
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις δι-
ατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 
46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετή-
σιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις 
επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροπο-
ποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/
ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνί-
ου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) 
«για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ 
όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοι-
κονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για 
την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχει-
ρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1 

Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβου-
λίου και μη χρηματοοικονομική κατάσταση (άρθρα 19 
και 9α Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όπως προστέθηκε με περ. 1 
άρθρου 1 Οδηγίας 2014/95/ΕΕ)

1. Το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 43α 

1. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας 
υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει 
στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2.α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική 
απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δρα-
στηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της, 
καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβε-
βαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολο-
κληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων 
των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της 
θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλο-
κότητα της ανώνυμης εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της 
εξέλιξης της ανώνυμης εταιρείας, των επιδόσεων ή της 
θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρη-
ματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρη-
ματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που 
έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτή-
των, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με 
περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της 
ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, 
όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις 
για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:
α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της ανώνυμης εταιρείας, 
β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανά-

πτυξης,
γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση 

ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 
του άρθρου 16,

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της ανώνυμης εται-
ρείας και

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων 
από την ανώνυμη εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητι-
κού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και 
του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της ανώνυμης εται-
ρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομι-
κού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της 
για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπό-
μενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική 
αντιστάθμισης και

ββ) την έκθεση της ανώνυμης εταιρείας στον κίνδυνο 
μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίν-
δυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις 
ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες 
δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρ-
τήματος Α’ του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), εξαιρούνται από 
την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με 
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την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 
περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος 
του ισολογισμού.

5. Πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις 
ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες 
δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρ-
τήματος Α’ του Ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκ-
θεση διαχείρισης εξαιρούνται από την υποχρέωση που 
προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου όσον αφορά τη μη χρηματοοικονο-
μική πληροφόρηση. 

6. Οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν 
οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια 
του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014, και οι οποίες, 
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, 
υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων 
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν 
στην έκθεση διαχείρισης μία μη χρηματοοικονομική κα-
τάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που 
απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσε-
ων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων 
της, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνι-
κά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμ-
βάνονται τα εξής: 

α) σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου 
της ανώνυμης εταιρείας, 

β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει η ανώ-
νυμη εταιρεία σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπε-
ριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας 
που εφαρμόζει,

γ) τα αποτελέσματα των εν λόγω πολιτικών,
δ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω 

θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες της 
ανώνυμης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περί-
πτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεών της, 
των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της τα οποία είναι 
πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους 
εν λόγω τομείς και ο τρόπος με τον οποίο η ανώνυμη 
εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους,

ε) μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων 
που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρή-
σεων. Όταν η ανώνυμη εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε 
σχέση με ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω θέματα, 
παρέχεται στην μη χρηματοοικονομική κατάσταση σα-
φής και αιτιολογημένη εξήγηση για την απουσία των εν 
λόγω πολιτικών. Η μη χρηματοοικονομική κατάσταση 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνει επίσης, 
όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις 
για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομι-
κές καταστάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν 
να παραλειφθούν πληροφορίες σχετικά με επικείμενες 
εξελίξεις ή θέματα υπό διαπραγμάτευση όταν, κατά τη 
δεόντως αιτιολογημένη γνώμη των μελών των διοι-
κητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, που 
ενεργούν εντός των αρμοδιοτήτων τους και που υπέ-
χουν σχετικώς συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώμης, 
η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θα έβλαπτε 

σοβαρά την εμπορική θέση της ανώνυμης εταιρείας, υπό 
την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εμποδίζει την 
ορθή και ισορροπημένη κατανόηση της εξέλιξης, των 
επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστη-
ριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας. Για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι 
ανώνυμες εταιρείες μπορούν να βασίζονται σε εθνικά 
πλαίσια, πλαίσια βασισμένα στην Ένωση ή διεθνή πλαί-
σια και, στην περίπτωση αυτή, οι ανώνυμες εταιρείες 
διευκρινίζουν σε ποια πλαίσια βασίστηκαν.

7. Για τις ανώνυμες εταιρείες που εκπληρώνουν την 
υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του 
παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει την 
υποχρέωση που αφορά την ανάλυση μη χρηματοοικονο-
μικών πληροφοριών που προβλέπεται στην παράγραφο 
2 του στοιχείου γ’.

8. Ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική, απαλ-
λάσσεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρά-
γραφο 6, εάν αυτή και οι θυγατρικές της εταιρείες συμπε-
ριλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης ή 
στη χωριστή έκθεση άλλης ανώνυμης εταιρείας. 

9. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει 
εάν έχει υποβληθεί η μη χρηματοοικονομική κατάστα-
ση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος 
άρθρου. 

10. Η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 43β του παρόντος Νόμου. 

11. Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος άρθρου 
ο καθορισμός του μεγέθους των ανωνύμων εταιρειών 
γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.

12. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπί-
πτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή 
έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του 
ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώ-
νυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, 
της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτι-
κής κεφαλαιουχικής εταιρείας».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 (Α’ 91) 
περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή 
των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των 
εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρ-
θρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με 
το Ν. 4308/2014 (Α’251), εφαρμόζονται αναλόγως οι δι-
ατάξεις του άρθρου 107Α του Κ.Ν. 2190/1920».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 98 του Ν. 4072/2012 (Α’ 86) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για 
τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 
άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της 
έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται ανα-
λόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία 
υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Α’ 251), 
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εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α 
του Κ.Ν. 2190/1920».

Άρθρο 2 
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 
(άρθρο 20 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και παρ. 2 
άρθρου 1 Οδηγίας 2014/95/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται  
νέο άρθρο 43ββ ως εξής:

«Άρθρο 43ββ

1. Οι ανώνυμες εταιρείες με κινητές αξίες δεκτές προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά περιλαμβάνουν 
στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσουν και δήλωση 
εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμ-
βάνεται ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης και 
περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) παραπομπή, κατά περίπτωση, στα ακόλουθα:
αα) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο 

υπόκειται η ανώνυμη εταιρεία, 
ββ) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης τον οποίο 

η ανώνυμη εταιρεία έχει οικειοθελώς αποφασίσει να 
εφαρμόζει,

γγ) σε κάθε σχετική πληροφορία για τις πρακτικές εται-
ρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται πέρα από τις 
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Εάν γίνεται αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυ-
βέρνησης των στοιχείων αα’ ή ββ’, η ανώνυμη εταιρεία 
επισημαίνει τον τόπο στον οποίο διατίθενται στο κοινό 
τα σχετικά έγγραφα. Εάν γίνεται αναφορά στις πληροφο-
ρίες του στοιχείου γγ’, η ανώνυμη εταιρεία δημοσιοποιεί 
στοιχεία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που 
εφαρμόζει,

β) εάν η ανώνυμη εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα 
εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρεται στα στοιχεία 
αα’ ή ββ’ της περίπτωσης α’, παραθέτει τα μέρη του κώ-
δικα εταιρικής διακυβέρνησης από τα οποία αποκλίνει 
και σχετική αιτιολόγηση των λόγων απόκλισης. Εάν η 
ανώνυμη εταιρεία δεν εφαρμόζει καμία από τις διατάξεις 
εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρονται στα στοιχεία 
αα’ ή ββ’ της περίπτωσης α’, παρέχει ειδική αιτιολόγηση 
για τη μη εφαρμογή,

γ) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συ-
στημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 
της ανώνυμης εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύ-
νταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

δ) τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά 
το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ’, δ’, στ’, η’ και θ’ 
της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με 
τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η ανώνυμη 
εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία,

ε) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικη-
τικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των 
επιτροπών τους,

στ) περιγραφή της πολιτικής σχετικά με την πολυμορ-
φία που εφαρμόζεται για τα διοικητικά, διαχειριστικά και 
εποπτικά όργανα της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά 
πτυχές όπως, ενδεικτικά, η ηλικία, το φύλο ή το εκπαι-
δευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών, οι στόχοι 

της εν λόγω πολιτικής για την πολυμορφία, ο τρόπος με 
τον οποίο εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα κατά την 
περίοδο αναφοράς. Αν δεν εφαρμόζεται τέτοια πολιτική, 
η δήλωση περιλαμβάνει ειδική αιτιολόγηση του λόγου 
μη εφαρμογής. 

2. Οι απαιτούμενες από την παράγραφο 1 του παρό-
ντος άρθρου πληροφορίες μπορούν να παρέχονται ως 
εξής:

α) σε χωριστή έκθεση που δημοσιεύεται μαζί με την 
έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 43β ή

β) σε έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστο-
σελίδα της ανώνυμης εταιρείας και στο οποίο γίνεται 
σχετική αναφορά στην έκθεση διαχείρισης.

Στην εν λόγω χωριστή έκθεση ή στο έγγραφο που ανα-
φέρονται αντιστοίχως στις περιπτώσεις α’ και β’ μπορεί 
να περιέχεται αναφορά στην έκθεση διαχείρισης στην 
οποία διατίθενται τα απαιτούμενα από την περίπτωση 
δ’ της παραγράφου 1 πληροφοριακά στοιχεία.

3. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διατυπώ-
νουν γνώμη, σύμφωνα με το στοιχείο γ’ της περίπτωσης 
5 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του 
Ν. 4336/2015 (Α’ 94) για τα πληροφοριακά στοιχεία που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 
1 και ελέγχουν αν έχουν παρασχεθεί τα πληροφοριακά 
στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’, ε’ και 
στ’ της παραγράφου 1.

4. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζε-
ται σε μικρές ή μεσαίες εταιρείες.

5. Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος άρθρου 
ο καθορισμός του μεγέθους των ανωνύμων εταιρειών γί-
νεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251).

6. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπί-
πτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή 
έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του 
ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώ-
νυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, 
της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτι-
κής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

7. Όπου άλλη διάταξη Νόμου παραπέμπει στο άρθρο 
43α για θέματα της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, 
η παραπομπή νοείται ότι αναφέρεται στο παρόν άρθρο».

Άρθρο 3 
Ετήσια έκθεση διαχείρισης και 
μη χρηματοοικονομική κατάσταση επί 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
(άρθρα 29 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και 
29α Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όπως προστέθηκε 
με την Οδηγία 2014/95/ΕΕ).

Στον Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται άρθρο 107Α ως εξής: 

«Άρθρο 107Α

1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπί-
πτουν οι όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν υποχρέ-
ωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσε-
ων, σύμφωνα με το άρθρα 31, 32, 33 του Ν. 4308/2014 
(Α’ 251). 

2. Στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης αναφέρονται, 
τουλάχιστον, οι πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 43α, 
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λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων προσαρμογών που 
υπαγορεύονται από τις ιδιομορφίες της ενοποιημένης έκ-
θεσης διαχείρισης σε σχέση με την έκθεση διαχείρισης, 
κατά τρόπο που να διευκολύνει την εκτίμηση της θέσης 
του συνόλου των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται 
στην ενοποίηση. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου 
δεν θίγει την υποχρέωση αναφοράς άλλων πληροφοριών 
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

3. Στις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρ-
θρου 43α του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται οι ακό-
λουθες προσαρμογές:

α) Όσον αφορά τις αποκτηθείσες μετοχές ή μερίδια, 
η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει τον 
αριθμό και την ονομαστική αξία ή ελλείψει ονομαστικής 
αξίας, την εσωτερική λογιστική αξία του συνόλου των με-
τοχών ή μεριδίων της μητρικής ανώνυμης εταιρείας που 
κατέχονται είτε από την ίδια μητρική εταιρεία είτε από 
θυγατρικές της εταιρείας αυτής της μητρικής εταιρείας, 
είτε από πρόσωπο που ενεργεί επ’ ονόματί του αλλά για 
λογαριασμό οποιασδήποτε από τις εταιρείες αυτές. 

β) όσον αφορά τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνων, η δήλωση εταιρικής διακυβέρ-
νησης αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά των συστη-
μάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 
για το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στην ενοποίηση.

4. Στις περιπτώσεις που εκτός από την έκθεση διαχεί-
ρισης απαιτείται και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, 
οι δύο εκθέσεις μπορούν να υποβάλλονται υπό μορφή 
ενιαίας έκθεσης.

5.α. Οι οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την 
έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014, που είναι 
μητρικές ανώνυμες εταιρείες μεγάλου ομίλου ο οποίος, 
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού του 
σε ενοποιημένη βάση υπερβαίνει τον μέσο αριθμό των 
500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους, περιλαμβάνουν στην ενοποιημένη έκθεση διαχεί-
ρισης ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση 
που περιέχει πληροφορίες, στον βαθμό που απαιτείται 
για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέ-
σης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του, σε 
σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με 
θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου συμπεριλαμ-
βάνονται τα εξής:

αα) σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέ-
λου του ομίλου,

ββ) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει ο όμιλος 
σε σχέση με τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει,

γγ) το αποτέλεσμα των εν λόγω πολιτικών,
δδ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω 

θέματα και που συνδέονται με τις δραστηριότητες του 
ομίλου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση και 
αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεών του, των προ-
ϊόντων του ή των υπηρεσιών του τα οποία είναι πιθανόν 
να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω 
τομείς και ο τρόπος με τον οποίο ο όμιλος διαχειρίζεται 
αυτούς τους κινδύνους,

εε) μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων 
που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρή-
σεων,

στστ) αναφορά και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά 
που αναγράφονται στις ενοποιημένες οικονομικές κα-
ταστάσεις, όπου ενδείκνυται. 

β. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματικός όμιλος δεν 
εφαρμόζει οποιαδήποτε πολιτική σε σχέση με ένα ή πε-
ρισσότερα από θέματα της περίπτωσης α’, παρέχεται 
σχετική ειδική αιτιολόγηση. 

γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραλη-
φθούν πληροφορίες σχετικά με επικείμενες εξελίξεις ή 
θέματα υπό διαπραγμάτευση όταν, κατά τη δεόντως αιτι-
ολογημένη γνώμη των μελών των διοικητικών, διαχειρι-
στικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν εντός των 
αρμοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς συλλογική 
ευθύνη της εν λόγω γνώμης, η δημοσιοποίηση των πλη-
ροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση 
του ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή 
δεν εμποδίζει την ορθή και ισορροπημένη κατανόηση 
της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυ-
που των δραστηριοτήτων του ομίλου.

δ. Προκειμένου να υλοποιηθεί η απαίτηση για δημοσι-
οποίηση των πληροφοριών της περίπτωσης α’ η μητρική 
ανώνυμη εταιρεία μπορεί να βασίζεται σε εθνικά πλαίσια, 
πλαίσια βασισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή 
πλαίσια αρκεί να δηλώνει σε ποια πλαίσια βασίστηκε. 

6. Μητρική ανώνυμη εταιρεία που εκπληρώνει την 
υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την 
υποχρέωση που αφορά την ανάλυση μη χρηματοοικονο-
μικών πληροφοριών που προβλέπονται στην περίπτωση 
γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 43α.

7. Μητρική ανώνυμη εταιρεία που είναι επίσης θυγα-
τρική εταιρεία τρίτης απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 
εφόσον η εν λόγω μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της 
συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρι-
σης της τρίτης εταιρείας η οποία συντάσσεται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το γεγονός αυτό 
θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης της 
απαλλασσόμενης. Ομοίως στην έκθεση διαχείρισης της 
απαλλασσόμενης θα πρέπει να δίνονται πληροφορίες για 
τη δημοσίευση της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης 
της τρίτης εταιρείας.

8. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετάζει 
εάν έχει υποβληθεί η ενοποιημένη μη χρηματοοικονομι-
κή κατάσταση που αναφέρεται στη παράγραφο 5.

9. Όπου άλλη διάταξη Νόμου παραπέμπει στην παρά-
γραφο 3 του άρθρου 107, το οποίο καταργήθηκε με το 
στοιχείο α’ της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4308/2014, 
για θέματα της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης, η 
παραπομπή νοείται ότι αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

10. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπί-
πτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή 
έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του 
ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώ-
νυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, 
της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτι-
κής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
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Άρθρο 4 
Γενική απαίτηση δημοσίευσης 
(άρθρο 30, παρ. 1 άρθρου 32 
Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/1920 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην 
έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου 
εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της 
έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το 
αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του 
ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης».

2. Το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Άρθρο 43β

1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: 
α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέ-
λευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση 
διαχείρισης και γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του 
ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική 
συνέλευση.

Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπα-
ραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 
(Α’ 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού 
γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκ-
θεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το 
περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή 
το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό 
ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο 
της έκθεσης ελέγχου. 

2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις 
εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου εν-
διαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του 
Ν. 4308/2014 (Α’ 251), απαλλάσσονται από την υποχρέω-
ση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό 
της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ο καθορι-
σμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, σύμφωνα 
με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.

3. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπί-
πτουν και προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή 
έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του 
ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώ-
νυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, 
της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτι-
κής κεφαλαιουχικής εταιρείας».

3. Το άρθρο 109 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 109

1. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην 
ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νό-
μιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαι-
τείται εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημο-
σιότητας του άρθρου 7β και ισχύουν οι προθεσμίες της 
πρώτης παραγράφου του άρθρου 43β.

2. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της 
Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του 
Ν. 4336/2015 (Α’ 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή 
ή ελεγκτικού γραφείου, οι ενοποιημένες οικονομικές κα-

ταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέ-
πεται από την προηγούμενη παράγραφο 1, με τη μορφή 
και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι 
ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου 
τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται 
την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέ-
ρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσι-
ευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου».

4. Το άρθρο 131 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 131

1. Η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστά-
σεων των πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β.

2. Για την δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων (ενοποιημένων λογαριασμών) των πιστω-
τικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
του άρθρου 109.

3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστά-
σεις και εκθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων 
υποκαταστήματα κατά την έννοια της περίπτωσης 3 του 
άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 (Α’ 130) είναι εγκατεστημένα 
στην Ελλάδα, δημοσιεύονται και στην Ελλάδα, μεταφρα-
σμένες στην ελληνική γλώσσα. Η δημοσιότητα πραγμα-
τοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 
1 και 2».

5. Το άρθρο 135 του Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 135

1. Οι συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α. Εγκεκριμένες 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εγκεκριμένες 
Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς 
και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο Εκθέσεις των 
επιχειρήσεων:

α. Δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα 
άρθρα 7β και 43β, 

β. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρεί-
ας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστη-
μα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή 
τους και

γ. εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες με μετοχές 
ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε οργανωμένη 
χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς.

2. Αν οι ανώνυμες εταιρείες, που συντάσσουν οικονο-
μικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., δημοσιοποι-
ούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, 
τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα 
που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. με την 
επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων 
λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες 
κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινη-
τές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη 
για τη συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή βαρύνει το Δι-
οικητικό Συμβούλιο ή τους Διαχειριστές της ανώνυμης 
εταιρείας».
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6. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 (Α’ 91) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχι-
στον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) 
ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της 
εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκληθεί από 
τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η σύ-
γκληση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε εταίρο κατ’ 
ανάλογη εφαρμογή του άρθρο 11 παράγραφος 2».

7. Η παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4072/2012 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά 
κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογι-
ακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής 
χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικο-
νομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση)».

8. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 (Α’ 91) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οι-
κονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων 
των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρ-
μόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του 
Κ.Ν. 2190/1920».

9. Στο άρθρο 251 του Ν. 4072/2012 προστίθεται πα-
ράγραφος 4 ως εξής:

«4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές 
καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτω-
σης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251). 
Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 εντός εννέα (9) μηνών από 
τη λήξη της χρήσης».

Άρθρο 5 
Ευθύνη για την κατάρτιση και τη δημοσίευση 
των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης
διαχείρισης (άρθρο 33 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

Η παρ. 1α του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των επο-
πτικών οργάνων κάθε ανώνυμης εταιρείας, που ενερ-
γούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους αναθέτει ο 
νόμος έχουν το συλλογικό καθήκον έναντι της εταιρείας 
για να εξασφαλίσουν ότι:

α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δι-
αχείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η δήλωση 
εταιρικής διακυβέρνησης· και

β) οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι ενοποι-
ημένες εκθέσεις διαχείρισης και, όταν προβλέπεται χω-
ριστά, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης 
έχουν καταρτιστεί και δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), του Ν. 4336/2015
Α’ 94) και του παρόντος Νόμου και, κατά περίπτωση, με τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα που θεσπίσθηκαν, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1606/2002».

Άρθρο 6 
Έκθεση ελέγχου 
(άρθρο 35 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

Το άρθρο 26 του Ν. 3693/2008 (Α’ 174) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 26

1. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει:

α) εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται τουλάχιστον 

οι οικονομικές καταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο 

του νόμιμου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριμένο πλαί-

σιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εφαρμό-

στηκε κατά την κατάρτισή τους,

β) περιγραφή του πεδίου του νόμιμου ελέγχου, στην 

οποία αναφέρονται τουλάχιστον τα ελεγκτικά πρότυπα 

βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόμιμος έλεγχος,

γ) ελεγκτική γνώμη, η οποία διατυπώνεται ως γνώμη 

χωρίς επιφύλαξη, γνώμη με επιφύλαξη ή αντίθετη γνώ-

μη και στην οποία οι νόμιμοι ελεγκτές διατυπώνουν με 

σαφήνεια τη γνώμη τους:

αα) για το κατά πόσον οι ετήσιες οικονομικές καταστά-

σεις παρέχουν πιστή και πραγματική εικόνα, σύμφωνα 

με το αντίστοιχο πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληρο-

φόρησης και,

ββ) κατά περίπτωση, εάν οι ετήσιες οικονομικές κατα-

στάσεις συνάδουν με τις καταστατικές απαιτήσεις.

Εάν ο νόμιμος ελεγκτής αδυνατεί να εκφέρει ελεγκτική 

γνώμη, στην έκθεση περιλαμβάνεται άρνηση γνώμης,

δ) αναφορά σε θέματα στα οποία οι νόμιμοι ελεγκτές 

επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυ-

πώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώμη,

ε) την ελεγκτική γνώμη και την δήλωση που αναφέρε-

ται στο στοιχείο γ’ της περίπτωσης 5 της Υποπαραγρά-

φου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94).

2. Η έκθεση ελέγχου φέρει ημερομηνία και την υπο-

γραφή των νόμιμων ελεγκτών. Εάν ο νόμιμος έλεγχος 

διενεργείται από ελεγκτικό γραφείο, η έκθεση ελέγχου 

θα φέρει την υπογραφή τουλάχιστον του νόμιμου ελε-

γκτή ή των νομίμων ελεγκτών που διενεργούν το νόμιμο 

έλεγχο για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οι-

κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προβλέπονται οι 

εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις όπου η υπογραφή ή οι 

υπογραφές αυτές δεν απαιτείται να γνωστοποιηθούν στο 

κοινό, εφόσον η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να προκα-

λέσει άμεση και σημαντική απειλή για την προσωπική 

ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, καθώς και ο τρόπος 

γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές του ονόματος του 

ή των εμπλεκομένων.

3. Η έκθεση ελέγχου για τις ενοποιημένες οικονομι-

κές καταστάσεις συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 

προηγούμενων παραγράφων 1 και 2. Όταν υποβάλλουν 

την έκθεσή τους για την συνοχή της έκθεσης διαχείρισης 

και τις οικονομικές καταστάσεις, ως απαιτείται από την 

παράγραφο 1 στοιχείο ε’, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελε-

γκτικό γραφείο εξετάζουν τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις και την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης. 

Σε περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

της μητρικής εταιρείας επισυνάπτονται στις ενοποιημέ-

νες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου που 

απαιτούνται βάσει του παρόντος άρθρου μπορούν να 

συνδυάζονται μεταξύ τους».
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Άρθρο 7 
Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις 
(άρθρα 41, 42, 43, 44, 45, 46 
Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Στον Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται Κεφάλαιο 16 με 
τίτλο «Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις», που περι-
λαμβάνει τα άρθρα 144 έως 146 ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Άρθρο 144 

Έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις 

(άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισμοί:

1) Ως «ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην 
εξορυκτική βιομηχανία» νοείται η ανώνυμη εταιρεία που 
αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο με την αναζήτηση, την εξερεύνηση, 
τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την εξόρυξη κοιτα-
σμάτων μεταλλευμάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου 
ή άλλων υλικών, στο πλαίσιο των οικονομικών δραστη-
ριοτήτων που καταγράφονται στον τομέα Β - κλάδοι 05 
έως 08 του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της 
στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριο-
τήτων NACE-Αναθεώρηση 2.

2) Ως «ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην 
υλοτόμηση πρωτογενών δασών» νοείται η ανώνυμη 
εταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητες, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στον τομέα Α, Διαίρεση 02, κλά-
δος 2.2 του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1893/2006, σε πρωτογενή δάση.

3) Ως «κυβέρνηση» νοείται η κεντρική, περιφερειακή 
ή τοπική κυβέρνηση κράτους - μέλους ή τρίτης χώρας. 
Η εν λόγω κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση 
έχει υπό τον έλεγχό της υπηρεσίες, οργανισμούς ή ομί-
λους επιχειρήσεων, οι οποίοι υποχρεούνται σε σύνταξη 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με 
τα άρθρα 31, 32 και 33 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251). 

4) Ως «έργο» νοούνται οι λειτουργικές δραστηριότη-
τες που διέπονται από ενιαία σύμβαση, άδεια, μίσθω-
ση, παραχώρηση ή παρεμφερείς νομικές συμφωνίες και 
αποτελούν την βάση των υποχρεώσεων πληρωμής προς 
μία κυβέρνηση. Εντούτοις, εάν πολλαπλές συμφωνίες 
αλληλοσυνδέονται ουσιωδώς, τότε θεωρούνται έργο.

5) Ως «πληρωμή» νοείται η παροχή η οποία καταβάλ-
λεται, σε χρήματα ή σε είδος, για δραστηριότητες που 
περιγράφονται στα σημεία 1 και 2 των ακόλουθων ειδών:

α) δικαιώματα παραγωγής,
β) φόροι που επιβάλλονται επί του εισοδήματος, της 

παραγωγής ή των κερδών των ανωνύμων εταιρειών, 
αλλά εξαιρούνται οι φόροι που επιβάλλονται στη κα-
τανάλωση, όπως φόροι προστιθέμενης αξίας, φόροι 
εισοδήματος φυσικών προσώπων ή φόροι επί των πω-
λήσεων,

γ) δικαιώματα,
δ) μερίσματα,

ε) πριμ υπογραφής, εντοπισμού και παραγωγικότητας,
στ) τέλη έκδοσης αδειών, τέλη εκμίσθωσης, τέλη ει-

σόδου και λοιπά ζητήματα σχετικά με άδειες ή/και πα-
ραχωρήσεις και

ζ) πληρωμές για βελτιώσεις υποδομών.
2. Οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες που δραστηριοποι-

ούνται στην εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση 
πρωτογενών δασών οφείλουν να καταρτίζουν και να 
δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση για τις πληρωμές 
που καταβάλλουν προς κυβερνήσεις.

3. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για ανώνυμες εταιρεί-
ες οι οποίες είναι θυγατρικές ή μητρικές, εφόσον πληρού-
νται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η μητρική ανώνυμη εταιρεία διέπεται από τη νο-
μοθεσία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

β) οι πληρωμές προς κυβερνήσεις της ανώνυμης εται-
ρείας περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη έκθεση για 
πληρωμές προς κυβερνήσεις που καταρτίζει η εν λόγω 
μητρική ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 145.

4. Δεν λαμβάνονται υπόψη στην έκθεση οι πληρωμές 
που δεν υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ εντός του οικο-
νομικού έτους είτε καταβάλλονται ενιαία είτε ως σειρά 
συναφών πληρωμών.

5. Η έκθεση αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες 
όσον αφορά τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα 
σημεία 1 και 2 της παραγράφου 1 για το συγκεκριμένο 
οικονομικό έτος:

α) το συνολικό ποσό των πληρωμών που καταβάλλο-
νται σε κάθε κυβέρνηση,

β) το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωμής, όπως ορί-
ζεται στο σημείο 5 στοιχεία α’ έως ζ’ της παραγράφου 1, 
που καταβάλλεται σε κάθε κυβέρνηση,

γ) εφόσον οι πληρωμές αυτές αφορούν συγκεκριμέ-
να έργα, το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωμής, όπως 
ορίζεται στο σημείο 5 στοιχεία α’ έως ζ’ της παραγράφου 
1 για κάθε έργο και το συνολικό ποσό πληρωμών για 
κάθε έργο. 

Οι πληρωμές της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά 
υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει ως οντότητα μπορούν 
να δημοσιοποιούνται σε επίπεδο οντότητας και όχι σε 
επίπεδο έργου.

6. Σε περίπτωση καταβολής πληρωμών σε είδος προς 
κυβερνήσεις, τα σχετικά στοιχεία υποβάλλονται βάσει 
αξίας και, κατά περίπτωση, όγκου. Παρέχονται επεξη-
γηματικές σημειώσεις προς αποσαφήνιση του τρόπου 
καθορισμού της αξίας τους.

7. Η δημοσιοποίηση των πληρωμών, σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο αντικατοπτρίζει την ουσία και όχι τη μορ-
φή της πληρωμής ή της δραστηριότητας. Οι πληρωμές 
και οι δραστηριότητες δεν μπορούν να διαχωρίζονται 
ή να συγκεντρώνονται τεχνητά, με σκοπό την αποφυγή 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

8. Η έκθεση του παρόντος άρθρου δημοσιεύεται, σύμ-
φωνα με το άρθρο 43β του παρόντος Νόμου. 

9. Τα μέλη των αρμόδιων οργάνων μιας ανώνυμης 
εταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους, έχουν καθήκον να εξασφαλίζουν, όσο γνωρίζουν 
και δύνανται καλύτερα, ότι η έκθεση για τις πληρωμές 
προς κυβερνήσεις καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.
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10. Για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος άρθρου 
ο καθορισμός του μεγέθους των ανωνύμων εταιρειών 
γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.

11. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπί-
πτουν και οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά 
την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014, και 
οι προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι 
εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι 
νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης 
εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της 
ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής 
κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Άρθρο 145 
Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις 
(άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) 

1. Οι όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν υποχρέω-
ση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρα 31 και 32 του Ν. 4308/2014 (Α’ 
251) και οι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά 
την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014, που 
δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία ή 
στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών οφείλουν να κα-
ταρτίζουν ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς κυ-
βερνήσεις εάν η μητρική ανώνυμη εταιρεία βαρύνεται με 
την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32 έως 
36 του Ν. 4308/2014.

Μητρική ανώνυμη εταιρεία θεωρείται ότι δραστηριο-
ποιείται στον εξορυκτικό κλάδο ή στην υλοτόμηση πρω-
τογενών δασών, εφόσον οποιαδήποτε από τις θυγατρι-
κές της επιχειρήσεις δραστηριοποιείται στον εξορυκτικό 
κλάδο ή στην υλοτομία πρωτογενών δασών.

Η ενοποιημένη έκθεση περιλαμβάνει μόνο τις πληρω-
μές που απορρέουν από δραστηριότητες εξόρυξής και/ 
υλοτόμησης πρωτογενών δασών.

2. Η υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένης έκθεσης 
της παραγράφου 1 δεν ισχύει για:

α) μητρικές ανώνυμες εταιρείες μικρών ομίλων, κατά 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 31 του 
Ν. 4308/2014, εκτός αν κάποια συνδεδεμένη εταιρεία 
είναι οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος,

β) μητρικές ανώνυμες εταιρείες μεσαίων ομίλων, 
κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 31 του 
Ν. 4308/2014, εκτός αν κάποια συνδεδεμένη εταιρεία 
είναι οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος και

γ) μητρικές ανώνυμες εταιρείες που διέπονται από τη 
νομοθεσία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίες είναι ταυτόχρονα θυγατρικές επιχειρήσεις, εάν η 
δική τους μητρική εταιρεία διέπεται από τη νομοθεσία 
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται εταιρεία, πε-
ριλαμβανομένης και εταιρείας δημοσίου ενδιαφέροντος, 
σε ενοποιημένη έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις 
εφόσον πληρούται μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) αυστηροί και διαρκείς περιορισμοί θίγουν ουσια-
στικά την άσκηση από τη μητρική εταιρεία των δικαιω-
μάτων της στην περιουσία ή στη διαχείριση αυτής της 
εταιρείας,

β) συντρέχουν εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου 
οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση της ενο-
ποιημένης έκθεσης για πληρωμές προς κυβερνήσεις δεν 
μπορούν να ληφθούν χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή αδι-
καιολόγητες καθυστερήσεις,

γ) οι μετοχές ή τα μερίδια αυτής της εταιρείας κατέ-
χονται με αποκλειστικό σκοπό τη μεταγενέστερη μετα-
βίβασή τους,

Οι ανωτέρω εξαιρέσεις ισχύουν μόνον εφόσον χρη-
σιμοποιούνται και για τον σκοπό των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων».

4. Η έκθεση του παρόντος άρθρου δημοσιεύεται, σύμ-
φωνα με το άρθρο 43β. 

5. Τα μέλη των αρμόδιων οργάνων μιας ανώνυμης 
εταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους, έχουν συλλογικό καθήκον να εξασφαλίσουν, όσο 
γνωρίζουν και δύνανται καλύτερα, ότι η έκθεση για τις 
πληρωμές προς κυβερνήσεις καταρτίζεται και δημοσιεύ-
εται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 146 
Κριτήρια ισοδυναμίας 
(άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Οι προβλεπόμενες στα άρθρα 144 και 145 ανώνυμες 
εταιρείες οι οποίες καταρτίζουν και δημοσιοποιούν έκ-
θεση συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις τρίτων χωρών 
οι οποίες έχουν εκτιμηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 47 της 
Οδηγίας 2013/34 ως ισοδύναμες με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κεφαλαίου απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις 
του παρόντος κεφαλαίου, εκτός από την υποχρέωση δη-
μοσιοποίησης της εν λόγω έκθεσης όπως προβλέπει το 
άρθρο 43β».

2. Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 22 του Ν. 3190/1955 
(Α’ 91) περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ως εξής:

«5. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται 
στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), και τις οντότητες 
δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρ-
τήματος Α’ του Ν. 4308/2014, εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του Κ.Ν. 2190/1920».

3. Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 98 του Ν. 4072/2012 
(Α’ 86) ως εξής: 

«3. Για τις μεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται 
στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), και τις οντότητες 
δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρ-
τήματος Α’ του Ν. 4308/2014 εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του Κ.Ν. 2190/1920».

Άρθρο 8 
Μεταβατικές και τροποποιούμενες διατάξεις

1. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 7α του 
Κ.Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και 
οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας». 

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) 
προστίθεται στοιχείο ια’ ως εξής: «ια) κατ’ έτος το σύνολο 
ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) της εταιρείας, το 
καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτής και ο μέσος 
όρος απασχολουμένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του 
έτους».

3. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν για οι-
κονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν 
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μετά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

4.α. Ειδικά για εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε στις 
31.12.2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του 
Κ.Ν. 2190/1920, στο άρθρο 10, παρ. 3 του Ν. 3190/1955 
και στο άρθρο 69 παρ. 2 του Ν. 4072/2012, μέσα στον 
οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετή-
σια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις 
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κε-
φαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου 
από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών. 

β. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη 
δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., στην ιστοσελίδα ή σε οικονο-
μική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονο-
μικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω 
εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές δι-
ατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 9
Τροποποίηση διατάξεων 
του Π.δ. 116/2014 (Α’ 185)

1. Μετά το άρθρο 66 του Π.δ. 116/2014 προστίθεται 
άρθρο 66Α ως εξής:

«Άρθρο 66A
Προσωπικό της Μόνιμης Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

1. Οι θέσεις της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας 
(ΜΕΑ) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ορίζονται ως εξής:

α) Μία (1) θέση Μονίμου Αντιπροσώπου με βαθμό 
αντίστοιχο Πρέσβεως. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος προ-
ΐσταται της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) 
στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης (ΟΟΣΑ) και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της. 

β) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου 
με βαθμό αντίστοιχο Πληρεξουσίου Υπουργού Β’ τάξης. 
Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος αναπληρώνει 
τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο, σε περίπτωση κωλύματος 
του τελευταίου. 

γ) Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων, οι οποίοι για τη συμ-
μετοχή τους στις εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοινώνονται 
προς αυτόν ως σύμβουλοι. 

δ) Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου και μία (1) θέση 
οδηγού - επιμελητή. 

2.α. Στη θέση του Μονίμου Αντιπροσώπου διορίζε-
ται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα μία από τις γλώσσες 
Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα 
άρθρα 28 και 29 του Π.δ. 50/2001 (Α’ 39), είναι πτυχιούχος 
ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής και 

κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ημεδαπής ή ισότιμης 
αλλοδαπής ανώτατης σχολής και διαθέτει επιστημονική 
κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή οικο-
νομική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόμενη από το 
δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με την παρ. 6 του 
άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α’ 65), ή διεθνείς οργανι-
σμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά 
κέντρα. 

β. Στη θέση του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου 
διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα μία από τις 
γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα 
με τα άρθρα 28 και 29 του Π.δ. 50/2001, είναι πτυχιού-
χος ανώτατης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής 
και κάτοχος διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος 
ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής ανώτατης σχολής και 
έχει επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία 
σε διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική προερ-
χόμενη από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με 
την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 ή διεθνείς 
οργανισμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευ-
νητικά κέντρα.

γ. Στις θέσεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 
αποσπώνται υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δημόσιο το-
μέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 
1 του Ν. 1256/1982, οι οποίοι έχουν πτυχίο Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδα-
πής, γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή 
Γαλλική και καλά την άλλη, σύμφωνα με τα άρθρα 28 
και 29 του Π.δ. 50/2001 και είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλ-
λοδαπής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας 
τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή 
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής ή να είναι απόφοιτοι 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Οι υπάλληλοι 
που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε 
διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικεί-
μενα σχετικά με τις επιτροπές του ΟΟΣΑ, ενώ αυτοί που 
είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή είναι απόφοιτοι 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον πενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία σε 
διεθνή οικονομική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικεί-
μενα σχετικά με τις επιτροπές του ΟΟΣΑ.

δ. Για τη θέση διοικητικού υπαλλήλου της περίπτωσης 
δ’ της παραγράφου 1 απαιτείται πτυχίο ανώτατης σχολής 
ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση της 
Αγγλικής και της Γαλλικής και καλή γνώση της Ελληνικής 
και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργα-
σία κειμένων β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες 
διαδικτύου. Για τη θέση του οδηγού-επιμελητή της πε-
ρίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 απαιτείται απολυτήριος 
τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, καλή γνώση της Γαλλικής και της Ελληνικής 
και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης. Οι ανωτέρω πρέ-
πει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Γαλλίας. Η συνδρομή 
των ανωτέρω τυπικών προσόντων και της προϋπόθεσης 
της κατοικίας ελέγχεται από το Μόνιμο Αντιπρόσωπο.

3.α. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζεται με τριετή 
θητεία που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά 
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Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται 
στις μονάδες μέσης όχλησης, εφόσον χρησιμοποιείται 
ίδιου τύπου και ίσης ή μικρότερης ισχύος μηχανολογικός 
εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της 
μονάδας».

Άρθρο 20 

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού 

των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ

Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
35 του Ν. 4210/2013 (Α’ 254) εφαρμόζεται και για την πλη-
ρωμή μη παραγεγραμμένων απαιτήσεων αποζημίωσης 
του προσωπικού των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ εται-
ρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ- ΕΛΚΑ 
Α.Ε.», «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ – ΚΕΓ Α.Ε.», «ΕΛΚΕΔΕ 
Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.» και των θυγα-
τρικών της τελευταίας, το οποίο αποχώρησε προς συ-
νταξιοδότηση μία τριετία πριν τη θέση των εταιρειών σε 
εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4038/2012.

Η αποζημίωση καθορίζεται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις 
της παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (Α’ 189).

Για την εκκαθάριση του ύψους της απαίτησης, ο ενδι-
αφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού εντός προθεσμίας ενός (1) 
μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, συνυποβάλ-
λοντας σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη 
παραγραφείσα απαίτηση. Για την καταβολή της αποζη-
μίωσης εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

Άρθρο 21 

Τροποποίηση αρτοποιητικής νομοθεσίας

Η υποπερίπτωση 3α της Υποπαραγράφου ΣΤ.6 (Άρση 
εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξερ-
γασίας τροφίμων - Αρτοποιητική νομοθεσία) της παρα-
γράφου ΣΤ’ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α’85) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α. Τα πρατήρια άρτου, οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελματικά εργαστή-
ρια παραγωγής ζύμης, καθώς και τα αρτοποιεία που λει-
τουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
Νόμου, οφείλουν να συμμορφωθούν με το Ν. 3526/2007 
έως τις 31 Μαρτίου 2017. Μέχρι την πάροδο του διαστή-
ματος αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα και 
διέπονται από τους όρους της άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας τους κατά περίπτωση».

Άρθρο 22 

Τροποποίηση του άρθρου 22 

του Ν. 3982/2011 (Α’ 143)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3982/2011 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3. Η παραπάνω προθεσμία ορίζεται μέχρι είκοσι τέσ-
σερις μήνες από την ημερομηνία που διαπιστώνεται, με 
σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η μη συμβατό-
τητα του συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων των πιο 
πάνω δραστηριοτήτων με τις διατάξεις των άρθρων 17 
έως 40 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών 
πράξεων».

2. Στο άρθρο 22 του Ν. 3982/2011 προστίθεται παρά-
γραφος 4α ως εξής:

«4.α. Η προθεσμία για την τεχνική ανασυγκρότηση 
μπορεί να παραταθεί για δεκαοχτώ (18) μήνες από τη 
λήξη της, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της επιχεί-
ρησης αποδεδειγμένα έχει προβεί στις ενέργειες που 
απαιτούνται για την άρση της ασυμβατότητας των εγκα-
ταστάσεων με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και 
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων».

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται και σε περι-
πτώσεις για τις οποίες είχε χορηγηθεί προθεσμία τεχνι-
κής ανασυγκρότησης πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 23
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2251/1994 
(Α’ 191)

Το άρθρο 3ιγ αντικαθίσταται ως εξής: 
«Κάθε προμηθευτής, ο οποίος υποχρεωτικά εγγράφε-

ται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με 
το άρθρο 1 του Ν. 3419/2005 (Α’297) εάν προτίθεται να 
συνάπτει με τους καταναλωτές συμβάσεις από απόσταση 
αγαθών και υπηρεσιών, οφείλει να καταχωρήσει τη σχε-
τική δραστηριότητά του στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθο-
ρίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής της σχε-
τικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ειδικότερα στοιχεία που 
καταχωρίζονται στη μερίδα τους, οι δηλώσεις μεταβολής 
των σχετικών στοιχείων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα».

Άρθρο 24

Τροποποίηση του Π.δ. 131/2003 (Α’ 116)

1. Μετά το άρθρο 18 του Π.δ. 131/2003 προστίθεται 
άρθρο 18Α ως εξής:

«Άρθρο 18Α 

Οι φορείς παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της 
πληροφορίας, που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) οφείλουν να 
δηλώσουν τη σχετική δραστηριότητά τους στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζεται 
το περιεχόμενο, η διαδικασία υποβολής της σχετικής 
δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ειδικότερα στοιχεία που κατα-
χωρίζονται στη μερίδα τους, δηλώσεις μεταβολής των 
σχετικών στοιχείων, οι κυρώσεις για την παράβαση της 
σχετικής υποχρέωσης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 η φράση «άρθρα 
10, 11 και 12» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρα 11, 
12, και 13».

Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 39α του 
Κ.Ν. 2190/1920

Η παρ. 3 του άρθρου 39α του Κ.Ν. 2190/1920 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

user
Επισήμανση

user
Επισήμανση

user
Επισήμανση
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«3. Αρμόδιοι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγρά-
φου νοούνται οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και οι 
υπάλληλοι των Περιφερειών, που υπηρετούν στις αρ-
μόδιες υπηρεσίες ανωνύμων εταιρειών και εμπορίου 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που συμπληρώνουν τετραετή υπη-
ρεσία και κατηγορίας ΔΕ που συμπληρώνουν δωδεκαετή 
υπηρεσία και είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου 
λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου, οι οποίοι ορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού. Στους υπαλλήλους του ανωτέρω εδαφίου 
περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Η αμοιβή 
των ελεγκτών της παραγράφου αυτής καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία 
στην οποία διενεργείται ο έλεγχος».

Άρθρο 26

Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 116/2014 

(Α’ 185)

1. Στην περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 53 του 
Π.δ. 116/2014 προστίθεται εδάφιο κκ’ ως εξής:

«κκ) Η επικαιροποιημένη πληροφόρηση της Επιτρο-
πής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας βάσει των οποίων τρίτα μέρη 
μπορούν να εμπιστεύονται, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 
5 παράγραφος 9, 15 παράγραφοι 1 και 2 και 16 παρά-
γραφοι 1 και 3, στοιχεία και παντός είδους πράξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2α και 2β του 
Ν. 3419/2005 (Α’ 297)».

2. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
Ν. 3419/2005 καταργείται. 

Άρθρο 27

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4072/2012

(Α’ 86)

Το άρθρο 267 του Ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 267

Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή πε-
ρισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, 
η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν 
δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου».

Άρθρο 28
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 
(Α’ 32)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4321/2015 καταρ-
γείται από τότε που ίσχυσε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 29
Τροποποίηση του Ν. 393/1976 (Α’ 199)

Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 393/ 
1976 (Α’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή 
παραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο 
επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση».

Άρθρο 30

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4093/2012 

(Α’ 222)

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπα-
ραγράφου Η.2. της παρ. Η’ του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012 (Α’ 222) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋ-
ποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεού-
νται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε 
κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές: για τη συνδρομή 
της υποπερίπτωσης α’ πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 
γενικής χρήσης του οδηγού, της υποπερίπτωσης β’ επι-
κυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης, της υποπε-
ρίπτωσης γ’ ιατρικό πιστοποιητικό, της υποπερίπτωσης 
δ’ πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου 
Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, της 
υποπερίπτωσης ε’ απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε 
τύπου ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της 
αλλοδαπής και του εδαφίου στ’ αποδεικτικά στοιχεία 
για την ασφάλιση του οδηγού από ασφαλιστικό φορέα».

Άρθρο 31

Τροποποίηση του Ν. 4276/2014 (Α’ 155)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (Α’ 155) 
προστίθεται στοιχείο η’ ως εξής:

«η. Επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς 
μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό».

2. Στο άρθρο 1 του Ν. 4276/2014 προστίθεται παρά-
γραφος 13, ως εξής:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία χο-
ρήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιβατηγά αυ-
τοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) 
με οδηγό».

3. Στο άρθρο 50 του Ν. 4276/2014 προστίθεται παρά-
γραφος 5, ως εξής:

«5. Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που προ-
βλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, 
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 500321/13.5.1996 (Β’ 
391) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.».

4. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 4276/2014 και η παρ. 
21 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014 καταργούνται. 

5. Η παρ. 18 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«18. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών, ρυμουλ-
κούμενων, ημιρυμουλκούμενων και αυτοκινούμενων 
τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, 
παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και εν γένει κοι-
νόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του 
ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες. Οι 
παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) 
μήνες ή με επιβολή προστίμου του κατωτέρω εδαφίου, 


