
Άρθρο 39
Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού 

και σχολικών συµβούλων

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α' 83) η
φράση «έως 15.12.2015» αντικαθίσταται από τη φράση
«έως 31.12.2015».

2. Το άρθρο 52 του ν.4115/2013 (Α' 24) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«Άρθρο 52

Εξοµοιώνονται µε τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς,
οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπη-
ρου τέκνου, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέ-
πεια, θα έχουν την ίδια αντιµετώπιση που ο ν. 3848/2010
(Α'71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.
4327/2015 (Α' 50),όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Η θητεία των υπηρετούντων σχολικών συµβούλων
παρατείνεται έως 28.02.2017».

4. α) Στο τέλος της περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 42
του ν.4186/2013 (Α' 193), όπως ισχύει, προστίθεται η
φράση «και τρίτη (γ') ανάθεση».
β) Στην περ. ι' της παρ. 2 του άρθρου 43 του

ν.4186/2013, όπως ισχύει, µετά τη φράση «κλάδων-ειδι-
κοτήτων εκπαιδευτικών σε α' και β'» προστίθεται η φρά-
ση «και γ',».

5. Μόνιµοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 73 δύνανται
να µεταταγούν σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτι-
κών του κλάδου Θεολόγων στα Μουσουλµανικά Ιερο-
σπουδαστήρια Θράκης, όπως αυτές ορίζονται στην Υ.Α.
29733/Ζ2Α.Σ.163 (Β1271/08-09-2006) και κάθε φορά ι-
σχύουν, εφόσον κατέχουν πτυχίο Ισλαµικών ή Μουσουλ-
µανικών Σπουδών ή κατεύθυνσης Μουσουλµανικών
Σπουδών ανώτατης Θεολογικής Σχολής της ηµεδαπής ή
πτυχίο Σχολών Θεολογίας της αλλοδαπής, για το οποίο
έχει χορηγηθεί ισοτιµία από το ΔΟΑΤΑΠ. Η µετάταξη διε-
νεργείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώµη του οικείου
Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
καθώς και του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ..

6. Το άρθρο 71 του ν.4386/2016 (Α' 83) καταργείται. 

Άρθρο 40
Ρύθµιση θεµάτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, µετά τη φράση «κα-
θορίζονται κατηγορίες µαθητών» προστίθεται η φράση
«της Α' τάξης,».

Άρθρο 41
Καθορισµός προσόντων Γενικού Διευθυντή 
της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών

και Επαγγελµάτων

1 Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ της παρ. 20 του
άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄136), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«20. α) Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δηµό-

σιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων διορίζεται επί
τριετή θητεία εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει δεκαετή του-
λάχιστον προϋπηρεσία στη δηµόσια δευτεροβάθµια
και/ή τριτοβάθµια εκπαίδευση, ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

2. Στο τέλος του στοιχείου α΄ της παρ. 20 του άρθρου
2 του ν. 2621/1998, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ως πρόσθετα προσόντα για τον διορισµό του Γενικού
Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελµάτων συνυπολογίζονται:
Ι) Διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακός τίτλος σπου-

δών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας της ηµεδαπής ή α-
ναγνωρισµένο(ς) της αλλοδαπής σε αντικείµενα συναφή
στις αναφερόµενες περιπτώσεις i),ii),iii),iv) της παρού-
σας υποπαραγράφου.
ΙΙ) Γνώσεις για την εφαρµογή των νέων Τεχνολογιών

στην Εκπαίδευση.»

Άρθρο 42
Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας 
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)

1 Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 239 του
ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως έχει αντικατασταθεί µε την
περ. α' της παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016
(Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Δίπλωµα επαγγελµατικής ειδικότητας εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους α-
ποφοίτους I.E.Κ. και τους απόφοιτους του «µεταλυκεια-
κού έτους-τάξης µαθητείας» των ΕΠΑΛ µετά από πιστο-
ποίηση της ειδικότητας «Τεχνικός Κοµµωτικής Τέχνης»
ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασµέ-
νοι µόνιµοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας ή της δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης ή µόνιµοι εκπαιδευτικοί που α-
νήκουν στη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης και έ-
χουν θητεία δύο (2) ετών.»

3. Το άρθρο 20 του ν. 2074/1992 (Α΄128), αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 20
Απλοποίηση διαδικασίας διαθέσεως σε φορείς των 
οικονοµικών ενισχύσεων από πιστώσεις της Γενικής
Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων

1. α) Οι εγγεγραµµένες στον ετήσιο προϋπολογισµό
της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γε-
νιάς πιστώσεις διατίθενται για τους σκοπούς και για τα
προγράµµατά της, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται
χρηµατοδοτήσεις σε κάθε είδους και µορφής µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
ή ιδιωτικού δικαίου, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, σε αστικές εταιρείες του άρθρου 784 Α.Κ., σε κοι-
νωνικές οργανώσεις, σε επαγγελµατικά επιµελητήρια,
σε συλλόγους, σωµατεία και ιδρύµατα, που εκτελούν ή
συµµετέχουν στην εκτέλεση προγραµµάτων της Γενικής
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Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ή υλο-
ποιούν προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από την
Ε.Ε. και άλλους διεθνείς Οργανισµούς ή υλοποιούν προ-
γράµµατα και δράσεις µε σκοπό την αξιοποίηση του ε-
λεύθερου χρόνου της νεολαίας σε τοπικό ή περιφερεια-
κό επίπεδο και τη συµβολή στην κοινωνική και πολιτιστι-
κή ανάπτυξη της χώρας.
β) Το ύψος των οικονοµικών αυτών ενισχύσεων στους

ανωτέρω φορείς καθορίζεται µε τις αποφάσεις χρηµατο-
δότησης είτε από τον Τακτικό Προϋπολογισµό είτε από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκδίδονται για
τον σκοπό αυτό από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ή από τα υπό τούτου εξουσιοδοτηµένα
όργανα.
γ) Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο

δόθηκε η χρηµατοδότηση και µέσα σε έξι (6) µήνες από
την ολοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρηµατο-
δοτούµενοι φορείς, µε εξαίρεση τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους
Ο.Τ.Α., υποβάλλουν υποχρεωτικώς στη Γενική Διεύθυν-
ση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων οικονοµικό απολογισµό µε
νοµότυπα και πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία, όπως
αυτά προσδιορίζονται από τις κείµενες διατάξεις και τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για έλεγχο και έγκριση του
απολογισµού, προκειµένου να γίνει η οικονοµική τακτο-
ποίηση και απαλλαγή των φορέων, αφού προηγουµένως
η καθ' ύλην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς αποφανθεί επί της υ-
λοποίησης ή µη του φυσικού αντικειµένου της δράσης,
για την οποία δόθηκε η χρηµατοδότηση.

2. Αποφάσεις χρηµατοδοτήσεων που εκδόθηκαν πριν
από τη ρύθµιση της παραγράφου 1 για όµοιες περιπτώ-
σεις θεωρούνται έγκυρες και νόµιµες.»

4. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ρυθµίζονται τα θέ-
µατα Μαθητείας που αφορούν στην επαγγελµατική εκ-
παίδευση και κατάρτιση, βάσει του πλαισίου που καθορί-
ζεται µε το άρθρο 3 της παρ. Γ, περίπτωση 4, υποπερί-
πτωση 4.1 του ν. 4336/2015 (Α΄94).
β) Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα της

χρηµατοδότησης της Μαθητείας και της επιδότησης της
Πρακτικής Ασκησης των I.E.Κ..

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 51 του π.δ. 114/2014
(Α΄181) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ) Τµήµα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστή-
µατα Κράτησης.»

6. Στο τέλος του άρθρου 51 του π.δ. 114/2014 (Α 181)
προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Το Τµήµα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Κατα-
στήµατα Κράτησης είναι αρµόδιο για: 
α) την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα Κα-

ταστήµατα Κράτησης, όπως αυτή εξειδικεύεται από Διυ-
πουργική Συντονιστική Επιτροπή, σε συνεργασία µε την
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και τον Σύµβουλο –
Συντονιστή Εκπαίδευσης που υπάρχει σε κάθε Κατάστη-
µα Κράτησης όπου λειτουργούν δοµές εκπαίδευσης. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-

πίνων Δικαιωµάτων ορίζονται οι αρµοδιότητες της Διυ-
πουργικής Συντονιστικής Επιτροπής, τα καθήκοντα του
Συµβούλου – Συντονιστή Εκπαίδευσης, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
β) τα θέµατα Σπουδών και Οργάνωσης της Εκπαίδευ-

σης των κρατουµένων για απόκτηση γνώσεων και δεξιο-
τήτων και αντίστοιχου τίτλου ή πιστοποιητικού παρακο-
λούθησης (Α/θµιας και Β/θµιας τυπικής εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων - τυπικής
και µη τυπικής).
γ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προπαρα-

σκευαστικών τάξεων ενηλίκων µε στόχο την απόκτηση
του απολυτηρίου του δηµοτικού στα Καταστήµατα Κρά-
τησης όπου κρατούνται ενήλικες.
δ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Σχολεί-

ων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που
λειτουργούν Καταστήµατα Κράτησης.
ε) την οργάνωση, λειτουργεία και εποπτεία προγραµ-

µάτων σπουδών των ΣΔΕ σε Καταστήµατα Κράτησης.
στ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προγραµ-

µάτων σπουδών των ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, και µεταγυµνασιακών
ΙΕΚ σε Καταστήµατα Κράτησης. 
ζ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία εκπαιδευτι-

κών προγραµµάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δη-
µιουργικών, πολιτισµικών, περιβαλλοντικών και αθλητι-
κών δραστηριοτήτων για τους συµµετέχοντες κρατουµέ-
νους στις δοµές εκπαίδευσης.
η) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία µαθηµάτων

ελληνοµάθειας για αλλοδαπούς, καθώς και τη µέριµνα
για τη διαδικασία εξετάσεων (πιστοποίηση) Ελληνοµά-
θειας. 
θ) την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλα τα

επίπεδα εκπαίδευσης και όπου δεν λειτουργούν δοµές,
µε τη συνδροµή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-
δείας, ή µε τη δηµιουργία Τµηµάτων Αντισταθµιστικής
Εκπαίδευσης (ΤΑΕ).
ι) την οργάνωση και λειτουργία δανειστικών βιβλιοθη-

κών των δοµών εκπαίδευσης και τη σύνδεσή τους µε τις
δανειστικές βιβλιοθήκες των Καταστηµάτων Κράτησης
όπου λειτουργούν.
ια) τον συντονισµό και τη ρύθµιση θεµάτων που ανακύ-

πτουν κατά τη συµµετοχή κρατουµένων στη τριτοβάθµια
εκπαίδευση.
ιβ) τη διαµόρφωση θεµάτων που αφορούν στο περιε-

χόµενο και τις µεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης.
ιγ) την επιµόρφωση των εκπαιδευτών και των εκπαι-

δευτικών στα ζητήµατα που απορρέουν από τις ιδιαιτε-
ρότητες λειτουργίας δοµών εκπαίδευσης µέσα σε Κατα-
στήµατα Κράτησης, καθώς και στις ιδιαίτερες ανάγκες
των κρατουµένων και στην υιοθέτηση κατάλληλων και ε-
ξατοµικευµένων εκπαιδευτικών µεθόδων. Ιδιαίτερα µερι-
µνά για την επιµόρφωση σε θέµατα που αφορούν άτοµα
µε µαθησιακά και άλλου είδους προβλήµατα. 
ιδ) τη συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για το σχεδιασµό
και την υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης των Υ-
παλλήλων των Καταστηµάτων Κράτησης στα θέµατα της
εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατουµένων.
ιε) τη διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση των παρε-

χόµενων υπηρεσιών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε Καταστήµατα Κράτησης.
ιστ) τη συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
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τους αρµόδιους φορείς σε εθνικό επίπεδο αλλά και τους
αντίστοιχους οργανισµούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές ε-
πίπεδο.
ιζ) την εκπόνηση µελετών για τη διερεύνηση των ανα-

γκών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Καταστήµατα Κρά-
τησης, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, τη σύνδεση
της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις συνθήκες της α-
γοράς εργασίας, τη µεθοδολογία και τις καλές πρακτικές
από τη διεθνή εµπειρία.
ιη) τη µέριµνα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολο-

γιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση των κρατουµένων.
ιθ) τη σύνδεση της παρεχόµενης εκπαίδευσης και κα-

τάρτισης µε τις υπάρχουσες δοµές εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης εκτός καταστηµάτων κράτησης και τη διασφά-
λιση της συνέχισης των σπουδών µετά  την αποφυλάκι-
ση, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και το Ν.Π.Ι.Δ. Ε-
ΠΑΝΟΔΟΣ.
κ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος».
7.α) Οι αµοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων της περί-

πτωσησ γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013
(Α΄193), οι οποίοι απασχολούνται µε σύµβαση έργου και
διδάσκουν στα προγράµµατα των φορέων της µη τυπι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του
ν. 4186/2013 (Α’ 193),  καθώς και των Σχολείων Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997
(Α΄188), όπως ισχύει, που υπάγονται στην αρµοδιότητα
της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γε-
νιάς /Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, καθορίζονται µε την
Κοινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 3687/2008 (Α΄159). Οι εκπαιδευτές ενηλίκων της περί-
πτωσης γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013,
οι οποίοι απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµείβονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄176). Τα
κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των ανωτέρω εκπαι-
δευτών ενηλίκων καθορίζονται µε την παράγραφο 15
του άρθρου 27 του ανωτέρω νόµου.
β) Οι αµοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των περι-

πτώσεων α΄, β΄, δ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν.
4186/2013 (Α΄193) που διδάσκει στα προγράµµατα των
φορέων της µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του
άρθρου 17 του ν. 4186/2013 και στα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄188),
όπως ισχύει, καθορίζεται µε το ν. 4354/2015 (Α΄176).

8. Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013
(Α΄193), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ι΄ ως εξής:

«ι) Τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας ξενόγλωσ-
σων τµηµάτων.»

9. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013
(Α΄193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό ή συµβουλευτικό έργο
κατά κύριο επάγγελµα σε αναγνωρισµένα Ινστιτούτα Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας, Κέντρα Δία Βίου Μάθησης του ν. 3879/2010
των Δήµων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2
και Κολλέγια εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας εκδο-
θείσα από τον αρµόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, οι εκπαιδευτές ενηλίκων
του αρ. 27, παρ. 15 του ν. 4186/2013 που διδάσκουν
στους ανωτέρω φορείς, οι εργαζόµενοι στο Διδασκαλείο
Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, οι εργαζό-

µενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και οι
εργαζόµενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης υπάγονται
στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951.»

Άρθρο 43
Ρυθµίσεις για την έρευνα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4310/2014 (Α΄258) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Δηµόσια χρηµατοδότηση δύναται, επίσης, να πα-
ρέχεται και µε προκηρύξεις του Περιφερειάρχη εκάστης
Περιφέρειας δράσεων ή προγραµµάτων ΕΤΑΚ και δηµό-
σια πρόσκληση προς τους ανωτέρω φορείς για υποβολή
σχετικών προτάσεων. Η προκήρυξη συνοδεύεται από ο-
δηγούς εφαρµογής και ορίζονται κάθε φορά οι δικαιού-
χοι της δράσεως ή του προγράµµατος. Στις προκηρύξεις
αυτές δύναται να συµµετέχουν ως δικαιούχοι και φορείς
άλλων περιφερειών της χώρας, εφόσον η συµβολή τους
είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωσή του έργου
προς όφελος της περιφέρειας, που προκηρύσσει το πρό-
γραµµα. Η συµµετοχή αυτή δεν µπορεί να ξεπερνά το
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της δηµόσιας χρηµατοδότη-
σης του αντίστοιχου έργου. Επιπρόσθετα η δηµόσια χρη-
µατοδότηση δύναται να καλύπτει συµµετοχή της περι-
φέρειας ή φορέων της σε έργα ή δράσεις, που χρηµατο-
δοτούνται από ανταγωνιστικά προγράµµατα της Ε.Ε., ό-
πως το εκάστοτε πρόγραµµα πλαίσιο της Ε.Ε. για έρευ-
να και καινοτοµία.»

2.  Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 (Α΄83) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών της παρ. 1 του άρ-
θρου 47 του ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις
31.12.2016».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014 καταργεί-
ται.

4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 του
ν. 4386/2016 εφαρµόζεται στους φορείς αρµοδιότητας
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

5. Το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.)
του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε την επωνυµία «Ινστιτούτο
Φυσικής Πλάσµατος» το οποίο ιδρύθηκε µε την µε αριθµ.
Β1/740/21.12.1992 (Β΄771) µετονοµάζεται σε «Ερευνη-
τικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολο-
γιστικής Φυσικής» .

6. Η περίπτωση 15 του άρθρου 8 του ν. 4310/2014, ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για την σύσταση, τροπο-
ποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανι-
σµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 13, ο ορισµός των µελών, ο καθορισµός ή η τρο-
ποποίηση της λειτουργίας του Εθνικού Συµβουλίου Έ-
ρευνας και Καινοτοµίας (ΕΣΕΚ) και η διοικητική και γραµ-
µατειακή του υποστήριξη του ΕΣΕΚ και των Τοµεακών Ε-
πιστηµονικών Συµβουλίων (ΤΕΣ).»

7. Το στοιχείο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Χρηµατοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισµό
µέρους των λειτουργικών εξόδων των ερευνητικών κέ-
ντρων και των τεχνολογικών φορέων που υπάγονται στη
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.»
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Άρθρο 44

1. Οι κεντρικές, οι αποκεντρωµένες και όλες εν γένει
οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα νο-
µικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύ-
ονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται, κατά παρέκ-
κλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου, µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του Διοικητικού τους
Συµβουλίου (Δ.Σ.) ή της Διοίκησης ή του κατά περίπτωση
αρµόδιου οργάνου τους, για τις ανάγκες καθαριότητας,
καθώς και για τις ανάγκες φύλαξης των κτιρίων της ευ-
θύνης τους, να συνάπτουν ατοµικές συµβάσεις µίσθω-
σης έργου ή παροχής υπηρεσιών, µέχρι την 31.12.2017,
µε φυσικά πρόσωπα που εργάζονταν ή εργάζονται στον
καθαρισµό ή τη φύλαξη των παραπάνω φορέων βάσει ο-
ποιοσδήποτε έννοµης σχέσης ή σύµβασης, συναφθείσας
είτε απευθείας µε τους φορείς αυτούς είτε µε τρίτα φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα, στα οποία είχε ανατεθεί η παρο-
χή υπηρεσιών καθαριότητας ή φύλαξης στους ως άνω
φορείς.

2. Τα φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν συµβάσεις σύµ-
φωνα µε το παρόν άρθρο υπάγονται στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ως µισθωτοί.

3. Η συµφωνούµενη χρηµατική αντιπαροχή κάθε ατο-
µικής σύµβασης της παραγράφου 1 δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τη συνολική ανά φυσικό πρόσωπο ετήσια αµοιβή
που θα λάµβανε ένας νεοπροσλαµβανόµενος µόνιµος υ-
πάλληλος του αντίστοιχου κλάδου στον ίδιο φορέα, συ-
µπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών.
Στη διαµόρφωση της παραπάνω χρηµατικής αντιπαρο-
χής συµπεριλαµβάνονται και όλα τα αντίστοιχα προβλε-
πόµενα επιδόµατα, προσαυξήσεις και αποζηµιώσεις,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου. Η
χρηµατική αντιπαροχή καταβάλλεται σε µηνιαία βάση.
Για την χρηµατική αντιπαροχή της κάθε ατοµικής σύµ-

βασης έργου µε τα φυσικά πρόσωπα εκδίδεται σχετική
απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία καθορίζει το ύ-
φος της αµοιβής των δικαιούχων και αναρτάται στη ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ.

4. Το κόστος σύναψης των συµβάσεων αυτών βαρύνει
και εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπο-
λογισµών των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος
και πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραµ-
µένων διαθέσιµων πιστώσεων του προϋπολογισµού
τους, όπως αυτές έχουν εκτιµηθεί για την κάλυψη των α-
ναγκών καθαριότητας και φύλαξης.
Για την πληρωµή των φυσικών προσώπων εκδίδεται έ-

νταλµα πληρωµής σε βάρος του Προϋπολογισµού του
οικείου φορέα και εις βάρος του Κ.Α.Ε. που βάρυνε τις
πιστώσεις της προϋφισταµένης σύµβασης µε αναδό-
χους- εταιρίες ή µε το Υπουργείο, µε βάση µισθοδοτική
κατάσταση που θα επισυνάπτεται, χωρίς την προσκόµιση
τιµολογίου ή άλλου σχετικού παραστατικού.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να
ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη δια-
δικασία, στους όρους και σε κάθε άλλη λεπτοµέρεια
σχετικά µε τις συµβάσεις του παρόντος άρθρου.

6. Συµβάσεις που έχουν συναφθεί έως τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 49 του ν. 4325/2015 (Α'47), υπάγονται στις ρυθµί-
σεις του παρόντος άρθρου από την ηµεροµηνία της σύ-
ναψής τους, µε εξαίρεση την καθορισθείσα σε αυτές α-
µοιβή, η οποία εξακολουθεί να ισχύει ως αυτή καθορί-
στηκε προ των τροποποιήσεων των διατάξεων του άρ-
θρου 49 του ν. 4325/2015, οι δε σχετικές µε αυτές δαπά-
νες θεωρούνται σύννοµες και εκκαθαρίζονται σε βάρος
των πιστώσεων των προϋπολογισµών των παραπάνω
φορέων.»

Άρθρο 45

1. Οι «Κοινωνικές Δοµές Άµεσης Αντιµετώπισης της
Φτώχειας», µετά τη λήξη της παράτασης (30.6.2016),
που χορηγήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
49 του ν. 4351/2015 (Α΄164), παρατείνονται για τέσσερις
(4) ακόµη µήνες, ήτοι από 1.7.2016 έως 31.10.2016. Το
ως άνω έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και έως την ένταξή του στο πλαίσιο της
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ.

2. Η χρηµατοδότηση αφορά σε υπηρεσίες, που παρέ-
χονται από 1.7.2016 έως 31.10.2016 και υλοποιούνται
µέσω προγραµµατικών συµβάσεων χωρίς υποχρέωση υ-
ποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Για τις
δαπάνες θα γίνει αναλογική εφαρµογή των όρων, που
προέβλεπαν οι σχετικές προσκλήσεις και αποφάσεις έ-
νταξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Οι προ-
γραµµατικές συµβάσεις, που θα υπογραφούν, ισχύουν α-
πό 1.7.2016 ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας υπογραφής
τους και η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης καταλαµβάνει
τις δαπάνες, που θα πραγµατοποιηθούν από 1.7.2016.

3. Φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης των ως ά-
νω συµβάσεων ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας -
Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζε-
ται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της
παρούσας διάταξης.

4. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1η Ιουλίου 2016.

Άρθρο 46

1. Το πρόγραµµα λήψης άµεσων µέτρων για την αντι-
µετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης των άρθρων 1 έως 5
του ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν, παρατείνεται για έξι (6) ακόµη µήνες, ήτοι από
1.7.2016 έως 31.12.2016. Η χορήγηση δωρεάν ποσότη-
τας ηλεκτρικού ρεύµατος επεκτείνεται στην κάλυψη
µίας (1) επιπλέον τετραµηνίας.

2. Οι ωφελούµενοι των παροχών του προγράµµατος α-
ντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης (ν. 4320/2015),
οι οποίοι έχουν µόνιµη κατοικία στους τριάντα (30) Δή-
µους, στους οποίους θα εφαρµοστεί η πρώτη φάση του
προγράµµατος του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγ-
γύης (εφεξής ΚΕΑ), όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρ-
θρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄94), θα λαµβάνουν τις ε-
γκεκριµένες παροχές του προγράµµατος αντιµετώπισης
της ανθρωπιστικής κρίσης έως 31 Ιουλίου 2016.
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Άρθρο 47

Δαπάνες για την καταβολή αποζηµιώσεων για πρόσθε-
τες αµοιβές, εργασία εξαιρέσιµων ηµερών και νυκτερι-
νών ωρών, εργασία προς συµπλήρωση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσια-
κών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού των Μο-
νάδων Κοινωνικής Φροντίδας (ν. 4025/2011, Α΄228), ό-
πως εντάχθηκαν ως αποκεντρωµένες υπηρεσίες-παραρ-
τήµατα σε δώδεκα (12) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
(άρ. 9 ν. 4109/2013, Α΄16), του Κέντρου Παιδικής Μέρι-
µνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης (άρ. 127 παρ. 1.
I. ν. 4199/2013, Α΄ 216), του Θεραπευτηρίου Χρονίων
Παθήσεων Ευρυτανίας (άρ. 18 παρ. 5 ν. 4302/2014,
Α΄225), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών (ΚΕΑΤ), του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών (ΕΙΚ),
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ),
καθώς και των παραρτηµάτων τους, που διενεργήθηκαν
από το οικονοµικό έτος 2012 έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος χωρίς την τήρηση των κειµένων περί αναλή-
ψεως υποχρεώσεων διατάξεων, θεωρούνται νόµιµες και
δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος του προϋπολογι-
σµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του τρέχοντος οικονοµι-
κού έτους, εφόσον καλύπτονται από τις εγγεγραµµένες
πιστώσεις του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρ-
θρων 66 και 68 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και του π.δ.
113/2010 (Α΄194).

Άρθρο 48

1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 49 του
ν. 4351/2015 (Α΄164) η φράση «επιτροπικών ενταλµά-
των» αντικαθίσταται µε τη φράση «χρηµατικών ενταλµά-
των επιχορήγησης», από τότε που ίσχυσε.

2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 57 του
ν. 4369/2016 (Α΄33) η φράση «επιτροπικών ενταλµάτων»
αντικαθίσταται µε τη φράση «χρηµατικών ενταλµάτων ε-
πιχορήγησης», από τότε που ίσχυσε.

Άρθρο 49

1. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (άρθρο
ΠΕΜΠΤΟ ν. 3607/2007 (Α΄245) τροποποιείται, ως εξής :

«α) η µελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκµετάλλευση,
διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση Συστηµάτων Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών, εξοπλισµού, λογισµικού και υ-
πηρεσιών για την εξυπηρέτηση όλων των Φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και των λοιπών φορέων υγείας, πρό-
νοιας και κοινωνικής πολιτικής».

2. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (άρθρο ΠΕΜΠΤΟ
ν. 3607/2007 (Α΄245) προστίθεται περίπτωση κ', ως ακο-
λούθως :

«κ. Η συλλογή, επεξεργασία, διασταύρωση και διαβί-
βαση στοιχείων της Φορολογικής Διοίκησης αποκλειστι-
κώς για την υποστήριξη και λειτουργία των εφαρµογών,
που έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται στο πλαίσιο
της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας, της πρόνοιας και
της κοινωνικής πολιτικής, µέσω της διενέργειας σχετι-
κών ελέγχων και διασταυρώσεων».

3. Η διάταξη της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (άρθρο

ΠΕΜΠΤΟ ν. 3607/2007 (Α’ 245) τροποποιείται, ως εξής :
«στ) Συνδέεται µέσω δικτύου σε πραγµατικό χρόνο µε

τα Πληροφοριακά Συστήµατα των Φορέων Κοινωνικής Α-
σφάλισης, της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας, των υπηρε-
σιών των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και των φορέ-
ων, που υπάγονται στα ως άνω Υπουργεία. Συνδέεται
µέσω δικτύου σε πραγµατικό χρόνο µε τα Πληροφοριακά
Συστήµατα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
για την υποστήριξη των αναπτυσσόµενων εφαρµογών,
σύµφωνα µε την περίπτωση κ' της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.
Τα χορηγούµενα απόρρητα στοιχεία χρησιµοποιούνται

αποκλειστικώς για την εξυπηρέτηση των εφαρµογών και
σε αυτά φέρει αποκλειστικό δικαίωµα πρόσβασης το
προσωπικό, που απασχολείται στη λειτουργία και υπο-
στήριξη των παραπάνω εφαρµογών και έχει οριστεί µε
πράξη του Προέδρου του ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Το ως άνω
προσωπικό οφείλει να τηρεί το φορολογικό απόρρητο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α΄170). Απαγορεύεται οποιαδήποτε δηµο-
σιοποίηση αυτών των στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση επε-
ξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ του άρθρου
2 του ν. 2472/1997 (Α’ 50), όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς
οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά µέ-
τρα, ώστε να µην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρή-
του των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορ-
ρήτου των στοιχείων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρ-
θρου 21 του ν. 2472/1997 (Α΄50) περί διοικητικών κυρώ-
σεων, των άρθρων 370Β και 370Γ του Ποινικού Κώδικα
και της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4174/2014 (Α΄170).
Το προσωπικό, που υπηρετεί στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ µε οποια-
δήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα,
που αποκτούν µε οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στα α-
πόρρητα στοιχεία, υποχρεούνται να τα χρησιµοποιούν α-
ποκλειστικώς για το σκοπό, που προορίζονται.
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ γνωστοποιεί εγγράφως στην Αρχή Προ-

στασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύστα-
ση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργα-
σίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
2472/1997 (Α’ 50). Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ο-
ρίζεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», κατά τη διάταξη
της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α’ 50),
για την τήρηση και επεξεργασία των ως άνω δεδοµέ-
νων».

Άρθρο 50

1. Το άρθρο 2 του ν. 710/1977 (Α'283), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 11 του
παρόντος νόµου, δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος
του ξεναγού έχουν:
α) Κάτοχοι διπλώµατος Σχολής Ξεναγών του Υπουρ-

γείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
β) Έλληνες και υπήκοοι κρατών - µελών της Ε.Ε. οι ο-

ποίοι έχουν αποκτήσει επαγγελµατικά δικαιώµατα ξενα-
γού σε άλλο κράτος- µέλος της Ε.Ε. και οι οποίοι έχουν
προβεί σε αναγνώριση των επαγγελµατικών τους προ-
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σόντων από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατι-
κών Προσόντων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Τίτλου
III του π.δ. 38/2010 (Α' 78).
γ) Απόφοιτοι των ταχύρρυθµων προγραµµάτων κατάρ-

τισης ξεναγών του άρθρου 14.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3105/2003 (Α'29) κα-

ταργείται.
3. Η παρ.19 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 (Α' 155) α-

ντικαθίσταται ως εξής :
«19. Στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων που

διαπιστώνεται ότι λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τε-
χνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας,
στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται, επιβάλλε-
ται πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ για καταλύµα-
τα δυναµικότητας µέχρι και εκατό κλινών, πρόστιµο δέκα
χιλιάδων (10.000) Ευρώ για καταλύµατα δυναµικότητας
από εκατό µέχρι και τετρακοσίων κλινών και δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) Ευρώ για καταλύµατα δυναµικότητας
άνω των τετρακοσίων κλινών. Στα τουριστικά καταλύµα-
τα του προηγούµενου εδαφίου ανακαλείται το Ειδικό Σή-
µα Λειτουργίας που εκδόθηκε µε βάση την εσφαλµένα
δηλούµενη κατηγορία και εκδίδεται, χωρίς υπαίτια καθυ-
στέρηση της αρµόδιας υπηρεσίας, νέο Ειδικό Σήµα Λει-
τουργίας σύµφωνα µε τις τεχνικές και λειτουργικές προ-
διαγραφές της κατηγορίας που πληροί το κατάλυµα, ό-
πως αυτές πιστοποιούνται κατά την διαδικασία που περι-
γράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 το νόµου αυ-
τού.»

4. Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων έχουν
την υποχρέωση ανάρτησης, σε εµφανές σηµείο της επι-
χείρησης «Καρτέλας Ενηµέρωσης Πελάτη», την οποία
παραλαµβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγ-
γελµατικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, µε τις προϋ-
ποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδι-
κασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελµατικοί Φο-
ρείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις
αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του Υ-
πουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

Άρθρο 51
Προσαρµογή της περί υπαίθριων σταθµών 

αυτοκινήτων νοµοθεσίας στις χωροταξικές απαιτή-
σεις στο Ιστορικό Κέντρο της πόλεως των Πατρών

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4313/2014
(Α΄261), προστίθενται εδάφια ως εξής:
Οι υπαίθριοι σταθµοί αυτοκινήτων της παρ. 1 του άρ-

θρου 27 του π.δ. 455/76 (Α΄169), που αποδεδειγµένα
λειτουργούσαν µέχρι τις 31.12.2015 και συνεχίζουν να
βρίσκονται σε λειτουργία εντός των διοικητικών ορίων
του παραδοσιακού τµήµατος της πόλεως των Πατρών (Ι-
στορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε µε το από
25.4.1996. Πολεοδοµικό Διάταγµα (Δ΄ 499), µπορεί να
λαµβάνουν άδεια λειτουργίας, κατά παρέκκλιση των υφι-
στάµενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον πληρούν
τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Π.Δ.
455/1976 και οι εκµεταλλευτές τους υποβάλουν στην οι-
κεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινω-
νιών τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 29 του π.δ. 455/1976 (Α΄169), πλην της περίπτω-
σης 1γ. Η άδεια λειτουργίας έχει χρονική ισχύ τριών (3)
ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας

διάταξης, µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους, ώστε
να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αφορούν στις ειδι-
κές µελέτες (κυκλοφοριακή και µελέτη ανάπλασης του Ι-
στορικού Κέντρου) για τα κτίρια και τα γήπεδα στάθµευ-
σης που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος Β6
(Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πατρών) της υπ’ αριθµ.
5509/103135/23.11.2011 απόφασης του Γενικού Γραµµα-
τέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Α.Π 358).

Άρθρο 52
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010
(Α΄87), προστίθεται εδάφιο γ΄, ως εξής:

«Κάθε δήµος που θέτει υποψηφιότητα για τη φιλοξε-
νία του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»
δύναται να συστήσει ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 265
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), µε α-
ποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση της εν
λόγω δράσης. Επιτρέπεται η επιχορήγηση της εν λόγω
εταιρείας από προγράµµατα του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
την κατά τόπον αρµόδια Περιφέρεια, επιµελητήρια και
λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επίσης η σύναψη προ-
γραµµατικών συµβάσεων µε τους ως άνω φορείς για την
υλοποίηση του σκοπού της. Η ανώνυµη εταιρεία του δή-
µου που θα επιλεγεί να φιλοξενήσει το θεσµό λύεται υ-
ποχρεωτικά και τίθεται σε εκκαθάριση, µε την ολοκλή-
ρωση του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη. Οι ανώνυµες
εταιρείες των δήµων που δεν θα επιλεγούν να φιλοξενή-
σουν το θεσµό λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, αµέ-
σως µετά την ανακήρυξη της πόλης που θα φέρει τον
τίτλο της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης».

Άρθρο 53

Στο άρθρο 5 του ν. 456/1976 «Περί Φωτοβολίδων και
Πυροτεχνηµάτων» (ΦΕΚ 277/Α/19-10-1976) προστίθεται
τρίτη παράγραφος µε το έξης περιεχόµενο: «Με Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού - Αθλη-
τισµού και Προστασίας του Πολίτη θα αναγνωρίζονται
ως εθνικά έθιµα, δραστηριότητες που επαναλαµβάνο-
νται σταθερά από γενιά σε γενιά και αποτελούν σηµαντι-
κό κοµµάτι της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας. Με
την ίδια απόφαση θα ορίζεται ο Φορέας Υλοποίησης του
εθνικού εθίµου και οι ελάχιστες προβλέψεις του Κανονι-
σµού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του εθνι-
κού εθίµου. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος,
θα επιτρέπεται, στα πλαίσια της εκτέλεσης του εθνικού
εθίµου, δια χορηγήσεως σχετικής άδειας από τις κατά
τόπους Αστυνοµικές Αρχές, η ελεγχόµενη κατασκευή
και χρήση φωτοβολίδων, βεγγαλικών, κροτίδων ή άλλων
υλικών σχετικών µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 54
Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορε-
τικά στις επιµέρους διατάξεις. 
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Κουρουµπλής  Γ. Σταθάκης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ν. Φίλης Ν. Παρασκευόπουλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. Κατρούγκαλος  Α. Ξανθός

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Α.-Ν.-Δ. Μπαλτάς Ευκλ. Τσακαλώτος 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Π. Σκουρλέτης Χρ. Σπίρτζης

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ε. Αποστόλου Χρ. Βερναρδάκης

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ε. Κουντουρά Αθ. Αναγνωστοπούλου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κ. Φωτάκης Θ. Φωτίου

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ουρ. Αντωνοπούλου Τρ. Αλεξιάδης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ. Χουλιαράκης Ι. Τσιρώνης

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θ. Τζάκρη
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