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7 Ιουλίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4403
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως
46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις
επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/
ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014)
«για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ
όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για
την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 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 συμβουλίου 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 δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της θέσης της,
καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
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β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων
των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας και της
θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα 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 χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που
έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, 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 ανάπτυξης,
γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση
ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9
του άρθρου 16,
δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της ανώνυμης εταιρείας και
ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων
από την ανώνυμη εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής
σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και
του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:
αα) τους στόχους και τις πολιτικές της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της
για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική
αντιστάθμισης και
ββ) την έκθεση της ανώνυμης εταιρείας στον κίνδυνο
μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο 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 Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), εξαιρούνται από
την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με
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περί διοικητικών κυρώσεων, των άρθρων 370Β και 370Γ
του Ποινικού Κώδικα και της παρ. 6 του άρθρου 17 του
Ν. 4174/2014 (Α’170). Το προσωπικό, που υπηρετεί στην
ΗΔΙΚΑ ΑΕ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και
τα φυσικά πρόσωπα, που αποκτούν με οποιονδήποτε
τρόπο πρόσβαση στα απόρρητα στοιχεία, υποχρεούνται
να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικώς για το σκοπό, που
προορίζονται.
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ γνωστοποιεί εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν. 2472/1997 (Α’ 50). Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ
ορίζεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», κατά τη διάταξη της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997
(Α’50), για την τήρηση και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων».
Άρθρο 50
1. Το άρθρο 2 του Ν. 710/1977 (Α’ 283), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 2
Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 11 του
παρόντος Νόμου, δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος
του ξεναγού έχουν:
α) Κάτοχοι διπλώματος Σχολής Ξεναγών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
β) Έλληνες και υπήκοοι κρατών - μελών της Ε.Ε. οι οποίοι έχουν αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα ξεναγού
σε άλλο κράτος- μέλος της Ε.Ε. και οι οποίοι έχουν προβεί
σε αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων
από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Τίτλου III του
Π.δ. 38/2010 (Α’ 78).
γ) Απόφοιτοι των ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ξεναγών του άρθρου 14».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3105/2003 (Α’ 29)
καταργείται.
3. Η παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014 (Α’ 155)
αντικαθίσταται ως εξής:
«19. Στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που
διαπιστώνεται ότι λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας,
στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας μέχρι και εκατό κλινών, πρόστιμο δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας
από εκατό μέχρι και τετρακοσίων κλινών και δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας
άνω των τετρακοσίων κλινών. Στα τουριστικά καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου ανακαλείται το Ειδικό
Σήμα Λειτουργίας που εκδόθηκε με βάση την εσφαλμένα
δηλούμενη κατηγορία και εκδίδεται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αρμόδιας υπηρεσίας, νέο Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές της κατηγορίας που πληροί το κατάλυμα,
όπως αυτές πιστοποιούνται κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Νόμου
αυτού».
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4. Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων έχουν την
υποχρέωση ανάρτησης, σε εμφανές σημείο της επιχείρησης «Καρτέλας Ενημέρωσης Πελάτη», την οποία παραλαμβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγγελματικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, με τις προϋποθέσεις
που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδικασίας, οι
Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελματικοί Φορείς τηρούν
αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Άρθρο 51
Προσαρμογή της περί υπαίθριων σταθμών
αυτοκινήτων νομοθεσίας στις χωροταξικές
απαιτήσεις στο Ιστορικό Κέντρο
της πόλεως των Πατρών
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4313/2014
(Α’261), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων της παρ. 1 του άρθρου 27 του Π.δ. 455/1976 (Α’169), που αποδεδειγμένα
λειτουργούσαν μέχρι τις 31.12.2015 και συνεχίζουν να
βρίσκονται σε λειτουργία εντός των διοικητικών ορίων
του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Πατρών
(Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε με το
από 25.4.1996 Πολεοδομικό διάταγμα (Δ’ 499), μπορεί
να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας, κατά παρέκκλιση
των υφιστάμενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον
πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 28
του Π.δ. 455/1976 και οι εκμεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών
και επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 29 του Π.δ. 455/1976 (Α’169), πλην
της περίπτωσης 1γ. Η άδεια λειτουργίας έχει χρονική
ισχύ τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης, με δυνατότητα παράτασης
ενός έτους, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που
αφορούν στις ειδικές μελέτες (κυκλοφοριακή και μελέτη
ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου) για τα κτίρια και τα
γήπεδα στάθμευσης που προβλέπονται στο άρθρο 10
παράγραφος Β6 (Πολεοδομικό Συγκρότημα Πατρών)
της υπ’ αριθμ. 5509/103135/23.11.2011 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Α.Π 358)».
Άρθρο 52
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010
(Α’87) προστίθεται εδάφιο γ’ ως εξής:
«Κάθε δήμος που θέτει υποψηφιότητα για τη φιλοξενία
του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»
δύναται να συστήσει ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 265
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), με
αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση της εν
λόγω δράσης. Επιτρέπεται η επιχορήγηση της εν λόγω
εταιρείας από προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, επιμελητήρια και
λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επίσης η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους ως άνω φορείς για
την υλοποίηση του σκοπού της. Η ανώνυμη εταιρεία του

