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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4342
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίη−
ση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», 
όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του 
Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρ−
μογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή 
απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρα τίας 
της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ A΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129)

1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), καταργούνται 
από της ισχύος τους. 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
ν. 3865/2010 (Α΄ 120), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι και 
τις 31.12.2010 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
από 1.1.2015 και μετά, καθώς και όσοι έχουν θεμελιώ−
σει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2014 και 
έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 
1.9.2015 και μετά, δικαιούνται:».

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρ−
θρου 4 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, αντικαθίστανται 
ως εξής:

«β. Ειδικά για τον υπολογισμό του αναλογικού τμή−
ματος της σύνταξης από 1.1.2011 και μετά, των προ−
σώπων του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της 
παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 και όσων 
από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του 
ν. 2084/1992, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
από 1.1.2015 και μετά ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει 
ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά, 
δικαιούνται:».

4. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 προστί−
θεται παράγραφος 7 ως εξής: 

«7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται ανά−
λογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων 
Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους 
υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις 
τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οι κείους φορείς, 
καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηρο−
δρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, 
που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.  3395/1955 
(Α΄ 276).» 

Η παράγραφος αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος 
του ν. 4337/2015.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Άρθρο 2
Σκοπός − αντικείμενο

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ εναρμονίζεται η 
ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 
Οκτωβρίου 2012 «για την ενεργειακή απόδοση, την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/
ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ» (ΕΕ L 315 της 14.11.2012), όπως τροποποι−
ήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 
13ης Μαΐου 2013 «για την προσαρμογή της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της 
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας (ΕΕ L 
141 της 28.5.2013)».

2. Θεσπίζεται πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης προκειμένου η χώρα να συνει−
σφέρει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου 2020 
της Ένωσης για είκοσι τοις εκατό (20%) στην ενεργειακή 
απόδοση και να προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέ−
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«Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα 
(99) χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης της κοινής 
υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5.»

Άρθρο 36
Τροποποίηση διάταξης του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 20 του άρθρου 8 
του ν. 4109/2013 τροποποιείται ως εξής: 

«20. Ορίζεται μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των 
καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων έως 
31.12.2016, για λόγους εξασφάλισης της δυνατότητας 
υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της 
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007−
2013. Για ισόχρονο διάστημα παρατείνεται και η διάρ−
κεια θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των καταρ−
γούμενων και συγχωνευόμενων φορέων, με αρμοδιότητα 
την υλοποίηση των αντίστοιχων Πράξεων, μέσω των 
εγκεκριμένων Τεχνικών Δελτίων, τη διενέργεια πράξεων 
εκκαθάρισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και 
κάθε άλλης γεγενημένης έννομης σχέσης των καταρ−
γούμενων και συγχωνευόμενων φορέων. Οι εκκρεμείς 
δίκες των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φο−
ρέων, σε περίπτωση μη αποπερατώσεώς τους κατά το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα, συνεχίζονται χωρίς καμία 
άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή 
τους, από τους φορείς στους οποίους μεταβιβάζονται 
οι αρμοδιότητές τους.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 37
Ζητήματα Κέντρου Εκπαίδευσης και 
Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)

Η διάταξη του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 26 
του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), που τροποποιεί τις διατάξεις 
του π.δ. 265 (Α΄ 74), όπως ισχύουν, συναφείς ως προς 
τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου 
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές, διορίζεται 
με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τρία (3) χρόνια 
και αποτελείται από:

i. έναν οικονομολόγο και δύο εγνωσμένου κύρους και 
αξιοπιστίας πρόσωπα, που ορίζονται από τον Υπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης,

ii. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορί−
ζεται από τον οικείο Υπουργό,

iii. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ−
νας και Θρησκευμάτων, που ορίζεται από τον οικείο 
Υπουργό,

iv. έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Κέντρο, 
που ορίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου,

v. έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυ−
φλών, που ορίζεται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομι−
κών δύναται να καθορίζεται η αμοιβή για τον Πρόεδρο 

και τα μέλη του Δ.Σ. πέραν της προβλεπόμενης από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις».

Άρθρο 38
Άδεια φροντίδας παιδιού

1. Δικαιούχοι της άδειας φροντίδας παιδιού του άρ−
θρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2002−
2003 το οποίο κυρώθηκε με την περίπτωση Β΄ του άρ−
θρου 7 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111), του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 
2004−2005, της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 
2006−2007, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2008−2009 και του 
άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014, όπως ισχύουν κάθε φορά, ή, 
σύμφωνα με τυχόν ευνοϊκότερες ειδικές ρυθμίσεις, είναι 
εναλλακτικά οι εργαζόμενοι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι 
γονείς και των δύο φύλων, ανεξάρτητα από το είδος 
της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας ακόμη 
και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. Σε περίπτωση 
διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο 
των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαμβάνει 
ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφω−
νήσουν διαφορετικά. 

2.Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινή δήλωση των 
γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους 
για το ποιος θα κάνει χρήση της άδειας, ενώ μπορούν 
επίσης να συμφωνήσουν να μοιραστούν την άδεια αυτή 
για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα τα οποία γνω−
στοποιούν. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν 
στους εργαζόμενους σχετικές βεβαιώσεις.

3. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων, κανονισμών εργα−
σίας, για την άδεια φροντίδας παιδιού εξακολουθούν να 
ισχύουν ανεξάρτητα από το κριτήριο του φύλου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN

Άρθρο 39

 Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 
(Α΄ 163) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρ−
κεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να 
μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους 
πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.»

Άρθρο 40
Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193), όπως προστέθηκαν με την παρ. 9 του άρθρου 
58 του ν. 4310/2014 (Α΄258), αντικαθίστανται ως εξής: 

«6. Απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή άλλου τύπου Λυκείου, οι 
οποίοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στις πανελλαδικού 
τύπου εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, στα 
Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημά−
των των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών 
Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστι−
κής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανω−
τάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) 
και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών 
(Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και 
της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδη−
μίας (μόνο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος), καθώς 
και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα 
που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014−2015, μπορούν, αν το 
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επιθυμούν, να διαγωνισθούν με το ίδιο σύστημα εισα−
γωγής και κατά το σχολικό έτος 2015−2016, προκειμένου 
να διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των παραπάνω 
σχολών, τμημάτων και ακαδημιών. 

Εναλλακτικά, οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαί−
ωμα να επιλέξουν να συμμετάσχουν με τους ίδιους 
όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες στις εξετάσεις 
για την εισαγωγή στις σχολές, τμήματα και ακαδημίες 
σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίσθηκε με 
το ν. 4327/2015 (Α΄ 50). Το δικαίωμα συμμετοχής με το 
νέο σύστημα το διατηρούν και για τα σχολικά έτη που 
έπονται του σχολικού έτους 2015−2016. Στην περίπτωση 
αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν εντός της 
προθεσμίας που ανακοινώνεται για τους μαθητές που 
φοιτούν στη Γ’ Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος 
ενυπόγραφη αίτηση−δήλωση συμμετοχής στις πανελ−
λαδικές εξετάσεις στη σχολική μονάδα από την οποία 
αποφοίτησαν ή στην κοντινότερη στην κατοικία τους 
σχολική μονάδα, με την οποία δηλώνουν την Ομάδα 
Προσανατολισμού στην οποία επιθυμούν να κατατα−
χθούν, καθώς και σε ποια μαθήματα θα διαγωνισθούν 
πανελλαδικά.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως καθορίζονται: α) ο τρόπος, ο τόπος και ο 
χρόνος υποβολής της αίτησης − δήλωσης συμμετοχής 
στις πανελλαδικές εξετάσεις και τα απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά, β) τα δικαιολογητικά απόδειξης της συνδρο−
μής των προϋποθέσεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 όπως ισχύει, γ) οι συντε−
λεστές βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών 
δοκιμασιών, δ) ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού 
αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς 
βαθμούς των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 
και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών που προβλέ−
πονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που έχει επιλέξει 
ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο 
και τους βαθμούς με τους συντελεστές βαρύτητας των 
ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, όπου 
απαιτείται κατά περίπτωση, ε) ο τρόπος, ο τόπος και ο 
χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψη−
φίων, στ) ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των 
βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, 
ζ) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχεί−
ων και των προτιμήσεων, η) η κατάρτιση των πινάκων 
εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υπο−
ψηφίους και στα οικεία τμήματα ή σχολές εισαγωγής, 
θ) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των 
εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και 
τα λοιπά θέματα που αφορούν στην οργάνωση και στην 
εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής 
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πα−
νελλαδικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου. Με όμοια 
υπουργική απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 
στη συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλο−
γικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή 
των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193) καθώς και η παράγραφος 7 του άρθρου 43 του 
ν.4186/2013 που προστέθηκε με την παράγραφο 12 του 
άρθρου 58 του ν.4310/2014 (Α΄258) καταργούνται. 

Οι απόφοιτοι εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015−
2016 θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 

ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 με βάση το σύστημα που 
ίσχυσε το σχολικό έτος 2014−2015.

3. Στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193), 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του 
ν. 4264/2014 (Α΄118) και με την παρ. 7 του άρθρου 58 
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθενται όγδοο και ένατο 
εδάφιο ως ακολούθως: 

«Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 δίνεται κατ’ 
εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων 
εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πα−
νελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 
2014. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού 
εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 
2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 
2015 σε ποσοστό 60%.»

Άρθρο 41
Θέματα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων 
Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες

1. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267), 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του 
ν. 3748/2009 (Α΄ 29) και με την παράγραφο 11 του άρθρου 
38 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι 
κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν 
διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματι−
κών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους 
έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, 
αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση 
του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγι−
κές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον 
το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, 
περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατο−
λισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία 
τάξη Λυκείου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους 
απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια 
της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρω−
παϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με την απονομή 
σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.

β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επι−
στημονικό φορέα ή ένωση.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν 
σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δι−
καιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγ−
γραφής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

δ) Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα που 
έχουν σχέση με κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ με ανά−
λογες διακρίσεις. 

ε) Ως προϋπόθεση για τη διαδικασία συμμετοχής των 
κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στην ανωτέρω δι−
αδικασία είναι η επίτευξη μέσου όρου βαθμών στα μα−
θήματα που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 
τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού.» 

2. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 αρχίζει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 και αφορά στους 
κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ του 
σχολικού έτους 2015−2016 κι εφεξής.

Άρθρο 42
Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4283/2014 
(Α΄ 189), καθώς και οι παράγραφοι 2 και 3 του έκτου 
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άρθρου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), όπως έχουν τροποποιη−
θεί με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 
(Α΄ 71) αντιστοίχως, καταργούνται.

2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Πε−
ριφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: 

α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως 
Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχο−
λικής μονάδας. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται 
από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε 
οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., 
έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική 
υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό 
Διευθυντή Εκπαίδευσης.

γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαι−
δευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώ−
νονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπρο−
σώπους αυτών.

3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό 
Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: 

α) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως 
Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχο−
λικής μονάδας. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται 
από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Δύο εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε 
οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., 
έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική 
υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό 
Διευθυντή Εκπαίδευσης.

γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαι−
δευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώ−
νονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώ−
πους αυτών.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει η 
θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.,) 
των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Περιφερειακών 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ−
σωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), των Ανώτερων Περιφερειακών 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), του Κεντρικού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ−
σης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και του Κεντρικού Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). 

Τα ανωτέρω Συμβούλια συγκροτούνται εκ νέου, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς 
και των παραγράφων 2, 3 και 7 του άρθρου αυτού.

5. Από τη ρύθμιση της παραγράφου 4 εξαιρούνται τα 
αιρετά μέλη των Συμβουλίων αυτών, τα οποία εξακο−
λουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ως τη λήξη 
της θητείας τους.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία υλο−

ποίησης των παραγράφων 2,3 και 4 του παρόντος άρ−
θρου, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία 
για την εφαρμογή τους. 

7. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 24 του 
ν. 3699/2008 (Α΄199) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ) έναν (1) σύμβουλο ΕΕΠ ή έναν (1) σχολικό σύμβουλο 
Ε.Α.Ε. και ελλείψει αυτών έναν (1) σχολικό σύμβουλο 
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά 
προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή 
ή την Ψυχολογία. Το ανωτέρω μέλος αναπληρώνεται 
από μέλος ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ».

Άρθρο 43
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων

1. Το άρθρο 66 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Προϊστάμενοι 
οργανικών μονάδων», όπως έχει συμπληρωθεί με την 
παρ. 11 του άρθρου 38 του ν. 4305/2014 (Α΄237), αντικα−
θίσταται ως ακολούθως:

«1. Των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων προΐστανται υπάλληλοι, 
ως εξής: 

α) Σε όλες τις Γενικές Δ/νσεις του Υπουργείου υπάλ−
ληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

β) Σε όλες τις Δ/νσεις του Υπουργείου υπάλληλοι 
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανε−
πιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαί−
δευσης (ΤΕ).

γ) Σε όλα τα Τμήματα του Υπουργείου υπάλληλοι 
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπι−
στημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης (ΤΕ). Μόνο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και 
Μέριμνας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών − Δικτυακών 
Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε−
διασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης δύναται να προΐσταται και υπάλληλος εκ των 
κλάδων και ειδικοτήτων της κατηγορίας Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

2. Ειδικώς, σε όλα τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις που 
υπάγονται α) στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) στο Αυτο−
τελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και γ) στο Τμήμα Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων 
και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, δύναται να προΐ−
στανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ο ν. 3528/2007 (Α΄ 26), 
όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ν. 4275/2014 (Α΄ 149)».

2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 66 του 
π.δ. 114/2014 (Α΄181) με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από 
την αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως 
αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

Άρθρο 44
Θέματα στελεχών εκπαίδευσης

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του 
ν. 4327/2015 (Α΄ 50) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων σχολικών 
συμβούλων, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επι−
λογής νέων και την τοποθέτησή τους, άλλως έως την 
31η Αυγούστου 2016».
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2. Σχολικοί σύμβουλοι και λοιπά στελέχη εκπαίδευ−
σης, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις Προϊσταμένων 
Τμημάτων ή Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή σε θέσεις 
Προϊσταμένων των Τμημάτων Επιστημονικής − Παιδα−
γωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης, αναπληρώνονται από τον επόμενο στη 
σειρά κατάταξης στον οικείο πίνακα και ελλείψει αυ−
τού, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης, και 
επανέρχονται στις θέσεις τους ως στελέχη εκπαίδευ−
σης αν για οποιονδήποτε λόγο παύσουν να ασκούν τα 
καθήκοντα της θέσης στην οποία έχουν τοποθετηθεί. 

Τα ανωτέρω στελέχη μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 
των αποδοχών της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης 
και αυτών της θέσης στην οποία τοποθετούνται, συμπε−
ριλαμβανομένων των στελεχών, που τοποθετούνται σε 
θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Οι αναπληρωτές δεν διαγράφονται από τους οικεί−
ους πίνακες και διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν 
αιτήσεις για την κάλυψη κενούμενων θέσεων στελεχών 
της εκπαίδευσης.

3. Οι παράγραφοι 14, 15 και 16 του άρθρου 26 του 
ν. 3879/2010 (Α΄ 163), όπως ισχύουν, καταργούνται.

Άρθρο 45
Πληρωμή αποζημιώσεων

1. Δαπάνες για την πληρωμή των αποζημιώσεων από 
συμμετοχή σε συλλογικά όργανα του προσωπικού των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις Πα−
νελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από 
28.5.2014 έως 30.6.2014, είτε καθ’ υπέρβαση των εγγε−
γραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού είτε χωρίς 
την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατά−
ξεων, μπορεί να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώ−
σεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του τρέχοντος 
οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση των σχετικών με 
τα ανωτέρω διατάξεων.

2. Κατά παρέκκλιση των οικείων κειμένων διατάξε−
ων δύνανται να καταβληθούν αμοιβές για υπερωριακή 
απασχόληση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των σχολικών 
τμημάτων που λειτουργούν στη Θεραπευτική Κοινότη−
τα του Ψ.Ν.Α. «18 Άνω», η οποία πραγματοποιήθηκε το 
χρονικό διάστημα από 8.1.2015 έως 18.6.2015 είτε καθ’ 
υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπο−
λογισμού, είτε χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως 
υποχρεώσεων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 46
Αντικατάσταση διάταξης του ν. 2160/1993 (Α΄118)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«2.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανά−
πτυξης και Τουρισμού συγκροτείται εννεαμελής «Επι−
τροπή Τουριστικών Λιμένων». Η Επιτροπή αποτελείται 
από τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ−
θυνσης Τουριστικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου, 

τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχε−
διασμού και Υποδομών του ίδιου ως άνω Υπουργείου, 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Εφορείας Ενα−
λίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, έναν (1) εκπρόσωπο 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Οικονομικών, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας και έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ κατηγορίας 
Νομικού ή Οικονομολόγου ή Μηχανικού. Οι εκπρόσω−
ποι των Υπουργείων και ο πτυχιούχος ΑΕΙ ορίζονται 
από τον οικείο Υπουργό. 

β. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ως Πρόε−
δρος της Επιτροπής ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού ή ο Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργεί−
ου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά 
μέλη της Επιτροπής και ο γραμματέας της Επιτροπής 
με τον αναπληρωτή του.

γ. Εισηγητές των θεμάτων που συζητούνται στην Επι−
τροπή ορίζονται με απόφαση του Προέδρου υπάλληλοι 
της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδο−
μών. 

δ. Η σύνθεση της πιο πάνω Επιτροπής είναι δυνατόν 
να τροποποιείται με απόφαση του κάθε φορά αρμόδιου 
για θέματα τουρισμού Υπουργού.»

Άρθρο 47

1. Από το β΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
ν. 3297/2004 (Α΄ 259) απαλείφονται οι λέξεις «και των 
προμηθευτών».

2. Η παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 3297/2004 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«11. Η έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή υπο−
βάλλεται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους στον Πρωθυ−
πουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται 
στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή μπορεί να υποβάλλει 
στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τον 
Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης Τουρισμού και ειδικές 
εκθέσεις και κατά τη διάρκεια του έτους. 

Η Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή 
συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της 
Βουλής, κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της. Οι 
κάθε είδους εκθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνή−
γορος του Καταναλωτή» και του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Καταναλωτή Ελλάδας δημοσιεύονται σε ειδικές εκδό−
σεις του Εθνικού Τυπογραφείου.»

3. α)Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3297/2004 προ−
στίθεται παράγραφος 13, ως ακολούθως:

«13. Ως σημείο επαφής Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφο−
ρών (Η.Ε.Δ.) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 524/2013 ορίζε−
ται ο Συνήγορος του Καταναλωτή−Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Καταναλωτή Ελλάδας». 

β) Οι παράγραφοι 2,5 και 9 του άρθρου 4 του 
ν. 3297/2004 αντικαθίστανται, ως εξής: 

«2. Η αναφορά υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) 
έτους, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση 
της βλαπτικής για αυτόν πράξης ή παράλειψης που 
συνιστά την καταναλωτική διαφορά, και καταχωρείται 
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