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Άρθρο 1
Ορισµός

Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου, βοσκήσιµες γαί−
ες καλούνται οι εκτάσεις που µπορεί να χρησιµοποιη−
θούν για βόσκηση ζώων (βοσκότοποι) στις οποίες ανα−
πτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή µη, ποώδης, φρυγανική 
ή ξυλώδης µε θαµνώδη ή αραιά δενδρώδη µορφή ή και 
µικτή και οι οποίες µπορεί να εκτείνονται και σε υδά−
τινα παραλίµνια ή παραποτάµια οικοσυστήµατα, όπου 
αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση. O χαρακτήρας 
και ο προορισµός των βοσκήσιµων γαιών δεν µετα−
βάλλεται λόγω της χρήσης τους για τη διατροφή των 
αγροτικών ζώων, η δε διαχείριση και η προστασία τους 
διέπεται από τις σχετικές για κάθε κατηγορία έκτασης 
διατάξεις της αγροτικής, δασικής και περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας.

Άρθρο 2
Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή

Βάση ∆εδοµένων

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
(ΥΠΑΑΤ), συνιστάται Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή 
Βάση ∆εδοµένων (ΕΓΠΒ∆), µε την ονοµασία «Βοσκήσιµες 
Γαίες της Ελλάδας».

2. Η ΕΓΠΒ∆ «Βοσκήσιµες Γαίες της Ελλάδας» έχει ως 
σκοπό την καταγραφή των βοσκήσιµων γαιών της χώ−
ρας, για τις ανάγκες εφαρµογής ενωσιακών και εθνικών 
προγραµµάτων που σχετίζονται µε τη χρήση αυτών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και δεν 
επηρεάζει την αποτύπωση, προστασία και διαχείριση 
των σχετικών εκτάσεων, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. 
Η ΕΓΠΒ∆ «Βοσκήσιµες Γαίες της Ελλάδας» χρησιµοποιεί 
ως πηγή δεδοµένων τα χαρτογραφικά δεδοµένα της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών 
και Αγροπεριβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, το Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων 
(LPIS−GIS) του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ) ή άλλες πηγές συµβατές µε το σύστηµα 
αυτό, καθώς επίσης και τα γεωχωρικά δεδοµένα που 
προκύπτουν από τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. 
Στην ΕΓΠΒ∆ «Βοσκήσιµες Γαίες της Ελλάδας» κατα−
γράφονται τα δικαιώµατα χρήσης της βοσκής, σύµφωνα 
µε το άρθρο 6.

3. Αρµόδιες για τη δηµιουργία, οργάνωση, τήρηση και 
ενηµέρωση της ΕΓΠΒ∆ «Βοσκήσιµες Γαίες της Ελλάδας» 
ορίζονται οι ∆ιευθύνσεις ∆ιατροφής Ζώων, Ζωοτροφών 
και Βοσκοτόπων και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι 
οποίες για το σκοπό αυτόν επεξεργάζονται και διαχει−
ρίζονται τα δεδοµένα σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις 
∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος και ∆α−
σικών Έργων και Υποδοµών του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας.

4. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων επιτροπή µε τίτλο «Γνωµοδοτική Επιτροπή 
Βοσκήσιµων Γαιών», έργο της οποίας είναι η παροχή 
γνώµης στον Υπουργό για κάθε θέµα που αφορά τη βό−
σκηση και την ΕΓΠΒ∆ «Βοσκήσιµες Γαίες της Ελλάδας».

5. Η ΕΓΠΒ∆ «Βοσκήσιµες Γαίες της Ελλάδας» εγκρίνε−
ται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και αναθεωρείται µε όµοια απόφαση, έπειτα 
από γνώµη της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Βοσκήσιµων 
Γαιών.

Άρθρο 3
∆ιαχειριστικά σχέδια βόσκησης

1. Η χρήση της βοσκής εντός βοσκήσιµων γαιών που 
προστατεύονται από τη δασική νοµοθεσία επιτρέπεται, 
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος 
νόµου και της δασικής νοµοθεσίας, εφόσον δεν επη−
ρεάζεται αρνητικά η φυσική ισορροπία και αειφορία, 
καθώς και οι παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονο−
µικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες των οικοσυ−
στηµάτων που συγκροτεί η φυόµενη στις βοσκήσιµες 
γαίες βλάστηση.

2. Η βοσκή εντός των βοσκήσιµων γαιών ασκείται επί 
τη βάση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής. 
Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθµίζονται οι όροι χρήσης 
των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύµφωνα µε τις 
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οποία έχουν χορηγηθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και να 
τροποποιείται η διαδικασία εκµετάλλευσης.

Β) Απαιτείται η ανανέωση των κατά περίπτωση προ−
βλεπόµενων εγγυητικών επιστολών.

Γ) Απαιτείται εγκεκριµένη τεχνική µελέτη εκµετάλ−
λευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του «Κανονισµού Με−
ταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών» (Β΄ 1227), η οποία 
καλύπτει όλες τις προβλεπόµενες δραστηριότητες κατά 
τον αιτούµενο νέο χρόνο παράτασης ή, αν δεν υπάρχει, 
έχει υποβληθεί αρµοδίως σχετικό αίτηµα τροποποίη−
σης/επικαιροποίησης της εγκεκριµένης τεχνικής µελέ−
της εκµετάλλευσης.

Για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης, προκειµένου για δηµόσια λατο−
µεία ή του Περιφερειάρχη για τα µη δηµόσια λατοµεία, 
κατόπιν αιτήσεων του ενδιαφεροµένου, συνοδευόµενης 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη 
της συνδροµής των υπό Α΄, Β΄ και Γ΄ στοιχείων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα λατοµεία αδρανών 
υλικών που λειτουργούσαν µε βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 8 παρ. 2α του ν. 1428/1984 και δεν έτυχαν της 
τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης, επει−
δή στον οικείο νοµό, επαρχία ή νήσο είχαν καθορισθεί 
λατοµικές περιοχές, οι οποίες σήµερα δεν υφίστανται 
λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισµού τους. Σε 
περίπτωση ενεργοποίησης λατοµικής περιοχής στον 
εν λόγω νοµό, επαρχία ή νήσο, τα εν λόγω λατοµεία 
υπάγονται στις ρυθµίσεις της παραγράφου 4 του πα−
ρόντος άρθρου. Ενεργοποίηση µίας λατοµικής περιοχής 
συνιστά η διενέργεια τουλάχιστον ενός επιτυχούς δια−
γωνισµού εκµίσθωσης, έστω και ενός λατοµικού χώρου 
εντός αυτής.

Για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης, προκειµένου για δηµόσια λατο−
µεία ή του Περιφερειάρχη για τα µη δηµόσια λατοµεία, 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, συνοδευοµένης 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη 
της συνδροµής των υπό A΄, Β΄ και Γ΄ στοιχείων.

2. Οµοίως ορίζεται η 31η.12.2017 ως χρόνος λήξης της 
τελευταίας παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης των 
λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων και σχι−
στολιθικών πλακών που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 (Α΄ 70), καθώς και των 
αντίστοιχων µισθώσεων είτε των λατοµείων που έχουν 
ενταχθεί στη ρύθµιση του άρθρου 17 του ν. 4203/2013 
(Α΄ 235), εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της αντίστοι−
χης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της 
έγκρισης επέµβασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του 
ν.�998/1979, αν πρόκειται για δάσος ή δασική έκταση ή σε 
περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς αυτών, έχει κατατεθεί 
εµπροθέσµως αίτηµα για την ανανέωση της ισχύος αυ−
τών και µε ανάλογη εφαρµογή των προϋποθέσεων των 
εδαφίων A΄, Β΄ και Γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος. 
Στην περίπτωση αυτή η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται 
από την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή.

3. Η ως άνω αίτηση για έκδοση διαπιστωτικής πράξης 
για αµφότερες τις περιπτώσεις 1 και 2, υποβάλλεται 
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, άλλως από τη λήξη 
κατά περίπτωση της προηγούµενης παράτασης της 
άδειας εκµετάλλευσης ή της µίσθωσης. Μέχρι την έκ−
δοση της διαπιστωτικής πράξης ή την αιτιολογηµένη 

απόρριψη της σχετικής αίτησης από το ίδιο όργανο, η 
λειτουργία του λατοµείου, για το οποίο έχει υποβληθεί 
η αίτηση αυτή, συνεχίζεται µε τους ίδιους όρους της 
τελευταίας ισχύουσας σύµβασης µίσθωσης ή άδειας 
εκµετάλλευσης.

Η παράταση της σύµβασης µίσθωσης ή της άδειας εκ−
µετάλλευσης πραγµατοποιείται εντός προθεσµίας δύο 
(2) µηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του 
ανωτέρω εδαφίου µε τους ίδιους όρους και συµφωνίες 
της τελευταίας ισχύουσας σύµβασης µίσθωσης ή της 
άδειας εκµετάλλευσης.

4. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λατο−
µείων τα οποία νοµίµως λειτούργησαν ή λειτουργούν 
εντός λατοµικών περιοχών ή µε βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 8 παράγραφοι 2α και 2β του ν. 1428/1984 (Α΄ 43) 
όπως ισχύουν και διέκοψαν ή διακόπτουν τη λειτουργία 
τους χωρίς υπαιτιότητα του έχοντος την εκµετάλλευσή 
τους, γίνεται σύµφωνα µε ειδική µελέτη, οι προδιαγρα−
φές και το χρονοδιάγραµµα της οποίας ορίζονται δια 
της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. ∆10/Φ68/
οικ. 4437/1.3.2001 (Β΄ 244). Τα ανωτέρω ισχύουν και για 
τα λατοµεία µαρµαρόσκονης − µαρµαροψηφίδας, των 
οποίων η άδεια εκµετάλλευσης εξεδόθη πριν το 2000 µε 
τις διατάξεις του ν. 669/1977 (Α΄ 241), σε περίπτωση που 
δεν καταστεί εφικτή η παράταση της άδειας εκµετάλ−
λευσης ή της σύµβασης µίσθωσης µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 2β του άρθρου 8 του ν. 2115/1993 (Α΄�15). 
Οι εκµεταλλευτές των εν λόγω λατοµείων οφείλουν να 
αποκαταστήσουν το περιβάλλον των λατοµικών τους 
χώρων, σύµφωνα µε την ως άνω ειδική µελέτη.

5. Για τα λατοµεία των παραγράφων 1, 2 και 4 κατα−
βάλλεται από τους έχοντες την εκµετάλλευσή τους 
«πράσινο τέλος» ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας 
των πωλήσεων, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό προς 
τούτο τραπεζικό λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου. Τα 
ποσά του λογαριασµού αυτού διατίθενται αποκλειστικά 
για περιβαλλοντικές δράσεις στην περιοχή του οικείου 
∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος στην οποία ασκείται η σχε−
τική λατοµική δραστηριότητα.

6. Στις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων δεν 
υπάγονται τα λατοµεία τα οποία έχουν σε ισχύ άδεια 
εκµετάλλευσης ή µίσθωση, η τελευταία παράταση της 
οποίας λήγει µετά τις 31.12.2017.»

Άρθρο 23
Τροποποιήσεις στο νόµο 4342/2015 (Α΄ 143) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση 

στο Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού 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», όπως τροποποιήθηκε 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 ∆ηµοκρατίας 

της Κροατίας» και άλλες διατάξεις»

1. Το άρθρο 33 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η προθεσµία του εδαφίου α΄ και του εδαφίου β΄ της 
περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 
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(Α΄ 177), που προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 52 
του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε µε την 
παρ. 23 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269), παρα−
τείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016. Από 
την 1η Ιουλίου 2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από το 
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη 
δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας οι Ενεργεια−
κοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό 
Επιτυχούς Εξέτασης.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδί−
δονται κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα θεωρούνται 
έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται 
οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 του ν.�3855/2010.
β) Τα άρθρα 4, 5, 6 εκτός της παραγράφου 4, 7 και 11 

του ν. 3734/2009.
γ) Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159).
δ) Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42).
ε) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που έρχεται σε 

αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ανα−
φέρεται σε θέµα που ρυθµίζεται από αυτόν.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην παρ. 1 του άρθρου 57 της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
µών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό 36060/1155/Ε. 
103/13.6.2013 (Β΄ 1450) προστίθεται εδάφιο ε΄ ως εξής:

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

Άρθρο 24

Το άρθρο 10 του ν. 998/1979, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία εκδίδεται εντός 
ενός µηνός από την δηµοσίευση του παρόντος, συ−
γκροτούνται σε κάθε νοµό, µία ή περισσότερες Τεχνικές 
Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων επί των πράξεων 
χαρακτηρισµού που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 
14 του ν. 998/1979. Οι Επιτροπές γνωµοδοτούν και για 
κάθε άλλο θέµα που παραπέµπεται σε αυτές σύµφωνα 
µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι Επιτροπές που συγκροτούνται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 αποτελούνται από: α) έναν δασολόγο της 
∆ιεύθυνσης Συντονισµού της οικείας Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης µε υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών 
ή δασολόγο που υπηρετεί σε νοµό της οικείας Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης διάφορο εκείνου, σε έκταση του 
οποίου αναφέρεται η κρινόµενη πράξη χαρακτηρισµού, 
µε υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών, ως πρόεδρο, 
β) έναν δασολόγο της ∆ιεύθυνσης ∆ασών όµορου νοµού 
ή όµορου ∆ασαρχείου µε αυτόν που εξέδωσε την πράξη 
χαρακτηρισµού, γ) έναν γεωπόνο της οικείας Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης ή Περιφέρειας, δ) έναν τοπογράφο 
µηχανικό ή πολιτικό µηχανικό ή υποµηχανικό της οικείας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή Περιφέρειας, ως µέλη, 
µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Χρέη γραµµατέα 

ανατίθενται σε υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης ∆ασών του 
νοµού, προτεινόµενο από τον προϊστάµενο αυτής, µε 
το νόµιµο αναπληρωτή του. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν 
στην έδρα της ∆ιεύθυνσης ∆ασών του νοµού, σε έκταση 
του οποίου αναφέρεται η πράξη χαρακτηρισµού, εκτός 
εάν καθορίζεται διαφορετικός τόπος συνεδρίασης µε 
την απόφαση συγκρότησης.

3. Στα µέλη και τους γραµµατείς των επιτροπών της 
παραγράφου 1 δεν καταβάλλεται αποζηµίωση για τη 
συµµετοχή τους σε αυτές. Για τις αποφάσεις των Επι−
τροπών Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων που εκδό−
θηκαν υπό την ισχύ του άρθρου 10 του ν. 998/1979, όπως 
ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του µε το παρόν, 
καταβάλλεται στα µέλη και τους γραµµατείς των οικεί−
ων επιτροπών αποζηµίωση, το ύψος της οποίας, καθώς 
και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, καθορίζεται µε κοινή 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Υποθέσεις που κατά την έναρξη ισχύος του πα−
ρόντος εκκρεµούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης 
∆ασικών Αµφισβητήσεων του άρθρου 10 του ν. 998/1979 
είτε λόγω αναποµπής τους µε δικαστική απόφαση είτε 
για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εξετάζονται από τις Επι−
τροπές της παραγράφου 1 του παρόντος, κατά τη δι−
αδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14 
του ν. 998/1979. Οµοίως εξετάζονται από τις Επιτροπές 
αυτές και οι υποθέσεις, για τις οποίες εκδίδονται δικα−
στικές αποφάσεις ακυρωτικές πράξεων των ανωτέρω 
Επιτροπών Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων για µη 
νόµιµη συγκρότησή τους λόγω συµµετοχής δικαστικού 
λειτουργού.

5. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των υποθέσεων 
που εκκρεµούσαν ενώπιον των προβλεποµένων από τη 
διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 998/1979, όπως 
ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της από την παρ. 2 
του άρθρου 33 του ν. 4280/2014, ∆ευτεροβαθµίων Επι−
τροπών Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων, εντός του 
οριζοµένου στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 
εξαµήνου για οποιονδήποτε λόγο, οι υποθέσεις αυτές 
µεταβιβάζονται και εξετάζονται από τις Τεχνικές Επι−
τροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του 
παρόντος.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, όπου 
στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας αναφέρονται οι 
Επιτροπές Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων, νοούνται 
οι Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.»

Άρθρο 25

Στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρου 29 του ν. 3536/2007 (Α΄�42), 
από το άρθρο 29 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159) και από το 
άρθρο 23 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163), προστίθεται περί−
πτωση ιδ΄ ως ακολούθως:

«ιδ) Οι αποφάσεις ορισµού των µελών της Επιστη−
µονικής και Οργανωτικής Επιτροπής των εξετάσεων 
πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας, στοιχείων της 
ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού που 
απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών και σε αιτού−
ντες ασύλου. Οι παραπάνω επιτροπές συγκροτούνται µε 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ια Βίου Μάθησης και 
Νέας Γενιάς και µε βάση την κ.υ.α. 64410/2015 (Β΄ 728). 
Τα καθήκοντα της επιστηµονικής επιτροπής αφορούν 
στον καθορισµό της εξεταστέας ύλης, στη σύνταξη 
των θεµάτων των γραπτών και προφορικών εξετάσεων, 
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Άρθρο 50

Η διάταξη του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. 

και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι 
και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις, καθώς και όσες ατοµικές συµβάσεις έχουν λήξει µέχρι και 
τριάντα (30) ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»

Άρθρο 51
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορί−
ζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.

Αθήνα, 4 ∆εκεµβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 ∆εκεµβρίου 2015
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