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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 50
1 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4374
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατά−
ξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου 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.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ενσωματώ−
νονται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2013/50/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης L294/06.11.2013, σελ. 13−27) «για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρ−
μόνιση 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 Ευρω−
παϊκού 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 Ευρω−
παϊκής 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 οργα−
νωμένη αγορά, εκδότης θεωρείται το πρόσωπο που
εξέδωσε τις αντιπροσωπευόμενες κινητές αξίες, είτε
αυτές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ορ−
γανωμένη 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΄αντι−
καθίσταται 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».
(β) Η υποπερίπτωση ββ΄αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειμένου για εκδότη που δεν εμπίπτει στο πε−
δίο εφαρμογής της ως άνω υποπερίπτωσης αα΄, το
κράτος−μέλος που επιλέγει ο εκδότης μεταξύ του κρά−
τους−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 κρά−
τος−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
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ών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), καθώς και των μη
αυτοτελών Περιφερειακών Γραφείων Δημοσιονομικών
Ελέγχων. Επίσης, έχουν εφαρμογή και στους προϊστα−
μένους τμημάτων των προαναφερθεισών Γενικών Δι−
ευθύνσεων. 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 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«2.α. Στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε−
γκτών της ΕΔΕΛ δύνανται να εντάσσονται υπάλληλοι
ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας όλων των κλάδων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Διεύθυνσης Οι−
κονομικών 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 τροποποι−
είται 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 Κρά−
τους, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών
και Ελεγκτών ΕΔΕΛ. Από τις διατάξεις της παραγρά−
φου αυτής εξαιρούνται η Διεύθυνση Σχεδιασμού και
Αξιολόγησης Ελέγχων, καθώς και το Αυτοτελές Γρα−
φείο 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 διορί−
ζονται 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 διε−
νεργούν 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 Ελε−
γκτών 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 πε−
ρίπτωσης 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 αυτοδί−
καια στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε−

γκτών 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 υπο−
παραγράφου 6 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του
Ν. 4254/2014 καταργείται.
7. Στο άρθρο 45 του Π.δ. 111/2014 προστίθεται παρά−
γραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυ−
νατή η ανακατανομή των φορέων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Δημοσι−
ονομικών Ελέγχων του παρόντος άρθρου.»
8. Στο άρθρο 46 του Π.δ. 111/2014 προστίθεται παρά−
γραφος 4 ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυ−
νατός ο επαναπροσδιορισμός των προγραμμάτων που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Α΄ έως ΣΤ΄ της Διεύθυνσης Ελέγ−
χου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμά−
των 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 παραγ−
γελίας ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών.»
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 δεκαπενθή−
μερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νο−
μικών 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, υποχρε−
ούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά
τους στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που
αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθε−
νός συζύγου. Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλουν και
τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντι−
μετώπιση 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 συμβίω−
σης, υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο κα−
θένας για τα εισοδήματά του, εφόσον:
α. Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το
σύμφωνο συμβίωσης κατά το χρόνο υποβολής της δή−
λωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή της έγ−
γαμης συμβίωσης ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης
φέρει ο φορολογούμενος,
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β. Ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο
μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι σε κατάσταση πτώ−
χευσης 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» αντικαθίσταται
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 Διεξαγω−
γής 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 ημερομη−
νία, 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.

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 μέ−
χρι 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 συνο−
δευόμενης από το σύνολο των προβλεπόμενων κατά το
χρόνο υποβολής τους δικαιολογητικών προσηκόντως
υποβαλλόμενων επάγεται την αμελλητί έκδοση του Ει−
δικού Σήματος Λειτουργίας από την ως άνω υπηρεσία.
Στον αιτούντα τίθεται προθεσμία δύο (2) ετών από τη χο−
ρήγηση 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.»
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2. Οι ανεξόφλητες υποχρεώνεις των δανειακών συμβά−
σεων της προηγούμενης παραγράφου εξυπηρετούνται
από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορί−
ζεται το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου κάθε δανει−
ακής 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 προ−
σαύξηση 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 ισό−
ποσα 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 κα−
τέχουν 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:

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 ανατί−
θεται απευθείας η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με
συμβάσεις διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών, με δυνατό−
τητα ανανέωσης, σε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε χρηματοπιστωτικά, νο−
μικά 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.

