
 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 

 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ∆ΣΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 

Είδος: ΝΟΜΟΣ 

Αριθµός: 1892 

Έτος: 1990 

ΦΕΚ: Α 101 19900731 

Τέθηκε σε ισχύ: 31.07.1990 

Ηµ.Υπογραφής: 31.07.1990 

 
Τίτλος 
Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.  

Θέµατα 
Εκσυγχρονισµός, Ανάπτυξη, Βιβλία και Φορολογικά Στοιχεία, Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών και 
Νοµικών Προσώπων, Φορολογία Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Προικών και Λαχνών, Ελεγκτικό Συνέδριο, 
Απαγορευµένες και ανώµαλες δικαιοπραξίες, ∆ασικός Kώδικας, ∆ηµογραφικό, Πολύτεκνοι, Φόρος 
προστιθέµενης αξίας, ∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Κτηµάτων, Πτώχευση  

Σχόλια 
Βάσει των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου 14 Ν. 2601/1998, καταργήθηκαν άρθρα του 
παρόντος νόµου, όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν. Ο παρών νόµος εξακολουθεί να ισχύει, 
µεταξύ άλλων, για επενδύσεις και επιχειρηµατικά σχέδια, τα οποία εγκρίθηκαν µεν αλλά δεν 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση υπαγωγής τους. Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 5 άρθρου 1 Ν. 
2374/1996 (ΦΕΚ Α' 32), ο παρών νόµος εφαρµόζεται στις επενδύσεις που πραγµατοποιεί ο ΟΤΕ και 
οι θυγατρικές του εταιρείες µόνον όµως όσον αφορά τις αφορολόγητες εκπτώσεις. Σύµφωνα µε την 
παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2414/1996 (Α' 135/25.6.1996), οι ρυθµίσεις της παρ. 1 του ιδίου 
άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά και για τις επενδύσεις που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 
Νοµου από την 1.5.1996 και µετά. Σύµφωνα µε το πρώτο εδ. του άρθρου 10 του ν. 2477/97 (Α' 
59/18.4.97), µετά από παρέλευση 2 µηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου, καταργείται 
το Σώµα Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που συστήθηκε µε τον παρόντα νόµο και το νόµο 1943/91 
και παύουν να ισχύουν όλες οι σχετικές µ' αυτό διατάξεις. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου όπως 
κάθε φορά ισχύει υπάγονται και οι Κοινωνικοί Σ.Π.Ε. σύµφωνα µε την παρ. 19 άρθρου 12 του Ν. 
2716/1999 (ΦΕΚ Α 96). Βλ. σχετικά µε τον παρόντα νόµο και την παρ. 4 του άρ. ο της ΥΑ 
4216/Β.269 του 2001 (Β' 162/16.2.2001) περί ρυθµίσεως οφειλών κτηνοτροφικών και 
πτηνοτροφικών επιχειρήσεων. - Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3044/2002 περί 
µεταφοράς συντελεστή δόµησης και άλλων θεµάτων (Α΄197/27.8.2002),ο δικαιούχος τίτλου Μ.Σ.∆. 
που εκδόθηκε, κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), για την 
κατασκευή χώρων στάθµευσης, µπορεί να επιλέξει ή την υπαγωγή του στο καθεστώς χρηµατικής 
επιχορήγησης του παρόντος νόµου, των νόµων 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α') και 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α') 
ή την εξαγορά του τίτλου Μ.Σ.∆. από το ∆ηµόσιο. ============== - Σύµφωνα µε την περ. β) της 
παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3299/2004 (Α΄ 261/23.12.2004), οι ρυθµίσεις του τρίτου, τέταρτου και 
πέµπτου εδαφίου της παρ. 18 του άρθρου 7 (βλ. σχετικά) του ανωτέρω νόµου, ι σ χ ύ ο υ ν και για 
τη Γνωµοδοτική Επιτροπή του π α ρ ό ν τ ο ς νόµου. Σύµφωνα, επίσης, µε την παρ. 11 του άρθρου 
12 του ν. 3299/2004 (Α΄ 261/23.12.2004), όπου στο κεφάλαιο Β΄ του νόµου 2367/1995 (Α΄ 
261/29.12.1995/άρθρα 5 έως και 9) γίνεται αναφορά στον π α ρ ό ν τ α νόµο, νοείται ο νόµος 
3299/2004.  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 
Αρθρο: 1 



Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εννοια παραγωγικής επένδυσης  

Λήµµατα 
Παραγωγική επένδυση, Εννοια, Αγορά, Εκσυγχρονισµός βιοµηχανικών χώρων  

Σχόλια 
Ο περιπτ. β και ε της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1α άρθρου 1 Ν. 
2234/1994 (ΦΕΚ Α' 142). Η περίπτ. στ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 
άρθρου 32 Ν. 2093/1992. Η περίπτ. θ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1β 
άρθρου 1 Ν. 2234/1994. Το εδάφιο ιη της παρ. 1 προστέθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 35 Ν. 
1947/1991. Η περίπτ. ιη της παρ. 1 που είχε προστεθεί µε το άρθρο 31 Ν. 2008/1992 (ΦΕΚ Α' 16), 
τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε µε το εδαφ. β παρ. 2 άρθρ. 58 Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α 146), η δε ισχύς 
της αρχίζει από 17.7.1995. Βλέπε και ΥΑ 22287/1993 (ΦΕΚ Β' 106). Η περίπτωση ιθ της παρ. 1 
προστέθηκε µε την παρ. 2 άρθρου έκτου Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α' 29), µε έναρξη ισχύος 28.2.96. Τα 
εδάφια κ και κα της παρ. 1 προστέθηκαν µε την παρ. 1γ άρθρου 1 Ν. 2234/1994. Η υποπερίπτ. δ 
της περίπτ. α της παρ. 2 προστέθηκε µε την παρ. 1δ άρθρου 1 Ν. 2234/1994. Η περίπτ. β της παρ. 
2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1ε άρθρου 1 Ν. 2234/1994. Η φράση εντός 
(κατασκηνωτικών κέντρων) της υποπερ. (β) της περ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
διαγράφηκε µε τη παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α 146).  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 2 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Υπαγόµενες επιχειρήσεις  

Λήµµατα 
Υπαγόµενες επιχειρήσεις  
Σχόλια 
Τα εντός εισαγ. εδάφια στην περίπτωση δ' της παραγρ. 1 προστέθηκαν µε την παραγρ. 2β άρθρου 1 
Ν 2234/1994. Η εντός εισαγωγικών β' πρόταση της περίπτ. θ' της παραγρ. 1 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 6 άθρου 58 Ν. 2324/1995. Η περίπτωση θ της παραγρ. 1 τίθεται 
όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 2γ άρθρου 1 Ν. 2234/1994. Η εντός () περίπτ. ιγ' της 
παραγρ. 1 καταργήθηκε µε την παραγρ. 7 άρθρου 58 Ν.2324/1995 και στη θέση της τέθηκε η εντός " 
" περίπτ. ιγ' µε την παρ. 1 άρθρου έκτου Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α' 29). Η περίπτ. ιδ' της παραγρ. 1 
τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 8 άρθρου 58 Ν. 2324/1995. Η περίπτ. ιη' της παραγρ. 
1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 2δ άρθρου 1 Ν.2234/1994. Η περίπτ. στ' της 
παραγρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 1 άρθρου 7 Ν.2166/1993. Η περίπτ. κε' της 
παραγρ. 1 τέθηκε ως νέα διάταξη µε την παραγρ. 3 άρθρου 7 Ν. 2166/1993. Οι περιπτώσεις κστ', κζ' 
και κη' της παραγρ. 1 προστέθηκαν µε την παραγρ. 4 άρθρου 7 Ν. 2166/1993, µε έναρξη ισχύος 
αυτών για τις επενδύσεις του παραπάνω άρθρου 1 που πραγµατοποιούν από 1.1.1996 και µετά οι 
εµπορικές επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την αγορά και πώληση αγαθών. Η παραγρ. 4 
προστέθηκε µε την παραγρ. 2 άρθρου 31 Ν. 2008/1992. Οι περιπτώσεις κα' και κζ' της παραγρ. 1 
καταργήθηκαν µε την παραγρ. 2α άρθρου 1 Ν. 2234/1994. Οι περιπτώσεις λ',λα' και λβ' της παραγρ. 
1 προστέθηκαν µε την παραγρ. 2 ε άρθρου 1 Ν. 2234/1994. Η περ. κη της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου που είχε προστεθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2166/1993, τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 2459/1997, ενώ στην παρ. 16 του ίδιου άρθρου 
ορίζεται ότι δεν έχουν σ'αυτήν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 13 του Ν. 2459/1997. 
Βάσει της παρ. 9 του ίδιου άρθρου και νόµου οι διατάξεις της παρ. αυτής έχουν εφαρµογή για τις 



επενδύσεις του άρθρου 1 του ν. 1892/1990, που πραγµατοποιούν από 1ης Ιανουαρίου 1996 και 
µετά οι εµπορικές επιχειρήσεις, που ασχολούνται µε την αγορά και πώληση αγαθών. Το µέσα σε "" 
εδάφ. β' της παρ. 5 προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρ. 33 του 2093/1992 και η ισχύς της αρχίζει 
από την ισχύ της παρ. 5. Η παρ. 4 προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρ. 66 του Ν. 2065/1992 για 
τις αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 1892/90, που υποβάλλονται µετά τη δηµοσίευση στο 
ΦΕΚ του νόµου αυτού (2065/92). Η µέσα σε () παρ. 4 του άρθρ. 33 του Ν. 2093/1992. Σύµφωνα µε 
την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2414/1996 (Α' 135/25.6.1996), οι ρυθµίσεις των παρ. 1, 2 και 3 του 
ως άνω νόµου έχουν εφαρµογή και για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, των 
οποίων επενδύσεις αυτής της κατηγορίας έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ίδιου νόµου, κατά την Α' 
και Β' εξεταστική περίοδο 1995. Η περ. κη' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται 
από το άρθρο 13 παρ. 8 του Ν. 2459/1997. - Σύµφωνα µε την παρ. 1α άρθρου 29 Ν. 2545/1997 
(ΦΕΚ Α 254) "Ως Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) κατά την έννοια των 
άρθρων 2 παρ. 1 εδ. λ και 9 παρ. 12 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως συµπληρώθηκαν 
αντίστοιχα µε της παρ. 2 εδ. ε και 9 εδ. ιβ του άρθρου 1 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α) 
χαρακτηρίζονται δηµόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων 
οικισµών προϋφιστάµενων του 1923 και εκτός ορίων οικισµών κάτω των 2.000 κατοίκων, όπου 
δηµιουργείται ένα σύνολο τουριστικών εγκαταστάσεων αποτελούµενο από ξενοδοχεία διαφόρων 
λειτουργικών µορφών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 
2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α), καθώς και συµπληρωµατικές εγκαταστάσεις αναψυχής, άθλησης και γενικά 
υπηρεσιών διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των τουριστών".  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 3 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Περιοχές της Επικράτειας  
Λήµµατα 
Περιοχές της επικράτειας  

Σχόλια 
Η παρ. 4 προστέθηκε µε την παρ. 3β άρθρου 1 Ν. 2234/1994, ΦΕΚ A' 142. Βλέπε άρθρο έβδοµο Ν. 
2372/1996 (ΦΕΚ Α' 29) σχετικά µε ειδικά µέτρα προστασίας απολυοµένων στις περιοχές της 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆' και ΘΡΑΚΗΣ του παρόντος άρθρου.  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 4 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Περιεχόµενο της επιχορήγησης  

Λήµµατα 
Επιχορήγηση επενδύσεων  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 



Αρθρο: 5 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Προϋποθέσεις και περιορισµοί για την επιχορήγηση επενδύσεων.  

Λήµµατα 
Προϋποθέσεις και περιορισµοί για την επιχορήγηση επενδύσεων  

Σχόλια 
Η παραγρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 2 άρθρου 32 Ν. 2093/1992. Το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5α άρθρου 1 Ν. 2234/1994. Τα εντός 
ειδαγ. στο τέλος της παραγρ. 1 προστέθηκαν µε την παραγρ. 12α άρθρου 58 Ν. 2324/1995. Η 
εφαρµογή των ως άνω εντός εισαγ. διατάξεων αρχίζει βάσει της παραγρ. 12β' άρθρου 58 Ν. 
2324/1995, την 1.5.1995. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5β 
άρθρου 1 Ν. 2234/1994. Τα εντός εισαγ. στο τέλος α' εδαφίου της παραγρ. 2 προσετέθηκαν µε την 
παραγρ. 13 άρθρου 58 Ν. 2324/1995. Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5γ 
άρθρου 1 Ν. 2234/1994. Τα εντος εισαγ. στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α' παραγρ. 3 προστέθηκαν 
µε την παραγρ. 14α άρθρου 58 Ν. 2324/1995. Η εφαρµογή των ως άνω εντός εισαγ. διατάξεων 
ανατρέχει στις 31.8.1994, βάσει της παραγρ. 14β άρθρου 58 Ν. 2324/1995. Το νέο εδάφιο στο τέλος 
της παρ. 3 προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 66 του νόµου 2065/1992 (ΦΕΚ Α 113). Σύµφωνα 
δε µε την παρ. 4 άρθρου 66 ν. 2065/1992 οι ρυθµίσεις αυτού του εδαφίου ισχύουν για αιτήσεις 
υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος νόµου, που υποβάλλονται µετά τη δηµοσίευση του ν. 
2065/1992 (30.6.1992). Η εντός εισαγ. περίπτ. α' της παραγρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 
την παραγρ. 15 άρθρου 58 Ν. 2324/1995 Τα ενός εισαγ. στην περίπτ. γ' της παραγρ. 5 
προστέθηκαν µε την παραγρ. 16 άρθρου 58 Ν. 2324/1995. Στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου και 
µετά την 7η πρόταση προστίθεται εδάφιο µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α 
154).  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 6 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων επενδύσεων  

Λήµµατα 
∆ιαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων επενδύσεων  

Σχόλια 
Τα εντός εισαγ. στην παραγρ. 2 προστέθηκαν µε την παραγρ. 17 άρθρου 58 Ν. 2324/1995 Το εντός 
εισαγ. εδάφιο µετά το β' εδάφιο της παραγρ. 5 προστέθηκε µε την παράγρ. 5δ άρθρου 1 Ν. 
2234/1995 Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 6α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 6α 
άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Στο τέλος της παρ. 8 του παρόντος άρθρου προστέθηκε εδάφιο µε τη παρ. 
3 άρθρου 31 του Ν. 2008/1992. Το εδ. γ' της παρ. 5, το εδ. β' της παρ. 8 και η παρ. 11 
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 32 παρ. 3α, 4α, 5 του Ν. 3092/1992, µε έναρξη ισχύος 25.11.1992. 
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 66 
του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α 113). Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 2065/1992, οι 
ρυθµίσεις αυτής της παραγράφου ισχύουν για αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος 
νόµου, που υποβάλλονται µετά τη δηµοσίευση του Ν. 2065/1992. Τα εδάφιο στο τέλος της περ. α 
παρ. 6 προστέθηκαν µε την παρ. 18 άρθρ. 58 Ν. 2324/1995 (Α 146). Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 
του παρόντος άρθρου 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 20 άρθρ. 58 του Ν. 2324/1995 
(ΦΕΚ Α 146), η δε ισχύς της αρχίζει από 17.7.1995.Σύµφωνα µε το άρθρο 118 Ν. 2533/1997(ΦΕΚ Α 
228)"Μετά την 21η Οκτωβρίου 1997 δεν εξετάζονται αιτήσεις επιχειρήσεων για υπαγωγή 



επενδύσεών τους στις διατάξεις του κωδικοποιηµένου,µε το π.δ 456/1995 νόµου 1892/1990,κατά τα 
οριζόµενα στην παρ. 6α του άρθρου 6 του ίδιου νόµου". -Κατά την παρ. 16 του άρθρου 14 του 
νόµου 2601/1998 (ΦΕΚ Α 81) η ρύθµιση του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. γ' της ανωτέρω παρ. 4 
του παρόντος άρθρου έχει εφαρµογή και για τα επιχειρηµατικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις του άρθρου 23α του παρόντος νόµου.  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 7 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Υψος επιχορήγησης - ∆ιαδικασία έγκρισης  

Λήµµατα 
Υψος επιχορήγησης, ∆ιαδικασία έγκρισης  

Σχόλια 
Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από την παράγρ. 7α 
άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Από το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγρ. 1 διεγράφη η φράση 
"στη νήσο Σαµοθράκη" βάσει της παραγρ. 21 άρθρου 58 Ν. 2324/1995 Από το τρίτο εδάφιο της 
περίπτωσης β' της παραγρ. 1 διεγράφη η φράση "στη νήσο Σαµοθράκη" βάσει της παραγρ. 22 
άρθρου 58 Ν. 2324/1995 Η εντός εισαγ. περίπτ. δ' της παραγρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 
την παράγρ. 23 άρθρου 58 Ν. 2324/1995 Η εντός εισαγ. περίπτ. ε' της παραγρ. 1,προστεθείσα µε 
την παρ. 7β άρθρου 1 Ν. 2234/1994, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 24 άρθρου 58 
Ν. 2324/1995 Η εντός εισαγ. περίπτ. στ' της παραγρ. 1 προστέθηκε µε την παραγρ. 25 β' άθρου 58 
Ν. 2324/1995. Οι ρυθµίσεις της περίπτ. στ' ανατρέχουν στις 31.8.1994 βάσει της παραγρ. 25γ 
άρθρου 58 Ν. 2324/1995 Τα εντός εισαγ. εδάφια στο τέλος της παραγρ. 2 προστέθηκαν µε την 
παραγρ. 7γ άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Η παραγρ. 5 προστέθηκε µε την παραγρ. 7 δ άρθρου 1 Ν. 
2234/1994. Η παρ. 7 δεν εφαρµόζεται για τους σκοπούς της παρ. 16 του άρθρου 32 του Ν. 
2093/1992.  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 8 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Γνωµοδοτικές επιτροπές και όργανα ελέγχου  

Λήµµατα 
Γνωµοδοτικές επιτροπές και όργανα ελέγχου  

Σχόλια 
Το εδαφ. δ της παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 26 άρθρου 58 Ν. 2324/1995. Η 
περίπτ. ε' της παρ. 1 προστέθηκε µε την παρ. 8α άρθρου 1 Ν. 2234/1994. Το εντός " " εδαφ. στο 
τέλος της παρ. 2 προστέθηκε µε την παρ. 8β άρθρου 1 Ν. 2234/1994. Το εδάφιο 1 της παρ. 3 τίθεται 
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3β άρθρου ένατου Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α' 29). Η παρ. 6 
προστέθηκε µε την παρ. 8γ άρθρου 1 Ν. 2234/1994 -Οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
κατ' εφαρµογή των περιπτ. α' και ε' της παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου διατηρούνται σε ισχύ και 
εφαρµόζονται για το Νόµο 2601/1998 µέχρι την έκδοση των προβλεπόµενων στις υποπεριπτ. Ι και ΙΙ 
της περίπτ. α' της παρ. 19 του άρθρου 8 του ιδιου νόµου Υπουργικών Αποφάσεων και τούτο 
σύµφωνα µε την παρ. 2 εδάφιο θ' του άρθρου 14 του ίδιου Νόµου. -Η παρακολούθηση και ο έλεγχος 



των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί µε τον παρόντα νόµο γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
έκτο εδάφιο της ανωτέρω παρ. 2 του παρόντος άρθρου και τούτο σύµφωνα µε την παρ. 11 του 
άρθρου 14 του Νόµου 2601/1998 (ΦΕΚ Α 81). -Οι ρυθµίσεις της περίπτ. β' της ανωτέρω παρ. 22 του 
παρόντος άρθρου ισχύουν και για τη γνωµοδοτική επιτροπή της ΑΤΕ και τούτο σύµφωνα µε την 
παρ. 11α του άρθρου 14 του Νόµου 2601/1998 (ΦΕΚ Α 81). -Κατά την παρ. 13 του άρθρου 14 του 
Νόµου 2601/1998 (ΦΕΚ Α 81) συνεχίζει να έχει εφαρµογή η διάταξη του παρόντος άρθρου για τις 
επενδύσεις του παρόντος νόµου που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους κλπ.  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 9 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ειδικές επενδύσεις  

Λήµµατα 
Ειδικές επενδύσεις  
Σχόλια 
Η εντός εισαγ. φράση στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 1 προστέθηκε µε την παραγρ. 9α 
άρθρου 1 Ν 2234/1994 Το εντός εισαγ. εδαφ. (γ) της περιπτ. β' της παραγρ. 1 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 8 άρθρου 32 Ν. 2093/1992 Το εντός εισαγ. α' εδάφιο της παραγρ. 
2 που είχε αντικατασταθεί από την παραγρ. 11 άρθρου 32 Ν. 2093/1992 αντικαταστάθηκε εκ νέου 
από την παραγρ. 9γ άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Η περίπτ. δ' της παραγρ. 1 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 9β άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Τα εντός εισαγ. στο τέλος της 
παραγρ. 2 προστέθηκαν µε την παραγρ. 27 άρθρου 58 Ν. 2324/1995 Τα εντός εισαγ. στο πέµπτο 
εδάφιο της παραγρ. 2 προστέθηκε µε την παραγρ. 9δ άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Τα εντός εισαγ. στο 
τέλος της παραγρ. 2 προστέθηκαν µε την παραγρ. 9ε άρθρου 1 Ν. 2234/1994 και το τελευταίο 
εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 3 άρθρου έκτου Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α' 29). Από την πρώτη σειρά 
της παραγρ. 3 διεγράφη η περίπτωση ιε µε την παραγρ. 9 στ άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Το εντός 
εισαγ. πρώτο εδάφιο της περιπτ. α' της παραγρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 28 
άρθρου 58 Ν. 2324/1995 Το εντός εισαγ. β' εδαφ. της παραγρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 
την παραγρ. 93 άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Το εντός εισαγ. γ' εδάφιο της παραγρ. 4 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 29 άρθρου 58 Ν. 2324/1995 Τα εντός εισαγ. στο τέλος της 
περίπτσης α της παραγρ. 4 προστέθηκαν µε την παραγρ. 9 θ' άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Τα εντός 
εισαγ. εδάφια στην περίπτ. β' της παραγρ. 4 προστέθηκαν µε την παράγρ. 9ι άρθρου 1 Ν. 
2234/1994 Η παραγρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 8 άρθρου 7 Ν. 2166/1993 
Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγρ. 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 9ια' 
άρθρου 1 Ν. 2234/1994 και η β' περίπτωση της παραγρ. 8 καταργήθηκε µε την ίδια παραγρ. και 
άρθρο Ν. 2234/1994 Οι παραγρ. 10 και 11 προστέθηκαν µε την παραγρ. 4 άρθρο 31 Ν. 2008/1992 
Η πρώτη πρόταση της παραγρ. 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 30 άρθρου 58 Ν. 
2324/1995 Οι παράγραφοι 12 και 13 προστέθηκαν µε την παραγρ. 9ιε' άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Η 
περίπτ. δ' της παραγρ. 4 προστέθηκε µε την παραγρ. 9 ιγ' άρθρου 1 Ν. 2234/1994. Για τις 
επενδύσεις µετεγκατάστασης επιχειρήσεων των περ. α', β' της παρ. 4 εφαρµόζεται το άρθρο 11 
παρ. 1 του Ν. 2515/1997 που πρόσθεσε εδάφιο στο άρθρο 5 παρ. 2 του ΚΠΕΚ 1995 (πδ 456/1995). 
- Σύµφωνα µε την παρ. 1α άρθρ. 29 Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ Α 254) "Ως Περιοχές Ολοκληρωµένης 
Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) κατά την έννοια των άρθρων 2 παρ. 1 εδ. λ και 9 παρ. 12 του ν. 
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως συµπληρώθηκαν αντίστοιχα µε τις παρ. 2 εδ. ε και 9 εδ. ιβ του 
άρθρου 1 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α) χαρακτηρίζονται δηµόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις εκτός 
εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισµών προϋφιστάµενων του 1923 και εκτός ορίων 
οικισµών κάτω των 2.000 κατοίκων, όπου δηµιουργείται ένα σύνολο τουριστικών εγκαταστάσεων 
αποτελούµενο από ξενοδοχεία διαφόρων λειτουργικών µορφών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 
υποδοµής της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α), καθώς και συµπληρωµατικές 
εγκαταστάσεις αναψυχής, άθλησης και γενικά υπηρεσιών διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των 
τουριστών". Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 11 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α 154) για τις επενδύσεις 



µετεγκατάστασης επιχειρήσεων των περιπτ. α και β της παρ. 4 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται 
και οι διατάξεις της προτάσεως 8ης της παρ. 2 του άρθρου 5 π.δ. 456/1995 που η πρόταση αυτή 8η 
είχε προστεθεί µε την παρ. 1 άρθρου 11 άνω νόµου 2515/1997.  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 10 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Συµµετοχή του ∆ηµοσίου στις επιχορηγούµενες επιχειρήσεις. Μεταβίβαση των δικαιωµάτων αυτού  
Λήµµατα 
Συµµετοχή ∆ηµοσίου στις επιχορηγούµενες επιχειρήσεις, Μεταβίβαση των δικαιωµάτων αυτού  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 11 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Περιεχόµενο και έκταση του κινήτρου  

Λήµµατα 
Επιδότηση επιτοκίου  

Σχόλια 
Το εντός εισαγ. πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 12 
άρθρου 32 Ν. 2093/1992 Η δεύτερη φράση της παραγρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την 
παραγρ. 10α άρθρου 1 Νξ. 2234/1994 Η παραγρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 
10β άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Το εντός εισαγ. εδάφ. στο τέλος της παραγρ. 1 προστέθηκε µε την 
παραγρ. 31α άρθρου 58 Ν. 2324/1995 Οι ρυθµίσεις του ως άνω εδαφ. ανατρέχουν στις 31.8.1994 
βάσει της παραγρ. 31β άρθρου 58 Ν. 2324/1995 Η παραγρ. 5 που είχε προστεθεί µε την παραγρ. 5ε 
άρθρου 1 Ν. 2234/1994 καταργήθηκε µε την παραγρ. 25 άρθρου 58 Ν. 2324/1995, από τότε που 
ίσχυσε. Η παραγρ. 6 προστέθηκε µε την παραγρ. 10γ άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Το ενότς εισαγ. 
εδάφιο της παραγρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 9 άρθρου 7 Ν. 2166/1993  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 12 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Περιεχόµενο και έκταση του κινήτρου  

Λήµµατα 



Περιεχόµενο και έκταση του κινήτρου  

Σχόλια 
Η παραγρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 13 άρθρου 32 Ν. 2093/1992 Τα εντός 
εισαγ. στην παραγρ. 4 προστέθηκαν µε την παραγρ. 11α του άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Το εντός 
εισαγ. τέταρτο εδαφ. της παραγρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 32 άρθρου 58 
Ν. 2324/1995 Το εντός εισαγ. πέµπτο εδάφ. της παραγρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την 
παραγρ. 33 άρθρου 58 Ν. 2324/1995 Η παραγρ. 6 που είχε προστεθεί µε την παραγρ. 10 άρθρου 7 
Ν. 2166/1995 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 11β άρθρου 1 Ν. 2234/1994 Η 
περίπτ. δ' της παραγρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 34α άρθρου 58 Ν. 
2324/1995, οι ρυθµίσεις της περ. δ ανατρέπουν στην 31.8.1994 και έχουν εφαρµογή για τις 
παραγωγικές επενδύσεις που πραγµατοποιούνται µετά την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε το εδάφ. 
β της παρ. 34 άρθρου 58 Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α 146). Οι παρ. 1 έως 5 καταργήθηκαν από την παρ. 
4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α 81). Η παρ. 6 του παρόντος άρθρου διατηρήθηκε σε 
ισχύ από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α 81).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Παραλείπεται ως µη ισχύουσα. 

2. Παραλείπεται ως µη ισχύουσα. 

3. Παραλείπεται ως µη ισχύουσα. 

4. Παραλείπεται ως µη ισχύουσα. 

5. Παραλείπεται ως µη ισχύουσα. 

"6. Για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που είναι 
εγκατεστηµένες στην περιοχή Α' και πραγµατοποιούν επενδύσεις εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού 
παραγωγής τους, παρέχεται το ευεργέτηµα των αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Β', υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Οι επενδύσεις να αφορούν αποκλειστικά στον εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού παραγωγής της 
µονάδας τηρουµένων των διατάξεων του π.δ/τος 84/1984 ή άλλων περιοριστικών διατάξεων που 
αφορούν την ίδρυση - επέκταση κ.λπ. βιοµηχανιών και βιοτεχνιών στην περιοχή Α'. 

β. Ο εγκαθιστώµενος εξοπλισµός να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. γ. Με την επένδυση να µην 
προκαλείται πρόσθετη, σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση, επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

"δ. Υπαγωγή µιας επιχείρησης στα κίνητρα των αφορολόγητων εκπτώσεων για εκσυγχρονισµό ενός 
αυτοτελούς τµήµατος της παραγωγικής µονάδας ή ενός αυτοτελούς τµήµατος συγκεκριµένης 
παραγωγικής της διαδικασίας στην περίπτωση που η παραγωγική µονάδα διαθέτει περισσότερες 
παραγωγικές διαδικασίες, µπορεί να γίνει νόµο µετά την παρέλευση τριετίας από την ολοκλήρωση 
προηγούµενης επένδυσης εκσυγχρονισµού στο ίδιο τµήµα της παραγωγικής µονάδας ή της ίδιας 
παραγωγικής διαδικασίας στην περίπτωση που η παραγωγική µονάδα διαθέτει περισσότερες 
παραγωγικές διαδικασίες, που έχει τύχει του κινήτρου αυτού ή κινήτρου επιχορήγησης και 
επιδότησης επιτοκίου".  

 
Αρθρο: 13 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Προϋποθέσεις πραγµατοποίησης αφορολόγητων εκπτώσεων  



Λήµµατα 
Προϋποθέσεις πραγµατοποίησης αφορολόγητων εκπτώσεων  

Σχόλια 
Η εντός εισαγ. περίπτωση ε' στο τέλος της παραγρ. 1 προστέθηκε µε την παραγρ. 3 του άρθρου 6 
Ν. 2166/1993, του οποίου η ισχύς αρχίζει από 24.8.1993. Σύµφωνα µε το εδαφ. γ της παρ. 34 του 
άρθρου 58 Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α 146), οι ρυθµίσεις της περ. ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 13 
εφαρµόζονται ανάλογα και για τις επενδύσεις της παρ. 6 του άρθρ. 12 του αυτού Νόµου, που 
πραγµατοποίησή τους διαρκεί πέραν της µιας διαχειριστικής περιόδου. Η διάταξη της ανωτέρω περ. 
ε έχει εφαρµογή για παραγωγικές επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από 31.8.1994 και µετά. -Για 
την εφαρµογή της διατάξεως του παρόντος άρθρου στις επενδύσεις του παρόντος νόµου που έχει 
αρχίσει η υλοποίησή τους βλ. παρ. 13 του άρθρου 14 του Νόµου 2601/1998 (ΦΕΚ Α 81). Το παρόν 
άρθρο διατηρήθηκε σε ισχύ δια την εφαρµογήν των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 12 του 
παρόντος νόµου από την παρ. 4 άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α 
81).===================** Σχετικά µε την παρ. 4 του παρόντος, βλ. και την περ. ιθ) της παρ. 2 
του άρθρου 12 του ν. 3299/2004 (Α΄ 261/23.12.2004).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι αφορολόγητες εκπτώσεις του προηγούµενου άρθρου γίνονται µε τις εξής προϋποθέσεις: 

α. Υπολογίζονται µε βάση τα καθαρά κέρδη που περιλαµβάνονται στην υποβαλλόµενη αρχική 
δήλωση φόρου εισοδήµατος και τα οποία προέρχονται από δραστηριότητες των επιχειρήσεων µετά 
την αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού και των κερδών της χρήσης 
που διανέµονται πραγµατικά ή αναλαµνβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηµατία. 

β. Πραγµατοποιούνται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης που έγινε η επένδυση. Αν δεν 
πραγµατοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή χρήση ή αν αυτά που πραγµατοποιούνται δεν 
επαρκούν, η αφορολόγητη έκπτωση πραγµατοποιείται από τα κέρδη των αµέσως επόµενων 

διαχειριστικών χρήσεων, µέχρι να καλυφθούν τα ποσοστά της αξίας των επενδύσεων που ορίζονται 
από το προηγούµενο άρθρο. 

Αν η επιχείρηση σε µία διαχειριστική χρήση παραλείψει, ολικά ή µερικά, για οποιονδήποτε λόγο να 
ενεργήσει αφορολόγητες εκπτώσεις επενδύσεων στις λογιστικές διαφορές που δηλώνονται µε την 
αρχική δήλωση φόρου εισοδήµατος, δεν στερείται του δικαιώµατος διενέργειας αφορολόγητων 
εκπτώσεων από τα κέρδη των επόµενων διαχειριστικών χρήσεων, για το ποσό επένδυσης που 
πραγµατοποιήθηκε, στο οποίο παρέλειψε να ενεργήσει αφορολόγητες εκπτώσεις στη διαχειριστική 
αυτή χρήση. 

γ. Εµφανίζονται µε τη µορφή του αφορολόγητου αποθεµατικού σε ξεχωριστούς λογαριασµούς στα 
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. δ. Η επιχείρηση τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. "ε. 
Ειδικά για ανεγειρόµενα βιοµηχανοστάσια και κτίρια, των οποίων οι εργασίες ανέγερσης διαρκούν 
πέραν της µίας διαχειριστικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα σχηµατισµού αφορολόγητης 
έκπτωσης από τα κέρδη της κάθε διαχειριστικής χρήσης για τις δαπάνες ανέγερσης που 
πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο µε την προϋπόθεση ότι, η επένδυση θα ολοκληρωθεί εντός 
πενταετίας από το χρόνο έναρξης αυτής". 

2. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., οι αφορολόγητες εκπτώσεις 
πραγµατοποιούνται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται µε την αρχική δήλωση, αφού 
αφαιρεθούν οι απολήψεις. 

3. Οταν η επιχείρηση έχει περισσότερες δραστηριότητες, οι αφορολόγητες εκπτώσεις 
πραγµατοποιούνται από τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από δραστηριότητες της επιχείρησης 
που υπάγονται στο νόµο αυτόν και ανεξάρητα από την περιοχή στην οποία ασκούνται. Αν δεν είναι 
δυνατός ο λογιστικός προσδιορισµός των κερδών αυτών, γίνεται διαχωρισµός του συνόλου των 
κερδών της επιχείρησης µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα κάθε δραστηριότητας. 

4**. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα 



δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τον επενδυτή τα στοιχεία τα απαραίτητα για τον 
έλεγχο του ύψους της επένδυσης και για το χρόνο πραγµατοποίησης της αφορολόγητης έκπτωσης 
καθώς και τα πρόσθετα βιβλία που πρέπει να εµφανίσουν οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία που 
πρέπει να εµφανίσουν οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α', Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. Με 
όµοιες αποφάσεις καθορίζονται επίσης οι διαδικασίες ελέγχου των επενδύσεων και στατιστικής 
παρακολούθησης των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των αφορολόγητων εκπτώσεων του νόµου 
αυτού.  

 
Αρθρο: 14 

Ηµ/νία: 31.07.1990 
Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Φορολογία των εκπτώσεων  

Λήµµατα 
Φορολογία των εκπτώσεων  

Σχόλια 
Η παραγρ. 4 προστέθηκε µε την παραγρ. 4 άρθρου 6 Ν. 2166/1993, του οποίου η ισχύς αρχίζει από 
24.8.1993. Σύµφωνα µε το εδαφ. γ της παρ. 34 του άρθρου 58 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α 146), οι 
ρυθµίσεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου 14 εφαρµόζονται ανάλογα και για τις επενδύσεις της 
παρ. 6 του άρθρου 12 του παρόντος νόµου, που η πραγµατοποίησή τους διαρκεί πέραν της µιας 
διαχειριστικής περιόδου. Η διάταξη της άνω παρ. 4 έχει εφαρµογή για παραγωγικές επενδύσεις που 
πραγµατοποιούνται από 31.8.1994 και µετά. -Για την εφαρµογή της διατάξεως του παρόντος 
άρθρου στις επενδύσεις του παρόντος νόµου που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους βλέπε παρ. 13 του 
άρθρου 14 του Νόµου 2601/1998 (ΦΕΚ Α 81). Το παρόν άρθρο διατηρήθηκε σε ισχύ δια την 
εφαρµογήν των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 12 του παρόντος νόµου από την παρ. 4 άρθρου 
14 του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ Α 81).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η αφορολόγητη έκπτωση, που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων 
άρθρων, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την 
οποία: α. Πουλήθηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε χρόνια από τότε που 
αγοράσθηκαν, για το ποσό που η αφορολόγητη έκπτωση αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών 
στοιχείων. Η διάταξη αυτή δε εφαρµόζεται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια στοιχεία που 
πουλήθηκαν µέσα σε έξι µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση µε νέα 
πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της παραγωγικής 
επένδυσης που ορίζει ο νόµος. 

β. Θα γίνει διανοµή η ανάληψη του αντίστοιχου ποσού της αφορολόγητης έκπτωσης και για το ποσό 
που θα διανεµηθεί ή θα αναληφθεί. 

γ. ∆ιαλύεται η ατοµική επιχείρηση ή η εταιρεία λόγω θανάτου του επιχειρηµατία ή µέλους της 
εταιρείας. 

2. Επίσης, η έκπτωση, που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 12 αυτού του νόµου, 
φορολογείται: 

α. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνοµά του, στο χρόνο αποχώρησής του και για το ποσό 
που αναλογεί σ' αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του στην εταιρεία. 

β. Σε περίπτωση µεταβίβασης εταιρικής µερίδας, στο όνοµα του µεταβιβάζοντος, στο χρόνο της 
µεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σ' αυτόν, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του στην 



εταιρεία. 

γ. Σε περίπτωση ανάληψης της έκπτωσης από εταίρο ή τους κληρονόµους του στο όνοµα του 
αναλαµβάνοντος, στο χρόνο της ανάληψης και για το ποσό που αναλαµβάνεται απ' αυτόν. 

δ. Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η εταιρεία συνεχίζεται νόµιµα µόνο µεταξύ των 
λοιπών εταίρων, στο όνοµα του κληρονόµου και για το ποσό που αναλογεί σ' αυτόν, µε βάση το 
ποσοστό συµµετοχής του θανόντος στην εταιρεία. 

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται ανάλογα και στις 
αφορολόγητες κρατήσεις όλων των µέχρι σήµερα αναπτυξιακών νόµων και σε υποθέσεις, οι οποίες 
εκκρεµούν στις φορολογικές αρχές. 

"4. Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του ανεγειροµένου βιοµηχανοστασίου ή κτιρίου εντός της 
προθεσµίας που ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 13, η 
επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή συµπληρωµατικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για 
κάθε οικονοµικό έτος και για το µέρος των κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω 
σχηµατισµού της αφορολόγητης έκπτωσης. 

Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσµες και οι υπόχρεοι που υποβάλλουν αυτές ή δεν 
υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβείς, υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 57 του ν.δ. 

3323/1955. Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήµατος και πρόσθετου φόρου, που οφείλεται µε βάση τη 
δήλωση της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες, η 
µεν πρώτη µε την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες τέσσερις, την τελευταία εργάσιµη ηµέρα 
των τεσσάρων επόµενων από την υποβολή της δήλωσης µηνών".  

 
Αρθρο: 15 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Περιεχόµενο και έκταση του κινήτρου  

Λήµµατα 
Περιεχόµενο και έκταση κινήτρου  
Σχόλια 
Η παραγρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 35α άρθρου 58 Ν. 2324/1995. Η 
ρύθµιση της ως άνω παραγρ. ανατρέχει στις 1.1.1995, βάσει της παραγρ. 35β Ν. 2324/1995. Η 
παραγρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 14 άρθρου 32 Ν. 2093/1992.  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 16 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Φορολογική µεταχείριση των αυξηµένων αποσβέσεων  

Λήµµατα 
Φορολογική µεταχείριση αυξηµένων αποσβέσεων  



Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 17 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Λύση διαφορών  

Λήµµατα 
Λύση διαφορών  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 18 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Επιστροφή επιχορήγησης που έχει καταβληθεί  

Λήµµατα 
Επιστροφή επιχορήγησης  

Σχόλια 
Η παράγρ. 1 που είχε αντικατασταθεί µε την παραγρ. 12 άρθρου 1 Ν. 2234/1994 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παραγρ. 36 άρθρου 58 Ν. 2324/1995.  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 19 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Παροχή κινήτρων για χρήση εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση  

Λήµµατα 
Παροχή κινήτρων για χρήση εξοπλισµού µε χρηµατοδοτική µίσθωση  

Σχόλια 
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 37α άρθρου 58 Ν. 2324/1995. 
Βάσει της παραγρ. 37β ίδιου άρθρου και νόµου η παράγρ. 1 του άρθρου 19 εφαρµόζεται για τις 
αιτήσεις υπαγωγής στο Ν. 1892/1990 που υποβάλλονται από 1.5.1995 και µετά  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 20 



Ηµ/νία: 18.02.1997 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Σχηµατισµός ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων  

Λήµµατα 
Σχηµατισµός ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων  

Σχόλια 
Το εντός εισαγ. πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παραγρ. 15 
άρθρου 32 Ν. 2093/1992. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστίθεται νέο 
εδάφιο µε την παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 2459/1997, µε έναρξη ισχύος την 18.2.1997. Μετά το 
έκτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστίθεται εδάφιο µε την παρ. 18 του άρθρου 13 του 
ν. 2459/1997,µε ηµεροµηνία ισχύος την 31.12.1996. - Βάσει του άρθρου ένατου παρ. 8 του ν. 
2275/1994 (ΦΕΚ Α' 238), η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού παρατάθηκε για τις χρήσεις 
1994 και 1995 (οικονοµικά έτη 1995 και 1996) για το σχηµατισµό ειδικού αφορολόγητου 
αποθεµατικού επενδύσεων προς χρήση και παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του Ν. 
1892/1990, µε έναρξη µέσα στα έτη 1995 και 1996 και ολοκλήρωση εντός τριετίας από το 
σχηµατισµό αφορολόγητου αποθεµατικού. - Βάσει της παρ. 15 του άρθρου 13 του ν. 2459/1997, οι 
διατάξεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τις χρήσεις 1996, 1997 και 1998 
(οικονοµικά έτη 1997, 1998 και 1999) για το σχηµατισµό του ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού 
επενδύσεων, που θα χρησιµοποιηθεί σε νέες παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του ν. 
1892/1990, οι οποίες θα αρχίσουν µέσα στα έτη 1997, 1998 και 1999 αντίστοιχα και θα 
ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το σχηµατισµό του αφορολόγητου αποθεµατικού. Τυχόν 
ακάλυπτη αξία παραγωγικών επενδύσεων που πραγµατοποιούνται για κάλυψη αφορολόγητων 
αποθεµατικών, που σχηµατίσθηκαν µέχρι και τη χρήση 1995, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
κάλυψη των αφορολόγητων αποθεµατικών που θα σχηµατισθούν στις χρήσεις 1996 έως και 1998. 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το παρόν άρθρο. Βάσει της παρ. 16 του άρθρου 13 του ν. 
2459/1997 οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν εφαρµογή για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην 
περ. κη' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1892/1990. Βάσει του άρθρου 14 παρ. 6 του ν. 2601/1998 
(ΦΕΚ Α' 81), οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σχετικά µε το σχηµατισµό ειδικού 
αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2) 
εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι και το 1999 (κέρδη χρήσης 1998). Η κάλυψη του πιο πάνω 
αφορολόγητου αποθεµατικού εξακολουθεί να γίνεται αποκλειστικά για παραγωγικές επενδύσεις του 
άρθρου 1 του ν. 1892/1990.. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 
101 Α') εφαρµόζονται και για τις χρήσεις 1999, 2000 και 2001 (οικονοµικά έτη 2000, 2001 και 2002) 
για το σχηµατισµό του ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων, που θα χρησιµοποιηθεί σε 
νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα αρχίσουν µέσα στα έτη 2000, 2001 και 2002, αντίστοιχα, 
και θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το σχηµατισµό του αφορολόγητου αποθεµατικού.  

Κείµενο Αρθρου 

1."Τα ποσοστά των συνολικών αδιανέµητων καθαρών κερδών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), αυξάνονται από 25% και 35%, στην µεν περιοχή Α σε 
30% και 40% αντίστοιχα, στις δε λοιπές εκτός της Α περιοχές, σε 40% και 50% αντίστοιχα. "Τα 
ποσοστά, που ισχύουν για τις εκτός της Α περιοχές, εφαρµόζονται και για τις επιχειρήσεις των 
περιπτώσεων α,γ, και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, που είναι εγκατεστηµένες ή 
εγκαθίστανται και πραγµατοποιούν επενδύσεις στη βιοµηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης και στην 
επαρχία Θεσσαλονίκης του Νοµού Θεσσαλονίκης". Τα αυξηµένα ποσοστά, δηλαδή 40% για την 
περιοχή Α και 50%  

για τις λοιπές περιοχές, εφαρµόζονται και α) για τις επενδύσεις του δεύτερου εδαφίου της 
περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1, β) για τις επενδύσεις της περίπτωσης (δ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 και  

γ) για τις επενδύσεις που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις της περίπτωσης (κβ) της παραγράφου 1 



του άρθρου 2".  

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εισάγονται για πρώτη φορά στο Χρηµατιστήριο σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, τα ποσοστά αυτά αυξάνονται κατά πέντε (5() ποσοστιαίες µονάδες και ισχύουν 
από το έτος εισαγωγής τους στο Χρηµατιστήριο.  

Τα νέα αυτά ποσοστά εφαρµόζονται για τις χρήσεις 1990 έως 1993 (οικονοµικά έτη 1991 έως 1994) 
για το σχηµατισµό ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί σε 
παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 του παρόντος νόµου ύψους µεγαλύτερου τουλάχιστον κατά 
30% του σχηµατιζόµενου αποθεµατικού, οι οποίες θα αρχίσουν µέσα στα έτη 1991 έως 1994 
αντίστοιχα και θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το σχηµατισµό του αφορολόγητου 
αποθεµατικού.  

Ως διανέµητα καθαρά κέρδη για τον υπολογισµό των απαλλασσόµενων του φόρου εισοδήµατος 
κερδών, λαµβάνονται για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία και 
εµφανίζονται στον ισολογισµό, µετά την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηµατισµό τακτικού 
αποθεµατικού, των κερδών που διανέµονται ή αναλαµβάνονται από τους εταίρους των προσωπικών 
εταιρειών και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης ή του επιχειρηµατία που ασκεί ατοµικά την 
επιχείρησή του.  

"Εξαιρετικά, για τις εταιρείες της περ. κδ' της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 1892/1990, οι οποίες τηρούν 
βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ως αδιανέµητα κέρδη λαµβάνεται το υπόλοιπο των τεκµαρτών 
κερδών, που προσδιορίζονται µε βάση το άρθρο 34 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') και το οποίο 
προκύπτει µετά την αφαίρεση από αυτά του τακτικού αποθεµατικού και των διανεµόµενων ή 
αναλαµβανόµενων κερδών κατά το µέρος που προέρχονται από τα τεκµαρτά κέρδη".  

Προκειµένου για επιχειρήσεις που έχουν και άλλο κλάδο εκµετάλλευσης που δεν αναφέρεται στις 
διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόµου (µικτές επιχειρήσεις), για τον υπολογισµό της 
αφορολόγητης έκπτωσης λαµβάνονται τα αδιανέµητα κέρδη που προέρχονται και από τον άλλο 
κλάδο.  

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1828/1989, όπως αυτό 
συµπληρώνεται µε την επόµενη παράγραφο 2.  

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 22 του ν. 1828/1989, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:  

"Προκειµένου για Ανώνυµη Εταιρεία, εάν πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από την 
κεφαλαιοποίηση των παραπάνω αποθεµατικών διαλυθεί η εταιρεία ή µειωθεί το µετοχικό της 
κεφάλαιο, µε σκοπό την επιστροφή των αποθεµατικών στους µετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα 
αποθεµατικά δεν λογίζονται φορολογικώς ως καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο και φορολογούνται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τη φορολογία εισοδήµατος κατά το χρόνο της διάλυσης 
της εταιρείας ή της µείωσης του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρµόζονται αν η 
εταιρεία διαλυθεί µε σκοπό τη συγχώνευσή της µε άλλη επιχείρηση και την ίδρυση νέας ανώνυµης 
εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη ανώνυµη εταιρεία.  

Προκειµένου για προσωπική εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, αν πριν από την πάροδο 
δέκα (10) ετών από την κεφαλαιοποίηση των πιο πάνω αποθεµατικών διαλυθεί η εταιρεία ή µειωθεί 
το εταιρικό της κεφάλαιο, µε σκοπό την επιστροφή των αποθεµατικών στους εταίρους, τα 
κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά προστίθενται στα κέρδη της εταιρείας που πραγµατοποιούνται στο 
χρόνο της διάλυσης ή µείωσης του κεφαλαίου της και φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
ισχύουν για τη φορολογία εισοδήµατος κατά το χρόνο της διάλυσης της εταιρείας ή της µείωσης του 
εταιρικού της κεφαλαίου. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρµόζονται αν η εταιρεία διαλυθεί µε σκοπό τη 
µετατροπή ή συγχώνευσή της µε άλλη επιχείρηση και την ίδρυση ανώνυµης εταιρείας ή άλλης 
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από ανώνυµη 
εταιρεία.  

 



Αρθρο: 21 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Φορολογικά κίνητρα εµπορικών επιχειρήσεων  

Λήµµατα 
Φορολογικά κίνητρα εµπορικών επιχειρήσεων Αντικατάσταση διατάξεων Υ.Α 
1055503/10177/ΒΟΟ12/ΠΟΛ/1119/10.5.1989 Προσθήκη διατάξεων στην Υ.Α 
1055503/10177/ΒΟΟ12/ΠΟΛ/1119/10.5.1989  

Σχόλια 
Η παράγρ. 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 3 άρθρου 35 Ν. 1947/1991  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 22 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Μέριµνα για την έκδοση αδειών εγκατάστασης  

Λήµµατα 
Μέριµνα για έκδοση αδειών εγκατάστασης  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 23 

Ηµ/νία: 23.12.2004 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Μεταβατικές διατάξεις  

Λήµµατα 
Μεταβατικές διατάξεις Προσθήκη διατάξεων στο Ν.1682/1987 άρθρο 3 παραγρ. 19 Συµπλήρωση 
διατάξεων στο Ν. 1682/1987 άρθρο 3 παραγρ. 21  

Σχόλια 
** Η παρ. 13, που είχε καταργηθεί από το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998 
(Α΄ 81/βλ. προηγούµενη µορφή του άρθρου), επανήλθε -προφανώς- σε ισχύ µε την παρ. 3 του 
άρθρου 12 του ν. 3299/20904 (Α΄ 261/23.12.2004), που, κατήργησε σχεδόν όλες -πλην της παρ. 4, 
που επαναφέρει σε ισχύ την παρ. 13 του παρόντος άρθρου- τις παρ. του άρθρου 14 του ν. 
2601/1998.  

Κείµενο Αρθρου 

1.-12. [καταργήθηκαν µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81)]. 

13**. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του ν. 1262/1982 καταργούνται, εκτός των διατάξεων του άρθρου 3, 
όπως αυτό συµπληρώνεται µε το άρθρο 3 του παρόντος νόµου και των διατάξεων των άρθρων 18, 



21 έως και 29Α.  

 
Αρθρο: 23Α 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Επιχειρηµατικά σχέδια  

Λήµµατα 
Επιχειρηµατικά σχέδια  

Σχόλια 
Το άρθρο 23α προστέθηκε µε το άρθρο 2 Ν. 2234/1994 Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 
προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 5 Ν. 2302/1995. -Οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν 
εκδοθεί κατ' εφαρµογήν της ανωτέρω παρ. 4 του παρόντος άρθρου διατηρούνται σε ισχύ και 
εφαρµόζονται για τον Νόµο 2601/1998 (ΦΕΚ Α 81) και τούτο σύµφωνα µε την παρ. 2 εδάφιο η του 
άρθρου 14 του Νόµου 2601/1998 (ΦΕΚ Α 81).  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 23Β 

Ηµ/νία: 15.04.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ειδικές επενδύσεις βιοµηχανικών µεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ποιότητας.  

Λήµµατα 
Ειδικές επενδύσεις βιοµηχανικών µεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ποιότητας  

Σχόλια 
Το άρθρο 23β προστέθηκε µε το άρθρο 2 Ν. 2234/1994 Το εντός " " εδάφιο της παρ. 4α προστέθηκε 
µε την παρ. 2 του άρθρου 5 Ν. 2302/1995. -Οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' 
εφαρµογήν της ανωτέρω παρ. 4β του παρόντος άρθρου διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται για 
το Νόµο 2601/1998 σύµφωνα µε την παρ. 2 εδάφιο η' του άρθρου 14 του Νόµου 2601/1998 (ΦΕΚ Α 
81). -Οι αιτήσεις για υπαγωγή επενδύσεων στα κίνητρα του παρόντος άρθρου που τυχόν 
υποβλήθηκαν και δεν έχουν εξεταστεί µέχρι την έναρξη ισχύος του Νόµου 2601/1998 εξετάζονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού σύµφωνα µε το εδάφιο γ' παρ. 14 του άρθρου 14 του 
ίδιου νόµου.  

Κείµενο Αρθρου 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2601/1998 ΦΕΚ Α 81).  

 
Αρθρο: 24 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 



'Εννοια παραµεθόριων περιοχών  

Λήµµατα 
Απαγορευµένες και Ανώµαλες ∆ικαιοπραξίες  
Σχόλια 
- Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003), µε απόφαση της 
Επιτροπής Απαλλοτριώσεων επιτρέπεται να παραχωρούνται σε ενδιαφεροµένους διαθέσιµες 
εποικιστικές εκτάσεις ή εκτάσεις της παρ. 2Αβ του άρθρου 13 του ν. 1734/1987, που βρίσκονται σε 
αυτοτελείς οικισµούς κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων και περιλαµβάνονται στις παραµεθόριες, κατά 
το παρόν άρθρο, περιοχές των περιφερειών Θράκης, Μακεδονίας και Ηπείρου, καθώς και στις 
ορεινές κοινότητες των Νοµών Γρεβενών, Καβάλας και Τρικάλων για την ανέγερση κατοικιών.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Γιά την εφαρµογή του νόµου αυτού παραµεθόριες περιοχές ορίζονται ως εξής: 

α. Οι νοµοί Φλώρινας, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Ξάνθης, Ροδόπης,'Εβρου, Σάµου, Χίου, Λέσβου, 
∆ωδεκανήσου και Κιλκίς. 

β. Οι επαρχίες Πωγωνίου και Κόνιτσας του νοµού Ιωαννίνων, Αλµωπίας και 'Εδεσσας του νοµού 
Πέλλης, Σιντικής του νοµού Σερρών και Νευροκοπίου του νοµού ∆ράµας. 

γ. Τα νησιά Σκύρος και Θήρα µε τις νησίδες που διοικητικά υπάγονται σ'αυτήν. 

2. Με προεδρικό δ/γµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής 
'Αµυνας, Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Γεωργίας, µπορεί να αρθεί ο χαρακτηρισµός κάποιας 
από τις ανωτέρω περιοχές ως παραµεθόριας. Με όµοιο προεδρικό δ/γµα µπορούν να 
χαρακτηρίζονται και άλλες περιοχές ως παραµεθόριες.  

 
Αρθρο: 25 

Ηµ/νία: 25.06.2001 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Απαγόρευση δικαιοπραξιών  

Λήµµατα 
Απαγορευµένες και Ανώµαλες ∆ικαιοπραξίες  

Σχόλια 
Το µέσα στα "" δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 Νοµ. 1969/30-30 Οκτ. 
1991 (ΦΕΚ Α 167). Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε µε τη παρ. 1γ άρθρου 15 Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α 128) 
της οποίας η ισχύς αρχίζει από 25.6.2001.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή µε την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νοµικών 
προσώπων οποιοδήποτε εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα, που αφορά ακίνητα, κείµενα στις 
παραµεθόριες περιοχές, καθώς και η µεταβίβαση µετοχών ή εταιρικών µεριδίων ή η µεταβολή του 
προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε µορφής που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις 
περιοχές αυτές. 

"Από την απαγόρευση αυτήν εξαιρούνται οι µεταβιβάσεις µετοχών εισηγµένων σε ελληνικό 
χρηµατιστήριο, οι συµβάσεις γονικής παροχής, µισθώσεις µέχρι έξι ετών, κανονισµού ορίων, 
διανοµής κοινού και µεταβιβάσεως ποσοστού εξ αδιαιρέτου µεταξύ συγκυρίων". 

"2. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν αποκτούν τα πιο πάνω δικαιώµατα το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι 
δήµοι και κοινότητες, τα νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα, αυτοί που αποκαθίστανται κατά τις 
διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας, η εταιρεία στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των ΒΙ.ΠΕ. από 



την Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.."  

 
Αρθρο: 26 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιαδικασία άρσης απαγορεύσεων.  

Λήµµατα 
Απαγορευµένες και Ανώµαλες ∆ικαιοπραξίες  

Σχόλια 
Η παρ. 1 β, αντικατασταθείσα µε την παρ. 3 άρθρου 8 Ν. 1898/1990 (ΦΕΚ Α' 125), τίθεται όπως 
αντικατστάθηκε µε το άρθρο 12 Ν. 2398/1996 (ΦΕΚ Α' 89). Σύµφωνα µε την παρ. 9 άρθρου 10 του 
Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107) η αρµοδιότητα σύστασης των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, Οριστικών 
∆ιανοµών Αναδασµού και Εµπειρογνωµόνων, καθώς και των Επιτροπών της περιπτ. β της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 1898/1990 (ΦΕΚ 125 Α), 
περιέρχεται στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Βλέπε και παρ. 9 άρθρ. 10 Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α 107) 
για την αρµοδιότητα των επιτροπών της περιπτ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που περιέχονται 
στη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση.  

Κείµενο Αρθρου 

1. α.Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας και οµογενείς, στους οποίους περιλαµβάνονται 
και οι Κύπριοι, καθώς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια ενός των κρατών-
µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης της παρ.1 
του προηγούµενου άρθρου µε αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός γιά τον 
οποίο θα χρησιµοποιηθεί το ακίνητο. 

"β. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή που συνιστάται µε θητεία τριών (3) ετών σε κάθε νοµό 
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της περιφέρειας και απαρτίζεται από το Γενικό Γραµµατέα της 
περιφέρειας ως πρόεδρο και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής 'Αµυνας, Εξωτερικών, 
Εθνικής Οικονοµίας, ∆ηµόσιας Τάξης και Γεωργίας, που ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους 
από τα οικεία Υπουργεία". γ. Η απαγόρευση αίρεται µε απόφαση της επιτροπής, που λαµβάνεται µε 
πλειοψηφία του συνόλου του αριθµού των µελών της και µε θετική οπωσδήποτε ψήφο του 
εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής 'Αµυνας. 

2. Γιά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια τρίτων χωρών, είναι δυνατή η απόκτηση 
των δικαιωµάτων της παρ.1 του άρθρ.25, στις περιοχές του άρθρ.24, καθώς και στις περιοχές του 
ν.δ. της 22.6.1927 (ΦΕΚ. 125) µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής 'Αµυνας, που παρέχεται ύστερα 
από αίτηση του ενδιαφεροµένου. 

Οι επιτροπές αυτές συνιστώνται εντός ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 

Η ισχύς της άνω παρ.1 σύµφωνα µε την παρ. 4 του άνω άρθρου αρχίζει από τη δηµοσίευση του 
Νόµ. 1892/90>.  

 
Αρθρο: 27 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 



 
Τίτλος Αρθρου 
'Αρση απαγορεύσεων  

Λήµµατα 
Απαγορευµένες και Ανώµαλες ∆ικαιοπραξίες  

Κείµενο Αρθρου 

Με απόφαση της επιτροπής του άρθρ.26, η οποία εγκρίνεται απο τον Υπουργό Εθνικής 'Αµυνας, 
επιτρέπεται η άρση των απαγορεύσεων της παρ.1 του άρθρ.25, για ορισµένες κατηγορίες 
δικαιπραξιών, οι οποίες θα προσδιορίζονται από τη νοµική τους µορφή, τη χρηµατική τους αξία ή 
από την τοποθεσία και αξία του ακινήτου στο οποίο αναφέρονται. Την απόφασή του µπορεί να 
ανακαλέσει γιά το µέλλον ο Υπουργός Εθνικής 'Αµυνας.  

 
Αρθρο: 28 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Απόκτηση εµπραγµάτων ή ενοχικών δικαιωµάτων  

Λήµµατα 
Απαγορευµένες και Ανώµαλες ∆ικαιοπραξίες  

Κείµενο Αρθρου 

Γιά την απόκτηση µε δικαιοπραξία εν ζωή εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων, από φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, της Ελλάδος, καθώς και σε ακίνητα ιδιωτικών 
νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται αυτές, απαιτείται άδεια του Υπουργού Γεωργίας, 
που παρέχεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής 
'Αµυνας -ΓΕΣ, ΓΕΝ ή ΓΕΑ - ανάλογα µε την περιοχή. Η αίτηση γιά τη χορήγηση της άδειας 
υποβάλλεται από αυτόν που ενδιαφέρεται να αποκτήσει το δικαίωµα στον Υπουργό Γεωργίας και 
πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της 
ταυτότητάς του, ο τόπος κατοικίας ή διαµονής του, καθώς και ο σκοπός γιά τον οποίο θα 
χρησιµοποιηθεί το ακίνητο.  

 
Αρθρο: 29 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Απόκτηση εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων  

Λήµµατα 
Απαγορευµένες και Ανώµαλες ∆ικαιοπραξίες  
Σχόλια 
Το µέσα σε "" εδάφιο προστέθηκε από την παρ.1 άρθρ.63 Νόµ. 1914/1990 (ΦΕΚ Α' 178). Σύµφωνα 
µε την παρ.3 άρθρ.63 Νόµ. 1914/1990 (ΦΕΚ Α' 178), δικαιοπραξίες, που έχουν καταρτισθεί από 31 
Ιουλίου µέχρι 31 Οκτ. 1990 χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του άρθρ.29 του Νόµ.1892/1990, 
καθίστανται έγκυρες από την κατάρτισή τους, εφ' όσον η δικαιοπραξία εγκριθεί εκ των υστέρων από 
το νοµάρχη µε απόφασή του. Η απόφαση του νοµάρχη κοινοποιείται από οποιονδήποτε από τους 
συµβαλλοµένους στο συµβολαιογράφο και στο µεταγραφοφύλακα γιά να επισυναφθεί στην οικεία 
συµβολαιογραφική πράξη.  

Κείµενο Αρθρου 

Γιά την απόκτηση µε δικαιοπραξία εν ζωή οποιωνδήποτε εµπράγµατων ή ενοχικών δικαιωµάτων, 



γιά τη διάνοιξη δρόµων ή την εκτέλεση 

οποιωνδήποτε µεταλλευτικών ή λατοµικών εργασιών σε ακίνητα των περιοχών που καλύπτουν τους 
ορεινούς όγκους Καµβουνίων, Πιερίων, Ολύµπου, Βερµίου, ∆υσσόρου, Βερτίσκου, Κερδυλλίων, 
Μενικίου, Παγγαίου και Ορέων Λεκάνης καθώς και σε περιοχές της Κρήτης που αναφέρονται στο 
άρθρ.32, απαιτείται σχετική άδεια του νοµάρχη, που παρέχεται ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόµενου και σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας στρατιωτικής υπηρεσίας- ∆ιοικητής της 
Στρατιωτικής, Ναυτικής ή Αεροπορικής µονάδας, στη ζώνη ευθύνης του οποίου ευρίσκεται η 
συγκεκριµένη περιοχή. "Από την ανωτέρω διαδικασία, εξαιρούνται, από της ισχύος των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου, οι πωλήσεις προς το ∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.∆.∆., οι συµβάσεις 
γονικής παροχής, µισθώσεως µέχρι έξι έτη, κανονισµού ορίων, διανοµής κοινού και οι συµβάσεις 
µεταβίβασης ποσοστού εξ αδιαιρέτου µεταξύ συγκυρίων".  

 
Αρθρο: 30 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ακυρότητες  

Λήµµατα 
Απαγορευµένες και Ανώµαλες ∆ικαιοπραξίες  

Κείµενο Αρθρου 

∆ικαιοπραξίες που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων του νόµου αυτού είναι απολύτως 
άκυρες. Οι συµβολαιογράφοι που συντάσσουν συµβολαιογραφικά έγγραφα και οι συµβαλλόµενοι 
σ'αυτά τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους και µε χρηµατική ποινή. Οι συµβολαιογράφοι 
υπέχουν και πειθαρχική ευθύνη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Συµβολαιογράφων.  

 
Αρθρο: 31 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Καταργούµενες διατάξεις  

Λήµµατα 
Απαγορευµένες και Ανώµαλες ∆ικαιοπραξίες  

Κείµενο Αρθρου 

1. Από την ισχύ του νόµου αυτού καταργείται ο α.ν. 1366/1938 (ΦΕΚ 310). 

2. ∆ιατηρούνται σε ισχύ α)οι διατάξεις του ν.δ. της 22-6-1927, καθώς και τα δ/τα που εκδόθηκαν 
κατ'εξουσιοδότησή του. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται µόνο σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
έχουν την ιθαγένεια τρίτων χωρών, µε την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρ.26, β)οι διατάξεις του 
νόµ.376/1936 (ΦΕΚ 546).  

 
Αρθρο: 32 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 



 
Τίτλος Αρθρου 
Οριοθέτηση περιοχών  

Λήµµατα 
Απαγορευµένες και Ανώµαλες ∆ικαιοπραξίες  

Σχόλια 
Ο πίνακας αυτός αντικαταστάθηκε από την Φ.100/59982/21-28 ∆εκ. 1990 (ΦΕΚ Β' 836) απόφ. 
Υπ.Εθν.Οικονοµίας και Εθν.'Αµυνας. Το µέσα σε " "εδάφιο προστέθηκε από την παρ.2 άρθρ.63 
Νόµ. 1914/1990 (ΦΕΚ Α' 178)>.  

Κείµενο Αρθρου 

Γιά την εφαρµογή του άρθρ.29 οι περιοχές της Κρήτης ορίζονται από τις γραµµές των τοπωνυµιών 
του κατωτέρω πίνακα ως εξής: (Ακολουθεί πίνακας). 

"Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής 'Αµυνας και Εθνικής Οικονοµίας δηµοσιευόµενη µέχρι 
31.12.1990 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο ανωτέρω πίνακας µπορεί να τροποποιείται µε την 
αφαίρεση ορισµένων περιοχών ή µε την προσθήκη νέων ή µε την τροποποίηση των ορίων τους".  

 
Αρθρο: 33 

Ηµ/νία: 26.09.1991 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Προστασία µισθωτών προβληµατικών επιχειρήσεων.  
Λήµµατα 
Μισθωτοί προβληµατικών, Επιδότηση ανεργίας µισθωτών προβληµατικών, Επαγγελµατική 
επανακατάρτιση µισθωτών προβληµατικών, Κοινωνική ασφάλιση µισθωτών προβληµατικών, 
Αυτοαπασχόληση µισθωτών προβληµατικών  

Σχόλια 
Η περίπτ. β' της παραγρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 57 Ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 
178/Α/14.12.1990). Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 2 Ν. 1947/1991 οι διατάξεις του άρθρου 33 του 
Ν. 1892/1990 ισχύουν για τους απολυοµένους µέχρι 31.12.1991. Η παρ. 5 προστέθηκε µε την παρ. 
1 του άρθρου 34 (που ισχύει από 31.07.1990) Ν. 1947/1991. Το εδάφιο β' της παρ. 2 τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 (η ισχύς του οποίου αρχίζει από 31.07.1990) Ν. 1965/1991.  

Κείµενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Εργασιακές σχέσεις 

1. Μισθωτοί επιχειρήσεων, στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει ο "Οργανισµός Ανασυγκροτήσεως 
Επιχειρήσεων Α.Ε." (Ο.Α.Ε.), εφ' όσον καταγγελθεί η σχέση εργασίας τους ανεξάρτητα από την 
καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης, δικαιούνται να επιλέξουν, µε έγγραφη δήλωση του  

ν. 1599/1986, που υποβάλλεται στον Ο.Α.Ε.∆. µέσα σε 10 ηµέρες από την κοινοποίηση της 
καταγγελίας της σχέσης εργασίας τους: 

α) την επιδότησή τους από τον Ο.Α.Ε.∆., ως ανέργων ή β) την ένταξή τους στα ειδικά προγράµµατα 
του ΟΑΕ∆ για την επαγγελµατική επανακατάρτισή τους ή γ) την αυτοαπασχόλησή τους. 

Σε περίπτωση µη υποβολής της ανωτέρω δηλώσεως θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν την επιδότησή 



τους, ως ανέργων. 

2. Οσοι επιλέξουν την υπό στοιχείο β' περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου: 

α. δικαιούνται να λαµβάνουν υπό µορφή ειδικού επιδόµατος για ένα δωδεκάµηνο από τη λύση της 
εργασιακής τους σχέσης στο τέλος κάθε µήνα ποσό ίσο µε το µέσο όρο των τακτικών αποδοχών 
τους του προηγούµενου έτους, όχι όµως µεγαλύτερο των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχµών: 
"β. συνεχίζεται για όλο το δωδεκάµηνο η ασφάλισή τους στους οικείους οργανισµούς κύριας 
ασφάλισης για όλους του κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόµενοι, καθώς και στους 
οργανισµούς επικουρικής ασφάλισης, βαρυνόµενοι οι ίδιοι µε τις προς αυτούς εργατικές εισφορές, ο 
χρόνος δε αυτός λαµβάνεται υπόψη για τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 10 του Ν. 
825/1978". 

γ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν προγράµµατα επαγγελµατικής επανακατάρτισής τους κατ' 
επιλογή τους µεταξύ των επαγγελµάτων και ειδικοτήτων που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους 
και θα τεθούν υπόψη τους ως εµφανίζοντα ζήτηση εργασίας: 

δ. υποχρεούνται να αποδεχθούν υποδεικνυόµενη µέσα στο 12µηνο νέα θέση εργασίας που 
συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν.δ. 2961/1954. 

3. Σε όσους επιλέξουν την υπό στοιχ. γ' περίπτωση προκαταβάλλεται εφ' άπαξ το σύνολο των 
δώδεκα µηνιαίων ειδικών επιδοµάτων, αφού εκπεσθεί το ποσό που αντιστοιχεί στον προεξοφλητικό 
τόκο που ισχύει κάθε φορά για τα ετήσια οµολογιακά δάνεια του ∆ηµοσίου. 

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου. 

Οσοι παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει η υπουργική απόφαση 
υποχρεούνται να επιστρέψουν το σύνολο του εφ' άπαξ κτηθέντος ποσού. 

4. Αρνηση συµµετοχής στα προγράµµατα, πληµµελής παρακολούθηση τούτων καθώς και άρνηση 
αποδοχής υποδεικνυόµενης κατά τα ανωτέρω θέσης εργασίας συνεπάγονται διακοπή της 
περαιτέρω καταβολής του ειδικού µηνιαίου επιδόµατος. 

"5. Από το καθαρό ποσό του ειδικού επιδόµατος των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος 
παρακρατείται φόρος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) κατά την καταβολή του στους 
δικαιούχους. Με την παρακράτηση αυτήν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για 
το ποσό αυτών των αµοιβών. Αυτός που παρακράτησε το φόρο υποχρεούται να τον αποδώσει 
εφάπαξ, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στην αρµόδια για τη φορολογία του δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία. Ο δικαιούχος µπορεί να περιλάβει το ποσό αυτών των αµοιβών στην ετήσια δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους, για να φορολογηθεί, ως εισόδηµα από 
µισθωτές υπηρεσίες, µε τις γενικές διατάξεις του ν.δ. 3323/1955. Στην περίπτωση αυτήν, από το 
φόρο που προκύπτει στο συνολικό του εισόδηµα εκπίπτει ο φόρος που παρακρατήθηκε από το 
ποσό αυτών των αµοιβών".  

 
Αρθρο: 34 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Επιδότηση απασχόλησης.  

Λήµµατα 
Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, Εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές  



Κείµενο Αρθρου 

1. Εργοδότης, που δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας προσλαµβάνει, ως µισθωτούς, δικαιούχους 
του ειδικού επιδόµατος, δικαιούται επιδότησης για το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών υπέρ του 
ασφαλιστικού οργανισµού, στους οποίους υποχρεωτικώς ασφαλίζονται οι µισθωτοί. 

2. Η διάρκεια της επιδότησης φθάνει στο διπλάσιο των µηνών κατά τους οποίους οι εν λόγω 
µισθωτοί δεν πρόκειται να εισπράξουν το ειδικό επίδοµα. 

3. Τα ποσά της επιδότησης του δικαιούχου εργοδότη αποδίδονται κάθε φορά µέσα σε 10 ηµέρες, 
αφ' ότου πιστοποιηθεί η καταβολή τους, στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς όπως 
λεπτοµερέστερα θα ορίσει κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Εργασίας.  

 
Αρθρο: 35 

Ηµ/νία: 14.05.1991 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Σύσταση ειδικού λογαριασµού.  

Λήµµατα 
Ειδικός λογαριασµός χρηµατοδότησης προγραµµάτων επαγγελµατικής επανακατάρτισης και 
απασχόλησης µισθωτών προβληµατικών επιχειρήσεων  

Σχόλια 
Η περίπτωση γ' της παραγρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 58 Ν. 1914/1990. Η εντός 
" " τελευταία παράγραφος προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 49 Ν. 1947/1991.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Συνιστάται στον Ο.Α.Ε.∆. ειδικός λογαριασµός µε τον τίτλο "Ειδικός Λογαριασµός 
Χρηµατοδότησης Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Επανακατάρτισης και Απασχόλησης Μισθωτών 
Προβληµατικών Επιχειρήσεων". 

2. Σκοποί του ειδικού λογαριασµού είναι : 

α. Η κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων επαγγελµατικής 

επανακατάρτισης των µισθωτών του άρθρου 33. 

β. Η µέριµνα για την τοποθέτηση σε εργασία των αυτών µισθωτών. "γ. Η καταβολή σ' αυτούς των 
ειδικών επιδοµάτων του άρθρου 33 και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των άρθρων 33 
και 34". 

3. Τα απαιτούµενα για την εκπλήρωση των σκοπών του ειδικού λογαριασµού ποσά βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

4. Για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του ειδικού λογαριασµού εφαρµόζονται 
αναλόγως οι ισχύουσες για το ∆ΛΟΕΜ διατάξεις. 

"Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού 
συµβουλίου του Ο.Α.Ε.∆., µπορεί να ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια, που αναφέρονται στη σύσταση και λειτουργία προγραµµάτων 



επανακατάρτισης και αυτοαπασχόλησης, που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 33 του 
νόµου αυτού. 

Οι εκδοθησόµενες υπουργικές αποφάσεις µπορεί να ρυθµίζουν τα πιο πάνω ζητήµατα αναδροµικά, 
όχι όµως πέραν της ηµεροµηνίας έναρξης της ισχύος του ν. 1892/1990".  

 
Αρθρο: 36 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εκταση εφαρµογής.  

Λήµµατα 
Εκταση εφαρµογής Ν. 1892/1990 άρθρο 33  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 33 εφαρµόζονται και στους εκ των ανωτέρω µισθωτούς, των οποίων η 
σχέση εργασίας καταγγέλθηκε µετά την 11η Απριλίου 1990, για τους οποίους η προθεσµία της παρ. 
1 του άρθρου 33 αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. 

2. Εφαρµόζονται επίσης και 

α. Στους εκ των ανωτέρω µισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας θα καταγγελθεί, σε περίπτωση 
πώλησης της επιχειρήσεως, από το νέο εργοδότη µέσα στο πρώτο 12µηνο από την πώληση. 

β. Στους µισθωτούς των αυτών επιχειρήσεων, οι οποίες θα τεθούν υπό εκκαθάριση ή ευρίσκονται 
ήδη υπό εκκαθάριση και απολύθηκαν µετά τις 11.4.1990 ή θ' απολυθούν µετά τη δηµοσίευση του 
παρόντος. γ. Στους µισθωτούς των εταιρειών που έχουν υπαχθεί µέχρι 31.12.1989 στις διατάξεις 
του ν. 1386/1983 και των οποίων η υπουργική απόφαση υπαγωγής δεν έχει προσβληθεί δικαστικά 
µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία.  

 
Αρθρο: 37 

Ηµ/νία: 01.09.1990 
Ηµ/νία Ισχύος: 01.09.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Επιµήκυνση χρόνου επιδότησης ανέργων.  

Λήµµατα 
Επιδότηση ανέργων, ∆ιάρκεια επιδότησης ανεργίας, Προσθήκη διατάξεων Ν. 1545/1985 άρθρο 6 
παραγρ. 1  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η διάρκεια της καταβολής του επιδόµατος ανεργίας επιµηκύνεται κατά έναν ακόµη µήνα σε όλες 
τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκαν 
µε το άρθρο 2 του  

ν. 1874/1990. 

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 



1874/1990, προστίθενται δύο περιπτώσεις. 

3. Η διάρκεια της καταβολής του επιδόµατος ανεργίας επιµηκύνεται επίσης σε δώδεκα (12) µήνες: 

α) Για τους άνω των 49 ετών ανέργους της παρ. 4 του άρθρου 6 του  

ν. 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1874/1990 και β) για όσους έχουν 
πραγµατοποιήσει συνολικά 4050 ηµέρες εργασίας και εµπίπτουν σ' οποιαδήποτε περίπτωση των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 

1545/1985, όπως αυτές τροποποιούνται µε το παρόν άρθρο. 

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.9.1990.  

 
Αρθρο: 38 

Ηµ/νία: 11.05.2010 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Μερική απασχόληση.  

Λήµµατα 
Μερική απασχόληση, Εγγραφος τύπος σύµβασης µερικής απασχόλησης, Ακυρη απόλυση, 
Αποδοχές µερικώς απασχολούµενων, Ετήσια άδεια µε αποδοχές µερικώς απασχολουµένων, 
Πρόσθετη εργασία µερικώς απασχολουµένου, Προτεραιότητα πρόσληψης µερικώς 
απασχολουµένων  
Σχόλια 
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66/11.5.2010).  

Κείµενο Αρθρου 

«1. Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο µισθωτός 
µπορούν µε έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν, ηµερήσια ή εβδοµαδιαία ή 
δεκαπενθήµερη ή µηνιαία εργασία, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι µικρότερης 
διάρκειας από την κανονική (µερική απασχόληση). Η συµφωνία αυτή, εφόσον µέσα σε οκτώ (8) 
ηµέρες από την κατάρτιση της δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκµαίρεται ότι 
καλύπτει σχέση εργασίας µε πλήρη απασχόληση.  

2. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου νοείται ως:  

α) «εργαζόµενος µερικής απασχόλησης», κάθε εργαζόµενος µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόµενες σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερη 
ή µηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του συγκρίσιµου εργαζόµενου µε 
πλήρη απασχόληση,  

β) «συγκρίσιµος εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση», κάθε εργαζόµενος πλήρους απασχόλησης, 
που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας, και εκτελεί ίδια 
ή παρόµοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιµος 
εργαζόµενος µε πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται µε αναφορά στη συλλογική ρύθµιση στην 
οποία θα υπαγόταν ο εργαζόµενος αν είχε προσληφθεί µε πλήρη απασχόληση. Οι εργαζόµενοι µε 
σύµβαση ή σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης δεν επιτρέπεται να αντιµετωπίζονται δυσµενώς 
σε σχέση µε τους συγκρίσιµους εργαζόµενους µε κανονική απασχόληση, εκτός εάν συντρέχουν 
αντικειµενικοί λόγοι οι οποίοι τη δικαιολογούν, όπως η διαφοροποίηση στο ωράριο εργασίας.  

3. Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο µισθωτός 



µπορούν µε έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν κάθε µορφή απασχόλησης εκ περιτροπής.  

Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ηµέρες την εβδοµάδα ή κατά 
λιγότερες εβδοµάδες το µήνα ή κατά λιγότερους µήνες το έτος ή και συνδυασµός αυτών κατά πλήρες 
ηµερήσιο ωράριο εργασίας.  

Η παρεχόµενη από το άρθρο αυτό προστασία καλύπτει και τους απασχολούµενους µε βάση τις 
συµφωνίες του προηγούµενου εδαφίου.  

Αν περιοριστούν οι δραστηριότητες του, ο εργοδότης µπορεί, αντί καταγγελίας της σύµβασης 
εργασίας, να επιβάλει σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, η διάρκεια της 
οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, µόνο εφόσον 
προηγουµένως προβεί σε ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους των 
εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252 Α`) και του ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 
63 Α`).  

Οι συµφωνίες ή οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες 
από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.  

4. Ως εκπρόσωποι των εργαζοµένων, για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται 
κατά την εξής σειρά προτεραιότητας:  

α) οι εκπρόσωποι από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή 
της εκµετάλλευσης, η οποία καλύπτει κατά το καταστατικό της εργαζόµενους, ανεξάρτητα από την 
κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα τους,  

β) οι εκπρόσωποι των υφιστάµενων συνδικαλιστικών οργανώσεων της επιχείρησης ή της 
εκµετάλλευσης,  

γ) το συµβούλιο εργαζοµένων,  

δ) εάν ελλείπουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συµβούλιο εργαζοµένων, η ενηµέρωση και 
διαβούλευση γίνεται µε το σύνολο των εργαζοµένων. Η ενηµέρωση µπορεί να γίνει µε εφάπαξ 
ανακοίνωση σε εµφανές και προσιτό σηµείο της επιχείρησης. Η διαβούλευση πραγµατοποιείται σε 
τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης.  

5. Οι έγγραφες ατοµικές συµβάσεις των προηγούµενων παραγράφων πρέπει να περιλαµβάνουν: α) 
τα στοιχεία ταυτότητας των συµβαλλοµένων, β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της 
επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, γ) το χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο κατανοµής και 
τις περιόδους εργασίας, δ) τον τρόπο αµοιβής και ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύµβασης. 

Σε εποχικές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις οι έγγραφες ατοµικές συµβάσεις, κατά την 
παράγραφο 1 του παρόντος, γίνονται για ηµερήσια ή εβδοµαδιαία περίοδο εργασίας.  

6. Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη ηµέρα αργίας, ως και η νυκτερινή 
εργασία συνεπάγεται την καταβολή της νόµιµης προσαύξησης.  

7. Αν ηΜερική απασχόληση έχει καθοριστεί µε ηµερήσιο ωράριο µικρότερης διάρκειας από το 
κανονικό, η παροχή της συµφωνηµένης εργασίας των µερικώς απασχολούµενων πρέπει να είναι 
συνεχόµενη και να παρέχεται µία φορά την ηµέρα.  

Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στους οδηγούς αυτοκινήτων µεταφοράς 
µαθητών, νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς αυτών που εργάζονται στα ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς και στα νηπιαγωγεία, καθώς και 
στους καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και µέσης εκπαίδευσης.  

8. Καταγγελία της σύµβασης εργασίας λόγω µη αποδοχής από τον µισθωτό εργοδοτικής πρότασης 



γιαΜερική απασχόληση είναι άκυρη.  

9. Οι αποδοχές των εργαζοµένων µε σύµβαση ή σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης 
υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιµου εργαζόµενου και αντιστοιχούν στις ώρες 
εργασίας της µερικής απασχόλησης. Εφόσον το ωράριο απασχόλησης τους είναι µικρότερο των 
τεσσάρων (4) ωρών ηµερησίως, οι αποδοχές των µερικώς απασχολουµένων µισθωτών 
προσαυξάνονται κατά επτάµισι τοις εκατό (7,5%).  

10. Οι µερικώς απασχολούµενοι µισθωτοί έχουν δικαίωµα ετήσιας άδειας µε αποδοχές και επίδοµα 
αδείας, µε βάση τις αποδοχές που θα ελάµβαναν εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, για 
τη διάρκεια της οποίας εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 
του α.ν.539/1945, όπως ισχύει.  

11. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συµφωνηθείσα ο εργαζόµενος έχει 
υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνηση του θα ήταν αντίθετη µε την 
καλή πίστη. Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συµφωνηµένης, ο µερικώς απασχολούµενος 
δικαιούται αντίστοιχης αµοιβής µε προσαύξηση 10%.  

Ο µερικώς απασχολούµενος µπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συµφωνηµένης, 
όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαµβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.  

12. Ο πλήρως απασχολούµενος σε επιχειρήσεις πλέον των είκοσι (20) ατόµων, έχει δικαίωµα µετά 
τη συµπλήρωση ενός ηµερολογιακού έτους εργασίας να ζητήσει τη µετατροπή της σύµβασης 
εργασίας του από πλήρη σεΜερική απασχόληση, µε δικαίωµα επανόδου σε πλήρη απασχόληση, 
εκτός αν η άρνηση του εργοδότη δικαιολογείται από τις επιχειρησιακές ανάγκες.  

Ο εργαζόµενος στην αίτηση του πρέπει να προσδιορίζει τη διάρκεια της µερικής απασχόλησης και το 
είδος της. Αν ο εργοδότης δεν απαντήσει εγγράφως µέσα σε ένα µήνα θεωρείται ότι το αίτηµα του 
εργαζόµενου έχει γίνει δεκτό.  

13. Ο µερικώς απασχολούµενος, επί προσφοράς εργασίας µε ίσους όρους από µισθωτούς της ίδιας 
κατηγορίας, έχει δικαίωµα προτεραιότητας για πρόσληψη σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης 
στην ίδια επιχείρηση. Ο χρόνος της µερικής απασχόλησης λαµβάνεται υπόψη ως χρόνος 
προϋπηρεσίας όπως και για τον συγκρίσιµο εργαζόµενο. Για τον υπολογισµό της προϋπηρεσίας 
αυτής, µερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό (νόµιµο ή συµβατικό) ηµερήσιο χρόνο του 
συγκρίσιµου εργαζόµενου αντιστοιχεί σε µία ηµέρα προϋπηρεσίας.  

14. Στους εργαζόµενους που καλύπτονται από σύµβαση ή σχέση εργασίας µε Μερική απασχόληση 
παρέχονται:  

α) δυνατότητες συµµετοχής στις δραστηριότητες της επαγγελµατικής κατάρτισης που εφαρµόζει η 
επιχείρηση υπό συνθήκες ανάλογες µε εκείνες που αφορούν τους εργαζόµενους πλήρους 
απασχόλησης και αορίστου χρόνου,  

β) οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεση των άλλων εργαζόµενων στην 
επιχείρηση.  

15. Ο εργοδότης ενηµερώνει τους εκπροσώπους των εργαζόµενων για τον αριθµό των 
απασχολούµενων µεΜερική απασχόληση σε σχέση µε την εξέλιξη του συνόλου των εργαζόµενων, 
καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψης εργαζόµενων µε πλήρη απασχόληση.  

16. Με επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας επιτρέπεται η συµπλήρωση ή τροποποίηση 
των ρυθµίσεων των προηγούµενων παραγράφων.  

17. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται για τους µερικώς απασχολούµενους όλες οι διατάξεις της εργατικής 
νοµοθεσίας.  



18. Η κατά το παρόν άρθροΜερική απασχόληση µε σχέση ιδιωτικού δικαίου επιτρέπεται και στις 
δηµόσιες επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 
όπως αυτός προσδιορίζεται από το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`), όπως ισχύει, µε 
εξαίρεση το ∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα Ν.Π.∆.∆., καθώς και στους 
φορείς για τους οποίους ηΜερική απασχόληση προβλέπεται από ειδικούς νόµους ή από διατάξεις 
κανονισµών που έχουν κυρωθεί µε νόµο ή έχουν ισχύ νόµου.  

Για τηΜερική απασχόληση σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και φορείς του προηγούµενου εδαφίου, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`), όπως ισχύει, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
όπου για την αντιµετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών συµφωνείται µε σύµβαση ορισµένου 
χρόνου διάρκειας µέχρι έξι (6) µηνώνΜερική απασχόληση που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες 
ηµερησίως.  

Στην τελευταία περίπτωση η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δηµοσίευση της στο 
Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο οφείλει να ελέγξει αυτήν από άποψη 
νοµιµότητας µέσα σε δέκα (10) ηµέρες.  

Οι ανωτέρω συµβάσεις που καταρτίζονται για την κάλυψη έκτακτων ή επειγουσών αναγκών λήγουν 
αυτοδικαίως µε την πάροδο της συµφωνηθείσας διάρκειας τους, χωρίς να απαιτείται προς τούτο 
καµία άλλη διατύπωση, η δε για οποιονδήποτε λόγο ανανέωση τους ή µετατροπή τους σε σύµβαση 
ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.»  

 
Αρθρο: 39 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κοινωνική ασφάλιση µερικώς απασχολουµένων.  

Λήµµατα 
Μερική απασχόληση, Κοινωνική ασφάλιση µερικώς απασχολουµένων, Χρόνος ασφάλισης µερικώς 
απασχολουµένων, Ασφαλιστική κλάση µερικώς απασχολουµένων, Ασφαλιστικές εισφορές µερικώς 
απασχολουµένων, Ασφαλιστικές παροχές εις χρήµα µερικώς απασχολουµένων, Σύνταξη γήρατος 
µερικώς απασχολουµένων, Κατ' οίκον εργαζόµενοι  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η υποχρεωτική ασφάλιση των µερικώς απασχολουµένων στους οικείους οργανισµούς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης, καθώς και στον Ο.Α.Ε.∆. και τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας χωρεί µε 
βάση τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Κατ' εξαίρεση στην ασφάλιση του µερικώς απασχολούµενου, 

ανεξαρτήτως του αν αµείβεται µε µισθό ή ηµεροµίσθιο, αναγνωρίζονται όλες οι ηµέρες εργασίας που 
πραγµατοποιεί σε κάθε µισθολογική περίοδο, εφαρµοζοµένων αναλόγως και των διατάξεων για την 
αναγνώριση 

περισσότερων ηµερών εργασίας επί πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. 

3. Από της ισχύος του παρόντος θεσπίζεται για τους µερικώς 

απασχολουµένους ειδική 1η ασφαλιστική κλάση στην παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.3.1982 
Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το ν. 1305/1982 ως εξής: 



Ηµερήσιος µισθός Ασφαλιστική Τεκµαρτό 

σε δραχµές κλάση ηµεροµίσθιο 

Από 0-900 Ειδική 1η 900 

4. Οι εισφορές υπολογίζονται στις καταβαλλόµενες αποδοχές, σε καµιά όµως περίπτωση, για τον 
υπολογισµό των εισφορών για κάθε ηµέρα εργασίας που αναγνωρίζεται στην ασφάλιση κατά τους 
ορισµούς της προηγούµενης παραγράφου, δεν µπορεί να ληφθούν υπόψη αποδοχές µικρότερες 
των αντιστοιχουσών στο εκάστοτε τεκµαρτό ηµεροµίσθιο της ειδικής ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. 

5. Οι κείµενες περί πολλαπλής ασφάλισης διατάξεις δεν θίγονται από το παρόν. 

6.α. Εφόσον στον µερικώς απασχολούµενο καταβάλλονται αποδοχές µειωµένες σε σχέση µε εκείνες 
που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για τον κανονικώς απασχολούµενο, τα κατώτατα όρια 
των εις χρήµα παροχών και του επιδόµατος ανεργίας χορηγούνται µειωµένα ανάλογα προς τη 
µείωση που υπάρχει κάθε φορά µεταξύ των αποδοχών τούτων. 

β. Με προεδρικό διάταγµα, που θα εκδοθεί µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα καθορισθεί το ύψος του βασικού ποσού 
συντάξεως των µερικώς απασχολουµένων, µε βάση τα τεκµαρτά ηµεροµίσθια των ασφαλιστικών 
κλάσεων επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές. 

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται για τους µερικώς απασχολουµένους κατ' οίκον του εργοδότη, 
καθώς και για τους συγγενείς του εργοδότη, για τους οποίους προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 1759/1988 και για τους οποίους ισχύουν οι κείµενες κάθε φορά ασφαλιστικές διατάξεις.  

 
Αρθρο: 40 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

 
Τίτλος Αρθρου 
Πρόσθετες οµάδες εργασίας.  

Λήµµατα 
Πρόθετες οµάδες εργασίας, Εναλλασσόµενες οµάδες εργασίας, Χρόνος ασφάλισης εργαζοµένων σε 
πρόσθετες οµάδες εργασίας, Εξαήµερη εβδοµαδιαία λειτουργία επιχειρήσεων, Προσθήκη διατάξεων 
στο Ν. 1876/1990 άρθρο 2  

Κείµενο Αρθρου 

1. Επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, που δεν είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, µπορούν 
να λειτουργούν συνεχώς στο σύνολό τους ή κατά τµήµατα, µε σύστηµα λειτουργίας τεσσάρων 
εναλλασσόµενων οµάδων εργασίας, εφ' όσον συγκατατίθεται ο εργαζόµενος που µετέχει σ' αυτές. 

2. Οι επιχειρήσεις της προηγούµενης παραγράφου µπορούν επίσης να λειτουργήσουν συνεχώς, στο 
σύνολο τους ή κατά τµήµατα, εφ' όσον για τη λειτουργία τους, κατά το Σάββατο και την Κυριακή ή 
την Κυριακή και ∆ευτέρα, προσλάβουν ιδιαίτερο επί πλέον προσωπικό για να απασχολείται κατ' 
εναλλαγή σε δύο οµάδες επί δώδεκα ώρες την ηµέρα. 

3. Η συνολική αµοιβή που οφείλεται για εργασία είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, συµπεριλαµβανοµένης 
και εκείνης που προβλέπεται για υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά Κυριακές, αργίες και 
νυχτερινές ώρες, είναι ίση µε την αµοιβή που αντιστοιχεί σε απασχόληση σαράντα (40) ωρών, εκτός 
εάν εφαρµόζεται βραχύτερο ωράριο εβδοµαδιαίας εργασίας. 



4. Σ' αυτές τις οµάδες εργασίας πρόσωπα που έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσµό µε ταµείο κύριας 
ασφάλισης δεν µπορούν ν' απασχοληθούν για περισσότερες ώρες από όσες υπολείπονται για να 
συµπληρωθούν για τη συγκεκριµένη εβδοµάδα 48 συνολικά ώρες εργασίας. 

5. Κάθε παράβαση της προηγούµενης παραγράφου διώκεται και 

τιµωρείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 18 του π.δ/τος της 27.6/4.7.32 "περί κωδικοποιήσεως και 
συµπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων", όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του 
ν.δ/τος 515/1970. 

6.α) Κάθε εργαζόµενος, που απασχολείται, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του παρόντος, επί 24 ώρες, 
ασφαλίζεται για έξι (6) ηµέρες εργασίας. β) Τυχόν χωρήσασα ασφάλιση των εργαζοµένων αυτών, 
προ της ισχύος του παρόντος, για περισσότερες τον πραγµατικού ηµέρες απασχολήσεως παραµένει 
ισχυρή. 

7. Επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις της παραγράφου 1 του παρόντος µπορούν να λειτουργούν στο 
σύνολό τους ή κατά τµήµατα 6 ηµέρες την εβδοµάδα. Οφείλουν όµως να χορηγούν τις ηµέρες της 
καθ' εβδοµάδα αναπαύσεως µία φορά τουλάχιστο συνεχόµενη µε Κυριακή ανά περίοδο τριών 
εβδοµάδων. 

∆εν επιτρέπεται η απασχόληση µισθωτού κατά τα ανωτέρω χωρίς τη συγκατάθεσή του. 

8. Στο άρθρο 2 ν. 1876/1990 προστίθεται στοιχείο 10.  

 
Αρθρο: 41 

Ηµ/νία: 11.05.2010 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΕΡΩΡΙΑ -ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιευθέτηση χρόνου εργασίας.  
Λήµµατα 
∆ιευθέτηση χρόνου εργασίας, Επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις, Συµφωνίες εργοδότη και 
συµβουλίου εργαζοµένων  

Σχόλια 
- Το παρόν άρθρο, που είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 3 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205), στη συνέχεια 
µε το άρθρο 5 του ν. 2874/2000 (Α' 286) και ίσχυε από 29.12.2000, στη συνέχεια µε το άρθρο 2 του 
ν. 3385/2005 (Α΄ 210/19.8.2005) και σύµφωνα µε το άρθρο 15 του τελευταίου νόµου ίσχυε από 
1.10.2005, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και πάλι µε το άρθρο 7 του ν. 3846/2010 (Α΄ 
66/11.5.2010).  

Κείµενο Αρθρου 

«1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ωρών 
εβδοµαδιαίως, επιτρέπεται για µία χρονική περίοδο (περίοδος αυξηµένης απασχόλησης) ο 
εργαζόµενος να απασχολείται δύο (2) ώρες την ηµέρα επιπλέον των οκτώ (8) ωρών, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των σαράντα (40) (ή του µικρότερου συµβατικού ωραρίου) ώρες 
εργασίας την εβδοµάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας µιας άλλης χρονικής περιόδου 
(περίοδος µειωµένης απασχόλησης). Αντί της παραπάνω µειώσεως των ωρών εργασίας, 
επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόµενο ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασµός 
µειωµένων ωρών και ηµερών αναπαύσεως. Το χρονικό διάστηµα των περιόδων αυξηµένης και 
µειωµένης απασχόλησης δεν υπερβαίνει συνολικά τους τέσσερις (4) µήνες κατά ηµερολογιακό έτος 
(περίοδος αναφοράς). Η επιπλέον απασχόληση παρέχεται από τον εργαζόµενο υπό τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 6, εφόσον η επιχείρηση εµφανίζει σώρευση εργασίας που οφείλεται 
είτε στη φύση, στο είδος ή στο αντικείµενο των εργασιών της είτε σε ασυνήθεις ή απρόβλεπτους 



λόγους. Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν 
είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη µε την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση 
του εργαζοµένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύµβασης 
εργασίας του. Οι κείµενες προστατευτικές διατάξεις για το χρόνο υποχρεωτικής ανάπαυσης των 
εργαζοµένων έχουν πλήρη εφαρµογή και κατά την περίοδο της αυξηµένης απασχόλησης. Κατά τη 
διευθέτηση ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας κατά την περίοδο του τετραµήνου 
(περίοδος αναφοράς), στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νόµιµων 
υπερωριών της περιόδου µειωµένης απασχόλησης, παραµένει στις σαράντα (40) ώρες ή, εάν 
εφαρµόζεται µικρότερο συµβατικό ωράριο, παραµένει στον αριθµό ωρών του µικρότερου αυτού 
ωραρίου, ενώ, µε συνυπολογισµό των ανωτέρω ωρών υπερεργασίας και νόµιµων υπερωριών, δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες.  

2. Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ωρών 
εβδοµαδιαίως, εφόσον η επιχείρηση εµφανίζει σώρευση εργασίας που οφείλεται είτε στη φύση, στο 
είδος ή στο αντικείµενο των εργασιών της είτε σε ασυνήθεις ή απρόβλεπτους λόγους, επιτρέπεται, 
αντί της κατά την προηγούµενη παράγραφο διευθέτησης, να συµφωνείται, υπό τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 6, ότι µέχρι διακόσιες πενήντα έξι (256) ώρες εργασίας από το συνολικό χρόνο 
απασχόλησης εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους, κατανέµονται µε αυξηµένο αριθµό ωρών σε 
ορισµένες χρονικές περιόδους, που δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις τριάντα δύο (32) εβδοµάδες 
ετησίως και µε αντιστοίχως µειωµένο αριθµό ωρών κατά το λοιπό διάστηµα του ηµερολογιακού 
έτους. Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον αυτής εργασίας, αν δεν 
είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη µε την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση 
του εργαζοµένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύµβασης 
εργασίας του. Οι κείµενες προστατευτικές διατάξεις για το χρόνο υποχρεωτικής ανάπαυσης των 
εργαζοµένων πρέπει να τηρούνται και κατά την περίοδο της αυξηµένης απασχόλησης. Κατά τη 
διευθέτηση ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας ετησίως (περίοδος αναφοράς), στις 
οποίες δεν περιλαµβάνονται οι ώρες της υπερερ-γασίας και των νόµιµων υπερωριών της περιόδου 
µειωµένης απασχόλησης, παραµένει στις σαράντα (40) ώρες ή, εάν εφαρµόζεται µικρότερο 
συµβατικό ωράριο, παραµένει στον αριθµό ωρών του µικρότερου αυτού ωραρίου, ενώ µε 
συνυπολογισµό των ανωτέρω ωρών υπερεργασίας και νόµιµων υπερωριών, δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες.  

3. Κατά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται να 
χορηγείται στον εργαζόµενο, αντί µειώσεως των ωρών εργασίας, προς αντιστάθµιση των 
πρόσθετων ωρών που εργάσθηκε κατά την περίοδο αυξηµένου ωραρίου, ανάλογη ηµερήσια 
ανάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη προσαύξηση της ετήσιας άδειας µε αποδοχές ή συνδυασµός 
µειωµένων ωρών και ηµερών αναπαύσεως ή ηµερών αδείας.  

4. Η καταβαλλόµενη αµοιβή κατά το χρονικό διάστηµα της διευθέτησης των παραγράφων 1 και 2 
είναι ίση µε την αµοιβή για εργασία σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαίως, εφόσον στην επιχείρηση 
ισχύει εβδοµαδιαίο ωράριο σαράντα (40) ωρών. Αν στην επιχείρηση ισχύει εβδοµαδιαίο ωράριο 
µικρότερο των σαράντα (40) ωρών, η καταβαλλόµενη κατά το χρονικό διάστηµα της διευθέτησης 
αµοιβή είναι ίση µε την αµοιβή που προβλέπεται για το εβδοµαδιαίο αυτό ωράριο.  

5. α. Κατά την περίοδο της αυξηµένης απασχόλησης των παραγράφων 1 και 2 η ηµερήσια 
απασχόληση του εργαζοµένου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες. Στις υπερβάσεις 
του νόµιµου ηµερήσιου ωραρίου µέχρι το ανώτατο όριο των δέκα (10) ωρών, καθώς και στις 
υπερβάσεις των σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαίως δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'). β. Κατά την περίοδο της µειωµένης απασχόλησης των παραγράφων 1 
και 2, η υπέρβαση του συµφωνηθέντος µειωµένου εβδοµαδιαίου ωραρίου, η οποία επιτρέπεται κατ' 
εξαίρεση, αντιµετωπίζεται ως εξής: Οι πρώτες πέντε (5) ώρες υπέρβασης για τους 
απασχολουµένους µε το σύστηµα της πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας και οι πρώτες οκτώ (8) 
ώρες υπέρβασης για τους απασχολουµένους µε το σύστηµα της εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας 
θεωρούνται υπερεργασία και αµείβονται µε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 30%. 
Οι ώρες πέραν των πέντε (5) πρώτων ή των οκτώ (8) πρώτων, σύµφωνα µε το προηγούµενο 
εδάφιο, θεωρούνται ώρες υπερωρίας. Εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις νοµιµότητας των 
υπερωριών, κάθε ώρα υπέρβασης πέραν των πέντε (5) ή οκτώ (8) πρώτων ωρών αποτελεί νόµιµη 
υπερωρία και αµείβεται µε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 75%, άλλως αποτελεί 
κατ' εξαίρεση υπερωρία και αποζηµιώνεται µε το καταβαλλόµενο ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 



100%.  

6. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται, κατά σειρά 
προτεραιότητας, µε επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή µε συµφωνίες του εργοδότη 
και του επιχειρησιακού σωµατείου ή του εργοδότη και του συµβουλίου των εργαζοµένων ή του 
εργοδότη και των ενώσεων προσώπων της επόµενης παραγράφου.  

7. Η ένωση προσώπων που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο µπορεί να συσταθεί και 
από πέντε (5) τουλάχιστον εργαζόµενους, εφόσον ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων στην 
επιχείρηση ανέρχεται τουλάχιστον σε είκοσι (20). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α'). Σε επιχειρήσεις που δεν υπάρχει 
επιχειρησιακό σωµατείο ή συµβούλιο εργαζοµένων ή ένωση προσώπων της παραγράφου 3 του 
άρθρου 1 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α'), ή απασχολούν λιγότερους από είκοσι (20) εργαζόµενους, η 
συµφωνία διευθέτησης του χρόνου εργασίας γίνεται µεταξύ του εργοδότη και του αντίστοιχου 
κλαδικού σωµατείου ή της αντίστοιχης οµοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία 
µεταξύ του εργοδότη και του αντίστοιχου κλαδικού σωµατείου ή της αντίστοιχης οµοσπονδίας, το 
θέµα µπορεί να παραπέµπεται από τον ενδιαφερόµενο στις υπηρεσίες µεσολάβησης και διαιτησίας 
του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.) κατά τις διατάξεις του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 
27 Α'), όπως ισχύει και των προεδρικών διαταγµάτων 198/1990 (ΦΕΚ 76 Α'), 147/1990 (ΦΕΚ 60 Α'), 
438/1993 (ΦΕΚ 184 Α'), που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του.  

8. Με επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας µπορεί να καθορίζεται άλλο 
σύστηµα διευθέτησης χρόνου εργασίας, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης.  

9. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του εργαζοµένου, δεν 
εφαρµόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σύµφωνα µε τον παρόντα 
νόµο, έχουν πλήρη εφαρµογή όλες οι προστατευτικές διατάξεις που καθορίζουν τις συνέπειες της 
υπέρβασης του ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας.  

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για: α) εποχιακές επιχειρήσεις και β) 
εργαζοµένους µε σύµβαση εργασίας διάρκειας µικρότερης του ενός (1) έτους.  

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζεται ο τρόπος 
κατάθεσης των συµφωνιών, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησης αυτών, η τηρούµενη 
διαδικασία, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια, που αφορά την εφαρµογή του άρθρου αυτού.  

12. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι σχετικές ρυθµίσεις του ν. 2602/1998 (ΦΕΚ 
83 Α') ή άλλων ειδικών νόµων, που αποσκοπούν στην εξυγίανση φορέων του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα.»  

 
Αρθρο: 42 

Ηµ/νία: 14.05.2007 

Ηµ/νία Ισχύος: 01.09.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ωρες λειτουργίας των καταστηµάτων και εργασίας του προσωπικού τους.  
Λήµµατα 
Ωράριο λειτουργίας καταστηµάτων, Ωράριο εργασίας µισθωτών καταστηµάτων, Πενθήµερη 
εβδοµαδιαία εργασία µισθωτών καταστηµάτων, ∆ιακεκοµµένο ωράριο, Ποινικές διατάξεις  

Σχόλια 
- Οι παρ. 5, 7, 8 και 9 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 23 Ν. 1957/1991 (ΦΕΚ Α' 114). 
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 25.04.1994 µε το άρθρο 8 Ν. 
2207/1994 (ΦΕΚ Α' 65). Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 3 Π∆ 327/1992, οι ρυθµίσεις της παρ. 1 
του παρόντος, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 3 Π∆ 327/1992, δεν αφορούν τα 



φαρµακεία, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τον τρόπο που λειτουργούσαν πριν από 
την έναρξη της ισχύος (01.10.1992) του Π∆ 327/1992. Η παρ. 1, αντικατασταθείσα µε την παρ. 1 
άρθρου 3 Π∆ 327/1992 (ΦΕΚ Α' 163), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 06.07.1994 µε την παρ. 2 
άρθρου 46 Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α' 112).======================*** προσοχή: σύµφωνα µε την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 
3377/2005 (Α΄ 202/19.8.2005), καθιερώνεται, σε εθνική κλίµακα, ε ν ι α ί ο πλαίσιο ω ρ α ρ ί ο υ 
λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους, µε ε ξ α ί ρ ε σ η αυτά που αναφέρονται στο π α ρ ό ν 
άρθρο κ α ι στο άρθρο 14 του ν. 2194/ 1994 (ΦΕΚ 34 Α'/βλ. σχετικά). Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου 
καθορίζεται για τις καθηµερινές ηµέρες µέχρι την 21.00 ώρα και το Σάββατο µέχρι την 20.00 ώρα. 
Σύµφωνα, δε, µε την παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 23 (διάβαζε το άρθρο), σε όσους π α ρ α β ι ά ζ ο 
υ ν τις διατάξεις της παραγράφου 1 και τις αποφάσεις που εκδίδονται κατά την παράγραφο 2 του 
άρθρου αυτού, ε π ι β ά λ λ ο ν τ α ι κυρώσεις, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του π α ρ ό ν τ ο 
ς άρθρου. -Στο τέλος της παρ. 1 του παρόντος προστέθηκε το εντός "" εδάφιο µε την παρ. 7 του 
άρθρου 14 του ν. 3557/2007 ΦΕΚ Α 100/14.5.2007.  

Κείµενο Αρθρου 

***  

"1. Η λειτουργία των, κατά το άρθρο 1 του Ν.∆. 1037/1971 "Περί χρονικών ορίων λειτουργίας 
καταστηµάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών", καταστηµάτων είναι ελεύθερη, καθ' όλες τις 
ώρες και τις ηµέρες της εβδοµάδος, πλην της Κυριακής και των ηµερών αργίας.  

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται τις Κυριακές και τις ηµέρες αργίας ηλειτουργία των πρατηρίων υγρών 
καυσίµων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, "µπαρ", καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και 
συναφών καταστηµάτων, ανθοπωλείων, περιπτέρων και εξοµοιουµένων καταστηµάτων, 
φωτογραφείων, στιλβωτηρίων και αµιγών καταστηµάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών. 
Επιτρέπεται επίσης η λειτουργία κατά τις Κυριακές και τις ηµέρες αργίας, πλην της Κυριακής του 
Πάσχα, και κατά τις ώρες 08.00 έως 13.00, άνευ απασχολήσεως προσωπικού, καταστηµάτων 
πωλήσεως παντός είδους παλαιών αντικειµένων, εφόσον τα καταστήµατα αυτά ευρίσκονται σε 
τόπους όπου εθιµικά γίνονται αγοραπωλησίες τέτοιων ειδών.  

Κατ' εξαίρεση, µε απόφαση του οικείου νοµάρχη, µπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία την Κυριακή και 
τις ηµέρες αργίας ορισµένων καταστηµάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά 
οριοθετούµενες περιοχές δήµων και κοινοτήτων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι, µετά 
από σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Τουρισµού και των οικείων  

Επαγγελµατικών Οργανώσεων εργοδοτών και εργαζοµένων του νοµού. Αν εντός δέκα (10) ηµερών 
από της αποστολής της σχετικής προσκλήσεως δεν γνωµοδοτήσουν το Υπουργείο Τουρισµού και οι 
παραπάνω φορείς, οι αποφάσεις των νοµαρχών εκδίδονται και χωρίς τη γνώµη τους.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Τουρισµού καθορίζεται η λειτουργία 
καταστηµάτων τουριστικών περιοχών κατά τις Κυριακές και αργίες σε περίπτωση διαφωνίας των 
ανωτέρω φορέων και στις περιπτώσεις που οι ρυθµίσεις αφορούν δύο ή περισσοτέρους νοµούς". 
«Η λειτουργία των καταστηµάτων και των εγκαταστάσεων στους χώρους των Κεντρικών Αγορών 
επιτρέπεται και τις Κυριακές και τις ηµέρες αργίας, τηρουµένων των διατάξεων της κείµενης 
εργατικής νοµοθεσίας. Με απόφαση των διοικητικών συµβουλίων των Κεντρικών Αγορών 
ρυθµίζονται το ωράριο, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστηµάτων και 
εγκαταστάσεων του προηγούµενου εδαφίου και κάθε συναφές θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια.»  

2. Η λειτουργία του καταστήµατος σ' όλες τις ανωτέρω ώρες δεν είναι υποχρεωτική.  

3. Σε κάθε κατάστηµα πρέπει να υπάρχουν σε εµφανή µέρη πινακίδες που να αναγράφουν τις ώρες 
λειτουργίας του καταστήµατος.  

4. Καθιερώνεται 5νθήµερη εβδοµαδιαία εργασία για τους µισθωτούς των καταστηµάτων. Από την 
επαύξηση των ωρών της ηµερήσιας εργασίας για την εφαρµογή της 5νθήµερης εβδοµάδας εργασίας 
ως τη συµπλήρωση του συµβατικού χρόνου της 40ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας δεν οφείλεται 



πρόσθετη αµοιβή.  

"5. Η ηµέρα ανάπαυσης των εργαζοµένων λόγω πενθηµέρου καθορίζεται κυλιόµενη, εκτός εάν 
ρυθµίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις ή µε ατοµική συµφωνία".  

6. Οι µισθωτοί των καταστηµάτων που λειτουργούν µε διακεκοµµένο ωράριο για όλες ή µερικές 
ηµέρες της εβδοµάδας δικαιούνται µεσυµβρινής αναπαύσεως, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από τρεις ώρες.  

"7. "Σε κάθε υπόχρεο, που παραβαίνει τις διατάξεις αυτού του άρθρου, καθώς και των διοικητικών 
πράξεων που εκδίδονται σε εφαρµογή του, επιβάλλεται φυλάκιση µέχρι ενα έτος κατόπιν µηνύσεως 
του τοπικά αρµόδιου επιθεωρητή εργασίας ή των αστυνοµικών οργάνων. Επίσης επιβάλλεται και 
πρόστιµο από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχµές µε 
αιτιολογηµένη πράξη του επιθεωρητή εργασίας, για κάθε παράβαση".  

Η πράξη επιβολής προστίµου του επιθεωρητή εργασίας κοινοποιείται µε απόδειξη στον παραβάτη, ο 
οποίος καταβάλλει το πρόστιµο που επιβλήθηκε µε κατάθεση του ποσού στο λογαριασµό του 
Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ο 
παραβάτης µπορεί, µέσα σε προθεσµία 20 ηµερών από την κοινοποίηση, να προσφύγει στα τακτικά 
διοικητικά δικαστήρια, κοινοποιώντας (ο προσφεύγων), επί ποινή απαράδεκτου, το δικόγραφο µέσα 
σε 10 ηµέρες από την κατάθεσή του στον επιθεωρητή εργασίας που επέβαλε το πρόστιµο.  

Μετά την πάροδο της προθεσµίας για την άσκηση και κοινοποίηση της προσφυγής, τα σχετικά 
έγγραφα διαβιβάζονται στη ∆.Ο.Υ. της έδρας της επιχείρησης, το ποσό του προστίµου βεβαιώνεται 
ως δηµόσιο έσοδο, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου και αποδίδεται κατά µήνα υπέρ του 
λογαριασµού του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας.  

Αν ασκηθεί δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης επιβολής προστίµου, αναστέλλεται η βεβαίωση 
του προστίµου στη ∆.Ο.Υ. µέχρι την κοινοποίηση της οριστικής απόφασης επί της προσφυγής, η 
οποία πλέον συνιστά και τον τίτλο βεβαιώσεως του δηµόσιου ταµείου.  

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας ρυθµίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια.  

Το πρόστιµο µπορεί να αναπροσαρµόζεται, όσον αφορά το ανώτατο όριο αυτού, µε κανονιστική 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας".  

"8. Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται:  

α) από το ν.δ. 1037/1971 οι υπό στοιχεία β', γ', δ' και ε' περιπτώσεις του άρθρου 1, η παράγραφος 2 
του άρθρου 2, τα άρθρα 4, 5, 6 και η παρ. 1 του άρθρου 10. Οι διατάξεις του άρθρου 3 διατηρούνται 
σε ισχύ µόνο για την εφαρµογή του άρθρου 8 παρ. 1 και 3 του αυτού ν.δ/τος του παρόντος άρθρου  

β) από το άρθρο 1 της Π.Υ.Σ. 10/1988, που κυρώθηκε µε το ν. 1788/1988, οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 
4  

γ) από το ν. 1788/1988 τα άρθρα δεύτερο και τέταρτο".  

"9. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δέκα ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως".  

 
Αρθρο: 43 

Ηµ/νία: 30.12.1989 

Ηµ/νία Ισχύος: 30.12.1989 

 



Τίτλος Αρθρου 
Σύνδεση αµοιβής µε την παραγωγικότητα.  

Λήµµατα 
Χορήγηση µετοχών στους εργαζοµένους, Προσθήκη διατάξεων στο Ν. 1731/1987, Προσθήκη 
διατάξεων στο Ν.∆. 3843/1958, Εναρξη ισχύος Ν. 1892/1990 άρθρο 43  

Κείµενο Αρθρου 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1731/1987 (ΦΕΚ Α' 161) προστίθεται εδάφιο. 

2. Στο τέλος της περίπτωσης α' του άρθρου 4 του ν.δ. 3843/1958 προστίθεται εδάφιο. 

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται για τα διανεµόµενα κέρδη που προέρχονται από 
ισολογισµούς που κλείνουν µετά την 3Οή ∆εκεµβρίου 1989 και εφεξής.  

 
Αρθρο: 44 

Ηµ/νία: 16.09.2007 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Συµφωνίες πιστωτών και επιχείρησης  

Λήµµατα 
Προβληµατικές και υποχρεωµένες επιχειρήσεις Συµφωνίες πιστωτών και επιχείρησης  

Κείµενο Αρθρου 

Καταργήθηκε από το άρθρο 181 περ. δ΄ του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄153).  

 
Αρθρο: 45 

Ηµ/νία: 16.09.2007 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΜΗΣ  

Κείµενο Αρθρου 

Καταργήθηκε από το άρθρο 181 περ. δ΄ του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄153).  

 
Αρθρο: 46 

Ηµ/νία: 16.09.2007 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Επιχειρήσεις υπαγόµενες στις διατάξεις του ν. 1386/1983.  

Κείµενο Αρθρου 

Καταργήθηκε από το άρθρο 181 περ. δ΄ του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄153).  

 
Αρθρο: 46Α 

Ηµ/νία: 16.09.2007 



Ηµ/νία Ισχύος: 24.12.1991 

 
Κείµενο Αρθρου 

Καταργήθηκε από το άρθρο 181 περ. δ΄ του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄153).  

 
Αρθρο: 46Β 

Ηµ/νία: 16.09.2007 

Ηµ/νία Ισχύος: 17.07.1995 

 
Κείµενο Αρθρου 

Καταργήθηκε από το άρθρο 181 περ. δ΄ του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄153).  

 
Αρθρο: 46Γ 

Ηµ/νία: 16.09.2007 

Ηµ/νία Ισχύος: 08.08.1997 

 
Κείµενο Αρθρου 

Καταργήθηκε από το άρθρο 181 περ. δ΄ του ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄ 153).  

 
Αρθρο: 47 

Ηµ/νία: 24.12.1991 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εκταση εφαρµογής των διατάξεων του ν. 1386/1983  
Λήµµατα 
Εφαρµογή διατάξεων Ν. 1386/1983  

Σχόλια 
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 Ν. 2000/91.  

Κείµενο Αρθρου 

"Ο Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων εξακολουθεί να λειτουργεί και να ασκεί τις 
προβλεπόµενες από το ν. 1386/1983, όπως αυτός ισχύει, αρµοδιότητές του ως προς τις 
επιχειρήσεις, που έχουν είχαν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του προαναφερόµενου νόµου".  

 
Αρθρο: 48 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 



Σύσταση Επιτροπής Κώδικα Πτωχευτικού ∆ικαίου  

Λήµµατα 
Σύσταση Επιτροπής Κώδικα Πτωχευτικού ∆ικαίου  
Σχόλια 
Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τίθεται όπως αντικατασταθηκε δια του άρθρου 16 παρ. 1 του 
Ν. 1914/1990 (Α' 178). Η εντός " " περ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως 
αντικατασταθηκε δια του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 1914/1990 (Α' 178). Η εντός « » περ. δ 
προστέθηκε στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου δια του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 1914/1990 (Α 178). 

Κείµενο Αρθρου 

1. "Συνιστάται επταµελής ειδική επιτροπή για να συντάξει κώδικα πτωχευτικού δικαίου, 
αποτελούµενη από:" 

"α. έναν ανώτατο ή ανώτερο δικαστικό λειτουργό και ένα νοµικό σύµβουλο ή πάρεδρο του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους", 

β. δύο καθηγητές του εµπορικού δικαίου σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα,  

γ. δύο δικηγόρους που έχουν ειδικές σπουδές ή δηµοσιεύσεις ή αναγνωρισµένο επαγγελµατικό έργο 
στο γνωστικό αντικείµενο του πτωχευτικού δικαίου και γενικότερα της αναγκαστικής εκτέλεσης 
(ατοµικής και συλλογικής). 

"δ. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών µε ειδική ενηµέρωση σε θέµατα εφαρµογής του 
πτωχευτικού δικαίου, ο οποίός ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών». 

Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης ή Εµπορίου. 

2. Η επιτροπή συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εµπορίου . Κατά την 
πρώτη συνεδρίαση εκλέγει από τα µέλη της τον πρόεδρό της. Οι εργασίες της επιτροπής πρέπει να 
ολοκληρωθούν µέσα σ ένα έτος από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης που τη συγκροτεί. Η 
προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για έξι (6) ακόµη µήνες από τη λήξη της µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εµπορίου. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, Οικονοµικών και Εµπορίου θα καθοριστεί, µετά 
την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής, η κατ' αποκοπήν αποζηµίωση των µελών της και του 
γραµµατέα.  

 
Αρθρο: 49 

Ηµ/νία: 17.04.1995 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΙΣΤΩΤΩΝ-ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ 

 
Λήµµατα 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ∆Α, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ  

Σχόλια 
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 άρθρου 2 Ν. 2302/1995 (ΦΕΚ Α' 74).  

Κείµενο Αρθρου 

«1. Στις περιπτώσεις πώλησης ή κάθε άλλου είδους µεταβίβασης επιχειρήσεων ή του συνόλου των 



στοιχείων του ενεργητικού τους ή της πλειοψηφίας των µετοχών των επιχειρήσεων αυτών που 
ανήκουν στα κάθε είδους νοµικά πρόσωπα δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, ως και των θυγατρικών εταιριών των επιχειρήσεων αυτών, οι άµεσοι και 
έµµεσοι φόροι και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση, που ανάγονται σε προηγούµενο της µεταβίβασης 
χρονικό διάστηµα, βαρύνουν αποκλειστικά τους πωλητές του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και 
βεβαιώνονται αποκλειστικά εις βάρος τους. 

Η επιβάρυνση των πωλητών από την εν λόγω αιτία δεν µπορεί να υπερβαίνει το τίµηµα που 
συνοµολόγησαν να εισπράξουν από την πώληση ή µεταβίβαση . Οι κατά το πρώτο εδάφιο φόροι και 
άλλες σχετικές επιβαρύνσεις κατανέµονται µεταξύ των πωλητών ανάλογα µε το ποσοστό 
συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο κατά το χρόνο της πώλησης ή µεταβίβασης. Αν µετά την 
κατανοµή αυτή δεν καλύπτεται πλήρως το ποσό των οφειλόµενων φόρων, το υπόλοιπο διαγράφεται 
εις βάρος του ∆ηµοσίου. 

2. Προκειµένου για ήδη µεταβιβασθείσες επιχειρήσεις φορολογικές επιβαρύνσεις της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος τους µετά τη µεταβίβαση τους και ανάγονται 
σε προηγούµενο της µεταβίβασης χρονικό διάστηµα, διαγράφονται µε απόφαση του προϊσταµένου 
των αρµόδιων ∆.Ο.Υ. και βεβαιώνεται στη συνέχεια από τον ίδιο προϊστάµενο σε βάρος των 
πωλητών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. Η παράλειψη 
διενέργειας των µεταβολών αυτών συνιστά για τον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο Υ, βαρύ 
πειθαρχικό παράπτωµα. 

3. Εξαιρετικώς, τα προαναφερόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που ο αγοραστής των επιχειρήσεων αυτών έχει εγγράφως αναλάβει 
τα παραπάνω φορολογικά βάρη."  

 
Αρθρο: 50 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κατάργηση διατάξεων  

Λήµµατα 
Κατάργηση διατάξεων (1-5 Ν. 1436/1984)  

Κείµενο Αρθρου 

Οι διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του ν. 1436/1984 "Σύσταση εµπορικού παρεµβατικού Οργανισµού και 
άλλες διατάξεις καταργούνται.  

 
Αρθρο: 51 

Ηµ/νία: 10.02.2004 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Επαναοριοθέτηση του δηµόσιου τοµέα  

Σχόλια 
Προσθήκη των εντος εισαγ. λέξεων στην παραγρ. 1β µε παραγρ. 9 άρθρου 18 Ν. 2198/1994. Το 
εντός " " εδάφιο στην περ. γ' της παρ. 1 προστέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 4 Ν. 1943/1991. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 2303/1995 (Α' 80/5.5.1995), τα χρέη των κρατικών αµυντικών 
βιοµηχανιών µε αποκλειστικό µέτοχο το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή και Κρατική Τράπεζα, και των 
θυγατρικών εταιριών τους, που υπάγονται οπωσδήποτε στην έννοια του παρόντος άρθρου, προς το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο και τον ΟΑΕ, µπορούν να κεφαλαιοποιούνται µε αντίστοιχη αύξηση του µετοχικού 



τους κεφαλαίου και την έκδοση ίσης αξίας προς τα χρέη µετοχών, οι οποίες θα αναλαµβάνονται µετά 
από απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων. - Σύµφωνα µε την περ. β' του άρθ. 3 του Π∆ 
334/2000 (Α 279), ως "αναθέτουσες αρχές" νοούνται το Κράτος, οι Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, οι Οργανισµοί ∆ηµοσίου ∆ικαίου, οι Ενώσεις που συγκροτούνται από έναν ή 
περισσότερους από τους προαναφερόµενους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Οργανισµούς 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, είτε περιλαµβάνονται είτε όχι στο δηµόσιο τοµέα, όπως προσδιορίζεται στο 
παρόν άρθρο, στο άρθ. 4 παρ. 6 του Ν. 1943/1991 (50 Α) και άρθ. 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 και 
όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά. Οι απασχολούµενοι µε σύµβαση έργου σε φορείς του 
δηµόσιου τοµέα και των ΟΤΑ υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 3050/2002. Η εντός "...." περ.β της παρ. 1 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 
άρθρου 3 Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38). =============================== ** Σύµφωνα µε την 
περ. γ) του άρθρου 3 του πδ 164/2004 (Α΄ 134/19.7.2004), για την εφαρµογή του ανωτέρω πδ 
νοείται, µεταξύ άλλων, ως "δηµόσιος τοµέας", ο οριοθετούµενος από την παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου ή από άλλες ειδικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, αποκλειοµένων σε κάθε περίπτωση 
από αυτόν των ανωνύµων εταιρειών που είναι εισηγµένες στο χρηµαστιστήριο Αξιών Αθηνών, που 
υπάγονται στις ρυθµίσεις του πδ 81/2003.* Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του πδ 10/2005 
(Α΄ 8/17.1.2005) περί υποχρέων σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, ο έλεγχος των 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης µ π ο ρ ε ί να διενεργείται µετά από µηχανογραφική 
επεξεργασία των στοιχείων. Κατά τον έλεγχο τα στελέχη του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του 
Υ.Ε.Ν. µ π ο ρ ο ύ ν: α) να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από οποιαδήποτε Αρχή και από 
οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που περιλαµβάνει η περίπτωση β. της 
παραγράφου 1 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου που έχουν αντίστοιχα, την υποχρέωση να δώσουν τις 
ζητούµενες πληροφορίες και τα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους, β) να διατάσσουν την 
προσκόµιση συµπληρωµατικών εγγράφων και γ) να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη και πρόσφορη 
για το σκοπό του ελέγχου ενέργεια. Για περισσότερα, βλ. ολόκληρο το άρθρο. 
==================================== *** Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 3790/2009 (Α΄ 
143/7.8.2009), µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, στα προγράµµατα της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α' 70/βλ. 
οικεία σχόλια), δ ύ ν α ν τ α ι να υπάγονται στην έννοια «εργοδότες» της ανωτέρω διάταξης και 
φορείς του δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε την οριοθέτηση αυτού από την παρ. 1 του π α ρ ό ν τ ο ς 
άρθρου. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (βλ. 
οικεία σχόλια), πλην της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.  

Κείµενο Αρθρου 

1*** (βλ. σχόλια). Ο κατά τις διατάξεις τους άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 δηµόσιος τοµέας** 
περιλαµβάνει µόνο: α. Τις κάθε είδους δηµόσιες υπηρεσίες, που υπάγονται στο νοµικό πρόσωπο 
του ∆ηµοσίου και εκπροσωπούνται από αυτό.  

«β*. Τα κάθε είδους Ν.Π.∆.∆., εξαιρουµένων των Χρηµατιστηρίων Αξιών, της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης, είτε αυτά αποτελούν 
οργανισµούς κατά τόπο είτε καθ' ύλην αυτοδιοίκησης.» γ. Τις κάθε είδους κρατικές ή δηµόσιες και 
παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισµούς "καθώς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
δηµόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµόσιους σκοπούς". δ. Τις τράπεζες 
που ανήκουν στο νοµικό πρόσωπο του ∆ηµοσίου, είτε στο συνολό τους είτε κατά πλειοψηφία και  

ε. Τις κάθε είδους θυγατρικές εταιρείες των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στιε περιπτώσεις 
β' και γ' αυτού του άρθρου, εκτός από τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..*** (βλ. σχόλια)  

2. Η κατά τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου επαναοριοθέτηση του δηµόσιου τοµέα δεν 
θίγει την έκταση εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 1882/1990, οι οποίες κατισχύουν 
των γενικών ή ειδικών καταστατικών διατάξεων φορέων του κατά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 
1256/1982 ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που προβλέπουν ένταξη στο µόνιµο προσωπικό υπαλλήλων 
που είχαν προσληφθεί ως έκτακτοι.  

Στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 1882/1990 υπάγονται και οι υπάλληλοι των φορέων του κατά την 
παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι έχουν 
προσληφθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου.  

 



Αρθρο: 52 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ρύθµιση θεµάτων εταιρειών της Α.Τ.Ε.  

Λήµµατα 
Ρύθµιση θεµάτων εταιρειών της Α.Τ.Ε.  

Σχόλια 
Η εντός " " παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 51 του Ν. 1914/1990 (Α' 178).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Επιτρέπεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος να αποφασίσει την πώληση σε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο όλων ή µέρους των µετοχών της οποιασδήποτε µορφής και είδους εταιρείας µετοχικού 
της ενδιαφέροντος. Η διάταξη εφαρµόζεται και για όσες εταιρείες υπάρχει οποιασδήποτε αντίθετη 
διάταξη ή περιορισµός στο ισχύον καταστατικό της. 

Επίσης επιτρέπεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος να αποφασίσει την πώληση σε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο του µεριδίου της στις κοινοπραξίες, που ιδρύθηκαν µεταξύ της και µε γεωργικές 
συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθµού ή µε άλλους οργανισµούς ή οργανώσεις, σε εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 8 του ν.δ. 3874/1958. Το ίδιο δικαίωµα διαθέτει και ο συγκοινοπρακτών 
εταίρος. 

2. Ο ν. 1194/1981 "περί συστάσεως ανωνύµου εταιρίας υπό της Αγροτικής Τραπέζης και 
συνεταιριστικών οργανώσεων γαλακτοπαραγωγών, ως κεντρικού οργάνου συνεταιριστικών 
γαλακτοβιοµηχανιών" καταργείται. 

"3. Συνιστάται δεύτερη θέση υποδιοικητή στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.). 

Για το διορισµό και τη διάρκεια της θητείας του εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του 
Καταστατικού της Α.Τ.Ε. (ν. 4332/1929), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα. 

Οπου στο καταστατικό της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ν. 4332/1929) αναφέρεται η λέξη "ο 
υποδιοικητής» νοείται εφεξής "οι υποδιοικητές". Σε περίπτωση ισοψηφίας στα συµβούλια και τις 
επιτροπές της Α.Τ.Ε., στα οποία συµµετέχουν ο διοικητής και οι υποδιοικητές, υπερισχύει η ψήφος 
του προέδρου».  

 
Αρθρο: 53 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ιδιωτικές κλινικές  

Λήµµατα 
Ιδιωτικές κλινικές (ίδρυση, επέκταση, µετατροπή κ.α.)  

Σχόλια 
Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 8 Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ Α' 213). Η παρ. 
4, που είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 31 Ν. 2161/1993 και µε το άρθρο 11 Ν. 2194/1994, τίθεται 
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 8 Ν. 2345/1995. Σε εκτέλεση της παρ. 4 εκδόθηκε το 
Π∆ 235/2000 (ΦΕΚ Α' 199).  



Κείµενο Αρθρου 

1. Επιτρέπεται εφεξής η ίδρυση, η επέκταση σε δύναµη κρεβατιών και η µετατροπή ιδιωτικών 
κλινικών κατά αντικείµενο ή νοµική µορφή της επιχειρήσεως. 

Επίσης επιτρέπεται η µεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών ως επιχειρήσεων, µεριδίων συµµετοχής, 
εταιρικών µεριδίων και ονοµαστικών µετοχών των κλινικών αυτών που λειτουργούν µε εταιρική 
µορφή. 

"2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την ίδρυση, λειτουργία 
και µεταβίβαση των ιδιωτικών κλινικών, καθορίζονται µε προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται 
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας". 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µετά από γνώµη 
του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών, τα των απαραίτητων 
χώρων και του προσωπικού τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

"4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ορίζονται 
ειδικές ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό των ιδιωτικών κλινικών που λειτουργούσαν κατά τη 
δηµοσίευση των προεδρικών διαταγµάτων 247/1991 και 517/1991, καθώς και εκείνων του άρθρου 
149 του  

ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α'). Ειδικότερα, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και τα κάθε 
είδους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία και τον εκσυγχρονισµό των παραπάνω ιδιωτικών 
κλινικών, τον εξοπλισµό και το αναγκαίο προσωπικό τους, οι δυνατότητες µετατροπής ή επέκτασης 
του αντικειµένου τους και οι σχετικές προϋποθέσεις, ο χρόνος προσαρµογής τους στις νέες 
ρυθµίσεις και οι σχετικές ποινές, σε περίπτωση µη προσαρµογής, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια. Μέχρι τη δηµοσίευση του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος απαγορεύεται 
οποιαδήποτε επέκταση ή µετατροπή του αντικειµένου των ιδιωτικών κλινικών, που υπάγονται στις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις των κλινικών που έχουν υποβάλει 
αίτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 149 του ν. 

2071/1992. 

Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας προσαρµογής στις νέες ρυθµίσεις, που θα καθοριστεί µε το 
παραπάνω προεδρικό διάταγµα, οι ιδιωτικές κλινικές της παραγράφου αυτής θα διέπονται από τις 
διατάξεις των βασιλικών διαταγµάτων 451/1962 και 521/1963".  

 
Αρθρο: 54 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιασφάλιση της ετοιµότητας της λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.  

Λήµµατα 
Αποζηµίωση εφηµεριών ετοιµότητας ιατρών Ε.Σ.Υ.  

Σχόλια 
Σύµφωνα µε την παρ. IV περίπτ. 4 της ΥΑ Α2β/10241(ΥΓ) (ΦΕΚ Β' 229/1991): "Γιατρός που 
βρίσκεται σε εφηµερία ετοιµότητας, εφόσον αναζητηθεί και δεν βρεθεί από τα όργανα της ανωτέρω 
παραγράφου, πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων του άρθρου 33 του Ν. 1397/83, στερείται 
ολοκλήρου της ηµερήσιας αποζηµίωσης ετοιµότητας, που ανέρχεται στο 1/4 του συνόλου της 
µηνιαίας αποζηµίωσης ετοιµότητας που δικαιούται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 
1892/90". Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 15.07.1992 µε το άρθρο 86 Ν. 2071/1992 
(ΦΕΚ Α' 123). Σύµφωνα µε την παρ. 15 άρθρου 89 Ν. 2071/1992, οι παρ. 2, 3, 7 και 8 του παρόντος 



άρθρου ισχύουν και για τους νοσοκοµειακούς φαρµακοποιούς.  

Κείµενο Αρθρου 

"1. α. Στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των νοσοκοµείων και των 
κέντρων υγείας (Κ.Υ.) χορηγείται πάγια µηνιαία αποζηµίωση εφηµεριών ετοιµότητας: 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

0-3 3-6 6-9 

α. ∆ιευθυντής 54.720 63.360 74.880 ∆ρχ. 

β. Επιµελητής Α' 43.200 46.080 48.960 " 

γ. Επιµελητής Β' 34.560 37.440 40.320 " 

δ. Επιµελητής Γ' 20.160 23.040 25.960 " 

β. Στους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. µερικής απασχόλησης των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας (Κ.Υ.) 
χορηγείται πάγια µηνιαία αποζηµίωση εφηµεριών ετοιµότητας: 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

0-3 3-6 6-9 

α. ∆ιευθυντής 35.000 39.000 45.000 ∆ρχ. 

β. Επιµελητής Α' 26.000 28.000 30.000 " 

γ. Επιµελητής Β' 20.000 22.000 24.000 " 

δ. Επιµελητής Γ' 12.000 14.000 16.000 "". 

2. Η πάγια αποζηµίωση εφηµεριών ετοιµότητας καταβάλλεται σε 

δεδουλευµένα µε τη µισθοδοτική κατάσταση του πρώτου δεκαπενθηµέρου του επόµενου µηνός, 
ύστερα από βεβαίωση του αρµόδιου οργάνου του νοσοκοµείου ή του κέντρου υγείας για την 
πραγµατοποίησή τους. 

3. Οι γιατροί, οι οποίοι λαµβάνουν την πάγια αποζηµίωση εφηµεριών ετοιµότητας, υποχρεούνται σε 
τέσσερις (4) ολοήµερες εφηµερίες ετοιµότητας δεκαέξι (16) ωρών κάθε µιας. 

4. Οι ειδικευµένοι γιατροί δικαιούνται δύο (2) ολοήµερες εφηµερίες ετοιµότητας δεκαέξι (16) ωρών 
κάθε µιάς . Το ύψος της πάγιας µηνιαίας αποζηµίωσης των ειδικευµένων γιατρών ανέρχεται σε 
11.000 δρχ. και καταβάλλεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. 

5. Της πάγιας αποζηµίωσης εφηµεριών ετοιµότητας, υπό τους αυτούς όρους, δικαιούνται επίσης οι 
γιατροί Ι.Κ.Α. πλήρους και αποκλειστικής απασχολήσεως που είναι τοποθετηµένοι και υπηρετούν 
σχηµατισµούς που λειτουργούν σε 24ωρη βάση (νοσοκοµεία ΣΑΒ) και συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
εφηµεριών, καθώς και οι Πανεπιστηµιακοί γιατροί που υπηρετούν στα νοσοκοµεία. 

6. Της πάγιας αποζηµίωσης εφηµεριών ετοιµότητας δεν δικαιούνται οι υπόχρεοι υπηρεσίας 
υπαίθρου γιατροί. 

7. Οι γιατροί, οι οποίοι λαµβάνουν την πάγια αποζηµίωση εφηµεριών ετοιµότητας, εφόσον κληθούν 



στο νοσοκοµείο ή κέντρο υγείας κατά το χρονικό διάστηµα της ετοιµότητάς τους, δεν δικαιούνται 
πρόσθετης αποζηµίωσης, υπό µορφή ενεργού εφηµερίας, τροποποιουµένης αναλόγως της παρ. 2 
του άρθρου 29 του ν. 1397/1983. 

8. Οι υποχρεώσεις των γιατρών κατά τη διάρκεια της εφηµερίας ετοιµότητας, οι συνέπειες µη 
τήρησης αυτών καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

9. Τα διαµορφούµενα ως άνω όρια αποδοχών ισχύουν από 1.2.90 για τους γιατρούς εκείνους που 
τυχόν πραγµατοποίησαν ενεργείς εφηµερίες περισσότερες των οκτώ (8) κατά µήνα.  

 
Αρθρο: 55 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ναυτικές εταιρίες  

Λήµµατα 
Ναυτικές εταιρίες  

Κείµενο Αρθρου 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 959/1979 (ΦΕΚ Α' 192) αντικαθίσταται. 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 959/1979 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 5.  

 
Αρθρο: 56 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Αποθετήρια  
Λήµµατα 
Αντικατάσταση άρθρου 33 Ν. 1806/1988  

Κείµενο Αρθρου 

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' του ν. 1806/1988, το οποίο περιλαµβάνει το άρθρο 33 του ίδιου νόµου, 
αντικαθίσταται.  

 
Αρθρο: 57 

Ηµ/νία: 19.06.2003 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Οργανα διοικήσεως  

Λήµµατα 
Αντικατάσταση διατάξεων Ν. 1806/1988 άρθρο 12 παραγρ. 1-2  
Σχόλια 
- Η παρ. 2 καταργήθηκε µε την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3152/2003 
(Α΄152/19.6.2003).  



Κείµενο Αρθρου 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 1806/1988 

αντικαθίστανται. 

2. (παραλείπεται ως µη ισχύουσα).  

 
Αρθρο: 58 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ηλώσεις  

Λήµµατα 
Αντικατάσταση διατάξεων Ν. 1806/1988 αρθρ. 22 παραγρ. 1 β' εδάφιο  

Κείµενο Αρθρου 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 1806/1988 αντικαθίσταται.  

 
Αρθρο: 59 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εγγραφα - Χρηµατιστηριακές συµβάσεις  

Λήµµατα 
Αντικατάσταση διατάξεων Ν. 1806/1988 άρθρο 23 παραγρ. 4 β' εδαφ. Προσθήκη διατάξεων στο Ν. 
1806/1988 αρθρ. 23 παραγρ. 4  

Κείµενο Αρθρου 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν. 1806/1988 αντικαθίσταται. 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του ν. 1806/1988 προστίθενται τέταρτο, πέµπτο και έκτο 
εδάφια.  

 
Αρθρο: 60 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ικαίωµα εγγραφής  

Λήµµατα 
Αντικατάσταση διατάξεων Ν. 1806/1988 άρθρ. 31 παράγρ. 2 α' εδάφιο Προσθήκη διατάξεως στο Ν. 
1806/1988 άρθρ. 31 παράγρ. 2  

Κείµενο Αρθρου 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 1806/1988 αντικαθίσταται. 



2. Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 

1806/1988.  

 
Αρθρο: 61 

Ηµ/νία: 01.11.2007 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Σχόλια 
Η παρ. 1 του παρόντος καταργήθηκε µε το άρθρο 85 του ν. 3606/2007 ΦΕΚ Α 195/17.8.2007.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Παραλείπεται ως µη ισχύουσα.  

2. Στο άρθρο 6 του ν. 1806/1988 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11.  

 
Αρθρο: 62 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ρυθµίσεις για τους χρηµατιστές  

Λήµµατα 
Χρηµατιστές  

Κείµενο Αρθρου 

Στο άρθρο 4 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207) προστίθενται παράγραφοι 6 και 7.  

 
Αρθρο: 63 

Ηµ/νία: 18.02.1997 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Μέτρα για το δηµογραφικό πρόβληµα.  

Λήµµατα 
Επίδοµα τρίτου παιδιού, Επίδοµα πολύτεκνης µητέρας, Ισόβια σύνταξη πολύτεκνης µητέρας, 
Πολύτεκνοι  

Σχόλια 
- Τα εδάφια α, β, γ, της παρ. 3 προστέθηκαν µε το άρθρο 2 του Ν. 2163/1993. Το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 προστέθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 2163/1993. Η ισχύς των εδαφίων αυτών αρχίζει 
από την 01.10.1993. - Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 39 Ν. 
2459/1997. - Το επίδοµα της πρώτης παραγράφου αυξήθηκε από 01.01.1997 σε 40.000 δρχ. µε το 
άρθρο 39 παρ. 1 Ν. 2459/1997 και καταβάλλεται πλέον µε τους όρους της διάταξης αυτής. - Το 
επίδοµα σύνταξης της παρ. 4 αυξήθηκε σε 23.000 δρχ. µε το άρθρο 39 παρ. 3 Ν. 2459/1997 και 
καταβάλλεται πλέον µε τους όρους της διάταξης αυτής, µέχρι τη συµπλήρωση του έκτου έτους της 
ηλικίας του, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 
7.000.000 δρχ. - Σύµφωνα µε την παρ. 6 άρθρου 39 Ν. 2459/1997 τα επιδόµατα που προβλέπονται 
στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, παρέχονται και στους αναγνωρισµένους πολυτέκνους 
υπηκόους των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύµφωνα µε την περίπτ. α άρθρου 11 Ν. 



2819/2000 (ΦΕΚ Α' 84), η παρ. 4 του παρόντος άρθρου έχει ανάλογη εφαρµογή και στους υπηκόους 
των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Στη µητέρα που αποκτά τρίτο παιδί καταβάλλεται επί τριετία µηνιαίο επίδοµα ύψους 34.000 
δραχµών.  

2. Στις µητέρες, που κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού έχουν ήδη αποκτήσει τρίτο παιδί, το 
επίδοµα που ορίζουν οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου καταβάλλεται έως ότου 
συµπληρωθεί η τριετία από την ηµεροµηνία γέννησης του τρίτου παιδιού.  

"3. Στη µητέρα που θεωρείται πολύτεκνη κατά το ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µέχρι σήµερα, καταβάλλεται µηνιαίο επίδοµα ίσο προς δέκα χιλιάδες (10.000) δραχµές, για κάθε 
άγαµο τέκνο ηλικίας µέχρι και είκοσι τριών (23) ετών. Το συνολικό αυτό επίδοµα δεν µπορεί να 
υπολείπεται µηνιαίως του ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) δραχµών. Το επίδοµα 
καταβάλλεται στη µητέρα, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 
οκτώ εκατοµµυρίων (8.000.000) δραχµών. Για κάθε παιδί πέραν του τετάρτου το ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα προσαυξάνεται κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχµές".  

4. Στη µητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδοµα της προηγούµενης παραγράφου χορηγείται 
ισόβια σύνταξη ίση προς το τετραπλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.  

"Την ισόβια σύνταξη της παραγράφου αυτής δικαιούνται και όσες µητέρες δεν θεωρούνται 
πολύτεκνες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 1 του ν. 860/1979, υπό την προϋπόθεση να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή να είναι 
ελληνικής καταγωγής πρόσφυγες και στις δύο δε περιπτώσεις να µένουν µόνιµα στην Ελλάδα και να 
είχαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα από νόµιµο γάµο ή τέκνα που γεννήθηκαν 
χωρίς γάµο των γονέων τους".  

5. Τα επιδόµατα των προηγούµενων παραγράφων καταβάλλονται στη µητέρα ανεξάρτητα από κάθε 
άλλο επίδοµα, µισθό, σύνταξη, αµοιβή, αποζηµίωση κ.λ.π..  

6. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης των παιδιών µε τη µητέρα λόγω υπαιτίου 
εγκατάλειψής τους από αυτήν ή λόγω θανάτου της, τα επιδόµατα των παρ. 1, 2 και 3 αυτού του 
άρθρου καταβάλλονται σε όποιον έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των παιδιών. Η 
χορήγηση της σύνταξης της παρ. 4 αυτού του άρθρου αποκλείεται σε περίπτωση προηγούµενης 
υπαιτίου εγκατάλειψης των παιδιών από τη µητέρα.  

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να  

αναπροσαρµόζονται τα ποσά που ορίζουν οι διατάξεις των παρ. 1 - 4 αυτού του άρθρου και να 
καθορίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτοµερειακά θέµατα διαδικασίας και εφαρµογής των διατάξεων 
των προηγούµενων παραγράφων.  

~Για την αντισυνταγµατικότητα του άρθρου 63 παρ. 6 του ν. 1892/1990 βλέπε Σ.Τ.Ε. 4164/2005 & 
ολ.Σ.Τ.Ε. 314/2007.~  

 
Αρθρο: 64 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 
Τίτλος Αρθρου 



Σταδιακή µείωση προνοµιούχων παροχών  

Λήµµατα 
Σταδιακή µείωση προνοµιακών παροχών εργαζοµένων ∆ΕΚΟ  

Κείµενο Αρθρου 

Με εφάπαξ εκδιδόµενη απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Οικονοµίας και των κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών, µειώνονται σταδιακά ή και 
καταργούνται οι κάθε είδους παροχές αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν ή µε 
µειωµένη τιµή από τις επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα καθώς και από τις ιδιωτικές 
µεταφορικές επιχειρήσεις αστικών και υπεραστικών 

συγκοινωνιών.  

 
Αρθρο: 65 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Θέµατα εφαρµογής του Κοινοτικού ∆ικαίου  

Λήµµατα 
Προσαρµογή Ελληνικού προς Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο  

Κείµενο Αρθρου 

Αντικαθίσταται το άρθρο 3 παρ. 2 ν. 1338/1983.  

 
Αρθρο: 66 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ρυθµίσεις για τους κατοίκους των κρατών - µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

Κείµενο Αρθρου 

Στο άρθρο 2 του α.ν. 800/24.7.37 , όπως αντικαταστάθηκε ολόκληρο από το άρθρο 13 του α.ν. 
1704/4-14.4.39 και οι δυο πρώτες παράγραφοι από το άρθρο 7 του ν. 128/1975, προστίθενται νέες 
παράγραφοι.  

 
Αρθρο: 67 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Πώληση συναλλάγµατος  
Λήµµατα 
Πώληση συναλλάγµατος Αντικατάσταση διατάξεων Ν. 1307/1982 άρθρ. 2 παραγρ. 1  

Κείµενο Αρθρου 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 1307/1982 "περί κύρωσης της από 1ης Ιουνίου 1981 
Τροποποιητικής Σύµβασης ∆ανείου µεταξύ του Ελληνικού Κράτους και της ∆ιεθνούς Τραπέζης 



Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, η οποία έχει κυρωθεί µε το ν. 770/1978 και άλλες 
διατάξεις"αντικαθίσταται.  

 
Αρθρο: 68 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Αναπτυξιακές εταιρείες και άλλες διατάξεις  

Λήµµατα 
Αναπτυξιακές εταιρείες Προσθήκη διατάξεων στο Ν.∆. 2473/1953 άρθρο 2 παραγρ. 2  

Κείµενο Αρθρου 

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του ν.δ. 2473/1953 (ΦΕΚ Α' 199) προστίθεται εδάφιο ε', το οποίο ν.δ. 
καταργήθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 

2628/1998 (ΦΕΚ Α 151).  

 
Αρθρο: 69 

Ηµ/νία: 13.06.1997 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Σύσταση ανωνύµων εταιρειών για την αξιοποίηση δηµόσιων κτηµάτων  

Κείµενο Αρθρου 

Καταργήθηκε από το άρθρο 24 παρ. 17 του Ν. 2508/1997.  

 
Αρθρο: 70 

Ηµ/νία: 13.06.1997 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Καθορισµός δηµόσιων εκτάσεων προς ανάπτυξη  

Λήµµατα 
∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Κτηµάτων, Αξιοποίηση περιουσίας του ∆ηµοσίου  
Σχόλια 
Καταργήθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997.  

Κείµενο Αρθρου 

(Παραλείπεται ως µη ισχύον)  

 
Αρθρο: 71 

Ηµ/νία: 13.06.1997 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 



'Εκδοση κτηµατικών οµολόγων  

Λήµµατα 
∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Κτηµάτων, Αξιοποίηση περιουσίας του ∆ηµοσίου  
Σχόλια 
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παρ. 17 του άρθ. 24 του ν. 2508/1997  

Κείµενο Αρθρου 

(Παραλείπεται ως µη ισχύον)  

 
Αρθρο: 72 

Ηµ/νία: 13.06.1997 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Πολεοδοµική µελέτη των εκτάσεων  

Λήµµατα 
∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Κτηµάτων, Αξιοποίηση περιουσίας του ∆ηµοσίου  

Σχόλια 
Καταργήθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997.  

Κείµενο Αρθρου 

(Παραλείπεται ως µη ισχύον)  

 
Αρθρο: 73 

Ηµ/νία: 13.06.1997 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εγγύηση του ∆ηµοσίου  

Λήµµατα 
∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Κτηµάτων, Αξιοποίηση περιουσίας του ∆ηµοσίου  

Σχόλια 
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παρ. 17 του άρθ. 24 του ν. 2508/1997  

Κείµενο Αρθρου 

(Παραλείπεται ως µη ισχύον)  

 
Αρθρο: 74 

Ηµ/νία: 13.06.1997 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιαδικαστικά θέµατα - Παραγραφή  
Λήµµατα 
∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Κτηµάτων, Αξιοποίηση περιουσίας του ∆ηµοσίου  

Σχόλια 
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παρ. 17 του άρθ. 24 του ν. 2508/1997  

Κείµενο Αρθρου 



(Παραλείπεται ως µη ισχύον)  

 
Αρθρο: 75 

Ηµ/νία: 13.06.1997 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
'Εσοδα διάθεσης οµολόγων - Χρηµατοδότηση εταιρειών για κάλυψη δαπανών  

Λήµµατα 
∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Κτηµάτων, Αξιοποίηση περιουσίας του ∆ηµοσίου  
Σχόλια 
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από την παρ. 17 του άρθ. 24 του ν. 2508/1997.  

Κείµενο Αρθρου 

(Παραλείπεται ως µη ισχύον)  

 
Αρθρο: 76 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  

Λήµµατα 
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανπατυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α)  

Κείµενο Αρθρου 

Το άρθρο 76 καταργήθηκε µε την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 

2130/1993 (ΦΕΚ Α', 62).  

 
Αρθρο: 77 

Ηµ/νία: 04.02.1998 
Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Επανασύσταση Γνωµοδοτικής Επιτροπής Ν. 27/1975 και Ν. 29/1975 και άλλες διατάξεις  

Σχόλια 
Οι παρ. 8.β.1., της οποίας το δεύτερο εδάφιο τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 Ν. 
1957/1991 (ΦΕΚ Α' 114), και 8.β.2. τίθενται σε ισχύ από 22.08.1995, σύµφωνα µε την παρ. 3 
άρθρου 14 Ν. 2329/1995 (ΦΕΚ Α' 172). Το υπόλοιπο της παρ. 8.β.1. και οι παρ. 8.β.2 και 8.β.3 (η 
οποία είχε καταργηθεί µε την παρ. 3 άρθρου 14 Ν. 2329/1995, ΦΕΚ Α' 72) καταργούνται από 
04.02.1998 µε τις παρ. γ και δ άρθρου 10 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23). Σύµφωνα µε την παρ. 6β 
άρθρου 4 Ν. 2575/1998 (ΦΕΚ Α' 23), πόρος του Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχηµάτων 
είναι το τέλος υπέρ του Ν.Α.Τ. του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 στοιχ. β του παρόντος άρθρου, το 
οποίο καλείται από 04.02.1998 "ασφάλιστρο οχηµάτων" και ορίζεται σε 6,5% επί του ναύλου, όπως 
αναγράφεται στο ναυλολόγιο που ισχύει.  

Κείµενο Αρθρου 



1. Στο Υπουργείο Οικονοµικών συνιστάται γνωµοδοτική επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί για 
οποιοδήποτε θέµα που παραπέµπεται σε αυτήν από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εµπορικής 
Ναυτιλίας και αναφέρεται στις λεπτοµέρειες εφαρµογής του ν. 27/1975 και του ν. 29/1975. 

2. Η σύνθεση της γνωµοδοτικής επιτροπής προκειµένου περί εξετάσεως θεµάτων αναφερόµενων 
στην εφαρµογή του ν. 27/1975 ορίζεται ως ακολούθως: 

α. Από τον αρµόδιο προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας ή άλλο ανώτερο υπάλληλο µε βαθµό 
τουλάχιστον Α' αρµοδιότητας ∆ιεύθυνσης Φορολογίας, ως προέδρου. 

β. Από τον προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ποντοπλοϊας και Ναυτιλιακών Σχέσεων του Υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας ή το νόµιµο αναπληρωτή του.  

γ. Από έναν εκπρόσωπο της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προτεινόµενο µετά του αναπληρωτή 
του από το διοικητικό συµβούλιο αυτής. 

3. Στην επιτροπή µετέχει ως εισηγητής άνευ ψήφου ο αρµόδιος για τη φορολογία των πλοίων 
προϊστάµενος του τµήµατος ή άλλος ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονοµικών. Χρέη 
γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος της αρµόδιας διεύθυνσης του ίδιου υπουργείου. 

Οταν εξετάζονται θέµατα που αναφέρονται στην εφαρµογή του ν. 29/1975, στην επιτροπή µετέχουν 
επίσης και οι: 

α. Ο διευθυντής του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου της ∆ιεύθυνσης Εισφορών και Πόρων ή ο 
νόµιµος αναπληρωτής του και 

β. Εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος προτεινόµενος µετά του αναπληρωτή του 
από το διοικητικό συµβούλιο αυτού. 

4. Τα µέλη της επιτροπής και ο γραµµατέας µετά των αναπληρωτών της καθώς και ο εισηγητής 
διορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας, και 
εφαρµόζονται ως προς τη συγκρότηση, απαρτία, πλειοψηφία, αναπλήρωση, λήψη αποφάσεων και 
γενικά τη λειτουργία της επιτροπής οι διατάξεις του π.δ. 284/1988. 

5. ∆ραστηριότητες γραφείων ή υποκαταστηµάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων, όπως αυτές 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 814/1978 (ΦΕΚ Α' 144), αφορούν πλοία άνω 
των 500 κόρρων ολικής χωρητικότητας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του προαναφερθέντος 
άρθρου. 

6. α. Το δίκαιο της πολιτείας, της οποίας τη σηµαία φέρει το πλοίο, ρυθµίζει τις ουσιαστικές 
προϋποθέσεις και την έκταση του περιορισµού της ευθύνης ή της οφειλής του πλοιοκτήτη. 

β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συµβάσεων, τις οποίες έχει κυρώσει ή στις οποίες έχει 
προσχωρήσει η Ελληνική Πολιτεία, αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων που επιδικάζουν 
αποζηµιώσεις για ζηµίες προερχόµενες από ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος κηρύσσονται 
εκτελεστές στην Ελλάδα στο βαθµό που δεν υπερβαίνουν το καθοριζόµενο από την ελληνική 
νοµοθεσία ή διεθνή σύµβαση ισχύουσα στην Ελλάδα όριο της Ευθύνης ή της οφειλής του 
πλοιοκτήτη. 

7. α. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τότε που ίσχυσε η κοινή απόφαση µε αριθµ. 
3232/41/27.4.1989 των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Εµπορικής Ναυτιλίας, µετά του 
συνηµµένου σ' αυτήν παραρτήµατος, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 400/8/26.5.1989 και 
527/8/29.6.1989, εκτός από το άρθρο 1 της αποφάσεως αυτής, που καταργείται. 



β. Στο τέλος του άρθρου 2 της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως προστίθεται η εξής περίοδος: 

"Η θητεία των µελών της επιτροπής είναι διετής". 

8. α. 1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας µετά γνώµη του διοικητικού συµβουλίου 
του Ν.Α.Τ. µπορεί να προσδιορίζονται ο τύπος και τα είδη του ναυτολογίου ή ναυτολογίων, η 
διάρκειά τους, η διαδικασία εκκαθάρισής τους, ο τρόπος και χρόνος καταβολής των εισφορών προς 
το Ν.Α.Τ. και τα λοιπά κεφάλαια, ταµεία ή νοµικά πρόσωπα για τα οποία το Ν.Α.Τ. εισπράττει 
εισφορές, ο τρόπος κατανοµής των πόρων αυτών µεταξύ των πιο πάνω ταµείων, κεφαλαίων ή 
νοµικών προσώπων και ο τρόπος εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους σχέσεων, ο τύπος των 
προσωρινών ή οριστικών φύλλων εκκαθαρίσεως και όλες οι άλλες συναφείς λεπτοµέρειες. Τον 
ειδικότερο προσδιορισµό ορισµένων από τις πιο πάνω λεπτοµέρειες ο Υπουργός Εµπορικής 
Ναυτιλίας µπορεί να αναθέσει στη ∆ιοίκηση του Ν.Α.Τ. 

8. α. 2. Με µεταβατική διάταξη στις πιο πάνω αποφάσεις ο Υπουργός µπορεί να προσδιορίσει τον 
τρόπο εκκαθαρίσεως των ναυτολογίων, που έχουν λήξει µέχρι το χρόνο της δηµοσιεύσεως του 
παρόντος νόµου και να ορίσει ότι, για όσα ναυτολόγια δεν έχει γίνει µέχρι τότε εκκαθάριση, η 
εκκαθάριση αυτών ή ορισµένων κατηγοριών πλοίων µπορεί να γίνει µε βάση τη νόµιµη σύνθεση, 
χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν υπεράριθµοι ναυτικοί και πρόσθετες εισφορές εκ της 
αναδροµικής εφαρµογής συλλογικών συµβάσεων, χωρίς όµως να µπορούν να αναζητηθούν 
καταβολές που έχουν γίνει ήδη για τα ναυτολόγια αυτά µε βάση την πραγµατική σύνθεση. 

8. β. 1. Για τα µεταφερόµενα µε πλοία αυτοκίνητα µεταξύ ελληνικών λιµένων καθιερώνεται τέλος 
υπέρ του Ν.Α.Τ., καταβαλλόµενο από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου στον εκδίδοντα το αποδεικτικό 
µεταφοράς του αυτοκινήτου. 

"Το ύψος του τέλους ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ναύλου των µεταφερόµενων 
αυτοκινήτων". 

Η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους ορίζεται και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε 
αποφάσεις του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας µετά γνώµη του διοικητικού συµβουλίου του Ν.Α.Τ. 
ή, σε περίπτωση που η είσπραξη ή απόδοση ή ο έλεγχος αυτών γίνεται από υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονοµικών, µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορικής 
Ναυτιλίας. 

8. β. 2. Το εισπραττόµενο τέλος αυτοκινήτων , καθώς και ποσοστό 75% των εσόδων του κεφαλαίου 
Ασφαλίσεως Επιβατικών εξ ασφαλίστρων, αποτελούν πόρο του Ν.Α.Τ. 

8. β. 3. (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα).  

 
Αρθρο: 78 

Ηµ/νία: 04.02.1998 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Σύσταση γενικών διευθύνσεων  

Λήµµατα 
Σύσταση γενικών διευθύνσεων στα Υπουργεία, ΝΠ∆∆  

Σχόλια 
Το εντός " " προτελευταίο εδάφιο της παρ. 11 τίθεται όπως προστέθηκε µε το άρθρο 8 Ν. 1940/1991 
(ΦΕΚ Α' 40). - Το εντός " " τρίτο εδάφιο της παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 
άρθρου 69 Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α' 50). - Η παρ. 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 58 Ν. 
1946/1991 (ΦΕΚ Α' 69). - Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 προστέθηκε µε την παρ. 5 
άρθρου 15 Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α' 43), η δε ισχύς του άρχεται από την ηµεροµηνία έκδοσης του 



ανωτέρω ΦΕΚ. - Σχετικά µε την παρ. 1 του παρόντος έχει εκδοθεί το Π∆ 19/1992 (ΦΕΚ Α' 4). - 
Σύµφωνα µε την παρ. 6 άρθρου 15 Ν. 2026/1992, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του παρόντος 
άρθρου προβλεποµένη τριετής υπηρεσία σε θέση προϊσταµένου διεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου 
οργανικής µονάδας, για την υποβολή υποψηφιότητας για τοποθέτηση σε θέση γενικού διευθυντή, 
ορίζεται εφεξής σε δεκαοκτώ (18) µήνες. Η δε κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του παρόντος 
απαιτούµενη εικοσαετής τουλάχιστον πραγµατική δηµόσια υπηρεσία αρκεί να έχει συµπληρωθεί 
κατά την ηµέρα υποβολής του ερωτήµατος του οικείου υπουργού προς το ειδικό υπηρεσιακό 
συµβούλιο. -Με την παρ. 11 άρθρου 27 Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137) συνιστάται στο Υπουργείο 
Εθνικής Οικονοµίας, πέραν των συσταθεισών µε το παρόν άρθρο, Γενική ∆ιεύθυνση Συντονισµού 
Υπηρεσιών Εξωτερικού (Γραφεία Συµβούλων και Ακολούθων Οικονοµικών και Εµπορικών 
Υποθέσεων) και αντίστοιχη θέση Γενικού ∆ιευθυντή. - Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 2 Π∆ 1/1998 
(ΦΕΚ Α' 13), έργο του Γενικού ∆ιευθυντή του ανωτέρω άρθρου, είναι το προβλεπόµενο από την 
παρ. 2 του παρόντος. - Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 προστέθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 
9 Ν. 2575/1998. - Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 άρθρου 4 Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α' 196), 
για την προαγωγή στο βαθµό του Γενικού ∆ιευθυντή κρίνονται και οι υπάλληλοι που έχουν ασκήσει 
καθήκοντα προϊσταµένου γενικής διεύθυνσης µετά από επιλογή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου και του άρθρου 79 του παρόντος νόµου, είτε των άρθρων 29 και 36 Ν. 2190/1994. 

Κείµενο Αρθρου 

1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
του οικείου υπουργού, επιτρέπεται η σύσταση µιάς ή περισσοτέρων γενικών διευθύνσεων, 
αναλόγως των οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών των υπουργείων ή αυτοτελών δηµόσιων 
υπηρεσιών ή ν.π.δ.δ., ως µονάδων συντονισµού των διευθύνσεων ή άλλης ονοµασίας υπηρεσιών 
που υπάγονται σ' αυτές. Η σύσταση γενικών διευθύνσεων δεν αποκλείει τη διατήρηση αυτοτελών 
διευθύνσεων ή άλλης ονοµασίας υπηρεσιών υπαγοµένων απευθείας σε υπερκείµενα της γενικής 
διευθύνσεως όργανα.  

2. Οι γενικοί διευθυντές έχουν ως έργο:  

α. Τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων και το συντονισµό της λειτουργίας των µονάδων που 
υπάγονται σ αυτές, καθώς και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσµάτων 
τους. β. Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της  

ακολουθούµενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης τους και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και 
εισηγήσεων προς τα υπερκείµενα όργανα. γ. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισµού µε αλλα 
υπουργεία και λοιπούς φορείς του δηµόσιου τοµέα.  

δ. Την αξιολόγηση των προϊσταµένων των διευθύνσεων και την εκτίµηση, µε ειδική σηµείωση, της 
αξιολόγησης από τους τελευταίους των προϊσταµένων των τµηµάτων, καθώς και την αξιοποίηση και 
ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπικού.  

ε. Την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που τους ανατίθενται από τα υπερκείµενα αυτών 
όργανα.  

3. Οι γενικοί διευθυντές προσυπογράφουν τα έγγραφα που υπογράφονται από τα υπερκείµενα 
αυτών όργανα.  

4. Γενικός διευθυντής τοποθετείται µε απόφαση του οικείου Υπουργού µόνιµος υπάλληλος της 
κατηγορίας ΠΕ που συγκεντρώνει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
επόµενες παραγράφους, µετά από κρίση και πρόταση ειδικού υπηρεσιακού συµβουλίου. Η 
τοποθέτηση γίνεται για θητεία τριών ετών, που µπορεί να ανανεώνεται µετά από γνώµη του ειδικού 
υπηρεσιακού συµβουλίου δύο το πολύ φορές ακόµη. Λήξη της θητείας του γενικού διευθυντή 
επιτρέπεται µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του ειδικού υπηρεσιακού συµβουλίου µετά από 
εµπεριστατωµένη εισηγήση του αρµόδιου Υπουργού για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναµίας 
εκπληρώσεως των καθηκόντων του. Η οργανική θέση του κλάδου στον οποίο ανήκει ο 
τοποθετούµενος σε θέση γενικού ∆ιευθυντή παραµένει κενή καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του και 
επιστρέφει αυτοδικαίως σ' αυτή µε τη λήξη της θητείας του.  



5. ∆ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για τοποθέτηση σε θέση γενικού διευθυντή έχουν οι µόνιµοι 
υπάλληλοι των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ που προσδιορίζονται κατά περίπτωση µε τα προεδρικά 
διατάγµατα της παρ. 1, εφ' όσον έχουν συµπληρώσει κατά την ηµέρα της υποβολής του ερωτήµατος 
του οικείου υπουργού προς το ειδικό υπηρεσιακό συµβούλιο εικοσαετή τουλάχιστον πραγµατική 
δηµόσια υπηρεσία, από την οποία τριετή τουλάχιστον σε θέση προϊσταµένου διευθύνσεως ή 
αντίστοιχου επιπέδου οργανικής µονάδας. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, δικαίωµα 
υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι υπηρετούντες µόνιµοι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά την έναρξη της 
ισχύος (1.4.1986) του ν. 1586/1988 είχαν τον 30ο ή 20ο βαθµό του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 
611/1977) ή τουλάχιστον αντίστοιχο και έχουν συυπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον πραγµατική 
δηµόσια υπηρεσία κατά τη δηµοσίευση του παρόντος. "Ειδικώς προκειµένου περί υποψηφίων για 
θέσεις γενικού διευθυντού πληροφορικής δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι 
συµπληρώσαντες 10ετή τουλάχιστον πραγµατική δηµόσια υπηρεσία, κατά το χρόνο συστάσεως της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής της οικείας υπηρεσίας". Η αίτηση υποψηφιότητας που 
συνοδεύεται και από πλήρες βιογραφικό σηµείωµα υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
που τάσσεται από τον οικείο Υπουργό και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 10 ηµερών.  

6. Προσόντα για την επιλογή γενικών διευθυντών είναι η άρτια επαγγελµατική και επιστηµονική 
κατάρτιση του υποψηφίου, το προσήκον ήθος, η δραστηριότητα στην υπηρεσία και η ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, ως και η ικανότητά του να επιβάλλεται και υποκινεί το 
προσωπικό σε δηµιουργική δράση. Επίσης, συνεκτιµώνται η τυχόν συγγραφική εργασία σε συναφή 
για τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης θέµατα, η συµµετοχή σε προγράµµατα  

µετεκπαίδευσης, η καλή γνώση µιας η περισσότερων ευρωπαϊκών γλωσσών από τις πλέον 
διαδεδοµένες, ως και τυχόν µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που συνδέονται µε τα αντικείµενα της 
υπηρεσίας.  

7. [Η παρ. 7, όπως είχε συµπληρωθεί µε το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 1895/1990, καταργήθηκε µε την 
παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28), του οποίου η ισχύς αρχίζει τριάντα (30) ηµέρες 
µετά την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια παράγραφο οι διατάξεις 
της παρ. 7 ισχύουν για τους υπαλλήλους της Ακαδηµίας Αθηνών και των Α.Ε.Ι.].  

8. Ο γενικός διευθυντής λαµβάνει το βασικό µισθό του µισθολογικού κλιµακίου που έχει κατά την 
τοποθέτησή του, προσαυξηµένο κατά 50%, το επίδοµα συντονιστή του άρθρου 12 του ν. 1586/1988 
καθώς και τα επιδόµατα του ν. 1505/1984.  

"Οι γενικοί διευθυντές είναι ανώτατοι υπάλληλοι . Η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών αριθµ. 
2072403/6412/0022/7-11-1991, (ΦΕΚ 930/12/.11.1991/τ.Β ) εφαρµόζεται και στους γενικούς 
διευθυντές".  

9. Οι διοικητικοί τοµείς και οι θέσεις των ειδικών γραµµατέων καταργούνται εφ' όσον οι οργανικές 
µονάδες που τους συγκροτούν υπάγονται ολικώς ή µερικώς σε συνιστώµενες γενικές διευθύνσεις.  

"10. Για τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εξωτερικών µπορεί να ορίζεται µε 
προεδρικά διατάγµατα της παρ. 1, ότι η θέση γενικού διευθυντή καλύπτεται µε ανάθεση καθηκόντων 
από µέλη ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π., Τ.Ε.Ι. ή από σύµβουλο του παιδαγωγικού ινστιτούτου ή από 
εκπαιδευτικό λειτουργό βαθµό Α' της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχει 
υπερεικοσαετή υπηρεσία, αν όµως είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος αρκεί υπερδεκαετής 
υπηρεσία, ή ανώτερο υπάλληλο του ∆ιπλωµατικού Σώµατος αντιστοίχως».  

11. Για τα Υπουργεία ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, ο συντονισµός των υπηρεσιακών 
µονάδων γίνεται απο κλαδάρχες, που τοποθετούνται µε απόφαση του οικείου υπουργού µε βάση τις 
διατάξεις περί ιεραρχίας και προαγωγών των αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων 
Ασφαλείας. "Προκειµένου περί του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας για τη σύσταση των Κλάδων 
και τις αρµοδιότητες των Κλαδαρχών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παοαγράφων 1, 2 και 
3 του παρόντος άρθρου".  

"Ειδικά για το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, ο συντονισµός όλων ή ορισµένων ∆ιευθύνσεων στις 
οποίες προϊστανται πολιτικοί υπάλληλοι µπορεί να γίνεται από Γενικό ∆ιευθυντή, πολιτικό υπάλληλο 



κατηγορίας ΠΕ όπως ειδικότερα προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισµό του".  

 
Αρθρο: 79 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Σύσταση Υπηρεσιών  

Λήµµατα 
Υπουργείο Προεδρίας, Σύσταση Γενικών ∆ιευθύνσεων - θέσεων προσωπικού  

Σχόλια 
- Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2839/2000 (Α 196/12.9.2000), για 
την προαγωγή στο βαθµό του Γενικού ∆ιευθυντή κρίνονται και οι υπάλληλοι που έχουν ασκήσει 
καθήκοντα προϊσταµένου γενικής διεύθυνσης µετά από επιλογή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου και του άρθρου 79 του παρόντος νόµου, είτε των άρθ. 29 και 36 του Ν. 2190/1994  

Κείµενο Αρθρου 

1. Στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης συνιστώνται Γενικές ∆ιευθύνσεις 

(α) ∆ιοικητικής οργάνωσης και ∆ιαδικασιών και 

(β) Κατάστασης Προσωπικού. 

2. Σκοπός των συνιστώµενων γενικών διευθύνσεων είναι η εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής 
για τον εκσυγχρονισµό των φορέων του δηµόσιου τοµέα και ειδικότερα: 

α) Της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Οργάνωσης και ∆ιαδικασιών, η οργανωτική δοµή και 
λειτουργία, η ανάπτυξη του αποκεντρωτικού συστήµατος, η αύξηση της παραγωγικότητας, η 
στέγαση των υπηρεσιών, ο προγραµµατισµός του ανθρώπινου δυναµικού και η αξιολόγηση των 
θέσεων, οι συνθήκες και η οργάνωση εργασίας, η κωδικοποίηση νοµικών 

πληροφοριών, η απλούστευση των διαδικασιών και η βελτίωση των σχέσεων κράτους πολίτη. 

β) Της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, η 
καθιέρωση και παρακολούθηση της εφαρµογής συστηµάτων και διαδικασιών πρόσληψης του 
προσωπικού και η εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού. 

3. Οι γενικές διευθύνσεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν επίσης ως αποστολή το 
συντονισµό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των υπηρεσιακών µονάδων των 
φορέων του δηµόσιου τοµέα που είναι αρµόδιες σε θέµατα αντίστοιχα µε τα αναφερόµενα στις 
περιπτώσεις α; και β ' της προηγούµενης παραγράφου. Στο πλαίσιο της αποστολής τους οι 
ανωτέρω γενικές διευθύνσεις παρέχουν οδηγίες και εκδίδουν αποφάσεις που προσδιορίζουν και 
εναρµονίζουν το έργο των υπηρεσιακών µονάδων των φορέων του δηµόσιου τοµέα. 

Οι µονάδες αυτές, οι οποίες ασκούν καθήκοντα αντίστοιχα προς τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 
του άρθρου αυτού, στον τοµέα ευθύνης τους, έχουν επίσης ως έργο την επεξεργασία των σχεδίων 
κανονιστικών πράξεων του φορέα, µε στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την 

καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. 

4. Οι συνιστώµενες γενικές διευθύνσεις συγκροτούνται από τις υπηρεσιακές µονάδες του 



Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης που είναι αρµόδιες για τα αντίστοιχα κατά περίπτωση 
θέµατα. 

5. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Οργάνωσης και ∆ιαδικασιών οι υπηρεσιακές µονάδες που τη 
συγκροτούν, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσιακές µονάδες των υπουργείων και των γενικών 
γραµµατειών υπουργείων στελεχώνονται από υπαλλήλους διυπουργικών κλάδων, που συνιστώνται 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1586/1986. Στους υπαλλήλους των διυπουργικών αυτών 
κλάδων χορηγείται ειδικό επίδοµα προσέλκυσης και παραµονής κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 
του ν.1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 79 Α). 

6. Των Γενικών ∆ιευθύνσεων 

α) ∆ιοικητικής Οργάνωσης και ∆ιαδικασιών και 

β) Κατάστασης Προσωπικού προΐστανται γενικοί διευθυντές, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικής 
Οργάνωσης ή ΠΕ Ειδικών Εισηγητών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Μετά τη 
σύσταση του οικείου διυπουργικού κλάδου, της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Οργάνωσης και 
∆ιαδικασιών γενικός διευθυντής ορίζεται υπάλληλος του κλάδου αυτού αντίστοιχης ειδικότητας. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών συνιστώνται στο 
Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, διυπουργικού 
χαρακτήρα, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την αντιµετώπιση θεµάτων 
οργάνωσης, διαδικασιών και πληροφορικής. Οι συγκεκριµένες ειδικότητες των προσλαµβανοµένων 
καθορίζονται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. 

8.Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης µπορεί να ανατίθεται σε ιδιώτες ειδικούς 
επιστήµονες ή σε γραφεία µελετών και οργάνωσης η διενέργεια ερευνών, η εκπόνηση µελετών και η 
εκτέλεση ειδικών εργασιών στο πλαίσιο της δραστηριότητας των φορέων του δηµόσιου τοµέα σε 
θέµατα της παραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και σε θέµατα πληροφορικής, µε την ίδια απόφαση 
καθορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης των απασχολουµένων και κάθε άλλη σχετική µε την εκτέλεση 
του έργου λεπτοµέρεια.  

 
Αρθρο: 80 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Σύσταση µονάδων στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής  

Λήµµατα 
Σύσταση µονάδων στρατηγικού σχεδιασµού στα Υπουργεία  
Σχόλια 
1. Κατά το άρθρο 25 παρ. 4 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α 50): "Οι θέσεις ειδικού επιστηµονικού 
προσωπικού των µονάδων στρατηγικού σχεδιασµού και πολιτικής ανάλυσης, που προβλέπονται 
από το άρθρο 80 του ν. 1892/1990, δεν είναι ασυµβίβαστες µε τη δικηγορία». - Οι διατάξεις της παρ. 
4 εφαρµόζονται ανάλογα και γιά την στελέχωση και αµοιβή του προσωπικού της Γραµµατείας 
Στήριξης Τουριστικών Λιµένων του ΥΠ.ΕΘ.Ο. του άρθρου 37 ν. 2160/1993. -Οι µονάδες 
στρατηγικού σχεδιασµού κλπ. του παρόντος άρθρου καταργούνται µετά δίµηνον µε το άρθρο 33 
παρ. 1 του νόµου 2190/1994.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονοµίας και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, συνιστώνται στα 



υπουργεία µονάδες στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής. 

2. Σκοπός των συνιστώµενων µονάδων είναι η ενίσχυση του επιτελικού έργου των αρµόδιων 
υπουργείων στη στρατηγική σχεδίαση, χάραξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση της δηµόσιας 
πολιτικής στον τοµέα ευθύνης τους, η τεχνική υποστήριξη των καθι ύλην αρµόδιων υπηρεσιών των 
υπουργείων στην ιεράρχηση των στόχων τους και στη λειτουργική διασύνδεσή τους µε τη γενική 
κυβερνητική πολιτική, η πρακτική εναρµόνιση και συνοχή της λειτουργίας των υπουργείων, µέσω της 
προγραµµατικής ενότητας των δραστηριοτήτων τους, η σχεδίαση ανανεωτικών πρωτοβουλιών και η 
συνολική αξιολόγηση των επί µέρους τοµέων της ακολουθούµενης δηµόσιας πολιτικής. 

3. Οι µονάδες στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής υπάγονται απευθείας στον αρµόδιο 
Υπουργό, ο οποίος καθορίζει τις κατευθύνσεις και τους γενικούς στόχους του έργου τους. Οι 
Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών από κοινού µπορούν να 
αναθέτουν στις µονάδες στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής των υπουργείων τη µελέτη 
θεµάτων της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής που προϋποθέτουν διυπουργικές προσεγγίσεις. 

4. Οι συνιστώµενες µονάδες στελεχώνονται από µόνιµους δηµόσιους υπαλλήλους, από 
αποσπώµενους σ; αυτές υπαλλήλους φορέων του δηµόσιου τοµέα, ιδιαίτερης εµπειρίας και 
γνώσης, και από ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, που προσλαµβάνεται µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο αριθµός των θέσεων και τα προσόντα των υπαλλήλων και του 
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού καθορίζονται για κάθε υπουργείο µε προεδρικό διάταγµα, που 
εκδίδεται προτάσει του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υπουργού Οικονοµικών και του 
αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. 

Στο προσωπικό των µονάδων στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής χορηγείται ειδικό 
επίδοµα προσέλκυσης και παραµονής κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/1989. 

5. Σε κάθε µονάδα στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής συνιστάται µία θέση 
προϊσταµένου διευθυντή. Η θέση αυτή καλύπτεται µε ειδικό επιστήµονα που προσλαµβάνεται µε 
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών ετών, που µπορεί να ανανεώνεται. Μπορεί επίσης να 
καλύπτεται µε απόσπαση υπαλλήλου φορέα του δηµόσιου τοµέα ή µε ανάθεση καθηκόντων σε 
µόνιµο ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο του οικείου υπουργείου . Σε 
κάθε περίπτωση απαιτείται η συνδροµή των προσόντων της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 
194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988). 

6. Στη Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης 
συνιστάται: 

α. Μονάδα Τραπέζης Πληροφοριών και 

β. Μονάδα Κρατικής Ταινιοθήκης. 

Η στελέχωση των µονάδων αυτών γίνεται µε προεδρικό διάταγµα προτάσει των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών. Την ευθύνη του τρόπου οργάνωσης των πιο πάνω 
µονάδων την έχει η Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών. 

7α. Οι αρµοδιότητες, που προβλέπονται στα τµήµατα τύπου και δηµοσίων σχέσεων των νοµαρχιών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 

411/89 (ΦΕΚ 19 Α/89), και αφορούν στους τοµείς ενηµέρωσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας για 
τις κρατικές υπηρεσίες, την κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος, τις σχέσεις µε τον τοπικό 
τύπο και τη ραδιοτηλεόραση, ως και την πλήρη ενηµέρωση του νοµάρχη και της κεντρικής 
υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και πληροφοριών, µεταφέρονται στο εξής στα κατά 
τόπους γραφεία τύπου και πληροφοριών των νοµαρχιών ως και του Υπουργείου Μακεδονίας - 
Θράκης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν βάσει των κειµένων διατάξεων και υπουργικών 
αποφάσεων υπό τη διοίκηση και εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. Οι 
αρµοδιότητες και σχέσεις µε τους αντιπροσώπους ξένων κρατών, παραµένουν στο τµήµα δηµοσίων 



σχέσεων των νοµαρχιών.  

β. Με αποφάσεις της Γενικής Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών καθορίζονται ο τρόπος 
λειτουργίας, η διάρθρωση και τοποθέτηση του προσωπικού, ο ορισµός προϊσταµένου και κάθε άλλη 
λειτουργική αρµοδιότητα των γραφείων τύπου και πληροφοριών. 

γ. Η διοικητική και οικονοµική εποπτεία των γραφείων τύπου και πληροφοριών εσωτερικού ασκείται 
αποκλειστικά από τη Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών. Ο έλεγχος της λειτουργίας και της 
αποδοτικότητάς τους ως υπηρεσιακής µονάδας ανήκει στον αρµόδιο Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης 
και στους νοµάρχες, όπως ισχύει για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες όλων των υπουργείων.  

 
Αρθρο: 81 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ (∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
ΟΡΓΑΝΑ) 

 
Τίτλος Αρθρου 
Περιορισµός υπογραφών  

Λήµµατα 
Περιορισµός υπογραφών  

Σχόλια 
Η εντός " " παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2026/1992 
(ΦΕΚ Α 43/23.3.1992), η δε ισχύς του άρχεται από την ηµεροµηνία έκδοσης του ανωτέρω ΦΕK.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Προς το σκοπό της ενίσχυσης της αποκέντρωσης µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από ιεραρχικά 
προϊστάµενα σε ιεραρχικά υφιστάµενα όργανα της διοίκησης, κάθε διοικητική πράξη ή έγγραφο δεν 
επιτρέπεται να φέρει πάνω από δύο προσυπογραφές και την τελική υπογραφή του αρµόδιου 
οργάνου. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρµόδιου κατά περίπτωση 
Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να εξαιρούνται από τα 
οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού συγκεκριµένες διοικητικές πράξεις ή έγγραφα ή κατηγορίες 
διοικητικών πράξεων ή εγγράφων εφ' όσον ειδικοί λόγοι,που αναφέρονται υποχρεωτικά στην 
απόφαση αυτή, να επιβάλλουν την εξαίρεση αυτή. 

3. Με την ίδια απόφαση της παρ. 2 του άρθρου αυτού περιορίζονται στον απολύτως αναγκαίο 
αριθµό οι προσυπογραφές που φέρει κάθε εξαιρούµενη διοικητική πράξη ή έγγραφο ή κατηγορία 
διοικητικών πράξεων ή εγγράφων.  

"4. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού µπορεί να επανεκδίδονται ή να 
τροποποιούνται µετά παρέλευση ενός τουλάχιστον έτους, από την έκδοση ή την τελευταία 
τροποποίησή τους". 

5. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου αυτού αρχίζει τέσσερις µήνες µετά τη δηµοσίευση του νόµου 
αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
Αρθρο: 82 

Ηµ/νία: 08.10.1997 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 



ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Προγράµµατα διοικητικής εκπαίδευσης  

Λήµµατα 
Προγράµµατα διοκητικής εκπαίδευσης δηµοσίων υπαλλήλων  

Σχόλια 
Το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α' 50) ορίζει ότι η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 82 
του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101) εφαρµόζεται και για τα προγράµµατα της παρ. 5 αυτού. Η παρ. 2 
καταργήθηκε µε την παρ. 1ε' του άρθρου 24 Ν. 2527/1997.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η συµµετοχή των δηµόσιων πολιτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων των νοµικών προσώπων 
δηµόσιου δικαίου, που υπάγονται στυς διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.∆. 611/1977), σε 
προγράµµατα εισαγωγικής εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης ή εξειδίκευσης ή µετεκπαίδευσης, που 
οργανώνονται είτε από τα οικεία υπουργεία είτε από το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης είναι υποχρεωτική. 

2. (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα). 

3. Η ανελλιπής παρακολούθηση των προγραµµάτων από τους υπαλλήλους που συµµετέχουν σ 
αυτά και ο βαθµός επίδοσης ή ενεργός συµµετοχή, πιστοποιούµενα µε βεβαίωση του οικείου φορέα, 
αποτελούν πρόσθετο στοιχείο κρίσεως, που συνεκτιµάται υποχρεωτικώς από το υπηρεσιακό 
συµβούλιο κατά τις προαγωγές ή τις επιλογές προϊσταµένων οργανικών µονάδων.  

 
Αρθρο: 83 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Βράβευση προτάσεων και µελετών  

Λήµµατα 
Βράβευση προτάσεων και µελετών  

Σχόλια 
Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 23 Ν.2085/1992 (ΦΕΚ Α' 170), οι διατάξεις της παρ. 5 του 
παρόντος άρθρου και του τέταρτου και πέµπτου εδαφίου της παρ. 4 της ΥΑ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ. 
17/33663/1990 "∆ιαγωνισµός για τη βράβευση µελετών και προτάσεων (ΦΕΚ 637 Β')" παύουν να 
ισχύουν για διαγωνισµούς που προκηρύσσονται κατ' εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2085/1992.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης µπορεί να προκηρύσσεται διαγωνισµός 
µεταξύ των υπαλλήλων όλων ή ορισµένων φορέων του δηµοσίου τοµέα για τη βράβευση µελετών 
και προτάσεων σε θέµατα οργάνωσης της εργασίας, απλούστευσης των διαδικασιών και της 
διοικητικής δράσης. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθεσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, η διαδικασία του 
διαγωνισµού, οι όροι που πρέπει να πληρούν οι σχετικές µελέτες, ο τρόπος και η διαδικασία 
δηµοσιότητας της απόφασης και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 

2. Οι υποβαλλόµενες κατά την ανωτέρω διαδικασία µελέτες και προτάσεις αξιολογούνται από 
επιτροπή αποτελούµενη από αντίστοιχης ή συναφούς κατεύθυνσης µέλη του ∆ιδακτικού - 



Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και υπαλλήλους 
φορέων του δηµόσιου τοµέα, ειδικούς σε θέµατα οργάνωσης, όπως ειδικότερα ορίζεται µε απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο επιτροπή προτείνει την απονοµή κατά φορέα βραβείων που 
συνοδεύονται από χρηµατικά έπαθλα. 

Η διαδικασία χορήγησης των βραβείων, η τάξη των βραβείων, το ύψος των χρηµατικών ποσών και 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν, προκειµένου για µελέτες υπαλλήλων δηµόσιων υπηρεσιών και 
ν.π.δ.δ., τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και, προκειµένου για 
υπαλλήλους των λοιπών φορέων του δηµόσιου τοµέα, τους προϋπολογισµούς των αντίστοιχων 
φορέων. 

4. Τα βραβεία απονέµονται µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

5. Στους υπαλλήλους που απονέµεται οποιοδήποτε από τα βραβεία της παραγράφου 3 του άρθρου 
αυτού χορηγείται το µεθεπόµενο του κατεχόµενου κατά το χρόνο απονοµής της βράβευσης 
µισθολογικό κλιµάκιο. 

6. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τότε που εκδόθηκε η αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ. 17/14028/16-5-1990 
αποφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης "προκήρυξη διαγωνισµού για τη βράβευση 
µελετών" που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β; 326/1990). 

7. Καταργείται το άρθρο 6 του ν. 51/1975 (άρθρο 204 του π.δ. 611/1977).  

 
Αρθρο: 84 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ενεργοποίηση Σώµατος Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

Λήµµατα 
Ενεργοποίηση Σώµατος Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

Κείµενο Αρθρου 

Το άρθρο 84 καταργήθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ Α', 218).  

 
Αρθρο: 85 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ανάθεση ελέγχων οικονοµικής διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο  

Λήµµατα 
Ελεγκτικό συνέδριο, Ανάθεση ελέγχων οικονοµικής διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο  

Σχόλια 
Το εντός " " τελευταίο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 77 Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 
Α'50).  



Κείµενο Αρθρου 

Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης δύναται να 
ανατίθεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο η διενέργεια ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης ή επί µέρους 
διοικητικών, οικονοµικών και διαχειριστικών πράξεων, του κράτους και των νοµικών προσώπων και 
οργανισµών του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός  

επαναοριοθετείται µε το άρθρ. 51 του παρόντος, ως και η διενέργεια ανακρίσεων. Ο πρόεδρος του 
Ελεγκτικού συνεδρίου ορίζει τους δικαστές ή υπαλλήλους που θα διενεργούν τον έλεγχο ή την 
ανάκριση.  

Αντίγραφο του πορίσµατος διαβιβάζεται στον αρµόδιο κατά περίπτωση υπουργό, ως και στους 
Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών.  

"Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και επί νοµικών προσώπων, τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του 
κράτους ή ενεργούν για λογαριασµό του τη συγκέντρωση, διαχείριση διάθεση και διανοµή αγαθών ή 
επιχορηγούνται ή ενισχύονται οικονοµικά από το κράτος ή από νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου. 
Κατά την ενέργεια του ελέγχου εφαρµόζονται αναλόγως οι περί ελέγχου διατάξεις του οργανισµού 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κλιµάκιο δε αυτού καταλογίζει το ποσό της τυχόν παράνοµης πληρωµής, 
νοµιµοτόκως από αυτής, εις βάρος των υπεύθυνων οργάνων του νοµικού προσώπου και όλων των 
τυχόν συνευθυνοµένων, µέχρι την παραγραφή του αδικήµατος. Κατά της καταλογιστικής αυτής 
πράξεως ασκούνται τα υπό του οργανισµού του Ελεγκτικού Συνεδρίου προβλεπόµενα ένδικα µέσα.  

Στην περίπτωση που οι δικαστές και τα όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούν ανακρίσεις επί 
των ως άνω οικονοµικών διαχειριστικών ή διοικητικών πράξεων, έχουν αντιστοίχως τις αρµοδιότητες 
των ανακριτικών υπαλλήλων.  

Το αρµόδιο κλιµάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου παρακολουθεί, εποπτεύει και συντονίζει τους ελέγχους".  

 
Αρθρο: 86 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κυρώσεις για τη µη έγκαιρη συµµόρφωση προς κυβερνητικές αποφάσεις ή µέτρα  
Λήµµατα 
Κυρώσεις µη έγκαιρης συµµόρφωσης σε κυβερνητικά µέτρα  

Κείµενο Αρθρου 

1. Σε όσες περιπτώσεις για την από µέρους των υπουργείων υλοποίηση των κυβερνητικών 
αποφάσεων ή µέτρων ή την έκδοση πράξεων για την εφαρµογή κειµένων διατάξεων απαιτείται η 
συνδροµή υπηρεσιών άλλων υπουργείων ή ν.π.δ.δ. ή λοιπών φορέων του δηµόσιου τοµέα, πλην 
των Ο.Τ.Α., είτε µε την παροχή στοιχείων είτε µε τη διενέργεια προπαρασκευαστικών πραξεων ή 
ενεργειών, ειδικότερα δε όταν αυτά απαιτούνται για την άσκηση του συντονιστικού έργου του 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης ή Εθνικής Οικονοµίας ή Οικονοµικών είτε µεµονωµένα είτε 
από κοινού µε άλλα υπουργεία, η µη έγκαιρη αποστολή στα υπουργεία των απαιτούµενων στοιχείων 
ή µη έγκαιρη διενέργεια των αναγκαίων προπαρασκευαστικών πράξεων ή ενεργειών µέσα στις 
προθεσµίες που τίθενται από τα υπουργεία ή από το νόµο, ανεξαρτήτως της φύσεώς τους ως 
αποκλειστικών ή ενδεικτικών, αποτελεί για τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα του ∆ηµοσίου, των 
ν.π.δ.δ. και των λοιπών φορέων του δηµόσιου τοµέα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, που διώκεται 
κατά τις οικείες διατάξεις υποχρεωτικώς. Ειδικώς για τους υπεύθυνους προϊσταµένους διευθύνσεων 
και τµηµάτων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων ή τοµέων ευθύνης, οι οποίοι υποπίπτουν 
στο ανωτέρω πειθαρχικό παράπτωµα, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίµου αποδοχών 



δεκαπέντε ηµερών έως και τριών µηνών. 

2. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση τοποθετήσεως µηχανής σηµάνσεως της παρουσίας του 
προσωπικού του ∆ηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και των λοιπών φορέων του δηµόσιου τοµέα, πλην των 
Ο.Τ.Α. στις περιπτώσεις που η υποχρέωση τοποθετήσεως µηχανής σηµάνσεως παρουσίας 
επιβάλλεται από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, ως και η µη πιστή παρακολούθηση της 
τηρήσεως του ωραρίου εργασίας, αποτελεί για τα αρµόδια όργανα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, 
που διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις υποχρεωτικώς. Ειδικώς για τους υπεύθυνους προϊσταµένους 
οργανικών µονάδων, οι οποίοι υποπίπτουν στο ανωτέρω πειθαρχικό παράπτωµα, επιβάλλεται 
πειθαχική ποινή προστίµου αποδοχών δεκαπέντε ηµερών, έως και τριών µηνών. 

3. ∆ηµόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι ή όργανα διοίκησης ν.π.δ.δ. και των λοιπών φορέων του 
δηµόσιου τοµέα, πλην των Ο.Τ.Α., οι οποίοι χρησιµοποιούν υπηρεσιακά αυτοκίνητα, για τα οποία 
όφειλαν να έχουν καταθέσει, σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, τις 
πινακίδες κυκλοφορίας και να έχουν ακινητοποιηθεί, καταλογίζονται υποχρεωτικώς µε το κόστος 
χρήσεως του αυτοκινήτου για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα προσαυξηµένο κατά 100% και 
διώκονται για παράβαση καθήκοντος σύµφωνα µε το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα κατ' έγκληση 
του οικείου Υπουργού ή του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ή του εξουσιοδοτηµένου υπ' 
αυτού οργάνου. Ο καταλογισµός ενεργείται από κλιµάκιο του ΕλεγκτικούΣυνεδρίου, στο οποίο 
παραπέµπονται οι υπεύθυνοι υποχρεωτικώς από τα όργανα του προηγούµενου εδαφίου. Ο τρόπος 
υπολογισµού του κόστους χρήσεως του αυτοκινήτου και κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, η οποία θα έχει αναδροµική ισχύ από της 
χρονολογίας της επιβολής της υποχρεώσεως καταθέσεως των πινακίδων κυκλοφορίας.  

Για την εφαρµογή της διατάξεως αυτής, τα αυτοκίνητα όλων των δηµόσιων επιχειρήσεων και 
οργανισµών θεωρούνται ότι ανήκουν στο Υπουργείο Προεδρίας και ότι οι δαπάνες κινήσεως και 
συντηρήσεως πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του. 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 255 του υπ' αριθ. 611/1977 Π.∆/τος "περί κωδικοποιήσεως εις 
ενιαίον κείµενον υπό τίτλον "Υπαλληλικός Κώδιξ" των ισχυουσών διατάξεων των αναφεροµένων εις 
την κατάστασιν των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ αντικαθίσταται.  

 
Αρθρο: 87 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Απόσπαση ή διάθεση σε υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων και άλλες διατάξεις  

Λήµµατα 
Αντικαταστάσεις διατάξεων του Ν. 1104/1980  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 αντικαθίσταται. 

2. Η παράγραφος Α4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ Α; 81) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού, που εκδίδονται εφάπαξ εντός αποκλειστικής προθεµίας 4 µηνών από τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου, επιτρέπεται,κατ εξαίρεση οποιοωνδήποτε περιορισµών που προκύπτουν από 
γενικές ή ειδικές διατάξεις, ο επανακαθορισµός της συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της παρ. 
1 του παρόντος άρθρου, µε συµµετοχή, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων από τις οικείες διατάξεις 
αιρετών µελών ή µελών υποδεικνυόµενων από τις επαγγελµατικές οργανώσεις ή τους οργανισµούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και µελών µε γνώσεις ή εµπειρίες σε θέµατα οικονοµικά, διοίκησης και 
οργάνωσης. Από τη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται τα αιρετά συλλογικά όργανα, 
τα νοµαρχιακά συµβούλια της νοµαρχίας και τα περιφερειακά συµβούλια της περιφέρειας».  



 
Αρθρο: 88 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής  

Λήµµατα 
Υποχρεώσεις εκπαίδευσης αναδόχων έργων πληροφορικής  

Κείµενο Αρθρου 

Οι ανάδοχοι έργων πληροφορικής στο δηµόσιο τοµέα θα υποχρεούνται, εκτός των άλλων 
συµβατικών τους ευθυνών και υποχρεώσεων, να εκπαιδεύσουν προσωπικό του φορέα της 
προµήθειας, για την αξιοποίηση του έργου, ανάπτυξη εφαρµογών και αυτοδύναµο περαιτέρω 
σχεδιασµό κάλυψης των αναγκών του φορέα και αυτάρκη λειτουργία και εφαρµογή των 
απαιτούµενων λύσεων. Η παρούσα διάταξη, ανεξάρτητα αν ρητά αναφέρεται, θα θεωρείται ότι 
περιλαµβάνεται σε όλες τις διακηρύξεις δηµόσιων διαγωνισµών, όρους ανάθεσης και συµβάσεις για 
έργα πληροφορικής όλων των φορέων του δηµόσιου τοµέα.  

 
Αρθρο: 89 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιαδικασία προµήθειας ειδών πληροφορικής  
Σχόλια 
Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την περ. ι' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 
19/1.1.1995).  

Κείµενο Αρθρου 

Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 
Αρθρο: 90 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κατάργηση τµήµατος διπλωµατικής κατεύθυνσης  

Λήµµατα 
Κατάργηση τµήµατος διπλωµατικής κατεύθυνσης της ΕΣ∆∆  

Κείµενο Αρθρου 

1. Καταργείται το τµήµα διπλωµατικής κατεύθυνσης της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που 
προβλέπεται από την παράγραφο 4β του άρθρου 14 του ν. 1388/1983, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
µε τους ν. 1586/1986 και 1735/1987. 

2. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 962/1979 "Για την ίδρυση στο Υπουργείο Εξωτερικών 



Κέντρου ∆ιπλωµατικών Σπουδών και την τροποποίηση διατάξεων του ν. 419/1976 "περί 
Οργανισµού Υπουργείου Εξωτερικών" (ΦΕΚ Α' 20). Επί µέρους διατάξεις του ν. 962/1979, που 
ορίζουν τα µαθήµατα των εισαγωγικών εξετάσεων, δύνανται να 

τροποποιηθούν µε προεδρικό διάταγιια εκδιδόµενο µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. 

3. Οι σπουδαστές της δ' εκπαιδευτικής σειράς διορίζονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως δόκιµοι 
ακόλουθοι, µετά επιτυχή δοκιµασία σε ειδικό διαγωνισµό στα µαθήµατα που καθορίζονται µε 
προεδρικό διάταγµα, η δε µεταξύ τους σειρά αρχαιότητας στην επετηρίδα των διπλωµατικών 
υπαλλήλων καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας τους. 

Οι σπουδαστές της Ε' εκπαιδευτικής σειράς εισέρχονται στο Κέντρο ∆ιπλωµατικών Σπουδών του 
Υπουργείου Εξωτερικών ύστερα από επιτυχή εξέταση στις δύο υποχρεωτικές γλώσσες, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 5 και επόµενα του ν. 962/1979. 

4. Η διαδικασία και ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων, η εξεταστική επιτροπή και κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

5. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργείται η υπ' αριθ. ∆Ι∆Α∆/ Φ.Ι2/2/8411 από 7 
Απριλίου 1989 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και εξωτερικών «ρύθµιση 
θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης αποφοίτων Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που διορίζονται 
στο ∆ιπλωµατικό Κλάδο (ΦΕΚ 243 /Β), που κυρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 

1878/1990 (ΦΕΚ 33 της 20 Μαρτίου 1990, τ. Α').  

 
Αρθρο: 91 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ) 

 
Τίτλος Αρθρου 
Περιοχή δόµησης σε αρχαιολογικούς χώρους  

Λήµµατα 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ, ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  

Σχόλια 
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 
2508/1997 (ΦΕΚ Α' 124).  

Κείµενο Αρθρου 

Ο Υπουργός Πολιτισµού δύναται µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µετά γνώµη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου, να καθορίζει εντός των 
αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων οικισµών ζώνες, 
στις οποίες, κατά περίπτωση, θα απαγορεύετα ι παντελώς η δόµηση (ζώνη Α) ή θα επιτρέπεται 
(ζώνη Β) υπό όρους και περιορισµούς που ορίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Εργων κατά τις κείµενες πολεδοµικές διατάξεις, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Πολιτισµού.  

Η διαδικασία της οριοθετήσεως των ζωνών και του καθορισµού των όρων και περιορισµών 
δόµησης, κατά τ' ανωτέρω, πρέπει να ολοκληρούται εντός εξαµήνου από της υποβολής της σχετικής 
προτάσεως από την αρµόδια Αρχαιολογική Εφορεία.  

 
Αρθρο: 92 



Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εκσυγχρονισµός πολιτικής για τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις.  

Λήµµατα 
Αντικαταστάσεις διατάξεων Ν. 1797/1988  

Σχόλια 
Σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 6 του Ν. 1958/1991, ΦΕΚ Α, 122): Οι διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 92 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α, 101) όσον αφορά την εξαίρεση επαναπρόσληψης, 
εφαρµόζονται και για τους µουσικούς και τους χορωδούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το ανώτατο 
όριο ηλικίας για την πρόσληψη χορωδών στις υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις κατά τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, και µόνο, αυξάνεται για τους άνδρες στο 50ο έτος και τις γυναίκες 
στο 45ο έτος".  

Κείµενο Αρθρου 

1. Στο άρθρο 3 του ν. 1797/1988 προστίθεται παράγραφος 21. 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων Α5 και Α6 του άρθρου 40 του ν.1884/1990 εφαρµόζονται για τους 
διευθυντές µε θητεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, 
Εθνικού Θεάτρου, Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Εθνικής 
Πινακοθήκης και Μουσείου Αλ.Σούτσου, Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης και Ευρωπαϊκού 
Πολιτιστικού Κέντρου ∆ελφών. 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 966/1979 αντικαθίσταται.  

 
Αρθρο: 93 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κινητές επικοινωνίες προστιθέµενης αξίας  

Λήµµατα 
Κινητές επικοινωνίες προστιθέµενης αξίας  

Κείµενο Αρθρου 

Το άρθρο 93 καταργείται από το άρθρο 29 παρ. 8 του Ν. 2075/1992 (ΦΕΚ Α', 129).  

 
Αρθρο: 94 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Τέλη λειτουργίας ραδιοσταθµών C.Β.  

Λήµµατα 
Προσθήκη εδαφίου στο άρθρο 2 του Ν. 1780/1988  
Σχόλια 
Παράβολα και τέλη για την έκδοση ή ανανέωση άδειας λειτουργία για ραδιοσταθµό CB 
αναπροσαρµόστηκαν µε την ΥΑ 105804/10756/1994.  



Κείµενο Αρθρου 

Στο άρθρο 2 του ν. 1780/1988 προστίθεται εδάφιο (ε).  

 
Αρθρο: 95 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις  

Λήµµατα 
Θέµατα επί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων  

Κείµενο Αρθρου 

1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του ν.δ. 797/1971 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" 
προστίθενται παράγραφοι 8 και 9. 

2. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του απαλλοτριούµενου ακινήτου αποδέχεται προ του, κατά το 
άρθρο 18 του ν.δ. 797/1971, προσωρινού προσδιορισµού της αποζηµίωσης, την κατά τις 
κείµενεςδιατάξεις καθορισθείσααντικειµενική αξία, ως οριστική τιµή λαµβάνεται η αντικειµενική αυτή 
αξία και παρέλκει η διαδικασία καθορισµού τιµής µονάδος κατά τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν.δ. 
797/1971. Η µεταβίβαση της κυριότητας υπέρ του ∆ηµοσίου πραγµατοποιείται, για τους ιδιοκτήτες 
που έχουν τίτλους κυριότητας ή έχουν αναγνωρισθεί ως δικαιούχοι της αποζηµίωσης, µε σχετικό 
συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, καθορίζονται η διαδικασία καταβολής της 
αποζηµίωσης και µεταβίβασης της κυριότητας, τα όργανα ελέγχου των τίτλων ιδιοκτησίας, τα της 
πρόσκλησης των ενδιαφεροµένων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 

4.Η υπό του άρθρου 24 του ν. δ.797/1971 "περί αναγκαστικών 

απαλλοτριώσεων" προβλεπόµενη κτηµατογράφηση µπορεί να λαµβάνει χώρα αµέσως µετά την 
κήρυξη της απαλλοτρίωσης, µε έναρξη της προεργασίας και προ της κήρυξης. 

5. Ο υπό του άρθρου 18 του ν.δ. 797/1971 ποοβλεπόµενος προσωρινός προσδιορισµός της 
αποζηµίωσης γίνεται βάσει του αρχικού κτηµατολογίου ή βάσει της κτηµατογράφησης, εφ' όσον αυτή 
έχει περαιωθεί. 

6. Στις περιπτώσεις που είναι περαιωµένη η κτηµατογράφηση µπορεί µε αίτηση του ∆ηµοσίου να 
γίνεται ο προσωρινός προσδιορισµός της αποζηµίωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 18, και η 
αναγνώριση των δικαιούχων σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν.δ. 797/71 µε την ίδια δικαστική 
απόφαση. 

7. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές η παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.δ. 

797/1971 αντικαθίσταται. 

8. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 229/1967 (ΦΕΚ 235 Α/1967) προστίθεται εδάφιο. 

9. Στο τέλος του εδαφίου α της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58 Α) προστίθεται 



δεύτερο εδάφιο. 

10. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του από 7.5.1936 διατάγµατος (ΦΕΚ 205 Α/1936) "Περί 
εκτελέσεως της παρ.3 του άρθρου 6 του ν. 5269/1931" προστίθεται η τέταρτη παράγραφος, που έχει 
ως εξής: 

Οι διατάξεις του παρόντος διαταγµατος εφαρµόζονται και για τις διανοίξεις ή διαπλατύνσεις οδών, οι 
οποίες αποτελούν όρια 

τωνεγκεκριµένων σχεδίων πόλεων».  

 
Αρθρο: 96 

Ηµ/νία: 31.07.1990 
Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Χρήση, εκτέλεση και εκµετάλλευση δηµόσιων έργων  

Λήµµατα 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Σχόλια 
Κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του Π.∆. 47/1992 (ΦΕΚ Α, 19): "1. Για έργα ∆ΕΠΑ που εκτελούνται ή θα 
εκτελεσθούν βάσει διακηρύξεων διαγωνισµών ή συµβάσεων, που διακηρύχθηκαν ή υπογράφτηκαν 
αντίστοιχα πριν απο την έναρξη ισχύος του Ν. 1892/1990 εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις σχετικές 
διακηρύξεις ή συµβάσεις σύµφωνα µε την παραγ. 8 του άρθρου 96 του Ν. 1892/1990».  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η χρήση και εκµετάλλευση δηµόσιων έργων (µισθώσεις χώρων υπόγειων διαβάσεων κ.λ.π.) 
γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, είτε µε ίδιο προσωπικό 
είτε µε εκµίσθωση και τα έσοδα αποδίδονται, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, στο ταµείο εθνικής Οδοποιΐας (Τ.Ε.Ο.) και στο Ειδικό Ταµείο 
Μονίµων Οδοστρωµάτων Αθηνών (Ε.Τ.Μ.Ο.Α.) κατά περίπτωση.  

2. Οι οφειλές των παροδίων ιδιοκτητών, που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 
653/1977 µε επισπεύδον το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, 
βεβαιώνονται στα αρµόδια δηµόσια ταµεία, εισπράττονται µε τις διατάξεις για την είσπραξη των 
δηµόσιων εσόδων και αποδίδονται στο Τ.Ε.Ο, Ε.Τ.Μ.Ο.Α. και ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών 
και Πολεοδοµικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.).  

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων καθορίζονται ο 
τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των κατά την παράγραφο 1 εσόδων, ο τρόπος και η διαδικασία 
κατανοµής των στο Τ.Ε.Ο. και στο Ε.Τ.Μ.Ο.Α. και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.  

4. Ηε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικώνκαι 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία 
κατανοµής τους στο Τ.Ε.Ο., Ε.Τ.Μ.Ο.Α. και Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.  

5. Η Ελληνική Βιοµηχανία Αλουµίνας, φορέας επένδυσης του έργου κατασκευής του εργοστασίου 
αλουµίνας στη Θίσβη Βοιωτίας, εξαιρείται από την εφαρµογή των διατάξεων για την εκτέλεση 
δηµόσιων έργων (ν. 1418/1984 και π.δ. 609/1985). Αναθέσεις και εκτέλεση των έργων για την 
κατασκευή του εργοστασίου αλουµίνας θα ρυθµίζονται και διενεργούνται σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς ανάθεσης και εκτέλεσης έργων της Ελληνικής Βιοµηχανίας Αλουµίνας Α.Ε., όπως 



εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο αυτής.  

6. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων και Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι και η διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών 
αδειών για την ανέγερση από την Ελληνική Βιοµηχανία Αλουµίνας Α.Ε.του εργοστασίου αλουµίνας 
στην κτηµατική περιφέρεια της κοινότητας Θίσβης του νοµού Βοιωτίας κατά παρέκκλιση των 
σχετικών διατάξεων.  

7. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1418/1984 "∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 
23 Α') τροποποιείται και αναδιατυπώνεται.  

8. Στο άρθρο 2 του ν. 1418/1984 "∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 23 Α') 
προστίθεται νέα παράγραφος ως παράγραφος 3.  

 
Αρθρο: 97 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων  

Λήµµατα 
Αντικαταστάσεις Πολεοδοµικών διατάξεων  

Σχόλια 
Κατά το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ Α, 94): «Στα παραπάνω ειδικά έργα, στα έργα 
χώρων στάθµευσης και στα έργα που εκτελούνται µε ολική ή µερική χρηµατοδότηση τρίτων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του πάροντος, η απόσβεση του κόστους 
κατασκευής των έργων αυτών και των τόκων των δανείων και πιστώσεων του αναδόχου, κατά την 
κατασκευαστική περίοδο, οι οποίοι Θεωρούνται ως κόστος κατασκευής, γίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 1914/1990». Βλέπε και παρ. 7 άρθρο 6 Νόµου 
1960/1979.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 960/1979 "Περί επιβολής υποχρεώσεων προς 
δηµιουργία χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων κ.λ.π." (ΦΕΚ 194 Α'), όπως συµπληρώθηκε µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 

1221/1981 (ΦΕΚ 292 Α'), προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11 και 12 ως εξής: 

"7 . Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, ύστερα από εκτίµηση των κυκλοφοριακών και πολεοδοµικων 
συνθηκών, και µετά γνώµη του οικείου Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, 
ορίζονται περιοχές, εντός των οποίων, για την κατασκευή υπέργειων εστεγασµένων χώρων 
στάθµευσης αυτοκινήτων άνω των 80 θέσεων, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 880/1979 
"Περί Καθορισµού ανωτάτου ορίου συντελεστού δοµήσεως κ.λ.π.» (ΦΕΚ 58 Α' ). Οι κατά τα 
ανωτέρω χώροι στάθµευσης καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Εργων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρµοζοµένης της 
µεταφοράς του συντελεστή δόµησης (σ.δ.) µέχρι εξασφάλισης για την αντίστοιχη περιοχή συνολικού 
αριθµού θέσεων στάθµευσης, κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ίσου προς το 3% του 
συνόλου του πληθυσµού του οικείου δήµου ή κοινότητας βάσει της απογραφής του 1981. Με τις 
αυτές αποφάσεις είναι δυνατό να καθορίζεται κατά περίπτωση και ο µέγιστος επιτρεπόµενος 
αριθµός θέσεων στάθµευσης. Προκειµένου για τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης όπου 
ανωτέρω αναφέρεται γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, νοείται 
γνώµη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισµών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως. 

8. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 



και ∆ηµόσιων Εργων, καθορίζεται κάθε θέµα αναγόµενο στα κριτήρια καθορισµού των χώρων 
στάθµευσης, στα της διαδικασίας, του ποσοστού και του τρόπου υπολογισµού του προς µεταφορά 
συντελεστή δόµησης, στα των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων του ιδιοκτήτη για την κατασκευή και 
λειτουργία του σταθµού, καθώς και κάθε άλλη για την εφαρµογή του παρόντος λεπτοµέρεια. 

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, που εκδίδονται 
ύστερα από εκτίµηση των κυκλοφοριακών και πολεοδοµικών συνθηκών και δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η δηµιουργία δηµόσιας χρήσης υπόγειων χώρων 
στάθµευσης αυτοκινήτων και των απαιτούµενων για την εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων 
εγκαταστάσεων σε προβλεπόµενους από τα εγκεκριµένα σχέδια κοινόχρηστους χώρους καθώς και 
σε χώρους που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων ή εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και 
ανήκουν στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Επίσης είναι δυνατή η δηµιουργία 
υπόγειων διαβάσεων κάτωθεν κοινοχρήστων χώρων, προκειµένου να εξυπηρετηθεί η διακίνηση 
πεζών και οχηµάτων από και προς υπέργειους ή υπόγειους χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων. Οι 
υπόγειες αυτές διαβάσεις εγκρίνονται, για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, ύστερα από γνώµη του Κεντρικού 
Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. 

"Κατά τη δηµιουργία των κατά τα ανωτέρω υπόγειων χώρων στάθµευσης και των υπόγειων 
διαβάσεων, είναι δυνατό να κατασκευάζονται και χώροι άλλων χρήσεων, όπως υγιεινής, 
καταστηµάτων, αποθηκών κ.λπ.". 

1921/1991, (ΦΕΚ Α;, 12)> 

10. Κατά την ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί εκτελέσεως δηµόσιων έργων, 
από το ∆ηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο αρµόδιο φορέα, της κατασκευής 
σταθµού αυτοκινήτων κάτω από τους κατά την παράγραφο 9 χώρους, µπορεί να συνιστώνται, κατά 
την έννοια των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και του ν. 

3741/1929, διηρηµένες ιδιοκτησίες επί διακεκριµένων τµηµάτων του σταθµού "και των λοιπών 
χρήσεων", στις οποίες θα αντιστοιχεί ανάλογο ποσοστό συγκυριότητας επί εκείνου αποκλειστικά του 
εδάφους, που βρίσκεται κάτω από το σταθµό και να συµφωνείται ότι ως αντάλλαγµα του αναδόχου 
για την κατασκευή µε δικές του δαπάνες του σταθµού περιέχονται σ; αυτόν τέτοιες διηρηµένες 
ιδιοκτησίες, που µπορούν να µεταβιβάζονται σε τρίτους. 

11. Τα καθαρά έσοδα, µετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης από εκµίσθωση σταθµών 
αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης που έχουν ανεφερθεί ή ανεγείρονται απο οποιονδήποτε φορέα του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου επί οικοπέδων κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή κάτωθεν.Των κατά την 
παράγραφο 9 χώρων, περιέρχονται από την ισχύ της παρούσας διάταξης στο Ειδικό Ταµείο 
Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) και διατίθενται αποκλειστικά για 
τη δηµιουργία δηµόσιας χρήσης χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων, όπως ειδικότερα προβλέπεται 
στο δεύτερο εδάφιο της παραγραφου 1 του αρθρου 6 του ν. 960/1979.Τα έσοδα αυτά, όπως και 
οποιαδήποτε άλλα έσοδα του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., µέχρις ότου διατεθούν για την εκπλήρωση των σκοπών 
του, δύνανται, µε απόφαση του διοικητικού του συµβουλίου και έγκριση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και ∆ηµοσίων Εργων , να κατατίθενται σε έντοκους τραπεζικούς 
λογαριασµούς. 

12. Ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι διάθεσης των κατά την προηγούµενη παράγραφο εσόδων και 
κάθε συναφής λεπτοµέρεια καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων». 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 210 
Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

"5. Σε περίπτωση οποιασδήποτε προσθήκης, η συνολική εκµετάλλευση δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τον ισχύοντα συντελεστή δόµησης της περιοχής, κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας οικοδοµής». 

3. Οικοδοµικές άδειες, που έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου κατ' εφαρµογή 



της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 1577/1985, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν. Επίσης, εάν έχει 
υποβληθεί στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία πλήρης φάκελος για την έκδοση άδειας οικοδοµής 
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, βάσει την ίδιας διατάξεως, η άδεια εκδίδεται σύµφωνα µε τη 
διάταξη αυτή. 

4. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3188/1955 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του ν. 
2312/1953» (ΦΕΚ 95 Α' ) προστίθενται τα εξής: " Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η ανοικοδόµηση σε 
τρίτους, σύµφωνα µε τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις, σε γήπεδα που βρίσκονται µεταξύ ακτίνας 
200 έως 500 µέτρα από τη βάση του ιστού του Ραδιοφωνικού Σταθµού Χανίων Κρήτης. Το µέγιστο 
ύψος των κτιρίων αυτών δεν µπορεί να υπερβεί τα 7,50 µέτρα και σε περίπτωση κατασκευής στέγης 
τα 9,00 µέτρα.  

Επιτρέπεται επίσης η συντήρηση, χωρίς αύξηση του όγκου τους, κτισµάτων που βρίσκονται στην 
ίδια περιοχή και σε ακτίνα µέχρι 200 µέτρων από τη βάση του ιστού του Ραδιοφωνικού Σταθµού 
Χανίων». 

"5. Η απόσβεση του κόστους κατασκευής εκτελεσθέντων έργων της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, διενεργείται ισόποσα εντός δέκα (10) ετών από το χρόνο αποπεράτωσης των έργων. Σε 
περίπτωση που η ανάδοχος επιχείρηση επιθυµεί την απόσβεση σε χρόνο µεγαλύτερο της δεκαετίας, 
υποχρεούται όπως, εντός µηνός από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας 
αποπερατώθηκε το έργο, να υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση στην αρµόδια για τη φορολογία αυτής 
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, µε την οποία θα δηλώνεται το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου 
επιθυµεί, την ισόποση κάθε χρόνο απόσβεση του κόστους του έργου". 

 
Αρθρο: 98 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ-ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Οικιστική ανάπτυξη  

Λήµµατα 
Αντικαταστάσεις οικιστικών διατάξεων  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1337/1983 «Επέκταση των 
πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 33 Α' ) αντικαθίσταται. 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1337/1983 προστίθενται εδάφια. 

3. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου 8, όπως συµπληρώθηκε µε την 
παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1647/1986, προστίθενται εδάφια. 

4. Στο τέλος του ίδιου άρθρου 8 προστίθεται παράγραφος 12. 

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 1337 /1983, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
2 του ν. 1772/1988, προστίθεται εδάφιο. 

6. Από την πρώτη σειρά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 1337/1983 
διαγράφεται η λέξη «κρατικού». Οι παράγραφοι 8, 9 και 10 του ίδιου άρθρου 10 καταργούνται. 

7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν.1337/1983 



προστίθενται τα εξής: 

"Οποιος ιδιοκτήτης διαφωνεί ως προς το ισάξιον του παλαιού προς το νέο ακίνητο, που του δίνεται 
µε την πράξη εφαρµογής, µπορεί να προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια, όπως προβλέπεται από το 
ν.δ. 797/1971, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 6 µηνών από την κύρωση της πράξης εφαρµογής, 
για να καθορισθεί δικαστικώς η αξία των ακινήτων, χωρίς στο διάστηµα αυτό να αναστελλεται η 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος". 

8. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παρ. 7 του ίδιου άρθρου 12, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
4 του ν. 1772/1988, προστίθενται τα εξής: «Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για τυχόν νέα ακίνητα 
από εισφορές γης που διαµορφώθηκαν µε την πράξη εφαρµογής και δεν διατέθηκαν σύµφωνα µε 
αυτήν. Τα ακίνητα αυτά καταλαµβάνονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., ο οποίος νοµιµοποιείται να ασκήσει 
τα πιο πάνω δικαιώµατα, φυλάσσονται από αυτόν και απαγορεύεται κάθε χρήση τους µέχρι την 
οριστική τους διάθεση για τους σκοπούς του άρθρου 8». 

9. Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 12 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: 

«11. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Εργων, κανονίζονται όλα τα θέµατα που αναφέρονται στον υπολογισµό της εισφοράς 
σε γη του ν. 

1337/1983 ή της επιβάρυνσης για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων κατά τις προϊσχύουσες 
διατάξεις στα κοινά όρια περιοχών µε τα πιο πάνω διαφορετικά συστήµατα υπολογισµού των 
υποχρεώσεων αυτών, όπως και τα θέµατα που αναφέρονται στο συνυπολογισµό στην εισφορά σε 
γη των επιβαρύνσεων των ιδιοκτησιών στις οποίες τυχόν έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε το ν. 
653/1977 (ΦΕΚ 214 Α') για τη διάνοιξη οδών εκτός σχεδίου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα µπορεί 
να ορίζεται η υποκατάσταση των Ο.Τ.Α. στα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις από πράξεις αναλογισµού ή 
την πράξη εφαρµογής, να κανονίζεται ο τρόπος συµµετοχής στη συνεισφορά σε γη τµηµάτων 
καταλαµβανόµενων από κοινόχρηστους χώρους ανάλογα µε το αν κατεβλήθη γι; αυτά ή όχι η 
σχετική αποζηµίωση και γενικά κάθε λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για το συνδυασµό εφαρµογής 
των διαφόρων συστηµάτων επιβαρύνσεων σε γη». 

10. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1337/1983 προστίθενται τα εξής: 

"Ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισµα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη, που βρίσκεται 
στα όρια της περιοχής του άρθρου αυτού, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του κατά το δεύτερο εδάφιο 
της προηγούµενης παραγράφου 2 προεδρικού διατάγµατος, εφ; όσον αυτό προηγείται, ή του 
προεδρικού διατάγµατος έγκρισης της σχετικής πολεοδοµικής µελέτης". 

11. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του αυτου ν. 

1337/1983 αντικαθίστανται ως εξής: 

"Η πολεοδόµηση αυτή γίνεται µε τις προϋποθέσεις ότι ο συνεταιρισµός ή ο οργανισµός». 

12. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 1650/1988 "Για την προστασία του 
περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160 Α;), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 της υπ; αριθµ. 10 της 19ης 
Ιανουαρίου 1988 Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 1788/1988 
"Κύρωση της αριθµ. 10 της 19ης Ιανουαρίου 1988 Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 11 
Α;) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α'), προστίθενται τα εξής: "Κατά των αποφάσεων, µε τις οποίες 
επιβάλλονται τα κατά τις 

προηγούµενες παραγράφους πρόστιµα, επιτρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, 
µέσα σε 45 ηµέρες από την ηµέρα κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη. Οι παραπάνω διαφορές 
διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας, όπως εκάστοτε ισχύουν". 

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και ∆ηµόσιων Εργων και 



Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται διακριτικά σήµατα αναγνώρισης αυτοκινήτων 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 37 και την παρ. 5 του 
άρθρου 42 του ν. 

1882/1990 "Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθµίσεις στην άµεση και έµµεση 
φορολογία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 43 Α')», όπως ισχύει κάθε φορά και άλλων κατηγοριών 
αυτοκινήτων, ανάλογα µε τα καύσιµα που χρησιµοποιούν και τους ρύπους που προκαλούν. Με την 
ίδια απόφαση, καθορίζονται επίσης η µορφή του σήµατος, ο τρόπος και διαδικασία προµήθειάς τους 
από τους ενδιαφερόµενους, η θέση του αυτοκινήτου, στην οποία τίθεται το σήµα αυτό υποχρεωτικά, 
διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν φέρει το σχετικό σήµα και κάθε σχετική 
λεπτοµέρεια. 

14. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν. 1337/1983 προστίθεται η εξής παράγραφος 7, η δε 
παράγραφος 7 αριθµείται ως παράγραφος 8: "7. ∆εν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 2,4 ο 
συντελεστής δόµησης και του 14 ο συντελεστής κατ' όγκον εκµετάλλευσης στις περιοχές 
επεκτάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος, όπως ισχύει, στις οποίες 
προβλέπονται χρήσεις γης σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 6 και 7 του π. δ/τος της 23.2/6.3.1987 
"Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά, ή τα άρθρα 6 και 
7 του π. δ/τος 81/1980 "Περί ειδικών χρήσεων γης και ανώτατων µεγεθών επιτρεπόµενης 
εκµετάλλευσης οικοδοµήσιµων χώρων», (ΦΕΚ 27 Α;)". 

15. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.1650/1986 "Για την προστασία του 
περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160 Α;) αντικαθίσταται ως εξής: 

"Ο συντελεστής δόµησης για τις βιοµηχανικές δραστηριότητες δε µπορεί να υπερβαίνει το 2,4 και ο 
συντελεστής κατ' όγκον εκµετάλλευσης το 14 και για τις τουριστικές δραστηριότητες ο συντελεστής 
δόµησης το 0,6». 

16. Στο τέλος του άρθρου 26 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: 

"Επίσης µε π.δ/γµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων κατά τις διατάξεις του ν.δ/τος από 17.7/18.8.1923 
«Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» µπορεί να εγκρίνεται τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο για την πολεοδόµηση 
ιδιοκτησιών που ανήκουν στο Οικουµενικό Πατριαρχείο και βρίσκονται εκτός εγκεκριµένων γενικών 
πολεοδοµικών σχεδίων ή εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισµών προ του 
έτους 1923 καθώς και να ορίζονται γενικώς οι όροι και περιορισµοί δόµησής τους».  

 
Αρθρο: 99 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ρυθµιστικό σχέδιο Αθήνας και Θεσσαλονίκης  

Λήµµατα 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ, ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ, ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ  
Σχόλια 
Κατά το άρθρο 2ο της Απόφασης Νοµάρχη ∆υτικής Αττικής (4383/348 της 19.2/27.3.1991 «περί 
τροποποιήσεως των όρων και περιορισµών δόµησης του ρυµοτοµικού σχεδίου Ελευσίνας (ΦΕΚ ∆, 
128): «Η απόφαση αυτή δεν ισχύει για τα Ο.Τ. του ρυµοτοµικού σχεδίου που βρίσκονται σε 
«βασικούς άξονες κυκλοφορίας» σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 99 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α, 
101) και του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Ελευσίνας (ΦΕΚ ∆, 518/24.8.1989). Η µέσα σε "" 
διάταξη στο τέλος της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 99 προστέθηκε µε την παρ. 1 άρθ. 7 ν. 
2052/1992 (ΦΕΚ Α' 94). - Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου 99 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε απότην 



παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ Α' 94). -Η µέσα σε "" φράση της παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ Α' 
162)της οποίας φράσης η ισχύς αρχίζει από 3.10.1994. - Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α' 124), η απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. που εκδίδεται και µε την οποία 
προσδιορίζονται οι οδικοί άξονες του βασικού οδικού δικτύου Αθήνας και Θεσσαλονίκης µπορεί να 
τροποποιείται ανά πενταετία.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Μετά την περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.1349/1983 "Σύσταση 
Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 52 Α') 
προστίθενται τα ακόλουθα:  

"ζ. Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Λαυρίου (τµήµα Σταυρού-Λαυρίου).  

η. Εθνική Οδός Αθηνών (από εκβολές Κηφισσού ποταµού) - Λαµίας.  

θ. Οδός από επιβατικό Λιµάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη - Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας - Λεωφόρος 
Ποσειδώνος - Παραλιακή Λεωφόρος (µέχρι Βούλα) - Βάρη - Βάρκιζα - Σούνιο - Λαύριο.  

ι. Λεωφόρος Αθηνών (από Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως) - Κορίνθου.  

ια. Οδός από Επιβατικό Λιµάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) - ∆ραπετσώνα - Λιµάνι Κερατσινίου - Σχιστό 
- Σκαραµαγκά - ∆υτική Περιφερειακή Αιγάλεω (από Λεωφόρο Αθηνών - Κορίνθου µέχρι 
συναντήσεως της Εθνικής Οδού Ελευσίνας - Σταυρού).  

ιβ. Νέα Εθνική Οδός Ελευσίνας - Θηβών (µέχρι συναντήσεώς της µε τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - 
Λαµίας ).  

ιγ. Περιφερειακή Υµηττού (από Βάρη µέχρι Σταυρό) µε τις επεκτάσεις:  

α. Προς δυσµάς µέχρι συναντήσεως της Λ. Ελευσίνας-Σταυρού-Λαυρίου.  

β. Προς ανατολάς µέχρι συναντήσεως της Λ. Ελευσίνας - Σταυρού - Λαυρίου και επέκταση µέχρι 
Ραφήνα (Νέα Οδός).  

ιδ. Οδός Μεγάρων - Σαλαµίνας - Γρ. Λαµπράκη - Π. Ράλλη - Χαµοστέρνας - Λαγοµιτζή - επέκταση 
προς Λ. Βουλιαγµένης (µε σύνδεση µε Λ. Βουλιαγµένης) - Λ. Βουλιαγµένης (µέχρι Βουλιαγµένη).  

ιε. Σύνδεση Αεροδροµίου Ελληνικού - Σπάτων µέσω σήραγγος Υµηττού.  

Οι παραπάνω προστιθέµενες αρτηρίες καθορίζονται και ως εθνικές οδοί, εξειδικεύονται µε απόφαση 
του Υπουργού ΠΕ. ΧΩ. ∆. Ε. και αποτυπώνονται σε χάρτη µε κατάλληλη κλίµακα.  

2. Σε εντός ή εκτός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου περιοχές, εφ' όσον πολεοδοµικές ή 
κυκλοφοριακές παρεµβάσεις µεγάλης κλίµακας το απαιτούν (σταθµοί τρένου, µετρό, κυκλοφοριακοί 
κόµβοι, και αρτηρίες, µεγάλοι χώροι στάθµευσης, βιοµηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα, κ.λ.π.), µπορεί 
µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Εργων µετά από σχετική ενηµέρωση ή πρόταση του οικείου δήµου ή κοινότητας, να 
καθορίζονται Ζώνες Ελεγχόµενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.).  

Στις ζώνες αυτές µπορεί, µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων κατά τη διαδικασία του ν.δ. της 17/7/1923 «Περί 
σχεδίων πόλεων κ.λ.π.", να τροποποιείται το εγκεκριµένο σχέδιο, να ορίζονται χρήσεις γης, όροι και 
περιορισµοί δόµησης και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πολεοδοµική ρύθµιση για την εξασφάλιση 
του ελέγχου της περιοχής. Προκειµένου για τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου κατά τη 
διαδικασία αυτή απαιτείται γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, νοείται 



γνώµη της εκτελεστικής επιτροπής των Οργανισµών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.  

"Ειδικότερα στις Ζώνες Ελεγχόµενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α), που καθορίζονται κοντά σε µεγάλα 
συγκοινωνιακά έργα (µεγάλες κυκλοφοριακές αρτηρίες, µεγάλοι κυκλοφοριακοί κόµβοι, σταθµοί 
µετρό, σήραγγες, ζεύξεις, αεροδρόµια κ.λ.π. ), καθώς επίσης και σε περιοχές για τη δηµιουργία 
περιαστικού πρασίνου κατ' εφαρµογή του ρυθµιστικού σχεδίου, επιτρέπεται από τη δηµοσίευση των 
ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η αναγκαστική 
απαλλοτρίωση, λόγω δηµόσιας ωφέλειας των ακινήτων που εµπίπτουν στις Ζ.Ε.Α., για τη 
δηµιουργία ειδικών έργων και εγκαταστάσεων τα οποία απαιτούνται για την καλύτερη και 
αποδοτικότερη εκµετάλλευση και λειτουργία των συγκοινωνιακών αυτών έργων και την επίτευξη των 
σκοπών που επιδιώκονται µε αυτά, ως και των ακινήτων για τη δηµιουργία περιαστικού πρασίνου. 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του ν. 3905/1958 και των παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 26 του ν. 1418/1984, όπως ισχύουν. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση των χώρων αυτών 
ενεργείται υπέρ και δαπάναις του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., ή του Ταµείου Εθνικής Οδοποιΐας (Τ.Ε.Ο. ), 
κηρύσσεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Εργων και διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του ν.δ. 797/1971 (ΦΕΚ 1 Α')".  

"3. Η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, ο καθορισµός ή τροποποίηση όρων και 
περιορισµών δόµησης, ο καθορισµός χρήσεων γης εκατέρωθεν των αξόνων του βασικού οδικού 
δικτύου των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης εγκρίνονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, κατά τη διαδικασία του 
ν.δ. της 17.7.1923, µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος, για το Νοµό Αττικής "και του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος 
του Νοµού Θεσσαλονίκης για το Νοµό Θεσσαλονίκης».  

Σε όσες από τις ως άνω περιπτώσεις έχει γνωµοδοτήσει η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού 
Αθήνας, µέχρι ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, συνεχίζεται και περατούται η σχετική διαδικασία 
από τον Οργανισµό Αθήνας".  

4. Ως βασικό οδικό δίκτυο νοείται το σύνολο των οδικών αξόνων. Με απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που εκδίδεται µία φορά, δυνάµενη να τροποποιηθεί µία ακόµη φορά, ύστερα από 
γνωµοδότηση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισµού Αθήνας και του Οργανισµού Θεσ/νίκης 
και δηµοσιεύεται στην ΕτΚ, προσδιορίζονται οι οδικοί αυτοί άξονες και αποτυπώνονται σε χάρτες µε 
κατάλληλη κλίµακα.  

 
Αρθρο: 100 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κτηµατολόγιο  

Λήµµατα 
Αντικαταστάσεις διατάξεων περι κτηµατολογίου  
Σχόλια 
Σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρ. 22 του άρθρου 24 Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ Α 62) το τέλος και το 
παράβολο της παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου εισπράττεται υπέρ του οικείου ΟΤΑ που ιδρύει το 
γραφείο κτηµατογράφησης.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α'), όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α), προστίθεται εδάφιο. 

2. Μετά την ανωτέρω παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 3, όπως παρακάτω και οι 
επόµενες παράγραφοι 3, 4 και 5 αριθµούνται σε 4, 5 και 6 αντίστοιχα.  

 



Αρθρο: 101 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών  

Λήµµατα 
Ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών, Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων  

Σχόλια 
Εξαίρεση- Οι ανώνυµες χρηµατιστηριακές εταιρίες δεν δικαιούνται να κεφαλαιοποιήσουν τα 
αποθεµατικά του άρθρου 18 του ΑΝ 942/1949 (ειδική κράτηση για κάλυψη ζηµιών) που έχουν 
σχηµατισει µέχρι 31.12.1970 και του άρθρου 10 παρ. 4 ΑΝ 148/1967 (αποθεµατικo απο πώληση 
χρεωγράφων). Επίσης,µε βάση το άρθρο 8 παρ. 4 παρ. β' εξαιρούνται απο την αυτοτελή φορολογία 
αφορολόγητων αποθεµατικών τα αποθεµατικά από χρεόγραφα που προβλέπονται στην παρ. 8 του 
παρόντος άρθρου 101 ν. 1892/1990.Η παρ. 11 προστέθηκε από το άρθρ. 4 Νόµ. 1947/1991, ΦΕΚ 
Α'70.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, µπορούν να 
κεφαλαιοποιήσουν, ολικώς ή µερικώς, τα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών 
νόµων, µε εξαίρεση τα αποθεµατικά του άρθρ. 18 του α.ν. 942/1949 (ΦΕΚ Α'96) και το αποθεµατικό 
της παρ.4 του άρθρ. 10 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ Α'173). 

2. Τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται µε συντελεστή 5%, χωρίς καµιά άλλη 
επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο ∆ηµόσιο µε δήλωση, η οποία πρέπει να 
υποβληθεί µέσα σ' ένα µήνα από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης 
του Υπουργού Εµπορίου και εγκρίνει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 4 
ίσες τριµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης. 

Ο φόρος αυτός βαρύνει την εταιρεία και δεν εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά τον 
υπολογισµό των φορολογητέων κερδών ούτε 

συµψηφίζεται µε το φόρο εισοδήµατος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους µετόχους. 

3. Με την καταβολή του φόρου που οφείλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος, της εταιρείας κα 
των µετόχων της για τα αποθεµατικά που κεφαλαιοποιήθηκαν. 

4. Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο 10 ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών 
διαλυθεί η ανώνυµη εταιρεία ή µειωθεί το µετοχικό της κεφάλαιο µε σκοπό επιστροφής των 
αποθεµατικών στους µετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά δε λογίζονται φορολογικώς ως 
µετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογούνται µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά 
για τη φορολογία εισοδήµατος κατά το χρόνο της διάλυσης της εταιρείας ή µείωσης του µετοχικού 
κεφαλαίου µετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του 
παρόντος άρθρου. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζεται αν η εταιρεία διαλυθεί µε 
σκοπό τη συγχώνευσή της µε άλλη επιχείρησης και ίδριση νέας ανώνυµης εταιρείας ή σε περίπτωση 
εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη ανώνυµη εταιρεία. 

5. Οι διατάξεις του άρθρ. 16 του ν.δ. 3843/1958 και του νόµ. 4125/1960 (ΦΕΚ Α'202) εφαρµόζονται 
ανάλογα και στο φόρο που οφείλεται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρ. 3 του νοµ. 
876/1979 (ΦΕΚ Α'48). 



7. Ο προβλεπόµενος από την παρ.2 του άρθρ. 13 του νόµ. 1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127) συντελεστής 
φορολογίας για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών από ανώνυµες εταιρείες που δεν 
έχουν µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µειώνεται από 
20% σε 10%. 

8. Ανώνυµες εταιρείες που έχουν σχηµατίσει αποθεµατικά, είτε από υπεραξία µετοχών που 
προέρχεται από απόσχιση κλάδου ή από συγχώνευση εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, είτε απο 
την αύξηση της αξίας των συµµετοχών της εταιρείας ή από διανοµή µετοχών µε βάση τις διατάξεις 
του άρθρ. 1 του α.ν. 148/1967, του νόµ. 542/1977, του νόµ. 1249/1982 και του νόµ. 1839/1989 
κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής εταιρείας ή άλλης εταιρείας στην οποία συµµετέχουν, µπορούν 
να προβούν σε κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών αυτών µε σκοπό διανοµής νέων µετοχών στους 
µετόχους τους. 

Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος. 

9. Οι διατάξεις των παρ.4 και 5 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρµογήυ και επί των 
κεφαλαιοποιούµενων αποθεµατικών της προηγούµενης παραγράφου. 

10. Ως βιοµηχανικές επιχειρήσεις θεωρούνται και οι επιχειρήσεις έκδοσης εφηµερίδων και 
περιοδικών που παράγονται στοιχειοθεσία-φωτοστοχειοθεσία - εκτύπωση) σε εγκαταστάσεις τρίτων, 
η δε καταχώριση δηµοσιευµάτων επ' αµοιβή είναι πώληση αγαθών. 

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή επί των παραγµατοποιούµενων εσόδων που προκύπτουν από 
ισολογισµούς που κλείνουν µετά την 30-12-1990. "11. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου 
εφαρµόζονται ανάλογα και σε όλες τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον των φορολογικών 
αρχών κατα τη δηµοσίευση του παρόντος. Στην περίπτωση αυτήν τυχόν καταβληθέντα επί πλέον 
ποσά µε βάση τις αρχικές ή συµπληρωµατικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί δεν επιστρέφονται 
ούτε συµψηφίζονται µε άλλους οφειλόµενους φόρους".  

 
Αρθρο: 102 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ειδικές δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά.  
Σχόλια 
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127).  

Κείµενο Αρθρου 

Το άρθρο 102 αντικαθίσταται από το άρθρο 12 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127).  

 
Αρθρο: 103 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Τροποποιήσεις διατάξεων του νόµ. 1642/1986, παράταση ισχύος διατάξεων επιβολής τέλους 
ύδρευσης και αποχέτευσης και άλλες διατάξεις.  

Λήµµατα 
Φορολογία κληρονοµιών, δωρεών, προικών και γονικών παροχών, ΠροϋποθέσειΑπαλλαγές φόρου 



µεταβίβασης ακινήτων σε Π.Α.Ε., Αθλητικά Σωµατεία, Α.Ε. αθλητικών σκοπών, Φόρος 
προστιθέµενης αξίας  

Σχόλια 
Καταργούνται οι απαλλαγές από τέλη χαρτοσήµου που προβλέπονται µε τις διατάξεις της παρ. 9 του 
παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε την περ. 60 του άρθρου 4 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α' 17).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙΑ-ΑΓΑΘΑ του Νοµ. 1642/1986 (ΦΕΚ Α' 125), όπως αυτές 
ισχύουν, τροποποιούνται και συµπληρώνονται ως εξής:  

α) (Καταργείται η παρ.64α και προστίθενται παρ.64α, 64αΙ, 64β, 64γ, 64δ και 64ε του Παραρτήµατος 
ΙΙΑ-ΑΓΑΘΑ του Νοµ. 1642/86). 

β) (Προστίθεται παρ. 64ΘΙ στο Παράρτηµα ΙΙΑ-ΑΓΑΘΑ του Νοµ. 1642/86.)  

γ) (Προστίθεται παρ.82α4 στο Παράρτηµα ΙΙΑ-ΑΓΑΘΑ του Νοµ. 1642/86.)  

δ) (Προστίθεται παρ.86α και 86β στο Παράρτηµα ΙΙΙΑ-ΑΓΑΘΑ του Νοµ. 

1642/86.) 

ε) (Προστίθεται παρ.95αΙ στο Παράρτηµα ΙΙΑ-ΑΓΑΘΑ του Νοµ. 1642/86.)  

2. Οι διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙΒ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Νοµ.1642/1986 "για την εφαρµογή του 
φόρου προστιθέµενης αξίας και άλλες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, τροποποιούνται και 
συµπληρώνονται ως εξής: 

α) (Αντικαθίσταται η παρ.7 του Παραρτήµατος ΙΙΒ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Νοµ. 

1642/86.) 

β) (Αντικαθίσταται η παρ.22 του Παραρτήµατος ΙΙΒ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Νοµ. 

1642/86.) 

γ) (Προστίθενται νέες παράγραφοι µετά την παρ.34 του παραρτήµατος ΙΙΒ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Νοµ. 
1642/86.) 

δ) (Τροποποιείται η παρ.11 στο Παράρτηµα ΙΙΒ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Νοµ. 1642/86.)  

3. (Αντικαθίσταται η παρ. 16 του Παραρτήµατος ΙΙΑ-ΑΓΑΘΑ του Νοµ. 

1642/86.) 

4. Η ισχύς των διατάξεων των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 Ιαν. 1991. 

5. (Παρατίθεται στο τέλος της περίπτ. α' παρ.4 άρθρ. 26 Νοµ. 1642/86.)  

6. Παρατείνεται για µια δεκαετία, από την κατά περίπτωση λήξη του, ο χρόνος επιβολής του ειδικού 
τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης που επιβάλλεται από τις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν: 

α.ν.δ. 2916/1954 (ΦΕΚ Α' 155), β.ν.δ. 3843/1958, άρθρ.20, παρ.9 (ΦΕΚ Α' 148), γ.Νοµ.814/1978, 
άρθρ. 67 (ΦΕΚ Α' 144), δ.Νοµ.1799/1988, άρθρ. 5, παρ. 8 (ΦΕΚ Α' 167), ε.Νοµ. 890/1979, άρθρ.12 
(ΦΕΚ Α' 80) και π.δ. 



990/1979 (ΦΕΚ Α' 277), στ.ν.δ. 787/1970, άρθρ.10, παρ.5 (ΦΕΚ Α' 292) και Νοµ. 59/1975, άρθρ. 4 
και 5, παρ.1 (ΦΕΚ Α' 130), ζ.Νοµ. 1069/1980, άρθρ.12 (ΦΕΚ Α' 191). 

7. (Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ.ιζ άρθρ. 44 Νοµ. 1828/ 1989.) 

8. (Παρατίθεται στο τέλος του εδάφ.β' άρθρ. 6 Νοµ. 1881/90.)  

9. Η χωρίς αντάλλαγµα µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων σε Π.Α.Ε., αθλητικά σωµατεία ή 
ανώνυµες εταιρείες, που έχουν αποκλειστική επιδίωξη την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών, 
απαλλάσεται από το φόρο µεταβίβαση ακινήτων και κάθε άλλο φόρο, δικαίωµα ή τέλος υπέρ του 
∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, εφ' όσον συντρέχουν αθροιστικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η χρησιµοποίηση τούτων από τον αποκτώντα θα γίνεται µόνο για αθλητικούς σκοπούς και 
πάντοτε µη κερδοσκοπικώς, β) οι επ' αυτών αθλητικές εγκαταστάσεις είναι αξιόλογες και η 
λετουργική δυναµικότητα του όλου ακινήτου, µαζί µε τις εγκαταστάσεις του, το καθιστά - προδήλως - 
υποδοµή αναγκαία για την προετοιµασία Ολυµπιακών Αγώνων, σύµφωνα µε πλήρως αιτιολογηµένη 
για αυτά διαπιστωτική απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και γ) η µεταβίβαση αυτή 
γίνεται µε τον όρο ότι η χρήση των ακινήτων και εγκαταστάσεων τούτων θα παραχωρείται στην 
Γ.Γ.Α., εφ' όσον τούτο κρίνεται από αυτήν αναγκαίο για την εκτέλεση προγράµµατος 
προπαρασκευής Ολυµπιακών Αγώνων. 

Η µη τήρηση κατά την κατάρτιση της σύµβασης δωρεάς ή η παραβίαση µετά από αυτήν των πιό 
πάνω προϋποθέσεων συνεπάγεται υποχρέωση καταβολής του φόρου και των λοιπών 
επιβαρύνσεων, από τις οποίες απαλλάχτηκε η σύµβαση κατά την κατάρτισή της, που 
προσδιορίζονται µε βάση την αξία των µεταβιβασθέντων αντικειµένων, κατά το χρόνο της 
παραβίασης. 

10. (Προστίθεται παρ.7 στο άρθρ. 15 Νοµ. 1642/86.).  

 
Αρθρο: 104 

Ηµ/νία: 01.01.1997 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Απαλλαγή του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) από το Φ.Π.Α.  

Λήµµατα 
Φόρος προστιθέµενης αξίας, Μέγαρο Μουσικής  

Κείµενο Αρθρου 

[Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 1 άρθρο 3 ν. 

2459/1997 (ΦΕΚ Α' 17)].  

 
Αρθρο: 105 

Ηµ/νία: 24.09.2002 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Σύσταση ειδικών νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών  

Λήµµατα 
Φόρος προστιθέµενης αξίας, Νόµοπαρασκευαστικές επιτροπές  



Σχόλια 
Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρ.34 Νοµ. 1914/1990, ΦΕΚ Α' 178, οι διατάξεις της άνω 
παρ.5 ισχύουν ανάλογα και για τις Επιτροπές ή Οµάδες Εργασίες που συνιστά ο Υπουργός 
Οικονοµικών µε απόφασή του για τη σύνταξη µελετών, τη κατάρτιση σχεδίων νόµων ή π.δ/των ως 
και τη κατάρτιση διοικητικών ή νοµοθετικών κωδικοποιήσεων. - Η περ. δ της παρ. 1 προστέθηκε µε 
το άρθρο 16 παρ. 22 του Ν. 2873/2000. - Οι εντός " " περ. ε', στ' και ζ' της παρ. 1 προστέθηκαν µε 
την παρ. 14 του άρθ. 12 του Ν. 3052/2002 (Α 221), και ισχύουν από 24.9.2002  

Κείµενο Αρθρου 

1. Συνιστώνται οι εξής ειδικές νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.7 
του άρθρ. 76 του Συντάγµατος, για τη σύνταξη των κατωτέρω κωδικών: 

α) Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων.  

β) Κώδικα Φορολογίας Μεταβιβάσεως Ακινήτων. 

γ) Κώδικα Φορολογίας Προστιθέµενης Αξίας. 

"δ)Κώδικας Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από 
Λαχεία". 

"ε) Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 

στ) Κώδικα ∆ιοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων της Φορολογικής Νοµοθεσίας,  

ζ) Κώδικα ∆ιοικητικής και Φορολογικής ∆ιαδικασίας." 

2. Ο πρόεδρος και τα τακτικά µέλη κάθε επιτροπής, για κάθε έναν από τους πιο πάνω κώδικες, που 
θα είναι κατ' ανώτατο όριο επτά, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών. Καθήκοντα γραµµατέα κάθε επιτροπής εκτελεί υπάληλος του Υπουργείου 
Οικονοµικών. Ως πρόεδρος κάθε επιτροπής ορίζεται σύµβουλος ή πάρεδρος του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους. 

3. Οι επιτροπές πρέπει να τελειώσουν το έργο τους µέσα σε ένα έτος από την έναρξη των εργασιών 
τους και θα λάβουν υπόψη τους, για την πραγµατοποίηση του έργου τους, τις κείµενες διατάξεις. 

4. Τα κείµενα που θα συντάξουν οι πιο πάνω ειδικές νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές θα 
υποβληθούν στην Ολοµέλεια της Βουλής για κύρωση, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει η 
παρ.6 του άρθρ.76 του Συντάγµατος, σχετικά µε την επιψήφιση κωδίκων. 

5. Με την αρχική ή άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουργία κάθε επιτροπής, καθώς και η αποζηµίωση για τους 
προέδρους, τα µέλη και τους γραµµατείς των πιο πάνω επιτροπών, η οποία µπορεί να ορίζεται κατά 
παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης.  

 
Αρθρο: 106 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ενίσχυση κρατικών ορχηστρών  

Λήµµατα 
Ενίσχυση κρατικών ορχηστρών  



Σχόλια 
Σύµφωνα µε την Υ.Α. 2055661/6112/0022 (ΟΙΚ-ΠΟΛ) της 2/11.10.1990 (Β' 646) ορίζεται ότι: «Το 
ύψος επιδόµατος για την αγορά, επισκευή και συντήρηση των µουσικών οργάνων των εκτελεστών 
µουσικών έργων των κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης καθορίζεται σε είκοσι πέντε 
χιλιάδες δρχ. (25.000) µηνιαίως. Το ανωτέρω επίδοµα καταβάλλεται από 1.9.1990».  

Κείµενο Αρθρου 

1. Για την αγορά, επισκευή και συντήρηση των µουσικών οργάνων των εκτελεστών µουσικών έργων 
των κρατικών ορχηστρών, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

2. Η κοινή υπουργική απόφαση Γ41/ΓΕΝ. 2/ΑΣ 16203/5-10-1989 (ΦΕΚ Β ' 571) ισχύει από 16 
Σεπτεµβρίου 1989.  

 
Αρθρο: 107 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Καθαρό εισόδηµα από τόκους  

Λήµµατα 
Καθαρό εισόδηµα από τόκους  
Σχόλια 
Η παρ. 2 του άρθρου 107 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 1947/1991 
(ΦΕΚ Α' 70).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
ν.δ.3843/1958, όπως αυτή ισχύει µετά την προσθήκη της µε την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 
1731/1987, εφαρµόζεται αναλόγως και για τον προσδιορισµό του καθαρού εισοδήµατος από τόκους 
οι οποίοι επιδικάσθηκαν σε φυσικά πρόσωπα, εφ' όσον το ποσό των οφειλόµενων τόκων δεν έχει 
ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισµό του συνολικού ή του καθαρού εισοδήµατος άλλης κατηγορίας 
ή ως αφορολόγητο ποσό του οφειλέτη φυσικού προσώπου. 

2. "Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από το οικονοµικό έτος 1987, για τα εισοδήµατα 
που απέκτησαν οι δικαιούχοι από 1 Ιανουαρίου 1986 και µετά». 

3. Στην περίπτωση Β της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 3323/1955 προστίθεται 
υποπερίπτωση η;, που έχει ως εξής: 

«η) Οι τόκοι των οµολογιακών δανείων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων σε δραχµές 
ή συνάλλαγµα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό». 

4. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και για τα νοµικά πρόσωπα 
του ν.δ. 3843/1958, που είναι δικαιούχοι των πιο πάνω τόκων.  

 
Αρθρο: 108 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 



 
Τίτλος Αρθρου 
Κύρωση αποφάσεων  

Λήµµατα 
ΕΑΒ, Ρυθµίσεις οφειλών  

Κείµενο Αρθρου 

Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόµου από τότε που εκδόθηκαν οι αποφάσεις:  

α) Αριθµ. Πρωτ: 1034193/10175/Β0012 

Αθήνα 7 Μαΐου 1990. 

ΘΕΜΑ: Απόσβεση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης της Ανώνυµης Εταιρείας «Ελληνική 
Αεροπορική Βιοµηχανία». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) της παραγρ. 31 του άρθρου 7 του ν. 1160/1981 (ΦΕΚ Α' 147) και  

β) του άρθρου 9 του ν. 1563/1985 (ΦΕΚ Α; 151). 

2. Σχετικό αίτηµα της «ΕΑΒ Α.Ε.» και το γεγονός ότι η εταιρεία αυτή είναι ιδιάζουσας σηµασίας για 
την Εθνική Οικονοµία και την Εθνική Αµυνα, αποφασίζουµε: 

2. Η απόσβεση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης της Ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία 
«Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία», που αναφέρονται στην παράγραφο 31 του άρθρου 7 του ν. 
1160/1981, όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί µέχρι της 31.12.1993, θα αρχίσει να γίνεται από τον 
ισολογισµό της χρήσης 1994, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος. 

3. Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί µε νόµο. 

β) Αριθµ. πρωτ.: 2018632/2479/-20/0016. 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 1990 

ΘΕΜΑ: " Ρύθµιση βεβαιωµένων χρεών προς το ∆ηµόσιο». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α;, 90 /1974) «Περί Κώδικος Εισπράξεως ∆ηµοσίων 
Εσόδων», όπως ισχύουν σήµερα. 



2. Τις διατάξεις του ν.δ. 321/1969 (ΦΕΚ Α;, 205/1969) «Περί Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού». 

3. Την απόφασή µας 2066054/7709-20/17.8.89, «Περί ρυθµίσεως των βεβαιωµένων χρεών προς το 
∆ηµόσιο στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες των Νοµαρχιών Ηλείας, Ζακύνθου, Κορινθίας, 
Βοιωτίας και της περιοχής Μεγαρίδας της Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής, που οφείλονται από 

επιχειρήσεις ή ιδιώτες που υπέστησαν ζηµιές από τους σεισµούς των ετών 1981 και 1988, καθώς 
και τις τροποποιήσεις της παραπάνω απόφασής µας, µε τις αποφάσεις µας 2072221/ 8498-
20/12.9.89 και 2076289/8911 - 20/29.9.89. 

4. Την απόφασή µας 2062621/7284-20/27.7.89, «Περί ρυθµίσεως βεβαιωµένων χρεών προς το 
∆ηµόσιο στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες Καλαµάτας και Μεσσήνης που οφείλονται από 
επιχειρήσεις ή ιδιώτες, καθώς και τις τροποποιηξήσεις της παραπάνω απόφασης µε τις αποφάσεις 
µας 

α) 2066053/ 7708-20/18.8.89 και 

β) 2072221/8498/-20/12.9.89 µε την οποία δόθηκε η δυνατότητα υπαγωγής στην ρύθµιση της 
πρώτης απόφασής µας και χρεών που είναι βεβαιωµένα στις υπολοιπες ∆.Ο.Υ. της Νοµαρχίας 
Μεσσηνίας, µε την προϋπόθεση όµως ότι οι οφειλέτες στις ∆.Ο.Υ. αυτές (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) 
έχουν υποστεί ζηµίες από τους σεισµούς του µηνός Σεπτεµβρίου 1986, αποφασίζουµε: 

Στη ρύθµιση των αποφάσεών µας 2066054/7709-20/17.8.89 και 

2062621/7284-20/27.7.89, όπως τροποποιήθηκαν µε τις αποφάσεις µας 2066053/7708-20/ 18.6.89, 
2072221/81198- 20/12.9.89 και 

2078289/8911-20/29.9.89, µπορούν να υπαχθούν και τα βεβαιωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο µέχρι 
30 Μαρτίου 1990, πλην της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς ν. 1870/1989 και των τελών κυκλοφορίας 
οικον. έτους 1990, µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραπάνω αποφάσεις.  

Για την υπαγωγή των χρεών αυτών στη ρύθµιση των 60 µηνιαίων δόσεων, που ορίζεται από τις 
παραπάνω αποφάσεις, δεν απαιτείται αίτηση για όσους οφειλέτες έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση, αλλά 
η καταβολή µαζί µε τη δόση του µηνός Μαρτίου 1990 και της διαφοράς που αναλογεί στις δόσεις 
των µηνών Φεβρουαρίου και Ιανουαρίου 1990 µε βάση το ύψος της δόσης, όπως αυτό θα 
διαµορφωθεί µε την υπαγωγή των νέων χρεών, σύµφωνα µε την παρούσα απόφαση. 

Οι οφειλέτες που έχουν χάσει το δικαίωµα της ρύθµισης που προβλέπεται από τις παραπάνω 
αποφάσεις , λόγω µη κατάθεσης της σχετικής αίτησης και των άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών, 
όπου αυτά προβλέπονται µέσα στη νόµιµη προθεσµία, ή απώλεσαν το δικαίωµα, επειδή το 
δικαίωµα υπαγωγής στη ρύθµιση µε την παρουσα απόφαση, µπορούν να υπαχθούν σ; αυτή 
εφόσον καταθέσουν σχετική αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. µέχρι 
10.4.1990 και καταβάλλουν µέχρι την ίδια ηµεροµηνία τις απαιτητές δόσεις. 

Στην απόφαση αυτή υπάγονται και οι περιπτώσεις οφειλετών των παραπάνω περιοχών χωρίς να 
απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας Νοµαρχιακής Υπηρεσίας ότι υπέστησαν ζηµιές από τους 
σεισµούς. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούµενες αποφάσεις µας. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί µε νόµο. 

γ) Αριθµ. Πρωτ.: 1037842/10188/Β0012. 

Αθήνα 23 Μαϊου 1990 



ΘΕΜΑ: "Παράταση προθεσµίας για αύξηση κεφαλαίου νέων εταιρειών που προέρχονται από 
µετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων". 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. α; του άρθρου 4 του ν.δ. 1297/1972, όπως ισχύουν µετά την 
αντικατάστασή τους µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α; 
43), σύµφωνα µε τις οποίες η προερχόµενη από τη συγχώνευση ή µετατροπή εταιρεία πρέπει να 
έχει κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή σύστασής της ολοσχερώς καταβεβληµένο κεφάλαιο 
τουλάχιστον 60.000.000 δρχ., αν είναι ανώνυµη εταιρεία και 30.000.000 δρχ. αν πρόκειται για 
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, έναντι των 10.000.000 δρχ. και 5.000.000 δρχ., αντίστοιχα, που 
προεβλέπετο προηγουµένως. 

2. Τις διατάξεις της περ.ζ 'του άρθρου52 του ν. 1882/1990, σύµφωνα µε τις οποίες τα ανωτέρω 
αυξηµένα όρια του καταβεβληµένου κεφαλαίου ισχύουν για συγχωνεύσεις ή µετατροπές 
επιχειρήσεων που γίνονται, µε βάση τις διατάξεις του ν δ. 1297/1972, µετά την πάροδο δύο (2) ετών 
από τη δηµοσίευση (23-3-1990) του ν. 1882/1990 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Το χρονικό διάστηµα των δύο (2) µηνών που έθεταν οι διατάξεις της περ. ζ' του άρθρου 52 του ν. 
1882/1990, προκειµένου να διευκολυνθούν οι συγχωνευόµενες ή µετατρεπόµενες επιχειρήσεις, των 
οποίων οι αιτήσεις εκκρεµούσαν στις Νοµαρχίες το Κράτους, αποδείχθηκε ανεπαρκές λόγω του 
µεγάλου αριθµού των εκκρεµουσών αιτήσεων. 

4. Το γεγονός ότι οι περιφερειακές Υπηρεσίες δεν ενηµερώθηκαν εγκαίρως επί της ως άνω 
διατάξεως. 

5. Την πρόσφατη απεργία των δηµοσίων υπαλλήλων, αποφασίζουµε:  

1. Την παράταση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της περ. ζ' του άρθρου 52 του ν. 1882/1990 
έναρξης ισχύος των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, µέχρι τις 29 Ιουνίου 1990. 

2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί µε νόµο. 

δ) Αριθµ. Πρωτ.: 38507/1316/31-5-1988. 

ΘΕΜΑ: Παροχή της εγγύησης του ∆ηµοσίου στο Ταµείο Αποκατάστασης Συµβουλίου της Ευρώπης 
(ΤΑΣΕ) για τη χορήγηση δανείου ύψους CHF. 

1.350.000 στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των α.ν. 747/1945 και 9/1967 και του άρθρου 8 του Ν. 

1266/82. 



2. Τις διατάξεις των Ν.∆. 3897/1958 και 884/1971 αρ. 16. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Π. ∆/τος 76/85. 

4. Την Πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθµ. 

1235/9.2.1988, όπως τροποποιήθηκε µε την οµοιά της αριθµ. 1280/19.4.88, µε την οποία εγκρίνεται 
η δανειοδότηση του ∆ήµου Καλαµάτας από το Ταµείο Αποκαταστάσεως Συµβουλίου της Ευρώπης 
(ΤΑΣΕ) µε ποσό Ελβετικών Φράγκων CHF 1.350.000. 

5. Το από 15-1-1988 ΤΕLEX του ΤΑΣΕ στο οποίο αναφέρονται οι όροι της εν λόγω δανειοδότησης. 

6. Τα αριθµ. ∆/2752/31-3-1988 και ∆/4200/13-5-1988 έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας 
στα οποία µεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας ανέλαβε την υποχρέωση 
καταβολής ασφαλίστρου δρχ. 

5.760.000 ανά εξάµηνο έναντι της εξυπηρέτησης του δανείου από τον ίδιο, σε σταθερή τιµή 
συναλλάγµατος και, σε περίπτωση που το ανωτέρω ασφάλιστρο δεν καλύπτει πλήρως τις 
συναλλαγµατικές διαφορές, αυτές θα καλύπτονται από τον προϋπολογισµό ∆ηµ. Επενδύσεων. 

7. Την αριθµ. 96/27.11.1988 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας µε την 
οποία: 

α) Εγκρίνεται η δανειοδότηση του ∆ήµου Καλαµάτας από το Ταµείο Αποκαταστάσεως Συµβουλίου 
της Ευρώπης (ΤΑΣΕ) µε ποσό CHF 1.350.000 για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης της πόλης 

β) καθορίζονται οι όροι αυτής και αναφέρεται ότι ο ∆ήµος θα καταβάλει για ασφάλιστρο 5.760.000 
δρχ. ανά εξάµηνο και µέχρι της εξυπηρέτησης του δανείου έναντι του συναλλαγιιατικού κινδύνου 
που θα αναλάβει το ∆ηµόσιο. 

Το έγγραφο του ∆ήµου Καλαµάτας αριθµ. 3549/2246/29.4.88 µε το οποίο ζητά την εγγύηση του 
∆ηµοσίου για την κάλυψη του εν λόγω δανείου ως επίσης και την κάλυψη του συναλλαγµατικού 
κινδύνου αυτού, αποφασίζουµε: Παρέχουµε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Ταµείο 
Αποκαταστάσεως Συµβουλίου της Ευρώπης (FONDS DE REETABLISSEMENT DU CONSEIL DE 
L; EUROPE) για τη δανειοδότηση του ∆ήµου Καλαµάτας µέχρι ποσού Ελβετικών φράγκων ενός 
εκατοµµυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (CHF 1.350.000) για την εκτέλεση έργων 
ανασυγκρότησης της πόλης. 

Η παρεχόµενη εγγύηση καλύπτει την εµπρόθεσµη εξυπηρέτηση του ανωτέρω δανείου κατά 
κεφάλαιο και τόκους. 

Η χορήγηση και η εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στις 
Π∆/ΤΕ 1235/9.2.1988 και 1280/19.4.1988 στο από 15.1.1988 ΤΕLΕΧ του ΤΑΣΕ και στην 96/1988 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Επίσης µε την απόφαση αυτή, παρέχουµε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην Τράπεζα της 
Ελλάδος για την πλήρη κάλυψη οποιασδήποτε επιβάρυνσής της από τη σύναψη µέχρι την εξόφληση 
του ανωτέρω δανείου από ενδεχόµενη µεταβολή των συν/κών ισοτιµιών µεταξύ της ηµέρας 
εκχώρησης του συναλλάγµατος στην Τράπεζα αυτή που θα προέρχεται από το δάνειο και της 
ηµέρας της πώλησης του στο ∆ήµο Καλαµάτας και την εξουσιοδοτούµε να χρεώνει µε οποιαδήποτε 
επιβάρυνση από συναλλαγµατική διαφορά το σχετικό λογ/σµό που θα ορισθεί για το σκοπό αυτόν 
και θα διαπιστώνεται µε φροντίδα της ίδιας Τράπεζας µε τα οριζόµενα στα αριθµ. ∆/2752/1988 και 
∆/42090/1988 έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και στην αριθ. 96/1988 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας ποσά, ήτοι δρχ.5.760.000 ανά εξάµηνο που θα 
καταβάλει ο ∆ήµος Καλαµάτας. 

Στην περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο του ανωτέρω λογ/σµού δεν επαρκεί για την κάλυψη 



της προαναφερόµενης συναλλαγµατικής διαφοράς, εξουσιοδοτείται από τώρα ανέκκλητα η τράπεζα 
της Ελλάδος να χρεώνει, µε τα προς τον σκοπό αυτόν αναγκαία χρηµατικά ποσά, το λογαριασµό του 
∆ηµοσίου Νο 200 «Συγκέντρωση εισπράξεων και Πληρωµών», και να γνωστοποιεί τις χρεώσεις 
αυτές: 

α) στο ΓΛΚ ∆8 - Α; και ∆6 - Ε; και 

β) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας ∆/νση Γ; ∆ηµοσίων Επενδύσεων που θα φροντίζει για την 
απόδοση των ποσών των χρεώσεων αυτών σε πίστωση του εν λόγω λογ/σµού όπως ορίζεται στο 
αριθµ. ∆/4200 εγγραφό της. Ο ∆ήµος Καλαµάτας παρακαλείται να µας στείλει θεωρηµένο αντίγραφο 
της σύµβασης του δανείου. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

ε ) Αριθµ. Πρωτ.: 1051731/10300/ΠΟΛ 1154/11.7. 1990 

ΘΕΜΑ: Καταβολή της επιβληθείσης µε το ν. 1684/1990 ειδικής εφάπαξ εισφοράς. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ Α;, 81), που 
προβλέπουν ότι η καταβολή της ειδικής εφάπαξ εισφοράς που επιβλήθηκε µε το νόµο αυτό θα γίνει 
σε πέντε (5) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις 
δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µηνός Ιουλίου 1990. 

2. Το γεγονός ότι, οι δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (∆ΟΥ) δεν είχαν επαρκή χρόνο να βεβαιώσουν 
σε βάρος των φυσικών και νοµικών προσώπων την επιβληθείσα µε το ν. 1884/1990 ειδική εφάπαξ 
εισφορά, λόγω καθυστέρησης της ψηφίσεως του νόµου αυτού από τη Βουλή των Ελλήνων, 
αποφασίζουµε: 

1. Η ειδική εφάπαξ εισφορά που επιβλήθηκε µε το ν. 1664/1990 καταβάλλεται από τα φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα σε τρεις (3) ίσες διµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µέχρι την τελευταία 
εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του µήνα Αυγούστου 1990 και οι υπόλοιπες, µέχρι την 
τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα των µηνών Οκτωβρίου και ∆εκεµβρίου του 
ίδιου έτους, αντίστοιχα.  

Οταν βεβαιώνεται εισφορά µετά από το µήνα Αύγουστο 1990, η πρώτη δόση καταβαλλεται µεχρι την 
τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα από τη βεβαίωση και οι 
λοιπές την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του τρίτου και πέµπτου µήνα από 
τη βεβαίωση. 

Η απόφαση αυτή να κυρωθεί µε νόµο. 

στ) Αριθµ. Πρωτ.: 2046140/6465/0016/11.7.1990 

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή εσόδων Φ.Π.Α. στον Κρατικό Προϋπολογισµό κατά Κ.Α.Ε.  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 



Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.∆. 321/1969 "περί Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστ ικού". 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 16/5.1.89 «Περί κανονισµού λειτουργίας ∆ηµοσίων Οικονοµικών 
Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.) κ.λ.π.». 

3. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986" Για την εφαρµογή του φόρου προστιθέµενης αξίας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

4.Τις αποφάσεις µας 387/1/7.1.87, 2627 /88/14. 1.87, 3571/22/16.1.1987, 3572/81/16.1.87 και 

5. Την ανάγκη να δοθεί λύση στην εκκρεµότητα που έχει προκύψει από την µη λογιστική 
τακτοποίηση των εισπραχθέντων εσόδων Φ.Π.Α. οικονοµικού έτους 1990, αποφασίζουµε: 

1. Θεωρούµε σαν συνολικό ποσό βεβαιωθέντος Φ.Π.Α. σε κάθε ∆.Ο.Υ. και τοπικό Γραφείο για κάθε 
µήνα, το συνολικό ποσό είσπραξης Φ.Π.Α. όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο αναλυτικό ηµερολόγιο 
εισπράξεων και στο λογαριασµό Τ.Ε.∆.∆. ΦΠΑ (Κωδικός αριθµός 754). 

2. Η ανάλυση του ποσού αυτού στους αντίστοιχους Κ.Α. Εσόδων θα γίνει κατά προσέγγιση µε βάση 
τις προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α. (ταχυπληρωµές) από το ΚΕΠΥΟ. 

3. Οι λογιστικές καταστάσεις που απαιτούνται για το λογιστικό κλείσιµο της κάθε ∆.Ο.Υ. και του 
Τοπικού Γραφείου δεν θα περιέχουν ποσά του µηνιαίου λογ/σµού Τ.Λ.Ε.Μ.Τ. (Κωδ. αριθµ. 549). 

4. Αναστέλλουµε για το οικον. έτος 1990 την εφαρµογή του άρθρου 3 της απόφασής µας 
3571/22/16.1.1987 σε ό,τι αφορά την είσπραξη και έλεγχο του Φ.Π.Α. 

5. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1.1.1990, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
και να κυρωθεί µε νόµο.  

 
Αρθρο: 109 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
∆ιασφάλιση του κύρους των βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευµατιών  

Λήµµατα 
Βιβλία και φορολογικά στοιχεία, Σύσταση επιτροπής απόρριψης βιβλίων και στοιχείων  

Σχόλια 
Επιτροπή του παρόντος άρθρου διατηρήθηκε από την παρ.11 άρθρ.2 της 1078204/927/0006α/1992 
(ΦΕΚ Β'517), απόφ. Υπ.Προεδρ. και Οικονοµ. (∆ιόρθ. Σφαλµ. στο ΦΕΚ Β'544/28 Αυγ.1992).  

Κείµενο Αρθρου 

Η απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευµατία της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων, στα οποία διαπιστώθηκαν παραλείψεις που συνιστούν ανεπάρκεια ή 
ανακρίβεια κατά την κρίση του προισταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας 
αποφασίζεται από τριµελή επιτροπή, η οποία συνιστάται στη έδρα κάθε περιφέρειας διοικήσεως. 

Η επιτροπή αυτή αποτελείται: 

α) από τον επιθεωρητή δηµοσίων οικονοµικών υπηρεσιών που εποπτεύει την αρµόδια οικονοµική 



υπηρεσία, ή το νόµιµο αναπληρωτή του ως πρόεδρο,  

β) από επιθεωρητή δηµόσιων οικονοµικών υπηρεσιών που εποπτεύει δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία, η οποία βρίσκεται µέσα στην ίδια περιφέρεια δικοικήσεως, ή από το νόµιµο αναπληρωτή 
του και γ) από έναν ιδιώτη που είναι µέλος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, ή το 
νόµιµο αναπληρωτή του, ως µέλη. 

Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας που συνεδριάζει η επιτροπή. 

Ειδικώς, για τις φορολογικές υποθέσεις επιτηδευµατιών που εδρεύουν στην περιφέρεια της τέως 
διοικήσεως πρωτευούσης η επιτροπή συνιστάται στο Υπουργείο Οικονοµικών και αποτελείται: 

α) από τους προισταµένους των ∆ιευθύνσεων Ελέγχων και Βιβλίων και Στοιχείων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργού Οικονοµικών ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, από τους οποίους 
εκείνος που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον Α'βαθµό ορίζεται ως πρόεδρος και ο άλλος 
ως µέλος της επιτροπής. 

β) από έναν ιδιώτη που είναι µέλος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου ή το νόµιµο 
αναπληρωτή, ως µέλος. 

Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας που υπηρετεί στο Υπουργείο 
Οικονοµικών. 

2. Η θητεία του τρίτου µέλους των επιτροπών της προηγούµενης παραγράφου είναι διετής και 
αρχίζει απο τη χρονολογία που το πρόσωπο αυτό ορίστηκε ως µέλος της επιτροπής. Το πρόσωπο 
αυτό επιλέγεται από πίνακα 3 τουλάχιστον µελών του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, 
τον οποίο υποχρεούται η διοίκηση αυτού να καταρτίσει και να τον υποβάλλει µέχρι 20 Ιανουαρίου 
κάθε δεύτερου έτους στον Υπουργό Οικονοµικών. Κατ' εξαίρεση, για την πρώτη διετία, ο πίνακας 
αυτός πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών µέχρι 31 Αυγ. 1990. 

3. Ο προιστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, όταν κρίνει ως ανεπαρκή ή ανακριβή τα 
βιβλια και στοιχεία του επιτηδευµατία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων 
υποχρεούται, εφ'όσον αυτό θα ζητηθεί εγγράφως από τον ενδιαφερόµενο επιτηδευµατία, όπως πριν 
από κάθε άλλη διαδικαστική ενέργεια παραπέµψει την υπόθεση στην επιτροπή της παρ 1. Ο 
προιστάµενος της δηµόσιας οικονοής υπηρεσίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στο 
φορολογούµενο την αιτιολογηµένη κρίση του για τις διαπιστώσεις του, οι οποίες συνιστούν 
ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων.Ο ενδιαφερόµενος επιτηδευµατίας δύναται να 
λάβει γνώσει των στοιχείων του φακέλου και µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την κοινοποίηση 
του οικείου εγγράφου σε αυτόν, να υποβάλλει την αίτηση µε τις αντιρρήσεις του. Η αίτηση του 
επιτηδευµατία κατατίθεται στον προιστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, ο 
οποίος µαζί µε τις απόψεις του την παραπέµπει στην επιτροπή της παρ.1. 

4. Η κατά την παρ.1 επιτροπή αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη απόφασή της αν συντρέχουν 
αποχρώντες λόγοι απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευµατία. Η επιτροπή δικαιούται 
να διατάσσει και συµπληρωµατικό έλεγχο και να διευκρινισθούν οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η 
απόρριψη των βιβλίων και των στοιχείων. 

5. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και εκδίδονται το βραδύτερο µέσα σε 
ένα µήνα από την περιέλευση στην επιτροπή του φακέλου της υπόθεσης. 

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών συγκροτούνται οι πιό πάνω επιτροπές, καθορίζονται 
όσα αφορούν τη λειτουργία αυτών ορίζεται η αποζηµίωση του προέδρου, των µελών και του 
γραµµατέα αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, για την εφαρµογή των διατάξεων 
αυτού του άρθρου. Επίσης µε όµοιες αποφάσεις µπορεί να συνιστώνται περισσότερες επιτροπές 
στις περιφέρειες διοικήσεως καθώς κσι στην περιφέρεια της τέως διοικήσεως πρωτευούσης.  

 



Αρθρο: 110 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Επανασύσταση και εκσυγχρονισµός της Αγροφυλακής  

Λήµµατα 
Επανασύσταση και εκσυγχρονισµός της Αγροφυλακής  

Κείµενο Αρθρου 

1. Επανασυνιστάται η Αγροφυλακή και υπάγεται στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. 

Οι οργανικές θέσεις, οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της ορίζονται από τις διατάξεις του 
ν.δ. 3030/1954 "Περί Αγροφυλακής», όπως έχει συµπληρωθεί και τροποποιηθεί µεταγενέστερα. 

2. Τις οργανικές θέσεις της προηγούµενης παραγράφου καταλαµβάνουν, µε απόφαση του 
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, οι υπηρετούντες κοινοτικοί φύλακες χωρίς άλλη διατύπωση και οι 
πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, προτιµωµένων των προερχοµένων από την 
Αγροφυλακή, µετά από αιτησή τους, υποβαλλόµενη εντός 20 ηµερών από την έναρξης ισχύος του 
παρόντος. 

Στους πολιτικούς υπαλλήλους που θα ασκούν καθήκοντα προϊσταµένων καταβάλλεται το 
προβλεπόµενο από το άρθρο 12 του ν. 1586/1986 επίδοµα θέσης. 

3. Με προεδρικά διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας 
Τάξης και κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων, ρυθµίζονται τα ακόλουθα θέµατα: 

α. Οργάνωση, λειτουργία και έδρα των υπηρεσιών αγροφυλακής. 

β. Αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή κατάργηση υπηρεσιών και σύσταση νέων.  

γ. Αύξηση ή µείωση οργανικών θέσεων του προσωπικού. 

δ. Σύσταση θέσεων και βαθµών ή κατάργηση αυτών. 

ε. Προέλευση, προσόντα, διαδικασία επιλογής για κατάταξη, τοποθετήσεις, µεταθέσεις, κρίσεις, 
προαγωγές, όριο ηλικίας, απολύσεις και κάθε άλλο σχετικό µε την κατάσταση του προσωπικού της 
Αγροφυλακής. 

στ. Εκπαίδευση, µετεκπαίδευση, ίδρυση και κατάργηση Σχολών Αγροφυλακής.  

ζ. Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία υπηρεσιακών συµβουλίων. 

4. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης ρυθµίζονται θέµατα στολής, οπλισµού και λοιπών 
εφοδίων του προσωπικού Αγροφυλακής. 

5. Οι υπάρχουσες στους εκτελούµενους προϋπολογισµούς εξόδων των Υπουργείων Εσωτερικών 
και ∆ηµόσιας τάξης πιστώσεις για τις θέσεις προσωπικού, προµήθειες και έξοδα υπηρεσιών 
αγροτικής ασφάλειας µεταφέρονται και ενοποιούνται σε ενιαίο προϋπολογισµό, ο οποίος, µε 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης εκτελείται ως προϋπολογισµός εξόδων 
Αγροφυλακής. Τα ακίνητα, τα µέσα, ο οπλισµός και κάθε είδους υλικό της τέως Αγροφυλακής, που 
παραδόθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, περιέρχονται στη ∆ιαχείρηση του Υπουργείου ∆ηµόσιας 



Τάξης. 

6. Οι αγροφύλακες και πολιτικοί υπάλληλοι που προέρχονται από την Αγροφυλακή εξακολουθούν να 
υπάγονται στην ασφάλιση του Ταµείου Προνοίας Υπαλλήλων Αγροφυλακής, οι τελευταίοι ακόµη και 
στην περίπτωση που δεν υπέβαλαν αίτηση ένταξης. 

Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης που δεν προέρχεται από την Αγροφυλακή 
και ενταχθεί, µε αίτησή του, µπορεί να διατηρήσει την ασφάλιση του Ταµείου του και εφ' όσον 
επιθυµεί να ασφαλιστεί και στο Ταµείο Προνοίας υπαλλήλων Αγροφυλακής. 

7.Μέχρι τη δηµοσίευση των διαπιστωτικών αποφάσεων του Υ.∆.Τ.για ένταξη και ολοκλήρωση 
διαδικασιών επανασύστασης και λειτουργίας της Αγροφυλακής ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 
1481/1984 "Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας τάξης καθώς και οι διατάξεις του ν. 1586/1986 και 
των π.δ. 52/1987 και 197/1990 του Υ.∆.Τ. 

8. Καταργείται κάθε αντίθετη προς τα ανωτέρω γενική ή ειδική διάταξη νόµου.  

 
Αρθρο: 111 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εκσυγχρονισµός Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

Λήµµατα 
Εκσυγχρονισµός Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  

Σχόλια 
Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 4 του άρθ. 2 του Π∆ 153/2000 (Α 
131/24.5.2000), µε εξετάσεις στα σχολεία φοίτησής τους και σε θέµατα που θα ορίζονται από τον 
οικείο Σύλλογο ∆ιδασκόντων, θα εξετασθούν και οι µαθητές των δηµόσιων σχολείων οι οποίοι έχουν 
αναπηρία τουλάχιστον 67 %, βεβαιούµενη µε την διαδικασία του άρθρου 30 του παρόντος, και δεν 
φοιτούν σε ΣΜΕΑ, ενώ οι µαθητές των ιδιωτικών σχολείων της ίδιας κατηγορίας θα εξετασθούν από 
µικτές επιτροπές που συγκροτούνται κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου  

Κείµενο Αρθρου 

1. Τα πρότυπα νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία των τέως παιδαγωγικών ακαδηµιών και σχολών 
νηπιαγωγών εξακολουθούν να λειτουργούν ως πειραµατικά νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία. Η 
οργάνωση και λειτουργία των σχολείων αυτών, τα ζητήµατα που αφορούν την τοποθέτηση 
πρασωπικού σ' αυτά και κάθε άλλη λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται οι όροι, οι προδιαγραφές και η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών λυκείων, τεχνικών και 
επαγγελµατικών σχολών και ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων. Μέχρι την έκδοση των π. δ/των αυτών 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του β.δ 685/1972 (ΦΕΚ Α' 198), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

3. Οι διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 682/1977 εφαρµόζονται και για τα ιδιωτικά τεχνικά και 
επαγγελµατικά λύκεια και τις ιδιωτικές τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές. τα άρθρα 1, 2 και 3 του 
π.δ. 13/1978 (ΦΕΚ 4/1979 τεύχ. Α') καταργούνται.  

4. Από την έναρξη του σχολικού έτους 1990-91 οι προαγωγικές εξετάσεις των διαφόρων τάξεων 
όλων των ιδιωτικών σχολείων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διενεργούνται από τους ιδιωτικούς 
εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ιδιωτικών σχολείων, χωρίς συµµετοχή δηµόσιων εκπαιδευτικών, 



ενώ οι απολυτήριες εξετάσεις των µαθητών των τελευταίων τάξεων των ίδιων σχολείων 
διενεργούνται από µικτές επιτροπές, αποτελούµενες από ίσο αριθµό δηµόσιων εκπαιδευτικών και 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών του αντίστοιχου σχολείου. Η σύνθεση, η συγκρότηση και η λειτουργία των 
εξεταστικών επιτροπών και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι 
διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 13 του ν. 1351/1983 και 2 παρ. 10 του ν. 1771/1986 καταργούνται.  

5. Από το έτος 1991 για την επιλογή αποφοίτων τεχνικών και  

επαγγελµατικών λυκείων για εγγραφή στα Τ.Ε.Ι.  

Ολόκληρο το ποσοστό 25% που προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 1351/1983 καλύπτει 
µόνο από το γενικό βαθµό του απολυτηρίου του Λυκείου.  

6. Τα κάθε είδους ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εκδίδουν όλα 
τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση δηµόσιας αρχής.  

Κατ' εξαίρεση θεωρούνται από την αρµόδια διεύθυνση ή γραφείο εκπαίδευσης τα πιστοποιητικά που 
προορίζονται για στρατολογική χρήση.  

7. Από το σχολικό έτος 1990-91 στη δεύτερη και την τρίτη τάξη των δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών 
και επαγγελµατικών λυκείων και στην πρώτη και δεύτερη τάξη των δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών 
και επαγγελµατικών σχολών µπορεί να λειτουργούν τµήµατα, τα οποία παρακολουθούν 
αποκλειστικά απόφοιτοι γενικών λυκείων. Στα τµήµατα αυτά διδάσκονται µόνο τα µαθήµατα 
ειδικότητας που προβλέπονται από το αντίστοιχο πρόγραµµα και η ξένη γλώσσα και όχι τα 
µαθήµατα γενικής παιδείας, τα οποία οι µαθητές έχουν ήδη διδαχθεί στα γενικά λύκεια. Για τη 
συµπλήρωση του διδακτικού προγράµµατος των τµηµάτων αυτών µέχρι την κάλυψη συνολικά 25 
ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας µπορεί να διδάσκονται επί πλέον µαθήµατα, ενταγµένα στο 
κανονικό πρόγραµµα, κατά τα οριζόµενα µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να προστίθενται νέοι τοµείς και τµήµατα στα τεχνικά - 
επαγγελµατικά λύκεια και στις τεχνικές και επαγγελµατικές σχολές ή νέοι κύκλοι και κλάδοι στα ενιαία 
πολυκλαδικά λύκεια, καθώς και να καταργούνται ή µετονοµάζονται υφιστάµενοι τοµείς, τµήµατα, 
κύκλοι και κλάδοι.  

9. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1990-91 η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί στις ΣΕΛΜΕ και ΣΕΛ∆Ε ή σε τρία 
Πειραµατικά Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π. Ε. Κ.). Η λειτουργία των ΣΕΛΜΕ και ΣΕΛ∆Ε 
παρατείνεται και για το έτος αυτό και διέπεται από τις κείµενες γι' αυτές διατάξεις. Η οργάνωση, οι 
έδρες, η στελέχωση, τα προγράµµατα σπουδών, οι χορηγούµενοι τίτλοι και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 
που αφορά τη λειτουργία των τριών πειραµατικών Π.Ε.Κ. κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1990-91 
καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

10. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από την εκδοσή της η αριθµ. ΙΒ/8304/11.9.1989 απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ702 Β' /1989), το κείµενο της 
οποίας έχει ως εξής:  

«Αριθµ. ΙΒ/8304  

Υπολογισίιός αποζηµίωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, για πρόσθετη απασχόληση.  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΤ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  



Εχοντας υπόψη:  

Την επείγουσα ρύθµιση του τρόπου υπολογισµού της αποζηµίωσης των εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για πρόσθετη απασχόληση, αποφασίζουµε:  

Η αποζηµίωση του άρθρου 35 του ν. 1824/1988 "Ρύθµιση θεµάτων των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις" (ΦΕΚ 296/Β/88) υπολογίζεται επί των αποδοχών της τελευταίας ηµέρας του κάθε 
διδακτικού τριµήνου.  

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί µε νόµο.  

Αθήνα 11 Σεπτεµβρίου 1989  

11. Οι πληρωµές αποζηµιώσεων σε εκπαιδευτικούς που ασκούν τα καθήκοντα, τα οποία 
προβλέπονται από τη πρώτη περίοδο της παρ. 12 του άρθρου 4 του  

ν. 1566/1985, νοµίµως έγιναν και γίνονται και πριν από την έκδοση του  

π. δ/ τος της δεύτερης περιόδου της ίδιας παραγράφου.  

12. Η θέση, η οποία προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 708/1977, µπορεί να 
καταλαµβάνεται από εκπαιδευτικό µε βαθµό Α; που ανήκει σε οποιονδήποτε από τους κλάδους ΑΤ 
1 έως ΑΤ 18 της  

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων.  

13. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σχέση του 
ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα 
που συνδέονται µε αυτό και να δραστηριοποιηθούν, µε ειδικά προγράµµατα, ώστε να συµβάλουν 
στη γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισής τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα πλαίσια και ο τρόπος εφαρµογής και χρηµατοδότησης ειδικών 
προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.Σε κάθε ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
µπορεί να αποσπάται για τρία (3) χρόνια ένας εκπαιδευτικός µε απόφαση του οικείου νοµάρχη, ως 
υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των υπευθύνων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοιες αποφάσεις 
µπορεί να ιδρύονται Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και να καθορίζονται οι στόχοι 
τους, καθώς και ο τρόπος στελέχωσης και λειτουργίας τους.  

Οι δαπάνες των χώρων λειτουργίας των Κ.Π.Ε. αντιµετωπίζονται από τις οικείες νοµαρχίες, οι 
οποίες µπορεί να επιχορηγούνται µε πιστώσεις που εγγράφονται γι' αυτόν το σκοπό στον 
προύπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για τη στέγαση των Κ.Π.Ε. 
µπορεί να διατίθενται σχολικά κτίρια που δε χρησιµοποιούινται για στέγαση δηµόσιων σχολείων µε 
απόφαση του οικείου νοµάρχη, ύστερα από πρόταση της οικείας δηµοτικής ή κοινοτικής επιτροπής 
παιδείας.  

14. Η αποζηµίωση, που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης απο 
τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3 του ν. 1824/1988, ορίζεται από 11ης Μαρτίου 1990 ίση προς την 
αντιστοιχούσα σε είκοσι οκτώ (28) ώρες απασχόλησης για κάθε διδακτικό τρίµηνο.  

 
Αρθρο: 112 

Ηµ/νία: 31.07.1990 



Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εκσυγχρονισµός Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης  

Λήµµατα 
Προσωπικό ΑΕΙ και ΤΕΙ  

Σχόλια 
Τα εντός " " εδάφια α και β της παρ. 12 προστέθηκαν από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος 
άρθρου, η δε παρ. 12 καταργείται από το ακαδηµ. έτος 1994-1995, µε την παρ. 12 άρθρου 2 Ν. 
2233/1994 (ΦΕΚ Α' 141).  

Κείµενο Αρθρου 

1. Τίτλο για την εγγραφή σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή για τη συµµετοχή σε 
διαγωνισµούς πρόσληψης υπαλλήλων αποτελεί το απολυτήριο του Λυκείου. Η βαθµολογία σε κάθε 
είδους εξετάσεις επιλογής δεν αποτελεί τίτλο εγγραφής και λαµβάνεται υπόψη µόνο για την 
κατανοµή των εισακτέων υποψηφίων στα διάφορα τµήµατα των ελληνικών ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 

2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η απόφαση Η 2216 (ΦΕΚ 

261/τ.Β'/10.4.90) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το κείµενο της οποίας έχει ως 
εξής: 

"ΑΡΙΘ. Η/2216 (ΦΕΚ 261/Β'). 

Παράταση θητείας µη διδακτόρων Επιµελητών, Βοηθών και Επιστηµονικών Συνεργατών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 1268/82 "Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων" (ΦΕΚ 87 Α'). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 11 του ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296/Α'), αποφασίζουµε: 

1. Οι θητείες των µη διδακτόρων Επιµελητών, Βοηθών και Επιστηµονικών Συνεργατών 
παρατείνονται αυτοδίκαια µέχρι 31.8.1991. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί µε νόµο. 

Αθήνα 26 Μαρτίου 1990 

3. Οι µη διδάκτορες επιµελητές, βοηθοί και επιστηµονικοί συνεργάτες οφείλουν, µέχρι τη λήξη της 
θητείας τους, να ολοκληρώσουν και την εκπόνηση της διατριβής τους. 

4. Το εδάφιο δ' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1771/1988 

αντικαθίσταται. 

5. Στο τέλος του εδαφίου α της παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 1771/1988 προστίθενται περίοδοι. 



6. Το εδάφιο α της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 1771/1988 

αντικαθίσταται. 

7. Στο άρθρο 10 του ν. 1771/1989 προστίθεται παράγραφος 8. 

8. Το άρθρο 3 του ν. 1698/1987 (ΦΕΚ 59/ τ.Α'/4.5.1987) εφαρµόζεται και για τους υποτρόφους 
έλληνες ερευνητές που έχουν εισαχθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας 
κατά το ακαδηµαικό έτος 1987-1988. Οι υποτροφίες αυτές καλύπτουν το χρονικό διάστηµα από 
1.9.1987 έως 31.8.1989. 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόµου 1698/1987 αντικαθίσταται από την έναρξη της ισχύος 
της ως εξής: 

"1. Ηε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη 
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως». 

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 1698/1987 αντικαθίσταται ως εξής: 

"2α) Στους υποτρόφους Ελληνες ερευνητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου της 
Φλωρεντίας από 1.9. 1986 έως 31.12.1989 καθορίζεται σε επτακόσιες χιλιάδες (700.000) λιρέττες 
Ιταλίας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών. Τον 
ίδιο προϋπολογισµό θα βαρύνει και κάθε δαπάνη από τυχόν προσαυξήσεις λόγω καθυστερηµένης 
καταβολής». 

11. Η αριθµ. ΙΑ/316/15.3.1988 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
Οικονοµικών (ΦΕΚ 188/τ. Β'/6.4.1988) καταργείται. 

12. Οι πτυχιούχοι µέσων σχολών των ν. 580/1970 και 576/1977 κάτοχοι πτυχίου ΠΑΤΕΣ-/ΣΕΛΕΤΕ, 
οι οποίοι είναι διορισµένοι ως εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΤΕΙ του ν. 1586/1986 και υπηρετούν στη 
Μέση Εκπαίδευση επί δεκαετία τουλάχιστο µπορούν να εγγράφονται χωρίς εξετάσεις στο 3ο 
εξάµηνο σπουδών των ΤΕΙ µετά από αιτησή τους σε τµήµα της ειδικότητάς τους. Σε περίπτωση που 
έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Μέση Εκπαίδευση, µπορούν να εγγράφονται στο 5ο 
εξάµηνο σπουδών της αντίστοιχης ειδικότητάς τους. 

Κάθε λεπτοµέρεια που απαιτείται για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής ρυθµίζεται µε αποφάσεις 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

«α. Οι σπουδαστές αυτοί οφείλουν για την αποπεράτωση των σπουδών τους στο τµήµα εγγραφής 
τους στο Τ.Ε.Ι. να παρακολουθήσουν µε επιτυχία τα µαθήµατα των τυπικών εξαµήνων εγγραφής 
τους και εποµένων. Επίσης οφείλουν να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία και να εκτελέσουν την 
πρακτική άσκηση στο επάγγελµα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Στους σπουδαστές που έχουν 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε τα προηγουµενα, χορηγείται Ειδικό Πτυχίο, ο 
βαθµός του οποίου υπολογίζεται κατ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 17 του π.δ/τος 489/1984 ΦΕΚ 
176 Α ). Το Ειδικό Πτυχίο δεν αποτελεί τίτλο σπουδών, λογίζεται όµως ως ισότιµο πτυχίου Τ.Ε.Ι. 
αντίστοιχης ειδικότητας µόνον για τις περιπτώσεις µισθολογικών ή και υπηρεσιακών µεταβολών στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση των κατόχων τους 

β. Από το ακαδηµαϊκό έτος 1994-1995 η παράγραφος 12 του άρθρου 112 του  

ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ) καταργείται». 

13. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από την εκδοσή του το π.δ. 377/1990 "Μετονοµασία της 
Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), της Ανωτάτης Γεωπονικής 
Σχολής Αθηνών (ΑΓΣΑ), της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστηµών (ΠΑΣΠΕ) και της 
Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιώς (ΑΒΣΠ), κατάτµηση - ίδρυση τµηµάτων και ρύθµιση των 



θεµάτων που ανακύπτουν» (ΦΕΚ Α , 166). 

14. Στο π. δ. που κυρώνεται µε την προηγούµενη παράγραφο, επιφέρονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Στο άρθρο 2 το Τµήµα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Λογιστικής µετονοµάζεται σε τµήµα 
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων. Το Τµήµα ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων και 
Μάρκετινγκ µπορεί να µετονοµαστεί µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µετά από γνώµη του Συµβουλίου Ανωτάτης Παιδείας. 

Με την απόφαση µπορεί να ορισθεί αριθµός εισακτέων, κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στο 
εδάφιο ε' της παραγράφου αυτής κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1990-1991. 

β) Στο άρθρο 8 η πρώτη περίοδος της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: "2. Καθένα από τα τµήµατα 
της προηγούµενης παραγράφου εκτός του Γενικού, χορηγεί ενιαίο πτυχίο γεωπόνου µε επί µέρους 
ειδικεύσεις ως ακολούθως:" 

γ) Προστίθεται παράγραφος 3 µε το εξής περιεχόµενο: 

«3. Στο πτυχίο αναγράφεται ο τίτλος του γεωπόνου και η ονοµασία του τµήµατος φοίτησης». 

δ) Οι παρ. 3, 4 και 5 αναριθµώνται σε 4, 5 και 6 αντιστοίχως».  

ε) Στο άρθρο 29 προστίθεται παράγραφος µε αύξοντα αριθµό 7 µε το εξής περιεχόµενο: 

"7. Στα τµήµατα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών εκτός του Τµήµατος ∆ιοικητικής των 
Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 
και του Πανεπιστηµίου 1990-1991, µέσω των γενικών εξετάσεων, µπορούν να καταταγούν φοιτητές 
που εισάγονται στα άλλα τµήµατα του οικείου ανώτατου εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, µε απόφαση της 
Συγκλήτου και δήλωση προτίµησης των φοιτητών. Με την απόφαση της Συγκλήτου ρυθµίζεται και 
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Για την κατάταξη λαµβάνεται υπόψη η συνολική βαθµολογία του 
υποψηφίου από τις γενικές εξετάσεις».  

 
Αρθρο: 113 

Ηµ/νία: 02.10.2008 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Θέµατα υλικοτεχνικής υποδοµής της εκπαίδευσης  
Λήµµατα 
Θέµατα ΟΣΚ και εκπαιδευτηρίων, Σχολεία αλλοδαπής  

Σχόλια 
Σύµφωνα µε την παρ. 19 άρθρου 11 Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ Α 156), οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου που αναφέρονται στον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων εφαρµόζονται και για τα 
µισθωµένα ακίνητα, στα οποία στεγάζονται διδακτήρια, η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
ΕΘνικής Παιδείας και οι λοιπές Υπηρεσίες που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές. Το εντός " " εδάφιο 
α' της παρ. 6 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 2880/2001 (Α' 9), ισχύει, δε, από 30.1.2001. Το εντός " " α εδάφιο της περ. β τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 55 του Ν. 1946/1991 (ΦΕΚ Α, 69). - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της 
περ. β της παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και το εντός " " τρίτο εδάφιο [µαζί µε τις υποπερ. α), 
β) και γ)] της ιδίας περ. προστέθηκε αντιστοίχως µε το άρθρο 23 του ν. 3274/2004 (Α΄ 
195/19.10.2004).=====================** Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 
3320/2005 (Α΄ 48/23.2.2005), οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι να αποδίδουν τις 
πιστώσεις της περίπτωσης β' της παρ. 6 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, στις σχολικές επιτροπές και 



σχολικές εφορίες χωρικής αρµοδιότητας τους, το αργότερο µέσα σε έ ν α µήνα από την ηµέρα που 
θα λάβουν γνώση της απόφασης κατανοµής του δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω διάταξης.Σε 
περίπτωση που δήµος ή κοινότητα δεν αποδώσει την πίστωση που του αναλογεί εντός της 
προαναφερόµενης προθεσµίας, αυτή α ν α κ α λ ε ί τ α ι µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και µεταφέρεται στον Προϋπολογισµό της οικείας 
Περιφέρειας, προκειµένου να διατεθεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα στις σχολικές επιτροπές 
και σχολικές εφορίες, στις οποίες δεν αποδόθηκαν οι αναλογούσες πιστώσεις από τους αρµόδιους 
δήµους ή κοινότητες. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 6 του παρόντος τίθεται όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 παρ. 3 του ν. 3577/2007 ΦΕΚ Α 130/8.6.2007 Η παρ. 5 του 
παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 παρ. 4 του ν. 3577/2007 ΦΕΚ Α 
130/8.6.2007 και στη συνέχεια µε το άρθρο 36 του ν.3699/2008 ΦΕΚ Α 199/2.10.2008.  

Κείµενο Αρθρου 

1. Το άρθρο 29 του ν. 1824/1988 αντικαθίσταται.  

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προηγούµενης παραγράφου ο Ο.Σ.Κ.:  

α) Προµηθεύεται τα κάθε µορφής είδη εξοπλισµού για τις ανάγκες όλης της χώρας και τα διαθέτει σε 
σχολεία.  

β) Καταρτίζει, τυποποιηµένες µελέτες, προδιαγραφές σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, µονάδων επαγγελµατικής κατάρτισης και λαϊκής επιµόρφωσης και αντίστοιχων 
αθλητικών, εργαστηριακών και βοηθητικών χώρων για τις ανάγκες όλης της χώρας.  

γ) Μπορεί να επιχορηγεί τις νοµαρχίες, τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ ή οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για 
την εκτέλεση έργων που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.  

δ) Ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα σε σχέση µε όλες τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 
του παρόντος άρθρου ως προς τα έργα που αφορούν την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση και τη λαϊκή επιµόρφωση στους νοµούς Αθηνών, 
Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και ∆υτικής Αττικής. Στους υπόλοιπους νοµούς της χώρας τα 
αντίστοιχα εκτελεστικά καθήκοντα, εκτός από τα αναφερόµενα στα εδάφια α και β' της παρούσας 
παραγράφου, ασκούν οι αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες των νοµαρχιών.  

ε) Παρακολουθεί µαζί µε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων την εκτέλεση των 
προγραµµάτων σχολικής στέγης για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, την 
επαγγελµατική κατάρτιση και τη λαϊκή επιµόρφωση σε όλη τη χώρα.  

στ) Μπορεί να εκτελεί και έργα από τα αναγόµενα στην αρµοδιότητα των νοµαρχιών κατά το εδάφιο 
δ' της παρούσας παραγράφου, καθώς και έργα επισκευής και συντηρήσεως σχολικών κτιρίων σε 
κάθε περιοχή της χώρας, µετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
Στην περίπτωση αυτή θα µεταφέρονται στον προϋπολογισµό του Ο.Σ.Κ. οι αντίστοιχες πιστώσεις.  

3. Καταργούνται οι αριθµ. ΣΤ 1/557/14.3.1984 (ΦΕΚ 150 Β'/1984) και ΣΤ1/28.19/2Ο.11.1986 (ΦΕΚ 
820 Β' /1986) κοινές υπουργικές αποφάσεις και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου.  

4. Οι οικοδοµικές άδειες των δηµόσιων κτιρίων που ανεγείρονται µε ευθύνη του Οργανισµού 
Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) εκδίδονται από τον Οργανισµό αυτόν, µε αποφάσεις, που εκδίδονται από 
τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες έκδοσης οικοδοµικών αδειών για τα κτίρια αυτά.  

«α. Ο καθαρισµός των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όταν οι 
ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, 
µπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές - καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισµού µε σύµβαση µίσθωσης 
έργου διάρκειας ενός διδακτικού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζεται, εκτός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 



και εποπτευόµενος οργανισµός ή φορέας που θα συνάπτει τις συµβάσεις αυτές µε τους αναδόχους. 
β. Οι Προϊστάµενοι των αντίστοιχων Γραφείων Εκπαίδευσης και, όπου δεν υπάρχουν Γραφεία 
Εκπαίδευσης, οι Προϊστάµενοι των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης αποστέλλουν τα 
απαραίτητα σχετικά για τις ανάγκες καθαρισµού των σχολείων τούτων στοιχεία προς το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή τον οργανισµό ή τον φορέα, που θα συνάπτει τις σχετικές 
συµβάσεις έργου. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω συµβάσεις µίσθωσης έργου συνάπτονται µε το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αυτές υπογράφονται από τους Προϊσταµένους των 
αντίστοιχων Γραφείων Εκπαίδευσης και, όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Εκπαίδευσης, από τους 
Προϊσταµένους των αντίστοιχων ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης. γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αµοιβή των αναδόχων των ανωτέρω µισθώσεων, ανά 
αίθουσα. δ. Οι αµοιβές των προαναφεροµένων καταβάλλονται από τις Σχολικές Επιτροπές, οι 
οποίες επιχορηγούνται προς τούτο από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης των χρηµατοδοτήσεων του προηγούµενου εδαφίου.»  

"6. α) Στις πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που 
εγγράφονται στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 
του ν. 1828/1989, εγγράφονται υποχρεωτικό και πιστώσεις για την επισκευή και συντήρηση των 
σχολικών κτιρίων. Στον αντίστοιχο κωδικό προστίθενται και οι πιστώσεις για την επισκευή και 
συντήρηση των σχολικών κτιρίων του προϋπολογισµού των δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων."  

"β**. «Από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης διατίθεται το 9 % των 2/3 της επιχορήγησης 
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 προς αυτούς, για 
λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και επισκευή ή συντήρηση σχολικών κτιρίων.» "Η κατανοµή των 
ανωτέρω πιστώσεων** απευθείας στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού γίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώµη της επιτροπής του 
επόµενου εδαφίου. Για την κατανοµή των πιστώσεων** αυτών συγκροτείται, µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, πενταµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από:  

α) Τον προϊστάµενο της οικείας ∆ιεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης του νοµού µε τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας, ο 
οποίος και προεδρεύει.  

β) ∆ύο εκπροσώπους της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων του νοµού, που ορίζονται µε 
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της µε τους αναπληρωτές τους και  

γ) Τους προϊστάµενους των οικείων ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µε τους αναπληρωτές τους". Ο φόρος των ηλεκτροδοτούµενων 
χώρων (ν.1080/1980), όπως διαµορφώνεται εκάστοτε,µπορεί να προσαυξάνεται, µε απόφαση του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, περαιτέρω µέχρι 25% προκειµένου το πρόσθετο αυτό ποσό να 
διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των 
σχολείων.  

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι δυνατή η επιχορήγηση 
των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για την αντιµετώπιση των δαπανών επισκευής και 
σιιντήρησής τους. Οι επιχορηγήσεις αυτές καταβάλλονται σε τοπικό νόµισµα, σε τριµελείς 
εφορευτικές επιτροπές που αποτελούνται από ηµεδαπούς ή οµογενείς που ορίζονται µε αποφάσεις 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή της κατά τόπο Ελληνικής Προξενικής ή 
∆ιπλωµατικής Αρχής, στις οποίες µετέχει απαραίτητα, ως τρίτο µέλος, ο δηµόσιος ή κοινοτικός 
εκπαιδευτικός λειτουργός που ασκεί τα καθήκοντα του διευθυντή ή υποδιευθυντή του σχολείου.  

8. Τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων ρυθµίζονται µε αποφάσεις των 
Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.  

9. Πράξεις κάθε είδους των Σχολικών Εφορειών και των Σχολικών Ταµείων του ν.5019/1931, των 



Εφορειών Σχολείων και των Σχολικών Επιτροπών του άρθρου 52 του ν. 1566/1985, που 
αναφέρονται σε λειτουργικές δαπάνες, εκµετάλλευση κυλικείων και δαπάνες επισκευής και 
συντήρησης σχολείων και έγιναν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,θεωρούνται έγκυρες 
και ισχυρές και η απόδοση λογαριασµού γίνεται στα προβλεπόµενα όργανα από τις ισχύουσες γι' 
αυτά διατάξεις ή στα όργανα που τα διαδέχθηκαν.  

Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων προς τα νοµαρχιακά ταµεία για 
επισκευές σχολείων, οι οποίες έγιναν από την ισχύ του ν. 1566/1985 µέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.  

10. Το εδ. α' της παρ. 2 το άρθρου 7 του π.δ. 320/1983 (ΦΕΚ 116 Α') και το άρθρο µόνο του π.δ. 
186/1984 (ΦΕΚ 61 Α' ) καταργούνται. Πράξεις που έγιναν κατ' εφαρµογή των διατάξεων αυτών 
διατηρούν την ισχύ τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα σχολεία, ν. π. δ. δ.ή υπηρεσίες 
αρµοδιότητας του Υπουργείου αυτού,όπου περιέχεται η κινητή και ακίνητη περιουσία καθεµιάς από 
τις καταργηµένες παιδαγωγικές ακαδηµίες και σχολές νηπιαγωγών. Προκειµένου περί ακινήτων, οι 
αποφάσεις αυτές µεταγράφονται ατελώς στα οικεία βιβλία µεταγραφών.  

 
Αρθρο: 114 

Ηµ/νία: 30.12.2007 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ∆ΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Απαγόρευση ανοικοδόµησης δασικών εκτάσεων.  

Λήµµατα 
∆ασικός κώδικας, απαγόρευση ανοικοδόµησης δασικών εκτάσεων  

Σχόλια 
Οι παρ. 3 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 45 του 
ν.2145/93 (ΦΕΚ Α' 88), η δε ισχύς τους άρχεται από 28.5.1993, η δε παρ. 8 προστέθηκε από την 
παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Η προβλεπόµενη στην παρ.1 ποινή από φυλάκιση 2 ετών αυξάνεται σε 
κάθειρξη τουλάχιστον 5 ετών και η χρηµατική ποινή από 500.000 µέχρι 5.000.000 αυξάνεται σε 
5.000.000 µέχρι 50.000.000 δρχ. σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ.2 του ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α' 154). Η 
εντός " " παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 9 
του ν. 2880/2001 (Α' 9), ισχύει, δε, σύµφωνα µε την περ. γ' της ίδιας παρ. από 1.1.2001. Το εδ γ της 
παρ. 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 παρ. 8 του ν. 3208/2003/ΦΕΚ Α 303/24.12.2003. 
Πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζηµίωσης, που εκδόθηκαν βάσει του παρόντος άρθρου, 
ανακαλούνται, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι κατεδαφίσουν ή παραδώσουν µε πρωτόκολλο τα 
αυθαίρετα κτίσµατα που ανείρηραν σε δηµόσια δάση ή κασικές εκτάσεις εντός έξι (6) µηνών από τη 
δηµοσίευση του ν. 3208/2003 (24.12.2003), σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 5 του νόµου αυτού. Η 
βεβαίωση, εκτέλεση και είσπραξη των πρωτοκόλλων που εκδίδονται σύµφωνα µε την παρ. 5 
αναστέλλεται µέχρι την κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών του άρθρου 27 του ν. 
2664/1998, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 15 του ν. 3208/2003. 
======================================= - Οι παρ. 9, 10, 11, 12 και 13 προστέθηκαν µε 
το άρθρο έκτο του ν. 3621/2007 (Α΄ 279/20.12.2007) και σύµφωνα µε το άρθρο ένατο του ιδίου 
νόµου ισχύουν από 30.12.2007. *** προσοχή: σύµφωνα µε την παρ. 13 του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου, 
όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο έκτο του ν. 3621/2007 (Α΄ 270/20.12.2007), δ ι α τ η ρ ο ύ ν τ α 
ι σε ισχύ οι προβλεπόµενες από το π α ρ ό ν άρθρο διατάξεις, καθώς και αυτές του άρθρου 71 του ν. 
998/1979 (Α΄ 289/βλ. οικεία σχόλια), του άρθρου 21 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α΄/βλ. οικεία 
σχόλια) και λοιπές συναφείς διατάξεις, κάθε είδους κυρώσεις και η σχετική διαδικασία, για την 
επιβολή τους, πλην των θεµάτων που ρυθµίζονται από τις παραγράφους 9, 10 και 11 του π α ρ ό ν τ 
ο ς άρθρου.  

Κείµενο Αρθρου 



*** (βλ. σχόλια)  

1. Απαγορεύεται η ανέγερση οικοδοµών, κτισµάτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων εντός 
δηµόσιων ή ιδιωτικών δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων, που καταστράφηκαν ή 
καταστρέφονται από πυρκαγιά, εξαιρέσει των υπό του άρθρ.45 του νόµ.998/1979 προβλεπόµενων 
περιπτώσεων. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και χρηµατική ποινή 
από πεντακόσιες χιλιάδες µέχρι πέντε εκατοµµύρια δραχµές. Μετατροπή ή αναστολή της ποινής δεν 
επιτρέπεται.  

Η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.  

"2. Ανεγερθείσες ή ανεγειρόµενες οικοδοµές, κτίσµατα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, στις 
ανωτέρω εκτάσεις, κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κατόπιν αποφάσεως του οικείου γενικού 
γραµµατέα της περιφέρειας µε τεχνική υποστήριξη που διατίθεται και από τεχνική υπηρεσία 
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης της οικείας περιφέρειας, ύστερα από αίτηµα του γενικού γραµµατέα 
περιφέρειας και µε τη συνδροµή της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας."  

3. Η απόφαση περί κατεδαφίσεως εκδίδεται µετά από κλήτευση προ δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµων 
ηµερών, του φερόµενου ως κυρίου ή νοµέα ή κατόχου ή του εργολάβου της οικοδοµής, του 
κτίσµατος ή της  

εγκαταστάσεως. Η κλήτευση αυτή ενεργείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας. 
Αν τα παραπάνω πρόσωπα είναι άγνωστα ή άγνωστης διαµονής, η κλήση τοιχοκολλάται στην 
είσοδο του κτίσµατος. Κατά της αποφάσεως του νοµάρχη περί κατεδαφίσεως επιτρέπεται προσφυγή 
ενώπιον του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου, εντός πέντε (5) 
ηµερών από την κοινοποίησή της στον προσφεύγοντα ή από την τοιχοκόλλησή της στο κτίσµα.  

Η προθεσµία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της αποφάσεως του 
νοµάρχη. ∆ύναται όµως ο ενδιαφερόµενος να ζητήσει, εντός της ίδιας πενθήµερης προθεσµίας, από 
το µονοµελές διοικητικό πρωτοδικείο την αναστολή της εκτελέσεως της αποφάσεως, εφόσον έχει 
ασκήσει προσφυγή.  

Εντός της ίδιας πενθήµερης προθεσµίας, η προσφυγή και η αίτηση αναστολής επιδίδονται, µαζί µε 
την πράξη ορισµού δικασίµου και µε επιµέλεια του προσφεύγοντος, στον εκδόσαντα την απόφαση 
κατεδαφίσεως νοµάρχη, άλλως τα ένδικα αυτά βοηθήµατα απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Εντός 
δέκα (10) ηµερών από την επίδοση αυτή ο νοµάρχης υποχρεούται να καταρτίσει και αποστείλει στο 
δικαστήριο τον κατά το άρθρο 82 του Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας φάκελο. Στο φάκελο αυτόν 
περιλαµβάνεται υποχρεωτικά βεβαίωση της αρµόδιας δασικής αρχής περί του δασικού ή 
αναδασωτέου χαρακτήρα της εκτάσεως, επί της οποίας έχει ανεγερθεί το κτίσµα και περί της 
καταστροφής της από πυρκαγιά.  

Η προσφυγή και η αίτηση αναστολής είναι απαράδεκτες εάν ο  

ενδιαφερόµενος δεν καταθέσει, µέχρι την προτεραία της συζητήσεως της υποθέσεως, όλα τα 
αποδεικτικά έγγραφα. ∆ασικοί υπάλληλοι που προτείνονται από το ∆ηµόσιο ως µάρτυρες 
εξετάζονται υποχρεωτικά. Η αναστολή χορηγείται εφόσον πιθανολογειται το βάσιµο των λόγων της 
προσφυγής.  

Η προσφυγή συζητείται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ηµερών από την κατάθεσή της και η οριστική 
απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη συζήτηση και σε κάθε περίπτωση εντός 
εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής. Η απόφαση κοινοποιείται µε 
επιµέλεια της γραµµατείας του δικαστηρίου εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευσή της στους 
διαδίκους, στον οικείο δασάρχη και στον Υπουργό Οικονοµικών, εφαρµοζοµένου αναλόγως και για 
την κοινοποίηση αυτήν του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.  



Οι επι της αιτήσεως αναστολής και επί της προσφυγής αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ένδικα µέσα.  

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ευθέως ή αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας.  

4. Για την κατεδάφιση συντάσσεται πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται τα ευρεθέντα στο 
κατεδαφιζόµενο κινητά πράγµατα, καθώς και το όνοµα του διοριζόµενου µεσεγγυούχου. Εάν εντός 6 
µηνών τα κινητά δεν διεκδικηθούν, περιέρχονται στην κυριότητα του ∆ηµοσίου. Οι  

λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου µπορούν να  

ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.  

5. Από της κλητεύσεως και µέχρι την κατεδάφιση ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος υποχρεούνται, εις 
ολόκληρον έκαστος, στην καταβολή ειδικής αποζηµιώσεως που επιβάλλεται µε πρωτόκολλα του 
οικείου δασάρχη, από τα οποία το πρώτο εκδίδεται και κοινοποιείται εφαρµοζοµένης αναλόγως και 
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση στο 
δασάρχη της δικαστικής αποφάσεως της παραγράφου 3. Της υποχρεώσεως αυτής απαλλάσσονται 
οι παραπάνω, προκειµένου περί οικοδοµών, κτισµάτων ή εγκαταστάσεων εντός των δηµόσιων 
δασών ή εκτάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτά παραδοθούν 
οικειοθελώς στο ∆ηµόσιο προς κατεδάφιση µε τη σύνταξη από το δασάρχη πρωτοκόλλου 
παραδόσεως και παραλαβής.  

«Κατά των πρωτοκόλλων επιβολής αποζηµίωσης, τα οποία εκδίδονται ανά έτος µέχρι την 
κατεδάφιση ή την ως άνω οικειοθελή παράδοση, χωρεί προσφυνή εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση τους, ενώπιον του µονοµελούς διοικητικού πρωτοδικείου της τοποθεσίας του 
ακινήτου.»  

Είναι απαράδεκτοι οι λόγοι προσφυγής κατά το µέρος που καλύπτονται από την απόφαση επί της 
προσφυγής κατά της πράξεως του νοµάρχη περί κατεδαφίσεως, ως και εκείνοι που δεν 
αποδεικνύονται αµέσως. Η απόφαση αυτή του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα.  

Τα ποσά των αποζηµιώσεων που καθίστανται οριστικά, είτε γιατί δεν ασκήθηκε προσφυγή, είτε γιατί 
η ασκηθείσα απορρίφθηκε εν όλω ή εν µέρει, βεβαιώνονται στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., εισπράττονται 
κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ. 356/1974) και αποδίδονται ως έσοδο στο Κεντρικό Ταµείο 
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών.  

Το ύψος της αποζηµιώσεως ανά τετραγωνικό µέτρο κτίσµατος και ανά ηµέρα διατηρήσεως αυτού 
ορίζεται σε διακόσιες (200) δραχµές. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται το ύψος της αποζηµιώσεως και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια 
εφαρµογής της παραγράφου αυτής.  

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ευθέως ή αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας.  

Η υποχρέωση προς καταβολή της παραπάνω ειδικής αποζηµιώσεως επί πράξεων κατεδαφίσεως, 
που έχουν ήδη εκδοθεί, αρχίζει µετά ένα µήνα από τη δηµοσίευση τουο παρόντος στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.  

6. Οι προηγούµενες παράγραφοι 2 έως και 5 εφαρµόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις 
κατεδάφισης κτιρίων ή εγκαταστάσεων, που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρ.71 του νόµ. 
998/1979.  

7. Απαγορεύται η σύνδεση των αναφερόµενων στην παρ.1 του παρόντος άρθρου οικοδοµών, 
κτισµάτων και εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών και παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού αερίου. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον 3 
µηνών και χρηµατική ποινή από 100.000 µέχρι 1.000.000 δραχµές. "8. Η απόφαση του νοµάρχη 
περί κατεδαφίσεως και τα πρωτόκολλα του δασάρχη περί επιβολής ειδικής αποζηµιώσεως και περί 
παραδόσεως και παραλαβής κοινοποιούνται εντός δύο (2) ηµερών από την εκδοσή τους στον 



αρµόδιο εισαγγελέα.  

Η µη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα και δεν επηρεάζει το 
κύρος της διαδικασίας".  

~Για την αντισυνταγµατικότητα του άρθρου 114 παρ. 3 του ν. 1892/1990 βλέπε Σ.Τ.Ε. 2618/2005 & 
Σ.Τ.Ε. 231/2004 & Σ.Τ.Ε. 232/2004.~  

«9. Απαγορεύεται η ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος σε περιοχές που κηρύσσονται σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις αναδασωτέες σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σε περίπτωση παραβίασης της ως 
άνω απαγόρευσης συντάσσονται «πρωτόκολλα κατεδάφισης», από τριµελείς Επιτροπές που 
συνιστώνται και συγκροτούνται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.  

10. Τα πρωτόκολλα της προηγούµενης παραγράφου εκτελούνται παραχρήµα, ανεξάρτητα από το 
στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ανεγειρόµενο κτίσµα, µε µέριµνα της οικείας τριµελούς επιτροπής, µη 
επιτρεποµένης οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αίτησης ή προσφυγής, η οποία σκοπεί στην 
αναστολή της κατεδάφισης. Οι αστυνοµικές αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδροµή τους στην 
επιτροπή για την πραγµατοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση 
έχουν και οι λοιπές Κρατικές Αρχές, όπως και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
πρώτου ή δεύτερου βαθµού, κυρίως µε τη διάθεση µηχανικών µέσων και προσωπικού. Την 
επιτροπή µπορεί να συνδράµουν στο έργο της και οποιαδήποτε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, µε 
τη διάθεση των κατάλληλων µηχανικών µέσων και του προσωπικού, εφόσον προσφέρονται προς 
τούτο και η συνδροµή τους ήθελε κριθεί αναγκαία ή χρήσιµη από την επιτροπή. Τα πρόσωπα του 
προηγούµενου εδαφίου τελούν υπό την εποπτεία της επιτροπής και ενεργούν σύµφωνα µε τις 
εντολές της.  

11. Στο πρωτόκολλο περιγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις του κτίσµατος, 
το στάδιο στο οποίο βρίσκεται και τα στοιχεία των εµπλεκοµένων µε οποιονδήποτε τρόπο στην 
ανέγερση του, αν είναι γνωστά, στους οποίους και επιδίδεται, αν βρίσκονται στο χώρο ανέγερσης 
του κτίσµατος ή στην κατοικία τους, αν η διεύθυνση τους είναι γνωστή, άλλως τοιχοκολλάται στο 
κτήριο του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος. Σε κάθε περίπτωση, συντάσσεται έκθεση 
επίδοσης, η οποία υπογράφεται από δικαστικό επιµελητή ή το δηµόσιο όργανο που το επιδίδει και 
αυτόν στον οποίο αφορά ή τον Γραµµατέα του οικείου δήµου ή κοινότητας αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 44 επόµενα του κυρωθέντος µε το άρθρο πρώτο 
του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α΄) Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.  

12. Οι διατάξεις των τριών προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται στις δασικές εκτάσεις που 
πλήττονται από πυρκαγιές και κηρύσσονται αναδασωτέες. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα 
αυθαίρετα κτίσµατα που ανεγείρονται µετά την κήρυξη των δασικών εκτάσεων ως αναδασωτέων και 
αφορούν σε πυρκαγιές που θα λάβουν χώρα στο µέλλον, καθώς και σε αυτές που έγιναν το 2007. 
Για την απόδειξη του χρόνου ανέγερσης των κτισµάτων γίνεται χρήση των αεροφωτογραφιών βάσει 
των οποίων κηρύσσονται αναδασωτέες οι δασικές εκτάσεις. Για τις λοιπές περιπτώσεις αυθαίρετων 
κατασκευών εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι µέχρι σήµερα ισχύουσες διατάξεις.  

13. ∆ιατηρούνται σε ισχύ οι προβλεπόµενες, από τα άρθρα 71 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄), 114 
του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄), 21 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α΄) και λοιπές συναφείς διατάξεις, 
κάθε είδους κυρώσεις και η σχετική διαδικασία, για την επιβολή τους, πλην των θεµάτων που 
ρυθµίζονται από τις παραγράφους 9,10 και 11 του παρόντος άρθρου.»  

 
Αρθρο: 115 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Υποχρεωτική συνδροµή για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις  

Λήµµατα 



∆ασικός Κώδικας, Υποχρεωτική συνδροµή για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δάση και δασικές 
εκτάσεις  

Κείµενο Αρθρου 

(Αντικαθίσταται το άρθρ. 31 Νόµ.998/79).  

 
Αρθρο: 116 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Λήµµατα 
∆ασικός Κώδικας  

Κείµενο Αρθρου 

1. (Αντικαθίσταται η παρ.1 άρθρ.265 Ποιν. Κώδ.). 

2. (Αντικαθίσταται η παρ.2 άρθρ.266 Ποιν. Κώδ.).  

 
Αρθρο: 117 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ∆ΑΣΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Ποινές κατά παραβατών διατάξεων αναφεροµένων στην αντιµετώπιση των πυρκαγιών  

Λήµµατα 
∆ασικός Κώδικας, Ποινές κατά παραβατών διατάξεων αναφεροµένων στην αντιµετώπιση των 
πυρκαγιών  

Κείµενο Αρθρου 

Οι ποινές του άρθρ.69 του νόµ. 998/1979 µεταβάλλονται ως εξής: Στην περίπτ. της παρ.1 εδάφ.β' 
ορίζεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον 200.000 
δραχµών. Στην περίπτωση της παρ.2 ορίζεται ποινή φυλάκισης µέχρι δύο έτη. Στην περίπτ. της 
παρ.4 ορίζεται ποινή φυλάκισης µέχρι τρία έτη, αν επακολούθησε πυρκαγιά σε δάσος ή δασική 
έκταση. Στην περίπτωση της παρ.5 ορίζεται ποινή φυλάκισης µέχρι ένα έτος ή χρηµατική ποινή 
µέχρι 100.000 δραχµές.  

 
Αρθρο: 118 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Φύλαξη δηµοτικών και κοινοτικών χώρων απορριµµάτων  
Λήµµατα 
δασικός κώδικας, φύλαξη δηµοτικών και κοινοτικών χώρων απορριµµάτων  

Κείµενο Αρθρου 



1. Οι δήµαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλούς φύλαξης 
των χώρων απορριµµάτων, για την αποφυγή ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιών. 

2. Η παράλειψη λήψεως ή πληµµελής λήψη των κατά την προηγούµενη παράγραφο µέτρων 
αποτελεί σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους και επισύρει τις ποινές που προβλέπονται από 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 169 του Π. ∆. 323/89 "περί ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα".  

 
Αρθρο: 119 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ∆ΑΣΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Απαγόρευση ρίψεως υλικών ή απορριµάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις  

Λήµµατα 
∆ασικός Κώδικας, απαγόρευση ρίψης απορριµµάτων σε δάση  

Κείµενο Αρθρου 

Οι απορρίπτοντες χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής υλικά, απορρίµµατα ή άλλα αντικείµενα σε δάση 
και δασικές εκτάσεις τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή 
τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχµών. 

Εάν για την απόρριψη χρησιµοποιήθηκε µηχανοκίνητο µεταφορικό µέσο και ο δράστης είναι 
υπότροπος, το δικαστήριο διατάσσει και την αφαίρεση της άδειας µεταφοράς του χρησιµοποιηθέντος 
µεταφορικού µέσου αυτού από έναν έως τρείς µήνες.  

 
Αρθρο: 120 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ 

 
Τίτλος Αρθρου 
Υποχρεωτική αναδάσωση δασικών εκτάσεων από το ∆ηµόσιο  

Λήµµατα 
∆ασικός Κώδικας, Υποχρεωτική αναδάσωση δασικών εκτάσεων από το ∆ηµόσιο  

Κείµενο Αρθρου 

1. Οι κατά το άρθρ.38 του νόµ. 998/1979 υποχρεωτικές αναδασώσεις δασών, δασικών και 
χορτολιβαδικών εκτάσεων, για τις οποίες υφίσταται ιδιοκτησιακή αµφισβήτηση διοικητική ή 
δικαστική, µεταξύ ∆ηµοσίου και τρίτων, πραγµατοποιούνται ακωλύτως από τις δασικές υπηρεσίες µε 
δαπάνες του κράτους. 

Εκτάσεις, στις οποίες απαγορεύονται ή απαγορεύτηκαν στο παρελθόν διακατοχικές πράξεις µε 
απόφαση του εισαγγελέα κατά τη διαδικασία του άρθρ.22 του νόµ. 1539/1938 και υπάρχει 
υποχρέωση αναδάσωσής τους, αναδασώνονται υποχρεωτικά από το ∆ηµόσιο. 

Οι αναδασώσεις των πιο πάνω εκτάσεων µετά των αναγκαίων για την πραγµατοποίηση των 
αναδασώσεων λοιπών δασοτεχνικών έργων (δρόµων προσπέλασης, φρακτών κ.λ.π.) δεν 
αποτελούν διακατοχικές πράξεις εκ µέρους του ∆ηµοσίου και δεν επηρεάζουν καθ'οιονδήποτε τρόπο 



το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των εκτάσεων. 

2. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες επιτρέπεται από τις διατάξεις των άρθρ.16 παρ.4 και 42 παρ.2 
του νόµ. 998/1979 επιδότηση µέχρι του συνόλου της πραγµατοποιούµενης για την αναδάσωση ή 
την εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων δαπάνης και οι ιδιοκτήτες ή διακάτοχοι δασών και δασικών 
εκτάσεων αδυνατούν ή αρνούνται να εκτελέσουν τις σχετικές µε την αναδάσωση εργασίες, το κράτος 
µε δαπάνες του πραγµατοποιεί ακωλύτως τις εργασίες αυτές µε τις δασικές υπηρεσίες του.  

 
Αρθρο: 121 

Ηµ/νία: 31.07.1990 

Ηµ/νία Ισχύος: 31.07.1990 

 
Τίτλος Αρθρου 
Εναρξη ισχύος  

Λήµµατα 
Εναρξη ισχύος Ν. 1892/1990  

Κείµενο Αρθρου 

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόµου, εφ' όσον από αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από 
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του 
ως νόµου του Κράτους.  

 


