
Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης 

ισολογισμών στις προτάσεις του ΟΟΣΑ 
 
Η κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών των ΑΕ και 
ΕΠΕ, καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ, 
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στην πρώτη δέσμη προτάσεων του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορούν τη μείωση των διοικητικών βαρών. 
  
 
Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος 
Μητσοτάκης, μετά τη συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμματέα του 
ΟΟΣΑ, Άνχελ Γκουρία, στην οποία συμμετείχε και η υφυπουργός Εύη 
Χριστοφιλοπούλου. 
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Μητσοτάκη-Γκουρία συζητήθηκε η 
εξέλιξη της μελέτης που έχει αναλάβει να εκπονήσει ο ΟΟΣΑ για τη μείωση 
των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας.  
 
Σε αυτή, μετά την καταγραφή των πλέον επιβαρυντικών και «ενοχλητικών» 
υποχρεώσεων, ο ΟΟΣΑ θα επισημάνει ποιες από τις υποχρεώσεις αυτές 
προκαλούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη και θα προτείνει την κατάργησή 
τους προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να ευνοηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα εν γένει στη χώρα μας. 
 
Μεταξύ των πρώιμων προτάσεων που υπέβαλε ο ΟΟΣΑ για την ελάφρυνση 
του διοικητικού βάρους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες με σκοπό την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ενδεικτικά αναφέρονται: 
 
 
 (Τομέας Ετήσιων Ισολογισμών-Εταιρικού Δικαίου) - Κατάργηση 

της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών 
ΑΕ και ΕΠΕ καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών 
τους σε ΦΕΚ. 

 (Τομέας Αλιείας - Λαϊκές Αγορές) - Επιμήκυνση ισχύος της 
παραγωγικής άδειας για ιχθυοκαλλιεργητές και αλιείς σε λαϊκές 
αγορές από 6 σε 12 μήνες (αρ. 3 του ΠΔ 51/2006). 

 (Τομέας Κρατικών Προμηθειών) - Κατάργηση της υποχρέωσης 
βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση που 
κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του 
δημοσίου την ίδια ημέρα υποβολής της (ΠΔ 118/2007). 

 (Τομέας Τουρισμού) - Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 
μελέτης για την οικονομική βιωσιμότητα ειδικών τουριστικών 
εγκαταστάσεων (Κέντρα Συνεδριάσεων, Θεματικών πάρκων, 
Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Αθλητικών και Προπονητικών 
Κέντρων κ.λπ.) αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιχορηγείται για την 
επένδυσή του (σχετική πρόβλεψη υφίσταται σε κανονιστικές 
πράξεις - ΚΥΑ). 

 (Τομέας Τουρισμού) - Κατάργηση της βεβαίωσης της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού περί του πολιτιστικού 



ενδιαφέροντος της διαδρομής που ακολουθεί υπαίθριο 
τουριστικό τρένο στην οποία επίσης βεβαιώνεται ότι δε 
προκαλείται φθορά σε αρχαιολογικούς χώρους. 

Η στρατηγική συνεργασία με τον ΟΟΣΑ καλύπτει 13 τομείς: γεωργία και 
γεωργικές επιδοτήσεις, ετήσιοι ισολογισμοί, εταιρικό δίκαιο, ενέργεια, 
περιβάλλον, αλιεία, ασφάλεια τροφίμων, φαρμακευτική νομοθεσία, δημόσιες 
συμβάσεις, στατιστικές, φορολογικό δίκαιο (ΦΠΑ), τηλεπικοινωνίες, 
τουρισμός και εργασιακό περιβάλλον - εργασιακές σχέσεις. 
 
Από το Μάρτιο του 2013 μέχρι σήμερα έχει γίνει συλλογή, χαρτογράφηση και 
εντοπισμός διοικητικών βαρών σε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο των 13 τομέων. 
Πάνω από 4.500 εν δυνάμει διοικητικά βάρη έχουν εντοπισθεί. Η μέτρηση 
του κόστους των πλέον οχληρών  βαρών ολοκληρώνεται στο τέλος Νοεμβρίου. 
 
Έρευνες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναγκάζονται να 
δαπανούν ετησίως 2 δις ευρώ για να καλύψουν το κόστος που προκύπτει από 
γραφειοκρατικά εμπόδια. 

 


