
Άρθρο πρώτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

1.  Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονο-
µικής Στρατηγικής 2013-2016, το οποίο επισυνάπτεται
ως Παράρτηµα I στον παρόντα νόµο, αποτελεί αναπό-
σπαστο µέρος του νόµου αυτού και στο οποίο περιλαµ-
βάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα  επόµενα έ-
τη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:

- Οι µεσοπρόθεσµοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση
και τους επί µέρους φορείς της.

- Η περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών
και δηµοσιονοµικών εξελίξεων και προβλέψεων για το
προηγούµενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογι-
σµού και τα επόµενα τρία έτη.

- Οι παραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών
προβλέψεων (µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί-
ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες
επενδύσεων και δαπάνες τόκων).

- Οι  κύριες  πηγές  κινδύνου  για  τις  δηµοσιονοµικές
προβλέψεις.

- Ο στόχος για το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης.
- Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική Κυ-

βέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού Προ-
ϋπολογισµού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο.

- Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, το-
πική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντίστοι-
χα έτη.

- Οι προβλεπόµενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνη-
σης ανά Υπουργείο για τον Προϋπολογισµό του επόµε-
νου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για την
υπό εξέταση περίοδο.

- Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης
ανά οικονοµική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φο-

ρολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο,
οι εκτιµήσεις ανά οικονοµική κατηγορία των ακαθάρι-
στων εξόδων, εσόδων, και ελλείµµατος ή πλεονάσµατος
του Κοινωνικού Προϋπολογισµού και των Ενοποιηµένων
Προϋπολογισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.

1.α. Οι  διατάξεις  των  άρθρων  1 του  ν. 91/1943 (Α΄
129), 1 και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295) και της παρ. 19
του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265) παύουν να ισχύ-
ουν για όσους από τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα
αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή
του Δηµάρχου, από την εποµένη της ηµεροµηνίας έναρ-
ξης ισχύος του παρόντος νόµου. Τα πρόσωπα αυτά α-
σφαλίζονται για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και
υγειονοµική περίθαλψη , στους  φορείς  που  ασφαλίζο-
νταν πριν την εκλογή τους στα αξιώµατα αυτά και ο χρό-
νος της θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης
στους φορείς αυτούς.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά

τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του
άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές

καθορίζονται από τη νοµοθεσία του κάθε φορέα, βαρύ-
νουν του µεν ασφαλισµένου τους ίδιους, του δε εργοδό-
τη τη Βουλή ή το Δήµο, κατά περίπτωση, παρακρατού-
νται από τη βουλευτική αποζηµίωση ή την αντιµισθία και
αποδίδονται ανά µήνα στους οικείους φορείς.
Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους

υπάγονταν στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς
του Δηµοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται
επί των συντάξιµων αποδοχών της οργανικής τους θέ-
σης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΕ΄, 7 Νοεµβρίου 2012,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:
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ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της
σύµβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ), έναντι ισόπο-
σης εγγυητικής επιστολής.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 25 του ν.

3614/2007 προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως:
«γ. Τα ανωτέρω εδάφια α΄ και β΄ αφορούν και τα συγ-

χρηµατοδοτούµενα έργα που ανατίθενται από τους ΟΤΑ
α΄ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα και κατισχύουν
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης για τους φορείς
αυτούς.»

3. Το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 141
Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραµµένων επιχει-

ρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργολη-
πτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποί-
ες έχουν ηµεροµηνία λήξης από 1.7.2012 έως 30.6.2013
ή έχουν πάρει παράταση, σύµφωνα µε το άρθρο 141 του
ν. 4070/2012 έως τις 31.12.2012, παρατείνονται µέχρι
30.6.2013, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό
αίτηµα έως και εξήντα (60) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. θέτει σηµείωση επί της βεβαίωσης
εγγραφής της εταιρείας για τη χορηγηθείσα παράταση.
Βεβαιώσεις εγγραφής χωρίς τη σχετική σηµείωση λή-
γουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.»

4. Οι εισφορές που από την ισχύουσα νοµοθεσία υπο-
λογίζονταν σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συ-
νοµολογούµενης ή της νοµίµου αµοιβής των µηχανικών
δεν εισπράττονται εφεξής υπέρ του Τεχνικού Επιµελη-
τηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). Επίσης, ποσοστό δύο επί τοις
χιλίοις (2‰) εκ των καταβαλλόµενων ποσών στους ανα-
δόχους για την εκτέλεση δηµοσίων έργων, όπως προ-
βλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία παύει να αποτε-
λεί πόρο του Τ.Ε.Ε.. Κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική
διάταξη παύει να ισχύει.

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑ-

ΤΩΝ
1. Στο  τέλος  της  παρ . 2 του  άρθρου  7 του  π.δ.

432/1981 (Α΄ 118) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Επιτροπή Ερευνών µετά από έγκριση της Συγκλή-

του του Πανεπιστηµίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύ-
ναται να αποδίδει στον προϋπολογισµό του αντίστοιχου
Α.Ε.Ι. ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) του αδιά-
θετου αποθεµατικού για την κάλυψη των λειτουργικών
του αναγκών.»

2.α. Η  παράγραφος 2 του  άρθρου  µόνου του
ν.δ. 3883/1958 (Α΄ 181) «Περί µειώσεως της προσθέτου
φορολογίας του άρθρου 8 του Α.Ν. 788/1948 και επεκτά-
σεως ταύτης επί πάντων των εκ του εξωτερικού εισαγο-
µένων εις την χώραν εµπορευµάτων», αντικαθίσταται ως
εξής:

«2. Τα εκ της κατά την παράγραφο 1 έσοδα φορολο-
γίας αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.»
β. Η  ισχύς  της  παρ . 2 του  άρθρου  µόνου του  ν.δ.

3883/1958, όπως αντικαταστάθηκε µε την προηγούµενη
υποπερίπτωση, αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2012. 

Θ.2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ-
ΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

1.α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 ( Α΄ 71)
µε τίτλο «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», τροποποιείται ως ε-
ξής: 

«1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε τρία
(3) έτη διαγωνισµό για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης
εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα µε σκοπό το
διορισµό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ύστερα από αίτηµα του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, το οποίο διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκ-
παιδευτικές ανάγκες.»

β. Το στοιχείο δ΄  της παραγράφου 10 και η παρ. 14
του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 καταργούνται.

2. Το στοιχείο α΄  της παρ. 1 του Κεφαλαίου β΄  του
άρθρου 16 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«(α) Για το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας και την
ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος και µε δαπάνη
του Δηµοσίου από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης, από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανε-
ξαρτήτως βαθµίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης µε
απόφαση του  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού σε περιπτώσεις υπεραριθ-
µίας. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού, ορίζονται η διαδικασία και
τα κριτήρια, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται τα έτη
προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση και άλλα, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διενέρ-
γεια των µεταθέσεων.»

3. Διατηρείται η εγγραφή σε επετηρίδα ιδιωτικών εκ-
παιδευτικών για τα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 682/1977 (Α΄ 244).

Θ.3. ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ,
ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε-
ΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ.

1. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστι-
τούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), χορηγεί-
ται σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα και ενώσεις
προσώπων, µε απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας  και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. α) Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντι-
στηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυ-
σικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε απόφα-
ση του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσα-
νατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 1 της παραγράφου

6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), αντικαθίστα-
ται ως εξής:
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«Φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προσώ-
πων και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
παρέχουν υπηρεσίες µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.»
γ) Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης διακρίνονται σε Κέ-

ντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βί-
ου Μάθησης Επιπέδου Δύο, του επιπέδου εξαρτώµενου
από την κτηριολογική υποδοµή.

3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και
η λειτουργία των µονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης
αρχίζει το επόµενο σχολικό έτος.

4. Σε  φυσικό  πρόσωπο  χορηγείται  άδεια  ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο,
Φροντιστηρίου και  Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
(β) έχει µόνιµη εγκατάσταση σε κράτος − µέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υ-

παλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού,
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί  σε  κατάσταση πτώχευσης και

δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση
πτώχευσης,

(στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδι-
κο βούλευµα σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλλη-
λικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, 

(ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή
ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστή-
ρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή
για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

(η) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της α-
νάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας
για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης την τελευταία δεκαετία.

5. Σε νοµικό πρόσωπο και Ν.Π.Δ.Δ. χορηγείται άδεια ι-
διωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μά-
θησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Δύο , Φροντιστηρίου  και  Κέντρου  Ξένων  Γλωσ-
σών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋ-
ποθέσεις:

(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος
- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) ο σκοπός του, σύµφωνα µε το καταστατικό του, α-
φορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης,

(γ) οι µέτοχοι ή εταίροι του δεν έχουν την ιδιότητα του
δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
και κληρικού,

(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί  σε  κατάσταση πτώχευσης και

δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση
πτώχευσης,

(στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της α-
νάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας
για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης την τελευταία δεκαετία,

(ζ) ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου πρέ-
πει να πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ΄, δ΄, ε΄,
στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

6. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτού-
του Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μά-
θησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξέ-
νων Γλωσσών χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφό-
σον για τα φυσικά πρόσωπα συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις της παραγράφου 4 και για τα νοµικά πρόσωπα οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

7. Η ένωση προσώπων ορίζει υπεύθυνο κατά νόµο στο
πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις των στοιχείων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της
περίπτωσης 4 της παρούσας υποπαραγράφου. 

8. Για την κτιριολογική υποδοµή των ιδιωτικών σχολεί-
ων Πρωτοβάθµιας  και  Δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης,
των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµα-
τικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο ανά κτιριολογική µονάδα (αυτοτελές
κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτήριο), απαιτείται: 
α) το κτίριο να έχει ισχύουσα πολεοδοµική άδεια χρή-

σης εκπαιδευτηρίου,
β) επαρκής και οµοιόµορφος τεχνητός φωτισµός και ε-

ξαερισµός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που χρησι-
µοποιούνται για βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι ερ-
γαστηρίων και βιβλιοθηκών,
γ) ελάχιστο εµβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέ-

ντε (15) τετραγωνικά µέτρα και ενάµιση (1,5) τετραγωνι-
κό µέτρο ανά εκπαιδευόµενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
δ) δύο  (2) τετραγωνικά  µέτρα ανά  εκπαιδευόµενο

στους αύλειους χώρους. Στον αύλειο χώρο συνυπολογί-
ζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδροµοι, αλλά όχι
τα δώµατα,
ε) πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύµφω-

να µε τις ισχύουσες διατάξεις,
στ) δυνατότητα πρόσβασης σε Άτοµα µε Ειδικές Ανά-

γκες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τουλάχιστον
σε µία κτιριολογική µονάδα (κτήριο ή όροφο),
ζ) στα Νηπιαγωγεία που έχουν δυναµικότητα έως εξή-

ντα (60) νήπια δεν έχει εφαρµογή το στοιχείο α΄ και το
στοιχείο δ΄ της παρούσης. Το κτίριο στο οποίο στεγάζο-
νται πρέπει να διαθέτει ισχύουσα οικοδοµική άδεια και
την πυροπροστασία όπως αυτή ρυθµίζεται από τις σχετι-
κές διατάξεις.
Στην παρούσα ρύθµιση εντάσσονται και τα Κέντρα Δια

Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, τα Φροντιστήρια και τα Κέ-
ντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία δεν υπάγονται στην πε-
ρίπτωση 10 της παρούσας υποπαραγράφου.

9. Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α΄ της προηγούµε-
νης περίπτωσης 8, αυτοτελή κτίρια που διαθέτουν ισχύ-
ουσα οικοδοµική άδεια για άλλη χρήση, δεν χρησιµοποι-
ούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια.

10. Για την κτιριολογική υποδοµή του Κέντρου Δια Βί-
ου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Φροντιστηρίων και των
Κέντρων Ξένων Γλωσσών απαιτείται ανά κτιριολογική
µονάδα (αυτοτελές κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτή-
ριο):
α) ισχύουσα οικοδοµική άδεια,
β) πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύµφωνα µε τις ι-

σχύουσες διατάξεις,
γ) ο συνολικός αριθµός εκπαιδευοµένων ανά ώρα να

µην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόµου ανά τρία (3)
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τετραγωνικά µέτρα στο συνολικό εµβαδόν του φορέα
και τον αριθµό των εβδοµήντα πέντε (75) εκπαιδευόµε-
νων,
δ) ενάµισι (1,5) τετραγωνικό µέτρο ανά εκπαιδευόµε-

νο στις αίθουσες διδασκαλίας, 
ε) επαρκής  και  άµεσος  φυσικός  φωτισµός  και  αερι-

σµός, 
στ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόµενους,
ζ) ελάχιστο  εµβαδό  αίθουσας  διδασκαλίας  δώδεκα

(12) τετραγωνικά µέτρα και 
η) βεβαίωση δύο µηχανικών περί της στατικής επάρ-

κειας του κτηρίου ως προς το µέγιστο προβλεπόµενο
πληθυσµό.»

11. Η  άδεια  ιδιωτικού  σχολείου  Πρωτοβάθµιας  και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ιν-
στιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ -
ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέ-
ντρου Ξένων Γλωσσών τροποποιείται µετά από αίτηση ,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγη-
ση αυτής.
Αιτήσεις για τροποποίηση της άδειας υποβάλλονται ά-

παξ ετησίως έως την 30ή Απριλίου εκάστου έτους για το
επόµενο διδακτικό έτος.

12. Οι ανωτέρω φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται, ε-
πί ποινή ανάκλησης αυτής της άδειας, να ενηµερώνουν
εγγράφως την  αρχή  που  χορηγεί  την  άδεια  ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, για κά-
θε µεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της ή συν-
δροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων.

13. Για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολ-
λεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ι.Ε.Κ.), ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προ-
σόντων και  Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει  γνώµη  προς  τον  Υπουργό
Παιδείας και  Θρησκευµ άτων, Πολιτισµού  και  Αθλητι -
σµού, ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων του ι-
σχύοντος Οικοδοµικού Κανονισµού. Εφόσον διαπιστω-
θούν κτιριολογικές διαφοροποιήσεις, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις
γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη, ο οποίος εντός τριάντα (30)
ηµερών οφείλει να συµµορφωθεί. Για τη διατύπωση γνώ-
µης κατατίθεται χρηµατικό ποσό υπέρ του Εθνικού Ορ-
γανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το ύψος του οποίου
καθορίζεται µε απόφαση  των  Υπουργών  Παιδείας  και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονο-
µικών της παραγράφου 18 του παρόντος.

14. α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποι-
ούνται ετησίως  µε τη  διαδικασία  της  αναγγελίας  του
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), µε την προσκόµιση των
κάτωθι:

i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί µη µεταβολής
των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παρα-
γράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών
των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος. Εφόσον έ-
χουν επέλθει µεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης
της άδειας µε την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική
τεκµηρίωση.

ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, όπου αυ-
τή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.

iii) Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης ή περί µη υποβο-
λής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου
αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
β. Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου εκά-

στου έτους.
15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται τα α-
παιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση , την τροπο-
ποίηση και την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολεί-
ου Πρωτοβάθµιας  και  Δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης,
Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φρο-
ντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε φυσικά, νο-
µικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθ-
µίζεται κάθε σχετικό θέµα.

16. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση
της άδειας Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
µατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσ-
σών υποβάλλονται και τα προγράµµατα σπουδών προς
έγκριση. Η διαδικασία της εγκρίσεως των προγραµµά-
των σπουδών καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και  Θρησκευµ άτων, Πολιτισµού  και  Αθλητι -
σµού.

17. Αναπόσπαστο στοιχείο όλων των ανωτέρω αδειών
αποτελεί και ο διακριτικός τίτλος. 

18. Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικά, νοµικά πρόσω-
πα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. την τροποποίηση
και την επικαιροποίηση αυτής απαιτείται παράβολο -ή
χρηµατικό ποσό για τους φορείς που αδειοδοτούνται α-
πό τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- το ποσό του οποίου καθορίζεται µε
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών που δηµοσι-
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Θ.4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
1. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευ-

τεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστι-
τούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου
Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται  µε απόφαση  της  αρχής
που εκδίδει την άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορή-
γησής της ή συντρέξουν οι ασυµβίβαστες ιδιότητες που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,

(β) εάν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγηθεί-
σας άδειας ή παράβαση των διατάξεων που διέπουν τη
λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων των περιπτώσε-
ων 1 και 2 του παρόντος, ακόµα και αν πρόκειται για α-
βλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του ελέγχου για
τη χορήγηση της άδειας,

(γ) µε αίτηση του κατόχου της άδειας. Στην περίπτωση
αυτή η άδεια ανακαλείται µετά το πέρας του διδακτικού
έτους ή του εξαµήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανά-
λογα µε τη διάρθρωση του προγράµµατος σπουδών του
φορέα.

2. Χορηγηθείσα άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιω-
τικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
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Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και
Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται αυτοδικαίως ε-
φόσον ο εκπαιδευτικός φορέας δεν λειτουργήσει εντός
δύο (2) ηµερολογιακών ετών.

3. Στο φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο, ένωση προ-
σώπων ή Ν.Π.Δ.Δ. η άδεια των οποίων ανακαλείται ως
διοικητική κύρωση, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για φο-
ρέα εκπαίδευσης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαρα-
γράφου Θ.1. της παρούσας παραγράφου ή άλλης µορ-
φής για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών.

Θ.5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕ-
ΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛ -
ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ  ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ  ΚΑΙ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ  ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ

1. Επιτρέπεται η  µεταβίβαση της  άδειας  ιδιωτικού
σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, Κολλεγίου , Φροντιστηρίου  και  Κέντρου  Ξένων
Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρ-
τισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Έ-
να και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο εφόσον
τόσο το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο, η ένωση προσώ-
πων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που µεταβιβάζει την άδεια, όσο και το
φυσικό ή  νοµικό  πρόσωπο  ή  η  ένωση  προσώπων  ή  το
Ν.Π.Δ.Δ. όπου µεταβιβάζεται η άδεια, -έχει τις κατά νό-
µο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

2. Η µεταβίβαση εγκρίνεται από το αρµόδιο για τη χο-
ρήγηση της άδειας όργανο. Για την έγκριση της µεταβί-
βασης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, συνοδευ-
όµενη από τη σύµβαση µεταβίβασης, και τον τελευταίο ι-
σολογισµό του µεταβιβάζοντος και του αποκτώντος την
άδεια, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που α-
ποδεικνύει την πλήρωση, των προϋποθέσεων της περί-
πτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου. 

3. Κατά τη διαδικασία µεταβίβασης διατυπώνεται γνώ-
µη από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),
όπου απαιτείται, της περίπτωσης 13 της υποπαραγρά-
φου Θ.5. της παρούσας παραγράφου. 

4. Η ως άνω αίτηση για έγκριση µεταβίβασης, συνο-
δεύεται από παράβολο ή χρηµατικό ποσό για τους φο-
ρείς που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το ποσό
του οποίου καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και
Οικονοµικών.

5. Απαγορεύεται ρητά η εκµίσθωση των αδειών των
περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.15 της πα-
ρούσας παραγράφου από τον ιδιοκτήτη ή τους κληρονό-
µους αυτού.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται να συνυποβάλονται για τη
µεταβίβαση και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.

Θ.6. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑ-
ΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Η συστέγαση, καθώς και η από κοινού προβολή, α-
ναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήµιση ή επιγραφή των µο-
νάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται εάν προκαλεί-
ται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των

καταναλωτών σχετικά µε τον πάροχο των επί µέρους εκ-
παιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο και τον
απονεµόµενο τίτλο των παρεχόµενων σπουδών. 

2. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοι-
πών υποδοµών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Κέντρων
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και των Ιδιωτικών Ινστι-
τούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), δύναται
να χρησιµοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωρα-
ρίου για την παροχή άλλων υπηρεσιών εκπαίδευσης και
κατάρτισης.

Θ.7. ΚΟΛΛΕΓΙΑ 
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α΄177), ό-

πως τροποποιήθηκε  µε το  άρθρο  45 του  ν. 3848/2010
(Α΄71), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα  κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής
µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέ-
χουν κατ΄ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συµφωνιών
πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης (franchising) µε
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, ανα-
γνωρισµένα από τις αρµόδιες αρχές στη χώρα που ε-
δρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο(bachelor)
τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης,
ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, περιλαµβάνο-
νται στη συγκεκριµένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υ-
πηρεσιών µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης, τα προγράµµατα σπουδών των οποίων οδη-
γούν σε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα
συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών έχουν πιστοποίη-
ση (accreditation) από διεθνείς οργανισµούς πιστοποίη-
σης. Τα ανωτέρω πτυχία και τίτλοι, καθώς και οι βεβαιώ-
σεις, τα  πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε άλ-
λης ονοµασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν
είναι ισότιµες  µε τους  τίτλους  που  χορηγούνται  στο
πλαίσιο του ελληνικού συστήµατος τυπικής εκπαίδευ-
σης.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008, ό-
πως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Τµήµα Κολλεγίων, το
οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και  έχει  τις  αρµοδιότητες  που  ορίζονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Του
Τµήµατος αυτού προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Δι-
οικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008, ό-
πως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αποκλειστικά και µόνο Κολλέγια που έχουν ισχύ-
ουσα άδεια µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
παρόντος.»

4. Στο άρθρο 10 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθη-
κε µε το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ρυθµίζονται θέµατα
που αφορούν στην παροχή προγραµµάτων σπουδών από
τα Κολλέγια.»
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5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του ν. 3696/2008 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού
προσώπου ή ο κατά νόµο υπεύθυνος της ένωσης προσώ-
πων και ο Διευθυντής του Κολλεγίου είναι υποχρεωµέ-
νοι να παρέχουν στο Τµήµα Κολλεγίων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο
της άσκησης των αρµοδιοτήτων του.»

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατά-
ξεων του  παρόντος  νόµου  επιβάλλονται  µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού στον ιδιοκτήτη ή στο νόµιµο εκπρόσωπο
ή στον υπεύθυνο κατά νόµο του Κολλεγίου.»

7. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 22 του ν.3696/2008 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά µε
τις κτιριολογικές υποδοµές, τους όρους λειτουργίας και
τις συνθήκες υγιεινής περιλαµβανοµένης της απαγόρευ-
σης της συστέγασης και της συλλειτουργίας πρόστιµο α-
πό 30.000 έως 50.000 ευρώ».

8. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά µε
τις κτιριολογικές υποδοµές, τους όρους λειτουργίας και
τις συνθήκες υγιεινής πρόστιµο περιλαµβανοµένης της
απαγόρευσης της συστέγασης και της συλλειτουργίας
από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση».

9. Όπου στις διατάξεις του ν. 3696/2008, αναφέρεται
«ίδρυµα της αλλοδαπής», νοείται «ανώτατο εκπαιδευτι-
κό ίδρυµα της αλλοδαπής» και όπου αναφέρεται «άδεια
ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» και «Ά-
δεια Λειτουργίας  Κέντρου  Μεταλυκειακής  Εκπαίδευ -
σης» νοείται «Άδεια Κολλεγίου».

Θ.8. ΔΙΔΙΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΑ
Το άρθρο 15 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 15
1. Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων εγγράφεται

µε αίτησή του σε Μητρώο Διδασκόντων, το οποίο τηρεί-
ται στο Τµήµα Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που εκδίδει
και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής. Το διδακτικό προσω-
πικό των  Κολλεγίων  επιλέγεται  από  τους  ιδιοκτήτες
τους ή τον νόµιµο εκπρόσωπό τους υποχρεωτικώς µετα-
ξύ αυτών που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Διδα-
σκόντων.

2. Στην αίτησή τους για εγγραφή οι υποψήφιοι διδά-
σκοντες υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύ-
µατος ή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών
της ηµεδαπής ή ισοτίµου της αλλοδαπής.

(β) Παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται µε Α-
πόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών.

(γ) Βεβαίωση του συµπράττοντος ανωτάτου εκπαιδευ-
τικού ιδρύµατος του στοιχείου β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 εφόσον δεν κατατίθεται πράξη ισοτιµίας του
στοιχείου α΄ του παρόντος. 

(δ) Δήλωση του ν. 1599/1986 περί µη καταδίκης για ο-
ποιοδήποτε αδίκηµα που αποτελεί κώλυµα διορισµού σε
δηµόσια θέση.

3. Οι διδάσκοντες κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους
στα Κολλέγια υποβάλλουν τα εξής:

(α) Πιστοποιητικό  Πρωτοβάθµιας  Υγειονοµικής  Επι-
τροπής, που τηρείται στο Κολλέγιο που προσλαµβάνο-
νται και

(β) Ποινικό Μητρώο Δικαστικής Χρήσης.
4. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 2

του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 9 του ν. 4076/2012, διατηρείται σε ισχύ.

Θ.9. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 της Υ.Α.

19780/16.2.2011 (Β΄ 472) «Προϋποθέσεις και διαδικασία
χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέ-
ρων Σπουδών», αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η συνάφεια του τίτλου σπουδών προς το γνωστικό α-
ντικείµενο διδασκαλίας  του  προηγούµενου  εδαφίου
µπορεί να αντικαθίσταται από τετραετή αποδεδειγµένη
συναφή επαγγελµατική εµπειρία ή µε πιστοποιητικό εκ-
παιδευτή συναφούς ειδικότητας χορηγούµενο από Φο-
ρέα Πιστοποίησης αναγνωρισµένο από το Ελληνικό Κρά-
τος ή από Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισµένο από τις
αρµόδιες αρχές άλλου κράτους - µέλους.»

Θ.10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΕΚ
Το στοιχείο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 της Υ.Α.

Ζ/3378/1993 (Β΄ 722) «Τροποποίηση της Απόφασης Υ-
πουργού Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων
Ζ/3378/1993 «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορή-
γησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νοµικά Πρόσω-
πα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε,
συµπληρώθηκε και ισχύει, καταργείται.

Θ.11. ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΚΕΝΤΡΩΝ  ΕΠΑΓ -
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η υπ ’ αριθµ. 9.16031/Οικ. 3.2815/10.9.2009 (Β΄ 1999)

«Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης (ΚΕΚ)» κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, ισχύει έως την 30ή Αυγούστου 2013.

Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕ-
ΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑ-
ΣΚΑΛΙΑΣ

1. Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρων
Ξένων Γλωσσών, και η άδεια κατ ’ οίκον διδασκαλίας ό-
πως ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 70 και στην παρ. 2
του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287) αντίστοιχα α-
ντικαθίστανται µε αναγγελία έναρξης ασκήσεως του ε-
παγγέλµατος που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο ε-
δάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Η α-
ναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλµατος συνο-
δεύεται από όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά που απαιτού-
νται για τη χορήγηση της άδειας.

2. Όπου στις κείµενες διατάξεις προβλέπεται άδεια
διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσ-
σών και άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας, εφεξής νοείται η
ως άνω αναγγελία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
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µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται τα δι-
καιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται µε την α-
ναγγελία έναρξης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φρο-
ντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον
διδασκαλίας και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.

4. Η αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως του επαγγέλµα-
τος συνοδεύεται από παράβολο, το ποσό του οποίου κα-
θορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
και Οικονοµικών.

Θ.13. ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΤΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΣΕ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
α. Η ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστή-

ρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παρ. 6 του άρθρου
70 του α.ν. 2545/1940 καταργείται. Η επικαιροποίηση του
φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση µεταβολής
των στοιχείων και των απαιτούµενων εκ του νόµου δικαι-
ολογητικών µε βάση τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε την
αναγγελία του προηγούµενου άρθρου, περιλαµβάνει ε-
τήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού µητρώου δικα-
στικής χρήσης εκ µέρους της αρµόδιας υπηρεσίας.

β. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και δικαιο-
λογητικών που έχουν κατατεθεί σύµφωνα µε την προη-
γούµενη υποπαράγραφο, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να
ενηµερώνει αµελλητί την αρµόδια υπηρεσία, επί ποινή α-
παγόρευσης της άσκησης του επαγγέλµατος της διδα-
σκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Θ.14. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑ-
ΛΙΑΣ

1. α. Η ανανέωση της άδειας κατ ’ οίκον διδασκαλίας
της παρ. 5 του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 καταργεί-
ται. Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού
σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και των απαι-
τούµενων εκ του νόµου δικαιολογητικών µε βάση τα ο-
ποία ο εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του άρθρου
24, περιλαµβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινι-
κού µητρώου δικαστικής χρήσης εκ µέρους της αρµόδιας
υπηρεσίας.

β. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και δικαιο-
λογητικών που έχουν κατατεθεί σύµφωνα µε την υποπα-
ράγραφο Θ.12., ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ενηµερώ-
νει αµελλητί την αρµόδια υπηρεσία, επί ποινή απαγόρευ-
σης της άσκησης του επαγγέλµατος της κατ’ οίκον διδα-
σκαλίας

Θ.15. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12

του ν. 3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα Ι.Ε.Κ. έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχι-

κής ή  και  συµπληρωµατικής  επαγγελµατικής  κατάρτι -
σης.»

2. Τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραµ-
µατεία Δια Βίου Μάθησης, ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέ-
σεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδοµής µεταφέ-
ρονται στις  Περιφέρειες  στις  οποίες  έχουν  την  έδρα
τους από τις 30.6.2013 και αποτελούν εφεξής υπηρεσίες
τους. Η  αρµοδιότητα  της  οργάνωσης  και  λειτουργίας
των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει στις Περιφέρειες και η αρµοδιό-
τητα διαµόρφωσης  και  εποπτείας  του  εκπαιδευτικού
πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου

Μάθησης. Στις Περιφέρειες µεταφέρονται και οι προβλε-
πόµενοι πόροι του κρατικού προϋπολογισµού για τη λει-
τουργία τους.

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με  απόφαση  του  κατά  περίπτωση  αρµόδιου  Υ -
πουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να ι-
δρύονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργού-
νται δηµόσια Ι.Ε.Κ. από Υπουργεία ή από Περιφέρειες ή
από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Η αρµοδιότητα
της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει
στο Υπουργείο ή την Περιφέρεια ή το νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου  που  τα  συστήνει  και  η  αρµοδιότητα
διαµόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου
τους ανήκει στη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης.»

4. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών κα-
θορίζεται το σύστηµα πιστοποίησης της αρχικής επαγ-
γελµατικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. το οποίο εφαρµόζεται
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

5. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρονται Εργα-
στήρια Ελευθέρων Σπουδών νοούνται Κέντρα Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα. Όπου στις κείµενες διατάξεις
αναφέρονται Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
νοούνται Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.»

Θ.16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 38/2010
Το προεδρικό διάταγµα 38/2010 «Προσαρµογή της ελ-

ληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σε-
πτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγ-
γελµατικών προσόντων» (Α΄ 78) τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Με το παρόν διάταγµα:
1. Εναρµονίζεται η εθνική νοµοθεσία προς:
α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και  του  Συµβουλίου  της  7ης Σεπτεµβρίου  2005
«σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προ-
σόντων», (Ε.Ε.αριθ.L 255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσπί-
ζονται οι κανόνες, σύµφωνα µε τους οποίους αναγνωρί-
ζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νοµοθετικά ρυθ-
µιζόµενου επαγγέλµατος, τα επαγγελµατικά προσόντα
που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη
- µέλη (στο εξής αναφερόµενα ως «κράτη - µέλη κατα-
γωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωµα, να α-
σκεί αυτό το επάγγελµα.
β) Την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ης

Νοεµβρίου 2006 «για την προσαρµογή ορισµένων οδη-
γιών στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προ-
σώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της
Ρουµανίας», (Ε.Ε. αριθ. L 363/20.12.2006 σελ.141), κατά
το µέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.

2. Ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της α-
ναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρ-
κειας σπουδών και φοίτησης, άλλων κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά µε την ανα-
γνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.»

2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 2
1. Οι  διατάξεις  περί  αναγνώρισης  επαγγελµατικών

προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του παρόντος
εφαρµόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - µέλους ο οποί-
ος επιθυµεί να ασκήσει νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγ-
γελµα στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει τα επαγγελµατι-
κά του προσόντα σε άλλο κράτος - µέλος είτε ως αυτοα-
πασχολούµενος είτε ως µισθωτός, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ασκούντων ελευθέρια επαγγέλµατα.

2. Όταν για ένα συγκεκριµένο νοµοθετικά ρυθµιζόµε-
νο επάγγελµα έχουν θεσπισθεί, µε χωριστή κοινοτική
νοµοθετική πράξη, άλλες ειδικές ρυθµίσεις που σχετίζο-
νται άµεσα  µε την  αναγνώριση  των  επαγγελµατικών
προσόντων, δεν εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις
του παρόντος διατάγµατος.

3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελµατικής ισο-
δυναµίας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1
του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε κάθε υπή-
κοο κράτους - µέλους ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτ-
λο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους µέ-
λους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρµογής της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

4. Εξαιρούνται της εφαρµογής των διατάξεων περί α-
ναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας της παραγρά-
φου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλµατα του Κεφα-
λαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (ανα-
γνώριση βάσει του συντονισµού των ελάχιστων προϋπο-
θέσεων εκπαίδευσης ), εφαρµόζονται  αποκλειστικά  οι
διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί Γενικού συ-
στήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.»

3. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν έχουν εφαρµογή στις

περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»

4. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2

νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο α-
ναγνωρισµένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας
σπουδών και φοίτησης, που απονέµεται από ίδρυµα τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την εθνική νο-
µοθεσία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

5. Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως ε-
ξής:

«3. Η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αυτόν που απονέµεται στο πλαί-
σιο του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέ-
χει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελ-
λάδα πρόσβαση σε συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριό-
τητα ως µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος µε τις ίδιες
προϋποθέσεις µε τους  κατόχους  συγκρίσιµων  τίτλων
του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, εκτός των πε-
ριπτώσεων που απαιτούνται αυξηµένα ακαδηµαϊκά προ-
σόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών
και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.

4. Για τους σκοπούς της ανωτέρω παραγράφου, η οι-
κονοµική δραστηριότητα  στην  οποία  επιθυµεί  να  έχει
πρόσβαση ο αιτών στην Ελλάδα είναι η ίδια µε εκείνη για
την οποία διαθέτει τις γνώσεις και δεξιότητες στο κρά-
τος µέλος καταγωγής, εφόσον οι καλυπτόµενες δραστη-
ριότητες είναι αντίστοιχες.»

6. Στο π.δ. 38/2010 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:

«Άρθρο 9Α
Οι διατάξεις του παρόντος Τίτλου (άρθρα 5 έως 9) δεν

εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται στην πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγµατος.»

7.α. Στην αρχή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 10
προστίθεται αρίθµηση παραγράφου ως εξής: «1.».
β. Προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 10 ως εξής:
«2. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρµογή στις περιπτώ-

σεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
8. Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρµογή στις

περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»

9. Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν έχουν εφαρµογή στις

περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»

10. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι παράγραφοι 1 έως 7 δεν έχουν εφαρµογή στις

περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»

11. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 οι λέξεις «ο Νο-
µάρχης της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης» αντικαθίστα-
νται ως εξής:«ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας».

12. Προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:

«Άρθρο 20Α
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 16 έως

20) δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που υπάγονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγ-
µατος.»

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 οι λέξεις «Η Νο-
µαρχιακή Αυτοδιοίκηση» αντικαθίστανται ως εξής: «Η
Περιφέρεια».

14. Στο άρθρο 50 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 έχουν εφαρµογή και στις

περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2 και σε περίπτωση δικαιολογηµένων αµφιβολιών
οι αρµόδιες ελληνικές αρχές απαιτούν από τις αρµόδιες
αρχές άλλου κράτους - µέλους επιβεβαίωση του γνησίου
των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και των τίτλων εκ-
παίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος - µέλος.»

15. Στο άρθρο 52 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις περιπτώσεις

που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
16. Στο άρθρο 53 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις περιπτώσεις

που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.»
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως

εξής:
«1. Αρµόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των εν-

διαφεροµένων και να εκδίδει: α) τις αποφάσεις αναγνώ-
ρισης των επαγγελµατικών προσόντων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, είτε επί τη βάσει
του γενικού συστήµατος αναγνώρισης των τίτλων εκπαί-
δευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι), είτε επί τη βάσει της α-
ναγνώρισης της επαγγελµατικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κε-
φάλαιο ΙΙ) και β) τις αποφάσεις αναγνώρισης της επαγ-
γελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων τυπικής ανώτατης
εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι το
Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων
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(Σ.Α.Ε.Π.).»
18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 54 οι λέξεις «Νο-

µαρχιακής Αυτοδιοίκησης » αντικαθίστανται  ως  εξής:
«Περιφέρειας».

19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 καταργείται.
20. Το άρθρο 55 αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 55
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-

των, Πολιτισµού και Αθλητισµού συλλογικό όργανο µε
την ονοµασία «Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατι-
κών Προσόντων», το οποίο λαµβάνει αποφάσεις για: α)
την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων σύµ-
φωνα µε τους όρους των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ του Τίτλου Ι-
ΙΙ, καθώς και του Τµήµατος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτ-
λου ΙΙΙ του παρόντος διατάγµατος και β) την αναγνώριση
της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των τίτλων τυπικής α-
νώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2
του παρόντος διατάγµατος.

2. Στις αρµοδιότητες του Συµβουλίου ανήκουν ιδίως:
α) Η κατάρτιση εσωτερικού κανονισµού για τη ρύθµιση

του τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων
για αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων και επαγ-
γελµατικής ισοδυναµίας, σύµφωνα µε τους όρους του
παρόντος διατάγµατος.
β) Η κρίση κάθε θέµατος κρίσιµου για την αναγνώριση

επαγγελµατικών προσόντων και ιδίως του ζητήµατος αν
απαιτείται η πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης προ-
σαρµογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε
δοκιµασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόµενο αυτής,
στο πλαίσιο του άρθρου 14 του παρόντος διατάγµατος.

γ) Η έκδοση απόφασης: i) για την αναγνώριση ή µη
των επαγγελµατικών προσόντων επί τη βάσει των προ-
σκοµιζοµένων τίτλων ή της κεκτηµένης επαγγελµατικής
πείρας, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος διατάγ-
µατος (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ Τµήµα 5) και ii) για την
αναγνώριση ή µη της επαγγελµατικής ισοδυναµίας των
γνώσεων και των προσόντων που πιστοποιούνται από
τίτλο κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης τυπι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης προς τα πιστοποιούµενα µε
τίτλο που απονέµεται στο πλαίσιο του ηµεδαπού εκπαι-
δευτικού συστήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 2.
δ) Ο έλεγχος της έγκαιρης και ορθής εκτέλεσης από

το αρµόδιο όργανο των αποφάσεών του στις περιπτώ-
σεις επιβολής δοκιµασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκη-
σης προσαρµογής ή γραπτής δοκιµασίας επαγγελµατι-
κής ισοδυναµίας.
ε) Η γνωµοδότηση επί θεµάτων αναγνώρισης τίτλων ε-

παγγελµατικής εκπαίδευσης του Τίτλου ΙΙΙ - Κεφάλαιο ΙΙΙ
του παρόντος διατάγµατος, όταν αυτό ζητηθεί από την
αρµόδια αρχή.
στ) Ο έλεγχος των επαγγελµατικών προσόντων του

παρόχου υπηρεσιών, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 7 παράγραφος 5 του παρόντος διατάγµατος,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αρµόδια αρχή του άρ-
θρου 7 παράγραφος 6 του παρόντος διατάγµατος.»

21. Το άρθρο 56 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 56 
1. Το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προ-

σόντων λειτουργεί σε δύο Τµήµατα ως εξής: Τµήµα Α΄
και Τµήµα Β΄.

2. Ο εσωτερικός κανονισµός του Συµβουλίου εγκρίνε-
ται από τα Τµήµατα Α΄και Β΄, κατόπιν εισήγησης της υ-

πηρεσίας του άρθρου 59 του παρόντος διατάγµατος. Σε
περίπτωση µη σύµπτωσης των αποφάσεων των Τµηµά-
των, υπερισχύει η απόφαση του Προέδρου.

3. Το Τµήµα Α΄ αποφαίνεται: α) επί αιτήσεων αναγνω-
ρίσεως επαγγελµατικών προσόντων, βάσει της Οδηγίας
2005/36/ΕΚ, επιπέδου αντιστοίχου προς τα οριζόµενα υ-
πό στοιχεία δ΄ και ε΄ του άρθρου 11 του παρόντος δια-
τάγµατος και β) επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελ-
µατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευ-
σης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος δια-
τάγµατος.

4. Το Τµήµα Β΄ αποφαίνεται επί των λοιπών αιτήσεων
αναγνωρίσεως επαγγελµατικών προσόντων, εφόσον συ-
ντρέχει αρµοδιότητα  του  Συµβουλίου  σύµφωνα  µε το
άρθρο 55 του παρόντος διατάγµατος.

5. Το Τµήµα Α΄ του Συµβουλίου αποτελούν:
α) Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

(Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή
του άλλο Πάρεδρο του ιδίου Υπουργείου οριζόµενο µε
απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
β) Ένας εκπρόσωπος του Διοικητικού Συµβουλίου του

Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), µε τον α-
ναπληρωτή του, οριζόµενοι µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του οργανισµού αυτού.
γ) Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένω-

σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού, µε αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας Διεύθυνσης.
δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-

πουργείου, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον
οικείο Υπουργό, για θέµατα νοµοθετικά ρυθµιζόµενων
στην Ελλάδα επαγγελµάτων.
ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή

συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελµατικής οργά-
νωσης, οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του από την ε-
παγγελµατική οργάνωση, για θέµατα νοµοθετικά ρυθµι-
ζόµενων στην Ελλάδα επαγγελµάτων.
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύµφωνα µε

το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός ε-
πιστήµονας µε εµπειρία στο χειρισµό θεµάτων αναγνώ-
ρισης επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής
ισοδυναµίας οριζόµενος από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε αναπλη-
ρωτή του άλλον ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία στο χειρι-
σµό των ως άνω θεµάτων.
ζ) Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του

παρόντος διατάγµατος µε αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας υπηρεσίας.
Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε

φορά από τον Πρόεδρο και µετέχουν στο Συµβούλιο κα-
τά περίπτωση ανάλογα µε την εξεταζόµενη υπόθεση.

6. Το Τµήµα Β΄ του Συµβουλίου αποτελούν:
α) Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους

(Ν.Σ.Κ.) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή
του άλλο Πάρεδρο του ίδιου Υπουργείου οριζόµενο µε
απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ..
β) Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένω-

σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού, µε αναπληρωτή του υπάλληλο
της ίδιας Διεύθυνσης.
γ) Ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισµού Πιστο-
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ποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολι-
σµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), οριζόµενος  µε τον  αναπληρωτή
του από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-

πουργείου που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον
οικείο Υπουργό για θέµατα νοµοθετικά ρυθµιζόµενων
στην Ελλάδα επαγγελµάτων.
ε) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή

συγγενούς αντιπροσωπευτικής επαγγελµατικής οργά-
νωσης, οριζόµενος µε τον αναπληρωτή του από την ε-
παγγελµατική οργάνωση για θέµατα νοµοθετικά ρυθµι-
ζόµενων στην Ελλάδα επαγγελµάτων.
στ) Ο Εθνικός Συντονιστής που ορίζεται σύµφωνα µε

το άρθρο 56 παρ. 4 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή ειδικός ε-
πιστήµονας µε εµπειρία στο χειρισµό θεµάτων αναγνώ-
ρισης επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής
ισοδυναµίας οριζόµενος από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε αναπλη-
ρωτή του άλλον ειδικό επιστήµονα µε εµπειρία στο χειρι-
σµό των ως άνω θεµάτων.
ζ) Ο προϊστάµενος της υπηρεσίας του άρθρου 59 του

παρόντος διατάγµατος µε αναπληρωτή του υπάλληλο
του ίδιου τµήµατος.
Οι υπό στοιχεία δ΄και ε΄ εκπρόσωποι καλούνται κάθε

φορά από τον Πρόεδρο και µετέχουν στο Συµβούλιο κα-
τά περίπτωση ανάλογα µε την εξεταζόµενη υπόθεση.

7. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι γραµµατείς των
Τµηµάτων του Συµβουλίου, µε τους αναπληρωτές τους
από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας του άρθρου 59 του
παρόντος διατάγµατος.

8. Εάν οι οικείες αρχές και επαγγελµατικές οργανώ-
σεις δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός ενός
µηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήµατος ή εάν δεν υ-
πάρχουν αντίστοιχες επαγγελµατικές οργανώσεις, το
Συµβούλιο µπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκπρο-
σώπους τους.

9. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι διετής. Σε
περίπτωση αντικατάστασης µέλους του Συµβουλίου το
νέο µέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του
µέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται να
αντικαθιστά οποιοδήποτε µέλος του Συµβουλίου µε αι-
τιολογηµένη απόφασή του.

10. Κάθε Τµήµα του Συµβουλίου ευρίσκεται σε απαρ-
τία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των µελών του µε-
ταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι
αποφάσεις λαµβάνονται  µε την  απόλυτη  πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερι-
σχύει η ψήφος του Προέδρου.

11. Κάθε Τµήµα συνεδριάζει µετά από έγγραφη πρό-
σκληση των µελών του από τον Πρόεδρο, ο οποίος συ-
ντάσσει την ηµερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί πριν α-
πό τη συνεδρίαση στα µέλη του Συµβουλίου.

12. Εισηγητής ενώπιον του Τµήµατος ορίζεται από τον
προϊστάµενο της Υπηρεσίας του άρθρου 59 ένας υπάλ-
ληλος της υπηρεσίας αυτής, ο οποίος αναπτύσσει την ει-
σήγησή του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε
περίπτωση που έχει γνωµοδοτήσει η Επιτροπή ή ο κατά
περίπτωση ειδικός επιστήµονας της παραγράφου 16 του
παρόντος άρθρου, ο εισηγητής αναπτύσσει και τις γνώ-
µες που διατυπώθηκαν στη σχετική γνωµοδότηση.

13. Το Συµβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν

πληροφορίες από τον αιτούντα ή τις αρµόδιες αρχές της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.

14. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου, κατά την κρίση
του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συµβουλίου,
δύνανται να καλούνται εµπειρογνώµονες ή άλλοι ειδικοί
προκειµένου να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι α-
νωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανω-
τέρω συνεδριάσεις µπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφε-
ρόµενος να υποβάλει γραπτώς ή προφορικώς τις από-
ψεις του.

15. Ο Γραµµατέας του Τµήµατος τηρεί τα πρακτικά των
συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον
Πρόεδρο και  µεριµνά για  τη  σύνταξη  της  αποφάσεως
του Συµβουλίου.

16. Προς υποβοήθηση του έργου του το Συµβούλιο δύ-
ναται: i) να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριµελείς
επιτροπές, αποτελούµενες από:
α) έναν εκπρόσωπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. µε τον αναπλη-

ρωτή του,
β) έναν εκπρόσωπο της κατά περίπτωση οικείας επαγ-

γελµατικής οργάνωσης µε τον αναπληρωτή του, προτει-
νόµενους από την επαγγελµατική οργάνωση,
γ) έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουρ-

γείου η οποία είναι αρµόδια για θέµατα άδειας άσκησης
του επαγγέλµατος που προτείνεται από τον οικείο Υ-
πουργό, µε τον αναπληρωτή του ή

ii) να ζητά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τον ορισµό, κατό-
πιν απόφασης του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου
Παιδείας και  Θρησκευµ άτων, Πολιτισµού  και  Αθλητι -
σµού, κατά περίπτωση ειδικού επιστήµονα από καθηγη-
τές όλων των βαθµίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων ή  από  οικεία  επαγγελµατική  οργάνωση  για
την υποβολή σε αυτό έγγραφης γνωµοδότησης.
Τα µέλη των τριµελών επιτροπών και ο ειδικός επιστή-

µονας δεν δύνανται να µετέχουν στο Συµβούλιο Ανα-
γνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων.
Εάν ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οι οικείες επαγγελµατικές οργα-

νώσεις και το οικείο Υπουργείο δεν υποδείξουν τον εκ-
πρόσωπό τους εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη του
σχετικού αιτήµατος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται να υποδείξει
εκπρόσωπο δικής του επιλογής.
Στις εργασίες των τριµελών επιτροπών παρίσταται ά-

νευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως.
17. Έργο των τριµελών επιτροπών και του κατά περί-

πτωση ειδικού επιστήµονα της παραγράφου 16 του πα-
ρόντος άρθρου είναι η διατύπωση γνώµης επί της αιτή-
σεως ως προς την ανάγκη υποβολής του αιτούντος κατά
περίπτωση σε διαδικασία αντιστάθµισης ή σε γραπτή δο-
κιµασία επαγγελµατικής  ισοδυναµίας , καθώς  και  ως
προς το περιεχόµενο αυτής. Η διατύπωση γνώµης ολο-
κληρώνεται εντός ενός µηνός από της έκδοσης της απο-
φάσεως του Συµβουλίου για τη συγκρότηση της τριµε-
λούς επιτροπής ή της αποφάσεως του Γενικού Γραµµα-
τέα για τον ορισµό του κατά περίπτωση ειδικού επιστή-
µονα. Η εν λόγω γνωµοδότηση εισάγεται από τον ειση-
γητή στο Συµβούλιο.

18. Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών και του
γραµµατέα του Συµβουλίου, καθορίζεται µε απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού, και Οικονοµικών σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις.

19. Λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Συµ-
βουλίου διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικη-
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τικής Διαδικασίας (άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999, 45
Α΄) και του Εσωτερικού Κανονισµού του Συµβουλίου.»

22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«1. Η αναγνώριση του δικαιώµατος ασκήσεως ορισµέ-
νου επαγγέλµατος , σύµφωνα  µε την  Οδηγία
2005/36/ΕΚ, γίνεται µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση
του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσό-
ντων ή µιας των λοιπών αρµόδιων προς τούτο αρχών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.

2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων
υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του παρό-
ντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υ-
ποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του πα-
ραρτήµατος VII του παρόντος διατάγµατος σε επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ορίζεται τυχόν α-
ντίκλητος του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοι-
κος Αθηνών. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή
του φακέλου εντός ενός µηνός από την παραλαβή και ε-
νηµερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγρα-
φα.»

23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9
ως εξής:

«7. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 εφαρµόζονται α-
ποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

8. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικο-
φανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων και να ζητή-
σει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστι-
κής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίη-
σή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ
του Δηµοσίου ύψους εκατό (100) ευρώ. Το Συµβούλιο Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων γνωστοποιεί
στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο µέ-
σα σε τρεις (3) µήνες.

9. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 έως 6 και 8 έχουν εφαρ-
µογή και στις περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγρα-
φο 3 του άρθρου 2 στις οποίες αρµόδιο όργανο για την
υποβολή και την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης ε-
παγγελµατικής ισοδυναµίας είναι το Συµβούλιο Αναγνώ-
ρισης Επαγγελµατικών Προσόντων.»

24. Προστίθεται άρθρο 57Α ως εξής:
«Άρθρο 57Α
Γραπτή δοκιµασία επαγγελµατικής ισοδυναµίας
1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 3 του

άρθρου 2 του παρόντος το Συµβούλιο δύναται να απαιτεί
την υποβολή του αιτούντος σε γραπτή δοκιµασία εφό-
σον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά ουσιωδώς δια-
φορετικά γνωστικά αντικείµενα από εκείνα που καλύ-
πτονται από τους τίτλους που απονέµονται στο πλαίσιο
του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος ή/και εφόσον
η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται χρονικά α-
πό εκείνη που απαιτείται στην Ελλάδα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια
αναφορικά µε τη πραγµατοποίηση της γραπτής δοκιµα-
σίας.»

25. Στο άρθρο 58 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 έχουν εφαρµογή και στις

περιπτώσεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 2.»

26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 59 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Το Τµήµα που συστάθηκε µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 12 του π.δ. 165/2000 συνεχίζει να υφίσταται και
έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στο Συµβούλιο

Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων και ιδίως
δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων για αναγνώρι-
ση επαγγελµατικών προσόντων και επαγγελµατικής ισο-
δυναµίας, τις επεξεργάζεται, προετοιµάζει τους φακέ-
λους των αιτούντων και τους εισάγει στο Συµβούλιο Α-
ναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων για την έκ-
δοση της απόφασης.
β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σηµείο Επαφής» για τους

ενδιαφεροµένους και ιδίως:
Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών

κρατών - µελών, καθώς και στα σηµεία επαφής των λοι-
πών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρή-
σιµη πληροφορία για την προβλεπόµενη στο παρόν διά-
ταγµα αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων και ε-
παγγελµατικής ισοδυναµίας και ιδίως σχετικά µε την ε-
θνική νοµοθεσία που διέπει τα επαγγέλµατα και την ά-
σκησή τους, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής νο-
µοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου
υπάρχουν. 
Συνδράµει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωµά-

των που παρέχει το παρόν διάταγµα και µέσω της συ-
νεργασίας µε τα άλλα «σηµεία επαφής» και τις λοιπές
αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Ελλάδας.
γ) Εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως, βεβαιώσεις περί υπαγω-

γής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε ευρωπαίους υπηκόους
κατόχους επαγγελµατικών προσόντων ηµεδαπής που ε-
πιθυµούν επαγγελµατική µετακίνηση και εγκατάσταση
σε άλλες χώρες εφαρµογής της εν λόγω Οδηγίας. Η αί-
τηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ύ-
ψους πενήντα (50) ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού.
δ) Αιτήσει της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Κεντρικό Σηµείο Επαφής την ενηµερώνει για την κατά-
ληξη των υποθέσεων που χειρίζεται δυνάµει του προη-
γούµενου εδαφίου, εντός δύο µηνών από την ηµεροµη-
νία κατά την οποία επιλαµβάνονται των εν λόγω υποθέ-
σεων.»

27. Η παρούσα σύνθεση του Συµβουλίου Αναγνώρισης
Επαγγελµατικών Προσόντων του άρθρου 56 του π.δ.
38/2010 καταργείται και το Συµβούλιο επανασυστήνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης 21.

Θ.17. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Θ΄ 

1. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν ήδη
χορηγηθεί παύουν να ισχύουν την 31η Αυγούστου 2013.
Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης, Κολλέγια, ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Φροντιστήρια και Κέντρα Ξέ-
νων Γλωσσών προκειµένου να συνεχίσουν τη λειτουργία
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τους µετά την 31η Αυγούστου 2013 οφείλουν να έχουν
αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου. Ειδικά, ως προς τα Κέντρα Δια Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο η ανωτέρω ηµεροµηνία καθίσταται η 31η Δεκεµ-
βρίου 2013.

2. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
(ΚΕ.Μ.Ε.), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.),
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Φροντι-
στήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών των οποίων η άδεια
λειτουργίας ή η ισχύς των δικαιολογητικών που έχουν υ-
ποβάλει για την έκδοση των αδειών έχει λήξει, θεωρού-
νται ότι λειτουργούν νοµίµως έως την 31η Αυγούστου
2013 ή την 31η Δεκεµβρίου κατά τα ανωτέρω. Η ως άνω
επέκταση της ισχύος δεν αφορά στις περιπτώσεις που έ-
χει επέλθει ή θα επέλθει έως την ως άνω προθεσµία άρ-
ση ή ανάκληση άδειας λόγω επιβολής διοικητικής κύρω-
σης.

3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6. και οι
περιπτώσεις 4 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ.7. και η
υποπαράγραφος Θ.8. της παρούσας παραγράφου αρχί-
ζει την 1η Μαίου 2013.

4. Προγράµµατα σπουδών τα οποία λειτουργούν νοµί-
µως στο πλαίσιο αδειών λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ-
κειακής Εκπαίδευσης  (Κ.Ε.Μ.Ε) και  δεν  εντάσσονται
στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.13 της παρού-
σας παραγράφου, συνεχίζουν να παρέχονται έως την ο-
λοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών, οπότε και κα-
ταργούνται.

5. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περι-
πτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας
παραγράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας, ο έλεγχος της περίπτωσης 13 της υποπα-
ραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου αντικαθίστα-
ται από δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νο-
µίµου εκπροσώπου ή του κατά νόµο υπευθύνου ότι δεν
έχουν επέλθει µεταβολές στα κτίρια που ελέγχθηκαν ή
αδειοδοτήθηκαν µε την ισχύουσα άδεια.

Θ.18. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από την 30ή Απριλίου 2013 καταργούνται:
α. Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8, τα στοιχεία α΄, β΄ και

δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, και τα άρθρα 19
και 20 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε µε το άρ-
θρο 45 του  ν. 3848/2010 (Α΄ 71), το  άρθρο  31 του  ν.
4027/2011 (Α΄ 233) και το άρθρο 9 του ν. 4076/2012 (Α΄
159).
β. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου 1 και τα στοιχεία 3

και 4 της παραγράφου 6 του άρθρου 10 και η παράγρα-
φος 6 του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163).
γ. Οι παράγραφοι 1 του άρθρου 5, το άρθρο 7 και οι πα-

ράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 8 του ν. 682/1977
(Α΄ 244).
δ. Το άρθρο 65 του α.ν. 2545/1940, όπως τροποποιήθη-

κε από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011.
ε. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 68 του α.ν.

2545/1940 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 45 παρ. 1
του ν. 3907/2011.

2. Από  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  καταργού-
νται:
α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1

ν. 3696/2008 , όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 του

ν. 3848/2010 , το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 και το άρθρο
9 του ν. 4076/2012.
β. Το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του

ν. 3879/2010 κατά το µέρος που αφορά στα Κέντρα Με-
ταλυκειακής Εκπαίδευσης. 
γ. Οι παράγραφοι 2 και 7 του άρθρου 5, το άρθρο 6, η

παρ. 5 του άρθρου  8 και οι παράγραφοι 1 έως και 3 του
άρθρου 12 του ν. 682/1977.
δ. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 11 και το άρθρο

66 του α.ν. 2545/1940, , όπως τροποποιήθηκε από το άρ-
θρο 45 παρ. 1 του ν. 3907/2011.
ε. Το άρθρο 13 του ν. 3879/2010. 

στ. Η  απόφαση  µε αρ . 916031/Οικ.3.2815/10.9.2009
(Β΄1999) «Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµα-
τικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» ισχύει έως την 30ή Αυγούστου
2013.
ζ. Οι  παράγραφοι 1 και  3 του  άρθρου  8 της  υ.α .  Ζ/

3378/1993 (Β΄ 722) «Τροποποίηση της  Απόφασης  Υ -
πουργού Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων
Ζ/3378/1993 «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορή-
γησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νοµικά Πρόσω-
πα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε,
συµπληρώθηκε και ισχύει.
η. Η µε αρ. ΣΤ/17029/22.7.2012 σχετικά µε «Τροποποί-

ηση της υ.α. Ζ/3378/93 (Β΄ 356) όπως τροποποιήθηκε,
συµπληρώθηκε και ισχύει (Β΄ 722). Οι παράγραφοι 2, 3, 4
και 5 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940. 
θ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940. 
ι. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει θέ-

µατα της παρούσας παραγράφου Θ΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛ-
ΛΑΓΗΣ

Ι .1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
H αµοιβή για η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης

κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και ε-
γκαταστάσεων κλιµατισµού καθορίζεται ελεύθερα µε έγ-
γραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Οι προ-
βλεπόµενες στο π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) ως ελάχιστες
νόµιµες αµοιβές καταργούνται. Οι εισφορές και τα δικαι-
ώµατα που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία,
υπολογίζονται εφεξής επί της συµβατικής αµοιβής.

Ι.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ
1. Επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης

στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία υπολογίζεται επί του τιµήµατος
των πωλήσεων  ηλεκτρικής  ενέργειας  που  λαµβάνουν
χώρα κατά το χρονικό διάστηµα από 1.7.2012 έως και
30.6.2014 και  αφορά  τους  λειτουργούντες  σταθµούς,
καθώς και όσους σταθµούς τεθούν σε δοκιµαστική λει-
τουργία ή ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εκα-

τοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιµήµατος πώλη-
σης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον Παρα-
γωγό στο Σύστηµα ή το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο ή στα η-
λεκτρικά συστήµατα των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών,
και ανέρχεται:
α) Σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους φωτοβολ-

ταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε δοκιµαστική λειτουρ-
γία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους έως 31.12.2011.

66



123

Αθήνα,                                                                2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Δ.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ.  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ


