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Άρθρο 39
Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:
«8. Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης
σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου
κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την
έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη
έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων
παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται.».
Άρθρο 40
Η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία
παρατάθηκε ως 31.12.2016 με το άρθρο 9 της από
31.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων
Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.», όπως αυτή
κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α’ 18),
παρατείνεται έως 30.6.2017.
Άρθρο 41
Στην παρ. 4β’ του άρθρου 51 του ν. 4407/2016 (Α’ 134)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δυνατότητα αναδρομικής ισχύος στις αποφάσεις ένταξης των σχετικών
Πράξεων τότε η εν λόγω χρηματοδότηση καλύπτεται
από πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).».
Άρθρο 42
Διαγράφονται από χρηματικούς καταλόγους βεβαιώσεις που αφορούν πρόστιμα που αναφέρονται στη
δημοσιοποίηση των στοιχείων στην Κεντρική Βάση
Δεδομένων των άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 3870/2010,
συνυπολογιζομένων των προϋποθέσεων του άρθρου 22
του ν. 4147/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 72 του ν. 4257/2014.
Άρθρο 43
Το άρθρο 23 του ν. 4178/2013 τροποποιείται ως εξής:
Στην παρ. 1 περίπτωση α’ όπου αναφέρεται η προθεσμία των τριών (3) ετών, τροποποιείται σε προθεσμία
τεσσάρων (4) ετών.
Στην παρ.1 περίπτωση β’ όπου αναφέρεται η προθεσμία των τριών (3) ετών, παρατείνεται σε προθεσμία
τεσσάρων (4) ετών.
Άρθρο 44
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 161 του
ν. 3584/2007 (A’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να κατέχει πτυχίο ή
δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 82.».
2. Η περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 163 του
ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), όπως προβλέπεται
στο άρθρο 82.».
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν από 29.12.2010.
Άρθρο 45
Το προσωπικό που υπήχθη στην παρ. 2 στοιχείο δ’ του
άρθρου 92 του ν. 4182/2013 και εν συνεχεία, αφού πρώτα ετέθη σε διαθεσιμότητα κατ’ επιταγή του ν. 4172/2013,
επανήλθε στην οργανική του θέση με τις διατάξεις του
ν. 4325/2015, αποσπάται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών για διάστημα τεσσάρων ετών, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, προς στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών
συμβουλίων ή άλλων κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Η
περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται, μετά από πρόταση της ΕΕΕΠ, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση
πριν τη λήξη της. Με τη λήξη του χρονικού διαστήματος οι αποσπασθέντες επιστρέφουν στις οργανικές τους
θέσεις.
Άρθρο 46
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 2
του άρθρου 49 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4413/2016 (Α’
148) αντικαθίσταται ως εξής:
«Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου ή σύμβασης παραχώρησης έργου αποτελεί να έχει συζητηθεί ενώπιον του
αρμοδίου δικαστηρίου η αίτηση προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ή η αίτηση παροχής
άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατά τις διατάξεις
του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17), όπως ισχύει ή να
έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και να έχει εγκριθεί το
οικείο πρακτικό ζημιών των απαλλοτριούμενων ακινήτων. Πλην, των έργων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17), όπως ισχύει,
σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης της
περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 105 του
παρόντος δεν κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο,
αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα εργασίας για
την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο μη κοινοποίηση στον ανάδοχο της
απόφασης κατακύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί τους
έξι (6) μήνες.».
2. Οι υποπεριπτώσεις γγ’ και δδ’ της περίπτωσης β’ του
άρθρου 93 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) καταργούνται.
3. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 376 του ν.
4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600
ευρώ.».

