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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 18
25 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4111
Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/
2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίη−
σης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκό−
λυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατο−
πιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπι−
στωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµα−
τοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατο−
δοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελλη−
νικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολό−
γων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή
των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΤAΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις υπαλλήλων Βουλής
Τροποποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων
1. Για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας
και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των υπαλλήλων
της Βουλής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνταξιο−
δοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση,
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς
υπαλλήλους των Υπουργείων.
Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανω−
τέρω προσώπων νοείται ο συντάξιμος μισθός τακτικού
υπαλλήλου Υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα

ίδια έτη υπηρεσίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, σύμ−
φωνα με τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμο−
γή από 1.1.2013 για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές
πρόσωπα υπηρετούν κατά την ημερομηνία αυτή, ανε−
ξαρτήτως του χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού
δικαιώματός τους. Από την ίδια ημερομηνία καταργού−
νται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).
2. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτω−
σης α΄ της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθί−
στανται ως εξής:
«γγ. από 2.000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, μει−
ώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε
περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπο−
λείπεται των 1.800,01 ευρώ και
δδ. από 3.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο
του ποσού κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση
το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται
των 2.550,01 ευρώ.»
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της υποπαραγρά−
φου Β3 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι συνταξιού−
χοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι με
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύμφωνα με γνωμά−
τευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής
ΤΗΣΥΕ).»
4. Στο τέλος της υποπαραγράφου Β4 της παραγράφου
Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση από 1.1.2013 το συνολικό ετήσιο ποσό
των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και
του επιδόματος αδείας που καταβαλλόταν μέχρι την
31.12.2012 στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της υπο−
παραγράφου Β3, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή
της με τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης,
επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και το ποσό που
αντιστοιχεί κατά μήνα προσαυξάνει τη μηνιαία σύνταξη
των προσώπων αυτών.»
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 ισχύουν
από 19.11.2012.
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που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του
ν. 4053/2012 (Α΄ 44) και στην παράγραφο 2 του άρθρου
7 του ν. 4053/2012.»
γ. Η ΕΛΤΑ ΑΕ υποχρεούται με τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου να διενεργήσει αμέσως όλες τις απα−
ραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταβιβάσει άνευ
ανταλλάγματος, ατελώς και χωρίς καμία άλλη επιβά−
ρυνση στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού
Μουσείου το σύνολο των ενθυμημάτων, των γραμμα−
τοσήμων και κάθε είδους αντικειμένων, περιλαμβανομέ−
νων ενδεικτικά των γραμματοσήμων, φακέλων, μακετών
καλλιτεχνών και δοκιμίων, καθώς και τις εκτυπωτικές
πλάκες και τα φύλλα εκδόσεων της Μεγάλης κεφαλής
του Ερμή και τα βιβλία και περιοδικά που περιέχονται
στην συλλογή του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μου−
σείου, το οποίο λειτουργεί ως τμήμα της ΕΛΤΑ ΑΕ.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΤΑ ΑΕ προβαίνει σε
κάθε αναγκαία απόφαση ή/και πράξη προκειμένου να
υλοποιηθεί η μεταβίβαση του συνόλου των ενθυμημά−
των και αντικειμένων στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και
Ταχυδρομικού Μουσείου.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που τυχόν θα
προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 28
Τροποποίηση του ν. 3886/2010 «Δικαστική
προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Α΄ 173)
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α΄
173), προστίθενται εδάφια β΄, γ΄, και δ΄ ως εξής:
«Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής
πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την πρώτη συζήτηση της
υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται
σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περι−
λαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν μπορεί
να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά
διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες, υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικα−
στικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε
ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοί−
χως, το οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε..
Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτή−
σεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον
αιτούντα».
Άρθρο 29
1. Η προθεσμία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο
της εσωτερικής υποπαραγράφου α΄ της υποπερίπτω−
σης α και στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης
β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η6 της πα−
ραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222), και αφορά τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές
γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, παρατείνεται
μέχρι την 28.2.2013.

2. α. Η «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης του Σιδηροδρο−
μικού Τροχαίου Υλικού» («ΕΕΣΣΤΥ») είναι αρμόδια, ως πλη−
ρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου, για τη διαχείριση
και εκμίσθωση σε τρίτους του σιδηροδρομικού τροχαίου
υλικού που είτε ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο είτε ανήκει
στην EUROFIMA και μισθώνεται από το Ελληνικό Δη−
μόσιο δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ως
διαχειριστής του τροχαίου υλικού, η ΕΕΣΣΤΥ έχει ιδίως
τις παρακάτω αρμοδιότητες: επιλέγει με διαγωνιστικές
διαδικασίες τους μισθωτές του τροχαίου υλικού που δι−
αχειρίζεται, διαπραγματεύεται τους όρους εκμίσθωσης,
συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις, παρακολουθεί την εξέ−
λιξη των μισθωτικών συμβάσεων, εισπράττει το μίσθωμα
και το αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο. Για τις υπηρεσίες
διαχείρισης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που
παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο, η ΕΕΣΣΤΥ λαμβάνει αμοι−
βή διαχείρισης η οποία προσδιορίζεται ως ποσοστό του
εισπραττόμενου μισθώματος και το ύψος της δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις αντίστοιχες αμοιβές αγοράς για τη δια−
χείριση μισθωτικών συμβάσεων περιουσιακών στοιχείων.
β. Η ανάθεση της διαχείρισης του σιδηροδρομικού
τροχαίου υλικού στην ΕΕΣΣΤΥ διενεργείται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
στην οποία προσδιορίζεται το τροχαίο υλικό του οποίου
ανατίθεται η διαχείριση, η χρονική διάρκεια της διαχεί−
ρισης, ο τρόπος απόδοσης του μισθώματος στο Ελλη−
νικό Δημόσιο, το ύψος της αμοιβής της ΕΕΣΣΤΥ για τις
υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει, τυχόν ειδικότεροι
όροι σχετικά με τις διαχειριστικές της αρμοδιότητες,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
γ. Για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από μι−
σθωτές του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού σε συμβά−
σεις που διαχειρίζεται η ΕΕΣΣΤΥ σύμφωνα με τις παρα−
γράφους 1 και 2, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στην περίπτωση αυτή, τα
αρμόδια όργανα της ΕΕΣΣΤΥ οφείλουν να ειδοποιούν
αμελλητί τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
για την ενεργοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των
οφειλομένων.
δ. Οι συμβάσεις εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρε−
σιών, προμήθειας αγαθών και εκτέλεσης έργων που συ−
νάπτει η ΕΕΣΣΤΥ διενεργούνται κατ’ εξαίρεση από κάθε
κείμενη διάταξη σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων, πλην του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των διατάξεων περί προσυμβατικού ελέγχου
των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτει η ΕΕΣΣΤΥ, κα−
θορίζεται με σχετικούς κανονισμούς που εγκρίνονται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύ−
ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 30
1. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.3 της πα−
ραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, μετά
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τις λέξεις « και ενώσεις προσώπων» προστίθενται οι λέ−
ξεις « και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)».
2.α. Στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 2 της
υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012, διαγράφονται οι λέξεις «η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
β. Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 2 της υποπα−
ραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα κέντρα δια βίου μάθησης είναι πάροχοι υπηρεσιών
μη τυπικής εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελμα−
τικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και διακρί−
νονται σε επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο, με βάση την
κτηριολογική τους υποδομή. Οι Επιχειρήσεις Προσωρι−
νής Απασχόλησης και τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως
Εργασίας που ασκούν νομίμως τις δραστηριότητές τους
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις παρέχουν υπηρεσίες
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
χωρίς να θίγονται από τις ρυθμίσεις του παρόντος.»
γ. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
3. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρα−
γράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 τροπο−
ποιείται ως εξής:
«3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός τεσσάρων
(4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.»
4. α. Το στοιχείο ζ΄ της περίπτωσης 4 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012 (Α΄
222) όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012
(Α΄ 229) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου
ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 5.12.2012.
5.α. Στο στοιχείο γ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 προστίθεται στην αρχή της πρότασης
η φράση «για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ.,».
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 5.12.2012.
6. α. Στο στοιχείο ζ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 προστίθεται στο τέλος της πρότασης
η φράση «,εξαιρουμένων των εκπροσώπων των Ν.Π.Δ.Δ.».
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 5.12.2012.
7. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του στοιχεί−
ου δ΄ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
προστίθεται η φράση: «ή χώρους εκτόνωσης.»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 5.12.2012.
8. Στο στοιχείο δ΄ της περίπτωσης 8 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «αλλά όχι τα
δώματα».
9. Στο στοιχείο ζ΄ της περίπτωσης 8 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, οι λέξεις «και το στοιχείο δ΄» αντικα−
θίστανται από τις λέξεις «και το στοιχείο ε΄».
10. α. Η περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Θ.3. της
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παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
καταργείται.
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
11. Στο στοιχείο γ΄ της περίπτωσης 10 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, οι λέξεις «τρία (3) τετραγωνικά μέτρα»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «δύο και μισό (2 ½ ) τε−
τραγωνικά μέτρα.»
12. Η περίπτωση 11 της υποπαραγράφου Θ.3 της πα−
ραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστη−
ρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο, τροποποιείται μετά από αίτηση, σύμφωνα
με τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής.
Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται εντός τεσσάρων
(4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.»
13. α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπα−
ραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 οι λέξεις «ως προς τη συνδρομή των
προϋποθέσεων του ισχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «ως προς τη συνδρομή
των κτιριολογικών προϋποθέσεων του παρόντος».
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
14. α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 13 της
υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012, οι λέξεις «εντός τριάντα (30)
ημερών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εντός δεκαπέντε
(15) ημερών».
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
15. α. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ και το υπο−
στοιχείο α.i της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3
της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιού−
νται ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 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 κτηριολογικών προδιαγραφών
των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν
επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της
άδειας με την αναγγελία, κατατίθεται όλη η σχετική
τεκμηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και
10 της παρούσας υποπαραγράφου.»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
γ. Το στοιχείο β΄ της περίπτωσης 14 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε
δεύτερου έτους.».
δ. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
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16.α. Τα υποστοιχεία ii και iii του στοιχείου α΄ της πε−
ρίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου
Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται
ως εξής:
«α. ii) «Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) περί εξουσιο−
δότησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την
έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλι−
στικής ενημερότητας, καθώς και πιστοποιητικών περί
μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη
σε κατάσταση πτώχευσης».
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 5.12.2012.
17. α. Η περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Θ.3. της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
τροποποιείται ως εξής:
αα. Στο πρώτο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης δι−
αγράφονται οι λέξεις «και φροντιστηρίου και Κέντρου
Ξένων Γλωσσών» και οι λέξεις «προς έγκριση».
ββ. Στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης οι
λέξεις «της εγκρίσεως» αντικαθίστανται με τη λέξη
«υποβολής».
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
18. α. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως
αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 (Α΄ 229)
προστίθεται περίπτωση 19 ως εξής:
«19. Το αυτό φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο,
Ν.Π.Δ.Δ. ή ένωση προσώπων δύναται να κατέχει περισ−
σότερες της μίας άδειες, οι οποίες προβλέπονται από
την παρούσα παράγραφο, υπό τον όρο ότι πληρούνται
όλες οι προϋποθέσεις για εκάστη ξεχωριστά.»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 5.12.2012.
19. Η περίπτωση 17 της υποπαραγράφου Θ.3 της πα−
ραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«17. Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των περιπτώ−
σεων 1 και 2 της παρούσας υποπαραγράφου αποτελεί
ο διακριτικός τίτλος, ο οποίος είναι διαφορετικός για
εκάστη άδεια που κατέχεται από το αυτό φυσικό πρό−
σωπο, νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων.»
20. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται περίπτω−
ση 20 ως εξής:
«20.Οι κάτοχοι άδειας της περίπτωσης 1 της παρού−
σας υποπαραγράφου, εκτός των ιδιωτικών σχολείων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφό−
σον κάνουν χρήση εργαστηριακών χώρων που έχουν
τεθεί συμβατικά στη διάθεσή τους για την κάλυψη των
αναγκών των σπουδαστών τους, οι χώροι αυτοί εξαι−
ρούνται της υποχρέωσης των στοιχείων α΄ και ε΄ της
περίπτωσης 8 της παρούσας υποπαραγράφου.»
21. α. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.4 της
παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η άδεια των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 του παρόντος νόμου που κατέχεται από
φυσικό πρόσωπο, ένωση προσώπων, νομικό πρόσωπο ή
το Ν.Π.Δ.Δ. ανακαλείται αυτοδικαίως, εφόσον διαπιστω−
θεί οποιαδήποτε άρνηση συμμόρφωσης, καθ΄ υποτροπή
παράβαση ή δυστροπία σε υποδείξεις και συστάσεις
ως προς τις περιπτώσεις 8 και 10 της υποπαραγράφου

Θ.3 του παρόντος. Στο αυτό φυσικό πρόσωπο, νομικό
πρόσωπο, ένωση προσώπων ή Ν.Π.Δ.Δ., η άδεια των
οποίων ανακλήθηκε ως ανωτέρω, δεν χορηγείται εκ
νέου άδεια για φορέα εκπαίδευσης των περιπτώσεων
1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3. ή άλλης μορφής, για
χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
22. Στην παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Θ.6 της
παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
μετά τις λέξεις «και των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)» προστίθενται οι λέξεις
«και των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών.».
23. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008
(Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ−
θρου 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και αντικαταστάθη−
κε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7 της
παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής
μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέ−
χουν κατ΄ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών
πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising)
με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που
εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor)
τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
β. Επίσης περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατη−
γορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυ−
κειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα
σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα
σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς
οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης.
γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιη−
τικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση
που χορηγούν τα κολλέγια των στοιχείων α΄ και β΄
της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης
επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαί−
δευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης
σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της
Θ.16 της παρούσης.»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
24.α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3696/ 2008,
όπως προστέθηκε με την περίπτωση 4 της υποπαρα−
γράφου Θ.7. της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 διαγράφεται.
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
25. α. Στην περίπτωση Θ.11 της παραγράφου Θ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οι λέξεις «έως την 30ή
Αυγούστου 2013» αντικαθίστανται με τις λέξεις «έως την
30ή Απριλίου 2013».
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
26. α. H περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.12 της
παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
διαγράφεται.
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β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
27. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ.38/2010
(Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της
υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της
αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπι−
κής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρ−
κειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο
πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας
σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας
σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό
κύκλο σπουδών άλλων κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων.»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
28. α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ.38/2010,
όπως προστέθηκε με την περίπτωση 4 της υποπαρα−
γράφου Θ.16 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου
2 νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο
αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκει−
ας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο
πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας
σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας
σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό
κύκλο σπουδών, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής
ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νομο−
θεσία κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
29. α. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.16 της
παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτ−
λου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο
πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμ−
φωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος,
παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει
στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη
οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπα−
σχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με
τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκ−
παιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που
απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως
για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επι−
στημονικού προσωπικού.»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 5.12.2012.
30. α. H περίπτωση 22 της υποπαραγράφου Θ.16 της
παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
« 22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθί−
στανται ως εξής:
«1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμέ−
νου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/
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ΕΚ, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμ−
βουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων 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
υποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του
παραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επίση−
μη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η ίδια Υπηρεσία
βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου εντός ενός μηνός
από την παραλαβή και ενημερώνει τον αιτούντα για
τυχόν ελλείποντα έγγραφα. Η αίτηση συνοδεύεται από
παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το
ύψος του παραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμό−
ζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
31. α. Η περίπτωση 23 της υποπαραγράφου Θ.16 της
παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και
9 ως εξής:
«7. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 εφαρμόζονται
αποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδι−
κοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου
Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων και να ζη−
τήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός απο−
κλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
κοινοποίηση της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παρά−
βολο υπέρ του Δημοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το
Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων
γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση του το
αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 5.12.2012.
32. Στο άρθρο 57 του π.δ. 38/2010, όπως τροποποι−
ήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, προστίθεται
παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων στις περιπτώ−
σεις που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
2 στις οποίες αρμόδιο όργανο για την υποβολή και
την εξέταση της αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικής
ισοδυναμίας είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγ−
γελματικών Προσόντων πρέπει να ολοκληρώνεται το
αργότερο εντός έξι μηνών από τη συμπλήρωση του
φακέλου του αιτούντος με όλα τα απαραίτητα δικαιολο−
γητικά. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι παράγραφοι
1 έως 2, 6 και 8.»
33. α. Στην υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται πε−
ρίπτωση 28 ως εξής:
«28. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
π.δ. 38/2010, εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις των
στοιχείων α΄και β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγρά−
φου Θ.7 της παραγράφου Θ΄ από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 5.12.2012.
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34. α. Μετά την υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου
Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 προστίθεται
νέα υποπαράγραφος Θ.17 ως εξής:
«Θ.17. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 σε
κάθε απόφοιτο των δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης που άρχισε την πρακτι−
κή του άσκηση από 1.10.2008 έως και 30.6.2015 και την
ολοκλήρωσε το αργότερο έως 31.12.2015, καταβάλλεται
επιδότηση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ ανά εξάμηνο.»
β. Οι υποπαράγραφοι Θ.17 και Θ.18 της παραγράφου
Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 αναριθμούνται
σε υποπαραγράφους Θ.18 σε Θ.19 αντίστοιχα.
γ. Η ρύθμιση των προηγούμενων περιπτώσεων ισχύει
από 5.12.2012.
35. α. Στην περίπτωση 1 της αναριθμημένης υποπα−
ραγράφου Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οι λέξεις «καθίσταται
η 31η Δεκεμβρίου 2012» αντικαθίστανται με τις λέξεις
«μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013».
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
36. α. Η περίπτωση 4 της αναριθμημένης υποπαραγρά−
φου Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατ’ εξαίρεση, τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευ−
σης (ΚΕ.Μ.Ε) που διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ
και παρέχουν προγράμματα που δεν εντάσσονται στην
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ΄ της παρούσας
παραγράφου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, ο πάροχος δικαιούται την παροχή, χωρίς καμία
άλλη υποχρέωση ή κόστος, άδεια λειτουργίας Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο για την συνέχιση της
παροχής τους. Οποιαδήποτε άλλα προγράμματα τα
οποία επιθυμεί ο πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει,
υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στα προγράμ−
ματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.»
β. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.
37. α. Η περίπτωση 5 της αναριθμημένης υποπαραγρά−
φου Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5α. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των
περιπτώσεων 1 και 2, εκτός των Φροντιστηρίων και των
Κέντρων Ξένων Γλωσσών της περίπτωσης 10 της υπο−
παραγράφου Θ.3 που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυ−
σης και λειτουργίας, η διαδικασία των περιπτώσεων 8,
10 και 13 της υποπαραγράφου Θ.3 αντικαθίσταται από
δήλωση του ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου
εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ότι ισχύουν
οι κτιριολογικές προϋποθέσεις του παρόντος.»
β. Τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών
της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 που διαθέ−
τουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αδειοδο−
τούνται με μόνη την υποβολή δήλωσης του ν.1599/1986
του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά
νόμο υπευθύνου, ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στις
προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αδειοδοτήθηκαν.
γ. Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει
από 19.11.2012.

38. Η περίπτωση 3 της αναριθμημένης υποπαραγρά−
φου Θ.18. (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6, οι
περιπτώσεις 5 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ. 7 και
η υποπαράγραφος Θ.8 της παραγράφου Θ΄ αρχίζει την
1η Μαΐου 2013».
39. Στην αναριθμημένη υποπαράγραφο Θ.18 (πρώ−
ην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/ 2012, προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:
«6. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων παροχής εκπαί−
δευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2 της
υποπαραγράφου Θ.3, εφεξής νοείται άδεια.»
40. Ο τίτλος του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδη−
γία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες
διατάξεις.»
41. Από τις 5.12.12 καταργούνται τα άρθρα 14, 15, 16, 17,
18 και 19 του ν. 3227/2004 (Α΄31).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 31
Ενεργειακοί Επιθεωρητές
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄
177) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης
και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από
ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες
μηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενερ−
γειακού Επιθεωρητή με την εγγραφή τους στο Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών.»
2. Στο άρθρο 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται
νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθε−
ωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ
παράβολο πενήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό (100)
ευρώ. Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και
αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745).»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄
177) αναριθμείται σε παράγραφο 3 και αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει
να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, με την επιφύλαξη
της παραγράφου 5:
α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτο−
νας, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή
μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελ−
ματικών προσόντων στη χώρα μας κατ΄ εφαρμογή του
π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).
β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα και να συμμετέχει επιτυχώς σε εξετάσεις
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 192/2011 απόφαση του

