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Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εται−
ρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμι−
ση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης
1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της
τόπο για λόγους διαφάνειας τις άδειες, αποφάσεις και
εγκρίσεις που εκδίδει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε−
σία, καθώς και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων που εκδίδο−
νται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης όλων
των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων της
νόμιμης άσκησής τους.
2. Αν μεταβληθεί η επωνυμία του φορέα της επιχεί−
ρησης ή μεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία μέρος
ή το σύνολο των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών μίας
εταιρείας, ανάλογα με τη φύση της επιχείρησης ως
ατομικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που
έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται μόνον όσον
αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν.
Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί
για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη
λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόμιση νέων.
Αν η μεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δρα−
στηριότητας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση, τα
πιστοποιητικά, οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν
εκδοθεί και αφορούν την ήδη ασκούμενη δραστηριότη−
τα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση
απαιτείται η προσκόμιση από την επιχείρηση υπεύθυνης
δήλωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχι−
κής άδειας.
3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εκδί−

δουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως
δραστηριότητες, μεριμνούν για την ηλεκτρονική μετα−
ξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου
γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσε−
ων, η ηλεκτρονική διακίνηση μεταξύ των συναρμόδιων
υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση.
4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης,
απόφασης ή γνωμοδότησης από κρατικές κεντρικές και
περιφερειακές αρχές και νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία
αυτά αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία.
5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση
αδειών, αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να δια−
τηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαμβάνονται
όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τα
δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμο−
δοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των
πάσης φύσεως δραστηριοτήτων.
6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή
πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώμης,
αρκεί η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέ−
πονται ρητά στο νόμο ή σε κανονιστικές πράξεις. Δεν
επιτρέπεται η εκ μέρους της αρμόδιας αρχής αναζήτηση
πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκομισθούν,
δεν λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η
παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους του αρμό−
διου υπαλλήλου.
7. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρό−
ντος νόμου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν
το νομοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση
αδειών, με σκοπό τη μείωση: (α) των απαιτούμενων
αδειών και (β) των επί μέρους απαιτούμενων δικαιο−
λογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους
με υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του
ν. 3230/2004 (Α΄44). Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος.
8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή για τις
άδειες που εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Τελω−
νείων και Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρμογή διατάξεων Διεθνών Συμ−
βάσεων και της κοινοτικής νομοθεσίας ή ειδικής εθνικής
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βούλιο της εταιρείας είναι ένας αιρετός εκπρόσωπος
των εργαζομένων.
δ) Η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου,
του Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών εκτελεστι−
κών και μη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται
με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών σύμφωνα με την παρ. 10
του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (Α΄314).»
2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4038/
2012 (Α΄ 14) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και δεν διώκονται ποινικώς, δεν υπόκεινται σε
προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική
ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη των υπό εκκαθάριση
εταιρειών προς το Δημόσιο, ή τους φορείς Κοινωνι−
κής Ασφάλισης ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης
τούτων.»
3. Η παρ. 14 του άρθρου 16 του ν. 4038/2011 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία για τη διενέργεια
των εκκαθαρίσεων, τις αμοιβές των εκκαθαριστών, την
κάλυψη των στενών λειτουργικών δαπανών των εκκαθα−
ρίσεων σε περίπτωση μη κάλυψής τους από το προϊόν
της εκκαθάρισης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Στην απόφαση που
προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο συμπράττει και
ο Υπουργός Οικονομικών, εφόσον προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.»
Άρθρο 231
Τροποποίηση διατάξεων για την εγκατάσταση
περάτωσης έψησης (ν. 3526/2007)
Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3526/2007 (Α΄24), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3853/2010, αντι−
καθίσταται ως εξής:
«1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης μπορεί να απο−
τελεί είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα είτε
τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς
τροφίμων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, με
μόνιμη κατασκευή. Αν η εγκατάσταση αυτή αποτελεί
τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς
τροφίμων, μπορεί να βρίσκεται μέσα ή έξω από το κα−
τάστημα ή την υπεραγορά τροφίμων ως αυτοτελής και
ανεξάρτητος χώρος.
Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης πε−
ριλαμβάνει: χώρο αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊ−
όντων αρτοποιίας, χώρο προετοιμασίας των προϊόντων
αυτών προς έψηση, χώρο εκκλιβάνισης, χώρο επαναφο−
ράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την
έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και
χώρο συσκευασίας. Οι ανωτέρω χώροι δεν επιτρέπεται
να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου.
Αν η εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτο−
τελές και ανεξάρτητο κατάστημα, απαιτείται να διαθέτει
αποδυτήριο και αποχωρητήριο, με τον προθάλαμό του
και το λουτρό των εργαζομένων, με την επιφάνεια και
τις προδιαγραφές που ορίζονται, για κάθε περίπτωση,
από τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και
τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας ρυθμίζονται θέματα ενημέρωσης του κοινού από το

κατάστημα ως προς τη διάθεση από αυτό ενδιάμεσων
προϊόντων αρτοποιίας (bake off).
Άρθρο 232
Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων
1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προ−
βλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από
το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικα−
θίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και
στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η
διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της
εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων
και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημε−
ρώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που
συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός
από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν
ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο
οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει κα−
ταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της
προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός
από το ΦΕΚ/ΤΑΕ−ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια
οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Άρθρο 233
Ρύθμιση θεμάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού
(ν. 3959/2011) και του Εθνικού Συμβουλίου
Ανταγωνιστικότητας (ν. 3912/2011)
1. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Με την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 44, επιβάλλεται με απόφαση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις, στις
ενώσεις επιχειρήσεων ή σε αυτούς που κατά οποιονδή−
ποτε τρόπο παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις έρευνες
των παραγράφων 1, 2 και 3, καθώς και στις επιχειρήσεις,
ενώσεις επιχειρήσεων ή σε αυτούς που αρνούνται να
υποβληθούν στις εν λόγω έρευνες, να επιδείξουν τα
αιτούμενα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα και να
χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσματά τους, πρόστιμο
τουλάχιστον δεκαπέντε (15.000) ευρώ με ανώτατο όριο
το 1% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης,
όπως αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10
στο καθένα από τα πρόσωπα και για κάθε παράβαση.
Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως
υπόψη η σοβαρότητα της εξεταζόμενης υπόθεσης, η
απαξία των πράξεων και η επίπτωσή τους στην έκβαση
της έρευνας.»
2. Στο άρθρο 44 του ν. 3959/2011 προστίθεται παρά−
γραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών τιμωρού−
νται:
α) Όποιος παρεμποδίζει ή δυσχεραίνει με οποιονδήπο−
τε τρόπο την διεξαγωγή ερευνών για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος νόμου από μέρους των κατά το
άρθρο 39 αρμοδίων οργάνων, ιδίως με την παρεμβολή
προσκομμάτων ή απόκρυψη στοιχείων.
β) Όποιος αρνείται ή δυσχεραίνει την παροχή των
κατά το άρθρο 38 πληροφοριών.
γ) Όποιος παρέχει, κατά παράβαση των διατάξεων
των άρθρων 38 και 39, εν γνώσει, ψευδείς πληροφορίες
ή αποκρύπτει στοιχεία.

