
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 74

 26 Μαρτίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250

Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύ−
σεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσί−
ου Τοµέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
MΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 1
Κατάργηση της υποχρέωσης 

επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

1. Το άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) τροποποιείται 
ως εξής: 

«Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρµόζονται στο 
Δηµόσιο, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
και στα άλλα νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, εκτός 
αν άλλως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις.»

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 2690/ 
1999 (Α΄ 45) καταργούνται και η παράγραφος 2 του ιδίου 
άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α. Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρµό−
ζονται στο Δηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, 
τα Δικαστήρια όλων των βαθµών, τα νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορη−
γούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετή−
σιου προϋπολογισµού τους, τις δηµόσιες επιχειρήσεις 
και τους οργανισµούς που προβλέπονται στις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά 
πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

 β. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρω−
τοτύπων εγγράφων, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης 
δ΄ και των εγγράφων που προσκοµίζονται για δικαστική 
χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς της περίπτωσης α΄ ή επικυρωµένων αντιγράφων 
των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόµενους για 
το σύνολο των συναλλαγών τους µε τις υπηρεσίες και 
τους φορείς της περίπτωσης α΄. 

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, υπο−
βάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκ−
δόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή 
των ακριβών αντιγράφων τους. 

Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄.

Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά απο−
δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγρά−
φων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθε−
νται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται 
να διενεργούν δειγµατοληπτικό έλεγχο προκειµένου 
να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που ανα−
γράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό 
(5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το 
αµέσως προηγούµενο τρίµηνο, ιδίως ζητώντας τη συν−
δροµή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα 
πρωτότυπα. Τα αποτελέσµατα αυτού του ελέγχου εν 
συνεχεία κοινοποιούνται στην καθ’ ύλην αρµόδια οργα−
νική µονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο
έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα φωτοαντίγραφα,
εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ.
6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλο−
νται στον ενδιαφερόµενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν
τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η
διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας
υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται
αµέσως.

γ. Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να 
επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το 
ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζε−
ται στο άρθρο 1 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), που το εξέδω−
σε, µόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από 
τον ενδιαφερόµενο σε φορείς που δεν εµπίπτουν στις 
διατάξεις του παρόντος. Αντίγραφα των ανωτέρω επι−
κυρώνονται και από δικηγόρους ή συµβολαιογράφους, 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των 
λειτουργηµάτων τους. 

Οµοίως, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολου−
θούν να επικυρώνουν αντίγραφα από αντίγραφα ιδιω−
τικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικη−
γόρο, µόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε 
φορείς που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος. 

δ. Η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που 
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α΄, όταν προβλέπεται ρητά από την κείµενη 
νοµοθεσία, καταργείται µε την παρέλευση τριών µηνών 
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Εντός του 
προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος, µε απόφα−
ση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρµόδιου 
Υπουργού µπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, η διατή−
ρηση της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων 
σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, 
που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.

ε. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄, από τη δη−
µοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται κάθε ειδική 
ή γενική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.»

Άρθρο 2
Κατάργηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης 
στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 

ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.

1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία για τις ανώνυµες εται−
ρίες, τις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, τις ευρωπαϊ−
κές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες 
και τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστήµατα 
αλλοδαπών εταιριών στην ηµεδαπή, υπάρχει υποχρέωση 
δηµοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης 
ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης 
πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο, η 
υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται 
από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δηµοσίευση πραγ−
µατοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή µε επιµέλεια 
του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται 
µε υποχρέωση δηµοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η δηµοσίευση 
πραγµατοποιείται µε επιµέλεια του υπόχρεου, αυτή θα 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά µέσα.

2. Προθεσµίες που ρητά εκ του νόµου συνδέονται µε 
τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ − ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογί−
ζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ..

3. Από την 1.1.2015 καταργούνται:
α. το άρθρο 13 του ν. 3419/2005 και 
β. η περίπτωση γγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του 

ν. 3419/2005.
4. Από την 1.1.2015 το προβλεπόµενο στο άρθρο 7 

παρ. 7 του ν. 3469/ 2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. 
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως µετονοµάζεται σε 
«Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών 
φορέων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα».

5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δηµοσίευ−
ση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή 
ανακοινώσεων της παραγράφου α΄ πραγµατοποιείται 
ατελώς.

Άρθρο 3
Απλούστευση διαδικασιών προµηθειών Δηµοσίου

Η περίπτωση 1β του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 (Α΄ 
150) «Κανονισµός Προµηθειών Δηµοσίου (ΚΠΔ)», αντι−
καθίσταται ως εξής:

«β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή 
διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν.

2. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής 
της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµε−
τάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφε−
ρόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου, δεν τελούν σε κάποια από τις 
αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α΄ της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, είναι φο−
ρολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υπο−
χρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α΄ της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, είναι εγγεγραµµένοι στο 
οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελµα, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην περίπτωση (4) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 και στην 
περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του παρόντος, 
δεν τελούν σε κάποια, από τις αναφερόµενες στην πε−
ρίπτωση (2) του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, κατάσταση.

3. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 
2 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ 
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφο−
ρών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπο−
γραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα 
και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.»

Άρθρο 4
Απλούστευση αδειοδότησης παραγωγών

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄, της 
παρ. 1 «Δικαιούχοι παραγωγικών Αδειών» του άρθρου 
3 «Παραγωγικές, άδειες πωλητών λαϊκών αγορών» του 
π.δ. 51/2006 (Α΄ 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
των Λαϊκών Αγορών», όπως ισχύει, προστίθεται το εξής:

«Ειδικά, για τις περιπτώσεις των παραγωγών αλιέων 
και των ιχθυοκαλλιεργητών, η παραγωγική άδεια ισχύει 
για δώδεκα (12) µήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό 
διάστηµα, περισσότερες φορές.»

Άρθρο 5
Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης 

επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας 
σε φροντιστήρια

1. Η φράση «µετά γνώµην του Εποπτικού Συµβουλίου 
Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως» της παρ. 4 του άρθρου 70 του 
α.ν. 2545/1940 «Περί ιδιωτικών σχολείων−φροντιστηρίων 
και οικοτροφείων» καταργείται.

2. Το παράβολο των πενήντα (50) ευρώ για τη χο−
ρήγηση επάρκειας προσόντων για διδασκαλία ξένων 
γλωσσών καταργείται.

Από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµε−
ρίδα της Κυβερνήσεως αρχίζει η ισχύς της παρούσας 
παραγράφου και παύουν να ισχύουν όλες οι διοικητικές 


