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των ποσοτήτων προθεσμιακών προϊόντων στο σύστημα
δήλωσης προγραμμάτων της Ε.Χ.Ε. Α.Ε και τις υποχρεώσεις φυσικής εκπλήρωσης και εξισορρόπησης των μερών.
ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 43
Κατάργηση ελαχίστου ορίου διάρκειας
της σύμβασης ναύλωσης
Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4256/
2014 (Α΄ 92), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του
άρθρου 94 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), και η περίπτωση γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014, καταργούνται
από 1.11.2018.
ΤΜΗΜΑ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 393/1976
Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 393/1976 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων που διοργανώνονται αποκλειστικά
από τουριστικά γραφεία εντός ή εκτός χώρας με ιδιόκτητα ή μισθωμένα θαλάσσια, χερσαία ή αεροπορικά
μεταφορικά μέσα.».
ΤΜΗΜΑ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)
Άρθρο 45
Ορισμοί
1. Στην περίπτωση ιστ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4469/2017 (Α΄ 62) η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου
2016» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2017».
2. Στην περίπτωση ιζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4469/2017 η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2017».
3. Η περίπτωση ιη΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4469/2017 αντικαίσταται ως εξής:
«ιη) Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης, που βεβαιώθηκαν έως το χρόνο υποβολής
της αίτησης του άρθρου 4 και γεννήθηκαν έως την 31η
Δεκεμβρίου 2017 ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31η
Δεκεμβρίου 2017, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 4.».
Άρθρο 46
Πεδίο εφαρμογής
1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4469/2017 η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2017».
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2. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2016» αντικαθίσταται με την
ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2017».
3. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4469/
2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο πιστωτής ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εντός τριών (3) μηνών
από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης για την
ολοκλήρωση ή μη της διαπραγμάτευσης και σε καταφατική περίπτωση για την επίτευξη ή μη συμφωνίας με
τον οφειλέτη. Αν η διαπραγμάτευση ολοκληρωθεί μετά
την ενημέρωση του προηγούμενου εδαφίου, ο πιστωτής
ενημερώνει την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. μέσα σε έναν (1) μήνα από την
ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη ή
μη συμφωνίας.».
4. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017
προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Αν δύο ή περισσότεροι πιστωτές έχουν ακριβώς
ίσες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις τους, αθροιζόμενες
με τις μικρότερες απαιτήσεις, υπερβαίνουν το δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) του συνολικού χρέους ή το ποσό των
20.000.000 ευρώ, τότε οι πιστωτές αυτοί συμμετέχουν
στη διαδικασία για το σύνολο των απαιτήσεών τους και
δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.».
Άρθρο 47
Ρύθμιση οφειλών ομόρρυθμων εταίρων
Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4469/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης
εταιρίας μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών, οι οποίες θα επιτρεπόταν να ρυθμιστούν, αν οι εταίροι υπέβαλλαν αίτηση ως
ιδιοκτήτες ατομικής επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή
η αίτηση περιέχει ως προς αυτούς το σύνολο των στοιχείων και συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών
του άρθρου 5 και οι περιορισμοί των παραγράφων 3
και 5 του άρθρου 2 ισχύουν και ως προς το πρόσωπο
του ομόρρυθμου εταίρου, ενώ οι περιορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 κρίνονται με
βάση το πρόσωπο της εταιρίας. Για την εταιρία και τους
ομόρρυθμους εταίρους της, που ζητούν ρύθμιση και του
συνόλου των δικών τους οφειλών ακολουθείται, κατά το
δυνατόν, ενιαία διαδικασία υπό τον ίδιο συντονιστή. Η
απαρτία υπολογίζεται χωριστά για κάθε συνοφειλέτη. Οι
προτάσεις ρύθμισης υποβάλλονται χωριστά για τον κάθε
συνοφειλέτη και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τη
μία πρόταση δεν επηρεάζεται από το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας για τις λοιπές προτάσεις. Ο συντονιστής δικαιούται πλήρη αμοιβή για κάθε ομόρρυθμο εταίρο που
ζητεί ρύθμιση του συνόλου των δικών του οφειλών.».
Άρθρο 48
Περιεχόμενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα
1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4469/2017, μετά τη φράση «των οφειλόμενων ποσών
ανά πιστωτή» προστίθεται η φράση «, της ημερομηνίας,
αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της
κάθε οφειλής,».
2. Η παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να τροποποιείται
ο κατάλογος των δικαιολογητικών της παραγράφου 8.
Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να
προβλέπεται ότι ορισμένα από τα δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο σε κάποιες κατηγορίες υποθέσεων, καθώς
και ότι ορισμένα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση, αλλά μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως τη λήξη της διαπραγμάτευσης.».
Άρθρο 49
Συντονιστής
1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της
διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται
στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Προτιμάται συντονιστής με έδρα εντός
της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα
του ο οφειλέτης.».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως συντονιστή του
ίδιου προσώπου σε περισσότερες από μία αιτήσεις, αν
προηγουμένως δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα διορισμού των λοιπών εγγεγραμμένων στο μητρώο της
παραγράφου 1 με έδρα την Περιφέρεια, εντός της οποίας
λαμβάνει χώρα η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών.».
Άρθρο 50
Διαδικασία διαπραγμάτευσης
1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 4469/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν μετά την εξέταση των προσκομισθέντων εγγράφων παραμένει αδικαιολόγητη απόκλιση, που υπερβαίνει το ένα πέμπτο της συνολικής οφειλής προς ρύθμιση,
τότε ο συντονιστής ζητά από τον οφειλέτη και τον πιστωτή πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα για το ύψος της
απαίτησης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών».
2. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:
«18. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται
λεπτομερειακά θέματα της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας της αίτησης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, καθώς και να τροποποιούνται οι προθεσμίες που
προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή στο άρθρο 7. Με την
απόφαση αυτή μπορεί ιδίως:
1) να καθορίζεται διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης, καθώς και διόρθωσης των σφαλμάτων της,
2) να ορίζονται προθεσμίες για συγκεκριμένες ενέργειες, όταν τέτοιες προθεσμίες δεν ορίζονται στο νόμο,
3) να προβλέπεται διαδικασία παράτασης της προθεσμίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, όταν η μη τήρησή
της οφείλεται σε λόγους, τους οποίους δεν μπορεί να
ελέγξει το μέρος που ζητά την παράταση,
4) να καθορίζεται διαδικασία διαγραφής της αίτησης
με ταυτόχρονη επανυποβολή της, όταν υπάρχουν ελλεί-
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ψεις ή σφάλματα, τα οποία κατά το χρόνο διαπίστωσής
τους δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα· στην περίπτωση
αυτή ο συντονιστής που διορίστηκε για τη διαγραφόμενη αίτηση διατηρεί την ιδιότητά του και για τη νέα αίτηση, χωρίς να δικαιούται νέα αμοιβή, ενώ η προθεσμία
της παραγράφου 1 του άρθρου 13 υπολογίζεται από την
ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης στα πλαίσια
της αρχικής αίτησης,
5) να προβλέπεται δυνατότητα και διαδικασία για την
παραίτηση του οφειλέτη από εκκρεμή αίτηση· στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης
από τον ίδιο οφειλέτη.».
Άρθρο 51
Αμοιβή του συντονιστή
Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους καθορίζεται το ύψος της
αμοιβής του συντονιστή. Η αμοιβή μπορεί να κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγοριοποίηση του οφειλέτη ως
μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή ανάλογα με την πρόοδο
της διαδικασίας. Η απόφαση αυτή μπορεί να προβλέπει
ότι εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.».
Άρθρο 52
Αναστολή εκτέλεσης
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 ο αριθμός «εβδομήντα (70)» αντικαθίσταται με τον αριθμό
«ενενήντα (90)».
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017
προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Κατά το χρονικό διάστημα της παραγράφου 1
αναστέλλεται και κάθε διοικητικό μέτρο, το οποίο επιβάλλεται, αυτοδικαίως ή με πράξη της Διοίκησης, ως
συνέπεια της μη εξόφλησης υποχρεώσεων, των οποίων
ζητείται η ρύθμιση και το οποίο συνεπάγεται την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.».
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 η φράση «την παράγραφο 1» αντικαθίσταται με τη φράση «τις
παραγράφους 1 και 1α».
4. Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 η φράση «της παραγράφου 1» αντικαθίσταται με τη φράση
«των παραγράφων 1 και 1α».
5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4469/2017
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί η Διοίκηση να διατάξει την πρόωρη παύση της αναστολής της παραγράφου 1α.».
Άρθρο 53
Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 διαγράφεται η φράση «, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και
β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9».
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 15 του
ν. 4469/2017, μετά τη φράση «Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου,» προστίθεται η φράση «και εφόσον συμμετέχουν ιδιώτες πιστωτές,».
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3. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και
υπό την προϋπόθεση ότι: α) έχει εξοφληθεί τουλάχιστον
η πρώτη δόση της ρύθμισης δυνάμει αυτής, β) έχουν
εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή
είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οι μη υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές και γ) έχουν υποβληθεί
όλες οι δηλώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 14, μετά από αίτηση
του οφειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει ότι οι
κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε
βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές
απαιτήσεις. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ανεξάρτητα από
το εάν οι κατασχέσεις επιβλήθηκαν για υπαγόμενες ή
μη στη σύμβαση οφειλές και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω
γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά
νόμο, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από
αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο. Αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύμβαση, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν
πλήρως τις έννομες συνέπειές τους, αναφορικά με τις
μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώματα ή
αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου. Οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, που
έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για οφειλές υπαγόμενες
στη σύμβαση, αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη,
εφόσον έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνολικού προς καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης. Στις περιπτώσεις
των ανωτέρω εδαφίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο
Δημόσιο δεν επιστρέφονται.».
4. Στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, μετά τη
φράση «της παραγράφου 8 του άρθρου 9,» προστίθεται η
φράση «των παραγράφων 1, 1α, 2 και 5 του άρθρου 13,».
5. Στο άρθρο 11 του ν. 4469/2017 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Όταν το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης προτείνει εμπειρογνώμονα, αυτός επιλέγεται από
μητρώο εμπειρογνωμόνων που συστήνεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο, ο τρόπος
επιλογής των εμπειρογνωμόνων από αυτό, τυχόν ασυμβίβαστα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής
της παρούσας παραγράφου.».
Άρθρο 54
Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4469/2017 προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών μπορούν να
υποβάλλονται και να προωθούνται αιτήσεις οφειλετών,
που υπάγονται στην παράγραφο 21 του άρθρου 15, για
διμερή ρύθμιση των οφειλών τους είτε προς το Δημόσιο είτε προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είτε προς
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χρηματοδοτικούς φορείς. Με την αίτηση υπαγωγής στη
διαδικασία κατά το προηγούμενο εδάφιο παρέχεται από
τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στον πιστωτή, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτόν των δεδομένων
του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα για τους σκοπούς της διαδικασίας
ρύθμισης οφειλών. Η άδεια του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971
και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013.».
Άρθρο 55
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη
ισχύος του.
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 46, τα άρθρα
50 και 52 και οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 του άρθρου
53 έχουν άμεση εφαρμογή και σε υποθέσεις που είναι
εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 εφαρμόζεται και
σε συμβάσεις αναδιάρθρωσης που υπογράφτηκαν πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Αιτήσεις, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος η διαδικασία έχει περατωθεί ως άκαρπη, μπορούν να επανυποβληθούν, εφόσον συμπεριλαμβάνουν
οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης με
το άρθρο 45 ή την παράγραφο 2 του άρθρου 46. Μετά
την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ.
18 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, που προστίθεται με
την παράγραφο 2 του άρθρου 50, μπορούν οι οφειλέτες εκκρεμών αιτήσεων να ζητήσουν τη διαγραφή της
αίτησης με ταυτόχρονη επανυποβολή της, προκειμένου
να συμπεριληφθούν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης με τα άρθρα 45 έως 47.
5. Ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών, οι οποίες πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος υπέβαλαν αίτηση, εκκρεμή ή περατωθείσα, μπορούν να υποβάλουν αυτοτελώς
αίτηση για ρύθμιση των δικών τους οφειλών. Στην περίπτωση αυτή οι περιορισμοί των παραγράφων 3 και 5
του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 ισχύουν και ως προς το
πρόσωπο του ομόρρυθμου εταίρου, ενώ οι περιορισμοί
της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 του ν. 4469/
2017 κρίνονται με βάση το πρόσωπο της εταιρίας. Στις
περιπτώσεις αυτές η διαδικασία δεν απαιτείται να είναι
ενιαία ούτε είναι απαραίτητος ο διορισμός του ίδιου
συντονιστή.
6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4469/2017, όπως αυτή
αντικαθίσταται με το άρθρο 51, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4469/2017, όπως
ίσχυε πριν την αντικατάστασή της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α΄ 130)
Άρθρο 56
Πεδίο εφαρμογής
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3869/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

