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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμά−
των και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων
και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/
ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ
ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο − Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Με τα άρθρα 1 έως και 166 του νόμου αυτού σκο−
πείται η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 «σχετικά με την
πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων
και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων
και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση
της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των
Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ» (EE L 176).
2. Ειδικότερα, θεσπίζονται κανόνες σχετικά με:
α) την ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας των
πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύ−
σεων (από κοινού καλούμενα «ιδρύματα»),
β) τις εποπτικές αρμοδιότητες και τα εργαλεία για
την προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων από τις αρ−
μόδιες αρχές,
γ) την προληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων από τις
αρμόδιες αρχές κατά τρόπο συμβατό προς τους κα−
νόνες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
575/2013 (EE L 176),
δ) τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης όσον αφορά την
προληπτική ρύθμιση και εποπτεία των ιδρυμάτων.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1−166 του παρόντος νόμου
εφαρμόζονται σε ιδρύματα κατά την έννοια της περί−
πτωσης 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
2. Το άρθρο 30 εφαρμόζεται στις τοπικές επιχειρήσεις
κατά την έννοια του σημείου 4 του άρθρου 3.
3. Το άρθρο 31 εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που
αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ του σημείου 2 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
4. Τα άρθρα 41, 42 και 104 έως 120 εφαρμόζονται στις
χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, στις μικτές χρη−
ματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και στις μικτές
εταιρείες συμμετοχών που έχουν την έδρα τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
5. Ο παρών νόμος δεν έχει εφαρμογή ως προς:
α) την πρόσβαση στη δραστηριότητα των επιχειρή−
σεων επενδύσεων στο βαθμό που ρυθμίζεται από το
ν. 3606/2007 (Α΄ 195), με τον οποίο ενσωματώθηκε η
Οδηγία 2004/39/ΕΚ (EE L 145),
β) την Τράπεζα της Ελλάδος,
γ) τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών,
δ) το «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», πλην του
άρθρου 150.
6. Οι οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου
αντιμετωπίζονται ως χρηματοδοτικά ιδρύματα για την
εφαρμογή των άρθρων 41, 42 και 104 έως 120.
7. Εξαιρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 34 και 38
περί ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών
τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλα κράτη−
μέλη και έχουν ρητά εξαιρεθεί δυνάμει του άρθρου 2
της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ από το πεδίο εφαρμογής της.
Άρθρο 3
Ορισμοί
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς των άρθρων 1−166 του παρόντος
νόμου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
1) «πιστωτικό ίδρυμα»: πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται
στο σημείο 1) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 575/2013,
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1094/ 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου (L 331, 15.12.2010).»
2. Η περίπτωση λγ΄ του άρθρου 2Α του ν.δ. 400/1970
τροποποιείται ως εξής:
«λγ. «Εκκαθαριστής» είναι κάθε πρόσωπο, φυσικό ή
νομικό, διοριζόμενο από τις αρμόδιες αρχές ή κατά
περίπτωση από τα διοικητικά όργανα ασφαλιστικής
επιχείρησης, έργο του οποίου είναι η διαχείριση των
διαδικασιών εκκαθάρισης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 171
Τροποποιήσεις του ν. 4182/2013
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4182/2013
(Α΄ 185) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση ύπαρξης κοινωφελούς περιουσίας, η
οποία βρίσκεται σε τόπο όπου δεν έχει την έδρα του
κανείς από τους εγγεγραμένους στο μητρώο, διορίζεται
πρόσωπο από τα κληρωθέντα κατ’ αρχήν σε όμορο νομό
και εάν αυτό δεν είναι δυνατό από οποιονδήποτε νομό.
Στην περίπτωση αυτή, η μη αποδοχή του λειτουργή−
ματος δεν αποτελεί λόγο διαγραφής από το Μητρώο.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4182/2013 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«1. Το αρμόδιο όργανο διοίκησης περιουσιών είναι υπο−
χρεωμένο, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος Κώδικα, να αναγγείλει την ύπαρξη των
περιουσιών στις υπηρεσίες που τηρούν τους φακέλους
και το Μητρώο και να προσκομίσει μέχρι 11.8.2014 όλα τα
απαιτούμενα για την κατάρτιση των φακέλων στοιχεία.
Εάν παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω προθεσμίες επι−
βάλλονται για την κάθε μία σε βάρος των υπευθύνων οι
κυρώσεις της παραγράφου 2 περίπτωση α΄ του άρθρου
71 και η αρμόδια αρχή προχωρά στην αντικατάστασή
τους.»
3. Στο άρθρο 38 του ν. 4182/2013 προστίθεται παρά−
γραφος 7 ως εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζο−
νται θέματα χορήγησης οικονομικών βοηθημάτων και
βραβείων.»
4. Το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Οι συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
συνάπτονται με τις κάτωθι διαδικασίες αναλόγως προ−
ϋπολογισμού. Ειδικότερα, για προϋπολογισμό:
α) που υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
χωρίς ΦΠΑ, με ανοικτό διαγωνισμό και δημοσίευση στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε
κάθε άλλη ιστοσελίδα που κρίνεται σκόπιμο, είκοσι (20)
ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού,
β) που υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ,
έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με
πρόχειρο διαγωνισμό κατόπιν πρόσκλησης σε τρεις (3)
τουλάχιστον οικονομικούς φορείς συναφείς με το δη−
μοπρατούμενο αντικείμενο,
γ) που υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, έως
είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, εγγράφως με
απευθείας ανάθεση, ύστερα από λήψη τριών τουλάχι−
στον έγγραφων προσφορών,
δ) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, εγ−
γράφως με απευθείας ανάθεση σε οικονομικό φορέα

της επιλογής του οργάνου διοίκησης της κοινωφελούς
περιουσίας, μετά από συνοπτική έρευνα αγοράς.
Για τις συμβάσεις των οποίων ο προϋπολογισμός
είναι ίσος ή κατώτερος από χίλια (1.000) ευρώ, χωρίς
ΦΠΑ, το όργανο διοίκησης μπορεί να προσφύγει στον
οικονομικό φορέα της επιλογής του χωρίς την υπο−
χρέωση σύναψης σχετικής έγγραφης σύμβασης (αγορά
με τιμολόγια).
Το κείμενο και το περιεχόμενο της προκήρυξης, όπου
αυτή απαιτείται, εξειδικεύεται και εγκρίνεται κάθε φορά
από το αρμόδιο όργανο της διοίκησης. Στην περίπτωση
που ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το εκάστοτε όριο
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, τότε εφαρμόζο−
νται όλες οι ειδικές προβλέψεις των διατάξεων αυτής.
2. Στις περιπτώσεις ανοικτού και πρόχειρου διαγω−
νισμού κριτήριο επιλογής αποτελεί αποκλειστικά η
χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης.
3. Οι συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών
ποσού μεγαλύτερου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ
χωρίς ΦΠΑ υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για έγκρι−
ση. Η αρμόδια αρχή οφείλει να εγκρίνει τις συμβάσεις
μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή
τους, μετά την παρέλευση της οποίας τεκμαίρεται η
έγκριση.
4. Όταν λόγοι κατεπείγοντος επιβάλλουν την παρά−
λειψη του διαγωνισμού μπορεί να επιτρέπεται, με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, η χωρίς
διαγωνισμό σύναψη ή τροποποίηση συμβάσεων που
αφορούν εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση περιου−
σιών υπέρ κοινωφελών σκοπών ή έργων του παρόντος
κεφαλαίου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται
οι ειδικότεροι όροι των διαγωνισμών της παραγράφου
1, οι όροι των συμβάσεων που υπογράφονται και η εξαί−
ρεση από την υποχρέωση διεξαγωγής διαγωνισμού σε
περιπτώσεις κατεπείγοντος.
6. Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την προμή−
θεια έργων τέχνης, τη συγγραφή ή προμήθεια επιστη−
μονικών ή λογοτεχνικών συγγραμμάτων και οι οποίες
διενεργούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του σκοπού
της κοινωφελούς περιουσίας εξαιρούνται από τις διατά−
ξεις του παρόντος και συνάπτονται ελεύθερα, με ευθύ−
νη του οργάνου διοίκησης της περιουσίας και σχετική
ενημέρωση της αρμόδιας αρχής.»
5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 58, η οποία προστέ−
θηκε με την παρ. 10 του άρθρου 32 του ν. 4223/2013,
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρε−
σιών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48.»
6. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 64
του ν. 4182/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών υποχρε−
ούνται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κώδικα, να αναγγείλουν την ύπαρξη των κλη−
ρονομιών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι στην αρμόδια
αρχή και να προσκομίσουν έως 11.8.2014 τα στοιχεία
της προηγούμενης παραγράφου σε έντυπη και σε ηλε−
κτρονική μορφή. Εάν παρέλθουν άπρακτες οι ανωτέρω
προθεσμίες επιβάλλονται για την κάθε μία σε βάρος
των υπευθύνων οι κυρώσεις της παραγράφου 2 περί−
πτωση α΄ του άρθρου 71 και η αρμόδια αρχή προχωρά
στην αντικατάστασή τους.»
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7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 61 του
ν. 4182/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουρ−
γείου Οικονομικών και της αρμόδιας αρχής επί έναν
τουλάχιστον μήνα και η προθεσμία για την αναγγελία
αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρό−
σκληση.»
8. Η παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287)
καταργείται.
Άρθρο 172
Ρυθμίσεις του ν. 2971/2001
1. Μέχρι τις 31.12.2014, ξενοδοχειακές εν γένει επιχει−
ρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής θεωρούνται, για
την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/
2001, ως όμορες, ακόμα και αν μεταξύ των προβολών
που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρη−
σης και του αιγιαλού παρεμβάλλεται δημόσιο κτήμα,
εφόσον έχουν ήδη αιτηθεί ή αιτηθούν εντός δύο μηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου προς την
Εταιρία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) μέσω της
οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, την μίσθωση του ανω−
τέρω τμήματος δημοσίου κτήματος που ορίζεται από
τις προβολές, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. υποχρεούται να προβεί στη σύναψη
των μισθωτηρίων συμβολαίων, εφόσον πληρούνται οι
νόμιμες προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη νομοθεσία
που τη διέπει.
3. Οι αιτούντες εντός δέκα (10) ημερών από τη σύναψη
της μίσθωσης με τον οικείο Ο.Τ.Α. του κοινόχρηστου χώ−
ρου του αιγιαλού ή και της παραλίας, υποχρεούνται να
προκαταβάλλουν, επί ποινή ακυρότητας της μίσθωσης
αιγιαλού και έναντι του οριστικού μισθώματος που θα
προσδιοριστεί από την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., ποσό που αντιστοι−
χεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) του μισθώματος που
ορίζεται στην ως άνω μίσθωση αιγιαλού ή και παραλίας.
Η καταβολή πραγματοποιείται με κατάθεση του οφει−
λόμενου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤ.Α.Δ.
Α.Ε.. Αντίγραφο του καταθετηρίου κοινοποιείται άμεσα
στον οικείο Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση μη σύναψης μίσθωσης
με την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. λόγω μη συνδρομής των προβλεπό−
μενων προϋποθέσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των δημοσίων
κτημάτων και το προκαταβληθέν ποσό συμψηφίζεται
με τυχόν επιβληθησόμενα πρόστιμα.
4. Υπόχρεοι να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου
1 είναι και όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν εγείρει
αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με αίτημα την
αναγνώριση ή επιδίκαση της κυριότητας του δημοσίου
κτήματος που παρεμβάλλεται μεταξύ της επιχείρησής
τους και του προς μίσθωση αιγιαλού, εφόσον δεν έχει
εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση. Η υποβολή της αίτησης
της παραγράφου 1 δεν συνιστά εξώδικη ομολογία ανα−
γνώρισης κυριότητας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σε
περίπτωση αμετάκλητης αναγνώρισης ή επιδίκασης της
κυριότητας του δημοσίου κτήματος υπέρ των φυσικών
ή νομικών προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, το
καταβληθέν προς την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. μίσθωμα αποδίδεται
από την εταιρεία στους δικαιούχους άτοκα.
5. Το αντάλλαγμα του εδαφίου γ΄ της παρ. 4 του άρ−
θρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) για την παραχώρηση
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, πλην τουριστικών
δημοσίων κτημάτων (Τ.Δ.Κ.), σε όμορα κύρια ξενοδοχει−
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ακά καταλύματα, το οποίο καταβάλλεται στο Δημόσιο,
υπολογίζεται για το έτος 2014 από τον πολλαπλασιασμό
του ενός τετάρτου (1/4) της μέσης τιμής απλού δίκλινου
δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις,
όπως η τιμή αυτή δηλώνεται στο Ξενοδοχειακό Επιμελη−
τήριο Ελλάδας για κάθε κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα
επί τον αριθμό των κλινών.
Άρθρο 173
Ρυθμίσεις σχετικά με τα τυχερά παίγνια
1. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 25 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Παιγνιομηχάνημα, το οποίο έχει εγκατεστημένο τυ−
χερό παίγνιο ή μέσω του οποίου παρέχεται πρόσβαση
σε σύστημα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων ή/και φέ−
ρει σύστημα υπολογισμού, καταγραφής ή απόδοσης
οικονομικού οφέλους στον παίκτη, θεωρείται, για τις
ανάγκες του νόμου αυτού, παιγνιομηχάνημα διεξαγωγής
τυχερών παιγνίων.»
2. Στο άρθρο 25 του ν. 4002/2011, προστίθενται περι−
πτώσεις ιη΄, ιθ΄ και κ΄, ως εξής:
«ιη. Διοργάνωση παιγνίου: Διοργάνωση παιγνίου υφί−
σταται όταν διαζευκτικά:
α. Υφίσταται η συγκρότηση ή/και η διάθεση σε τρίτους
υποδομής, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διε−
ξαγωγή παιγνίου, και η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει
χώρους ή/και ανάλογο εξοπλισμό ή/και μέσα διεξαγω−
γής παιγνίου παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
β. Διενεργείται προώθηση της δυνατότητας διεξαγω−
γής παιγνίου σε τρίτους.
γ. Προσφέρεται παίγνιο προς διεξαγωγή ενδεικτικά
είτε με την πρόσκληση τρίτων να συμμετέχουν σε αυτό
είτε με την παρουσίαση των παιγνίων στα σημεία της
υποδομής που είναι δυνατή η διεξαγωγή τους είτε με
την ανάρτηση των παιγνίων σε οθόνες ηλεκτρονικών
μέσων διεξαγωγής.
Το παίγνιο διοργανώνει εκείνος που κατέχει ή/και δι−
αθέτει σε τρίτους υποδομή διεξαγωγής ή/και διενεργεί
την προώθηση της δυνατότητας διεξαγωγής σε τρίτους
ή/και προσφέρει παίγνιο προς διεξαγωγή.
ιθ. Διεξαγωγή παιγνίου: Διεξαγωγή παιγνίου υφίσταται
όταν διαζευκτικά:
α. Κατατίθεται από τον παίκτη χρηματικό ποσό ή πε−
ριουσιακό στοιχείο, προκειμένου αυτός να συμμετέχει
στο παίγνιο.
β. Πραγματοποιήθηκε έναρξη του παιγνίου, στο οποίο
συμμετέχει ο παίκτης.
γ. Ολοκληρώθηκε το παίγνιο, στο οποίο συμμετείχε
ο παίκτης.
δ. Αποδίδονται στον παίκτη κέρδη.
Το παίγνιο διεξάγει εκείνος που το διοργανώνει ή/και
εκείνος που λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τις υποδο−
μές διεξαγωγής του παιγνίου ή/και εκείνος που έχει
στην κατοχή του χώρους διεξαγωγής.
κ. Όπου στις κείμενες διατάξεις, πλην του άρθρου 52
του νόμου αυτού, υφίσταται η έννοια της διεξαγωγής εν−
νοείται και η έννοια της διοργάνωσης και αντιστρόφως.»
3. Στο άρθρο 27 του ν. 4002/2011 προστίθενται παρά−
γραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Η προϋπόθεση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 42 ισχύει και για τα μέλη των διοικητικών
συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμ−
βούλους, τους διαχειριστές, τους γενικούς διευθυντές
και διευθυντές και γενικά για κάθε εντεταλμένο πρό−

