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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 229
19 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012
και του ν. 4093/2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπει−
γόντων θεμάτων σχετικά με την ορθή νομοθέτηση ορι−
σμένων διατάξεων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012,
που αποτελούν προαπαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο
του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο−
νομικής Στρατηγικής 2013−2016.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου
αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 1
Συμπλήρωση διατάξεων του ν.3865/2010 και του
ν.4093/2012
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 υπολο−
γισμό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων λογίζεται
ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργεί−
ου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας,
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τις οικείες
συνταξιοδοτικές διατάξεις. Οι διατάξεις της παραγρά−
φου αυτής έχουν εφαρμογή από 1.1.2013 για όσα από τα
αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα υπηρετούν κατά την
ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου θεμελίωσης
του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους. Από την ίδια
ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 15
του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).
2. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ΄ της περ. α’ της
υποπαραγράφου Β.3. της παραγράφου Β του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίστανται 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 περ. δ’ της υποπαραγράφου Β.3.
της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
αντικαθίστανται ως εξής:
«Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι τετραπλη−
γικοί και παραπληγικοί καθώς και όσοι έχουν υποστεί
ακρωτηριασμό των δύο άνω ή των δύο κάτω άκρων ή
του ενός άνω και του ενός κάτω άκρου, που λαμβάνουν
σύνταξη από το Δημόσιο με βάση τις διατάξεις του
τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1
και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄210) ή λαμβάνουν το επίδομα
ανικανότητας της παρ. 5 ή της παρ. 6 του άρθρου 54
του π.δ. 169/2007 (Α΄210).»
4. Στο τέλος της υποπαραγράφου Β.4. της παραγρά−
φου 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 στα πρόσωπα
της περ. δ’ της υποπαραγράφου Β.3. πριν από την ισχύ
του νόμου αυτού, επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση
και το ποσό που αντιστοιχεί κατά μήνα προσαυξάνει
τη μηνιαία σύνταξή τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 2
Επείγουσες μισθολογικές διατάξεις
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
της υποπερίπτωσης Ι) της περίπτωσης 28 της υποπα−
ραγράφου 1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου
του ν.4093/2012, αντικαθίσταται από 1.8.2012, ως εξής:
«1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της
ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου
του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προ−
σωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, των υπαλλή−
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και εκείνους που υπάγονται στις περιπτώσεις αα), ββ),
γγ), δδ) της περίπτωσης β) της παραγράφου 7 του άρ−
θρου 37 του ν. 3986/2011 όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, καθώς
και τους υπαλλήλους των οποίων ο ή η σύζυγος τίθεται
σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου.»
Άρθρο 6
Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών,
Υποδομών και Δικτύων
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998
(Α΄ 228), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της
υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου
πρώτου του ν.4093/2012, μετά τις λέξεις «συνοδεύεται
υποχρεωτικά από» προστίθεται η λέξη «απλά» και μετά
τις λέξεις «όπως ορίζεται στο άρθρο 15» προστίθενται
οι λέξεις «του παρόντος».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, όπως
τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγρά−
φου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του
ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδι−
ας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ
για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για
την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του
λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός ενός μηνός από
την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υπο−
βολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός από
την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υπο−
βολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, η
άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού
επιτρέπεται αυτοδικαίως με την επίδειξη του αντιγρά−
φου της αναγγελίας και αποδεικνύεται αυτομάτως η
επαγγελματική ιδιότητα του λογιστή – φοροτεχνικού. Σε
περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλμα−
τος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενημερώνει εγγρά−
φως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους
της απαγόρευσης. Το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη
και μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αναγγελία,
να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να
προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας,
αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋπο−
θέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή
φοροτεχνικού. (εδάφιο γ της παρ.1 του άρθρου 3 του
ν.3919/2011).»
3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998,
όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 2 της υποπα−
ραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου
του ν.4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας
και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται
η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των
οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Οικονομικών. Η ιδιότητα του μέλους
του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά την
1.1.2014.»
4. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 10
Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνι−
κών υπηρεσιών − Αντιπρόσωποι

1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λο−
γιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται αναγ−
γελία έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών,
στο ΟΕΕ με την ακόλουθη διαδικασία.
2. Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται
από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δήλω−
ση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστι−
κών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται
από επικυρωμένα αντίγραφα των κατά νόμο εγγράφων
ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη
σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική
έναρξη δραστηριότητας του νομικού προσώπου. Εάν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ενός (1) μηνός από την
ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής
των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, το νομι−
κό πρόσωπο μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές
και φοροτεχνικές υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη του
αντιγράφου της αναγγελίας.
3. Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος
ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα πα−
ροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε
φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση
με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιο−
δοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις
που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή
Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της
επαγγελματικής ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού.»
5. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγρά−
φου Η.3 «Διάθεση παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής
ηλικίας» της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 καταργείται.
6. Η υποπαράγραφος 13 της παραγράφου ΙΕ. «Προ−
σαρμογή στην Οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006
«Για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς
οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και άλ−
λες διατάξεις» του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
καταργείται και αναριθμούνται οι υποπαράγραφοι 14
και 15 σε 13 και 14 αντίστοιχα.
Άρθρο
ρ ρ 7
Επείγουσες
ρυθμίσεις
αρμοδιότητας
γ
ςρ
μ
ς θεμάτων
μ
ρμ
η
Υπουργείου
γ
Παιδείας
ς και Θρησκευμάτων,
ρη
Πολιτισμού και Αθλητισμού
1. Στην υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης 2 της υποπα−
ραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου
του ν.4093/2012 μετά τις λέξεις «Τα Κέντρα Δια βίου μά−
θησης» προστίθενται οι λέξεις «είναι πάροχοι υπηρεσιών
μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης, κατάρτισης και
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και».
2. 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».
3. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπα−
ραγράφου 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».
4. Η περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Θ.3. της πα−
ραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, τρο−
ποποιείται ως εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης διαγρά−
φονται οι λέξεις «και φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων
Γλωσσών» και οι λέξεις «προς έγκριση».
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β. Στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης οι
λέξεις «της εγκρίσεως» αντικαθίστανται με τη λέξη
«υποβολής».
5. Στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.4. της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012,
οι λέξεις «της υποπαραγράφου Θ.1.» αντικαθίστανται
με τις λέξεις «της υποπαραγράφου Θ.3.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.3696/2008 (Α΄
177), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
45 του ν.3848/2010 (Α΄ 71) και αντικαταστάθηκε 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 στοιχείου 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. »
7. 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.
8. Στην περίπτωση Θ.11. της παραγράφου Θ του άρ−
θρου πρώτου του ν.4093/2012 οι λέξεις «έως την 30η
Αυγούστου 2013» αντικαθίστανται με τις λέξεις «έως
την 30η Απριλίου 2013».
9. H περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.12. της πα−
ραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 δι−
αγράφεται.
10. 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
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Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της
Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων.»
11. 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.»
12. 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/ΕΚ,
γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Συμβου−
λίου 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 επί−
σημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και ορίζεται
τυχόν αντίκλητος του αιτούντος, ο οποίος πρέπει να
είναι κάτοικος Αθηνών. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την
παραλαβή του φακέλου εντός ενός μηνός από την πα−
ραλαβή και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλεί−
ποντα έγγραφα. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο
υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος του
παραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»».
13. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.17. της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 οι
λέξεις «καθίσταται η 31η Δεκεμβρίου 2012» αντικαθί−
στανται με τις λέξεις «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013».
14. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.17. της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«4, Κατ’ εξαίρεση, για προγράμματα σπουδών τα οποία
λειτουργούν νομίμως στο πλαίσιο αδειών λειτουργίας
Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) και δεν
εντάσσονται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7.
της παρούσας παραγράφου, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, ο πάροχος υποχρεούται να συνεχίσει
να τα παρέχει έως την ολοκλήρωσή τους, οπότε και
καταργούνται.»
15. Στην περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17. της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 η
φράση «ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές στα κτίρια που
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ελέγχθηκαν ή αδειοδοτήθηκαν με την ισχύουσα άδεια»
αντικαθίσταται με τη φράση «ότι ισχύουν οι κτιριολο−
γικές προϋποθέσεις του παρόντος .»
16. Η περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Θ.3. της πα−
ραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 δι−
αγράφεται.
17. Στο τέλος του στοιχείου i) της υποπερίπτωσης α
της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3. της πα−
ραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 προ−
στίθεται η φράση «που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5,
6, 8, 9 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου.»
Άρθρο 8
Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες – Ενεργειακοί Επι−
θεωρητές − Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ)
1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτι−
ρίων 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. Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθε−
ωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ
παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ετησίως εκατό
(100) ευρώ, αντίστοιχα. Από τα νομικά πρόσωπα κατα−
βάλλεται εφάπαξ παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ
για την εγγραφή τους. Τα ποσά αυτών εισπράττονται
από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Τα−
μείου (ΚΑΕ 3745). Με κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται η καταβολή και
η είσπραξη των ανωτέρω ποσών μέσω τραπεζικού λο−
γαριασμού του Πράσινου Ταμείου.
3. Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να
διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 5:
α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας
, 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 της
σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα και να συμμετέχει επιτυχώς σε εξετάσεις
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 192/2011 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
4. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διε−
νέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των
κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή
κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας
ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συ−
στημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας,
συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως εκατό
κιλοβάτ (100 kW). Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών
οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί δύνανται να διενεργούν ενερ−
γειακές επιθεωρήσεις κτιρίων όλων των κατηγοριών
και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού
ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.
5. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποι−
ηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να

εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και
να ασκήσουν τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επι−
θεωρητή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
13 του π.δ.38/2010 (Α΄ 78).
6. Οι πιστοποιημένοι και νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώ−
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεωρητές,
που δεν μετακινούνται προς την ελληνική επικράτεια για
μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά προκειμένου
να ασκήσουν προσωρινά ή περιστασιακά το εν λόγω
επάγγελμα στη χώρα μας, υπάγονται στις ρυθμίσεις των
άρθρων 5 έως 9 του παραπάνω π.δ. 38/2010.
7. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από Ανώ−
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ−
γελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Με την ολο−
κλήρωση του προγράμματος, σε κάθε εκπαιδευόμενο
που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική
Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαι−
δευτικό φορέα.
8. Η εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται από το
ΤΕΕ, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, με την επο−
πτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή ηλεκτρονικώς,
επί θεμάτων της ύλης του εκπαιδευτικού προγράμματος
και με ανωνυμία των εξεταζομένων έως την έκδοση των
αποτελεσμάτων.
Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις
καταβάλλεται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στο
φορέα που τις διενεργεί.
9. Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, με από−
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειμένου να
εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η ισοτιμία και η διαφάνεια
της διαδικασίας.
Η εξεταστική επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτε−
λείται από:
α) πέντε (5) εκπροσώπους του ΤΕΕ, οριζόμενους από
το ΤΕΕ,
β) δύο (2) εκπροσώπους της Επιστημονικής Ένωσης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), οριζό−
μενους από την ΕΕΤΕΜ,
γ) δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
10. Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους
εκπροσώπους τους εντός διαστήματος ενός (1) μηνός
από τη σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους και για τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εξεταστικής
επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής ορίζει τα ελλείποντα μέλη κατά την
κρίση του, από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα
ενεργειακών επιθεωρήσεων από πανεπιστημιακούς ή
ερευνητικούς φορείς.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι
δυνατόν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβό−
λων του παρόντος άρθρου.
12. Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού δύναται να καθορίζονται: α) ειδικότε−
ρα προσόντα και επιστημονικά πεδία προέλευσης των
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων μηχανικών και β) ειδι−

