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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Στην ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των πρώτων συστάσεων 
της στρατηγικής συνεργασίας με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) που έχουν ως στόχο την οικονομική και διοικητική 

ελάφρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων και της διοίκησης σε 
επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, προχωράει το Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  
 

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
(http://www.opengov.gr/minreform/?p=1566) σχέδιο νόμου για τη 

«Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της 
οικονομίας». 

 
Σύμφωνα με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκο Μητσοτάκη, «πρόκειται για μια σημαντική 

προσπάθεια όχι μόνο να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία στο Δημόσιο, αλλά 
και να δρομολογήσουμε συνθήκες υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης για την 

ελληνική οικονομία». 
 
Ειδικότερα, οι βασικές αλλαγές που επέρχονται είναι: 

 
- Καταργείται η υποχρέωση της υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης 

ΦΠΑ 
 

- Καταργείται η πρόβλεψη αίτησης επιστροφής ΦΠΑ, η οποία πλέον 

θα προβλέπεται στο έντυπο επιστροφής φόρου, χωρίς να απαιτείται 
υποβολή διακριτής αίτησης  

 
- Διαμορφώνεται το πλαίσιο απενεργοποίησης των ΑΦΜ σε 

περιπτώσεις παύσης της οικονομικής δραστηριότητας ή διάπραξης 

αδικημάτων 
 

- Καταργείται η απαίτηση δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων και εταιρικών ανακοινώσεων 

 

http://www.opengov.gr/minreform/?p=1566


- Νομοθετείται η πλήρης ηλεκτρονική υποβολή όλων των 
κοινοποιήσεων στο ΓΕΜΗ με προφανή οφέλη για τις επιχειρήσεις  

 
«Η σημασία της μελέτης που συνέταξε ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με το 

ΥΔΜΗΔ είναι εξαιρετικά σημαντική, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας 
της ελληνικής κυβέρνησης για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η οποία 
αποτελεί το σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την υλοποίηση 

επενδύσεων στη χώρα μας. Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη άσκηση 
διοικητικών βαρών, αλλά στοχεύει στην εμπέδωση μιας κουλτούρας 

απλούστευσης και μείωσης διοικητικών βαρών, η οποία οφείλει να 
χαρακτηρίζει τη δημόσια διοίκηση», επισήμανε επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης. 
 

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει 

νομοθετήσει – μεταξύ άλλων – την: 
 

- Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των 
συναλλαγών τους όχι μόνο με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και με 

τους φορείς, που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το κράτος 
 

- Κατάργηση από την 1η Ιανουαρίου του 2015 της υποχρέωσης 
δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ - ΕΠΕ των τροποποιήσεων καταστατικού 
και των ετήσιων ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών και των 

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 
 

- Κατάργηση υποχρέωσης βεβαίωσης γνήσιου υπογραφής στην 
υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε 
διαγωνισμό του Δημοσίου 

 
- Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης 

και λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων  

 


