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II τ.ττ'.χίς Σν·Α:ων·ε; /.a: Αν -ΐ.ττ.ς:α^ες Σναί-αί'^ς.

Η Ortsvoatxr a. αχ.αα·.νη v.a: η Λνατττνάη ·/ me· 2ττό yav- 
ντχες v.a: oa&v; αιχτης otxovo^tac aaatttw τη ακαιτλητω- 
".ατ:χόττ,Τ2 X2: το -νντο'/'ομ,ο τη; ίρ3της ..a. 2ης γι:'*τ£- 
. ην -jiripepOiaC ο/.ων των τςμ,εων του Λημοτιου, τον i\o<- 
νωνιχον xs: τον Ιίιωτιχού.

Ο: όο&ί της :νμ2ληρωρ.2τ:χοτητ3ς xa: τον svvTOvtoac- 

·2::άλλοντ2: ίεοομένωνς

til τηc σημασίας του έχει n τταοάλλπλη ποοώθηση και ανάπτυξη και 

τον το ιών τομέων της οικονομίας,

<6) της ανάγκης για τη στήριξη και εμβάθυνση της πολιτικής και 

oikovcuik/,£ δημοκρατίας με τη διεύρυνση της συμ·.::τοχη ς στη 

λή»ι·π των αποβάσεων και την στήριξη των σνκίικεΐικ .■> όιαόικο- 

-Οιών για την αντιμετώπιση της ταχύτατα 61aeor.ν>. ·.·.;

κοινωνικής και οικονομικής σνγχνοίας,

(γ) της ανάγκης να διευουνδούν οι επιλογές πέοα από τα πλαίσια 

που συγκυριακά 6 ιαμοοβώνσν τα ι από Τις διεογασίες της εσωτε

ρικής και διεθνούς αγοοάς, και

(6) της σημασίας που έχει η ενίσχυση, σε μέσο- - ή μακροπρόθεσμο 

επίπεδο, της ποοσα>οοάς κάτω από συνθήκες βοαχυποόθεσμων ηε- 

ριοουσμών της ζήτησης και τσυ ε:ιποο£ου.

Βασική ποουπόθεση γιο την εξοσβάλιση αυτών των όοων είναι η κα

τάρτιση και εφαρμογή μεσοαοοθεσμων προγραμμάτων Κοινωνικής και 

Οικονομικής Ανάπτυξης. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν πλέον στοι

χείο όλων των τύπων οικονομιών, με διαβοοοποιήσεις που ocpcpi ~ ν 

στον χαοακτήοα του προγράμματος και τις διαδικασίες κατάρτισης 

του.

Ε επιλογή της Χυβέονησης στο θέμα του Ιΐοογοαμματισμού είναι δια

τυπωμένη με όασήν ε ια στα Ποσκαταοχτ ικά του Πενταετούς Προγράμμα

τος Οικονομικής κα. Κοινωνικής Ανάπτυξης και έχει ετκοιθεϊ από 

την Εθνική Αντ.προσωπεία.

Βήμα προς την κατεύθυνση της εξομάλισης των όοων συμαληοωυατικό· 

τητας και συντονισμού των τομέων Tr- οικονομίας, μέσα από συναι

νετικές διαδικασίες υτήοξε η συγκρότηση και λειτουοτίζ του Εθνι

κού Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ποοτοαμρζτ ισμπύ ;ΕΣΛΓ). Το ΕΕΑΠ έ

χει μέχρι σήμερα ~ε ι-ουοτησε ι θετικά στη διμμοοβωση επιμέοους 

τολ..οολ και στην ανάπτνζη του διαλόγου μεταξύ των επιχειρημα

τικών και κοινωνικών οοοεων . Η λειτονογία του ΕΣΑΓΐ εντάσσεται 

στην μακροοικονομική θειοηση της οικονομίας.

Σε μια μικτή οικονομία, όμως. η μακροοικονομική θεώρηση δεν επαρ 

κεί. Για την ικανοποίηση των οοον της συμπληο-__-τ κήτ--ας και 

του συντονισμού της οικονομικής ύοαρτημιότητας είναι απαραίτητα 

εργαλεία «ου θα λειτουογονν υε χαμΤι*ό -η μη ΐΑίπεδα.
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Εργατικής Κυβί ·<ησι* το 1973.

.ρήσε ις—~υν. 

:μ-,ς κύβε σι

κάτα)

’-κ*ς

ηοογοαμμα-

πολιτικής

join --λ ιτ·. ·* είχε διατυπωθεί στο t. σιαλιστικό Προ>οαμμη 

, w -· - .. του Γαλλικού .'σΓ.αλ.στ ικού Κόμματος κα» τον

Γ_ -·„c του 'Γ *7 - Γαλλική Κυβέρνηση ε σήνβ^ρ τν θεσμό των Προ- 

'Έκχμιιατ «κώ' Cuui ττ.ων (Contrets τ:« Ρi ’r.( με τον Μόνα L82/653. 

25.^ .2.

Στην ΐτολίο παρόμοια πολιτική είχε προταθε ί στη δεκαετία του 

19&U Γογ ’.rattizione Programr.ac.aι και εοαρμοίεται τα τελευταία 

iPCv ια —ι -1 — . .Pwγραμματ ι«ΐι Γι,νυνiu»v (Accord! di Pisnoi

-!·' **H»wsf τ. .‘Πα^ατο . -.έτη.

-C ττ ! .- τεσμθΡί·-σε. ς·. .Jco ίτααματ ικές Γυμ-
;i:s ' - -:.τ-c-i-e) και ιοαμμσ Ιόντα. _ι£ επιτυχία.

- Σ η r'<~: στοιχείο των κυέεουπτικών ποογοαμμά-

των πο\\·> ..uTad'y*' Ίητ'χωοών όπως του <·>λαμαυ6ικού Σοοιο- 

λιστικού Κόμματος του Βελ,ίου (Accords de Fia .“if icationl , του 

Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος - SPD- (Investition· 

lenxung) του Eoo toy ολικού Icr ια-λιίτ: ικού Κόμματος, κ .α .

Στη χώοα μας ο θεσμός ιων Ποογοαμματ i«wv Συμδάσιων έχ«.ι ειοαχθεί με 

πεοιοοισμένο εύρος με __ αρθοο ’1 του Κ.1416/S4, που αωοοο την *τοο- 

ηοποίηση και συμπλήρωση ϊιατάξειτ»· της δημοτικής και κοινοτικής νομο

θεσίας για την ε>ίσχ··σπ της Αηοκίντοωσης και την ενδυνάμωση της Το

πικής Αυτοδιοίκησης".

Σε εβαομογή αυτής της «'εσ.ικής οΰθμισης έχει υποτοοχτεί στις ΓΓ.3.85 

η Προγοαμυατ ική Συμρα-.·η "για την Ανάπτυξη και την Ποοστασ ία του Πε- 

ρι&άλλοιττς τπ.ς Περιοχής του Αμροακικού Κόλπου*. Την Σύμβαση υποτοά- 

•πουν ' ί όοοείς τη ΐημόσιου Τομέα. 3 Νομαρχιακά Συμβούλια, 5 Οογα- 

νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, < Ενώσεις Γεωογικών Συνεταιρισμών και 

2 Eunooooιομηχονικα Επιμελητήρια.

Οι έως σήμεοα εοαομογές του θεσμού, που είχαν σαωώς πειοαυατικό χα

ρακτήρα, αωοοούσαν κυοίως συμβάσεις μεταξύ οοοεων του Δημοσίου Το

μέα και του κοινωνικού ή μεταξύ της Κενχοικής Δημόσιας Διοίκησης 

και Kc.vc-νεκών χρςμν ί'ροοέων τ./.. ή Συνεταιρισμών) .

-ί •‘-pocc.''όμενη οvowpn, μετά την εμπειοία που έχει προκύ^ει από 

τις παοο πάνε: η ή · σαματ ιν/ς τοαρμογές του θεσμού όπως και μετά τη με

λέτη και αβομοίωσπ τπς δ.εθνούς εμπειοίας, έρχεται

ία) »χ\ δ·.ε*.κ:ύνει *ο ^τσ^ικό πλαίσιο και να το αναβαθμίσει ώστε οι 

Βοσγοαμματ ν.»*ς Γ·>υσ--^(ες και οι Αναπτυξιακές Συμβάσεις να απο

τελόσουν ένα από τη πιο δυναμικά αναπτυξιακά εογαλεία,

(β) να λ—μορφώσει μία ενιαία εννοιολογική και θεσμική υποδομή.

·~·ΔΓγ~~ ·ρτιν·) Συμοωνία θεωρείται μιο συμωωνic-.ιλαίσιο μεταξύ του 

Δημόσιον και τ. ■ '·ηννκών οοοέων, κλάδων, υπσκλάδων ή δοειστηοιοτήτων 
του Κοινωνικού και/ή, του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας.

Οι Σοσγοαμματ ικές Συυηωνίες έχουν σαν αντικείμενο τον μεσοπρόθεσμο 

πρσγοαμματισυό των δοαστηοιοτήτων στις οποίες αναβέοσνται και περί 

Λαμβάνουν ρυθμίσεις σχετικός με τομείς κυβερνητικής πολιτικής όπως

- τολιτικής επενβυρεων ,

- πολιτικής Κρατικών Εοομηθειών,

- πολιτικής Τ.μών και Εισοδημάτων,

• πολιτικής 'Ερευνας και Τεχνολογίας,

- πίΑιΐ-κης περ.^ΐΔΐ ακής ανάπτυξης.

- ποκίτι^ής

- πολιτικής

- πολιτικής

απασχόλησές και ■-p-yασιακώ. σχέσεων, 

εμπορίου και εξαγωγών.

Ηε τη οόθμκση που ποοτείνεται για τη θεσμοθέτηση των Προγραμματι

κών Συμοωνιών κοι Ανβσττυξ ιαχών Συμβάσεων, η Κυβέρνηση έρχεται να 

ολοκληρώσει το πλέγτμο των διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν σε μέσο- 

οικσνομικό και μικροοικονομικό πια επίπεδο τις συνθήκες Λ*ι»ηληοω- 

ματ ικό τητας και συντονισμού των το ιών τομέων της οικονομίας. Πα

ράλληλα οι προτεινόμτνοι θεσμοί

(α) εξαοΦολίζουν τη διοσάνεια των όοω. λειτρυογίμς της οικονομίας, 

τη συμμετοχή στη λήώη των αποβάσεων και τον κοινωνικό έλεγχο 

πάνω σε όλες τις οικονομικές δοοστηοιότητες που χρησιμοποιούν 

εθνικούς πόρους,

(β) διευκολύνουν την ανάληΦη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και τσν

προγραμματ ισμό της παραγωγής»

(γ) μειώνουν το κόστος παραγωγής αυξάνοντας την παραγωγικότητα και 

της εογασίας και του κεοαλαίου,

(δ) αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας στο σύ

νολό της, και

(ε) επιτρέπουν την βελτιστοποίηση της δομικής, κοινωνικής κα,ι χω

ρικής κατανομής των συνολικά διαθέσιμων πόσων της οικονομίας.

Οι θεσμοί των Προγραμματικών Συμφωνιών και των Αναπτυξιακών Συμ

βάσεων έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάσορες βάσεις ανάπτυξης σε πολλές 

χώοες.

Στις Προγραμματικές Ιυμβωνίες διατυπώνονται ταυτόχρονα και αλλη

λέγγυα οι υποχρεώτεις του -οάτους και των συλλογικών οοτάνων των 

παραγωγικών 9001ρν ενός κλάδου ή υπσκλάδου παραγωγής ή μιας βοαστη· 

θεότητας.

Τ© Κράτος, όιατυπωνει α£ απόλυτη ενάογεια την κλαδική πολιτική του 

και cvs.'ou£c.iCi Γυγτκεκοιμένες υποχρεώσεις στήριξης της συγκεκριμέ

νης παραγωγικής δοαττηο ιότητας. Η εξειβίκευση αυ-τή εκβοάζεται με 

τον προσδιοοισμσ των ^ή·.ρων .ιυυ, μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης 

κυβερνητικής πολιτικής, εφαρμόζονται για τον κλάδο. Ε στήοιξη του 

κλάδου πε οι λαμβάνει μεταξύ άλλων και κρατικά μέτρα, έργα ή δοάσεις 

που συμβάλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δοαστηοιοτήτων είτε 

αυτά είναι συναοτπμένα με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες των άλλων το

μέων της οικονομίας (π.χ. εκτέλεση συγκεκριμένων έργων υποδομής 

προσανατολισμένων στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επενδυτικών σχε

δίων ή την πραγματοποίηση κρατικών επενδύσεων με διασυνδέσεις προς 

τα εμπρός ή προς τα πίσω με τις παραγωγικές δοοστηοιότητες του συγ· 

κεχρί μόνου κλάδου) είτε αοοοούν το σύνολο των παοαγωγικών δοαστη- 

οιοτήτων στις οποίες αναβέοεται η Πσσγοαμματική Γυμβωνία, (όπως 

π.χ. η χρηματοδότηση ποστοαμμάτων τεχνολογικής υποστήριξης του 

κλάδου, θέματα πιστωτικής και χρηματοδοτικής πολιτικής, προγράμμα

τα κρατικών προμηθειών κλπ.) .

Οι επιχειρηματικές συλλογικές οστανύσεις δεσμεύονται να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις αλλά και δεσμεύονται



Ενέογεtec Τετνολογίας συνισιώνται 1C θέσεις ειδικού cnicrrnuo- 

vuoi ηοοουαίκού ue σχέση εοταοίας Ιόιωηκοί Δικαίου και καθοοί- 

LOvTc.. τα προσόντα κα» η διαδικασία ποΟσλην/ης των υποωτ,φίων.

' Αρθρο 2

Διαδικασίες ένταξης επενδύσεων στα HOC

Γic ttjv υλοποίηση των HOC στην Ελλάόα είναι αναγκαία η θέσπιση 

εσωτερικών διαδικασιών και ουσιαστικών ρυθμίσεων uc τις οποίες 

να γίνεται γνωστό το σύστημα υλοποίησης των ΜΟΓ, εκ μέρους της 

Ελληνικής Κυβέρνησης και συγχρόνως να διασφαλίζεται η διαφάνεια 

του συστήματος αυτού.

Στην παοάγραωο 1 η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει εξουσιοδότηση 

στον Υπουογό Εθνικής Οικονομίας γιο τη θέσπιση της διαδικασίας 

και των προϋποθέσεων ένταξης των επενδύσεων στα ΜΟΠ καθώς και γιο 

το πλαίσιο ίων -ορών που θα πρέπει να περιλαμβάνει η εγκριτική 

υπουογ ική απόφαση των σχετικών επενδύσεων. Οι κανονιστικού περιεχο

μένου αποφάσεις μποοούν να έχουν αναδρομική ισχύ ώστε να παρασχεθεί 

άμεσα η δυνατότητα έναρξης της επένδυσης. Ος νουικό πλαίσιο αναωοοος

οοίξεται αο’ενός c κανονισμός της EOR για τα Μεοογειαχά Ολοκληρωμένε
/γ ια

Προγράμματα αο ετέοου ο νόμος 1262/82 τη ουνασή εθνική πολιτική.

Β ρύθυιστ, αυτή επιβάλλεται διότι γ, Ελληνική πρόταση προς την ΕΟΧ 

για ένταξη των επενδύσεων αυτών εξαοτάται από γνώυες και αποφάσεις 

κοινοτικών οργάνων, που θα ληΦθούν σε υεταγενέστερο χρονικό σηυείε, 

στη συνέχεια των οποίων θα είναι δυνατή η οριστικοποίηση της xonuoTo- 

δότησης των επενδύσεων και των λοιπών όσων από κοινοτικούς πόρους.

στην φβαουογή ενιαίας πολιτικής στις παραμέτρους που βοίσκόντα. 

κάτω από τον έλεγχό τους. Τέτοιες δεσμεύσεις μποοούν να αναληΦθού .· 

σε τομείς όπως n 6iau0o®wc~ των τιυών, οι εργασιακές σχέσεις και 

γενικότερα η πολιτική απασχόλησης, η χωροταξική συγκέντρωση ή απο

κέντρωση των δοαστποιοτήτων του κλάδοι, ο εξαγωγικός ποοοανατολι- 

συΡς της παραγωγής κλπ.

Είνα. προωανές πως Οι Προγραμματικές Συμφωνίες αποτελούν παοεμβά- 

σεις στο μεσο-οικονομικέ επίπεδο.

Για την υλοποίηση των Ποογραμματ ικών Ιυυσων ιών καταρτίζονται Ανα

πτυξιακές Συμβάσεις.

Αναπτυξιακές Συμβάι-ειΐ θεωοούντα. συυδάσεις υεταξύ του Δημοσίου και 

υιάς ή. περισσοτέρων μεμονωμένων παραγωγικών μονάδων ή κοινοπραξιών 

τέτοιων υονάδων του Ιδιωτικού ή του Κοινωνικού Τοαέα για την εκτέ

λεσή συτκεκριυένου έργου ή την παραγωγή ενός προϊόντος που απαιτούν 

νέα επένδυση, ή την εσαουογή νέας τεχνολογίας ή καινοτουίας, ή την 

κατασκευή προτύπου ή την ανάπτυξη εξειδιχευμένης τεχνολογίας, μελε

τητικής ή οργανωτικής γνώσης.

Οι αναπτυξιακές Συμβάσεις συνάπτονται στα πλαίσια Ποογραμματικών 

Συμφωνιών και εντάσσονται υποχρεωτικά στις τακτικές επιλογές που 

έχουν διατυπωθεί c'αυτές. Είναι ηοοωανες πως οι. Αναπτυξιακές Συμβά- 

σεις αφορούν συγκεκριμένο κάθε Φορά αντικείυενο (έργο η δοάση) και 

αποτελούν παρέμβαση στc μιχρο-οιχονομικό επίπεδα.

Είναι, ωστόσο, δυνατόν Αναπτυξιακή Σύμβαση να συναοθεί και εκτός 

ηλαιοίου Προγραυυατικής Συμφωνίας όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν 

υπάρχει τέτοια συυβωνία αλλά υπάρχει αντικείμενο για σΰναωη Αναπτυ

ξιακής Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, όυως, οι διαδικασίες που ακο

λουθούνται για τη σύναώη της Αναπτυξιακής ’.Σύμβασης είναι παρουσίες 

με εκείνες των Προγραυυατ ικών Συμφωνιών ώστε να εξασφαλίζονται οι 

δασικοί όροι (συμμετοχή, διαβάνεια κλπ.} της οικονομικής δημοκρατίας 

Γνα την εξασφάλιση των όοων οικονομικής δημοκρατ ίας στιςΙΐρογοαυματ ι - 

κές Συμφωνίες και στιςΑναπτυξιαχές Συμβάσεις που συνάπτονται εκτός 

ηλαιοίου Προγραυυατικής Συμσωνίας^&ρμόδιο οοτανο οοίζεται η Επιτρο

πή Προγραυυατ ικών Συμφωνιών και Αναπτυξ ιακών Συμβάσεων (ΕΓ,ΣΑΧ) .

Στην ΕΠΣΑΣ συυμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών ωοοέων και παοαγω- 

■γ ικών τάξεων καθώς και εκπρόσωποι των αουόδιων επιτελικών και παρα

γωγικών Υπουργείων.

Ε ΕΠΣΑΣ είναι πολιτικό όργανο. Ο ρόλος της είναι η εξασφάλιση της 

ευρύτερης δυνατής συναίνεσης και της υέγιστης δυνατής διαφάνειας 

στην υοοφοποίηση της συνεργασίας των τριών τουέων της οικονουίας 

με τις Προγραυυατιχές Ιυμοωνίες καθώς και ο έλεγχος της συγκεκριμε

νοποίησης αυτής της συνεργασίας μέσω των Αναπτυξιακών Συμβάσεων.

Ε τεχνική στήριξη της ΕΠΣΑΣ ανατίθεται σε ειδική ομάδα επιστημονι

κού προσωπικού που συνιστάται στο Υπουοτείο Βιομηχανίας Ενέργειας 

και Τεχνολογίας και πλαισιώνεται από κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό.

Ε σύνθεση της ΕΠΣΑΣ ποοτείνετ&ι υε βασικό κριτήριο την ευοεία κοι

νωνική συμμετοχή. Στις εργασίες της βέβαιο είναι δυνατή - για λόγους 

ευελιξίας του οργάνου - η συγκρότηση τμημάτων που θα ασχολούνται με 

ειδικό θέματα.

Ειδικότερα στην παο . 1 προσδιοοίζεται ο ρόλος των Ποογραμματ ικών 

Συμφωνιών στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια.

Με τη. not. 2 προσδιορίζεται ο χαρακτήρας των Προγραμματικών Συμφω

νιών κα. οι κύριοι τομείς κυβερνητικής πολιτικής που μποοούν vc απο

τελούν αντικείμενό τους καθώς χσ. n cwoic της αναπτυξιακής σύμβασης.

Στην παράγραφο 3 οοίζεται η διαδικασία συναώης Ποογοαμματ ικών Συμ- 

*Α·α». και Αναπτυξιακών Συμβάσεων, που αοοοούν προμήθειες ή αναδε

χτέ ις έργων κατασκευής εξοπλισμού και μηχανημάτων ή κατασκευές βιο

μηχανικών μονάδων κλπ. β

Me την παράγραοο 4 δίνεται η δυνατότητα εξουσιοδότησης βοοάων του 

δημοσίου τομέα να συνάπτουν ο ι ίδιοι γ ια λογαριασμό τους ή για λο- 

ταοιαουό άλλων φοοέων αναπτυξιακές συμβάσεις και ηοοσδιοοίξεται η 

σχετικ- διαδικασία.

He την παράγραφο β παρέχεται η ευχέοειο στους Υπουργούς Εθνικής Οι- 

«CYvrxi.'.~,C.^.'AXuKuK και ΕίΛβτχανίος. Σνερτειας ««υ Τεχνολογίας να ουθυίξεκΑ. 

με κοινές αποφάσεις, κατά παοέχκλιστ, των κειμένων διατάξεων, τις 

λεπτομέρειες που αβοοούν τγ, διαοιχαοία συνανης Προγραμματικών Συμ

φωνιών και Αναπτυξιακών Συμβάσεων, τον τρόπο εβορμογής και παοα* ο- 

λφύθτντ-.ς me εκτέλεσης αυτών, τις διαδικασίες επιλογής και 

εκτέλεσης των προμηθειών και ανάθεσης έοτου που διενεργείται 

με Ζ2.1. και A.I. και τον καθοοισμό ειδικών διαδικασιών για την 

έτχοισ- και διάθεση των πιστώσεων που απαιτούνται για την υλοποίη

ση των Σ.Σ. και Α.Σ.

Στες παοαγοάοους 6,7,t f 5 καθοοίξονται Οι αρμοδιότητες, η 

σΰνθεσ- και ο τρόπος λειτουογίας της Επιτροπής Προγραμματικών 

ΧτΛ*Φωνιών και Αναπτυξιακών Συμβάσεων (ΕΠΣΑΣi .

Τέλος, με την παοαγοαοο 10, γ ic την χάλυωη των αναγκών που 

προκύπτουν από τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, στη Διεύθυνση 

Βιομηχανικής Πολιτικής Προμηθειών του Υπουογείου Βιομηχανίας,

Γτην δεύτερη παοάγραωο ηοοβλέηεται η έκδοση των ατομικών εγκριτικών 

αποφάσεων εκ μέρους του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του κατά 

περίπτωση αρμοδίου Υπουοτού. Ετις αηοοάσεις αυτές θα οοιστικοηοιείτα. 

και το ποσοστό συμμετοχής ιδίων κεφαλαίων, και λοιπών πηγών χρηματο

δότησης της επένδυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Τοοποποίηση-Συμπλήρωση διατάξεων του Κ.*,262/82 

"Αρθρο- 3

Κατά την εωαρμοτή του Κ. 1262/82 "Για την παροχή κινήτρων ενί

σχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χύοας* nape- 

τηρήθηκαν περιπτώσεις δυολειτουοτίας ορισμένων άοθοων ή ασαφούς δια

τύπωσης άλλων σε τρόπο που να οδηγούν οε παρερμηνείες των σχετικών 

διατάξεων και να, δυσχεραίνουν ή να μην ικανοποιούν το σκοπό του Νο- 

μοθέτη. κ λει^ουογία εξ άλλου του ίδιου αναπτυξιακού Νόμου μέχρι σή- 

μεοα επεσήμανε ορισμένο κενά που υπάρχουν, η συμπλήρωση των οποίων 

επιβάλλεται για την πληοέστεοη προσαρμογή στο πνεύμα του Νομοθέτη.

Ακολουθούν ορισμένες αναγκαίες και επείγουσες τοοποποιήσεις, 

συμπληρώσεις ή προσθήκες.

Ειδικότερο για τις τροποποίησε ις-προσθήκες στα άοθ oc του Ν .12C2/8 

" Αρθρο 3

1. He την κρότε ινόυενη συμπλήρωση της παρ.ι του άοθοου ι θεωρείτο. 

παοαγωγική επένδυση και μποοε ί να υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμο. Γ- 

αγορά βιοτεχνικών χύοων ere τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιου~* 

χανικών περιοχών ή στα πολυόοοφα βιοτεχνικά κέντοο που κατασκεύασε

ή χατασχευά'ε. n ΕΤΒα ΑΕ Γ που η κατασκευή τους έγινε με δανε ΐοδότηΓ* 

της ΕΤΒΑ Α.Ε., ανεξάρτητα από το χρόνο κατασκευής ή τυχόν χρηοιμοποι* 

Λσεώς τους. Με αυτό τον τρόπε επιτυγχάνεται και η αξιοποίησή πολλών αν*νεστώ. 
Γηκχταεπηοεων για τις οποίες δνα,-ηρετικά δεν υποστε. επηέκπικο ηδκκέρρν.

2. Με την κρότε ινόμενη τροποποίηση του εδαφίου t£ me παοαγοάφου 

του άρθοου 2 του Ν. 1262/82 παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στο Νόμο 

αυτό ξενοδοχειακών επιχειοησεων για ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρο

νισμό ξενοδοχείων χωρίς πεοιοοισμό ως προς τον αριθμέ των κλινών κα· 

με μόνο τον πεοιοοισμό όσον αφοοα τη δαπάνη της επένδυσης σύμοωνο

με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 4 του Νόμου.

3. Με την ποοτε ινάμενη τροποποίηση me παραγράφου 5 του άοθοου 2 ; 

Οαρατείνεται μέχρι 31.12.1989 η προθεσμία για την πε»γματοποίnr-

επενδύσεων από επιχειρήσεις «ον είναι εγκατεστημένες ή έχουν ημιτε

λείς εγκαταστάσεις στην επαρχία Θεσσαλονίκης του νομού βεστχιλον ί κ η ς 

και δίνεται έτσι η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να πραγματο

ποιήσουν ευχερέστερο τις επενδύσεις τους και vc ολοκληοώσουν τυχόν 

υφιστάμενες ημιτελείς.

4. - F παο. 3 του άρθρου 4 του Ν. 1262/62, όπως ισχύει, καταργείτα ι 6c* 

δομένου ότι μχ, την τροποποίηση του εδαφίου ιβ me παο. 1 του άρθοου

2 του Νόμου αυτού καταργείται c περιορισμός των 300 κλινών για τις

Ά μ-



που πραγματοποιούν οι tEvo0oxttaM.ee επιχειρήσεις.

Mt την ποοτεινόμενη συμπλήοωσ- της παο. 2 του άρθρου l του Ν.1262 

-u-άνεται από 20 oe 40 εκατ . 6οχ. το ποσό της επένδυσης πέοαν απο 

—©ίο ο οοοέας πρέπει υποχρεωτικά να έχει εταιρική uooe^ και ποοε- 

η δυνατότητα στον Υπουογό Εθνικής OtKOvoutac να αναποοσαομόζει 

Λπό®ασή του το ποσό της επένδυσης πέοαν από το οποίο ο «οοέας not - 

-ποχρεωτικά να έχει εταιρική uoο®ή και καθίσταται έτσι πιό ευέλι- 

, η εσαουογή της διάταξης.

rr.i πλέον οοίζεται ότι, όταν στην ίδια συμμετοχή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή 

^Εχα.οισυοΰ συμπεοιλαμοάνεται και η αξία του ιδιόκτητου οικοπέδου 

,, τρέχουσα αξία του, κατά το χρόνο της υπαγωγής της επένδυση&στο 

είναι διαωοοετική από την τιμή εισωοοας, κτήσεως ή αναποοσαομο- 

-ς δεν απαιτείται κεφαλαιοποίηση ή αναποοσαομογή της αξίας του.

ηε την ποοτεινόμενη τοοποποίηση της ηαο. 5 του άρθρου 5 του Ν. 

.'12/62, παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα ποαγυατοποίησης πριν 

--ο την υποδολι*, της σχετικής αίτησης και άλλων δαπανών που δεν αποτε- 

jyv έναρξη της επένδυσης.

Επιπλέον σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκαν δαπανες ποιν απο την 

-,οδολή της αίτησης για- υπαγωγή στο N0uo, παρέχεται η δυνατότητα να 

.παχθεί στις διατάζεις του Νόμου το τμήυα της επένδυσης που δα 

-ρατυατοποιηθεί αετό την υποδολή της σχετικής αίτησης.

Η τροποποίηση αυτή κοίνεται αναγκαία γιατί στην πράξη κατά 

την εψαομοτή του Νόυου αποδείχθηκε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

ηεοιπτώσεων που δεν μποοούσε να καλυωθε ί ue την προηγούμενά δια- 

rufujcrn και που οδήγησε σε αδιέξοδα και δίκαια παράπονα επενδυτών 

α· ιδιαίτερα εκείνων που ποαγματο'οιούν συνεχείς και αλληλοδιά

δοχες επενδύσεις εκσυγχρσνισμού, που ο Ν. 1262/82 θέλει να ενι- 

Γχύσε ι. <■

7. Κε την προτε ινόμενη τοοποποίηση της παο. 1 του άρθοου ί του 

ϊ.1262/62 διευθύνεται η αοιιοδιότητα της Κεντρικής Γνωμοδοτ ικής 

Επιτροπής και στην εξέταση σε δεύτερο βαθμό αιτήσεων που έχουν 

«οοοίΦθεί από τους αρμόδιους Νουάοχες παρά τη θετική γνωμοδότη- 

sn των Πεοια>εοειαχών Γνωμοδοτικών Επιτροπών.

Επίσης ue την ίδια διάταξη καθοοίζεται ρητά ότι κάδε πεοί- 

ττωση ανάκλησης απόφασης υπαγωγής στο Νόμο επενδύσεων είναι έογο 

ης Κεντρικής Γνωμοδοτιχής Επιτροπής.

i. Με την προτε ινόιιενη τροποποίηση της παρ. 3 του άρθοου 6 του 

3.1262/82 παρέχεται η ευχέρεια στους κατά τόπους αρμόδιους Νουάρ- 

ΐες ή Επαρχους να μετέχουν στις Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επι- 

τοοπές^ εοόσον τα προς συζήτηση θέυατα αοοοούν επενδύσεις που 

-ραγυατοποιούνται στα διοικητικά όσια των Νομαρχιών ή Επαρχιών 

τους. 'Ετσι υποβοηθείται το έογο της επιτροπής ue πληοέστεοη ενη- 

^έοωση και γνώμη για τις τοπικές και τις ειδικότερες συνθήκες 

*άτω από τις οποίες είναι δυνατή ή όχι η πραγματοποίηση των συ- 

ζητουμένων επενδύσεων.

5. Κε την προτε ινόιιενη τροποποίηση της ηαο. 2 του άρθρου 9 του 

X.1262/82 αυξάνεται σε 40 ποσοστιαίες ιισνάδες το ύψος της επιχο

ρήγησης που παρέχεται στις ειδικές επενδύσεις που ποαγματσποιούν- 

τοι στην περιοχή Α'λόγω της εξαιρετικής σηυασίας τους.Επίσης αυ

ξάνεται σε 40 ποσοστιαίες ιισνάδες το ύψος της επιχοοήγησης που 

"βρέχεται σε Επιχειρήσεις των ΟΤΑ και των Γυνεταιοισυών που πραγ- 

■Λτοποιούν επενδύσεις σύυοωνα ux το Νόιιο στην Α‘περιοχή*

Ακόυη ορίζεται ότι ορισμένες κατηγοοίες επιχειρήσεων που ποαγμα- 

• εηοιούν επενδύσεις στην περιοχή α παίρνουν τα κίνητρα της πκριοχής 3' 

’ *—τ ι η ηοατματοποί ηση των επενδύσεων αυτών κοίνεται απαραίτητη tic 
διατήοησπ της οικολογικής ισοοοοπίας στην περιοχή.

»»· Με την προτε ινόιιενη τροποποίηση της παοαγοάβον 1 του όοθοου 11 

°ειζεται ότι η επιδότηση του επιτοκίου για τις Ειδικές επενδύσεις 

"•^οστασίας περιβάλλοντος της περίπτωσης α της παοατοόοου 1 του άρ- 

^οαυ β παρέχεται για τα έξη (6J πρώτα χρονιά, λόγω της εξαιρετικής 

τηουδοιότητας των επενδύσεων αυτών.

**· Με την προτε ινόιιενη προσθήκη της παο. 4 στο άρθρο 12 του 1.1262/ 

82 καθίσταται δυνατή η παοσχή του ευεργετήματος των οφοοολογήτων 

εκπτώσεων της Β' πεοισχής και για επενδύσεις που πραγματοποιούνται 

ΒΙΖΓ ΕΤΒΑ του Νομού βεσοαλονίκης και στην α' περιοχή.

-2· Με την πρστεινόμενη τροποποίησή- me παρ.5 του άρθοου 13 του 

*θμου 126 2/62 το ευεργέτηua των αωοοολογήτων εκπτώσεων ισχύει και 

Ti-a τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για το τμήμα της επένδυσης το 

-έχρι 12C3 εκ. box., ανεξάρτητα από τον αοιθμό των κλινών.

·-. Με την προτε ινόιιενη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθοου 17 του 
ν /οοίζεται, η κατά ποοττοαιοτητα εξέτασ- τους α·® τις αουοόιε; ασχές και

• *^62/82^ καταργειται η υποχρέωση εποναπατοισμου και ucvinn ς c γκα-

τοστασης στην Ελλάδα των επενδυτών Ελλήνων του εξωτεοικού, η οποία 

^-τοτελεί σοβαρό αντικίνητοο στην πραγματοποίηση επενδύσεων, δεδο- 

-ένου ότι .στην πράξη οι πεοισσότεοοι ωέχρι σήμερα επενδυτές me 

κατηγοοίας αυτής παοά την πρόθεσή τους για επαναπατρισμό αντιιιετω— 

ζουν δυσκολίες.

U. Η ποοτεινόμενη παράταση me ισχύος των διατάξεων των Ν.λ. 1312/

72, Κ.Λ.1313/72, Ν.289/76, Ν.849/76 δίνεται για να καταστεί δυνατή 

μΟνσν η οοιστ ικ οποί ηση των επενδύσεων μετά την τελική έκθεση me αρ

μόδιας επιτροπής ελέγχου και να καλυφθούν τυπικά τυχόν διαβοοοποιή- 

σεις στην πραγματοποίηση της επένδυσης όσον αοοοα το κοστος, την 

ποοθεσμία ολοκλήρωσής, κλπ. Επίσης δίνεται η ευχερεια τροποποίησης 

των αποΦάστων αυτών γ ια αλλαγή επωνυμίας και αλλαγή ©ooea me επέν

δυσης οποτεδήποτε.

15. He την ποοτεινομενη παοαταση της ισχύος της παο. 9 του άρθρου 

24 του Ν.1116/1981 παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης της δαπανης 

των κτιοιακών εγκαταστάσεων βάσει του Ν.289/1976 μέχρι 31-12-1986.

16. Με την ποοτεινομενη διάταξη παρέχεται η 6 υνα τ ό τη το τροποποίη

σης των εγκριτικών πράξεων υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις του 

Κ. 4171/61 οποτεδήποτε και μετά την έκδοση, της απόφασης του Υπουρ

γού Εθνικής Οικονομίας για την ολοκλήρωση της επένδυσης, προκειμέ- 

νου να καλυφθούν τυχόν αλκχγκαίες 6ιαα>οοοποι*>σι ,_ς όπως αλλαγή επω

νυμίας κ.λ.η.

17. Τέλος η χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους παραγωγικών επενδύσεων 

που εντάσσονται σε ολοκΛηοωμένα ποογοαμματα ανάπτυξης οοίζεται ότι 

βαρύνουν το πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων.

Αρθρο 4

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 31 δεκεμβοίου 1985 σύιι- 

&αση μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΧΗ- 

ΓΕΟΡΓΙΚΗ-ΕΐΑΓΟΓΙΚΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΛΙ Α.Ε.“, με την οποία παρατείνεται 

μέχρι 24 Οκτωβρίου 1987 η προθεσμία αποπεράτωσης μόνο των τουοι- 

στικών έργων της επένδυσης που ηεοιγοάφεται στο όρθρο 1 της από 

27 Ιανουάριου 1977 σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Οργανωτικά - δικονομικά θέματα και λοιπές διατάξεις 

‘Αρθρο 5

Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειοογνωμόνων

Με το προτεινόμενο άρθρο 5 ειοάγεται στο σχεδιαομό της οικονομικής 

πολιτικής τπς Κυβέρνησης ένας νέος θεσμός. Στόχος του Νόμου είναι 

να καταργήσει την πολυδιάσπαση του σχεδιασμού μέτρων οικονομικής 

πολιτικής εγκαθιόούοντας ένα όογανο που θα εισηγείται στον Υπουογό 

Εθνικής Οικονομίας τη λήψη μέτρων που θα αποβλέπουν στη οιαμόοΦωση 

οικονομικής στοά τη γ ικής. σύμφωνα με τις ηοογαχχατικές δηλώσεις και 

τους στόχους της Κυβέρνησης.

Για τον σκοπό αυτό κοίνεται αναγκαία η ύπαρξη ενός οογάνου στελεχω

μένου από πρόσωπα αναγνωοισμένης επιστημονικής κατάρτισης και 

εμηειοίας που θα είναι σε θέση να κάνουν αντικειμενική και υπεύθυνη 

ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της χώοας, τεκμηριωμένες αξιολο

γήσεις και προβλέψεις και να υποβάλουν ολοκληρωμένες και συνεκτικές 

προτάσεις οικονομικής πολιτικής.

Το Συμβούλιο που συνιστάται έχει γνωμοδοτικό χασαχτήοα.

Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση του λειτουογήυατος του κοίνεται 

αναγκαία η ελευθερία της επιστημονικής γνώμης για την οποία γίνεται 

ειδική πρόβλεψη ενώ παράλληλα συγκροτείται για τη στήριξη του μια 

ολιγομελής επιστημονική μονάδα και μια γραμματεία. Στόχος τέλος των 

εκ.ιμέρους διατάξεων είναι η διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου που 

να επιτρέψει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας να στελεχώσει το συν ισιω

μένο όργανο με επιστημονικά στελέχη ανώτατου επιπέδου και να 

εμπλουτίσει το όημόοιο τομέα με επιστημονικό λόγο και διάλογο αναγκαίο 

στη σύγχρονη διακυβέρνηση της πολιτείας.

Ειδικότερα

Στην παράτραβο 1 ποοβλέπεται η σύσταση και οοίζεται το περίγραμμα 

του έργου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Στις παραγράφους 2 και 3 οοίζεται η σύνθεση, οι απαιτούμενες ιδιότητες 

για τα επιλεγόμενα πρόσωπα ως μέλη του ΣΟΕ, ποοβλέπονται ρυθμίσεις 

για την θητεία τους καθώς και οι βασικές αρχές λειτουργίας του οογανου 

και των μονάδων στήοιξής τους. Κε εξουσιοδότηση προς τον Υπουογό 

Εθνικής Οικονομίας γίνεται μέοιμνα για τη ρύθμιση cm μέρους οργανω

τικών και λειτουογικών αναγκών του θεσμού.

Στις παραγράφους 4 και 5 ποοβλέπονται η θημιουογία μιας επιστημονι

κής ομάδας στήριξης και μιας γραμματείας, διατάξεις για τον τρόπο 

πρόσληψης, απασχόλησης και βαθμολογικής εξέλιξης των μελών των δυο 

u -νόθων και τα απαιτούμε να προσόντα καθώς και διατάξεις σχετικά 

υ· το καθεστώς αμοιβής.

'Αρθρο 6

Υπηρεσίες Εξωτερικού

Από τη μέχρι σήμερα πείρα έχει αποόειχθεί ότι ο αριθμός



Tu’v θέσεων luv Μονίμων Ελλην».)Μν AvtiSDoauRcu-v crwc Διεθνείς 

Ooroviououi xa; rcviKC τυν Ελληνικών jnnocctuv στc tt«rcoutc 

civat, ot ooiou»vcc utiwR.-ouc.· με τάχος σημαντική o.»ovou.<ft 

επιβάρυνση tc- μασιού. ac τη. ποοτεινόμενη διάταξη ho. uc 

εξαίρεστ τις θέσεις αο-οδ .ότπτας του ynoucTt-.ov Εξμτ εοιχών , παρέ- 

vtxai στον Υπουογό 3οοε6οιο: της Κ υβέpvnc—. ho. τον κ-τά nco.ktuct 

αρμόδιε Υπουργό· τι διινοτότττα χαταογησης σποιαοθήποτε and uc 

-«nniwu.' θέσεις. Σε «toίπτωστ, που η καταργούμε vr, θέση έχει, πληρωθεί 

νε θητεία ή με σύμβαση οοιομένου « οοοίστου χρόνου ποοβλέπεται 

η καταβολή αποζημίωσης στους απολυόμενους υπαλλήλου· uc

τον απολειπόμενο χοόνο της θητείας ή σύμβασης τους.

•οικής, είνα. θυνατό να γίνει χρήσιμο και. απαραίτητο 6χι μόνο 

στις εν .Νυαοεοόμενες χώοες αλλά κυ. σε διεθνείς οοταυισυΟος κα- 

Μα. σε κρατικούς χα. ιδιωτικούς «οοείς ηο« ασχολούνται, uc 

τ«.ς μσταφοοες.

Τα θέματα «ου αωοσουν τη στελέχωση, «στβνκτ, και λειτουο- 

-ίυ του θα ρυθμίζοντα. uc Ποοεδοιχό Διατάτματο. μετά από κοινή 

αοοταο* των γκουογών E&vixnc Οικονομίας και Μεταφορών και Επι

κοινωνιών σύμφωνο uc τις ανάγκες της χώρας μας στον τομέα των 
διεθνών μχταοοοων και την πολιτική της crrc διεθνή χώοσ.

Επίσης, σύμαωνο uc την ποστεινόμεντ διάτας'., σε περίπτωση 

που σύζυγοι συνυπηρετούν στο εξωτεοικό στ**ν ίδια πόλη και συνδέονται 

με οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο, το επί6οuc αλλοδαπής καταβάλ

λεται μόνο στον ένα. Στις περιπτώσεις συζύγων πσυ c ένας μόνο

υπηρετεί στο εξωτεοικό, c άλλος έχει δικαίωμα να ζητήσει ειδική 
/το ίδις δικαίωμα ....

αδεια ανευ αποδοχών,/αναγνωοιςεται επίσης και σε υπαλλήκους που

συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο και των οποίων οι 
/aovocoucvc, με cnoiodytrytc σχέση uc το enucxuc 

σύζυγοιι υπηοετουν ποοοωοινα στο εξωτερικό, σε όιεθνείς οονανισμούς.

Β διάοκεια τη.ς ειδικής άδειας είναι μέχρι τοια χοονια.
Είναι ευνόητο ότι για τη χοοήγηση της ειδικής αυτής άδειας 

δεν έχουν εφαρμογή οι διατάζεις του άρθρου 5 του Κ. 1379/83 και 

συνεπώς ο χρόνος της ειδικής άδειας δεν είναι συντάξιμος.

’Αρθρο 7

Ρύθμιση θεμάτων Αντισταθμιστικών Οφελών 

Το άο&ρο 7 ρυθμίζει θέματα σχετικά με m διαπραγμάτευση και 

παρακολούθηση της υλοποίησης συμφωνιών αντισταθμιστικών ο®ελών 

ποίί συνδέονται με συμβάσεις προμηθειών του δημοσίου τομέα.

*. Με την πρστεινόμενη, στο άρθρο ί. παο. ' ούθμιση εξουσιοδοτείται 

ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας να ουθμίζει κατ'αρχή-με αποφάσεις 

του το πλαίσιο των αναγκαίων γι'αυτό το σκοπό εργασιών. Ε βύση των 

αντικειμένων που εμπίπτουν στις διαπραγματεύσεις αντισταθμιστικών 

οφελών επιβάλλε. την ανάθεση ed hoc θεμάτων σε επίτροπος ή cυ/.θις 

εργασίας και τη συμμετοχή χοτά πεοΐπτωση εχποοοώπΐχ*ν , από όλους τους 

Φοοείς του δημόσιου τομέα. Γιο το λόγο αυτό, οι Υπουογο. Εθνικής 

Οικονομίας και Οικονομικών εξουσιοδοτούνται με την πσοτεινόμενη 

ρύθμιση. Να συνιστοϋν επιτοοπές ή ομάδες εργασίας για τα θέματα των 

αντισταθμιστικών οφελών. -

‘Αρθρο ?.

Κωδικοποίηση νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εθνικής Οικονομίας.

Γιο την εξασφάλιση της αποδοτικής και εύουθμης λειτουογίας 

τα- υπηρεοιώι του Υπουοτείου Εθνικής Οικονομίας και την επισήυαν- 

γ~ τυχόν επικαλύΦεων στις αρμοδιότητες του Υπουογείου Εθνικής Οι - 

»"-*\>ouίας και άλλων Υπουργείων, με την ποοτεινόμενη διάταξη του 

παραπάνω άοθοου, δίνεται η δυνατότητα Κωδικοποίησης, με Προεδρι

κά Διατάγματα, σε ενιαία κείμενα κατά τομείς αρμοδιοτήτων του 

Υπουογείου Εθνικής Οικονομίας, των διατάξεων που αωοοούν την κάθε 

αρμοδιότητα καθώς και αυτών που τις συμπληρώνουν, τροποποιούν ή 

αυθεντικά ερμηνεύουν ώστε να καταστούν εύχρηστες και προσιτές 

στις υπηοεσίες οι διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Υ

πουργείου Εθνικής Οικονομίας.

‘AP0DC 10

Αποδοχές Ειδικού Γραμματέα

Β ρύθμιση των αποδοχών του Ειδικού Γραμματέα, όπως ποοδλέ- 

ποντοι από την αντ ικαθισταμόνη διάταξ-., δεν κρίνεται δίκαιη 

στην πεοίπτωτη που οι αποδοχές της θέσης από την οποία αποσπά- 

σθηχε είναι χαμηλές. Εροτείνεται, συνεπώς, νο ποοβλεοθεί δικαίω

μα επιλογής τι*· αποδοχών της μίας ή της άλλης θέσης, ώστε να 

είναι ανάλογες προς τον βαθμό ευθύνης και τις απαιτήσεις του 
προοΦεοόμενου έργου. -

2. Με κοινή απόοαση του Υπουργού Εθνικής Οιχο/σ-μίος και του κατά 

πεοΐπτωση αρμόδιου Υπουργού είναι δυνατή η ανάθεετ υέρτνς των εσταοιών 

οε άλλες υπηοεσίες του δημόσιου ή οοοεΐς του δημόσιον τομέα όταν 

αυτό κρίνεται απαραίτητο.

‘ΑΡθοε 1ι

Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης τον KEUL, οργάνωσης 

των Υπηρεσιών του και υπηρεσιακής κατάστασης 

του προσωπικού του.

Γ. Για τις ανάγκες του έογου συνιστώνται έξη θέσεις ειδικού 

“πιστημονιχού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

* ΑΟθΡΟ ε

'Ιδουσπ Διεθνούς Ερευνητικοί Κέντρου Ανατολικής 

Μεσογείου για δέματα Ηεταοοοών (ΔΕΚΑΜΧί

Ε δημιουργ ίο τον “Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Ανατολικής 
Μεσογείου τ ια θέματα Μεταοοοών* (ΔΕΚΑΚΜ) εντάεντΓ στις δραστη

ριότητες ττ,ς οικονομικής Σπ ι τροπής για την Ευοωπ- του ΟΕΣ , που 

σε ουνεογαρια με τις αντίστοιχες επιτοσηες tic την Ασία και την 

Αορ ιχ υ «οοωθουι προγράμματα σσγχοινων ιαχών συνδέσεων των ΤΟ ιών 

ηπείρων. Ευοίσκτται επίσης-μέσα στο πνευ « της Τελικής Πράξης 

του Ελσίνκι κα. της Μαδρίτης για την Ευοωπαικ*. apoo^cic και Ιυ- 

νεργασία.

Ε Γλλάδο Οιλοθοόεί να παίξει πρώτε·.'------α οό% ' "· ■' τομέα

των διεθνω. μετοαδρώ. στε χώοσ της Ανατολλ'.: *·.. - ·> ..ε. εχμετα^.- 

λευόμενη τη γεωγοασιχή της θέση στο σταυοοδοόμ των τριών ηπεί

ρων .

Για το λόγο αυτό πήοε την πρωτοβουλία ίδοντης τον παραπάνω 

κέντρου σε σχετική διεθντ σντνάντησ- του ORT nm· έγινε στη θεσ/ 

νίκη το 198έ. £ ίδουση αυτοτελούς γοαοειου στο Βόλο ως "Διεθνούς 

Ερευνητικού Κέντοου Ανατολικής Μεσογείου για δε-στα Κετασοωωυ* 

υπαγοσεύετα. από τη-, πρόθεση της Κυβεονηστ,ς άλλο. ------ της σταθε

ρής πολίτικης ~ης χ___μς -ας να παίξει, λόχε της θέσης ττ,ς, ενερ

γό και σημαντικό οόλ; στ.ς ύιεθνείς μεταοοοες.

1. Με τις διατάξεις του άοθοου του 1 ΐ ττς παρ. 1 τσυ ϊ·. 125C/!5e2 , 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληοώθηχι μεταγενέστερα, επανοφέρθη- 

χαν σε ισχύ οι διτάξεις των άρθρων · ,'2 και 3 του Ν.51/1975, με τις 

οποίες παρέχονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την σύνταξη των 

Οργανισμών των Υηουογείων και των Ν.Ε.Δ.Δ.

Με την επαναφορά σε ισχύ των πιο πάνυ. διατάξεων του Κ.51/1975, το 

Συμβούλιο της Επικοοτείας, με την ασιθ. 138/85 γνωμοδότησή, του έκρινε, 

χατά την επεξεργασία σχετικού Π.Δ/τος του ΚΕΕΣ ότι χατηόγήθηοαν οιωπηοό 

οι εξουσιοδοτήσεις της παο. ^ του άρθρου 2 του Κ.Δ. <355/8%, σύμβωνο 

uc τις οποίες εοουθμίζοντο με Ε.Διατάγματα η σύνθεση, η οοτάνωσ- κα. 

η λειτουργία των Υπηοεοιών του Κέντοου Προτοαμματ ισ**ού και Οικονομικών 

Ερευνών (ΚΕΕΣ ι , η υπηρεσιακή κατάστασ*· του προσωπ.νον “θ', και συνασή 

δέματα.

Επειδή «αοϊσταται ανάγκη, για την ουαλτ λειτουσγίο του ΚΕΕΣ, νο 

ρυθμιστούν οοισμένα θέματα σύνθεσης, οστάνωσης και λειτουργίας των 

Υπηοεοιών του, θέματα υπηοεοιαχής κατάστασης του με σύμβαση ιδιωτικού 

δικαίου προσωπικού του I επίσημοί veto» ότ. όλο το προσωπικό του ΚΕΕΣ 

έχει ποεκ-ληΦθεί και υπποετεί uc σύμβαεσ ιδιωτικού- δικαίου) και ιδίως 

υπάρχει άμεσ ανάγκη vc γίνει ανακατανομή των υφισταμένων οογανικων 

θέσει., ήτοι καταοτήση των μη απαραίτητων και σύσταση νέων θέσεων και 

ή ηληοωσπ τούυ^. με το αναγκαίο προσωπικέ, επιβάλλεται όπως ταοοσχεθού·. 

οι αναγκαίες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις προς έκδοση σχετικών ποοεδοικύ^ 

διαταγμάτων τ ιε την ούθμιση αυτών των θεμάτων, αχρού η σύνταξη κα. 

κύρωση του νέου Οογανισμού του ΚΕΕΣ, με τον οηςίο θσ εοουθμίζοντο χα. 

το εν λόγω θέματα, ποοδλέηεται ότι θα καθυστερήσει.

Παρόμοιο κέντρο λειτουογεί στ- Βαρκελχλνπ {ΐετπινία’, αχ * ς . 

δοάσης το χώρο της Δυτικής Μεσογείου και είναι υπο την αιγίδα 

του ΟΕΕ. Την ιδιότητα αυτή μηοο*.. στο μέλλον να αποκτήσει και 

το ιδρυόμενε κέντρο μετά από σ-μωωνία με το αρμόδια όργανο του 

ΟΗΕ (Οικονομικής Επιτοcrr-.ς για την Ευοώπη) .

Ποος το ηαοόν θα λειτουογεί ως οσ»ανι»γι μονάδα του Υπ.Εθν. 

Οικονομίας.

Συγκεντρώνοντας και διανέοον-ρς π^ηροφοοίες που αοοοούι 

δέματα μεταφορών προς και απε. χώοες της Ευεχύπης, λσ.ας και α-

Ε~ την που.. 1 της παρούσας τοοπολογίας παρέχονται οι οχ»αγ»αίες 

ναυοθετικές εξουσιοδοτήσεις γιο ν*»ν ρΰθμιΓ* των πιο πάνω θευάτι·.

2. Το ΚΕΤΙΓ εξακολουθεί vc λειτουογεί μ. τ- οογανωτικό σχήμα χα. uc 

Τις ειδικότητες προσωπικού που ηροβλέποντα. στο οογανωτικό διάταγμα 

630/1984 (·ΕΚ 176Α).

■ Ομως μουσύγχοονες απαιτήσεις ομαλής λειτουογίας του Οογανισμο 

καθιστούν επιτακτική τ-. α.άγχπ ΠΡΟοληυτ,ς εξειδικευμένου προσωπικού 

σε θέσεις που δεν ποοβλέπονται από το πιο πάνω διάταγμα.



Έτσι γ ια τη λε ι-, j*x»-+a τον ΗΎ. -*υ αγβράστηκε καν. ?r»ata<r c ·

-η*£ ποόοοατα στο ΚΕΠΕ απαιτούνται ένας (1) Τεχνικό'. Υ.-εύθυνος R/Y, 

-ccoctις (4) ΑναΛ.υτές-Ποογοαμμα.η ιστες, vvc · .. I .%ajnjτ» . _. ·>ον·_·τ>ιζ 

Στοιχείων H/Y >αι <21 v. ει r -.ττέζ *?/γ. tw, r-.c την avn-i. ·.,’.^

jv αναγκών i»l >ημ·_οι-Ct :ύν:αι u: τν πλήθος ’.uv noaYuator.rwouucvuv

—rr: ΧΙΓΙΕ εκδόσεων, nucc .. -v ΕλλΓνικί' όσο καν. ; άλ*.£ζ γλώσσες, c\vc..uv 

•_x>yραμμα -ων, fa νϋλνuv km -/v bvT'.-nuv . now κυχΛΟΦΟοςυν ευρύτερα κα;

-%i UUVO P£ υπηρεσιακό Cft ι.ί£0υ. mIOwv <». » -c τγ. u-Tc^waO'i καν. t ■* τunw-

> αυτών των ybiucvuv, απαιτούνται τουλάχιστον 5uc '2) Επιμελητές 

Ιχδοσεων, γ ta τη γλωσσική επιμέλε να καν. διόοδωση 6onvuvvv και ξε νογ \χοτ - 

Λ>ν κειμόνων και ένας 11) Μεταφραστής για τις παοαπανω μεταωοαοεις 

απο την ελληνική σε ξένες γκωσσες και αντιοτροοα.

Επίσης, για τις ανάγκες της εξειδιχευμένης Βιβλιοθήκης now 

ιειτουογεί στο ΚΕΠΕ αηανχούνται τουλάχιστον όνο ί2' EvOvxuv ΒιΒλιοθη- 

«ρνόμοι και τοείς (3) Βιβλιοθ-.xcvcuoi, ενώ για ττ*ν εηοητεϊα και συντή- 

•πση του κτιοϊου όπου στεγάζονται ον Υηηοεοίες του ΚΕΠΕ, καθώς και 

ηο την εηΐβλεΦη των 6ια©όοων πραγμάτων, εγκαταστάσεων και παραρτημάτων 

του κτιρίου αυτού και την επισκευή ίων παρουσιάζομε νων δλαδών, είναι 

τπαοαίτητος ένας (1) συντηοητής κτιοϊου.

Τέλος, για τη λειτουργία του υπαοχοντος τηλεφωνικού κέντρου ιου 

?ΖHE, απαιτούντα. 6υο (2) τηλεφωνητές.

Οι πιο πάνω ανάγκες μέχρι Τωωα καλύπτοντα., είτε αε προσωπικό 

άλλων ειδικοτήτων, είτε με noocwruwo που απασχολείται ue σύμβαση έονου, 

ενώ το τηλεφωνικό κέντοο εξυπηοετε ιτα^ σήμεοα απο δυο (2) τυφλούς 

τηλεφωνητές, που ποοσλήφθηκαν, ύστερα από μετατοοπή της σύμβασης εογου 

με την οποία απασχολούντο, σε προοωοινές θέσεις που συστήθπκαν ut το 

S. 1476/84.

Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω επιτακτικών αναγκών του ΚΕΠΕ, 

ue την παο. 2 του σχεδίου νόμου συνιστώνται 20 συνολικά νέες

οργανικές θέσεις των παραπάνω ειδικοτήτων uc σύμβαση ιδιωτικού δίκαιου, 

ue την οποία υπηρετεί σήμερα ολόκληρο το προσωπικό του ΚΕΠΕ.

Μ σύσταση αυτών των θέσεων uc σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, 

εναρμονίζεται uc τις λειτουογ ικές ανάγκες και την ιδιαιτερότητα 

:ου ΚΕΠΕ ως Ερευνητικού Κέντρου, και είναι σύμφωνη ue τις διατάξεις 

του άρθρου *03 παο. 3 του Συντάγματος, καθόσον ποόκειται για >*.έσεις 

Τεχνικού ή Βοηθητικού Προσωπικού.

Με τις ίδιες διατάξεις εξειδικεύεται το αντικείμενο των νέων 

θέσεων, και καθορίζονται τα προσόντα διοοισιιού τα οποία μποοεί να 

τροποποιηθούν uc Π. Διατάγματα που εκδίδσυτα. uc ποόταστ. του Υπουργού. 

Εθνικής Οικονομίας.

j· Κατά τη διάταξη της παο. 2 του άρθρου 2 του Κ. 4166/1967, οι 

σκοποί του XEHE «ηοώη . ΕΣΕ) είναι η επιστημονική μεκότη των οικονομικών 

προβλημάτων της Ελλάδας, η ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και η 

συνεργασία της .Ελλάδος με συγγενικούς με το ΚΕΠΕ διεθνείς Οογανισμούς.

Κατά τη διάταξη του ε6. Β της παο. 1 του άρθοου 1 του Β.Δ.445/61, 

όπως αντί καταστάθηκε uc το άρθρο μόνο του Π.Δ. 632/1979 (ΦΕΧ,187α) . 

το ΚΕΠΕ πραγματοποιεί τους πιο πάνω σκοπούς του και uc την αποστολή 

στο εξωτεοικό ή την μετεκπαίδευση στο εσωτερικό πτυχιούχων Οικονομικών 

Επιστημών Πανεπιστημίων ή άλλων ισοτίμων Ανωτάτων Σχολών, για ειδικές 

σπουδές ή έρευνες.

Ιύυοωνπ με Τ3 άοθοο 2 του Κανονισμού Υποτροοιών του ΚΕΠΕ, που 

έχει εγκοιθεί ue την αοιό. 16445/696/65 απόβαση του Υαουογού Συντονισμού 

1·ΕΧ 530Β), το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΠΕ έχει τη δυνατότητα να 

χοοητεί. στην πεοίπτωση παροχής στους υπαλλήλους του υποτοοβιών από 

ξένα Πανεπιστήμια ή άλλους Οογανισμούς, εκπαιδευτική άδεια, στο μεν 

Χύοιο Επιστημονικό Προσωπικό του, μέχρι δυο {25 έτη, στο δε Βοηθητικό 

Επιστημονικό Προσωπικό του. μέχρι τέσσαοο 14) έτη. Στις περιπτώσεις 

αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούσε παράλληλα να συμπληρώσει, αν 

έκρινε απαραίτητο, την πιο πάνω χορηγούμενη υποτροφία, με την καταβολή, 

χρηματικού ποσού ίσου με το ύωος των «ιηνιαϊων αποδοχών των μετεκπαι

δευόμενων υπαλλήλων ταυ.

Γύμοωνα με το άρθρο 2 του ίδιου Κανονισμού Υποτοοβιών, στην 

πεοίπτωση που οι “υποτοοβίες* παρέχονται από το ΚΕΠΕ στους υπαλλήλους 

του, η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση εκπαιδευ

τικών αδειών, πεοιοοίζεται σε έξι (6) μήνες για το Κϋοιο Επιστημονικό 

Προσωπικό χαι οε τρία (2) έτη για το Βοηθητικό Επιστημονικό Προσωπικό.

Οι Διοικήσεις του ΚΕΠΕ, είτε γιατί ο ποοβλεπόμενος χρόνος από 

ϊον πιο πάνω νανανισμό δεν επαρκοϋοε πολλές ®οοές για την πεοάτωση 
των μεταπτυχιακών σπουδών και τπν απόκτηση διδακτορικών διπλωυατων απο 

τους υποτρόοους υπαλλήλους του, είτε για λόγους περιστολής των 

δαπανών του Οογανισμού, είχαν *αθιεαχι. , σαν δεσμό μέχρι την έναρξη 

της ισχύος του-Ν. 993/1975, την χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών άνευ 

αποδοχών, που εδίνονταν ύστερα από αίτηση των ενδιαοεοομένων , που 

είχαν οοισμένες προϋποθέσεις και εκπλήρωναν οοισμένους όοους.

Όμως, το Επιστημονικό Προσωπικό του ΚΕΠΕ, Κύοιο και Βοηθητικό, 

υπήχθη στις διατάξεις του κ. 993/1979 και κατά το άρθρο 25 του Νόμου 

αυτού, εκπαιδευτική άδεια χοοητείται στο πιο πάνω προσωπικό υπό τους 

όοους και πεοιοοισμοΰς που ισχύουν για τους τακτικούς δημοοίους 

υπαλλήλους (αοθοα 117 έως 125 Π.Δ. 711/1977) και τρέπει να συνοδεύεται 

από την καταβολή, πλήοων αποδοχών, αυξημένων στα Ι.ιλάσιο (άοθοο 22

•top. - του . 232/1**75) , ενώ συμ,ωνη με το άοθοο του Ν. ή5 3 .' ί79 ,

άδεια αν.υ αποδοχών, -.ου χορηγείται οι εξαιοετ . -ίς uw_·,* περιπτώσεις, 

δεν ουναται να,υηετΜι για κάθε r-^.ερολογ . .κό ετομ, τις otitc πεντε 

• . -) -toe ,.

~ .·όώη των διατάξεων του αναχρονιστικού κα. ur ανταπυ-^·.. .. . 

στ.ς '— μερ·.υίς συν-θ^νες Εανονιrruoύ Υποτοοωιών του ΧΕΓΕ ·<.μ :·λ 

πεοιοοισμών που τίθενται 3ΛΡ το Ν. 993/1975, τ> .η τ· χοο^νησ- εκπαιδευ

τικών αδειών, ο®ενός -εν δεν είναι δυνατή η πεοάτωση των μεταπτυχιακών 

σπουδών, ιδίως για τη ιήωη όιάακτοοικου ρ.πλωματος σε διεθνούς ώηυης 

ιιανεπιστ:'..ία του εξωτερικόν, ~τα <—:cva χρονικά περιθώρια που .μ,,ν.ι. 

με τις -..w πάνε διατάξεις κα. ααετεοον ;.-a. ruriu-opn για ·;,

Οογανιίττό ·■ χΓ-·.·Λτοδδτ-'ςτ> γ ι ' μακρό χρόνο ;”έoc - της τριετίατ. 

μετεκπαιδευόμενων υπαλλήλων.

Επιπροσθέτως, απο τον ιττχνν.τα πνονισμό Υ ποτοομ .uu ς·. **ΕΠΕ, 

δεν προβλέπεται η κατά πεοιοδικα διαστήματα χοοηγηση ερευνητικής 

άδειας στο Κύοιο Επιστημονικό (Εοευνητικό Ποοσωπικό του ΚΕΠΕ yic 

εμπλουτισμό των γνώσεων του, πράγμα που είναι απαραίτητο για την 

πληοέστεοη απόδοσή του, όπως άλλωστε εχει θεσμοθετηθεί για τα μέλη 

του ΔΕΠ των ΑΕΙ και το Ερευνητικό Προσωπικό του Ν.15Υ4/1985.

Η επίλυση τνιν πιο πάνω προβλημάτων οα εηιτευχ-ύει στα ιυιαίσια 

νέων ρυθμίσεων, με την σύνταξη νεον Κανονισμόν ικηαώι .Τικων και 

Ερευνητικών άδειων του Προσωπικού του ΚΕΠΕ, όπου Οα λ υβό ου ν υαό>ΦΓ, 

οι ειδικότερες αναγκες του Οογανισμού, και παρεχοντα». προς τούτο μι 

την παο. 3 του υπό οήΦίση άρθοου ο. απαραίτητες νομοθετικές εξουσιο

δοτήσεις. Με το υπό ωηβιστ, άοθοο οαν δασική προϋπόθεση χοοπγησπς των 

πιο πάνω αδειών τίθεται η συμπλήρωση από τον υπάλληλο ενός έτους 

πραγματικής υπηοεοίας στο ΚΕΙΙΕ, ενώ ο χρονος των αδειών χωοις αποδοχές, 

για λόγους εναρμόνισης και με την ισχύουσα νομοθεσία (άοθοο 16 

παο. 10 Ν.1566/86), δεν μπορεί να υπεοΒεί συνολικά την τριετία.

’Αοθοο 12

Τακτοποίηση αχρεωστήτως καταΒληθέντων επιδομάτων

Στους υπαλλήλους της ΕΣΥΤ, το«ς κατόχους διπλώματος της Σχο

λής Στατιστικής, καταβλήθηκε από το έτος 1981 μέχρι 30.6.1985 

επίδομα Σπουδών, η καταβολή τον ;~.οιυν κοίθηχε τελικά μη νόμιμη. 

Επειδή, -ρόκειται για μικρά ^οσέ, του εισττράχθηχαν καλύτιιθτα και 

cat-όή επιστροφή τους θα όημιουογούοε οικονομικό και κοινωνικό 

πρόβλημα στους υπαλλήλους, κρίνεται σκόπιμη η un αναζήτησή τους.

’Αρθρο ' 3

Δυνατότητα συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Ε.Λ.Ε.Β,Μ.Ε.

Με το άρθρο αυτό παρέχεται δυνατότητα στο Δημόσιο να συμμε

τέχει στο Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιοείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΒΙΟΚΕΧΑΝΙΚΠΝ λ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΛΕΒΜΕ) Λ.Π.' με κεφά

λαια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τα οποία δίνονται για 

αικυττυξιαχά έογα και μελέτες που προωθούντο ι από την ίδια ή από 

Εταιρείες τις οποίες αυτή, ιδοώε ι ή. στις οποίες συμμετέχει.

Κατ'αυτό τον τρόπο και μέσα στα πλαίσια της πολιτικής η ο

ποία υιοθετήθηκε, να αποτελέσει δηλαδή η ΕΛΕΒΜΕ λ.Ε. τον συντο

νιστή των μεγάλων επενδύσεων αξιοποίησης του Ορυκτού Πλούτον 

της λύρας, οποιαόήποτς κοα: .κ". συνδρομή στις Εταιρείες που συμ

μετέχει ή ιδρύει η ΕΛΕΒΜΕ Α.Ε. δίνεται με τη, μορφή της συμμετο

χής του Δημοσίου στο Μετοχικό ΚεσάλαιΟ της ΕΛΕΒΜΕ Α..Ε.

’ΑΟθΟΟ Κ

κατάσχεση, ακινήτων στα οποία έχουν εγκατασταθεί 

παραγωγικές μονάδες που διαθέτουν εξοπλισμό και 

αποτελούν οικονομικό τύνολο.

Οι διατάξεις περί αναγκαστικής εκτελέσεως του Κωδ. Πολιτικής 

Δικονομίας δεν πεοιέχουν ειδική ρύθμιση για την κατασχεστ. και τον 

πλειστηοιασμό ακινήτων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί Βιομηχανικές, 

Βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές ** τουριστικές επιχε ιοήσε-.ς ή άλλες πα

ραγωγικές μονάδες που διαθέτουν εξοπλισμό και αποτελούν οικονομικό 

σύνολο. Η εφαρμογή των γενικύ/v διατάξεων και στις πεοιετώσεις αυτές 

έχει ως αποτέλεσμα α) τη χωριστή ηκειστηοίαση του ακίνητον από το 

μτ,χσνολογ ιχό και λοιπό εξοπλισμό και έτσι τον κατακεσυατισαό και τη, 

διάλυση της παραγωγικής μονάδας και 3) την καταστροφή των κτιοιακών 

Γγκατσστάρεων και του εξοπλισ—ού κατά τη διάρκεια της ucxoae διαδι

κασίας του πλε ιστηοι ασμού, δεδομένου ότι κατά το στάδιο αυτό ο ι πα

ραγωγικές μονάδες είτε έχουν παυσε ι να λειτουσγούν είτε υπολειτουρ

γούν και σε κάθε περίπτωση δεν συντηρούνται.

Β ποοτεινόμενη ρύθμ.ρη, αττοσ,--tί στη. διατήρηση της λειτουργι

κής ενότητας των παραγωγικών μονάδάν κα·. κατά το στάδιο τυυ πλε ι -



ornc tτ*r,yκαι στη συντόιιιυίΓ, της 6lo6 ικαο ίας του ηλε ιστηο »ασμε·- 

TWV μονάδων αυτών, xuc -.ς c οοειλετης να αποστεοειται από τα 6mavw- 

UOTO not του παρέχουν o. διατάξεις του Κωδ Πολιτικής Δικονομίας.

Κε αυτόν τον τρόπο 6α. επι τυγχάνετα. μεγαλυτεοο πα-ο ιστηο ιασμα ποος 

οοελος του ο©ειλετπ «τι θα διασώζεται η λειτουργική ενότητα των 

naooYtuY ικών μονάδωυ προς όφελος της εθνικής οικονομίας, δεθομένοι 

άλλίίοτε ότι ot παραγωγικές αυτές μονάδες έχουν κατασκευασθε. κατά 

το μεγολότεοο μέρος τους με χρήματα tuv τραπεζών.

Άοδοο 15

Διενέργεια. αναγκαστικής εκτέλεσης κατά πλοίων και 

αεροσκαφών σε συνάλλαγ μο

Η χρηματοδότηση της ελληνικής και ελληνόκτητης ναυτιλίας γίνεται 

κατά κύοιο λόγο από τη διεθνή καν όχι την εσωτερική χοηματαγοοά , 

καν πάντστΕ σε συνάλλαγ μα. C ‘Ελληνας νομοθέτης αναγνωοίζόντας 

το γεγονός αυτό, έχει θεσπίσει γtc το σκοπό αυτό εξαιρέσεις από 

την εφαρμογή των απαγοοευτ ικών ορισμών της νομισματικής νονιοθε - 

ονας καν εγεν οητά επιτοέώει την ouvaum ναυτικών υποθηκών οε συ

νάλλαγμα. Αφήνοντας κατά μέρος τις ειδικές διατάζεις που θεσπίστη

καν ααόοως μετά το Ε 'Παγκόσαιο Πόλεμο για την αγοοα των autoικανι- 

κών Λίιιπεοτυς, ον διατάξεις που ισχύουν ακόυη καν σήιιεοα είναι ε

κείνες του άρθρου 2 πασ.2-3 Κ. 3415/1955 και. άρθρου 1 Ν. 740/1977. 

Εδώ ας σημειωθεί ότ ν σύυβωνο υε το ΝΔ 4536/1966 ον διατάξεις για 

την ηοοτ ιμωμενη υποθήκη επί πλοίων εοοοιιόςονται καν στα αεροσκάφη,. 

Διατάζεις με αντίστοιχο πεοιεχόμενο πεοιέχουν ον τυπικοί όοον 2παο. 

2 καν 19 nap. 1 των εγκοιτικών πράξεων του άρθρου 13 ΝΔ.2687/1953 

που εκδίδονται για κάθε ηλοίο που νηολογείται υπό ελληνική onuaia, 

ον οποίες αποτελούν το γενικό θεσμιχό πλαίσιο της ελληνικής ναυτι

λίας, έστω και αν από την τυπική νομική σκοπιά αποτελούν “εξαιοε- 

τικώ 6ίκανε*.

Όλες οι παοαπάνω διατάξεις ενώ θεσπίζουν ρητά τη δυνατότητα σύνα

ψης ενυπόθηκων χρεών σε συνάλλαγυα καν το δικαίωυα του ενυπόθηκου 

δανειστή να διαθέτει και να εξάγει ελεύθεοα στο εξωτερικό το συνάλ- 

λαγυα που αποκτά, uc την ιδιότητα του ενυπόθηκου δανειστή, δεν κα

λύπτουν καθόλου το ζήτηυα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αποτέλεσυα 

του νομοθετικού αυτού κενού είναι ότι όταν διενεργείται αναγκαστι

κή εκτέλεση στην Ελλάδα κατά πλοίου ή αεροσκάφους ο πλειστηριασιιός 

γίνεται, σύμ®ωνα ιιε τις γενικές διατάξεις, σε δραχμές. Έτοι ο δα

νειστής αν και έχει υποθήκη σε συνάλλαγμα, είναι υποχρεωμένος να 

πάρει δοαχμές, αβ>ού η νομισματική νομοθεαία δεν προβλέπει τη δυ

νατότητα διενέργειας αναγκαστικής εκτέλεσης at συνάλλαγμα. Ας ση- 

Iιειωθεί εδώ ότι με τις διατάξεις που αναβέοθηκαν παοαπάνω επιτρέ

πεται οητά η πώληση πλοίων με τίμημα σε συνάλλαγμα στη χώρα μας, 

πράγμα που αποτελεί καν τη γενική πρακτική στο σημείο αυτό, ώστε 

να μη μπορεί να υποστηοιχθεί σοβαρά ότι η διενέργεια πλειστηοιο- 

σμού σε ξένο νόμισμα θα πεοιοοίσει αισθητά τον κύκλο των ενδιαφε

ρομένων α γοοαστών καν άοα το ύώος του εκπλε ιστηο ν άσματος που 6c 

επιτευχθε ί.

Ιυνέπεια του παοαπάνω νομοθετικού κενού 6εν είναι μόνον η ελλει- 

κής εξασφάλιση των δικαιωμάτων εκείνων που χρηματοδοτούν την ελ

ληνική ναυτιλία αλλά καν οοβαοή Cnuic της εθνικής οικονομίας: 

Υπάρχει πρώτα απ’όλα διαρροή, συναλλάγματος ν ιατ ί το τ νμτ,μα των 

ποντοπόοω* πλοίων που εκπλε ιστηο ιάζονται στη χωοο μας καταβάλλε

ται σε δραχμές, έστω καν αν c υπεοθεματιστής αγοραστής είνα. σχε

δόν πάντοτε αλλοδαπός (συνήθως αλλοδαπή εταιρεία!. Χαν βέβαιο 

στην περίπτωση αυτό υπάρχει από τη νομισματική νομοθεσία υποχρέ- 

ωσ-, του αλλοδαπού να δραχμοπο ι ήσε ν συνάλλαγμα για την πληρωμή 

του τιμήματος, αλλά δυστυχώς αυτό στην πράξη είνα. πολύ δύσκολο 

να ελεγχθεί. Ας σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση αναγκαστικού 

πλε ν στηο ιασμού τσ εκπλειστηοίασμα από τη μ ιό μεοιό παραμένει οπωσ

δήποτε για cνα αρκετά μακρύ· χρονικό διάστημα στ δημόσια κατάθεσ-

στο Ταμείο Παρακαταθηκών καν δανείων- (κυοίως όταν υπάρχουν ανακο-
β

πες καν δίκες περί την εκτέλεση) και από την άλλη cve μέοος του 

εκπλε ιστηο ιάσμητος καταβάλλεται σε δανειστές που έχουν απαντήσεις 

σε δραχμές όπως λ.χ. έξοδα πλε ιστηοιασμού , ελληνικά πληρώματα, 

ντόπιοι προμηθευτές και επισκευαστές του πλοίου κλη. Και στις δύο 

αυτές περιπτώσεις το τελικό σνναλλατυατ ικό Οφελος από τη διενέρ

γεια της εκτέλεσης σε συνάλλαγμα θα παοεμενε υηέο της ελληνικής 

οικονομίας.

Δημιουργέίται ακόμα μία εστίο συνεχούς τριβής μεταξύ των ξένων 

χρηματοδοτικών οογανισμών (κυοίως όταν οι τελευταίοι δεν έχουν 

μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα) και των ελληνικών νομισματικών 

αρχών. Οι ξένοι δανειστές που βρέθηκαν να έχουν δραχμές στη χώρα 

μας, αα συνέπεια αναγκαστικού πλε ιστηο ιασμού ενυπόθηκου πλοίου, 

πιέζουν είτε με νομιμοφανή είτε με καθαρά ευποοικά επιχειρήματο 

για την επαν εξαγωγή του σχετικού ποοον στο .εξωτερικό. κα. ναι μεν 

είναι πάγια η θέση των ελληνικών νομισματικών αρχών, ότι η επονε- 

ξαγωγή επιτοέπεται μόνο όταν το εκπλε ιστηο ίοσμα έχει καταβληθεί 

με εισαγωγή συναλλάγματος, αυτό όμως δεν αρκεί γ ic vc εκλείφουν 

τα σχετικά παράπονα και διαβήματα που οε τελικό βαθμό αντανακλούν 

στη γενική εικόνα της χώρας μας στους διεθνείς χρηματοδοτικούς 

κύκλους.

Για τους παραπάνω λόγους εδώ και αρκετά χρόνια είχαν γίνει προσπάθειες 

για. μια νομοθετική τροποποίηση που θα κάλυπτε το νομοθετικό αυτό κενό. 

1X1. Το κενό αυτό έρχεται να καλύώει το ηοοτεινόμενο αοδοο με τη 

μορφή προσθήκης μιας νέας παραγαοΦΟυ με αριθμό 5 στο άοθοο 1012 

του Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας. Έτο. η προτ ε l νόμε ντ, ρύθμιση 

θα έχει γενική εφαρμογή οε όλες τις αναγκαστικές εκτελεσεις 

κατά πλοίων ίκαι αεροσκαφών! που γίνονται στη χωοα μας και 

δε-ν θα αεοιοοίζετα. μόνο σε μιά ειδικέ κατηγοοία πλοίων κα. 

αεοοσκαφώι , όπως εκείνα που έχουν υπαχθεί στο ΝΔ.2687/1953. 

μιά και οι ποοαναρεοθεντες λόγοι που συνηγοοούν για τη διενέρ

γεια αναγκαστικής εκτέλεσης σε συνάλλαγμα ισχύουν για τα πλοία 

(κα. αεοοσκάα»ηι όλων των κατηγοοιών.

Β πρώτη περίοδος της νέας διάταξης θέτει τον κανόνα και καθο

ρίζει την έκταση, εφαρμογής του :£ε ξένο νόμισμα διενεργείται 

η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης όταν το πλοίο ή το αερο

σκάφος είτε (α) είνα. αλλοδαπό χωοίς την ανάγκη συν6οομης ο- 

ποιουδήποτε άλλου όρου, ή (β) είναι ελληνικό και δασύνεται με 

υποθήκη οε ξένο νόμισμα. Προτιμήθηκε το κριτήριο του νομίσμα

τος της υποθήκης από εκείνο του μεγέθους (χωοητικότητας) του 

πλοίου, γιατί υπάρχουν ηλοία μεγάλης σχετικά χωρητικότητας, 

όπως τα ακτοπλοϊκά και τα πορθμεία εσωτερικών γραμμών, που 

χρηματοδοτούνται αποκλειστικά σε όοαχμές και αντίθετα υπάρ

χουν πλοία πολύ μικρής χωρητικότητας, όπως οι επαγγελματικές 

θαλαμηγοί που αποτελούν και τη βάση του θαλάσσιου τουοισμού, 

τα οποία χρηματοδοτούνται σε συνάλλαγμα από τους κατασκευα

στές τους στο εξωτερικό. Γημειωτέον ότι, η διάταξη του άρθρου 

απαιτεί για τα ελληνικά ηλοία υποθήκη σε ξένο νόμισμα χωοίς 

να *6ιακοίνει ανάμεσα σε απλή και ποστιμώμενη υποθήκη, doc γιο 

τη διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης σε ξένο νόμισμα αρκεί 

και η ύπαρξη απλής υποθήκης σε ξένο νόμισμα.

Ε επιλογή του νομίσματος στο οποίο θα γίνει η αναγκαστική εκ

τέλεση, αφήνεται στον επισπεύδοντα γιατί κοίθηκε ότι οποιαδη- 

ηοτε άλλη λύση μποοεί να παρουσίαζε μεγαλύτερα μειονεκτήματα: 

ο σταθερός νομοθετικός καθοοισμός ενός ορισμένου ξένου νομίσμα

τος (λ.χ. όολλάοια Η.Π.λ.) μποοεί σε λίγα χρόνια να είχε ξεπε- 

parrtt ί από τα πράγματα, όπως έγινε και με τη λίρα Αγγλίας, που 

πριν από μερικές δεκαετίες ήταν το νόμισμα των διεθνών ναυτι

λιακών συναλλαγών και σήμερα έχει σχεδόν ολοκληρωτικά εκτοηισθεί 

από--το δολλάοιο. Ακόμη ο καθορισμός ως νομίσματος της εκτέλεσης, 

του νομίσματος της υποθήκης μποοεί να δημιουργούσε πρακτικά προ

βλήματα οε περίπτωση που το νόμισνιρ. αυτό δεν χρησιμοποιείται 

συνήθως στις ναυτιλιακές συναλλαγές (λ.χ. ιαπωνικό γεν, σουηδι

κές κοοώνες) ή και νομικά προβλήματα σε περίπτωση χρηματοδοτή

σεων σε πολλαπλά νομίσματα (miltλ-currency). Αν ο πλειστηοια- 

σμός που γίνεται οε συνάλλαγμα ματαιωθεί μιά φοοά γιατί δεν πα- 

οουσιάστηκαν πλειοδότες, τότε το δικαστήριο μποοεί να διατάξει 

τη διενέργεια του και σε δοαχμές. Οπωσδήποτε η δυνατότητα προσ

φυγής στη διαδικασία διόρθωσης του προγράμματος προστατεύει 

τους υπόλοιπους δανειστές από τυχόν αυθαιρεσίες του επισπεύδσν- 

τα. Γιά να αποκλεισθεί η δυνατότητα στοεώόδικων αιτήσεων εκ μέ

ρους του Οφειλέτη, δεν του αναγνωρίζεται δικαίωμα να ζητήσει 

διόοθωση εου προγράμματος ως προς το νόμισμα της εκτέλεσης, 

γιατί κοίθηκε ότι αυτό είναι θέμα ηου αοοοά αποκλειστικά τους 

θανειστές. Το θικαστήριο τόσο στην περίπτωση αυτή όσο και στην 

περίπτωση ματαίωσης του πρώτου ηλ*>στηοιασμού ελλείώει πλειοδο

τών, δεν δεσμεύεται από τη σχετική α ί τη στ, αλλά έχει απλώς την 

ευχέρεια να τη δεχτεί και vc διατάξει την διενέργεια του πλει- 

στηριασμού σε άλλο ξένο νόμισμα ή rt δοαχμές.

Β κατάθεση, του εκπλε ιστηοιάσματε; *·-· η διανομή του σε αυτού

σιο συνάλλαγμα δα γίνει συυωωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 

δεν θα παρομοιάζει προβλήματα, α©ού και σήμχρο τα Ταμεία Παρα

καταθηκών κα. Δανείων είναι εξουσιοδοτημένε να δέχεται καταθέ

σεις σε συνάλλαγμα.

'Αοθοο it

Προσθήκη άρθρου στο π. ".230/1962

Κε το άρθρο αυτό στο Κομά 126’·.’1982 "Παοαχωοηση αγροτικών 

εκτάσεων ιδιοκτησίας Δημοσίας £πι · ·.ιοησεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ! * , 

μετά το άρθρο 3, προστίθεται νέο : ;3οο 3α, σύμφωνα με την 

παοαγρ. 1 του οποίου, μετά την παιτχώοηση από τη ΔΕΗ στο Δημό

σιο κατά κυοιότητα και χωοίς €τντά·-μχγμα αγροτικών εκτάσεων , 

που αποκτούνται από τη ΔΕΗ για κατασκευή υδροηλεκτρικών έογων ή 

γ wa εκμετάλλευση στερεών καυοίμων (λιγνίτης, τύοοη, κ.λ.π.) και 

παύουν να είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση, των εργασιών της 

(άρθρο 1, παρ.1) ή μετά την παοαχώοηση ποοεκο·.νά γιο χοηση από 

τη ΔΕΗ στο Δημόσιο αγοοτικών εκτάσεων που αποκτήθηκαν από τη ΔΕΗ 

νιο υδροηλεκτρικά έργα προς αποτροπή, ενδεχομένων κινδύνων πλημ

μύρας ή κατολίσθησης (άρθρο 2 παο.-l) , η ΔΧΗ και το ηοοαυπικό που 

εργάζεται ο’αυτήν θεν ευθύνοντ&ι για ατυχήματα σε προα*»πο ή γιο 

ζημίες λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων ή κατολισθήσεων που 

τυχόν δα συμβοΰν μετά την πράξη παραχώρησης.



Επίσης oOuesva uc τη 6ν.ατα.£η της ηοοαγοοιβου 2 του άρθρου αυτού, 

για τα ίδια ατυχήματα, το αημόσιο καν το ποοσωπ.4.χό ηου υπηρετεί 

σ’αυτό δεν ευόυνονται oc περίπτωση που το Δημόσιό όι.έθεσε τις πα- 

οογ-Ολλ. εκτάσεις οε αυοικσ ή vouikc nooounc το οποίο, 

crην περίπτωση αυτή φέρουν εύλογα και την ευθύνη.

Κ έλλειωη της ρύθμισης αυτής για την άοση της ποινικής ευθύνης 

της ΔΕΗ, σε περίπτωση ατυχημάτων εντός των εκτάσεων που παοαχω- 

οούνται κατέστησε μέχρι σήμερα αδύνατη τη λειτουργία του NPuou 

1280/1982. Στην εΕυυδετέοωση αυτού του εμποδίου και στην εβασοα- 

λιστ, της ομαλής λειτουονίας του ηαραηανω vouou αποσχοπεk το aoc- 

τεινΟυενο άοθου.

Αθήνα, ' Ό - Μ- 1566

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο σχέδιο Νόμου "Ποογραμματικές Συμφωνίες xc.i Αναπτυξιακές 
Ιυμβάοεις, έντοκη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα, τροποπρίηση του 'Νόμου-'. 2G 2/1982 και άλλες διατάξεις"

1. ΝΟΜΟΣ 1262/1982

α.'Αρθρο 2, ηαράγραωος 1, εόάοιο ιβ

■ ιβ. Εενοδοχειαχές επιχειρήσεις και Εενώνες, σύμσωνα uc 

τους όρους και περιορισμούς αυτού του νόμου και εφόσον 

πρόκειται για ανέγερση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμό Ecvc- 

δοχείων μέχρι 300 κλινών συνολικά. Ο περιοοισμός αυτός 

δεν ε©αομόΐεται ηοοχειμένου για ειδικές rnc.vAiVirις του 

άρθρου 9 παρ. 1 του νόμου αυτού. "

β. 'Αρθρο 3, παράγοοοος 5

* δ. Οι επιχειρήσεις των εδαφίων α, γ και ι της παραγρά

φου 1 του άρθρου 2, που είναι εγχαταστημένες, μέχρι τη 

δημοσίευση του Κ. 1262/1982, στο τμήμα του νομού Κοριν

θίας, ηου συνορεύει με το νομό Αττικής και μέχρι τον

ισμό, όπως και στην βιομηχανική περιοχή ©εσοαλονίκης, 

δικαιούνται των κινήτρων· της ηαοιοχής Ε για τις πραγμα

τοποιούμενες παραγωγικές τους επενδύσεις για επέκταση 

και εκσυγχρονισμό .των εγκαταστάσεων τους, uc τις προϋ

ποθέσεις και Λους περιοοισμούς του νόμου.*Εηίσης επιχει

ρήσεις των εδασίων α, τ και ι .της παραγράφου I του άρ

θρου 2 ηου είναι cτκαταστηυέvcς οε άλλες βιομηχανικές 

περιοχές και βιοτεχνικά χέντοο του ΞΟΜΜΕΧ καθώς και οε 

βιοτεχνικά κέντρα και χτίρια επιχειρήσεων Οογανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Συνεταιρισμών (του άρθρου 2 ηαο.

1 ιστ τού Ν- 3 26 2/2 982? δικαιούνται να λάβουν ττ,ν ζνί- 

ετχυση της επόμενης ευνοϊκότερης, από άποφη κινήτρων, πε

ριοχής από εκείνης στην cnoic ευρίσκόνται, ηροχειμένου· 

για επέκταση και εκσυγχρονιοπό.

Επιχειρήσεις των εδασίων α, γ και ι της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2, που είναι εγχαταστημένες μέχρι τη δημοσίευση 

του S. 2262/1982 στην επαρχία Θεσσαλονίκης του vouou Θεσ

σαλονίκης, δικαιούνται των κινήτρων της περιοχής Β γις 

επενδύσεις πραγματοποιούμενες μέχοι 31 Δεκεμβρίου 1985. 

με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του νόμου. *

γ. 'Αρθρο S, παράγοοοος 2

2. Κ ίδια συμμετοχή του επενδυτή αποτελεί ίδιο κεφάλαιο 

για τις ατομικές εηιχειοήσεις με ύΦος επένδυσης μέχρι 20

εκατομμύρια δοχ. και ετ.ι.ριχο κεοα.ναιο για τις λοιπές, 

πλήν συνετάιοισμών, επενύ-.,«..ς. Προκομμένου περί συνετό·.- 

ρισμών ως ίδια συμμέτοχή νοείται για ucv τους νεοΐ6ο«ά- 

μένους το καταβεβλημένο κεοαλαιό τονί., για δε τους υφι

στάμενους το ποσό της αΰΕησης του συνεταιρικού τους κε

φαλαίου ή c σχημοτ* rn-.*r ηβικού αποθ'.μετικου ή, κατά π»·- 

pin ίωση, η χρησιμοποίηση αποόι,ματιχύν εκτός του ταχτικό·..

Για τις λοιπές περιπτώσεις ως ίδια συμμετοχή του επενδυτ- 

νοείται για μεν νεοϊδουόμενες επιχειρήσεις, το καταβεβλη

μένο κεοάλαιό τους, για 6ε υφιστάμενες c η·. χ_ ι οάσε ι ς, το 

ποσό της αΰΕησης των ίδιον κεφαλαίων τους ή, κατά ηερίτ.τ_- 

οη » της χεοαλοποίησης φοοοκογηθέντων αποθεματι κών , όπως 

αυτά προβλέπονται από την :.είμενη νομοθεσία, εκτός του τα

κτικού. Ατομικές επιχειοήοεις που πραγματοποιούν επενδύσεις 

μέχρι 20 εκ. δραχμές μποοεί νο διατηρούν τη μορφή τους, άν 

εγκοιθεΐ αναπροσαρμογή κόστους μέχρι 30% >αι το συνολικό 

ύφος της επένδυσης υπεσβεί έτσι το όριο των 20 εκατομμυρίων. 

Στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης στις διατά- 

Εεις του νόμου αυτού χαθοοίζ,ονται οι όροι και ο* προϋποθέ

σεις για την κάλυφη της ί61ας συμμετοχής. Σε περίπτωση που 

θα διαπιστωθεί από τα αομ66·.*> όργανα ελέγχου του άρθρου χ 

παο■ 2 του νόμου αυτού, ότι δεν πληοούνται οι ηιό πάνω 

αναιηερόμενοι όροι και προϋποθέσεις, τότε ανακαλείται η ατΡ-

σαση υπαγωγής στο vouc και εηιστρέφονναι οι .υχό·. ι__~-

ηοιηθείσες εκταμιεύσεις κστά τις διαταΕεις του Κώδικα Eic- 

ηράΕεως Δημοσίων Εσόδων.

6.'Αοθρο 5, παράγραφος 5

" 5. Η έναρΕή των εκενδι^σεων του παοόνχος νόμου μπορεί να

γίνεται μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και των 
αναγκαίων δικαιολογητικών οτην αρμάύια . .'...iviu του άρ

θρου 6 παο. 6 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή 

η έναρΕή πραγματοποίησής της επένδυσης γίνεται με απο

κλειστική ευθύνη του επενδυτή και δεν δεσμεύει την κρί

ση της γνωμοδοτικής επιτροπής ούτε την απόοαση της 

Διοίκησης, περί υπαγωγής ή μή τη. επένδυσης στις όιατά- 

Εεις του νόμου αυτού.

Δεν αποτελούν έναρΕη της εηένδ· -π και μπορούν να »ΐοαγ·- 

ιητσποιηθούν και νωρίτερα η κτήση του οικοπέδου, οι προ

καταρκτικές εδα«Γθλογιχές εργασίες πριν από την εκοκαιτή 

των θεμελίων (διαμόρφωση, acpiiroacn) , οι δαπάνες έκδοσης 

οικοδομικής αδείας και οικονομοτεχνικής μελέτης, η cir/o- 

μολόγηση δανείου, το άνοιγμυ πίστωσης και η παραγγελία 

μηχανημάτων μηχανολογικού και λοιπού εΕσπλισμού. C εκτε— 

λωνισμός όμως του μηχανολογικού και λοιπού εΕοπλισυού 

αποτελεί έναοΕη-

Επίσης δεν αποτελούν έναοΕη της επένδυσης οι προκαταρκτι

κές εδαοολογικές χλπ. έοευνες για μεταλλευτικές εη.χει- 

ρήσεις. "

ε.'Αρθρο 8, παράγοοοος 1

* 1. Με απόφαση του Υπουογού Εθνικής Οικονομίας συνιστάται

στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας κεντρική γνωμοδοτική 

επιτροπή με έργο τον έλεγχο της ύπαοΕης των προϋποθέ

σεων για την υπαγωγή στα νόμο αυτόν tMvGiotww πέραν 

ορισμένου ποσού, ηου καθοοίζεται με την ίδια οπόοοοή, 

την αΕίολόγηση των επενδύσεων αυτών καθιύς και την σΕνο- 

λόγηση, οε δεύτερο βαθμό, επενδύσεων, ανεξάρτητα ποσού, 

που έχουν αποοοιρθεί από τις περιφερειακές γνωμοδοτικές 

επιτροηές και τον COKMEX. Με όμοια απόηαση συνιστώνται 

crtic περιφερειακές υπηρεσίες ηεοιοεοειακές yvha*o6otικές 

επιτροπές για τον έλεγχο της ύπαοΕης των προϋποθέσεων 

υπαγωγής στο νόμο επενδύσεων, που θα ηραγματοποιπθούν 

στο διοικητικό όοιο των υπηρεσιών αυτών, έκίους κατώτερου 

από το ποσό ηου καθορίίεται σύμφωνα με τη διάταξη του 

προηγούμενου εδαφίου.

στ . ' Αρθρο 8 , παράγοοοος 3

* 3. Της Κεντρικής Γνωμοόοτικής Επιτροπής προεδρέΰΐι ο 

Γενικός Γοαμματέας του Υπουργείου Εθνικής OiKOvcu.ar - 

ο αναπληρωτές του, που οοίζετοι με απόσασπ του Υπουρ

γού Εθνικής Οικονομίας · Των Περιφερειακών Γνωμοόοτικών 

Επιτροπών ποοεδοεί*ει ο Νομάρχης της έδρας της οικείος 

Υ7ΙΑ, αναπληρανμενος, ec περίπτωση, απουσίας ή κωλύματος, 

από το νόμιμο αναπληοωτή του. *

C. 'Αρθρο 5, πυρόγυασος 2

" 2. Στην Περιοχή Αί παρέχειαι επιχοοήγιιυη μέχρι 3£ ποωο- 

στιαίες μονάδες στο συνολικό ύώος της επένδυσης, για 

επενδύσεις των περιπτώσεων α, β, γ, δ και στ της προη

γούμενης παραγράφου.

Γε επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΒΫΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

χών δάνειον, ομολογιακών δανείων εκδιδουένων or 6nu0cm 

ιγγραοή ή δανείων ar.o άλλ-υς χρηματοδοτικούς οογανιο;.οϋς, 

ληβΛέντων γιο την πραγματοποίησή τους. Το ηοοοοτέ επι

δότησης είναι ισο ποος το ποοοστό εηιχοοήγησης no·· εγ- 

ΗδίόΐΐΛί X3. —.d.L.o γ ua Tc τρίο ηε>ώτα χρόνιο εΕυηη-

Γέτησης των ir.-vcit:'. nev frrw r ->λi->bc . εκτός, από τις 

επενόϋοεις m- περιοχής δ, που ποογιιατoneιούνται στις 

ειδικές ίώνες του άρδρου 3 παοόγραιτος 3, γιο τις πηοίτς 

γ, επιόότί^η επιτοκίου παρέχεται για τα έξι (6) ηοώτα 

χρόνια. Για τον υηοΑοηοαΰ του επιόοτούιιενον τραηεϊικού 

έχινιίου όεν λαΗδώνεται οηόώη r( cEio του οικοπέδου. "

0. Άοθοο 13 , παρά,γραβος 5

5. Το ευεργέτηυα" r« ·ν αοοοολο^ήτι··.· εκπτώσεων ε«χουό^εται 

για το TuAua της επένδώο-τς το udxoi itv εκοτ. 6ρχ. , το 

οποίο ρηορει να υεταεάλλεται αε απόφαση του Υπουργού 

SuvyovlouuO, -5nuooιευόιιενη στην Ικρημι wioa της Κυδεονή- 

σεως. Το ευεογέτηυα των αφορολογήτων εκπτύοεων τ*.α τ·ς 

Εενοόσγειακές επ.γπρΛοεις ισχύει για τις 3ΓΓ· ηρ-Ιτες 

κλίνες. *

I - ' Αρ^Γ- 1" , ·_.-.τ :;.3.χζ '■

1. τ ν.ενόύοι. ' c~.A Γ'-.-.νες ερ·;αίότ·« ντι ς του ε^ωτίριί.. 

f) . τ-ir ι·Γ""· - . η- ■*_ π: ηον·. οηέ·.*·^υ ναυτ . λ ίας .

οι οποίες ε, ίπτουν γ< uia από τις nocSAcniycvtf cr.0 το 

νόνίί αντόν -ιατηγοοί ε·ς. απολαυΓνι ·.■·. ta ι.υιη·,, :'ι.ι.:ΐν το^ 

V0UOV αυτοί, no τις ουνεταιηοτ ικϊς t ..A.ir.*ai ις και 

τ ι Γ c“ · xr ιί*—.or ·. ς τοπ*.κΛ,“ οιπλΑι κο ·. <. ■ οιτήοεις

τους ' Γ rrdlcvrai r.rc.Tcoc. -τη αηό τις Γνυ... *>οτ ι νές

Επιτροπές, '«^rv Oini.nyc οι παοακάΐω ΠΡ'ΰποθέοε ις :

c' ^ πλ» “jc—rtc των cuu εοόντω- τι c -.ι * ε ίο^σης που ovc*

Αινωδωνς ·. την cv ύυστ, ονή> ι or ΕλΑΐνις. οι οποίοι δα 

ΐι ννν ο~·υ ~ »υ* - ΐυιο τουλτ.χιοτο· t.uvia απαυχόλι»σΐίς

πηι »»·.···■ . . ' -ν~* '-<n-rr ι-·»/, r£c»i.- ι.'»»·ι την

ί - της _ . ' ν τη vri*i·»» ·· ητα f r> c^’.^z·

c. X'.i — νόνς"- v- τ·.·-■ ©τΐω' · if -, οir::··■ toy*·. ρτ"λ· 

ΓπιγεϊοηΓ^ ποοεογτται ετ-^'Ά* ιτν^π: από r ·νό“

Aorua ι»ποχοεωτ χώς *·^ϊς>οητέο στην Tpdncic τπς Σλλα- 

6ος. Γ ι c τους ' Ελληνες; ναυτικούς απ- . τε ί τα: vc -_xo«jv 

Oirjrj.npoc;. τρ.ώ- ενώ-· συνολικό ι»ππρεο·.α γ ε ·»αΟι&.

δ) Όλοι οι επενδυτές ενεργούν cnr,x/.iιστ ικα και uovo για 

λογαριάσου τους.

γ. C επαναπατρισμός και η μόνιμη γυχατα'-τοο· των επενίν* 

στην Ελλάδα v.'vrTCi το αργότερε ..έχοι την ολοκλί._·ως·'' 

τοι , uc 6cc~, το doboo αυτό, rui «yvdac'.v".· επενδυσε— 

τους.

6) Γίνετα. ειάικτ, αιτιολογ.νωίη πχ,έταα* από την υηηοεοια 

της ιχαοαγοο-ρου 2 του άρόρου αυτοί, που δημιουργέ £ ται 

στο Υπουργείο Γ*ν·. κής Οιν.ονοιηος. προ ς την αρμόδια 

Γνωμοδοτικό Εηιτεοπή που γνωμοδοτεί κατά περίπτωση.'*

ΤΓ-ΠΕΓ 3 SC3/1SE0

- ’Αρθρο 30

Η ισχύς των διατάξεων των ν.δ. 1312/2?72, ν.6. 1323/1972, 

ν. 289/1576 και ν. 845/1978, Οπως τροποηοιήθηκον μεταγενέ-

]\vpOvJ.£V V.7· ■ν.^'.Ι’.λί·' Τ rj'< 7.aT(t)T£i<!? ί’ΤΓΟ Τ Γ ζ. ΐιδί/ήτ

vr.ctT-^cvTj vdu.sv :
Άρίρι 1.

I. Αγριτ’.χς; πο^ aroy.'i'jvta: μ* :ywolr,ro*t
*ιόπο απί ττ; Δ.Ε.ΙΙ. γυ ν.ατα^χϊυτ '«,ίριτ,λεχιριχών έ;γω·' 
τ] γ:: εχμετα/.'/.υΓτ, ΓΤί^ίών ν.α^ιιμων ,'λίγνίττ,;. tuict, 
/..'/.z.j Χ2: ζα^ιι. /α εινα: αναγχαλ; για την εχττ/.ήρωστ. τ«ν 
αχινών τη;, raf αχωιούντα: χατα χ.^ίτητα ττε ΑημϊΓιε );w- 
ρίς αντάλλαγμα με ααεςατε:; Tsy Διο-.χητιχεύ Σ^μίοίλίον 
τη; Δ.Ε.Η.. εγχιινόμΐνες ατεό τον Γαοοργό Ενέργεια; ν.αι 
Ί',τιχών ΤΤίοων.

Η ·ιετα!ίίααη τ*7*;ε·»τςπ:;ι:τα: με ααεϊεγτ τη; ατόοααη; 
arc τι.; V-'.v:-;c : 0:7Λν: .·ετ.ών' α.α: Γευεγία; ζε. μ:τα- 
γεαοεται ττα ο-.χτια 6:6λ:α μεταγραοων.

Η χατά την ζαροότα ζαρά^ία?; ζαμαχώρηση αζαλ/.ά:
cetc: αζό χά-St οόρο η τέλος J7ZLZ tcj Λτ^μοτίου ή τρίτου.

Γ» Οι ;V γ·' yyycuva ;jll την -ροττγούμ rvr, 7T2C3-
ττί ΕΓ7·. -γ·'»'*τ- • τττ ArrJLOTic y—Λττύν: s’) VS λ.__'

•Sevti . 7ί ST7.T ή. riivw'^ ν' ' * * -!1772Γ£·.ς τητ
τ:*/.ή; voy-oSt-O - 7f ';rw-"'.xcvT J 7.ττρ^:τ7ττ·ν' ’■ *^υνε Τ 7 Τ

*'.■***" »', “·*7 e;j.7Τ νή "’'ί 12 V s* >η Γ*' Τ'*·/ η ‘*εω ργιχ *.
εχν.ετάλλενττ <' να χτενταονται ολόχ/το?.; τ τμήματα αϊ
τών αναίααωτέε; οασιχε; ετ.τά-ε·.;. at ζεοίζτωαη ζοο εε 
είναι χατάλλτ,λες για γεωαγιχή ή χτηνοταοοιχή εχμετά/.· 
λεααη. γ) να ίιατίίενται τμήαατα αυτών -;ια οιχιαε ./.τ 
αζαα.ατάατααη των μελών των γεωργικών χα. ν.ττνοτοοοια.ώ · 
ουνεταιμιαμών ;·.α. των αχτημόνη. ττου; τζείευ; 5:ατι·9εττ 
τ εχμετάλλεατη τιον εχτάτεων. χα·5ω: να· a/.λοτ- ατάιε
ζου εγτ.αίίτταντα: μόνιμα ατον οιχιαμό για ττν εςαζτε: 
τηζη των y.αγχω·? τη; λειτε.αγια; τυ. εζντυ.. χαι ϊ; ν_ 
οιατίΔεντα: ατεε; Οογα-ιεμαυε Τοζιχή; Λ -εε.ειχηαης —.: 
χαήαει; ζου είαζηοετοιαν του; αχοζου; τους.

Άρόρο 2.

1. -Αγροτιχέ; εχτααει; ζου αζ:χτή·5ην.α·. αζό ττ, Δ.Ε.Η. 
γιο υεεοηλεχτρι/.ά έργα ζρο; αζοτροζτ ε 'ίγόοενων τ.ι·'ϊό- 
νω' ζληαμύρα; τ χατολίαΔτζηε μζορούν ν; ζαεαγωε·...τ:. 
ζροαωαινά για γαήαη ατο Λτα-όζιο χε αζόαααη του Δόιχττ'- 
α.ού Συμβουλίου τη; ΔΈ3Η εγχριντυενη αζό τον Τζαυργό Ε
νέργεια; χα: Φυαιχών Πόρων.

0: εχτάτει; ζου μζοοούν να ζαραγωοηόουν είναι εχε·νε; 
ττ.; ζώνη; μ-εταζΰ των υύομέτρων τη; ανώτατη; ττά-όμτ: 
λειτουργίας ν.αι της ανώτατης ττάΔμη; ζλημμυρών.

2. Ο: εχτααεις της ζροηγούμενης ζαοαγράρου μζορούν να 
ζαραγωρούντα. αζό το Δημότιο αε αχτήμονες ή σε αγροτιχουε 
ή χτηνοτροοιχούς συνεταιρισμούς ή σε χτηνοτοεχοου; ή ζαλλι- 
εργητός για ζροαωρινή γρήση χα: χωρίς ατ/τά,.λαγμ-. με αζο- 
οε'/.ειστιχέ σχοζο τη όοαχή ή χαλλιέργεια. ή να κηρύσσονται 
ολόχληρες ή τμήματα αυτω- αναϊασωτόες. Σε τά-ύε ζεριζτω- 
αη αζαιτείται η σύμ-οωνη γνώμη της ΔΕΗ.

Η ανέγερση οζο.ουογζοτε. μόνιμα.· ή ζροσωρινού χτίσμα-



4τος για κατοιχί* ή xat προσωρινή διαμονή .βπβγοβΜβτβι. 
Ο: πασακάτες τιμωρούνται ciisavα με τον Π οινικύ Κώδικσ 
•at: ττ κτίσυατα κατεδαφίζονται κατά τη διαδικασία κατεδά- 
c:7ης αντίθετων.

IX.il. 603/'24.1U.1 Wife ΨΣ.Κ. 182/Α'.

Κώδικας Πολίτικης Δικονομίας.

Αρθρο 11W2.— νΟλοχΛΓ,ρωτη ϊβυ πλειστηριασμού).

Αρθρο iOOi.—‘,Κηριικας - Λωριστός πλειστηριατμός 
για κάθε ακίνητο,.

1. Την ήμερα τον ΠΛειστηριασμου και αμέσως πριν άρχετε! 
πρεπει ο πλειστηριασμός να κηρυχθεί από χηρυκα χαι αυτό να 
αναοερθει στην έκθεση τον π/.ειστηριασμου.

X. Αν με την ίδια έκθεση κατασχέθηκαν περισσότερα ακίνη
τα τον βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια, αντί πλειστηριάζο- 
νττι χωριστά την ίου ήμερα. Εκείνος κατά τον οποίου στρέ
φεται η εκτελεση η ακλιως ο υπάλληλος τον πλειστηριασμού 
ορίζει τη σειρά με την οποία κατακυρώνονται αυτά. Μόλις 
το πλειστηρίαομα των ακινήτων που κατακυρώθηκαν κα /ό- 
ψει το 3030 της απαιτητής. εκείνου υπέρ τον onotou γίνετα: 
η εχτελεοη, των δανειστών τον αναγγέλθηκαν χαι τα έρό
τα της εχτε/.εσης, παύε; ο πλειστηριασμός των λοιπών ακι
νήτων.

Αρθρο 10Ί2.— ^Αποκλίσεις για τον πλειστηριασμό πλοίου).

1. Ο πλειστηριασμός τον χατασχεμένου πλοίου γίνετα: 
ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας τον λιμανιού όπου 
βρίσκεται το πλοίο κατά την κατάσχεση. Η αναστολή τον 
άρθρου 1000 δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες.

2. Ί'ο πρόγραμμα τον πλειστηριασμού πλο;ου επιδίδεται 
και στον πλοίαρχο, στο λιμενάρχη του λιμανιού όπου το πλοίο 
κατασχέθηκε χα; στο ναυτικό απομαχικό ταμείο χαι κατατί
θεται στον επάλληλο του πλειστηριασμού.

3. Τοιχοκόλληση του προγράμματος του πλειστηριασμού. 
όταν απαιτείται κατά το άρθρο 999 παρ. 2. γίνεται στο λι
μεναρχείο του λιμανιού οπού εγινε η κατάσχεση και σε φανε
ρό μέρος του πλοίου.

4. Η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα της κατάτα
ξης γίνετα: κατά πρώτο λόγο σύμφωνα με τ:ς διατάξεις 
του κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΙΙρπγοαμμ/ατπκές συμφωινίε-ς χα: αναπτυξιακές συμόασεις,
ένταξη επβνόύοεω// στα Μεσογικακα Ολσκ/υηρωμχνα Προ
γράμματα. τροποποίηση του νόμου 1262/1982 χιαι άλλες
διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

11 ρογραμματικές σοουφωνίες - αναπτυξιακές σιμιόασιις.

'Ελταξη επενδύσεων
στα Μεσογειακά Ολσκληρωμένβ Προγράμματα.

'Αρθρο 1.

11 ρογραμματικές Λειφωνίες χαι αναπτυξιακές σ-μΑασεις

1. Στα πλαίσια της αναπτυξιακής χαι βιομηχανικής πο
λιτικής και γι-α την οργανική ένταξη δραστηρκνττΓτων του μη 
δημόσιου τομέα της οικονομίας στη συνολσχή εθνική αναπτυ
ξιακή προσπαθει α κα; γκα την κάλυψη των ΧΛογκων της 
ελληνικής οικονομίας σε προϊόντα, έργα ή υπηρεσίες, οι Υ
πουργοί Εθνικής Οκκονοαίας. Βιομηχανίας. Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και οι κατά περίπτωση συν αρμόδιο: υπουργοί μπο
ρούν vj συνάπτουν με'φυσικά ή νομικά πρόσωπα προγραμμα
τικές συμφωνίες ( Π.Σ.) και αναπτυξιακές συμβάσεις (Α.Σ.) 
για' λογαριασμό του Ελληνικού . Δτμοσίσυ ή συγκεκριμένων» 
φορέων του Ατμοσίου τομέα (άρθρο 1 π»ρ. 6 του Ν. 1256/

! 982 ΦΕΚ 65';. Εκτός από την πεσίπτωση της πασ.
5 αυτού τσυ άιθρου. για τη σύναόη των Π.Σ. και ΑΣ. απαι
τείται γνωμοδότηση της Επιτροπής Π οογρχΑκατπυών Συα- 
οωνιών κα: Ν'· ζπτυξιακών Συμβάσεων -ΕΠΣΑΣ'.

2. Οι προγραμματικές συμφωνίες ίΠ.Σ.'· είναι σύκο ώνιες 
- πλαίσια μεταξύ του Δτμόσιου και ουσικων ή νομακών προ
σώπων. ιδίως τιοαηχανικών. βιοτεχνικών κα: λοιπών επι
χειρήσεων ή κοινοπραξιών, συλλογικών οορέων. κλάδων, υπο- 
κλάίων ή δρσαστηρ»οτήτων του δημοσίου, κοινωνικού ή και 
ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Οι προγραμματικές συμοω- 
νίες αποίλέπουν στον προγραμματισμέ των δ;αττητιοτήτο»ν 
στις οποίες αναιοέσοντα: κα: μπορούν να περιλααίάνουν συθαί- 
σεις σχετικές με όλους τσυς του,είς της κ-υδερντ.τική,ς πολι
τικής. Αίως με. επενδύσεις, κρατικές προμήθειες, τιμές 
προϊόντων κα: υπηρεσιών, απασχόληση κα: εργασ:ακες σχέ
σεις. Οι αναπτυξιακές συυ.όαη:ς (Α.Σ.) είνα: σνμδάσσ.ς με
ταξύ του Λτμοτίου κα: ενός ή περισσοτέρων φυσικών ή νομι
κών προσώπων για ττ-ν εκτέλεση συγκεκριμένου έργσυ η την 
παραγωγή προϊόντος, που απαιτεί - νέα επένδυση ή την ε
φαρμογή >εζς τεχνολογίας ή καινοτομίας ή την κατασκευή 
προτύπου ή την ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνολογίας ή 
ειδική γνώση.

3. Ο: II-Σ. κα: ΑΣ. που αφορούν προμήθειες ή αναθέ
σεις έργων κατασκευής εξοπλισμού και μηχανημάτων ή κα
τασκευές βιομηχανικών μονάδων με οικονομικό μέγεθος που 
δβν υπερίαίνε! για κάθε Π.Σ. ή·Α.Σ. το 10% του ετήσιου 
προγράμματος δημόσιων επενδύσεων της χώρας μπορούν να 
συνβκτονται μόνο από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας. Η επιλογή των προμηθειών ή αναθέσεων: 
έργων γνσ τις οποίες θεωρείται σκόπιμη η σύναψη προγραυυ- 
ματτσκών συμφωνιών και αναπτυξιακών συμβάσεων γίνετα: με 
σπόοαση των αρμόδιων κατά την nap. 1 υτχυσγών, ή του Υ- 
■οουργχνύ Βιομηχανίας. Ενέργειας κα: Τεχνολογίας στις πε- 
ριπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρετγράφου αυτής, ύστε
ρα από γνωμοδότηση της ΕΠΣΑίΣ. Η σύναψη των προγραμ
ματικών συμφωνιών (ΠΣ.) και ατναπτυξ ιχκών συμβάσεων 
(ΑΣ.), πΟυ σφοσούν προμήθειες ή αναθέστε:ς έργων γεύεται 
ύστερα από διαγωνισμέ ή με πρόκτκληση γ:α εκδήλωση ενδια
φέροντος κα: διππραγματεύσε:ς ή με απευθείας .ανάθεση μετά 
από διαπραγματεύσεις. Η επιλτπή του τρόπου με τον οποίο 
θ-α σαναφθε· η συγκεκριμένη ΠΣ. ή ΑΣ. γίνετα: με απόφα
ση των αρμόδιων κατά την nap. 1 'υπουργιών. ή του Υπουρ
γού Βιομηχανίας. Ενέργειας κα: Τεχνολογίας στες ntpt- 
πτώοευς τσυ πρώτου- εδαοίου της παραγράφου χυτής, ύστερα 
οπή.γνωμοδότηση της ΕΠΣΑΣ.

4. α) Με απόφαση των αρμόδιων κατά τις διακοπείς των 
ταρ. ί και 3 υπουργών, ύστερα από γνωμοδότηση της 
ΠΠΣΑΣ, μστοσεί να εξουσιοδοτούνται φοοεάς του δτμπσίου 
τταέα να συνάπτουν οι ίδιοι γτα λογαριασμό τους ή για λυ- 
γαριοΒμό άλλων φορέων αναπτυξιαχές χμόάσεις. ΣτηΓ·> πε- 
σίπτωση αυτή, οι αναπτυξιακές συμβάσεις υπόκέτντα: στην 
σγκριση του εξσυσταδοταύντος απουργού που παρέχεται ύστερα 
από γνωμοδότηση Της ΕΠΣΑΣ.

[5) 1> αρμόδιοι κατά τις διακρίσεις των παρ. 1 κα. 3 υ
πουργοί. μπορούν να εξουσιοδοτούν φορείς του δημοσίου τοαεα 
για τη σύναψη κα; εκτέλεση αναπτυξιακών σιμόάσεών για 
την εφαρμογή της προγραμματικής συμοωνίας.

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εύνικής Οικονο
μίας. Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ε'ώργειας jcxi Τεχνο
λογίας. που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυίβσνήσεως, 
ρυθμίζονται και κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατά
ξεις. οι λεπτομβοειες που αφορούν τη δ:αδ’κασία σύνσδης 
προγραμματικών συμφωνιών και αναπτυξιακών σμόάσεων, 
τον τοότπο εκτέλεσης κα: ποπακολούθησης της εκτέλεσής τους, 
τις διαδικασίες επιλογής και εκτέλεσης των πραεηθειων 
κα: ανάθεσης έργου που διενεογείται με ΠΣ. και ΑΣ. και 
το; καθαρισμό ειδικών διαδικασιών για τηυ έγκριση και


