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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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