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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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αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86) και στη συνέχεια 
με το άρθρο 50 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), προστίθεται 
τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζο−
νται ο Κωδικός Αριθμός Εξόδων για την απόδοση των 
ποσών και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου.»

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 33 παρ. 12 του 
ν. 4256/2014 (Α΄ 92) η φράση «εντός ενός έτους από 
την ολοκλήρωση του» αντικαθίσταται από τη φράση 
«εντός ενός έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων 
υποψηφίων.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙI
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 56

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του ένατου άρθρου 
του πρώτου άρθρου του ν. 4335/2015 (Α΄ 87) αντικαθί−
σταται ως εξής: 

«Η εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 67/2015 (Α΄ 110) 
που καθορίζει τη «Διαδικασία ηλεκτρονικής δημο−
σίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και 
περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα 
δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου 
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων − Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών (ΕΤΑΑ−ΤΑΝ)» αναστέλλεται μέχρι 30.4.2016. 
Για το χρονικό διάστημα από 1.11.2015 μέχρι 30.4.2016, 
οι δημοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασμούς 
της Αθήνας και του Πειραιά θα γίνονται στο «ΔΕΛΤΙΟ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ» του ΕΤΑΑ−ΤΑΝ, ενώ οι 
δημοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασμούς 
της λοιπής επικράτειας σε κύριο φύλλο καθημερι−
νής εφημερίδας που εκδίδεται στον τόπο του πλει−
στηριασμού, είτε στον Δήμο είτε στην Περιφερειακή 
Ενότητα.»

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 57
Καταργούμενες διατάξεις

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 57 της κ.υ.α. 36060/ 
1155/Ε.103/13.6.2013 (Β; 1450) προστίθεται εδάφιο ε ως 
εξής:

«ε. τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκατα−
στάσεων που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ πενήντα (50 MW) 
και άνω, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 7, 
με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που έχουν 
αναπτυχθεί.»

2. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του 
ν. 4337/2015 (Α΄ 129) καταργείται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της (17.10.2015). 

3. Tο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του 
ν. 4325/2015 (Α΄ 47) καταργείται από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 12400/1108/2.9.2011 
(Β΄ 2301) παύουν να ισχύουν από την 5η Ιουνίου 2014.

Άρθρο 58
Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
αριθμό 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 (Β΄1450) τροποποιείται 
έτσι ώστε κατά την υποβολή εκθέσεων του άρθρου 57, 
και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 
15, να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα επί−
πεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που 
πραγματοποιούν καύση καυσίμων με συνολική ονομα−
στική θερμική ισχύ πενήντα μεγαβάτ (50 MW) και άνω, 
με βάση τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 
που έχουν αναπτυχθεί, σύμφωνα με την ίδια υπουργική 
απόφαση.

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 32/2010 
(Α΄ 70), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη των απαιτήσεων για 
την ενεργειακή απόδοση και των συστημικών απαι−
τήσεων που καθορίζονται, σύμφωνα με τις παραγρά−
φους 1 έως και 6 του άρθρου 4 και του άρθρου 8 του 
ν. 4122/2013 (Α΄ 42).»

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγρα−
φος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Από−
δοσης Κτιρίων (Β΄ 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πρά−
ξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνη−
μονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του 
ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο 
του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτο−
κόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών 
Στοι χείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστο−
σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ−
στημάτων (www.gsis.gr).»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 3894/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία μετέχουν ως Πρόε−
δρος ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ως μέλη οι Υπουργοί 
Εξωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, ο Υπουργός Επικρατείας με αρμοδιότητα 
να συνδράμει τον Πρωθυπουργό για το συντονισμό, 
παρακολούθηση και έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής 
που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση 
επενδύσεων, και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, 
οι οποίοι εισηγούνται τα θέματα αρμοδιότητάς τους ή 
οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.»

Άρθρο 59
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.2 της παρ. Ι του 
πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως αντικαθί−
στανται με το άρθρο 27 του παρόντος νόμου, εφαρμόζο−
νται για τον προσδιορισμό των υπόχρεων καταβολής και 
του ύψους του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής 
άδειας παραγωγής για το έτος 2015.

2. Οι καταβολές του ετήσιου τέλους διατήρησης δι−
καιώματος κατοχής άδειας παραγωγής της περίπτω−
σης 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παρ. Ι του πρώτου 
άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως αντικαθίσταται 
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