ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟΕ΄, 22 Μαρτίου 2016,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου ενσωµατώνονται στην ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 2013/50/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
22ας Οκτωβρίου 2013 (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L294/06.11.2013, σελ. 13-27) «για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εναρµόνιση
των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς
διαπραγµάτευση και της Οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά µε τον καθορισµό αναλυτικών κανόνων
για την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της Οδηγίας
2004/109/ΕΚ», το άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L153/22.5.2014, σελ. 1-61) «σχετικά µε την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ και
των Κανονισµών (ΕΚ) αριθµ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθµ.
1094/2010 και (ΕΕ) αριθµ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων) και
της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)» και ρυθµίζονται συναφή θέµατα.

Για το σκοπό αυτόν τροποποιούνται µε το άρθρο 2 διατάξεις του ν. 3556/2007 (Α΄91) και µε το άρθρο 3 διατάξεις του ν. 3401/2005 (Α΄257).
Άρθρο 2
Τροποποίηση του ν. 3556/2007 (Α΄91)
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) «Εκδότες»: νοούνται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.
Σε περίπτωση τίτλων παραστατικών κινητών αξιών
που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, εκδότης θεωρείται το πρόσωπο που εξέδωσε
τις αντιπροσωπευόµενες κινητές αξίες, είτε αυτές είναι
εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά είτε όχι.»
2. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3556/2007, όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε µε
τα άρθρα 132 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) και 9 παρ. 2 του
ν. 4281/2014 (Α΄160), τροποποιείται ως εξής:
(α) Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄αντικαθίσταται ως εξής:
« - όταν ο εκδότης έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα, το
κράτος-µέλος που επιλέγει ο εκδότης µεταξύ των κρατών-µελών στα οποία οι κινητές αξίες του έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Η επιλογή του κράτους-µέλους καταγωγής εξακολουθεί να
ισχύει, εκτός εάν ο εκδότης επιλέξει νέο κράτος-µέλος
καταγωγής, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση γγ΄ και δηµοσιοποιήσει την επιλογή του σύµφωνα µε την υποπερίπτωση δδ΄ της παρούσας».
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(β) Η υποπερίπτωση ββ΄αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειµένου για εκδότη που δεν εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής της ως άνω υποπερίπτωσης αα΄, το κράτοςµέλος που επιλέγει ο εκδότης µεταξύ του κράτους-µέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, και των κρατών-µελών στα οποία
οι κινητές αξίες του έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Ο εκδότης µπορεί να επιλέξει
ένα µόνον κράτος-µέλος ως κράτος-µέλος καταγωγής.
Η επιλογή του αυτή ισχύει για τουλάχιστον τρία (3) έτη,
εκτός εάν οι κινητές του αξίες δεν είναι πλέον εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά της Ένωσης ή εάν ο εκδότης κατά τα τρία (3) αυτά έτη ενταχθεί στο πεδίο εφαρµογής των υποπεριπτώσεων αα΄ ή
γγ΄».
(γ) Προστίθενται υποπεριπτώσεις γγ΄ και δδ΄ ως εξής:
«(γγ) Σε περίπτωση εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες
δεν είναι πλέον εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε
οργανωµένη αγορά στο κράτος-µέλος καταγωγής του,
όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης
αα΄ ή στην υποπερίπτωση ββ΄ αλλά εισάγονται προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών-µελών, το εν λόγω νέο κράτος-µέλος καταγωγής που µπορεί να επιλέξει ο εκδότης µεταξύ των κρατών-µελών στην οργανωµένη αγορά των οποίων οι κινητές αξίες του εισάγονται προς διαπραγµάτευση και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, του κράτουςµέλους στο οποίο ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα».
«(δδ) Ο εκδότης δηµοσιοποιεί το κράτος-µέλος καταγωγής του, όπως αναφέρεται στις υποπεριπτώσεις αα΄,
ββ΄ ή γγ΄ σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21. Επιπλέον, ο
εκδότης δηµοσιοποιεί το κράτος-µέλος καταγωγής στην
αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους στο οποίο έχει την
καταστατική του έδρα, εφόσον συντρέχει περίπτωση,
στην αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους καταγωγής και
στις αρµόδιες αρχές όλων των κρατών-µελών υποδοχής.
Στην περίπτωση που ο εκδότης δεν δηµοσιοποιήσει το
κράτος-µέλος καταγωγής κατά τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ ή στην υποπερίπτωση
ββ΄ εντός περιόδου τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
που οι κινητές αξίες του εισήχθησαν για πρώτη φορά
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, ως κράτος-µέλος καταγωγής νοείται το κράτος-µέλος στο οποίο έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά οι κινητές αξίες του εκδότη. Σε περίπτωση
που οι κινητές αξίες του εκδότη έχουν εισαχθεί προς
διαπραγµάτευση σε οργανωµένες αγορές ευρισκόµενες
ή λειτουργούσες σε περισσότερα του ενός κράτη-µέλη,
τα εν λόγω κράτη-µέλη νοούνται ως κράτη-µέλη καταγωγής του εκδότη έως ότου ο εκδότης επιλέξει και δηµοσιοποιήσει ένα και µόνον κράτος-µέλος καταγωγής.
Για εκδότη οι κινητές αξίες του οποίου έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και
ο οποίος δεν έχει δηµοσιοποιήσει την επιλογή του κράτους-µέλους καταγωγής, όπως αναφέρεται στο δεύτερο
εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ ή στην υποπερίπτωση
ββ΄ πριν από τις 27 Νοεµβρίου 2015, η προθεσµία των
τριών (3) µηνών αρχίζει στις 27 Νοεµβρίου 2015.
Εκδότης που έχει επιλέξει κράτος-µέλος καταγωγής
όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτω-

σης αα΄ή στις υποπεριπτώσεις ββ΄ ή γγ΄ και έχει κοινοποιήσει την επιλογή του στις αρµόδιες αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής πριν από τις 27 Νοεµβρίου 2015
απαλλάσσεται από την υποχρέωση που επιβάλλεται από
την υποπερίπτωση αα΄, εκτός εάν ο εν λόγω εκδότης επιλέξει άλλο κράτος-µέλος καταγωγής µετά τις 27 Νοεµβρίου 2015.»
3. Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε) «Πρόσωπο» νοείται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά,
τόσο φυσικό όσο και νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου. Ως «Νοµικά πρόσωπα» κατά την έννοια του
παρόντος νόµου νοούνται και καταχωρισµένες ενώσεις
επιχειρήσεων χωρίς νοµική προσωπικότητα, καθώς και εµπιστεύµατα (trusts).»
4. Στην παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007 προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως εξής:
«ιθ) «επίσηµη συµφωνία»: νοείται συµφωνία που είναι
δεσµευτική βάσει της εφαρµοστέας νοµοθεσίας.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο εκδότης δηµοσιοποιεί ετήσια οικονοµική έκθεση
µε το περιεχόµενο που ορίζεται στην επόµενη παράγραφο το αργότερο τέσσερις (4) µήνες µετά τη λήξη κάθε
οικονοµικής χρήσης. Ως αφετηρία της προθεσµίας θεωρείται η τελευταία ηµέρα της οικονοµικής χρήσης.
Ο εκδότης διασφαλίζει ότι η έκθεση αυτή είναι στη
διάθεση του επενδυτικού κοινού για διάστηµα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.»
6. Στο άρθρο 4 του ν. 3556/2007 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις συντάσσονται σε ενιαίο ηλεκτρονικό µορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων, υπό την προϋπόθεση
ότι η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών - ΕΑΚΑΑ) που ιδρύθηκε µε τον
Κανονισµό (ΕΕ) 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου θα έχει προβεί σε ανάλυση κόστους/οφέλους.»
7. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο εκδότης µετοχών ή χρεωστικών τίτλων δηµοσιοποιεί εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης το συντοµότερο δυνατό και, το αργότερο, εντός τριών (3) µηνών µετά τη
λήξη της περιόδου αναφοράς. Ως αφετηρία της προθεσµίας θεωρείται η τελευταία ηµέρα του εξαµήνου. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι η έκθεση αυτή είναι στη διάθεση
του επενδυτικού κοινού για διάστηµα τουλάχιστον δέκα
(10) ετών.»
8. Μετά το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 προστίθεται νέο
άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να ορίζονται πρόσθετες
πληροφορίες και στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η
ετήσια και η εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση των άρθρων
4 και 5 αντίστοιχα.»
9. Το άρθρο 6 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 6
Έκθεση για τις πληρωµές στις Κυβερνήσεις
Οι εκδότες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εξόρυξης ή της υλοτοµίας από πρωτογενή δάση, όπως ορίζονται στο άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2 της
Οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 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, υποχρεούνται να καταρτίζουν σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 10 της
εν λόγω Οδηγίας, έκθεση για τις πληρωµές τις οποίες
καταβάλλουν στις Κυβερνήσεις. Η έκθεση δηµοσιεύεται
το αργότερο έξι (6) µήνες µετά τη λήξη κάθε οικονοµικού έτους και παραµένει διαθέσιµη στο κοινό τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Οι πληρωµές προς τις Κυβερνήσεις αναφέρονται σε ενοποιηµένη βάση.»
10. Το άρθρο 7 του ν. 3556/2007 καταργείται.
11. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα άρθρα 4 και 5 δεν εφαρµόζονται στους ακόλουθους εκδότες:
α) Στο Ελληνικό Δηµόσιο και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα κράτη και στις τοπικές ή περιφερειακές αρχές των κρατών, στους δηµόσιους διεθνείς
φορείς στους οποίους συµµετέχει ένα (1) τουλάχιστον
κράτος-µέλος, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ), στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ΕΜΣ)
και σε κάθε άλλο µηχανισµό που δηµιουργείται µε στόχο
τη διαφύλαξη της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας
της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ένωσης, προσφέροντας
προσωρινή χρηµατοδοτική συνδροµή στα κράτη-µέλη τα
οποία έχουν ως νόµισµα το ευρώ, στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των
κρατών-µελών ανεξάρτητα από το αν εκδίδουν µετοχές
ή άλλες κινητές αξίες.
β) Σε εκδότες που εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους που έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση
σε οργανωµένη αγορά, των οποίων η ανά µονάδα ονοµαστική αξία είναι τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο νόµισµα, εκτός ευρώ, εφόσον η αντίστοιχη ανά µονάδα ονοµαστική αξία, την ηµεροµηνία της έκδοσης, είναι ισοδύναµη µε τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
γ) Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, τα άρθρα 4 και 5 δεν εφαρµόζονται σε
εκδότες που εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους των οποίων η ανά µονάδα ονοµαστική αξία είναι
τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο νόµισµα, εκτός του
ευρώ, η αντίστοιχη ανά µονάδα ονοµαστική αξία είναι,
κατά την ηµεροµηνία της έκδοσης, ισοδύναµη µε τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, οι οποίοι έχουν
ήδη εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά στην Ένωση πριν από τις 31 Δεκεµβρίου 2010, για
όσο χρονικό διάστηµα οι εν λόγω χρεωστικοί τίτλοι είναι
σε κυκλοφορία.»

12. Η παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 καταργείται.
13. To άρθρο 11 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Υποχρέωση ενηµέρωσης σε περίπτωση απόκτησης
ή διάθεσης χρηµατοπιστωτικών µέσων
1. Η υποχρέωση ενηµέρωσης του άρθρου 9 καταλαµβάνει επίσης και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα µέσω τρίτου:
α) χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία, κατά τη λήξη
τους, παρέχουν στον κάτοχο, σύµφωνα µε επίσηµη συµφωνία, είτε το άνευ όρων δικαίωµα απόκτησης είτε τη
διακριτική ευχέρεια ως προς το δικαίωµα απόκτησης µετοχών, οι οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα ψήφου και
έχουν ήδη εκδοθεί από εκδότη του οποίου οι µετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά·
β) χρηµατοπιστωτικά µέσα που δεν περιλαµβάνονται
στο στοιχείο α΄ αλλά τα οποία αναφέρονται σε µετοχές
για τις οποίες γίνεται λόγος σε αυτό το στοιχείο και έχουν οικονοµική επίπτωση αντίστοιχη µε εκείνη των
χρηµατοπιστωτικών µέσων που αναφέρονται σε αυτό είτε παρέχουν δικαίωµα φυσικού διακανονισµού είτε όχι.
Η υποχρέωση ενηµέρωσης περιλαµβάνει την κατάταξη ανά είδος των κατεχόµενων χρηµατοπιστωτικών µέσων σύµφωνα µε το στοιχείο α΄ και των κατεχόµενων
χρηµατοπιστωτικών µέσων σύµφωνα µε το στοιχείο β΄
του προηγούµενου εδαφίου, κάνοντας διάκριση µεταξύ
των χρηµατοπιστωτικών µέσων που παρέχουν δικαίωµα
φυσικού διακανονισµού και των χρηµατοπιστωτικών µέσων που παρέχουν δικαίωµα διευθέτησης τοις µετρητοίς.
2. Ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου υπολογίζεται µε
βάση το συνολικό θεωρητικό αριθµό των υποκείµενων
µετοχών του χρηµατοπιστωτικού µέσου, µε εξαίρεση
την περίπτωση που το χρηµατοπιστωτικό µέσο προβλέπει αποκλειστικά διευθέτηση τοις µετρητοίς, οπότε ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου υπολογίζεται βάσει του
«συντελεστή δέλτα», πολλαπλασιάζοντας το θεωρητικό
ποσό των υποκείµενων µετοχών µε το «συντελεστή δέλτα» του µέσου. Για το σκοπό αυτόν, ο κάτοχος συγκεντρώνει και ενηµερώνει για όλα τα χρηµατοπιστωτικά
µέσα που έχουν σχέση µε τον ίδιο εκδότη υποκείµενων
µετοχών. Μόνο θετικές θέσεις λαµβάνονται υπόψη για
τον υπολογισµό των δικαιωµάτων ψήφου. Οι θετικές θέσεις δεν συµψηφίζονται µε τις αρνητικές θέσεις που έχουν σχέση µε τον ίδιο εκδότη.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα ακόλουθα
θεωρούνται ως χρηµατοπιστωτικά µέσα, µε την προϋπόθεση ότι πληρούν όλους τους όρους των στοιχείων α΄ ή
β΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1:
α) κινητές αξίες,
β) δικαιώµατα προαίρεσης,
γ) συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης,
δ) συµβάσεις ανταλλαγής (swaps),
ε) προθεσµιακές συµφωνίες επιτοκίου,
στ) συµβάσεις επί διαφορών, και
ζ) άλλες συµβάσεις ή συµφωνίες µε παρόµοια οικονο-
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µική επίπτωση για τις οποίες µπορεί να υπάρξει φυσικός
διακανονισµός ή διευθέτηση τοις µετρητοίς.
4. Οι εξαιρέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
12 και οι περιπτώσεις απαλλαγής των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 13 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία στις υποχρεώσεις ενηµέρωσης του παρόντος άρθρου.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα και µε τα σχετικά µε
την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά µέτρα, δύναται να
καθορίζει το περιεχόµενο της ενηµέρωσης, την προθεσµία και τον αποδέκτη της ενηµέρωσης της παραγράφου
1 του παρόντος.»
14. Μετά το άρθρο 11 του ν. 3556/2007 προστίθεται
νέο άρθρο 11Α, ως εξής:
«Άρθρο 11Α
Άθροιση
1. Οι υποχρεώσεις ενηµέρωσης που ορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11 εφαρµόζονται επίσης σε πρόσωπα, όταν
ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου τα οποία κατέχουν άµεσα ή έµµεσα σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 10, αθροιζόµενος µε τον αριθµό των δικαιωµάτων ψήφου που συνδέονται µε χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία κατέχουν
άµεσα ή έµµεσα σύµφωνα µε το άρθρο 11, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων που ορίζονται στο άρθρο
9 παράγραφος 1.
Η ενηµέρωση που απαιτείται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου περιλαµβάνει διάκριση µεταξύ του αριθµού των δικαιωµάτων ψήφου που ενσωµατώνονται σε µετοχές σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και
10 και των δικαιωµάτων ψήφου που έχουν σχέση µε χρηµατοπιστωτικά µέσα κατά την έννοια του άρθρου 11.
2. Το πρόσωπο που έχει προβεί ήδη σε ενηµέρωση για
τα δικαιώµατα ψήφου που έχουν σχέση µε χρηµατοπιστωτικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 11 προβαίνει εκ νέου σε ενηµέρωση, όταν αποκτήσει τις υποκείµενες µετοχές και, λόγω αυτής της απόκτησης, ο συνολικός αριθµός δικαιωµάτων ψήφου από µετοχές που έχουν εκδοθεί
από τον ίδιο εκδότη έχει φθάσει ή έχει υπερβεί τα όρια
που θεσπίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.»
15. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα δικαιώµατα ψήφου, που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών πιστωτικού ιδρύµατος ή Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σηµείο 86 της παραγράφου 1
του άρθρου 4 και στο άρθρο 102 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και
επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012, δεν υπολογίζονται για τους
σκοπούς του άρθρου 9 εφόσον:
α) τα δικαιώµατα ψήφου που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δεν υπερβαίνουν το 5%, και
β) τα δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται σε µετοχές που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
δεν ασκούνται ούτε χρησιµοποιούνται µε σκοπό την παρέµβαση στη διαχείριση του εκδότη.»
16. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3556/2007
προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:

«2α. Το άρθρο 9 δεν εφαρµόζεται σε δικαιώµατα ψήφου ενσωµατωµένα σε µετοχές που αποκτώνται για λόγους σταθεροποίησης σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
2273/2003 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεµβρίου 2003,
για την εφαρµογή της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράµµατα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηµατοπιστωτικών µέσων, µε την προϋπόθεση ότι τα δικαιώµατα
ψήφου που ενσωµατώνονται σε αυτές τις µετοχές δεν
ασκούνται ούτε χρησιµοποιούνται µε σκοπό την παρέµβαση στη διαχείριση του εκδότη.
17. Το εισαγωγικό µέρος της παραγράφου 2 του άρθρου 14, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ενηµέρωση του εκδότη πραγµατοποιείται ταχέως και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3)
ηµερών διαπραγµάτευσης, µετά την ηµεροµηνία κατά
την οποία ο µέτοχος ή το πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 10.»
18. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 16 του
ν. 3556/2007.
19. Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 3556/2007.
20. Στην παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«(ε) προβλέπονται, σύµφωνα µε τα σχετικά µε την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά µέτρα, κανόνες που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται από
το µηχανισµό κεντρικής αποθήκευσης του παρόντος άρθρου και την πρόσβαση σε ρυθµιζόµενες πληροφορίες
σε επίπεδο Ένωσης στο πλαίσιο εφαρµογής της παραγράφου 4.»
21. Στη θέση της παρ. 8 του άρθρου 21 του
ν. 3556/2007, που καταργήθηκε µε το άρθρο 16 του
ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Ο κεντρικός µηχανισµός αποθήκευσης του παρόντος άρθρου υποχρεούται, από την έναρξη λειτουργίας
της δικτυακής πύλης που αποτελεί ευρωπαϊκό σηµείο ηλεκτρονικής πρόσβασης («σηµείο πρόσβασης») να διασυνδέεται µε αυτή.»
22. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 3556/2007, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 111 του ν. 4099/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι πληροφορίες που καλύπτονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπει το δίκαιο της τρίτης χώρας υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 19 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε τα άρθρα
20 και 21.»
23. Στο τέλος της περίπτωσης η΄της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι η πληροφόρηση της ετήσιας ή εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης δεν καταρτίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µπορεί να ζητά από τον εκδότη να προβεί
σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες: α)
επανέκδοση των οικονοµικών εκθέσεων, β) δηµοσιοποίηση διορθωτικής σηµείωσης ή γ) διόρθωση σε µελλοντικές οικονοµικές εκθέσεις µε αναδιατύπωση συγκρίσιµων
στοιχείων, εφόσον ενδείκνυται.»
24. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του
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ν. 3556/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις διασυνοριακές υποθέσεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για την επιβολή κυρώσεων και διερεύνησης, συνεργάζεται στενά
µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών-µελών, προκειµένου
να διασφαλίσει ότι οι κυρώσεις ή τα µέτρα θα φέρουν τα
επιθυµητά αποτελέσµατα και συντονίζει τις ενέργειές
της µε αυτές.»
25. Το άρθρο 26 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 26
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, σε περίπτωση
παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόµου και των
αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλει επίπληξη ή πρόστιµο ύψους µέχρι ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ.
2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11Α, 14, 15 και 16, και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλει τα εξής διοικητικά µέτρα και τις εξής διοικητικές
κυρώσεις:
α) δηµόσια δήλωση, η οποία αναφέρει το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·
β) εντολή µε την οποία απαιτείται από το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να παύσει και να µην επαναλάβει
τη συµπεριφορά που αποτελεί την παράβαση·
γ) πρόστιµα:
αα) Στην περίπτωση νοµικού προσώπου ύψους:
- έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ ή έως το
5 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, σύµφωνα
µε τις πλέον πρόσφατα δηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που έχει εγκρίνει το διαχειριστικό όργανο· εάν το νοµικό πρόσωπο είναι µητρική επιχείρηση ή
θυγατρική µιας µητρικής επιχείρησης που υποχρεούται
σε κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων,
δυνάµει της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, ο εφαρµοστέος συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ισούται µε το συνολικό
ετήσιο κύκλο εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδηµάτων δυνάµει των σχετικών λογιστικών οδηγιών σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατα δηµοσιευµένες ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί
από το διαχειριστικό όργανο της τελικής µητρικής επιχείρησης ή
- έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου αυτά δύνανται να προσδιοριστούν, όποιο
ποσό από τα δύο είναι µεγαλύτερο.
ββ) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου ύψους:
- έως δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ ή
- έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου αυτά δύνανται να προσδιοριστούν, όποιο
ποσό από τα δύο είναι µεγαλύτερο.
3. Εάν το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν ενηµερώσει εµπρόθεσµα για την απόκτηση ή τη διάθεση σηµαντικής
συµµετοχής, σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 10, 11, 11Α και 14,
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, για παραβάσεις ιδιαίτερης βαρύτητας, να επιβάλει και αναστολή της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλλει

πρόστιµο ύψους από τρεις χιλιάδες (3.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ σε όποιον:
α) παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση
των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο
πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου ή
β) αρνείται ή παρακωλύει την παροχή στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς των, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου
23 πληροφοριών ή εγγράφων ή παρέχει εν γνώσει του
ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς πληροφορίες.
5. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόµου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων του παρόντος άρθρου,
να αποφασίσει τη διαγραφή κινητών αξιών, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005.
6. Όταν η υποχρέωση που παραβιάσθηκε βαρύνει νοµικό πρόσωπο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις αυτοτελώς στο νοµικό πρόσωπο, στα
µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων αυτού, στα διευθυντικά στελέχη του, στον εσωτερικό ελεγκτή και στους εξωτερικούς ελεγκτές.
7. Κατά τον καθορισµό του είδους και του ύψους των
ανωτέρω προβλεποµένων διοικητικών κυρώσεων, λαµβάνεται υπόψη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σύνολο των ειδικών περιστάσεων που προέκυψαν κατά τη
διερεύνηση της υπόθεσης και ενδεικτικά κατά περίπτωση:
α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης·
β) ο βαθµός ευθύνης (responsibility) του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου·
γ) η οικονοµική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού
προσώπου, παραδείγµατος χάριν, όπως προκύπτει από
το συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νοµικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδηµα του υπαίτιου φυσικού
προσώπου·
δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών
που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο βαθµό που µπορούν να προσδιοριστούν·
ε) οι ζηµίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στο βαθµό που µπορούν να προσδιοριστούν·
στ) ο βαθµός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς·
ζ) προηγούµενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή
νοµικού προσώπου ή η καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων του παρόντος.
8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε διοικητική κύρωση που επιβάλλει
βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε πιστωτικό
ίδρυµα, σε απασχολούµενα σε πιστωτικό ίδρυµα πρόσωπα ή σε ελεγκτές πιστωτικού ιδρύµατος.
9. Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο ή µε σκοπό την άσκηση των εξουσιών εποπτείας και διερεύνησης σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία διεξάγεται σύµφωνα µε το
ν. 2472/1997 (Α΄50), την Οδηγία 95/46/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΚ) 45/2001, ανάλογα µε την περίπτωση.»
26. Μετά το άρθρο 26 του ν. 3556/2007 προστίθεται
άρθρο 26Α ως εξής:
«Άρθρο 26Α
Δηµοσίευση των αποφάσεων
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηµοσιεύει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε απόφαση για την επιβολή
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κυρώσεων ή µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον πληροφοριών για το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των φυσικών ή νοµικών προσώπων που ευθύνονται για αυτήν.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να καθυστερήσει
τη δηµοσίευση της απόφασης ή να δηµοσιεύσει την απόφαση ανώνυµα σε µια εκ των κατωτέρω περιπτώσεων:
α) όταν, στην περίπτωση που η κύρωση επιβάλλεται σε
φυσικό πρόσωπο, η δηµοσιοποίηση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αποδεικνύεται δυσανάλογη, ότι τελεί, δηλαδή, σε µη ανεκτή σχέση µε τον επιδιωκόµενο
σκοπό σύµφωνα µε την προηγούµενη υποχρεωτική εκτίµηση της υπέρβασης της αρχής της αναλογικότητας από
την εν λόγω δηµοσίευση,
β) όταν η δηµοσίευση της απόφασης θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος ή µιας διεξαγόµενης επίσηµης έρευνας,
γ) όταν η δηµοσίευση της απόφασης θα προξενούσε,
στο βαθµό που µπορεί να προσδιορισθεί αυτό, δυσανάλογη και σοβαρή ζηµία στα ενδιαφερόµενα ιδρύµατα ή
φυσικά πρόσωπα.
2. Εάν ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης που δηµοσιεύεται δυνάµει της παραγράφου 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρεούται είτε να περιλάβει αυτή την
πληροφορία στην αρχική δηµοσίευση είτε να τροποποιήσει τη δηµοσίευση εάν ασκηθεί προσφυγή αργότερα.»

ταν γίνεται κάθε δηµόσια προσφορά και, εφόσον είναι εφικτό, πριν από την έναρξη της δηµόσιας προσφοράς ή
την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην περίπτωση αυτή κοινοποιεί τους εν λόγω τελικούς όρους στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Οι τελικοί όροι περιέχουν µόνον πληροφορίες που έχουν σχέση µε το σηµείωµα κινητών αξιών και δεν χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση του
βασικού ενηµερωτικού δελτίου. Στις περιπτώσεις αυτές
εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 8.»

Άρθρο 3
Τροποποίηση του ν. 3401/2005 (Α΄257)

Άρθρο 5
Παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ

1. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης ιδ΄ του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) εφόσον πρόκειται για εκδότες κινητών αξιών που
έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα και δεν εµπίπτουν στην υποπερίπτωση αα΄, είτε το κράτος-µέλος όπου οι κινητές
αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο δηµόσιας
προσφοράς για πρώτη φορά µετά την 26η Νοεµβρίου
2013, είτε το κράτος-µέλος όπου υποβάλλεται η πρώτη
αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα
ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση, µε την επιφύλαξη
µεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες που έχουν
συσταθεί σε τρίτη χώρα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- εάν το κράτος-µέλος καταγωγής δεν είχε ορισθεί
κατ’ επιλογή τους ή
- σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 περίπτωση η΄ υποπερίπτωση γγ΄ του ν. 3556/2007 (Α΄ 91).»
2. Tα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 6 του
άρθρου 5 του ν. 3401/2005, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 123 του ν. 4099/2012, αντικαθίστανται ως εξής:
«Αν οι τελικοί όροι της προσφοράς δεν περιλαµβάνονται στο βασικό ενηµερωτικό δελτίο ή σε συµπλήρωµα
αυτού, οι τελικοί αυτοί όροι τίθενται στη διάθεση των επενδυτών, υποβάλλονται από τον εκδότη στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι το
κράτος- µέλος καταγωγής του και γνωστοποιούνται από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην εποπτική αρχή του
κράτους - µέλους υποδοχής, το συντοµότερο δυνατό ό-

1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2789/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο κατάλογος των Συστηµάτων της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου κοινοποιείται αµελλητί µε επιµέλεια της Τράπεζας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγορών και στις Αρµόδιες Αρχές.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 2789/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα
από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση, τροποποιείται ο κατάλογος της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου και δύνανται να προστίθενται νέα ή να αφαιρούνται από αυτόν υφιστάµενα Συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των Συστηµάτων της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου. Η Απόφαση αυτή, µε το νέο
πλήρη κατάλογο των Συστηµάτων δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται αµελλητί,
µε επιµέλεια της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών και στις Αρµόδιες
Αρχές.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2789/2000 (Α΄21)
Άρθρο 4
Παρ. 2 του άρθρου 70 του Κανονισµού (ΕΕ) 909/2014
Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης 1 της παρ. α΄ του
άρθρου 1 του ν. 2789/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«(iii) η οποία σχέση ορίζεται ως Σύστηµα και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
από το κράτος-µέλος του οποίου το δίκαιο εφαρµόζεται
σύµφωνα µε το ως άνω υποπερίπτωση ii εφόσον αυτό το
κράτος-µέλος έχει κρίνει τους κανόνες του Συστήµατος
ως ικανοποιητικούς.»

Άρθρο 6
Διαφάνεια στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων
µε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης
και επιχορηγούµενα πρόσωπα
1. Όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν έδρα στην
Ελλάδα, καθώς και τα υποκαταστήµατα τους που λειτουργούν στην αλλοδαπή, εκτός εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρµογή του ν. 4261/2014, υποχρεούνται να δη-
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µοσιεύουν ετησίως και σε ενοποιηµένη βάση πληροφορίες για όλες τις πληρωµές που έγιναν εντός της οικείας
οικονοµικής χρήσης, ιδίως πληρωµές για λόγους διαφήµισης, προβολής ή προώθησης, συµπεριλαµβανοµένων
των πληρωµών λόγω χορηγιών κάθε είδους, οι οποίες:
α) Έχουν ως άµεσο ή έµµεσο αποδέκτη αα) επιχείρηση
µέσων ενηµέρωσης, ββ) επιχείρηση ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης, γγ) άλλη οντότητα που είναι συνδεδεµένη µε τις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά την έννοια του
άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920 ή κατά τον
ορισµό του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24.
β) Έχουν ως άµεσο ή έµµεσο αποδέκτη επιχείρηση
διαφήµισης και επικοινωνίας, κατά το µέρος που αφορούν περαιτέρω πληρωµές προς τις επιχειρήσεις της περίπτωσης α΄ ανωτέρω.
Οι ανωτέρω πληρωµές δηµοσιεύονται ως εξατοµικευµένο σύνολο πληρωµών για κάθε ένα από τα νοµικά
ή/και φυσικά πρόσωπα που είναι τελικοί αποδέκτες των
πληρωµών αυτών.
2. Όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα στην Ελλάδα,
καθώς και τα υποκαταστήµατά τους που λειτουργούν
στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να δηµοσιεύουν ετησίως
και σε ενοποιηµένη βάση πληροφορίες για όλες τις πληρωµές που διενεργούνται εντός της οικείας οικονοµικής
χρήσης, λόγω δωρεάς, χορηγίας, επιχορήγησης ή από
άλλη χαριστική αιτία, προς φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα. Οι ανωτέρω πληρωµές δηµοσιεύονται: α) όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ως ενιαίο σύνολο πληρωµών
προς όλα τα πρόσωπα και β) όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, ως εξατοµικευµένο σύνολο πληρωµών για κάθε ένα από αυτά. Η δηµοσιοποίηση για τις δωρεές που αφορούν φυσικά πρόσωπα µπορεί να µην περιλαµβάνει τα
πλήρη στοιχεία τους όταν οι δωρεές αυτές γίνονται για
λόγους που εµπίπτουν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
(α) Ως πιστωτικό ίδρυµα, νοείται το πιστωτικό ίδρυµα
που ορίζεται στην περίπωση 1 της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 4261/2014 (Α΄107).
(β) Ως επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης, νοείται η επιχείρηση που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2
του ν. 3310/2005 (Α΄ 30).
(γ) Ως επιχείρηση ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης,
νοείται η επιχείρηση που ορίζεται στην περίπτωση ιστ΄
του άρθρου 22 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133).
(δ) Ως επιχείρηση διαφήµισης και επικοινωνίας, νοείται κάθε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες διαφήµισης
κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 (Α΄191).
4. Τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύµατα δηµοσιεύουν τις
πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, σωρευτικά κατά τον τρόπο που αναφέρεται στις
περιπτώσεις Α΄ και Β΄ κατωτέρω, ως εξής :
Α. (αα) Τα πιστωτικά ιδρύµατα µε µετοχές εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στην ετήσια οικονοµική έκθεση που δηµοσιοποιούν κατά το άρθρο 4 του
ν. 3556/2007.
(ββ) Τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν έχουν µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στην ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου του άρθρου
43α του κ.ν. 2190/1920.
(γγ) Για τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµά-

των που εδρεύουν στην αλλοδαπή ως Παράρτηµα στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Β. Στην εταιρική ιστοσελίδα του πιστωτικού ιδρύµατος
ή υποκαταστήµατος, που έχει καταχωρισθεί στην οικεία
Μερίδα του Γ.Ε.ΜΗ., µε χωριστή ανακοίνωση ανά τρίµηνο και συνολικά µε τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων εξαµήνου. Σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυµα ή υποκατάστηµα δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή αυτή
δεν έχει καταχωρηθεί στην οικεία Μερίδα του Γ.Ε.ΜΗ.,
καθώς και για τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν στην αλλοδαπή, η δηµοσίευση γίνεται σε τρεις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, στην ίδια ως άνω προθεσµία.
5. Οι πληρωµές που διενεργήθηκαν το έτος 2015 θα
συµπεριληφθούν στις δηµοσιεύσεις που προβλέπονται
στις υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης
Α΄ της παραγράφου 4.
Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύµατα έχουν ήδη δηµοσιεύσει τις οικονοµικές καταστάσεις του
έτους 2015 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οι δηµοσιεύσεις του παρόντος άρθρου γίνονται µε
χωριστή ανακοίνωση εντός τριάντα (30) ηµερών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
6. Ο Υπουργός Οικονοµικών και ο εκάστοτε αρµόδιος
Υπουργός για θέµατα εποπτείας των νοµικών προσώπων
και φορέων που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας δύνανται µε κοινή απόφασή
τους να εξειδικεύουν τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων κατά το παρόν άρθρο, ιδίως όσον αφορά το
βαθµό ανάλυσης και τον τρόπο παρουσίασης των σχετικών πληροφοριών και να καθορίζουν κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
7. Αρµόδιες για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος ορίζονται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και η Τράπεζα της Ελλάδος σε κάθε άλλη περίπτωση. Για τις παραβάσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 6 και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων, η κατά περίπτωση αρµόδια αρχή, επιβάλλει µε απόφασή της διοικητικό χρηµατικό πρόστιµο
ύψους έως ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ και προβαίνει σε δηµόσια ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται
το πιστωτικό ίδρυµα, η φύση της παράβασης και το ύψος
του προστίµου που επιβλήθηκε.
8. Η ανακοίνωση από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή γίνεται µε καταχώρηση στον επίσηµο ιστότοπό της, εντός δέκα (10) ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής και σε περίπτωση άσκησής της, εντός τριάντα (30) ηµερών από την οριστική
απόρριψή της.
9. Κατά τον καθορισµό του ύψους του διοικητικού προστίµου, από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, λαµβάνονται υπόψη ιδίως, τα εξής:
α) Η οικονοµική ισχύς του υπαίτιου νοµικού προσώπου, όπως προκύπτει από το συνολικό κύκλο εργασιών
του κατά την προηγούµενη χρήση από την επιβολή της
κύρωσης. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου που είναι θυγατρική µητρικής επιχείρησης, ο σχετικός κύκλος εργασιών είναι ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επικεφαλής µητρικής
επιχείρησης κατά την προηγούµενη χρήση.
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β) Προηγούµενες παραβάσεις για τις οποίες έχει επιβληθεί πρόστιµο, ακόµη και αν δεν έχει καταστεί οριστικό.
γ) Οι ζηµίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στο βαθµό που µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν.
10. Η αρµόδια κατά περίπτωση αρχή υποχρεούται να
διατηρεί στον επίσηµο ιστότοπό της κάθε ανακοίνωση
που διενεργείται κατά το παρόν άρθρο για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
Άρθρο 7
Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Διεύθυνσης
Δηµοσιονοµικών Ελέγχων της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσιονοµικής Πολιτικής
1. α. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η θητεία των Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη στην ίδια οργανική µονάδα επιπέδου τµήµατος της ίδιας Διεύθυνσης της Γενικής
Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων.»
β. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4314/2014 (Α΄265)
προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«(γ) Η θητεία των Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη στην ίδια οργανική µονάδα επιπέδου τµήµατος, της ίδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων.»
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν για τις κατηγορίες και κλάδους υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που προβλέπονται και στις λοιπές, πέραν της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων,
Διευθύνσεις οι οποίες είναι αρµόδιες για την άσκηση δηµοσιονοµικών ελέγχων, εκτός των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), καθώς και των µη αυτοτελών
Περιφερειακών Γραφείων Δηµοσιονοµικών Ελέγχων. Επίσης, έχουν εφαρµογή και στους προϊσταµένους τµηµάτων των προαναφερθεισών Γενικών Διευθύνσεων. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
3. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 11 του
ν. 4151/2013 καταργούνται.
4. α. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ δύνανται να εντάσσονται υπάλληλοι
ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας όλων των κλάδων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονοµικών. Η ένταξή τους γίνεται µετά από ανοικτή πρόσκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, των Ν.Π.Ι.Δ.
που ασκούν ελεγκτικό έργο.»
β. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 τροποποιείται ως εξής:
«4. Οι οργανικές θέσεις των Διευθύνσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, µε εξαίρεση τις
οργανικές θέσεις κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, καλύπτονται από υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και Ορ-

γάνωσης του Υπουργείου Οικονοµικών, που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και
Ελεγκτών ΕΔΕΛ. Από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται η Διεύθυνση Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Ελέγχων, καθώς και το Αυτοτελές Γραφείο Παρακολούθησης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Έκτακτων
και Ειδικών Ελέγχων.»
γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 6
του άρθρου 12 του ν. 4151/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, οι οποίοι διορίζονται για πρώτη φορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
και τοποθετούνται στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων, µέχρι την ένταξή τους στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, δύνανται
µε απόφαση του Προϊσταµένου της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης να διενεργούν ελέγχους αρµοδιότητάς της.
Με όµοια απόφαση, µπορεί να διενεργούν ελέγχους και
υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν µε απόσπαση στις Διευθύνσεις της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης, για όσο χρόνο
διαρκεί η απόσπασή τους.»
δ. Το Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ ως έχει, παραµένει σε ισχύ και µετά τη
δηµοσίευση της παρούσας διάταξης, µε την επιφύλαξη
της περίπτωσης vii του εδαφίου 4 της παρ. 5 του άρθρου
12 του ν. 4151/2013.
5. Η περίπτωση γ΄της παρ. 6 του άρθρου 12 του
ν. 4314/2014 καταργείται.
6.α. Οι υπηρετούντες στις οργανικές θέσεις της περίπτωσης γ΄της υποπαραγράφου 6 της παρ. Ε΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85) διενεργούν
τους αναφερόµενους στα άρθρα 45, 46 και 47 του π.δ.
111/2014 (Α΄178) ελέγχους και εντάσσονται αυτοδίκαια
στο Μητρώο Δηµοσιονοµικών Ελεγκτών και Ελεγκτών
της ΕΔΕΛ µη εφαρµοζοµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 12 του ν. 4151/2013
(Α΄ 103).
β. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της υποπαραγράφου 6 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 καταργείται.
7. Στο άρθρο 45 του π.δ. 111/2014 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατή η ανακατανοµή των φορέων που εµπίπτουν στις
αρµοδιότητες των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων του παρόντος άρθρου.»
8. Στο άρθρο 46 του π.δ. 111/2014 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισµός των προγραµµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των Τµηµάτων Προγραµµατισµού και Ελέγχων Α΄ έως ΣΤ΄ της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων του παρόντος άρθρου για την τρέχουσα και για κάθε
επόµενη προγραµµατική περίοδο.»
9. Στην παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4270/2014
(Α΄143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να εκδίδονται ΧΕΠ µέχρι και τη
λήξη του οικονοµικού έτους για την αντιµετώπιση των
δαπανών µετακίνησης των ελεγκτικών οργάνων που διενεργούν ελέγχους σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονοµικών.»
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Άρθρο 8
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 67 του
ν. 4172/2013 (Α΄167) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν σε
νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, µπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέχρι το πρώτο δεκαπενθήµερο
του επόµενου µήνα από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών
προσώπων και νοµικών οντοτήτων.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάµου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά
τους στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδηµα καθενός
συζύγου. Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλουν και τα
πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης. Στην
περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους έγγαµους.
Οι τυχόν ζηµίες του εισοδήµατος του ενός συζύγου ή
µέρους συµφώνου συµβίωσης, δεν συµψηφίζονται µε τα
εισοδήµατα του άλλου συζύγου ή του άλλου µέρους
συµφώνου συµβίωσης.
Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος ή το µέρος συµφώνου συµβίωσης, το οποίο δηλώνεται ως υπόχρεος, και για τα εισοδήµατα της συζύγου του ή του άλλου µέρους συµφώνου συµβίωσης, αντίστοιχα.
Ειδικότερα, οι σύζυγοι ή τα µέρη συµφώνου συµβίωσης, υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήµατά του, εφόσον:
α. Έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση ή έχει λυθεί το
σύµφωνο συµβίωσης κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της έγγαµης συµβίωσης ή τη λύση του συµφώνου συµβίωσης φέρει ο φορολογούµενος,
β. Ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο µέρη συµφώνου συµβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση. Για
τα εισοδήµατα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την
υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας ή το µέρος συµφώνου συµβίωσης που ασκεί τη γονική µέριµνα, µε την
επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 11.»
3. Στην παρ. 35 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013
(Α΄167) η φράση «κατά το φορολογικό έτος 2014» αντι-

καθίσταται από τη φράση «κατά τα φορολογικά έτη 2014
και 2015».
Άρθρο 9
Ρύθµιση ζητηµάτων Ο.Δ.Ι.Ε.
1. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο και η εξυπηρέτηση των
µέχρι την 1η Μαρτίου 2016 υπολοίπων των δανειακών
συµβάσεων που έχει συνάψει ο Οργανισµός Διεξαγωγής
Ιπποδροµιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) µε την εγγύηση του ελληνικού Δηµοσίου αναλαµβάνονται από το ελληνικό Δηµόσιο. Από την ηµεροµηνία αυτή το ελληνικό Δηµόσιο αναλαµβάνει, ως πρωτοφειλέτης, την καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων της τρέχουσας, κατά την ως άνω ηµεροµηνία, τοκοφόρου περιόδου, όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες δανειακές συµβάσεις και διαδέχεται τον Ο.Δ.Ι.Ε.
σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που προβλέπονται από αυτές.
2. Οι ανεξόφλητες υποχρεώνεις των δανειακών συµβάσεων της προηγούµενης παραγράφου εξυπηρετούνται από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου κάθε δανειακής σύµβασης, οι λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν
από την εφαρµογή των όρων των συµβάσεων και οι λοιποί όροι εξυπηρέτησης, όπως περιγράφονται στις αναλαµβανόµενες συµβάσεις.
4. Όπου στις ανωτέρω συµβάσεις προβλέπεται προσαύξηση του επιτοκίου µε την εισφορά του ν. 128/1975
(Α΄ 178), η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει. Δεν ισχύουν επίσης η προµήθεια 1% υπέρ του Δηµοσίου για την παρεχόµενη εγγύηση των εν λόγω δανείων και λοιπές κρατήσεις, πάσης φύσεως, υπέρ του Δηµοσίου.
5. Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξάνεται ισόποσα µε το κεφάλαιο που θα προσδιοριστεί µε την έκδοση
της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών της παραγράφου 3.
6. Οι φάκελοι των ανωτέρω δανειακών συµβάσεων παραδίδονται από τους αρµόδιους φορείς που τις κατέχουν
στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τις εξυπηρετεί µέχρι
τη λήξη τους µε τους όρους που αναφέρονται σε αυτές
και σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών της παραγράφου 3. Οι εν λόγω δανειακές συµβάσεις περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Άρθρο 10
Ρυθµίσεις θεµάτων περί µη εξυπηρετούµενων
δανείων- Τροποποίηση διάταξης του
ν. 4307/2014 (Α΄ 246)
Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 60 του Μέρους
Δ΄ του ν. 4307/2014 (Α΄246) η φράση «το αργότερο µέχρι 31 Μαρτίου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «το
αργότερο µέχρι 3 Μαΐου 2016».
Άρθρο 11
Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4179/2013, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 19 του ν. 4276/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία αίτησης συνοδευόµενης από το σύνολο των προβλεπόµενων κατά το
χρόνο υποβολής τους δικαιολογητικών προσηκόντως υποβαλλόµενων επάγεται την αµελλητί έκδοση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας από την ως άνω υπηρεσία.
Στον αιτούντα τίθεται προθεσµία δύο (2) ετών από τη χορήγηση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας για προσκόµιση στην ως άνω αρµόδια υπηρεσία της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση του Ειδικού Σήµατος
Λειτουργίας.»
Άρθρο 12
Χορηγείται νέα προθεσµία για τις αδειοδοτήσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 17 παρ. 3, 22 παρ. 1 και 23
παρ.1 του ν. 3498/2006 (Α΄ 23) έως τις 31.12.2016.

Άρθρο 13
Το άρθρο τρίτο της από 31.7.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄90), όπως αυτή κυρώθηκε µε το
άρθρο 5 του ν. 4350/2015 (Α΄161), αντικαθίσταται ως εξής:
«Με αποφάσεις του Κυβερνητικού Συµβουλίου γιο την
Οικονοµική Πολιτική (Κυ.Σ.Οι.Π.), µπορεί να ανατίθεται
απευθείας η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, µε συµβάσεις διάρκειας µέχρι έξι (6) µηνών, µε δυνατότητα ανανέωσης, σε διακεκριµένους εµπειρογνώµονες (φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα) σε χρηµατοπιστωτικά, νοµικά και οικονοµικά θέµατα, για την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης στις διαπραγµατεύσεις της µε τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.), στη σύναψη και εφαρµογή των σχετικών συµφωνιών, καθώς και για την υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης στη διαπραγµάτευση για το δηµόσιο χρέος.
Οι προκαλούµενες δαπάνες από τη σύναψη των ανωτέρω συµβάσεων έργου καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών, µε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονοµικών και ο κατά περίπτωση αρµόδιος Υπουργός εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν από κοινού τις ανωτέρω συµβάσεις.»
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Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις
επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2016
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