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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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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: 

Κουμεντάκης
Highlight


