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«Η διάρκεια ισχύος της καταχώρησης ακολουθεί τη δι-
άρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, υπό την προϋπόθεση 
ισχύος, κατά το χρόνο καταχώρησης, των σχετικών ανα-
γραφόμενων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
έκδοση του. Σε περίπτωση μη ρητής ημερομηνίας λήξης 
του πιστοποιητικού, η διάρκεια ισχύος της καταχώρησης 
ορίζεται στα πέντε (5) έτη. Εφόσον, στις ανωτέρω περι-
πτώσεις, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα εν λόγω 
πρότυπα κατά τη διάρκεια ισχύος της καταχώρησης, ο 
ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προβεί στην ανανέωσή 
της, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.». 

β) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 
της ως άνω απόφασης καταργείται. 

2. Ο αριθμός καταχώρησης που χορηγείται σύμφωνα 
με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της 
υ.α. 529/2000 (Β'67) δύναται να εκδίδεται ηλεκτρονικά 
με τη χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας -
Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών που συνιστά-
ται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι 
όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής κατα-
χώρησης, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με τη δημιουργία και διαχείριση του Μητρώου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Άρθρο 55 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
ν. 3548/2007 (α' 68) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για την πρώτη ένταξη των εφημερίδων στην παραπά-
νω απόφαση απαιτείται να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο 
οι μεν ημερήσιες επί έξι (6) μήνες, οι δε εβδομαδιαίες 
επί ένα (1) έτος.». 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται 
η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι 
περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου Α.2 του άρθρου 
3 και οι περιπτώσεις α' και β' της παρ. Β.2 του άρθρου 
3 του ν. 3548/2007. 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργεί-
ται η περίπτωση ιη' της παρ. 1 του άρθρου 80 του 
ν. 4070/2012 (Α' 82), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 
19 του ν. 4339/2015 (Α' 133). 

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2644/1998 (Α' 233) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για την παροχή προς το κοινό συνδρομητικών ραδιο-
φωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών απαιτούνται άδεια, 
η οποία χορηγείται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης και σύναψη σύμβασης παραχώρησης 
με το Ελληνικό Δημόσιο.». 

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται 
οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 4279/2014 
(Α'158). 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 2 του 
ν. 4173/2013 (Α' 169), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 2 του ν. 4324/2015 (Α' 44), μετά τη λέξη «τρί-

των» προστίθεται φράση ως εξής «,εφόσον αυτή εμπίπτει 
στο σκοπό της υπηρεσίας δημοσίου συμφέροντος, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1.». 

7. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του π.δ. 109/2010 (Α' 190), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 6 του 
ν. 4279/2014 (Α' 158), αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Ανακοινώσεις που γίνονται από τηλεοπτικό οργανι-
σμό για τα δικά του προγράμματα και για δευτερεύοντα 
προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράμ-
ματα αυτά, κοινωνικά μηνύματα, ανακοινώσεις χορηγίας 
και τοποθέτησης προϊόντος δεν προσμετρώνται στον ως 
άνω διαφημιστικό χρόνο.». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 56 

1. Η περίπτωση ββ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
ν. 682/1977 (Α'244), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 
του άρθρου 28 του ν. 4415/2016 (Α' 159), αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκα-
λίας (ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σε-
πτεμβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου 
και τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο. 

Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη 
συγκρότησή του. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου 
αποστέλλει το ΕΩΠΔ στον Δ/ντη Εκπαίδευσης προς ενη-
μέρωσή του.». 

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γγ' της παρ. 2 
του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικα-
θίσταται ως εξής: 

«Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνεται κάθε 
είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν 
του ωρολογίου προγράμματος, μαζί με τον αριθμό των 
τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων.». 

3. Η περίπτωση δδ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: 

«δδ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλι-
σης χορηγείται μόνο μετά το πέρας του υποχρεωτικού 
ωραρίου που ισχύει για τα δημόσια νηπιαγωγεία, με 
διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για τα 
ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, και οι διδάσκοντες θα πρέπει 
να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για 
τους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης.». 

4. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 28 
του ν. 4415/2016, προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής: 

«2Α. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχο-
λείων με φροντιστήρια και με κέντρα ξένων γλωσσών.». 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 
α' της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4071/2012 (Α' 85), 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα ανωτέρω σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλ-
ληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποι-



1016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α' 74/19.05.2017 

ές και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, πλέον της 
μίας (1) πρώτης ξένης γλώσσας που προβλέπεται στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοσίου σχολείου. Επιπλέ-
ον, επιτρέπεται η διδασκαλία πρόσθετων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων σε μαθητές που φοιτούν σε άλλες σχο-
λικές μονάδες, κατά προτεραιότητα από εκπαιδευτικούς 
της οικείας σχολικής μονάδας που απασχολούνται για 
συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους.». 

6. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 
του ν. 4415/2016, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
πέραν του ωρολογίου προγράμματος απασχολούνται 
κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής 
μονάδας για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου 
τους. Επιπλέον, μπορεί να προσλαμβάνονται, εξαιρετικά 
για κάθε σχολικό έτος, διδάσκοντες με σχέση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 
2 του άρθρου 30.». 

7. Η περίπτωση β' της παρ.4 του άρθρου 27 του 
ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, 
καθώς και αν οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν 
επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το 
ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται κατά προτε-
ραιότητα από τη Διεύθυνση του σχολείου στους εν λόγω 
εκπαιδευτικούς άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριό-
τητες, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής 
μονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη 
διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συντο-
νισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργά-
νωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων 
δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων 
ή διοικητικό έργο, προκειμένου να συμπληρώσουν το 
υποχρεωτικό τους ωράριο». 

8. Η υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης ε' της παρ. 
3 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως το άρθρο 
αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του 
ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: 

«δδ) διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγ-
γελματικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) του-
λάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο (2) τουλάχιστον 
συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθο-
ρίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκ 
των οποίων η πρώτη συντάσσεται από τον Διευθυντή 
της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο 
Σχολικό Σύμβουλο και η δεύτερη συντάσσεται από τον 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον 
οικείο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος προσθέτει συμπλη-
ρωματική έκθεση εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά 
στην περίπτωση που η γνώμη του διαφέρει από αυτή 
του Διευθυντή.». 

9. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως το 
άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 
του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Η σύμβαση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτι-
κού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται με 
το θάνατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης και 

την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και εκδίδεται 
σχετική πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Η νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασί-
ας για τους λόγους που προβλέπονται στην περίπτωση 
α' και στην υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης ε' της 
παραγράφου 3 κρίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή, η 
οποία εξετάζει αν η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε 
νομίμως και αν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη 
και αποφαίνεται σχετικά. 

Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η 
οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του 
παρόντος, και αποτελείται από: 

α) Έναν (1) Πρωτοδίκη, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρω-
τή του, υπηρετούντες στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίοι υποδεικνύονται 
από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδι-
κείου. 

β) Δύο (2) Πρωτοδίκες υπηρετούντες στο Τμήμα Ερ-
γατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών με τους 
αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από το 
Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου. 

Ένας (1) εκπρόσωπος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. που υποδεικνύε-
ται με απόφαση της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και ένας (1) εκπρόσωπος 
της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης 
που υποδεικνύονται με απόφαση της παρίστανται ως 
παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη συνεδρίαση 
της Επιτροπής. 

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμε-
τοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αποζημίωση. 

Η ανωτέρω Επιτροπή λαμβάνει υπ' όψιν και τις υπηρε-
σιακές εκθέσεις, συνεδριάζει δε και αποφαίνεται υποχρε-
ωτικά εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από 
την καταγγελία και υποβάλλει την πρότασή της στον αρ-
μόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία διατυπώνεται 
η κρίση της σχετικά με τη νομιμότητα της καταγγελίας 
της σύμβασης εργασίας κατά τα ανωτέρω. Ο Διευθυντής 
Εκπαίδευσης έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει σχε-
τική απόφαση περί απόλυσης ή μη του εκπαιδευτικού, 
σύμφωνη με το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτρο-
πής εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή σε αυτόν 
της πρότασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους 
ενδιαφερομένους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευ-
σης της εν λόγω προθεσμίας τεκμαίρεται η νομιμότητα 
και μη καταχρηστικότητα της καταγγελίας. Η καταγγελία 
της σύμβασης του εκπαιδευτικού δεν παράγει έννομα 
αποτελέσματα πριν από την παρέλευση της προθεσμίας 
για την έκδοση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής. 
Ύστερα από την έκδοση της απόφασης του Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύ-
γουν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Σε περίπτωση 
μη εμπρόθεσμης έκδοσης της απόφασης συγκρότησης 
της Επιτροπής και έως την έκδοσή της, δεν απαιτείται 
η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας για τη λύση της 
σύμβασης. 

Απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που λαμβάνουν 
χώρα χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι 
άκυρες.». 
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10. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως το 
άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 
του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με σύμβαση εργα-
σίας αορίστου χρόνου, των οποίων η σύμβαση καταγγέλ-
λεται κατά τα ανωτέρω, καθώς και στους αποχωρούντες 
ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λόγω συμπληρώσεως του 
συντάξιμου χρόνου ή του 70ού έτους της ηλικίας τους, 
καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας. Στην αποζημίωση υπολογίζεται 
και η υπηρεσία τους με σύμβαση ορισμένου χρόνου.». 

11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του 
ν.4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχό-
λησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών 
καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ' 
αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημό-
σιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του 
μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.». 

12. Η περίπτωση α' της παρ. 4 του άρθρου 27 του 
ν. 682/1977 και οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 30 
του ν. 682/1977 καταργούνται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Άρθρο 57 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 
α. η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α'110), 
β. τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4051/1960 (Α' 68), 
γ. η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 

57/1973 (Α'149), 
δ. το άρθρο 2 του ν. 1545/1985 (Α'91). 
2. Από 1.1.2018 η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α'149), ως προς το σκέλος 
της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περι-
έρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και 
λοιπών φυσικών καταστροφών ασκείται από τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 

Άρθρο 58 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 
του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, 
ως εξής: 

«Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπο-
λογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό 
καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από 
την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγού-
μενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές ει-
σφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά 

υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου 
αποτελέσματος.». 

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 
του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, 
ως εξής: 

«Από 1.1.2018 και εντεύθεν, η ασφαλιστική εισφορά 
υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό 
καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από 
την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη 
δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ 
κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε 
ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες 
ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφα-
λιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω 
φορολογητέου αποτελέσματος.». 

Άρθρο 58α 

Η παρ. 10 του άρθρου 1του ν. 2434/1996 (Α' 188) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«10. Από τον ΛΑΕΚ επιχορηγούνται το Ελληνικό Ινστι-
τούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, ο Εθνικός 
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθώς και ινστι-
τούτα και εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί 
ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της 
ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ. Για τους ανωτέρω φορείς, 
εκτός του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, η επιχορήγηση από τον ΛΑΕΚ 
μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών 
που εισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α. για λογαριασμό 
του ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών 
στον Ο.Α.Ε.Δ.. Για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η επιχορήγηση ανέρ-
χεται στο οκτώ τοις εκατό (8%) επί του εισπραττόμενου 
από τους λοιπούς φορείς ποσοστού, κατά τα ανωτέρω. 
Με σκοπό την ολοσχερή εξόφληση εκτάκτων ενισχύ-
σεων που χορηγήθηκαν κατόπιν υπουργικών αποφά-
σεων που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 
19 του ν. 2639/1998 (Α' 295), σε φορείς της παρούσας 
παραγράφου, από την επιχορήγησή τους παρακρατείται 
κατ' έτος ποσό ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
συνολικής ετήσιας επιχορήγησης που αυτοί λαμβάνουν 
κατά περίπτωση. Το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό της 
ετήσιας επιχορήγησης του έτους 2016 αφαιρείται από 
το συνολικό ποσό οφειλής του κάθε φορέα.». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 59 
Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 927 του Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν πρόκειται για κατάσχεση, ορίζει ως υπάλληλο του 
πλειστηριασμού έναν συμβολαιογράφο της περιφέρειας 
του τόπου όπου θα γίνει η κατάσχεση και αναφέρεται η 
τυχόν διενέργειά του με ηλεκτρονικά μέσα.». 


