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Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016

για τις συντάξεις Δηµοσίου

1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α΄85) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Για όσους λαµβάνουν σύνταξη µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, καθώς και για τα πρόσωπα της πε-
ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η οικογε-
νειακή παροχή εξακολουθεί, έως 31.12.2018, να συγκα-
ταβάλλεται µε τη σύνταξη, σύµφωνα µε τις οικείες δια-
τάξεις, όπως αυτές ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Από 1.1.2019 και εφεξής καταβάλλεται σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1. Η περί-
πτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄
226) δεν έχει εφαρµογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων
β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρό-
ντος.»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόµενο ποσό των
συντάξεων αυτών είναι µεγαλύτερο από αυτό που προ-
κύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει της παραγράφου
1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περι-
κόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν µπορεί να υπερβαίνει το

δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόµενης κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του
δικαιούχου. Αν, µετά την εφαρµογή της ρύθµισης του α-
νωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξε-
ων είναι µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υ-
πολογισµό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον
ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως
προσωπική διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι
την πλήρη εξάλειψή του µε την εκάστοτε αναπροσαρµο-
γή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρµογή
της παραγράφου 3.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 προστί-
θενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:

«γ. Αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι
µικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό
τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνε-
ται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά
και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών.
δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β΄

και γ΄ αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφα-
λισµένο στο οικείο πληροφοριακό σύστηµα.»

4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 4387/2016 τροποποιείται ως εξής:

«α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται
µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται, από την
1.1.2022 κατ’ έτος µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, µε βάση συντελεστή που διαµορ-
φώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη µεταβο-
λή του ΑΕΠ και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από τη
µεταβολή του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγού-
µενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια µεταβολή
του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή.»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΒ΄, 18 Μαΐου 2017
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φου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ελεγχόµενα
πρόσωπα, το πλήρες και αναλυτικό περιεχόµενο, καθώς
και την οικονοµική αποτίµηση των εκατέρωθεν συναλλα-
γών που έχουν πραγµατοποιήσει µε τους δικαιούχους
χρηµατοδότησης για την περίοδο ελέγχου των προεκλο-
γικών δαπανών και εσόδων, εντός τριών (3) µηνών από
την πραγµατοποίηση των εκλογών.» 

4. Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του
ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 13 του
ν. 4304/2014, διαγράφεται η φράση «τους ετήσιους προ-
ϋπολογισµούς».

Άρθρο 43 
Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 3023/2002

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 19 του ν. 4304/2014, διαγρά-
φεται η υποπερίπτωση ιδδ΄.

2. Στην υποπερίπτωση ιδζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21
του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19
του ν. 4304/2014, διαγράφεται η φράση «ετήσιους προϋ-
πολογισµούς».

3. Η υποπερίπτωση ιδθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 του
ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιδθ) Τις προεκλογικές δαπάνες και τα έσοδα κάθε
κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων και το συνολικό πο-
σό που διέθεσαν και εισέπραξαν όλα τα κόµµατα και οι
συνασπισµοί κοµµάτων κατά την περίοδο ελέγχου προε-
κλογικών δαπανών και εσόδων».

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 του
ν. 4304/2014, προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής:

«ιζ) Η Επιτροπή Ελέγχου δηµοσιοποιεί τα στοιχεία
που εµπεριέχονται στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων
ιδα΄ έως ιδζ΄ και ιδθ΄ έως ιδι΄ της παρούσας παραγρά-
φου το αργότερο εντός ενενήντα (90) ηµερών από την
παραλαβή τους. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην υπο-
περίπτωση ιδη΄ της παρούσας παραγράφου δηµοσιεύο-
νται αµέσως µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Τα α-
νωτέρω στοιχεία παραµένουν αναρτηµένα στην ιστοσε-
λίδα για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών. Η Επιτροπή Ε-
λέγχου οφείλει να ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστή-
µατα την επίσηµη ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, καθι-
στώντας άµεσα προσβάσιµα στους πολίτες τα ανωτέρω
στοιχεία. Σε περίπτωση που κόµµα ή συνασπισµός κοµ-
µάτων δεν υποβάλλει τα προβλεπόµενα στην παρούσα
παράγραφο στοιχεία, η Επιτροπή Ελέγχου δηµοσιεύει
την παράλειψη αυτή στην ιστοσελίδα της.» 

Άρθρο 44 
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3870/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138)
προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ. Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.»

Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)

1. Στο άρθρο 19 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου έχουν εφαρµογή και για τις δωρεές που χορηγού-

νται σε δικαιούχους χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την
περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002,
όπως ισχύει, δηλαδή σε πολιτικά κόµµατα ή συνασπι-
σµούς κοµµάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώ-
πους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου.»

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για δα-
πάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2017 και εφεξής.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α΄62)

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν δεν προκύπτει από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα
το ακριβές ύψος της απαίτησης, ο συντονιστής προσµε-
τρά στα ποσοστά της απαρτίας και της πλειοψηφίας µέ-
χρι το πέρας της διαδικασίας µόνο το µέρος της απαίτη-
σης που δεν αµφισβητείται, εκτός εάν η απαίτηση προσ-
διοριστεί σε διαφορετικό ποσό από τον εµπειρογνώµονα
κατά την επαλήθευση των αµφισβητούµενων απαιτήσε-
ων. Ο πιστωτής που συνεχίζει να αµφισβητεί το ποσό της
απαίτησής του στο τέλος της διαδικασίας δεν εµποδίζε-
ται να επιδιώξει τη δικαστική αναγνώριση του ύψους
της».

2. Μετά την περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 12
του ν. 4469/2017 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: 

«ε) µη συµβαλλόµενοι πιστωτές αµφισβητούν το ποσό
της απαίτησής τους, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τον
οφειλέτη, το συντονιστή ή τον εµπειρογνώµονα, προκύ-
πτει ότι το αµφισβητούµενο µέρος της απαίτησης αντι-
στοιχεί σε ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων
κατά του οφειλέτη ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της
σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και αποδεικνύεται ε-
νώπιον του δικαστηρίου η βασιµότητα της αξίωσης του
πιστωτή, κατά το αµφισβητούµενο µέρος.»

Άρθρο 47
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

1. Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«8. Η καταχώριση δηµοσίων συµβάσεων στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του Αριθµού Διαδικτυακής Α-
νάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της
κανονικότητας της δαπάνης, µε την έννοια ότι η ύπαρξη
ΑΔΑΜ εξοµοιώνεται µε δικαιολογητικό που απαιτείται
κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α΄143).
Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη ανα-
ζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη
διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούµενων όσο και κα-
τά την επικοινωνία µεταξύ φορέων του Δηµοσίου. Η έκ-
δοση ξεχωριστών ΑΔΑΜ αφορά στα έγγραφα που κατα-
χωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ.» 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Οι αναθέτουσες αρχές δηµοσιεύουν τις διακηρύ-
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ξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα µε τη διαδικασία ανά-
θεσης αυτών, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της παρ. 1
του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές
πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµη-
νία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 117 του
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέ-
τουσα αρχή δηµοσιεύει διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 66.»

4. Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 118 του
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθε-
σης, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 38, µε την ε-
πιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισµού νο-
είται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 66.»

6. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121 του
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Στο συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία
παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέ-
ρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ».

7. Το άρθρο 122 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 122

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26 παράγραφοι 2,
32, 117 και 118, οι προκηρύξεις σύµβασης για όλες τις
διαδικασίες σύναψης σύµβασης κάτω των ορίων χρησι-
µοποιούνται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού. Οι
προκηρύξεις σύµβασης συντάσσονται, σύµφωνα µε τυ-
ποποιηµένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5
του άρθρου 53, περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφο-
ρίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήµα-
τος V του Προσαρτήµατος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πλη-
ροφορίες προσιδιάζουν στις συµβάσεις αυτές και δηµο-
σιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 66.

2. Μέχρι την έκδοση των τυποποιηµένων εντύπων της
παραγράφου 1, οι προκηρύξεις σύµβασης περιέχουν κατ’
ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέ-
ρος Γ΄ του Παραρτήµατος V του Προσαρτήµατος Α΄, ε-
φόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συµ-
βάσεις αυτές και δηµοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο
66.»

8. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 296 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι αναθέτοντες φορείς δηµοσιεύουν τις διακηρύ-
ξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα µε τη διαδικασία ανά-
θεσης αυτών, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της παρ. 1
του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς
πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµεροµη-
νία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ».

9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 327 του
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, ο αναθέ-
των φορέας δηµοσιεύει διακήρυξη σύµφωνα µε το άρ-
θρο 296.»

10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 328 του

ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δηµοσιεύεται στο

ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 38 και το
άρθρο 260.»

11. Η παρ. 2 του άρθρου 330 του ν. 4412/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισµού νο-
είται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 296.»

12. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 331 του
ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Στο συνοπτικό διαγωνισµό, η ελάχιστη προθεσµία
παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ηµέ-
ρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ.»

13. Το άρθρο 332 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«Άρθρο 332

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 263 παρ. 3, 269, 327
και 328, οι προκηρύξεις σύµβασης για όλες τις διαδικα-
σίες σύναψης σύµβασης κάτω των ορίων χρησιµοποιού-
νται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού.

2. Οι προκηρύξεις σύµβασης περιέχουν τις πληροφο-
ρίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρ-
τήµατος Β΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιά-
ζουν στις συµβάσεις αυτές και δηµοσιεύονται, σύµφωνα
µε το άρθρο 296.»

14. Η παρ. 5 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του
άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης
σύµβασης της παρ. 1 του άρθρου 120 και της παρ. 1 του
άρθρου 300 νοείται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της δια-
κήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.»

15. Η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεω-
τική η χρήση ηλεκτρονικών µέσων, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την
παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και τα άρθρα
270, 271, 272, την παράγραφο 3 του άρθρου 274, την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297, η ισχύς των
άρθρων 22, 36, 37, της παραγράφου 3 του άρθρου 79,
258 και 259 αρχίζει:
α) Τη 15η Ιουνίου 2017 για:
αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµ-

βασης έργου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέ-
ρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τι-
µής, µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης ανά οµάδα εργα-
σιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που
διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρο-
νται στο Παράρτηµα I του Προσαρτήµατος Α΄ του παρό-
ντος.
ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµ-

βασης εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άπο-
ψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (άρθρα 27 και 86 παρ. 6)
που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που ανα-
φέρονται στο Παράρτηµα I του Προσαρτήµατος Α΄ του
παρόντος.
β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για:

19



αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δη-
µοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνι-
κών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών του
παρόντος που διενεργούν οι αρχές του Παραρτήµατος I
του Προσαρτήµατος Α΄ του παρόντος.
ββ) Το σύνολο διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβά-

σεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι
αναθέτουσες αρχές του παρόντος.
γγ) Το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων

έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συνα-
φών επιστηµονικών υπηρεσιών του Βιβλίου II του παρό-
ντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.»

16. Η παρ. 3 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«3. Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38,
πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4, αρχί-
ζει από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6
του ίδιου άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του άρθρου 376. Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου  4 του άρθρου 38 αρχίζει από 1.1.2018. Η ι-
σχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη
δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου
άρθρου.»

17. Στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 379 του
ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 50
του ν. 4446/2016 (Α΄240) και τροποποιήθηκαν µε το άρ-
θρο 54 παρ. 2 του ν. 4465/2017 (Α΄47), η φράση «31η
Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου
2017».

18. Στην παρ. 11 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, ό-
πως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν. 4445/2017 (Α΄ 24) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 54 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47), η φράση «31η
Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου
2017». Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει αναδροµικά από
1η Ιανουαρίου 2017.

19. Η κατά την παράγραφο 15 τροποποίηση της ηµερο-
µηνίας έναρξης ισχύος, που αναφέρεται στην παρ. 2 του
άρθρου 379 του ν. 4412/2016, ισχύει αναδροµικά από την
18η Απριλίου 2017.

Άρθρο 48 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
«Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων,
µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες 

διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 προστί-
θεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως:

«ε. Στις εταιρίες της περίπτωσης α΄ της παρούσας πα-
ραγράφου επιτρέπεται και η διαχείριση των ακινήτων
που αποτελούσαν ασφάλεια για τα δάνεια ή τις πιστώ-
σεις που αυτές διαχειρίζονταν και έχουν µεταβιβαστεί
στον δικαιούχο της απαίτησης. Στις εταιρίες αυτές δεν
επιτρέπεται η απόκτηση, δια µεταβιβάσεως ή εκχωρήσε-
ως ή από εθελοντική εκποίηση ή από πλειστηριασµό, ακί-
νητης περιουσίας που συνδέεται µε τα δάνεια και τις πι-
στώσεις που αυτές διαχειρίζονται.» 

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εταιρίες αυτές, µετά τη λήψη άδειας λειτουργίας,

καταχωρούνται σε ειδικό Μητρώο του Γενικού Εµπορι-
κού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και διέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος νόµου και συµπληρωµατικά από τις διατά-
ξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37) για τις ανώνυµες εται-
ρίες». 

3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) την ταυτότητα των φυσικών και νοµικών προσώ-
πων που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ειδική συµµετοχή
στην εταιρία, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (33) της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107). Προκει-
µένου να προσδιοριστεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδι-
κής συµµετοχής, λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του
άρθρου 28 του ν. 4261/2014.»

4. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) ερωτηµατολόγια συµπληρωµένα από τα πρόσωπα
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ για την αξιολόγηση των κρι-
τηρίων καταλληλότητας και από τα πρόσωπα της περί-
πτωσης δ΄ για την ικανότητα και καταλληλότητα, όπως
αυτά καθορίζονται µε απόφαση που εκδίδεται από την
Τράπεζα της Ελλάδος.»

5.  Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του ν. 4354/2015 προστίθεται η φράση: «όπως
αυτό ορίζεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5.» 

6. Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 καταργούνται.

7. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου
1 του ν. 4354/2015 προστίθεται φράση ως εξής:

«, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες, για την αξιο-
λόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, όπως αυτά ορί-
ζονται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.»

8. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 1 του
ν. 4354/2015 αντικαθίσταται η φράση «κατά το προηγού-
µενο εδάφιο γνωστοποίησης πρόθεσης εξαγοράς ή της
αύξησης της ειδικής συµµετοχής» µε τη φράση «υποβο-
λής πλήρους φακέλου».

9. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 25 του άρ-
θρου 1 του ν. 4354/2015 διαγράφεται η τελεία και προ-
στίθεται φράση ως εξής:

«εφόσον έχουν πάρει άδεια σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 20 του παρόντος ή εισπράττουν χρήµατα δανειο-
ληπτών για λογαριασµό των εντολέων τους ή διαχειρί-
ζονται δάνεια για λογαριασµό µη εποπτευόµενου από
την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού
ιδρύµατος που δεν υπόκειται πρωτογενώς στις σχετικές
υποχρεώσεις.»

10. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Επί µεταβιβάσεως απαιτήσεων µη εξυπηρετούµενων
δανείων και πιστώσεων ο νέος εκδοχέας συνεχίζει τη
διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας από το στάδιο που
ήταν πριν τη µεταβίβαση.»

Άρθρο 49 
Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της

αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 173)

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013
προστίθεται νέα παράγραφος 1Α ως εξής:

«1Α. Επιπλέον, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία
εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές την περίοδο από
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