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Ν 4336/2015: ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3:ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΜ 

Σ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ/ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ/ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ/ΦΥ

Σ.ΑΕΡΙΟ (651879) 

Άρθρο 2 

Σύνδεση με Νομολογία και Αρθρογραφία 2 

Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και 

Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 
14 

Προισχύσασες μορφές άρθρου 3 

Γραφήματα /Πίνακες /Εικόνες κειμένου 
1 
 

ΜΕΡΟΣ Β` 

 

Άρθρο 2 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους 

ελεγκτές ή ελεγκτικά  

γραφεία του ν. 3693/2008 (Α'174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4 της παρούσας  

υποπαραγράφου: 

 

 α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων 

α` και β` της παρ. 2 του  

άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους 

του άρθρου 2 του ίδιου  

νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες. 

 

 β) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων της περίπτωσης α` 

της παρούσας  

παραγράφου ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές 

χαρακτηρίζονται ως δημοσίου  

ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του 

Παραρτήματος Α` του ν.  

4308/2014. 

 

 γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι 

όμιλοι οι οποίοι βάσει της  

παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι». 

 

 δ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι 

όμιλοι ανεξαρτήτως  

μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου 

ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά  

την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α` του ν. 4308/2014. 
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 II) Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομοθεσίας που 

υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο  

ελεγκτή ειδικές κατηγορίες οντοτήτων. 

 

 2. Προαιρετικός τακτικός έλεγχος 

 

 Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α` 

251) μπορούν να  

προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να 

αποφασίζουν δια της  

γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την 

υποβολή των ετήσιων  

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα 

ελεγκτικά πρότυπα.  

Διορισμός ελεγκτών 

 

 3.   α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παραγράφου 

1 αποτελεί  

προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων από τη  

γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο. 

 

 β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την 

τακτική γενική συνέλευση των  

μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη 

διάρκεια της ελεγχόμενης  

χρήσης. Το καταστατικό ή έκτακτη συνέλευση, που συγκαλείται εντός 

τριμήνου από τη σύσταση  

της οντότητας, μπορεί να ορίζει ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. 

Τα μέλη του διοικητικού  

οργάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παράλειψη διορισμού 

ελεγκτή, σύμφωνα με τα  

παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην 

περίπτωση του  

προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης 

το διορισμό ελεγκτή. 

 

 γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη 

συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος  

του διορισμού του. 

 

 δ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. 

Ο ελεγκτής θεωρείται ότι  

αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών. 

 

 ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3693/2008 

(Α`174). 

 

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή 

 

 4. α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να 

παρακολουθεί τη λογιστική και  

διαχειριστική κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει 

γνώση οποιουδήποτε  

λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 

4308/2014, καθώς και κάθε  

εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο. 

 

 β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να 

παρέχει κάθε πληροφορία που  

mailto:info@batsara.com


Dafni Batsara & Associates | Vas. Irakliou 21, Thessaloniki 546 24| 
Tel: (+30) 2310 277 346| email: info@batsara.com |www.batsara.com 

είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε. 

 

 γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμόδιο κατά 

περίπτωση διοικητικό όργανο της  

οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. 

 

 δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ` συγκαλείτε υποχρεωτικά από το 

αρμόδιο όργανο διοίκησης  

της οντότητας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς 

τον πρόεδρο αυτού,  

έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται 

στην αίτηση. Αν δεν  

συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις που διέπουν την  

αίτηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή 

εταίρων. 

 

 Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου 

 

 5. α) Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της 

έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο,  

έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από το ν. 3693/2008. 

 

 β) Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης  

και παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην 

περίπτωση δ` της παρ. 3  

του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. 

 

 γ) Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν: γα) η έκθεση 

διαχείρισης αντιστοιχεί στις  

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, γβ) η 

έκθεση διαχείρισης έχει  

καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (περίπτωση δ` 

της παρ. 3 του άρθρου  

43α του κ.ν. 2190/1920) και γγ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και 

την κατανόηση της  

οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, 

έχει εντοπίσει ουσιώδεις  

ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη 

φύση των ανακριβειών αυτών. 

 

 δ) Η παράγραφος γ` έχει εφαρμογή τόσο στην ετήσια όσο και στην 

ενοποιημένη έκθεση  

διαχείρισης. 

 

 ε) Σε περίπτωση που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

μητρικής οντότητας  

επισυνάπτονται στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις του ομίλου, οι εκθέσεις  

ελέγχου αυτών μπορούν να συγχωνεύονται σε μία. 

 

 Μεταβατικές διατάξεις 

 

 6. Ι) Η έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου ορίζεται από 1η 

Ιανουαρίου 2016. 

 

 ΙΙ) Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: 

 

 α) τα άρθρα 36 έως 38, η παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, 
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 β) η παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 38 του ν.  

4308/2014,  

γ) το άρθρο 108 του κ.ν. 2190/1920,  

δ) το άρθρο 23 του ν. 3190/1955,  

ε) το άρθρο 99 του ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που 

αντίκειται στις παραπάνω  

ρυθμίσεις. 

 

 ΙΙΙ) Διορισμένοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ελεγκτές με βάση 

τις καταργούμενες διατάξεις  

συνεχίζουν το έργο τους μέχρι την περάτωσή του. 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 49/1968 (Α` 294) 

 

Τ1. Η δεύτερη και επόμενες υποπαράγραφοι της παρ. 3 του άρθρου 2 του 

ν.δ. 49/1968 (Α`294),  

όπως ισχύουν, καταργούνται. 

 

 2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α`294), 

όπως ισχύουν,  

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «4. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων φορτηγών 

αυτοκινήτων ιδιωτικής  

χρήσης, υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και 

Επικοινωνιών με τα  

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

 α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του προσώπου που 

εκπροσωπεί το νομικό  

πρόσωπο ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτών. 

 

 β. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει 

εκδοθεί εντός των  

τελευταίων 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης, με τη οποία 

βεβαιώνεται η έναρξη και  

λειτουργία της επιχείρησης και το αντικείμενο αυτής. 

 

 γ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλματος ή διοικητική 

άδεια ή εγγραφή σε μητρώο  

εφόσον απαιτείται για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής 

δραστηριότητας. 

 

 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού, επαγγελματικές  

δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η υποβολή των 

δικαιολογητικών του εδαφίου γ` της  

παρούσας, μπορούν να εξαιρούνται από την υποβολή αυτών. 

 

 Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του φορτηγού ιδιωτικής χρήσης 

αυτοκινήτου προσδιορίζεται  

στην αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και 

Επικοινωνιών. 

 

 Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την οικεία Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία,  

απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών περί 

κατάθεσης των  
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στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχόμενων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης ή 

βεβαίωσης περί  

μεταβίβασης αυτών. 

 

 5. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ο έλεγχος της απόδειξης 

της πραγματοποίησης  

ακαθάριστων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειών κυκλοφορίας 

φορτηγών  

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας 

τους, αυτός παύει να  

ισχύει.» 

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3:  

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

1. Η παρ. 6 (α) του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βασιλικού 

διατάγματος (Α` 89), όπως  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α` 115), το άρθρο 

μόνο του π.δ. 104/1988  

(Α` 46), το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999 (Α` 115) και την υποπαράγραφο 

ΣΤ.8 της παραγράφου ΣΤ`  

του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«6. α) Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί 

σε επεξεργασία που  

περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό 

διάστημα (+71,7 βαθμούς Οο  

τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο 

χρονικό διάστημα (+63  

βαθμούς Cο τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που 

χρησιμοποιεί  

διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο 

παραπάνω συνθηκών για  

την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση 

στη δοκιμασία  

φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την 

παστερίωση ψύχεται  

το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 

βαθμούς Cο, στην οποία  

θερμοκρασία και συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται 

με ευθύνη του  

παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών του 

Υπουργείου Παραγωγικής  

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε 

εμφανές σημείο και με  

ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η 

ημερομηνία παστερίωσης, η  

ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η 

θερμοκρασία συντήρησής του.  

Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο 

στο ίδιο οπτικό πεδίο  

με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες. 

 

Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 

ωρών από την άμελξη  

χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη 

επεξεργασία προ της παστερίωσης και  

η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την 

ημερομηνία παστερίωσης,  
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μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και 

την ένδειξη «γάλα  

ημέρας».» 

 

2. α. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3526/2007 (Α` 24) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Η χρήση του όρου «αρτοποιός», καθώς και η εμπορική χρήση των 

διακριτικών τίτλων  

«αρτοποιός» ή «αρτοποιείο» ή «φούρνος», επιτρέπεται σε φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που είτε  

επιμελούνται άμεσα από το στάδιο των επιλεγόμενων πρώτων υλών, το 

ζύμωμα της ζύμης, την  

εξέλιξη αυτής μέχρι την πλήρη μορφοποίησή της και την έψηση του άρτου 

στον τόπο της  

πώλησής του προς τον καταναλωτή είτε επιμελούνται μόνο το τελικό 

στάδιο της έψησης του  

άρτου στον τόπο πώλησής του στον τελικό καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται 

σε  

άλλα πρόσωπα, εκτός από αυτά που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η 

χρήση όρου συναφούς  

με τους όρους «αρτοποιός» ή «αρτοποιείο», εφόσον ο χώρος πώλησης 

άρτου δεν διαθέτει  

εγκαταστάσεις έψησης άρτου, με τη ρητή επιφύλαξη των άρθρων 4 παρ. 1 

και 5 παρ. 1 του ν.  

3526/2007 (Α` 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το νόμο 3823/ 

2010 (Α` 22) άρθρο 15.» 

 

β. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/ 2007 (Α`24) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που πληρούν τις 

διατάξεις του εκάστοτε  

ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί 

αυτοτελές και ανεξάρτητο  

κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων 

και ποτών, σε χώρο  

σαφώς διαχωρισμένο και τηρούμενων των σχετικών υγειονομικών 

διατάξεων.» 

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 (Α` 

284), όπως ισχύει,  

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ' αποκλειστικότητα, από 

τα ειδικά τουριστικά  

λεωφορεία δημόσιας χρήσης συνίσταται στη μεταφορά προσχηματισμένης 

ομάδας προσώπων και  

αποσκευών, απαγορευμένης της με οποιοδήποτε τρόπο εκτέλεσης του 

συγκοινωνιακού έργου των  

τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών ως εξής:» 

 

4.     Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α` 155) και η παρ. 7 

του άρθρου 2 του ν.  

2160/1993 (Α`118) καταργούνται από 1η Νοεμβρίου 2015 
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