστατικό είτε από απόφαση των εταίρων δεν αντι-
τάσσεται στους τρίτους, ακόµα και αν έχει υποβληθεί σε
διατυπώσεις δηµοσιότητας. Ακόµα δε και όταν η δρα-
στηριότητα της εταιρίας, κατά τη διενέργεια της οποίας
εκπροσωπήθηκε από το διαχειριστή και µε την οποία δε-
σµεύτηκαν τρίτοι, βρίσκεται εκτός εταιρικού σκοπού, η
εταιρία δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι δεσµεύτηκε ένα-
ντι του τρίτου. Αρκεί βέβαια ο τρίτος να µην γνώριζε τον
εταιρικό σκοπό ή να µην όφειλε να τον γνωρίζει, λαµβα-
νοµένων υπόψη και των συγκεκριµένων περιστάσεων.
Κατ’ αναλογία ωστόσο προς όσα γίνονται δεκτά στο
πλαίσιο ερµηνείας του κ.ν. 2190/20, θα πρέπει να θεωρη-
θεί και για την ΙΚΕ ότι η προστασία του τρίτου δεν φθά-
νει µέχρι το σηµείο να δεσµεύεται η εταιρία και για ενέρ-
γειες οι οποίες κατά το νόµο ανήκουν στην αποκλειστική
αρµοδιότητα των εταίρων (παράγραφος 2 του άρθρου
68). Η παράγραφος 3 παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον υ-
πάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη, ο διαχειριστής
να αναθέτει την άσκηση ορισµένων εξουσιών σε εταί-
ρους ή τρίτους. Τέλος, για την αµοιβή του διαχειριστή το
σχέδιο (παράγραφος  4) επαναλαµβάνει τον κανόνα του
άρθρου 754 παράγραφος 2 ΑΚ, ώστε καταρχήν ο διαχει-
ριστής να µη δικαιούται αµοιβής. Όµως, οι εταίροι, είτε
διά του καταστατικού είτε µε χωριστή απόφασή τους,
µπορούν να προβλέψουν αµοιβή. Εξάλλου, πρέπει να το-
νισθεί ότι η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης µπορεί να α-
ποτελεί αντικείµενο εξωκεφαλαιακής εισφοράς (παρά-
γραφος 1 του άρθρου 78), στην περίπτωση δε αυτή ζήτη-
µα αµοιβής δεν θα τίθεται.

Άρθρο 65
Υποχρέωση πίσεως

Στο άρθρο 65 θεσπίζεται υποχρέωση πίστεως του δια-
χειριστή προς την εταιρία και καθορίζονται ενδεικτικά οι
διάφορες εκφάνσεις της (παράγραφος 1), ενώ παράλλη-
λα προβλέπεται η δυνατότητα εξειδίκευσης της εν λόγω
υποχρέωσης µε καταστατική πρόβλεψη (παράγραφος 2).
Ο νόµος δεν παίρνει θέση στο ζήτηµα της υποχρέωσης
πίστεως των εταίρων, θέµα για το οποίο υπάρχει έντονη
συζήτηση που βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη. Παράβαση
της υποχρέωσης πίστεως γεννά ευθύνη του διαχειριστή
σύµφωνα µε το άρθρο 67. Ειδικά σε περίπτωση που ο
διαχειριστής διενεργεί πράξεις για λογαριασµό του ίδιου
ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της εταιρίας ή είναι
εταίρος προσωπικής εταιρίας, ΕΠΕ ή ΙΚΕ, που επιδιώκει
τον ίδιο σκοπό, χωρίς απόφαση των εταίρων που το επι-
τρέπει, η εταιρία δικαιούται να απαιτήσει, αντί αποζηµίω-
σης, προκειµένου µεν για πράξεις που έγιναν για λογα-
ριασµό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι
πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασµό της εται-
ρίας, προκειµένου δε για πράξεις που έγιναν για λογα-
ριασµό άλλου, να δοθεί στην εταιρία η αµοιβή για τη µε-
σολάβηση ή να εκχωρηθεί σ’ αυτήν η σχετική απαίτηση
(παράγραφος 3). Η σχετική πρόβλεψη είναι αντίστοιχη
µε τη ρύθµιση του άρθρου 23 του κ.ν.2190/20.

Άρθρο 66
Τήρηση βιβλίων

Με το άρθρο 66 επιβάλλεται στην ΙΚΕ η υποχρέωση
τήρησης βιβλίου εταίρων και ενιαίου βιβλίου πρακτικών
αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρι-
σης. Στο ενιαίο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι απο-
φάσεις των εταίρων (και του µοναδικού εταίρου), σε συ-
νέλευση ή µη, καθώς και αποφάσεις µη τρέχουσας δια-
χείρισης που λαµβάνονται από τυχόν περισσότερους
διαχειριστές ή που, ανεξάρτητα από τον αριθµό των δια-
χειριστών, είναι καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως π.χ.
πράξεις του διαχειριστή που επιφέρουν τροποποίηση
του καταστατικού, ιδιαίτερα αύξηση ή µείωση κεφαλαίου
(βλ. π.χ. άρθρα 77 παράγραφος 4, 82 παράγραφος 1, 87,
92 παράγραφος 3). Εξάλλου για αποτροπή δολιοτήτων
(π.χ. προχρονολογούµενων αποφάσεων), ορίζεται ότι το
βάρος απόδειξης της χρονολογίας των αποφάσεων που
λαµβάνονται από τους εταίρους ή του διαχειριστή φέρει
η εταιρία (παράγραφος 2). Συνεπώς η εταιρία, αν κρίνει
ότι µπορεί να υπάρξουν αµφισβητήσεις, θα πρέπει να
προνοεί, ώστε να έχει εξασφαλίσει τέτοια απόδειξη, π.χ.
να µεριµνά ώστε το πρακτικό να αποκτά βεβαία χρονο-
λογία. Εννοείται ότι µε τους ίδιους όρους πρέπει να κα-
ταγράφονται, µετά τη λύση της εταιρίας, και οι αποφά-
σεις των εκκαθαριστών. 

Άρθρο 67
Ευθύνη διαχειριστή

Το ζήτηµα της ευθύνης του διαχειριστή απέναντι στην
εταιρία ρυθµίζεται σε αυτό το άρθρο µε βάση αντίστοι-
χες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3190/1955. Η
ευθύνη θεµελιώνεται είτε σε παράβαση του νόµου, του
καταστατικού ή των αποφάσεων των εταίρων, είτε σε
διαχειριστικό πταίσµα. Το τελευταίο αφορά διαχείριση
που υπήρξε πληµµελής (άστοχη, ιδιοτελής κ.λπ.) και για
το λόγο αυτό ζηµιογόνα. Ως προς αυτήν ισχύει ο κανό-
νας της επιχειρηµατικής κρίσης (business judgment rule),
αλλά και απαλλαγή, αν η πράξη του διαχειριστή στηρί-
χθηκε σε σύννοµη απόφαση των εταίρων (παράγραφος
1). Απαλλαγή του διαχειριστή παρεχόµενη µετά την έ-
γκριση των οικονοµικών καταστάσεων θα καλύπτει µόνο
τα διαχειριστικά πταίσµατα, µπορούν όµως οι εταίροι µε
οµόφωνη απόφασή τους να χορηγήσουν ολική απαλλα-
γή (παράγραφος 2). Βέβαια, η απαλλαγή αυτή θα αφορά
µόνο τις αστικές αξιώσεις της εταιρίας, ενώ η τυχόν πα-
ράβαση του νόµου θα εξακολουθεί να εκθέτει το διαχει-
ριστή σε ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις ή αξιώσεις απο-
ζηµίωσης τρίτων. Η αγωγή της εταιρίας κατά του διαχει-
ριστή για αστικές αξιώσεις της υπόκειται σε τριετή παρα-
γραφή (παράγραφος 3), θα ασκείται δε καταρχήν από
την ίδια εταιρία. Όµως, η παράγραφος 4 δίνει δικαίωµα
άσκησης αγωγής και στους εταίρους και τους τρίτους.
Εννοείται ότι τα πρόσωπα αυτά θα ασκούν την αγωγή
για λογαριασµό της εταιρίας και το αίτηµα της αγωγής
θα είναι η καταβολή αποζηµίωσης κατευθείαν στην εται-
ρία. Το ζήτηµα της ευθύνης του διαχειριστή απέναντι σε
τρίτους θα κρίνεται µε βάση τις γενικές διατάξεις (ΑΚ
914, 919, 281), αλλά και µε βάση το άρθρο 98 του Πτω-
χευτικού Κώδικα, η ισχύς του οποίου εφεξής θα εκτείνε-
ται και στην ΙΚΕ (άρθρο 116 παρ. 3 του νοµοσχεδίου).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 68
Αρµοδιότητα εταίρων

Το άρθρο 68 αφορά τις αποφάσεις που λαµβάνουν οιι
εταίροι. Με την παράγραφο 1 αναγνωρίζεται η εξουσία
των εταίρων να αποφασίζουν «για κάθε εταιρική υπόθε-
ση», και συνεπώς ακόµα και για θέµατα που καταρχήν α-
νήκουν σε ζητήµατα διαχείρισης. Στην τελευταία περί-
πτωση, ο διαχειριστής που ενήργησε µε βάση σύννοµη
απόφαση των εταίρων δεν θα φέρει ευθύνη απέναντι
στην εταιρία, ενώ η εταιρία θα δεσµεύεται σε κάθε περί-
πτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 64 παρ. 2. Εννοείται ότι οι
εταίροι µπορούν να υπεισέλθουν σε θέµατα διαχείρισης,
όχι όµως και εκπροσώπησης της εταιρίας., Στην παρά-
γραφο 2 καθορίζονται τα θέµατα που εµπίπτουν στην α-
ποκλειστική αρµοδιότητα των εταίρων. Ιδιαίτερης µνείας
χρήζει η περίπτωση (α) της παραγράφου αυτής. Η περί-
πτωση (α) αναφέρεται στις τροποποιήσεις του καταστα-
τικού µε εξαίρεση εκείνες που µπορούν να γίνουν µε
πράξη του διαχειριστή. Πρόκειται για περιπτώσεις που,
είτε ο νόµος (βλ. π.χ. άρθρα 77 παράγραφος 5, 82 παρά-
γραφος 1, 87, 90 παράγραφος 3, 92 παράγραφος 4, 93
τελευταίο εδάφιο) είτε το καταστατικό (άρθρο 68 παρά-
γραφος 3) προβλέπουν τη σχετική δυνατότητα. Πρέπει
να σηµειωθεί ότι αν η δυνατότητα δεν παρέχεται µε το
αρχικό καταστατικό, η σχετική τροποποίηση του κατα-
στατικού γίνεται καταρχήν µε οµόφωνη απόφαση των ε-
ταίρων σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και δεν µπορεί να
υπερβαίνει τη τριετία. Πρόκειται για µια σειρά από δι-
κλείδες ασφαλείας που δικαιολογούνται από την εξαιρε-
τική φύση της εν λόγω εξουσίας του διαχειριστή να α-
σκεί αρµοδιότητες που κατ’ αρχήν ανήκουν στη συνέ-
λευση των εταίρων.Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι κάθε
αύξηση ή µείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του
καταστατικού, ακόµη και αν γίνεται από το διαχειριστή.

Άρθρο 69
Συνέλευση των εταίρων

Για την ενίσχυση της ευελιξίας της ΙΚΕ παρέχεται από
το νόµο η δυνατότητα λήψης αποφάσεων των εταίρων
τόσο εντός όσο (υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 73)
και εκτός συνέλευσης. Το άρθρο 69 αναφέρεται στην κα-
ταρχήν λήψη αποφάσεων των εταίρων σε συνέλευση
(παράγραφος 1) και κάνει ιδιαίτερη µνεία στην «τακτική»
συνέλευση (παράγραφος 2). 

Άρθρο 70
Σύγκληση

Ο τρόπος σύγκλησης της συνέλευσης των εταίρων πε-
ριγράφεται στο άρθρο 70 και είναι σύµφωνος µε την ευ-
ελιξία, την απλοποίηση και τη µείωση κόστους των διαδι-
κασιών που χαρακτηρίζουν την ΙΚΕ. Η συνέλευση συγκα-
λείται από το διαχειριστή 8 ηµέρες πριν από την πραγµα-
τοποίησή της, µε πρόσκληση που αναφέρει τα στοιχεία
της παραγράφου 3. Οι εταίροι ενηµερώνονται µε κάθε
πρόσφορο µέσο, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου. Η ειδοποίηση µε ηλεκτρονικό ταχυ-
δροµείο ακολουθεί την πορεία απλοποίησης της λει-

τουργίας των κεφαλαιουχικών εταιριών, που είναι ήδη
αισθητή και στο ν. 3604/2007 «Περί ανωνύµων εταιρει-
ών» (Α΄ 189) για την Α.Ε. (άρθρο 26 παράγραφος 2α),
αλλά, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη ρύθµιση της Α.Ε.,
δεν πρόκειται για δυνατότητα που µπορεί να προβλέπε-
ται στο καταστατικό αλλά ορίζεται ρητά στο νόµο. Δικαί-
ωµα αίτησης σύγκλησης της συνέλευσης παρέχεται στη
µειοψηφία των εταίρων. Σε περίπτωση που ο διαχειρι-
στής δεν προβεί στη σύγκληση, αναγνωρίζεται στους αι-
τούντες εταίρους το δικαίωµα να συγκαλούν µόνοι τους
τη συνέλευση. Απεµπλέκεται έτσι η διαδικασία από τη
χρονοβόρο προσφυγή στο δικαστήριο (όπως κατά τα άρ-
θρα 39 § 1 κ.ν. 2190/1920 και 11 ν. 3190/1955) προκειµέ-
νου αυτό να διατάξει τη σύγκληση της συνέλευσης. Ε-
ξάλλου, η πραγµατοποίηση αυτόκλητης «καθολικής» συ-
νέλευσης είναι δυνατή σύµφωνα µε την πρόβλεψη της
παραγράφου 4.

Άρθρο 71
Τόπος συνέλευσης

Η συνέλευση µπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε ανα-
φέρει το καταστατικό, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξω-
τερικό, ελλείψει δε τέτοιας πρόβλεψης, στην έδρα της
εταιρίας ή σε άλλο τόπο, εφόσον συναινούν οι εταίροι.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι, µε πρόβλεψη του κα-
ταστατικού, η συνέλευση µπορεί να λαµβάνει χώρα και
µε τηλεδιάσκεψη. Συνέλευση µε τηλεδιάσκεψη πραγµα-
τοποιείται, ακόµα και σε περίπτωση απουσίας σχετικής
καταστατικής πρόβλεψης, εφόσον το αξιώνει εταίρος
που κατοικεί σε άλλη χώρα από αυτήν που λαµβάνει χώ-
ρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος
(π.χ. ασθένεια). Εννοείται ότι ο διαχειριστής και οι εταί-
ροι θα οφείλουν, είτε µε το καταστατικό, είτε και κατά
περίπτωση, να µεριµνούν για τη γνησιότητα των βουλή-
σεων που εκφέρονται µέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 72
Συµµετοχή στη συνέλευση - Διεξαγωγή 
της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

Το άρθρο 72 αναφέρεται στη συµµετοχή και τη διεξα-
γωγή της συνέλευσης. Δικαίωµα συµµετοχής στη συνέ-
λευση έχουν όλοι οι εταίροι, είτε αυτοπροσώπως είτε
δια αντιπροσώπου. Δικαίωµα ψήφου έχουν υποχρεωτικά
όλα τα µερίδια, µε µόνο περιορισµό τις εξαιρέσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 (καταστατική διάταξη
για µέγιστο αριθµό ψήφων των εταίρων) και την αδυνα-
µία άσκησης από εταίρο του δικαιώµατος ψήφου σε ορι-
σµένες περιπτώσεις (παράγραφος 3). Η συνέλευση των
εταίρων αποφασίζει πλειοψηφικά, µε απλή ή αυξηµένη
πλειοψηφία. Απαρτία δεν απαιτείται. Έτσι εγκαταλείπε-
ται το διπλό σύστηµα πλειοψηφίας (µεριδίων και εταί-
ρων), που ισχύει στην επε, προβλέπεται όµως η δυνατό-
τητα υιοθέτησής του µε το καταστατικό, αν το επιθυµούν
οι εταίροι (παράγραφος 6). Εννοείται ότι επιφυλάσσο-
νται οι περιπτώσεις όπου κατά ρητή διάταξη του νόµου,
για τη λήψη απόφασης απαιτείται οµοφωνία (άρθρα 45
παράγραφος 2, 48 παράγραφος 2, 60 παράγραφος 2, 67
παράγραφος 2, 68 παράγραφος 3, 72 παράγραφος 6, 89
παράγραφος 1, 105 παράγραφοι 5 και 7). Οι αποφάσεις
της συνέλευσης καταχωρίζονται σε πρακτικό (παράγρα-
φος 7).
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Άρθρο 73
Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση

Στο άρθρο 73 αποτυπώνεται ο τρόπος λήψης αποφά-
σεων των εταίρων χωρίς συνέλευση. Τούτο είναι δυνατό
εφόσον υπάρχει οµοφωνία ή εφόσον οι εταίροι συµφω-
νούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγ-
γραφο, χωρίς συνέλευση. Ο τρόπος αυτός αποτύπωσης
των αποφάσεων αντιστοιχεί στα πρακτικά που είναι γνω-
στά ως «πρακτικά διά περιφοράς» (βλ. για τις Α.Ε. άρθρο
32 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920). Η συµφωνία των
εταίρων θα πρέπει να είναι έγγραφη, δεν αποκλείεται ό-
µως και ηλεκτρονική διαβίβαση της συµφωνίας. Εννοεί-
ται ότι σε περίπτωση e-mail κλπ. το καταστατικό ή οι ε-
ταίροι θα πρέπει να λαµβάνουν πρόνοια για την εξασφά-
λιση της προέλευσης των δηλώσεων.

Άρθρο 74
Ελαττωµατικές αποφάσεις των εταίρων

Στο άρθρο 74 παρουσιάζονται οι ελαττωµατικές απο-
φάσεις των εταίρων. Το νοµοσχέδιο υιοθετεί σε βασικές
γραµµές τη ρύθµιση των ελαττωµατικών αποφάσεων της
ανώνυµης εταιρίας (άρθρο 35α και 35β κ.ν. 2190/1902).
Έτσι, η παράγραφος 1 αναφέρεται στις ακυρώσιµες απο-
φάσεις που λαµβάνονται σε συνέλευση και αφορά διαδι-
καστικές παραβάσεις. Στις παραβάσεις αυτές ανήκουν
και οι περιπτώσεις αποφάσεων τις οποίες έλαβε η συνέ-
λευση που δεν είχε νόµιµα συσταθεί ή συγκροτηθεί. Επι-
λέγεται όµως να θεωρούνται ακυρώσιµες και οι αποφά-
σεις της συνέλευσης που ενέχουν παράβαση της ΑΚ
281. Νοµιµοποιούµενοι να ζητήσουν την ακύρωση είναι
κάθε εταίρος που δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτά-
χθηκε στην απόφαση και ο διαχειριστής. Η σχετική αίτη-
ση πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο εντός 4 µηνών
από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτι-
κών. Εννοείται ότι το δικαστήριο µπορεί να εκδώσει προ-
σωρινή διαταγή κατά τον ΚΠολΔ διατάσσοντας τα ανα-
γκαία κάθε φορά ασφαλιστικά µέτρα µέχρι να κριθεί το
αίτηµα ακύρωσης της απόφασης της συνέλευσης. Η πα-
ράγραφος 2 αναφέρεται στις άκυρες αποφάσεις των ε-
ταίρων που λαµβάνονται σε συνέλευση και αφορά παρα-
βάσεις διατάξεων νόµου ή καταστατικών προβλέψεων. Η
ακυρότητα πρέπει να αναγνωρισθεί µε απόφαση που εκ-
δίδεται ύστερα από αίτηση καθενός που έχει έννοµο
συµφέρον υποβαλλόµενη εντός 6 µηνών από την κατα-
χώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Τέλος, η
παράγραφος 3 αφορά την ακυρότητα αποφάσεων των ε-
ταίρων που λαµβάνονται εκτός συνέλευσης, κατά παρά-
βαση των διατάξεων του άρθρου 73 (είναι η αντίστοιχη
περίπτωση των διαδικαστικών παραβάσεων για τις απο-
φάσεις που λαµβάνονται σε συνέλευση) ή που είναι α-
ντίθετες στο νόµο ή το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 75
Εταιρικά µερίδια

Το άρθρο 75 αφορά τα εταιρικά µερίδια της ΙΚΕ. Η πα-
ράγραφος 1 θέτει την αρχή σύµφωνα µε την οποία η
συµµετοχή στην ΙΚΕ προϋποθέτει την κατοχή µεριδίων.
Τα µερίδια δεν είναι µετοχές και δεν έχουν συνεπώς τα

χαρακτηριστικά αυτών. Στην παράγραφο 2 προβλέπεται
ότι ο αρχικός αριθµός µεριδίων κάθε εταίρου ορίζεται
στο καταστατικό και δύναται να αυξοµειώνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του σχεδίου νόµου. Περιπτώσεις αυξο-
µείωσης των µεριδίων κατά την παράγραφο 2 είναι η αύ-
ξηση ή µείωση του κεφαλαίου, η ανάληψη νέων εξωκε-
φαλαιακών ή εγγυητικών εισφορών των εταίρων, η µετα-
βίβαση µεριδίων, η έξοδος εταίρου, η είσοδος νέου εταί-
ρου, η εξαγορά των υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακή
ή εγγυητική εισφορά ή η εξαγορά των µεριδίων, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του σχεδίου. Στην παράγραφο 3 ορί-
ζεται ότι όλα τα µερίδια, ανεξαρτήτως του είδους της ει-
σφοράς που εκπροσωπούν, έχουν την ίδια ονοµαστική α-
ξία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ενός (1) ευρώ.
Στην παράγραφο 4 καθορίζονται τα δικαιώµατα που µπο-
ρούν να συσταθούν επί µεριδίων. Τα µερίδια µπορούν να
αποτελέσουν αντικείµενο κοινωνίας σε περίπτωση, πα-
ραδείγµατος χάριν, κληρονοµικής διαδοχής. Είναι επί-
σης δυνατό να συσταθεί επ’ αυτών επικαρπία ή ενέχυρο.
Ειδικά σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιώµατα αφο-
ρούν µερίδια που αντιπροσωπεύουν εξωκεφαλαιακές ή
εγγυητικές εισφορές, διευκρινίζεται ότι οι υποχρεώσεις
που προκύπτουν από τα µερίδια αυτά θα συνεχίσουν να
βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο και τον ενεχυρα-
στή, αντίστοιχα. Ο δικαιούµενος στην άσκηση του δικαι-
ώµατος ψήφου των εν λόγω µεριδίων ορίζεται από το
καταστατικό και, ελλείψει σχετικής πρόβλεψης, σύµφω-
να µε τα άρθρα 1177 και 1245 του ΑΚ. Τέλος, η παρά-
γραφος 5 διευκρινίζει τον τρόπο εκπροσώπησης απένα-
ντι στην εταιρία των συνδικαιούχων ενός µεριδίου.

Άρθρο 76
Είδη εισφορών

Με τα άρθρα 76 και επ. εισάγεται η βασική καινοτοµία
της ΙΚΕ που είναι η αποσύνδεση της εταιρικής συµµετο-
χής και των µεριδίων από το κεφάλαιο. Ενώ δηλαδή στις
κλασικές περιπτώσεις της Α.Ε. και της ΕΠΕ οι µετοχές
και τα εταιρικά µερίδια αποτελούν τµήµα του κεφαλαίου
και προσδιορίζουν το µέγεθος της συµµετοχής καθενός,
ανάλογα µε τον αριθµό µεριδίων που κατέχει, στο σχέ-
διο νόµου τα πράγµατα έχουν άλλως. Τα εταιρικά µερί-
δια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο κεφάλαιο, ως µονα-
δικό παρονοµαστή, αλλά σε ένα ευρύτερο παρονοµα-
στή, που αποτελείται από την αξία του συνόλου των ει-
σφορών. Αυτό είναι ίσως το βασικότερο χαρακτηριστικό
της προτεινόµενης νέας εταιρικής µορφής. 
Οι εισφορές µπορούν να είναι κεφαλαιακές, εξωκεφα-

λαιακές και εγγυητικές. Κάθε εταίρος έχει µερίδια διότι
πραγµατοποίησε µια εισφορά, είτε η τελευταία απαρτίζει
κεφάλαιο είτε όχι. Κάθε µερίδιο αντιστοιχεί υποχρεωτι-
κά σε ένα είδος εισφοράς (παράγραφος 2). Έτσι π.χ. έ-
νας εταίρος που εισφέρει κεφάλαιο θα αποκτήσει απο-
κλειστικά µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακή ει-
σφορά ενώ, αν αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει και
λογιστικές υπηρεσίες στην εταιρία, και συµφωνείται αυ-
τό να αποτελεί εισφορά, θα λάβει και µερίδια που αντι-
στοιχούν σε εξωκεφαλαιακή εισφορά. Ο αριθµός µερι-
δίων κάθε εταίρου είναι υποχρεωτικά ανάλογος προς
την αξία της εισφοράς του (παράγραφος 3).
Εννοείται πως δεν απαιτείται να εµφανίζονται σε µια Ι-

ΚΕ και τα τρία είδη εισφορών ή στην ίδια αναλογία. Οι ε-
ταίροι µπορούν να επιλέξουν ένα ακραιφνώς κεφαλαιου-
χικό σχήµα, µε αποκλειστικά και µόνο κεφαλαιακές ει-
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σφορές, από τη µια, ή να διαµορφώσουν ένα σύστηµα µε
έντονα προσωπικά στοιχεία, παροχή εργασίας και ευθύ-
νη για τα χρέη της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση όµως θα
πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα εταιρικό µερίδια µε
κεφαλαιακή εισφορά.

Άρθρο 77
Κεφαλαιακές εισφορές

Στο άρθρο αυτό αναλύονται οι κεφαλαιακές εισφορές,
που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της εταιρίας. Αυτές συ-
νίστανται είτε σε εισφορά µετρητών είτε σε εισφορά σε
είδος, υπό την προϋπόθεση ότι το εισφερόµενο είναι δε-
κτικό αποτίµησης, κατά την έννοια του άρθρου 8 παρά-
γραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. Η αποτίµηση των εν λόγω
εισφορών γίνεται, κατ’ αρχήν, σύµφωνα µε τα άρθρα 9
και 9α του κ.ν.2190/20 (παράγραφος 2). Ωστόσο, λαµβά-
νοντας υπόψη το κόστος της διαδικασίας των εν λόγω
άρθρων, ο νόµος απαλλάσσει από την υποχρέωση αποτί-
µησης τους εταίρους, εάν, κατά το καταστατικό ή την α-
πόφαση που αυξάνει το κεφάλαιο, η αξία του εισφερόµε-
νου στοιχείου δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ
(5.000 €).Σε περίπτωση, εποµένως, εισφοράς της οποί-
ας η αξία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000
€), αυτή θα αποτιµάται στην αξία την οποία δηλώνουν τα
µέρη στο καταστατικό ή την απόφαση αύξησης κεφαλαί-
ου. Το γεγονός ότι οι κεφαλαιακές εισφορές αντιπροσω-
πεύουν το κεφάλαιο της εταιρίας σε συνδυασµό µε την
απαίτηση του νόµου η ΙΚΕ να διαθέτει ελάχιστο κεφά-
λαιο, έστω και αν αυτό είναι ένα (1) ευρώ, συνεπάγεται
ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα µερίδιο που
να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά (παράγραφος 3).
Με το ίδιο σκεπτικό, η αύξηση ή µείωση του αριθµού των
κεφαλαιακών µεριδίων µπορούν να γίνουν µόνο µε αύξη-
ση ή µείωση κεφαλαίου και αντίστοιχη τροποποίηση του
καταστατικού (παράγραφος 4). Κανόνας ανάλογος µε το
άρθρο 10 κ.ν. 2190/1920 δεν έχει προβλεφθεί, κατ’ απο-
τέλεσµα, ωστόσο, όµοιος κανόνας θα υπάρχει µε βάση
τα άρθρα 81 και 100 παράγραφος 6 (απαγόρευση επι-
στροφής εισφορών). Επιπλέον, ορίζεται ότι το κεφάλαιο
θα πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς κατά τη σύσταση ή
την αύξηση κεφαλαίου και η καταβολή του να βεβαιωθεί
µε απόφαση του διαχειριστή που καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ. Αποκλείεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα
τµηµατικής καταβολής κεφαλαίου, σε περίπτωση τόσο
εισφορών σε είδος όσο και εισφορών σε µετρητά. «Μη
εξοφληµένα» µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακή
εισφορά δεν νοούνται, διότι ο διαχειριστής θα πρέπει να
λάβει πρόνοια να τα ακυρώσει αµέσως και να προβεί µό-
νος του σε µείωση του κεφαλαίου (παράγραφος 5). 4).
Τέλος, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι στην ΙΚΕ θα υ-
πάρχει πάντα τουλάχιστον ένα µερίδιο αντιστοιχούν σε
κεφαλαιακή εισφορά, προβλέπεται ότι σε περίπτωση
που, λόγω ακύρωσης µεριδίων, δεν υπάρχουν πια τέτοια
µερίδια, η εταιρία οφείλει να εξασφαλίσει, είτε µέσω ε-
ξαγοράς µεριδίου, από εταίρο ή τρίτο, πριν την ακύρωσή
του, είτε µέσω αύξησης κεφαλαίου εντός µηνός από την
ακύρωση, την ύπαρξη ενός, έστω, µεριδίου κεφαλαιακής
εισφοράς, άλλως παρέχεται δικαίωµα σε καθένα που έ-
χει έννοµο συµφέρον να ζητήσει τη λύση της εταιρίας
(παράγραφος 5). Σηµειώνεται ότι οι περιπτώσεις ακύρω-
σης µεριδίων δεν περιορίζονται στην έξοδο (άρθρο 92)

και τον αποκλεισµό (άρθρο 93), αλλά περιλαµβάνουν, εν-
δεικτικά, και τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του πα-
ρόντος άρθρου (µη καταβολή κεφαλαίου) καθώς και του
άρθρου 87 (ίδιες µετοχές).

Άρθρο 78
Εξωκεφαλαιακές εισφορές

Το άρθρο 78 ρυθµίζει τις εξωκεφαλαιακές εισφορές, οι
οποίες συνίστανται σε παροχές, που δεν µπορούν να α-
ποτελέσουν αντικείµενο κεφαλαιακής εισφοράς, γιατί α-
πό τη φύση τους δεν µπορούν να παρασταθούν στον ι-
σολογισµό, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανά-
ληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπη-
ρεσιών. Πρόκειται για εισφορές που συναντώνται σε
προσωπικές εταιρίες. Η εκτέλεση των εν λόγω παροχών
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού, στο
οποίο καθορίζεται και η αξία αυτών (παράγραφοι 1 και 2).
Η παράγραφος 3 ρυθµίζει την περίπτωση που ο εταίρος
που έχει αναλάβει εξωκεφαλαιακή εισφορά δεν προβαί-
νει στη δέουσα παροχή της. Σε µια τέτοια περίπτωση ο-
ρίζεται ότι η εταιρία µπορεί είτε να ζητήσει εκπλήρωση
είτε να ζητήσει την ακύρωση των µεριδίων που αντιστοι-
χούν στην εισφορά αυτή, ενώ περαιτέρω αποζηµίωσή
της για τη ζηµία που υπέστη από την αποχώρηση του ε-
ταίρου δεν αποκλείεται. Η παράγραφος 4 αντιµετωπίζει
το πρόβληµα που δηµιουργείται σε περίπτωση ακύρωσης
εταιρικών µεριδίων λόγω εξόδου εταίρου (άρθρο 92) ή α-
ποκλεισµού του (άρθρο 93) ή αναγκαστικής εκποίησης
των µεριδίων του (άρθρο 88). Σε τέτοιες περιπτώσεις η
παροχή που αποτελεί το αντικείµενο της εισφοράς δεν
θα µπορεί να αξιωθεί από την εταιρία, αφού αυτός που υ-
ποσχέθηκε την εισφορά αυτή δεν θα είναι πια εταίρος.
Εποµένως το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε επιβολή υ-
ποχρέωσης στον αποχωρούντα, τον αποκλειόµενο ή ε-
κείνον του οποίου εκποιούνται αναγκαστικά τα µερίδια
να αποδώσει στην εταιρία ποσό ίσο µε την αξία της µη
καταβληθείσας παροχής, όπως έχει αποτιµηθεί από τα
µέρη. 

Άρθρο 79
Εγγυητικές εισφορές

Με το άρθρο 79 ρυθµίζονται οι εγγυητικές εισφορές, η
πρόβλεψη των οποίων συντελεί στη φερεγγυότητα της
εταιρίας. Ο εταίρος αναλαµβάνει ευθύνη καταβολής των
χρεών της εταιρίας µέχρι το ποσό της εισφοράς του. Η
ευθύνη αυτή υφίσταται απέναντι σε όλους και όχι ορι-
σµένους µόνο δανειστές. Η ανάληψη της ευθύνης θα
πρέπει να είναι σοβαρή και αυτό τονίζεται µε τη διάταξη
που ορίζει ότι ο εταίρος αυτός «θα πρέπει να είναι σε θέ-
ση κατά πάντα χρόνο» να την καταβάλει (παράγραφος
1).  Εννοείται ότι η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλει-
ας στους πιστωτές από εταίρους ή τρίτους κατά τις κοι-
νές διατάξεις δεν αποκλείεται. Η αξία των εγγυητικών
εισφορών καθορίζεται στο καταστατικό και δεν µπορεί
να υπερβαίνει το 75% του ποσού για το οποίο ο εταίρος
έχει αναλάβει ευθύνη καταβολής (παράγραφος 2). Έτσι,
επί παραδείγµατι, αν συµφωνείται ανάληψη ευθύνης για
100.000 €, η αξία της εισφοράς, η οποία θα αποτελέσει
και τη βάση προσδιορισµού των εταιρικών µεριδίων που
θα λάβει ο παρέχων την εισφορά, θα ορίζεται από τους
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εταίρους, δεν θα µπορεί όµως να υπερβαίνει τις 75.000
€. Ο θεσµός των εγγυητικών εισφορών λειτουργεί ως ε-
ναλλακτικός µηχανισµός προστασίας των εταιρικών δα-
νειστών, στο µέτρο που οι τελευταίοι δύνανται να στρα-
φούν άµεσα και πρωτογενώς κατά του εταίρου. Η ευθύ-
νη εποµένως του εταίρου µε εγγυητική εισφορά – παρά
τον όρο που χρησιµοποιείται – είναι ευθύνη πρωτοφειλέ-
τη και όχι εγγυητή. Εποµένως, ο εταίρος µε εγγυητική
εισφορά που ενάγεται από δανειστή θα µπορεί να προ-
βάλει τις ενστάσεις που θεµελιώνονται στο πρόσωπό
του καθώς και τις ενστάσεις που έχει κατά του δανειστή
η ίδια η εταιρία, όχι όµως και άλλες, όπως π.χ. τις ενστά-
σεις που θα είχε ένας εγγυητής όπως την ένσταση διζή-
σεως (παράγραφος 3). Επιπλέον, ο εταίρος µε εγγυητική
εισφορά που ικανοποίησε εταιρικό δανειστή δεν έχει δι-
καίωµα αναγωγής κατά της εταιρίας (παράγραφος 5). Η
µη καταβολή στους τρίτους του ποσού των εγγυητικών
εισφορών αποτελεί διαφορά µεταξύ εταίρου και τρίτων
και η εταιρία δεν παρεµβαίνει. Σε περίπτωση πτώχευσης
του εταίρου που έχει παράσχει εγγυητική εισφορά, οι πι-
στωτές της εταιρίας θα µπορούν να αναγγελθούν στην
πτώχευση και να καταταγούν όλοι µαζί pro rata µε µέγι-
στο ποσό ικανοποίησης το ποσό της εισφοράς (παρά-
γραφος 4). Εποµένως, οι πιστωτές της εταιρίας ως σύνο-
λο (υποοµάδα στην πτώχευση του εταίρου εντός της ο-
µάδας των ανέγγυων πιστωτών) λαµβάνουν ό,τι πτωχευ-
τικό µέρισµα θα λάµβανε ένας κοινός πτωχευτικός πι-
στωτής του εταίρου, του οποίου η αξίωση θα ήταν ίση µε
το άθροισµα των αξιώσεών τους ή µε το ορισµένο στο
καταστατικό ποσό της ευθύνης του (όποιο από τα δύο εί-
ναι µικρότερο). Για την κατανοµή αυτού του αθροιστικού
µερίσµατος λαµβάνονται υπόψη µεταξύ των πιστωτών
της εταιρίας (και όχι έναντι των ατοµικών πιστωτών του
εταίρου) τα προβλεπόµενα στο άρθρο 154 του Πτωχευτι-
κού Κώδικα προνόµια που αυτοί (ενδεχοµένως) έχουν
καταρχήν έναντι της εταιρίας. Επιπλέον, αντίστοιχα
προς τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 4 του προη-
γούµενου άρθρου, γίνεται πρόβλεψη για τις περιπτώσεις
ακύρωσης µεριδίων εγγυητικών εισφορών λόγω εξόδου
ή αποκλεισµού του εταίρου ή αναγκαστικής εκποίησης
των µεριδίων του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εταίρος µε
εγγυητική εισφορά που δεν έχει καταβάλει πλήρως το
ποσό της ευθύνης του που απορρέει από αυτήν, συνεχί-
ζει να ευθύνεται έναντι των εταιρικών δανειστών επί µία
τριετία για τα χρέη που γεννήθηκαν πριν την καταχώρι-
ση στο Γ.Ε.ΜΗ. των γεγονότων που σηµατοδότησαν το
τέλος της ιδιότητάς του ως εταίρου. Σκοπείται έτσι η
προστασία των εταιρικών δανειστών που συναλλάχτη-
καν µε την εταιρία αποβλέποντας στην εγγυητική εισφο-
ρά του αποχωρούντος εταίρου. Τέλος, η παράγραφος 7,
αναγνωρίζοντας τη σηµασία που αναµένεται να έχει η ύ-
παρξη και η ταυτότητα των εταίρων µε εγγυητικές ει-
σφορές για τη συναλλακτική ζωή της εταιρίας, υποχρεώ-
νει το διαχειριστή να µεριµνά ώστε το ΓΕΜΗ και η ιστο-
σελίδα της εταιρίας να εµφανίζουν κατά πάντα χρόνο το
ύψος και τη σύνθεση των εγγυητικών εισφορών. Θα πρέ-
πει δηλαδή να φροντίζει να επικαιροποιεί το σχετικό πί-
νακα µετά από κάθε µεταβολή (π.χ. ανάληψη νέας εγ-
γυητικής εισφοράς, εξαγορά της σύµφωνα µε το άρθρο
82, καταβολή εταιρικού χρέους από εταίρο µε εγγυητική
εισφορά, κλπ.). Σηµειώνεται ότι ως «µεταβολή» κατά την
παράγραφο 7 νοείται και η καταβολή χρέους της εται-
ρίας εκ µέρους του εταίρου µε εγγυητική εισφορά. 

Άρθρο 80
Λογιστική παρακολούθηση των εισφορών

Το άρθρο 80 ορίζει ότι ο τρόπος λογιστικής παρακο-
λούθησης των εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφο-
ρών θα καθοριστεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας. Εννοείται ότι για τις κεφαλαιακές εισφορές ακο-
λουθούνται οι προβλέψεις του Ελληνικού Γενικού Λογι-
στικού Σχεδίου.

Άρθρο 81
Επιστροφή εισφορών

Το άρθρο 81 διατυπώνει το γνωστό κανόνα ότι δεν εί-
ναι επιτρεπτή η επιστροφή των εισφορών πριν από τη
λύση της εταιρίας. Ειδικά η επιστροφή των κεφαλαιακών
εισφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο µε τη δια-
δικασία της µείωσης κεφαλαίου, ενώ των λοιπών εισφο-
ρών απαγορεύεται. Η «επιστροφή» των λοιπών εισφο-
ρών έχει το νόηµα ότι δεν χωρεί ούτε παροχή αµοιβής
για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, ούτε κάλυψη για την πε-
ρίπτωση καταβολής χρέους της εταιρίας, ενώ δεν είναι
επιτρεπτή ούτε η απαλλαγή από τις υποχρεώσεις που οι
εταίροι ανέλαβαν.

Άρθρο 82
Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές 

ή εγγυητικές εισφορές

Αν και, σύµφωνα µε το άρθρο 81, η επιστροφή των ε-
ξωκεφαλαικών και εγγυητικών εισφορών δεν είναι δυνα-
τή, επιτρέπεται η εξαγορά των υποχρεώσεων που πηγά-
ζουν από αυτές κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 82,
ως δικλείδα απεµπλοκής των εταίρων από µια υποχρέω-
ση που ανέλαβαν αλλά δεν µπορούν να τηρούν στο διη-
νεκές. Η εξαγορά των υποχρεώσεων καθίσταται δυνατή
µε τη µετατροπή των εν λόγω µεριδίων σε µερίδια κεφα-
λαιακής εισφοράς και την καταβολή από τον εταίρο στην
εταιρία, για µεν την εξωκεφαλαιακή εισφορά, ποσού ίσο
µε την αξία της εισφοράς του, όπως ορίσθηκε στο κατα-
στατικό, για δε την εγγυητική εισφορά, του πλήρους πο-
σού της ευθύνης του (άρα όχι απλώς του 75%, στο οποίο
µπορεί να έχει αποτιµηθεί η εισφορά αυτή). Σε περίπτω-
ση που οι υποχρεώσεις αυτές έχουν εν µέρει εκπληρω-
θεί, το καταβλητέο ποσό ορίζεται από την εταιρία αναλο-
γικά. Λόγω της έκδοσης νέων µεριδίων κεφαλαιακών ει-
σφορών, η εξαγορά κατά το παρόν άρθρο συνιστά αύξη-
ση κεφαλαίου κατά το καταβλητέο ποσό και διενεργείται
από το διαχειριστή, χωρίς να υπάρχει δικαίωµα προτίµη-
σης των λοιπών εταίρων. Σε περίπτωση αµφισβήτησης
του καταβλητέου ποσού ή αν η εταιρία δεν προβαίνει σε
προσδιορισµό του ποσού, το δικαστήριο κρίνει µετά από
αίτηµα του εταίρου, σύµφωνα µε το άρθρο 371 ΑΚ. Εάν
το δικαίωµα εξαγοράς ασκηθεί άκαιρα και χωρίς σπου-
δαίο λόγο που να δικαιολογεί την εξαγορά, δεν αποκλεί-
εται να γεννάται ευθύνη του εξαγοράζοντος εταίρου για
τυχόν ζηµία που προκαλεί στην εταιρία, κατ’ ανάλογη ε-
φαρµογή του άρθρου 387 ΑΚ, λαµβανοµένου δε υπόψη
και του άρθρου 281 ΑΚ. Τέλος, περιορισµός τίθεται για
την εξαγορά υποχρεώσεων από εγγυητικές εισφορές ό-
ταν ο εταίρος έχει ήδη εναχθεί από δανειστή της εται-
ρίας για καταβολή εταιρικού χρέους. Περαιτέρω χρονι-
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κοί περιορισµοί για την εξαγορά υποχρεώσεων από εγ-
γυητικές εισφορές δύνανται να τεθούν από το καταστα-
τικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 83
Ελευθερία µεταβίβασης

Το άρθρο 83 θέτει την αρχή της ελεύθερης µεταβίβα-
σης των µεριδίων, εν ζωή ή αιτία θανάτου, ως απόρροια
του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της ΙΚΕ. Περιορισµοί τί-
θενται από το νόµο σε περίπτωση µη ολοσχερώς κατα-
βεβληµένης εξωκεφαλαιακής ή εγγυητικής εισφοράς.
Στις περιπτώσεις αυτές η µεταβίβαση είναι δυνατή µόνο
αν προηγηθεί η διαδικασία εξαγοράς του άρθρου 82. 

Άρθρο 84
Μεταβίβαση εν ζωή

Με το άρθρο 84 ρυθµίζεται η µεταβίβαση µεριδίων εν
ζωή. Η µεταβίβαση γίνεται εγγράφως, µε ιδιωτικό έγγρα-
φο, και παράγει αποτελέσµατα έναντι της εταιρίας και
των εταίρων από την κοινοποίηση σε αυτήν της µεταβί-
βασης, η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυ-
δροµείο. Η µεταβίβαση καταχωρείται στο βιβλίο εταίρων,
από την καταχώρισή της δε παράγει αποτελέσµατα και
έναντι των τρίτων. Με το καταστατικό µπορούν να εισά-
γονται περιορισµοί ή ακόµα και να αποκλείεται η µεταβί-
βαση εν ζωή, καθώς και να προβλέπεται δικαίωµα προτί-
µησης των λοιπών εταίρων ή άλλες δυνατότητες.

Άρθρο 85
Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Με το άρθρο 85 ρυθµίζεται η µεταβίβαση µεριδίων αι-
τία θανάτου. Μετά τον έλεγχο του κληρονοµικού δικαιώ-
µατος (π.χ. µε προσκόµιση διαθήκης ή κληρονοµητηρί-
ου), ο διαχειριστής ενηµερώνει το βιβλίο εταίρων για την
αλλαγή στο πρόσωπο του δικαιούχου των µεριδίων (πα-
ράγραφος 1). Όπως και στην περίπτωση µεταβίβασης εν
ζωή, το καταστατικό µπορεί να προβλέψει την εξαγορά
των µεριδίων από πρόσωπο που θα υποδείξει, εντός συ-
γκεκριµένης προθεσµίας,  η εταιρία ή το δικαίωµα προτί-
µησης των εταίρων στην εξαγορά (παράγραφος 2). Σε
σχέση µε τις εξωκεφαλαιακές και τις εγγυητικές εισφο-
ρές, το σχέδιο νόµου εκκινεί από τη σκέψη ότι οι κληρο-
νόµοι µπορεί να είναι σε θέση να εκτελέσουν τις υπο-
χρεώσεις που συνδέονται µε τις εισφορές αυτές, και µά-
λιστα όχι µόνο τις εγγυητικές, αλλά και τις εξωκεφαλαι-
ακές. Πράγµατι, µπορεί να είναι δυνατή η συνέχιση υπη-
ρεσιών προς την εταιρία από τους κληρονόµους, ή έστω
ένα εξ αυτών. Συνεπώς αν δεν ορίζεται τίποτε άλλο, ο
κληρονόµος θα υπεισέλθει στη θέση του αποβιώσαντος
εταίρου και θα έχει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που
απορρέουν από τα µερίδια που κληρονόµησε. Για περι-
πτώσεις όµως που οι υπηρεσίες συνδέονται µε το πρό-
σωπο του εταίρου (π.χ. υπηρεσίες παροχής εξιδιασµέ-
νων συµβουλών) ή για το ενδεχόµενο αποδοχής της
κληρονοµίας µε το ευεργέτηµα της απογραφής (οπότε η
αξία της εγγυητικής εισφοράς κινδυνεύει να αποµειω-

θεί), σκόπιµη θα είναι καταστατική πρόβλεψη εξαγοράς
κατά την παράγραφο 2, οπότε η εταιρία θα µπορεί να α-
ντικαταστήσει τον αποβιώσαντα εταίρο µε άλλο πρόσω-
πο, που θα µπορεί να παράσχει τις αναγκαίες υπηρεσίες
ή να ευθύνεται για χρέη της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση
ισχύει αυτοτελώς και η ρύθµιση της παραγράφου 2 του
άρθρου 92.

Άρθρο 86
Δικαίωµα προαίρεσης

Το άρθρο 86 δίνει τη δυνατότητα σύναψης συµφωνίας
των εταίρων, µεταξύ τους ή µε τρίτους, για την παροχή
δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς (call option) ή πώλησης
µεριδίων (put option). Στο παραπάνω πλαίσιο νόµιµες θα
είναι και ρήτρες υποχρέωσης (drag along) ή δικαιώµατος
(tag along) της µειοψηφίας να πωλήσει µαζί µε την πλει-
οψηφία.

Άρθρο 87
Ίδια µερίδια

Με το εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι η ΙΚΕ δεν µπορεί, σε
καµία περίπτωση, να αποκτήσει ίδια µερίδια, άµεσα ή έµ-
µεσα, και γίνεται ειδική πρόβλεψη για την περίπτωση
που ΙΚΕ απορροφά άλλη εταιρία, η οποία κατέχει µερίδιά
της. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρά το µη επιτρεπτό α-
πόκτηση µεριδίων από την εταιρία δεν είναι άκυρη, αλλά
τα µερίδια ακυρώνονται αυτοδικαίως. Ο διαχειριστής ο-
φείλει να καταχωρίσει στο ΓΕΜΗ την επελθούσα µείωση
του αριθµού των εταιρικών µεριδίων καθώς και της µείω-
σης κεφαλαίου, αν πρόκειται περί µεριδίων που αντιστοι-
χούν σε κεφαλαιακή εισφορά.

Άρθρο 88
Κατάσχεση εταιρικών µεριδίων

Το άρθρο 88 αναφέρεται στην κατάσχεση και αναγκα-
στική εκποίηση των εταιρικών µεριδίων. Η υπεγγυότητα
των µεριδίων για τα ατοµικά χρέη του εταίρου υπάρχει
ακόµη και αν η µεταβίβαση υπόκειται σε περιορισµούς
κατά το άρθρο 84 παρ. 2. Η εκποίηση γίνεται µε βάση την
κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (ΚΠολΔ
1022 επ.). Παρέχεται η δυνατότητα στην εταιρία και
τους άλλους εταίρους να ζητήσουν την εξαγορά των µε-
ριδίων αντί πλήρους τιµήµατος, που προσδιορίζει το δι-
καστήριο. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης µερι-
δίων που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική
εισφορά ισχύουν και οι διατάξεις των άρθρων 78 παρ. 4
και 79 παρ. 6. Σε περίπτωση πτώχευσης του εταίρου τα
µερίδιά του αποτελούν µέρος της πτωχευτικής του περι-
ουσίας και εκποιούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 146
του Πτωχευτικού Κώδικα. Η εταιρία όµως µπορεί να ζη-
τήσει την εξαγορά των µεριδίων από εταίρους ή τρίτους.
Η ρύθµιση αυτή θα πρέπει να ισχύσει αναλογικά και για
περιπτώσεις εκποίησης των µεριδίων στο πλαίσιο άλλων
συλλογικών διαδικασιών, όπως της διαδικασίας εξυγίαν-
σης (άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα) ή του ν.
3869/2010 «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυ-
σικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄130) για την
υπερχρέωση φυσικών προσώπων. Στην περίπτωση πτώ-
χευσης του εταίρου µε εγγυητική εισφορά ισχύει και η
διάταξη του άρθρου 79 παρ. 4. 
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Άρθρο 89
Είσοδος νέου εταίρου - Νέες εισφορές 

από υπάρχοντες εταίρου

Το άρθρο 89 ρυθµίζει την είσοδο νέου εταίρου ή την α-
νάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, µε ε-
ξαίρεση τις περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου. Δεδοµέ-
νου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επέρχεται αλλαγή στο
ποσοστό συµµετοχής όλων των εταίρων, απαιτείται οµό-
φωνη απόφαση αυτών. Εάν η απόφαση δεν µπορεί να
ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποί-
ων µειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο µπορεί, µετά
από αίτηση της εταιρίας, να επιτρέψει την είσοδο του ε-
ταίρου, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται
από το συµφέρον της εταιρίας. Θα πρόκειται για υποκα-
τάσταση της ψήφου του εταίρου (πρβλ. όµοια ρύθµιση
εις άρθρο 106γ ΠτΚ, όπως προστέθηκε µε το ν.
4013/2011).

Άρθρο 90
Αύξηση κεφαλαίου

Στο άρθρο αυτό περιέχονται οι διατάξεις για την αύξη-
ση κεφαλαίου. Η αύξηση κεφαλαίου συντελείται µε νέες
εισφορές και γίνεται µε την έκδοση νέων µεριδίων κεφα-
λαιακών εισφορών (παράγραφος 1). Εφόσον η αύξηση
δεν συντελείται µε εισφορά σε είδος, δικαίωµα προτίµη-
σης στην ανάληψη των νέων µεριδίων έχουν, καταρχήν,
όλοι οι εταίροι κατά το λόγο συµµετοχής τους στην εται-
ρία. Συνεπώς, µπορούν να συµµετέχουν στην αύξηση και
εταίροι οι οποίοι κατείχαν µέχρι τότε µερίδια µόνο εξω-
κεφαλαιακής ή εγγυητικής εισφοράς. Είναι ωστόσο δυ-
νατός, µε καταστατική πρόβλεψη, ο περιορισµός του δι-
καιώµατος προτίµησης µόνο στους εταίρους µε κεφαλαι-
ακές εισφορές. Κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης
είναι δυνατή µε απόφαση των εταίρων που λαµβάνεται
µε ποσοστό 2/3 του συνολικού αριθµού των µεριδίων. Υ-
ποκατάσταση της ψήφου µε δικαστική απόφαση κατά το
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 89 χωρεί
και σε αυτήν την περίπτωση. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα
µε τη ρύθµιση της παραγράφου 4 του άρθρου 77, το νέο
κεφάλαιο οφείλει να καταβληθεί ολοσχερώς και η κατα-
βολή του διαπιστώνεται µε πράξη του διαχειριστή που
δηµοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση µη ολοσχερούς
καταβολής, ο διαχειριστής προβαίνει µε πράξη του σε α-
ντίστοιχη µείωση του κεφαλαίου και ακύρωση των σχετι-
κών µεριδίων. Τέλος, δίδεται η δυνατότητα καταστατικής
πρόβλεψης «αυτόµατης» αύξησης κεφαλαίου (παράγρα-
φος 3, «εγκεκριµένο κεφάλαιο») που επιτρέπει τον προ-
γραµµατισµό της εταιρίας και µπορεί επίσης να υποκατα-
στήσει τη µη προβλεπόµενη τµηµατική καταβολή του κε-
φαλαίου.

Άρθρο 91
Μείωση κεφαλαίου

Με το άρθρο 91 ρυθµίζεται η µείωση κεφαλαίου. Η µεί-
ωση κεφαλαίου αποφασίζεται από τους εταίρους µε αυ-
ξηµένη πλειοψηφία, επειδή όµως µπορεί να έχει ως απο-
τέλεσµα την αποβολή εταίρου µε απόφαση µιας πλειο-
ψηφίας εταίρων µε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές ει-
σφορές, παρέχεται στο καταστατικό η δυνατότητα να ε-
ξαρτά την απόφαση από τη συναίνεση των εταίρων µε

κεφαλαιουχικές εισφορές ή από πλειοψηφική απόφαση
τούτων. Η µείωση κεφαλαίου γίνεται µε ακύρωση µερι-
δίων που εκπροσωπούν κεφαλαιακές εισφορές και µε
τήρηση της αρχής της ισότητας µεταξύ των εταίρων µε
τέτοια µερίδια (παράγραφος 1). Για τη διατήρηση του κε-
φαλαιουχικού χαρακτήρα της ΙΚΕ δεν επιτρέπεται η µεί-
ωση να οδηγήσει σε µηδενισµό του κεφαλαίου µέσω της
ακύρωσης όλων των µεριδίων που εκπροσωπούν κεφα-
λαιακές εισφορές (βλ. και άρθρο 77 παρ. 5). Το τυχόν α-
ποδεσµευόµενο ενεργητικό µπορεί να αποδοθεί στους
εταίρους µε µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιουχι-
κές εισφορές ανάλογα µε τον αριθµό των εταιρικών µε-
ριδίων που κατέχουν και µόνο αν οι εταιρικοί δανειστές
δεν προβάλουν αντιρρήσεις. Επί των αντιρρήσεων των
δανειστών αποφαίνεται το δικαστήριο. 

Άρθρο 92
Έξοδος εταίρου

Στο εν λόγω άρθρο περιέχονται διατάξεις για την έξο-
δο του εταίρου (πρβλ. άρθρο 33 ν. 3190/1955). Κατ’ αρ-
χάς, αναγνωρίζεται η δυνατότητα κάθε εταίρου να εξέλ-
θει της εταιρίας για σπουδαίο λόγο µε απόφαση του δι-
καστηρίου που εκδίδεται µετά από αίτησή του (παράγρα-
φος 1). Περαιτέρω το καταστατικό δύναται να διαµορ-
φώνει το δικαίωµα των εταίρων να εξέλθουν της εται-
ρίας υπό ορισµένες προϋποθέσεις, καθώς επίσης και να
προβλέπει έξοδο του εταίρου µε εξωκεφαλαιακή εισφο-
ρά µε δήλωση της εταιρίας, αν αυτός ο εταίρος έχει πε-
ριέλθει σε αδυναµία εκπλήρωσης της παροχής του. Σε
κάθε περίπτωση, ο εξερχόµενος εταίρος δικαιούται να
λάβει την αξία των µεριδίων του, ενώ επιφυλάσσεται η
ενδεχόµενη αξίωση της εταιρίας για αποζηµίωση κατά
το άρθρο 78 παράγραφος 4. Καταστατική πρόβλεψη για
εξαγορά των µεριδίων του απερχόµενου εταίρου από
πρόσωπο που θα υποδεικνύεται από την εταιρία ή για δι-
καίωµα προτίµησης των λοιπών εταίρων είναι επίσης δυ-
νατή. Η έξοδος εταίρου συνοδεύεται από ακύρωση των
µεριδίων του ενώ η πρόβλεψη επακόλουθης µείωσης του
κεφαλαίου «αν συντρέχει περίπτωση» αναφέρεται στην
περίπτωση όπου αποκλείεται εταίρος µε κεφαλαιουχικές
εισφορές.

Άρθρο 93
Αποκλεισµός εταίρου

Αποκλεισµός εταίρου από την ΙΚΕ είναι δυνατός, σύµ-
φωνα µε το παρόν άρθρο, για σπουδαίο λόγο (πρβλ. άρ-
θρα 771 ΑΚ και 33 ν. 3190/1955). Η σχετική απόφαση
λαµβάνεται από το δικαστήριο, µετά από αίτηση κάθε
διαχειριστή ή εταίρου, αν υπήρξε περί αυτού απόφαση
των εταίρων που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψη-
φία των εταιρικών µεριδίων και µε απόδοση στον απο-
κλειόµενο της αξίας των µεριδίων του. Λήψη ασφαλιστι-
κών µέτρων, ώστε να ανασταλεί προσωρινά το δικαίωµα
ψήφου του υπό αποκλεισµού µετόχου είναι δυνατή. Με
την απόφαση που διατάσσει τον αποκλεισµό µπορεί να
διατάσσεται από το δικαστήριο και η απόκτηση των µερι-
δίων του από πρόσωπα που υποδεικνύει η εταιρία, εφό-
σον υπάρχει σχετική καταστατική  πρόβλεψη. Σε αντίθε-
τη περίπτωση, η εταιρία συνεχίζεται µεταξύ των λοιπών
εταίρων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 94
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις εταίριων

Στο άρθρο αυτό περιγράφονται τα δικαιώµατα και οι υ-
ποχρεώσεις των εταίρων. Ορίζεται καταρχάς ότι, ελλεί-
ψει αντίθετης καταστατικής πρόβλεψης, τα εταιρικά µε-
ρίδια παρέχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, ανε-
ξαρτήτως του είδους εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.
Παροχή νέων δικαιωµάτων ή επιβολή νέων υποχρεώσε-
ων µπορεί να γίνει µόνο µε οµόφωνη απόφαση των εταί-
ρων ή µε τη συναίνεση του εταίρου τον οποίο αφορά η υ-
ποχρέωση. Εκτενώς αναλύεται το δικαίωµα πληροφόρη-
σης των εταίρων γενικά (παράγραφος 2) καθώς και ειδι-
κά, πριν από την συνέλευση, για τα θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης (παράγραφος 3). Σε σχέση µε το γενικό δι-
καίωµα πληροφόρησης της παραγράφου 2 προβλέπεται
η δυνατότητα της εταιρίας να αρνηθεί την πληροφόρηση
για συγκεκριµένους λόγους καθώς και η δυνατότητα να
προσδιορισθεί χρονικά, µε καταστατική πρόβλεψη, η ά-
σκηση του σχετικού δικαιώµατος, κατ' αναλογία µε την
σχετική πρόβλεψη του ν. 3190/1955, όπου το δικαίωµα
µπορεί να ασκηθεί ανά τρίµηνο. Εννοείται ότι και χωρίς
καταστατική πρόβλεψη που να περιορίζει το δικαίωµα,
τα αιτήµατα πληροφοριών θα ελέγχονται µε τις παραµέ-
τρους της ΑΚ 281. Τέλος, στην παράγραφο 4 θεσπίζεται
το δικαίωµα εταίρων µε ποσοστό τουλάχιστον 1/10 των
µεριδίων να απευθύνονται στο δικαστήριο για τον ορι-
σµό ανεξάρτητου ελεγκτή για την διερεύνηση παραβά-
σεων του νόµου ή του καταστατικού εφόσον περί αυτού
υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες.

Άρθρο 95
Συµβάσεις εταιρίας µε εταίρους ή το διαχειριστή

Στο άρθρο 95 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι δια-
τυπώσεις για τη σύναψη συµβάσεων της εταιρίας µε
τους εταίρους ή τον διαχειριστή. Οι σχετικές συµβάσεις
πρέπει, αφενός, να καταγράφονται στο βιβλίο και, αφε-
τέρου, να ανακοινώνονται εντός µηνός στους λοιπούς ε-
ταίρους µε ευθύνη του διαχειριστή. Η καταγραφή στο βι-
βλίο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της σύµβασης, ό-
ταν η εταιρία είναι µονοπρόσωπη, µε εξαίρεση τις τρέ-
χουσες πράξεις. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα, µε  κα-
ταστατική πρόβλεψη, όλες ή ορισµένες συµβάσεις να υ-
ποβάλλονται σε έγκριση των εταίρων, ενώ απαγορεύεται
η εκτέλεση συµβάσεων που µαταιώνουν, εν όλω ή εν µέ-
ρει, την ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της εται-
ρίας. Με τον όρο «λοιπών δανειστών» εννοούνται οι άλ-
λοι, πλην των κατά την παράγραφο 1 συµβαλλόµενων,
δανειστές. Επίσης ορίζεται ρητά ότι µπορεί να συµφωνη-
θεί η διαχείριση της περιουσίας της εταιρίας από εταί-
ρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 96
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις

Στο άρθρο 96 ορίζεται το περιεχόµενο των ετησίων οι-

κονοµικών καταστάσεων της εταιρείας σε συµφωνία µε
ό,τι προβλέπεται για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες κατ’ ε-
πιταγή της 4ης Εταιρικής Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ.

Άρθρο 97
Απογραφή

Στο άρθρο αυτό θεσπίζεται η υποχρέωση του διαχειρι-
στή για την σύνταξη απογραφής στο τέλος της χρήσης,
που αποτελεί την βάση για την κατάρτιση των ετησίων
οικονοµικών καταστάσεων.

Άρθρο 98
Τρόπος κατάρτισης και δηµοσίευσης καταστάσεων

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ορίζεται ο τρό-
πος σύνταξης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων
κατ’ εφαρµογή όσων προβλέπονται για τις Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. Επιπλέον, µε την παράγραφο 2 ορίζεται ότι η δη-
µοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της ΙΚΕ πραγ-
µατοποιείται αποκλειστικά µέσω του Γ.Ε.ΜΗ. και της ι-
στοσελίδας της εταιρίας.

Άρθρο 99
Έλεγχος

Με το άρθρο 99 ορίζονται τα του ελέγχου των ετησίων
οικονοµικών καταστάσεων της ΙΚΕ, µε παραποµπή σε ό-
σα ισχύουν για τις Α.Ε., δηλαδή υποχρεωτικός έλεγχος
από ορκωτούς ελεγκτές µόνο στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες η ΙΚΕ υπερβαίνει τα κριτήρια της παραγράφου 6
του άρθρου 42α κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται α-
πό τους εταίρους και ο διορισµός τους καταχωρίζεται
στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 100
Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους 

και διανοµή κερδών

Το άρθρο 100 αφορά την έγκριση των ετησίων οικονο-
µικών καταστάσεων και τη διανοµή κερδών στους εταί-
ρους. Αναγκαίος, ελλείψει ελάχιστου κεφαλαίου, µηχα-
νισµός προστασίας των πιστωτών είναι η καθιέρωση, µε
την παράγραφο 2, τακτικού αποθεµατικού, υπολογιζόµε-
νου ως ποσοστού επί των κερδών, όπως προβλέπεται α-
ντίστοιχα στην παρ. 5a III GmbHG για γερµανική Un-
ternehmergesellschaft (εκεί 1/4 του κέρδους της χρήσης).
Η διανοµή κερδών στους εταίρους έπεται της δηµιουρ-
γίας αποθεµατικού και µπορεί να διαµορφωθεί µε κατα-
στατική πρόβλεψη (παράγραφοι 3 και 4). Κέρδη που δια-
νεµήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του νόµου ο-
φείλουν να επιστραφούν στην εταιρία και αυτό ανεξάρ-
τητα από την καλή ή κακή πίστη των εταίρων ως προς το
σύννοµο της διανοµής, αφού αντικειµενικός στόχος εί-
ναι η αποκατάσταση της φερεγγυότητας της εταιρίας. Η
δε αξίωση επιστροφής µπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστι-
κά εκ µέρους των εταιρικών πιστωτών (παράγραφος 5).
Προς αποφυγή καταστρατήγησης της παραπάνω απαγό-
ρευσης, π.χ. µέσω δυσανάλογων αµοιβών που µειώνουν
το λογιστικό κέρδος, η παράγραφος 6 επεκτείνει την υ-
ποχρέωση επιστροφής των κερδών και σε περιπτώσεις
κεκρυµµένης καταβολής κερδών (π.χ. µε υπερβολικές α-
µοιβές και ανταλλάγµατα προς τους εταίρους στο πλαί-
σιο συµβάσεών τους µε την εταιρία) ή έµµεσης επιστρο-
φής εισφορών. 
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Άρθρο 101
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις ο-
ποίες η ΙΚΕ υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιηµένων οι-
κονοµικών καταστάσεων, καθώς και ο τρόπος κατάρτι-
σης αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 102
Εταιρία σε κατάσταση επαπειλούµενης 

αδυναµίας εκπλήρωσης

Το άρθρο 102 εισάγει την υποχρέωση του διαχειριστή,
αν η εταιρία βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούµενης α-
δυναµίας εκπλήρωσης των οφειλών της, να συγκαλέσει
τη συνέλευση των εταίρων προκειµένου αυτή να αποφα-
σίσει τη λήψη των κατάλληλων µέτρων. 

Άρθρο 103
Λόγοι λύσης

Στο άρθρο 103 προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποί-
ους µπορεί να λυθεί η ΙΚΕ. Εκτός από τους ρητά αναγρα-
φόµενους λόγους λύσης, το νοµοσχέδιο αναφέρεται και
σε «άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο παρών νόµος ή
το καταστατικό». Άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται
στο νόµο είναι η ακύρωση της εταιρίας µε βάση το άρθρο
53, καθώς και το ενδεχόµενο δικαστικής λύσης αν η ε-
ταιρία βρεθεί χωρίς κεφαλαιουχικά µερίδια (άρθρο 77
παρ. 5). Επισηµαίνεται ότι ο νόµος δεν προβλέπει τη λύ-
ση της εταιρίας µε καταγγελία ενός από τους εταίρους
ούτε µε δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο, πλην
της περίπτωσης της παραγράφου 5 του άρθρου 77 (ανυ-
παρξία µεριδίου κεφαλαιακής εισφοράς). Τέτοιες προ-
βλέψεις µπορούν να περιληφθούν ωστόσο στο καταστα-
τικό, κατ’εφαρµογήν της περίπτωσης (δ) της παραγρά-
φου 1. Η λύση της εταιρίας καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ. Α-
νάλογα µε το λόγο λύσης, η καταχώριση έχει συστατικό
ή δηλωτικό αποτέλεσµα: Κατά το άρθρο 15 παράγραφος
1 του ν. 3419/2005 συστατικό αποτέλεσµα έχει η λύση
«µετά από απόφαση των εταίρων». Αν η εταιρία λυθεί
διότι παρήλθε η διάρκειά της καταχώριση στο ΓΕΜΗ δεν
απαιτείται, ενώ όταν πτωχεύσει χρειάζεται µεν η κατα-
χώριση, είναι όµως απλώς δηλωτική, χωρίς εφαρµογή
του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3419/2005.

Άρθρο 104
Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

Στο άρθρο 104 περιγράφεται η διαδικασία εκκαθάρι-
σης που ακολουθεί τη λύση της εταιρίας, εφόσον η λύση
δεν οφείλεται στην κήρυξη πτώχευσης. Μέχρι να ολο-
κληρωθεί η εκκαθάριση η εταιρία εξακολουθεί να υπάρ-
χει, ωστόσο, για λόγους πληροφόρησης των συναλλασ-
σοµένων, οφείλει να συµπεριλάβει στην επωνυµία της
τις λέξεις «υπό εκκαθάριση». Η εξουσία των οργάνων
της εταιρίας περιορίζεται και η εκκαθάριση, αν δεν έχει
προβλεφθεί σχετικά στο καταστατικό ή αν δεν ελήφθη
διαφορετική απόφαση από τους εταίρους, διενεργείται
από τον διαχειριστή. Οι σχετικές διατάξεις για τον δια-

χειριστή εφαρµόζονται ανάλογα και για τον εκκαθαρι-
στή.

Άρθρο 105
Εργασίες εκκαθάρισης

Στο άρθρο 105 καθορίζονται οι υποχρεώσεις του εκκα-
θαριστή, καθώς και των εταίρων κατά το διάστηµα που η
εταιρία βρίσκεται σε εκκαθάριση. Ο εκκαθαριστής οφεί-
λει να απογράψει την εταιρική περιουσία, να καταρτίσει
τις οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσης και να προ-
βεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για τη ρευστο-
ποίηση της εταιρικής περιουσίας, την εξόφληση των
χρεών και την είσπραξη των απαιτήσεων. Οι εταίροι µε ε-
ξωκεφαλαιακές εισφορές συνεχίζουν κατά το στάδιο
αυτό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, στο µέτρο που
αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των εργα-
σιών της εκκαθάρισης. Ορίζεται ρητά ότι οι εταίροι µε
εγγυητικές εισφορές συνεχίζουν να είναι υπόχρεοι για
τρια χρόνια µετά τη λύση της εταιρίας για την καταβολή
των χρεών αυτής. Μια άλλη δυνατότητα είναι ο εταίρος
να εξαγοράσει τις σχετικές υποχρεώσεις του πριν από
τη µετατροπή σύµφωνα µε το άρθρο 82, ώστε τη στιγµή
της µετατροπής να υπάρχουν µόνο µερίδια κεφαλαιουχι-
κών εισφορών. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας το
άρθρο 49 παράγραφος 6 του κ.ν. 2190/20 εφαρµόζεται α-
ναλόγως στην εκκαθάριση της ΙΚΕ. Μετά το πέρας της
εκκαθάρισης και την σύνταξη των οικονοµικών καταστά-
σεων λήξης της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής διανέµει
στους εταίρους το προϊόν αυτής κατ' αναλογία των µερι-
δίων τους, εκτός εάν το καταστατικό έχει προβλέψει
προτίµηση των εταίρων µε µερίδια που αντιστοιχούν σε
κεφαλαιακές εισφορές. Αυτούσια διανοµή της περιου-
σίας της εταιρίας είναι επίσης δυνατή εφόσον υπάρχει
συµφωνία όλων των εταίρων. Τέλος, δίδεται η δυνατότη-
τα αναβίωσης της εταιρίας µε οµόφωνη απόφαση των ε-
ταίρων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Στα άρθρα 106 -115 περιέχονται ρυθµίσεις για τους ε-
ταιρικούς µετασχηµατισµούς της ΙΚΕ. Ρυθµίζονται ζητή-
µατα µετατροπής και συγχώνευσης, όχι όµως και διά-
σπασης, αφού λόγω του αναµενόµενου µικρού µεγέθους
της ΙΚΕ δεν κρίθηκε απαραίτητη η ρύθµιση του θεσµού
αυτού (δεν υπάρχει ούτε στις επε).

Άρθρο 106
Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας 

σε άλλη εταιρική µορφή

Το άρθρο αυτό ρυθµίζει κατά τρόπο ενιαίο τη µετατρο-
πή µιας ΙΚΕ σε εταιρία άλλης µορφής. Προς τούτο δια-
γράφονται δύο στάδια: Αφενός µεν ορίζεται ότι η από-
φαση για τη µετατροπή λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειο-
ψηφία. Όµως αν εταίρος πρόκειται να ευθύνεται για τα
χρέη της εταιρίας (π.χ. ως οµόρρυθµος εταίρος) απαιτεί-
ται να συναινέσει στη µετατροπή. Σε ένα δεύτερο στά-
διο η µετατροπή υλοποιείται µε βάση τις διατάξεις για
την σύσταση της νέας εταιρικής µορφής. Έτσι π.χ. αν Ι-
ΚΕ πρόκειται να µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρία, η µεν
απόφαση περί µετατροπής θα ληφθεί µε αυξηµένη πλει-
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οψηφία των 2/3 των εταιρικών µεριδίων, στη συνέχεια δε
θα πρέπει να καταρτισθεί συµβολαιογραφικό έγγραφο
που θα περιέχει το καταστατικό της ανώνυµης εταιρίας,
ενώ θα πρέπει να έχει προηγηθεί εκτίµηση του ενεργητι-
κού και του παθητικού µε βάση το άρθρο 9 κ.ν.
2190/1920. Εννοείται ότι δεν απαιτείται να γίνουν δύο ε-
νέργειες (απόφαση των εταίρων – κατάρτιση του συµβο-
λαιογραφικού εγγράφου), αλλά θα είναι δυνατή η ολο-
κλήρωση της διαδικασίας σε ένα βήµα (ενώπιον του συµ-
βολαιογράφου). Κατά τα λοιπά επέρχονται τα συνήθη α-
ποτελέσµατα της µετατροπής: Η εταιρία συνεχίζεται χω-
ρίς διακοπή της νοµικής προσωπικότητας. Υπάρχουν ό-
µως ειδικές ρυθµίσεις για την περίπτωση που στην εκ µε-
τατροπής ΙΚΕ υπήρχαν εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές ει-
σφορές. Λόγω του ότι το δίκαιο της ανώνυµης εταιρίας
και το δίκαιο της ΕΠΕ δεν προβλέπουν θεσµό αντίστοιχο
µε τις εισφορές αυτές, είναι ανάγκη να ρυθµισθούν οι
σχετικές υποχρεώσεις. Οι µεν εξωκεφαλαιακές εισφο-
ρές πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο συµβατικού δια-
κανονισµού των εταίρων που έχουν µερίδια τέτοιων ει-
σφορών και της εταιρίας και να γίνει σχετική µνεία στην
απόφαση µετατροπής. Οι δε εταίροι µε εγγυητικές ει-
σφορές θα ευθύνονται και µετά τη µετατροπή και για 3 έ-
τη για τα χρέη της εταιρίας που γεννήθηκαν µέχρι την
καταχώριση της µετατροπής στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 107
Μετατροπή άλλης εταιρικής µορφής 
σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

Το άρθρο 107 περιγράφει µε ενιαίο τρόπο τη διαδικα-
σία µετατροπής υφιστάµενης εταιρίας άλλης µορφής σε
ΙΚΕ. Προκειµένου να ληφθεί η σχετική απόφαση, απαι-
τείται να ακολουθηθούν όσα προβλέπονται για την λύση
της προς µετατροπή εταιρίας. Έτσι π.χ. για τη µετατροπή
ΕΠΕ σε ΙΚΕ θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από τη συνέ-
λευση των εταίρων µε την πλειοψηφία του άρθρου 44
παρ. 1 του ν. 3190/1955. Αν όµως από την µετατροπή ο-
ρισµένοι εταίροι πρόκειται να αναλάβουν υποχρεώσεις
από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, θα πρέπει
να συµφωνούν.  Για την υλοποίηση της µετατροπής θα
πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία ίδρυσης της ΙΚΕ
(άρθρο 51). Ορίζεται ρητά ότι η νοµική προσωπικότητα
συνεχίζεται µε την εταιρική µορφή της ΙΚΕ. Τα αποτελέ-
σµατα της µετατροπής δεν επέρχονται αµέσως µε την
καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ, αλλά εξαρτώνται από την έ-
κβαση της διαδικασίας προστασίας των δανειστών, που
εισάγεται µε την παρ. 3. Επειδή δηλ. οι δανειστές µπορεί
να θεωρούν ότι βλάπτονται από τη µετατροπή (π.χ. δεν
θα έχουν πλέον την ασφάλεια ενός υψηλού κεφαλαίου,
που είχε η µετατρεπόµενη εταιρία, ή της προσωπικής και
απεριόριστης ευθύνης των οµόρρυθµων εταίρων, αν µε-
τατρέπεται ο.ε. σε α.ε.), ο νόµος τους επιτρέπει να προ-
βάλουν αντιρρήσεις στη µετατροπή εντός ενός µηνός α-
πό την καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ. Και αν µεν δεν προ-
βληθούν αντιρρήσεις, η εταιρία προβαίνει σε σχετική κα-
ταχώριση στο ΓΕΜΗ, και από τότε θεωρείται ότι η µετα-
τροπή έχει λάβει χώρα. Αν όµως προβληθούν αντιρρή-
σεις, το ζήτηµα φέρεται στο δικαστήριο, το οποίο κρίνει
αν οι αντιρρήσεις είναι δικαιολογηµένες. Στην περίπτω-
ση αυτή, η µετατροπή συντελείται µε την καταχώριση
στο ΓΕΜΗ της απόφασης του δικαστηρίου που απορρί-
πτει τις αντιρρήσεις ή (αν ασκήθηκε ανακοπή ερηµοδι-
κίας κατά της απόφασης) που απορρίπτει την ανακοπή.

Η παράγραφος 5 διατυπώνεται κατά το πρότυπο του άρ-
θρου 67 παράγραφος 2 κ.ν. 2190/1920, που αφορά µετα-
τροπή οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρίας σε ανώ-
νυµη εταιρία.

Άρθρο 108
Συγχώνευση µεταξύ ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιριών

Το σχέδιο νόµου δεν επεκτείνεται σε ρύθµιση συγχω-
νεύσεων µεταξύ ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και
εταιρίας άλλης µορφής, καθώς κρίθηκε ότι το ζήτηµα της
συγχώνευσης µεταξύ εταιριών διαφορετικών µορφών θα
πρέπει να ρυθµιστεί στο πλαίσιο µιας ευρύτερης ενιαίας
νοµοθεσίας µετασχηµατισµού των εταιριών. Και µε το υ-
πάρχον νοµοθετικό πλαίσιο όµως είναι εφικτή µια τέτοια
συγχώνευση, µέσω µετατροπής της µιας εταιρικής µορ-
φής σε άλλη και της συγχώνευση πλέον των οµοειδών
εταιριών. Επίσης το σχέδιο νόµου ρυθµίζει ενιαία τη συγ-
χώνευση µε απορρόφηση και εκείνη µε δηµιουργία νέας
εταιρίας. Και στις δύο περιπτώσεις η νέα εταιρία ή η α-
πορροφώσα καλείται «συγχωνεύουσα».

Άρθρο 109
Σχέδιο συγχώνευσης

Στο άρθρο 109 ρυθµίζεται η διαδικασία που πρέπει να
ακολουθηθεί από τους διαχειριστές των ΙΚΕ που συµµε-
τέχουν στην συγχώνευση. Ειδικότερα, πρέπει να καταρ-
τίσουν σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης µε το περιεχόµε-
νο της παραγράφου 2, στην οποία θα πρέπει να ρυθµίζε-
ται και η σχέση ανταλλαγής των µεριδίων ώστε να είναι
δίκαιη και λογική. Στη συγχώνευση συµµετέχουν όλα τα
µερίδια και ανταλλάσσονται υποχρεωτικά µε µερίδια ίδι-
ου είδους. Το σχέδιο συγχώνευσης θα πρέπει να κατα-
χωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Άρθρο 110
Προστασία των δανειστών

Στο άρθρο 110 θεσπίζονται οι απαραίτητες για την
προστασία των εταιρικών δανειστών διατάξεις και η δια-
δικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ούτως ώστε, αφε-
νός, να εκφραστούν οι τυχόν αντιρρήσεις των πιστωτών
στη συγχώνευσης και, αφετέρου, να επιτραπεί, παρά τις
αντιρρήσεις, η συγχώνευση µε δικαστική απόφαση, εφό-
σον συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις. Όπως διευ-
κρινίζεται και στην παράγραφο 1 του άρθρου 112, η ολο-
κλήρωση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου αποτε-
λεί προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση της συγχώνευ-
σης. 

Άρθρο 111
Εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων

των συγχωνευοµένων εταιρειών

Το άρθρο 111 προβλέπει τον τρόπο εκτίµησης των πε-
ριουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων εταιριών. Η
εκτίµηση γίνεται σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του κ.ν.
2190/20. Θεσπίζεται η δυνατότητα σύνταξης ενιαίας έκ-
θεσης ή παράλειψης συνολικά της εκτίµησης, εφόσον
συναινούν στο τελευταίο όλοι οι εταίροι των εταιριών
που συµµετέχουν στην συγχώνευση.
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Άρθρο 112
Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους - 

Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης

Στο εν λόγω άρθρο διατυπώνονται οι προϋποθέσεις
και οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συγχώνευ-
σης. Σε αντίθεση προς τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920
που απαιτούν τόσο συµβολαιογραφικό έγγραφο όσο και
απόφαση διοικητικής αρχής, για τη συγχώνευση ΙΚΕ αρ-
κεί σχετική απόφαση των εταίρων και καταχώρισή της,
για κάθε συµµετέχουσα εταιρία, στο Γ.Ε.ΜΗ. Προϋπόθε-
ση για την λήψη των σχετικών αποφάσεων είναι να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία προστασίας των πιστωτών,
κάτι που επιβεβαιώνεται µε την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
υπεύθυνης δήλωσης των διαχειριστών των εταιριών. Τέ-
λος, προβλέπεται διάστηµα κατά το οποίο η εταιρία θέτει
στην διάθεση κάθε εταίρου τα απαραίτητα στοιχεία που
του είναι χρήσιµα για να διαµορφώσει άποψη για την
προτεινόµενη συγχώνευση, σε περίπτωση που η σχετική
απόφαση θα ληφθεί από την συνέλευση των εταίρων.

Άρθρο 113
Αποτελέσµατα της συγχώνευσης

Στο άρθρο 113 ορίζονται τα αποτελέσµατα της συγχώ-
νευσης, τα οποία παράγονται από την καταχώριση των
αποφάσεων των εταίρων των συγχωνευόµενων εται-
ριών στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε αντίθεση µε το δίκαιο της α.ε. (άρ-
θρο 74 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και της επε (άρθρο 55
ν. 3190/1955), δεν απαιτείται σύµβαση συγχώνευσης, ό-
πως δεν απαιτείται κατά την οδηγία για τις συγχωνεύ-
σεις (78/855/ΕΟΚ), την οδηγία για τις διασυνοριακές
συγχωνεύσεις (2005/56/ΕΚ) και τον Κανονισµό για την
ευρωπαϊκή εταιρία (ΕΚ/2157/2001). Συνεπώς, δεν θα α-
παιτείται ούτε συµβολαιογραφικό έγγραφο για τη συγ-
χώνευση, ακόµη και αν µια ή περισσότερες από τις συγ-
χωνευόµενες εταιρίες είναι ιδιοκτήτρια ακινήτου. Θα
πρέπει όµως να γίνει σηµείωση της συγχώνευσης στο βι-
βλίο µεταγραφών ή το κτηµατολόγιο. Το ίδιο ισχύει και
για τη δηµοσιότητα στην οποία υποβάλλονται άλλα δι-
καιώµατα. Επιπλέον, προκειµένου να µην υπάρξουν αµ-
φισβητήσεις ορίζεται ρητά ότι οι διοικητικές άδειες που
είχαν εκδοθεί υπέρ συγχωνευόµενης εταιρίας µεταβιβά-
ζονται στη συγχωνεύουσα εταιρία.

Άρθρο 114
Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης

Στο άρθρο 114 ρυθµίζονται θέµατα ακυρωσίας και ακυ-
ρότητας της συγχώνευσης. Ειδικότερα, ακυρώσιµη είναι
η συγχώνευση αν διαπιστώνονται παραβάσεις κατά τη
λήψη απόφασης της συνέλευσης των εταίρων ή παρα-
βιάζεται η ΑΚ 281, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 74 ή αν δεν τηρήθηκε η διαδικασία
των άρθρων 109-112. Άκυρη είναι αν η συνέλευση απο-
φάσισε κατά παράβαση των διατάξεων του νόµου ή του
καταστατικού (παράγραφος 2 του άρθρου 74) ή αν οι ε-
ταίροι αποφάσισαν εκτός συνέλευσης, χωρίς να συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 ή αντίθετα στο νό-
µο ή στο καταστατικό (παράγραφος 3 του άρθρου 74). Η
διαδικασία κήρυξης ή αναγνώρισης της ακυρότητας ορί-
ζεται στις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου
114. Η σχετική δικαστική απόφαση καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ. Εφαρµογής τυγχάνει και η παράγραφος 4γ του

άρθρου 11 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νο-
µοθεσίας» (Α΄ 297).  

Άρθρο 115
Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής

Στο άρθρο 115, που µιµείται το άρθρο 77α κ.ν.
2190/1920, ορίζεται ρητά ότι η µη δίκαιη και λογική σχέ-
ση ανταλλαγής των µεριδίων δεν µπορεί να αποτελέσει
λόγο ακύρωσης της συγχώνευσης αλλά µόνο λόγο για
την επιδίωξη αποζηµίωσης εκ µέρους του εταίρου ή των
εταίρων που ζηµιώθηκαν. Προβλέπεται δε αντιστροφή
του βάρους απόδειξης καθώς το δίκαιο και λογικό χαρα-
κτήρα της σχέσης ανταλλαγής καλείται να αποδείξει η
συγχωνεύουσα εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Άρθρο 116
Προσαρµογή στις γενικές διατάξεις

Στο παρόν άρθρο θεσπίζονται οι απαραίτητες διατά-
ξεις για την ενσωµάτωση της νέας εταιρικής µορφής στο
ελληνικό δίκαιο. Έτσι, ορίζεται ότι οι διατάξεις που αφο-
ρούν γενικά τις κεφαλαιουχικές εταιρίες επεκτείνονται
και στην ΙΚΕ εκτός αν συνάγεται κάτι διαφορετικό είτε
από τον νόµο είτε από τη φύση της ΙΚΕ, διευκρινίζεται ό-
τι όπου η νοµοθεσία αναφέρεται σε ποσοστά κεφαλαίου,
για την ΙΚΕ νοούνται τα ποσοστά επί του συνολικού α-
ριθµού των εταιρικών µεριδίων και όχι µόνο επί του κε-
φαλαίου, ενώ επιτρέπεται πλέον για τις περιπτώσεις ό-
που η νοµοθεσία για την άσκηση δραστηριότητας απαι-
τεί την νοµική µορφή της ΕΠΕ, οι σχετικές δραστηριότη-
τες ή επαγγέλµατα να ασκούνται και από ΙΚΕ. Τέλος,
τροποποιούνται διατάξεις ειδικότερων νόµων. Οι παρα-
πάνω διατάξεις δεν είναι εφικτό να έχουν το προσόν της
πληρότητας. Με τελολογική και συστηµατική ερµηνεία
θα είναι δυνατή η επέκταση και άλλων ρυθµίσεων στη
νέα εταιρική µορφή.

Άρθρο 117
Προσαρµογή στο ν, 3853/2010 και

Άρθρο 118
Προσαρµογή στο ΓΕΜΗ

Με τις διατάξεις των άρθρων 117 και 118 πραγµατο-
ποιούνται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και προσθήκες
στα κείµενα των ν. 3853/2010 (Α΄ 90) και 3419/2005 (Α΄
297), αντίστοιχα, κατά τρόπο ώστε να συµπεριληφθούν
σε αυτά οι αναγκαίες προβλέψεις για την ΙΚΕ. 
Πιο συγκεκριµένα, στο άρθρο 117 προβλέπεται η έντα-

ξη της ΙΚΕ στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3853/2010, ώστε
να πραγµατοποιείται η σύσταση αυτής µέσω των Υπηρε-
σιών Μιας Στάσης, ενώ προσδιορίζεται η επέκταση της
αρµοδιότητας των ήδη υφιστάµενων Υπηρεσιών Μιας
Στάσης και επί συστάσεως ΙΚΕ. 
Προς το σκοπό αυτό, προστίθεται στο ν. 3853/2010 άρ-

θρο 5Α, στο οποίο περιγράφεται η διαδικασία ενώπιον
της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και τα απαιτούµενα για τη
σύσταση της ΙΚΕ δικαιολογητικά, καθώς και η επιστροφή
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των καταβληθησοµένων ποσών στην περίπτωση που η
σύσταση ακυρωθεί. Επιπλέον, µε τη διάταξη της παρα-
γράφου 2 του προστιθέµενου άρθρου 5Α διευκρινίζεται η
έκταση του ελέγχου που διενεργείται από την Υπηρεσία
Μιας Στάσης κατά τη σύσταση της ΙΚΕ. Πρόκειται για έ-
λεγχο πληρότητας και νοµιµότητας των υποβαλλόµενων
εγγράφων. Ειδικά όµως σε σχέση µε τη νοµιµότητα, προ-
κύπτει από το κείµενο του νόµου ότι δεν θα ελέγχονται
παρά εκείνα µόνο τα ελαττώµατα που, αν τυχόν δεν ε-
ντοπισθούν, θα µπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν σε
ακύρωση της εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 53 (περί-
πτωση (α) της παρ, 2 του νέου άρθρου 5Α). Εννοείται ότι
και αυτά θα ελέγχονται µόνο στο µέτρο που προκύπτουν
από τα ίδια τα υποβαλλόµενα στην ΥΜΣ έγγραφα. Έτσι
π.χ. η Υπηρεσία Μιας Στάσης δεν θα ελέγχει (και δεν θα
µπορεί να ελέγχει) άλλα στοιχεία, όπως π.χ. αν όλοι οι
υπογράφοντες έχουν τεθεί υπό πλήρη στερητική δικα-
στική συµπαράσταση. Από την άλλη µεριά, παράνοµος
δεν θα είναι ο εταιρικός σκοπός για µόνο το λόγο ότι η ε-
ταιρία απαιτεί αδειοδότηση, διότι η άδεια θα µπορεί να
ζητηθεί και να ληφθεί και µετά τη σύσταση (αυτό ρητά ο-
ρίζεται στο άρθρο 51). Σηµειώνεται ότι το νέο άρθρο 5Α
αποτελεί ειδική διάταξη όσον αφορά το διενεργούµενο,
αποκλειστικά από την Υπηρεσία Μιας Στάσης, έλεγχο
κατά τη σύσταση της ΙΚΕ, αποκλειόµενης της παράλλη-
λης εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.
3419/2005. Για το λόγο αυτό, στο άρθρο 118 τροποποιεί-
ται η παρ. 8 του άρθρου 7 του εν λόγω νόµου, ώστε να α-
ποκλείεται και ρητά η σύσταση της ΙΚΕ από τον έλεγχο
της αρµόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. Ωστόσο, η διάταξη της
παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 εφαρµόζεται για
τις λοιπές καταχωρίσεις άλλων στοιχείων κατά τη διάρ-
κεια ζωής της ΙΚΕ.  
Τέλος, και κατά παρέκκλιση  του άρθρου 9 του ν.

3853/2010, ορίζεται ρητά ότι κατά τη σύνταξη και υπο-
γραφή συµβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης ΙΚΕ ή
τροποποιήσεων του καταστατικού της δεν απαιτείται πα-
ράσταση δικηγόρου, ανεξαρτήτως του ύψους του αρχι-
κού µετοχικού κεφαλαίου.   Η ρύθµιση αυτή επιβάλλεται
προκειµένου να ενισχυθεί η ευελιξία και το χαµηλό κό-
στος σύστασης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας.  
Περαιτέρω, δυνάµει του άρθρου 118 εντάσσεται ρητά

η ΙΚΕ στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3419/2005, µέσω της
προσθήκης της στη λίστα των υπόχρεων σε εγγραφή
στο Γ.Ε.ΜΗ. προσώπων και περιγράφεται η έκταση του
ελέγχου που διενεργεί η κατά περίπτωση αρµόδια Υπη-
ρεσία Γ.Ε.ΜΗ κατά την καταχώριση των πράξεων της Ι-
ΚΕ στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο.
Τα έννοµα αποτελέσµατα των καταχωρίσεων των νο-

µικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών
στοιχείων της ΙΚΕ στο Γ.Ε.ΜΗ. επέρχονται από την ηµέ-
ρα καταχώρισής τους σε αυτό, ενώ η απαραίτητη δηµο-
σιότητα πραγµατοποιείται από τη δηµοσίευσή τους στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στον ειδικό υποκατάλογο
που τιτλοφορείται «Δελτίο Εµπορικής Δηµοσιότητας/
Τεύχος Κεφαλαιουχικών Εταιριών» σε ειδικό τµήµα του
οποίου δηµοσιεύονται επίσης και οι πράξεις επικοινω-
νίας της εταιρείας µε τους µετόχους της όπως προσκλή-
σεις, ανακοινώσεις κ.λπ. Η δηµοσιότητα είναι συστατική
ή δηλωτική κατά τις διακρίσεις του άρθρου 15
ν. 3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 119
Ποινικές διατάξεις

Με το παρόν άρθρο εισάγονται ελάχιστες ποινικές
διατάξεις στο πρότυπο του άρθρου 60 του ν.3190/55.
Πρόκειται για κυρώσεις που αφορούν την εταιρική δια-
φάνεια (άρθρα 47 και 79 παρ. 7), την τακτική τήρηση των
πρακτικών (παρ. 1 του άρθρου 66), την αναπροσαρµογή
του κεφαλαίου µε πράξη του διαχειριστή, καθώς και ζη-
τήµατα οικονοµικών καταστάσεων, καθώς έχουν επιπτώ-
σεις στους τρίτους συναλλασσόµενους µε την εταιρία.
Εννοείται ότι οι παραβάσεις που έχουν σχέση µε κατα-
χωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. τιµωρούνται µε τα διοικητικά πρό-
στιµα του ν. 3419/2005 (άρθρο 17).    

Άρθρο 120
Διευκόλυνση µετατροπής υφισταµένων εταιριών 
περιορισµένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική 

εταιρία - Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε.

Με το εν λόγω άρθρο, το σχέδιο νόµου επιδιώκει την
ενθάρρυνση των υφιστάµενων ΕΠΕ να µετατραπούν σε
ΙΚΕ. Προς αυτό το σκοπό, προβλέπεται ότι η απόφαση
µετατροπής µπορεί να ληφθεί, κατά παρέκκλιση των δια-
τάξεων του νόµου και του καταστατικού (δηλ. καταρχήν
µε πλειοψηφία ¾ κεφαλαίου και εταίρων), είτε µε πλειο-
ψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων του όλου αριθµού
των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα του όλου ε-
ταιρικού κεφαλαίου, είτε µε πλειοψηφία τουλάχιστον
των τριών τετάρτων του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ε-
ταιρίες άλλου τύπου πλην ΕΠΕ µπορούν να µετατρα-
πούν σε ΙΚΕ κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 107.
Επιπλέον ορίζεται ότι οι Υ.Μ.Σ. δεν θα δέχονται αιτή-

σεις για σύσταση Ι.Κ.Ε. παρά µόνο µετά την πάροδο προ-
θεσµίας δύο µηνών, προκειµένου να δοθεί ο απαραίτη-
τος χρόνος προσαρµογής του πληροφοριακού συστήµα-
τος του Γ.Ε.ΜΗ., ώστε να φιλοξενεί τα στοιχεία της νέ-
ας µορφής εταιρίας. . Εννοείται όµως ότι οι ενδιαφερό-
µενοι θα µπορούν να προβαίνουν εν τω µεταξύ σε όλες
τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, περιλαµβανοµένης
της υπογραφής του εγγράφου σύστασης της εταιρίας,
καθώς και σε προϊδρυτικές συναλλαγές κατά το άρθρο
53.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΣΗΜΑΤΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Με τις διατάξεις του Μέρους Γ’ του προτεινόµενου νο-

µοσχεδίου, εκσυγχρονίζεται η νοµοθεσία περί εµπορι-
κών σηµάτων, βάσει και των τάσεων και  πορισµάτων της
νεότερης εθνικής και κοινοτικής νοµολογίας, και καταρ-
γείται ο ισχύων νόµος 2239/1994, στον οποίο ενσωµα-
τώθηκε η οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Δεκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών περί σηµάτων, ήδη αντικατασταθείσα
µε την οδηγία 2008/95/ΕΚ της 22ας Οκτωβρίου 2008. 
Με την αναµόρφωση της νοµοθεσίας περί σηµάτων έ-

χουν ασχοληθεί τρεις επιτροπές και συγκεκριµένα, η
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πρώτη υπό την προεδρία του καθηγητού κ. Φορτσάκη, η
οποία παρέδωσε το 2005 ολοκληρωµένη πρόταση. Η
δεύτερη επιτροπή, η οποία συστήθηκε το 2008 υπό την
προεδρία του καθηγητού κ. Ν.Ρόκα, παρέδωσε κείµενο
σχεδίου νόµου στο οποίο βασίστηκε η τρίτη επιτροπή υ-
πό την προεδρία του κ. Μαρίνη, παρέδρου του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους. Τα πορίσµατα των τριών ανω-
τέρω επιτροπών αποτέλεσαν τη βάση για τη δηµιουργία
του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, που έθεσε ως βασικό
στόχο αφενός τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό του
δικαίου των σηµάτων και αφετέρου την επιτάχυνση της
διαδικασίας κατάθεσης και καταχώρισης του σήµατος.
Ως προς τον πρώτο άξονα, το παρόν νοµοθετικό κείµενο
ενσωµατώνει  την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητι-
κής ιδιοκτησίας στον τοµέα του δικαίου των σηµάτων κα-
θώς και τις ρυθµίσεις που αφορούν την προστασία των
διεθνών σηµάτων, µετά την κύρωση από την Ελλάδα του
Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση
των σηµάτων µε το ν. 2783/2000  (Α΄ 1). Αν και οι διατά-
ξεις αυτές είχαν µεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο µε την
υπουργική απόφαση Κ4-307/2.1.2001 «για την εφαρµογή
του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τη Συµφωνία της Μαδρίτης
που αφορά τη διεθνή -καταχώριση σηµάτων», κρίθηκε
σκόπιµο, αφενός οι σχετικές διατάξεις να ενσωµατω-
θούν στο νέο νόµο και αφετέρου να τύχουν περαιτέρω
επεξεργασίας και βελτιώσεων. Κρίθηκε ότι ήταν προτιµό-
τερο οι διάσπαρτες διατάξεις για τα διεθνή σήµατα που
περιέχονταν σε επί µέρους διατάξεις για το εθνικό σήµα,
να συγκεντρωθούν σε ειδικό κεφάλαιο που να αφορά α-
ποκλειστικά τα διεθνή σήµατα. Επιπλέον, ελήφθη υπόψη
και ο κωδικοποιηµένος Κανονισµός για το κοινοτικό σή-
µα 207/2009/ΕΚ. Κυρίως, εισάγεται η δυνατότητα ηλε-
κτρονικής υποβολής της δήλωσης καταχώρισης σήµατος
και η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου σηµάτων. Ορισµέ-
νες διατάξεις του ν. 2239/1994 «Περί σηµάτων» (Α΄ 152)
καταργήθηκαν, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν µε-
ταφερθεί από τον καταργηθέντα α.ν. 1998/1939 «Περί
σηµάτων» (Α΄ 553), και απηχούσαν το πριν την εναρµό-
νιση του ελληνικού δικαίου των σηµάτων προς την οδη-
γία 89/104/ΕΟΚ καθεστώς. Εισήχθησαν αρκετές νέες
διατάξεις, ορισµένες από τις οποίες αποτελούσαν διατά-
ξεις της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ που δεν είχαν µεταφερθεί
όµως στο ελληνικό δίκαιο. Μεταβλήθηκε, επίσης, η σει-
ρά αρκετών διατάξεων, καθόσον δεν τελούσαν, ως εί-
χαν, σε συστηµατική συνοχή. 
Κρίθηκε ότι είναι προτιµότερη η ψήφιση νέου νόµου

και όχι η τροποποίηση του ν. 2239/1994. Και τούτο, αφε-
νός διότι οι προτεινόµενες αλλαγές είναι ευρείας κλίµα-
κας, αφετέρου διότι έγινε ευρεία αναδιάταξη των διατά-
ξεων, καθώς και κατάργηση άλλων, ώστε κατά σηµαντικό
µέρος να εκλείπει το προσόν της διατήρησης της γνώρι-
µης αρίθµησης. Επιπλέον, η ενσωµάτωση στο κείµενο
του νόµου της οδηγίας 2004/48/ΕΚ για την επιβολή των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, λόγω της έκτασής
της, θα δηµιουργούσε δυσκολίες ένταξής της στο κεφά-
λαιο για την προστασία του σήµατος. 
Ο δεύτερος άξονας της αναµόρφωσης του θεσµικού

πλαισίου αφορά την  επιτάχυνση της διαδικασίας κατά-
θεσης και κατοχύρωσης του σήµατος εµπορευµάτων και
υπηρεσιών και την ουσιαστική ενίσχυση του διενεργού-

µενου ελέγχου προς όφελος των καταθετών και του κοι-
νού. Προς αυτήν την κατεύθυνση εισάγεται ένα πλέγµα
ρυθµίσεων οι κυριότερες από τις οποίες αφορούν την υ-
ποχρέωση και ηλεκτρονικής κατάθεσης της δήλωσης και
του σήµατος, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσε-
ως κατάθεσης καθώς και την εισαγωγή του καινοτόµου,
για τα ελληνικά δεδοµένα, θεσµού του εξεταστή, ως α-
ποκλειστικού οργάνου ελέγχου σε πρώτο βαθµό. Η Διοι-
κητική Επιτροπή Σηµάτων (ΔΕΣ) διατηρείται ως δευτερο-
βάθµιο όργανο διοικητικού ελέγχου για την εξέταση
προσφυγών και ανακοπών. Το προτεινόµενο σύστηµα υι-
οθετεί το πρότυπο εξέτασης του κοινοτικού σήµατος και
αναµένεται να έχει πολλαπλές θετικές συνέπειες στη
διαδικασία εξέτασης και καταχώρισης του σήµατος. Ειδι-
κότερα, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναµέ-
νεται να µειωθεί στο 1/3 του απαιτούµενου µε το ισχύον
νοµικό πλαίσιο τόσο λόγω της ταχείας εξέτασης από µο-
νοµελές όργανο όσο και λόγω της µείωσης του φόρτου
εργασίας της ΔΕΣ. Περαιτέρω συνέπεια της αναβάθµι-
σης του ρόλου της ΔΕΣ και της επικέντρωσης του έργου
της σε έλεγχο σηµάτων που παρουσιάζουν αυξηµένο
βαθµό δυσκολίας προσδοκάται ότι θα είναι η ενίσχυση
της αξιοπιστίας της και, κατ’ επέκταση, η µείωση του α-
ριθµού προσφυγών ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών
δικαστηρίων και η ελάφρυνση του φόρτου εργασίας των
τελευταίων. 
Οι σηµαντικές αλλαγές που προτείνονται όσον αφορά

τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης σήµατος δεν δύνα-
νται να υλοποιηθούν επιτυχώς χωρίς την απαραίτητη υ-
λικοτεχνική υποδοµή και την επιµόρφωση του ανθρώπι-
νου δυναµικού της αρµόδιας Διεύθυνσης της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου. Για το λόγο αυτό προβλέπεται ό-
τι η προτεινόµενη νέα διαδικασία θα τεθεί σε εφαρµογή
6 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του νόµου ώστε να υ-
πάρξει ικανός χρόνος προετοιµασίας. Ειδικότερα, κατά
τη µεταβατική αυτή περίοδο, θα ολοκληρωθεί η δηµιουρ-
γία βάσεως δεδοµένων που θα επιτρέπει στους εξετα-
στές τον ασφαλή και εύκολο έλεγχο των, σχετικών κυ-
ρίως, λόγων απαραδέκτου, θα ψηφιοποιηθεί το σύνολο
του υφιστάµενου αρχείου σηµάτων και θα εξοικειωθούν
οι εξεταστές µε τη διαδικασία ελέγχου µέσα από ειδικά
σεµινάρια που θα οργανωθούν σε συνεργασία µε το Κοι-
νοτικό Γραφείο Σηµάτων (OHIM).  

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 121
Σηµεία από τα οποία είναι δυνατόν 

να συνιστάται ένα σήµα

Η διάταξη, χωρίς να µεταβάλλεται το ουσιαστικό της
περιεχόµενο, έχει λεκτικά βελτιωθεί και συντµηθεί.

Άρθρο 122
Κτήση δικαιώµατος

Όπως και µε το ισχύον καθεστώς, προβλέπεται ότι το
δικαίωµα για αποκλειστική χρήση του σήµατος αποκτά-
ται µε την καταχώρισή του.
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Άρθρο 123
Απόλυτοι λόγοι απαράδεκτου

Στο άρθρο αυτό αναπτύσσονται οι απόλυτοι λόγοι α-
παραδέκτου, η συνδροµή των οποίων εξετάζεται από το
µονοµελές όργανο ελέγχου (εξεταστής). Επαναλαµβά-
νονται, κατ’ αρχάς, οι προβλέψεις του ν. 2239/94 ενώ
προστίθεται λόγος απολύτου απαραδέκτου σχετιζόµε-
νος µε τις γεωγραφικές ενδείξεις και προστατευόµενες
ονοµασίες προέλευσης των οινοπνευµατωδών και γεωρ-
γικών προϊόντων κατ’ αναλογία µε τη διάταξη του αρ. 7
παρ. 1 περ. ι’ και ια’ του Κανονισµού 207/2009 ΕΚ για το
κοινοτικό σήµα και εναρµόνιση µε τη Συµφωνία TRIPS. 

Άρθρο 124
Σχετικοί λόγοι απαράδεκτου

Το άρθρο 124 αναφέρεται στους σχετικούς λόγους α-
παραδέκτου, των οποίων ο προέλεγχος από τον εξετα-
στή της Δ/σης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
διατηρείται. Ωστόσο, η ουσιώδης διαφορά των σχετικών
από τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου είναι εµφα-
νής σε µια σειρά από διατάξεις από τις οποίες συνάγεται
ότι ο εθνικός και κοινοτικός νοµοθέτης αντιµετωπίζουν
κατά βάση την οµοιότητα σηµάτων ως υπόθεση των εν-
διαφεροµένων και όχι ως υπόθεση που αφορά ευρύτερα
συµφέροντα, όπως συµβαίνει στα απόλυτα απαράδεκτα
(βλ. παράγραφο 4 αυτού του άρθρου καθώς και το άρθρο
127). 
Σχετικά µε τον κίνδυνο σύγχυσης ισχύουν οι ίδιες πα-

ρατηρήσεις που αναφέρονται παρακάτω στην ανάλυση
της διάταξης του άρθρου 125 παρ. 3 περίπτωση β΄. Πε-
ραιτέρω, οι έννοιες της παραποίησης και της αποµίµη-
σης σήµατος που προβλέπονται και στην παράγραφο 3
του άρθρου 125 (περιπτώσεις α’ και β’ αντίστοιχα) συνι-
στούν νοµολογιακά παγιωµένες περιπτώσεις λόγων
σχετικού απαράδεκτου λόγω προϋπαρχόντων δηλώσε-
ων σηµάτων (αρ. 124 παρ. 1α και β) ή άλλων δικαιωµά-
των (αρ. 124 παρ. 3 α΄ και β΄). Ειδική αναφορά γίνεται
και στο λεγόµενο «σήµα φήµης» (παράγραφος 1 περί-
πτωση γ’) για το οποίο διευκρινίζεται, σύµφωνα και µε τη
νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΔΕΕ), ότι συνιστά λόγο σχετικού απαραδέκτου ακόµα
και αν το προς κατοχύρωση σήµα προορίζεται να διακρί-
νει προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν οµοιάζουν µε αυτά
που διακρίνει το προγενέστερο σήµα φήµης.
Η παράγραφος 4 διαφοροποιείται ελαφρώς ως προς

τις ισχύουσες προϋποθέσεις έγγραφης συναίνεσης του
δικαιούχου προγενέστερου σήµατος για τη χρήση οµοί-
ου ή ταυτόσηµου σήµατος από τρίτο. Έτσι, η έγγραφη
συναίνεση µπορεί να δοθεί όχι µόνο στην υπηρεσία ση-
µάτων, όπως προέβλεπε το ισχύον δίκαιο, αλλά σε οποι-
οδήποτε στάδιο εξέτασης της αίτησης (ενώπιον του εξε-
ταστή, της ΔΕΣ ή του Διοικητικού Πρωτοδικείου ή Εφε-
τείου). Επίσης, η άρνηση αποδοχής της συναίνεσης πε-
ριορίζεται στον κίνδυνο παραπλάνησης του κοινού, ιδίως
ως προς την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών
και δεν γίνεται µνεία στην αντίθεση στο δηµόσιο συµφέ-
ρον, όπως προέβλεπε ο ν. 2239/1994, δεδοµένου ότι το
«δηµόσιο συµφέρον» εντοπίζεται εν προκειµένω στον
κίνδυνο παραπλάνησης.
Τέλος, σηµειώνεται ότι καταργείται η διάταξη της πα-

ραγράφου 5 του αντίστοιχου άρθρου του ν. 2239/1994
µε την οποία επαναλαµβανόταν το άρθρο 4 του α.ν.

1998/1939 που ρύθµιζε το ζήτηµα των σηµάτων που απο-
τελούνται από το όνοµα του καταθέτη, προβλέποντας ό-
τι ο νεότερος καταθέτης που θέλει να καταθέσει ως σή-
µα το όνοµά του, παρότι το ίδιο όνοµα έχει κατατεθεί
προηγουµένως από άλλον προς διάκριση των ίδιων προϊ-
όντων, πρέπει να προσθέσει κάποιο διακριτικό σηµείο.
Παρόµοια διάταξη δεν απαντάται σε άλλες γνωστές νο-
µοθεσίες ή σε κοινοτικά κείµενα. Λόγος της κατάργησης
είναι ότι, και η περίπτωση αυτή, πρέπει να κρίνεται, όπως
οι άλλες περιπτώσεις συγκρούσεως σηµάτων, µε βάση
δηλαδή τη διάταξη του άρθρου 124 παρ. 1 περίπτ. β’ του
προτεινόµενου νόµου, η οποία θέτει ως προϋπόθεση για
τη συνύπαρξη σηµάτων που οµοιάζουν µεταξύ τους τη
δηµιουργία ή µη κινδύνου σύγχυσης. Ελήφθη επίσης υ-
πόψη ότι οι διατάξεις της οδηγίας για την προστασία των
σηµάτων είναι πλήρους εναρµόνισης (βλ. αριθµ. 10 αιτιο-
λογικής έκθεσης οδηγίας 2008/95/ΕΚ) και ως εκ τούτου
δεν µπορεί να παρέχεται διαφοροποιηµένη προστασία
στα εθνικά δίκαια των κρατών µελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 125
Περιεχόµενο του δικαιώµατος

Στο άρθρο 125 περιγράφεται η προστασία που παρέχε-
ται στον δικαιούχο του σήµατος. Η παράγραφος  3 η  ο-
ποία αναφέρεται στις αρνητικές εξουσίες του δικαιού-
χου, εναρµονίστηκε προς τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 5 της οδηγίας 2000/95/ΕΚ, καθόσον αντίστοιχη
διάταξη του άρθρ. 26 παρ. 1 εδ. 1 του ν. 2239/1994 έκα-
νε αναφορά αποκλειστικά στις έννοιες της παραποίησης
και της αποµίµησης και όχι στις νέες έννοιες που εισή-
χθησαν µε την οδηγία, δηλαδή την έννοια της ταυτότη-
τας, της οµοιότητας και του κινδύνου σύγχυσης. Οι έν-
νοιες της παραποίησης και της αποµίµησης παρέµειναν
µεν και στο νέο νόµο, καθόσον η νοµολογία των πολιτι-
κών δικαστηρίων είναι εξοικειωµένη µε αυτές, έχουν ό-
µως πλέον επεξηγηµατικό χαρακτήρα. Έτσι, η εισαγόµε-
νη διάταξη έρχεται σε αντιστοιχία προς την παράγραφο
1 του άρθρου 124. Προστέθηκε, επίσης, νέα παράγρα-
φος 4, αντίστοιχη της οποίας δεν προβλέπεται στην οδη-
γία, αλλά που θεωρήθηκε χρήσιµη, διότι επεκτείνει την
παρεχόµενη στο δικαιούχο του σήµατος προστασία στις
τρεις προβλεπόµενες στη διάταξη περιπτώσεις. 
Σχετικά µε τον κίνδυνο σύγχυσης πρέπει, επίσης, να ε-

πισηµανθεί ότι σύµφωνα µε την πάγια κοινοτική νοµολο-
γία, για να κριθεί, αν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, λαµ-
βάνεται υπόψη ο προσεκτικός και ενηµερωµένος κατα-
ναλωτής (π.χ. ΔΕΕ απόφαση της 20.3.2003, υπόθ. C-
291/00). Η ελληνική νοµολογία των πολιτικών ιδίως δικα-
στηρίων δεν έχει εναρµονιστεί στο σηµείο αυτό προς
την κοινοτική νοµολογία, όπως θα έπρεπε, διότι αναφέ-
ρεται ακόµα στο µέσο, άπειρο, επιπόλαιο και µετρίων
γνώσεων, παρατηρητικότητας και προσοχής καταναλω-
τή.
Τέλος, η διάταξη του άρθρου 19 του ν. 2239/94, η ο-

ποία υπήρχε και στον α.ν. 1998/1939 και επέβαλλε η χρή-
ση του σήµατος να γίνεται µόνο στα ίδια προϊόντα και
τις ίδιες υπηρεσίες του δικαιούχου, καταργήθηκε, διότι
δεν συµβιβάζεται µε την αρχή της απεξάρτησης του σή-
µατος από την επιχείρηση, η οποία ακολουθείται στο ελ-
ληνικό δίκαιο.
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Άρθρο 126
Περιορισµός προστασίας

Με το παρόν άρθρο τίθενται περιορισµοί στην παρεχό-
µενη στο δικαιούχο του σήµατος προστασία. Ειδικής
µνείας χρήζει το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 20 του ν. 2239/1994 («η χρήση πρέπει να γί-
νεται σύµφωνα µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη… και
πάντως όχι εν είδει σήµατος»), το οποίο τροποποιήθηκε
µε τη νέα διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 1 ως εξής: «η χρήση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε
τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιοµηχα-
νία ή στο εµπόριο». Η διαφοροποίηση έγκειται στο ότι η
απαγόρευση της «εν είδει σήµατος» χρήσης αποτελεί,
σύµφωνα µε τη νέα διατύπωση, την κυριότερη περίπτω-
ση αθέµιτης χρήσης, ενώ, κατά τη διατύπωση της καταρ-
γούµενης διάταξης µπορούσε να εκληφθεί ότι πρόκειται
για προϋπόθεση που ισχύει παράλληλα προς την αθέµιτη
χρήση. Πράγµατι, σύµφωνα και µε τη νοµολογία του
ΔΕΚ (απόφαση της 10.4.2008, υπόθεση C-102/07), η από
τρίτο χρήση ξένου σήµατος είναι αθέµιτη, όταν ο τρίτος
παρουσιάζει το προϊόν του ως αποµίµηση ή αντίγραφο
του προϊόντος που φέρει σήµα, του οποίου δεν είναι δι-
καιούχος. Να σηµειωθεί ότι η προϋπόθεση της µη εν εί-
δει σήµατος χρήσης, η οποία µεταφέρθηκε από το προϊ-
σχύσαν δίκαιο (άρθρο 18 α.ν. 1998/1939), δεν περιέχεται
στο αντίστοιχο άρθρο 6 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ. 

Άρθρο 127
Απώλεια δικαιώµατος λόγω ανοχής

Οι ρυθµίσεις που εισάγει το εν λόγω άρθρο είναι νέες.
Η παράγραφος 1 αναφέρεται στην αποδυνάµωση του δι-
καιώµατος του προγενέστερου σηµατούχου ή του δικαι-
ούχου άλλου προγενέστερου δικαιώµατος να απαγορεύ-
σει τη χρήση µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµα-
τος, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 παρ.
1 και 2 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (και τώρα της κωδικο-
ποιητικής οδηγίας 2008/95/ΕΚ). Η παρ. 2 αναφέρεται
στην αντίστροφη περίπτωση και διευκρινίζει ότι στην πε-
ρίπτωση της παραγράφου 1, ο δικαιούχος του µεταγενέ-
στερου καταχωρισµένου σήµατος δεν µπορεί να απαγο-
ρεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήµατος ή άλλου
δικαιώµατος, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο άρ-
θρο 9 παρ. 3 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (και τώρα της κω-
δικοποιητικής οδηγίας 2008/95/ΕΚ).. Οι ρυθµίσεις του
άρθρου 9 της οδηγίας µόνο µερικώς είχαν µεταφερθεί
στο ισχύον ελληνικό δίκαιο των σηµάτων και συγκεκρι-
µένα µόνο όσον αφορά την αποδυνάµωση του δικαιώµα-
τος του προγενέστερου σηµατούχου ή του δικαιούχου
άλλου προγενέστερου δικαιώµατος να ζητήσει τη δια-
γραφή του µεταγενέστερου σήµατος (άρθρο 17 παρ. 2
στοιχ. β΄ του ισχύοντος ν. 2239/1994), όχι όµως και ό-
σον αφορά την αποδυνάµωση του δικαιώµατος των ως
άνω προσώπων να απαγορεύσουν τη χρήση µεταγενέ-
στερου καταχωρισµένου σήµατος. Με την προσθήκη των
ρυθµίσεων του άρθρου 127 επέρχεται πλήρης συµµόρ-
φωση της ελληνικής νοµοθεσίας περί σηµάτων προς τις
διατάξεις του άρθρου 9 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (και τώ-
ρα της κωδικοποιητικής οδηγίας 2008/95/ΕΚ).

Άρθρο 128
Ανάλωση του δικαιώµατος

Το προτεινόµενο άρθρο αποτελεί το τελευταίο µιας
σειράς διατάξεων (126, 127, 128) που περιχαρακώνουν
τα όρια προστασίας του δικαιούχου του σήµατος. Προ-
βλέπει ότι ο δικαιούχος δεν µπορεί, κατ’ αρχήν, να απα-
γορεύει τη χρήση του σήµατος για προϊόντα που έχουν
διατεθεί µε το σήµα αυτό στον ΕΟΧ, από τον ίδιο ή µε τη
συγκατάθεσή του, εκτός αν συντρέχουν οι περιπτώσεις
της παραγράφου 2.

Άρθρο 129
Δήλωση µη διεκδίκησης και δήλωση περιορισµού

Προβλέπεται ότι ο καταθέτης µπορεί, οποτεδήποτε και
ανεξαρτήτως εκκρεµοδικίας, να προβεί σε δήλωση µη
διεκδίκησης δικαιωµάτων σε ορισµένα µη ουσιώδη στοι-
χεία του σήµατος, ενώ αντιθέτως υπό το καθεστώς του
ν. 2239/1994 τούτο µπορούσε να γίνει µέχρι και της ενώ-
πιον του διοικητικό εφετείο συζητήσεως

Άρθρο 130
Διαίρεση της δήλωσης κατάθεσης 

ή της καταχώρισης σήµατος

Εισάγεται νέος θεσµός µε τον οποίο διευκολύνεται η
διαδικασία καταχώρισης σήµατος στις περιπτώσεις που
πλήττεται ένα σήµα για ορισµένα από τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες που διακρίνει και όχι για όλα. Η απαγόρευση
αλληλοεπικάλυψης των προϊόντων ή υπηρεσιών δήλω-
σης διαίρεσης αφενός και εκείνων που παραµένουν σε
αρχική ή τµηµατική δήλωση ή καταχώριση αφετέρου, α-
ποσκοπεί στην αποφυγή του κινδύνου συγχύσεως ως
προς την προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά
και την αποφυγή καταστρατήγησης των διατάξεων σχε-
τικού και απολύτου απαραδέκτου των άρθρων 123 και
124.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ

Άρθρο 131
Μεταβίβαση

Με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου επιβεβαιώ-
νεται η απεξάρτηση του σήµατος από την επιχείρηση, ε-
πιλογή που, άλλωστε, ακολουθούσε και η αντίστοιχη πα-
ράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 2239/94. Η απεξάρτη-
ση του σήµατος από την επιχείρηση έχει ως συνέπεια
και ότι είναι δυνατή η αυτοτελής σύσταση εµπράγµατων
δικαιωµάτων επί του σήµατος. Η παράγραφος 2 του άρ-
θρου 22 του ν. 2239/1994 απαλείφθηκε ως αυτονόητη. 
Οι καινοτοµίες που εισάγονται µε τη διάταξη του άρ-

θρου 131 είναι οι εξής: α) επιτρέπεται, εκτός του σήµα-
τος και η µεταβίβαση του δικαιώµατος προσδοκίας σε
κατατεθέν αλλά µη ακόµα καταχωρισθέν σήµα, γεγονός
που έχει σηµασία για την προτεραιότητα (παρ. 1), β) σε
αντίθεση προς το µέχρι σήµερα ισχύον δίκαιο, επιτρέπε-
ται η µερική µεταβίβαση σήµατος ή της δήλωσης σήµα-
τος, εφόσον δε δηµιουργείται παραπλάνηση του κοινού,
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ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική
προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας (παρ. 2). 
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται έγγραφος τύπος για

τη συµφωνία µεταβίβασης, ο οποίος όµως δεν είναι συ-
στατικός. Επίσης, η προβλεπόµενη στην ίδια διάταξη κα-
ταχώριση της συµφωνίας για τη µεταβίβαση σήµατος
στο βιβλίο σηµάτων δεν έχει συστατικό χαρακτήρα αλλά
επιτελεί νοµιµοποιητική λειτουργία του αποκτώντος έ-
ναντι των τρίτων και των αρµόδιων αρχών.
Η νέα παράγραφος 6 ρυθµίζει την περίπτωση, κατά

την οποία ο καταθέτης µεταγενέστερης δήλωσης που
προσκρούει σε προγενέστερο σήµα αποκτά το σήµα αυ-
τό µέχρι και την ενώπιον του διοικητικό εφετείο συζήτη-
ση, µε συνέπεια να αίρεται ο λόγος που κώλυε την κατα-
χώριση της δήλωσης. 

Άρθρο 132
Άδεια χρήσης

Οι σηµαντικότερες µεταβολές που επέρχονται µε τη
διάταξη του άρθρου 132 στο θεσµό της παραχώρησης ά-
δειας χρήσης σήµατος είναι οι εξής: 

1. Καταργείται ο θεσµός της παράλληλης άδειας χρή-
σης σήµατος που προβλέπονταν στην παράγραφο 1 του
άρθρου 16 του ν. 2239/1994, κατά µεταφορά από το
προϊσχύσαν δίκαιο, ένας θεσµός που δεν απαντάται σε
άλλα γνωστά δίκαια και η χρήση του οποίου ήταν σπά-
νια, αλλά και δηµιουργούσε προβλήµατα ένταξης στο
σύστηµα δικαίου. Αντ’ αυτού προβλέπεται η παραχώρη-
ση άδειας χρήσης µε απόλυτη («εµπράγµατη») ενέρ-
γεια, δυνάµει της οποίας ο αδειούχος µπορεί να στραφεί
εξ ιδίου δικαιώµατος κατά τρίτων προσβολέων.

2. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την παροχή άδει-
ας χρήσης σήµατος και το δυνατό της περιεχόµενο (πα-
ράγραφος 1). 

3. Νέα είναι η παράγραφος 2 µε την οποία µεταφέρε-
ται στο εθνικό δίκαιο η παράγραφος 2 του άρθρου 8 της
οδηγίας 89/104/ΕΟΚ και νυν της οδηγίας 2008/95/ΕΚ. Η
διάταξη παρέχει στο δικαιούχο του σήµατος τη δυνατό-
τητα να στραφεί κατά του αδειούχου σε περίπτωση που
ο αδειούχος παραβιάζει τους σ’ αυτήν αναφερόµενους
όρους. Η σηµασία της διάταξης έγκειται στο ότι, πέραν
από τις ενοχικού δικαίου συνέπειες, οι αναφερόµενες
πράξεις του αδειούχου συνιστούν συγχρόνως προσβολή
του σήµατος του παραχωρήσαντος την άδεια. 

4. Προβλέπεται στην παράγραφο 4 ότι ο αποκλειστι-
κός αδειούχος µπορεί να ασκήσει και αυτοτελώς τις κα-
τά τρίτου προσβολέα αξιώσεις, εφόσον ο δικαιούχος α-
δρανεί να τις ασκήσει, παρότι ειδοποιήθηκε για την προ-
σβολή, ενώ στην επόµενη παράγραφο 5 παρέχεται δικαί-
ωµα παρέµβασης στον αδειούχο στη δίκη µεταξύ του δι-
καιούχου και του τρίτου προσβολέα, µε αίτηµα την απο-
κατάσταση της ζηµίας που υπέστη.

Άρθρο 133
Εµπράγµατα δικαιώµατα - Αναγκαστική εκτέλεση - 

Πτωχευτική διαδικασία

Το παρόν άρθρο είναι απόρροια του περιουσιακού χα-
ρακτήρα του δικαιώµατος στο σήµα και διαφοροποιείται
αισθητά από τις ρυθµίσεις του ν. 2239/1994. Κατ’ αρχάς
καταργείταιη ρύθµιση του άρθρου 24 του ν. 2239/94, που
ήταν κατάλοιπο του α.ν. 1998/1939. Πράγµατι, συνέπεια
της µε το άρθρο 22 του ν. 2239/1994 καθιέρωσης της αρ-

χής της ελεύθερης µεταβίβασης του σήµατος, η οποία ε-
παναλαµβάνεται στο νέο νόµο, είναι και ότι το σήµα µπο-
ρεί να είναι αντικείµενο µέτρων αναγκαστικής εκτέλε-
σης και αυτοτελούς εκποίησής του από το σύνδικο της
πτώχευσης. Καταργήθηκε, επίσης, η διάταξη της παρ. 4
άρθρ. 24, σύµφωνα µε την οποία δε χωρεί κατάσχεση και
εκποίηση εν πτωχεύσει σήµατος που αποτελείται από το
όνοµα του δικαιούχου. Πράγµατι, εφόσον ο δικαιούχος
χρησιµοποιήσει το όνοµά του ως σήµα, τούτο σηµαίνει
ότι αποδέχεται την εµπορευµατοποίηση του ονόµατός
του. Θα ήταν εξαιρετικά δυσµενές για τους δανειστές
του δικαιούχου να µην µπορούν να επιληφθούν σήµατος
που αποτελείται από όνοµα, το οποίο ενδεχοµένως να
αποτελεί και το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο του ο-
φειλέτη δικαιούχου. Κατά τα λοιπά, το άρθρο 133 έχει,
κυρίως, διευκρινιστικό χαρακτήρα, καθώς οι επιµέρους
διαδικασίες καλύπτονται από τις γενικές διατάξεις του
Αστικού, Πτωχευτικού και του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας. Η χρησιµότητά του έγκειται στη διαφάνεια του επι-
φέρει η προτεινόµενη ρύθµιση καθώς διευκρινίζεται ότι
τα δικαιώµατα που αποκτώνται επί του σήµατος κατά την
παράγραφο 1 εγγράφονται στο Βιβλίο σηµάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Άρθρο 134
Δήλωση κατάθεσης σήµατος

Η δήλωση για την κατάθεση σήµατος κατατίθεται στην
αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου,
που καλείται στο εξής Υπηρεσία Σηµάτων.

Άρθρο 135
Προϋποθέσεις για χορήγηση ηµεροµηνίας κατάθεσης

Στο παρόν άρθρο απαριθµούνται τα ελάχιστα στοιχεία
που πρέπει να περιέχει η δήλωση κατάθεσης σήµατος
προκειµένου να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου και, συνε-
πώς, ηµεροµηνία κατάθεσης. Όπως αναλυτικά περιγρά-
φεται κατωτέρω στο άρθρο 138, η έλλειψη κάποιου από
αυτά τα στοιχεία και η µη εµπρόθεσµη συµπλήρωσή τους
συνεπάγεται την αδυναµία της Υπηρεσίας σηµάτων να
χορηγήσει ηµεροµηνία κατάθεσης. Σηµειώνεται ότι στο
πλαίσιο µείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλέ-
ον υποβάλλεται ένα µόνο αντίγραφο δήλωσης. 

Άρθρο 136
Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης

Στο άρθρο 136 απαριθµούνται οι λοιπές τυπικές προϋ-
ποθέσεις που πρέπει να πληροί η δήλωση κατάθεσης.
Καινοτοµία εισάγεται µε την κατάργηση της υποχρεωτι-
κής υποβολής της δήλωσης από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Ο καταθέτης µπορεί πλέον να επιλέξει να καταθέσει τη
δήλωση αυτοπροσώπως, µε αντιπρόσωπο ή µε εξουσιο-
δοτηµένο προς τούτο δικηγόρο. Περαιτέρω, εισάγεται
εκ του νόµου η υποχρέωση υποβολής της αίτησης και
της απεικόνισης του σήµατος και σε ηλεκτρονική µορφή,
προς το σκοπό επιτάχυνσης και διευκόλυνσης δηµιουρ-
γίας ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων σηµάτων, προς την
εξυπηρέτηση του κοινού. Επιπλέον, προβλέπεται στο νό-
µο η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης κατάθεσης εξ
αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τους ει-
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δικότερους όρους, προϋποθέσεις και τεχνικές λεπτοµέ-
ρειες που θα καθοριστούν µε απόφαση των συναρµό-
διων Υπουργών. Σε αυτήν την περίπτωση η κατάθεση της
δήλωσης θα πιστοποιείται µε ηλεκτρονική απόδειξη που
θα αποστέλει στον καταθέτη η Υπηρεσία Σηµάτων και η
χορήγηση ηµεροµηνίας κατάθεσης θα διενεργείται σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 138.

Άρθρο 137
Εξέταση της δήλωσης

Μετά την κατάθεσή της, και µε την επιφύλαξη του άρ-
θρου 138, η δήλωση κατάθεσης λαµβάνει αριθµό πρωτο-
κόλλου, ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης, καταχωρείται
στο βιβλίο σηµάτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Σύµφωνα µε τη γενική
αρχή του άρθρου 241ΑΚ, από την επόµενη της ηµεροµη-
νίας κατάθεσης εκκινούνται οι προθεσµίες εξέτασης του
άρθρου 139. Επίσης, προβλέπεται η δηµιουργία καρτέ-
λας σήµατος στην οποία θα καταγράφονται όλες οι πλη-
ροφορίες και οι νοµικές πράξεις που αφορούν το σήµα,
κατά  τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.  

Άρθρο 138
Εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων

Το πρώτο στάδιο ελέγχου της δήλωσης κατάθεσης α-
φορά την πληρότητα των τυπικών προϋποθέσεων των
άρθρων 135 και 136. Εφόσον ελλείπει κάποια από τις
προϋποθέσεις των παραπάνω άρθρων, ο καταθέτης (ή ο
διορισµένος από αυτόν πληρεξούσιος δικηγόρος) καλεί-
ται από την Υπηρεσία, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
ενός µηνός να συµπληρώσει ή να διορθώσει την αίτησή
του. Χρονικός περιορισµός για τις ενέργειες του καταθέ-
τη δεν τίθεται αλλά σηµειώνεται ότι η ηµεροµηνία κατά-
θεσης δίδεται µόνο µε την συµπλήρωση, κατά τα ανωτέ-
ρω, της αίτησης. Εφόσον οι ελλείψεις δεν συµπληρω-
θούν, η ακολουθητέα διαδικασία διαφοροποιείται ανάλο-
γα µε το αν πρόκειται για στοιχεία του άρθρου 135 ή του
άρθρου 136. Στην πρώτη περίπτωση, θεωρείται ότι η δή-
λωση δεν αποτελεί αίτηση για την καταχώριση σήµατος
και δεν εξετάζεται ως τέτοια. Συνάγεται εξ αυτού ότι
δεν χωρεί προσφυγή του άρθρου 144 κατά αυτής της α-
πόφασης µη εξέτασης (παρ. 3). Στην περίπτωση µη θερα-
πεύσιµων ελλείψεων στοιχείων του άρθρου 136, εκδίδε-
ται από την Υπηρεσία απορριπτική απόφαση που κοινο-
ποιείται στον καταθέτη (παρ. 4). Κατά της απόφασης αυ-
τής χωρεί προσφυγή κατά το άρθρο 144 επ..

Άρθρο 139
Εξέταση των λόγων απαράδεκτου

Στο εν λόγω άρθρο περιγράφεται η διαδικασία εξέτα-
σης των λόγων απαραδέκτου. Οι απόλυτοι και σχετικοί
λόγοι απαραδέκτου εξετάζονται ταυτόχρονα από το µο-
νοµελές διοικητικό όργανο (εξεταστή). Εφόσον διαπι-
στωθεί ότι συντρέχει κάποιος από τους λόγους απαρα-
δέκτου του άρθρου 123 ή των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 124, καλείται ο καταθέτης να εκφράσει τις από-
ψεις του µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας σηµάτων, διά-
λογος µε τον καταθέτη προκειµένου να αρθεί το κώλυµα
καταχώρισης. Ο καταθέτης µπορεί είτε να ανακαλέσει τη
δήλωσή του είτε να περιορίσει την έκταση προστασίας
του σήµατος είτε να υποβάλει απλώς τις παρατηρήσεις

του σχετικά µε τις ενστάσεις που διατυπώνει ο εξετα-
στής. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας, που εισάγεται
για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο, επιτυγχάνεται η
ουσιαστική εξέταση τυχόν κωλυµάτων καταχώρισης σε
πρώιµο στάδιο, µε ακρόαση του καταθέτη και, τελικά, η
άρση κάποιων από αυτά.  Η δήλωση κατάθεσης απορρί-
πτεται ως απαράδεκτη για τους ακόλουθους λόγους α)
δεν υπάρξει απάντηση του καταθέτη µέσα στην ταχθεί-
σα από την Υπηρεσία προθεσµία του ενός µήνα, β) δεν
ανακληθεί η δήλωση ή δεν περιοριστεί η έκταση προστα-
σίας του σήµατος ώστε να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή
δεν κριθούν παραδεκτές και βάσιµες οι παρατηρήσεις
που υποβάλλει ο καταθέτης.
Τόσο η απόφαση που κάνει δεκτή την αίτηση καταχώ-

ρισης (παρ. 1 και 3) όσο και η απορριπτική απόφαση
(παρ. 4) δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ.

Άρθρο 140
Ανακοπή

Στα άρθρα 140 επ. περιγράφονται οι όροι και προϋπο-
θέσεις άσκησης ανακοπής κατά απόφασης του εξεταστή
που κάνει δεκτή την αίτηση καταχώρισης του σήµατος. Η
τρίµηνη προθεσµία για την άσκησή της που προβλεπό-
ταν στο ν. 2239/94 διατηρείται και άρχεται από την ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης των παραγράφων 1
ή 3 του άρθρου 139 στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ. Δι-
καίωµα τριτανακοπής παρέχεται και στις ενώσεις κατα-
ναλωτών του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλω-
τών» (Α΄ 191), όπως εκάστοτε ισχύει, αλλά µόνο για
τους λόγους απαραδέκτου του άρθρου 123. Η ρύθµιση
αυτή κρίνεται σκόπιµη υπό το φως των σύγχρονων τάσε-
ων του δικαίου προστασίας του καταναλωτή. Στην παρά-
γραφο 4 διευκρινίζεται ότι η ανακοπή ασκείται µε δικό-
γραφο που κατατίθεται ενώπιον της εκδούσας την από-
φαση Υπηρεσίας σηµάτων και εκδικάζεται από τη ΔΕΣ
που λειτουργεί, σύµφωνα µε το νέο νόµο, ως δευτερο-
βάθµιο όργανο εξέτασης. Η ανακοπή θεωρείται ασκηθεί-
σα µόνο µετά την καταβολή του σχετικού τέλους.

Άρθρο 141
Στοιχεία της ανακοπής

Στο άρθρο 141 ορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο
του δικογράφου της ανακοπής. Εκτός από την απόδειξη
καταβολής του σχετικού τέλους, που αποτελεί προϋπό-
θεση του παραδεκτού του ενδίκου βοηθήµατος, το δικό-
γραφο πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία προσδιορισµού
του σήµατος κατά του οποίου στρέφεται, τους λόγους ε-
πί των οποίων στηρίζεται καθώς και τα προϊόντα ή υπη-
ρεσίες κατά των οποίων στρέφεται η ανακοπή. 

Άρθρο 142
Εξέταση της ανακοπής

Η Υπηρεσία Σηµάτων ενηµερώνει άµεσα τον καταθέτη
για την εµπρόθεσµη άσκηση ανακοπής. Η ενηµέρωση
µπορεί να γίνει µε κάθε πρόσφορο µέσο µε το οποίο α-
ποδεικνύεται παραλαβή από τον καταθέτη της σχετικής
ενηµέρωσης (δικαστικός επιµελητής, ταχυδροµείο, ηλε-
κτρονικό ταχυδροµείο). 
Ο καταθέτης έχει δικαίωµα να προβάλει πρόσθετους

λόγους επί της ανακοπής έως δεκαπέντε µέρες πριν τη
συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ που θα την εξετάσει. 
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Ως απαράδεκτη απορρίπτεται η ανακοπή αν α) ασκήθη-
κε εκπρόθεσµα, γ) δεν αποδειχθεί η ύπαρξη και η ισχύς
του προγενέστερου σήµατος ή δικαιώµατος επί των ο-
ποίων στηρίζεται και δ) ο ανακόπτων δεν αποδεικνύει τη
χρήση του σήµατός του κατά τα οριζόµενα στην παρά-
γραφο 4 του άρθρου 143.  
Η ανακοπή γίνεται δεκτή και η δήλωση απορρίπτεται,

εν όλω ή εν µέρει, αν από την εξέταση προκύψει ότι η
καταχώριση δεν µπορεί να γίνει δεκτή για το σύνολο ή
µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών που το σήµα προορί-
ζεται να διακρίνει.

Άρθρο 143
Απόδειξη χρήσης

Πρόκειται για νέα ρύθµιση που απαντάται και στον Κα-
νονισµό 40/94 του Συµβουλίου για το κοινοτικό σήµα
(άρθρο 43 παράγραφος 2). 

Άρθρο 144
Προσφυγή ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σηµάτων

Προσφυγή ενώπιον της ΔΕΣ δύναται να ασκηθεί  α-
ποκλειστικά κατά απορριπτικών αποφάσεων του εξετα-
στή µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από την ηµέρα
κοινοποίησης στον καταθέτη της απόφασης. Η άσκησή
της σηµειώνεται στην καρτέλα του σήµατος. Άσκηση κύ-
ριας ή πρόσθετης παρέµβασης είναι δυνατή από οποιον-
δήποτε έχει έννοµο συµφέρον εντός εξήντα ηµερών α-
πό την καταχώριση της προσφυγής στην καρτέλα του
σήµατος.

Άρθρο 145
Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων

Στο άρθρο 145 ρυθµίζεται η σύνθεση της ΔΕΣ. Η ΔΕΣ
αποτελείται από τρία µέλη, όπως ίσχυε και υπό το καθε-
στώς του ν. 2239/1994, που είναι ανεξάρτητα κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο ωστόσο ανα-
βάθµισης της λειτουργίας και του ρόλου της, τροποποι-
είται η στελέχωσή της προκειµένου να αποκτήσει αυξη-
µένα εχέγγυα ορθής νοµικής κρίσης. Έτσι πλέον τουλά-
χιστον δύο από τα µέλη της οφείλουν να έχουν νοµική
κατάρτιση: ο Πρόεδρος, που είναι πάρεδρος του ΝΣΚ,
καθώς και το ένα από τα δύο µέλη, που πρέπει να είναι
δικηγόρος µε προηγούµενη τριετή απασχόληση στον το-
µέα του δικαίου σηµάτων. Το τρίτο µέλος είναι υπάλλη-
λος της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, µε προηγούµενη
απασχόληση στον τοµέα των σηµάτων. Προς διασφάλι-
ση της αµερόληπτης κρίσης του οργάνου, προβλέπεται
ρητά στο νόµο ότι τα µέλη του δεν επιτρέπεται να έχουν
συµµετάσχει στη λήψη αποφάσεων της Υπηρεσίας ση-
µάτων. Ακόµη, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακεραιό-
τητά τους στη λήψη των αποφάσεων, εισάγεται διάταξη
περί απόλυτης ανεξαρτησίας τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. 

Άρθρο 146
Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

Στο προτεινόµενο άρθρο ρυθµίζεται η διαδικασία προ-
σφυγής ενώπιον των Διοικητικών δικαστηρίων. Προσφυ-
γή χωρεί κατά των αποφάσεων της ΔΕΣ, που εκδίδονται
κατόπιν άσκησης ανακοπής ή προσφυγής, και όχι κατά

των αποφάσεων του µονοµελούς οργάνου (εξεταστή). Η
άσκηση της προσφυγής έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.
Ειδική πρόβλεψη γίνεται στην παράγραφο 3 όπου εισά-
γεται, µε ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, η υποχρέ-
ωση του προσφεύγοντος να καλέσει για άσκηση παρέµ-
βασης αυτούς που έχουν καταστεί διάδικοι ενώπιον της
ΔΕΣ καθώς και τους δικαιούχους προγενέστερων σηµά-
των τα οποία αποτέλεσαν κώλυµα αποδοχής του επίδι-
κου σήµατος. 

Άρθρο 147
Καταχώριση - Μητρώο σηµάτων

Στο µητρώο σηµάτων, το οποίο µπορεί να τηρείται και
σε ηλεκτρονική µορφή  καταχωρούνται όλες οι αποφά-
σεις που αφορούν το σήµα ( αποφάσεις του εξεταστή,
της ΔΕΣ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων),  οι
αιτήσεις ενώπιον του εξεταστή και της ΔΕΣ, τα ένδικα
βοηθήµατα καθώς και όλες οι νοµικές µεταβολές του σή-
µατος και του δικαιώµατος επί του σήµατος.  Οι ως άνω
πράξεις αναρτώνται και στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ,
στην ηλεκτρονική καρτέλα του σήµατος. Όταν το σήµα
γίνει δεκτό µε αµετάκλητη απόφαση, σηµειώνεται στο
µητρώο σηµάτων και στην ηλεκτρονική καρτέλα η λέξη
«καταχωρίσθηκε» µε τις τυχόν µεταβολές ως προς τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία αναφέρεται το σή-
µα. Σηµειώνεται ότι για την καταχώριση του σήµατος α-
παιτείται απόφαση του εξεταστή ή της Διοικητικής Επι-
τροπής Σηµάτων, ή αµετάκλητη απόφαση των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων.. Ο δικαιολογητικός λόγος της
νέας ρύθµισης είναι η ανταπόκριση του δικαίου των ση-
µάτων στις συνεχώς επιταχυνόµενες συνθήκες της αγο-
ράς. Η πράξη καταχώρισης χρονολογείται και υπογρά-
φεται αρµοδίως. Το σήµα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι
καταχωρίσθηκε από την ηµέρα υποβολής της δήλωσης. 

Άρθρο 148
Διάρκεια της προστασίας - Ανανέωση

Το άρθρο 148 ορίζει τη διάρκεια προστασίας του σήµα-
τος καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις ανανέωσης
αυτής. Υπενθυµίζεται ότι υπό το καθεστώς του προτεινό-
µενου σχεδίου η ηµεροµηνία κατάθεσης χορηγείται µε
τις προϋποθέσεις του άρθρου 138. Επίσης, στην παρά-
γραφο 4 προβλέπεται ότι η διαγραφή του σήµατος από
το βιβλίο σηµάτων λόγω µη εµπρόθεσµης προσκόµισης
του αποδεικτικού καταβολής των τελών ισχύει µε την ε-
πιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος σχεδίου. Τέλος,
σηµειώνεται  ότι κάθε αµφισβήτηση σχετικά µε τα θέµα-
τα του παρόντος άρθρου επιλύεται από τη ΔΕΣ.

Άρθρο 149
Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση

Πρόκειται για νέο θεσµό. Ειδικότερα, αν ο καταθέτης ή
δικαιούχος σήµατος ή οποιοσδήποτε άλλος διάδικος δεν
τηρήσει µια προθεσµία σε διαδικασία ενώπιον της Υπη-
ρεσίας σηµάτων ή της ΔΕΣ (ιδίως για ανανέωση ή αίτηση
διαγραφής) εξαιτίας ανωτέρας βίας, τυχηρού ή άλλου
σπουδαίου λόγου, µπορεί να ζητήσει την επαναφορά
των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση, εφόσον απώ-
λεσε δικαίωµα ή ένδικο βοήθηµα. Ο εν λόγω θεσµός δεν
εφαρµόζεται στις προθεσµίες άσκησης τριτανακοπής,
παρέµβασης στη ΔΕΣ και ενδίκων βοηθηµάτων ενώπιον
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διοικητικών δικαστηρίων καθώς και στην προθεσµία διεκ-
δίκησης διεθνούς προτεραιότητας. Η αίτηση υποβάλλε-
ται ενώπιον της ΔΕΣ εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών α-
πό την παύση του κωλύµατος και σε κάθε περίπτωση ε-
ντός ενός (1) έτους από τη λήξη της προθεσµίας που δεν
τηρήθηκε. Σε όλες τις ανωτέρω προθεσµίες δεν προσµε-
τράται η εξάµηνη προθεσµία χάριτος. Η απόφαση της
ΔΕΣ δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. Ο αιτών που πέτυχε
την αποκατάσταση δεν µπορεί να την επικαλεσθεί έναντι
τρίτων που τυχόν απέκτησαν καλόπιστα δικαίωµα κατά
το διάστηµα που µεσολάβησε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι διατάξεις των άρθρων 150 - 158 εναρµονίζουν το
ελληνικό δίκαιο των σηµάτων προς την οδηγία
2004/48/ΕΚ, σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας. Βασικός στόχος του κοινοτικού
νοµοθέτη ήταν να παράσχει δραστική και αποτελεσµατι-
κή προστασία στα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας,
χωρίς δεσµεύσεις από τα διακαιικά συστήµατα των κρα-
τών µελών. Γι’ αυτό και οι διατάξεις της οδηγίας εισά-
γουν καινοφανείς για το ελληνικό- δικονοµικό και ουσια-
στικό- δίκαιο ρυθµίσεις, χωρίς, εντούτοις, να το εκτοπί-
ζουν. 
Σχετικά µε τις βασικές κατευθύνσεις της οδηγίας µπο-

ρούν να παρατηρηθούν τα εξής: Κάθε αίτηµα πληροφό-
ρησης ή κάθε διορθωτικό µέτρο λαµβάνεται υπόψη µόνο
κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου και όχι αυτεπαγγέλ-
τως (βλ. άρθρα 6 παρ. 1 και 2, 7 παρ.1, 8 παρ. 1, 9 παρ. 3,
10 παρ.1, 11, 13 παρ. 1, 15 οδηγίας). Οµοίως τα µέσα α-
µύνης του εναγόµενου/καθού προϋποθέτουν σχετική αί-
τησή του (βλ. άρθρα 7 παρ. 1, 3 και 4, 9 παρ. 4 και 5, άρ-
θρο 12 οδηγίας). H ερµηνεία των άρθρων 150 επ., στο
µέτρο που παρέχουν διακριτική ευχέρεια στο κρίνον δι-
καστήριο, κινείται µεταξύ της αποτελεσµατικότητας της
παρεχόµενης προστασίας και της αρχής της αναλογικό-
τητας, η οποία αποτυπώνεται ιδιαίτερα στο άρθρο 155
του νόµου. Δεν θίγεται η αρχή της ελεύθερης εκτίµησης
των αποδείξεων, χωρίς τούτο να αποκλείει, ότι θα πρέπει
να λαµβάνονται δεόντως υπόψη «τα ειδικά χαρακτηρι-
στικά της συγκεκριµένης περίπτωσης, συµπεριλαµβανο-
µένων των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε δικαιώµατος
πνευµατικής ιδιοκτησίας..» (αιτιολ. σκέψη 17 οδηγίας).
Προς επίτευξη του ήδη προαναφερθέντος στόχου της

αποτελεσµατικής προστασίας των δικαιωµάτων διανοη-
τικής ιδιοκτησίας, η οδηγία, όπως και τα εναρµονισθέντα
προς αυτή άρθρα 150 επ. του νόµου, επεµβαίνει δραστι-
κά στα ατοµικά δικαιώµατα του προσβολέα. Έτσι, περιο-
ρίζεται το δικαίωµα ακροάσεως στην πολιτική δίκη µε α-
ντικείµενο την προσωρινή δικαστική προστασία, καθό-
σον επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών µέτρων χωρίς
προηγούµενη κλήση του καθού (ex parte διαδικασία) (βλ.
άρθρα 9 παρ. 4 και 7 παρ.1 της οδηγίας). Εν είδει «δικτύ-
ου ασφαλείας» υπάρχει µια πλειάδα µηχανισµών (check
and balances) που θέτουν ελέγχους και σταθµίσεις αλλά
και µέτρα αποκατάστασης.  Η προστασία των δικαιωµά-
των του προσβαλλόµενου, πέραν της αποτελεσµατικής
προστασίας της προσβαλλόµενης ιδιοκτησίας (δικαίωµα
επί του σήµατος), αποτελεί αναµφίβολα µία ερµηνευτική
παράµετρο, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη
στάθµιση συµφερόντων, υπό το φως και της αρχής της

αναλογικότητας. Η απαγόρευση καταχρηστικής άσκη-
σης δικαιωµάτων αποτελεί επίσης δυνατότητα που προ-
βλέπει το ισχύον δίκαιο, η οποία και συµπλέκεται κατά
περιεχόµενο µε την αρχή της αναλογικότητας.
Η έννοια της προσβολής ή της επικείµενης προσβολής

είναι προαπαιτούµενο της εφαρµογής των διατάξεων
των άρθρων 151 επ. του νόµου. Το ζήτηµα της προσβο-
λής, όπως και η κτήση και τα όρια του δικαιώµατος, ρυθ-
µίζονται από το εθνικό δίκαιο κάθε κράτους µέλους. 

Άρθρο 150
Αξιώσεις επί προσβολής

Βασικό µέτρο προστασίας επί προσβολής σήµατος εί-
ναι η αξίωση άρσης της προσβολής και παράλειψης τέ-
λεσής της στο µέλλον. Εκφάνσεις της αξίωσης προσβο-
λής είναι, µεταξύ άλλων, η προβλεπόµενη στη διάταξη α-
πόσυρση ή οριστική αποµάκρυνση από το εµπόριο, κα-
θώς και η καταστροφή των εµπορευµάτων που κρίθηκε
ότι προσβάλλουν το δικαίωµα στο σήµα. Το περιεχόµενο
της αξίωσης αυτής διευρύνεται, κατά την οδηγία και το
νόµο και στα «υλικά και τα εργαλεία που κυρίως χρησί-
µευσαν στη δηµιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω
προσβαλλόντων εµπορευµάτων». Τα «διορθωτικά µέ-
τρα» στρέφονται µόνο κατά του προσβολέα. Η αξίωση α-
πόσυρσης αφορά και περιπτώσεις, όπου ο προσβολέας
δεν έχει πλέον τον έλεγχο των εµπορευµάτων, όπως ό-
ταν αυτά έχουν π.χ. πωληθεί, η δε άσκησή της προϋπο-
θέτει δήλωση του προσβολέα προς τα κανάλια διανοµής
να του επιστρέψουν τα εµπορεύµατα. Αντίθετα, στην ο-
ριστική αποµάκρυνση από το εµπόριο, δηλ. από τα κανά-
λια διανοµής,  ο προσβολέας εξακολουθεί να έχει τα ε-
µπορεύµατα στον έλεγχό του. 
Η δεύτερη αξίωση που παρέχεται στο δικαιούχο είναι

η αξίωση αποζηµίωσης, µια αξίωση που, ναι µεν προβλε-
πόταν και στο παλαιό δίκαιο, που όµως η χρησιµότητά
της ήταν µικρή έως µηδαµινή, λόγω δυσχερειών κατά
την απόδειξη. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται ήδη.
Σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση η αποζηµίωση υπολογίζεται
µε δύο τρόπους. Σύµφωνα µε τον πρώτο που αφορά το
συγκεκριµένο υπολογισµό της ζηµίας δε λαµβάνεται υ-
πόψη µόνο η ζηµία του δικαιούχου, προσέγγιση που  θα
εντασσόταν πλήρως στην κρατούσα αποκαταστατική
λειτουργία της αποζηµιώσεως, αλλά επαυξητικά µπορεί,
µεταξύ άλλων, να ληφθεί υπόψη και το κέρδος που απο-
κόµισε ο προσβολέας (παρ. 7). Η αποζηµίωση µπορεί, κα-
τά δεύτερο λόγο, να υπολογισθεί και µε βάση το ποσό,
το οποίο θα είχε καταβάλει ο προσβολέας, αν είχε ζητή-
σει την άδεια χρήσης από το δικαιούχο (παρ. 6). Πρόκει-
ται για «κατ’ αποκοπή» προσδιορισµό βάσει στοιχείων,
όπως το ελάχιστο ύψος των δικαιωµάτων ή λοιπών αµοι-
βών που θα οφείλονταν, αν ο παραβάτης είχε ζητήσει
την άδεια να χρησιµοποιεί το προσβληθέν δικαίωµα. Ο
αφηρηµένος αυτός τρόπος υπολογισµού της ζηµίας προ-
σανατολίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια: Ποιο θα ήταν
το αντάλλαγµα (royalties) που οι µέσοι συναλλασσόµε-
νοι στον τοµέα αυτής της δραστηριότητας θα συµφω-
νούσαν ως αντίτιµο χρήσης, αν είχαν έρθει σε διαπραγ-
µατεύσεις. 
Εφαρµόζεται κυρίως εκεί, όπου ο δικαιούχος, ανεξαρ-

τήτως λόγου, δεν ήταν διατεθειµένος, γενικά ή ειδικά
στον προσβολέα, να παραχωρήσει άδεια χρήσης. 
Πέραν τούτων, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση έλλει-

ψης υπαιτιότητας του υπόχρεου, ο δικαιούχος µπορεί να
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αξιώσει είτε το ποσό κατά το οποίο ο υπόχρεος ωφελή-
θηκε από την εκµετάλλευση του σήµατος χωρίς τη συ-
γκατάθεσή του είτε την απόδοση του κέρδους που ο υ-
πόχρεος αποκόµισε από την εκµετάλλευση αυτή (παρ.
8). Η δυνητική αυτή διάταξη της οδηγίας µεταφέρθηκε
στο ελληνικό δίκαιο για να αυξηθεί ακόµα περισσότερο η
προστασία. Τέλος, προς εξασφάλιση της καταβολής της
αποζηµίωσης, παρέχονται τα αναφερόµενα ασφαλιστικά
µέτρα. 

Άρθρο 151
Απόδειξη

Η διάταξη αυτή µεταφέρει στο ελληνικό δίκαιο το άρ-
θρο 6 της οδηγίας (αποδεικτικά στοιχεία) και το άρθρο 8
της οδηγίας (δικαίωµα ενηµέρωσης). Η προσκόµιση ή
παροχή των στοιχείων γίνεται µε τήρηση της εµπιστευτι-
κότητας των πληροφοριών, πράγµα που επαφίεται στο
κρίνον δικαστήριο, το οποίο εν προκειµένω διαθέτει µε-
γάλη διακριτική ευχέρεια.
Οι παράγραφοι 1-3 αφορούν τη συγκέντρωση στοιχεί-

ων σε σχέση µε τη συγκεκριµένη µορφή, ένταση και έ-
κταση της προσβολής. Το αίτηµα να προσκοµισθούν α-
ποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του υ-
ποτιθέµενου προσβολέα  ασκείται µόνο στο πλαίσιο εκ-
κρεµούς διαδικασίας ασφαλιστικών µέτρων ή τακτικής α-
γωγής που έχει ζητήσει ή ασκήσει ο δικαιούχος. Δεν εί-
ναι δυνατή διαταγή του δικαστηρίου να προσκοµίσει ο α-
ντίδικος αποδεικτικά στοιχεία, χωρίς προηγούµενη α-
κρόασή του. Τα αιτούµενα στοιχεία ενδέχεται να αφο-
ρούν στην προέλευση και το δίκτυο διανοµής των εµπο-
ρευµάτων, αλλά και σε κάθε στοιχείο που συνέχεται µε
την προσβολή, λ.χ. επιστολή από την οποία συνάγεται
δόλος του προσβολέα. Ο δικαιούχος δεν µπορεί να ζητή-
σει να προσκοµισθούν τραπεζικά, χρηµατοοικονοµικά ή
άλλα εµπορικά έγγραφα, παρά µόνο εφόσον συντρέχει
προσβολή σε εµπορική κλίµακα (παρ. 2).
Επειδή στην κατά την οδηγία αξίωση πληροφόρησης,

αν και στρέφεται κατά του υποτιθέµενου προσβολέα, υ-
πόχρεος προς παροχή των πληροφοριών µπορεί να είναι
και «τρίτο» πρόσωπο, το δικαστήριο διατάσσει την παρο-
χή των πληροφοριών, µόνο εφόσον το τρίτο αυτό πρό-
σωπο βρέθηκε να κατέχει παράνοµα τα εµπορεύµατα σε
εµπορική κλίµακα, ή να χρησιµοποιεί τις παράνοµες υπη-
ρεσίες σε εµπορική κλίµακα, ή διαπιστώθηκε ότι παρείχε,
σε εµπορική κλίµακα, υπηρεσίες χρησιµοποιούµενες για
την προσβολή σήµατος, ή ευλόγως υποδείχθηκε από
πρόσωπο των τριών προηγούµενων περιπτώσεων ως ε-
νεργά εµπλεκόµενο στην παραγωγή, κατασκευή ή δια-
νοµή των εµπορευµάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών
που παράγονται ή προσφέρονται σε εµπορική κλίµακα. Η
προϋπόθεση της ενεργού συµµετοχής του τρίτου ή τέ-
ταρτου προσώπου στην αλυσίδα παραγωγής και διανο-
µής/προσφοράς των προσβαλλόντων εµπορευµάτων ή
υπηρεσιών κρίθηκε αναγκαία προκειµένου να µην υπάρ-
χει υπερβολική διεύρυνση του δικαιώµατος πληροφόρη-
σης και να αποφευχθούν καταχρηστικές συµπεριφορές.
Η παρ. 9 θωρακίζει µε αστικές κυρώσεις την εκ δόλου ή
βαρείας αµελείας παροχή ανακριβών πληροφοριών, ε-
φόσον ο δικαιούχος υπέστη εκ του λόγου αυτού ζηµία.

Άρθρο  152
Δικαστικά έξοδα

Το άρθρο 148 προσαρµόζει στο ελληνικό δίκαιο το άρ-
θρο 14 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ.

Άρθρο  153
Ασφαλιστικά µέτρα

Η κεντρικής σηµασίας διάταξη του άρθρου 153 µετα-
φέρει το άρθρο 9 της οδηγίας (προσωρινά και συντηρητι-
κά µέτρα), µε την πρόβλεψη εξαιρετικά δραστικών µέ-
τρων προστασίας. Προκειµένου να εµποδισθεί η είσοδος
ή η κυκλοφορία στο δίκτυο διανοµής εµπορευµάτων µε
το προσβάλλον διακριτικό γνώρισµα, παρέχεται στον δι-
καιούχο η δυνατότητα να ζητήσει συντηρητική κατάσχε-
ση ή προσωρινή απόδοση των εµπορευµάτων αυτών
(παρ. 2). Με την επόµενη, καινοτόµο διάταξη της παρ. 3,
σκοπείται η εξασφάλιση της καταβολής αποζηµίωσης ε-
πί προσβολής σήµατος. Επί προσβολών, οι οποίες: α)
διαπράττονται σε εµπορική κλίµακα, β) θέτουν σε κίνδυ-
νο την καταβολή της αποζηµίωσης που έχει ζητήσει ο δι-
καιούχος µε τακτική αγωγή και γ) προσκοµίζονται ευλό-
γως διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία ότι το σήµα προ-
σβάλλεται ή επίκειται η προσβολή του, το δικαστήριο
µπορεί να διατάξει τη συντηρητική κατάσχεση περιου-
σιακών στοιχείων του καθού. Η προβλεπόµενη δυνατό-
τητα  δέσµευσης των τραπεζικών λογαριασµών και των
λοιπών τραπεζικών στοιχείων του προσβολέα είναι και-
νοφανής για την ελληνική έννοµη τάξη, µπορεί δε να χο-
ρηγηθεί και χωρίς προηγούµενη ακρόαση του καθού. Γε-
νικότερα προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά µέτρα µε
αίτηµα την αξίωση παράλειψης, άρσης της προσβολής
και ειδικών εκφάνσεων τους, όπως είναι η αξίωση συντη-
ρητικής κατάσχεσης, η προσωρινή απόδοση των εµπο-
ρευµάτων µε το προσβάλλον διακριτικό γνώρισµα, προ-
κειµένου να εµποδισθεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους
στο δίκτυο εµπορικής διανοµής, µπορεί να διαταχθούν
χωρίς προηγούµενη κλήση του καθού (άρθρο 9 παρ. 4 ο-
δηγίας). Ως αντίβαρο στην επέµβαση του δικαιώµατος
προγενέστερης ακρόασης λειτουργούν τα µέτρα που
προβλέπονται στο άρθρο 151 παράγραφοι 4 έως 7. Προ-
βλέπεται, τέλος, ότι ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να
ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων και κατά των εν-
διαµέσων, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιµοποιούνται α-
πό τρίτο για την προσβολή του σήµατος.

Άρθρο 154
Μέτρα προστασίας των αποδεκτικών στοιχείων

Η διάταξη αυτή εναρµονίζει το ελληνικό δίκαιο προς
το άρθρο 7 της οδηγίας. Εισάγει και στο δίκαιο των ση-
µάτων, καινοτοµίες που είναι ήδη γνωστές στο ν.
2121/1993 (Α’ 25) για την πνευµατική ιδιοκτησία. Σκοπός
της διάταξης είναι η διασφάλιση των αποδεικτικών στοι-
χείων, τα οποία αποδεικνύουν την προσβολή ή την επι-
κείµενη προσβολή του δικαιώµατος, µε τη συντηρητική
κατάσχεση των παράνοµων προϊόντων που κατέχονται
από τον καθού και ενδεχοµένως των υλικών και εργαλεί-
ων που αποτελούν µέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη
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της προσβολής. Για να είναι αποτελεσµατική η προστα-
σία των αποδεικτικών στοιχείων προβλέπεται ότι τα µέ-
τρα αυτά µπορούν να διαταχθούν και χωρίς κλήτευση
του καθού. Η αίτηση προστασίας των αποδεικτικών στοι-
χείων ασκείται πριν την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ή
την έγερση της αγωγής, χωρίς να αποκλείεται να µπορεί
να ασκηθεί και στο πλαίσιο εκκρεµούσης διαδικασίας α-
σφαλιστικών µέτρων ή αγωγής. Κατά κανόνα όµως τού-
το αντενδείκνυται, δεδοµένου ότι η αξία της διατάξεως,
όπως και του άρθρου 64 παρ. 5 του ν. 2121/1993 «Πνευ-
µατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά
θέµατα» ( Α’ 25), έγκειται στον αιφνιδιασµό του προσβο-
λέα. Απαιτείται πάντοτε σχετική αίτηση του δικαιούχου,
ο οποίος προσκόµισε ευλόγως διαθέσιµα αποδεικτικά
στοιχεία προς τεκµηρίωση των ισχυρισµών του περί προ-
σβολής ή επικείµενης προσβολής του δικαιώµατός του.
Μπορεί, εξάλλου, το δικαστήριο κατά την κρίση του και
λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας να
διατάξει, αντί της συντηρητικής κατάσχεσης, την αναλυ-
τική απογραφή των ανωτέρω αντικειµένων, τη φωτογρά-
φησή τους ή και τη λήψη δειγµάτων. Η αίτηση προστα-
σίας των αποδεικτικών στοιχείων δεν µπορεί να στραφεί
και κατά τρίτου εκτός του προσβολέα. Οι παράγραφοι 4-
7 εισάγουν ρυθµίσεις, οι οποίες αποτελούν ex post αντί-
βαρο για τα µέτρα που ελήφθησαν χωρίς να ακουσθεί
προηγουµένως ο προσβολέας. Υλοποιούν την αρχή της
αναλογικότητας.

Άρθρο 155
Αναλογικότητα

Οι ρυθµίσεις, οι κυρώσεις και τα µέτρα του παρόντος
κεφαλαίου τελούν υπό την αρχή της αναλογικότητας. Η
αρχή αυτή εφαρµόζεται αυτεπαγγέλτως από το κρίνον
δικαστήριο.  Επεµβαίνει όµως στη συγκεκριµένη µόνο
περίπτωση και ως εξαίρεση, όπως φαίνεται ιδιαίτερα
στην υποχρέωση πληροφόρησης. Και τούτο,  διότι ο κοι-
νοτικός  νοµοθέτης, κατά τη στάθµιση συµφερόντων, σα-
φώς προέταξε τα συµφέροντα του δικαιούχου, έχοντας
ως  βασικό στόχο την αποτελεσµατικότητα της παρεχο-
µένης προστασίας. Η εφαρµογή της αρχής της αναλογι-
κότητας λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκε-
κριµένης περίπτωσης, τη διαµόρφωση του προσβαλλό-
µενου δικαιώµατος και το βαθµό υπαιτιότητας, όπως έµ-
µεσα συνάγεται από την αιτιολογική σκέψη 17 της οδη-
γίας. Σύµφωνα, επίσης, µε το άρθρο 10 παρ. 3 της οδη-
γίας: «κατά την εξέταση λήψεως διορθωτικών µέτρων
λαµβάνονται υπόψη η ανάγκη αναλογίας µεταξύ της σο-
βαρότητας της προσβολής και των µέσων αποκατάστα-
σης, καθώς και τα συµφέροντα τρίτων». 

Άρθρο 156
Ποινικές διατάξεις

Με το άρθρο 156 αναµορφώνονται οι ποινικές κυρώ-
σεις επί προσβολής σήµατος και προσαρµόζονται προς
τη νέα διατύπωση του νόµου σχετικά µε την αστική προ-
στασία. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ποινική προστασία
του σήµατος φήµης, ενώ επιβάλλονται αυξηµένες ποι-
νές σε περίπτωση προσβολής σήµατος µε ίδιο διακριτικό
γνώρισµα και ταυτότητα ή οµοιότητα προϊόντων, εφό-

σον συντρέχει εκµετάλλευση σε εµπορική κλίµακα ή κατ’
επάγγελµα εκµετάλλευση. Η απόπειρα τέλεσης των
πράξεων του άρθρου τιµωρείται µε µειωµένη ποινή. 

Άρθρο 157
Δηµοσίευση αποφάσεων

Η αντίστοιχη διάταξη του άρθρ. 30 του ν. 2239/1994
τροποποιήθηκε, µε βάση το άρθρο 15 της οδηγίας
2004/48/ΕΚ. Δηµοσιεύονται τελεσίδικες αποφάσεις ποι-
νικών δικαστηρίων και αποφάσεις αστικών δικαστηρίων,
µε σκοπό την ενηµέρωση του συναλλακτικού κοινού
σχετικά µε την απόφαση. Το δικαστήριο έχει ευχέρεια ε-
πιλογής ως προς τον τρόπο πληροφόρησης, τηρώντας
την αρχή της αναλογικότητας. Επιπλέον, καταργήθηκε η
διάταξη του άρθρου 31 του ν. 2239/1994 σχετικά µε την
αφαίρεση κατασχεθέντων σηµάτων και καταστροφή
προϊόντων, καθόσον έχουν πλέουν εφαρµογή οι νέες
διατάξεις, µε τις οποίες προσαρµόστηκε η ελληνική νο-
µοθεσία προς την οδηγία 2004/48/ΕΚ.

Άρθρο 158
Αρµοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

Προβλέπεται ότι ήδη οι τελεσίδικες αποφάσεις των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων είναι υποχρεωτικές
για τα πολιτικά δικαστήρια και κάθε άλλη αρχή, χωρίς να
πρέπει να έχουν καταστεί αµετάκλητες, όπως προέβλε-
πε ο ν. 2239/1994.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, 

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Άρθρο 159
Απόσβεση του δικαιώµατος

Η µεταφορά αυτή της διάταξης από το ν. 2239/1994
κρίθηκε σκόπιµη, ιδίως από συστηµατικής πλευράς.
Πράγµατι, η παραµονή της δήλωσης παραίτησης του δι-
καιούχου στη διάταξη για τη διαγραφή (όπως δηλ. προ-
βλέπονταν στο ήδη καταργούµενο άρθρο 17 παρ. 10 του
ν. 2239/1994), αφενός µπορεί να δηµιουργήσει σύγχυση
του θεσµού της διαγραφής (ως λόγου απώλειας του δι-
καιώµατος στο σήµα) µε την πράξη διαγραφής από το βι-
βλίο σηµάτων, αφετέρου παραβλέπει τον ουσιαστικό λό-
γο απώλειας του δικαιώµατος στο σήµα στην περίπτωση
αυτή, ο οποίος είναι η δήλωση παραίτησης του δικαιού-
χου και όχι η πράξη διαγραφής. Η προβλεπόµενη δια-
γραφή από το βιβλίο σηµάτων έχει δηλωτικό χαρακτήρα. 
Αντίθετα, δεν κρίθηκε αναγκαίο να τεθεί διάταξη αντί-

στοιχη του άρθρου 23 του ν. 2239/1994, σύµφωνα µε την
έννοια της οποίας το δικαίωµα στο σήµα αποσβήνεται
µετά την περάτωση της εκκαθάρισης του νοµικού προ-
σώπου, καθόσον η απόσβεση του δικαιώµατος στο σήµα
-όπως άλλωστε και η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος -
δεν έχει αυτόνοµη σηµασία, αλλά είναι απόρροια της πε-
ράτωσης της εκκαθάρισης του νοµικού προσώπου (και,
στις ανώνυµες εταιρίες, διαγραφής τους από το µητρώο
ανωνύµων εταιριών). Γι’ αυτό και το άρθρο 23 του ν.
2239/1994 απαλείφθηκε. 
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Τέλος, προστέθηκε νέα παράγραφος 3 για την προ-
στασία των κατόχων αδειών χρήσης. 

Άρθρα 160 και 61
Λόγοι έκπτωσης και ακυρότητας

Αρκετές τροποποιήσεις εισήχθησαν στο δίκαιο της
διαγραφής του σήµατος λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας.
Ειδικότερα: 

1. Κατ’ αρχήν, εισήχθη διάκριση της διαγραφής του σή-
µατος λόγω έκπτωσης (άρθρο 160) και λόγω ακυρότητας
(άρθρο 161).

2. Απαλείφτηκε η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 17 του ν. 2239/1994, σύµφωνα µε την οποία
η επί πενταετία παύση λειτουργίας επιχείρησης είναι λό-
γος διαγραφής του σήµατος, διότι, µετά την εναρµόνιση
του ελληνικού δικαίου µε την οδηγία 89/104/ΕΟΚ, η ύ-
παρξη επιχείρησης δεν είναι πλέον αναγκαία για την υ-
πόσταση του σήµατος. Αντίστοιχη απάλειψη έγινε στην
περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του
ν. 2239/1994.

3. Τα αποτελέσµατα της διαγραφής λόγω έκπτωσης ή
ακυρότητας αρχίζουν από την τελεσιδικία της σχετικής
απόφασης (παράγραφος 5 των άρθρων 160 και 161). Ει-
δικά στην περίπτωση διαγραφής λόγω ακυρότητας, µπο-
ρεί να ζητηθεί αποζηµίωση για τη χρήση του σήµατος για
τον πριν τη διαγραφή του χρόνο, εφόσον η διαγραφή έ-
χει ζητηθεί λόγω κακόπιστης κατάθεσης (παράγραφος 6
του άρθρου 161).

4. Η απόφαση, µε την οποία διατάσσεται η διαγραφή,
γνωστοποιείται στην υπηρεσία σηµάτων, η οποία προβαί-
νει σε σχετική ενηµέρωση στο βιβλίο σηµάτων, ενώ µε
την τελεσιδικία της απόφασης για τη διαγραφή το σήµα
διαγράφεται από το βιβλίο σηµάτων (παράγραφος 6 των
άρθρων 160 και 161). 2. Στο άρθρο 161 προστέθηκε η πα-
ράγραφος 3, σύµφωνα µε την οποία το σήµα δε διαγρά-
φεται, εφόσον, πρόκειται µεν για σήµα που δεν έπρεπε
να είχε γίνει δεκτό, αλλά που κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης διαγραφής είχε εκλείψει ο λόγος απαραδέ-
κτου, επειδή το σήµα απέκτησε επιγενόµενη διακριτική ι-
κανότητα.  

5. Προστέθηκε νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 161,
σύµφωνα µε την οποία σε αίτηση διαγραφής υπόκειται
και εθνικό σήµα, για το οποίο έχει γίνει δεκτή από το
Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά αίτηση αρ-
χαιότητας, ακόµα και αν έχει προηγηθεί παραίτηση από
αυτό ή µη ανανέωση της προστασίας του.

Άρθρο 162
Διαδικασία διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας

Αρµόδια για τη διαγραφή του σήµατος λόγω έκπτωσης
ή ακυρότητας είναι η ΔΕΣ, η οποία επιλαµβάνεται µετά
από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον (παρά-
γραφος 1) καθώς και τα επιµελητήρια και οι ενώσεις
καταναλωτών ή µέλη τους στις περιπτώσεις που προ-
βλέπονται στην παρ. 2 (βλ. και άρθρ. 17 παρ. 5 του
ν. 2239/1994). Διαφοροποιήσεις εισάγονται σε σχέση µε
τις ρυθµίσεις του ν. 2239/1994 σε δύο σηµεία. Αφενός
προβλέπεται πλέον (στην παρ. 3) ότι δεν µπορεί να ζητή-
σει διαγραφή εκείνος, ο οποίος είχε προβάλει κατά τη
διαδικασία καταχώρισης έναν από τους λόγους που προ-
βλέπονται στο άρθρο 124 του προτεινόµενου νόµου

(σχετικοί λόγοι απαραδέκτου), εφόσον αυτοί κρίθηκαν
κατ’ αντιδικία µε το δικαιούχο του σήµατος από τη ΔΕΣ ή
από τα διοικητικά δικαστήρια σηµάτων. Αφετέρου, µε
την παράγραφο 4 εισάγονται αποκλίνουσες ρυθµίσεις α-
πό εκείνες της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.
2239/1994. Πλέον προβλέπεται, ότι η µεν αίτηση διαγρα-
φής για τα απαράδεκτα του άρθρου 123 (απόλυτοι λό-
γοι) µπορεί να ασκηθεί χωρίς χρονικό περιορισµό, ενώ
για εκείνα του άρθρου 124 (σχετικοί λόγοι) τάσσεται
προθεσµία πέντε ετών από την καταχώριση του σήµα-
τος, εκτός αν το σήµα έχει κατατεθεί κακόπιστα. Η πα-
ράγραφος 5 αναφέρεται στην αποδυνάµωση του δικαιώ-
µατος του προγενέστερου σηµατούχου ή του δικαιού-
χου άλλου προγενέστερου δικαιώµατος να ζητήσει τη
διαγραφή του µεταγενέστερου σήµατος και αντιστοιχεί
στη διάταξη του άρθρου 17 παρ.2 στοιχ. β΄ του ισχύο-
ντος ν. 2239/1994. Η βελτιωµένη διατύπωση (σε συνδυα-
σµό µε τις νεοεισαγόµενες ρυθµίσεις του άρθρου 127) α-
ποδίδει καλύτερα τις σχετικές ρυθµίσεις του άρθρου 9
παρ. 1 και 2 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (και τώρα της κωδι-
κοποιητικής οδηγίας 2008/95/ΕΚ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Άρθρο 162
Προϋποθέσεις προστασίας

Οι ρυθµίσεις για τα συλλογικά σήµατα εκσυγχρονίζο-
νται κατά το πρότυπο του Κανονισµού 207/2009 (βλ. αρ.
66) και εισάγονται ορισµένες νέες ρυθµίσεις, οι εξής:

1. Η λειτουργία των συλλογικών σηµάτων δεν περιορί-
ζεται µόνο στη διάκριση της προέλευσης των εµπορευ-
µάτων ή των υπηρεσιών των µελών της ένωσης από ορι-
σµένη επιχείρηση, αλλά µπορεί να διακρίνει και τη γεω-
γραφική προέλευση των εµπορευµάτων ή των υπηρε-
σιών, καθώς και το είδος, την ποιότητα ή άλλες ιδιότητές
τους (παρ. 1).

2. Στην παράγραφο 2 προστέθηκε νέο εδάφιο β’, µε το
οποίο εξασφαλίζεται ότι, επί συλλογικού σήµατος που α-
ποτελείται από γεωγραφική ένδειξη, κάθε πρόσωπο, του
οποίου τα εµπορεύµατα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από
την ίδια γεωγραφική περιοχή και πληροί τις προϋποθέ-
σεις χρήσης του συλλογικού σήµατος, έχει αξίωση να γί-
νει µέλος του νοµικού προσώπου-φορέα του συλλογικού
σήµατος και να κάνει χρήση αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ

Άρθρο 164
Κύρωση πρωτοκόλλου Μαδρίτης

Στο πρώτο τµήµα του κεφαλαίου Η’ γίνεται αναφορά
στην κύρωση από την Ελλάδα του Πρωτοκόλλου της
Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση σηµάτων και διατυ-
πώνεται ο κανόνας, ότι οι διατάξεις του παρόντος νόµου
που αφορούν στα εθνικά σήµατα, εφαρµόζονται και στα
διεθνή σήµατα, εκτός εάν στο παρόν κεφάλαιο Η’ περιέ-
χεται αποκλίνουσα ρύθµιση που υπερισχύει. Δίνονται ε-
πίσης νοµοθετικοί ορισµοί, που ενώ προέρχονται από
την ορολογία του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, διαπερ-
νούν και την ελληνική έννοµη τάξη.
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Άρθρο 165
Ορισµοί

Το παρόν άρθρο δίδει τους απαραίτητους ορισµούς
για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τα διε-
θνή σήµατα. 

Άρθρα 166 έως και 170
Αίτηση διεθνούς καταχώρισης -

Ηµεροµηνία διεθνούς καταχώρισης -
Πληρωµή τελών

Τα εν λόγω άρθρα του κεφαλαίου Η’ ρυθµίζουν εκείνες
τις διεθνείς καταθέσεις σηµάτων, των οποίων ο δικαιού-
χος έχει πραγµατική και µόνιµη βιοµηχανική ή εµπορική
εγκατάσταση ή κατοικία στην Ελλάδα ή ελληνική υπηκο-
ότητα και η βασική κατάθεση ή βασική καταχώριση έγινε
στην Υπηρεσία σηµάτων του άρθρου 134. Δεν απαιτείται
υποχρεωτικά έδρα, αλλά αρκεί εγκατάσταση µέσω υπο-
καταστήµατος, γραφείου αντιπροσωπείας ή εγκατάστα-
ση µε φορολογική έδρα. Στα άρθρα του τµήµατος αυτού
εξειδικεύονται η γλώσσα, τα απαιτούµενα έγγραφα, τα
τέλη και η αρµοδιότητα για την παραλαβή της διεθνούς
αίτησης, ενώ η χορηγούµενη ηµεροµηνία διεθνούς κατα-
χώρισης τελεί υπό την προϋπόθεση της εντός προθε-
σµίας δύο (2) µηνών παραλαβής της διεθνούς αίτησης α-
πό το Διεθνές Γραφείο.

Άρθρα 171 και 172
Προστασία διεθνούς σήµατος στην ελληνική 

επικράτεια - Ένδικα βοηθήµατα

Το τµήµα του κεφαλαίου αυτού περιλαµβάνει τις δια-
τάξεις που αφορούν στα διεθνή σήµατα που δε βασίζο-
νται σε ελληνικό σήµα, αλλά σε σήµα που δηλώθηκε σε
αλλοδαπή πολιτεία και διεκδικούν επέκταση προστασίας
στην ελληνική επικράτεια.
Με το άρθρο 171 προβλέπεται η υποχρέωση της Υπη-

ρεσίας σηµάτων να συντάσσει στο ειδικό έντυπο του πα-
ραρτήµατος VI του παρόντος νόµου τη δήλωση διεθνούς
σήµατος, σύµφωνα µε το διαβιβαζόµενο σε αυτήν αίτη-
µα επέκτασης της προστασίας του στην ελληνική επι-
κράτεια. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 172, η υπηρε-
σία του άρθρου 134 υποχρεούται να κοινοποιεί στο Διε-
θνές Γραφείο προσωρινή άρνηση, σύµφωνα µε τον Κα-
νόνα 17 του Εκτελεστικού Κανονισµού του Πρωτοκόλ-
λου της Μαδρίτης, εντός ενός µηνός από την παραλαβή
της δήλωσης επέκτασης, προκειµένου ο διεθνής καταθέ-
της να λάβει έγκαιρα γνώση τυχόν αντιρρήσεων σχετι-
κού και απολύτου απαραδέκτου (άρθρα 123 και 124) του
αυτεπάγγελτου υπηρεσιακού ελέγχου.  
Σε περίπτωση έγερσης παρέµβασης ή τριτανακοπής

κατά διεθνούς σήµατος προβλέπεται η υποχρέωση της
Υπηρεσίας σηµάτων να κοινοποιήσει προσωρινή άρνηση
στο Διεθνές Γραφείο, ενηµερώνοντας έτσι, µέσω αυτού
τον διεθνή καταθέτη, ώστε να δυνηθεί να υποστηρίξει τη
διεθνή καταχώριση για την οποία ζητείται επέκταση προ-
στασίας της στην Ελλάδα. Η εν λόγω κοινοποίηση έχει ι-
διαίτερη σηµασία, τόσο για τον επισπεύδοντα το ένδικο
βοήθηµα, όσο και για τον διεθνή καταθέτη, ιδίως λόγω
της έδρας του τελευταίου που per definitionem ευρίσκε-
ται εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Άρθρο 173
Διαδικασία µετατροπής διεθνούς σήµατος σε εθνικό

Το εν λόγω άρθρο περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τη µετα-
τροπή διεθνούς σήµατος σε ελληνικό. Το µέτρο της µε-
τατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνική αίτηση κατα-
χώρισης του ιδίου σήµατος προβλέπεται ευθέως από το
άρθρο 9πεντάκις του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης για τη
διεθνή καταχώριση σηµάτων που κυρώθηκε από την Ελ-
λάδα µε το ν. 2783/2000 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου
σχετικού µε τη Συµφωνία της Μαδρίτης που αφορά τη
διεθνή καταχώρηση σηµάτων» (Α΄ 1) και τέθηκε σε ισχύ
την 10.8.2000.
Κρίθηκε απαραίτητο, σε ιδιαίτερο άρθρο του νέου νό-

µου, αφενός µεν να αποσαφηνισθούν οι προϋποθέσεις
υποβολής της αίτησης µετατροπής και να προβλεφθούν
τα δικαιολογητικά που θα τη συνοδεύουν, αφετέρου δε
να ορισθεί κατά περίπτωση και ανάλογα µε το στάδιο
που βρίσκεται το διεθνές σήµα που προκύπτει από αυτή,
η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για το παραδεκτό αυ-
τής.

Άρθρο 174
Διαδικασία διαγραφής διεθνούς σήµατος

Το άρθρο 174 προβλέπει εκείνες τις ρυθµίσεις περί
διαγραφής σήµατος που λόγω της ιδιότητάς του ως επέ-
κταση διεθνούς σήµατος, αποκλίνουν από τις ρυθµίσεις
του νόµου. Με τη ρητή πρόβλεψη της υποχρεωτικής ενη-
µέρωσης του Διεθνούς Γραφείου από την Υπηρεσία ση-
µάτων περί της τελεσίδικης διαγραφής διεθνούς σήµα-
τος, ως προς την επέκτασή του στην ελληνική επικρά-
τεια, παρέχεται πολύτιµη υπηρεσία επικαιροποίησης του
Διεθνούς Μητρώου Σηµάτων του Παγκόσµιου Οργανι-
σµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ

Άρθρο 175
Προστασία

Ο δικαιούχος κοινοτικού σήµατος απολαµβάνει την ί-
δια έννοµη προστασία που προβλέπεται για το εθνικό
σήµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 176
Μετατροπή κοινοτικού σήµατος σε εθνικό

Στα άρθρα 112 έως 114 του Κανονισµού 207/2009 που
κωδικοποίησε τον τροποποιηµένο Κανονισµό 40/94 για
το κοινοτικό σήµα, αναφέρονται περιοριστικά οι περι-
πτώσεις που επιτρέπεται να ζητηθεί η µετατροπή αίτη-
σης κοινοτικού σήµατος ή καταχωρισµένου κοινοτικού
σήµατος σε εθνικό, καθώς και η προθεσµία υποβολής
της σχετικής αίτησης στο Γραφείο Εναρµόνισης στην Ε-
σωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ). Ο έλεγχος του τυπικά παραδε-
κτού της αίτησης µετατροπής υπάγεται στις αρµοδιότη-
τες του ανωτέρω Γραφείου (ΓΕΕΑ). Η κρίση για το κατ’
ουσία παραδεκτό του σήµατος που προκύπτει από τη µε-
τατροπή, σύµφωνα µε τη νεότερη διάταξη του άρθρου
114 παρ. 1 του Κανονισµού 207/2009, εναπόκειται στην
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κεντρική υπηρεσία βιοµηχανικής ιδιοκτησίας κάθε κρά-
τους µέλους.
Με το καταργηθέν π.δ. 353/98 «Συµπλήρωση διατάξε-

ων του ν. 2239/1994 «Περί σηµάτων» (Α΄ 235) και κατ’ ε-
πιταγή της παλαιάς διάταξης του άρθρου 110 παρ. 1 του
αρχικού Κανονισµού 40/94 για το κοινοτικό σήµα, που ό-
ριζε την κεντρική υπηρεσία βιοµηχανικής ιδιοκτησίας κά-
θε κράτους µέλους, αρµόδια για να ελέγξει τόσο το τυ-
πικά, όσο και το κατ’ ουσία παραδεκτό της αίτησης µετα-
τροπής, σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 134
του παρόντος σχεδίου νόµου, που ορίζει ότι για την πα-
ραδοχή της δηλώσεως καταχωρίσεως σήµατος αποφα-
σίζει υπάλληλος – εξεταστής της Δ/σης Εµπορικής και
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας της ΓΓΕ, ανατίθεται  η παρα-
δοχή της αίτησης µετατροπής στο παραπάνω µονοµελές
όργανο της Υπηρεσίας Σηµάτων.
Ήδη σήµερα, κατ’ επιταγή του άρθρου 114 παρ. 1, σε

συνδυασµό µε την παρ. 3 του Κανονισµού 207/2009,
προστίθεται το παρόν νέο άρθρο στο νόµο που ρυθµίζει
τον τρόπο κατάθεσης των σηµάτων που προκύπτουν από
µετατροπή κοινοτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

Άρθρο 177
Προστασία

Η δυνατότητα διεκδίκησης διεθνούς προτεραιότητας
σύµφωνα µε τη Διεθνή Σύµβαση των Παρισίων (παρ. 1), η
αρχή της αµοιβαιότητας (παρ. 2) και της εδαφικότητας
(παρ. 3) προβλέπονται για τα αλλοδαπά σήµατα, αναδια-
τυπωµένες σε σχέση µε το ν. 2239/1994, όπως άλλωστε
ισχύουν και στο πλαίσιο του κοινοτικού και του διεθνούς
δικαίου των σηµάτων. Η προσφυγή των άρθρων 144 (κα-
τά αποφάσεων του εξεταστή) και 146 (κατά αποφάσεων
της ΔΕΣ) επί αλλοδαπών σηµάτων ασκείται εντός προ-
θεσµίας ενενήντα (90) ηµερών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρα 178 και 179
Δηµοσιεύσεις και τέλη

Ρυθµίζονται οι δηµοσιεύσεις και τα τέλη των διαδικα-
σιών που προβλέπονται στο νόµο.

Άρθρο 180
Ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών

Εισάγεται η ταξινόµηση των προϊόντων και υπηρεσιών
της διεθνούς Συµφωνίας της Νίκαιας, όπως εκάστοτε ι-
σχύει.

Άρθρο 181
Εξουσιοδοτική διάταξη

Παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για κανο-
νιστική ρύθµιση ειδικών θεµάτων του παρόντος σχεδίου
νόµου. 

Άρθρα 182 και 183
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις

Στα άρθρα 182 και 183 περιλαµβάνονται οι µεταβατι-
κές και καταργούµενες διατάξεις που αφορούν τα κεφά-
λαια Α’ εώς και ΙΑ’ του τρίτου Μέρους του σχεδίου νό-
µου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Η πλειονότητα των καταναλωτών προσδίδει ιδιαίτερη

αξία στην επισήµανση της χώρας καταγωγής των προϊό-
ντων ενώ πολλοί παραγωγικοί φορείς έχουν γνωστοποι-
ήσει ότι η παροχή αυτής της πληροφορίας θα βελτιώσει
σηµαντικά την επικοινωνία παραγωγών και καταναλω-
τών. Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου δηµιουργείται ε-
θνικό «σήµα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών», το ο-
ποίο θα φέρουν, προαιρετικά, ως επισήµανση, τα προϊό-
ντα που παράγονται και µεταποιούνται στην Ελλάδα και
συµµορφώνονται συστηµατικά µε προδιαγραφές, οι ο-
ποίες θα εκπονηθούν από αρµόδιους φορείς. Σκοπός του
σήµατος είναι, η εδραίωση της εµπιστοσύνης των κατα-
ναλωτών, ώστε να γνωρίζουν την προέλευση των προϊό-
ντων και να προβαίνουν σε ενηµερωµένες επιλογές. Πε-
ραιτέρω, αποφεύγονται τα φαινόµενα παραπλάνησης
µέσω παράνοµων «ελληνοποιήσεων» και επιτυγχάνεται,
η προστασία των συµφερόντων των παραγωγών από α-
ποµιµήσεις και αθέµιτο ανταγωνισµό. Το Ελληνικό Σήµα
επιδιώκεται να αποτελέσει ελκυστικό εργαλείο επικοι-
νωνίας και µάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις.
Προκειµένου να δηµιουργηθεί το κατάλληλο θεσµικό

πλαίσιο µε την µε αρ. πρωτ. Α2-802/13.4.2010 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας, συγκροτήθηκε στην Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Ειδική Οµάδα Εργασίας, η οποία µετά από πε-
ρίπου 20 συνεδριάσεις αντάλλαξε απόψεις και πρότεινε
το παρόν σχέδιο νόµου το οποίο προβλέπει τα ακόλου-
θα:

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 184
Σήµα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

Με το άρθρο 184 θεσπίζεται σήµα διάκρισης της προέ-
λευσης των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το σή-
µα θα καταχωρισθεί από την Γενική Γραµµατεία Εµπορί-
ου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, στον Διεθνή Οργανισµό Διανοητικής Ιδιοκτη-
σίας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6-τρις της Διε-
θνούς Συµβάσεως περί Προστασίας Βιοµηχανικής Ιδιο-
κτησίας (ν. 213/1975, Α΄ 258) και σε όποιον άλλο φορέα
θεωρηθεί αναγκαίο. Για το λεκτικό περιεχόµενο και την
τυχόν διαγωνιστική διαδικασία για τον σχεδιασµό του
σήµατος προβλέπεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Α-
ποφάσεως. Η απονοµή του σήµατος είναι προαιρετική.
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Άρθρο 185
Επιτροπή ελληνικού σήµατος - Συγκρότηση - 

Σύνθεση - Λειτουργία

Με το άρθρο 185 συνιστάται Επιτροπή Ελληνικού Σή-
µατος (ΕΕΣ), που έχει αποφασιστική αρµοδιότητα, ως
προς την θέσπιση και τον συντονισµό των διαδικασιών
µε τις οποίες θα απονέµεται το Ελληνικό Σήµα. Στην
παρ. 2 ορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής από αρµόδιους
κρατικούς αλλά και ιδιωτικούς φορείς. Στις παρ. 3, 4, 5
και 6 ορίζονται οι προϋποθέσεις ορισµού µελών, τα προ-
σόντα και ο τρόπος ανάκλησης των µελών καθώς και η
διάρκεια της θητείας τους. Στις παρ. 7 έως 12 προβλέπο-
νται οι ειδικότερες προϋποθέσεις λειτουργίας της ΕΕΣ,
η συχνότητα συνεδριάσεων, η διαδικασία αποφάσεων, η
δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση, η δυνατότητα να α-
ναζητούνται πληροφορίες από άλλους φορείς, να συ-
γκροτούνται υποεπιτροπές και να εκδίδεται κανονισµός
εσωτερικής λειτουργίας.

Άρθρο 186
Αρµοδιότητες της Ε.Ε.Σ.

Στο άρθρο 186 προβλέπονται οι αρµοδιότητες της Ε-
ΕΣ. Ειδικότερα, η ΕΕΣ έχει αποφασιστική αρµοδιότητα,
µετά από δηµόσια διαβούλευση να ορίζει τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες για τις οποίες απονέµεται το Ελληνικό
Σήµα καθώς και τις διαδικασίες και προϋποθέσεις απονο-
µής. Περαιτέρω ορίζει τους φορείς που απονέµουν το
Σήµα και τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν, ελέγ-
χουν την ορθή εφαρµογή των Κανονισµών Απονοµής.
Προβλέπεται επίσης ότι η ΕΕΣ εξετάζει ενστάσεις σε πε-
ριπτώσεις διαφωνιών ή επιβολής κυρώσεων και επο-
πτεύει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων
Υπηρεσιών.

Άρθρο 187
Κανονισµοί απονοµής ελληνικού σήµατος

Στο άρθρο 187 προβλέπεται η έκδοση µε υπουργική α-
πόφαση των Κανονισµών Απονοµής Ελληνικού Σήµατος
και ορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενό τους, µετά από
πρόταση της ΕΕΣ. Για να αποκτήσει µια επιχείρηση το δι-
καίωµα χρήσης του Ελληνικού Σήµατος, οφείλει  πέραν
των γενικών απαιτήσεων της τήρησης της εθνικής και
της κοινοτικής νοµοθεσίας, να συµµορφώνεται µε το σύ-
στηµα που θεσπίζουν οι Κανονισµοί, που ουσιαστικά α-
ποτελούν προαιρετικό σύστηµα πρόσθετης επισήµαν-
σης. Για το λόγο αυτό, οι διαδικασίες και οι  προδιαγρα-
φές σε κάθε Κανονισµό ποικίλουν ανάλογα µε τον υπό
ρύθµιση κλάδο (προϊόντων ή υπηρεσιών) και, όπου εν-
δείκνυται, είναι δυνατόν να εισαχθούν ειδικότεροι (αυ-
στηρότεροι ή ελαστικότεροι) κανόνες, που θα τηρούνται
από όλους τους εµπλεκόµενους στην παραγωγική διαδι-
κασία. Το πλαίσιο των προδιαγραφών αυτών, θα καθορί-
ζεται, κάθε φορά, βάσει επιστηµονικών κριτηρίων, λαµ-
βάνοντας υπ’ όψιν και τις απόψεις των αρµοδίων φορέ-
ων. Επιδιώκεται, το σύστηµα απονοµής να είναι ανοικτό
σε όλους τους ενδιαφεροµένους, να χαρακτηρίζεται από
διαφάνεια και να εγγυάται την πλήρη ιχνηλασιµότητα
των προϊόντων. Επίσης, πρέπει να είναι αποδεκτό από ό-
σους πρόκειται να το εφαρµόσουν. Για το λόγο αυτό,
προβλέπεται προηγούµενη  δηµόσια διαβούλευση για
τους Κανονισµούς. 

Άρθρο 188
Κριτήρια απονοµής του σήµατος

Στο άρθρο 188 ορίζονται τα κριτήρια απονοµής του
Ελληνικού Σήµατος για τρεις ευρείες κατηγορίες προϊό-
ντων: α) τα φυσικά προϊόντα, β) τα µεταποιηµένα φυσικά
προϊόντα και γ) τα λοιπά (βιοµηχανικά - βιοτεχνικά)
προϊόντα. Κύριο κριτήριο για την πρώτη κατηγορία είναι
η προέλευση (παραγωγή, εκτροφή, συγκοµιδή) από την
Ελλάδα. Για την δεύτερη, σηµαντικό κριτήριο είναι η
προέλευση της βασικής πρώτης ύλης από την Ελλάδα ε-
νώ για την τρίτη κατηγορία καθοριστικός παράγοντας εί-
ναι η εγχώρια προστιθέµενη αξία µε επιµέτρηση του κό-
στους παραγωγής. Ωστόσο, ο νόµος προβλέπει και εξαι-
ρέσεις όταν οι πρώτες ύλες δεν υπάρχουν στην Ελλάδα,
για παραδοσιακά προϊόντα λόγω τρόπου παρασκευής
και επεξεργασίας και σε περιπτώσεις ελλείψεων πρώ-
των υλών λόγω εκτάκτων συνθηκών.

Άρθρο 189
Υποχρεώσεις του φορέα απονοµής του σήµατος

Στο άρθρο 189 προβλέπονται οι υποχρεώσεις των φο-
ρέων απονοµής του Ελληνικού Σήµατος. Ειδικότερα,
στους ανωτέρω Κανονισµούς θα περιλαµβάνονται οι
προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις, που απαιτούνται
προκειµένου ένας φορέας να αναλάβει το έργο της απο-
νοµής του Ελληνικού Σήµατος. Για την διευκόλυνση των
επιχειρήσεων προβλέπεται ότι ανά κατηγορίες προϊό-
ντων ή υπηρεσιών το έργο δύναται να ανατεθεί σ’ ένα
µόνο φορέα ανά την επικράτεια ή ανά νοµό. Η ΕΕΣ δια-
τηρεί την δυνατότητα να ελέγχει τους φορείς και σε πε-
ρίπτωση που δεν πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέ-
σεις να προβαίνει σε αντικατάστασή τους.

Άρθρο 190
Ηλεκτρονικό µητρώο προϊόντων - υπηρεσιών

Προβλέπεται ότι στην Διεύθυνση Εµπορικής και Βιοµη-
χανικής ιδιοκτησίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
τηρείται ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υ-
πηρεσιών, µε σκοπό τη δηµοσιοποίηση της απονοµής /
χορήγησης του Ελληνικού Σήµατος. Ουσιαστικά, η χρή-
ση του Ελληνικού Σήµατος επιτρέπεται µόνο από τις κα-
ταχωρισµένες στο Μητρώο επιχειρήσεις, για όσο διά-
στηµα ισχύει η καταχώριση και µόνο για το προϊόν/ντα -
υπηρεσίες, τα οποία καλύπτει η καταχώριση. Προβλέπε-
ται επίσης η δυνατότητα των φορέων να ενηµερώνουν
απ’ ευθείας το Μητρώο.

Άρθρο 191
Απονοµή του δικαιώµατος χρήσης

του ελληνικού σήµατος

Κατά τα ανωτέρω το δικαίωµα χρήσης του σήµατος
παραχωρείται µε την καταχώριση του δικαιούχου στο Η-
λεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών.
Προβλέπεται ρητά ότι ο δικαιούχος µπορεί α) να επιθέτει
το σήµα στα προϊόντα και τις συσκευασίες, β) να χαρα-
κτηρίζει υπηρεσίες και γ) να το χρησιµοποιεί για την
προβολή και προώθηση των ανωτέρω προϊόντων και υ-
πηρεσιών.
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Άρθρο 192
Διαδικασία απονοµής ελληνικού σήµατος

Στο άρθρο 192 περιγράφεται αναλυτικώς η διαδικασία
απονοµής του Ελληνικού Σήµατος και το περιεχόµενο
της σχετικής αιτήσεως των ενδιαφεροµένων. Πέραν των
στοιχείων ταυτοποίησης, ο αιτών θα δηλώνει υπεύθυνα
ότι το προϊόν ή η υπηρεσία πληροί τις προδιαγραφές των
Κανονισµών, αλλά και όλες τις προδιαγραφές που επι-
τάσσει η κείµενη ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία. Προ-
βλέπεται επίσης υποχρέωση των αιτούντων να διευκο-
λύνουν τυχόν εργαστηριακούς ελέγχους ή επιτόπιους ε-
λέγχους στις εγκαταστάσεις τους, να προσκοµίζουν τι-
µολόγια για τον έλεγχο εισροών - εκροών και να αντα-
ποκρίνονται στα αιτήµατα των φορέων απονοµής. Το δι-
καίωµα χρήσης του Ελληνικού Σήµατος απονέµεται για
τρία (3) έτη µε δικαίωµα υποβολής αιτήµατος ανανέω-
σης δύο µήνες πριν την λήξη της τριετίας.

Άρθρο 193
Διαγραφή δικαιούχου από το ηλεκτρονικό µητρώο

Με δεδοµένο ότι η καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο σηµατοδοτεί την ιδιότητα του δικαιούχου χρήσης
του σήµατος προβλέπονται συγκεκριµένες περιπτώσεις
διαγραφής, όπως σε περίπτωση πτωχεύσεως, καταδίκης
του δικαιούχου για συγκεκριµένα αδικήµατα, η διακοπή
της δραστηριότητας του δικαιούχου κλπ.

Άρθρο 194
Κυρώσεις - Ανάκληση του δικαιώµατος χρήσης

ελληνικού σήµατος

Προβλέπονται οι κυρώσεις της έγγραφης σύστασης
και της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης του δικαιώ-
µατος χρήσης του σήµατος, όταν το προϊόν ή η υπηρε-
σία δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και τις προ-
ϋποθέσεις των Κανονισµών ή όταν ο δικαιούχος προβαί-
νει σε αντικανονική ή παραπλανητική χρήση ή παρέχει
προς τον φορέα απονοµής παραπλανητικές ή ψευδείς
πληροφορίες.

Άρθρο 195
Ενστάσεις

Προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων ενώπιον της ΕΕΣ
κατά των αποφάσεων των φορέων που αφορούν την α-
πονοµή, διαγραφή και µεταβίβαση του σήµατος καθώς
και την επιβολή κυρώσεων. Περαιτέρω, σε περίπτωση εν-
στάσεων ή αποφάσεων των φορέων µε τις οποίες δια-
τάσσεται η παύση της χρήσης του σήµατος, ο Πρόεδρος
της ΕΕΣ δύναται να διατάξει την προσωρινή δέσµευση
προϊόντων, την απαγόρευση πώλησης ή διακίνησης
προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών και να µπορεί να ε-
νηµερώσει σχετικά το καταναλωτικό κοινό.

Άρθρο 196
Δηµοσίευση αποφάσεων

Προβλέπεται η υποχρεωτική ανάρτηση των πράξεων
της ΕΕΣ στην ιστοσελίδα της, ή, εφόσον δεν διαθέτει,
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Εκσυγχρονίζεται η νοµοθεσία για τους µεσίτες ακινή-

των δίνοντας το µεγαλύτερο βάρος στη σύµβαση µεσι-
τείας, ώστε να µειωθεί το ποσοστό των διαφορών που
προκύπτουν από την εφαρµογή της και να εξαλειφθούν
κακόβουλες πρακτικές που έχουν οδηγήσει στην παγίω-
ση της δυσπιστίας των καταναλωτών απέναντι στους µε-
σίτες- εντολοδόχους τους. 
Από την πρώτη προσπάθεια ρύθµισης του πλαισίου ά-

σκησης του µεσιτικού επαγγέλµατος µε το ν. 308/1976
«Περί µεσιτών αστικών συµβάσεων» (Α΄ 101), αλλά και
εκείνη του π.δ. 248/1993 «Περί Μεσιτών Αστικών Συµβά-
σεων» (Α΄ 108) αναµφίβολα η αγορά των ακινήτων έχει
διέλθει σηµαντικών αλλαγών, που καθόρισαν σε µεγάλο
βαθµό τη λήψη πρωτοβουλίας για αντίστοιχη τροποποίη-
ση και εξυγχρονισµό της νοµοθεσίας. 
Η ύπαρξη κενού ανάµεσα σε θεωρία και πράξη, την ο-

ποία κατά περίπτωση καλούνταν να καλύψει η δικαστη-
ριακή νοµολογία, ταλανίζει τόσο τον ίδιο τον κλάδο των
µεσιτών όσο και τους εντολείς αυτών, τους καταναλω-
τές. 
Είναι συνεπώς επιτακτική η ανάγκη για ουσιαστική

ρύθµιση των ζητηµάτων που προκύπτουν από τη σύναψη
της σύµβασης µεσιτείας, καθώς οι γκρίζες ζώνες της µε-
σιτικής δραστηριότητας έχουν οδηγήσει σε αβεβαιότητα
και δυσπιστία εκατέρωθεν των συµβαλλοµένων, που
φαίνεται να προσπαθούν µε ποικίλους τρόπους να προ-
στατευτούν από κακόπιστες πρακτικές, ώστε να µην α-
ναγκαστούν να καταφύγουν στη δικαιοσύνη προκειµέ-
νου να προασπιστούν τα συµφέροντά τους. 
Μια καταρχήν προσέγγιση της σηµερινής εικόνας του

µεσιτικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα καταδεικνύει την
ελαστικότητα των απαιτήσεων για τυπικά προσόντα, την
απουσία ρύθµισης των όρων των µεσιτικών συµβάσεων,
την έλλειψη ελέγχου συνδροµής των προϋποθέσεων ά-
σκησης του επαγγέλµατος και τη συνακόλουθη επιβολή
κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης αυτών. 
Στην πράξη απαντώνται είτε περιπτώσεις µεσιτών οι ο-

ποίοι έπαψαν να πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης του
επαγγέλµατος, είτε περιπτώσεις εκείνων οι οποίοι πλη-
ρούν µεν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που έθετε ο νό-
µος, αλλά οι υπηρεσίες που προσφέρουν απέχουν µα-
κράν από το επιθυµητό επίπεδο που επιδιώκει να θέσει
το παρόν σχέδιο νόµου. 
Εκτός από τα ανωτέρω, το κείµενο ενσωµατώνει τις

βασικές διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ ΕΚ σχετικά µε
την απελευθέρωση των υπηρεσιών στην εσωτερική αγο-
ρά, προβλέποντας τη δυνατότητα διασυνοριακής παρο-
χής υπηρεσιών µεσιτείας για τους υπηκόους των λοιπών
κρατών µελών, οι οποίοι εξαιρούνται της υποχρέωσης
εγγραφής στο Επιµελητήριο. 
Εξάλλου, στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης που

πραγµατοποιήθηκε, ενσωµατώθηκαν αρκετές από τις
προτάσεις όσων έλαβαν µέρος σε αυτήν, όπως εκπρο-
σώπων των µεσιτών, των ιδιοκτητών ακινήτων, των κατα-
ναλωτών αλλά και δικηγόρων και µηχανικών, οι οποίοι
στην καθηµερινή τους πρακτική έρχονται αντιµέτωποι µε
τα ρυθµιζόµενα ζητήµατα και είναι σε θέση να προσφέ-
ρουν το απαύγασµα της πολυετούς τους πείρας. 
Όσα διαλαµβάνονται στο παρόν σχέδιο αφορούν στη

θεσµοθέτηση ενός πιο συγκεκριµένου πλαισίου που πε-
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ριγράφει σε αδρές γραµµές την έννοια του µεσίτη αστι-
κών συµβάσεων σχετικών µε ακίνητα, αλλά εισάγει και
νέους θεσµούς όπως το θεσµό του δόκιµου µεσίτη, ο ο-
ποίος υποβοηθά τον πρώτο στην άσκηση των πράξεων
µεσιτείας. Παράλληλα, θέτει τις προϋποθέσεις άσκησης
του επαγγέλµατος από φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τον
τύπο και το ελάχιστο περιεχόµενο της σύµβασης µεσι-
τείας αλλά και τις διαφορετικές µορφές που µπορεί αυτή
να λάβει. Προβλέπεται ακόµη η σύσταση πειθαρχικού
συµβουλίου, και η στοιχειοθέτηση ποινικής ευθύνης των
ενεργούντων πράξεις µεσιτείας χωρίς την πλήρωση των
απαραίτητων προσόντων που θέτει ο νόµος. 
Τίθενται τέλος µεταβατικές διατάξεις, σύµφωνα µε τις

οποίες οι εν ενεργεία µεσίτες διατηρούν αυτήν τους την
ιδιότητα, καλούµενοι, ωστόσο, να πληρούν τις προυπο-
θέσεις που θέτει ο νόµος ως προς τον τύπο της µεσιτι-
κής σύµβασης, τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους ε-
ντολείς τους και υποκείµενοι στον έλεγχο του πειθαρχι-
κού συµβουλίου. 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 197
Έννοια όρων

Δίνεται στην παρ. 1 ο ορισµός του µεσίτη κατά τρόπο
ώστε να γίνεται ενδεικτική απαρίθµηση των υπηρεσιών
που είναι συναφείς µε την αγορά των ακινήτων και τις ο-
ποίες δύναται αυτός να παρέχει και όχι περιοριστικό αυ-
τών. 
Στην παρ. 2 θεσµοθετείται η έννοια του δόκιµου µεσί-

τη ως προσώπου το οποίο κατά τη µαθητεία του υποβοη-
θά το µεσίτη στην άσκηση των µεσιτικών του εργασιών.
Ο δόκιµος µεσίτης οφείλει να πληροί συγκεκριµένες
προυποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 198 του
σχεδίου. 
Στην παρ. 3 περιγράφονται οι προϋποθέσεις άσκησης

του επαγγέλµατος από νοµικά πρόσωπα.

Άρθρο 198
Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος

Άρθρο 199
Μητρώο δοκιµών µεσιτών ακινήτων

Τίθενται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος
από µεσίτες και δόκιµους µεσίτες. Βασικό άξονα στο
σχεδιασµό των προυποθέσεων αυτών αποτέλεσαν οι
διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά
µε την απελευθέρωση των υπηρεσιών στην εσωτερική α-
γορά, η οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το ν.
3844/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες  στην εσω-
τερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63), αλλά και του
ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κα-
τάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση
και άσκηση επαγγελµάτων» (Α΄ 32) για την απελευθέ-
ρωση των επαγγελµάτων. 
Σε εφαρµογή των επιταγών των ανωτέρω νοµοθετη-

µάτων, οι προυποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος τό-
σο του µεσίτη όσο και του δόκιµου µεσίτη καθιστούν την
πρόσβαση στο επάγγελµα εύκολη για ένα µεγάλο ποσο-

στό υποψηφίων. Παράλληλα, θεσπίζεται η εγγραφή του
µεσίτη στο ΓΕΜΗ από την αρµόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
οικειου Επιµελητηρίου στο οποίο εγγράφεται ο µεσίτης
και ο δόκιµος µεσίτης προκειµένου να είναι σε θέση να
εξασκήσουν το επάγγελµα, αλλά και η εξαίρεση από αυ-
τή την υποχρέωση για τους µεσίτες οι οποίοι είναι εγκα-
τεστηµένοι σε άλλο κράτος µέλος και λειτουργούν στο
πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, όπως περι-
γράφεται στην Οδηγία 2006/ 123/ΕΚ. 
Προβλέπεται τέλος υποχρέωση των µεσιτών για πε-

ριοδική επικαιροποίηση της συνδροµής των προυποθέ-
σεων άσκησης του επαγγέλµατος ανά τριετία, ώστε να
διασφαλιστεί η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών α-
πό αυτούς προς το καταναλωτικό κοινό. 

Άρθρο 200
Σύµβαση µεσιτείας 

Θεσµοθετείται ο υποχρεωτικός έγγραφος τύπος της
µεσιτείας, κατά τρόπο ώστε να κατοχυρώνεται η ασφά-
λεια και η αξιοπιστία των συναλλαγών, κατοχύρωση η ο-
ποία δεν εξασφαλίζεται από το ισχύον καθεστώς. Σύµ-
φωνα µε το παρόν άρθρο, η σύµβαση πρέπει να περιέχει
κατ' ελάχιστο τα στοιχεία των συµβαλλοµένων µερών,
το ΑΦΜ και τον αριθµό ΓΕΜΗ του µεσίτη, ή, εάν πρόκει-
ται για µεσίτη που παρέχει διασυνοριακά τις υπηρεσίες
του, το φορέα στον οποίο είναι εγγεγραµµένος αυτός
στο κράτος µέλος όπου ασκεί το επάγγελµα. Απαραίτη-
το στοιχείο ακόµη της σύµβασης µεσιτείας είναι ο προσ-
διορισµός του ποσού ή ποσοστού της µεσιτικής αµοιβής,
ο καθορισµός του ύψους της οποίας δεν υπόκειται σε ο-
ποιονδήποτε θεσµοθετηµένο περιορισµό ή όριο. Περαι-
τέρω, προβλέπεται ορισµένη διάρκεια της σύµβασης για
λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, µε δικαίωµα παρά-
τασης αυτής ή και υπογραφής νέας σύµβασης. Επίσης,
προδιαγράφονται οι προυποθέσεις της ανάθεσης απο-
κλειστικής εντολής σε µεσίτη, η οποία υποχρεωτικά εί-
ναι ορισµένης διάρκειας και δε µπορεί να υπερβεί την
καθορισµένη στο παρόν σχέδιο. Περαιτέρω, προς δια-
σφάλιση τόσο του µεστικού εντολέα όσο και του ιδιου
του µεσίτη, γίνεται πρόβλεψη της πολλαπλής υπόδειξης
εντολής από περισσότερους µεσίτες, κατά την οποία δι-
καίωµα για αξίωση της συµφωνηθείσας αµοιβής έχει µό-
νο ο µεσίτης εκείνος που χρονικά προηγήθηκε στην υπό-
δειξη της ευκαιρίας, εκτός αντίθετης περίπτωσης όπου
ενδεχοµένως υπάρξει αδυναµία απόδειξης αυτής της
χρονικής προτεραιότητας. Τέλος, προβλέπονται οι όροι
της διπλής εντολής καθώς και η περίπτωση της υπογρα-
φής της τελικής σύµβασης για ακίνητο διαφορετικό από
εκείνο του περιγραφέντος στη σύµβαση µεσιτείας. 

Άρθρο 201
Υποχρεώσεις των µεσιτών ακινήτων

Στο άρθρο 201 περιγράφονται οι υποχρεώσεις των µε-
σιτών για εκ των προτέρων ενηµέρωση των εντολέων
τους για νοµικά ή πραγµατικά ελαττώµατα του ακινήτου
και για προστασία του επαγγελµατικού απορρήτου.

Άρθρο 202
Ποινικές κυρώσεις 

Θεσπίζονται για πρώτη φορά ποινικές κυρώσεις για
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τους ενεργούντες πράξεις µεσιτείας οι οποίοι δεν πλη-
ρούν τις απαιτούµενες σύµφωνα µε το παρόν σχέδιο
προϋποθέσεις. 

Άρθρο 203
Πειθαρχικό συµβούλιο - Πειθαρχικές ποινές

Το άρθρο 203 θεσπίζει τη σύσταση πειθαρχικού συµ-
βουλίου και λεπτοµέρειες για τη συγκρότησή του.

Άρθρο 204
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις

Τέλος, προβλέπονται µεταβατικές διατάξεις που αφο-
ρούν στην άσκηση της δραστηριότητας από τους εν ε-
νεργεία, κατά την ψήφιση του νόµου, µεσίτες, και συ-
γκεκριµένα προβλέπεται η διατήρηση της ιδιότητάς τους
άνευ άλλης υποχρέωσης. Παράλληλα, επιβάλλεται η
συµµόρφωση µε τις διατάξεις των άρθρων του νόµου ώ-
στε να διασφαλιστεί η ενιαία πρακτική.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 

ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Η υιοθέτηση µέτρων µε αναπτυξιακό χαρακτήρα, ιδίως
στους τοµείς εκείνους όπου παραδοσιακά η χώρα µας έ-
χει συγκριτικό πλεονέκτηµα, όπως ο τουρισµός και η
ναυτιλία, αποτελούν προτεραιότητα για την αντιµετώπι-
ση της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης και την σταδιακή
αναθέρµανση της οικονοµίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το οικείο µέρος περιλαµβάνει δια-

τάξεις που ρυθµίζουν θέµατα θαλασσίου τουρισµού, ό-
πως η πλήρης άρση του καµποταζ στην κρουαζιέρα, µε
την κατάργηση των περιορισµών που προέβλεπε το
προηγουµένο καθεστώς, µε στόχο την προσέλκυση
πλοίων µε ξένη σηµαία στα ελληνικά ύδατα καθώς και η
βελτίωση του θεσµικού πλαισίου για τις συµβάσεις ανά-
θεσης δηµόσιας υπηρεσίας στις θαλάσσιες ενδοµεταφο-
ρές. Επίσης, περιλαµβάνονται θέµατα βελτίωσης των λι-
µενικών υποδοµών και της νοµοθεσίας περί λιµένων έρ-
γων καθώς και θέµατα αλιευτικής πολιτικής. 
Τέλος, περιλαµβάνονται θέµατα βελτίωσης της λει-

τουργίας των φορέων που υπάγονται διοικητικά στον το-
µέα της ναυτιλίας.

Ειδικότερα:

Άρθρο 205
Εθνικό πρόγραµµα συλλογής αλιευτικών δεδοµένων

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η ανάθεση της ευθύ-
νης υλοποίησης του Εθνικού Προγράµµατος Συλλογής
Αλιευτικών Δεδοµένων (Ε.Π.Σ.Α.Δ.) από το 2012 και ε-
φεξής στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ). Το
Ε.Π.Σ.Α.Δ είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αυτοτελές πρό-
γραµµα, η υλοποίηση του οποίου αποτελεί υποχρέωση
της χώρας, ενώ θα πρέπει να αποτελέσει σηµαντικό ερ-
γαλείο για τη διαµόρφωση πολιτικών της διοίκησης. Τα
αποτελέσµατα εφαρµογής του Προγράµµατος, απαιτού-
νται για την εκπλήρωση και άλλων υποχρεώσεων της
Χώρας µας, τόσο προς την Ε.Ε (ετήσια έκθεση στόλου,
σχέδια διαχείρισης, κλπ) όσο και προς τους διεθνείς ορ-
γανισµούς (GFCM, ICCAT, κλπ).

Προβλέπεται επίσης ότι για την εκτέλεση υποχρεού-
νται σε σύµπραξη ΙΝΑΛΕ και ΕΛΚΕΘΕ, καθώς η χώρα
µας ήδη από το 2003 υλοποιεί µέσω της Γενικής Διεύ-
θυνσης Αλιείας της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας του
ΥΠΑΑΝ το εν λόγω πρόγραµµα δια των ερευνητικών Ι-
δρυµάτων της Χώρας, ΙΝΑΛΕ (Ινστιτούτο «Δήµητρα»)
και ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, η διαδικασία που θα ακολουθείται ανά έ-
τος για την κάλυψη των δαπανών, την υποβολή των στοι-
χείων που θα συλλεχθούν και τα αιτήµατα επιστροφής α-
πό την ΕΕ για τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για
την υλοποίηση του, ενώ υπάρχει και εξουσιοδοτική διά-
ταξη για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής
του άρθρου.

Άρθρο 206
Σύσταση υπηρεσιών ελέγχου

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η σύσταση Ειδικής Α-
ποκεντρωµένης Υπηρεσίας στον Αερολιµένα Αθηνών
«Σταθµού Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων», που υπάγε-
ται στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας της Γενικής Γραµµα-
τείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας για την διενέργεια ελέγχων, ε-
πιθεωρήσεων επί των εισαγόµενων αλιευτικών προϊό-
ντων από τρίτες χώρες. Η σύσταση της εν λόγω υπηρε-
σίας κρίνεται άµεσης προτεραιότητας δεδοµένου ότι α-
ποτελεί σηµείο εισόδου µεγάλου όγκου νωπών αλιευτι-
κών προϊόντων από τρίτες χώρες. 
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα σύστασης µε προε-

δρικά διατάγµατα και άλλων Ειδικών Αποκεντρωµένων
Υπηρεσιών «Σταθµών Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων»,
εφόσον παραστεί ανάγκη στο µέλλον.  
Η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση  των ως άνω Υ-

πηρεσιών  καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια προβλέπε-
ται ότι θα ρυθµιστεί µε Προεδρικό Διάταγµα που εκδίδε-
ται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 207
Τροποποίηση διατάξεων για την επιτροπή σχεδιασµού

και ανάπτυξης λιµένων (ν. 2932/2001)

Τροποποιείται το άρθρο 19 του ν. 2932/2001 «Ελεύθε-
ρη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές
Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής
Πολιτικής - Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες
Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145), και ειδικό-
τερα, µε την παρ. 1 της προτεινόµενης διάταξης προκει-
µένου να εναρµονιστεί η διαδικασία αδειοδότησης λιµε-
νικών έργων µέσω της ΕΣΑΛ µε το νοµικό πλαίσιο του ν.
4014/2011 (Α΄ 209). Προβλέπεται η παροχή σύµφωνης
γνώµης από την ΕΣΑΛ µέσα στα πλαίσια της διαδικασίας
του Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών
Απαιτήσεων, ενώ σε περίπτωση που ο φορέας επιλέξει
την παράλειψη του σταδίου αυτού, η σύµφωνη γνώµη
της ΕΣΑΛ παρέχεται στα πλαίσια της υποβολής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση της Από-
φασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Παράλληλα,
θεσπίζεται και η αποκλειστική γνωµοδότηση της ΕΣΑΛ
µέσα στα πλαίσια του ΠΠΠΑ, ενώ διατηρείται η πρόβλε-
ψη της υποκατάστασης των συναρµοδίων φορέων κατά
τη διαδικασία του άρθρο 14  παρ. 2 του ν. 2971/2001 «Αι-
γιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 285). Τέλος, ε-

45



πειδή η Επιτροπή είναι διυπουργικό όργανο για τη συ-
γκρότηση και συνεδρίαση του οποίου πρέπει να ακολου-
θούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες, προβλέπεται ο
ενδεικτικός χαρακτήρας των προθεσµιών που τίθενται α-
πό το ν. 4014/2011, προκειµένου για την παροχή ή µη
της σύµφωνης γνώµης της ΕΣΑΛ.  
Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται η απαίτηση δηµοσίευσης

των αποφάσεων της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυ-
ξης Λιµένων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επειδή
δεν προβλεπόταν στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.
2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσ-
σιες ενδοµεταφορές Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λι-
µένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιµενικών
Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 145). Η ρύθµιση κρίνεται αναγκαία προκειµένου να
υπάρχει ασφάλεια δικαίου ως προς την εφαρµογή των α-
ποφάσεων της επιτροπής, λόγω της ευρείας φύσεώς
τους που σε πολλές περιπτώσεις άπτεται θεµάτων γενι-
κότερου ενδιαφέροντος. 
Για τους ίδιους λόγους προτείνεται µε την παράγραφο

3 του άρθρου η παροχή νοµοθετικής εξουσιοδότησης
στον αρµόδιο Υπουργό για την κύρωση και δηµοσίευση
των ήδη εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων. Προκει-
µένου να µην απαιτείται η εκ νέου κύρωση µε Υπουργική
απόφαση των επιµέρους τροποποιήσεων των αποφάσε-
ων που κυρώνονται µε την διαδικασία της προτεινόµενης
παρ. 2, προτείνεται µε την παρ. 3 η θέσπιση διαδικασίας
τροποποίησής τους µε απλή απόφαση της Επιτροπής
που θα δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Με την προτεινόµενη διάταξη, στην παρ. 4 συµπληρώ-

νεται η παράγραφος 9 του άρθρου εικοστού πρώτου του
ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσ-
σιες ενδοµεταφορές Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λι-
µένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιµενικών
Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 145). Στο κείµενο του άρθρου ως είχε δεν γινόταν
καµία αναφορά σχετικά µε τις διαδικασίες που αφορούν
επισκευές – τρέχουσες συντηρήσεις έργων αφού ολο-
κληρωθεί η φάση κατασκευής, και οι οποίες δεν τροπο-
ποιούν τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τη µορφολο-
γία των υφιστάµενων κατασκευών. Εξ αυτού δηµιουργεί-
ται σηµαντικό πρόβληµα.  
Στα πλαίσια των προαναφερθέντων συµπεριλαµβάνο-

νται επισκευές – επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα φθο-
ρών και βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση
αλλά και έκτακτες καταστάσεις όπως π.χ. φθορές λόγω
χρόνου, υποσκαφές (σπηλαιώσεις), βλάβες από πρό-
σκρουση πλοίων στις εγκαταστάσεις, θεοµηνίες κ.λ.π.,
που ανάγονται στις αυτονόητες υποχρεώσεις του κατά
περίπτωση Φορέα Διοίκησης και Εκµετάλλευσης των λι-
µενικών εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά αλλά όχι περιορι-
στικά αναφέρονται συνήθεις περιπτώσεις που αντιµετω-
πίζονται σε καθηµερινή βάση και συνδέονται άρρηκτα µε
την άρση άµεσου και επικείµενου κινδύνου για τους πο-
λίτες και την ασφάλεια των θαλασσίων µεταφορών:
Πλήρωση υποσκαφών σε υφιστάµενα κρηπιδώµατα και

προβλήτες, που προκαλούνται από προπέλες πλοίων κα-
τά τη συνήθη διαδικασία – χρήση των εγκαταστάσεων,
αλλά και από συνήθη ή  ακραία καιρικά φαινόµενα. Πλή-
ρωση οπών και καθιζήσεων οδοστρωµάτων ανωδοµών ή
αντικατάσταση ασφαλτικού στη χερσαία ζώνη λιµένα,
συνεπεία της διέλευσης βαρέων οχηµάτων –  φορτίων
και εντατικής χρήσης από το διακινούµενο επιβατικό κοι-
νό, φαινόµενο απόλυτα συνηθισµένο λόγω της γειτνία-

σης των λιµενικών εγκαταστάσεων µε τη θάλασσα. Επι-
σκευές ζηµιών επί κρηπιδωµάτων η προβλητών που προ-
καλούνται από προσκρούσεις πλοίων κατά τη διάρκεια
παραβολής. Αντικατάσταση βλαβέντος εξοπλισµού  (δε-
στρών, προσκρουστήρων, κ.λ.π.). Επισκευές και αντικα-
τάσταση φανών εισόδου στους λιµένες (φάρων), σε συ-
νεργασία µε την Υπηρεσία Φάρων του Πολεµικού Ναυτι-
κού. Επισκευές-αποκατάσταση τοπικών αστοχιών της
θωράκισης προστασίας εξωτερικών λιµενικών έργων
(βραχισµός) που προκαλούνται συνηθέστατα από ακραί-
ες καιρικές συνθήκες, είναι αποδεκτές στα πλαίσία σχε-
διασµού του έργου, και πρέπει να αντιµετωπίζονται άµε-
σα προκειµένου να αποφευχθούν γενικότερες αστοχίες,
και που ανάγονται ουσιαστικά στη διαδικασία συντήρη-
σης τους. Εργασίες περιοδικής συντήρησης που είναι α-
παραίτητο να εκτελούνται συνεχώς και σε κυκλική βάση.
Εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων από εύλογη φθο-
ρά προκαλούµενη κατά τη συνήθη χρήση αλλά και φυ-
σιολογική φθορά λόγω δικαιολογηµένης αχρηστίας, των
λιµενικών εγκαταστάσεων, των κτιρίων αλλά και των η-
λεκτροµηχανολογικών δικτύων (πυρόσβεσης, ηλεκτρο-
δότησης, φωτισµού, υδροδότησης, κ.λ.π.). Επισκευές
πάσης φύσεως στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις που
προκαλούνται από θεοµηνίες και ακραία / έντονα καιρικά
φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, πρόσκρουση πλοίων
και λοιπά ατυχηµατικά γεγονότα. Λοιπές εργασίες επι-
σκευής και συντήρησης που υλοποιούνται από το φορέα
διαχείρισης του λιµένα, και αποσκοπούν στο δηµόσιο
συµφέρον και τη δηµόσια ασφάλεια, καθώς και την εξυ-
πηρέτηση όλων των χρηστών του λιµένα.
Οι προαναφερθείσες επισκευαστικές  παρεµβάσεις έ-

χουν κατά κανόνα κατεπείγοντα χαρακτήρα, που στο-
χεύει αποκλειστικά στην άρση της επικινδυνότητας, το
Δηµόσιο συµφέρον, την αναβάθµιση των παρεχοµένων
υπηρεσιών καθώς και τη διατήρηση - βελτίωση των συν-
θηκών ασφαλείας σε υφιστάµενους λιµένες και δε σχε-
τίζονται µε επιχειρηµατική – κερδοσκοπική δραστηριότη-
τα. Τονίζεται ότι οι λιµενικές εγκαταστάσεις αποτελούν
µεγάλα, υψηλού κόστους και δύσκολα στην κατασκευή
τους έργα, τα οποία λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά αντί-
ξοο και έντονα διαβρωτικό περιβάλλον, µε αποτέλεσµα η
συνεχής συντήρηση τους να αποτελεί απαραίτητη προϋ-
πόθεση την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία τους. 
Από τα ανωτέρω, προκύπτει σαφώς ότι οι εργασίες

και ο εξοπλισµός που αναφέρονται στις προηγούµενες
παραγράφους του παρόντος δεν δηµιουργούν αλλά ού-
τε και επεκτείνουν υφιστάµενο λιµένα ή τις λιµενικές ε-
γκαταστάσεις, ενώ σε καµία περίπτωση δεν προκαλούν
µεταβολή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του λιµένα
και των λιµενικών εγκαταστάσεων. Αντίθετα η ταχεία  υ-
λοποίηση τους σχετίζεται άµεσα µε την προστασία των
υφιστάµενων λιµενικών έργων, τον περιορισµό του κό-
στους από µεγέθυνση ζηµιών εφόσον επισκευασθούν σε
αρχικό στάδιο, τη δηµόσια ασφάλεια, το δηµόσιο συµφέ-
ρον, τη συνολική εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία
των λιµένων, τη διαρκή εξυπηρέτηση των χρηστών κα-
θώς και την ασφάλεια χρηστών και εργαζόµενων, ανάγε-
ται δε στην υποχρέωση των φορέων διοίκησης και εκµε-
τάλλευσης, στους οποίους το Δηµόσιο έχει παραχωρή-
σει την ευθύνη λειτουργίας.  Το ότι πρόκειται για επι-
σκευές – συντηρήσεις καταδεικνύεται και από το χρηµα-
τικό όριο που τίθεται µε τον Νόµο, το οποίο είναι ανε-
παρκέστατο για την οποιαδήποτε, έστω και µικρής κλί-
µακας, επέκταση  λιµένα ή λιµενικής εγκατάστασης. Από
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την µέχρι σήµερα εµπειρία των εµπλεκοµένων φορέων
διαπιστώνονται δυσχέρειες στην ακολουθητέα διαδικα-
σία, µε κυριότερη την καθυστέρηση στην υλοποίηση των
έργων.

Άρθρα 208 και 209
Συµπλήρωση διατάξεων για έργα ΟΛΠ (ν. 2688/1999) 

Στο κείµενο των άρθρων ως είχαν δεν γινόταν καµία α-
ναφορά σχετικά µε τις διαδικασίες που αφορούν επι-
σκευές – τρέχουσες συντηρήσεις έργων αφού ολοκλη-
ρωθεί η φάση κατασκευής, και οι οποίες δεν τροποποι-
ούν τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τη µορφολογία
των υφιστάµενων κατασκευών. Εξ αυτού δηµιουργείται
σηµαντικό πρόβληµα.  
Στα πλαίσια των προαναφερθέντων συµπεριλαµβάνο-

νται επισκευές – επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα φθο-
ρών και βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση
αλλά και έκτακτες καταστάσεις όπως π.χ. φθορές λόγω
χρόνου, υποσκαφές (σπηλαιώσεις), βλάβες από πρό-
σκρουση πλοίων στις εγκαταστάσεις, θεοµηνίες κ.λ.π.,
που ανάγονται στις αυτονόητες υποχρεώσεις του κατά
περίπτωση Φορέα Διοίκησης και Εκµετάλλευσης των λι-
µενικών εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά αλλά όχι περιορι-
στικά αναφέρονται συνήθεις περιπτώσεις που αντιµετω-
πίζονται σε καθηµερινή βάση και συνδέονται άρρηκτα µε
την άρση άµεσου και επικείµενου κινδύνου για τους πο-
λίτες και την ασφάλεια των θαλασσίων µεταφορών:
Πλήρωση υποσκαφών σε υφιστάµενα κρηπιδώµατα και

προβλήτες, που προκαλούνται από προπέλες πλοίων κα-
τά τη συνήθη διαδικασία – χρήση των εγκαταστάσεων,
αλλά και από συνήθη ή  ακραία καιρικά φαινόµενα. Πλή-
ρωση οπών και καθιζήσεων οδοστρωµάτων ανωδοµών ή
αντικατάσταση ασφαλτικού στη χερσαία ζώνη λιµένα,
συνεπεία της διέλευσης βαρέων οχηµάτων –  φορτίων
και εντατικής χρήσης από το διακινούµενο επιβατικό κοι-
νό, φαινόµενο απόλυτα συνηθισµένο λόγω της γειτνία-
σης των λιµενικών εγκαταστάσεων µε τη θάλασσα. Επι-
σκευές ζηµιών επί κρηπιδωµάτων η προβλητών που προ-
καλούνται από προσκρούσεις πλοίων κατά τη διάρκεια
παραβολής. Αντικατάσταση βλαβέντος εξοπλισµού  (δε-
στρών, προσκρουστήρων, κ.λ.π.). Επισκευές και αντικα-
τάσταση φανών εισόδου στους λιµένες (φάρων), σε συ-
νεργασία µε την Υπηρεσία Φάρων του Πολεµικού Ναυτι-
κού. Επισκευές-αποκατάσταση τοπικών αστοχιών της
θωράκισης προστασίας εξωτερικών λιµενικών έργων
(βραχισµός) που προκαλούνται συνηθέστατα από ακραί-
ες καιρικές συνθήκες, είναι αποδεκτές στα πλαίσία σχε-
διασµού του έργου, και πρέπει να αντιµετωπίζονται άµε-
σα προκειµένου να αποφευχθούν γενικότερες αστοχίες,
και που ανάγονται ουσιαστικά στη διαδικασία συντήρη-
σης τους. Εργασίες περιοδικής συντήρησης που είναι α-
παραίτητο να εκτελούνται συνεχώς και σε κυκλική βάση.
Εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων από εύλογη φθο-
ρά προκαλούµενη κατά τη συνήθη χρήση αλλά και φυ-
σιολογική φθορά λόγω δικαιολογηµένης αχρηστίας, των
λιµενικών εγκαταστάσεων, των κτιρίων αλλά και των η-
λεκτροµηχανολογικών δικτύων (πυρόσβεσης, ηλεκτρο-
δότησης, φωτισµού, υδροδότησης, κ.λ.π.). Επισκευές
πάσης φύσεως στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις που
προκαλούνται από θεοµηνίες και ακραία / έντονα καιρικά
φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, πρόσκρουση πλοίων
και λοιπά ατυχηµατικά γεγονότα. Λοιπές εργασίες επι-
σκευής και συντήρησης που υλοποιούνται από το φορέα

διαχείρισης του λιµένα, και αποσκοπούν στο δηµόσιο
συµφέρον και τη δηµόσια ασφάλεια, καθώς και την εξυ-
πηρέτηση όλων των χρηστών του λιµένα.
Οι προαναφερθείσες επισκευαστικές επεµβάσεις έ-

χουν κατά κανόνα κατεπείγοντα χαρακτήρα, που στο-
χεύει αποκλειστικά στην άρση της επικινδυνότητας, το
Δηµόσιο συµφέρον, την αναβάθµιση των παρεχοµένων
υπηρεσιών καθώς και τη διατήρηση - βελτίωση των συν-
θηκών ασφαλείας σε υφιστάµενους λιµένες και δε σχε-
τίζονται µε επιχειρηµατική – κερδοσκοπική δραστηριότη-
τα. Τονίζεται ότι οι λιµενικές εγκαταστάσεις αποτελούν
µεγάλα, υψηλού κόστους και δύσκολα στην κατασκευή
τους έργα, τα οποία λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά αντί-
ξοο και έντονα διαβρωτικό περιβάλλον, µε αποτέλεσµα η
συνεχής συντήρηση τους να αποτελεί απαραίτητη προϋ-
πόθεση την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία τους. 
Από τα ανωτέρω, προκύπτει σαφώς ότι οι εργασίες

και ο εξοπλισµός που αναφέρονται στις προηγούµενες
παραγράφους του παρόντος δεν δηµιουργούν αλλά ού-
τε και επεκτείνουν υφιστάµενο λιµένα ή τις λιµενικές ε-
γκαταστάσεις, ενώ σε καµία περίπτωση δεν προκαλούν
µεταβολή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του λιµένα
και των λιµενικών εγκαταστάσεων. Αντίθετα η ταχεία  υ-
λοποίηση τους σχετίζεται άµεσα µε την προστασία των
υφιστάµενων λιµενικών έργων, τον περιορισµό του κό-
στους από µεγέθυνση ζηµιών εφόσον επισκευασθούν σε
αρχικό στάδιο, τη δηµόσια ασφάλεια, το δηµόσιο συµφέ-
ρον, τη συνολική εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία
των λιµένων, τη διαρκή εξυπηρέτηση των χρηστών κα-
θώς και την ασφάλεια χρηστών και εργαζόµενων, ανάγε-
ται δε στην υποχρέωση των φορέων διοίκησης και εκµε-
τάλλευσης, στους οποίους το Δηµόσιο έχει παραχωρή-
σει την ευθύνη λειτουργίας.  Το ότι πρόκειται για επι-
σκευές – συντηρήσεις καταδεικνύεται και από το χρηµα-
τικό όριο που τίθεται µε τον Νόµο, το οποίο είναι ανε-
παρκέστατο για την οποιαδήποτε, έστω και µικρής κλί-
µακας, επέκταση  λιµένα ή λιµενικής εγκατάστασης. Από
την µέχρι σήµερα εµπειρία των εµπλεκοµένων φορέων
διαπιστώνονται δυσχέρειες στην ακολουθητέα διαδικα-
σία, µε κυριότερη την καθυστέρηση στην υλοποίηση των
έργων.

Άρθρο 210
Συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα

(ν. 2971/2001)

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 18 του ν.
2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α΄
285).  Στο αρχικό  άρθρο 18 του ν. 2971/2001 δεν γίνεται
καµία αναφορά σχετικά µε τις διαδικασίες που αφορούν
επισκευές – τρέχουσες συντηρήσεις έργων αφού ολο-
κληρωθεί η φάση κατασκευής, και οι οποίες δεν τροπο-
ποιούν τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τη µορφολο-
γία των υφιστάµενων κατασκευών. Εξ αυτού δηµιουργεί-
ται σηµαντικό πρόβληµα.  
Στα πλαίσια των προαναφερθέντων συµπεριλαµβάνο-

νται επισκευές – επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα φθο-
ρών και βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση
αλλά και έκτακτες καταστάσεις όπως π.χ. φθορές λόγω
χρόνου, υποσκαφές (σπηλαιώσεις), βλάβες από πρό-
σκρουση πλοίων στις εγκαταστάσεις, θεοµηνίες κ.λ.π.,
που ανάγονται στις αυτονόητες υποχρεώσεις του κατά
περίπτωση Φορέα Διοίκησης και Εκµετάλλευσης των λι-
µενικών εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά αλλά όχι περιορι-
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στικά αναφέρονται συνήθεις περιπτώσεις που αντιµετω-
πίζονται σε καθηµερινή βάση και συνδέονται άρρηκτα µε
την άρση άµεσου και επικείµενου κινδύνου για τους πο-
λίτες και την ασφάλεια των θαλασσίων µεταφορών:
Πλήρωση υποσκαφών σε υφιστάµενα κρηπιδώµατα και

προβλήτες, που προκαλούνται από προπέλες πλοίων κα-
τά τη συνήθη διαδικασία – χρήση των εγκαταστάσεων,
αλλά και από συνήθη ή  ακραία καιρικά φαινόµενα. Πλή-
ρωση οπών και καθιζήσεων οδοστρωµάτων ανωδοµών ή
αντικατάσταση ασφαλτικού στη χερσαία ζώνη λιµένα,
συνεπεία της διέλευσης βαρέων οχηµάτων –  φορτίων
και εντατικής χρήσης από το διακινούµενο επιβατικό κοι-
νό, φαινόµενο απόλυτα συνηθισµένο λόγω της γειτνία-
σης των λιµενικών εγκαταστάσεων µε τη θάλασσα. Επι-
σκευές ζηµιών επί κρηπιδωµάτων η προβλητών που προ-
καλούνται από προσκρούσεις πλοίων κατά τη διάρκεια
παραβολής. Αντικατάσταση βλαβέντος εξοπλισµού  (δε-
στρών, προσκρουστήρων, κ.λ.π.). Επισκευές και αντικα-
τάσταση φανών εισόδου στους λιµένες (φάρων), σε συ-
νεργασία µε την Υπηρεσία Φάρων του Πολεµικού Ναυτι-
κού. Επισκευές-αποκατάσταση τοπικών αστοχιών της
θωράκισης προστασίας εξωτερικών λιµενικών έργων
(βραχισµός) που προκαλούνται συνηθέστατα από ακραί-
ες καιρικές συνθήκες, είναι αποδεκτές στα πλαίσία σχε-
διασµού του έργου, και πρέπει να αντιµετωπίζονται άµε-
σα προκειµένου να αποφευχθούν γενικότερες αστοχίες,
και που ανάγονται ουσιαστικά στη διαδικασία συντήρη-
σης τους. Εργασίες περιοδικής συντήρησης που είναι α-
παραίτητο να εκτελούνται συνεχώς και σε κυκλική βάση.
Εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων από εύλογη φθο-
ρά προκαλούµενη κατά τη συνήθη χρήση αλλά και φυ-
σιολογική φθορά λόγω δικαιολογηµένης αχρηστίας, των
λιµενικών εγκαταστάσεων, των κτιρίων αλλά και των η-
λεκτροµηχανολογικών δικτύων (πυρόσβεσης, ηλεκτρο-
δότησης, φωτισµού, υδροδότησης, κ.λ.π.). Επισκευές
πάσης φύσεως στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις που
προκαλούνται από θεοµηνίες και ακραία / έντονα καιρικά
φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, πρόσκρουση πλοίων
και λοιπά ατυχηµατικά γεγονότα. Λοιπές εργασίες επι-
σκευής και συντήρησης που υλοποιούνται από το φορέα
διαχείρισης του λιµένα, και αποσκοπούν στο δηµόσιο
συµφέρον και τη δηµόσια ασφάλεια, καθώς και την εξυ-
πηρέτηση όλων των χρηστών του λιµένα.
Οι προαναφερθείσες επισκευαστικές επεµβάσεις έ-

χουν κατά κανόνα κατεπείγοντα χαρακτήρα, που στο-
χεύει αποκλειστικά στην άρση της επικινδυνότητας, το
Δηµόσιο συµφέρον, την αναβάθµιση των παρεχοµένων
υπηρεσιών, καθώς και τη διατήρηση - βελτίωση των συν-
θηκών ασφαλείας σε υφιστάµενους λιµένες και δε σχε-
τίζονται µε επιχειρηµατική – κερδοσκοπική δραστηριότη-
τα. Τονίζεται ότι οι λιµενικές εγκαταστάσεις αποτελούν
µεγάλα, υψηλού κόστους και δύσκολα στην κατασκευή
τους έργα, τα οποία λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά αντί-
ξοο και έντονα διαβρωτικό περιβάλλον, µε αποτέλεσµα η
συνεχής συντήρηση τους να αποτελεί απαραίτητη προϋ-
πόθεση την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία τους. 
Από τα ανωτέρω, προκύπτει σαφώς ότι οι εργασίες

και ο εξοπλισµός που αναφέρονται στις προηγούµενες
παραγράφους του παρόντος δεν δηµιουργούν αλλά ού-
τε και επεκτείνουν υφιστάµενο λιµένα ή τις λιµενικές ε-
γκαταστάσεις, ενώ σε καµία περίπτωση δεν προκαλούν
µεταβολή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του λιµένα
και των λιµενικών εγκαταστάσεων. Αντίθετα η ταχεία  υ-
λοποίηση τους σχετίζεται άµεσα µε την προστασία των

υφιστάµενων λιµενικών έργων, τον περιορισµό του κό-
στους από µεγέθυνση ζηµιών εφόσον επισκευασθούν σε
αρχικό στάδιο, τη δηµόσια ασφάλεια, το δηµόσιο συµφέ-
ρον, τη συνολική εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία
των λιµένων, τη διαρκή εξυπηρέτηση των χρηστών κα-
θώς και την ασφάλεια χρηστών και εργαζόµενων, ανάγε-
ται δε στην υποχρέωση των φορέων διοίκησης και εκµε-
τάλλευσης, στους οποίους το Δηµόσιο έχει παραχωρή-
σει την ευθύνη λειτουργίας.  Το ότι πρόκειται για επι-
σκευές – συντηρήσεις καταδεικνύεται και από το χρηµα-
τικό όριο που τίθεται µε τον Νόµο, το οποίο είναι ανε-
παρκέστατο για την οποιαδήποτε, έστω και µικρής κλί-
µακας, επέκταση  λιµένα ή λιµενικής εγκατάστασης. 

Από την µέχρι σήµερα εµπειρία των εµπλεκοµένων
φορέων διαπιστώνονται δυσχέρειες στην ακολουθητέα
διαδικασία, λόγω του ότι αδειοδότηση των επεµβάσεων
αυτών γίνεται µε βάση το άρθρο 18 του Ν.2971/01, όπως
ισχύει σήµερα, µε αποτέλεσµα να προκαλείται αφενός
µεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων, έως
και 2 ετών, και αφετέρου αύξηση της γραφειοκρατίας κα-
θώς για την εκτέλεση τους απαιτείται σύµφωνη γνώµη
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, του Υπουργείου Πολι-
τισµού και Τουρισµού καθώς και του ΥΠ.Α.Α.Ν., και στη
συνέχεια έκδοση  απόφασης από την οικεία Περιφέρεια
όπως και έκδοση αστυνοµικής φύσεως άδεια της οικείας
Λιµενικής Αρχής. Υπενθυµίζεται ότι η γνωµοδότηση των
προαναφερθέντων Υπηρεσιών, έχει ήδη δοθεί κατά την
αρχική κατασκευή των λιµένων, και ως εκ τούτου η εκ
νέου γνωµοδότηση προκειµένου να εκτελεστούν επι-
σκευές και επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα σε αυτά δεν
έχει ουσιαστική έννοια.
Πέραν του βασικού εξοπλισµού,  για τον οποίο απαι-

τείται αδειοδότηση  σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν.
2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α' 285), σε ένα σύγχρονο λιµάνι απαιτούνται για
την εξυπηρέτηση των διακινούµενων επιβατών και εργα-
ζοµένων σε αυτό, στοιχειώδεις διευκολύνσεις όπως ψύ-
κτες, σκιάδια, χηµικές τουαλέτες,  A.T.M. Τραπεζών, µη-
χανήµατα αυτόµατης έκδοσης εισιτηρίων, εξοπλισµός
και σήµανση για τη διακίνηση πεζών και οχηµάτων κ.λ.π.
καθώς και εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας µε στό-
χο οι λιµένες και οι λιµενικές εγκαταστάσεις να συµµορ-
φώνονται µε τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί α-
σφάλειας πλοίων και λιµενικών εγκαταστάσεων ISPS
(International Ship and Port Facility Security), και του ν.
3622/2007 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών
εγκαταστάσεων και λιµένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α’ 281) σκοπός του οποίου είναι ο σχεδιασµός σε  εθνικό
επίπεδο των αρµοδιοτήτων και δράσεων καθώς και ο συ-
ντονισµός αυτών για τη διασφάλιση της εφαρµογής του
Κανονισµού  (ΕΚ) 725/2004 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2005/65 για τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων, των
λιµενικών εγκαταστάσεων και των λιµένων από σκόπι-
µες παράνοµες ενέργειες, και να καλύπτουν τις απαιτή-
σεις των µελετών Σχεδίου Ασφάλειας Λιµενικής Εγκα-
τάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) που έχουν εκπονηθεί µε βάση τη µε-
λέτη Αξιολόγησης Λιµενικών Εγκαταστάσεων (Α.Λ.Ε.).
Στο θέµα επίσης της ασφάλειας των λιµένων εντάσσεται
και ο προβλεπόµενος για τοποθέτηση σε αυτούς εξοπλι-
σµός στα πλαίσια του της εφαρµογής της Συνθήκης
Schengen και διαφόρων συστηµάτων ασφαλείας (π.χ.
C4I). Επισηµαίνεται ότι η εγκατάσταση του εξοπλισµού
που απαιτείται για την εφαρµογή του κώδικα ISPS, της
συνθήκης Schengen και των συστηµάτων ασφαλείας στο
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πλαίσιο εξασφάλισης κρατικής ασφάλειας συνεπάγεται
ήσσονος σηµασίας παρεµβάσεις όπως κινητές περιφρά-
ξεις, διέλευση ηλεκτροφόρων καλωδίων, δηµιουργία φυ-
λακίων ελέγχου, τοποθέτηση καµερών παρακολούθησης
επί στύλων, προστατευτικές µπάρες κλπ επί των ήδη υ-
παρχόντων έργων των οποίων σε καµία περίπτωση δεν
τροποποιούνται ή αλλοιώνονται τα υφιστάµενα γεωµε-
τρικά χαρακτηριστικά αυτών και δεν παρακωλύεται η λει-
τουργία τους. 
Οι επεµβάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των

προαναφερθέντων είναι µικρής κλίµακας και πολύ συχνά
απαιτούνται τροποποιήσεις προσωρινού χαρακτήρα. Εξ
αυτού κρίνεται απαραίτητη η αδειοδότηση τους µε ταχύ-
ρυθµες διαδικασίες

Άρθρο 211
Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων

Με το άρθρο 240 ρυθµίζεται η αδειοδότηση τοποθέτη-
σης πλωτών φραγµάτων για την αντιµετώπιση της ρύ-
πανσης. Τα προστατευτικά δίχτυα (πλωτά φράγµατα) εί-
ναι µια επιπλέουσα εύκαµπτη κατασκευή που στερεώνε-
ται µε άγκυρες µικρού βάρους στον πυθµένα, χωρίς µό-
νιµη πάκτωση και η οποία µπορεί εύκολα να αφαιρεθεί
και να αποθηκευτεί, καθιστώντας την ιδανική για εποχια-
κή χρήση (κατά τους θερινούς µήνες). Η τοποθέτηση
τους δεν επιφέρει µεταβολές η αλλοιώσεις  στον θαλάσ-
σιο χώρο στον οποίο τοποθετούνται, η δε παρουσία τους
είναι διακριτική και δεν αλλοιώνει τον οπτικό ορίζοντα.
Χρησιµοποιούνται για την προστασία των ακτών και των
λουοµένων από θαλάσσια ρύπανση (επιπλέοντα απορ-
ρίµµατα, κ.λ.π.) σε θαλάσσιες λουτρικές εγκαταστάσεις.

Άρθρο 212 
Τροποποίηση του άρθρου 13 του β.δ. 14/1939 

Με το άρθρο 211 τροποποιείται η περίπτωση (ε) της
παρ. 2 του άρθρου 13 του Β.Δ. 14/1939 «περί Κωδικοποι-
ήσεως των περί λιµενικών ταµείων κειµένων διατάξεων
(Α΄ 24). 
Βάσει της ανωτέρω διάταξης παρέχεται ευχέρεια στα

Λιµενικά Ταµεία να εκτελούν έργα ή προµήθειες χαµη-
λού κόστους, µε την απλοποιηµένη διαδικασία που περι-
γράφεται στο άρθρο 13 του β.δ. 14/1939, διευκολύνοντας
και  απλοποιώντας το έργο τους και καθιστώντας πιο α-
ποτελεσµατική τη λειτουργία τους. Καθώς δεν είχαν α-
ναµορφωθεί τα ανωτέρω χρηµατικά όρια από το 1969, η
εν λόγω διάταξη είχε καταστεί στην ουσία ανεφάρµο-
στη, αναγκάζοντας τα Λιµενικά Ταµεία να αναµένουν
την έγκριση των πράξεων των Λιµενικών Επιτροπών πριν
προβούν στην εκτέλεση µίας εργασίας ή προµήθειας, α-
κόµα και για στοιχειώδεις ανάγκες συντήρησης λιµενι-
κών υποδοµών και λειτουργίας των γραφείων τους.

Άρθρο 213
Θέµατα ναυτικού αποµαχικού ταµείου

Με το εν λόγω άρθρο ρυθµίζονται θέµατα ναυτικού α-
ποµαχικού ταµείου (ΝΑΤ). Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 προτείνεται η αντικατάσταση της παρα-

γράφου 1  του άρθρου 27 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφα-
λιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» (Α΄ 115), µε διάταξη του παρό-
ντος, κατά την οποία  προβλέπεται η από 1.3.2012,  µε-

ταφορά αρµοδιότητας της  άσκησης εποπτείας στο Υ-
πουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
α. του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ) (ν.

ΧΛΘ/1861)
β. του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών

(Κ.Ε.Α.Ν.) (ν. 1482/1984, Α΄ 153),
γ. του Κεφαλαίου Ανεργίας – Ασθενείας Ναυτικών

(Κ.Α.Α.Ν) (ν. 6002/1934, Α΄ 37),
δ. του Ταµείου Προνοίας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυ-

τικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) (ν.δ. 3736/1957, Α΄ 148), 
ε. του Ταµείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωµάτων Ε-

µπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) (ν.δ. 3736/1957, Α΄
148), 
στ. της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.) (ν.δ. 92/1973, Α΄ 169),  
ζ. του Ειδικού Λογαριασµού Οικογενειακών Επιδοµά-

των (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.) (ν. 1085/1980) και
η.  του Κεφαλαίου Δυτών (Κ.Δ.) (ν.δ. 420/1970 «Αλιευ-

τικός Κώδιξ», Α΄ 27) και
ζ. του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ι-

δρυµάτων Εµπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) (ν. 619/1977,
Α΄ 171)
που κατά τις ανωτέρω διατάξεις σύστασής τους καθώς

κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισµός Υ-
πουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας» όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει, ανήκει σήµερα στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Προβλέπεται επίσης η διατήρηση της εποπτείας καθώς

και η υπαγωγή, από 1.3.2012, αρµοδιότητας, µετά την
εκκαθάριση των ναυτολογίων, διαχείρισης των ειδικών
λογαριασµών:
α. Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.)

(ν.δ.99/1973, Α΄ 173) και 
β. Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας (Κ.Π.Υ.) (ν.

3142/1955, Α΄ 43)
στις αρµόδιες Υπηρεσίες Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Ναυτικών (ΔΕΚΝ) της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας,
καθώς και του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γε-
νικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής α-
ντίστοιχα, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας.  Η ανάληψη της διαχείρισης των ως
άνω αυτών ειδικών λογαριασµών, των οποίων δικαιού-
χος σήµερα είναι το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ), α-
πό τις αρµόδιες Υπηρεσίες των ανωτέρω Γενικών Γραµ-
µατειών του ΥΠΑΑΝ είναι αναγκαία αφού από τα κεφά-
λαια αυτά καλύπτονται ανάγκες της Ναυτικής Εκπαίδευ-
σης καθώς και της Πλοηγικής Υπηρεσίας και των Πλοηγι-
κών Σταθµών.
Με την προβλεπόµενη σε επόµενο εδάφιο Κοινή Υ-

πουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης ρυθµίζεται κάθε σχετική  λεπτοµέρεια.
Με την παρ. 2 προτείνεται η αντικατάσταση της σχετι-

κής διάταξης της παρ. β του άρθρου 3α που προστέθηκε
µετά το άρθρο 3 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 792/1978
(Α΄ 110), σύµφωνα  µε το άρθρο 1 του ν. 1085/1980 (Α΄
255).

Η διάταξη προωθείται προκειµένου να καταστεί δυνα-
τή η προσαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας στη νοµολο-
γία περί του τρόπου υπολογισµού του τριπλασίου ορίου
πραγµατικής ναυτικής υπηρεσίας. 
Ειδικότερα προτείνεται από τη συνολική πραγµατική

ναυτική υπηρεσία επί πλοίων καθαρής χωρητικότητας ά-
νω των 10 κόρων, τουλάχιστον πενταετής εξ αυτής να έ-
χει πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτε-
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ρο του τριπλασίου αυτής.
Η αντικατάσταση της διάταξης θα απαλλάξει τη Διεύ-

θυνση Παροχών του ΝΑΤ από µεγάλο όγκο αγωγών και
προσφυγών και θα υπάρχει ίση µεταχείριση έναντι όλων
των ασφαλισµένων και όχι µόνον εκείνων που προσφεύ-
γουν στα δικαστήρια και δικαιώνονται.
Από την προτεινόµενη τροπολογία δεν προκαλείται οι-

κονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού του ΝΑΤ.
Με την παρ. 3 προτείνεται αντικατάσταση των πινάκων

I και II, που περιέχονται στο Παράρτηµα Α του άρθρου 32
του ν. 2166/1993 (Α΄ 137) και αφορούν το ύψος της εφά-
παξ χρηµατικής παροχής που χορηγείται από τα ΤΠΑΕΝ
και ΤΠΚΠΕΝ, αντίστοιχα, στους ασφαλισµένους των, µε
επισυναπτόµενους Πίνακες σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII που α-
κολουθεί.

Άρθρο 214
Τροποποίηση διατάξεων περί ναυτικών προνοµίων

Με την εν λόγω διάταξη εισάγεται διαφορετική τοπο-
θέτηση των απαιτήσεων της β΄ και α΄ τάξης του άρθρου
205 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ), κα-
θώς αποτελεί σχήµα οξύµωρο οι απαιτήσεις του Οργανι-
σµού Λιµένα Πειραιά (ΟΛΠ), που αποτελεί ανώνυµη ε-
ταιρεία, να προηγούνται, κατά τις ως άνω ισχύουσες δια-
τάξεις, των απαιτήσεων που προέρχονται από εισφορές
εκ ναυτολογίου, δηλαδή από ασφαλιστικές εισφορές
πλοιοκτητών και ναυτικών.
Όσον αφορά τα έξοδα εκτελέσεως, αυτά δεν κατα-

τάσσονται στον συντασσόµενο πίνακα δανειστών, αφού
όπως προκύπτει από το άρθρο 975 ΚΠολ.Δικ. η κατάταξη
των δανειστών στον Πίνακα που συντάσσει ο επί του
πλειστηριασµού υπάλληλος γίνεται µε αφαίρεση των ε-
ξόδων της εκτελέσεως, που προαφαιρούνται από το
πλειστηρίασµα. 
Τα έξοδα φυλάξεως µπορεί να έπονται των ασφαλιστι-

κών εισφορών.

Άρθρο 215 
Απαλλαγή άνεργων  Γ.Ε.Ν.Ε. από υποχρέωση 

καταβολής ειδικής εισφοράς

Με την προτεινόµενη ρύθµιση συµπληρώνεται η παρ. 2
του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Ε-
φαρµογής Μεσοπροθέσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152) µε την οποία εξαιρού-
νται από την υποχρέωση ειδικής καταβολής οι µακρο-
χρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα
του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας
από τον εν λόγω Οργανισµό, εφόσον κατά το χρόνο βε-
βαίωσης δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα.
Προφανώς εκ παραδροµής στην ανωτέρω διάταξη δεν

συµπεριλήφθησαν οι άνεργοι του Γραφείου Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) αρµοδιότητας ΥΠΑΑΝ κα
των Λιµενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήµατά
του.
Κατά συνέπεια µε την προτεινόµενη διάταξη επιδιώκε-

ται η αποκατάσταση της ανισότητας αυτής και η εφαρµο-
γή της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
Από την εφαρµογή της προτεινόµενης ρύθµισης δεν

θα προκληθεί επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του Κε-
φαλαίου Ανεργίας – Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ.)

Άρθρο 216
Στέγαση γενικού γραµµατέα Αιγαίου 

και Νησιωτικής Πολιτικής

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται η διάταξη του άρθρου
3 παρ. 2 περίπτωση η) του ν. 3130/2003 (Α΄ 76) προκει-
µένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα στέγασης του Γενι-
κού Γραµµατέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη
Μυτιλήνη. Με το άρθρο 21 του ν.1947/1991 (Α΄ 70) έτυ-
χαν εφαρµογής οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 39 του ν.1832/1989 (Α΄54) και του άρθρου 7 του
ν.1900/1990 (Α΄125) για τον Υπουργό και Γενικό Γραµµα-
τέα του Υπουργείου Αιγαίου και επετράπη η παραχώρη-
ση των κατάλληλων ακινήτων του Κράτους από την Κτη-
µατική Εταιρεία του Δηµοσίου, η κατασκευή καθώς και η
ενοικίαση από το Κράτος κατάλληλων κατοικιών για την
κάλυψη των αναγκών στέγασης κατά τη διαµονή τους
στη Μυτιλήνη.
Επίσης µε το άρθρο 3 παρ.2 περίπτωση η) του

ν. 3130/2003 (Α΄ 76) δίνεται η δυνατότητα για κατ΄εξαί-
ρεση µίσθωση κατοικιών ή δωµατίων ξενοδοχείων για
κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας, µε διάρκεια µίσθωσης τεσσάρων ετών χω-
ρίς δηµοπρασία, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών ύστερα από τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Στέγα-
σης.
Με το Π.Δ.205/2007 (Α΄231) συγχωνεύθηκε το Υπουρ-

γείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην Υπ. Αιγαί-
ου µε έδρα τη Μυτιλήνη) µε το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας σε Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Με το π.δ. 215/2007 (Α΄241) συστήθηκε Γενική Γραµ-

µατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και περιήλθαν
σ’ αυτή όλες οι θέσεις και υπηρεσίες του πρώην Υπουρ-
γείου Αιγαίου και  Νησιωτικής Πολιτικής. Επίσης συστή-
θηκε θέση Γενικού Γραµµατέα Προϊσταµένου της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Με το π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) µεταφέρθηκε η ανωτέρω

Γενική Γραµµατεία στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων και διατήρησε την έδρα της στη Μυτιλή-
νη.  

Με το π.δ. 96/2010 Του π.δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύστα-
ση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων…» µεταφέρθηκε
εκ νέου  η ανωτέρω Γενική Γραµµατεία στο  νεοσυστα-
θέν Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιεί-
ας. 
Τέλος, µε το  π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητι-
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νή-
σων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυ-
πουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επι-
κοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθη-
σης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας
Γενιάς» (Α΄ 147) µεταφέρθηκε η Γενική Γραµµατεία Αι-
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Επειδή µε τις ανωτέρω αλλαγές του θεσµικού πλαισί-

ου  δεν υφίσταται πλέον Γενικός Γραµµατέας του Υπουρ-
γείου Αιγαίου αλλά Γενικός Γραµµατέας της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, και επει-

50



δή εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη στέγασης του νέ-
ου θεσµικού οργάνου στη Μυτιλήνη - έδρα της ανωτέρω
περιφερειακής υπηρεσίας-  µε την προτεινόµενη τροπο-
λογία-προσθήκη παρέχεται η δυνατότητα κάλυψής της
µε απευθείας µίσθωση ακινήτων όπως άλλωστε ισχύει
για τους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών. 

Άρθρο 217
Έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής προσωπικού
της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας και της Γενικής

Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας

Με το άρθρο 1 (παράγ. 1 και 2 ) του π.δ. 281/93 (Α΄
122) καθορίστηκε όπως τα έξοδα των αστυνοµικών και
πυροσβεστικών υπαλλήλων τα οποία υποβάλλονται
προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και
ενώπιον δικαστηρίων για ενέργειες ή παραλήψεις τους
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη πρόληψη
και καταστολή του εγκλήµατος καλύπτονται από το Δη-
µόσιο. Στο άρθρο 2 της ίδιας διάταξης ορίζονται οι προϋ-
ποθέσεις καταβολής των υπόψη εξόδων.

Από το άρθρο 3 του  ν. 2575/98 (Α΄ 23) και ειδικότερα
της παραγ. 3 αυτού προβλέπεται ότι «η διάταξη της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.1481/1984 (Α΄ 152), η
οποία προστέθηκε σε αυτό µε το άρθρο 16 του
ν. 2018/1992 (Α΄ 33) και οι διατάξεις του π.δ/τος
281/1993 (Α΄ 122) που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση
της παραγράφου αυτής, εφαρµόζονται αναλόγως και για
το στρατιωτικό προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος.

Από την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του ν.2935/01
(Α΄ 162) µεταξύ άλλων προβλέπεται ότι «Οι διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2575/98 (Α΄ 23) εφαρµό-
ζονται ανάλογα και για την κάλυψη των εξόδων υπερά-
σπισης όλου του προσωπικού του ΥΕΝ ή του προσωπι-
κού των εποπτευόµενων Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο αποκαθίστα-
ται κατά τα παραπάνω»
Με την παρ. 3 του άρθρου 12 ν. 3103/03 (Α΄23) αντικα-

ταστάθηκαν οι διατάξεις το ν.1481/1984 (Α΄ 152),όπως η
παράγραφος αυτή  προστέθηκε  µε το άρθρο 16 του
ν. 2018/1992 (Α΄ 33), ενώ µε τα άρθρα 1 και 2 του π.δ.
15/07 (Α’ 11) προβλέφθηκε  εκ νέου  για το προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώ-
µατος η  κάλυψη των εν δεµάτι εξόδων και µε το άρθρο
4 του ιδίου π.δ. καταργήθηκε  το Π.Δ. 281/1993 (Α΄ 122).
Μετά την κατάργηση των ως άνω διατάξεων, εκδόθηκε

η αριθµ. 75/2010 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους (Τµήµα Β΄) η οποία έγινε αποδεκτή από την
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας, και γνωµοδοτεί ότι για το  πολιτικό  προσωπικό του
ΥΠΑΑΝ/ΓΓΝΠ, καθώς και των εποπτευόµενων από αυτό
Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, εξακολουθούν
να ισχύουν, κατά παραποµπή εκ του άρθρου 53 του ν.
2935/2001, οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.
2575/1998 παρεποµένως και οι διατάξεις του άρθρου 20
παρ. 6 του ν. 1481/1984, που προστέθηκε µε το άρθρο 16
του ν.2018/1992 και του π.δ. 281/1993 και µόνον καθό-
σον αφορά στην καταβολή εξόδων στα οποία υποβλήθη-
καν τα µέλη του προς υπεράσπισή τους για τα συγκεκρι-
µένα ποινικά αδικήµατα του άρθρου 49 του ν.2935/2001
«Προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 162). 

Εντούτοις η καταβολή των εξόδων υπεράσπισης δύο
κατηγορηθέντων υπαλλήλων για τους οποίους έχει εκ-
δοθεί  αµετάκλητο βούλευµα δεν έχει πραγµατοποιηθεί
διότι η Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου επέστρεψε
την σχετική δαπάνη για µια σειρά από αιτιάσεις.   
Προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των εξό-

δων υπεράσπισης του πολιτικού προσωπικού της Γενικής
Γραµµατείας Ναυτιλίας, της Γενικής Γραµµατείας Λιµέ-
νων  και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας, σε περιπτώσεις που έχει εκδοθεί
αµετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αµετάκλητο βούλευµα
που αποφαίνεται να µην απαγγελθεί κατά αυτού κατηγο-
ρία ή η υπόθεση τεθεί στο αρχείο µε πράξη του αρµόδιου
εισαγγελέα, προτείνεται η εν λόγω τροποποίηση του ε-
δαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του
ν. 2935/2001 (Α΄ 162).

Άρθρο 218
Κατάργηση της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ποσειδών Ιν-

στιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης Α.Ε.»

Η κατάργηση της «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.» αποτελεί συνέ-
χεια της διαδικασίας κατάργησης και συγχώνευσης φο-
ρέων, οργανισµών και υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα,
µε στόχο την περιστολή της δηµόσιας δαπάνης.

Άρθρο 219
Ινστιτούτο Ιστορίας Εµπορικής Ναυτιλίας

Με την παρ. 1 αυτού του άρθρου επιχειρείται η τροπο-
ποίηση του ποσοστού χρηµατοδότησης των Ναυτικού
Μουσείου Πειραιά και Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας, ως
προς την µεταξύ των αναλογική κατανοµή.
Με το ν. 4502/1966 θεσπίστηκε, ύστερα από ενέργειες

των µελών του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος και για
τη συντήρηση τούτου, πόρος προερχόµενος από την επι-
βολή ποσοστού 10% επί των διατιµηµένων εντύπων του
ΝΑΤ.
Η ως άνω ρύθµιση περιήλθε ad hoc στο άρθρο 83 παρ.

4 του Π.Δ 913/1978 , το οποίο κωδικοποίησε τις περί ΝΑΤ
διατάξεις. Ειδικότερα:
Το έτος 1992 µε διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 39

του ν. 2008/1992 η παρ. 4 του άρθρου 83 αντικαταστάθη-
κε σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται τα 9/10 του
πόρου να αποδίδεται στο ιδρυθέν µε το άρθρο 9 του
ν. 1940/1991  Μουσείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Τέλος, ο
πόρος αυτός  µε τη διάταξη του άρθρου 32 του
ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της Ναυτικής
Εκπαίδευσης... και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204) µεταφέρ-
θηκε στο ιδρυθέν  Ινστιτούτο Ιστορίας Εµπορικής Ναυτι-
λίας,
Επειδή το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, έχοντας

στερηθεί όλα αυτά τα χρόνια τον βασικό του πόρο, έχει
περιέλθει σήµερα σε οικονοµικό αδιέξοδο και δεν µπορεί
να υλοποιήσει µελέτες ανακαίνισης και επέκτασης  και
λειτουργικής αναβάθµισης, µε το παρόν άρθρο, για λό-
γους δικαιοσύνης και νοµοθετικής ηθικής τόσο προς το Ι-
στορικό Μουσείο όσο και προς την πόλη του Πειραιά,
προτείνεται η τροποποίηση της σχετικής διάταξης ώστε
οι πόροι από την πώληση των διατιµηµένων  εντύπων
µοιρασθούν  Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος και στο Ιν-
στιτούτο Ιστορίας Εµπορικής Ναυτιλίας,
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Άρθρο 220
Συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας

Το άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως
ισχύει σήµερα, προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης
συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας στις θαλάσ-
σιες ενδοµεταφορές, σε περίπτωση µη εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για ελεύθερη δροµολόγηση πλοίου. Το επί-
µαχο άρθρο υπέστη πλείστες όσες τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις µε διαφόρους νόµους (άρθρο 28 του
ν. 3153/2003, άρθρου 1983 του ν. 3409/2005, άρθρο έκτο
ν. 3482/2006, άρθρο 27 του ν. 3511/2006 κ.ά.), µε σκοπό
την παροχή δυνατότητας ταχείας κάλυψης των συγκοι-
νωνιακών αναγκών, χωρίς ωστόσο να αίρονται, όπως α-
ποδείχθηκε στην πράξη, αδιέξοδες καταστάσεις σε ορι-
σµένες περιπτώσεις. Με  τις προτεινόµενες διατάξεις
διατηρείται κατά βάση το µέχρι σήµερα υφιστάµενο θε-
σµικό πλαίσιο, µε µικρές επεµβάσεις και προσθήκες,
προκειµένου να καταστεί σαφέστερο και εµπλουτίζεται
µε ρυθµίσεις που αίρουν τις αδιέξοδες καταστάσεις, για
λόγους δε νοµοτεχνικούς επελέγη η αντικατάσταση ό-
λου του άρθρου, λόγω των πολλών τροποποιήσεων που
υπέστη. 
Ειδικότερα, διατηρούνται οι προϋποθέσεις, οι όροι και

η διαδικασία  για τη σύναψη και παράταση: α) συµβάσε-
ων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική
εξυπηρέτηση δροµολογιακής γραµµής, µε την τήρηση
διαγωνιστικής διαδικασίας, µε ναύλο και κόµιστρο µετα-
φοράς οχηµάτων, β) συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υ-
πηρεσίας κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού, έναντι µι-
σθώµατος και  β) συµβάσεων δροµολόγησης πλοίου µε
απ’ ευθείας ανάθεση µέχρι την ολοκλήρωση του µειοδο-
τικού διαγωνισµού. 
Με νέες διατάξεις αποσαφηνίζεται ο χρόνος από του

οποίου οι συµβάσεις θεωρούνται συναφθείσες και ο χρό-
νος υπογραφής του εγγράφου των συµβάσεων, σε συ-
νάρτηση µε τον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας που
ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και προς άρση κάθε αµφι-
σβήτησης ορίζεται ότι έγγραφο της σύµβασης δεν έχει
συστατικό αλλά αποδεικτικό τύπο. Παράλληλα, θεσπίζε-
ται η δυνατότητα ανάθεσης της διενέργειας δροµολο-
γίων απ’ ευθείας µε σύµβαση δηµόσιας υπηρεσίας, χωρίς
την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας, σε περίπτωση α-
θέτησης της υποχρέωσης εκτέλεσης των δροµολογίων ή
αδυναµίας εκτέλεσης αυτών για οποιονδήποτε λόγο,
στο πλαίσιο είτε τακτικής δροµολόγησης είτε µε οποιασ-
δήποτε µορφής σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρε-
σίας, αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για λόγους κοινω-
νικής, οικονοµικής και εδαφικής συνοχής ή  κάλυψης ε-
πειγουσών  συγκοινωνιακών αναγκών. Η ρύθµιση αυτή
είναι επιβεβληµένη, διότι υπό το υφιστάµενο θεσµικό
πλαίσιο δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα, µε αποτέλεσµα
την πλήρη αδυναµία συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νή-
σων και µάλιστα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, µε εύ-
κολα αντιληπτές συνέπειες.
Τέλος, στις περιπτώσεις που ο έλεγχος νοµιµότητας

από το Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργείται κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009
(Α΄ 52), αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύµβαση
θεωρηθεί µη συναφθείσα, θεσπίζεται η υποχρέωση κατα-
βολής στον ανάδοχο του µισθώµατος που αντιστοιχεί
στα δροµολόγια που είχε ήδη εκτελέσει µέχρι το πέρας
του ελέγχου.  Και η ρύθµιση αυτή είναι επιβεβληµένη
προς αποφυγή ασκόπων δικαστικών αγώνων, που ευλό-

γως θα προκύψουν, αφού το µίσθωµα είναι καταβλητέο
κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισµού, αλ-
λά και για την αντιµετώπιση άρνησης των πλοιοκτητών
να αναλάβουν την εκτέλεση δροµολογίων µε  αβέβαιη
τη νοµιµότητα της σύµβασης. 

Άρθρο 221
Παράταση χρόνου εκπλήρωσης

συµβατικής υποχρέωσης

Με την προτεινόµενη  διάταξη παρέχεται η δυνατότη-
τα παράτασης του χρόνου εκπλήρωσης της συµβατικής
υποχρέωσης του αναδόχου προς αντικατάσταση του
συµβατικού πλοίου ανώτερης κατηγορίας, συνακολού-
θως και της χρονικής διάρκειας της σύµβασης, έως και
µία τριετία πέραν της προβλεπόµενης στο άρθρο 17 του
ν. 3387/2010 διετίας. 
Η δυνατότητα παράτασης αυτή κρίνεται επιβεβληµένη

λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας, που ουσια-
στικά επέφερε απρόοπτη µεταβολή συνθηκών και καθι-
στά ιδιαίτερα δυσχερή την εκπλήρωση της ως άνω συµ-
βατικής υποχρέωσης στον προβλεπόµενο συµβατικό
χρόνο ή και στο διάστηµα της αρχικής  διετούς παράτα-
σης.
Με τη διάταξη αυτή, η δυνατότητα της παράτασης (αρ-

χικής διετούς και  επιπλέον τριετούς) παρέχεται, για λό-
γους ίσης µεταχείρισης, και επί συµβάσεων που καταρτί-
σθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 17 του ν.
3887/2010 και πριν από την έναρξη ισχύος της προτεινό-
µενης διάταξης, αφού και γι’ αυτές συντρέχουν οι ίδιοι
λόγοι.  

Άρθρο 222
Πλήρης απελευθέρωση περιηγητικών πλόων

Προτείνεται η τροποποίηση του ν. 3872/2010 «Εκτέλε-
ση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χω-
ρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 148), όσον αφορά τη σύναψη σύµβασης ανάµεσα
στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή την εταιρεία που εκµεταλ-
λεύεται το πλοίο, καταργώντας στο εξής την απαίτηση
της προηγούµενης υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Παράλληλα, ρυθµίσεις της Σύµβασης ενσωµατώνονται
στο νόµο, προκειµένου να διασφαλιστεί κυρίως η κατα-
βολή εισφοράς και τα κίνητρα που δίδονται για την απα-
σχόληση Ελλήνων ναυτικών. 
Από την µέχρι τώρα εφαρµογή του ν. 3872/2010 «Ε-

κτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρί-
των χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 148) διαπιστώθηκε ότι η σύναψη της προβλε-
πόµενης από το άρ. 1 σύµβασης λειτούργησε αποτρεπτι-
κά στο να δραστηριοποιηθούν πλοία µε σηµαία τρίτων
χωρών στον χώρο της κρουαζιέρας στην χώρα µας, χω-
ρίς ταυτόχρονα να αποκοµίζει το Δηµόσιο κάποιο σηµα-
ντικό όφελος από την κατάρτιση της σύµβασης. Η απαί-
τηση για µετάφραση όλων των προβλεποµένων εγγρά-
φων στα ελληνικά και η επισηµείωσή τους σύµφωνα µε
την Σύµβαση της Χάγης (Apostille) αποδείχθηκαν διαδι-
κασίες χρονοβόρες και µε σηµαντικό κόστος, γεγονός
το οποίο δεν συµβάλλει στην δηµιουργία φιλικού  επεν-
δυτικού κλίµατος. Η προτεινόµενη ρύθµιση θα ωφελήσει
την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού στην χώρα, κα-
ταργώντας ένα γραφειοκρατικό εµπόδιο και καθιστώ-
ντας την δραστηριοποίηση στον χώρο της κρουαζιέρας
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από πλοία µε σηµαία τρίτης χώρας στην Ελλάδα πολύ
πιο ευχερή.  
Με το άρθρο 2 καθορίζονται λεπτοµερώς τα θέµατα α-

πασχόλησης Ελλήνων ναυτικών στα πλοία αυτά, θέµατα
τα οποία µέχρι τώρα αποτελούσαν αντικείµενο της υπο-
γραφόµενης σύµβασης, χωρίς να διαφοροποιούνται οι
ρυθµίσεις στην ουσία τους, αφού παραµένουν τα κίνη-
τρα για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών. Δεν καταρ-
γείται η αρ. 59/10 απόφαση ΥΘΥΝΑΛ, µε την οποία τίθε-
νται πρόσθετα κίνητρα για την απασχόληση Ελλήνων
ναυτικών, ούτε η εξουσιοδοτική διάταξη (παρ. 2) που ορί-
ζει ότι το ύψος της εισφοράς µπορεί να αναπροσαρµόζε-
ται µε απόφαση του ΥΠΑΑΝ, οριζοµένων παράλληλα µέ-
σω της απόφασης αυτής εκπτώσεων στο ύψος της ει-
σφοράς, σε περίπτωση που η δραστηριοποιούµενη εται-
ρεία απασχολεί Έλληνες ναυτικούς. 
Επίσης, ορίζεται ρητά ότι τα προνόµια της ρύθµισης

του άρθρου 24 του ν. 3409/2005, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, εφαρµόζονται και στην περίπτωση πλοίων µε
κοινοτική σηµαία ή σηµαία του ΕΟΧ, για την άρση αµφι-
σβητήσεων που είχαν προκύψει κατά την εφαρµογή του
άρθρου αυτού. 

Άρθρο 223
Προµήθειες πετρελαιοειδών της πλοηγικής υπηρεσίας

Με το άρθρο αυτό προτείνεται η µεταφορά της αρµο-
διότητας για την προµήθεια πετρελαιοειδών στην Διεύ-
θυνση Προµηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων της
Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3142/1955, η Πλοηγι-

κή Υπηρεσία διοικείται από τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας δια των εντεταλµένων οργάνων της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας, όπως ορίζονται κάθε φορά στον ισχύο-
ντα οργανισµό του Υπουργείου και έχει οικονοµική
αυτοτέλεια. Με την αριθµ. 2/59547/Α0024/7.8.2000
(Β΄1095) απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ε-
µπορικής Ναυτιλίας διατηρήθηκε εκτός προϋπολογισµού
ειδικός λογαριασµός 26111 µε τίτλο ΝΑΤ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, που τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος, η δε διαχείρισή του υπόκειται σε έλεγχο
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3142/1955. Μετά τη
δηµοσίευση του νόµου 3697/2008 (Α΄194), το Κεφάλαιο
Πλοηγικής Υπηρεσίας δεν καταργήθηκε. Αντίθετα, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του σχετικού νόµου, και µε την
αρ. Οικ 2/83149/Α00024/23.11.2008 Εγκύκλιο του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους «το Κεφάλαιο Πλοηγικής
Υπηρεσίας αποτελεί λογαριασµό διαχείρισης της Πλοη-
γικής Υπηρεσίας, η οποία είναι αποκεντρωµένη υπηρε-
σία του Δηµοσίου µε ιδία διοίκηση  και διέπεται σύµφωνα
µε το άρθρο 1 του νοµοθετικού διατάγµατος 496/74 από
τις διατάξεις του Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου.
Σύµφωνα µε την παράγραφο (6) του άρθρου 13 του νό-

µου 2503/1997 (Α΄107), η Πλοηγική Υπηρεσία, είχε ε-
νταχθεί στις ρυθµίσεις για την προµήθεια πετρελαίου κί-
νησης (TRANSIT) που διενεργούνται από τις αρµόδιες υ-
πηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ήδη, µε
τον νόµο 3852/2010, η αρµοδιότητα αυτή έχει µεταφερ-
θεί στις Περιφέρειες).
Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρ-

θρου 34 του ν. 2000/1991 «Για την αποκρατικοποίηση, α-
πλούστευση διαδικασιών εκκαθάρισης, ενίσχυση των κα-

νόνων ανταγωνισµού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄206), δόθηκε η δυνατότητα να παρέχεται εξουσιοδό-
τηση στον ενδιαφερόµενο φορέα, για την ανάδειξη από
τον ίδιο προµηθευτών µε απόφαση του οικείου νοµάρχη,
ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής προµηθειών
της νοµαρχίας, όταν ειδικοί λόγοι καθιστούν αδύνατη ή
προδήλως δυσχερή την ανάδειξη προµηθευτών πετρε-
λαιοειδών για τα ιδρύµατα του Δηµοσίου και τα νοµικά
πρόσωπα αρµοδιότητάς του.
Στην πράξη έχουν παρατηρηθεί τα εξής: Για τα έτη

2006, 2007 και 2008, η προµήθεια πετρελαιοειδών έγινε
µέσω της Νοµαρχίας. Ωστόσο, για τα έτη 2009, 2010 και
2011 οι διαγωνισµοί απέβησαν άγονοι και για το λόγο
αυτό δόθηκε εξουσιοδότηση στον φορέα από τη Νοµαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση – Περιφέρεια, µετά από απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής, µέχρι να αναδειχθεί νέος
µειοδότης ο φορέας να προβεί στις κατά νόµο διαδικα-
σίες για την ανάδειξη προµηθευτών για την προµήθεια
πετρελαιοειδών. Προκειµένου να καταστεί πιο ευχερής η
διαδικασία προµήθειας πετρελαιοειδών , µε δεδοµένο ό-
τι οι διαγωνισµοί αποβαίνουν σε µεγάλο βαθµό άγονοι,
προτείνεται η µεταφορά της αρµοδιότητας για την διε-
νέργεια διαδικασιών ανάδειξης προµηθευτών και θεώρη-
σης τιµολογίων στην Διεύθυνση Προµηθειών και Κτιρια-
κών Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.

Άρθρο 224
Ωράριο λειτουργίας κλάδου ελέγχου εµπορικών πλοίων

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ειδικό ωράριο λειτουρ-
γίας για τις Υπηρεσίες του Κλάδου Ελέγχου Εµπορικών
Πλοίων. Οι Υπηρεσίες αυτές λειτουργούν σε εικοσιτε-
τράωρη βάση, προκειµένου να αντιµετωπίζεται άµεσα
και οποιοδήποτε έκτακτο ζήτηµα ανακύπτει, σχετικό µε
την ασφάλεια πλοίων. Μετά την έκδοση του π.δ. 67/2011
«Οργανισµός Λ.Σ. – ΕΛ. – ΑΚΤ., τα στελέχη του Λ.Σ. ΕΛ.
ΑΚΤ> που υπηρετούσαν στον Κλάδο Επιθεώρησης εµπο-
ρικών Πλοίων και που, λόγω της ιδιότητάς τους εργάζο-
νταν σε «βάρδιες», κτά τη νύκτα, το Σάββατο, την Κυρια-
κη και τις αργίες, αποχωρούν σταδιακά, προκειµένου να
στελεχώσουν Υπηρεσίες του Αρχηγείου.  Οι ανάγκες
των Υπηρεσιών αυτών, που συνδέονται άµεσα µε την α-
σφάλεια των πλοίων και των επιβατών, κατά τη νύκτα, το
Σάββατο, τη Κυριακή και τις αργίες, πρέπει να καλυ-
φθούν επίσης από υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείς
Ναυτιλίας. 
Επίσης, προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα καθο-
ρίζεται το νέο σύστηµα  εργασίας του προσωπικού των
προαναφεροµένων υπηρεσιών, δεδοµένου ότι είναι ανα-
γκαίο να αναπτύσσεται  σε κυλυόµενη βάση καθ’ όλο το
24ωρο και  κατά τις Κυριακές και ηµέρες αργίας. Για την
εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και ώρες  θα κατα-
βάλλεται στους ανωτέρω υπαλλήλους η προβλεπόµενη
από τις κείµενες σχετικές διατάξεις αποζηµίωση. 

Άρθρο 225
Εκπαίδευση σπουδαστών των Α.Ε.Ν. 

και σε µη ελληνικά πλοία

Με την προτεινόµενη διάταξη επιχειρείται να αντιµε-
τωπισθεί το ζήτηµα της αδυναµίας ναυτολόγησης σπου-
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δαστών και κυρίως σπουδαστριών των Ακαδηµιών Εµπο-
ρικού Ναυτικού (ΑΕΝ), σε πλοία µε ελληνική σηµαία ή σε
πλοία µε ξένη σηµαία, συµβεβληµένα µε το Ναυτικό Α-
ποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ) ή ελληνικών συµφερόντων, λόγω
έλλειψης σχετικών ευκαιριών εύρεσης θέσης, ενώ όµως
είναι αναγκαία η πραγµατοποίηση των εκπαιδευτικών τα-
ξιδιών για την απόκτηση Πτυχίου αλλά και Αποδεικτικού
Ναυτικής Ικανότητας Γ΄ Τάξης Εµπορικού Ναυτικού. Εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι µε το ισχύον νοµοθετικό πλαί-
σιο η απορροφητικότητα των σπουδαστών για το α΄ εκ-
παιδευτικό ταξίδι ανέρχεται σε περίπου 80% για άντρες
και 50% -  60% για τις γυναίκες. Με την εισαγόµενη ρύθ-
µιση παρέχεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης εκπαι-
δευτικών ταξιδιών  και σε πλοία µε κοινοτική σηµαία ή
και σε πλοία τρίτων χωρών, ανεξάρτητα εάν αυτά είναι
ελληνικών ή άλλων συµφερόντων, αυξάνοντας έτσι τον
αριθµό των διατιθέµενων θέσεων εκπαίδευσης. 

Άρθρο 226
Παράταση προθεσµίας

Με το άρθρο αυτό προτείνεται η παράταση κατά δύο έ-
τη της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος που προ-
βλέπεται από τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 27
του νόµου 2971/2001 για την αδειοδότηση έργων χωρίς
άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής. Η ρύθµιση κρίνεται ανα-
γκαία λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας αδειοδότησης
που προβλέπεται από τον νόµο, µε αποτέλεσµα σε πολ-
λές περιπτώσεις να µην επαρκεί το χρονικό περιθώριο
που καταλείπετε στους αρµόδιους φορείς προκειµένου
να προβούν σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες. Με το
δεύτερο εδάφιο της διάταξης ρυθµίζεται το ζήτηµα των
αιτήσεων που ενδέχεται να υποβληθούν µετά την λήξη
της προηγούµενης προθεσµίας και µέχρι την δηµοσίευ-
ση του παρόντος νόµου.

Άρθρο 227
Τροποποιούµενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 228
Τροποποίηση διατάξεων για τα τεχνικά επαγγέλµατα

και τις µεταποιητικές δραστηριότητες

Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται διατάξεις του ν.
3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών ε-
παγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
Ειδικότερα, µε τις παραγράφους 1 έως 6 του άρθρου

αυτού τροποποιούνται διατάξεις του πρώτου µέρος του
ν.3982/2011 µε σκοπό την καθιέρωση ενός ολοκληρωµέ-
νου, ενιαίου και σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για όλες
τις επαγγελµατικές δραστηριότητες αρµοδιότητας της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας που σχετίζονται µε τις
ηλεκτρικές /µηχανολογικές εγκαταστάσεις, το οποίο θα
επιτρέπει την πρόσβαση στην άσκηση των εν λόγω ε-
παγγελµατικών δραστηριοτήτων και από νέες ειδικότη-
τες πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης.
Με τις παραγράφους 7 έως 11 του εν λόγω άρθρου

τροποποιούνται διατάξεις του δεύτερου µέρους του ν.
3982/2011, προκειµένου να διορθωθεί η εκ παραδροµής
µη αναφορά της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Πετρελαι-

οειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής στον ορισµό της Αδειοδοτούσας
Αρχής της παρ. 14 του άρθρου 17 του ως άνω νόµου, κα-
θώς, σύµφωνα µε το π.δ. 381/1989 «Οργανισµός του Υ-
πουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας»
(Α΄168), η Διεύθυνση αυτή ορίζεται ως η αρµόδια για τη
χορήγηση αδειών σε εγκαταστάσεις παραγωγής και ε-
ναποθήκευσης πετρελαιοειδών και λιπαντικών καθώς και
σε εγκαταστάσεις ερευνών-εκµετάλλευσης υδρογοναν-
θράκων. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν µεταποιη-
τικές δραστηριότητες και αδειοδοτούνται µε βάση το ν.
3982/2011, χωρίς να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµο-
γής του (άρθρο 18). 
Με την παράγραφο 12 εισάγεται νέα ρύθµιση µε σκο-

πό την υποστήριξη της µεταποίησης αγροτοκτηνοτροφι-
κών προϊόντων, κλάδου ιδιαίτερα δυναµικού για την Ελ-
ληνική Οικονοµία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά
του, µέσα από την οργανωµένη λειτουργία των Επιχει-
ρηµατικών Πάρκων, και τις συνδυασµένες δραστηριότη-
τες που προβλέπονται σ’ αυτά, όπως τη θερµοκηπιακή
παραγωγή, µε στόχο την προώθηση της πράσινης επιχει-
ρηµατικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος
σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Με την παράγραφο 14 του ιδίου  άρθρου  προστίθεται
νέα διάταξη στο άρθρο 52 του ν.3982/2011, µε σκοπό να
καλύψει το θέµα των υψηλών αντικειµενικών αξιών γης
στην Περιφέρεια Αττικής. Για το σκοπό αυτό κρίνεται
σκόπιµη η µείωση του ύψους της εισφοράς σε χρήµα
των ιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται στα όρια Επι-
χειρηµατικού Πάρκου εντός της Περιφέρειας Αττικής,
προκειµένου να µην υπερκαλύπτεται από την εισφορά το
κόστος του απαιτούµενου έργου για την έναρξη λει-
τουργίας του Πάρκου και να εκπληρώνεται ο αναπτυξια-
κός σκοπός του.

Άρθρο 229
Εκσυχρονισµός επαγγελµατικών εργαστηρίων

Με το ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης
τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριο-
τήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143) τροποποιήθηκαν πρόσφατα οι βασικές διατά-
ξεις της βιοµηχανικής νοµοθεσίας, πλην του δεύτερου
µέρους του ν. 3325/2005 (Α΄ 68) µε τίτλο «Βιώσιµη Ανά-
πτυξη Αττικής». 
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η άρση των διαφορο-

ποιήσεων στην διαδικασία εκσυγχρονισµού για τις επι-
χειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες εντός της Περιφέ-
ρειας Αττικής και η εφαρµογή και για τις δραστηριότητες
αυτές όµοιας διαδικασίας µε αυτή που ισχύει για το σύ-
νολο της Επικράτειας, τηρουµένων πάντα των ενισχυµέ-
νων περιβαλλοντικών δεσµεύσεων που απαιτούνται για
την αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος. Στό-
χος των παρεµβάσεων αυτών είναι η εναρµόνιση µε τις
αναπτυξιακές κατευθύνσεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου Α-
θήνας/Αττικής 2011, που πρόσφατα παρουσιάστηκε, υπό
το πρίσµα µιας πολιτικής στην οποία µπορούν να συνυ-
πάρξουν επιλογές που στοχεύουν και στην προστασία
του περιβάλλοντος και στην περαιτέρω ανάπτυξη της
µεταποίησης. 
Επιπλέον, όλες οι σηµαντικές προβλέψεις του

ν. 3982/2011, όπως η εφαρµογή του µοντέλου «πρώτα α-
δειοδοτώ» (αφού έχω θέσει τις απαιτήσεις µου) και «µε-
τά ελέγχω», οι συγκεκριµένες χρονικές προθεσµίες ε-
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ντός των οποίων η διοίκηση οφείλει να απαντήσει προς
τους επιχειρηµατίες, τα Επιµελητήρια ως Αδειοδοτούσα
Αρχή, ο περιοδικός έλεγχος από τους Επιθεωρητές του
Πιστοποιηµένου Μητρώου και η τυποποίηση των περι-
βαλλοντικών δεσµεύσεων, αποσαφηνίζεται ότι εφαρµό-
ζονται και στην αδειοδότηση και λειτουργία των δραστη-
ριοτήτων των εγκατεστηµένων εντός της Περιφέρειας
Αττικής.
Ειδικότερα, µε τροποποίηση επιµέρους άρθρων του

ν.3325/2005: Η χρονική ισχύς της άδειας λειτουργίας γί-
νεται από οκταετής αορίστου διάρκειας. Επίσης, τα ε-
παγγελµατικά εργαστήρια εντός της Περιφέρειας της
Αττικής, που µε την ισχύουσα ρύθµιση υποχρεούνταν σε
εφοδιασµό µε άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουρ-
γίας, πλέον απαλλάσσονται από την έκδοση αδειών και
για την αδειοδότηση τους εφαρµόζονται τα όσα ισχύουν
για τα επαγγελµατικά εργαστήρια στο σύνολο της Επι-
κράτειας.
Για τον εκσυγχρονισµό των δραστηριοτήτων που είναι

εγκατεστηµένες µέσα σε Οργανωµένους Υποδοχείς Με-
ταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις των ν.4458/1965 «Περί Βιοµηχανι-
κών Πάρκων» (Α΄ 33), ν. 2545/1997 «Βιοµηχανικές και Ε-
πιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» (Α' 254)
και ν. 3982/2011 (Α΄ 143) δεν επιβάλλεται πλέον περιο-
ρισµός στην αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ
αίρεται και ο περιορισµός της διατήρησης ίδιου µηχανο-
λογικού εξοπλισµού στην περίπτωση συµπλήρωσης ή
αλλαγής δραστηριότητας. 

Άρθρο 230
Τροποποίηση διατάξεων για το ΔΣ του Ε.Σ.Υ.Δ.

(ν. 3066/2002) και τις υπό εκκαθάριση θυγατρικές
εταιρείες του ΕΟΜΜΕΧ (ν. 4038/2012)

Με το ν. 3066/2002 (Α΄252) συστήθηκε η ανώνυµη ε-
ταιρεία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. – ΕΣΥΔ
Α.Ε.» Σκοπός της εταιρείας είναι η υλοποίηση, η εφαρ-
µογή και η διαχείριση του Εθνικού Συστήµατος Διαπί-
στευσης. Η εταιρεία αποτελεί τον Εθνικό Φορέα Διαπί-
στευσης της χώρας στο πνεύµα των διατάξεων του Ευ-
ρωπαϊκού Κανονισµού 765/2008/ΕΚ, τον επίσηµο τεχνι-
κό σύµβουλο της πολιτείας σε θέµατα διαπίστευσης και
το ελληνικό µέλος στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς ορ-
γανισµούς διαπίστευσης. Επιπλέον, χορηγεί πιστοποιητι-
κά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, επιθεώρησης
και ελέγχου, σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές, σε ερ-
γαστήρια δοκιµών, αναλύσεων και διακρίβωσης (µετρο-
λογίας) τα οποία δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην αλλοδαπή και αναλαµβάνει συµβουλευτι-
κές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εντάσσονται
στο πεδίο της διαπίστευσης.
Το «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. – ΕΣΥΔ ΑΕ»

συστήθηκε ως ανώνυµη εταιρεία µε το ν. 3066/2002
(A΄252), ο οποίος τροποποίησε τον ν. 2231/1994 που συ-
νέστησε το Εθνικό Συµβούλιο Διαπίστευσης ως υπηρε-
σία στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας. Επειδή µε το
άρθρο πρώτο του ν. 3899/2010 (Α΄212) τροποποιείται το
άρθρο 19 του ν. 3429/2005 (Α΄314), επεκτείνεται το πε-
δίο εφαρµογής του κεφαλαίου Α και εντάσσεται σε αυτό
και η εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ».
Έτσι παρίσταται η ανάγκη να εναρµονιστεί το υπάρχον
θεσµικό πλαίσιο του ν. 3066/2002 µε τις ρυθµίσεις του ν.
3429/2005.

Η προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιεί τον τρόπο συ-
γκρότησης του Διοικητικού Συµβουλίου, τα προσόντα
του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου, εναρ-
µονίζει τις διατάξεις καθορισµού των αποζηµιώσεων αυ-
τών και των µελών του ΔΣ µε την ισχύουσα νοµοθεσία
και, παράλληλα, δηµιουργεί αντιπροσωπευτικότερη σύν-
θεση στο Διοικητικό Συµβούλιο. Ειδικότερα επέρχονται
ρυθµιστικές αλλαγές στις υποπαραγράφους α), β), γ) και
δ) της παραγράφου 2 του νόµου 3066/2002 ως ακολού-
θως :
Στο σηµείο α) το ΔΣ παραµένει 5-µελές, δίνεται ωστό-

σο η δυνατότητα συµµετοχής σε αυτό εκπροσώπου των
εργαζοµένων σε περίπτωση ταύτισης των ιδιοτήτων του
Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου. 
Στα σηµεία β) και γ) καθορίζονται η θητεία, η οργάνω-

ση και τα προσόντα του Προέδρου και δίδεται η δυνατό-
τητα άσκησης των καθηκόντων Προέδρου και Διευθύνο-
ντος Συµβούλου από το ίδιο άτοµο. 
Επίσης, εισάγονται στο σηµείο δ) οι αναγκαίες διατά-

ξεις για τον καθορισµό των αποζηµιώσεων του Προέ-
δρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου,
των µελών εκτελεστικών και µη του Διοικητικού Συµβου-
λίου µε απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δηµο-
σίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και για την εναρµό-
νιση αυτών µε το ισχύον σήµερα νοµοθετικό πλαίσιο. 
Επιπλέον, προβλέπεται διάταξη για καθορισµό των α-

ποζηµιώσεων των µελών Τεχνικών Επιτροπών και Εξω-
τερικών Αξιολογητών, που λειτουργούν τις διαδικασίες
διαπίστευσης του Εθνικού Συµβουλίου Διαπίστευσης, µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας στα
πλαίσια της τιµολογιακής πολιτικής που θα εφαρµόζει.
Με το ίδιο άρθρο προστίθεται νέα διάταξη στο άρθρο

16 του ν.4038/2012, µε το οποίο οι θυγατρικές εταιρείες
του ΕΟΜΜΕΧ: ΕΛΚΑ ΑΕ, ΕΛΚΕΑ ΑΕ, ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ, οι
θυγατρικές της, ΚΕΓ ΑΕ και Θερµοκοιτίδα Νέων Επιχει-
ρήσεων Χανίων λύθηκαν και τέθηκαν σε εκκαθάριση. Με
τη διάταξη αυτή ορίζεται σαφώς ότι οι εκκαθαριστές δεν
υπέχουν οιαδήποτε ποινική ή αστική ευθύνη κατά τη
διάρκεια της εκκαθάρισης από τα χρέη των εταιρειών
προς το Δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Άρθρο 231
Τροποποίηση διατάξεων για την εγκατάσταση 

περάτωσης έψησης (ν. 3526/2007)

Με την προτεινόµενη τροποποίηση του ν. 3526/2007
(Α΄24) επέρχεται πλήρης απελευθέρωση της αρτοποιη-
τικής διαδικασίας των ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποι-
ίας («bake off»). Με το ν. 3526/2007 (Α΄ 24), για πρώτη
φορά, τέθηκαν απαιτήσεις για τους χώρους που πρέπει
να διαθέτουν οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης εν-
διάµεσων προϊόντων αρτοποιίας («bake off»). Με το άρ-
θρο 15 του ν. 3853/2010 (Α΄ 90) τροποποιήθηκαν διατά-
ξεις του ν. 3526/2007 και συγκεκριµένα και όσον αφορά
την αποκλιµάκωση της απαιτούµενης επιφάνειας της ε-
γκατάστασης περάτωσης έψησης, ώστε τελικά, για δυ-
ναµικότητα αρτοκλιβάνου µέχρι πεντακόσια (500) χιλιό-
γραµµα ανά εικοσιτετράωρο η απαίτηση για επιφάνεια
να είναι 25 τετραγωνικά µέτρα, έναντι των 32 τετραγω-
νικών µέτρων που απαιτούνταν µε τον ν.3526/2007.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωστόσο εκτίµησε ότι αυτή η

µείωση δεν λαµβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα και τα ει-
δικά χαρακτηριστικά των ενδιάµεσων προϊόντων αρτο-
ποιίας και απεύθυνε αιτιολογηµένη γνώµη στην Ελλάδα

55



λόγω δηµιουργίας, µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εµπο-
δίων στην ελεύθερη κυκλοφορία και στο εµπόριο των εν
λόγω προϊόντων. Μετά την εκπνοή της προθεσµίας απά-
ντησης της χώρας µας στην αιτιολογηµένη γνώµη η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την κίνηση διαδικασίας
για παράβαση του κοινοτικού δικαίου, µε άσκηση προ-
σφυγής κατά της Ελληνικής Δηµοκρατίας ενώπιον του
Δικαστηρίου της ΕΕ. Ως εκ τούτου, και προκειµένου να
αποφευχθεί η καταδίκη της Ελλάδος από το ΔΕΕ, προ-
τείνεται η ρύθµιση του παρόντος άρθρου µε την οποία ε-
ναρµονίζεται το ελληνικό δίκαιο µε τις επιταγές της κοι-
νοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας. 

Άρθρο 232
Περιορισµός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
για δηµοσίευση πράξεων και στοιχείων

Πάγιο αίτηµα του ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου
είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής δηµοσίευσης των
πράξεων και στοιχείων των ΑΕ και ΕΠΕ δια του τύπου.
Το ετήσιο κόστος µε το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στην χώρα µας µε την ε-
ταιρική µορφή της ανώνυµης εταιρείας ή της εταιρείας
περιορισµένης ευθύνης έχει υπολογισθεί ότι κυµαίνεται
κατά µέσο όρο σε περίπου 3.000 ευρώ, δρώντας ανα-
σταλτικά για την ανταγωνιστικότητά τους. Επιπροσθέ-
τως, οι λόγοι πληροφόρησης των συναλλασσοµένων,
τους οποίους οι σχετικές ρυθµίσεις εξυπηρετούσαν, ικα-
νοποιούνται πλέον µέσω της ελεύθερης πρόσβασης στο
ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. αλλά και της επικείµενης (ε-
ντός του 2012) πλήρους ενεργοποίησης του Γενικού Ε-
µπορικού Μητρώου, στο οποίο θα δηµοσιεύονται εφεξής
όλα τα κατά το νόµο δηµοσιευτέα στοιχεία  και θα είναι
προσβάσιµα στο κοινό χωρίς χρονική καθυστέρηση.  
Εν όψει των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιµη η τροποποίη-

ση των σχετικών διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του
ν.3190/1955 περί υποχρεωτικής δηµοσίευσης δια του τύ-
που, ούτως ώστε η σχετική υποχρέωση να περιορίζεται
πλέον στην υποβολή αυτών στην δηµοσιότητα του Γενι-
κού Εµπορικού Μητρώου, στη δηµοσίευσή τους στο
ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. και στην ανάρτηση των σχετι-
κών πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εται-
ρίας. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και προκειµένου να
είναι δυνατός ο καθορισµός της πραγµατικής ηµεροµη-
νίας δηµοσιοποίησης της πράξης µέσω διαδικτύου η υ-
πόχρεη εταιρία οφείλει να ενηµερώνει το Γ.Ε.ΜΗ, µε κά-
θε πρόσφορο µέσο, για την ανάρτηση στο διαδικτυακό
της τόπο, Η προτεινόµενη ρύθµιση εξυπηρετεί  εξίσου
τους σκοπούς της µείωσης του διοικητικού κόστους και
της επαρκούς και αποτελεσµατικής πληροφόρησης των
ενδιαφεροµένων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η υπό-
χρεη εταιρία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει κοινο-
ποιήσει αυτήν στο Γ.Ε.ΜΗ., η δηµοσίευση θα πραγµατο-
ποιείται, πέραν της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, και
σε µια ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα. 

Άρθρο 233
Τροποποίηση των διατάξεων για τη λειτουργία 
του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 

και τις υπηρεσίες µιας στάσης

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η τήρηση και λειτουργία
του Κεντρικού Εµπορικού Μητρώου αποτελεί θεσµοθε-
τηµένη αρµοδιότητα και ευθύνη της κεντρικής διοίκησης. 

Η πλήρης λειτουργία του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ) έχει αναδειχθεί σε µια από τις βασικές προτε-
ραιότητες της κυβέρνησης, ενώ αποτελεί και µια από τις
βασικές µνηµονιακές µας υποχρεώσεις. 
Είναι εποµένως χρέος του κράτους να εξασφαλίσει

την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του µοναδικού, πλέ-
ον, εµπορικού µητρώου της χώρας κατά τρόπο που να ε-
πιτρέπει τον συνεχή και υπεύθυνο έλεγχο της βάσης ή
των βάσεων δεδοµένων που το απαρτίζουν, την άµεση
και έγκαιρη διενέργεια των απαιτούµενων από το νόµο
και από τις πραγµατικές ανάγκες όπως καθηµερινά δια-
µορφώνονται, πράξεων, καθώς και την εποπτεία της δια-
δικασίας ανταλλαγής και καταχώρισης δεδοµένων από
τους αρµόδιους, κατά περίπτωση, φορείς και υπηρεσίες.  
Για το λόγο αυτό, αποφασίζεται η µεταφορά των αρ-

µοδιοτήτων της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελ-
λάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) και της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ
στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου καθώς και η κατάργηση
του Εποπτικού Συµβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ και η ανάληψη
των καθηκόντων του από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορί-
ου, προκειµένου, µέσω της άσκησης ενιαίας, κρατικής
διοίκησης και εποπτείας του Μητρώου να διασφαλιστεί η
εµπορική δηµοσιότητα και η νοµιµότητα και εγκυρότητα
των πράξεων που καταχωρίζονται σε αυτό.    
Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιχειρείται κατ’ αρχήν

η αναβάθµιση της λειτουργίας του Γενικού Εµπορικού
Μητρώου και η ανάδειξη αυτού σε ουσιαστικό µέσο επί-
τευξης της εµπορικής δηµοσιότητας.
Τροποποιούνται σχετικώς οι εφαρµοστέες διατάξεις

του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, καθιερώνεται υποχρέω-
ση για υποβολή των κρίσιµων στοιχείων στη δηµοσιότη-
τα του Γ.Ε.ΜΗ. και ορίζεται ότι η δηµοσιότητα επιφέρει
για όλους τους εγγραφόµενους, ανεξαρτήτως νοµικής
µορφής, τις συνέπειες της εµπορικής δηµοσιότητας που
ήδη προβλέπονται από τα σχετικά άρθρα του κ.ν.
2190/20 για τις Α.Ε. και του ν. 3190/1955 για τις Ε.Π.Ε. 
Ειδικότερα, η αντιταξιµότητα της πράξης συναρτάται

από την δηµοσίευσή της στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώ σε περίπτωση
ασυµφωνίας του κειµένου που δηµοσιεύτηκε στον διαδι-
κτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. µε το περιεχόµενο της πράξης
ή του στοιχείου που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., οι
υπόχρεοι δεν µπορούν να αντιτάξουν στους τρίτους το
περιεχόµενο του κειµένου που δηµοσιεύτηκε. Οι τρίτοι
µπορούν να επικαλεστούν το στοιχείο που δηµοσιεύτηκε
στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν τα ανωτέ-
ρω πρόσωπα αποδείξουν ότι οι τρίτοι γνώριζαν το κείµε-
νο που έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. Καθίσταται όµως
σαφές µε την περίπτωση δ) της παραγράφου 3 ότι οι ει-
δικές διατάξεις δηµοσιότητας που ισχύουν για τις Α.Ε.
και Ε.Π.Ε. (ήτοι η δηµοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και
Γ.Ε.ΜΗ.) συνεχίζουν να ισχύουν ως ειδικότερες διατά-
ξεις αναφορικά µε την διαδικασία και τα αποτελέσµατα
της δηµοσιότητας.
Τέλος, µε την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου

7 απλοποιείται το ζήτηµα της σύνταξης των προτυποποι-
ηµένων καταστατικών, µε την υιοθέτηση ενός ευέλικτου
σχήµατος σύµφωνα µε το οποίο δεν απαιτείται πλέον η
πρόταση του περιεχοµένου τους από τη Συντονιστική Ε-
πιτροπή των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
και της Ολοµέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό, και τη συγκρό-
τηση µεικτών επιτροπών από τα συναρµόδια Υπουργεία
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, θα
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καταστεί δυνατή η αποτύπωση της βασικής δοµής και
περιεχοµένου των καταστατικών διατάξεων ανά τύπο ε-
ταιρείας, µε αποτέλεσµα να µειώνεται ακόµη περισσότε-
ρο το κόστος σύστασης των εταιρειών.  

Άρθρο 234
Ρύθµιση θεµάτων της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ν.

3959/2011) 

Προτείνονται οι ακόλουθες προσθήκες και τροποποιή-
σεις στο ν. 3959/2011 (Α΄ 93):
Με την πρώτη παράγραφο προτείνεται να ενισχυθούν

οι προβλεπόµενες στο άρθρο 39 του ν. 3959/2011 διοικη-
τικές κυρώσεις σε περίπτωση παρεµπόδισης των διεξα-
γόµενων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού ερευνών
(αιφνίδιων επιτόπιων ελέγχων) για τη διαπίστωση παρα-
βάσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί επαρκώς το απο-
τρεπτικό τους αποτέλεσµα και, συνακόλουθα, η αποτε-
λεσµατικότητα και το αντικείµενο των διεξαγόµενων
προς το σκοπό αυτό ερευνών. Η προτεινόµενη αλλαγή
µε τον υπολογισµό του προστίµου µε ανώτατο όριο το
1% του κύκλου εργασιών της προηγούµενης χρήσης κρί-
νεται σκόπιµη και για λόγους συστηµατικής ερµηνείας
των διατάξεων που αφορούν γενικότερα τις εξουσίες έ-
ρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι α-
ντίστοιχη κύρωση (δηλ. 1% του κύκλου εργασιών) προ-
βλέπεται και στην περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή κα-
θυστέρησης παροχής των κατά το άρθρο 38 αιτούµενων
πληροφοριών. Η ίδια κύρωση προβλέπεται, επίσης, και
στο άρθρο 23 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 του
Συµβουλίου της 16ης Δεκεµβρίου 2002 για την εφαρµο-
γή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα
άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά µε τις εξουσίες έρευ-
νας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τον ίδιο σκοπό και
για λόγους πρόληψης, προτείνεται η πρόβλεψη και ποι-
νικών κυρώσεων στις περιπτώσεις παρεµπόδισης των
κατά το άρθρο 39 διενεργούµενων ερευνών, καθώς και
άρνησης ή παρεµπόδισης παροχής των κατά το άρθρο
38 αιτούµενων πληροφοριών. Και τούτο, διότι πρέπει να
αποτρέπονται οι ελεγχόµενοι από το να αρνούνται τον
έλεγχο, αντί να διακινδυνεύσουν την αποκάλυψη τυχόν
παραβάσεων τους στη διάρκεια των ελέγχων. 
Επίσης, µε τη δεύτερη παράγραφο προτείνεται η τρο-

ποποίηση της µεταβατικής διάταξης της παραγράφου 4
του ν. 3959/2011 µε την οποία ορίστηκε  ότι σε ένα έτος
από την έναρξη της ισχύος του νόµου µε κοινή απόφαση
των αρµοδίων Υπουργών  Οικονοµικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα διατεθεί ως έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισµού ποσοστό 80% του συσ-
σωρευµένου πλεονάσµατος της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού, σύµφωνα µε τον ισολογισµό της τελευταίας πριν
από την ψήφιση του νόµου χρήση. ΄Ηδη, µετά τα δηµο-
σίευση του εν λόγω νόµου ( 20.4.2011) προσλήφθηκαν
για την αναγκαία στελέχωση της Επιτροπής 38 νέοι επι-
στήµονες, κυρίως Νοµικοί και Οικονοµολόγοι, µε αποτέ-
λεσµα να  επιβαρυνθεί ο προϋπολογισµός της Επιτροπής
µε τις δαπάνες µισθοδοσίας και λοιπές παροχές, την
προµήθεια των αναγκαίων ηλεκτρονικών υπολογιστών
και ειδών γραφείου, τη δαπάνη για την πραγµατοποίηση
ελέγχων, όπου είναι τούτο επιβεβληµένο στην Αττική και
την επαρχία, και την προµήθεια των αναγκαίων αναλωσί-
µων υλικών,  για την παραγωγή µεγαλύτερης έκτασης
έργου. Επί πλέον µισθώθηκε παρακείµενος  χώρος για

την προσωρινή  στέγαση τµηµάτων της Επιτροπής. Πα-
ράλληλα, πρόσφατα αποδόθηκε  στο Γενικό Λογιστήριο
ποσό 5.736.912,00 ευρώ ως πλεόνασµα για τις διαχειρι-
στικές  χρήσεις 2009 και 2010 σε εφαρµογή της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 17 του εν λόγω νόµου. Αυτά τα
δεδοµένα δεν µπορούσαν να ήταν γνωστά στο νοµοθέτη
κατά τη θέσπιση της πιο πάνω µεταβατικού χαρακτήρα
διάταξης του άρθρου 50 και καθιστούν πλέον επιβεβλη-
µένη την αντικατάστασή της, διότι αν εφαρµοστεί την 20
Απριλίου τρέχοντος έτους η Επιτροπή θα βρεθεί σε αδυ-
ναµία να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες και θα αναγκα-
στεί να προστρέξει στον κρατικό προϋπολογισµό για ενί-
σχυση της, για τον πρόσθετο λόγο, ότι λόγω της σοβού-
σας οικονοµικής κρίσης τα έσοδα της Επιτροπής έχουν
περιοριστεί αισθητά από τις επιχειρήσεις  (εξαίρεση απο-
τελεί η κεφαλαιοποίηση Τραπεζών). Επίσης, µέρος των
διαθεσίµων, έχει εγγραφεί σε ειδικό κωδικό εξόδου της
Επιτροπής και έχει δεσµευτεί από το παρελθόν για την
αγορά κτιρίου. ΄Ηδη, εµφανίστηκε η δυνατότητα να  α-
γοραστεί,  ακριβώς σε επαφή, παλαιό κτίριο, από το ο-
ποίο θα διατηρηθεί µόνο η πρόσοψη και θα ανοικοδοµη-
θεί κατά τα λοιπά. Η λύση αυτή θα αντιµετωπίσει οριστι-
κά, το στεγαστικό πρόβληµα της Επιτροπής για το µέλ-
λον και αποτελεί την προσφορότερη διέξοδο, αφού θα
κρατηθεί το οίκηµα στο οποίο ήδη λειτουργεί η Επιτρο-
πή, το οποίο αγοράστηκε το 2003 µε χρήµατα της ιδίας
αλλά ανήκει στην ιδιοκτησία του  Δηµοσίου. Επί πλέον,
θα απαλλάξει την Επιτροπή από το να αναζητεί παρακεί-
µενα, κατ΄ ανάγκη, ακίνητα για να στεγάσει µέρος των
υπηρεσιών της και να επωµίζεται τη δαπάνη, του να τα
καθιστά λειτουργικά, ιδιαίτερα από πλευράς τεχνικού ε-
ξοπλισµού (server κλπ). Εν όψει των ανωτέρω, προτείνε-
ται να αντικατασταθεί η εν λόγω παράγραφος 4 του άρ-
θρου 50 και να οριστεί, ως βάση απόδοσης τα συσσω-
ρευµένα πλεονάσµατα 31ης Δεκεµβρίου 2011 (αντί του
2010 που προβλέπονταν µε το ν. 3959/2011), χωρίς το
συνυπολογισµό του ποσού που έχει ήδη  προϋπολογι-
στεί και εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
µε κωδικό 7241 για την αγορά κτιρίου.

Άρθρο 235
Τροποποιήσεις των άρθρων 99επ. 

του πτωχευτικού κώδικα

Γενικά:
Τον Σεπτέµβριο του 2011, µε το ν. 4013/2011 (Α΄ 204),

αντικαταστάθηκε ολόκληρο το έκτο κεφάλαιο του Πτω-
χευτικού Κώδικα (άρθρα 99-106 ν. 3588/2007) µε κατάρ-
γηση της «διαδικασίας συνδιαλλαγής» και εισαγωγή νέ-
ας προπτωχευτικής διαδικασίας, της «διαδικασίας εξυ-
γίανσης». Η νέα αυτή διαδικασία (νέα άρθρα 99-106ι του
ν. 3588/2007) στοχεύει στη διόρθωση ατελειών του αρχι-
κού νόµου, που καθιστούσαν δυνατή την κατάχρηση του
θεσµού της συνδιαλλαγής, στην παροχή δυνατότητας
στο δικαστήριο να καθιστά υποχρεωτική και για τους δια-
φωνούντες µια συµφωνία που έχει συγκεντρώσει κάποια
σηµαντική πλειοψηφία των πιστωτών, και σε άλλες βελ-
τιώσεις του νόµου, εκ των οποίων σηµαντική είναι η α-
πευθείας επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης που έχει
συναφθεί ήδη πριν από την υπαγωγή της επιχείρησης
στα άρθρα 99 επ. (διαδικασία του άρθρου 106β,
«prepackaged plan»). Με το ν. 4013/2011 επιδιώχθηκε ό-
χι η αθρόα υπαγωγή επιχειρήσεων στα άρθρα 99 επ., µε
συνέπεια το «πάγωµα» των δικαιωµάτων των πιστωτών
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και µε µικρές πιθανότητες σύναψης συµφωνίας, αλλά η
επίτευξη µικρότερου µεν αριθµού υπαγωγών, περισσότε-
ρων όµως συµφωνιών. Εξάλλου, σε πολλά σηµεία η δια-
µόρφωση της νέας διαδικασίας επαφίεται στην κρίση
του δικαστή, π.χ. κατά τον καθορισµό της περιµέτρου
των προληπτικών µέτρων (νέο άρθρο 103), το διορισµό
του «ειδικού εντολοδόχου» (νέο άρθρο 102 § 6), κλπ. ώ-
στε να προσαρµόζεται καλύτερα η διαδικασία στις εκά-
στοτε ανάγκες της οφειλέτριας επιχείρησης και των πι-
στωτών της.
Με δεδοµένο ότι η νέα διαδικασία εξυγίανσης εισήχθη

πολύ πρόσφατα και δεν έχει ακόµη δοκιµασθεί και αποτι-
µηθεί στην πράξη, είναι πρόωρο να επιχειρηθεί εκ νέου
αναµόρφωση, και µάλιστα εκ βάθρων, της σχετικής νο-
µοθεσίας. Μπορούν ωστόσο να επιχειρηθούν επιµέρους
βελτιώσεις, όπου κρίνεται ότι αυτό θα καταστήσει τη δια-
δικασία ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη, πιο φιλική
για τους πιστωτές και τους εργαζοµένους, και λιγότερο
ευεπίφορη σε καταχρήσεις. Σε σχέση µε το πρώτο θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι ως καθυστέρηση της διαδικα-
σίας δεν µπορεί να εκληφθεί ο χρόνος υλοποίησης της
συµφωνίας, που καµιά φορά υπολογίζεται σε 4 έτη (ο
νόµος δεν µνηµονεύει τίποτε σχετικό, αλλά αποτελεί ά-
ποψη που διατυπώνεται καµιά φορά), διότι η υλοποίηση
οποιασδήποτε συµφωνίας µπορεί να εκτείνεται έτσι κι
αλλιώς στο χρόνο (αυτό µπορεί να συµβεί και µε το εν-
δοπτωχευτικό σχέδιο αναδιοργάνωσης). Αντίθετα, καθυ-
στερήσεις που πρέπει να αντιµετωπισθούν είναι εκείνες
που αφορούν την ίδια τη διαδικασία και που µπορεί να εί-
ναι οδυνηρές για τους πιστωτές, ιδιαίτερα αν έχουν δια-
ταχθεί προληπτικά µέτρα. Ο ν. 4013/2011 περιόρισε δρα-
στικά τις προϋποθέσεις λήψης προληπτικών µέτρων, ι-
δίως εξαρτώντας τα από γνωµάτευση εµπειρογνώµονα
για την ανάγκη λήψης τους (άρθρο 100 § 3). Ωστόσο υ-
πάρχουν δυνατότητες περαιτέρω συντόµευσης της δια-
δικασίας, όπως θα φανεί από τις προτεινόµενες ρυθµί-
σεις.
Σε σχέση µε τη θέση των εργαζοµένων στη διαδικασία

θα πρέπει να υποµνησθεί ότι µε το ν. 4013/2011 προβλέ-
φθηκαν τα ακόλουθα: Πρώτον, επετράπη στο δικαστή να
εξαιρεί τις εργατικές απαιτήσεις για µισθούς από την α-
ναστολή των ατοµικών διώξεων που διατάσσει ως προ-
ληπτικό µέτρο (άρθρο 103 παρ. 5). Δεύτερον, προβλέ-
φθηκε ότι στη συµφωνία εξυγίανσης η αρχή της ίσης µε-
ταχείρισης των πιστωτών µπορεί να υποστεί εξαιρέσεις
υπέρ των εργαζοµένων (άρθρο 106ζ παρ. 2 δ’). Τρίτον, ε-
παναλήφθηκε ο κανόνας του παλαιού άρθρου 103 παρ.
3, κατά τον οποίο στη συζήτηση για την επικύρωση της
συµφωνίας ακούγεται και εκπρόσωπος των εργαζοµέ-
νων (άρθρο 106στ παρ. 4). Είναι δυνατή ωστόσο και εδώ
η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης των εργαζοµένων στη
διαδικασία.
Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δοθεί επίσης στο άρθρο

106η παρ. 3, που εξαλείφει το αξιόποινο της καθυστέρη-
σης καταβολής οφειλών προς το Δηµόσιο και τα ασφαλι-
στικά ταµεία και που έχει κατηγορηθεί ότι έχει αποτελέ-
σει ή µπορεί να αποτελέσει µέθοδο καταχρήσεων.
Έτσι, οι προτεινόµενες µε το παρόν νοµοσχέδιο τρο-

ποποιήσεις έχουν ως στόχους την επιτάχυνση των διαδι-
κασιών, που στο παρελθόν (πριν δηλ. την εισαγωγή του
ν. 4013/2011) υπήρξε ζητούµενο, την καλύτερη προστα-
σία των εργαζοµένων και την αναθεώρηση της διάταξης
για την εξάλειψη του αξιόποινου, σύµφωνα µε το νέο
άρθρο 106η παρ. 3.

Επί των κατ’ ιδίαν διάταξεων:

1. Επί της παραγράφου 1 (συµπλήρωση του άρθρου 99
παρ. 1 ν. 3588/2007).
Ένα πρόβληµα του ισχύοντος νόµου είναι ότι δίνει

στον οφειλέτη τη δυνατότητα να προσφύγει κατ’ επανά-
ληψη στα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα. Με την
νέα διάταξη περιορίζεται η δυνατότητα επικύρωσης νεό-
τερης συµφωνίας εξυγίανσης, αν δεν έχει παρέλθει του-
λάχιστον πενταετία από την επικύρωση της πρώτης. Στο
ίδιο πνεύµα – κάνοντας λόγο για εφάπαξ δυνατότητα
«απαλλαγής» - κινείται και αντίστοιχη διάταξη του νό-
µου για τα «υπερχρεωµένα νοικοκυριά» (βλ. άρθρο 1
παρ. 3 ν. 3869/2010). Η προτεινόµενη διάταξη αποτελεί
καθεαυτήν µέτρο περιορισµού κατάχρησης, δίνει όµως
κατ’ εξαίρεση δυνατότητα στον οφειλέτη, αν έχει και πά-
λι δυσκολίες, να καταφύγει εκ νέου στα άρθρα 99 επ.,
µόνο όµως στη βάση του άρθρου 106β, δηλ. την απευθεί-
ας επικύρωση συµφωνίας που έχει ήδη συναφθεί. Με
τον τρόπο αυτό ευνοούνται οι συµφωνίες που συνάπτο-
νται και είναι έτοιµες ήδη πριν από την έναρξη της διαδι-
κασίας, και που συντελούν στην αποφυγή των καθυστε-
ρήσεων.

2. Επί της παραγράφου 2 (συµπλήρωση του άρθρου
100 παρ. 6 ν. 3588/2007).
Με το άρθρο 106στ παρ. 4 επαναλήφθηκε ο κανόνας

του παλαιού άρθρου 103 παρ. 3, κατά τον οποίο στη συ-
ζήτηση για την επικύρωση της συµφωνίας ακούγεται και
εκπρόσωπος των εργαζοµένων. Εύλογο όµως είναι να
είναι δυνατή η παρουσία εκπροσώπου των εργαζοµένων
και κατά τη συζήτηση της αίτησης για έναρξη της διαδι-
κασίας εξυγίανσης, προς τούτο δε προτείνεται η συ-
µπλήρωση του άρθρου 100 παρ. 6.

3. Επί της παραγράφου 3 (αντικατάσταση του άρθρου
101 παρ. 1 ν. 3588/2007).
Όπως ήδη επισηµάνθηκε, βασικό πρόβληµα της διαδι-

κασίας συνδιαλλαγής υπήρξε η καθυστέρηση εκπόνησης
της συµφωνίας. Όµοιο πρόβληµα ενδέχεται να ανακύψει
και στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης. Για το λόγο
αυτό µε το παρόν νοµοσχέδιο συντέµνεται ο διαθέσιµος
χρόνος για τη σύναψη συµφωνίας του οφειλέτη µε τους
πιστωτές του. Ενώ δηλ. η προθεσµία για τη σύναψη συµ-
φωνίας (και την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης) είναι
κατά την ισχύουσα διάταξη 4 µήνες, µπορεί δε να παρα-
ταθεί ακόµη για έναν ή και για 3 ακόµη µήνες, υπό τις
διακρίσεις και προϋποθέσεις του άρθρου 101 παρ. 1
(πρβλ. και 104 παρ. 1), προτείνεται η συντόµευση των
προθεσµιών σε δύο (2) µήνες µε δυνατότητα εφάπαξ µη-
νιαίας παράτασης. Με τον τρόπο αυτό ασκείται πίεση
στον οφειλέτη να έλθει σε επαφή µε τους πιστωτές του
ήδη πριν υποβάλει την αίτηση και πάντως κατά το χρόνο
µεταξύ κατάθεσης της αίτησης και έκδοσης της απόφα-
σης, ώστε να προλάβει τις προθεσµίες, και ει δυνατόν,
να έχει συνάψει συµφωνία ήδη κατά το άνοιγµα της δια-
δικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 106β. Με τον τρόπο αυ-
τό ευνοείται και πάλι, αν και έµµεσα, η διαδικασία του
άρθρου 106β (prepackaged plan).

4. Επί της παραγράφου 4 (συµπλήρωση του άρθρου
102 παρ. 5 ν. 3588/2007).
Το ισχύον άρθρο 102 παρ. 5 προβλέπει τη δυνατότητα

δικαστικής ανάκλησης της απόφασης που άνοιξε τη δια-
δικασία, αν ο µεσολαβητής διαπιστώσει (και ενηµερώσει
περί αυτού το δικαστήριο) ότι η συµφωνία είναι ανέφικτη
ή ότι ο οφειλέτης εγκαταλείπει την προσπάθεια εξυγίαν-
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σης. Όµως µεσολαβητής µπορεί να µην υπάρχει, στο µέ-
τρο που ο διορισµός του είναι προαιρετικός (άρθρο 102 §
1). Επίσης ο µεσολαβητής µπορεί να είναι ο ίδιος µέρος
του προβλήµατος, αν καθυστερεί ή καλύπτει την κωλυ-
σιεργία του οφειλέτη. Προτείνεται συνεπώς η συµπλή-
ρωση της διάταξης του άρθρου 102 παρ. 5, ώστε να προ-
βλέπεται ότι, αν δεν υπάρχει µεσολαβητής ή ο µεσολα-
βητής παραλείπει να ενηµερώσει το δικαστήριο, σε υπο-
βολή σχετικής αίτησης για ανάκληση µπορεί να προβεί
οποιασδήποτε πιστωτής.

5. Επί της παραγράφου 5 (συµπλήρωση του άρθρου
103 παρ. 3 ν. 3588/2007).
Για αποφυγή απολύσεων εργαζοµένων µε το πρόσχη-

µα της έναρξης της διαδικασίας, προτείνεται η προσθήκη
διάταξης στο άρθρο 103 (προληπτικά µέτρα), κατά την ο-
ποία το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη διατήρηση των
αναγκαίων θέσεων εργασίας µέχρι να επικυρωθεί ή να α-
πορριφθεί το σχέδιο εξυγίανσης. Η νέα διάταξη εναρµο-
νίζεται µε αντίστοιχη διάταξη του Πτωχευτικού Κώδικα
(άρθρο 34 παρ. 3), που αφορά την πτωχευτική διαδικα-
σία. Όπως είναι φυσικό, η εξουσία του δικαστηρίου θα α-
σκείται ανάλογα µε την κατάσταση της επιχείρησης. Το
δικαστήριο θα πρέπει να σταθµίζει το όφελος των εργα-
ζοµένων από τη διατήρηση θέσεων εργασίας µε την πι-
θανή βλάβη της επιχείρησης από την παραµονή πλεονά-
ζοντος δυναµικού.

6. Επί της παραγράφου 6 (αντικατάσταση του άρθρου
103 παρ. 5 ν. 3588/2007).
Ο κανόνας του άρθρου 103 § 5, που αφορά τη δυνητι-

κή εξαίρεση των απαιτήσεων των µισθών των εργαζοµέ-
νων από τη διατασσόµενη αναστολή, κρίνεται ότι πρέπει
να βελτιωθεί υπέρ των εργαζοµένων µε µορφή αυτόµα-
της εξαίρεσης, εκτός αν ο δικαστής αποφασίσει διαφο-
ρετικά (υπέρ της αναστολής δηλ. και των απαιτήσεων
αυτών) λόγω σπουδαίου λόγου και για ορισµένο χρόνο,
που πρέπει να αναφέρονται ειδικά και αιτιολογηµένα
στην απόφαση. Εποµένως η υπαγωγή στη διαδικασία
δεν θα επάγεται αναστολή των ατοµικών διώξεων των
εργαζοµένων, ούτε θα απαιτείται σχετική δικαστική από-
φαση. Μόνο αν το δικαστήριο κρίνει ότι για κάποιον ειδι-
κό σπουδαίο λόγο ενδείκνυται η αναστολή θα επιτρέπε-
ται η τελευταία. Εκτός αυτού, προβλέπεται ότι το δικα-
στήριο µπορεί να εξαιρέσει από την αναστολή σε µεγα-
λύτερη έκταση τα ποσά απαιτήσεων, που είναι αναγκαία
για τη διατροφή πιστωτή ή της οικογένειάς του ή τρίτων
προσώπων.

7. Επί της παραγράφου 7 (συµπλήρωση του άρθρου
103 ν. 3588/2007 µε νέα παράγραφο 7).
Προτείνεται η επαναφορά του κανόνα που είχε εισα-

χθεί µε το άρθρο 34 ν. 3858/2010 στο (παλαιό) άρθρο 99
παρ. 4 ν. 3588/2007, για µέγιστη (δίµηνη) διάρκεια της
προσωρινής διαταγής. Όµως η ίδια µέγιστη διάρκεια α-
φορά και τα ίδια τα προληπτικά µέτρα που διατάσσονται
µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Εννοείται ό-
τι σε καµιά περίπτωση δεν θα είναι δυνατόν τα προληπτι-
κά µέτρα να ισχύουν µετά τη «λήξη» της διαδικασίας ε-
ξυγίανσης,  (συνδ. άρθρα 103 παρ. 1 και 99 παρ. 6), ακό-
µη και αν αυτή συµβαίνει εντός του διµήνου, εκτός αν η
συµφωνία προβλέπει κάτι τέτοιο (άρθρο 106ε παρ. 1
στοιχ. η’).

8. Επί της παραγράφου 8 (τροποποίηση της παραγρά-
φου 1 στοιχείο η’ του άρθρου 106ε ν. 3588/2007).
Προτείνεται η µείωση της προθεσµίας του εξαµήνου

του άρθρου 106ε παρ. 1 περ. η’ σε τρίµηνο, ώστε οι µη

συµβαλλόµενοι στη συµφωνία πιστωτές να µην δεσµεύ-
ονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα από την αναστολή
των ατοµικών διώξεων, που έχει τυχόν αποτελέσει πε-
ριεχόµενο της συµφωνίας.

9. Επί της παραγράφου 9 (συµπλήρωση της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 106ε ν. 3588/2007 µε νέο στοιχείο ι’).
Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι η συµφωνία

εξυγίανσης µπορεί να προβλέπει την καταβολή πρόσθε-
των ποσών σε περίπτωση βελτίωσης της θέσης του οφει-
λέτη. Βεβαίως η δυνατότητα αυτή θα υπήρχε και χωρίς
τη νέα διάταξη, η τελευταία όµως κρίνεται χρήσιµη προ-
κειµένου να διευκρινισθεί ότι σε µια τέτοια περίπτωση η
συµφωνία θα πρέπει να ορίζει µε ακρίβεια τις προϋποθέ-
σεις καταβολής των επιπλέον αυτών ποσών.

10. Επί της παραγράφου 10 (αντικατάσταση του άρ-
θρου 106ε παρ. 3 ν. 3588/2007).
Το ισχύον άρθρο 106ε παρ. 3 ορίζει ότι η συµφωνία

µπορεί να ανάγει τη µη τήρησή της σε διαλυτική αίρεση
ή σε λόγο καταγγελίας. Με την προτεινόµενη αναµόρ-
φωση της παραγράφου 3 διευκρινίζεται για αποφυγή πα-
ρεξηγήσεων ότι µια τέτοια ρήτρα αφορά τη γενική κα-
τάργηση ολόκληρης της συµφωνίας και ότι σε κάθε περί-
πτωση ο κάθε πιστωτής δεν εµποδίζεται να επιδιώξει α-
τοµικά την ικανοποίηση των δικαιωµάτων του, όπως προ-
κύπτουν από τη συµφωνία, µε όλα τα µέσα του κοινού δι-
καίου, περιλαµβανοµένης της υπαναχώρησης και της κα-
ταγγελίας.

11. Επί της παραγράφου 11 (συµπλήρωση του άρθρου
106στ ν. 3588/2007 µε νέα παράγραφο 6).
Με τη νέα παράγραφο 6 εναρµονίζεται ο χρόνος της

δικασίµου για την επικύρωση της συµφωνίας µε το χρό-
νο για τη συζήτηση της αίτησης ανοίγµατος της διαδικα-
σίας εξυγίανσης (εντός διµήνου, άρθρο 100 παρ. 6). Η
νέα αυτή διάταξη στοχεύει και αυτή στην κατά το δυνα-
τόν συντόµευση της όλης διαδικασίας.

12. Επί της παραγράφου 12 (τροποποίηση του άρθρου
106η παρ. 3 ν. 3588/2007, ποινική διάταξη)
Με τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου

3 του άρθρου 106η, όπως τέθηκε µε το άρθρο 12 του Ν.
4013/2011, ορίσθηκε η εξάλειψη του αξιοποίνου των αδι-
κηµάτων καθυστέρησης οφειλών προς το Δηµόσιο και τα
ασφαλιστικά ταµεία. Διατυπώθηκαν φόβοι ότι η διάταξη
αυτή µπορεί να οδηγεί σε καταχρήσεις. Είναι σαφές ότι
ο νοµοθέτης δεν αναφέρεται σε πράξεις φοροδιαφυγής,
αλλά µόνο σε πράξεις «καθυστέρησης», δηλαδή υπερη-
µερίας σε σχέση µε την καταβολή οποιωνδήποτε χρηµα-
τικών οφειλών προς το δηµόσιο που είναι ήδη βεβαιωµέ-
νες ταµειακά σε Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία, για διάστηµα καθυ-
στέρησης µεγαλύτερο των 4 µηνών και που, ως γνωστό,
τυποποιούνται ως ποινικά αδικήµατα στο άρθρο 25 Ν.
1882/1990 (όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 2523/1997). Έτσι και υπό την ισχύουσα µορφή της,
η ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα αδικήµατα της φοροδια-
φυγής που τυποποιούνται στο µν 2523/1997 και, ειδικό-
τερα, δεν καταλαµβάνει τα αδικήµατα των άρθρων 17 (α-
δίκηµα φοροδιαφυγής µε την παράλειψη υποβολής ή την
υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήµα-
τος), 18 (αδίκηµα φοροδιαφυγής µε µη απόδοση ή ανα-
κριβή απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούµενων φόρων, τε-
λών ή εισφορών) και 19 (αδίκηµα φοροδιαφυγής µε πλα-
στά ή εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία καθώς
και µε µη εφαρµογή των διατάξεων του ΚΒΣ). Ωστόσο
κρίνεται σκόπιµη η απαλοιφή οποιασδήποτε πιθανότητας
παρερµηνείας της βούλησης του νοµοθέτη προς την πα-
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ραπάνω κατεύθυνση, επειδή παρατηρήθηκαν φαινόµενα
καταχρηστικής επίκλησης της διάταξης. Προτείνεται έ-
τσι η αναστολή της ποινικής δίωξης µόνο για τα αδική-
µατα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 που έχουν τελε-
σθεί πριν από την υποβολή της αίτησης για το άνοιγµα
της διαδικασίας κατά το άρθρο 100. Επίσης, κρίνεται
πρώιµο να οδηγεί σε εξάλειψη του αξιόποινου µόνη η δι-
καστική επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης. Αντίθε-
τα, κατά το στάδιο αυτό, προκειµένου να παρασχεθεί ε-
πιπλέον κίνητρο για την υλοποίηση της συµφωνίας και
την επίτευξη της εξυγίανσης, κρίνεται ορθό να αναστέλ-
λεται η ποινική διαδικασία και µόνο η απόλυτη υλοποίη-
ση της συµφωνίας εξυγίανσης να οδηγεί σε εξάλειψη
του αξιόποινου. Ας σηµειωθεί ότι η ρύθµιση αυτή είναι α-
νάλογη και προς τα κίνητρα που παρέχει ο νοµοθέτης µε
την υποπερίπτωση ββ της περ. στ’ της παρ. 8 του άρθρου
3 Ν. 4038/2012.

13. Επί της παραγράφου 13 (µεταβατική διάταξη).
Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι οι τροποποιήσεις που

εισάγονται στον Πτωχευτικό Κώδικα µε το παρόν νοµο-
σχέδιο καταλαµβάνουν και τις εκκρεµείς διαδικασίες.

Άρθρο 236
Μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας

Με την προτεινόµενη διάταξη επιδιώκεται η υπαγωγή
της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Α-
νάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από
1.6.2012. Το εγχείρηµα της αποµάκρυνσης της Γενικής
Γραµµατείας Καταναλωτή από το Υπουργείο Ανάπτυξης
µε το π.δ. 96/2010 (Α΄170) οδήγησε στην αποµόνωση
του καταναλωτή από τους άλλους φορείς της αγοράς,
τον αποδυνάµωσε και αποτέλεσε τροχοπέδη στη βελ-
τίωση της θέσης του. Σε µια περίοδο όµως οικονοµικής
κρίσης, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η αγορά και η πολιτεία
να ενισχύσουν τους δεσµούς τους µε την κοινωνία. 

Είναι γεγονός ότι το αντικείµενο της Γενικής Γραµµα-
τείας Καταναλωτή είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη λει-
τουργία της αγοράς και του ανταγωνισµού και κατά συ-
νέπεια µε τη λειτουργία της Γενικής Γραµµατείας Εµπο-
ρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας. Οι καταναλωτές αποτελούν θεµελιώδη
φορέα της λειτουργίας της αγοράς. Η µεταφορά της  αρ-
µοδιότητας της προστασίας του καταναλωτή  προκάλε-
σε  σύγχυση αρµοδιοτήτων, διάσπαση των µηχανισµών
εποπτείας της αγοράς, αδυναµία επιβολής της νοµοθε-
σίας για την προστασία του καταναλωτή, µε  συνέπεια ο
καταναλωτής να µείνει απροστάτευτος απέναντι στις α-
θέµιτες πρακτικές των εµπόρων. Είναι βέβαιο ότι µε δια-
σπασµένους τους πόλους παρακολούθησης του ανταγω-
νισµού, της αγοράς και του καταναλωτή δεν µπορεί κα-
νείς να ελπίζει σε συγκράτηση των τιµών, ούτε και στην
εφαρµογή µιας ενιαίας πολιτικής απαραίτητης για την
ουσιαστική προστασία των καταναλωτών. Επιπρόσθετα,
σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ασάφεια ως προς ποια
νοµοθεσία εφαρµόζεται, η Αγορανοµική ή ο νόµος περί
Προστασίας Καταναλωτή, γεγονός που δυσχεραίνει το
έργο των οργάνων εποπτείας της αγοράς των δυο Υ-
πουργείων αλλά και των Υπηρεσιών Εµπορίου των Περι-
φερειακών Διοικήσεων. Πεδίο εφαρµογής του βασικού
νοµοθετικού πλαισίου για την Προστασία του Καταναλω-
τή (ν. 2251/1994) είναι οι καταναλωτές και οι προµηθευ-

τές. Οι δύο ιδιότητες στη λειτουργία της αγοράς είναι
αλληλένδετες και για το λόγο αυτό καλύπτονται από το
ίδιο νοµοθετικό πλαίσιο. H Ευρωπαϊκή εµπειρία έχει δεί-
ξει ότι η προώθηση της πολιτικής για τον καταναλωτή ε-
πιτυγχάνεται καλύτερα, όταν η διάσταση της προστα-
σίας του καταναλωτή εντάσσεται σε όλες τις πολιτικές
που αφορούν στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.  

Για όλους τους ανωτέρω λόγους προκρίνεται η µετα-
φορά του συνόλου των αρµοδιοτήτων, θέσεων και προ-
σωπικού της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή στη Γενι-
κή Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Α-
νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και η υποκατά-
σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Εφαρµο-
γής των Δράσεων στον τοµέα του Εµπορίου στα δικαιώ-
µατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρ-
µογή των δράσεων της Γενικής Γραµµατείας Καταναλω-
τή  για τις οποίες έχει ορισθεί µε οποιοδήποτε τρόπο δι-
καιούχος η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής συγχρηµατοδο-
τούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
µείο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης.

Άρθρο 237 
Διοικητικές κυρώσεις για αγορανοµικές παραβάσεις

Με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού ε-
πιδιώκεται αφενός η ενοποίηση του νοµικού πλαισίου
για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις παραβά-
σεις του Αγορανοµικού Κώδικα και των κατ’ εξουσιοδό-
τηση αυτού εκδιδόµενων Αγορανοµικών Διατάξεων και,
αφετέρου, η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του εν
λόγω πλαισίου και η προσαρµογή του στα νέα δεδοµένα
οργάνωσης του Κράτους που εισήγαγε ο ν. 3852/2010
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Α΄ 87), µε στόχο την καλύτερη προ-
στασία των συµφερόντων της αγοράς και των κατανα-
λωτών. 
Με τις παραγράφους 1 και 2 τροποποιείται η διαδικα-

σία επιβολής προστίµου για τις παραβάσεις του Αγορα-
νοµικού Κώδικα, που αποποινικοποιήθηκαν βάσει του ν.
3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων
του ν.δ 136/1946 «Περί Αγορανοµικού Κώδικος» και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 115), µέσα, αφ’ ενός από την αντικα-
τάσταση των άρθρων 3 και 8 και, αφ’ ετέρου, την κατάρ-
γηση των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4, καθώς
και του άρθρου 5 του τελευταίου αυτού νόµου. 
Στο νέο άρθρο 3 του ν. 3668/2008 επαναλαµβάνεται η

προγενέστερη ρύθµιση περί επιβολής µικρών προστίµων
απευθείας από τα ελεγκτικά όργανα ενώ για τα µεγαλύ-
τερα πρόστιµα η αρµοδιότητα επιβολής µεταφέρεται α-
πό το Νοµάρχη (πλέον Περιφερειάρχη από την ισχύ του
ν. 3852/2010) στον ιεραρχικώς ανώτερο των ελεγκτών,
για το σύνολο του προστίµου, ενώ η προθεσµία έκδοσης
της σχετικής απόφασης συντοµεύεται. Με αυτόν τον
τρόπο διασφαλίζεται η χρονική εγγύτητα της επιβολής
του προστίµου στο χρόνο τέλεσής του καθώς και η άµε-
ση πληροφόρηση του αρµόδιου για την επιβολή οργάνου
από τους ελεγκτές.
Με το προτεινόµενο άρθρο 8 του ν. 3668/2008 επανα-

καθορίζεται η αρµοδιότητα διοικητικού ελέγχου των α-
ποφάσεων επιβολής προστίµου. Για τα πρόστιµα που ε-
πιβάλλονται από όργανα της κεντρικής ή αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης η αρµοδιότητα ανατίθεται στον Γενικό
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ενώ για τα πρό-
στιµα που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα της
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τοπικής αυτοδιοίκησης και των εποπτευόµενων από αυ-
τήν φορεών, αρµόδιος είναι ο  Περιφερειάρχης. 
Με την παράγραφο 3 εισάγεται νέο άρθρο 8α στο ν.

3668/2008 που αφορά την επιβολή διοικητικών κυρώσε-
ων για παραβάσεις Αγορανοµικών διατάξεων που εκδί-
δονται βάσει των άρθρων 1, 1α, 2 και 35 του Αγορανοµι-
κού Κώδικα. Με την αντικατάσταση επιδιώκεται η εναρ-
µόνιση της διαδικασίας µε αυτήν που εφαρµόζεται επί ε-
πιβολής διοικητικών προστίµων για παραβάσεις διατάξε-
ων του Αγορανοµικού Κώδικα που αποποινικοποιήθηκαν
µε το ν. 3668/2008. Επιπλέον, ενισχύεται η κυρωτική λει-
τουργία του επιβαλλόµενου προστίµου καθώς καταργεί-
ται η πρόβλεψη σύµφωνα µε την οποία, κατά το στάδιο
του δικαστικού ελέγχου από το αρµόδιο Διοικητικό Πρω-
τοδικείο, το 20% του εκάστοτε επιβαλλόµενου προστί-
µου που έπρεπε να καταβάλλεται για την παραδεκτή ά-
σκηση της προσφυγής περιοριζόταν σε χίλια ευρώ
(1.000 €). Τέλος,  καταργείται η παράγραφος 5 του άρ-
θρου 29 του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την ε-
ξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών το-
µέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης» (Α’ 202), όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 15 του ν. 3557/2007 (Α’ 100), η οποία ρύθµιζε το ί-
διο θέµα (άρθρο 281).
Με την παράγραφο 4 επιλύεται ένα διαδικαστικής φύ-

σεως ζήτηµα το οποίο ανέκυψε κατά την τετραετή µέχρι
σήµερα λειτουργία της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, η οποία συστάθηκε µε το ν. 3728/2008 (Α΄
258) και όπως εν συνεχεία αυτός τροποποιήθηκε µε τους
νόµους 3959/2011 και 4038/2012. Στο άρθρο 3 του νό-
µου προβλέπονται αναλυτικά οι αρµοδιότητες της Υπη-
ρεσίας Εποπτείας της Αγοράς. Συγκεκριµένα στην περί-
πτωση θ), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 του
ν. 4038/2012, προβλέπεται η αρµοδιότητα της Υπηρε-
σίας Εποπτείας της Αγοράς, «περί επιβολής χρηµατικών
προστίµων κατά τον Αγορανοµικό Κώδικα και την κείµε-
νη νοµοθεσία αναφορικά µε την εµπορική δραστηριότη-
τα, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων του άρθρου
26 του παρόντος νόµου περί κανόνων τεκµηρίωσης τι-
µών ενδοοµιλικών συναλλαγών». Επιπλέον, στα άρθρα 9
και 10 του ν. 3728/2008 αναλύονται ειδικότερα οι αρµο-
διότητες των Διευθύνσεων Ελέγχων και Κοστολόγησης
και Έρευνας Αγοράς αντίστοιχα, στις οποίες διαρθρώνε-
ται η Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς. Σύµφωνα µε το
άρθρο 9, η περίπτωση θ) ανήκει µόνο στην αρµοδιότητα
της Διεύθυνσης Ελέγχων, η οποία επιβάλλει κάθε πρό-
στιµο για το οποίο είναι αρµόδια η Υπηρεσία Εποπτείας
της Αγοράς. 
Πλην όµως, η Διεύθυνση Κοστολόγησης και Έρευνας

Αγοράς, παρά το γεγονός ότι έχει αρµοδιότητα για τον
έλεγχο συγκεκριµένων ρυθµίσεων και τυχόν παραβάσε-
ών τους είτε απορρέουσες από τις Αγορανοµικές Διατά-
ξεις κατ’ εξουσιοδότηση του Αγορανοµικού Κώδικα, είτε
από άλλες κανονιστικές πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση της
κείµενης νοµοθεσίας, δεν διαθέτει αρµοδιότητα επιβο-
λής των αντίστοιχων προστίµων καθώς η περίπτωση θ)
δεν περιλαµβάνεται στις αρµοδιότητές της όπως αυτές
περιγράφονται στο άρθρο 10 του ν. 3728/2008. Με την
προτεινόµενη ρύθµιση δίδεται η εξουσία στη Διεύθυνση
Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς να επιβάλει τα πρό-
στιµα για τις παραβάσεις τις οποίες διαπιστώνει κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, προς επιτάχυνση της
διοικητικής διαδικασίας και τη µείωση των γραφειοκρατι-
κών αγκυλώσεων.

Άρθρο 238
Συγχώνευση ανώνυµων εταιριών ΟΚΑΑ ΑΕ 

µε ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ

Με τη διάταξη του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται επι-
µέρους διαδικαστικά θέµατα για την ολοκλήρωση της
συγχώνευσης των ανωνύµων εταιριών ΟΚΑΑ ΑΕ και Ε-
ΤΑΝΑΛ ΑΕ.  Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η συγχώνευση
θα γίνει κατά παρέκκλιση των άρθρων του κ.ν.2190/1920
και εισάγονται διατάξεις για την ενοποίηση της περιου-
σίας των δύο εταιριών, ενώ δίδεται εξουσιοδότηση στο
ΔΣ της απορροφώσας εταιρίας να προβεί σε κάθε απα-
ραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση της συγχώνευ-
σης.

Άρθρο 239
Τροποποίηση διατάξεων για την αρχή δηµόσιων 

συµβάσεων (ν. 4013/2011) 

Με την παρούσα διάταξη επέρχονται ορισµένες βελ-
τιώσεις στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Ενιαίας Α-
νεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων. Επιδιώκεται η
βέλτιστη ρύθµιση σχετικά µε τις πιστώσεις της Αρχής µε
την εισαγωγή σχετικών µεταβατικών και συµπληρωµατι-
κών διατάξεων για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της
προκειµένου να επιτευχθεί η άµεση και απρόσκοπτη ά-
σκηση των αρµοδιοτήτων της. Eπιπλέον, θεσπίζονται
διατάξεις για την περαιτέρω στελέχωση της Αρχής προ-
κειµένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξηµένες αρ-
µοδιότητές της. Επιπρόσθετα, θεσπίζονται διατάξεις που
αποτελούν δικλείδες ασφαλείας και συντελούν στη δια-
σφάλιση και λειτουργική ανεξαρτησία των µελών της
Αρχής όπως η µη δίωξη για έκφραση γνώµης κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων των µελών και του προσωπικού
αυτής. 

Άρθρο 240
Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων υπηρεσιών

από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου

Με την παρούσα διάταξη ανατίθεται στη Γενική Γραµ-
µατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης η αρµοδιό-
τητα της σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων
παροχής υπηρεσιών ως Κεντρικής Αναθέτουσας Αρχής
µε στόχο την ορθολογική κατανοµή και αξιοποίηση των
δηµοσίων πόρων και την επίτευξη υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσιών.

Άρθρο 241
Ρυθµίσεις για την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και ΜΟΔ Α.Ε.

Η προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 αποβλέπει στην
βελτίωση του νοµικού πλαισίου που διέπει την στελέχω-
ση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Δεδοµένης της αποστολής του Εθνι-
κού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, είναι
αναγκαίο να προβλεφθεί ευέλικτος και αξιοκρατικός µη-
χανισµός επιλογής του προσωπικού του – πάντα υπό τον
έλεγχο του ΑΣΕΠ. Η προτεινόµενη διάταξη στηρίζεται
σε ανάλογη διάταξη που έχει κριθεί συνταγµατική µε το
Πρακτικό Επεξεργασίας της Ολοµελείας του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας 96/2008 και στην οποία, σηµειωτέον,
δεν προβλεπόταν, όπως εδώ, ενεργή συµµετοχή του Α-
ΣΕΠ στην επιτροπή επιλογής. 
Επιπλέον, µε την παρ. 2 της προτεινόµενης ρύθµισης,
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εισάγεται για την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. εξαίρεση από τις διατά-
ξεις περί ΔΕΚΟ, η οποία δικαιολογείται από σοβαρούς
λόγους δηµοσίου συµφέροντος, καθώς η ΕΤΕΑΝ αποτε-
λεί εργαλείο για την χορήγηση ρευστότητας στην αγορά
στην παρούσα δυσµενή δηµοσιονοµική και χρηµατοπι-
στωτική συγκυρία. Η ανάγκη ταχείας προσαρµογής των
δράσεων της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. στις ανάγκες της αγοράς δεν
συµβιβάζεται µε τις δεσµεύσεις του καθεστώτος για τις
ΔΕΚΟ. Αντίθετα, η µέχρι σήµερα υπαγωγή της ΕΤΕΑΝ
Α.Ε. στο καθεστώς ΔΕΚΟ έχει οδηγήσει σε σοβαρή επι-
βράδυνση του έργου της. Σηµειώνεται ότι η προτεινόµε-
νη εξαίρεση δεν αφορά τις µισθολογικές δεσµεύσεις,
αλλά περιορισµούς που περιορίζουν της ευελιξία της ε-
ταιρείας.

Άρθρο 242
Ρυθµίσεις θεµάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις 

(ν. 3299/2004)

Με την προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζονται ζητήµατα
που αφορούν επενδυτικά σχέδια το αντικείµενο των ο-
ποίων εντάσσεται στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρι-
σµού από ηλιακή ενέργεια που υποβλήθηκαν µέχρι τις
29.1.2010, αλλά και όλων των σχεδίων που υποβλήθη-
καν για την υπαγωγή τους στο ν.3299/2004. 
Ειδικότερα ρυθµίζεται το θέµα της µη ταυτόχρονης µε

την αίτηση, υποβολής ορισµένων δικαιολογητικών, όπως
π.χ. η άδεια εγκατάστασης, ή έγκριση περιβαλλοντικών
όρων κ.λπ. τα οποία όµως κατατέθηκαν µεταγενέστερα
αλλά η σχετική ωστόσο αίτηση για την έκδοσή των στις
αρµόδιες υπηρεσίες είχε κατατεθεί πριν την υποβολή
της αίτησης ένταξης. 
Με τη ρύθµιση αυτή ικανοποιείται ένα δίκαιο αίτηµα

αρκετών επιχειρηµατιών, οι οποίοι καθυστέρησαν µεν να
υποβάλλουν ορισµένα δικαιολογητικά, η καθυστέρηση ό-
µως αυτή δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, αλλά
στην καθυστέρηση ορισµένων υπηρεσιών να εκδώσουν
τα δικαιολογητικά αυτά. 
Για την επανεξέταση των αιτήσεων αυτών οι ενδιαφε-

ρόµενοι επιχειρηµατίες θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση
εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης
προσκοµίζοντας και τα σχετικά στοιχεία µε τα οποία θα
αποδεικνύεται ότι η µεταγενέστερη κατάθεση των δικαι-
ολογητικών στις υπηρεσίες εφαρµογής του επενδυτικού
νόµου οφείλεται στην υπέρβαση των προβλεπόµενων ο-
ρίων για την έκδοση των εν λόγω δικαιολογητικών.
Τέλος, µε την παράγραφο 6 δίδεται η δυνατότητα µε-

ταβίβασης ακινήτων του οφειλέτη για την εξόφληση βε-
βαιωµένων οφειλών προς Δηµόσιο από επιστροφή επι-
χορήγησης  εφόσον υπάρχει έλλειψη ταµειακής ρευστό-
τητας αυτού.

Άρθρο 243
Τροποποίηση διατάξεων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου

Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. – ν. 3614/2007)

Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επέρχεται µια σειρά
αλλαγών στο ν. 3614/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ι-
σχύει. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη λειτουργία του
πληροφοριακού συστήµατος σώρευσης κρατικών ενι-
σχύσεων. Η ανάγκη τροποποίησης του παρόντος άρθρου
προέκυψε µετά από απαίτηση της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊ-

κού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την προτεινόµενη διάτα-
ξη της παραγράφου 2 προστίθεται και ο παρών νόµος δε-
δοµένου ότι δεν περιλαµβανόταν ώστε να είναι εφικτή η
σχεδιαζόµενη αναδιάρθρωση ή κατάργηση και των ειδι-
κών υπηρεσιών που συστάθηκαν µε τον ν. 3614/2007. Τέ-
λος, µε την παράγραφο 3, προστίθενται τρεις νέοι παρά-
γραφοι 10, 11 και 12 στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007. Με
την περίπτωση α) της παραγράφου 10 επιλύεται το πρό-
βληµα που αφορά πολλές  συµβάσεις Δηµοσίων έργων
που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν δόθηκε η δυνατότητα
καταβολής προκαταβολής στους αναδόχους µε την προ-
σκόµιση εγγυητικής επιστολής. Το γεγονός αυτό σε συν-
δυασµό µε τον περιορισµό της δανειοδότησής τους από
τις Τράπεζες καθιστά αδύνατη τη γρήγορη εκτέλεση των
έργων. Οι ανάδοχοι δεν έχουν την απαραίτητη χρηµατο-
δότηση για να αναπτύξουν µέτωπο εργασιών µε συνέ-
πεια τα έργα να εκτελούνται µε πολύ βραδείς ρυθµούς.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της περίπτωσης β) της πα-
ραγράφου 10 προβλέπεται να παρέχεται η δυνατότητα
λήψης προκαταβολής από τους αναδόχους υποχρεωτικά
στις νέες διακηρύξεις για τα συγχρηµατοδοτούµενα έρ-
γα. Τέλος, µε τη διάταξη της παραγράφου 11 λαµβάνεται
µέριµνα για την ολοκλήρωση των έργων που υλοποιούν,
ως δικαιούχοι, το Δηµόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ, οι σύνδε-
σµοι ή επιχειρήσεις των ΟΤΑ, µη εισαγµένες στο χρηµα-
τιστήριο Ανώνυµες Εταιρίες του δηµοσίου στις περιπτώ-
σεις µη επιλεξιµότητας για συγχρηµατοδότηση του ΦΠΑ
των έργων π.χ. έργα ύδρευσης – αποχέτευσης. Λόγω
έλλειψης  των αναγκαίων πόρων από τα αντίστοιχα έσο-
δα (π.χ. από την ύδρευση και αποχέτευση) κατά το χρό-
νο υλοποίησης του έργου παρατηρείται συχνά αδυναµία
πληρωµής του ΦΠΑ των τιµολογίων των έργων µε απο-
τέλεσµα να σηµειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεσή
τους λόγω µη εξόφλησης των αναδόχων µε άµεσο κίν-
δυνο διάλυσης των συµβάσεων µε υπαιτιότητα της ανα-
θέτουσας αρχής καθώς και µείωση του ρυθµού εκτέλε-
σης των έργων του ΕΣΠΑ. Με τη ρύθµιση παρέχεται η
δυνατότητα κάλυψης από το ΠΔΕ του συνόλου της δα-
πάνης για το έργο συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ
και το ποσό του ΦΠΑ το οποίο ανακτάται, να αποτελεί ο-
φειλή του φορέα µετά την ολοκλήρωση του έργου οπότε
θα γίνεται και η εκκαθάριση του. Η διάταξη αφορά φο-
ρείς του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, και για
όσο διάστηµα δεν µεταβάλλεται η νοµική τους µορφή
κατά τρόπο ώστε να απολέσουν τον δηµόσιο χαρακτήρα
τους. Η διαδικασία χρηµατοδότησης, ο τελικός προσδιο-
ρισµός του ΦΠΑ που οφείλεται και η διαδικασία επιστρο-
φής θα ρυθµιστεί µε την προβλεπόµενη Υπουργική Από-
φαση.  
Τέλος, µε την προστιθέµενη παράγραφο 12 δίδεται η

δυνατότητα χρήσης πόρων του ΕΣΠΑ για τη δηµιουργία
Ταµείων ή/και Εγγυήσεων για έργα που πραγµατοποιού-
νται στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µετά από ει-
σήγηση της Ελληνικής Κυβέρνησης, έχει προχωρήσει
στην πρόταση τροποποίησης του κανονισµού 1083/2006
για να παρέχεται η δυνατότητα µετά από πρόταση του
Κράτους µέλους να  δηµιουργούνται ταµεία επιµερισµού
κινδύνου για την παροχή εγγυήσεων ή Δανείων για έργα
που εκτελούνται στη χώρα µας. Η δυνατότητα αυτή
προϋποθέτει την αποδέσµευση των πόρων από το ΕΣΠΑ
και την διαχείρισή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για συγκεκριµένο σκοπό δηλαδή την χρηµατοδότηση συ-
γκεκριµένων έργων µε την κάλυψη όλων των κεφαλαίων
που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν επιτυχώς. Η δια-
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δικασία αυτή θα είναι σταδιακή σύµφωνα µε τις ανάγκες
που υπάρχουν για κάθε έργο. Για το λόγο αυτό θα εκδί-
δεται κοινή απόφαση των εµπλεκόµενων Υπουργών
προκειµένου να ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός αυτός για
την συµπλήρωση της χρηµατοδότησης των έργων.   
Αναφορικά µε την παράγραφο 4, στο πλαίσιο συγχρη-

µατοδοτούµενων πράξεων (έργων) του ΕΣΠΑ 2007-2013
µε φορείς υλοποίησης δηµόσιους φορείς, είναι συχνά α-
παραίτητη η σύναψη συµβάσεων έργου µε εξωτερικούς
συνεργάτες, για την υποβοήθηση ή επιστηµονική υπο-
στήριξη τους στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης
πράξης (έργου). Ενόψει του περιορισµένου χρόνου διάρ-
κειας των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων και της υ-
ποχρέωσης των φορέων για αποδοτική και ταχεία υλο-
ποίησή τους, είναι αναγκαίο να ακολουθείται µία κατά το
δυνατόν ταχεία διαδικασία, πάντα όµως µε τον απαιτού-
µενο έλεγχο. Αναλυτικός έλεγχος ως προς (α) την ανα-
γκαιότητα σύναψης συµβάσεων µε εξωτερικό συνεργά-
τη σε συνάρτηση µε τις πραγµατικές ανάγκες του φορέα
καθώς και (β) ως προς το αντικειµένου και τη διάρκεια
του έργου του (που σε καµία περίπτωση δεν δύναται να
υπερβαίνει τη διάρκεια της συγχρ/ης πράξης) γίνεται για
την έκδοση της απόφασης ένταξης της σχετικής συγ-
χρηµατοδοτούµενης πράξης. Στην ουσία επικαλύπτεται
το αντικείµενο του ελέγχου που διενεργείται σήµερα α-
πό τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρ-
ρύθµισης και το συναρµόδιο υπουργό σύµφωνα µε την ι-
σχύουσα σήµερα παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.
2527/1997 (Α΄ 206).
Αντίστοιχα, µεγάλη ανάγκη ταχείας και αποδοτικής υ-

λοποίησης  υφίσταται και για τα  προγράµµατα και ερευ-
νητικά έργα από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ίδι-
ους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια που υλοποιούν δηµόσιοι
ερευνητικοί φορείς. Οι σχετικές χρηµατοδοτήσεις χορη-
γούνται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα και µε αυ-
στηρούς χρονικούς και ποιοτικούς περιορισµούς. Αντί-
στοιχα επίσης στα εν λόγω ερευνητικά έργα ο σχετικός
αναλυτικός έλεγχος για τη σκοπιµότητα, το αντικείµενο
και τις αµοιβές εξωτερικών συνεργατών των ερευνητι-
κών φορέων γίνεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και
έγκρισης από τις αρµόδιες ευρωπαϊκές ή διεθνείς αρχές
ή τον αρµόδιο ιδιωτικό φορέα.
Σχετικά µε την παράγραφο 5 του άρθρου, σήµερα, ι-

δίως ενόψει της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, η αξιο-
ποίηση των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Α-
ναφοράς ΕΣΠΑ 2007- 2013 για την οικονοµική στήριξη
των νέων σε παρεµβάσεις που διευκολύνουν την είσοδό
τους στην αγορά εργασίας και την ανάδειξη της καινοτο-
µίας είναι καθοριστικής σηµασίας. Η χορήγηση οικονοµι-
κής ενίσχυσης σε νέους για τους ανωτέρω σκοπούς κα-
τοχυρώνεται συνταγµατικά και στο Σύνταγµα (άρθρο 16
§ 4 εδ. β Σ). Η Πολιτεία εκπληρώνει την συνταγµατική
αυτή επιταγή κατά κανόνα µέσω του διεθνώς αναγνωρι-
σµένου θεσµού των υποτροφιών, ο οποίος, παρά την ε-
κτεταµένη χρήση του, ρυθµίζεται περιπτωσιολογικά στο
νόµο. Με την προτεινόµενη διάταξη εισάγεται µία γενι-
κότερη ρύθµιση για τη δυνατότητα χορήγησης υποτρο-
φιών µε τους πόρους του ΕΣΠΑ 2007 -2013 µε όρους και
προϋποθέσεις που ορίζονται στις διοικητικές πράξεις ί-
δρυσης (πρόσκληση, απόφαση ένταξης) της εκάστοτε
σχετικής συγχρηµατοδοτούµενης πράξης.
Τέλος, σχετικά µε την παράγραφο 6, από τα σηµαντι-

κότερα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του Εθνικού Στρα-
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 είναι τα

προγράµµατα πρακτικής άσκησης ή µαθητείας για νέους,
στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος ή και εκτός
αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική
διενέργεια του θεσµού είναι η ασφαλιστική κάλυψη του
µαθητευοµένου/ασκουµένου έναντι του κινδύνου ατυχή-
µατος. Με την προτεινόµενη διάταξη επιχειρείται µία συ-
νολική ρύθµιση για όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα προ-
γράµµατα µαθητείας ή πρακτικής άσκησης για όλες τις
οµάδες επωφελούµενων (µαθητές, σπουδαστές, φοιτη-
τές, πρόσφατους αποφοίτους, ερευνητές), αντί για τις
διακριτές ρυθµίσεις που υπάρχουν µέχρι σήµερα για µε-
µονωµένες οµάδες επωφελουµένων. Ακολουθείται το
πρότυπο της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 12
του ν. 2009/1992 (Α΄ 18). Παράλληλα, δηλώνεται ρητά η
αναλογική εφαρµογή του άρθρου 60 παρ. 3 του α.ν.
1846/1951 για να διασφαλίζεται η απαλλαγή των επιχει-
ρήσεων που υποδέχονται ασκούµενους ή µαθητευόµε-
νους από την αστική ευθύνη.

Άρθρο 244
Ρυθµίσεις θεµάτων ψηφιακής σύγκλισης

Μέχρι σήµερα, η Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδια-
σµού, έχει την αρµοδιότητα του συντονισµού και της
διασφάλισης της εφαρµογής και υλοποίησης του Επιχει-
ρησιακού Προγράµµατος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ
2007-2013) και της εποπτείας της υπαγόµενης σε αυτήν
Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Επιπλέον, στους σκοπούς της Ειδικής Γραµµατείας

Ψηφιακού Σχεδιασµού περιλαµβάνεται και η διαµόρφω-
ση δράσεων και η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσε-
ων για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την εκάστοτε
ψηφιακή στρατηγική της χώρας και για την προώθηση
της πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών σε ό-
λους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δρα-
στηριότητας της χώρας.
Η υλοποίηση, παρόλα αυτά, των ανωτέρω, κατόπιν της

έκδοσης προσκλήσεων και κρατικών ενισχύσεων από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση», πραγ-
µατοποιείται από φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης και α-
πό επιχειρήσεις/ιδιώτες, ανάλογα µε τη φύση και το α-
ντικείµενο κάθε δράσης. Η Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού
Σχεδιασµού, συνεπώς, δεν δύναται µέχρι σήµερα αποτε-
λέσει φορέα υλοποίησης δράσεων, περιοριζόµενη κατ’
ανάγκην στον έλεγχο και την παρακολούθηση των ενερ-
γειών των δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράµµα-
τος.
Δεδοµένου ότι έχει καταστεί πλέον επιτακτική η ανά-

γκη άµεσης υλοποίησης και ολοκλήρωσης πολύ σηµαντι-
κών, εξειδικευµένων, ψηφιακών παρεµβάσεων και οριζό-
ντιων έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µεγάλου εύ-
ρους, ικανών να συντελέσουν στον εκσυγχρονισµό της
Δηµόσιας Διοίκησης, την αναµόρφωση των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών προς τους πολίτες της χώρας µας, τον ε-
ξορθολογισµό και καλύτερο έλεγχο των δηµοσιονοµι-
κών µεγεθών της χώρας, την ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περι-
βάλλοντος της χώρας µας, κρίνεται σκόπιµο να καταστεί
δυνατή η υλοποίηση των παραπάνω από την Ειδική
Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού, η οποία, ως έχουσα
ήδη την αρµοδιότητα της διαµόρφωσης των δράσεων
αυτών, διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία να επιληφθεί
και της υλοποίησής τους, ανταποκρινόµενη στις ιδιαιτε-
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ρότητες, την πολυπλοκότητα και τις εξειδικευµένες α-
παιτήσεις που συνεπάγεται η υλοποίηση και διαχείριση
τέτοιου είδους παρεµβάσεων. 
Με την παράγραφο 2, εισάγεται ρύθµιση σχετικά µε τη

δέσµευση και απονοµή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την
υποστήριξη της λειτουργίας δηµόσιων αγροτικών ευρυ-
ζωνικών δικτύων σε υπο-εξυπηρετούµενες περιοχές της
ελληνικής επικράτειας.  Η Ε.Ε. µε την απόφασή της
SA.32866 (2011/N) της 11/11/2011 ενέκρινε, ως συµβατή
µε το άρθρο 107 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης περί κρατι-
κών ενισχύσεων την χρηµατοδότηση µέσω πόρων του Ε-
ΣΠΑ της ανάπτυξης Δηµόσιας υποδοµής ευρυζωνικών
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για αγροτικές και
νησιωτικές υποεξυπηρετούµενες περιοχές σύµφωνα µε
τον σχεδιασµό του έργου που έχει κάνει η Ειδική Γραµ-
µατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού του ΥΠΑΑΝ σε συνεργα-
σία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
Η διάρκεια ζωής της συγκεκριµένης υποδοµής υπολο-

γίζεται σε 25 έτη και η διαχείριση της λειτουργίας της
σύµφωνα µε τον σχεδιασµό θα ανατεθεί σε Εταιρεία Ει-
δικού Σκοπού (Διαχειριστής) µέσα από συγκεκριµένη
διαγωνιστική διαδικασία που περιγράφεται στον φάκελο
κοινοποίησης που εγκρίθηκε από την ΕΕ. Το έργο διέπε-
ται από την βασική αρχή της τεχνολογικής ουδετερότη-
τας που σηµαίνει ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να
επιλέξουν την τεχνολογική λύση που κρίνουν καταλλη-
λότερη προκειµένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις
του έργου όπως αυτές έχουν περιγραφεί στο σχετικό
φάκελο και θα εξειδικευθούν στην διακήρυξη του έργου.
Αν οι υποψήφιοι ανάδοχοι επιλέξουν να αναπτύξουν τα
δίκτυά τους µε αξιοποίηση και ασύρµατης τεχνολογίας,
τότε θα απαιτηθεί η χρήση φάσµατος συχνοτήτων το ο-
ποίο πρέπει να διασφαλιστεί εξαρχής, δεδοµένου ότι α-
ποτελεί σπάνιο αλλά και κρίσιµο πόρο που συµπληρώνει
την υποδοµή που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου.
Η εκ των προτέρων δέσµευση του αναγκαίου φάσµα-

τος και η επί ίσοις όροις προαιρετική διάθεσή του στους
υποψήφιους Διαχειριστές στο πλαίσιο του έργου, δια-
σφαλίζει την ίση µεταχείριση, συµβάλει στην αποφυγή
περιορισµού του ανταγωνισµού κατά τη διαδικασία επι-
λογής Διαχειριστή  και µειώνει το συνολικό κόστος του
έργου, άρα και τη συνολική Δηµόσια Δαπάνη που θα α-
παιτηθεί για την επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµα-
τος.
Για τους παραπάνω λόγους οι Ελληνικές αρχές πρέπει

να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλί-
σουν το απαιτούµενο φάσµα για τα επόµενα 25 χρόνια
διαθέτοντας τις συγκεκριµένες συχνότητες αποκλειστι-
κά για τα δηµόσια αγροτικά ευρυζωνικά δίκτυα. Οι συ-
χνότητες θα διατεθούν «ex officio» στον διαχειριστή (ές)
των δηµόσιων υποδοµών για όλη την χρονική συµβατική
περίοδο λειτουργίας και θα χρησιµοποιούνται αποκλει-
στικά για τα δηµόσια ευρυζωνικά δίκτυα των αγροτικών
και νησιωτικών περιοχών. Τα δικαιώµατα χρήσης αυτών
των συχνοτήτων θα µεταφέρονται στον επόµενο διαχει-
ριστή στην περίπτωση που εντός της 25ετίας αντικατα-
σταθεί από επόµενο διαχειριστή λόγω λήξης της συµβα-
τικής περιόδου. Η χρήση των συχνοτήτων αυτών δεν εί-
ναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να ε-
πιλέξουν αν θα κάνουν ή όχι χρήση του διαθέσιµου φά-
σµατος, ανάλογα µε την τεχνολογική λύση που θα επι-
λέξουν. Επιπλέον, η ρύθµιση µεριµνά για τη χρήση ζω-
νών συχνοτήτων που δε χαρακτηρίζονται από υψηλή ε-
µπορικότητα και προβλέπει το γεωγραφικό περιορισµό

τους στις αποµακρυσµένες και υποεξυπηρετούµενες πε-
ριοχές της ελληνικής επικράτειας, ώστε να µην υπάρχει
επικάλυψη µε περιοχές όπου ήδη δραστηριοποιούνται
πάροχοι οι οποίοι έχουν προβεί στις σχετικές επενδύ-
σεις.
Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να δεσµευθούν α-

πό το Ελληνικό Δηµόσιο για 25 έτη µε σκοπό την απο-
κλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών µέσω των δηµόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δι-
κτύων οι ακόλουθες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 3670 MHz
– 3700 MHz και  3770 MHz – 3800 MHz µε βάση τους ό-
ρους  και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προτει-
νόµενο άρθρο.

Άρθρο 245
Απασχόληση ταµίων

Με τη διάταξη αυτή επιλύεται το υφιστάµενο πρόβλη-
µα της ανάγκης απασχόλησης κάποιων εργαζόµενων για
την ταµειακή, λογιστική και φορολογική τάξη των κατα-
στηµάτων λιανικής πώλησης, µετά το πέρας του ωραρί-
ου λειτουργίας τους. Με τη διάταξη προβλέπεται η δυνα-
τότητα απασχόλησης ενός υπευθύνου ταµείων και µέχρι
τριών ταµιών, επί 30 λεπτά της ώρας µετά το κλείσιµο
του καταστήµατος και υπό την προϋπόθεση πως το κατά-
στηµα παραµένει κλειστό και δεν εξυπηρετεί πελάτες,
ώστε να µην καταστρατηγείται ούτε το νόµιµο ωράριο
λειτουργίας των καταστηµάτων ούτε το ωράριο απασχό-
λησης των εργαζόµενων. Προκειµένου να µην δηµιουρ-
γούνται ζητήµατα υπερωριακής απασχόλησης, προβλέ-
πεται ότι οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι θα προσέρχο-
νται στην εργασία τους µετά την τυπική έναρξη του ωρα-
ρίου τους, σε χρόνο ίσο προς το χρόνο παραµονής τους
µετά το κλείσιµο του καταστήµατος. Τέλος, προκειµένου
να απαλειφθεί ο κίνδυνος επιβολής προστίµων ή ποινών
στις επιχειρήσεις, τα στοιχεία της κατά τα ανωτέρω απα-
σχόλησης θα αναγράφονται στα προγράµµατα ωρών ερ-
γασίας και απασχόλησης προσωπικού και θα θεωρούνται
από τις αρµόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας.

Άρθρο 246
Θέµατα προσωπικού της µόνιµης ελληνικής 

αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ

Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου υπαγορεύτηκαν α-
πό την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας
των Υπηρεσιών της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας
στον ΟΟΣΑ µέσα από την καθιέρωση µιας ευέλικτης και
µε τη λιγότερη δυνατή δαπάνη διαδικασίας πρόσληψης
προσωπικού ειδικών κατηγοριών. Ειδικότερα, µε τις προ-
τεινόµενες ρυθµίσεις: 
α) τροποποιείται και συµπληρώνεται το άρθρο 40 του

π.δ. 178/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής Οι-
κονοµίας» (Α’ 165), όπως ισχύει, προβλέποντας τη µετα-
τροπή των θέσεων οδηγού αυτοκινήτου και καθαρί-
στριας από αορίστου χρόνου σε ορισµένου και τη δυνα-
τότητα πρόσληψης, στη ΜΕΑ ΟΟΣΑ, επιτόπιου προσωπι-
κού στις ανωτέρω θέσεις καθώς και στη θέση κλητήρα
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης Ελ-
λήνων πολιτών µονίµων κατοίκων της έδρας της Αντι-
προσωπείας (επιτόπιο προσωπικό) σε θέσεις Ειδικού Ε-
πιστηµονικού Προσωπικού της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 40, και 
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β) συστήνονται θέσεις βοηθητικού προσωπικού, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
στο Γραφείο Οικονοµικού Συµβούλου στους Διεθνείς
Οργανισµούς, στις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα
πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού.

Κατά την επεξεργασία των ρυθµίσεων αυτών λήφθη-
καν υπόψη ανάλογες διατάξεις που ισχύον για προσλή-
ψεις επιτόπιου προσωπικού (βοηθητικού και επιστηµονι-
κού) σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, σύµφω-
να µε το άρθρο 149 του ν. 3566/2007 (Α΄117).

Άρθρο 247
Θέµατα του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας

Με το ν.1100/1980 «Περί ιδρύσεως του Οικονοµικού Ε-
πιµελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 295) ιδρύθηκε το Οικονοµικό
Επιµελητήριο που αποτελεί τον οργανωτικό φορέα των
οικονοµικών επιστηµόνων της χώρας. Μετά την τροπο-
ποίηση του ιδρυτικού Νόµου µε το ν. 1479/1984 «Τροπο-
ποιήσεις του ν.1100/1980 και άλλες διατάξεις» (Α’ 145)
και την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση του ιδρυτικού
νόµου Προεδρικών Διαταγµάτων και Υπουργικών Απο-
φάσεων διαπιστώθηκε ότι ο ιδρυτικός νόµος χρειάζεται
κάποιες τροποποιήσεις ώστε το Οικονοµικό Επιµελητή-
ριο να καταστεί αποτελεσµατικότερο στην υλοποίηση
των σκοπών του.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις επέρχονται ειδικότε-

ρα οι εξής τροποποιήσεις :
Με την παρ. 1 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 µετά

την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980. Με την
προστιθέµενη στο άρθρο 1 παρ. 4 δίνεται η δυνατότητα
στο Οικονοµικό Επιµελητήριο να τηρεί τα   διαθέσιµά του
και σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και όχι µόνο και απο-
κλειστικά στην Εθνική Τράπεζα, όπως ισχύει σήµερα, δε-
δοµένου ότι οι συνθήκες αγοράς (ανταγωνιστικό περι-
βάλλον)  επιτάσσουν την ανεύρεση όσον τον δυνατόν
καλύτερων και συµφερότερων όρων κατάθεσης. Στόχος
του ΟΕΕ είναι η επίτευξη ασφαλούς διαχείρισης των δια-
θεσίµων του και η υψηλότερη απόδοση αυτών, ώστε να
είναι όσο τον δυνατό πιο ανταποδοτικό προς τα µέλη
του, προσφέροντάς τους υψηλού επιπέδου υπηρεσίες,
λαµβανοµένου υπόψη ότι οι εισφορές αυτών είναι ο κυ-
ριότερος πόρος του ΟΕΕ. Προκείµενου να µεγιστοποιη-
θεί η απόδοση των διαθεσίµων του το ΟΕΕ θα διενεργεί
πλειοδοτικό διαγωνισµό καλώντας µεγάλο αριθµό τρα-
πεζικών ιδρυµάτων να ανταποκριθούν.

Με την προστιθέµενη στο άρθρο 1 παρ. 5 δίνεται η δυ-
νατότητα στο ΟΕΕ να προβαίνει σε αγορά  ακινήτων για
την στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφε-
ρειακών του Τµηµάτων. Η διάρθρωση του ΟΕΕ αναφέρε-
ται στην Κεντρική του  υπηρεσία και στα δέκα έξι Περι-
φερειακά Τµήµατα σε όλη την ελληνική επικράτεια και
µέχρι σήµερα εκµισθώνει ακίνητα µετά από δηµόσιους
µειοδοτικούς διαγωνισµούς. Χωρίς  την δυνατότητα αγο-
ράς  ακινήτου  το ΟΕΕ υποχρεώνεται  στην ανάληψη  µε-
γάλης  δαπάνης για την µίσθωση όλων των ακινήτων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες του,  ενώ µε την αγορά ακινή-
των και µάλιστα µε τις σηµερινές συνθήκες που επικρα-
τούν στην αγορά επιτυγχάνεται, και µάλιστα µε οικονο-
µίες κλίµακος, η απόκτηση σηµαντικής αξίας περιουσια-
κών στοιχείων.    
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου, ει-

σάγεται η κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας. Το Οικονοµι-
κό Επιµελητήριο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη θέσπισης

κανονιστικών  διατάξεων  σχετικά µε την ανάληψη και ε-
κτέλεση των  πάσης φύσεως λογιστικών και φοροτεχνι-
κών εργασιών, τον καθορισµό  των αρµοδιοτήτων και υ-
ποχρεώσεων των πιστοποιηµένων λογιστών που  απα-
σχολούνται  ως ελεύθεροι  επαγγελµατίες  ή ως µισθω-
τοί στον ιδιωτικό  και  δηµόσιο τοµέα, αποφάσισε την
κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας. Ο Κώδικας  θα  είναι
σύµφωνος  µε  τις  διατάξεις  του  Κώδικα Επαγγελµατι-
κής Δεοντολογίας της Διεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών
(International Federation of Accountants). Η εφαρµογή
του Κώδικα στοχεύει  στην  συµβολή  των  λογιστών φο-
ροτεχνικών στην προστασία των φορολογουµένων και
στην  καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και  αποκάλυψη
της φορολογητέας ύλης  στα πλαίσια της ήδη νοµοθέτη-
σης στοχευµένων µέτρων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου διευ-

ρύνεται ο κύκλος πτυχιούχων που µπορούν να ασκήσουν
το επάγγελµα του Λογιστή Φοροτεχνικού ώστε να περι-
λαµβάνονται πια και οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Διοίκη-
σης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και Διοίκησης Κοινω-
νικών και Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανι-
σµών των Σχολών Διοίκησης και Οικονοµίας των Τ.Ε.Ι..

Με το άρθρο 248 ορίζονται οι καταργούµενες διατά-
ξεις του έκτου µέρους του νοµοσχεδίου.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

I. Είναι γνωστό ότι οι προσωπικές εταιρείες, δηλ. κατά
βάση η οµόρρυθµη και η ετερόρρυθµη εταιρία αλλά, εν
µέρει, και η αφανής εταιρία,  είναι φορείς άσκησης πολύ
µικρών, µικρών και µικροµεσαίων επιχειρηµατικών δρα-
στηριοτήτων. Δεδοµένου ότι οι µικρές και µικροµεσαίες
επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής
οικονοµίας, η ύπαρξη λειτουργικού και αποτελεσµατικού
νοµοθετικού πλαισίου είναι σηµαντικός παράγων της οι-
κονοµικής ανάπτυξης. 
Παρ’ όλα αυτά ο κλάδος αυτός δικαίου δεν έχει εκσυγ-

χρονισθεί µε βάση τα νεότερα δεδοµένα. Το δίκαιο των
προσωπικών εµπορικών εταιριών (οµόρρυθµη, ετερόρ-
ρυθµη, αφανής), το οποίο περιέχεται στις διατάξεις των
άρθρων 18-28, 38-50 και 64 του Εµπορικού Νόµου (Ε-
µπΝ), ισχύει αµετάβλητο από την εισαγωγή στην Ελλά-
δα του γαλλικού εµπορικού κώδικα του 1807, δηλ. από
το 1835.  Βέβαια, τα υπάρχοντα ρυθµιστικά κενά καλύ-
φθηκαν κατά µεγάλο µέρος από τις διατάξεις των άρ-
θρων 741-784 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ), οι οποίες εφαρ-
µόζονται αναλογικά και στις προσωπικές εµπορικές εται-
ρίες (ΕµπΝ 18). Οι ρυθµίσεις, εντούτοις, του Αστικού
Κώδικα έχουν ως βάση αποκλειστικά τον µεταξύ των ε-
ταίρων προσωποπαγή συµβατικό δεσµό και δεν λαµβά-
νουν υπόψη την οπτική της εµπορικής επιχείρησης, φο-
ρέας της οποίας είναι το νοµικό πρόσωπο της εταιρίας.
Ως εκ τούτου οι διατάξεις για την αστική εταιρία δεν ε-
παρκούν για την ικανοποιητική ρύθµιση ιδίως του δικαίου
της οµόρρυθµης και της ετερόρρυθµης εταιρίας, ενόψει
και των σύγχρονων οικονοµικών δεδοµένων. Έτσι, για
παράδειγµα, ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε
δικαστική συµπαράσταση εταίρου αποτελούν, κατά τον
Αστικό Κώδικα (άρθρα 773 εδ.1 και 775), λόγο λύσης ό-
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λων των προσωπικών εταιριών, δηλ. και των εµπορικών,
µολονότι η δυνατότητα συνέχισής τους µε τους λοιπούς
εταίρους αποτελεί τον κανόνα στις οµόρρυθµες και τις
ετερόρρυθµες εταιρίες. Σύµφωνα, επίσης, µε τη διάταξη
της ΑΚ 766, όπως αυτή πάγια ερµηνεύεται από τη νοµο-
λογία, η καταγγελία οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εται-
ρίας ορισµένου χρόνου από ένα εταίρο επιφέρει πάντα
τη λύση της εταιρίας, ακόµα δηλ. και αν δεν υπάρχει
σπουδαίος λόγος. Όπως είναι φανερό, τόσο οι ως άνω
ρυθµίσεις του ΑΚ όσο και οι θέσεις της νοµολογίας δεν
ανταποκρίνονται στο αίτηµα της διατήρησης της επιχεί-
ρησης, αφού, χωρίς να υπάρχει αποχρών οικονοµικός
λόγος, µπορούν  να επιφέρουν τη διάλυση ακόµα και υ-
γιών επιχειρήσεων. 
Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα που απασχολεί είναι εκεί-

νο της νοµικής µεταχείρισης της αδηµοσίευτης οµόρ-
ρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρίας. Όπως είναι γνωστό,
νεότερες αποφάσεις (µε βασική την ΟλΑΠ 22/1998) δέ-
χονται ότι η αδηµοσίευτη οµόρρυθµη εταιρία, όπως ιδίως
η κοινοπραξία, δεν έχουν νοµική προσωπικότητα, θέση
που δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στις συναλλα-
γές. Μετά την εισαγωγή του γενικού εµπορικού µητρώ-
ου (ΓΕΜΗ),  µε την καταχώριση σε αυτό των προβλεπό-
µενων στον νόµο  (άρθρο 5 του ν. 3853/2010) στοιχείων
επιφέρει την κτήση της νοµικής προσωπικότητας των ο-
µορρύθµων και ετερορρύθµων εταιριών (άρθρο 15 παρ. 1
του ν. 3419/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12
του ν. 3853/2010). Εποµένως η καταχώριση των οµορ-
ρύθµων και ετερορρύθµων εταιριών στο ΓΕΜΗ, κατέστη,
όπως και αυτή των κεφαλαιουχικών εταιριών, συστατική
της νοµικής τους προσωπικότητας. Παρ’ όλα αυτά, παρα-
µένει το ζήτηµα της, µετά τη νοµοθετική αυτή µεταβολή,
τύχης της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας, η ο-
ποία λειτουργεί χωρίς να έχει καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ,
όπως ιδίως η κοινοπραξία, η οποία, σύµφωνα µε την προ-
αναφερθείσα νοµολογία, έχει τον χαρακτήρα αδηµοσί-
ευτης οµόρρυθµης εταιρίας, καθώς και των ανώνυµων ε-
ταιριών που έχουν ιδρυθεί σε µη κοινοτικές χώρες και
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τη νοµο-
λογία (βλ. µεταξύ άλλων, ΟλΑΠ 2/2003, ΔΕΕ 2003, 525),
οι εταιρίες αυτές, αν και ανυπόστατες ως ανώνυµες ε-
ταιρίες,  ισχύουν  κατά µετατροπή ως de facto οµόρρυθ-
µες εταιρίες. Η, µε βάση τις ως άνω νοµοθετικές ρυθµί-
σεις, καθιέρωση του συστατικού χαρακτήρα της καταχώ-
ρισης των οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιριών, µε
τις οποίες καταργείται εφεξής η οντότητα της de facto
(δηλ. της λειτουργούσας αδηµοσίευτης εταιρίας), δηµι-
ουργεί σοβαρά προβλήµατα (προς τα έσω και προς τα έ-
ξω σχέσεις των εταίρων, ευθύνη έναντι τρίτων, ικανότη-
τα δικαίου), τα οποία η Επιτροπή έπρεπε να αντιµετωπί-
σει. 

ΙΙ.  Ειδικότερα, οι  προτεινόµενες διατάξεις έχουν ως
εξής:

Άρθρο 249
Έννοια, εφαρµοζόµενες διατάξεις

Καθορίζεται η έννοια της οµόρρυθµης εταιρίας και
προβλέπεται διάταξη γενικής εφαρµογής, σύµφωνα µε
την οποία εφαρµόζονται και ως προς την οµόρρυθµη ε-
ταιρία οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την εταιρία,
εφόσον δεν υπάρχει άλλη ειδική ρύθµιση.

Άρθρο 250
Εταιρική επωνυµία

Προβλέπεται ότι η επωνυµία της οµόρρυθµης εταιρίας
δεν είναι υποχρεωτικό να σχηµατίζεται από τα ονόµατα
των εταίρων, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα, αλλά ότι µπορεί
να σχηµατισθεί και από το αντικείµενο της επιχείρησης ή
από άλλες ενδείξεις. Η πρόταση λαµβάνει υπόψη την
πραγµατικότητα των συναλλαγών, όπου είναι πολύ συ-
χνό το φαινόµενο η οµόρρυθµη εταιρία να είναι περισσό-
τερο γνωστή µε τον διακριτικό της τίτλο παρά µε την ε-
πωνυµία της.

Άρθρο 251
Δηµοσιότητα

Για να συσταθεί η οµόρρυθµη εταιρία πρέπει να κατα-
χωρισθεί στο ΓΕΜΗ, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προ-
βλέψεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 του ν.
3853/2010, οπότε και αποκτάται η νοµική της προσωπι-
κότητα (άρθρο 251 παρ. 1 και 2). 

Στην παρ. 3 αντιµετωπίζεται, µε δυο επί µέρους διατά-
ξεις (εδ. 1 και εδ.2), το προαναφερθέν ζήτηµα της λει-
τουργούσας αλλά µη καταχωρισθείσας στο ΓΕΜΗ εται-
ρίας. Σύµφωνα µε την πρώτη (εδ. 1), εφόσον η εταιρία
αρχίσει εµπορική δραστηριότητα πριν από την καταχώρι-
σή της στο ΓΕΜΗ, εφαρµόζονται, και ως προς αυτή, οι
διατάξεις για την οµόρρυθµη εταιρία. Εποµένως, για τα
εταιρικά χρέη εταιρίας που ασκεί εµπορική δραστηριότη-
τα χωρίς να έχει καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ ευθύνονται ό-
λοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον (και όχι δι-
αιρεµένα, όπως προβλέπεται στην ΑΚ 759), οι δε συναλ-
λαγές που συνάπτει έστω ένας εταίρος µε τρίτους δε-
σµεύουν την εταιρία και τους εταίρους (κατ’ αντίθεση
προς τον κανόνα της ΑΚ 748, ο οποίος καθιερώνει τη
συλλογική εκπροσώπηση), ακόµα και αν οι εταίροι είχαν
συµφωνήσει µεταξύ τους ότι η εκπροσώπηση της εται-
ρίας θα ασκείται από περισσότερους ή και από όλους
τους εταίρους. Σύµφωνα µε τη δεύτερη διάταξη (εδ. 2), η
µη καταχωρισθείσα στο ΓΕΜΗ εταιρία, η οποία ασκεί ε-
µπορική δραστηριότητα, παρότι δεν έχει νοµική προσω-
πικότητα, έχει ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανό-
τητα (έτσι, ήδη υπό το παλαιό καθεστώς, ΟλΑΠ
14/2007). Με τη ρηξικέλευθη αυτή διάταξη αναγνωρίζε-
ται ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα και σε ε-
νώσεις προσώπων εµπορικού σκοπού. Σ’ αυτές, φορέας
της εταιρικής περιουσίας είναι η ένωση («συλλογική ε-
νότητα»), η οποία έχει εταιρική επωνυµία και αδικοπρα-
κτική ικανότητα. Με την ως άνω ρύθµιση αφ’ ενός εξυπη-
ρετούνται οι εµπορικές συναλλαγές, αφ’ ετέρου εναρµο-
νίζεται το ουσιαστικό δίκαιο µε το δικονοµικό, το οποίο
αναγνωρίζει και στις ενώσεις προσώπων ικανότητα δια-
δίκου (ΚΠολΔ 62 εδ.2). 

Άρθρα 252-256
Σχέσεις προς τα έσω

Οι σπουδαιότερες ρυθµίσεις σχετικά µε τις προς τα έ-
σω σχέσεις των εταίρων είναι οι εξής: 
α) Γίνεται σαφής διαχωρισµός της προς τα έσω εξου-

σίας των διαχειριστών (διαχειριστική εξουσία) από την
προς τα έξω (εκπροσωπευτική εξουσία), µια διάκριση
που δεν απαντάται στο κείµενο του ΑΚ για την αστική ε-
ταιρία αλλά που έχει καθιερωθεί. Η προς τα έσω εξουσία
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είναι στενότερη της προς τα έξω, η δε υπέρβασή της δεν
επηρεάζει το κύρος της πράξης αλλά δηµιουργεί µόνο
ευθύνες του διαχειριστή, σε αντίθεση µε την υπέρβαση
της προς τα έξω εξουσίας, η οποία έχει ως συνέπεια την
ακυρότητα της πράξης 
β) Προβλέπεται διάκριση αποφάσεων που λαµβάνο-

νται από όλους τους εταίρους, όπως είναι π.χ. η τροπο-
ποίηση του καταστατικού (άρθρο 253), και διαχειριστι-
κών αποφάσεων που λαµβάνονται από τους διαχειρι-
στές (άρθρο 254). Παρ’ όλα αυτά, προβλέπεται ότι για τη
λήψη διαχειριστικών αποφάσεων που βρίσκονται εκτός
της συνήθους διαχείρισης απαιτείται συναίνεση όλων
των εταίρων, παρότι η, χωρίς τη συναίνεση, τέλεση από
τον διαχειριστή πράξεων µη συνήθους διαχείρισης αφή-
νει ανεπηρέαστο το κύρος της πράξης (άρθρο 254 παρ.
3). Ο εσωτερικός αυτός περιορισµός της εξουσίας των
διαχειριστών αποτελεί αντίβαρο της απεριόριστης και
εις ολόκληρον ευθύνης των εταίρων. 
γ) Πέραν της κατ’ έτος διανοµής κερδών, παρέχεται η

δυνατότητα διανοµής κερδών µε βάση προσωρινό λογα-
ριασµό, εφόσον τούτο προβλέπεται στην εταιρική σύµ-
βαση (άρθρο 255). Με τη  διάταξη αυτή αναγνωρίζεται,
και νοµοθετικά, το δικαίωµα απολήψεων.
δ) Η εταιρική συµµετοχή ανάγεται σε περιουσιακό α-

γαθό, το οποίο καθίσταται µεταβιβαστό µε πρόβλεψη
στην εταιρική σύµβαση ή µε τη συναίνεση όλων των ε-
ταίρων (άρθρο 256). 

Άρθρα 257-258
Σχέσεις προς τα έξω

α) Επεκτείνεται η εξουσία εκπροσώπησης, ώστε να ε-
νισχυθεί η ασφάλεια στις συναλλαγές. Έτσι, σε σύγκλι-
ση προς τις ρυθµίσεις που ισχύουν στις κεφαλαιουχικές
εταιρίες, προβλέπεται ότι περιορισµοί της εκπροσωπευ-
τικής εξουσίας µε την εταιρική σύµβαση ή µε απόφαση
των εταίρων δεν προβάλλονται στους τρίτους, χωρίς να
εξετάζεται, αν οι τρίτοι είναι ή όχι καλόπιστοι (άρθρο
257 παρ. 3 εδ. 3). Σε περίπτωση όµως τέλεσης πράξης
καθ’ υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, η εταιρία µπορεί
να προβάλει την υπέρβαση, µόνο όµως εφόσον ο τρίτος
δεν την γνώριζε ή δεν όφειλε να τη γνωρίζει (άρθρο 257
παρ. 3 εδ. 2). Η απόκλιση αυτή από την ακραιφνή αρχή
της Prokura κρίθηκε σκόπιµη ενόψει και της απεριόρι-
στης ευθύνης των εταίρων από τις πράξεις που τελεί ο
διαχειριστής. 
β) Μετά τον προσδιορισµό της ευθύνης των εταίρων, η

οποία ουσιαστικά δεν µεταβάλλεται, προβλέπεται ότι ο
νεοεισερχόµενος εταίρος ευθύνεται και για τα πριν την
είσοδό του στην εταιρία χρέη, ζήτηµα αµφιλεγόµενο µέ-
χρι σήµερα (άρθρο 258).

Άρθρα 259, 260
Λύση της εταιρίας

Προβλέπεται ως νέος λόγος η λύση της εταιρίας µε δι-
καστική απόφαση ύστερα από αίτηση του εταίρου, εφό-
σον υπάρχει σπουδαίος λόγος (άρθρο 259 παρ. 1 στοιχ.
δ). Η ρύθµιση αποτρέπει τη λύση της εταιρίας χωρίς να
υπάρχει πράγµατι σπουδαίος λόγος, όπως δέχεται η νο-
µολογία που προαναφέρθηκε σχετικά µε την καταγγε-
λία. Δεδοµένου ότι προβλέπεται και δικαίωµα εξόδου
του εταίρου, το δικαίωµα δικαστικής λύσης της εταιρίας
παρέχεται ως ultimum refugium σε περιπτώσεις που ο ε-

ταίρος έχει προς τούτο ειδικό έννοµο συµφέρον. Η δικα-
στική λύση της εταιρίας για σπουδαίο λόγο αφορά τόσο
την εταιρία αορίστου όσο και την ορισµένου χρόνου. 
Σε αντίθεση µε το µέχρι σήµερα ισχύον δίκαιο, προ-

βλέπεται ότι ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε
δικαστική συµπαράσταση εταίρου επιφέρουν τη λύση
της εταιρίας µόνο, εφόσον προβλέπεται στην εταιρική
σύµβαση (αντιστροφή του κανόνα των ΑΚ 773 και 775)
(άρθρο 260). Η διάταξη λαµβάνει υπόψη την αρχή της
διατήρησης της επιχείρησης, για την οποία έγινε ήδη λό-
γος. 

Άρθρο 261
Εκούσια έξοδος εταίρου

Πέραν της δυνατότητας του εταίρου να επιφέρει τη δι-
καστική λύση της εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 259
παρ. 1 περ. δ, προβλέπεται, για πρώτη φορά, δικαίωµα ε-
ξόδου του εταίρου από την εταιρία. Το δικαίωµα εξόδου
αντικαθιστά έτσι -χωρίς όµως να καταργεί, καθόσον µπο-
ρεί να εισαχθεί µε την εταιρική σύµβαση- το δικαίωµα
καταγγελίας. Η άσκηση του δικαιώµατος  επιφέρει, τόσο
στην εταιρία αορίστου όσο και ορισµένου χρόνου, την ά-
µεση έξοδο του εταίρου από την εταιρία. Εντούτοις,
στην εταιρία ορισµένου χρόνου η καταβολή στον εξελ-
θόντα εταίρο της αξίας της συµµετοχής του θα εξαρτη-
θεί από τη συνδροµή σπουδαίου λόγου, η ύπαρξη του ο-
ποίου κρίνεται από το δικαστήριο. Η ρύθµιση έχει το πλε-
ονέκτηµα ότι µε αυτή ξεκαθαρίζουν αµέσως τα πράγµα-
τα αλλά και εξισορροπούνται τόσο τα συµφέροντα της ε-
ταιρίας -καθόσον η απώλεια της αξίας της µερίδας απο-
τελεί αντικίνητρο για την άσκηση αβάσιµων ή καταχρη-
στικών δηλώσεων εξόδου- όσο και του εξερχοµένου, ο
οποίος δεν θα πρέπει να αναµένει την κρίση του δικα-
στηρίου, για να εξέλθει από την εταιρία, µε συνέπεια να
µη δεσµεύεται µέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφα-
σης µε υποχρεώσεις και αντίστοιχες προσωπικές ευθύ-
νες που δηµιουργούνται από µια διαχείριση που δεν ε-
γκρίνει.

Άρθρο 262
Έξοδος εταίρου προκαλούµενη 

από ατοµικό δανειστή του

Στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών υπάρχει ένα ση-
µαντικό κενό: Οι ατοµικοί δανειστές των εταίρων δεν έ-
χουν τη δυνατότητα να ρευστοποιήσουν την αξία που
περικλείεται στην εταιρική συµµετοχή του οφειλέτη ε-
ταίρου τους, παρά µόνο να κατάσχουν τις απαιτήσεις
στα κέρδη και το προϊόν εκκαθάρισης. Τούτο οφείλεται
στο ότι οι προσωπικές εταιρίες, λόγω ακριβώς του προ-
σωποπαγούς τους χαρακτήρα, είναι κλειστές εταιρίες,
στις οποίες δεν µπορούν να εισέλθουν τρίτα πρόσωπα.
Γι’ αυτό και η εταιρική συµµετοχή ανήκει στα περιουσια-
κά στοιχεία που εξαιρούνται από την κατάσχεση (ΚΠολΔ
982 παρ. 2 στοιχ. β). Με την προτεινόµενη ρύθµιση πα-
ρέχεται, κατά το πρότυπο του γερµανικού δικαίου, στους
ατοµικούς δανειστές των οµορρύθµων εταίρων το δικαί-
ωµα να ζητήσουν από το δικαστήριο  την έξοδο του ο-
φειλέτη εταίρου, εφόσον αποβεί άκαρπη αναγκαστική ε-
κτέλεση κατά της περιουσίας του. Έτσι, ο ατοµικός δα-
νειστής µπορεί να προβεί σε κατάσχεση της απαίτησης
που έχει ο εξερχόµενος εταίρος κατά της εταιρίας για
καταβολή της αξίας της µερίδας του.
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Άρθρο 263
Αποκλεισµός εταίρου

Η διάταξη αναφέρεται στον αποκλεισµό εταίρου σε
περίπτωση που το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει τη
δικαστική λύση της εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 259
παρ. 1 περίπτ. δ για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο
ενός των εταίρων. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο
µπορεί, αντί της λύσης της εταιρίας, να αποφασίσει τον
αποκλεισµό του εταίρου αυτού µετά από αίτηση των λοι-
πών εταίρων. 

Άρθρο 264
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις εξερχόµενου 

και αποκλειόµενου εταίρου

Η διάταξη καλύπτει ένα σηµαντικό κενό του Αστικού
Κώδικα, ο οποίος δεν προβλέπει, όπως ο γερµανικός α-
στικός κώδικας, ποια δικαιώµατα έχει ο εξερχόµενος και
ο αποκλειόµενος εταίρος κατά της εταιρίας. Στην προ-
τεινόµενη διάταξη, που οµοιάζει µε τη ρύθµιση του άρθρ.
33 ν. 3190/1955,  προβλέπεται αφενός ότι ο εξερχόµε-
νος ή αποκλειόµενος εταίρος έχει αξίωση κατά της εται-
ρίας για καταβολή της πλήρους αξίας της µερίδας του, ε-
φόσον η εταιρική σύµβαση δεν προβλέπει διαφορετικά,
αφετέρου ότι σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον
προσδιορισµό της αξίας της µερίδας αποφαίνεται το δι-
καστήριο. Προβλέπεται, επίσης, υποχρέωση του αποχω-
ρούντος εταίρου για κάλυψη των ζηµιών που του αναλο-
γούν.

Άρθρο 265
Κληρονόµοι θανόντος εταίρου

Σκοπός των νέων ρυθµίσεων είναι η άρση του αδιεξό-
δου, στο οποίο µπορεί να βρεθεί ο κληρονόµος θανόντος
οµορρύθµου εταίρου, στον οποίο περιήλθε η εταιρική
συµµετοχή. Πράγµατι, δεδοµένου ότι δεν χωρεί µερική
αποποίηση κληρονοµίας, ο κληρονόµος βρίσκεται στο δί-
ληµµα ή να µείνει στην εταιρία ως απεριόριστα ευθυνό-
µενος εταίρος ή να αποποιηθεί την κληρονοµία. Σύµφω-
να µε τις προτεινόµενες διατάξεις, παρέχεται, κατά το
πρότυπο του γερµανικού εµπορικού κώδικα, στον κληρο-
νόµο θανόντος οµορρύθµου εταίρου το δικαίωµα να ε-
ξαρτήσει την παραµονή του στην εταιρία από το αν οι
λοιποί εταίροι δεχτούν να λάβει τη θέση ετερόρρυθµου
εταίρου. Αν οι εταίροι απορρίψουν την πρόταση αυτή, ο
κληρονόµος µπορεί να εξέλθει από την εταιρία. 

Άρθρο 266
Συνέχιση της εταιρίας

Προβλέπεται δυνατότητα συνέχισης της εταιρίας µε α-
πόφαση όλων των εταίρων σε περίπτωση πτώχευσης
της εταιρίας, εφόσον επικυρώθηκε δικαστικά το σχέδιο
αναδιοργάνωσης ή επήλθε η πτωχευτική αποκατάσταση
της εταιρίας. 

Άρθρο 267
Μονοπρόσωπη εταιρία

Δεδοµένου ότι η οµόρρυθµη εταιρία δεν είναι µόνο
σύµβαση αλλά και νοµικό πρόσωπο, είναι νοητή η ύπαρ-
ξη µονοπρόσωπης εταιρίας. Με τη διάταξη παρέχεται η

δυνατότητα προσωρινής, επί τρίµηνο, συνέχισης της ε-
ταιρίας, σε περίπτωση που αποχωρήσουν όλοι οι εταίροι
πλην ενός, µέχρι την είσοδο νέου εταίρου. Και η διάταξη
αυτή, όπως και η προηγούµενη, λαµβάνει υπόψη την αρ-
χή της διατήρησης της εταιρικής επιχείρησης. 

Άρθρα 268, 269
Εκκαθάριση - Παραγραφή

Νέα είναι η διάταξη, σύµφωνα µε την οποία τα βιβλία
και έγγραφα της εταιρίας παραδίδονται προς φύλαξη σε
έναν από τους εταίρους ή σε τρίτο (άρθρο 268 παρ. 5 εδ.
2), ενώ στο άρθρο 269 ρυθµίζεται κατά τρόπο ολοκληρω-
µένο το θέµα της παραγραφής των αξιώσεων των τρίτων
κατά των εταίρων σε περίπτωση λύσης της εταιρίας ή ε-
ξόδου ή αποκλεισµού του εταίρου.

Άρθρο 270
Αστική εταιρία µε νοµική προσωπικότητα

Η προσθήκη της διάταξης του άρθρ. 784 στον Αστικό
Κώδικα, παρότι επιτυχής, δηµιουργεί ζητήµατα, καθόσον
όλες οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την εταιρία έ-
χουν ως αφετηρία ότι η αστική εταιρία είναι ένωση προ-
σώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα. Τίθεται, λοιπόν, το
ζήτηµα ποιες από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για
την εταιρία εφαρµόζονται και στην αστική εταιρία µε νο-
µική προσωπικότητα και ποιες όχι. Η πλέον γνωστή διχο-
γνωµία που έχει προκύψει αναφέρεται στο αν οι εταίροι
αστικής εταιρίας µε νοµική προσωπικότητα ευθύνονται ή
όχι για τα χρέη της. 
Η Επιτροπή θεώρησε ότι είχε µια καλή ευκαιρία να

ρυθµίσει το θέµα των εφαρµοζόµενων διατάξεων στην
αστική εταιρία µε νοµική προσωπικότητα, δεδοµένου και
ότι ήδη ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας επέφερε ρήγµα
στη µε αποκλειστικά αστικού δικαίου κριτήρια αντιµετώ-
πισή της, καθόσον προέβλεψε ότι ενώσεις προσώπων µε
νοµική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονοµικό σκο-
πό έχουν πτωχευτική ικανότητα (άρθρο 2 παρ. 1 ΠτωχΚ).
Ιδίως όµως έχει πλέον επικρατήσει η αντίληψη ότι οι συ-
νέπειες της εµπορικότητας πρέπει να επεκταθούν και
στις επιχειρήσεις που επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό. Η
νέα διάταξη του άρθρου 270 λαµβάνει υπόψη τις νεότε-
ρες αυτές εξελίξεις, ενόψει και του ότι η αστική εταιρία
µε νοµική προσωπικότητα τυγχάνει τα τελευταία χρόνια
ευρείας εφαρµογής. Σύµφωνα µε τη διάταξη όλες οι δια-
τάξεις για την οµόρρυθµη εταιρία, µε εξαίρεση εκείνης
του άρθρ. 251 παρ. 3, εφαρµόζονται αναλόγως και στην
αστική εταιρία µε νοµική προσωπικότητα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η ετερόρρυθµη εταιρία, όπως είναι γνωστό, δεν είναι

ακραιφνώς προσωπική όπως η  οµόρρυθµη εταιρία, κα-
θώς σε αυτήν συµµετέχουν δυο ειδών εταίροι, εκτός
δηλ. από τους οµόρρυθµους και οι ετερόρρυθµοι. Για το
λόγο αυτό στο προτεινόµενο νοµοσχέδιο η Επιτροπή,  ό-
που το έκρινε απαραίτητο,  έθεσε  ειδικότερες διατάξεις
για τους ετερόρρυθµους εταίρους, ενώ όπου δεν υπάρ-
χει ειδικότερη πρόβλεψη στο νόµο, θα εφαρµόζονται οι
διατάξεις για την οµόρρυθµη εταιρία.
Πρέπει να ξεκινήσει κανείς από το δεδοµένο ότι  οι βα-
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σικές διαφορές µεταξύ των δυο ειδών εταίρων, οµόρ-
ρυθµων και ετερόρρυθµων, συνίστανται, πρώτον, στις
διαφορετικές, δηλ. στις µειωµένες, εξουσίες που έχουν
οι ετερόρρυθµοι εταίροι σε σύγκριση µε εκείνες των ο-
µόρρυθµων και δεύτερον,  που αποτελεί και τη λογική
συνέπεια, στην υπό προϋποθέσεις περιορισµένη ευθύνη
τους.  

ΙΙ. Οι κατ’ ιδίαν προτεινόµενες διατάξεις 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 271-273)
Στο πρώτο µέρος του Β΄ Κεφαλαίου, στο οποίο ρυθµί-

ζεται η ετερόρρυθµη εταιρία, µε τίτλο γενικές διατάξεις,
ορίζεται  ότι πρόκειται για την προσωπική εµπορική εται-
ρία µε νοµική προσωπικότητα,  η οποία έχει έναν τουλά-
χιστον εταίρο που ευθύνεται για τα χρέη της εταιρίας
περιορισµένα, τον ετερόρρυθµο, και έναν άλλο τουλάχι-
στον εταίρο, ο οποίος ευθύνεται για τα χρέη αυτά απε-
ριόριστα, τον οµόρρυθµο εταίρο (άρθρο 271). Για την ε-
πωνυµία της ετερόρρυθµης εταιρίας, εισάγεται καινοτο-
µία, καθώς, ακολουθώντας τον κανόνα που προτείνεται
και για την οµόρρυθµη εταιρία, επιτρέπεται να είναι αυτή
υποκειµενική ή αντικειµενική ή να περιλαµβάνει επί πλέ-
ον και άλλες ενδείξεις. Εξάλλου, µε έµµεσο τρόπο επι-
τρέπεται να περιλαµβάνονται στην επωνυµία της ετε-
ρόρρυθµης εταιρίας στο µέλλον, όχι µόνον   ονόµατα  ο-
µόρρυθµων, αλλά και ονόµατα ετερόρρυθµων εταίρων,
αφού κατά την προτεινόµενη ρύθµιση και σε αντίθεση µε
το ισχύον δίκαιο, δεν θα επηρεάζεται η ευθύνη του ετε-
ρόρρυθµου, του οποίου το όνοµα βρίσκεται στην επωνυ-
µία της εταιρίας, αν είναι γνωστή στον τρίτο η ιδιότητά
του ως ετερόρρυθµου εταίρου (άρθρο 272). 
Η δηµοσίευση της ετερόρρυθµης εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ

είναι συστατικού χαρακτήρα για την απόκτηση νοµικής
προσωπικότητας από αυτήν, εκτός δε από τα στοιχεία
που πρέπει να καταχωρίζονται για τους οµόρρυθµους ε-
ταίρους, επιβάλλει να  καταχωρίζονται και τα στοιχεία
ταυτότητας των ετερόρρυθµων εταίρων (σε αντίθεση µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 43 ΕµπΝ που ισχύει σήµε-
ρα), όπως και η αξία της εισφοράς τους (άρθρο 273).

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΑΡΘΡΑ
274-280)
Το δεύτερο τµήµα του κεφαλαίου αυτού (άρθρα 274 έ-

ως και 280) αφορά την νοµική θέση του ετερόρρυθµου ε-
ταίρου στην εταιρία.  Για τις σχέσεις των εταίρων µεταξύ
τους  και για τον τρόπο λήψης των αποφάσεων δεν υ-
πάρχει ρύθµιση, πράγµα που σηµαίνει ότι  εφαρµόζονται
και για την ετερόρρυθµη τα άρθρα 4 και 5 που διέπουν
την οµόρρυθµη εταιρία. Στη διάταξη του άρθρου 274,
που εισάγει νέα ρύθµιση, προβλέπεται ότι «ο ετερόρρυθ-
µος εταίρος δεν συµµετέχει στη διαχείριση των εταιρι-
κών υποθέσεων, ούτε στη λήψη των αποφάσεων, εκτός
αντίθετης πρόβλεψης στην εταιρική σύµβαση». Ενώ συ-
νεπώς, κατά το ισχύον σήµερα δίκαιο και τη νοµολογία,
γίνεται δεκτό ότι  στην εσωτερική διαχείριση (σε αντίθε-
ση µε την εξωτερική δηλ. την εκπροσώπηση της εται-
ρίας) συµµετέχουν συνήθως άνευ ετέρου και οι ετερόρ-
ρυθµοι εταίροι, ως πραγµατικοί εταίροι, µε τη νέα ρύθµι-
ση, αν δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο καταστατικό,
δεν συµµετέχουν ούτε στην εσωτερική  διαχείριση ούτε
στη λήψη των αποφάσεων. Όσον αφορά στο δικαίωµα ε-
ναντίωσης, προτείνεται να µην µπορεί να ασκηθεί από
τον ετερόρρυθµο εταίρο, παρά  µόνον όταν πρόκειται

για πράξη άλλου εταίρου, που υπερβαίνει τη συνήθη δια-
χείριση (άρθρο 274).    
Οι δυο επόµενες διατάξεις του προτεινόµενου νοµο-

σχεδίου είναι ενδοτικού δικαίου. Ο ετερόρρυθµος εταί-
ρος έχει δικαίωµα ελέγχου των εταιρικών λογαριασµών
και των βιβλίων της εταιρίας, εκτός αν υπάρχει αντίθετη
πρόβλεψη στην εταιρική σύµβαση (άρθρο 275). Επίσης,
κατ’ αρχήν, απαγορεύεται σε αυτόν η άσκηση δραστη-
ριότητας ανταγωνιστικής προς τους σκοπούς της εται-
ρίας για δικό του λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου,
εκτός αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στην εταιρική σύµ-
βαση (άρθρο 276). 
Για τα κέρδη και τις ζηµίες που αναλογούν σε κάθε ε-

ταίρο, εφαρµόζεται το άρθρο 255 που αφορά στους ο-
µόρρυθµους εταίρους, ενώ διευκρινίζεται ότι ο ετερόρ-
ρυθµος συµµετέχει στις ζηµίες της εταιρίας µόνο µέχρι
του ποσού της εισφοράς του, πράγµα που συνάδει προς
την περιορισµένη ευθύνη του, αποτελεί δε κίνητρο για
να αποφασίσει κάποιος να συµµετάσχει ως ετερόρρυθ-
µος εταίρος σε µια ετερόρρυθµη εταιρία. Και η διάταξη
αυτή είναι ενδοτικού χαρακτήρα, καθώς µπορεί να  συµ-
φωνηθεί η συµµετοχή ενός ετερόρρυθµου εταίρου στις
ζηµίες και για χρηµατικό ποσό µεγαλύτερο  από την ει-
σφορά του, εφόσον αυτό είναι ορισµένο (άρθρο 277).  
Τα άρθρα 278 έως και 280 ρυθµίζουν τις εξωτερικές

σχέσεις της εταιρίας και την ευθύνη του ετερόρρυθµου
εταίρου. Καθώς, ως προς τους οµόρρυθµους εταίρους ι-
σχύουν όσα αναφέρθηκαν για τις εξωτερικές σχέσεις
στην οµόρρυθµη εταιρία, οι διατάξεις που ακολουθούν α-
ναφέρονται συµπληρωµατικά µόνο, στις σχέσεις των ε-
τερόρρυθµων εταίρων µε τους τρίτους. 
Όσον αφορά στην εξουσία εκπροσώπησης της εται-

ρίας, τίθεται κατ’ αρχήν ο κανόνας ότι ο ετερόρρυθµος ε-
ταίρος δεν έχει τέτοια εξουσία. Στη συνέχεια όµως, υιο-
θετώντας τα συµβαίνοντα στην πρακτική των συναλλα-
γών, η Επιτροπή έκρινε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα
να ανατίθεται η εξουσία αυτή και στον ετερόρρυθµο ε-
ταίρο µε πρόβλεψη στην εταιρική σύµβαση. Από την άλ-
λη πλευρά, επειδή µε τις συναλλαγές του ετερορρύθµου
µε τους τρίτους, όταν έχει τέτοια εξουσία, δεσµεύεται η
εταιρία  και δηµιουργείται απεριόριστη ευθύνη των οµόρ-
ρυθµων εταίρων, προβλέπεται ότι στην περίπτωση εκ-
προσώπησης της εταιρίας από µέρους του ετερόρρυθ-
µου, θα ευθύνεται και αυτός όπως οι  οµόρρυθµοι. Σε α-
ντίθεση όµως µε την ισχύουσα σήµερα   διάταξη  (άρθρο
28 ΕµπΝ), που είναι αναγκαστικού δικαίου, προτείνεται
από την Επιτροπή η δυνατότητα απαλλαγής του ετερορ-
ρύθµου από τη βαρύτερη αυτή ευθύνη, αν ήταν γνωστή
στον τρίτο η ιδιότητα του ως ετερόρρυθµου εταίρου (άρ-
θρο 278). 
Για την κύρια  ευθύνη του ετερόρρυθµου εταίρου δια-

τηρείται ο κανόνας ότι, αν µεν έχει καταβάλει την εισφο-
ρά του, δεν έχει καµία ευθύνη έναντι των τρίτων, ενώ αν
δεν την έχει καταβάλει ευθύνεται προσωπικά µέχρι του
ύψους της αξίας της οφειλόµενης   εισφοράς, πρόκειται
δε για ευθύνη άµεση και εις ολόκληρον, όπως γίνεται δε-
κτό και κατά το  ισχύον δίκαιο.  Πρέπει πάντως να σηµει-
ωθεί ότι κατά το ισχύον δίκαιο, γίνεται δεκτό ότι µπορεί
να συµφωνηθεί ότι ο ετερόρρυθµος θα ευθύνεται και για
µεγαλύτερο χρηµατικό ποσό, πράγµα που δεν προβλέ-
πεται στις προτεινόµενες διατάξεις. Σε περίπτωση εισό-
δου ετερόρρυθµου εταίρου µετά τη σύσταση της εται-
ρίας, η εν λόγω ευθύνη του εκτείνεται και για τα πριν α-
πό την είσοδο του στην εταιρία χρέη.  Αντίθετη συµφω-
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νία για τις δυο παραπάνω περιπτώσεις ευθύνης του ετε-
ρορρύθµου εταίρου δεν µπορεί να αντιταχθεί στους τρί-
τους (άρθρο 279).
Σε περίπτωση κατά την οποία µια ετερόρρυθµη εταιρία

αρχίσει να λειτουργεί πριν να καταχωρισθεί στο
Γ.Ε.ΜΗ., καθιερώνεται προσωπική και απεριόριστη ευθύ-
νη και του ετερόρρυθµου εταίρου για τα χρέη που δηµι-
ουργήθηκαν κατά το διάστηµα αυτό, εκτός αν οι τρίτοι
γνώριζαν τη συµµετοχή του  στην εταιρία ως ετερόρρυθ-
µου εταίρου. Το ίδιο ισχύει και αν ο ετερόρρυθµος εταί-
ρος εισήλθε µεν µετά την έναρξη λειτουργίας της εται-
ρίας,  πριν όµως από την καταχώριση της στο  Γ.Ε.ΜΗ.
(άρθρο 280).

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 281)
Το τρίτο τµήµα του Β Κεφαλαίου αφορά στη λύση της

ετερόρρυθµης εταιρίας, για την οποία εφαρµόζονται οι
ρυθµίσεις του άρθρου 259. Κρίθηκε απαραίτητο να ρυθ-
µιστεί ειδικότερα η περίπτωση κατά την οποία ο µοναδι-
κός οµόρρυθµος εταίρος αποβιώσει, ή λόγω εξόδου ή α-
ποκλεισµού αποχωρήσει από την εταιρία, καθώς το γε-
γονός αυτό αποτελεί έναν ακόµη λόγο λύσης της ετε-
ρόρρυθµης εταιρίας, πλην αυτών του άρθρου 259. Με τη
νέα ρύθµιση η λύση της εταιρίας µπορεί να αποφευχθεί
αν ένας από τους ετερόρρυθµους  καταστεί οµόρρυθµος
εταίρος ή  αν εισέλθει στην εταιρία  νέος εταίρος, ως ο-
µόρρυθµος, µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
Τέλος, µε µια ενδοτικού χαρακτήρα διάταξη προβλέ-

πεται ότι, αν µετά τη λύση της ετερόρρυθµης εταιρίας α-
κολουθήσει εκκαθάριση, καθήκοντα εκκαθαριστή ασκεί
και ο ετερόρρυθµος εταίρος, εφόσον δεν προβλέπεται
στην εταιρική σύµβαση ο αποκλεισµός του από αυτήν.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΑΡΘΡΑ
282 ΚΑΙ 283)
Στο τέταρτο τµήµα του Κεφαλαίου Β ρυθµίζονται ορι-

σµένες περιπτώσεις µετατροπής των προσωπικών εται-
ριών. Σε περίπτωση θανάτου ή σε περίπτωση αποχώρη-
σης του µοναδικού ετερορρύθµου εταίρου λόγω εξόδου
ή αποκλεισµού του, η ετερόρρυθµη εταιρία συνεχίζεται
ως  οµόρρυθµη. Επίσης, η ετερόρρυθµη εταιρία µπορεί
να µετατραπεί σε οµόρρυθµη µε οµόφωνη απόφαση των
εταίρων (άρθρο 282). Φυσικά και στις δύο αυτές περι-
πτώσεις πρέπει να λάβει χώρα ανάλογη τροποποίηση
της εταιρικής σύµβασης και καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.
Η ρύθµιση της µετατροπής της εταιρίας περιορισµένης

ευθύνης σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία ενδείκνυ-
ται, διότι είναι η µοναδική µετατροπή γνωστών εταιρικών
µορφών, που παραµένει αρρύθµιστη. Ως πρωτότυπο χρη-
σίµευσε το άρθρο 66 Α του κ.ν. 2190/1920, που προστέ-
θηκε µε το ν. 3604/2007, και που προβλέπει τη µετατρο-
πή ανώνυµης εταιρίας σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη ε-
ταιρία. Η εν λόγω µετατροπή µπορεί να πραγµατοποιη-
θεί µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων. Από τη συντέλε-
ση των διατυπώσεων δηµοσιότητας, η µετατρεπόµενη ε-
ταιρία περιορισµένης ευθύνης συνεχίζει τη λειτουργία
της µε τη µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας,
ενώ, όπως είναι προφανές, πριν από την ολοκλήρωση
του συνόλου των διατυπώσεων δηµοσιότητας, η µετα-
τροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα. Μετά την επέ-
λευση της µετατροπής, οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται
στο όνοµα της νέας εταιρίας, χωρίς να επέλθει διακοπή
τους (άρθρο 283). 

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΑΡΘΡΟ
284)  
Το τελευταίο, δηλ. το πέµπτο  τµήµα του κεφαλαίου

αυτού, περιλαµβάνει ρυθµίσεις  για την  ετερόρρυθµη ε-
ταιρία κατά µετοχές.  Αν και η εταιρική αυτή µορφή έχει
περιπέσει σε αχρησία,  κρίθηκε ορθότερο να µην παρα-
λειφθεί από τις νέες ρυθµίσεις, αλλά να περιληφθεί έ-
στω και µε «µινιµαλιστική» ρύθµιση. Για τη ρύθµιση του
άρθρου αυτού υιοθετείται η υπόθεση ότι όλοι οι εταίροι
(οµόρρυθµοι και ετερόρρυθµοι) µετέχουν στο κεφάλαιο
της εταιρίας και ότι οι εταιρικές µερίδες τους παρίστα-
νται µε µετοχές.  Η εταιρία αυτή διέπεται και από το άρ-
θρο 50 Α του ν. 3190/1955 «περί εταιριών περιορισµένης
ευθύνης», όπως ισχύει  καθώς και το π.δ. 326/1994 και
κατά τα λοιπά από τους κανόνες που ισχύουν στην ανώ-
νυµη εταιρία, στο µέτρο που συµβιβάζονται µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 284 και τη φύση της εταιρίας.
Για την ετερόρρυθµη εταιρία, η οποία, ενώ χρησιµοποι-

είται ευρύτατα στην πρακτική των συναλλαγών, στο ι-
σχύον δίκαιο ρυθµίζεται ελλιπέστατα και µε απηρχαιω-
µένες διατάξεις (άρθρα 23-28 ΕµπΝ),  ελπίζεται ότι οι
προτεινόµενες ρυθµίσεις θα προσφέρουν στους µεν συ-
ναλλασσόµενους ασφάλεια δικαίου, στους δε επιχειρη-
µατίες κίνητρο για την επιλογή της, ως εταιρικής  µορ-
φής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
(άρθρα 285-292)

Για την αφανή εταιρία το σχέδιο νόµου δεν αποστα-
σιοποιήθηκε από τα ισχύοντα. Η αφανής εταιρία συνι-
στάται ατύπως, παραµένει «εσωτερική», χωρίς νοµική
προσωπικότητα και χωρίς καταχώριση στο ΓΕΜΗ, είναι
δε η εταιρία στην οποία οι εταιρικές πράξεις (εµπορικής
φύσεως) διενεργούνται στο όνοµα του «εµφανούς» ε-
ταίρου, για λογαριασµό όµως ενός ή περισσότερων «α-
φανών» εταίρων. Κατά τη διατύπωση της διάταξης του
άρθρου 285, ο εµφανής εταίρος «παραχωρεί σε άλλον ή
άλλους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωµα συµµετο-
χής στα αποτελέσµατα µιας ή περισσότερων εµπορικών
πράξεων ή εµπορικής επιχείρησης, που διενεργεί στο ό-
νοµά του». Η αφανής εταιρία αποτελεί εταιρία και ρυθµί-
ζεται ως εταιρία. Θα εφαρµόζονται έτσι οι διατάξεις του
ΑΚ για την εταιρία, εκτός αν οι διατάξεις αυτές δεν συµ-
βιβάζονται µε τη φύση της αφανούς εταιρίας (π.χ. δεν θα
εφαρµόζεται το άρθρο 759 ΑΚ για την ευθύνη των εταί-
ρων απέναντι σε τρίτους). Η διαφορά της αφανούς εται-
ρίας από τις «µεριστικές συµβάσεις» (όπως είναι π.χ. το
συµµετοχικό δάνειο) εκδηλώνεται στην ύπαρξη κοινού
σκοπού της πρώτης και την «προς το κοινό συµφέρον
των εταίρων» διενέργεια των εµπορικών πράξεων ή της
εµπορικής επιχείρησης εκ µέρους του εµφανούς εταί-
ρου. Οι ρυθµίσεις του νόµου για την αφανή εταιρία απο-
τελούν ενδοτικό δίκαιο.
Η αφανής εταιρία µπορεί να έχει ένα ή περισσότερους

αφανείς εταίρους, οι σχέσεις των οποίων ορίζονται από
την εταιρική σύµβαση και τις διατάξεις του ΑΚ. Αντίθετα,
δεν νοείται αφανής εταιρία µε περισσότερους εµφανείς
εταίρους. Σε µια τέτοια περίπτωση (α) είτε θα υπάρχουν
στην πραγµατικότητα περισσότερες παράλληλες αφα-
νείς εταιρίες, (β) είτε θα πρόκειται για µια αδηµοσίευτη
«εν τοις πράγµασι» εταιρία µεταξύ των περισσότερων
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«εµφανών» εταίρων, διεπόµενη από το δίκαιο της οµόρ-
ρυθµης εταιρίας, µε συµµετοχή των αφανών στην κοινή
επιχείρηση των εµφανών, διεπόµενη αναλογικά από το
δίκαιο της αφανούς εταιρίας.
Για τις εισφορές ισχύουν καταρχήν τα προβλεπόµενα

στον ΑΚ. Ο αφανής εταίρος καταβάλλει την εισφορά του
στον εµφανή. Το αντικείµενο της εισφοράς µεταβιβάζε-
ται στον εµφανή, εν όλω ή εν µέρει (άρα και κατ’ ιδανικό
µερίδιο), ή παραχωρείται κατά χρήση (άρθρο 286).
Ο χαρακτηρισµός της αφανούς εταιρίας ως «εσωτερι-

κής» οδηγεί στη ρύθµιση του άρθρου 287, κατά το οποίο:
«Οι τρίτοι αποκτούν δικαιώµατα και αναλαµβάνουν υπο-
χρεώσεις µόνο έναντι του εµφανούς εταίρου». Οµοίως,
τη διαχείριση της εταιρίας έχει µόνο ο εµφανής εταίρος,
τα δε αποκτώµενα από τη διαχείριση της εταιρίας ανή-
κουν στον εµφανή εταίρο. Η απασχόληση του αφανούς
εταίρου στις υποθέσεις της αφανούς εταιρίας (π.χ. ως υ-
παλλήλου, βοηθού εκπλήρωσης ή πληρεξουσίου) δεν α-
ποκλείεται. Εννοείται όµως ότι σε µια τέτοια περίπτωση
ο αφανής θα δρα στο όνοµα του εµφανούς εταίρου.
Το άρθρο 289 αφορά τη συµµετοχή του αφανούς εταί-

ρου στα κέρδη και τις ζηµίες της εταιρίας. Πρόκειται για
τα αποτελέσµατα της διενέργειας των πράξεων ή της ά-
σκησης της επιχείρησης εκ µέρους του εµφανούς. Ο α-
φανής εταίρος συµµετέχει στα αποτελέσµατα αυτά και
µάλιστα και στις ζηµίες, κατά τον ίδιο λόγο που συµµε-
τέχει στα κέρδη. Είναι επιτρεπτή όµως η συµφωνία κατά
την οποία η συµµετοχή του αφανούς στις ζηµίες δεν θα
µπορεί να υπερβαίνει την αξία της εισφοράς του. Ιδιαίτε-
ρα ρυθµίζεται η ετήσια λογοδοσία του εµφανούς προς
τον αφανή, από την οποία θα εµφαίνονται οι κερδοζη-
µίες.
Για το δικαίωµα ελέγχου του αφανούς εταίρου γίνεται

παραποµπή στις συµφωνίες των µερών και το άρθρο 755
ΑΚ, ρητά όµως διευκρινίζεται (άρθρο 290) ότι το δικαίω-
µα ελέγχου των βιβλίων σύµφωνα µε το άρθρο αυτό πε-
ριορίζεται στα στοιχεία που αφορούν τις πράξεις ή την
επιχείρηση που αποτελεί αντικείµενο της αφανούς εται-
ρίας.
Για τη λύση της αφανούς εταιρίας οι διατάξεις του νό-

µου που έχουν υιοθετηθεί για την περίπτωση της λύσης
της οµόρρυθµης και της ετερόρρυθµης εταιρίας, και που
εµπνέονται από τη µέριµνα διατήρησης της επιχείρησης,
δεν κρίθηκαν απαραίτητες για την περίπτωση της αφα-
νούς εταιρίας. Εδώ η επιχείρηση ασκείται από τον εµφα-
νή εταίρο, µπορεί δε να παραµείνει σ’ αυτόν και µετά τη
λύση της αφανούς εταιρίας. Απλώς έκτοτε ο εµφανής θα
ασκεί την επιχείρηση προς το δικό του και όχι «το κοινό
συµφέρον των εταίρων».
Κατά το άρθρο 291 τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η

εκκαθάριση. Το άρθρο αυτό ορίζει ότι η εκκαθάριση συνί-
σταται στην απόδοση στον αφανή της αξίας της εισφο-
ράς του µειωµένης κατά τις ζηµίες που του αναλογούν.
Εννοείται ότι το στάδιο της εκκαθάρισης µπορεί να πα-
ραλειφθεί ή να διέπεται από άλλους κανόνες, αν έτσι
προβλέπουν οι συµφωνίες των εταίρων.
Τέλος, το άρθρο 292 ρυθµίζει την τύχη του αφανούς ε-

ταίρου σε περίπτωση πτώχευση του εµφανούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 29
Κοινοπραξία

Σκοπός των προτεινόµενων διατάξεων δεν είναι η ρύθ-
µιση της κοινοπραξίας ως ενός νέου εταιρικού τύπου αλ-
λά η θέση ορισµένων κανόνων που εφαρµόζονται σ’ αυ-
τήν, ενόψει και της αβεβαιότητας που υπάρχει στη νοµο-
λογία.
Ο όρος «κοινοπραξία» απαντάται στη φορολογική νο-

µοθεσία και σε διάφορα νοµοθετικά κείµενα, τα οποία
ρυθµίζουν ειδικές µορφές κοινοπραξιών, όπως στον ν.
3669/2008 για τα δηµόσια έργα. Η χρησιµοποίηση, ε-
ντούτοις, του όρου «κοινοπραξία» στις συναλλαγές εί-
ναι πολύ ευρύτερη και δεν περιορίζεται στις µορφές των
νοµοθετικά ρυθµιζόµενων κοινοπραξιών. 
Για την κάλυψη των µορφών εµφάνισης της κοινοπρα-

ξίας στις συναλλαγές βοηθά είναι η διάκριση µεταξύ
«γνήσιας» και «µη γνήσιας» κοινοπραξίας. Η «γνήσια»
κοινοπραξία είναι ένωση ανεξάρτητων επιχειρήσεων
που έχουν συνασπισθεί για τη διεκπεραίωση ενός έργου.
Η «γνήσια» κοινοπραξία δεν ασκεί δική της δραστηριό-
τητα, ανεξάρτητη από αυτήν των µελών της, αλλά ο ρό-
λος της περιορίζεται στον συντονισµό, οργάνωση και δι-
οίκηση της εµπορικής ή οικονοµικής δραστηριότητας
των µελών της. Στις συναλλαγές εµφανίζονται όµως και
κοινοπραξίες, οι οποίες ασκούν (και) οι ίδιες εµπορική
δραστηριότητα, οπότε γίνεται λόγος για «µη γνήσιες»
κοινοπραξίες. Στις προτεινόµενες διατάξεις περιέχονται
ρυθµίσεις και για τις δυο αυτές µορφές κοινοπραξιών.
Κοινό χαρακτηριστικό, τόσο της «γνήσιας» όσο και

της «µη γνήσιας» κοινοπραξίας, είναι, όπως άλλωστε ό-
λες οι προσωπικές εταιρίες, ότι υπάγονται στη γενική
έννοια της εταιρίας του αστικού κώδικα, αλλά και ότι δεν
έχουν νοµική προσωπικότητα (άρθρο 293 παρ. 1 εδ. 1).
Για λόγους διευκόλυνσης των συναλλαγών κρίθηκε, ε-
ντούτοις, σκόπιµο να παρασχεθεί και στις δυο αυτές
µορφές κοινοπραξιών ικανότητα δικαίου και πτωχευτική
ικανότητα, όπως, άλλωστε έχει γίνει δεκτό  και µε την
υπ’ αριθ. 14/2007 απόφαση της Ολοµέλειας του Αρείου
Πάγου (άρθρο 293 παρ. 1 εδ. 2). 
Στη «γνήσια» κοινοπραξία εφαρµόζονται αναλόγως οι

διατάξεις για την αστική εταιρία. Επαφίεται, εντούτοις,
στη βούληση των µερών, κατ’ απόκλιση από την κατά την
ΑΚ 759 αρχή της σύµµετρης ευθύνης των εταίρων, να ει-
σαγάγουν ευθύνη εις ολόκληρον (άρθρο 293 παρ. 2).
Η «µη γνήσια» κοινοπραξία ασκεί ιδίαν εµπορική δρα-

στηριότητα και, ως εκ τούτου, θα µπορούσε να είχε συ-
σταθεί ως οµόρρυθµη εταιρία. Η «µη γνήσια» κοινοπρα-
ξία καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ, έχει δηλ. η
καταχώριση συστατικό χαρακτήρα, εφαρµόζονται δε ως
προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την οµόρρυθµη ε-
ταιρία (άρθρο 293 παρ. 3). 
Τέλος προβλέπεται ότι οι ως άνω διατάξεις εφαρµόζο-

νται και στις ρυθµιζόµενες µε ειδικές νοµοθετικές διατά-
ξεις κοινοπραξίες, εκτός αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη
στην ειδική ρύθµιση (άρθρο 293 παρ. 4). 
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 294)

Ορίζεται ότι: α) η εφαρµογή του νόµου καταλαµβάνει
και τις υφιστάµενες εταιρίες β) καταργούνται οι διατά-
ξεις των άρθρων 18 – 28, 38, 39,  47 – 50 και 64 του Ε-
µπορικού Νόµου και γ)οι νοµίµως λειτουργούσες οµόρ-
ρυθµες ή ετερόρρυθµες εµπορικές εταιρίες υποχρεού-
νται εντός εξαµήνου να προβούν σε καταχώριση της
σχετικής εταιρικής σύµβασης στο ΓΕΜΗ.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α’
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άρθρα 295 – 319

Τα περιλαµβανόµενα στο νοµοσχέδιο άρθρα σκοπό έ-
χουν την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συµ-
βουλίου για την αµοιβαία συνδροµή για την είσπραξη α-
παιτήσεων που αφορούν φόρους, δασµούς και άλλα µέ-
τρα, στην εθνική νοµοθεσία. Η Οδηγία αυτή αντικαθιστά
την προηγούµενη όµοια 2008/55/ΕΚ, η οποία είχε ενσω-
µατωθεί µε το άρθρο 38 του νόµου 3943/11 (ΦΕΚ
66/Α/31.3.2011). Σε αυτά περιγράφεται η διαδικασία εί-
σπραξης των προβλεπόµενων από αυτή απαιτήσεων, οι
οποίες γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν σε οφειλέτη
που διαµένει σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή στην Ελλάδα, αντίστοιχα.

Ειδικότερα:
1. Στο ν.1402/1983 (Α΄ 167), µε τον οποίο προσαρµό-

στηκε η τελωνειακή και δασµολογική νοµοθεσία στο δί-
καιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συµπεριελήφθη Κε-
φάλαιο ΙΑ΄, που αφορά στην αµοιβαία συνδροµή για την
είσπραξη των απαιτήσεων και εισήχθησαν στη χώρα µας
για πρώτη φορά οι ρυθµίσεις και καθορίστηκαν οι απα-
ραίτητες λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος που
απορρέει από το κοινοτικό παράγωγο δίκαιο, κατ’ εφαρ-
µογή της Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την
αµοιβαία συνδροµή για την είσπραξη απαιτήσεων που
προκύπτουν από ενέργειες οι οποίες αποτελούν µέρος
του συστήµατος χρηµατοδότησης του Ευρωπαϊκού Γε-
ωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, κα-
θώς και από γεωργικές εισφορές και τελωνειακούς δα-
σµούς και από το φόρο προστιθέµενης αξίας και ορισµέ-
νους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

2. Στη συνέχεια η Οδηγία 2001/44/ΕΚ του Συµβουλίου
τροποποίησε την προαναφερόµενη βασική Οδηγία
76/308/ΕΚ του Συµβουλίου, µε κύριο στόχο την αποφυγή
της εξάπλωσης της φοροδιαφυγής για την προστασία
των δηµοσιονοµικών συµφερόντων, µε την επέκταση
του πεδίου εφαρµογής της και τον εκσυγχρονισµό της
διαδικασίας είσπραξης των προβλεπόµενων από αυτή α-
παιτήσεων.

3. Η Οδηγία 2008/55/ΕΚ του Συµβουλίου, για την αµοι-
βαία συνδροµή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών

µε ορισµένες εισφορές, δασµούς, φόρους και άλλα µέ-
τρα, αποτελούσε ουσιαστικά µια κωδικοποιηµένη έκδο-
ση της βασικής Οδηγίας 76/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, ε-
πειδή είχε επανειληµµένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ου-
σιαστικό.
Εντούτοις, µολονότι οι ανωτέρω ρυθµίσεις αποτελού-

σαν ένα πρώτο βήµα προόδου για την καθιέρωση βελτιω-
µένων διαδικασιών είσπραξης εντός της Κοινότητας µε
τη σύγκλιση των ισχυόντων εθνικών κανόνων, αυτές έ-
χουν αποδειχθεί ανεπαρκείς για την κάλυψη των απαιτή-
σεων της εσωτερικής αγοράς όπως έχει εξελιχθεί τα τε-
λευταία 30 χρόνια. 
Για την καλύτερη διασφάλιση των οικονοµικών συµφε-

ρόντων των κρατών µελών και της ουδετερότητας της ε-
σωτερικής αγοράς, κρίθηκε αναγκαία η διεύρυνση του
πεδίου εφαρµογής της αµοιβαίας συνδροµής για την εί-
σπραξη απαιτήσεων σχετικών µε φόρους και δασµούς,
οι οποίες δεν καλύπτονταν από την αµοιβαία συνδροµή
για την είσπραξη, µε δεδοµένο την αύξηση των αιτηµά-
των αµοιβαίας συνδροµής για είσπραξη και η οποία  έ-
πρεπε να γίνει αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη
στην πράξη. Για το σκοπό αυτό ρυθµίζεται και διευρύνε-
ται:
α) το πλήθος των φυσικών ή νοµικών προσώπων που

αφορά. 
β) το είδος των απαιτήσεων για τις οποίες ζητείται α-

µοιβαία συνδροµή για είσπραξη συµπεριλαµβανοµένων
των διοικητικών κυρώσεων.
Η αµοιβαία συνδροµή συνίσταται:
α) στην παροχή των πληροφοριών τις οποίες παρέχει

η αποδέκτρια αρχή στην αιτούσα αρχή και αφορά απαι-
τήσεις προς είσπραξη.
β) στην κοινοποίηση στον οφειλέτη όλων των σχετι-

κών εγγράφων που αφορούν µια απαίτηση και προέρχο-
νται από το αιτούν κράτος µέλος.
γ) στην είσπραξη κατ΄ αίτηση του αιτούντος κράτους

µέλους µιας απαίτησης, ή στη λήψη ασφαλιστικών µέ-
τρων για την εξασφάλιση της είσπραξης.
Με την Οδηγία θεσπίζεται η χρήση ενιαίου εντύπου

κοινοποίησης και ενιαίου τίτλου που επιτρέπει την εκτέ-
λεση.
Δηµιουργείται νοµική βάση για ανταλλαγή πληροφο-

ριών και για λόγους αποτελεσµατικότητας προβλέπεται
η παρουσία υπαλλήλων του ενός κράτους µέλους στο
άλλο κατά τη διεξαγωγή των ερευνών. Επίσης µια γενική
υποχρέωση κοινοποίησης αιτήσεων και εγγράφων σε
ψηφιακή µορφή και µέσω ηλεκτρονικού δικτύου, µε ακρι-
βείς κανόνες για τη χρήση γλωσσών για αιτήσεις και έγ-
γραφα µε στόχο την ταχύτερη και ευκολότερη διεκπε-
ραίωση των αιτήσεων. Τέλος προκειµένου να ενθαρρυν-
θούν τα κράτη µέλη να ανακτούν τις απαιτήσεις έχει
προβλεφθεί η ανάκτηση του κόστους από τον ίδιο τον ο-
φειλέτη.
Ενόψει των προαναφεροµένων επιβάλλεται η έκδοση

νόµου για την εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς
τη σχετική Οδηγία (2010/24/ΕΕ του Συµβουλίου) και την
καθιέρωση ενιαίας σχετικής νοµοθεσίας. Επειδή δε η Ο-
δηγία 2010/24/ΕΕ καταργεί κάθε προηγούµενη όµοια,
πρότασή µας είναι η κατάργηση και όλων των προανα-
φερόµενων εθνικών ρυθµίσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρα 320 - 326

Άρθρο 320
Τροποποιήσεις των ν. 3054/2002,  ν. 3784/2009, 

ν. 2960/2001και του άρθρου 187 ΠΚ

Η αγορά πετρελαιοειδών αποτελεί µια σηµαντική πηγή
εσόδων για την ελληνική οικονοµία. Ωστόσο, στην αγο-
ρά αυτή εντοπίζονται και οι περισσότερες και µεγαλύτε-
ρες απώλειες εσόδων για το Δηµόσιο λόγω της διαφο-
ρετικής φορολογικής αντιµετώπισης των διαφόρων ει-
δών καυσίµων αλλά και του τρόπου διακίνησής τους
στην επικράτεια. Η έλλειψη χρήσης µέσων τεχνολογίας
κατά τον έλεγχο της πώλησης και διακίνησης τους έχει
ευνοήσει την ανάπτυξη του λαθρεµπορίου που κατά
τους υπολογισµούς της αγοράς ξεπερνά ετησίως το ένα
δις ευρώ. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιούνται  σχε-

τικές διατάξεις του ν. 3054/2002 (Α΄230) και του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα µε σκοπό την καλύτερη παρακο-
λούθηση της σχετικής αγοράς και την πάταξη της λαθρε-
µπορίας και γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές στον
Ποινικό Κώδικα. 
Παράλληλα, προστίθενται διατάξεις στο ν. 3784/2009

(Α΄137) για την επιβολή των κυρώσεων από το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου 320 τρο-

ποποιούνται διατάξεις του ν. 3054/2002  για την αγορά
πετρελαιοειδών. Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 προ-
στίθεται εκ νέου η υποχρέωση για την υποχρεωτική ανα-
γραφή της επωνυµίας και του σήµατος του κατόχου ά-
δειας  εµπορίας στα µεταφορικά µέσα πετρελαιοειδών
προϊόντων, προκειµένου να αποτραπεί το φαινόµενο
των «λευκών βυτιοφόρων». Η υποχρέωση αυτή αφορά
τόσο τα ΦΙΧ όσο και τα ΦΔΧ, επεκτείνεται δε και στα
πλωτά µέσα εφοδιασµού (σλέπια). Επιπλέον, προβλέπε-
ται ρητά η υποχρέωση για την ηλεκτρονική σήµανση µε
σύστηµα εντοπισµού (GPS) όλων των µεταφορικών µέ-
σων πετρελαιοειδών, έτσι ώστε  να είναι εφικτή κάθε
στιγµή η παρακολούθηση της διαδροµής τους. Προκειµέ-
νου ο νόµος να προβλέψει την εξέλιξη της τεχνολογίας
δίνεται η δυνατότητα της υποχρεωτικής στο µέλλον ε-
γκατάστασης συστηµάτων προµετρηµένων δεξαµενών
µεταφοράς υγρών καυσίµων που µπορούν να µεταφέ-
ρουν τηλεµατικά δεδοµένα κάθε  παρέµβασης στα εν λό-
γω συστήµατα κατά τη διακίνηση.  
Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η ευθύνη των ιδιο-

κτητών των Ανεξάρτητων Πρατηρίων και θεσπίζεται η α-
πό κοινού ευθύνη τους µε τις εταιρίες εµπορίας ή τα διυ-
λιστήρια , στις περιπτώσεις που η διακίνηση γίνεται α-
πευθείας από αυτά. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται
ότι κάθε µέρος έχει συµφέρον να διασφαλίσει την ποιό-
τητα των δικών του προϊόντων. Στις περιπτώσεις που πε-
ρισσότερες της µίας εταιρίας έχουν τροφοδοτήσει το εν
λόγω πρατήριο, οι υφιστάµενες αγορανοµικές διατάξεις
επιτρέπουν τον καταµερισµό της ευθύνης (δείγµα προϊό-
ντος κατά την τροφοδοσία).  
Με την πρώτη περίπτωση της παραγράφου 3 διευκρινί-

ζεται ότι οι εισαγωγές και εξαγωγές υπόκεινται στις υ-
ποχρεώσεις της νέας παραγράφου 8 α΄ του άρθρου 15
µε σκοπό να αποτραπεί και στις συναλλαγές αυτές το

φαινόµενο των «λευκών βυτιοφόρων»
Με τη δεύτερη περίπτωση της  παραγράφου  3 προστί-

θεται νέα παράγραφος 8 α’ στο άρθρο 15 σύµφωνα µε
την οποία δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών
προϊόντων µε µεταφορικά µέσα που δεν φέρουν το ε-
µπορικό σήµα του κατόχου Άδειας Εµπορίας, καθώς και
ηλεκτρονικό σήµα εντοπισµού κατά την διάρκεια µετα-
φοράς υγρών καυσίµων. Στόχος είναι η εξαφάνιση των
«λευκών βυτιοφόρων» από τη διακίνηση της αγοράς
καυσίµων.  Δίνεται εξουσιοδότηση στους αρµόδιους υ-
πουργούς για την εφαρµογή της ανωτέρω υποχρέωσης
στα εκτός Ελλάδος ταξινοµηµένα µεταφορικά µέσα. 
Τέλος, µε την τρίτη περίπτωση της παραγράφου 3 προ-

στίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 15 µε την οποία προ-
βλέπεται η υποχρεωτική ιχνηθέτηση των υγρών καυσί-
µων που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια. Η µη
τήρηση της υποχρέωσης αυτής καθιστά τη διακίνηση πα-
ράνοµη. 
Με την παράγραφο 4 τροποποιείται το άρθρο 16 του ν.

3054/2002 και  καθορίζονται  οι ποινικές κυρώσεις.
Με την παράγραφο 5  προστίθεται νέο εδάφιο για τις

διοικητικές κυρώσεις και προβλέπεται ρητά ότι σε περί-
πτωση παράβασης της υποχρέωσης αναγραφής του ε-
µπορικού σήµατος ή του ηλεκτρονικού σήµατος εντοπι-
σµού στα µεταφορικά µέσα πετρελαιοειδών προϊόντων,
γίνεται άµεση κατάσχεση του µεταφορικού µέσου και α-
νάκληση της άδειας επαγγέλµατος του διακινητή για 6
µήνες. Επιπλέον προβλέπονται συγκεκριµένα πρόστιµα
για κάθε µία από τις ανωτέρω παραβάσεις.
Με την παράγραφο 6 συµπληρώνονται οι διατάξεις

του ν.  3784/2009 (Α’ 137), µε τον οποίο καθιερώθηκε η
υποχρέωση των κατόχων άδειας λιανικής εµπορίας πε-
τρελαιοειδών προϊόντων να εγκαταστήσουν στα πρατή-
ρια υγρών καυσίµων σύστηµα ελέγχου εισροών- εκροών,
συνδεδεµένο µε φορολογικό µηχανισµό, προκειµένου
να ελεγχθούν φαινόµενα φοροδιαφυγής και να εξυγιαν-
θεί εν γένει η λιανική αγορά πετρελαιοειδών. Ο τότε νο-
µοθέτης δεν προέβλεψε ειδικές κυρώσεις σε περίπτωση
παράβασης της εν λόγω υποχρέωσης και ως εκ τούτου η
αποτελεσµατικότητα της ρύθµισης µειώθηκε. Η προτει-
νόµενη ρύθµιση στοχεύει στην κάλυψη του παραπάνω
νοµοθετικού κενού προβλέποντας τη δυνατότητα του Υ-
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
να κατηγοριοποιεί τις παραβάσεις, να επιβάλει αυστηρές
κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των σχετικών υπο-
χρεώσεων, λαµβάνοντας υπόψη ορισµένα κριτήρια, και
να ρυθµίζει κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Τέλος, προβλέπε-
ται η δυνατότητα επέκτασης της εφαρµογής του ολο-
κληρωµένου συστήµατος ελέγχου εισροών-εκροών και
στα πλωτά µέσα διακίνησης πετρελαιοειδών.
Με την παράγραφο 7 τροποποιούνται διατάξεις του Ε-

θνικού  Τελωνειακού  Κώδικα. Ειδικότερα, προβλέπεται η
εγκατάσταση ολοκληρωµένου  ηλεκτρονικού συστήµα-
τος ελέγχου εισροών –εκροών στις φορολογικές αποθή-
κες πετρελαιοειδών προϊόντων και η υποχρεωτική σύν-
δεσή του µε φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό. Επί-
σης,  δίνεται εξουσιοδότηση για την εφαρµογή της διά-
ταξης και το χρονοδιάγραµµα.
Με την παραγρ.4 του άρθρου 5 του ν. 3899/2010 (Α΄

212), προστέθηκε παράγραφος 9 στο άρθρο 147 του
ν.2960/2001 περί επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση µη
καταχώρισης ή εκπρόθεσµης καταχώρισης ή ανακριβούς
καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρµανσης
στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρε-
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λαίου Θέρµανσης (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) και συγκεκριµένα προ-
βλέφθηκαν υψηλά πρόστιµα τα οποία ανέρχονται στο
πενταπλάσιο της διαφοράς των συντελεστών ΕΦΚ πε-
τρελαίου θέρµανσης – κίνησης .
Η επιβολή των παραπάνω προστίµων κρίθηκε ανα-

γκαία προκειµένου οι διακινητές πετρελαίου θέρµανσης
να υποχρεωθούν να καταχωρούν έγκαιρα και έγκυρα τις
αγορές και πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης στο παρα-
πάνω σύστηµα, αφού δεν υπάρχει πλέον το «κίνητρο της
επιστροφής των φορολογικών επιβαρύνσεων» καθώς  α-
πό 1.1.2011 το πετρέλαιο θέρµανσης τίθεται σε ανάλω-
ση µε τον χαµηλό συντελεστή ΕΦΚ. 
Όµως η αποσυσχέτιση της διαδικασίας καταχώρησης

των συναλλαγών από την επιστροφή του Ε.Φ.Κ, σε συν-
δυασµό και µε τεχνικά προβλήµατα του συστήµατος Η-
ΦΑΙΣΤΟΣ, είχε ως αποτέλεσµα τη µη έγκαιρη καταχώρη-
ση των συναλλαγών από µεγάλο αριθµό διακινητών πε-
τρελαίου θέρµανσης, γεγονός που οδήγησε σε επιβολή,
βάσει της παραπάνω διάταξης, δυσανάλογα  υψηλών
προστίµων για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες δεν
σχετίζονται κατ΄ ανάγκη µε λαθρεµπορικές πράξεις. 
Εξάλλου υφίσταται πάντοτε η δυνατότητα επιβολής

των ανωτέρω κυρώσεων µε την επιφύλαξη της εφαρµο-
γής των περί λαθρεµπορίας διατάξεων. 
Αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι οι εκπρόθεσµες κινήσεις

διαπιστώνονται αυτόµατα από το σύστηµα ΗΦΑΙΣΤΟΣ,
τα παραπάνω επιβαλλόµενα πρόστιµα είναι υπερβολικά
υψηλά και δυσανάλογα σε σχέση µε τον σκοπό για τον
οποίο θεσπίστηκαν, δηλαδή την ενηµέρωση του ΗΦΑΙ-
ΣΤΟΣ για τις συναλλαγές των διακινητών στον τοµέα
του πετρελαίου θέρµανσης, προκειµένου αυτό να χρησι-
µοποιηθεί από τις ελεγκτικές αρχές ως τράπεζα άντλη-
σης πληροφοριών για τον έλεγχο της νόµιµης χρήσης α-
πό τους τελικούς καταναλωτές. 
Για λόγους χρηστής διοίκησης αλλά και για την απο-

φυγή προβληµάτων στον οµαλό εφοδιασµό της αγοράς
µε πετρέλαιο θέρµανσης τα οποία θα προκύψουν εφό-
σον κατ΄ εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων του άρ-
θρου 147 παρ.9 του ν.2960/23001 διαγραφεί µεγάλος α-
ριθµός µελών διακινητών πετρελαίου θέρµανσης
(ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ) από το µητρώο, οι ανωτέρω κυρώσεις πρέπει
να εξορθολογιστούν ώστε να είναι ανάλογες µε το µέγε-
θος κάθε παράβασης, αφού αυτές δεν σχετίζονται κατ΄
ανάγκη µε λαθρεµπορικές πράξεις.
Κατόπιν των ανωτέρω, µε τις προτεινόµενες διατάξεις

της παραγράφου 8 µειώνονται τα πρόστιµα που προβλέ-
πονται στην παράγραφο 9  του άρθρου 147  του
ν.2960/2001.
Με την παράγραφο 9 αντιµετωπίζεται η οργανωµένη

λαθρεµπορία εµπορευµάτων και πειρατικών προϊόντων
µε προσθήκη σχετικού εδαφίου στο άρθρο 187 ΠΚ . 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 10,

11 και 12,  µετατάσσονται στην κατηγορία των γενικών
παραβάσεων, από αυτοτελείς που προβλέπονταν από τις
διατάξεις των περιπτώσεων ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ του άρθρου 5
του ν.2523/1997, οι παραβάσεις που αναφέρονται: α) σε
µη υποβολή στοιχείων, β) σε εκπρόθεσµη υποβολή στοι-
χείων, καθώς και σε ανακριβή υποβολή αυτών ως προς
την ποσότητα και γ)σε µη υποβολή ή εκπρόθεσµη υποβο-
λή των αντιτύπων των φορολογικών παραστατικών, ανε-
ξάρτητα αν η παράλειψη αυτή αφορά ένα ή περισσότερα
από αυτά, από τους επιτηδευµατίες - µέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.,
στο Π.Σ. «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», για τις συναλλαγές του πετρελαί-
ου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης της παρα-

γράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), όπως
αυτές ίσχυαν µέχρι την 31.12.2010, πριν την κατάργησή
τους µε την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν.3899/2010
(Α΄ 212).
Με τη ρύθµιση αυτή, που αποσκοπεί στην εκλογίκευση

των ακραίων περιπτώσεων επιβολής προστίµων, αντιµε-
τωπίζονται τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από
τον καταλογισµό των παραβάσεων και την επιβολή των
σχετικών προστίµων του Κ.Β.Σ., στους επιτηδευµατίες-
µέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., κυρίως λόγω του πλήθους των προς κα-
ταλογισµό παραβάσεων, σε συνάρτηση µε την αυτοτέ-
λεια των υπόψη παραβάσεων και τους υψηλούς συντε-
λεστές βαρύτητας που επιβάλλονταν µε τις προϊσχύου-
σες διατάξεις.
Σηµειωτέον ότι, από 1.1.2011 αποσυσχετίστηκε η δια-

δικασία υποβολής των καταστάσεων πετρελαίου εσωτε-
ρικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης στο Π.Σ. «ΗΦΑΙ-
ΣΤΟΣ», µε την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης (Ε.Φ.Κ.) στους επιτηδευµατίες – µέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..
Τέλος, η εκλογίκευση των προστίµων, εµπίπτει και στο

πλαίσιο εφαρµογής του Εθνικού Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος για την Καταπολέµηση της Φοροδιαφυγής
(κεφάλαιο 4 παρ.4.2.).

Άρθρο 321
Τροποποιήσεις των ν.1078/1980, ν.1882/1990,

ν. 3842/2010,  ν. 2238/1994, ν. 3427/2005, ν. 4002/2011,
ν. 4014/2011, ν.4015/2011 και του ν. 4038/2011

Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 321 ορίζεται ότι δικαιούχοι της απαλλαγής α΄
κατοικίας είναι, εκτός από τους πολίτες κρατών-µελών
της Ε.Ε., και οι πολίτες κρατών-µελών του ΕΟΧ. Η ρύθµι-
ση αυτή κρίνεται επιβεβληµένη στο πλαίσιο συµµόρφω-
σης της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς την απόφαση της
20.1.2011 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υ-
πόθεση C-155/09).
Η προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2β κρίνεται

αναγκαία, προκειµένου να δηµιουργηθεί το συντοµότερο
δυνατόν ένα ολοκληρωµένο και ορθό Περιουσιολόγιο,
στο οποίο να περιγράφεται το σύνολο της ακίνητης περι-
ουσίας κάθε φυσικού προσώπου, χωρίς αυτό να συνδέε-
ται µε την οικογενειακή του κατάσταση και παράλληλα
να απλουστευθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων
αυτών. Για το λόγο αυτό, αποδεσµεύεται η υποχρέωση
δήλωση στοιχείων ακινήτων λόγω αλλαγής οικογενεια-
κής κατάστασης και διατηρείται µόνο στις περιπτώσεις
µεταβολής της περιουσιακής κατάστασης.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 3, α-

πό το έτος  2010 και επόµενα, το εκκαθαριστικό του Φό-
ρου Ακίνητης Περιουσίας  θα εκδίδεται χωριστά για κάθε
υπόχρεο  φυσικό πρόσωπο. Με αυτό το διαχωρισµό θα
αποφευχθούν οι προστριβές µεταξύ των φορολογουµέ-
νων που είναι υποχρεωµένοι από το νόµο  να υποβάλ-
λουν  από κοινού δηλώσεις στοιχείων ακινήτων  και  για
τους οποίους µέχρι τώρα προβλεπόταν έκδοση  κοινού
εκκαθαριστικού ΦΑΠ (π.χ. συζύγων που τελούν σε διά-
σταση ή έχουν χωρίσει και ο σύζυγος δεν προβαίνει σε
διακοπή της σχέσης στη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9
κ.λπ.) .
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 4, το

έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων ε-
πιφανειών του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, δεν αναγνω-
ρίζεται ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχει-
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ρήσεων, προκειµένου να επιτευχθεί ο δηµοσιονοµικός
στόχος που είχε τεθεί µε το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο
στρατηγικής πολιτικής. Επιπλέον κωδικοποιούνται  στον
ΚΦΕ παράλληλα και διατάξεις άλλων συγκεκριµένων νό-
µων περί µη αναγνώρισης φόρων ή τελών  ως δαπανών. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 5 προ-

βλέπεται ότι δύναται µε κοινές αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονοµικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχό-
µενο της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ. Η υποβαλλόµενη
αυτή δήλωση δύναται να περιλαµβάνει για ορισµένες κα-
τηγορίες υποχρέων, πέραν των ποσών φόρου και των
ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
29 του ν.3986/2011 που παρακρατήθηκαν στον προηγού-
µενο ηµερολογιακό µήνα και τα οφειλόµενα ποσά ει-
σφορών κοινωνικής ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό ενο-
ποιείται η είσπραξη οφειλών φόρου και εισφορών κοινω-
νικής ασφάλισης διευκολύνοντας έτσι τους σχετικούς ε-
λέγχους. 
Με  τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 6 γί-

νεται η αναγκαία  νοµοτεχνική προσαρµογή, έτσι ώστε
το  ύψος του εισοδήµατος λόγω αντικειµενικών δαπα-
νών διαβίωσης ή αυτό που προέρχεται αποκλειστικά από
µισθούς και συντάξεις και λαµβάνεται υπόψη ως προς
την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήµατος,
να συµβαδίζει µε το αφορολόγητο ποσό της κλίµακας
φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 καθιερώνεται η η-

λεκτρονική θεώρηση των ιδιωτικών εγγράφων µίσθωσης
ακινήτων, µε σκοπό την ευχερέστερη εξυπηρέτηση των
φορολογούµενων και την ελάφρυνση του εργασιακού
φόρτου των ΔΟΥ.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10, γίνεται νο-

µοτεχνική τακτοποίηση µε σκοπό την απλούστερη και
πρακτικότερη εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων
τόσο της Φορολογίας Κεφαλαίου όσο και της Φορολο-
γίας Εισοδήµατος. Συγκεκριµένα όσον αφορά τη Φορο-
λογία Εισοδήµατος η αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης
των υπογείων, των παταριών και των σοφιτών των οποί-
ων η αλλαγή χρήσης νοµιµοποιήθηκε µε το ν.4014/2011
ορίζεται σε ποσό ίδιο µε αυτό που ισχύει για τους βοη-
θητικούς χώρους κύριας κατοικίας όπως αυτό ορίζεται
µε βάση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περί-
πτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε.. Το ποσό
αυτό ανέρχεται στα σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό
µέτρο (τ.µ.) και αντιστοιχεί στο µισό του ποσού της αντι-
κειµενικής δαπάνης που ισχύει για τους κύριους χώρους
κύριας κατοικίας.

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 12
επιδιώκεται η διαφάνεια και η άµεση ενηµέρωση όλων
των φορολογουµένων για τις διοικητικές λύσεις που εκ-
δίδονται από τις φορολογικές διευθύνσεις της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, είτε µε την
µορφή εγκυκλίων, είτε ατοµικών απαντήσεων  και οι ο-
ποίες θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, ταυτόχρονα µε τη
διεκπεραίωσή τους, αφού προηγουµένως απαλειφθούν
από τις ατοµικές απαντήσεις  τα στοιχεία των φορολο-
γουµένων, καθώς και τυχόν αναφερόµενα  ποσά φόρων,
για να µην τίθενται θέµατα  δηµοσιοποίησης προσωπι-
κών στοιχείων και θέµατα απορρήτου και ταυτόχρονα να
µειωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία υποβολής παρόµοι-
ων ερωτηµάτων όταν υπάρχουν τα ίδια πραγµατικά περι-
στατικά.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 13

καταργούνται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις των πα-
ραγράφων 6 και 11 του άρθρου 15 του ν.4015/2011 και α-
ντίστοιχα τροποποιούνται από τότε που ίσχυσαν οι δια-
τάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νόµου
κατόπιν καταγγελίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφο-
ρικά µε τα φορολογικά κίνητρα, όπως αυτά απαριθµού-
νται στο εν λόγω άρθρο, καθόσον έρχονται σε πλήρη α-
ντίθεση µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. που ισχύ-
ουν για τις Α.Ε. και τους συνεταιρισµούς, µε βάση τις ο-
ποίες τα συνολικά κέρδη φορολογούνται στο όνοµα του
νοµικού προσώπου και στη συνέχεια ενεργείται παρα-
κράτηση φόρου στα διανεµόµενα. Επίσης, ο όρος πλεό-
νασµα είναι αδόκιµος φορολογικά καθόσον στη φορολο-
γία εισοδήµατος φορολογούνται τα κέρδη του νοµικού
προσώπου και οι τυχόν ζηµίες της χρήσης µεταφέρονται
για συµψηφισµό µε κέρδη εποµένων χρήσεων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 προβλέπεται ότι

µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ο προ-
εδρεύων της Επιτροπής  Διοίκησης Κρατικών Λαχείων,
σε περίπτωση έλλειψης του Γενικού Γραµµατέα της Γενι-
κής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών  Θεµά-
των του ίδιου Υπουργείου.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 15 επι-

διώκεται η προσαρµογή της λειτουργίας των εταιρειών
που ελέγχονται από το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δηµοσίου στους κανόνες του
κ.ν.2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, ώστε να κατα-
στούν δυνατές όλες οι αναγκαίες αλλαγές για την γρή-
γορη αποκρατικοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν.4046/2012. 

Άρθρο 322
Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων - Φορολογία µετόχων

Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 322 παρατείνεται επ’ αόριστον η ισχύς
των διατάξεων του ν.δ.1297/1972, οι οποίες εξάλλου ε-
φαρµόζονταν αδιαλείπτως από το 1972, µε διαδοχικές
παρατάσεις, µέχρι και 31.12.2011, προκειµένου να δηµι-
ουργηθούν µεγάλες οικονοµικές µονάδες, οι οποίες θα
έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στον αυξανόµε-
νο διεθνή επιχειρηµατικό ανταγωνισµό και δεδοµένου,
ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στην ιδιοκτησία τους
πολλά ακίνητα προτιµούν να µετασχηµατίζονται µε βάση
τις διατάξεις του νοµοθετήµατος αυτού και όχι µε βάση
αυτές του ν.2166/1993. 

Με την παράγραφο 3 καταργείται η εξαίρεση από την
υπαγωγή στις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 και του ν.
2166/1993 των επιχειρήσεων των οποίων το αντικείµενο
εργασιών είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκµετάλ-
λευση ακινήτων, για λόγους ίσης µεταχείρισης των επι-
χειρήσεων αυτών µε τις υπόλοιπες, για την τόνωση της
κτηµαταγοράς, αλλά και γιατί έχει εκλείψει πλέον η δυ-
νατότητα καταστρατήγησης των διατάξεων της φορολο-
γίας µεταβίβασης ακινήτων, αφού πλέον και κατά τη µε-
ταβίβαση µετοχών κτηµατικής εταιρείας οφείλεται φό-
ρος 5%, υποχρέωση που δεν υπήρχε κατά τη θέσπιση
των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972 και του ν. 2166/1993. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι ε-

πί απορροφήσεως επιχείρησης από ανώνυµη εταιρεία ή
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε τις ευεργετικές δια-
τάξεις του ν. 2166/1993, η απορροφώσα εταιρεία διατη-
ρεί το δικαίωµα µεταφοράς των δικών της φορολογικά α-
ναγνωρίσιµων ζηµιών παρελθουσών χρήσεων, µε τις
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προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου
3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., προκειµένου να µην στερού-
νται οι ζηµιογόνες εταιρείες το δικαίωµα απορρόφησης
άλλων επιχειρήσεων. Τα πιο πάνω θα ισχύουν αναγκα-
στικά και για τις απορροφήσεις των πιστωτικών ιδρυµά-
των που πραγµατοποιούνται µε τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 2515/1997, αφού µε τις διατάξεις του νόµου
αυτού επαναλαµβάνονται αυτά που ισχύουν για τους µε-
τασχηµατισµούς των επιχειρήσεων που γίνονται είτε µε
τη διαδικασία του ν.δ. 1297/1972 (εκτίµηση από την επι-
τροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920), είτε µε τη διαδι-
κασία του ν. 2166/1993 (σύνταξη ισολογισµού µετασχη-
µατισµού, χωρίς εκτίµηση των εισφεροµένων περιουσια-
κών στοιχείων). Η πιο πάνω ρύθµιση γίνεται καθόσον το
δικαίωµα µεταφοράς της υπόψη ζηµίας παρέχεται και ό-
ταν η απορρόφηση λαµβάνει χώρα µε τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920, χωρίς τη χρήση ευεργετικών διατάξεων,
αφού στη συγκεκριµένη περίπτωση, η απορροφώσα δια-
τηρεί σε κάθε περίπτωση τη νοµική της προσωπικότητα.
Τα ανωτέρω ισχύουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 5,

για απορροφήσεις που γίνονται µε βάση ισολογισµό µε-
τασχηµατισµού που καταρτίζεται µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 6 ε-

πιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση µε συντελεστή είκο-
σι πέντε τοις εκατό (25%), σε βάρος των ανωνύµων εται-
ρειών ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης όταν µετατρέ-
πονται σε προσωπική εταιρεία, για τα φορολογηθέντα
κέρδη, για τα αφορολόγητα αποθεµατικά λόγω πραγµα-
τοποίησης παραγωγικών επενδύσεων µε βάση αναπτυ-
ξιακό νόµο, καθώς και για τα αποθεµατικά από αφορολό-
γητα έσοδα ή από αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήµα-
τα, τα οποία υφίστανται κατά το χρόνο µετατροπής,
προς αποφυγή καταστρατήγησης  των διατάξεων των
άρθρων 54 και  55 του Κ.Φ.Ε. Από τη ρύθµιση αυτή εξαι-
ρούνται τα αποθεµατικά που έχουν σχηµατίσει οι εται-
ρείες περιορισµένης ευθύνης από κέρδη παρελθουσών
χρήσεων µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2010, αφού αυτά θεωρού-
νται ότι έχουν ήδη αποκτηθεί από τους εταίρους.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 7 πα-

ρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών 20/00 στην αξία
των µετοχών που πωλούνται και οι οποίες είναι εισηγµέ-
νες στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια, καθώς και
σε άλλους διεθνώς αναγνωρισµένους χρηµατιστηρια-
κούς θεσµούς και έχουν αποκτηθεί µέχρι τη δηµοσίευση
του νόµου, καθώς και όσες θα αποκτηθούν µέχρι 31 Δε-
κεµβρίου 2012. Επίσης, προβλέπεται ότι η υπεραξία που
προκύπτει από την πώληση των πιο πάνω µετοχών που
αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά, φορο-
λογείται µε τις γενικές διατάξεις.
Με τις παραγράφους 8 και 9 αντικαθίσταται το πρώτο

εδάφιο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του
Κ.Φ.Ε., προκειµένου η υπεραξία από την πώληση µετο-
χών εισηγµένων στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια
να φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις από το έτος
2013.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 10

προβλέπεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. µε τις οποίες προβλέπεται α-
παλλαγή από το φόρο εισοδήµατος για κέρδη από εισηγ-
µένες στο Χ.Α. µετοχές, εξακολουθούν να ισχύουν για
όσες εισηγµένες µετοχές έχουν αποκτηθεί µέχρι τη δη-
µοσίευση του νόµου, καθώς και όσες θα αποκτηθούν µέ-
χρι 31 Δεκεµβρίου 2012. 

Άρθρο 323
Ρυθµίσεις θεµάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 323 του
σχεδίου νόµου θεσπίζεται αρχικά η υποχρέωση των φο-
ρέων του ΕΛ.Σ.Σ. να εφαρµόζουν κατά την ανάπτυξη,
παραγωγή και διάδοση των στατιστικών, τον κώδικα ορ-
θής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως κά-
θε φορά ισχύει, στο σύνολό του. Περαιτέρω, για να υ-
πάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρµογής των αρ-
χών 1-6 (θεσµικό πλαίσιο) του Κώδικα Ορθής Πρακτικής
για τις ευρωπαϊκές στατιστικές στο Ελληνικό Στατιστικό
Σύστηµα, συνιστάται ανεξάρτητη συµβουλευτική επιτρο-
πή ορθής πρακτικής, τα µέλη της οποίας επιλέγονται α-
πό θεσµούς που έχουν ευλόγως αυξηµένο ενδιαφέρον
για την ενίσχυση της ποιότητας των στατιστικών της χώ-
ρας. Για την εφαρµογή των αρχών 1-6 (θεσµικό πλαίσιο)
του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατι-
στικές στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα η επιτροπή ε-
νηµερώνει και τον Ευρωπαϊκό Συµβουλευτικό Φορέα για
τη Διακυβέρνηση στον τοµέα της Στατιστικής  και συ-
ντάσσει ετήσια έκθεση προς τη Βουλή, η οποία δηµοσιο-
ποιείται. Ο ρόλος και η αποτελεσµατικότητα της επιτρο-
πής προβλέπεται να επανεξεταστούν σε εύλογο χρονικό
διάστηµα, όπως προβλέπεται άλλωστε αντίστοιχα σε ε-
νωσιακό επίπεδο για τον ευρωπαϊκό συµβουλευτικό φο-
ρέα για τη διακυβέρνηση στον τοµέα της στατιστικής.
Προβλέπεται πλέον ρητώς στον ιδρυτικό της νόµο ότι

η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει διακεκριµένη νοµική προσωπικότητα, ό-
πως προέκυπτε ερµηνευτικώς από τις διατάξεις των άρ-
θρων 14 και 21 και του νόµου και είχε διευκρινιστεί και
στο άρθρο 61 παρ. 1 του ν. 4002/2011. Περαιτέρω, προς
εναρµόνιση µε τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευ-
ρωπαϊκές στατιστικές, καταργείται το συλλογικό όργανο
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ορίζεται, ότι τις αρµοδιότητές της α-
σκεί ο Πρόεδρος ως επικεφαλής της Αρχής, σύµφωνα
πάντοτε µε τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νο-
µοθεσίας, του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊ-
κές στατιστικές και των βέλτιστων διεθνών στατιστικών
πρακτικών. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ο Πρόε-
δρος καθίσταται υπεύθυνος, µεταξύ άλλων, για την ε-
φαρµογή του εθνικού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας
των στατιστικών.
Για την ενίσχυση του πλαισίου ποιότητας των στατι-

στικών προβλέπεται ότι η υψηλή επιστηµονική κατάρτι-
ση, µε ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εξειδίκευση αποτε-
λεί το αποκλειστικό κριτήριο για την επιλογή του Προέ-
δρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ότι οι λόγοι παύσης του δεν επι-
τρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελµατική και ε-
πιστηµονική του ανεξαρτησία. Για τον ίδιο σκοπό ορίζε-
ται, ότι η ΕΛ.ΣΤΑΤ. πρέπει να διαθέτει το ανθρώπινο δυ-
ναµικό και τους πόρους που απαιτούνται για την διάθεση
στους χρήστες στατιστικών υψηλής ποιότητας σύµφωνα
µε όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. 
Τέλος, παρέχεται στην Ελληνική Στατιστική Αρχή η

δυνατότητα ανάθεσης µε σύµβαση µίσθωσης έργου για
την παροχή υπηρεσιών και εργασιών προς εξυπηρέτηση
αναγκών που απορρέουν από τις δραστηριότητες της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η ανωτέρω διάταξη τίθεται στα πλαίσια  των ε-
κτεταµένων και σύνθετων εργασιών που προκύπτουν κα-
τά την άσκηση των αρµοδιοτήτων και δραστηριοτήτων
της ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίες απαιτούν άριστη οργανωτική λει-
τουργία κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η συνεχής
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ροή των εργασιών και η ποιότητα του παραγόµενου έρ-
γου.  Η ανάθεση µε σύµβαση έργου σε επιχειρήσεις (ε-
ταιρικές και ατοµικές) καθώς και σε φυσικά πρόσωπα ε-
πιλύει το ζήτηµα της  παροχής απαραίτητων υπηρεσιών
στην ΕΛΣΤΑΤ ώστε να εξασφαλίζονται τα ανωτέρω.

Άρθρο 324 
Έγκριση του σχεδίου συµφωνίας συµβιβασµού 

µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών
Siemens Ag και Siemens A.E.

Με το εισαγόµενο προς έγκριση Σχέδιο Συµφωνίας
Συµβιβασµού µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
των εταιρειών Siemens AG και Siemens Α.Ε. στο άρθρο
324,  επιλύονται οι διαφορές και εκκρεµότητες που σχε-
τίζονται κάθε είδους υποθέσεις, αξιώσεις ή ισχυρισµούς
που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε δραστηριότη-
τες διαφθοράς, πληρωµές  ή υποσχέσεις πληρωµών
προς τρίτους, ή άλλες παράνοµες δραστηριότητες από
την πλευρά της SIEMENS, περιλαµβανοµένων  των  υπο-
θέσεων  που διερευνήθηκαν από τις Αρχές στην Ελλάδα,
την Γερµανία και τις  Η.Π.Α. ή την Debevoise & Plimpton
LLP, και περιλαµβανοµένων των υποθέσεων που καλύ-
φθηκαν από τις ρυθµίσεις της Siemens το έτος 2008 µε
τις Γερµανικές Αρχές, καθώς και µε την Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς (SEC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ)
στις Η.Π.Α.
Η διαπραγµάτευση της συµφωνίας συµβιβασµού µετα-

ξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του οµίλου Siemens, που
είχε ως αντικείµενο την αποκατάσταση της τυχόν βλά-
βης που υπέστη το Ελληνικό Δηµόσιο και την διευθέτη-
ση των διοικητικών προστίµων σε σχέση µε τις κάθε εί-
δους υποθέσεις που σχετίζονται µε δραστηριότητες δια-
φθοράς, πληρωµές ή υποσχέσεις πληρωµών προς τρί-
τους, ή άλλες παράνοµες δραστηριότητες από την πλευ-
ρά της Siemens έως το έτος 2007, ολοκληρώθηκε. Με τη
συµφωνία διευθετούνται ζητήµατα αστικού και διοικητι-
κού δικαίου. Η συµφωνία δεν περιλαµβάνει ζητήµατα
ποινικού δικαίου.
Επιπλέον, παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η ε-

ξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δηµοκρα-
τία και να υπογράψει το εγκεκριµένο, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, Σχέδιο Συµφωνίας
Συµβιβασµού.
Ειδικότερα, τα βασικά σηµεία της προτεινόµενης συµ-

φωνίας είναι τα εξής:
Α. Σε σχέση µε την Siemens
1. Παροχή προς το Ελληνικό Δηµόσιο ύψους 80 εκα-

τοµµυρίων Ευρώ, µέσω του συµψηφισµού ισόποσων α-
παιτήσεων της Siemens που αυτή έχει έναντι διαφόρων
δηµοσίων φορέων µετά από διαδικασία επαλήθευσης
των απαιτήσεων αυτών.

2. Παροχή προς το Ελληνικό Δηµόσιο ύψους 90 εκα-
τοµµυρίων Ευρώ για τη χρηµατοδότηση των παρακάτω
φορέων και δραστηριοτήτων του Ελληνικού Δηµοσίου: 
Φορέων που υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και έ-

χουν ως σκοπό την καταπολέµηση της διαφθοράς, της α-
πάτης και του ξεπλύµατος χρήµατος. 
Σχεδίων και προγραµµάτων, περιλαµβανοµένων προ-

γραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,  που στοχεύ-
ουν στην καταπολέµηση της διαφθοράς, της απάτης και
του ξεπλύµατος χρήµατος. 
Πανεπιστηµιακών και επιστηµονικών ερευνητικών

προγραµµάτων,  που αποσκοπούν στη βελτίωση της γνώ-

σης και της εξειδίκευσης στους τοµείς της ενέργειας,
της υγείας, της βιοµηχανίας,  των υποδοµών και της α-
νάπτυξης των πόλεων.
Εκατό (100) υποτροφιών το έτος για µεταπτυχιακές

σπουδές στους τοµείς της ενέργειας, της υγείας, της
βιοµηχανίας, των υποδοµών και της ανάπτυξης των πό-
λεων µέσω του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Ιατρικού εξοπλισµού (συµπεριλαµβανοµένης της πα-

ράδοσης, εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλι-
σµού αυτού) για τα Δηµόσια Νοσοκοµεία,  µε έµφαση
στα Παιδιατρικά Νοσοκοµεία.

3. Επένδυση, εντός του 2012, ύψους Ευρώ 100 εκα-
τοµµυρίων στην Siemens Ελλάδας ώστε να διασφαλι-
στεί η συνεχιζόµενη παρουσία και δραστηριότητα της ε-
ταιρείας, η οποία απασχολεί σήµερα περισσότερους από
600  εργαζόµενους.

4. Επενδυτική υποστήριξη
Η Siemens δηλώνει ότι γνωρίζει και εµπιστεύεται την

δυναµική και την ανθεκτικότητα της οικονοµίας της Ελ-
λάδας και πιστεύει ειλικρινά, ότι, παρά τις σηµερινές δυ-
σκολίες της, η Ελλάδα  θα επιστρέψει και πάλι σύντοµα
σε µια σταθερή ισχυρή οικονοµική κατάσταση. Στην προ-
σπάθεια αυτή, η Siemens επιθυµεί να είναι βασικός και
ουσιαστικός υποστηρικτής. Με δεδοµένο αυτό, η
Siemens ενθαρρύνει θερµά µεγάλους παγκόσµιους ε-
πενδυτές να συµµετάσχουν στην οικονοµική αναζωογό-
νηση της Ελλάδας, επενδύοντας στην χώρα, όπως η ίδια
έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει.  
Η Siemens εξετάζει την πραγµατοποίηση επένδυσης

κατασκευής νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλά-
δα, προϋπολογισµού άνω των 60 εκατοµµυρίων Ευρώ
που θα οδηγήσει στην απασχόληση άνω των 700 ατό-
µων.
Τα δύο µέρη συµφωνούν να συστήσουν κοινή Επιτρο-

πή για να διερευνήσουν πραγµατικούς και ουσιαστικούς
τοµείς στους οποίους µπορεί να επενδύσει η  Siemens
στην Ελλάδα, µε ιδιαίτερη έµφαση σε τοµείς που ενισχύ-
ουν την απασχόληση. 

5. Συµµόρφωση και συνεργασία µε τις Αρχές
H Siemens θα εφαρµόσει στην Ελλάδα πρόγραµµα

συµµόρφωσης κατά της διαφθοράς και των µη νόµιµων
επιχειρηµατικών πρακτικών διάρκειας τριών (3) ετών, µε
βάση το πρότυπο του ιδίου προγράµµατος που εφάρµο-
σε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η-
ΠΑ.
Κατά την διάρκεια του παραπάνω προγράµµατος η

Siemens στην Ελλάδα θα επιτηρείται από Επίτροπο Εται-
ρικής Συµµόρφωσης που θα διορίσει το Ελληνικό Δηµό-
σιο. 
Η Siemens θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή υπο-

στήριξη, όποτε της ζητηθεί αλλά και ανεξάρτητα, προς
τις δικαστικές Αρχές σε σχέση µε την συνεχιζόµενη ποι-
νική διαδικασία κατά φυσικών προσώπων. 

6. Όλες οι αµοιβές και δαπάνες της δικηγορικής εται-
ρείας, συµβούλου του Ελληνικού Δηµοσίου για τη διαδι-
κασία της διαπραγµάτευσης και την οριστικοποίηση της
συµφωνίας βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Siemens.
Β. Σε σχέση µε το Ελληνικό Δηµόσιο
1.  Το Ελληνικό Δηµόσιο (στενός δηµόσιος τοµέας και

το Δηµόσιο ως µοναδικός µέτοχος εταιρειών) αναγνωρί-
ζει την συνεργασία της Siemens υπό την νέα  διοίκησή
της στην διερεύνηση των υποθέσεων που σχετίζονται µε
δραστηριότητες διαφθοράς, πληρωµές ή υποσχέσεις
πληρωµών προς τρίτους, ή άλλες παράνοµες δραστηριό-
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τητες από την πλευρά της SIEMENS έως το έτος 2007.
2.  Το Ελληνικό Δηµόσιο δηλώνει ότι η Siemens σήµε-

ρα αποτελεί αξιόπιστη και υπεύθυνη επιχείρηση, υπό την
έννοια του Άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, ώστε να
αίρονται εµπόδια συµµετοχής της εταιρείας σε δηµόσι-
ους διαγωνισµούς.

3.  To Ελληνικό Δηµόσιο παραιτείται από  τις αστικές
και διοικητικές  αξιώσεις και πρόστιµα κατά της Siemens,
σε σχέση µε τις υποθέσεις που αφορούν δραστηριότη-
τες διαφθοράς, πληρωµών ή υποσχέσεων,  πληρωµών
προς τρίτους, ή άλλες παράνοµες δραστηριότητες από
την πλευρά της Siemens έως το έτος 2007. 
Γ. Άλλα σηµεία της Συµφωνίας 
1. Η συµφωνία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ο-

ποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται από Τριµελή Διαιτη-
σία, µε βάση τους διαιτητικούς κανόνες του Διεθνούς Ε-
µπορικού Επιµελητηρίου (ICC) στη Γενεύη.

2. Τα µέρη αποδέχονται ότι η συµφωνία συµβιβασµού
δεν επηρεάζει άλλες εκκρεµείς διαφορές που υπάρχουν
ή θα προκύψουν εµπορικής, αστικής ή ποινικής φύσης οι
οποίες δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο της συµφω-
νίας αυτής. Επίσης, αποδέχονται  ότι η συµφωνία συµβι-
βασµού δεν έχει ούτε µπορεί να ερµηνευτεί ότι έχει ο-
ποιαδήποτε επιρροή µε οποιονδήποτε τρόπο σε ζητήµα-
τα ποινικής φύσης κατά προσώπων.

3. Τα δύο µέρη συµφωνούν να καταβάλλουν κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για την επίλυση και άλλων ενδεχοµέ-
νων διαφορών τους που δεν καλύπτονται από την συµ-
φωνία, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό.

4. Η Siemens ζήτησε να  περιληφθεί στο προοίµιο της
συµφωνίας συµβιβασµού κείµενο δηµόσιας συγνώµης
προς τον Ελληνικό λαό, την Βουλή των Ελλήνων και την
Ελληνική Κυβέρνηση.

Άρθρο 325
Ρύθµιση θεµάτων επιτροπής εποπτείας

και ελέγχου παιγνίων

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 325 τροποποιείται
και εξειδικεύεται, για λόγους σαφήνειας, η σχετική διά-
ταξη όσον αφορά τη δοµή και το περιεχόµενο του Οργα-
νισµού της Ε.Ε.Ε.Π.  
Με την παράγραφο 2  διευρύνεται  η δυνατότητα ά-

ντλησης πόρων από την Ε.Ε.Ε.Π. και εξειδικεύεται ο
τρόπος απόδοσής τους, ενώ µε την παράγραφο 5  διευ-
ρύνονται οι τρόποι παρακολούθησης  των παιγνίων, των
παιγνιοµηχανηµάτων και των ιστοτόπων  µέσω του Πλη-
ροφοριακού Συστήµατος Εποπτείας και Ελέγχου της
Ε.Ε.Ε.Π..
Με τις παραγράφους 3, 4 καταργούνται διατάξεις, οι

οποίες µετά την µετατροπή της Ε.Ε.Ε.Π. σε ανεξάρτητη
διοικητική Αρχή κατέστησαν περιττές.
Με την παράγραφο 6 εισάγεται απαγόρευση διεξαγω-

γής των τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου (online) µέ-
σω επίγειου συστήµατος (offline) και µε την παράγραφο
7 εισάγονται ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες της
διάταξης της παραγράφου 8.
Με την παράγραφο 8 ανατίθεται ρητά στην Ε.Ε.Ε.Π. η

έκδοση Κανονισµού Διεξαγωγής των παιγνίων της  Ο-
ΠΑΠ Α.Ε.
Με την παράγραφο 9 επιφέρονται διαδικαστικού χαρα-

κτήρα διορθώσεις δεδοµένου του νοµικού καθεστώτος
της Ε.Ε.Ε.Π. ως ανεξάρτητης αρχής και την ανάγκη πα-
ροχής ευελιξίας ως προς τον προσδιορισµό της έδρας

της.
Με την παράγραφο 10 εισάγεται ρύθµιση προσδιορι-

σµού του χρόνου απόσπασης του προσωπικού στην
Ε.Ε.Ε.Π. 
Με τις παραγράφους 11 και 12 τροποποιείται η διαδι-

κασία παροχής αδειών τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο,
ώστε να συµβαδίζει µε την ευρωπαϊκή και διεθνή αντί-
στοιχη πρακτική. Συγχρόνως, µε την εισαγόµενη τροπο-
ποίηση επιταχύνεται η παροχή αδειών προκειµένου να
λειτουργήσει το αντίστοιχο νόµιµο σύστηµα παιγνίων
και να αρχίσει η είσπραξη των αντιστοίχων δηµοσίων ε-
σόδων. Παράλληλα καταργούνται, ενόψει της νέας ρύθ-
µισης,  οι αντίστοιχες διατάξεις.
Με την παράγραφο 13 εισάγεται ρύθµιση που διασφα-

λίζει ότι η Ε.Ε.Ε.Π. θα έχει τη δυνατότητα να αναλαµβά-
νει σταδιακά τις αρµοδιότητές της, µέσα στο χρονικό πε-
ριθώριο που προβλέπει ο νόµος.
Με την παράγραφο 14  για λόγους δηµόσιου συµφέρο-

ντος, και ειδικότερα µε στόχο την επίτευξη, µεταξύ άλ-
λων,  υψηλού επιπέδου προστασίας για την καταπολέµη-
ση απάτης και του εγκλήµατος, για την τήρηση της δη-
µόσιας τάξης, για την προστασία των καταναλωτών, την
αποτροπή του εθισµού, για την αποτροπή ενθάρρυνσης
συµµετοχής στα τυχερά παίγνια και την εξασφάλιση δια-
φανούς, αξιόπιστης και ασφαλούς διεξαγωγής, διαχείρι-
σης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιγνίων, η ΟΠΑΠ
ΑΕ υπάγεται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Ελλη-
νικού Δηµοσίου. Για τον λόγο αυτό συνιστάται Επιτροπή
Ελέγχου, προκειµένου να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση
στις συµβατικές υποχρεώσεις της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε έναντι
του Ελληνικού  Δηµοσίου και του νοµοθετικού πλαισίου
για τα τυχερά παίγνια και να διασφαλίζεται τόσο ο ρυθ-
µιστικός όσο και ο διαχειριστικός έλεγχος που ασκεί το
Ελληνικό Δηµόσιο στις δραστηριότητες της ΟΠΑΠ ΑΕ. 
Με τις παραγράφους 15 και 16 καταργούνται αναµορ-

φώνονται και καταργούνται διατάξεις που είναι αντίθε-
τες ή κατέστησαν περιττές µετά τις ρυθµίσεις των
ν.4002/2011 και 4038/2012 σχετικά µε την αγορά παι-
γνίων και την Ε.Ε.Ε.Π. 
Με την παράγραφο 17 διευκρινίζεται ότι οι αναστολές

άσκησης λειτουργηµάτων και καθηκόντων των µελών
της Ε.Ε.Ε.Π. αφορούν τις επαγγελµατικές τους δραστη-
ριότητες.
Τέλος, µε την παράγραφο 18 χορηγείται εξουσιοδότη-

ση έκδοσης Προεδρικού Διατάγµατος  κωδικοποίησης
της  νοµοθεσίας για τα παίγνια και την Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 326
Ρύθµιση θεµάτων νοµικού συµβουλίου του κράτους

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.
3900/2010 (Α΄ 213), που άρχισε να ισχύει από την 1η Ια-
νουαρίου 2011, αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 3 και 4
του άρθρου 53 του π.δ. 18/1989, όπως είχαν τροποποιη-
θεί µε το άρθρο 35 του ν.3772/2009, και περιορίστηκαν
σηµαντικά οι περιπτώσεις που µπορεί να ασκηθεί παρα-
δεκτά αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
Ενόψει της ανωτέρω ρυθµίσεως, έχουν εκλείψει οι λό-

γοι της επαναφοράς, µε τη διάταξη του άρθρου 3 του
ν.3900/2010, εκδόσεως γνωµοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ. περί
του παραδεκτού και βάσιµου των λόγων αναιρέσεως,
που ασκούνται, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας, από το Δηµόσιο και τα ν.π.δ.δ., των οποίων η νοµική
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υπηρεσία και η δικαστική εκπροσώπηση διεξάγεται από
το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή από µέλη του.
Για τον παραπάνω λόγο και λαµβανοµένου υπόψη ότι

η ρύθµιση αυτή, χωρίς να συντελεί στην επιτάχυνση της
δίκης, συνεπάγεται την άσκοπη ανάλωση εκατοντάδων
ανθρωποωρών εργασίας, τόσο του κύριου όσο και του
διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. και µάλιστα σε περίο-
δο δραµατικής µείωσης του προσωπικού του, θεωρείται
επιβεβληµένη η κατάργηση της ανωτέρω διάταξης µε
την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 326.

Η µακρόχρονη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
61 του ν.δ. 86/1969 έχει καταδείξει ότι η εκδίκαση των
πρωτοκόλλων σε πρώτο βαθµό ενώπιον του Ειρηνοδικεί-
ου και σε δεύτερο βαθµό ενώπιον του Μονοµελούς Πρω-
τοδικείου είναι πολυτελής και αναποτελεσµατική. Περαι-
τέρω, µολονότι η υπόθεση εκδικάζεται σε δυο βαθµούς
δικαιοδοσίας, η διαφορά δεν επιλύεται ουσιαστικά, αλλά
επακολουθεί νέα δίκη κατά την τακτική διαδικασία. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 2 επι-

διώκεται η απλούστευση και η επιτάχυνση της διαδικα-
σίας εκδόσεως αποφάσεων επί ανακοπών κατά πρωτο-
κόλλων αποβολής, µη υποκειµένων σε ένδικα µέσα.  Η ε-
πιλογή ως αρµόδιου δικαστηρίου του µονοµελούς πρω-
τοδικείου, στο οποίο, ούτως ή άλλως, καταλήγει η εκδί-
καση του συνόλου, σχεδόν, των σχετικών ανακοπών, κα-
τόπιν ασκήσεως εφέσεως από τον ηττηθέντα διάδικο,
δεν δηµιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση στο δικαστήριο
αυτό, ενώ αποφορτίζει το ειρηνοδικείο και περιορίζει ση-
µαντικά το διοικητικό κόστος που συνεπάγεται η εκδίκα-
ση της υποθέσεως σε δυο βαθµούς. Ταυτοχρόνως, το δι-
κάζον δικαστήριο έχει δυνατότητα άµεσης εκτίµησης
των στοιχείων της υπόθεσης που άγεται ενώπιόν του, ε-
νόψει και των τεχνικών δυνατοτήτων που υπάρχουν, ό-
πως τηλεπισκόπηση, αεροφωτογραφίες, φωτοερµηνεί-
ες, ακριβής τοπογραφικός εντοπισµός, µε βάση τις συ-
ντεταγµένες που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση
του εθνικού κτηµατολογίου.
Επιπροσθέτως, επιδιώκεται η ουσιαστική επίλυση των

διαφορών, µε την άσκηση της προβλεπόµενης τακτικής
αγωγής εντός ορισµένης προθεσµίας, γεγονός που συ-
ντελεί στην επίσπευση της κατάρτισης του εθνικού κτη-
µατολογίου, υπηρετεί την ασφάλεια δικαίου και συνάδει
µε την έννοια του σύγχρονου κράτους.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 3 επι-

διώκεται, οµοίως, η απλούστευση και η επιτάχυνση της
διαδικασίας εκδόσεως αποφάσεων επί ανακοπών κατά
πρωτοκόλλων αποζηµιώσεως χρήσεως του άρθρου 115
του από 11/12.11.1929 Διατάγµατος «περί διοικήσεως
δηµοσίων κτηµάτων», µη υποκειµένων σε ένδικα µέσα.
Η επιλογή ως αρµόδιου δικαστηρίου του µονοµελούς
πρωτοδικείου, στο οποίο, ούτως ή άλλως, καταλήγει η
εκδίκαση του συνόλου, σχεδόν, των σχετικών ανακοπών,
κατόπιν ασκήσεως εφέσεως από τον ηττηθέντα διάδικο,
δεν δηµιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση στο δικαστήριο
αυτό, ενώ αποφορτίζει το ειρηνοδικείο και περιορίζει ση-
µαντικά το διοικητικό κόστος που συνεπάγεται η εκδίκα-
ση της υποθέσεως σε δυο βαθµούς. Ταυτοχρόνως, το δι-
κάζον δικαστήριο έχει δυνατότητα άµεσης εκτίµησης
των στοιχείων της υπόθεσης που άγεται ενώπιόν του, ε-
νόψει και των τεχνικών δυνατοτήτων που υπάρχουν, ό-
πως τηλεπισκόπηση, αεροφωτογραφίες, φωτοερµηνεί-
ες, ακριβής τοπογραφικός εντοπισµός, µε βάση τις συ-
ντεταγµένες που χρησιµοποιούνται για την κατάρτιση

του εθνικού κτηµατολογίου.
Παρατηρείται, επίσης, ότι κατά την αρχική διάταξη, η

εκδίκαση των υποθέσεων αυτών ανήκε, αναλόγως του ύ-
ψους της αποζηµιώσεως, στο Ειρηνοδικείο και στο Μο-
νοµελές Πρωτοδικείο και ότι οι αποφάσεις που εκδίδο-
νταν δεν  υπόκειντο σε ένδικα µέσα. Κατά την πάγια, ό-
µως, νοµολογία του Αρείου Πάγου (Α.Π. 245/2009,
481,482/2008) οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται σε πρώ-
το βαθµό στο Μονοµελές Πρωτοδικείο και υπόκεινται τό-
σο σε έφεση, όσο και σε αναίρεση. Με την προτεινόµενη
ρύθµιση καταργείται η άσκηση ενδίκων µέσων, διότι οι υ-
ποθέσεις αυτές είναι νοµικά απλές και η επ’ αυτών κρίση
αποτελεί κατά κύριο λόγο εκτίµηση πραγµατικών περι-
στατικών και στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνε-
ται περιορισµός περιττής επιβάρυνσης των δικαστηρίων,
λαµβανοµένου υπόψη ότι, ζητήµατα που αφορούν την
κυριότητα ή τη νοµή των κτηµάτων µόνο κατά την τακτι-
κή διαδικασία επιλύονται. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 4 ανα-

τίθεται σε υπάλληλο της  Διοίκησης η πληρεξουσιότητα
προς παράσταση για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσί-
ου σε πρώτο βαθµό σε υποθέσεις απλές, που δεν παρου-
σιάζουν ιδιαίτερα νοµικά ζητήµατα, ούτε έχουν ιδιαίτερη
σοβαρότητα ή ευρύτερο ενδιαφέρον. Η υποστήριξη των
θέσεων του Ελληνικού Δηµοσίου εξαντλείται στα ουσια-
στικά στοιχεία της υπόθεσης, η συλλογή και αξιολόγηση
των οποίων ανήκει στην αρµοδιότητα της υπηρεσίας που
εκδίδει την προσβαλλόµενη πράξη. Για το λόγο αυτό, και
λαµβάνοντας υπόψη τη στενότητα του προσωπικού του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους αφενός και το µεγάλο
αριθµό των υποθέσεων αυτών αφετέρου, προτείνεται η
συγκεκριµένη ρύθµιση.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι, η άσκηση εφέσεως κατά των

αποφάσεων που εκδίδονται, όπου απαιτείται, ανατίθεται
χωρίς εξαίρεση στο Νοµικό  Συµβούλιο του Κράτους, κα-
τόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος της Διοίκησης και απο-
στολής των στοιχείων µε βάση τα οποία θα ασκηθεί η έ-
φεση. 
Η προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 5 αποβλέπει

στην προστασία του Δηµοσίου, ενόψει του ότι δεν είναι
σπάνιο το φαινόµενο, όταν µετά από ικανό χρονικό διά-
στηµα εκδικάζεται αµετακλήτως υπόθεση, το Δηµόσιο
να αδυνατεί να εισπράξει τα επιδικασθέντα ποσά, λόγω
του ότι ο υπόχρεος προς επιστροφή είναι αναξιόχρεος ή
παύει να υφίσταται (θάνατος φυσικού προσώπου, παύση
λειτουργίας νοµικού προσώπου κ.λ.π.) γεγονός που κα-
θιστά άκρως δυσχερή ή και αδύνατη την καταβολή αυ-
τών. Η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εξάλλου, απο-
τρέπει την παρέλκυση της δίκης από πλευράς του αντιδί-
κου του Δηµοσίου µε καταχρηστικά αιτήµατα αναβολών
στον αναιρετικό βαθµό κ.λ.π., προκειµένου να αποµα-
κρύνει το ενδεχόµενο ανατροπής της εκτελεσθείσης α-
ποφάσεως.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 6 απα-

γορεύεται η απόσπαση των υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ. σε
άλλη δηµόσια υπηρεσία, αρχή ή ν.π.δ.δ. ή άλλο οποιοδή-
ποτε φορέα, κατ’ εφαρµογή είτε των διατάξεων του εκά-
στοτε ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα, είτε ειδικών δια-
τάξεων, καθόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο  για το λόγο
ότι το διοικητικό προσωπικό, που υπηρετεί στο Ν.Σ.Κ., εί-
ναι  άκρως  εξειδικευµένο  και  ιδιαίτερα  περιορισµένο
ως  προς τον αριθµό. Εξάλλου, τόσο η βραχύχρονη όσο
και η µακρόχρονη  αποµάκρυνση διοικητικού προσωπι-
κού υπό την µορφή «αποσπάσεως», πρώτον, δεσµεύει
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µια οργανική θέση του Ν.Σ.Κ. και δεύτερον, επιβαρύνει
τον προϋπολογισµό του µε αποδοχές υπαλλήλων που υ-
πηρετούν σε άλλη υπηρεσία.
Με την παράγραφο 7 συµπληρώνονται οι διατάξεις νό-

µων που προβλέπουν ότι ανατίθεται στα µέλη του Ν.Σ.Κ.
πρόσθετες και ιδιαίτερα σηµαντικές αρµοδιότητες. Η α-
νάθεση αυτή, κατά κανόνα, γίνεται χωρίς να ζητηθεί η
γνώµη του Ν.Σ.Κ., χωρίς να ληφθεί υπόψη η προβλεπό-
µενη αλλά και η υφιστάµενη ελλιπής στελέχωσή του σε
λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό, χωρίς γενικό
προγραµµατισµό και χωρίς καµία πρόνοια για την αντι-
στάθµιση των δηµιουργούµενων νέων αναγκών µε ανά-
λογη ενίσχυση του δυναµικού σε λειτουργούς και διοικη-
τικό προσωπικό. Συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι ο
άµεσος κίνδυνος αδυναµίας πλήρους ανταποκρίσεως
του προσωπικού του Ν.Σ.Κ. στο σύνολο των υποχρεώσε-
ών του και τον αποπροσανατολισµό του από τον κύριο
σκοπό του. Ειδικότερα, εκτός Αττικής όπου υπηρετούν
συνολικά 83 µέλη του Ν.Σ.Κ., η συµµετοχή τους σε πο-
λυάριθµα συλλογικά όργανα, εντός και εκτός της έδρας
της υπηρεσιακής µονάδας του Ν.Σ.Κ., υπερβαίνει κάθε
δυνατότητα ανταποκρίσεώς τους.
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 228

του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας όριζε ότι : «Η προθε-
σµία άσκησης, καθώς και η άσκηση της ανακοπής, δεν α-
ναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πρά-
ξης». Με το άρθρο 67 παρ. 2 του ν. 3.900/2010 έγινε α-
ντικατάσταση του προεκτεθέντος εδαφίου της ανωτέρω
διατάξεως ως εξής: «Η προθεσµία άσκησης, καθώς και
άσκηση της ανακοπής, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση
της προσβαλλόµενης πράξης, εξαιρουµένης της περί-
πτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 217, κατά την
οποία η πράξη αναστέλλεται µέχρι να τελεσιδικήσει η α-
νακοπή κατά του πίνακα κατάταξης». 
Πλην, όµως, εκ παραδροµής παρελείφθη µετά την

φράση «η πράξη αναστέλλεται» του ανωτέρω εδαφίου η
φράση « ,ως προς τους δανειστές των οποίων προσβάλ-
λεται η κατάταξη, ». Η προτεινόµενη προσθήκη της πα-
ραγράφου 8 της προεκτεθείσης φράσεως είναι απαραί-
τητη, διότι η ανωτέρω τροποποίηση έχει δηµιουργήσει
ερµηνευτικά προβλήµατα ως προς την έκταση αναστο-
λής της εκτελεστότητας του πίνακα κατατάξεως, εάν
δηλαδή η αναστολή αυτή ισχύει έναντι όλων των κατα-
ταγέντων δανειστών ή µόνον ως προς τους δανειστές
των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη.

Άρθρο 327
Κύρωση του ιδιωτικού συµφωνητικού τροποποίησης

της από 25.11.2008 σύµβασης παραχώρησης 
των λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙ

του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων 
της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε>

Με την κυρούµενη τροποποίηση της Σύµβασης Παρα-
χώρησης µεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε. (στο εξής η
"Σύµβαση") στην οποία είχε συµβληθεί ως εκ τρίτου συµ-
βαλλόµενη η εταιρία COSCO Pacific Limited που είναι η
µοναδική µέτοχος της ΣΕΠ ΑΕ, αποκλειστικά προκειµέ-
νου να αναλάβει τις συγκεκριµένες υποχρεώσεις που
διαλαµβάνονται στο άρθρο 11 της Σύµβασης, όπως η
Σύµβαση αυτή είχε κυρωθεί µε το ν. 3755/2009 (Α΄ 52),
επιλύεται µε τρόπο αµοιβαία αποδεκτό από τα µέρη µία
σειρά προβληµάτων, τα οποία αναφύηκαν κατά το πρώτο
έτος της πλήρους εφαρµογής της Σύµβασης. Η κυρούµε-

νη τροποποίηση της Σύµβασης έχει συναφθεί µόνον µε-
ταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε., χωρίς την συµµετοχή της
COSCO Pacific Limited, δεδοµένου ότι καµία από τις τρο-
ποποιήσεις και διευκρινίσεις της Σύµβασης που διαλαµ-
βάνονται στην κυρούµενη τροποποίηση της Σύµβασης
δεν αφορά ούτε σχετίζεται µε τις υποχρεώσεις που έχει
αναλάβει η COSCO Pacific Limited, ως εκ τρίτου συµβαλ-
λόµενη στην αρχική Σύµβαση.
Η επίλυση και διευθέτηση των ζητηµάτων αυτών επι-

τεύχθηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη µε την προβλεπό-
µενη στην Σύµβαση διαδικασία φιλικής διευθέτησης δια-
φορών (άρθρα 33.2 και 33.3 αυτής) και στηρίχθηκε πλή-
ρως στους κυρωµένους µε νόµο όρους της Σύµβασης
αυτής. Με την κυρούµενη τροποποίηση διευκρινίσθηκαν
µε τρόπο αµοιβαία αποδεκτό τα ερµηνευτικά ζητήµατα
που ανέκυψαν από την εφαρµογή της Σύµβασης και απο-
φεύχθηκε έτσι προσφυγή των µερών σε χρονοβόρες και
επιζήµιες για την λειτουργία του λιµένα διαιτητικές δια-
δικασίες.
Η εφαρµοσθείσα διαδικασία, αλλά και η διαµορφωθεί-

σα συµφωνία, τέθηκαν υπόψη του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, το οποίο µε την µε αριθµό 340/2011 Πράξη του Ζ’ αρ-
µόδιου Κλιµακίου, έκρινε ότι από το υπό κρίση σχέδιο
σύµβασης, οι επερχόµενες µε αυτό τροποποιήσεις, δεν
προκύπτει ότι συνεπάγονται αύξηση του οικονοµικού
της αντικειµένου τέτοια που να υπερβαίνει το εκάστοτε
θεσπιζόµενο από τις ισχύουσες διατάξεις χρηµατικό ό-
ριο υπαγωγής του ελέγχου νοµιµότητας και κατά συνέ-
πεια, επετράπη η υπογραφή της σύµβασης αυτής. Στην ί-
δια πράξη κρίθηκε ότι οι τροποποιήσεις αποβλέπουν σε
θεραπεία νόµιµου σκοπού δηµοσίου συµφέροντος και
δεν επέρχεται µε αυτές ουσιώδης βλάβη των συµφερό-
ντων της αναθέτουσας αρχής ούτε ουσιώδης µεταβολή
του συµβατικού αντικειµένου, όπως προκηρύχθηκε, ούτε
ανατροπή των οικονοµικών δεδοµένων ενόψει των οποί-
ων αυτή καταρτίστηκε. 
Με τους συµφωνηθέντες όρους τροποποίησης της αρ-

χικής Σύµβασης, επιδιώκεται να αντιµετωπισθούν αποτε-
λεσµατικά, οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρί-
σης και ιδιαίτερα της ύφεσης, η οποία ήταν αδύνατο να
προβλεφθεί κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης, α-
φού κυρίως εκδηλώθηκε το 2010 και αναµένεται να διαρ-
κέσει τουλάχιστον µέχρι και το 2012, µε χρόνο αναµενό-
µενης ουσιαστικής ανάκαµψης µετά το έτος 2013.
Με την τροποποίηση της αρχικής Σύµβασης προκύπτει

σαφής ωφέλεια για την ΟΛΠ Α.Ε., λόγω οριστικοποίη-
σης της προσφοράς υπερβάλλουσας χωρητικότητας των
λιµενικών υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης εµπορευµατο-
κιβωτίων και της διατήρησης και αύξησης των συνολικών
εσόδων από την παραχώρηση.
Προβλέπεται η έναρξη ισχύος της Τροποποιητικής

Σύµβασης από την οριστικοποίηση των όρων αυτής, ήτοι
από 26.7.2011 , υπό την αναβλητική αίρεση  ότι θα επα-
κολουθήσει κύρωση από το Κοινοβούλιο, και τούτο διότι
η Σύµβαση είναι εν ενεργεία και εκτελείται από τα συµ-
βαλλόµενα µέρη, οι δε τροποποιήσεις ρυθµίζουν ορισµέ-
νους όρους λειτουργίας της που είναι αναγκαίοι για την
επωφελέστερη εκτέλεσή της για αµφότερα τα συµβαλ-
λόµενα µέρη.
Ειδικότερα, µε την Τροποποιητική Σύµβαση ρυθµίζο-

νται:
Στις παραγράφους 1-3: Το χρονοδιάγραµµα της εκτέ-

λεσης των έργων του Παραρτήµατος 3 της αρχικής Σύµ-
βασης, το σχετικό Τοπογραφικό Διάγραµµα του Παραρ-
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τήµατος 6 τροποποιούνται και προσαρµόζονται οι σχετι-
κοί ορισµοί.
Στην παράγραφο 4: επαναδιατυπώνεται και διευκρινί-

ζεται η έννοια της ολικής διακοπής της λειτουργίας και
εκµετάλλευσης της Ν.ΣΕΜΠΟ, µε σχετική προσθήκη νέ-
ου εδαφίου στην παράγραφο 4.7.1 της αρχικής Σύµβα-
σης
Στην παράγραφο 5: αναδιατυπώνεται η παράγραφος

4.7.2 της Σύµβασης και διευκρινίζονται ζητήµατα σχετι-
κά µε την µερική διακοπή της λειτουργίας και εκµετάλ-
λευσης ,την ελάχιστη ηµερήσια διακίνηση TEU και την
καταβολή του εγγυηµένου ανταλλάγµατος. 
Στην παράγραφο 6: αναπροσαρµόζεται ο Πίνακας εγ-

γυηµένου ανταλλάγµατος του άρθρου 4.3 της Σύµβα-
σης.
Με την παράγραφο 7: προστίθεται νέα παράγραφος

4.7.4 στη Σύµβαση, που σχετίζεται µε τη ρύθµιση της πα-
ραγράφου 4.7.2 
Με την παράγραφο 8: αναδιατυπώνεται η παρ.

12.2.Β.1 της Σύµβασης Παραχώρησης και ρυθµίζονται
θέµατα χρονοδιαγράµµατος έναρξης κατασκευής και ο-
λοκλήρωσης του Ανατολικού Τµήµατος του  Προβλήτα Ι-
ΙΙ
Στην παράγραφο 9: αναδιατυπώνεται η παρ. 12.2.Β.2.

της Σύµβασης Παραχώρησης και ρυθµίζονται οι ενδιάµε-
σες τµηµατικές προθεσµίες εκτέλεσης του έργου.
Στην παράγραφο 10: ρυθµίζονται ζητήµατα προσαρµο-

γής της καταβολής των ανταλλαγµάτων τα οποία αντι-
στοιχούν στον Προβλήτα ΙΙΙ αναλογικά µε το νέο χρονο-
διάγραµµα εκτέλεσης των έργων και διασφαλίζονται τα
δικαιώµατα της ΟΛΠ ΑΕ σε περίπτωση έναρξης εργα-
σιών νωρίτερα από το χρονοδιάγραµµα.
Στην παράγραφο 11: αναδιατυπώνεται η παρ. 12.2.β.4.

της Σύµβασης Παραχώρησης και ρυθµίζονται θέµατα για
την µεταφορά των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών κα-
τά τρόπο ευνοϊκότερο για τον ΟΛΠ.
Στην παράγραφο 12: ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε

την κατασκευή του Προβλήτα ΙΙΙ.
Στην παράγραφο 13: ρυθµίζονται θέµατα και εξειδι-

κεύονται ορισµένες λεπτοµέρειες που αφορούν την κα-
τασκευή του Προβλήτα ΙΙΙ
Στην παράγραφο 14: αναδιατυπώνεται το άρθρο 18

παρ. 4 της Σύµβασης Παραχώρησης.
Στις παραγράφους 14-15 ρυθµίζονται θέµατα της δια-

δικασίας και του χρονοδιαγράµµατος της αποµάκρυνσης
του Προβλήτα Πετρελαιοειδών. Αναδιατυπώνονται ανά-
λογα οι παράγραφοι εκείνες που αφορούν τις ποινικές
ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ της ΟΛΠ ΑΕ σε περίπτω-
ση µη τήρησης των σχετικών προθεσµιών ενώ τροποποι-
είται ανάλογα και η αντίστοιχη υποχρέωση της ΟΛΠ ΑΕ
να παραδώσει στην ανάδοχο το χώρο του υφιστάµενου
Προβλήτα Πετρελαιοειδών ελεύθερου από τις εγκατα-
στάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων.  
Στην παράγραφο 16 αναπροσαρµόζεται ο Πίνακας εγ-

γυηµένης Δυναµικότητας του άρθρου 14 της Σύµβασης
Παραχώρησης, ώστε να προσαρµοσθεί  στο νέο χρονο-
διάγραµµα κατασκευής του Προβλήτα  ΙΙΙ.
Στις παραγράφους 17-18 ρυθµίζονται θέµατα που αφο-

ρούν την συντήρηση των λειτουργιών και απαλλάσσεται
ο ΟΛΠ της σχετικής ευθύνης, και διευκρινίζονται τα λι-
µενικά τέλη και χρεώσεις που δικαιούται να εισπράττει η
ΣΕΠ ΑΕ από τα πλοία που προσορµίζουν στο Ν. ΣΕΜΠΟ.
Στις παρ. 19-20: ρυθµίζονται οι αναπροσαρµογές των

σταθερών ετησίων ανταλλαγµάτων που καταβάλλει η

ΣΕΠ ΑΕ  ως παραχωρησιούχος.
Στην παράγραφο 20: ρυθµίζεται ο χρόνος εφαρµογής

της κυρούµενης τροποποιητικής συµφωνίας.

Άρθρο 328
Έναρξη ισχύος

Με το άρθρο 328 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατά-
ξεων του νόµου.

Αθήνα, 22 Μαρτίου  2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Φ. Σαχινίδης Δ. Ρέππας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α. Γιαννίτσης Στ. Δήµας

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Δ. Αβραµόπουλος Ά. Διαµαντοπούλου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΑΓΗΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου Γ. Μπαµπινιώτης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. Βορίδης Κ. Σκανδαλίδης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Γ. Κουτρουµάνης Μ. Χρυσοχοϊδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μ. Παπαϊωάννου Σ. Ξυνίδης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. Γερουλάνος Π. Οικονόµου
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