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1) ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Η παρουσίαση ξεκινά με την εισαγωγή, όπου καταβάλλεται μια 
προσπάθεια κατανόησης της σύνδεσης της οικονομικής πολιτικής της χώρας 

με τους εκάστοτε εν ισχύ αναπτυξιακούς νόμους. Στο 1° Κεφάλαιο, γίνεται 
αναφορά στην έννοια και μορφή των αναπτυξιακών νόμων, καθώς και στη 

σημασία αλλά και αξία που έχουν για την οικονομική ζωή της χώρας. 

Επιπλέον, αναφέρονται τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός σωστού 

αναπτυξιακού νόμου. Στο 2° Κεφάλαιο, αναφέρονται όλοι οι αναπτυξιακοί 

νόμοι, οι τροποποιήσεις και οι συμπληρώσεις τους, μαζί με τη χρονολογία 
ψήφισής τους καθώς και οι γενικοί στόχοι που θέτουν. Στο επόμενο 

κεφάλαιο, ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των αναπτυξιακών νόμων, 
με ταυτόχρονη παρουσίαση των προτεραιοτήτων αλλά και των 

σημαντικότερων σημείων τους. Στο 4° Κεφάλαιο, οι παρουσιασθέντες 

αναπτυξιακοί νόμοι συγκρίνονται μεταξύ τους και εξάγονται πολύτιμα 

συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των διατάξεων τους. Ακολουθεί ο 

επίλογος, όπου γίνεται μια ανακεφαλαίωση και σύνδεση των όσων έχουν 

αναλυθεί και η παρουσίαση κλείνει, με αναφορά στην χρησιμοποιηθείσα 
βιβλιογραφία, καθώς και με την επισύναψη ενός αναπτυξιακού νόμου στην 

αυθεντική του μορφή.

2) 1° ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οικονομική πολιτική και η αναπτυξιακή πορεία μιας χώρας 

αποτελεί μια από τις σοβαρότερες και κυριότερες ευθύνες της εκάσιοτε 

κυβέρνησης, αφού συνδέεται άμεσα με την οικονομική πρόοδο της ίδιας της 

χώρας, αλλά και των πολιτών'της. Με την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων 

και πολιτικών, η πολιτική εξουσία κατευθύνει και στηρίζει την ιδιωτική
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επιχειρηματική πρωτοβουλία, με γνώμονα την οικονομική ανάπτυξη και 
ευμάρεια της χώρας. Η ενσάρκωση του κυβερνητικού οικονομικού 
προγραμματισμού παρέχεται μέσω των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων και 

των τροποποιήσεών τους, που «αναγκάζουν» ή έστω «πειθαναγκάζουν» τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις (με φορολογικά κίνητρα, φοροαπαλλαγές, 
επιχορηγήσεις, ενισχύσεις κτλ), άλλοτε χαλαρά και άλλοτε έντονα, να 
κατευθύνουν τις επενδύσεις τους προς τα επιθυμητά σημεία.

Η πρώτη τέτοια συγκροτημένη προσπάθεια για τη χώρα μας, 
υλοποιήθηκε με το νόμο του 1953 περί προσελκύσεως αλλοδαπού 

κεφαλαίου (γνωστός και σαν «Νόμος Μαρκεζίνη» από το όνομα του τότε 

υπουργού που τον συνέθεσε) και έκτοτε κάθε μεταπολεμική δεκαετία είχε 

και το δικό της αναπτυξιακό νόμο με τις απαραίτητες μετέπειτα 
συμπληρώσεις του. Την δεκαετία του 80 ίσχυε ο Ν. 1262/82, την επόμενη ο 

Ν. 1892/90, που δέχθηκε διάφορες τροποποιήσεις με σημαντικότερες αυτές 
που περιγράφονται στο Ν. 2234/94, ενώ μόλις πρόσφατα, αντικαταστάθηκε 

κι αυτός από το Ν. 2601/98 που προφανώς θα ισχύει για την δεκαετία του 

2000.

β) ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΝΟΜΩΝ

Πολύ συχνά, κι αυτό ιδιαίτερα στις υποανάπτυκτες ή στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και σε λιγότερο ή ασήμαντο βαθμό στις 
ανεπτυγμένες, η εφηρμοσμένη οικονομική πολιτική του κράτους 

καταστρώνει ή καταβάλει «οργανωμένες» προσπάθειες για την ανάπτυξη και 

περαιτέρω προώθηση της εθνικής οικονομίας.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι ως επί το πλείστον ο λεγόμενος 

«ενδεικτικός προγραμματισμός», με σπουδαιότερη πρακτική μορφή τα 

γνωστά μας «Πενταετή προγράμματα», και τα πόσης φύσεως κίνητρα (φο

ρολογικοί, χρηματοδοτικά, νομοθετικά, διοικητικά, χωροταξικό κ.ό.) για την 

παρακίνηση-ενεργοποίηση του ημεδαπού επιχειρηματικού κεφαλαίου αλλά
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και για χην παρακίνηση-προσέλκυση χου αλλοδαπού επιχειρημαχικού 
κεφαλαίου.

Αυχή η δεύχερη μορφή εργαλείων που χρησιμοποιεί η κραχική 

εφηρμοσμένη οικονομική πολιχική, δηλ. χα κίνηχρα που απευθύνονχαι είχε 

σχο ημεδαπό, είχε σχο αλλοδαπό επιχειρημαχικό κεφόιλαιο, έχει χη μορφή 
νόμων που είναι ευρύχερα γνωσχοί ως «αναπχυξιακοί» νόμοι (ή «επενδυχικοί» 

νόμοι). Οι αναπχυξιακοί νόμοι δεν είναι χίποχε άλλο, παρά η νομοθεχική 
παρουσίαση χων κινήχρων, που χο κράχος κρίνει σκόπιμο κάθε φορά να 

δώσει σχο ημεδαπό ή αλλοδαπό κεφάλαιο, ώσχε εκείνο να ενεργοποιηθεί 

προς χην επιθυμηχέα καχεΰθυνση. Φυσικά, αυχή η «νομοθεχική παρουσίαση» 

δεν έχει χη μορφή μιας ασύνδεχης απαρίθμησης διαχάξεων, αλλά ανχίθεχα 
ενός ουνεκχικού συνόλου, που χο διακρίνει εσωχερική συνέπεια, 

μεθοδικό ιηχα και η φιλοσοφία χου κράχους περί χο οικονομικού γίγνεσθαι 
χης εθνικής οικονομίας.

Καχά κανόνα, οι αναπχυξιακοί νόμοι είναι λεπχομερείς και 

εκφράζουν χη μορφή χης πολιχικής βούλησης χου κράχους για χην προώθηση 

χης οικονομίας. Απαριθμούν χα κίνηχρα λεπχομερειακά, περιγράφουν χις 

ακριβείς προϋποθέσεις, προχείνουν με σαφήνεια χους όρους χων επενδυχικών 
σχεδίων, παρέχουν σαφείς ποσοχικούς προσδιορισμούς, δίνουν χους 
απαραίχηχους ορισμούς χων ανχικειμένων που διαπραγμαχεύονχα ι, 

καθορίζουν χις σχεχικές διαδικασίες καθώς επίσης και χις ανάλογες 

ποιοχικές, χρονικές, ποσοχικές, χωροχαξικές, νομικές και νομοθεχικές 

ρυθμίσεις, με βάση χις οποίες καχόπιν χο ιδιωχικό επιχειρημαχικό κεφάλαιο 
(ημεδαπό ή ξένο) θα δρασχηριοποιηθεί, αν κρίνει όχι χο συμφέρει.

Με άλλα λόγια, οι αναπχυξιακοί νόμοι δεν κάνουν χίποχε άλλο, 
παρά να «περιγράφουν» με σαφήνεια χο πλαίσιο επιχειρηματικής 

δρασχηριόχηχας που χο κράχος κρίνει όχι είναι αναγκαίο για χην ανάπχυξη ή 
χην περαιχέρω προώθηση χης οικονομίας. Αν μάλισχα ένας αναπτυξιακός 

νόμος είναι αρκεχά μελεχημένος και συγκροχημένος με επισχημονχκή 

συνέπεια, είναι δυναχό να ανχικαχαστήσει άλλες επί μέρους πολιχικές του 

κράχους και ιδίως εκείνες, που αναφέρονχαι σχη βιομηχανική και την 

περιφερειακή πολιχική.
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γ) ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΝΟΜΩΝ

Ο ρόλος που μπορεί να παίξει ένας αναπτυξιακός νόμος στην 

ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας είναι αρκετά σημαντικός. Ένας άρτιος 
νόμος συνδράμει καταλυτικά προς μια ορμητική ανοδική πορεία του 

οικονομικού γίγνεσθαι. Μπορούμε να βρούμε αρκετά παραδείγματα τέτοιων 
νόμων σιην πρακτική πολλών χωρών, ιδίως υποανάπτυκτων και 

αναπτυσσόμενων. Για τη χώρα μας π.χ. αυτό ισχύει για το νόμο του 1953 

περί προσελκύσεως αλλοδαπού κεφαλαίου (γνωστός και σαν «Νόμος 

Μαρκεζίνη»)- ένας νόμος που πραγματικά βοήθησε την τότε θανάσιμα 
νοσούσα ελληνική οικονομία να σπάσει το φράγμα της παρακμής και ν' αρ
χίσει την ανοδική της πορεία με αξιόλογους ρυθμούς.

δ) ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Όπως είναι φανερό, για να παίξει τον αρμόζοντα ρόλο ένας 

αναπτυξιακός νόμος πρέπει να διαθέτει ορισμένα γνωρίσματα. Έτσι θα 

πρέπει :
S να μην είναι πρόχειρα κατηρχισμένος.
S να έχει εσωτερική συνοχή, ώστε να μην αντιφάσκουν οι επί 

μέρους ρυθμίσεις και διατάξεις του.
S να έχει διάρκεια και συνέχεια, χωρίς να αλλάζει κάθε φορά που 

αλλάζει η κυβέρνηση.

Αλλαγή ενός αναπτυξιακού νόμου νοείται μόνον, όταν εξαιτίας της 

παρέλευσης του χρόνου τα δεδομένα του κορμού έχουν αλλάξει. Αντίθετα,' 

όταν προκύπτουν ορισμένα επί μέρους νέα στοιχεία, αυτά μπορούν να 

ενσωματώνονται στο νόμο με συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Γενικά 

μπορούμε να πούμε, ότι ένας αναπτυξιακός νόμος υπό ομαλές
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προϋποθέσεις, δε θα πρέπει να αλλάζει πριν παρέλθει δεκαετία. Το χρονικό 
αυτό διάστημα απαιτείται προκειμένου, αφενός ο ίδιος ο νόμος να αποδώσει 

σε ορισμένες ρυθμίσεις του, αφετέρου δε , να παρέχει χρονική συνέχεια προς 

τον ιδιώτη επιχειρηματία, ώστε αυτός να ενεργοποιηθεί με σιγουριά και 
βεβαιότητα. Στη χώρα μας μπορούμε να πούμε ότι ο κανόνας αυτός μάλλον 
τηρήθηκε λίγο ή πολύ.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει ένας καλός 

αναπτυξιακός νόμος, είναι η σύνδεση του με το «περιβάλλον». Ως 
«περιβάλλον» εδώ νοούνται οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι, η 

γενικότερη νομοθεσία, η γενικότερη (εφηρμοσμένη) οικονομική πολιτική του 
κράτους και τέλος, οι ειδικότερες πολιτικές και ιδίως η βιομηχανική, η 

περιφερειακή, η αγροτική και η φορολογική πολιτική.
Σημανπκή αρετή για ένα αναπτυξιακό νόμο είναι επίσης η άρτια 

φιλοσοφία του. Έτσι το κράτος πριν προχωρήσει στην κατάρτιση ενός τέτοιου 
νόμου, θα. πρέπει πρώτα να καθορίσει με σαφήνεια, σοβαρότητα και 
πληρότητα τη φιλοσοφία του. Με άλλα λόγια, να καθορίσει τι θέλει, τι επι

διώκει και με ποια μέσα θα το επιδιώξει. Κι εδώ δεν έχουν σχέση μόνο οι 
«τεχνικές» μορφές των επιδιωκόμενων στόχων, αλλά και η ουσιαστική τους 
πλευρά. Δηλαδή η αξία τους, η εμβέλεια και σημασία τους για ολόκληρη την 

εθνική οικονομία, οι ποιοτικές τους διαστάσεις κ.ο.κ.
Μια επιπλέον επιθυμητή αρετή είναι η λεπτομερειακή μελέτη και 

κατάσϋρωση του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αφήνει το παραμικρό 

αντικείμενο χωρίς τη δική του «προσωπική» ρύθμιση. Επομένως, ασάφειες, 
διλήμματα, υπουργικές επεξηγήσεις εκ των υστέρων, κενά στο νόμο, 
αρρύθμιστα στοιχεία, ακροβατισμοί και άλλα παρόμοια αποδυναμώνουν 
έναν αναπτυξιακό νόμο σε σημαντικό βαθμό.

ε) ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Η αξία ενός σωστά δομημένου αναπτυξιακού νόμου, που είναι 

σαφής και κατατοπιστικός, χωρίς αμφιλεγόμενες και αντικρουόμενες
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διατάξεις και διακρίνεται για την συνοχή του είναι πραγματικά μεγάλη, αφού 
αποτελεί το «όχημα» για την υλοποίηση του οικονομικού προγραμματισμού 
μιας χώρας, αλλά και των οικονομικών δεσμεύσεων της πολιτικής εξουσίας 

έναντι των πολιτών. Επιπλέον, δεδομένης της συμμετοχής της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελεί το μέσο για την εφαρμογή αποφάσεων-εντολών 

οικονομικού περιεχομένου, που προέρχονται από το οικονομικό επιτελείο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της προσπάθειας ισχυροποίησης, 
αλλά και ενίσχυσης της οικονομικής θέσης της Ευρώπης στο παγκόσμιο 
οικονομικό στερέωμα. Μάλιστα στις ημέρες μας, όπου ο διεθνής 

ανταγωνισμός έχει καταστεί αδυσώπητος και ανηλεής, η αξία ενός συνεπούς, 

συνεκτικού, μακρόπνοου αναπτυξιακού νόμου προσαρμοσμένου στις τοπικές 

οικονομικές ιδιαιτερότητες, δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας, που 
αφενός μεν ευνοεί και διασφαλίζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, 

αφετέρου δε θωρακίζει την χώρα έναντι διαφόρων ξένων οικονομικών 
επιβουλών.

3) 2° ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΨΗΦΙΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

α) Ο Ποώτοο ΑναπχυΕιακόο Nouoc 2687/1953 (Ncmoc 

«Μαοκεξΐνη»)

β) Ν. 4171 xnc 23-5/3-6-61 ίΑ 93)

Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως 

της Οικονομίας της Χώρας.



γ) Π.Υ.Σ. 132 τηο 19/20-10-62 <Α 1701

Περί της οικονομικής και τουριστικής αναπτύξεως ενίων 

παραμεθορίων περιοχών του Κράτους.

δ) ΓΙ.Υ.Σ. 235 xnc 29/31-12-65 ΙΑ 2461

Περί υποβοηθήσεως της βιομηχανικής αναπτύξεως της Χώρας.

ε) Α.Ν. 147 xnc 4/9-10-67 (A 1731

Περί συμπληρώσεως της περί κινήτρων δια βιομηχανικός επενδύσεις 

κείμενης νομοθεσίας.

στ)Α.Ν. 148 uric 4/9-10-67 (A 173)

Περί μιέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς.

ζ) Α,_Ν. 149 xnc 4/9-10-67 ίΑ 1731

Περί παρατάσεως ενίων διατάξεων Νόμων και Νομοθετικών 

διαταγμάτων : α) Ν.Δ. 2176/1952, β) Ν.Δ. 4002/59, γ) Ν 3949/59 
και Ν.Δ. 3765/57 «προς υποβοήθησιν της βιομηχανικής αναπτύξεως 

της Χώρας».

η) A N^lg xpe 18/23-5-68 fA 113)

Περί τροποΗοιήσεως των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του 

Νόμου 4171/1961 «περί λήψεως γενικών μέτρων δια την 

υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της Χώρας».

θ) Α.Ν. 607 xnc 11/11-11-68 (A 259)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 147/1967 
περί κινήτρων βιομηχανικής αναπτύξεως.

ι) Ν.Δ. 1078 xnc 23/27-12-71 fA 2731

Περί λήψεως φορολογικών και άλλων τινών μέτρων προς ενίσχυσιν 

της περιφερειακής αναπτύξεως.



fA 1371

Περί ιροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθ. 4171/61 
Νόμου «περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της 

αναπτύξεως της Οικονομίας χης Χώρας».

ιβ) Ν.Δ. 893 me 1/1-6-71 (Α 1101

Περί παραχάσεως χων προθεσμιών υπαγωγής παραγωγικών 
επενδύσεων εις χας ειδικές διατάξεις ( αρθρ. 1-5) χου Νόμου 

4171/61 «περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν 

αναπτύξεως της Οικονομίας χης Χώρας.

ιγ) Ν.Δ. 1297 xnc 6/8-12-72 ίΑ 217)

Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή 
μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών 
μονάδων.

ιδ) Ν Α. 1134 Tnc 19/19-4-72 ίΑ 52)

Περί τροποποιήσεις και cπJμπληpώσεως χων διατάξεων χου άρθρου 

6 χου Ν.Δ. 1078/71 περί λήψεως φορολογικών και άλλων πνών 

μέτρων προς ενίσχυσιν χης Περιφερειακής Αναπχύξεως.

ιε) Ν.Δ. 1312 tnc 24724^12-72 ίΑ 2Ζ2\

Περί νέων μέτρων προς ενίσχυσιν χης Περιφερειακής αναπτύξεως.

ισχ) Ν.Δ. 1313 τηο 24/24-12-72 (A 232)

Περί μέτρων ενισχύσεως της Τουριστικής Αναπτύξεως

ιζ) Β.Δ. 107 xnc 16-1/6-2-73 ΙΑ 32)
».

Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμου 4171/61, ως ούτος 

ετροποποιήθη ή συνεπληρώθη μεταγενεστέρως εις ενιαίον κείμενον 

Νόμου υπό τα στοιχεία «Νόμος 4171/61 περί λήψεως γενικών 

μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της Οικονομίας της 

Χώρας».



ιη) Ν.Δ. 1378 xqc 5/7-4-73 (A 80)

Περί τροποποιήοεως και συμπληρώσεως ίου Νομοθετικού 
Διατάγματος 1313/1972 «περί μέτρων ενισχύσεως της Τουριστικής 

Αναιττύξεως».

χθ) Ν. 159 xnc 9/9-9-75 (A 192)

Περί τροποποιήοεως και συμπληρώσεως του Νόμου 4171/1961 

περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως 
της οικονομίας της Χώρας» και άλλων τινών διατάξεων.

ιι) Ν. 289 xnc 1/3-4-76 ίΑ 761

Περί παροχής κινήτρων δια την ανάπτυξιν παραμεθορίων περιοχών 

και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων.

ιια) Ν. 849 xnc 21/22-12-78 (A 2321

Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 

οικονομικής αναπτύξεως της χώρας

up) Ν. 1116 tile 7/141-Μ1 ίΑ 81

Για την παροχή κινήτρων ενισχύσεως της περιφερειακής και 
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και τη ρύθμιση συναφών 
θεμάτων.

ιιγ) Ν. 1262 tnc 14/16-6-82 ίΑ 70\

Για την παροχή κινήτρων ενισχύσεως της οικονομικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών 
διατάξεων.

ιιδ) Α.Υ. Οικ. Υπ’ αοιθιι. Ε16179/300 Tnc 27-11/31-12-85 ίΒ 840ΐ

Παράταση προθεσμίας ισχύος των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972.
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ιιε) Πο. Δ. 245 xnc 7/29-7-86 fA 1171

Επέκταση της ισχύος του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 « Για την 

παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης της χώρας κ.λ.π.» (ΦΕΚ τ. A 70/16.6.1982).

ιιστΙΝ. 1682 xnc 14/16-2-87 (A 141

Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής. Προγραμματικές 

συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα 

Μεσογειακά Ολοκληρωμένο Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 

1262/ 1982 και άλλες διατάξεις.

ιιζ) Ν. 1892 xnc 31/31-7-90 fA 101)

Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

Ιιη Ν. μπ' αοτθιι. 2157/28.6.93 fA 1091

Μέτρα για την τόνωση της Οικονομίας.

ιιθ) Από<ο. an' αοιθ. 31307/Υπουον. Εθνικήc OiKovouiac. 

Οικονοαικών και Epyaaiac 23.8-9.9.93 ίΦΕΚ 696 B1

Συμπλήρωση της 31730/1 9.88 Κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας·-Οικονομικών και Εργασίας «επιδότηση 

επιχειρήσεων παραμεθορίων περιοχών Δ' και Γ' του Ν. 1262/82» 

που τροποποιήθηκε με τις 30845/9.5.89 και 32256/14.2.91 
όμοιες.

ill) Ν. υπ' αοιθ. 2166/24.8.93 (Α 1371

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και 

άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.’

ιιια) Ν. υπ’ αοιθ. 2234/31.8.94 ΙΑ 1421

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1892/1990 «Για τον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
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ιιιβ) Πρ. Διατ. Yu' αοιθ. 456/29.12.95 1269)

Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο ίων κειμένων διατάξεων 
που αφορούν την παροχή επενδυτικών κινήτρων.

ιιιγ) Ν. UH' αοιθ. 2601/15.4.98 (Α 811

Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και 

περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας και άλλες διατάξεις.

ιιιδ) Ν. υπ' αοιθιι. 2992/20.3.2002 ίΑ 541

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.
Περί παροχής κινήτρων δια την ανάπτυξιν παραμεθορίων περιοχών 

και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων.

4) 3° ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΝΟΜΩΝ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 

ΚΙΝΗΤΡΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

α) Ο Ποώτοο ΑναπτυΕιακόο Wouoc 2687/1953

Ο νόμος 2687/1953 «περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων 
εξωτερικού» ήταν ο πρώτος «συγκροτημένος» αναπτυξιακός νόμος για την 

Ελλάδα. Είναι επίσης γνωστός και ως «νόμος Μαρκεζίνη», από το όνομα του 

τότε υπουργού Σπύρου Μαρκεζίνη που τον εφάρμοσε, και αποτελεί την 

πρώτη πετυχημένη αναπτυξιακή προσπάθεια της Ελλάδας, αμέσως μετά το 

πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του μετεπειτα εμφυλίου 

αλληλοσπαραγμού. Ο νόμος αυτός, αποτελούμενος από δεκαεπτά (17)
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πέρας ίου Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του μετέπειια εμφυλίου 
αλληλοσπαραγμού. Ο νόμος αυτός, αποτελούμενος από δεκαεπτά (17) 
άρθρα, ρύθμιζε την επενδυτική δραστηριότητα των κεφαλαίων εξωτερικού 

που κατευθύνονταν στο εσωτερικό της χώρας και τοποθετούνταν προς 
οποιαδήποτε παραγωγική επένδυση. Στα πρώτα δύο άρθρα δίνονται οι 

απαραίτητοι ορισμοί των εννοιών κεφάλαια εξωτερικού και παραγωγικές 

επενδύσεις, ενώ στα επόμενα άρθρα περιγράφεται η διαδικασία έγκρισης 
εισαγωγής κεφαλαίων εξωτερικού, δίδονται διευκρινίσεις επί των διοικητικών 
πράξεων, αναφέρονται οι περιορισμοί, οι υποχρεώσεις αλλά και τα 

δικαιώματα των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και καθορίζεται ο τρόπος 
επίλυσης των διαφορών μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, καθορίζεται η συμπεριφορά λειτουργίας των τραπεζών.

β) Ν. 4171 xnc 23-5/3-6-61 ΙΑ 93)

Ο Ν. 4171 της 23-5/3-6-61 (Α 93) «Περί λήψεως γενικών μέτρων 
δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της Οικονομίας της Χώρας» 

περιλαμβάνει 10 άρθρα. Στόχος του νόμου είναι η διευκόλυνση 
πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην 

επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. Η εφαρμογή 

παραγωγικών επενδύσεων, αποσκοπεί στην οικονομική πρόοδο της χώρας, 

την αύξηση της εθνικής παραγωγής και της απασχόλησης, την αύξηση των 
εξαγωγών, την εξοικονόμηση συναλλάγματος αλλά και την αξιόλογη εισροή 
συναλλάγματος. Θεσπίζει διαφόρων ειδών σημαντικά προνόμια και 
διευκολύνσεις για την πραγματοποίηση μεγάλων, αποκλειστικά επενδύσεων, 

ί. Επενδυτικά Κίνητρα

Ορισμένα από τα επενδυτικά κίνητρα είναι τα ακόλουθα: 

i- Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δασμό, τέλους, τελών 

χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή άλλης επιβάρυνσης υπέρ του 

Δημοσίου ή υπέρ τρίτων (δήμων, κοινοτήτων, ταμείων, οργανισμών ή άλλου 

νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) τα εξής είδη, παραγόμενα
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ή μη στην εγχώρια βιομηχανία, αναγκαία ή χρήσιμα για την 
πραγματοποίηση ερευνών μελετών, κατασκευών και ανέγερσης πρώτων 
εγκαταστάσεων :

■ Τα μηχανήματα, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλεία. 
Αν πρόκειται για βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές 
επιχειρήσεις και ο λοιπός εξοπλισμός. Εξαιρούνται της απαλλαγής ο 

εξοπλισμός των γραφείων των επιχειρήσεων, τα φορτηγά και επιβατηγό 
μεταφορικά μέσα.

■ Τα ενσωματωμένα υλικά ανοικοδομήσεως. Εξαιρούνται τα 

προϊόντα τσιμέντου, κεραμευτικών και λατομείου.

■ Τα όργανα ερευνών, δοκιμών, μετρήσεων και 
ελέγχου για τις ανάγκες της επιχείρησης.

■ Οι γερανοί, τα οχήματα διακίνησης υλικών εντός του 
χώρου της επιχείρησης και τα φορτηγά αυτοκίνητα.

Α Μέχρι την εξόφληση των μακροπρόθεσμων δανείων που 

έχει συνάψει η επιχείρηση πριν από την έναρξη της παραγωγικής της δράσης 

και για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια από την έναρξη της παραγωγικής της 
δράσης:

■ Παγιοποιούνται οι φορολογικοί συντελεστές της 

φορολογίας εισοδήματος επί των αδιανέμητων κερδών της.

■ Δεν επιβάλλεται φόρος επί της περιουσίας της.

A Το αλλοδαπό προσωπικό που χρησιμοποιείται, δεν υπόκειται 

σε φόρο εισοδήματος για 5 έτη από το επόμενο έτος της εγκατάστασης του 

στην Ελλάδα.
ϊϊ. Απαλλαγές

Α- Χορηγούνται απαλλαγές για την ίδρυση ξενοδοχείων, καθώς 
και δασμολογικές διευκολύνσεις σε νεοϊδρυόμενα ξενοδοχεία, σύμφωνα με το 

άρθρο 1 του Ν.Δ. 3909/58 το οποίο παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
1964.

Α Οι πρώτες ύλες που εισάγονται από ιην εγχώρια βιομηχανία 

και βιοτεχνία και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ετοίμων προϊόντων, 

απαλλάσσονται μερικά ή ολικά από δασμούς και λοιπούς φόρους, σύμφωνα
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με τις διατάξεις του Ν. 2861/54 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί ή 
συμπληρωθεί.

i- Απαλλάσσονται από δασμούς, φόρους τελών, τελών 
χαρτοσήμου, εισφορών, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή τρίτων, οι γαιάνθρακες, το μεταλλουργικό κώκ και τα 

μεταλλεύματα, τα εισαγόμενα από μεταλλουργικές επιχειρήσεις για τις 

ανάγκες της βιομηχανικής τους παραγωγής.
i- Αλλοδαπές τεχνικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες 

στην Ελλάδα, εφόσον το προσωπικό τους αποτελείται κατά τα 4/5 του 

συνόλου και κατά τα 3/5 τουλάχιστον κατά κατηγορία, από προσωπικό 
Ελλήνων υπηκόων :

■ Απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών και φόρων, 

τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου πολυτελείας 
και δικαιωμάτων ή κρατήσεων υπέρ Δημοσίου ή οποιουδήποτε υφιστάμενου 
ή των επιβαλλόμενων στο μέλλον για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό και για 

τις υπηρεσιακές ανάγκες τους προοριζόμενα μηχανήματα, εργαλεία, χαρτί 

(φωτοτυπικό, φωτογραφικό κ.τ.λ.) σχεδιαγράμματα, όργανα, εξαρτήματα, 

ανταλλακτικά, υλικά, εφόδια, ηλεκτρικές συσκευές και τον εξοπλισμό των 

γραφείων στην Ελλάδα. Εξαιρούνται τα καύσιμα, τα λιπαντικά και τα 

επιβατικά αυτοκίνητα, εφόσον ασχολούνται αποκλειστικά στην εκτέλεση 
εργασιών των οποίων το αντικείμενο βρίσκεται εκτός της Ελληνικής 

Επικράτειας.

■ Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος καθώς
και κάθε τέλους, φόρου, εισφοράς ή κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου 
ή τρίτων υφισταμένων ή των επιβαλλόμενων στο μέλλον, για το 
εισόδημα τους που αποκτήθηκε από εργασία, αν το αντικείμενο 
βρίσκεται εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Αυτή την 
απαλλαγή, την επωφελείται και το αλλοδαπό προσωπικό της

επιχείρησης που δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, για τις 

αποδοχές που απαιτούν από την παροχή υπηρεσιών τους. Είδη που έχουν 

εισαχθεί ατελώς είναι δυνατόν να επανεξαχθούν ή να μεταβιβαστούν σε άλλα 

πρόσωπα που δικαιούνται αυτή την ατέλεια. Εξαιρούνται τα είδη που 

έχουν διατεθεί στην Ελλάδα κατά τον χρόνο της αποχώρησης της
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επιχείρησης από την Ελλάδα. Επιτρέπεται η υπερωριακή απασχόληση του 
προσωπικού των επιχειρήσεων απεριόριστα, εφόσον οι ανάγκες της 
επιχείρησης το απαιτούν, με τον όρο της καταβολής της νόμιμης 

αποζημίωσης. Τις παραπάνω διευκολύνσεις, απαλλαγές και 

πλεονεκτήματα τις δικαιούνται και Ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις για 
εργασίες τους εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, έστω κι αν 

οι εργασίες αυτές εκτελούνται από γραφεία της επιχείρησης στην Ελλάδα, 

iii. Ενισχύσεις

Τα κυρτότερα παρεχόμενα είδη ενισχύσεων είναι :

4- Η κράτηση ( αρθ.4 ν.3879/59 ) για ανέγερση εργοστασίων 
περιορίζεται για την επαρχία, όπως αυτή καθορίζεται στο αρθ. 1 ν.3213/55, 

στο 0.08 % και για λοιπές περιοχές στο 0.80 %. Το τέλος του Βουλευτικού 

Διατάγματος 24-9-1958 αρθ.23 για την ανέγερση εργοστασίου στην επαρχεία 
περιορίζεται στο 0.02 % ενώ για λοιπές περιοχές στο 0.20 %.

4· Τά τέλη, οι εισφορές, τα δικαιώματα και οι λοιπές 

επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων επί των συμβάσεων εργολαβίας 
για την κατασκευή και συναρμολόγηση των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων 

στην επαρχεία, περιορίζονται στο 1/10 αυτών.

4· Επιχειρήσεις που ενεργούν παραγωγικές επενδύσεις 
εισαγωγής, κεφαλαίου άνω των 90.000.000 δρχ. έχουν το δικαίωμα να 
αναθέσουν σε αλλοδαπά τεχνικά γραφεία ή τεχνικούς την εκπόνηση και 

επίβλεψη εκτέλεσης μελετών.

4- Στην περίπτωση που επενδύθηκαν κεφάλαια του εξωτερικού, 
επιτρέπεται η εξαγωγή συναλλάγματος για την πληρωμή ετήσιων κερδών από 
το τμήμα του κεφαλαίου που έχει προκόψει από την επένδυση αυτών και δεν 

ξεπερνούν το 6% αυτού του κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι το εξακτέο 
συνάλλαγμα δεν υπερβαίνει το 8% των εσόδων της επιχείρησης σε 
συνάλλαγμα και των πωλήσεων των προϊόντων της στην αλλοδαπή. Η εξαγωγή 

συναλλάγματος γίνεται σε νομίσματα που αποκτήθηκαν από τις εξαγωγές της 

επιχείρησης, εκτός και αν η τράπεζα της Ελλάδος εγκρίνει την εξαγωγή 

άλλων νομισμάτων τα οποία όμως είναι αποδεκτά από τον ενδιαφερόμενο.

4- Η επιχείρηση εκτός από την περίπτωση εθνικής ανάγκης έχει 

το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί βασικά λιμενικά έργα που έχει

- 70 -



κατασκευάσει με δικές της δαπάνες, η εκτέλεση ιων οποίων Οα ενεργείται 

πάντοτε κατόπιν άδειας από την αρμόδια αρχή. Για την χρησιμοποίηση των 
έργων εκτός των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης τους, η επιχείρηση δεν 

θα υπόκειται σε καμία επιβάρυνση μέχρι την πλήρη απόσβεση των ποσών 

που δαπανήθηκαν για την κατασκευή τους.
Α- Το Δημόσιο πρέπει να παραχωρήσει στην επιχείρηση την 

αποκλειστική χρήση της παραλιακής ή/και θαλάσσιας έκτασης που 

χρειάζεται. Η παραχώρηση για τα πρώτα 15 έτη από την έναρξη της 
παραγωγικής δράσης της επιχείρησης, γίνεται χωρίς κανένα αντάλλαγμα.

Α· Παρέχεται ποσό συναλλάγματος για κάθε έτος, για την 
καταβολή στην αλλοδαπή δικαιωμάτων για την χρησιμοποίηση στην Ελλάδα 
πνευματικής ιδιοκτησίας ευρεσιτεχνιών, ερευνών, σχεδίων, μυστικών 
βιομηχανικών μεθόδων και τύπων ή άλλης ανάλογης ιδιοκτησίας, όπως και 

για την τεχνική διεύθυνση.

Α- Για την ίδρυση ή επέκταση αξιόλογης βιομηχανίας, 
επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση και κεκαλυμμένων εκτάσεων ή 

γηπέδων, εφόσον η αξία του συνόλου της απαλλοτριωτέας εκτάσεως, 
ανεξάρτητα ιδιοκτησίας, φυτειών ή κάθε είδους κατασκευασμάτων, δεν 

υπερβαίνει το τριπλάσιο της αξίας του συνόλου της έκτασης αυτής. Η 

αναγκαστική απαλλοτρίωση επιτρέπεται επίσης και σε περίπτωση που οι 

χώροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για τις βοηθητικές ανάγκες επαρχιακής 

βιομηχανίας, όπως επίσης και για την στέγαση του προσωπικού της, 

θεωρούμενο ως έργο κοινής ωφέλειας.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι διατηρείται ο διαχωρισμός της χώρας
σε περιοχές, όπως αυτός είχε γίνει από το άρθρο 1 του Ν. 3213/55 που

%
ορίζει την επαρχεία και τις λοιπές περιοχές. Για την εφαρμογή του νόμου, ως 
παραγωγικές επενδύσεις εννοούνται αυτές που συμβάλλουν στην οικονομική 

πρόοδο της χώρας και μέσω αυτών επιτυγχάνεται αύξηση της εθνικής 

παραγωγής και της απασχόλησης, αύξηση των εξαγωγών, εξοικονόμηση 

ποσού συναλλάγματος και δημιουργία εισροής συναλλάγματος. Η αξία των 

επενδύσεων πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 90.000.000 δραχμών. Το 

ελάχιστο ποσό μιας προτεινόμενης επένδυσης - επέκτασης είναι αξίας 

τουλάχιστον ίσης των 30.000.000 δραχμών. Γενικά, όπου αναφέρεται η αξία
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ιης επένδυσης νοείται οποιαδήποιε δαπάνη αναφέρειαι οιην επένδυση, εκτός 
των μετρητών του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης, 

iv. Τροποποιήσεις-ΣυμιτΑηρώσεις

Προκειμένου να τροποποιηθεί ή / και να συμπληρωθεί ο 

ανωτέρω νόμος, ακολούθησε μια σειρά από νόμους με διορθωτικό 
χαρακτήρα. Αυτοί είναι :

• Α.Ν. 412 της 18/23-5-68 (Α 113)

Περί τροποποιήσεως των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 

και 2 του Ν. 4171/61 «περί λήψεως γενικών μέτρων δια την 

υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της χώρας ».

• Ν.Δ. 893 της 1/1-6-71 (Α 110)

Περί παρατάσεως των προθεσμιών υπαγωγής παραγωγικών 
επενδύσεων εις τας ειδικές διατάξεις (αρθρ. 1-5) του Νόμου 4171/61 
«περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν αναπτύξεως της 

Οικονομίας της Χώρας».

• Ν.Δ. 916 της 13/14-7-71 (Α 137)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθ. 4171/61 

Νόμου « περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως 

της Οικονομίας της Χώρας ».

• Β.Δ. 107 της 16-1/6-2-73 (Α 32)

Περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Νόμου 4171/61, ως 

ούτος ετροποποιήθη ή συνεπληρώθη μεταγενεστέρως εις ενιαίον κείμενον 
νόμου υπό τα στοιχεία «Νόμος 4171/61 περί λήψεως γενικών μέτρων δια την 

υποβοήθησιν της αναπτύξεως της Οικονομίας της Χώρας ».

• Ν. 159 της 9/9-9-75 (Α 192)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμου 4171/61 

«περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της 

Οικονομίας της Χώρας » και άλλων τινών διατάξεων.
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γ) Π.Υ.Σ. 132 της 19/20-10-62 fA 170)

Αναφέρειαι οχο δικαίωμα ίων αλλοδαπών φυσικών προσώπων να 

αποκτούν δικαίωμα κυριότητας ή να συνάπτουν μισθώσεις αγροτικών ή 

αστικών ακινήτων που βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας 

καθώς και στην ακολουθητέα διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί.

δ) Π.Υ.Σ. 235 τηο 29/31-12-65 (Α 246)

Αποτελείται από τέσσερα (4) άρθρα και αφορά εξ ολοκλήρου 
παράταση της διάρκειας ισχύος των προγενέστερων διατάξεων : Ν.Δ. 

2176/1952, Ν.Δ.4002/1959, Ν. 3949/59, Ν.Δ. 3765/57 μέχρι το τέλος του 

1966.

ε) Α.Ν. 147 xnc 4/9-10-67 fA 173)

Αποτελείται από εννέα (9) άρθρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση των 

επιχειρήσεων που πραγματοποιούν βιομηχανικές επενδύσεις, με την κάλυψη 
μέρους της επιβάρυνσης των τόκων ομολογιακών δανείων ή δανείων ή 

πιστώσεων που χορηγούνται από τα τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής.
ΐ. Ενίσχυση

Η ενίσχυση δεν δύναται να ξεπεράσει τις τέσσερις (4) ποσοστιαίες 

μονάδες του συνομολογούμενου επιτοκίου, ενώ παράλληλα το απομένον 
τμήμα του επιτοκίου εις βάρος της δανειζόμενης επιχείρησης δεν πρέπει να 

είναι κάτω του 3%. Επίσης, η ενίσχυση αυτή δεν μπορεί να αναφέρεται σε 

ποσό μεγαλύτερο του 60% της δαπάνης της επένδυσης. Ακολούθως, γίνεται 

λόγος για τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί η επιχείρηση για να λάβει 

την ενίσχυση. Έτσι, η ενίσχυση λαμβάνεται :
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α) για ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
εφόσον η έναρξη της πραγματοποίησης τους και η συνομολόγηση 
του δανείου πραγματοποιείται μετά την έκδοση του παρόντος νόμου.

β) όταν οι δαπάνες της επένδυσης για πάγιες 

εγκαταστάσεις ξεπερνούν τα 10.000.000 δραχμές για την ίδρυση 

επιχειρήσεων και 5.000.000 δραχμές για την επέκταση επιχειρήσεων.

γ) όταν τόσο οι υπό ίδρυση όσο και οι υπό επέκταση επιχειρήσεις 
έχουν ποσοστό 40% τουλάχιστον ιδίων κεφαλαίων για την απαιτούμενη 
δαπάνη της επένδυσης σε πάγιες εγκαταστάσεις.

ii. Ποσοστό ΠροσαύξησΓΚ χου Συντελεστή Απόσβεσης

Όσον αφορά το ποσοστό προσαΰξησης του συντελεστή απόσβεσης 
για βιομηχανικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, έχει ως εξής :

α) Για τον Νομό Αττικής και Πειραιώς, εκτός του Δήμου 
Λαυρεωτικής,

50%.

β) Για την επαρχία Κορινθίας, Θηβών, Χαλκίδας, του Δήμου 

Λαυρεωτικής και το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, 100%. 

γ) Λοιπές περιοχές της Χώρας , 200%.

Ακόμα, δίνονται διευκρινίσεις για τον φόρο εισοδήματος και 
αναφέρεται ότι τυχόν ζημιές μιας διαχειριστικής χρήσης βιομηχανικής ή 

μεταλλευτικής επιχείρησης, μπορούν να συμψηφίζονται προς κέρδη 
πραγματοποιούμενα από την επιχείρηση με τις 5 επόμενες συνεχείς χρήσεις.

Οι δαπάνες του Δημοσίου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, 

εγγράφονται στον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων μετά από 
απόφαση του Υπουργού Συντονισμού, μετά την έγκριση της Επιτροπής του 
αρθ.3 του Ν.Δ. 2687/53. Από αυτήν την απόφαση και κάθε άλλη όμοια της, 
καθορίζονται τα ποσά που καταβάλλει το Δημόσιο, ο χρόνος της καταβολής 

τους και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Επιπλέον, δεν απαιτείται δημοσίευση των αποφάσεων στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αλλά κοινοποιούνται στην ενδιαφερόμενη 

επιχείρηση. Μετά από αυτό, το Δημόσιο αναλαμβάνει την ανέκκλητη 

υποχρέωση απέναντι, στην επιχείρηση για την καταβολή των ποσών, υπό τον 

όρο η επιχείρηση να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τέλος, δεν
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μπορεί να υπάρξει τροποποίηση των αποφάσεων, αν σεν υπάρχει 
συγκατάθεση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

Προκειμένου να συνδράμει επικουρικά στο έργο του 

προαναφερθέντος νόμου, ακολούθησε ο Α.Ν. 607 της 11/11-11-68 (Α 259) 

περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 147/1967 περί κινήτρων 
βιομηχανικής αναπτύξεως.

on) Α.Ν. 148 xnc 4/9-10-67 (A 1731

i. Μέχρα Ενίσχυσης xnc Κεφαλαιαγοράς

Για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς λαμβάνονται ορισμένα 
μέτρα, τα σημαντικότερα των οποίων είναι :

±· Οι ανώνυμες εταιρείες μπορούν να προβούν, εφάπαξ 
εντός 5ετίας από της ισχύος του παρόντος νόμου, σε αναπροσαρμογή της 
εμφανιζόμενης αξίας στον ισολογισμό, των γηπέδων, των ακινήτων και λοιπών 

πάγιων εγκαταστάσεων πλην των μηχανημάτων. Η προκύπτουσα επιπλέον 

αξία κεφαλαιοποιείται, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν εισηγμένες μετοχές στο 

χρηματιστήριο, οφείλουν εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου, να προβούν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου 

μέχρι του κατωτέρου ορίου των δέκα εκατομμυρίων δραχμών.
I· Επίσης, καθορίζεται ότι η διαγραφή χρεογράφων από το 

χρηματιστήριο δύναται να γίνει με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
ύστερα από αίτηση ή γνωμοδότηση της επιτροπής του χρηματιστηρίου, που 

έχει ήδη δημοσιευτεί στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών 
Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Ως λόγοι 

διαγραφής θεωρούνται :

α) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κάτω 

του οριζόμενου κατώτατου ορίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 του 

παρόντος νόμου και η μη συμμόρφωση προς την επιβαλλόμενη υποχρέωση 

της αυξήσεως του μετοχικού τους κεφαλαίου.



β) Περιορισμός επί μακράν χρόνο ιης διακοπής ίων 
ΐίΐλων, κατά τη κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

γ) Περιορισμός επί μακράν χρόνο των συναλλαγών επί 

των τίτλων της εταιρείας, κατά τη κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
δ) Η μη συμμόρφωση της εταιρείας προς γενικές ή 

ειδικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή προς τον Κανονισμό του 

Χρηματιστηρίου.

Α- Οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται στην διανομή κατ’ 
έτος τμήματος των καθαρών κερδών τους, όχι μικρότερο του 30 % αυτών 

μετά την αφαίρεση των νόμιμων αποθεματικών, προς τους μετόχους τους. Η 

διανομή δύναται να γίνει είτε με μετρητά είτε με νέες μετοχές προς τους 
δικαιούχους.

ii. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Α- Συνίσταται παρά του Υπουργείου Συντονισμού και με 
απόφαση του Υπουργού Συντονισμού «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», 

αποτελούμενη από έναν ανώτερο ή ανώτατο υπάλληλο των Υπουργείων 

Συντονισμού. Οικονομικών και Εμπορίου, από έναν εκπρόσωπο της 

Τράπεζας της Ελλάδας και της Εθνικής Τράπεζας, από έναν εκπρόσωπο του 
χρηματιστηρίου και από έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών. Κύριο έργο αυτής, είναι η μελέτη και εισήγηση 
θέσπισης μηχανισμού παρεμβάσεως προς άμβλυνση των απότομων 
διακυμάνσεων των τιμών των χρηματιστηριακών τίτλων, αλλά και η μελέτη 

για την εισαγωγή των θεσμών «Εταιρείες Επενδύσεων» και «Επενδύσεις 

Κοινών Κεφαλαίων». Όλες οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
αναφέρονται στον παρόντα νόμο, ενώ μεταξύ αυτών είναι, να γνωμοδοτεί προς 
την Νομισματική Επιτροπή και άλλες αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήσεώς 
τους, σχετικά με την απορροφητική ικανότητα της αγοράς κεφαλαίων και 
επί θεμάτων που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία τόσο του 

Χρηματιστηρίου, όσο και της Κεφαλαιαγοράς.
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ζ) A. Ν. 149 xnc 4/9-10-67 <Α 1731

Με ίο νόμο αυτό παρατείνεται μέχρι το τέλος του 1970 η ισχύς : 

α) των διατάξεων του Ν.Δ. 2176/1952 περί αυξήσεως 100 % των 
ανωτάτων ορίων τακτικών και πρόσθετων αποσβέσεων, αλλά και της ειδικής 

αφορολόγητης κράτησης 25 % κατά περίπτωση επί των καθαρών κερδών 
προς κάλυψη μελλοντικών ζημιών, 

β) του Ν.Δ. 4002/1959 
γ) των άρθρων 1 και 2 του Ν.3949/59 

δ) του άρθρου 11 του Ν.Δ. 3765/57

η) Α.Ν. 412 xnc 18/23-5-68 ΙΑ 113)

Αναφέρεται σε τροποποιήσεις των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 

και 2 του Νόμου 4171/1961 «περί λήψεως γενικών μέτρων δια την 

υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της Χώρας.

θ) Α.Ν. 607 xnc 11 /11-11 -68 (Α 2591

Αναφέρεται σε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Α.Ν. 

147/ 1967 περί κινήτρων βιομηχανικής αναπτύξεως.

ι) Ν.Δ. 1078 xnc 23/27-12-71 (Α 273)
«

Ο νόμος αυτός αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιφερειακής 

αναπτύξεως. Για τον λόγο αυτό η επικράτεια διαιρείται σε τρεις (3) περιοχές :

- α) Περιοχή Α : Περιφέρεια νομών Αττικής και Πειραιώς, πλην του 

δήμου Λαυρεωτικής.
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β) Περιοχή Β : Περιφέρεια πολεοδομικού συγκροτήματος
Θεσ/κης, νομών Βοιωτίας, Κορίνθου, Επαρχίας Χαλκίδας και δήμου 
Λαυρεωιικής.

γ) Περιοχή Γ : Οι λοιπές περιοχές ιης χώρας.

Ως νέα παραγωγική επένδυση θεωρείται η αγορά και εγκατάσταση 

στη χώρα νέων μηχανημάτων, η ανέγερση βιομηχανοστασίων, 
αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων και γενικά εγκαταστάσεων, αλλά και η 

απόκτηση πάσης φύσεως άλλων καινούργιων παγίων στοιχείων που 
εξυπηρετούν με τρόπο άμεσο την παραγωγική διαδικασία.

Επιπλέον, οι ημεδαπές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις 

που ιδρύονται, εγκαθίστανται ή μεταφέρονται στις περιοχές Β και Γ και 

επιθυμούν να πραγματοποιήσουν παραγωγικές επενδύσεις εντός του 

χρονικού διαστήματος 1 Ιανουάριου 1973 έως 31 Δεκεμβρίου 1977, 

δικαιούνται όπως οι δαπάνες για αυτές τις παραγωγικές επενδύσεις να 
εκπέσουν εκ των καθαρών κερδών κατά ποσοστό 50 % για επιχειρήσεις της 
περιοχής Β και 100 % για επιχειρήσεις της περιοχής Γ. Οι επιχειρήσεις 

αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι διενεργούν επενδύσεις, μπορούν για το 

σχηματισμό κεφαλαίου κίνησης να εκπίπτουν εκ των κερδών, οι μεν της 

περιοχής Β ποσοστό έως 10 % οι δε της περιοχής Γ, ποσοστό έως 20 % επί 

των απαλλασσόμενων του φόρου κερδών. Τα παραπάνω δικαιώματα 

παρέχονται και στις εγκατεστημένες στην περιοχή Α επιχειρήσεις, με την 
προϋπόθεση ότι ενεργούν νέες παραγωγικές επενδύσεις στις περιοχές Β και 

Γ. Τέλος, αναφέρονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί 

μια επιχείρηση, προκειμένου να δικαιούνται τις προαναφερθείσες εκπτώσεις.

- 28 -



ια) Ν.Δ. 916 xnc 13/14-7-71 (A 1371

Αναφέρεται σε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του υπ' αριθ. 

4171/61 Νόμου «περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της 
αναπτύξεως της Οικονομίας της Χώρας».

ιβ) Ν.Δ. 893 xnc 1/1-6-71 ίΑ 1101

Αναφέρεται σε παρατάσεις των προθεσμιών υπαγωγής παραγωγικών 

επενδύσεων των ειδικών διατάξεων (αρθρ. 1-5) του Νόμου 4171/61 «περί 
λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν αναπτύξεως της Οικονομίας 

της Χώρας.

ιγ) Ν.Δ. 1297 xnc 6/8-12-72 ίΑ 2171

Με το νόμο αυτό, επιχειρείται μια στροφή προς τις μεγάλες 
οικονομικές μονάδες. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται για συγχωνεύσεις ή 
μετατροπές επιχειρήσεων οποιοσδήποτε μορφής σε ανώνυμη εταιρεία, αλλά 

και συγχώνευση ή t μετατροπή επιχειρήσεων οποιοσδήποτε μορφής, στις 

οποίες όμως δεν περιλαμβάνεται ανώνυμη εταιρεία, σε Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγχώνευση ή 
μετατροπή να έχει περατωθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 1975. Διευκρινίζεται ότι 

η προκύπτουσα υπεραξία λόγω της συγχώνευσης ή μετατροπής δεν υπόκειται 
σε φορολογία εισοδήματος κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή μετατροπής. 

Προς υποστήριξη της ανωτέρω προσπάθειας παρέχονται από το' κράτος 

αρκετές φορολογικές απαλλαγές, ενώ οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των 

ανωτέρω είναι ότι :

α) η εκ συγχωνεύσεως ή μετατροπής προερχόμενη εταιρεία θα έχει 

κατά το χρόνο της συγχωνεύσεως ή συστάσεώς της καταβεβλημένο κεφάλαιο



όχι μικρότερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών αν πρόκειται 
για ανώνυμη, ενώ αν είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης όχι μικρότερο των 
πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

β) στη περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή 
προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη 
εταιρεία ή συγχωνεύσεως αυτών με ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές της 

ανώνυμης εταιρείας που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερομένου κεφαλαίου 
θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες σε 

ποσοστό 75 % επί μια πενταετία από τη συγχώνευση ή μετατροπή.

γ) στην περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή 
προσωπικής εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή συγχωνεύσεως 

αυτών με εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερομένου 

κεφαλαίου θα είναι μη μεταβιβάσιμα σε ποσοστό 75 % επί μια πενταετία 

από τη συγχώνευση ή μετατροπή.
Επιπλέον τονίζεται, ότι σε περίπτωση που η νέα εταιρεία ή η 

εταιρεία που προέκυψε από τη συγχώνευση επιθυμεί να διαλυθεί πριν την 

πάροδο της πενταετίας, αυτή υποχρεούται να καταβάλλει όλους τους φόρους 
και τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν και στη περίπτωση συγχώνευσης 
βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων, πλην ανωνύμου εταιρείας, με 

σκοπό τη δημιουργία βιομηχανικής ή βιοτεχνικής προσωπικής εταιρείας ή 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, υπό την προϋπόθεση ότι το εταιρικό 

κεφάλαιο μετά την συγχώνευση θα είναι τουλάχιστον δύο εκατομμύρια 
(2.000.000) δραχμές και ότι η εταιρεία θα τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας. 
Αντίθετα, δεν ισχύουν για επιχειρήσεις με αντικείμενο την κατασκευή ή 
εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, πλην ξενοδοχειακών.
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ιδ) Ν.Δ. 1134 xnc 19/19-4-72 (A 521

Το παρόν διάταγμα τροποποιεί και συμπληρώνει το άρθρου 6 του 

Ν.Δ. 1078/71 περί λήψεως φορολογικών και άλλων τινών μέτρων προς 

ενίσχυση της Περιφερειακής Αναπτύξεως και η ισχύς του άρχεται από 1 

Ιανουάριου 1972.

ιε) Ν.Δ. 1312 xnc 24/24-12-72 fA 2321

Αυτό το νομοθετικό διάταγμα, αποτελεί μια νέα προσπάθεια από 

πλευρά της πολιτείας για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Πολλά 
από τα άρθρα του, τροποποιούν και συμπληρώνουν το Ν.Δ. 1078/1971 «περί 
λήψεως φορολογικών και άλλων τινών μέτρων προς ενίσχυση της 

περιφερειακής αναπτύξεως». Έτσι, μεταξύ άλλων τροποποιείται ο 

υφιστάμενος διαχωρισμός της ελληνικής επικράτειας, ευνοείται η αγορά 
καινούργιων μηχανημάτων ή οργάνων που αποσκοπούν στη βελτίωση της 

βιομηχανικής ή μεταλλευτικής παραγωγής, αφού η αξία τους δύναται να 

εκπέσει από τα καθαρά κέρδη των ημεδαπών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, 
μεταλλευτικών επιχειρήσεων και ινστιτούτων ή κέντρων ερευνών, 

τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στο φόρο του κύκλου εργασιών. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν νέες βιομηχανικές ή 

μεταλλευτικές επενδύσεις και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, δύνανται 
να ενισχυθούν από το Δημόσιο με τη κάλυψη μέρους των τόκων ομολογιακών 
δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από τραπεζικά ιδρύματα. Η κάλυψη 

αυτή είναι διαφορετική ανάλογα με το που λαμβάνει χώρα η επένδυση 
(Περιοχή A, Β, Γ, Δ) και ενισχύεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, όταν η 

επένδυση πραγματοποιείται εντός βιομηχανικής περιοχής της Ελληνικής 

Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) ή εντός βιομηχανικής ζώνης 

προβλεπόμενης από εγκεκριμένο σχέδιο.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να δοθεί η 

αναφερθείσα ενίσχυση είναι :



uj vu πμοκειιαι για επενδύσεις που αφορούν ανέγεροη κτιριακών 

εγκαταστάσεων ή την αγορά καινούργιων παγίων στοιχείων που σχετίζονται 
με την ίδρυση επιχείρησης, ή με την επέκταση, εκσυγχρονισμό, 

μετεγκατάσταση επιχείρησης σε περιοχή με μικρότερο δείκτη ενίσχυσης, 

β) να έχει χορηγηθεί άδεια σκοπιμότητας, εφόσον απαιτείται, 
γ) η δαπάνη επενδύσεως σε πάγια στοιχεία, με εξαίρεση την αξία 

του γηπέδου, να ξεπερνά τουλάχιστον τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) 

δραχμές, αν πρόκειται για ίδρυση επιχείρησης ή τα πέντε εκατομμύρια 
(5.000.000) δραχμές, αν πρόκειται για επέκταση ή εκσυγχρονισμό.

δ) η επιχείρηση να καλύπτει το απαιτούμενο ποσοστό επένδυσης εξ 
ιδίων κεφαλαίων.

Επιπλέον, παρέχονται προς τις επιχειρήσεις εκπτώσεις επί των 

ασφαλιστικών εισφορών, ενώ τονίζονται και οι συνέπειες μη πληρώσεως των 
προϋποθέσεων εκ μέρους τους σχετικά με την κρατική ενίσχυση.

ιστ) Ν.Δ. 1313 τηο 24/24-12-72 (Α 232)

Με το νομοθετικό διάταγμα αυτό, επιχειρείται μια προσπάθεια 

τόνωσης της τουριστικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, η αξία των νέων 
παραγωγικών επενδύσεων, που ορίζονται ως εκείνες που αφορούν ανέγερση 

ξενοδοχείων και αγορά πόσης φύσης καινούργιων πάγιων στοιχείων, 

εκπίπτει κατά ένα ποσοστό από τα καθαρά κέρδη των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων, ανάλογα με την περιοχή που πραγματοποιείται η εν λόγω 
επένδυση, ενώ επιπλέον προσαυξάνονται οι συντελεστές τακτικών 
αποσβέσεων. Ακόμα, παρέχεται στις ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

το δικαίωμα έκπτωσης ποσοστού επί των εσόδων που προέρχονται από 
αλλοδαπούς πελάτες, για κάλυψη εξόδων προβολής και διαφημίσεων, ως 

ακολούθως:

α) 2 % για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής A 

β) 3 % για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής Β 

γ) 4 % για ξενοδοχειακές επιχειρήρεις της περιοχής Γ
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Το δικαίωμα έκπτωσης 2 % για κάλυψη εξόδων διαφήμισης και 

προβολής αναγνωρίζεται και στα γραφεία γενικού τουρισμού, με την 

προϋπόθεση ότι αυτά πραγματοποιούν ετησίως εισαγωγή συναλλάγματος 
τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δολαρίων Η.Π.Α. Ακόμα, 

αναφέρεται σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται ενίσχυση εκ μέρους του 
Δημοσίου και σε τι ποσοστό, ενώ με το διάταγμα αυτό παρέχονται στις 
ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των περιοχών A, Β, Γ εκπτώσεις 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

ιζ) Β.Δ. 107 xnc 16-1/6-2-73 ίΑ 32)

Αποτελεί βοηθητικό διάταγμα περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων 

του Νόμου 4171/61, όπως αυτός τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε 

μεταγενεστέρους εις ενιαίο κείμενο Νόμου υπό τα στοιχεία «Νόμος 4171/61 
περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της 

Οικονομίας της Χώρας».

ιη) Ν.Δ. 1378 xnc 5/7-4-73 ίΑ 801

Περιλαμβάνει τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Νομοθετικού 
Διατάγματος 1313/1972 «περί μέτρων ενισχύσεως της Τουριστικής 
Αναπτύξεως» και η ισχύς του άρχεται από 1 Ιανουάριου 1973.
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ιθ) Ν. 159 xnc 9/9-9-75 (A 1921

Αναφέρειαι σε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Νόμου 
4171/1961 « περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της 

αναπτύξεως της οικονομίας της Χώρας» και άλλων τινών διατάξεων.

Μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι οι απαραίτητες άδειες (εγκαταστάσεως 
βιομηχανίας, δομικών εργασιών, εκτελέσεως λιμενικών έργων κ.λ.π.) για τη 

πραγματοποίηση επενδύσεων και λειτουργίας επιχειρήσεων που υπάγονται 

σας διατάξεις του Νόμου 4171/1961 και του Ν.Δ. 2687/1953, πρέπει να 

χορηγούνται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της 

αντίστοιχης αίτησης ή να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο αιτιολογημένη 

αρνητική απάντηση, η περίπτωση δε αθέτησης των προθεσμιών αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωμα των υπαίτιων υπαλλήλων. Επιπλέον, αρμόδιος 

υπάλληλος των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Επιστημών, 
Οικονομικών, Βιομηχανίας και Δημοσίων Έργων και του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού ορίζεται ως σύνδεσμος με την Υπηρεσία Ιδιωτικών 

Επενδύσεων, με σκοπό τη ταχύτερη διεκπεραίωση των εκκρεμουσών 

αιτήσεων επενδύσεων, την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν και τη 

ταχεία διευθέτηση τυχόν διαφορών. Διαφαίνεται δηλαδή, μια σαφή 
προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών αλλά και διευκόλυνσης των 
ιδιωτικών επενδύσεων.

Επίσης, αναφέρεται ότι επιχειρήσεις που εισάγουν ξένο 

συνάλλαγμα ίσο τουλάχιστον με δύο εκατομμύρια (2.000.000) δολάρια 

Η.Π.Α., δύναται να τύχουν περαιτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων εκ μέρους του 
Δημοσίου, παρέχοντας έτσι κίνητρα για εισαγωγή συναλλάγματος.

u) Ν. 289 τηο 1/3-4-76 (Α 761

Ο εν λόγω νόμος αναφέρεται στη παροχή κινήτρων για την 

ανάπτυξη των παραμεθορίων περιοχών και ρυθμίζει άλλα συναφή θέματα. 

Πλέον των ήδη υπαρχόντων Περιοχών A, Β, Γ, Δ, όπως αυτές αναφέρονται
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στα Ν.Δ. 1078/1971 και 1312/1972, προστίθεται και μια περιοχή Ε, στην 
οποία εντάσσονται ολόκληρες οι περιφέρειες των νομών Έβρου, Ξάνθης, 
Ροδόπη, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκάνησου. Πρώτιστος σκοπός του 

νόμου αυτού, ήταν η ανάπτυξη των προαναφερθέντων παραμεθορίων νομών. 

Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού, λαμβάνεται μια σειρά μέτρων για την 

διευκόλυνση και περαιτέρω ενθάρρυνση των επενδύσεων στις περιοχές αυτές. 

Ετσι, προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση του φόρου 
μεταβιβάσεως ακινήτων και του κύκλου εργασιών, κάλυψη μέρους της 
δαπάνης των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και μέρους του επιτοκίου σε 

περίπτωση δανείων ή πιστώσεων, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, 
απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων, 

αύξηση του ορίου οικοδομικών δανείων.

Επιπροσθέτως, συνίσταται παρά του Υπουργείου Συντονισμού και 
Προγραμματισμού, Κεντρικό Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το οποίο θα είναι υπεύθυνο :
α) για την εισήγηση προς την κυβέρνηση της πολιτικής 

περιφερειακής αναπτύξεως, των επί μέρους προγραμμάτων και των προς 

λήψη μέτρων για κάθε περιοχή, αναλόγως της ιδιομορφίας και των συνθηκών 

αυτής.

β) για την διοχέτευση στον κρατικό μηχανισμό της εκάστοτε 
κυβερνητικής πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως και την παρακολούθηση 

της εφαρμογής αυτής.
γ) για την συνεχή αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων 

και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων, ώστε να καθίσταται δυνατή ή 
εκάστοτε έγκαιρη αναπροσαρμογή της κρατικής δράσεως.

δ) για την εποπτεία όλων των φορέων εφαρμογής των 
προγραμμάτων περιφερειακής αναπτύξεως, προς επισήμανση και λήψη των 
αναγκαίων μέτρων.

Επιπλέον, για την υποβοήθηση του Κεντρικού Συντονιστικού 

Συμβουλίου Περιφερειακής Ανάπτυξης συνίσταται η Κεντρική Υπηρεσία 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα γραφεία :

α) Περιφερειακής Αναπτύξεως Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή και 

αρμοδιότητα επί των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.
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β) Περιφερειακής Αναπτύξεως νήσων Ανατολικού Αιγαίου με έδρα 
την Μυτιλήνη και αρμοδιότητα επί των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και 
Δωδεκανήσου.

ιια) Ν. 849 xnc 21/22-12-78 (A 2321

Με το νόμο αυτό παρέχονται κίνητρα για την ενίσχυση της 
περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

ί. Δανειακή Ενίσχυση

Στις ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές 

επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ασχέτως του τόπου 
εγκαταστάσεώς τους, δίνεται δανειακή ενίσχυση εκ μέρους του Δημοσίου για 

δαπάνες επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν από 1 Ιανουάριου 1978 έως 
31 Δεκεμβρίου 1985 και αποσκοπούν :

α) στο περιορισμό της ρυπάνσεως του εδάφους, υπεδάφους και 

ατμόσφαιρας.
β) στη σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας 

που παράγεται με συμβατικά μέσα (στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα).

γ) στην εγκατάσταση νέων ή επέκταση υφισταμένων 

εργαστηρίων εφηρμοσμένης βιομηχανικής και μεταλλευτικής έρευνας και 

στην ίδρυση εργαστηρίων δοκιμαστικής παραγωγής (PILOT PLANTS) 

προϊόντων εγχώριων μεταλλευμάτων και ορυκτών.
Επίσης, δανειακή ενίσχυση για εξοικονόμηση ενέργειας δίνεται 

και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για δαπάνη αντικαταστάσεως συσκευών 
συμβατικών μέσων ενέργειας για θέρμανση ή κλιματισμό χώρων και 
θέρμανση νερού με άλλες που χρησιμοποιούν ηλιακή, αιολική και 

γεωθερμική ενέργεια.

ii. Προϋποθέσεις δανειακής ενίσχυσης

Διευκρινίζονται ότι δανειακή ενίσχυση δίνεται να παρασχεθεί

εφόσον :
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α) οι προχεινόμενες επενδύσεις συμβάλουν στην αύξηση ή 

βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ή στην αύξηση της απασχόλησης ή της 
παραγωγικότητας, ή στη βελτίωση της συναλλαγματικής θέσεως της 

οικονομίας, ή στη προστασία του περιβάλλοντος, ή στη σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας, ή στη προώθηση της εφηρμοσμένης βιομηχανικής 
και μεταλλευτικής έρευνας, επ’ ωφελεία της οικονομίας.

β) απασχολούν μονίμως έξι τουλάχιστον αμειβόμενους 

εργατοϋπαλλήλους

γ) πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 

αξίας τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, εκτός των 

περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1, όπου το ποσό πρέπει να 

ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και της παραγράφου 2, 
που το ποσό πρέπει να ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές.

δ) δεν γίνεται συγχρόνως χρήση έτερων κινήτρων που
αφορούν :

■ αφορολόγητες εκπτώσεις επί της δαπάνης επενδύσεως.

■ ενίσχυση για την κάλυψη μέρους της δαπάνης, 

ανεγέρσεως βιομηχανοστασίων και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων.

■ έτερες επιδοτήσεις επενδύσεων, πλην των 
επιδοτήσεων επιτοκίων δανείων και πιστώσεων.

ε) η συμμετοχή των επιχειρήσεων με ιδία κεφάλαια 

καλύπτει τα ακόλουθα ποσοστά της συνολικής αξίας της ενισχυόμενης 

επενδύσεως, περιλαμβανομένου του οικοπέδου κατά περιοχή: τριάντα πέντε 

τοις εκατό (35%) για τις περιοχές Α' και Β', τριάντα τοις εκατόν (30%) για την 
περιοχή F, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για την περιοχή Δ' και είκοσι τοις 
εκατόν (20%) για την περιοχή Ε'.

Επιπλέον, αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις 
παροχής δανειακής ενίσχυσης, ενώ θεσπίζεται και επταμελής γνωμοδοτική 

επιτροπή, που αφενός διαπιστώνει τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις 

προκειμένου να δοθεί η δανειακή ενίσχυση, αφετέρου δε γνωμοδοτεί για το 

ύψος αυτής.

Τέλος, παρατηρείται ότι κατά τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή πέντε Νόμοι ίσχυαν παράλληλα και ο συνδυασμός τους διαμόρφωνε
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ιυ πλέγμα ίων επένδυακών κινήίμων. Auloi ήίαν ιο Ν.Δ. 1078/71, ία Ν.Δ. 
1312 και 1313/72 και οι Ν. 289/76 και 849/78. Ο καθένας από ιούς 
νόμους αυτούς κάλυπτε διαφορετικές δραστηριότητες. Έτσι για παράδειγμα, 

ενώ το Ν.Δ. 1312/72 εφαρμοζόταν στις βιομηχανικές και μεταλλευτικές 

επιχειρήσεις, το Ν.Δ. 1078/71 και ο Ν. 849/78 αναφερόταν και στις 
βιοτεχνικές. Τέλος, ο Ν. 289/76 εφαρμοζόταν και στις λατομικές, γεωργικές, 

κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές και τουριστικές επιχειρήσεις.

ιιβ) Ν. 1116 tnc 7/14-1-81 fA 81

Πρόκειται για έναν άρτιο και ολοκληρωμένο νόμο που παραθέτει 
ουσιώδη επενδυτικά κίνητρα περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης, 

αλλά που η ισχύς του καταργήθηκε λίγους μήνες αργότερα, όταν 
αντικαταστάθηκε από τον Νόμο 1262/82. Τα κίνητρα προώθησης των 

παραγωγικών επενδύσεων που παρέχονται είναι η επιχορήγηση, η επιδότηση 

επιτοκίου, η αφορολόγητη έκπτωση και η πρόσθετη απόσβεση. Στις διατάξεις 

του νόμου αυτού, μπορούν να υπαχθούν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι 

μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή 
μεταλλευτικής έρευνας, οι επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας τη 
μελέτη εκμετάλλευσης νέων πηγών ενέργειας και την εφαρμογή συστημάτων 

εξοικονόμησης ενέργειας, οι επιχειρήσεις που παράγουν και διαθέτουν 

ενέργεια σε τρίτους από πηγές εναλλακτικών μορφών ενέργειας, οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τέλος, οι επιχειρήσεις υγρών καυσίμων και 
υγραερίων που πραγματοποιούν επενδύσεις για δημιουργία εγκαταστάσεων 
αποθηκεύσεως των αποθεμάτων τους σε απομακρυσμένες νησιωτικές 
περιοχές. Επιπλέον, δίνεται επιχορήγηση για ειδικές επενδύσεις, όπως είναι 
η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και η 

τεχνολογική ανάπτυξη. Διευκρινίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, 

περιορισμοί και όροι για την παροχή επιχορηγήσεως, επιδοτήσεως επιτοκίου 

και αφορολόγητης έκπτωσης και απλουστεύεται ^η διαδικασία έκδοσης 

αδειών σκοπιμότητας εγκαταστάσεως και λειτουργίας βιομηχανιών ή
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βιοτεχνιών, ενώ για πρώτη φορά, χρηματοδοτούνται ιιρογράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης εργατικού δυναμικού από τον 
Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με ποσοστό έως 
και 30 %.

ιιγ) Ν. 1262 xnc 14/16-6-82 fA 70)

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων, 
η αύξηση της απασχόλησης, η αποκέντρωση των οικονομικών πόρων, η 

ενίσχυση του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού και η παράλληλη 

διεύρυνσή του με την δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων και την 

αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονομίας.
Τα κίνητρα που παρουσιάζονται είναι η επιχορήγηση, η επιδότηση 

επιτοκίου, η αφορολόγητη έκπτωση, η πρόσθετη απόσβεση και 
απευθύνονται σε πολλά είδη επιχειρήσεων, με εξαίρεση τις δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Για το λόγο αυτό, η ελληνική επικράτεια 

χωρίζεται σε τέσσερις περιοχές, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της 
αξιολόγησης των επενδύσεων των υπαγόμενων επιχειρήσεων, ως απαραίτητη 

προϋπόθεση, προκειμένου αυτές να ωφεληθούν από την επιχορήγηση. Ως εκ 

ιούτου, δημιουργήθηκαν γνωμοδοτικές επιτροπές και όργανα ελέγχου τόσο 

ατο κέντρο, όσο και στην ελληνική περιφέρεια. Η σπουδαιότητα που δόθηκε 
στην αξιολόγηση, διαφαίνεται και από την Α.Υ. Συντ. - Οικον. υπ' αριθ. Ε. 
9585/2228 της 4/23-2-82 (Β 80), που αναφέρεται στον καθορισμό των 
δικαιολογητικών, των απαραίτητων για τον έλεγχο της επενδύσεως στοιχείων 

κ.λ.π. για την έκπτωση από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, των 

δαπανών για νέες παραγωγικές επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 16, 17 και 19 του Ν. 1116/81.

Επιπλέον, ο παρόν νόμος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή 

ισχυρών κινήτρων για την περιφερειακή ανάπτυξη και την πραγματοποίηση 

επενδύσεων από Έλληνες του εξωτερικού. Μάλιστα, συγκροτείται επιτροπή
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παρά τω Υπουργείο Συντονισμού με αρμιοδιότητα την.υποδοχή, ενημέρωοη, 
υποβοήθηση των Ελλήνων του εξωτερικού, παροχή συμβουλών, καθώς και 
την επεξεργασία και προώθηση ίων σχετικών επενδυτικών προτάσεών τους 

προς την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που προσφέρονται για 
πρακτική άσκηση μαθητών που παρακολουθούν προγράμματα τεχνικής ή 

επαγγελματικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές μονάδες οποιουδήποτε 
φορέα, δύνανται να επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με ποσό μέχρι 50% του 
ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη για τις ημέρες εργασιακής απασχόλησης 

κάθε μαθητή.

Ακόμα, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, είναι δυνατή η διάθεση 
κεφαλαίων εκ μέρους του Ο.Α.Ε.Δ., από τα αποθεματικά του κλάδου 
ανεργίας για την εκτέλεση κοινωφελών έργων από τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), την Ε.ΥΔ.Α.Π. ή τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας 

προς απασχόληση των ανέργων. Επίσης, είναι δυνατόν να επιχορηγούνται 

από τον Ο.Α.Ε.Δ. οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες για την δημιουργία 
ή και διατήρηση θέσεων εργασίας.

Τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις του νόμου 1262/82, έγιναν 

μέσω του Πρ. Δ. 245 της 7/29-7-86 (A 117) για την επέκταση της ισχύος του 
άρθρου 29 του Ν. 1282/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της 

οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της Χώρας κ.λ.π.» καθώς και του 

Ν. 1682 της 14/16.2.1987 (Α 14) «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής 

δημιουργία. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, 
ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, 

τροποποίηση του Ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις».

u6) Α.Υ. Οτκ. Υπ» αοιθιι. Ε16179/300 τηο 27-11/31-12-85 ίΒ 840)

Με το παραπάνω, παρατείνεται η προθεσμία ισχύος των διατάξεων του 

Ν.Δ. 1297/1972 μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1987.
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ιιε) Πρ. Δ. 245 xnc 7/29-7-86 ΙΑ 1171

Με αυτό επεκτείνεται η ισχύς ίου άρθρου 29 ίου Ν. 1262/1982 « 
Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής 
ανάπηρης της χώρας κ.λ.π.» (ΦΕΚ τ. A 70/16.6.1982).

ΐΛστ) Ν.1682 xnc 14/16-2-87 ίA 141

Σιο νόμο αυτό, στα πλαίσια της αναπτυξιακής και βιομηχανικής 

πολιτικής και για την οργανική ένταξη δραστηριοτήτων του μη δημοσίου 

τομέα της οικονομίας στη συλλογική εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια για 
την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής οικονομίας σε προϊόντα, έργα ή 
υπηρεσίες, παρέχεται σε μερικούς υπουργούς το δικαίωμα να συνάπτουν με 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα προγραμματικές συμφωνίες (Π.Σ.) και 
Αναπτυξιακές Συμβάσεις (Α.Σ.), ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Προγραμματικών Συμφωνιών και Αναπτυξιακών Συμβάσεων (Ε.Π.Σ.Α.Σ.).

Επιπρόσθετα, περιγράφονται οι όροι και διαδικασίες που 
απαιτούνται για την ένταξη των παραγωγικών επενδύσεων στα Μεσογειακά 

Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.), ενώ όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο 

νόμος αυτός τροποποιεί, συμπληρώνει ή και καταργεί διατάξεις του Ν. 

1262/1982.

ιιζ) Ν. 1892 xnc 31/31-7-90 (A 1011 

i. Σύνθεση του Nouou

Αποτελείται από 121 άρθρα εκ των οποίων τα 23 πρώτα που 

απαρτίζουν το Κεφάλαιο Α1, αναφέρονται κατά κύριο λόγο στη συμπλήρωση 

και τροποποίηση των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, ενώ από το άρθρο 

24 έως και το 121 γίνεται λόγος για γενικότερα θέματα · ποικίλου 

ενδιαφέροντος. «
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ϋ. Επιχειρήσεις που Μπορούν να Ενχαχθούν

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στις 
ευεργετικές διατάξεις αυτού του νόμου, μεταξύ των οποίων οι επιχειρήσεις 

κατασκευής και εκμετάλλευσης σταθμών αυτοκινήτου για δημόσια χρήση με 
χωρητικότητα τουλάχιστον ογδόντα (80) θέσεων, εκδοτικές ή εκτυπωτικές 

επιχειρήσεις ημερησίου τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εργαστήρια 

εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής έρευνας, 
επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού και τεχνολογιών.

Επιπλέον, αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και 
περιορισμοί για την επιχορήγηση επενδύσεων, την επιδότηση επιτοκίου, τις 
αφορολόγητες εκπτώσεις και τις αυξημένες αποσβέσεις, ενώ δίνονται και τα 

απαραίτητα φορολογικά κίνητρα. Η διαφοροποίηση του από τον 
προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, έγκειται στα κριτήρια αξιολόγησης των 

επενδύσεων, που πλέον δίνουν έμφαση σε χρηματοοικονομικά θέματα και 

στη σημασία που δίνεται στα κίνητρα των αφορολόγητων εκπτώσεων και των 
αυξημένων αποσβέσεων. Ενώ τόσο ο Ν. 1116/1981 όσο και ο Ν. 1262/1982 

στηριζόταν κυρίως στην επιχορήγηση και επιδότηση, ο Ν. 1892/1990 

ενισχύει τις επιχειρήσεις και με επιδότηση των τραπεζικών και ομολογιακών 
δανείων ή δανείων άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που συνάπτουν για την 

χρηματοδότηση της παραγωγικής επένδυσης που πρόκειται να 
πραγματοποιήσουν.

iii. Λχίφθέντα Μέτρα 

Μεταξύ άλλων :
α) θεσπίστηκε η υποβολή επενδυτικών προγραμμάτων 

σε 2 περιόδους μέσα στο έτος και η έγκριση των επενδύσεων «ομαδικά» σε 
2 περιόδους, βάσει προγραμματισμού των κονδυλίων επιχορηγήσεως.

β) καταργήθηκε το ελάχιστο και το μέγιστο ποσοστό 
επιχορήγησης κατά περιοχή και αντικαταστάθηκε με συγκεκριμένο 

ποσοστό επιχορήγησης.

γ) καταργήθηκαν τα επιπρόσθετα κίνητρα για τις ειδικές 

κατηγορίες επενδυτών (Έλληνες εξωτερικού, ναυτικοί, Ο.Τ.Α., συνεταιρισμοί).

δ) ^ Αυξήθηκαν τα ελάχιστα όρια ιδίας συμμετοχής, με στόχο 

την εξασφάλιση βιωσιμότητας.
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ε) Καιαργήθηκε η δυναιότητσ συμμειοχής lou Δημοοϊου σιο 
μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων που επενδύουν, ως εναλλακτική μορφή 
επιχορήγησης για μεγαλύτερο ύψος επένδυσης.

στ) Θεσπίστηκε ελάχιστο όριο επένδυσης για να είναι δυνατή 
η υπαγωγή στα κίνητρα επιχορήγησης - επιδότησης.

ζ) Παρασχέθηκαν σημαντικά κίνητρα στις ειδικές 
τουριστικές υποδομές (συνεδριακά κέντρα, μαρίνες, γήπεδα γκολφ) και 

υποβαθμίστηκε η δυνατότητα των κινήτρων επιχορήγησης - επιδότησης των 
ξενοδοχειακών επενδύσεων.

η) Διευκολύνεται η αγορά και εγκατάσταση συστημάτων 
αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, όπως συστημάτων 

πληροφορικής ή τηλεπληροφορικής, η αγορά του αναγκαίου λογισμικού, 
καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού κατά το στάδιο της εγκατάστασης 

του όλου συστήματος.

θ) Ενθαρρύνονται παραγωγικές επενδύσεις που αφορούν 
στην ανέγερση καινούργιων εργατικών κατοικιών για τη στέγαση του 

προσωπικού της επιχείρησης, βρεφονηπιακών σταθμών και χώρων 

αναψυχής, εφόσον κατασκευάζονται πέριξ της περιοχής όπου βρίσκεται η 

επιχείρηση.
ι) Εγκρίνονται δαπάνες ανακαίνισης διατηρητέων 

παραδοσιακών ή ιστορικών κτιρίων, με σκοπό τη μετατροπή τους σε χώρους 
πολιτιστικών και κοινωνικών λειτουργιών.

ΐν. Κυρτότερες Αναφορές των Εηιιιέρους Κεφαλαίων

Το Κεφάλαιο Β του παρόντος νόμου, αναφέρεται 
αποκλειστικά στις δικαιοπραξίες των παραμεθορίων περιοχών, ενώ το 
Κεφάλαιο Γ κάνει μια εκτεταμένη αναφορά σε θέματα εργασιακών σχέσεων, 
όπου μεταξύ άλλων, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην προστασία μισθωτών 

προβληματικών επιχειρήσεων, στην επιδότηση απασχόλησης, στην μερική 

απασχόληση, στην διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την σύνδεση 

αμοιβής- παραγωγικότητας. Ακολουθεί το Κεφάλαιο Δ με αναφορά οτις 

προβληματικές και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, το Κεφάλαιο Ε με αναφορά 

σε ρυθμίσεις για το δημόσιο τομέα, το Κεφάλαιο ΣΤ που αναφέρεται σε 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
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Ασφαλίσεων. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας 
των ιδιωτικών κλινικών και λαμβάνσνται μέτρα για την διασφάλιση 
ετοιμότητας και λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.

Ακολουθούν τα Κεφάλαιο Ζ, I που αφορούν στην 
τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών, στα όργανα αυτού 
και στις διαδικασίες και μηχανισμούς που στηρίζεται η λειτουργία του. Το 

Κεφάλαιο Η, σχετίζεται με αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, όπου λαμβάνσνται μέτρα για την αντιμετώπιση του 

δημογραφικού προβλήματος και ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής του 

Κοινοτικού Δικαίου, ενώ το Κεφάλαιο Θ έχει να κάνει με την αξιοποίηση της 

περιουσίας του Δημοσίου. Στο Κεφάλαιο I, παρέχονται ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και στο ΙΑ ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι το 

δίκαιο της πολιτείας της οποίας τη σημαία φέρει το πλοίο, ρυθμίζει τις 
ουσιαστικές προϋποθέσεις και την έκταση του περιορισμού της ευθύνης ή 

οφειλής του πλοιοκτήτη.
Το Κεφάλαιο ΙΒ, σχετίζεται με ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση λειτουργίας και τον έλεγχο της Δημόσιας 

Διοίκησης. Έτσι, στα υπουργεία θεσπίζονται μία ή και περισσότερες γενικές 

διευθύνσεις των οποίων οι 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 άλλα 
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. „
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ε) ιην άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που τους 
ανατίθενται από τα υπερκείμενα αυτών όργανα.

Επιπλέον, συστήνονται μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και 
πολιτικής ανάλυσης, με σκοπό την ενίσχυση του επιτελικού έργου των 

αρμόδιων υπουργείων στη στρατηγική σχεδίαση, χάραξη, παρακολούθηση 

και αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής στον τομέα ευθύνης τους, την 
τεχνική υποστήριξη των καθ' ύλην αρμοδίων υπηρεσιών των υπουργείων 
στην ιεράρχηση των στόχων τους και στη λειτουργική διασύνδεση τους με τη 

γενική κυβερνητική πολιτική, την πρακτική εναρμόνιση και συνοχή της 

λειτουργίας των υπουργείων μέσω της προγραμματικής ενότητας των 
δραστηριοτήτων τους, την σχεδίαση ανανεωτικών πρωτοβουλιών και την 

συνολική αξιολόγηση των επί μέρους τομέων της ακολουθούμενης δημόσιας 

πολιτικής. Ακόμα, επιχειρείται η ενίσχυση της αποκέντρωσης και 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τα ανώτερα στα κατώτερα κλιμάκια και 

ενεργοποιείται το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
Τα Κεφάλαιο ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ, ρυθμίζουν αντίστοιχα 

αρμοδιότητες του Υπουργείου Εξωτερικών, Πολιτισμού, Μεταφορών και 

Επικοινωνιών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Πιο 

συγκεκριμένα για το Κεφάλαιο ΙΣΤ, ρυθμίζονται μεταξύ άλλων, θέματα που 

άπτονται των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, της οικιστικής ανάπτυξης και 
του κτηματολογίου. Το Κεφάλαιο ΙΖ έχει να κάνει με την κεφαλαιοποίηση 

αφορολογήτων αποθεματικών, τροποποιεί παλαιότερες διατάξεις του Ν. 

1642/1986, ρυθμίζει τα βεβαιωμένα προς το Δημόσιο χρέη επιχειρήσεων ή 

ιδιωτών που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς των ετών 1981, 1986, 
1988.

Ακόμα, το Κεφάλαιο ΙΗ, σχετίζεται με την επανασύσταση της 

αγροφυλακής, ενώ στο Κεφάλαιο ΙΘ παρέχονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου λαμβάνεται μέριμνα 

για το εκσυγχρονισμό της πρωτοβάθμιας, δευτερόβάθμιας και τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και ρυθμίζονται θέματα αποζημιώσεων των εκπαιδευτικών και 

θέματα υλικοτεχνικής υποδομής. Για το λόγο αυτό, εξάλλου συγκροτείται ο 

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων.
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Τέλος. mo Κεφάλαιο K που είναι ίο ιελευιαίο αυιού ίου

νόμου, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και πιο 
συγκεκριμένα, καθορίζεται η απαγόρευση ανοικοδόμησης δασικών εκτάσεων, 

η υποχρεωτική αναδάσωση καμένων περιοχών και άλλα θέματα που 

αφορούν, τόσο στην υποχρεωτική συνδρομή για την κατάσβεση των 

πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις, όσο και στις επιβαλλόμενες ποινές 
προς τους παραβάτες.

ν. Τροποποιώ σπ-ΣυιιπΑήρωσιι

Για την τροποποίηση και συμπλήρωση του παρόντος νόμου, 

ακολούθησε το 1994 ο Ν. υπ' αριθ. 2234/31-8-94 (Α 142) Τροποποίηση και 

συμπλήρωση του Ν. 1892/1990 « Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις ».

ιιη) Ν. Υπ’ αοιθυ. 2157/28.6.93 ίΑ 1091

Αναφέρεται στη κατάργηση του ειδικού φόρου 

τραπεζικών εργασιών, με σκοπό την τόνωση της οικονομίας. Η ισχύς του, 

άρχεται από 8 Ιουνίου 1993.

ιιθ) Απόά). υπ' αοιθ. 31307/Ynoupv. Εθνικηο OtKovouiac. 

Οικονοπικών και Epvaoriac 23.8-9.9.93 (ΦΕΚ 696 Β>

Αφορά συμπλήρωση της 31730/1.9.88 Κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας για την 
«επιδότηση .επιχειρήσεων παραμεθορίων περιοχών Δ1 και Γ' του Ν. 1262/82» 

που τροποποιήθηκε με τις 30845/9.5.89 και 32256/14.2.91 όμοιες.
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tn) N. un' αοιθ. 2166/24.8.93 <A 1371

Ο εν λόγω νόμος αποτελείται από ιριάνια πέντε (35) συνολικά 

άρθρα. Σια πρώτα άρθρα αυτού, δίνονται διάφορα κίνητρα ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών-διευκολύνσεων, 

μεταφοράς ζημίας και μεταφοράς ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων.
i. Επιτροπή KccpaAaiayopag

Ακολουθεί μια σειρά άρθρων που αφιερώνονται στην επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς. Πιο συγκεκριμένα, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
ανατίθεται ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί 

κεφαλαιαγοράς, ενώ είναι αυτή που καθορίζει με αποφάσεις της, τις 

περιπτώσεις επιβολής τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων, τη διαδικασία και τα 

όργανα διεξαγωγής των ελέγχων αυτών και υποχρεώνει τα ελεγχόμενα φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν, περιοδικώς ή κατά περίπτωση, σε αυτήν 

ή στα όργανα ελέγχου στοιχεία αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου. 

Επιπρόσθετα, καθιερώνονται αυστηρές ποινές φυλακίσεως ή και χρηματικής 
αποζημιώσεως σε εκείνους που υποβάλουν ψευδή στοιχεία στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ή παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο το έργο της. 

Λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των επενδυτών, με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών σε όσους χρησιμοποιούν ή καθιστούν γνωστές 

εμπιστευτικές πληροφορίες, που έχουν αποκτήσει με αφορμή μόνιμη ή 

πρόσκαιρη παροχή υπηρεσιών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

προκειμένου να πετύχουν σημαντικό οικονομικό όφελος. Διευκρινίζονται δε, 

ότι για την εισαγωγή μετοχών επιχειρήσεων προς πώληση στο χρηματιστήριο 
θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα κάτωθι :

α) ότι υπάρχει επαρκής αγορά για τις διατιθέμενες μετοχές 
β) ότι θα επιτευχθεί επαρκής διασπορά των μετοχών 
γ) ότι θα παρέχονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο 

πληροφορίες, ώστε το επενδυτικό κοινό να μπορεί να σχηματίσει σαφή 

γνώμη για την εταιρία και για τις μετοχές των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο 

χρηματιστήριο και

δ) ότι η εισαγωγή της εταιρίας στο χρηματιστήριο,είναι προς το 

συμφέρον της εταιρίας και των επενδυτών.
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ii. Ρυθιύσεκ: itou Αφορούν την Έμμεση και Άιιεση

Φορολογία, το Δημόσιο Χρέος και χχι Δημόσια Περιουσία

Μεταξύ άλλων ρυθμίζεται η απόδοση φόρων τελών και εισφορών, 

η φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, η φορολογία 

κεφαλαίου, ο τρόπος απόδοσης βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο. Όσον 
αφορά τις μέχρι 31-5-1993 καθυστερούμενες κύριες ασφαλιστικές εισφορές 

προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης μισθωτών αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κεφα- 

λαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μαζί με τα 

πρόσθετα τέλη, τόκους, λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, δικαστικά 

έξοδα, έξοδα εκτέλεσης κλπ. διακανονίζονται δε και εξοφλούνται ως εξής:
α) το δέκα τοις εκατό(10%) της κεφαλαιοποιούμενης συνολικής 

οφειλής προκαταβάλλεται.

β) το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες 
ισόποσες δόσεις που το ποσό της καθεμίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 

τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών .

γ) η αίτηση για διακανονισμό πρέπει να υποβληθεί έως 30-9-

1993.
δ) η προκαταβολή και η καταβολή της πρώτης δόσης πρέπει να 

καταβληθούν μέχρι την 31-10-1993.
Πλέον των ανωτέρω, ρυθμίζονται θέματα χρεών προς το Δημόσιο 

των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.) και των Ενόπλων 

Δυνάμεων, ενώ παρέχεται το δικαίωμα στον Υπουργό Οικονομικών να εκδίδει 

ομολογιακά δάνεια και λαχειοφόρα ομολογιακά δάνεια, προς κάλυψη των 
αναγκών του Δημοσίου και για την εξυγίανση και σταθεροποίηση της 

οικονομίας.
iii. Το Τρίτο Mcpoc χου Νόμου

Στο τρίτο μέρος του νόμου, παρουσιάζονται οι διαρρυθμίσεις 
διαφόρων τελών, όπου μεταξύ άλλων καθορίζείαι ότι για τα εισαγμένα 

προϊόντα από χώρες εκτός Ε.Ο.Κ. η απόδοση της εισφοράς θα γίνεται κατά 

τον εκτελωνισμό του προϊόντος: Επιπλέον, χορηγείται άδεια ιδρύσεως 

φαρμακαποθήκης και*σε ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης των οποίων οι μέτοχοι δεν απαιτείται να είναι φαρμακοποιοί, με την
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προϋποθεοη να προυλάβουν κατάλληλο υπεύθυνο επιστήμονα 
φαρμακοποιό.

Πλέον ίων ανωτέρω, γίνεται αναφορά σε οργανωσιακά θέματα 

ποικίλου περιεχομένου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι :

α) από τις προβλεπόμενες θέσεις διευθυντών κατηγορίας ΠΕ και 

ΤΕ δύναται να καλύπτεται ποσοστό πέντε τις εκατό (5%) από υπαλλήλους 

κατηγορίας ΔΕ, με τη προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία 
στο βαθμό τμηματάρχη Α.

β) οι αθλητές που έχουν καταλάβει ή θα καταλάβουν μια από 

τις οκτώ πρώτες θέσεις σε οποιοδήποτε ατομικό ή ομαδικό άθλημα, σε 

επίσημους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς 
Αγώνες για άτομα με ειδικές ανάγκες, έχουν τα κάτωθι προνόμια :

■ διορισμού σε μόνιμη υπαλληλική θέση ή σε υπαλληλική 

θέση με σύμβαση αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου, κατόπιν αιτήσεως τους, εφόσον έχουν τα απαραίτητα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης κατά 

παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων που επιβάλλουν απαγόρευση ή 

περιορισμό των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και θα υλοποιούνται 

ασχέτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων στο σχετικό φορέα όπου θα 
γίνονται. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων συνιστώνται τόσες θέσεις 

όσες ο αριθμός των προσλαμβανομένων, οι οποίες καταργούνται με την 

καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση τους.

■ αγοράς επιβατικού αυτοκινήτου ως και λήψεως 

στεγαστικού δανείου με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς 
που ισχύουν εκάστοτε για τους βουλευτές του Κοινοβουλίου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας.

■ χορήγησης αδειών πρακτορείων προγνωστικών 

ποδοσφαίρου, ΛΟΤΤΟ, κρατικών λαχείων και ιπποδρομιακών στοιχημάτων, 

κατά παρέκκλιση των ειδικών διατάξεων, που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις 

χορήγησης των αδειών αυτών.

Ακόμα, ρυθμίζονται θέματα, όπως το ποσοστό συμμετοχή των 

ασφαλισμένων στις δαπάνες φαρμάκων και η χορήγηση επιδομάτων σε 

διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Τέλος, ο συγκεκριμένος νόμος επιφέρει
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τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σε άλλους παλαιότερους νόμους. 
Ενδεικτικά αναφέρονται, οι υποχρεώσεις των επιτηδευματιών που πωλούν τα 

προϊόντα ή τα εμπορεύματα τους πλανοδΐως ή από τις λαϊκές αγορές ως εξής

α) να έχουν υποβάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. 

τη δήλωση έναρξης εργασιών που προβλέπεται από το άρθρο 29 του Ν. 

1642/1986. Στη δήλωση αυτή να επισυνάπτουν ένθετο υποκαταστημάτων 
για κάθε τόπο ή λαϊκή απ' όπου πωλούν τα εμπορεύματα τους. 

Τηλεομοιοτυπία της δήλωσης αυτής στέλνεται στην αρμόδια για τον τόπο ή τη 
λαϊκή αγορά Δ.Ο.Υ.

β) να έχουν μαζί τους τα φορολογικά στοιχεία παραλαβής ή αγοράς 

των αγαθών που πωλούν, καθώς και το βιβλίο αγορών όπου καταχωρούν τα 

αποδεικτικά αυτά στοιχεία.
γ) να έχουν μαζί τους την προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. που 

υπέβαλαν κατά την προηγούμενη φορολογική περίοδο.

Στις διατάξεις αυτές δεν εμπίπτουν οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, 

εφόσον αποδεικνύουν την ιδιότητα τους αυτή και διαθέτουν τα προϊόντα 

παραγωγής τους από τις λαϊκές αγορές.

ιιια) Ν, υπ' αοτθ. 2234/31.8.94 (Α 1421

Αποτελείται από 5 άρθρα και εισάγει σημαντικές καινοτομίες αλλά 
δεν αποτελεί αυτοτελές νομοθέτημα, αφού οι διατάξεις του είτε 
συμπληρώνουν, είτε αντικαθιστούν διατάξεις του Ν. 1892/1990 «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». Συνοπτικά, οι 

αλλαγές του Ν. 2234/1994 είναι οι εξής:
α) πραγματοποιήθηκε αναδιατύπωση, συμπλήρωση ή κατάργηση 

κάποιων δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

παραγωγικές επενδύσεις και να επωφεληθούν από τα ευεργετήματα των 

αναπτυξιακών νόμων. Οι αλλαγές αυτές αφορούσαν τόσο το πλαίσιο των 

ενισχύσεων, όσο και τη διαδικασία εφαρμογής κινήτρων.



β) αυξήθηκε ίο ανώτερο επιχορηγούμενο κόστος επένδυσης από 

2,5 δις δραχμές σε 5 δις δραχμές για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων πλην 
μεταποιητικών, όπου ανήλθε σε 25 δις δραχμές. Παράλληλα, καθορίστηκε σε 
3 δις δραχμές το ανώτερο όριο επιχορήγησης που μπορεί να λάβει η 

επιχείρηση για επενδύσεις στην ίδια παραγωγική διαδικασία.

γ) σε μεγάλες και σημαντικές επενδύσεις που ενισχύουν και 

βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, παρέχονται 

ειδικά κίνητρα. Έτσι, σε ειδικές περιπτώσεις ανάλογα με τη σπουδαιότητα της 

επένδυσης, μπορεί να δοθεί στις επιχειρήσεις ποσό επιχορήγησης 
μεγαλύτερο των 3 δις δραχμές, που προβλέπεται από τον νόμο ως ανώτατο 
όριο.

δ) θεσπίστηκαν ειδικά κίνητρα για επενδύσεις που ενισχύουν και 
αυξάνουν την παραγωγική διαδικασία ή εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν 

την τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε αυτήν.

ε) νέες βιομηχανικές μονάδες τοποθετούνται στις βιομηχανικές 

περιοχές της Ε.Τ.Β.Α.
στ) στον τουριστικό τομέα, θεσμοθετήθηκαν κίνητρα για την 

ίδρυση και επέκταση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε ορισμένες 

αξιοποιήσιμες τουριστικά περιοχές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις.
ζ) θεσπίστηκε για πρώτη φορά ο θεσμός των Περιοχών

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), όπου μπορεί να γίνεται 
εγκατάσταση ξενοδοχειακών μονάδων καθώς και μονάδων παροχής

συμπληρωματικών τουριστικών υπηρεσιών.
η) το ποσοστό επιχορήγησης για επενδύσεις που

πραγματοποιούνται στην Θράκη αυξήθηκε από 45% σε 50%, ενώ στις λοιπές 

περιοχές αυξήθηκε ο χρόνος παροχής επιδότησης επιτοκίου από 3 σε 4 έτη.
θ) θεσπίστηκε ο έλεγχος της έναρξης της παραγωγικής επένδυσης 

που πρέπει να γίνει το αργότερο εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση της 

υλοποίησης της.

ι) για επενδύσεις άνω των 500 εκατομμυρίων δραχμών η 

επιχορήγηση καταβάλλεται-κατά 40%, 40%, 20% στις φάσεις υλοποίησης, 

ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας της επένδυσης αντίστοιχα, ενώ τα
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ποσοστά αυιά τροποποιούνται σε 60%, 20%, 20% για επενδύσεις μέχρι 500 
εκατομμύρια δραχμές.

ια) στις μεταποιητικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα ρυπογόνων κλάδων, 
που μετεγκαθίστανται από την περιοχή Α σε ειδικές περιοχές με κατάλληλη 

υποδομή σε όλη την Επικράτεια, που θα ορίζονται με κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 

Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, παρέχεται ποσοστό 
50% επί των δαπανών μετεγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης και της 
δαπάνης ανέγερσης των κτιριακών εγκαταστάσεων στη νέα θέση.

ιβ) επιδοτούνται μέχρι οκτώ (8) ποσοστιαίες μονάδες και για 

διάστημα τεσσάρων (4) ετών τα επιτόκια του υπολοίπου των δανείων των ναυ
τιλιακών εταιρειών λαϊκής βάσης, εφόσον έχουν προβεί σε αγορά και 

μετασκευή πλοίου για να αντικαταστήσουν άλλο που απολέσθηκε λόγω 

ναυαγίου και οι εταιρείες αυτές, δεν έχουν υπαχθεί στο παρελθόν για καμία 
επένδυση τους σε αναπτυξιακό νόμο.

ιγ) υφιστάμενες μεταποιητικές βιομηχανικές επιχειρήσεις και 

επιχειρήσεις λογισμικού (software), που έχουν συνεχή λειτουργία 
τουλάχιστον για μία πενταετία μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
τους να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να 

υποβάλουν ένα ολοκληρωμένο πολυετές (2-5 έτη) επιχειρηματικό σχέδιο 

(business plan), ελάχιστου συνολικού κόστους ενός (1) δισεκατομμυρίου 

δραχμών, εφόσον πρόκειται για μεταποιητικές βιομηχανικές επιχειρήσεις 

και πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων δραχμών, εφόσον πρόκειται για 

επιχειρήσεις λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών 
κατάρτισης των εργαζομένων που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του. 

Στα ανωτέρω επιχειρηματικά σχέδια, παρέχεται επιχορήγηση τριάντα πέντε 
(35) ποσοστιαίων μονάδων επί του συνολικού ύψους των δαπανών του 

επιχειρηματικού σχεδίου, για όλες τις περιοχές της Επικράτειας, 

συμπεριλαμβαν’ομένης και της περιοχής Α', εφόσον τηρούνται οι 

περιοριστικές διατάξεις που αφορούν την ίδρυση - επέκταση βιομηχανιών 

και βιοτεχνιών στην περιοχή Α. Η επιχορήγηση παρέχεται για 

επιχειρηματικά σχέδια ή τμήμα τους συνολικού ύψους δαπανών μέχρι πέντε 

(5) δισεκατομμύρια δραχμές, εφόσον πρόκειται για βιομηχανικές μετα
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ποιητικές επιχειρήσεις και μέχρι δύο (2) δισεκατομμύρια δραχμές, εφόσον 
πρόκειται για επιχειρήσεις λογισμικού και καταβάλλεται σε ποσοστό ογδόντα 
τοις εκατό (80%) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου 

και είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης 
ολοκλήρωσης. Διευκρινίζεται δε, ότι το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής του 

φορέα στο επιχειρηματικό σχέδιο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του τριάντα 

τρία τοις εκατό (33%) του συνολικού ύψους των δαπανών του σχεδίου.
ιδ) σε βιομηχανικές μεταποιητικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών ποιότητας, παρέχεται μόνο επιχορήγηση της τάξεως των 

σαράντα (40) ποσοστιαίων μονάδων επί του συνολικού ύψους της επένδυσης, 
με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επιχορηγηθεί από άλλη πηγή για την ίδια 

επένδυση και εφόσον οι παραγωγικές αυτές επενδύσεις αφορούν:

■ δαπάνες μελέτης, εξοπλισμού, εγκατάστασης και λειτουργίας 
των απαραίτητων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και έξοδα πιστοποίησης 

έτσι, ώστε να πιστοποιούνται τα προϊόντα και οι διαδικασίες διασφάλισης της 
ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισμούς 

διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.

■ δαπάνες για μετατροπή βιομηχανικών μονάδων, ώστε να γίνουν 

πιο ευέλικτες.
■ την εισαγωγή και προσαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής 

τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. ■
■ την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων, καθώς και την εισαγωγή 

καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.

■ την κατασκευή πρωτότυπου εφεύρεσης που παρουσιάζει 
δυνατότητες παραγωγικής εκμετάλλευσης και που έχει κατατεθεί και έχει 

λάβει θετική έκθεση έρευνας από τον Ο.Β.Ι.
■ την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών 

ποιότητας.
■ την ίδρυση βιομηχανικών μονάδων για την οικολογική 

αποσυναρμολόγηση/διάλυση και ενδεχομένως αξιοποίηση προϊόντων που 

έχουν καταναλωθεί στην Ελλάδα.

Διευκρινίζεται δε, ότι το ελάχιστο ποσοστό ιδίας συμμετοχής πρέπει να είναι 

σαράντα τοις εκατό (40%).
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ιε) στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας συνιστώνται οι ακόλουθες 
Διευθύνσεις:

■ Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντας, με 

αρμοδιότητα την περιβαλλοντική βιομηχανική πολιτική, τον καθορισμό 
χρήσεων γης, την εφαρμογή πολεοδομικών προδιαγραφών σύγχρονης 

βιομηχανικής υποδομής και την πολιτική αντιμετώπισης βιομηχανικών 
ατυχημάτων.

■ Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων, με αρμοδιότητα τον 
καθορισμό και την αξιολόγηση κατ' εφαρμογή προϋποθέσεων και κριτηρίων 

των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων και προγραμμάτων βιομηχα

νίας, σε αντικατάσταση της καταργούμενης Δ/νσης Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης.

■ Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, που είναι αρμόδια για την 

πολιτική ποιότητας της βιομηχανικής παραγωγής, την τυποποίηση, τη 
διαπίστευση και τη μετρολογία.

ιιιβ) Πο. Διαχ. Υπ' αοιθ. 456/29.12.95 (269)

Με αυτό το προεδρικό διάταγμα οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 

23 του Ν. 1892/90, του άρθρου 35 του Ν. 1947/91, του άρθρου 31 του Ν. 
2008/92, του άρθρου 66 του Ν. 2065/92, των άρθρων 32 και 33 του Ν. 
2093/92, των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2166/93, των άρθρων 1,2 και 3 του Ν. 

2234/94, του άρθρου 9 (παρ. 8) του Ν. 2275/94, του άρθρου 3 του Ν. 
1262/82 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 10 του Ν. 1360/83 και 3 
του Ν. 1682/87 και διατηρήθηκε σε ισχύ και συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 

του Ν. 1892/90), του άρθρου 29Α του Ν. 1262/82 (που διατηρήθηκε σε 

ισχύ με την παραγρ. 13 του άρθρου 23 του Ν. 1892/90), του άρθρου 22 του 

Ν. 1828/89 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 

1892/90, με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 1947/91 και με το άρθρο 9 παρ. 8 

του Ν. 2275/94), του άρθρου 3 (παρ. 3) του Ν. 2240/94, του άρθρου 9 

(παρ. 1) του Ν. 1597/87 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4ο του Ν.
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1731/87), του άρθρου 19 του Ν. 1959/91, του άρθρου 15 (παρ. Α. 1.2.1.) 
του Ν. 1515/85, του άρθρου 43 του Ν. 1563/85, του Ν. 1775/88 (όπως

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 (παρ. 12, 13, 14, 15 και
*

16) του Ν. 2166/93) και του άρθρου 58 του Ν. 2324/95. κωδικοποιούνται 

σε ενιαίο κείμενο.

Το παραπάνω προεδρικό διάταγμα αναφέρεται στην έννοια της 
παραγωγικής επένδυσης, τις υπαγόμενες στον νόμο επιχειρήσεις, τις 

περιοχές που διαιρείται η επικράτεια, το περιεχόμενο της επιχορήγησης των 
επιχειρήσεων, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις ώστε 

να απολαύσουν τα ευεργετήματα του Νόμου, τους υφιστάμενους 
περιορισμούς καθώς και το ύψος, το είδος και τη διαδικασία έγκρισης 
παροχής επενδυτικών κινήτρων.

ηιγ) Ν. υπ' αοιθ. 2601/15.4.98 ίΑ 811

Αυτός ο αναπτυξιακός νόμος, αντικατέστησε τον Ν. 1892/90. Η 

φιλοσοφία του συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται από άλλους 
τροποποιητικούς νόμους που μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικοί του. 

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων στην 

Ελλάδα και μέσω αυτών:
■ η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της περιφερειακής 

ανάπτυξης.
■ η αύξηση των θέσεων απασχόλησης.
■ η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
■ η αναδιάρθρωση τομέων και κλάδων της παραγωγής.
■ η αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών στον ελληνικό και τον 

ευρύτερο διεθνή χώρο.

■ η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την 

εξοικονόμηση ενέργειας.
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i. Είδη Ενισχύσεων

Οι ενισχύσεις που παρέχει προς tov επιχειρηματικό κόσμο για να 
πραγματοποιήσει τα επιχειρηματικά του σχέδια είν.αι οι κάτωθι:

α) δωρεάν επιχορήγηση κατά ένα ποσοστό επί του συνολικού ποσού 
της επένδυσης.

β) επιδότηση τόκων, που σημαίνει ότι ένα ποσοστό από τους 

τόκους που θα πρέπει να πληρώσει ο επιχειρηματίας για τυχόν δάνειο που 
θα πάρει, θα το πληρώσει το κράτος.

γ) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά ένα επίσης ποσοστό 

όπως και στην β περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος καλύπτει ένα πο
σοστό από το ποσό που δίνει ο επιχειρηματίας όταν εφαρμόζει το μοντέλο της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης για κάποια μηχανήματα ή άλλον εξοπλισμό που 

αγοράζει.
δ) φορολογικές απαλλαγές επί διαφόρων ποσών της επιχείρησης, 

όπως είναι τα μη διανεμόμενα κέρδη κ.ά. και τέλος

ε) ειδικά κίνητρα για ειδικές περιπτώσεις που περιγράφονται 
λεπτομερώς από το νόμο παρακάτω.

ii. Ομαδοποίηση Επενδυτών

Για την εφαρμογή των παραπάνω, οι επενδυτές ομαδοποιούνται σε 

δύο κατηγορίες :
■ Στους νέους επενδυτές, δηλαδή επιχειρήσεις που δεν έχουν 

αρχίσει ακόμα καμία δραστηριότητα ή που έχουν δραστηριοποιηθεί μέσα σε 
μια περίοδο πέντε χρόνων από την ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής 

στο νόμο.
■ Στους παλαιούς επενδυτές, δηλαδή σε επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 5 χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης 
υπαγωγής τους στον νόμο.

Με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό, προς τους νέους φορείς 
παρέχονται όλα τα είδη των ενισχύσεων, ενώ προς τους παλιούς φορείς

ι
παρέχονται μόνο οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής και της 

επιδότησης των τόκων.

Κατόπιν, ο νόμος καθορίζει ποιοι επιμέρους κλάδους ή τομείς της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (κλάδος μεταποίησης, ενέργειας κ.λ.π.) θα
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ενισχυθούν και ειδικότερα ποιες δαπάνες των επιχειρηματικών τους σχεδίων 
θα τύχουν της ενισχύσεων, ενώ η Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις (4) 
περιοχές (τις A, Β, Γ και Δ) για λόγους περιφερειακής πολιτικής και 

αναπτύξεως. Η διαίρεση της χώρας σε περιοχές έχει στόχο να κατανείμει ή να 

στρέψει τα επενδυτικά κεφάλαια και εν τέλει την επιχειρηματική 

δραστηριότητα, μέσω ακριβώς των χορηγήσεων, περισσότερο ή λιγότερο προς 
ετούτη ή εκείνη την περιοχή που έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάγκη 

ανάπτυξης. Έτσι π.χ. στις ακριτικές περιοχές (που τοποθετούνται στην 

περιοχή Δ) η επιχορήγηση είναι εντονότερη και μεγαλύτερη (μεγαλύτερα 

ποσοστά), επειδή αυτές είναι σε μικρό βαθμό αναπτυγμένες ή τελείως 
υποανάπτυκτες, ενώ στις «κεντρικές» περιοχές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) τα 

κίνητρα είναι λιγότερο και ασθενέστερα, επειδή η ανάπτυξη των περιοχών 

αυτών έχει φτάσει στα όρτα του κορεσμού.
Με βάση το διαχωρισμό των φορέων, το είδος της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, το είδος και την περιοχή της επένδυσης καθορίζονται 
συγκεκριμένα ποσοστά για κάθε είδος ενίσχυσης, ενώ αναφέρονται και οι 

κατηγορίες επενδυτικών έργων που εξαιρούνται από τις παρεχόμενες 

ενισχύσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς 
και όρους για την χορήγηση των διάφορων ενισχύσεων, καθώς και στα 

κριτήρια υπαγωγής ενός φορέα στο καθεστώς των ενισχύσεων, 
ΐΐί. Κριτήρια Υπαγωγής

Ορισμένα εκ των κριτηρίων υπαγωγής είναι : 

α) τα χαρακτηριστικά του φορέα και ειδικότερα η εμπειρία του, 
η κλίμακα και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν, η 
φερεγγυότητα και οικονομική του επιφάνεια, καθώς και η τεκμηριωμένη δυ
νατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών 
αναγκών της επιχείρησης (κάλυψη ιδίας συμμετοχής στην επένδυση και του 
αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης). Για υφιστάμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται 

υπόψη και τα οικονομικά τους αποτελέσματα στο πρόσφατο παρελθόν, 

καθώς και η παρούσα οικονομική τους κατάσταση.

β) οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης 

που θα δημιουργηθεί ή της ήδη υφιστάμενης, στο βαθμό που επηρεάζεται 

από την προτεινόμενη επένδυση, πρόγραμμα ή επιχειρηματικό σχέδιο σε σύ
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γκριση και με την εκτίμηση της κατάστασης - προοπτικών των αγορών του 
κλάδου στον οποίο εντάσσεται.

γ) η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμοΰ της επένδυσης 
ή/και του προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης και η οργάνωση της 
επιχείρησης που την πραγματοποιεί.

δ) η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων 
μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας για μακρό χρονικό διάστημα.

ε) ο βαθμός ιδίας συμμετοχής στην επένδυση ή επιχειρηματικό 
σχέδιο και στο κεφάλαιο κίνησης.

στ) ο δυναμισμός και η επιτυχία στις προγενέστερες και 
υφιστάμενες δραστηριότητες της επιχείρησης και των εταίρων που ελέγχουν 
την πλειοψηφία των συμφερόντων της ή των εταίρων σε περίπτωση νεοΐ- 
δρυόμενων επιχειρήσεων. ·

ζ) η πραγματοποίηση της επένδυσης ή/και του προγράμματος 
χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ή του επιχειρηματικού σχεδίου στις 

περιοχές της Επικράτειας με τη μεγαλύτερη ενίσχυση και στις περιοχές όπου 
έχουν συναφθεί τοπικά σύμφωνα απασχόλησης.

ίν. Άρθρα 8-20

Ακολουθεί το άρθρο 8 που περιγράφει λεπτομερώς τις 
αρμοδιότητες και τις διαδικασίες εφαρμογής των ενισχύσεων, ήτοι που 
υποβάλλονται οι αιτήσεις, ποια δικαιολογητικά συνοδεύουν την αίτηση, ο 

τρόπος αξιολόγησης των επιχειρηματικών μελετών που υποβάλλονται προς 

χρηματοδότηση από τους ιδιωτικούς φορείς, η βαθμολόγηση και κατάταξη 
τους σε σειρά προτεραιότητας, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών 
του επιχειρηματικού σχεδίου, τα όργανα ελέγχου κ.ά.

Το άρθρο 9 περιγράφει τους τρόπους χορήγησης των 
εγκριθέντων ποσών, τις δόσεις, τις ανακλήσεις σε περίπτωση αθέτησης 
κάποιων όρων, τις φάσεις πληρωμών κ.ο.κ., ενώ το άρθρο 10 καθιερώνει 

ορισμένα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων, όπως π.χ. σε κρίσιμες περιοχές ή 

κλάδους, σε ειδικές επιχειρήσεις κλπ. Το άρθρο 11 περιλαμβάνει τις 

υποχρεώσεις των ενισχυόμενων επιχειρήσεων καθώς και τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης κάποιων όρων της σύμβασης, το 

άρθρο 12 ρυθμίζει θέματα τόκων, οφειλών και άλλων παρόμοιων
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αντικειμένων, το άρθρο 13 θέματα φορολογίας εισοδήματος και το άρθρο 14 
περιλαμβάνει μεταβατικές διατάξεις.

Τέλος τα υπόλοιπα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19 και 20 ρυθμίζουν 

θέματα συμπληρώσεων σε προηγούμενες διατάξεις, συναλλαγματικά, 

διαδικαστικά και το τελευταίο (άρθρο 20) ρυθμίζει την έναρξη της ισχύος του 
νόμου.

ιιιδ) Ν. υπ' αοιθιι. 2992/20.3.2002 ίΑ 541

Πρόκειται για νόμο που τροποποιεί διατάξεις του Ν. 2601/1998 

και του Ν. 2676/1999. Αναφέρεται δε, στη λήψη μέτρων για την ενίσχυση 
της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αλλά και σε 

άλλες διατάξεις.

5) 4° ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΥΓΚΡΙΕΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Οι αναπτυξιακοί νόμοι, αναμφισβήτητα, αποτελούν μια οργανωμένη 
προσπάθεια εκ μέρους της πολιτείας να κατευθύνει την επιχειρηματικότητα

και τις ιδιωτικές επενδύσεις προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, με γνώμονα
«

το εθνικό συμφέρον, την ανάπτυξη της οικονομίας και εν γένει την 
οικονομική πρόοδο της χώρας. Κατά συνέπεια, μέσα από την μελέτη των 

παρουσιασθέντων νόμων μπορούν να εξαχθούν πολύτιμα σημπεράσματα, 

τόσο για το ποιοι ήταν οι στόχοι που έθετε ο κάθε αναπτυξιακός νόμος, όσο 

και για το αν οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τον πρώτο αναπτυξιακό νόμο
*

2687/1953 «περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού», 

γνωστός και ως «νόμος Μαρκεζίνη», παρατηρούμε ότι προσπαθεί να ρυθμίσει
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την δραστηριότητα των κεφαλαίων εξωτερικού που κατευθύνονταν στο 
εσωτερικό της χώρας και τοποθετούνταν προς οποιαδήποτε παραγωγική 

επένδυση. Ο Ν. 4171 της 23-5/3-6-61 (Α 93) «Περί λήψεως γενικών μέτρων 
δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της Οικονομίας της Χώρας» αποσκοπεΐ 

στην οικονομική πρόοδο της χώρας, την αύξηση της εθνικής παραγωγής και 

της απασχόλησης, την αύξηση των εξαγωγών, την εξοικονόμηση 

συναλλάγματος αλλά και την αξιόλογη εισροή συναλλάγματος. Επιπλέον, 
προσελκύονται νέες μέθοδοι και τεχνικές, ευνοούνται οι επενδύσεις στην 
επαρχία, ενώ παρέχονται κίνητρα για ίδρυση ή επέκταση αξιόλογης 

βιομηχανίας. Ο Α.Ν. 147 της 4/9-10-67 (Α 173) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 
βιομηχανικές επενδύσεις, ενώ με τον Α.Ν. 148 της 4/9-10-67 (Α 173) 
λαμβάνονται μέτρα για ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς. Με τον Α.Ν. 412 της 

18/23-5-68 (Α 113) πραγματοποιούνται τροποποιήσεις των διατάξεων του 

άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του Νόμου 4171/1961, παρατηρούμε δηλαδή, ότι η 
προσπάθεια λήψης μέτρων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

συνεχίζεται. Με τον Α.Ν. 607 της 11/11-11-68 (Α 259) τροποποιούνται και 
συμπληρώνονται τα κίνητρα βιομηχανικής αναπτύξεως του Α.Ν. 147/1967, 

ενώ το Ν.Δ. 1078 της 23/27-12-71 (Α 273) αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

περιφερειακής αναπτύξεως.

Τόσο τα Ν.Δ. 916 της 13/14-7-71 (Α 137), Ν.Δ. 893 της 1/1-6-71 (Α 

110), όσο και το Β.Δ. 107 της 16-1/6-2-73 και ο Ν. 159 της 9/9-75 (Α 192) 
αποτελούν την συνέχιση των προσπαθειών της πολιτικής ηγεσίας, για την 

υποβοήθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Το Ν.Δ. 1297 της 6/8- 
12-72 (Α 217) αποτελεί μια οργανωμένη προσπάθεια στροφής προς μεγάλες 
οικονομικές μονάδες με την παροχή φορολογικών κινήτρων, ενώ με τα Ν.Δ. 
1134 της 19/19-4-72 και Ν.Δ. 1312 της 24/24-12-72 (Α 52) συνεχίζεται η 

προσπάθεια ενίσχυσης της περιφερειακής αναπτύξεως με νέα μέτρα, αλλά 
και τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις παλαιοτέρων διατάξεων του Ν.Δ. 

1078/71. Με το Ν.Δ. 1313 της 24/24-12-72 (Α 232) λαμβάνονται μέτρα για 

την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση κινείται 

και το Ν.Δ. 1378 της 5/7-4-73 (Α 80). Με το Ν. 289 της 1/3-4-76 (Α 76) 

και την Απόφ. υπ. αριθ. 31307/Υπουργ. Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών 

και Εργασίας 23.8.-9.9.93 (ΦΕΚ Β 696) λαμβάνεται μια σειρά μέτρων για
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ιην διευκόλυνση και ενθάρρυνση ίων επενδύσεων στις παραμεθόριες 

περιοχές.

Με χους Ν.1116 χης 7/14-1-81 (Α 8), Ν. 1262 της 14/16-6-82 (Α 70), 
Πρ. Δ. 245 της 7/29-7-86 (Α 117), παρέχονται κίνητρα για την περιφερειακή 
και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στο έργο αυτό συνεπικουρεί και ο Ν. 

849 της 21/28-12-78 (Α 232) που επιπρόσθετα συμβάλλει στον περιορισμό 
της ρύπανσης, τη στροφή προς εναλλακτικές πηγές ενέργειας, αλλά και την 
ενθάρρυνση της έρευνας. Μάλιστα, με το Ν. 1262 της 14/16-6-82 (Α 70) 

υποβοηθούνται οι επενδύσεις Ελλήνων εξωτερικού, επιδοτούνται 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση μαθητών, 
διατίθενται κεφάλαια από ΟΑΕΔ για κοινωφελή έργα με σκοπό τον 

περιορισμό χης ανεργίας, ενώ οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ 

για δημιουργία ή και διατήρηση θέσεων εργασίας. Με το Ν. 1892 της 31/31- 
7-90 (Α 101) λαμβάνεται μια σειρά σημαντικών μέτρων που σχετίζονται με 

τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και απευθύνονται σ’ ένα ευρύτατο 

φάσμα δραστηριοτήτων, ενώ για την τροποποίηση και συμπλήρωση του 

παρόντος νόμου, ακολούθησε το 1994 ο Ν. υπ' αριθ. 2234/31-8-94 (Α 142). 
Με το Ν. υπ. αριθ. 2166/24.8.93 (Α 137) παρέχονται κίνητρα για την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με την 

επιτροπή κεφαλαιαγοράς, την έμμεση και άμεση φορολογία, το δημόσιο 

χρέος και τη δημόσια περιουσία. Ο νόμος υπ. αριθ. 2601/15.4.98 (Α 81), 

που αντικατέστησε τα Ν. 1892/90, αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ιδιωτικών 

επενδύσεων στην Ελλάδα και μέσω ρυτών:
■ στη συμβολή για επίτευξη των στόχων της περιφερειακής

ανάπτυξης.
■ στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης.
■ στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

■ στην αναδιάρθρωση τομέων και κλάδων της παραγωγής.
ι

■ στην αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών στον ελληνικό και 

τον ευρύτερο διεθνή χώρο.

■ στη συμβολή προστασίας του περιβάλλοντος και την

εξοικονόμηση ενέργειας. ·»
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Τέλος, με to Ν. υπ. αριθμ. 2292/20.3.2002 (Α 54) λαμβάνονται μέτρα 
για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας.

Από την ανωτέρω παρουσίαση, γίνεται αντιληπτό ότι η προσπάθεια της 

πολιτείας για οικονομική ανάπτυξη μέσω των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων 

είναι συνεχής, με τη λήψη των αναγκαίων για κάθε περίπτωση μέτρων και 
την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών, που άλλοτε είναι επαρκή και 

αποτελεσματικά και άλλοτε όχι. Χαρακτηριστικά, ως παράδειγμα 

αναποτελεσματικής πολιτικής θα μπορούσε να αναφερθεί η προσπάθεια 

περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, γεγονός που καταδεικνύεται αβίαστα 
οπό την πληθώρα των αναπτυξιακών νόμων, συμπληρώσεων ή και 

τροποποιήσεων, που είχαν ως αντικειμενικό τους σκοπό την περιφερειακή 
ανάπτυξη.

6) 5° ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αναμφισβήτητα, η χάραξη αλλά και υλοποίηση της οικονομικής 

πολιτικής αποτελεί ύψιστο μέλημα και πρώτιστο καθήκον της πολιτικής 
ηγεσίας και ως εκ τούτου, θα πρέπει τόσο η σχεδίαση, όσο και η εφαρμογή 
της να πραγματοποιείται με μεθοδικότητα, οργάνωση, συνέχεια, ρεαλισμό, 
φιλόδοξο και μακρόπνοο σχεδίασμά. Είναι αυτή, που θα αναδείξει το 
κυβερνητικό έργο, θα συμβάλλει στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας, θα υποκινήσει και προωθήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις, με απώτερο 

σκοπό τη βελτίωση των 'οικονομικών μεγεθών, την πρόοδο και ανάπτυξη της 

χώρας.

Σε αυτή την επίπονη και συνεχή προσπάθεια οικονομικής προόδου, οι 

αναπτυξιακοί νόμοι αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο-αρωγό για την 

παρακίνηση-ενεργοποίηση του ημεδαπού επιχειρηματικού κεφαλαίου, αλλά 

και την προσέλκυση-παρακίνηση του αλλοδαπού επιχειρηματικού



και την προσέλκυση-παρακίνηση του αλλοδαπού επιχειρηματικού 
κεφαλαίου προς την επιθυμητή κατεύθυνση, με την εξασφάλιση ενός 

σταθερού φορολογικού πλαισίου, την απλούστευση των διαδικασιών, την 

παροχή εκ μέρους της πολιτείας κατάλληλων επενδυτικών κινήτρων και 
ενισχύσεων. Με την υποκίνηση, σύμπραξη και συνέργεια της ιδιωτικής 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στην γενικότερη προσπάθεια που 
καταβάλλεται από το κράτος για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο 

της χώρας, θα καταστεί δυνατή η αύξηση της παραγωγικότητας, η αύξηση 
του εθνικού εισοδήματος, η μείωση των ελλειμμάτων, η βελτίωση των 

ποιοτικών και ποσοτικών οικονομικών δεικτών, η ενδυνάμωση των 

ασθενέστερων τάξεων, η αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και μέσω 

αυτών, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου και η βελτίωση εν γένει της 

οικονομικής θέσης της Ελλάδας στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα, που 
αποτελούν πάγιο και διακαή πόθο τόσο των πολιτών, όσο και της εκάστοτε 
πολιτικής ηγεσίας.

Κατά συνέπεια, οι σωστά δομημένοι και μελετημένοι αναπτυξιακοί 

νόμοι που διακρίνονται για τη συνέπεια, συνέχεια και ρεαλισμό τους, που 

έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στις εκάστοτε διαμορφούμενες 

οικονομικές συνθήκες, αποτελούν το «όχημα» που θα μεταφέρει την Ελλάδα 

και τους πολίτες της σε ένα καλύτερο, πιο ευοίωνο και πιο πολλά 
υποσχόμενο «οικονομικό αύριο» και ως εκ τούτου, θα πρέπει πάντα να 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα.
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7) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4- Κατάρτιση Επενδυτικών Μελετών, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 

Βαΐος Αχ. Λάζος, Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Μακεδονία, 2001.

^ Αναπτυξιακοί νόμοι Ελλάδος, συμπληρώσεις και τροποποιήσεις 

αυτών (Αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2).

4- Κίνητρα για βιομηχανικές και βιοτεχνικές επενδύσεις Ν.849/78, 
Ν.289/76, Ν.Δ. 1312/72, Ν.Δ. 1078/71,
Δρυλλεράκης Ιωάννης, Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος 1979.

■4 Κίνητρα επενδύσεων νόμος 1262/82 : για την παροχή κινήτρων 
ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας 

και τροποποίηση συναφών διατάξεων,

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Υπηρεσία Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 1979.
Οι επενδύσεις στην Ελλάδα : το νομοθετικό πλαίσιο,
Βελέντζας Ιωάννης, Χαρισιάδου Ειρήνη, Εκδοτικός Οίκος Κυρομάνος 

1991.
4· Η εν Ελλάδι νομοθεσία περί προσελκύσεως ξένων κεφαλαίων και 

εγκαταστάσεως αλλοδαπών επιχειρήσεων, προώθηση των 

παραγωγικών επενδύσεων, ενισχύσεις της κεφαλαιαγοράς,

Κοτσώνης Παναγιώτης, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς, Υπηρεσία Μελετών Ε.Β.Ε.Π. 1969.
■4 www.ypetho.gr (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών).

Ά- www.et.gr (Εθνικό Τυπογραφείο).
www.elke.gr (Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων).

8) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ενδεικτικά, επισυνάπτεται ο Ν. 1892 της 31/31-7-90 (Α 101) Για τον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
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^ 1892 της 31,'31-7-30 (A 101). Για τον εκσυγχρονι
σμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο I

Έννοια παραγωγικής επένδυσης

1. Για τη ν εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου 
παραγωγική επένδυση θεωρείται: 

α. Η κατασκευή, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός 
βιομηχανοστασίων, κτιριακών εγκαταστάσεων, ξενο
δοχειακών καθώς και βοηθητικών εγκαταστάσεων των 
υπαγομένων επιχειρήσεων, που αναφέρονται στο άρ
θρο 2.

β. Η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανι
κών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που βρί
σκονται μέσα σε ΒΙΠΕ Ε.Τ.Β.Α. και ανήκουν κατά κυ
ριότητα σε αυτές. Επίσης η αγορά μη χρησιμοποιουμέ- 
νων, αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή 
βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που η έναρξη 
κατασκευής τους έγινε πριν από τη δημοσίευση του νό
μου αυτού και που παραμένουν σε αδράνεια και δεν χρη
σιμοποιούνται για παραγωγικούς σκοπούς, τουλάχι
στον για μιά διετία πριν από την υποβολή της αίτησης 
για υπαγωγή στις διατάξεις αυτού του νόμου, εφ’ όσον 
οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις χρησιμοποιηθούν 
για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από την περιο
χή Α σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 4 
του άρθρου 9.

γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημά
των και λοιπού μηχανολογικούς τεχνικού εξοπλισμού 
παραγωγής.

Η αγορά και εγκατάσταση καινούριων συστημάτων 
αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, 
όπως συστημάτων πληροφορικής ή τηλεπληροφορι
κής. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται η αγορά του 
αναγκαίου για την επένδυση λογισμικού (software). Οι

δαπάνες εκπαίδευσης τον προσωπινού '■••■ττά το στάδιο
εγκατάστασης του όλου συστήματος.

δ. Οι δαπάνες μελετών και επενδύσεων που αποσκο
πούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρο
νης τεχνολογίας, όπως πληροφορικής και τηλεπληρο
φορικής. Η δαπάνη εγκατάστασης πρότυπης δοκιμα
στικής μονάδας. Οι δαπάνες επενδύσεων για εφαρμο
σμένη έρευνα και η αγορά οργάνων ή εξοπλισμού εργα
στηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτι
κής έρευνας. Οι δαπάνες μελετών εργονομίας και προσ
τασίας της φυσιολογικής και ψυχολογικής υγείας των 
εργαζομένων.

ε. Οι δαπάνες μετεγκατάστασης, σύμφωνα με τα ορι
ζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 9, υφιστάμενων 
παραγωγικών μονάδων του εδαφίου (α) της παραγρά
φου 1 του άρθρου 2.

Στις δαπάνες μετεγκατάστασης περιλαμβάνονται και 
οι δαπάνες ανέγερσης των αναγκαίων κτιριακών εγκα
ταστάσεων στη νέα θέση.

στ. Η κατασκευή καινούριων αποθηκευτικών χώρων, 
ψυκτικών χώρων, χώρων ξήρανσης και συντήρησης 
προϊόντων καθώς και η αγορά καινούριων αυτοκινήτων 
- ψυγείων ή πλοίων - ψυγείων.

ζ. Η αγορά καινούριων μεταφορικών μέσων διακίνη
σης υλικών, εμπορευμάτων και μαζικής μεταφοράς ερ- 
γατοτεχνιτών και υπαλληλικού προσωπικού, καθώς και 
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διακίνησης υλικών.

η. Η ανέγερση καινούργιων εργατικών κατοικιών για 
τη στέγαση προσωπικού της επιχείρησης, βρεφονηπια
κών σταθμών καθώς και κτιρίων ή εγκαταστάσεων ή ε
ξοπλισμού προοριζομένων να χρησιμοποιηθούν για 
την αναψυχή ή συνεστίαση εργατών και υπαλλήλων 
και εφ’ όσον κατασκευάζονται στην περιοχή που είναι 
εγκατεστημένη η επιχείρηση

θ. Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενο
δοχειακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αξιοποίη
σης ιαματικών πηγών και η αγορά εξοπλισμού τους. Οι 
δαπάνες για μόνιμες εγκαταστάσεις κατασκηνωτικών 
κέντρων (campings) και εγκαταστάσεις χειμερινού του
ρισμού, ως και για κατασκευή και εξοπλισμό διαμερι
σμάτων για τουριστική χρήση.

ι. Οι δαπάνες επισκευής, αποκατάστασης και μετα
τροπής διατηρητέων παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων 
σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, ανεξάρτητα εάν 
βρίσκονται εντός ή εκτός οικισμών που χαρακτηρίζον
ται παραδοσιακοί ή διατηρητέοι. Η ανακαίνιση παρα
δοσιακού χαρακτήρα ξενοδοχειακών μονάδων που 
κρίνονται διατηρητέες και που προστατεύονται από ει
δικό νομικό καθεστώς όρων δόμησης.

Οι δαπάνες ανακαίνισης διατηρητέων παραδοσιακών 
ή ιστορικών κτιρίων από μη κερδοσκοπικού χαρακτή
ρα νομικά πρόσωπα με σκοπό τη μετατροπή τους σε α
ναγκαίους χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λει
τουργιών.

ια. Η αγορά υλικού για αναπαραγωγή των κτηνοτρο- 
φικών επιχειρήσεων και του πολλαπλασιαστικού υλι
κού τωνγεωργικών, κτηνοτροφικών ή ιχθυο.καλλιεργη- 
τικών επιχειρήσεων.

ιβ. Οι δαπάνες επενδύσεων που αποσκοπούν στην κα
τασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό 
κεντρικών αγορών, σφαγείων και χώρων κοινωνικών 
και πολιτιστικών λειτουργιών.

ιγ. Η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα 
βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών περιοχών ή σε πο- 
λυόροφα βιοτεχνικά κέντρα, που κατασκεύασε ή κατα
σκευάζει η Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. μόνη της ή σε συνεργασία με
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,τ,· Ε.Ο.Μ.Μ.Ε X καθιϋ; και σε πολυόροφα βιοτεχνι- 
κτίρια που η κατασκευή τους έγινε με όανειούάτηση 

της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., ανεξάρτητα από το χρόνο κατα
σκευής κ-αι χρησιμοποίησής τους.

,5.Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκα- 
ίαστάσεων και η αγορά εξοπλισμού επιχειρήσεων πα
ροχής υπηρεσιών στήριξης τουριστικών - ξενοδοχεια
κόν μονάδων.

ιε. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός λι
μένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες) σε θέσεις και με 
προδιαγραφές που Οα εγκρίνονται κάθε φορά από τον 
Ε.Ο.Τ., το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτι
λίας.

ιστ. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός συ- 
νεδριακών κέντρων, μετά από σύμφωνη γνώμη του 
Ε.Ο.Τ. και με βάση τις προδιαγραφές που θα καθορι
στούν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οι
κονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων και Τουρισμού.

ιζ. Η κατασκευή, επέκταση καε εκσυγχρονισμός γη
πέδων γκολφ και των απαραίτητων εγκαταστάσεών 
τους καθώς και η αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού τους 
μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ.

2. Δεν θεωρείται παραγωγική επένδυση η απόκτηση 
επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων, επίπλων 
και σκευών γραφείων, οικοπέδων, γηπέδων και αγροτε
μαχίων.

Επίσης, δεν θεωρείται παραγωγική επένδυση: 
α. Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστά

σεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στην κυριότητα του 
φορέα της επένδυσης. Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται παρα
γωγικές επενδύσεις: (α) η ανέγερση κτιριακών εγκατα
στάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα 
στο φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί 
προς τούτο η χρήση του για χρονικό διάστημα τουλάχι
στον είκοσι (20) ετών από το Δημόσιο, τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τουρισμού, τις ΒΙΠΕ Ε.Τ.Β.Α. συμπερι
λαμβανομένων και αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθε- 
ρης ζώνης και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκη
σης, (β) η πραγματοποίηση επενδύσεων θερμοκηπίων, 
κατασκηνωτικών κέντρων και κέντρων χειμερινού του
ρισμού καθώς και επενδύσεων του εδαφίου (ιζ) της παρ.
I αυτού του άρθρου, επί οικοπέδου του οποίου η χρήση 
έχει παραχωρηθεί προς τούτο στο φορέα της επένδυσης 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών και 
(γ) η πραγματοποίηση επενδύσεων υδατοκαλλιεργειών 
επί αιγιαλού.

β.,Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός-αυτοε- 
ξυπηρετούμενων καταλυμάτων καθώς και ξενοδοχεια
κών καταλυμάτων κάθε λειτουργικής μορφής κατώτε
ρης της Γ'τάξης.

γ. Ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακής μονάδας κάθε 
λειτουργικής μορφής προ της παρόδου Ι.Οετίας από την 
έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ολοκλήρω
ση επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας που έχει υ
παχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού ή του ν. 1262/ 
1982 ήτουν. 1116/1981.

3. Το ελάχιστο ύψος παραγωγικής επένδυσης για 
την υπαγωγή στο νόμο αυτόν όσον αφορά την επιχορή- 
ϊηση και επιδότηση επιτοκίου είναι:

π. Για επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης που πραγμα
τοποιούνται από τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (β), 
(στ), (θ) και (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, τριάντα 
εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές.

β. Για επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης που πραγμα
τοποιούνται από τις λοιπέ; κατηγορίες επιχειρήσεων 
του άρθρου 2, εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχ
μές.

γ. Για επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και με
τατροπής διατηρητέων παραδοσιακών οικιών ή κτι
ρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με 
την περίπτωση (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου I και 
την περίπτωση (ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, δε
καπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές.

δ. Για επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης που πραγμα
τοποιούνται από τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (ιη) 
και (κβ) της παραγρ. 1 του άρθρου 2. πέντε εκατομμύρια 
(5.000.000) δραχμές.

ε. Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού που πραγματοποι
ούνται από τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (ιη) και 
(κβ) της παραγράφου I του άρθρου 2, δύο εκατομμύρια 
(2.000.000) δραχμές.

στ. Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού όλων των λοιπών 
κατηγοριών επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρ
θρου 2, δέκα εκατομμύρια (ΙΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ)δραχμές.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρ
μογή για τις επενδύσεις των περιπτώσεων (α). (β), (γ) 
και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 9.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα όρια της προηγούμε
νης παραγράφου καθώς και να ορίζεται διαφορετικό ε
λάχιστο ύψος επένδυσης για ορισμένους κλάδους οικο
νομικών δραστηριοτήτων ή περιοχές που παρουσιά
ζουν ειδικά προβλήματα.

Άρθρο 2

Υπαγόμενες επιχειρήσεις

I. Υπάγονται στο νόμο αυτόν οι ακόλουθες επιχει
ρήσεις:

α. Μεταποιητικές βιομηχανικές, βιοτεχνικές και χει
ροτεχνικές επιχειρήσεις των κλάδων.

Περιλαμβάνοντας στις παραπάνω επιχειρήσεις και 
οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις παραδοσιακών οικοδομι
κών υλικών, όπως πέτρας, τοιχοποιίας, δαπέδων και 
στέγης, μαλτεζόπλακας, κεραμιδιών και τούβλων παρα
δοσιακών τύπων, διαφόρων κεραμικών δαπέδων και ει
δικών κονιαμάτων. Επίσης βιοτεχνίες και εργαστήρια 
παραδοσιακών κατασκευών, όπως ξυλουργεία, επιπλο
ποιεία, σιδηρουργεία, μαρμαρογλυφεία και άλλα εργα
στήρια κατεργασίας οικοδομικού μαρμάρου ή πέτρας. 
Εργαστήρια χειροτεχνίας, οικοτεχνίας, κεραμικής, κο- 
σμηματοποιίας, υφαντικής, ταπητουργίας και γουνο
ποιίας.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, 
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθορί
ζεται η ένταξη ή μη, στις μεταποιητικές επιχειρήσεις 
της προηγούμενης παραγράφου, κατηγοριών επιχει
ρήσεων για τις οποίες υπάρχουν δυσκολίες κατάταξής 
τους από τις υπηρεσίες ιδιωτικών επενδύσεων, τις αρ
μόδιες γνωμοδοτικές επιτροπές ή τον Ελλάνικό Οργα
νισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 
και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.).

β. Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές 
επιχειρήσεις (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης,τεχνολο- 
γίας, όπως θα καθοριστούν με κοινές αποφάσεις των Υ
πουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

γ. Μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις.
δ. Κέντρα τεχνικής βοήθειας για τη βιομηχανία και
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ιΐιο'£ΐν'α ΓΟυ λούονται από συνεταιρισμούς. επιμελη
τήρια, επαγγεΛμαακες ορ>ανωσεις, u·· · c.O.M.M.E.X, 
■at το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., σκοπός των οποίων είναι η παροχή 
τεχνι>:ϋ)ν συμβουλών και πλτιροφόρησης στους επενδυ
τές. σχετικά με την τεχνολογική κατάσταση του κλά
δου, την οργάνωση της παραγωγής, τη διαχείριση της" 
επιχείρησης· τη σύνθεση του προσωπικού, τη μελέτη 
της αχορ^ί και του απαραίτητου μηχανολογικού εξο
πλισμού.

ε. Επιχειρήσεις αξιοποίησης αγροτικών, βιομηχανι
κών και αστικών απορριμμάτων και αποβλήτων.

στ. Επιχειρήσεις αγροτικών ή αγροτοβιομηχανικών 
συνεταιρισμών για επενδύσεις σε μηχανικά μέσα σπο
ράς. καλλιέργειας, συγκομιδής και συσκευασίας αγρο
τικών προϊόντων.

ζ. Επιχειρήσεις που παράγουν για δικό τους λογαρια
σμό ή για τρίτους ενέργεια σε μορφή αερίου, θερμού νε
ρού, ατμού ή στερεά καύσιμα υπό βιομάζα.

η. Επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο δραστηριό
τητας την παραγωγή μηχανισμών για την εξοικονόμη
ση ενέργειας.

θ. Επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας, συν
τήρησης, αποξήρανσης, κατάψυξης ή αφυδάτωσης 
γεωργικών, κτηνοτροφικών και ιχθυηρών προϊόντων.

ι. Επιχειρήσεις παραγωγής βιομάζας από ετήσια ή 
πολυετή φυτά που θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για 
την παραγωγή ενέργειας.

ια. Επιχειρήσεις υγρών καυσίμων και υγραερίων, ε
φόσον πραγματοποιούν επενδύσεις για τη δημιουργία 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή για την προμήθεια εξο
πλισμού μεταφοράς ή διακίνησης υγρών καυσίμων και 
υγραερίων σε νησιωτικές περιοχές, εφόσον οι επιχει
ρήσεις αυτές έχουν την έδρα τους σε νομούς που υπά
γονται στις περιοχές Γ και Δ για τους σκοπούς εφαρμο
γής του παρόντος νόμου.

ιβ. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ξενώνες καθώς 
και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στήριξης τουρι
στικών - ξενοδοχειακών μονάδων και ειδικότερα για τη 
δημιουργία μονάδων εκμετάλλευσης κεντρικών πλυν
τηρίων και παρασκευαστηρίων ετοίμων ή ημιετοίμων 
τροφίμων για τις ανάγκες των παραπάνω μονάδων.

ιγ. Κατασκηνωτικά κέντρα (campings), που κατα
σκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με την 
έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μόνο 
για τις δαπάνες μονίμων εγκαταστάσεών τούς και δια
μόρφωσης του χώρου καθώς επίσης και διαμερίσματα 
για τουριστική χρήση.

ιδ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών 
και κέντρα χειμερινού τουρισμού.

ιε. Οικίες ή κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα 
ή παραδοσιακά, διασκευαζόμενα σε ξενώνες ή ξενοδο
χειακές επιχειρήσεις ή εργαστήρια παραγωγής παρα
δοσιακών βιοτεχνικών προϊόντων ή χειροτεχνημάτων, 
με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επι
στημών ή του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος καθώς και του Ε.Ο.Τ. ή του 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ

ιστ. Επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη
σης ή συνεταιρισμοί, που πραγματοποιούν επενδύσεις 
για την ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέν
τρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχα
νικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεο- 
δομικού και χωροταξιακού σχεδιασμού καθώς και χώ
ρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρι
κών αγορών και σφαγείων.

ιζ. Ιερές μονές και ορθόδοξες ακαδημίες για την ανέ
γερση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενώνων ή για τη

μετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες καθώς και για την 
ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό η μετατροπή κτι
ρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λει
τουργιών.

ιη. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά 
προηγμένης τεχνολογίας.

ιθ. Εκδοτικές ή εκτυπωτικές επιχειρήσεις ημερήσιου 
τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης για το σύνολο τωνεκ- 
δόσεών τους, καθώς και επιχειρήσεις ημερησίων επαρ
χιακών εφημερίδων, όπως αυτές καθορίζονται από τα 
άρθρα I του ν.δ. 3619/1956 και 1 του ν.δ. 1263/1972 
(ΦΕΚ A 197), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του 
από το άρθρο 2 του ν. 1446/1984.

κ. Επιχειρήσεις κατασκευής και εκμετάλλευσης 
σταθμών αυτοκινήτων για δημόσια χρήση, χωρητικό
τητας ογδόντα(80) τουλάχιστο θέσεων.

κα. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης λιμένων αναψυχής, 
συνεδριακών κέντρων και γηπέδων γκολφ.

κβ. Εργαστήρια εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενερ
γειακής και μεταλλευτικής έρευνας, επιχειρήσεις ανά
πτυξης τεχνολογιών και επιχειρήσεις ανάπτυξης λογι
σμικού. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Βιομηχα
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι προ
διαγραφές που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις ανά
πτυξης λογισμικού καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία 
που πρέπει να συνοδεύουν την οικονομοτεχνική μελέτη 
που υποβάλλεται από αυτές για την υπαγωγή των επεν- 
δύσεών τους στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Ο χαρακτηρισμός επιχειρήσεων για την υπαγωγή 
τους στο προηγούμενο εδάφιο γίνεται με σχετική γνω
μοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε
χνολογίας.

κγ. Επιχειρήσεις με αντικείμενο την παραγωγή ηλε
κτρισμού από την εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέρ
γειας και ειδικότερα της αιολικής, ηλιακής, υδροηλε
κτρικής, γεωθερμικής και βιομάζας.

κδ. Τεχνικές εταιρείες για τον εκσυγχρονισμό τους, 
την αντικατάσταση των μηχανημάτων τους και του λοι
πού εξοπλισμού τους.

2. Οι διατάξεις αυτού του νόμου δεν εφαρμόζονται 
για επενδύσεις δημόσων επιχειρήσεων και οργανι
σμών. Η εξαίρεση δεν αφορά τις θυγατρικές τους εται
ρείες καθώς επίσης και εταιρείες των οργανισμών τοπι
κής αυτοδιοίκησης και των συνεταιρισμών, εφόσον πε
ριλαμβάνονται σε μία από τις κατηγορίες επενδύσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Οι διατάξεις αυτούτου νόμου όσον αφορά την επι
χορήγηση και επιδότηση επιτοκίου εφαρμόζονται για 
τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 που τηρούν βιβλία 
Β’ και Γ” κατηγορίας του Κ.Φ.Σ.

Οι διατάξεις αυτού του νόμου δεν έχουν εφαρμογή 
για επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινω
νίας ή εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας.

♦

Άρθρο 3

Περιοχές της Επικράτειας ,·,.

1.. Το άρθρο 3 του ν. 1262/1982 διατηρείται σε ισχύ 
και συμπληρώνεται ως εξής:

Στην παράγραφο 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, τα όρια της ζώ

νης Λαυρεωτικής καθορίζονται με κοινή απόφαση του 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εσωτερικών».

Στην παράγραφο 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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Ali- κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικο- 
,μίας. Περιβάλλοντος, Χωρ..:..:;.'α; κ.:·. Δημό-αων 

•c vWv' και Τουρισμού. που δεν είναι δυνατόν να τροπο- 
0ύνται πριν από την παρέλευση διετίας από την έ- 

τΓίζ ιί7Χι',0ζ τους, μπορεί να καθορίζονται ζώνες
Της Επικράτειας που παρουσιάζουν υπερσυγκεντρωση 
{01/ριστικήζ δραστηριότητας, στις οποίες δεν έχουν ε- 
ΑορμΟΥΪ τα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης ε- 
nitoKiou του παρόντος νόμου ή καθορίζεται ποσοστό ε- 
ηι^°ρήγησης και επιδότησης επιτοκίου άλλων δυσμε
νέστερων από άποψη κινήτρων περιοχών, ανάλογα με 

·,0 βαθμό συγκέντρωσης τουριστικής δραστηριότητας 
*αι το είδος της επένδυσης».'

£την παράγραφο 4 προστίθενται εδάφια ως εξής: 
«Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις 

στις βιομηχανικές περιοχές της Ε.Τ.Β.Α. ή βιοτεχνικά 
κέντρα του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή βιοτεχνικά κέντρα και 
κτίρια επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη
σης της περιοχής Δ καθώς και της Θράκης, δίνονται τα 
κίνητρα των ειδικών ζωνών των περιοχών αυτών, δηλα
δή ισχύει το καθεστώς των άρθρων 7 παρ. 1 περίπτωση 
(γ) και 11 παρ. 1 αυτού του νόμου».

«Για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται μέσα σε τε
χνολογικά πάρκα, όπως αυτά θα καθοριστούν με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ενέρ
γειας και Τεχνολογίας και Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων, εφαρμόζονται το καθεστώς ενισχύσεων 
που ισχύει για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ε
πενδύσεις στις ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α.».

2. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται «το άρθρο 3 
του παρόντος νόμου» νοείται το άρθρο 3 του ν. 1262/ 
1982.

3. Η προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο της παρα
γράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 1262/1982 προθεσμία πα- 
ρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 4

Περιεχόμενο της επιχορήγησης

1. Σε επιχειρήσεις του άρθρου 2, που πραγματοποι
ούν παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 και υπάγον
ται στις διατάξεις του παρόντος νόμου σύμφωνα με το 
άρθρο 7. παρέχεται επιχορήγηση που συνίσταται σε 
δωρεάν κεφαλαιακή ενίσχυση εκ μέρους του Δημοσίου 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επιχορηγηθεί από 
άλλη πηγή για την ίδια επένδυση.

Η επιχορήγηση αυτή παρέχεται για παραγωγικές ε
πενδύσεις ή για τμήμα του ύψους μέχρι 2,5 δις δρχ.

2. Σε περίπτωση που η παραγωγική επένδυση υπερ
βαίνει το ύψος που ορίζεται στην προηγούμενη παρά
γραφο, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το ε
λάχιστο ποσοστό ιδίας συμμετοχής στη συνολική πα
ραγωγική επένδυση, όπως αυτό ορίζεται στην παράγρα
φο 1 του άρθρου 5.

3. Για τον προσδιορισμό του ορίου των 2,5 .δισ. δρχ. 
υπολογίζονται αθροιστικά όλες οι παραγωγικές επεν
δύσεις που· αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία 
και υποβάλλονται από τον ίδιο επενδυτή, για υπαγωγή 
τους στις διατάξεις αυτού του νόμου, μέσα σε διάστημα 
5 ετών από την ολοκλήρωση της πρώτης επένδυσης, 
που έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις αυτού του νόμου.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται το όριο της παραγράφου

1 του παρόντος. Το νέο αυτό όριο εφαρμόζεται για τις 
αιτήσει; υπαγωγής επενδύσεων που θα υποβάλλονται 
μετά την έναρξη ισχύος της απόφυσης που εκδίδειαι 
κάθε φορά. Για τις περιπτώσεις επενδύσεων της προη
γούμενης παραγράφου 3, τον νέο αυτό όριο ισχύει για 
τις αιτήσεις επενδύσεων που υποβάλλονται μετά τη λή
ξη της 5ετίας. Με όμοιες επίσης αποφάσεις μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται το χρονικό διάστημα που προβλέ- 
πεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις και περιορισμοί για την επιχορήγηση ε
πενδύσεων

1. Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στις επιχορη
γούμενες επενδύσεις δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 
40% του συνολικού κόστους της παραγωγικής επένδυ
σης στην περιοχή Β, 35% στην περιοχή Γ, 25% στην πε
ριοχή Δ και 15% στη Θράκη. Στην περιοχή Α και μόνο 
για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9, το 
κατώτερο ποσοστό ιδίας συμμετοχής είναι 40%. Το ε
λάχιστο ποσοστό της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή 
σε επενδύσεις που παίρνουν επιχορήγηση και επιδότη
ση επιτοκίου που αντιστοιχεί σε περιοχή όπου τα κίνη
τρα αυτά είναι πιο ευνοϊκά από εκείνα της περιοχής ό
που πραγματοποιείται η επένδυση, είνυι ίσο με το πο
σοστό που προβλέπεται για τις επενδύσεις της ευνοϊ
κότερης αυτής περιοχής. Ειδικά για τις επενδύσεις της 
περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 η ιδία 
συμμετοχή μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονά
δες κατά περιοχή ί

2. Η ιδία συμμετοχή του επενδυτή αποτελεί ίδιο κε
φάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις με ύψος επένδυ
σης μέχρι 60 εκατομμύρια δρχ. και εταιρικό κεφάλαιο 
για τις λοιπές, πλην συνεταιρισμών, επιχειρήσεις. 
Προκειμένου περί συνεταιρισμών, ως ιδία συμμετοχή 
νοείται για μεν τους νεοϊδρυόμενους το καταβεβλημένο 
κεφάλαιό τους, για δε τους υφιστάμενους το ποσό της 
αύξησης του συνεταιρικού τους κεφαλαίου ή ο σχημα
τισμός ειδικού αποθεματικού ή, κατά περίπτωση, η 
χρησιμοποίηση αποθεματικών εκτός του τακτικού. Για 
τις λοιπές περιπτώσεις ως ιδία συμμετοχή του επενδυτή 
νοείται για μεν νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το καταβε
βλημένο κεφάλαιό τους, για δε υφιστάμενες επιχειρή
σεις το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου 
τους ή κατά περίπτωση, τα φορολογηθέντα αποθεματι- 
κά, όπως αυτά προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία, 
εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του με
τοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα 
αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν 
την παρέλευση ΙΟετίας από την ολοκλήρωση της επέν
δυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ξεχωρι
στό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρη
σης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση 
της ΙΟετίας επιβάλλονται ανάλογα οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο αυτή. Ατομικές επιχει
ρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις μέχρι 60 εκατ. 
δρχ. και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού 
μπορεί να διατη ρούν τη μορφή τους. Ιερές μονές για την 
παργματοποίηση των επενδύσεών τους σύμφωνα με την 
περίπτωση (ιζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 δεν υπο- 
χρεούνται σε σύσταση εταιρίας σύμφωνα με τα παρα
πάνω.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, 
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδας της Κυβερνή- 
σεως, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό πέρα από
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-ο οποίο ο 6opr.ας επένδυση: πρέπει να έχε; εταιρική 
μορφή.

Στην εγκριτική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης 
στις διατάξεις του νόμου αυτού καθορίζονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις για την κάλυψη της ιδίας συμμετο
χής. Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ελέγχου 
του άρθρου 8 ότι δεν πληρούνται οι πιο πάνω αναφερό- 
μενοι όροι και προϋποθέσεις, ανακαλείται η απόφαση 
υπαγωγής στο νόμο και επιστρέφεται η τυχόν καταβλη- 
Οείσα επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση, 
που έχει εγκριθεί με την αρχική πράξη υπαγωγής, δεν 
είναι δυνατό να μειωθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίη
σής της.

3. Η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δημοσίου 
στην επένδυση γίνεται αφού προηγουμένως, με βάση 
την έκθεση των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 8 ορ
γάνων ελέγχου, έχει αποδεδειγμένα καταβληθεί και δα- 
πανηθεί για την πραγματοποιήση της επένδυσης η ε
λάχιστη κατά περιοχή ιδία συμμετοχή του επενδυτή σε 
ποσοστό 50% και το 25% της τυχόν συμμετοχής χρημα- 
τοδοτούσας Τράπεζας. Στην περίπτωση που για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης δεν έχει χρησιμοποιη
θεί δανεισμός, η εκταμίευση της επιχορήγησης του Δη
μοσίου γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αφού θα έχει 
καταβληθεί και δαπανηθεί στα επενδυτικά έργα η ελά
χιστη κατά περιοχή ιδία συμμετοχή του επενδυτή σε 
ποσοστό 50% και το 25% του υπολοίπου, πέραν της υπο
χρεωτικής ιδίας συμμετοχής, ποσού.

Η εκταμίευση τής επιχορήγησης του Δημοσίου γίνε
ται σε δόσεις που καθορίζονται με την εγκριτική από
φαση και με τρόπο ώστε νμ δαπανηθεί παράλληλα το υ
πόλοιπο της ιδίας συμμετοχής και του δανείου, της τε
λευταίας δόσης καταβαλλομένης μετά την πιστοποίη
ση της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Η διάρκεια της ε
κτέλεσης των εργασιών για την επένδυση ορίζεται στην 
εγκριτική πράξη. Είναι δυνατή η καταβολή κάθε μιάς 
από τις δόσεις της επιχορήγησης εκτός από την πρώτη 
και την τελευταία δόση, εφόσον προσκομίζεται στην 
Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων ή. στην αρμόδια Πε
ριφερειακή Υπηρεσία, εγγυητική επιστολή αναγνωρι
σμένης τράπεζας. Το περιεχόμενο της εγγυητικής επι
στολής καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνι
κής Οικονομίας.

4. Για τον έλεγχο των τιμών, οι γνωμοδοτικές επι
τροπές μπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγ
κρισης να υποβάλλουν τα στοιχεία αξίας των μηχανη
μάτων και εξοπλισμού που θα εισαχθούν στο Συμβούλιο 
Έρευνας Τιμών. Το Συμβούλιο Έρευνας Τιμών μπορεί 
να ζητήσει από τον επενδυτή, τον προμηθευτικό οίκο ή 
και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση του στοιχεία και 
πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο 
των τιμών αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοι
πών παγίων στοιχείων της επένδυσης θα χρησιμοποι
ούνται από τις γνωμοδοτικές επιτροπές κάθε είδους α
ποδεικτικά στοιχεία, όπως νόρμες κοστολόγησης κτι- 
ριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, που θα αναπρο
σαρμόζονται ανά εξάμηνο τουλάχιστον και θα λαμβά
νουν υπόψη τη φύση και το είδους των συγκεκριμένων 
κτιρισκών κατασκευών. Στην περίπτωση που θα διαπι
στωθεί με οποιονδήποτε τρόπο η υπερτιμολόγηση του 
κόστους της επένδυσης από τον επενδυτή, η αίτησή του 
για υπαγωγή στο νόμο αυτό απορρίπτεται ή η τυχόν δο-

θείσα έγκριση ανακαλείται με απόφαση του Υπουρνού 
Εθνικής Οικονομίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Ε
θνικής Οικονομίας, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως μπορεί να συστήνονται περιφερεια
κά όργυνα του Συμβουλίου Έρευνος Τιμών.

5. α. Η έναρξη των επενδύσεων του νόμου αυτού μπο
ρεί να γίνεται μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης 
και των αναγκαίων δικαιολογητικών στην αρμόδια υ
πηρεσία της παραγράφου 6 του άρθρου 6. Δαπάνες επεν
δυτικών έργων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 
ημερομηνία αυτή δεν συνυπολογίζονται στο κόστος 
της επένδυσης ούτε στην ιδία συμμετοχή του επενδυτή.

β. Η έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης πριν 
τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις 
του νόμου αυτού γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του ε
πενδυτή και δεν δεσμεύει τη κρίση της γνωμοδοτικής ε
πιτροπής ούτε την απόφαση της Διοίκησης σχετικά με 
την υπαγωγή ή μη της επένδυσης.

γ. Δεν αποτελούν έναρξη και μπορούν να πραγματο
ποιηθούν και πριν από την υποβολή της αίτησης οι 
προκαταρκτικές εδαφολογικές εργασίες (διαμόρφωση - 
περίφραξη), οι προκαταρκτικές εδαφολογικές έρευνες 
για μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι δαπάνες έκδοσης οι
κοδομικής άδειας και οικονομοτεχνικής μελέτης, η συ- 
νυμολόγηση δανείου, η ανάληψη δανείου, το άνοιγμα 
πίστωσης και η παραγγελία μηχανημάτων, μηχανολο
γικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού.

Άρθρο 6

Διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων επενδύσεων

1. Η επιχορήγηση και επιδότηση των επιχειρήσεων 
που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου πα
ρέχεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 
7, περίληψη της οποίας, περιέχουσα τα στοιχεία του 
φορέα της επένδυσης, το αντικείμενο, το παραγωγικό 
κόστος της επένδυσης, το ποσοστό και το ποσό της επι
χορήγησης και επιδότησης, δημοσιεύεται στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως. Δεν απαιτείται δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψης αποφά
σεων που αφορούν σε παράταση του χρόνου για την ο
λοκλήρωση των επενδύσεων ή σε τροποποιήσεις απο
φάσεων που δεν μεταβάλλουν το ποσό της επιχορήγη
σης και επιδότησης επιτοκίου. Μεταβολή, με οποιον- 
δήποτε τρόπο, τον όρων της απόφασης επιτρέπεται μό
νο με τη συγκατάθεση του επενδυτή.

Με αποφάσεις του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας 
δίνεται να εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής των αποφά
σεων υπαγωγής στο νόμο αυτό, των αποφάσεων ανά
κλησης υπαγωγής καθώς και των αποφάσεων μερικής ή 
ολικής επιστροφής επιχορήγησης και επιδότησης επι
τοκίου των επενδύσεων του· παρόντος νόμου ή του ν. 
1262/1982, που εξετάζονται από τις περιφερειακές γνω
μοδοτικές επιτροπές και τις γνωμοδοτικές επιτροπές 
του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και της Α.Τ.Ε. του άρθρου 8, στους 
γενικούς γραμματείς περιφερειών ή σε νομάρχες της έ
δρας των διευθύνσεων περιφερειακής ανάπτυξης ή σε 
κατά τόπους αρμόδιους νομάρχες, εφόσον οι επενδύ
σεις αυτές πραγματοποιούνται στα διοικητικά όρια των 
υπηρεσιών ή των νομαρχιών τους ή στον πρόεδρο του 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και στο Διοικητή της Αγροτικής Τρά
πεζας της Ελλάδος αντίστοιχα, τηρου^ιρνης της διαδι
κασίας που ορίζεται στο νόμο αυτό.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως, καθορίζονται τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία
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„rv Or: σ'·'νοδεϋουν την αίτηση υπαγωγής τα; επένδυ
ες στις ιϊΐαταςεις του νόμου αυτού.

3. Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και 
ta απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται με κοινές α
ποφάσεις ίων Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οι
κονομικών, ττου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κ,υβερνήσεως.

4. Οι Τράπεζες, για τη χορήγηση των απαιτούμενων 
δανείων προς επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση 
υπαγωγής στον παρόντα νόμο, υποχρεούνται να λαμ
βάνουν υπόψη, πέρα από τα δικά τους κριτήρια, και τα 
αναπτυξιακά κριτήρια, όπως καθορίζονται στο άρθρο 7 
αυτού του νόμου και τη σχετική απόφαση του Υπουρ
γού Εθνικής Οικονομίας και να αιτιολογούν την τυχόν 
απόρριψη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

5. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης από το 
Δημόσιο πραγματοποιείται σε δόσεις ανάλογα με την 
πρόοδο των εργασιών της επένδυσης και μετά από πι
στοποίηση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου της πσρ. 2 
του άρθρου 8, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι ο επενδυτής 
συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
εγκριτικής πράξης σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρ
θρου 5.

Η πιστοποίηση αυτή ολοκληρώνεται εντός τριμήνου 
από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι και προϋπο
θέσεις της εγκριτικής πράξης, αναστέλλεται η πληρω
μή των δόσεων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, 
ανακαλεί την εγκριτική πράξη ή αποφασίζει για τη με
ρική ή ολική επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης 
και επιδότησης επιτοκίου που έχει καταβληθεί. Οι σχε
τικές αποδείξεις καταβολής της επιχορήγησης και επι
δότησης επιτοκίου από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο 
για τη βεβαίωση του χρέους από τη Δ.Ο.Υ. Για την εί
σπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο εφαρμόζεται α
ναλογικά και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της 
παρ. 2 του άρθρου 1 I του ν. 542/1977 (ΦΕΚ 41 Α), η ε
φαρμογή της οποίας επεκτείνεται και στους διαχειρι
στές προσωπικών’ εταιριών, εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης και συνεταιρισμών καθώς και στους εκκαθαρι- 
στές προσώπων.

6. α. Οι αιτήσεις επιχειρήσεων για υπαγωγή επενδύ- 
σεών τους στον παρόντα νόμο υποβάλλονται, κατά πε
ρίπτωση, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ιδιωτικών Επενδύ
σεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, στον 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και την Α.Τ.Ε. εις διπλούν, κατά το 
πρώτο δίμηνο κάθε εξαμήνου του έτους. Η διαδικασία ε
ξέτασης και υπαγωγής των αιτήσεων ολοκληρώνεται 
μέχρι το τέλος του εξαμήνου μέσα στο οποίο υποβλήθη
καν.

Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή της διάτα
ξης αυτής, οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 
31.10.1990, η δε διαδικασία εξέτασης υπαγωγής τους θα 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 1991.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρό
ταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας καθορίζονται:

α) η αναγκαία λειτουργική αναδιάρθρωση των υπη
ρεσιών εφαρμογής του παρόντος νόμου και β) η στελέ- 
χωση των υπηρεσιών αυτών με το κατάλληλο κβι αριθ
μητικά αναγκαίο προσωπικό.

β. Κατά τη ν υποβολή της αίτησης υπαγωγής προσκο
μίζεται στην αρμόδια υπηρεσία αποδεικτικό καταβο- 
λής χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου θα καθορι-

σ0<-· ·ιγ. sατοφασεις των Υπουργών Εθνικής Οικο
νομίας και Οικονομικών. Για τον καθορισμό του ποσού 
αυτού λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος της υπο
βαλλόμενης γιο έγκριση επένδυσης. Από την υποχρέω
ση αυτήν απαλλάσσονται όσοι έχουν υποβάλει αιτή
σεις υπαγωγής πριν από την έναρξη της ισχύος του πα
ρόντος νόμου.

7. Παραγωγικές επενδύσεις βιοτεχνίας ύψους μέχρι 
120 εκατ. δραχμών εξετάζονται απ’ ευθείας από τον 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 
αυτού με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, 
μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας γνωμοδοτικής ε
πιτροπής του άρθρου 8. Το όριο των’120 εκατομμυρίων 
δραχμών είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται με όμοια 
απόφαση.

Παραγωγικές επενδύσεις ύψους μέχρι 120 εκατ. 
δραχμών που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις 
των περιπτώσεων (β), (στ) και (0) της παραγράφου I του 
άρθρου 2, εξετάζονται απ’ ευθείας από τη ν Α.Τ.Ε. και υ
πάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από γνωμοδό
τηση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 8. Το όριο 
των 120 εκατομμυρίων δραχμών είναι δυνατόν να ανα
προσαρμόζεται με όμοια απόφασης.

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πραγματοποίη
σης των παραπάνω επενδύσεων, εφ’ όσον οι αιτήσεις υ
παγωγής υποβλήθηκαν στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή στην 
Α.Τ.Ε. και εξετάσθηκαν από τους φορείς αυτούς, γίνον
ται από όργανα των φορέων αυτών σύμφωνα με το σχε
τικό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος νό
μου. Η καταβολή των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων 
του επιτοκίου στις επενδύσεις αυτής της παραγράφου 
γίνεαι από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή την Α.Τ.Ε., φορείς, οι 
οποίοι αντλούν κεφάλαια από λογαριασμούς που δη- 
μιουργούνται επ’ ονόματί τους από την προβλεπόμενη 
στην επόμενη παράγραφο δαπάνη σε βάρος του Δημο
σίου

8. Η προβλεπόμενη για κάθε οικονομικό έτος δαπά
νη σε βάρος του Δημοσίου για τη ν καταβολή των επιχο
ρηγήσεων επενδύσεων και των επιδοτήσεων επιτοκίου 
του νόμου εγγράφεται στον Προϋπολογισμό των Δη
μόσιων Επενδύσεων. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων και 
οι επιδοτήσεις επιτοκίου που καταβάλλονται με βάση 
τις διατάξεις αυτού του νόμου απαλλάσσονται από κάθε 
φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα καθώς και από 
κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρί
των.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, 
που εκδίδονται κάθε Ιανουάριο, καθορίζεται το συνολι
κό ποσό των επιχορηγήσεων που εγκρίνονται ετησίως. 
Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να ενισχύονται ορι
σμένοι τομείς ή κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας. 
Επίσης με την ίδια απόφαση γίνεται η κατανομή του ως 
άνω ποσού μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και των οργάνων στα οποία έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα 
υπογραφής αποφάσεων σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και προκειμένου για ιδιαίτερα σημαντικές 
επενδύσεις, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είναι δυ
νατόν με όμοιες αποφάσεις να αναπροσαρμόζει, κατά 
τη διαμκεια του έτους, το παραπάνω ποσό.

9. Αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, 
που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. I του 
ν. 1116/1981 καθώς και των διατάξεων κάθε άλλου ανα
πτυξιακού νόμου, όπως και αποφάσεις του Υπουργού Ε-
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Ο-.τκής Οικονομίας, που εκ:5ίοο'.•ταί βάσει του παρόντος 
νομού, civui ουνιιτυ να τροποποιούνται pc υμοια από
φαση που εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη της προβλεπό- 
μενης γνωμοόοτικής επιτροπής, μετά από αίτηση του ε
πενδυτή, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται 
σε παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα μέχρι 
ενός (1) έτους ή σε αυξομείωση της κινητήριας δύναμης 
των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον η αυξο
μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το Γ5 εκείνης που έχει αρ
χικά έγκριΟεί.

10. Αναμόρφωση του κόστους της παραγωγής επέν
δυσης που έχει εκγριθεί μπορεί να γίνει μετά από αίτη
ση του επενδυτή και εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% της 
παραγωγικής επένδυσης. Για τον καθορισμό του ποσού 
της αύξησης του κόστους της παραγωγικής επένδυσης 
λαμβάνονται υπόψη οι ανατιμήσεις και διαφοροποιή
σεις που τυχόν προέκυψαν στα επί μέρους στοιχεία κό
στους της επένδυσης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής 
της. Δεν είναι δυνατή η έγκριση αναμόρφωσης κόστους 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του κόστους της παρα
γωγικής επένδυσης που έχει εγκριθεί.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής απαιτείται 
αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Ε
λέγχου και Εκταμίευσης προς τη γνωμοδοτική επιτρο
πή.

11. Η προβλεπόμενη στην αρχική εγκριτική πράξη 
υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
μπορεί να παρατείνεται εφάπαξ και για ένα έτος κατ’ α
νώτατο όριο. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας που αποδεικνύεται επαρκώς, η προθεσμία αυτή 
μπορεί να παρατείνεται για ένα ακόμη έτος. Αιτήματα 
για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης μπορεί να 
υποβληθούν μόνο εφόσον μέχρι την ημερομηνία υπο
βολής του σχετικού αιτήματος έχει εκταμιευθεί τουλά
χιστον το 50% της εγκριθείσας επιχορήγησης.

Άρθρο 7

Ύψος επιχορήγησης - Διαδικασία έγκρισης

1. Το ύψος της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που 
πραγματοποιούν επενδύσεις οι οποίες εγκρίνονται σύμ
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ορίζεται ως
εξής:

α. Για όλες τις κατηγορίες επενδύσεων, πλην εκείνων 
που αναφέρονται στο επόμενο εδάφιο (β):

Περιοχή Ποσοστό επιχορήγησης επί του συνολικού

Β
ύψους της παραγωγικής επένδυσης

15%
Γ 25%
Δ 35%

Θράκη 45%

Για την περιοχή Α και με την επιφύλαξη της παρα
γράφου 5 του άρθρου 3 και των παραγράφων 2 και 7 του 
άρθρου 9, δεν παρέχεσαι επιχορήγηση.

β. Για τις επενδύσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 
ξενώνων, ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και κατασκη- 
νωτικών κέντρων (campings):

Περιοχή Ποσοστό επιχορήγησης επί του συνολικού 
ύψους της παραγωγικής επένδυσης 

Β 10%
Γ 15%
Δ 25%

Θράκη 35%

Για την περιοχή Α και με την επιφύλαξη της παρα

γράφου 2 του άρθρου 9, δεν παρέχεται επιχορήγηση.
γ. Στις επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών που πραγ

ματοποιούν επενδύσεις στις ειδικές ζώνες ή τις βΙ.ΠΕ. 
Ε.Τ.Β.Α. της Δ περιοχής των παραγράφων 3 και 4 του 
άρθρου 3, παρέχονται πέντε (5) επιπλέον μονάδες επιχο- 
ρήγησης. Στις επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών που 
πραγματοποιούν επενδύσεις στις ειδικές ζώνες ή τις 
ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α. της Θράκης των παραγράφων 3 και 4 
του άρθρου 3, παρέχονται επτά (7) επιπλέον μονάδες ε
πιχορήγησης.

2. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου των 
επιχειρήσεων που πραγματοποιούν παραγωγικές επεν
δύσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οι
κονομίας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας 
γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 8 και με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια από τα οποία τα τρία πρώτα αποτε
λούν τα κριτήρια για την εκτίμηση της βιωσιμότητας 
της επένδυσης, εφόσον δεν ικανοποιούνται αυτά, ακο
λουθεί η αξιολόγηση με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια:

(1) Τα χαρακτηριστικά του φορέα της επένδυσης και 
ειδικότερα η εμπειρία του, η κλίμακα και τα αποτελέ
σματα των δραστηριοτήτων του στο παρελθόν, η φερεγ- 
γυότητα και οικονομική του επιφάνεια ως προς την ε
πάρκεια των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των συ
νολικών χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης 
(κάλυψη ιδίας συμμετοχής στην επένδυση και του α
ναγκαίου κεφαλαίου κίνησης). Για υφιστάμενες επιχει
ρήσεις λαμβάνονται υπόψη και τα οικονομικά τους α
ποτελέσματα στο πρόσφατο παρελθόν καθώς και η πα
ρούσα οικονομική τους κατάσταση.

(2) Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της 
επιχείρησης που θα δημιουργηθεί ή της ήδη υφισταμέ- 
νης, στο βαθμό που επηρεάζεται από την προτεινόμενη 
επένδυση, λαμβάνοντας υπόψη και το βαθμό κορεσμού 
του κλάδου στον οποίο εντάσσεται.

(3) Η οργάνωση .της επιχείρησης που πραγματοποιεί 
την επένδυση.

(4) Η εκτίμηση της κατάστασης του κλάδου στον ο- 
ποίό πραγματοποιείται η επένδυση και των προοπτικών 
περαιτέρω ανάπτυξής του.

(5) Η εκτίμηση της συμβολής του κάθε κλάδου στον 
οποίο εντάσσοι ιαι οι υπό έγκριση επενδύσεις στην οι
κονομική ανάπτυξη της χώρας.

(6) Η εκτίμηση της τεχνολογίας και της παραγωγι
κότητας της επένδυσης, ιδίως για επενδύσεις του ιδίου 
κλάδου καθώς και του επιπέδου οργάνωσης της επιχεί- 
ρησης.

(7) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής στη χρηματοδότη
ση της επένδυσης.

(8) Οι προοπτικές ανταγωνιστικών πωλήσεων και 
πέραν της τοπικής ή και της εθνικής αγοράς για την ε
κτίμηση της ανταγωνιστικότητας της επένδυσης σε το
πικό ή διεθνές επίπεδο καθώς και η δυνατότητά της για 
αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών.

(9) Η συμβολή της επένδυσης στην απασχόληση, 
στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ρύπαν
σης του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής:

(10) Η τυχόν εξασφάλιση διεθνών εμποριχών ή τεχνι
κών συνεργασιών.

(11) Η εκτίμηση των οικονομικών δυνατοτήτων του 
φορέα της επένδυσης για μελλοντική ανάπτυξη των ε
πενδυτικών του πρωτοβουλιών, λαμβάνοντας υπόψη τη 
δυναμική προοπτική του κλάδου, τις εξελίξεις που δια
μορφώνονται στα μεγέθη των επί μέρους μονάδων του 
και στη διάρθρωσή τους.

Ειδικότερα, για επενδύσεις εκσυγχρονισμού λαμβά-
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,ct0l υπόψη η έκταση του προτεινόμενου εκσυγχρονι-
,.ΓΙ·, η συμβολή το·> στην αναβάθμιση τπ; παραγωγι

κής δομής της μονάδας, η τεχνολογία που ενσωματώνε- 
tai Με c,-:tc:,v και γενικότερα η θετική συμμετοχή του 
α'Γ\ν αναβάθμιση του κλάδου στον οποίο ανήκει η μο
νάδα.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας. που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως καθορίζονται, για την υπαγωγή των επιχειρή
σεων στις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα στοιχεία α
ξιολόγησης των επενδύσεων, η, λειτουργία, η βαθμο
λόγηση και ο τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων της 
προηγούμενης παραγράφου καθώς και κάθε λεπτομέ
ρεια για την εφαρμογή της.

4. Αιτήσεις επιχειρήσεων για υπαγωγή επενδύσεων 
καθώς και αιτήματα για τροποποίηση όρων εγκριτικών 
αποφάσεων, που έχουν απορριφΟεί, δεν επανεξετάζον
ται.

Άρθρο S

Γνωμοδοτικές επιτροπές και όργανα ελέγχου

1. α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
κεντρική γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7, για επεν
δύσεις του παρόντος νόμου ύψους πέραν ορισμένου πο
σού που καθορίζεται με την ίδια απόφαση.

β. Με όμοιες αποφάσεις συνιστώνται περιφερειακές 
γνωμοδοτικές επιτροπές στις έδρες των γενικών γραμ
ματειών περιφερειών ή σε έδρες των διευθύνσεων περι
φερειακής ανάπτυξης ή σε έδρες νομαρχιών, οι οποίες 
γνωμοδοτούν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρ
θρου 7, για επενδύσεις του παρόντος νόμου ύψους μέχρι 
ορισμένου ποσού που καθορίζεται με τις ίδιες αποφά
σεις.

γ. Με όμοια επίσης απόφαση συνιστάται γνωμοδοτι-' 
κή επιτροπή στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και στην Α.Τ.Ε., η ο
ποία γνωμοδοτεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρ
θρου 7, για τις επενδύσεις του παρόντος νόμου που εξε
τάζονται από τους φορείς αυτούς σύμφωνα με την πα
ράγραφο 7 του άρθρου 6.

δ. Με τις παραπάνω αποφάσεις καθορίζεται η σύνθε
ση των επιτροπών αυτών.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
συνιστώνται κεντρικά και νομαρχιακά όργανα ελ.έγχου 
της προόδου των επενδυτικών έργων και γενικότερα 
των επενδύσεων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε εκτέλε- 
ση ή έχουν κερατωθεί. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τους 
όρους και προϋποθέσεις των αναπτυξιακών νόμων αρ
μοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας καθώς και 
των σχετικών πράξεων και συμβάσεων υπαγωγής στους 
νόμους αυτούς. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμ
ματέας του οργάνου ελέγχου, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
και η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα των 
οργάνων ελέγχου, πέραν της ημερήσιας αποζημίωσης 
και οδοιπορικών εξόδων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ι- 
σχύουσες διατάξεις.

Όμοια αποζημίωση με την παραπάνω μπορεί να πα
ρασχεθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας και για ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί ή έ
χουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών και των ορ
γάνων ελέγχου που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι πα
ρέχεται αποζημίωση εκτός έδρας και οδοιπορικά έξοδα

αντίστοιχα με τα χορηγούμενα στους δημόσιους υπαλ
λήλους με μισθολόγιο Α' βαθμού.

Tu με/.η των οργάιων ελέγχου ορίζονται με αποψα- 
σεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας από υπαλλή
λους των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών και από 
εκπροσώπους τραπεζών και οργανισμών τοπικής αυτο
διοίκησης.

Η παροχή των υπηρεσιών από τα μέλη των γνωμοδο
τικών επιτροπών και των οργάνων ελέγχου που είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι δύναται να γίνεται κατά παρέκκλι
ση του άρθρου 98 του π.δ. 61 1/1977.

Οι δαπάνες των πάσης φύσεως αποζημιώσεων των 
παραπάνω γνωμοδοτικών επιτροπών και οργάνων ελέγ
χου, κεντρικών και νομαρχιακών, βαρύνουν τον τακτι
κό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονο- 
μίας.

Ο έλεγχος της προόδου των επενδυτικών έργων των ε
πενδύσεων του άρθρου 6 παρ. 7 αυτού του νόμου, με βά
ση τις προϋποθέσεις και όρους του νόμου και των εγκρι
τικών πράξεων, γίνεται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με όργα
να που αυτός καθορίζει σε κάθε περίπτωση. Τα όργανα 
αυτά λειτουργούν σύμφωνα με τον οργανισμό /.ειτουρ- 
γίας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
είναι δυνατό να ορίζεται ότι η πρόοδος των επενδυτικών 
έργων θα διαπιστώνεται από την τράπεζα που χρηματο
δοτεί την επένδυση κι η εκταμίευση της επιχορήγησης 
από το Δημόσιο, πλην της τελευταίας δόσης, θα γίνεται 
με βάση σχετική έκθεση της παραπάνω τράπεζας. Το 
περιεχόμενο της έκθεσης καθορίζεται με τις ίδιες απο
φάσεις.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με αποφάσεις του 
μπορεί να εκχωρεί στους νομάρχες το δικαίωμα υπο
γραφής αποφάσεων που αφορούν τη σύσταση ή τη συγ
κρότηση των νομαρχιακών οργάνων ελέγχου της 
προόδου των επενδυτικών έργων και γενικά των επεν
δύσεων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε εκτέλεση ή έ
χουν περατωθεί.

3. Πρόεδρος της κεντρικής γνωμοδοτικής επιτροπής 
είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται με α
πόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Πρόεδρος 
των περιφερειακών γνωμοδοτικών επιτροπών είναι ο 
γενικός γραμματέας περιφέρειας ή ο νομάρχης της έ
δρας της διεύθυνσης περιφερειακής ανάπτυξης ή ο οι
κείος νομάρχης, στους οποίους έχει εκχωρηθεί από τον 
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας το δικαίωμα υπογραφής 
αποφάσεων υπαγωγής επενδύσεων σύμφωνα με τη διά
ταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του νόμου αυτού, αναπληρού- 
μενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τσ νό
μιμο αναπληρωτή του. Στις περιφερειακές γνωμοδοτι
κές επιτροπές μπορούν να μετέχουν χωρίς ψήφο και οι 
κατά τόπους αρμόδιοι νομάρχες ή έπαρχοι, εφ’ όσον 
συζητούνται θέματα επενδύσεων που πραγματοποιούν
ται μέσα στα διοικητικά όρια των νομαρχιών ή επαρ
χιών τους.

Πρόεδρος της γνωμοδοτικής επιτροπής του 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. είναι ο γενικός διευθυντής του οργανι
σμού αυτού ή ο αναπληρωτής του, ποϋ'Ορίζεται με την 
οικεία απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.

Πρόεδρος της γνωμοδοτικής επιτροπής της Α.Τ.Ε. 
είναι ο υποδιοικητής της Α.Τ.Ε. ή ο αναπληρωτής του, 
που ορίζεται με την οικεία απόφαση συγκρότησης της 
επιτροπής.

4. Η συγκρότηση των γνωμοδοτικών επιτροπών του
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νόμου αυτού γίνεται με αποφάσεις του Υπουργείου Ε
θνικής Οικονομία;, με τις οποίες ορίζονται επίσης πι 
γραμματείς, οι αναπληρωτές βοηθοί γραμματέων και οι 
εισηγητές. Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι αποζη
μιώσεις των προέδρων και των μελών των γνωμοοοτι- 
κ'ών επιτροπών, των εισηγητών, των γραμματέων και 
των αναπληρωτών βοηθών γραμματέων. Οι αποζημιώ
σεις αυτές μπορεί να ορίζονται κατά παρέκκλιση ο
ποιοσδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Μέλη γνωμοδοτικών επιτροπών που είναι σύμβουλοι 
ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή 
στη διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί ή έχουν 
υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του 
νόμου αυτού, δεν μπορούν να μετέχουν σε συνεδριάσεις 
των γνωμοδοτικών επιτροπών, κατά τις οποίες εξετά
ζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων 
επιχειρήσεων ιδίου ή συναφούς αντικειμένου.

5. Για τη διαδικασία λειτουργίας των επιτροπών και 
οργάνων, την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων, ι
σχύουν ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του οργανισμού 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Άρθρο 9

Ειδικές επενδύσεις

1. Παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονά
δων επί του συνολικού ύψους της παραγωγικής επένδυ
σης στις περιοχές Β και Γ και 45 και 55 ποσοστιαίων μο
νάδων στην περιοχή Δ και στη Θράκη αντίστοιχα για 
τις πιο κάτω επενδύσεις:

α. Προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της 
ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, υδάτων και της α
τμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλον
τος και ανακύκλωσης ύδατος.

β. Ενεργειακού χαρακτήρα που αφορούν: (α) αξιο
ποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (β) υποκατά
σταση υγρών καυσίμων ή ηλεκτρικής ενέργειας με αέ
ρια καύσιμα, επεξεργασμένα απορρίμματα, ανανεώσι
μες πηγές ενέργειας, ανάκτηση απορριπτόμενης θερ
μότητας και (γ) εξοικονόμηση ενέργειας, με την προϋ
πόθεση ότι η επένδυση δεν αφορά τον παραγωγικό εξο
πλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κί
νησης - λειτουργίας της μονάδας και απ’ αυτήν προκύ
πτει μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ε
νέργειας.

Γ ια τις επενδύσεις της περίπτωσης αυτής λαμβάνεται 
υπόψη ο περιορισμός της ρύπανσης του περιβάλλον- 
τος.

Για την ένταξη των επενδύσεων της περίπτωσης αυ
τής στις διατάξεις του παρόντος νόμου γνωμοδοτεί το 
Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 
εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπο
βολής από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας του σχε
τικού ερωτήματος.

γ. Ίδρυσης ή επέκτασης εργαστηρίων εφαρμοσμέ
νης βιομηχανικής ή ενεργειακής ή μεταλλευτικής έρευ
νας, που πραγματοποιούνται από τις παραγωγικές μο
νάδες του άρθρου 2 παράγραφος I.

δ. Επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής 
υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας. Για 
τον χαρακτηρισμό ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολο
γίας των προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων 
της περίπτωσης αυτής, γνωμοδοτεί σχετικά το Υπουρ
γείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας μέσα σε 
δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου 
της επένδυσης στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Είναι δυνατή η κατάθεση φακέλου επένδυσης της πε

ρίπτωσης αυτής στη Γενική Γρυμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας απευθείας από τον επενδυτή και πριν την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης στις 
διατάξεις του παρόντος νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι 
ο φάκελος συνοδεύεται από βεβαίωση της κατά περί
πτωση αρμόδιας υπηρεσίας του νόμου αυτού σχετικά με 
την πληρότητα των στοιχείων του.

ε. Για επενδύσεις ειδικών ιδρυμάτων και εργαστη
ρίων ταχύρρυθμης αναπροσαρμογής για την απασχό
ληση ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως αυτά καθορίζον
ται από τις διατάξεις του ν. 1648/1986, καθώς και για ε
πενδύσεις επιχειρήσεων των οποίων η πλειοψηφία των 
συμφερόντων ανήκει σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή αυ
τών που απασχολούν κατά πλειονότητα άτομα αυτής 
της κατηγορίας.

Η υπαγωγή στην κατηγορία αυτήν των επιχειρήσεων 
γίνεται μετά από γνωμάτευση του Οργανισμού Απα
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού προς το Υπουργείο Ε
θνικής Οικονομίας, τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ή την Α.Τ.Ε., 
κατά περίπτωση.

στ. Γ ια επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης 
(κβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

2. Στην περιοχή Α παρέχεται επιχορήγηση 40 ποσο
στιαίων μονάδων επί του συνολικού ύψους της παραγω
γικής επένδυσης, στις επιχειρήσεις που πραγματοποι
ούν επενδύσεις των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε) και 
(στ) της προηγούμενης παραγράφου.

Επιχειρήσεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 
του άρθρου 2, που πραγματοποιούν επενδύσεις στην πε
ριοχή Α, υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επι
δότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις 
της περιοχής Β.

Επιχειρήσεις της περίπτωσης (κδ) υπάγονται στους 
όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ι
σχύουν για την περιοχή Β, ανεξαρτήτως της περιοχής 
στην οποία εδρεύουν.

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 
στην περιοχή Α επενδύσεις για εκσυγχρονισμό των εγ- 
καταστάσεών τους υπάγονται στους όρους επιχορήγη
σης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για την πε
ριοχή Β.

Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή Α 
επενδύσεις επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπής 
διατηρητέων ή παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξε
νώνες ή ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με την περί
πτωση (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και την περί
πτωση (ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, υπάγονται 
στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου 
που ισχύουν για την περιοχή Γ.

Ειδικά στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επεν
δύσεις του προηγούμενου εδαφίου στις λοιπές περιο
χές, παρέχονται 5 επιπλέον μονάδες επιχορήγησης υπό 
την προϋπόθεση ότι τα παραδοσιακά αυτά κτίρια ή οι
κίες βρίσκονται μέσα σε αξιόλογους παραδοσιακούς 
οικισμούς, όπως αυτοί θα καθορισθούν με άπαξ εκδιδό- 
μενη κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο- 
μίς. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
και Τουρισμού.

3. Επενδύσεις των περιπτώσεων β', ε' στ" και ιε' της 
παραγράψου 1 του άρθρου 2, σε όποια περιοχή και αν 
πραγματοποιούνται, και με την επιφύλαξη της παρα
γράφου 5 του άρθρου 3, υπάγονται στους όρους επιχο
ρήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις 
επιχειρήσεις της περιοχής Δ, εκτός αν πραγματοποι-
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ρϋνται στη Θράκη, οπότε ισχύει το καθεστώς της ,τεριο- 
,- αυτή;. Επενδύσεις τη; περίπτωση: (γ) 'ί·: 
^πραγράψου, σε όποια περιοχή και αν πρανματοποι- 

"οόνται, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρ
θρου 3. υπάγονται στους όρους της επιχορήγησης κοι ε
πιδότησης επιτοκίου που ισχύουν για τις επιχειρήσεις 
της περιοχής Γ, εκτός από αυτές που βρίσκονται στην 
περιοχή Δ καθώς και τη Θράκη, για τις οποίες ισχύει το 
καθεστώς των περιοχών αυτών.

4. α. Στις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται από 
την περιοχή Α (περιλαμβανόμενων της ζώνης Λαυρεω- 
τικής, της επαρχίας Λαγκαδά και του τμήματος δυτικά 
του ποταμού Αξιού) στις περιοχές Β, Γ και Δ καθώς και 
στη Θράκη ή στις ειδικές ζώνες που προβλέπονται μέσα 
στις περιοχές Β, Γ, Δ, και στη Θράκη σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του νόμου αυ
τού, παρέχεται ποσοστό επιχορήγησης ίσο με το ποσο
στό επιχορήγησης των περιοχών αυτών, αυξανόμενο 
κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για την περιοχή Β και κα
τά 15 ποσοστιαίες μονάδες για τις λοιπές περιοχές και 
τη Θράκη.

Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται επίσης για τον 
εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και την επέκταση της 
μονάδας μέχρι ποσοστού 30% της δυναμικότητάς της, 
με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται ταυτόχρονα 
με τη μετεγκατάσταση.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικο
νομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
είναι δυνατό να καθορίζονται ζώνες μέσα στην περιοχή 
Β, για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το κίνητρο της μετεγ
κατάστασης.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τη μετεγκατά
σταση κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρή
σεων της περίπτωσης β' της παραγράφου I του άρθρου
2.

β. Στις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται από την 
περιοχή Α στη ΒΙΠΕ Ε.Τ.Β.Α. του νομού Θεσσαλονί
κης παρέχεται το ποσοστό επιχορήγησης της περιοχής 
Β.

γ. Στις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται από τις πε
ριοχές Β, Γ και Δ στις ΒΙΠΕ Ε.Τ.Β.Α. της ίδιας ή ευνοϊ
κότερης από άποψη κινήτρων περιοχής, παρέχεται το 
ποσοστό επιχορήγησης που ισχύει για τη ΒΙΠΕ 
Ε.Τ.Β.Α., στην οποία μετεγκαθίστανται.

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οι
κονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
είναι δυνατό να καθορίζονται κλάδοι του μεταποιητι
κού τομέα υψηλής προτεραιότητας. Στις επιχειρήσεις 
που πραγματοποιούν επενδύσεις στους κλάδους αυτούς 
στις περιοχές Β, Γ, Δ και στη Θράκη παρέχεται επι
πλέον επιχορήγηση πέντε (5) ποσοστιαίων μονάδων.

6. Επιχειρήσεις της περίπτωσης (ιθ) της παραγρά
φου I του άρθρου 2, που πραγματοποιούν επενδύσεις 
στις περιοχές Α και Β, υπάγονται στους όρους επιχο- 
ρήγησης και,επιδότησης επιτοκίου, αφορολόγητων εκ
πτώσεων και αυξημένων αποσβέσεων του παρόντος νό
μου που ισχύουν για την περιοχή Γ.

7. Στις επενδύσεις των επιχειρήσεων του εδαφίου (κ) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ανεξάρτητα από την 
περιοχή που πραγματοποιούνται, παρέχεται μόνο επι- 
χορήγηση που ανέρχεται στο ποσό των 300.000 δρχ. για 
κάθε νόμιμη θέση στάθμευσης. Το ποσό αυτό μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων. Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται

οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής των επενδύ
σεων αυτών στις διατάξει; τοτ νόμου α·.:υύ.

8. α. Στις επιχειρήσεις της περίπτωσης (κα) της πα
ραγράφου I του άρθρου 2 και στις ξενοδοχειακές επι
χειρήσεις. που πραγματοποιούν επενδύσεις των περι
πτώσεων (ιε), (ιστ) και (ιζ) της παραγράφου I του άρ
θρου I σε οποιαδήποτε περιοχή πλην της Α, παρέχεται 
επιχορήγηση 25 ποσοστιαίων μονάδων. Το ίδιο ποσο
στό επιχορήγησης παρέχεται και για τις επιχειρήσει 
της περίπτωσης (ιδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 
που πραγματοποιούν επενδύσεις σε οποιαδήποτε περιο
χή πλην της Α.

Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τις παραπάνω 
επενδύσεις στη Θράκη παρέχεται το ποσοστό επιχο- 
ρήγησης που προβλέπεται γι’ αυτήν στη (β) περίπτωση 
της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

β. Οι επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν στις περιο
χές Β και Γ επενδύσεις 1) ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδο
χειακών μονάδων ΑΑ και Α τάξης και 2) ίδρυσης ή επέ
κτασης ξενοδοχειακών μονάδων που εξυπηρετούν θε
ραπευτικό ή αθλητικό ή χειμερινό τουρισμό και με προ
διαγραφές που θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού, υπά
γονται στους όρους επιχορήγησης και επιδότησης επι
τοκίου της περιοχής Δ.

Στις επενδύσεις αυτές που πραγματοποιούνται στην 
περιοχή Δ παρέχονται 5 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες.

9. Σε περίπτωση πραγματοποίησης επένδυσης από 
ανώνυμη εταιρεία ή Ε.Π.Ε. που προκύπτει από συγχώ
νευση επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στο αντικείμε
νό τους τουλάχιστον επί 5ετία, διέθεταν τον ελάχιστο α- 
παιτούμενο παραγωγικό εξοπλισμό και δεν ανήκουν 
στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρέχονται πέντε 
(5) επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες -επιχορήγησης. Η 
διάταξη αυτή έχει εφαρμογή μόνο για τις επιχειρήσεις 
των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου I του άρ
θρου 2.

Άρθρο 10

Συμμετοχή του Δημοσίου στις επιχορηγούμενες επιχει
ρήσεις. Μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτού

Τα δικαιώματα του Δημοσίου από τη συμμετοχή σε ε
πένδυση που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1262/ 
1982 μεταβιβάζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουρ
γών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε τράπεζες 
επενδύσεων. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι 
σχέσεις του Δημοσίου με τις τράπεζες αυτές, ο τρόπος 
συμμετοχής και γενικά όλα τα εκ της συμμετοχής θέμα
τα, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του 
Εμπορικού Νόμου.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Άρθρο 11

Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

1. Για επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς 
των επιχορηγήσεων του νόμου αυτού, παρέχεται επιδό
τηση του εκάστοτε κατά περίπτωση εφαρμοζόμενου ε
πιτοκίου τραπεζικών δανείων, ομολογιακών δανείων 
εκδιδόμενων σε δημόσια εγγραφή ή δανείων από άλ
λους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εφόσον έχουν λη- 
φθεί για την πραγματοποίησή τους. Το ποσοστό επιδό
τησης είναι ίσο προς το ποσοστό επιχορήγησης που εγ- 
κρίθηκε και παρέχεται για τα τρία πρώτα χρόνια εξυπη
ρέτησης των δανείων που έχουν συναφθεί, εκτός από τις

vrrj
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επενδύσεις τη; περιοχής Δ, που πραγματοποιούνται 
στις π: κέ; ζό · c; τι··.- όρθρ,1 παράγραφο; 3. κα; τι; ε
πενδύσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου I του άρ
θρου 9, που πραγματοποιούνται στις περιοχές A, Β. Γ 
και Δ. για τις οποίες η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται 
για τα έξι (6) πρώτα χρόνια. Για τον υπολογισμό του ε
πιδοτούμενου τραπεζικού δανείου δεν λαμβάνεται υπό
ψη η αξία του οικοπέδου. Η επιδότηση του επιτοκίου 
παρέχεται εφόσον το επιτόκιο δεν επιδοτείται από άλλη 
πηγή.

Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται 
στους νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, η επιδότη
ση επιτοκίου παρέχεται για όλη τη χρονική διάρκεια ε
ξυπηρέτησης του δανείου και μέχρι δέκα (10) έτη κατ’ 
ανώτατο όριο.

2. Για να πραγματοποιηθεί η καταβολή επιδότησης 
επιτοκίου πρέπει να έχει εκδοθεί η απόφαση ολοκλή
ρωσης της επένδυσης και να έχουν τηρηθεί οι όροι της 
εγκριτικής απόφασης.

3. Το ποσό επιδότησης επιτοκίου, που εισπράττει η 
επιχείρηση, μειώνει το ποσό των χρεωστικών τόκων, 
που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχεί
ρησης για να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη που φορο
λογούνται.

4. Η επιδότηση επιτοκίου δεν παρέχεται σε περι
πτώσεις που η επένδυση υπάγεται στο καθεστώς των α
φορολόγητων εκπτώσεων.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 12

Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

1. Παρέχονται εκπτώσεις από τα υποκείμενα σε φό
ρο εισοδήματος καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του 
άρθρου 2 του νόμου αυτού, που είναι εγκατεστημένες ή 
μεταφέρονται ή ιδρύονται στις περιοχές Β, Γ και Δ του 
άρθρου 3 αυτού του νόμου, εφόσον πραγματοποιήσουν 
νέες παραγωγικές επενδύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 1 
του παρόντος, μέχρι την 31.12.1994.

2. Τα ποσοστά των αφορολόγητων εκπτώσεων επί 
της αξίας των νέων παραγωγικών επενδύσεων που πραγ
ματοποιούνται από την 1.7.1990, καθώς και τα ποσοστά 
των ετήσιων καθαρών κερδών, μέχρι τα οποία μπορεί να 
φθάσει η αφορολόγητη έκπτωση, κλιμακώνονται κατά 
περιοχή ως εξής:

α. Για όλες τις κατηγορίες επενδύσεων, πλην εκείνων 
που αναφέρονται στην επόμενη περίπτωση (β):

Περιοχές

Α

Ποσοστό.αφορολ. 
έκπτωσης επί της 

αξίας της επένδυσης

Ποσοστό ετήσιων 
κερδών μέχρι του 
οποίου μπορεί να 

φθάσει η αφορ. έκπτ.

•Β 60°/ο 60%
Γ 75% 75%
Δ 90% 90%

Θράκη ■ 100% 100%

β. Για τις επενδύσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 
ξενώνων, ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και κατασκη- 
νωτικών κέντρων (campings):

Περιοχές Ποσοστό αφορολ. Ποσοστό ετήσιων
έκπτωσης επί της κερδών μέχρι του

αξίας της επένδυσης οποίου μπορεί να 
φθάσει η αφορ. έκπτ.

Λ
ιι / ΊΟ;; ο θύ%
Γ 55% 75%
Δ 70% 90%

Θράκη 100% 100%

3. Σε περίπτωση που η επένδυση ή τμήμα αυτής έτυ- 
χε επιχορήγησης, η επένδυση αυτή δεν μπορεί να υπα
χθεί στο καθεστώς των αφορολόγητων εκπτώσεων.

4. Γ ια επενδύσεις που πραγματοποιούνται στη βιο
μηχανική περιοχή Ε.Τ.Β.Α. του νομού Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3, παρέχεται 
το ευεργέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων, που ι
σχύει για τις επενδύσεις της περιοχής Β.

5. Γ ια τις επιχειρήσεις της περίπτωσης (γ) της παρα
γράφου 1 του άρθρου 2 αυτού του νόμου, που πραγματο
ποιούν επενδύσεις στην περιοχή Β και με την επιφύλα
ξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3, ισχύει το καθεστώς 
των αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Γ.

Γ ια τις επιχειρήσεις του άρθρου 2, που πραγματοποι
ούν στην περιοχή Α επενδύσεις των περιπτώσεων (α), 
(β). (ϊ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 9, κα
θώς και για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης (κβ) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2, που πραγματοποιούν επεν
δύσεις στην περιοχή Α, παρέχεται το ευεργέτημα των α
φορολόγητων εκπτώσεων που ισχύει για την περιοχή 
Γ. Γ ια τις ίδιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις 
περιοχές Β και Γ παρέχεται το ευεργέτημα των αφορο
λόγητων εκπτώσεων των περιοχών Γ και Δ αντίστοιχα.

Για τις επιχειρήσεις τεχνικών εταιρειών της περί
πτωσης (κδ), ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία ε
δρεύουν, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορολόγητων 
εκπτώσεων της περιοχής Β.

Για τις.επιχειρήσεις της περίπτωσης (κα) της παρα
γράφου. 1 του άρθρου 2 και τις ξενοδοχειακές επιχειρή
σεις, που πραγματοποιούν επενδύσεις των περιπτώσεων 
(ιε), (ιστ) και (ιζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 σε ο
ποιαδήποτε περιοχή πλην της Α, παρέχεται το ευεργέ
τημά των αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής Γ 
της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου αυ
τού. Το ίδιο ευεργέτημα παρέχεται επίσης και για τις ε
πιχειρήσεις της περίπτωσης (ιδ) της παραγράφου I του 
άρθρου 2, που πραγματοποιούν επενδύσεις σε οποιαδή
ποτε περιοχή πλην της Α. Για τις παραπάνω επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται στη Θράκη παρέχεται το ευερ
γέτημα των αφορολόγητων εκπτώσεων της περιοχής 
αυτής. Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που πραγμα
τοποιούν επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχεια
κών μονάδων ΑΑ και Α τάξης ή μονάδων εξυπηρέτησης 
θεραπευτικού ή αθλητικού ή χειμερινού τουρισμού στις 
περιοχές Β και Γ, παρέχεται το ευεργέτημα των αφορο
λόγητων εκπτώσεων της περιοχής Δ της περίπτωσης (β) 
της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 13

Προϋποθέσεις πραγματοποίησης αφορολόγητων εκ
πτώσεων

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

α. Υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που περι
λαμβάνονται στην υτΓοβαλλόμενη αρχική δήλωση φό
ρου εισοδήματος και τα οποία προέρχονται από δρα
στηριότητες των επιχειρήσεων μετά την αφαίρεση των 
κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 
και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πράγματι-
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ή αναλαμβάνονται «πό τους εταίρους ή τον επιχείρη

μά·111· . . „ _
β. Πραγματοποιούνται απο τα κεροη της διαχειριστι

κήν χρήσης που έγινε η επένδυση. Αν δεν πραγματο
ποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή χρήση ή 
αν αυτά που πραγματοποιούνται δεν επαρκούν, η αφο
ρολόγητη 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 μια διαχειριστική χρήση παρα- 
χείψει, ολικά ή μερικά, για οποιονδήποτε λόγο να ενερ
γήσει αφορολόγητες εκπτώσεις επενδύσεων στις λογι
στικές διαφορές που δηλώνονται με την αρχική δήλω
ση φόρου εισοδήματος, δεν στερείται του δικαιώματος 
διενέργειας αφορολόγητων εκπτώσεων από τα κέρδη 
των επόμενων διαχειριστικών χρήσεων, για το ποσό ε
πένδυσης που πραγματοποιήθηκε, στο οποίο παρέλειψε 
να ενεργήσει αφορολόγητες εκπτώσεις στη διαχειρι
στική αυτή χρήση.

γ. Εμφανίζονται με τη μορφή του αφορολόγητου α- 
ποθεματικού σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα λογι
στικά βιβλία της επιχείρησης.

δ. Η επιχείρηση τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' κατηγο
ρίας του Κ.Φ.Σ.

2. Για τις επιχειρήσεις πουτηρούνβιβλία Α'ή Β'κα- 
τηγορίας του Κ.Φ.Σ., οι αφορολόγητες εκπτώσεις 
πραγματοποιούνται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνον
ται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολή-
ψεις-

3. Όταν η επιχείρηση έχει περισσότερες δραστη
ριότητες, οι αφορολόγητες εκπτώσεις πραγματοποι
ούνται από τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από δρα
στηριότητες της επιχείρησης που υπάγονται στο νόμο 
αυτόν και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία α
σκούνται. Αν δεν είναι δυνατός ο λογιστικός προσδιο
ρισμός των κερδών αυτών, γίνεται διαχωρισμός του συ
νόλου των κερδών της επιχείρησης με βάση τα ακαθά
ριστα έσοδα κάθε δραστηριότητας.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οι
κονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολο- 
γητικά που πρέπει να υποβληθούν από τον επενδυτή, τα 
στοιχεία τα απαραίτητα για τον έλεγχο του ύψους της ε
πένδυσης και για το χρόνο πραγματοποίησης της αφο
ρολόγητης έκπτωσης καθώς και τα πρόσθετα βιβλία 
που πρέπει να εμφανίσουν οι επιχειρήσεις που τηρούν 
βφλία A', 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.

Άρθρο 14

Φορολογία των εκπτώσεων

Ι· Η αφορολόγητη έκπτωση, που πραγματοποιείται 
^μφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, 
Προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολο- 
Ί'ειται στη διαχειριστική χρήση κατά τη ν οποία: 

α· Πουλήθηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν 
πεΡάσουν πέντε χρόνια από τότε που αγοράσθηκαν, για 
Τ° ποσό που η αφορολόγητη έκπτωση αντιστοιχεί στην 
^ία των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται , αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια 
:°'χεία που πουλήθηκαν μέσα σε έξι μήνες από τη λή

ξη της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση με 
νί.α πάγια σιοιχεία ίσι|.; τουλάχιστον αξίας, τα οποία 
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της παραγωγικής ε
πένδυσης που ορίζει ο νόμος.

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

γ. Διαλύεται η ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία λόγω 
θανάτου του επιχειρηματία ή μέλος της εταιρείας.

2. Επίσης η έκπτωση, που πραγματοποιήθηκε σύμ
φωνα 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 α
ναλογεί 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 πο
σοστό συμμετοχής του στην εταιρεία.

γ. Σε περίπτωση ανάληψης της έκπτωσης από εταίρο 
ή τους κληρονόμους του στο όνομα του αναλαμβάνον- 
τος, στο χρόνο της ανάληψης και για το ποσό που ανα
λαμβάνεται 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 πο
σοστό συμμετοχής του θανόντος στην εταιρεία.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 
και 2 εφαρμόζονται ανάλογα και στις αφορολόγητες 
κρατήσεις όλων των μέχρι σήμεραν αναπτυξιακών νό
μων και σε υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν στις φορο
λογικές αρχές.

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Άρθρο 15

Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

1. Οί αυξημένες αποσβέσεις του παρόντος νόμου ι
σχύουν για παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 1 που 
θα πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις του άρθρου 2 
μέχρι 31.12.1994.

2. Οι συντελεστές των τακτικών αποσβέσεων των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων του 
άρθρου 2, που ισχύουν κάθε φορά, αυξάνονται, όταν 
πρόκειται για πάγια περιουσιακά στοιχεία που θα απο
κτηθούν μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, ανά
λογα με τις περιοχές των παραγράφων 1 και 5 του άρ
θρου 3 αυτού του νόμου, στην οποία εγκαθίστανται και 
ανάλογα με τις βάρδιες εργασίας, κατά τα πιο κάτω πο
σοστά:

Περιοχή α'βάρδια β' βάρδια γ-βάρδια
Α 20% 40%
Β 20% 40% 80%
Γ 35% 70% 120%
Δ 50% 100% 150%

Για τις επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδ. γ 
αυτού του νόμου και με την επιφύλαξη της παρ. 5 του 
άρθρου 3 του ίδιου νόμου, εκτός των μεταλλευτικών επι
χειρήσεων των περιοχών Α και Δ, στις οποίες ισχύει το 
καθεστώς των περιοχών αυτών, ισχύει το καθεστώς της 
περιοχής Γ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης.

Γ ια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις 
εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών, τα κατασκηνωτικά
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κέντρα (campings) και τα κέντρα χειμερινού τουρισμού
ισχύ.-νν θ' παραπάνω συντελεστές α' βάρδιας.

3. Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου α
παιτείται απασχόληση στη δεύτερη βάρδια αριθμού ερ
γατών που αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό ίσο του
λάχιστον προς το ήμισυ (50/') αυτών που απασχολούν
ται στην πρώτη βάρδια και εφόσον απασχολεί και τρίτη 
βάρδια απασχόλησης αριθμού εργατών που αναλογεί 
σε μέσο ετήσιο ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς τα τέσ
σερα πέμπτα (S0%) αυτών που απασχολούνται στην 
πρώτη βάρδια.

4. Δαπάνες κατασκευής και βελτίωσης κτιρίων και 
εγκαταστάσεων χρησιμοποιούμενων για την αναψυχή 
και τη συνεστίαση των εργατών και υπαλλήλων των ε
πιχειρήσεων, καθώς και δαπάνες για μελέτες εργονο
μίας και για μέτρα προστασίας των εργαζομένων, πραγ
ματοποιούμενες στα χρονικά πλαίσια της παραγράφου 
I του παρόντος, τυγχάνουν απόσβεσης 100% κατά το 
πρώτο έτος της επένδυσης ανεξαρτήτως περιοχής.

5. Δαπάνες για έργα τέχνης Ελλήνων καλλιτεχνών, 
τα οποία φιλοτεχνούνται, κατασκευάζονται ή αγορά
ζονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και ενσωμα
τώνονται ή τοποθετούνται στα κτίρια των επιχειρήσεων 
(π.χ. αγάλματα, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες κ.λπ.), τυγ
χάνουν απόσβεσης 100% κατά το πρώτο έτος της επέν
δυσης ανεξάρτητα από την περιοχή, εάν η αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 3% της αξίας του κτιρίου στο οποίο ενσω
ματώνονται ή τοποθετούνται μόνιμα. Το τυχόν επι
πλέον του 3% ποσό υπόκειται σε απόσβεση με τους συ
νήθεις κανόνες. Τα ενσωματωμένα στο κτίριο έργα τέ
χνης δεν μπορούν να αφαιρεθούν πριν από την παρέλευ
ση ΙΟετίας ή την κατεδάφιση του κτιρίου.

6. Για τον υπολογισμό των τακτικών και πρόθετων α
ποσβέσεων, αφαιρείται από την αξία κτήσης των πά
γιων στοιχείων το ποσό των δωρεάν επιχορηγήσεων 
που λαμβάνει η επιχείρηση από το Δημόσιο.

Άρθρο 16

Φορολογική μεταχείριση των αυξημένων αποσβέσεων

Στην περίπτωση που τα βιβλία της επιχείρησης κρι- 
θούν ανειλικρινή, γίνεται εξωλογιστικός προσδιορι
σμός των καθαρών κερδών της χρήσης και οι πρόσθετες 
αποσβέσεις που διενεργήθηκαν μέσα στην χρήση 
μειώνουν τα εξωλογιστικώς προσδιοριζόμενα κέρδη.

Άρθρο 17 

Λύση διαφορών

Για σοβαρές, κατά την εκτίμηση της κεντρικής γνω- 
μοδοτικής επιτροπής, επένδυσης, μπορεί η εγκριτική α
πόφαση να ορίζει, ότι διαφορές οι οποίες αναφέρονται . 
στην ερμηνεία ή σε ενδεχόμενα κενά της εγκριτικής 
πράξης λύνονται με τριμελή διαιτησία εσωτερικού, ό
πως ορίζεται στην εγκριτική πράξη.

Άρθρο 18

Επιστροφή επιχορήγησης που έχει καταβληθεί

1. Επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο νόμο αυτόν 
και οι οποίες πριν παρέλθει ΙΟετία από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυ
σης θα παύσουν να λειτουργούν ή χωρίς προηγούμενη 
έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας θα μεταβι-

βασθούν ή θα μεταβάλουν τη νομική μορφή της εται
ρείας μειώνοντς το εταιρικό της κεφάλαιο ή 0α μειώ
σουν το εταιρικό κεφάλαιο χωρίς η μείωση να επιβάλ
λεται από την κείμενη νομοθεσία ή θα μεταβιβάσουν 
πάγια περιουσιακά στοιχεία που είχαν συμπεριληφθεί 
στην επένδυση, χωρίς να τα αντικαταστήσουν σε 6 μή
νες, υποχρεούνται σε μερική ή ολική επιστροφή της ε- 
πιχορήγησης και επιδότησης με απόφαση του Υπουρ
γού Εθνικής Οικονομίας, που εκδίδετ-αι μετά γνώμη της 
αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής του νόμου αυτού.

Την ίδια υποχρέωση επιστροφής έχουν οι επιχειρή
σεις που λόγω της ιδιότητας του φορέα της επένδυσης, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2ε-, και του 
άρθρου 9 παρ. 1 στ-, του νόμου αυτού πήραν επιπλέον ε- 
πιχορήγηση και οι οποίες, χωρίς έγκριση του Υπουρ
γού Εθνικής Οικονομίας, αυτές ή οι εταίροι ή οι μέτοι- 
χοί τους θα μεταβιβάσουν εταιρικά ή μετοχικά δικαιώ
ματα. Την ίδια υποχρέωση επιστροφής έχει η επιχείρη
ση που θα εκμισθώσει επένδυση, που έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του νόμου αυτού.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρ
μογής του παρόντος άρθρου.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
καθορίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες του ελέγχου 
της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος νό
μου και της πράξης υπαγωγής στις διατάξεις του των ε
πιχειρήσεων που έχουν επιχορηγηθεί ή επιτοδηθεί ή με 
οποιονδήποτε τρόπο ενισχυθεί, βάσει των διατάξεων 
του παρόντος νόμου.

Άρθρο 19

Αφορολόγητες εκπτώσεις για χρηματοδοτική μίσθωση 
εξοπλισμού

I. Οι διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του πβ^όι- 
τος καθώς και του άρθρου 22 του ν. 1S2S Ί 9S9, όπως τρο
ποποιείται με το άρθρο 20 του παρόντος, προκειμένου 
για επενδύσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο εφαρ
μόζονται και επί της αξίας του εξοπλισμού, που χρησι
μοποιείται με χρηματοδοτική μίσθωση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1665/1986, όταν: 

α) Η διάρκεια της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθω
σης είναι άνω των δέκα (10) ετών ή β) στη σύμβαση χρη
ματοδοτικής μίσθωσης διάρκειας μέχρι δέκα (10) ετών 
ορίζεται ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης ο εξοπλισμός 
θα περιέχεται στην κυριότητα του μισθωτή.

Στην περίπτωση που ο μισθωτής μετά τη λήξη της 
μίσθωσης δεν αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού, ε
φαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14 πα
ράγραφος I περίπτωση α' του παρόντος.

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 
6 του ν. 1665/1986, όπως ισχύει, καταργούνται.

Άρθρο 20

Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού ε
πενδύσεων

1. Τα ποσοστά των συνολικών αδιανέμητων καθα
ρών κερδών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 22 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2Α), αυξάνονται από 
25% και 35%, στην μεν περιοχή Α σε 30% και 40% αντί
στοιχα, στις δε λοιπές, εκτός της Α περιοχές, σε 40% 
και 50% αντίστοιχα. Τα αυξημένα ποσοστά, δηλαδή 
40% για την περιοχή Α και 50% για τις λοιπές περιοχές,
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r[i,,v-“!0'o\"rcM: η) για τι; γ.~γ,\ούσπ; του δευτέρου εδα- 
Αι'ου ΤΠζ κερί^'ωσης (γ) της παραγράφου I του άρθρου 
I β) για τις επενδύσεις της περίπτωσης (δ) της παρα- 
ρόφου I του άρθρου I και γ) για τις επενδύσεις που 

πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις της περίπτωσης (κβ) 
ϊΤ)ς 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 εισαγω
γής τους στο Χρηματιστήριο, _

Τα νέα αυτά ποσοστά εφαρμόζονται για τις χρήσεις 
1990 έως 1993 (οικονομικά έτη 1991 έως 1994) γα το 
σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού. το 
οποίο 0α χρησιμοποιηθεί σε παραγωγικές επενδύσεις 
του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ύψους μεγαλύτερου 
τουλάχιστον κατά 30% του σχηματιζόμενου αποθεματι- 
κού, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στα έτη 1991 έως 1994 
αντίστοιχα και Οα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το 
σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού.

Ως αδιανέμητα καθαρά κέρδη για τον υπολογισμό 
των απαλλασσόμενων του φόρου εισοδήματος κερδών, 
λαμβάνονται για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία 
τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικών Στοι
χείων τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα τηρού
μενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό, μετά 
την αφαίρεση των κρατήσεων για σχηματισμό τακτι
κού αποθεματικού, των κερδών που διανέμονται ή ανα
λαμβάνονται από τους εταίρους των προσωπικών εται
ρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή του επι
χειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρησή του.

Προκειμένου για επιχειρήσεις που έχουν και άλλο 
κλάδο εκμετάλλευσης που δεν αναφέρεται στις διατά
ξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου (μικτές επιχει
ρήσεις), για τον υπολογισμό της αφορολόγητης έκπτω
σης λαμβάνονται τα αδιανέμητα κέρδη που προέρχον
ται και από τον άλλο κλάδο.

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

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 22 του ν. 1S28/1989, 
όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Προκειμένου για Ανώνυμη Εταιρεία, εάν πριν από 
την πάροδο δέκα (10) ετών απόχην κεφαλαιοποίηση 
των παραπάνω αποθεματικών διαλυθεί η εταιρεία ή 
μειωθεί το μετοχικό της κεφάλαιο, με σκοπό την επι
στροφή των αποθεματικών στους μετόχους, τα κεφα- 
λαιοποιηθέντα αποθεματικά δεν λογίζονται φορολογι- 
κώς ως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και φορο
λογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη 
φορολογία εισοδήματος κατά το χρόνο της διάλυσης 
της εταιρείας ή της μείωσης του μετοχικού της κεφα
λαίου. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται αν η εται
ρεία διαλυθεί με σκοπό τη συγχώνευσή της με άλλη επι
χείρηση και την ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε 
περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη α
νώνυμη εταιρεία. . * . ....

Προκειμένου για προσωπική εταιρεία ή εταιρεία πε
ριορισμένης ευθύνης^ αν πριν από την πάροδο δέκα (10) 
ετών από την κεφαλαιοποίηση των πιο πάνω αποθεμα
τικών διαλυθεί η εταιρεία ή μειωθεί το εταιρικό της κε
φάλαιο, με σκοπό την επιστροφή των αποθεματικών 
στους εταίρους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά 
προστίθενται στα κέρδη της εταιρείας που πραγματο
ποιούνται στο χρόνο της διάλυσης ή μείωσης του κεφα
λαίου της και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις

.ιθυ ισχύουν για τη φορο/.υγισ Γ.'.σοοηαατο; κατά το 
χρόνο της διάλυσης της εταιρείας ή της μείωσης του ε
ταιρικού της κεφαλαίου. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρ
μόζονται 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 απορρόφησης της 
από ανώνυμη εταιρεία.

Άρθρο 21

Φορολογικά κίνητρα εμπορικών επιχειρήσεων

I. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της απόφα
σης Ι055503Ί0177/Β0012/ΠΟΛ. 1 119-Ί0.5.89 των Υ
πουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 
388/Β/89), που κυρώθηκε με το άρθρο I I του ν. I8S2/ 
1990, αντικαθίστανται ιός εξής:

«1. Απαλλάσεται της φορολογίας εισοδήματος ποσό 
μέχρι και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών 
αδιανέμητων καθαρών κερόοιν των εμπορικών επιχει
ρήσεων των χρήσεων 1990 έως 1993 (οικονομικά έτη 
1991 έως 1994), που δηλώνονται με βάση την εμπρόθε
σμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για το σχηματι
σμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, με σκοπό να 
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση επενδύ
σεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρού
σας, διπλάσιας αξίας από το ποσό του σχηματιζόμενου 
αφορολόγητου αποθεματικού και οι οποίες θα αρχί
σουν μέσα στα έτη 1991 έως 1994 αντίστοιχα και θα ολο
κληρωθούν εντός τριετίας από το σχηματισμό του αφο
ρολόγητου αποθεματικού. Ειδικά για τις επιχειρήσεις 
που εισάγονται για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το πιό πάνω ποσο
στό των συνολικοιν αδιανέμητων καθαρών κερδών ορί
ζεται στο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και ισχύει από 
το έτος εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο.».

2. Για τις εμπορικές γενικά επιχειρήσεις, που 0α 
πραγματοποιήσουν παραγωγικές επενδύσεις που ανα- 
φέρόνται στο άρθρο I του παρόΐ’ίος νόμου στο μετα
ποιητικό τομέα, απαλλάσσονται της φορολογίας εισο
δήματος αδιανέμητα κέρδη με βάση τα ποσοστά που 
προβλέπονται από την παράγραφο I του άρθρου 20 του 
παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις τοον παρα
γράφων I έως 8 του άρθρου 22 του ν. 1828/1989 εφαρμό
ζονται ανάλογα και στις επιχειρήσεις της παραγράφου 
αυτής που θα σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο απόθε- 
ματικό για παραγωγικές επενδύσεις.

3. Στην παράγραφο 3 της απόφασης 1055503/10177/ 
Β0012/ΠΟΛ. 1119.10.5.89 των Υπουργών Εθνικής Οι
κονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 388/Β/89), που κυρώ
θηκε με το άρθρο II του ν. 1882/1990, όπως ισχύει, 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 
1828/1989 εφαρμόζονται ανάλογα και στις επιχειρήσεις 
της παρούσας απόφασης». - ' '

Άρθρο 22
ι »·

Μέριμνα για την έκδοση αδειών εγκατάστασης

1. Όλες οι άδειες εγκατάστασης, που απαιτούνται 
από την ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση, ε
πέκταση ή εκσυγχρονισμό βιομηχανικών, βιοτεχνικών 
και κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκατάστα- 
σεων και αποθηκών, χορηγούνται από την αρμόδια υ
πηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας. Η υπηρεσία αυτή μεριμνά για την εξα-
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Γτφάλιση όλων των ειδικών αδειών ή εγκρίσεων ή γιο τη 
διατύπωση γνώμης απο οποιυνόηπυτε φορέα του δημό
του τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα I. 2, 3 
και 4 του ν. 1360-Ί983.

2. Κάθε διάταξη, που αντίκειται στις ρυθμίσεις της 
προηγούμενης παραγράφου, καταργείται.

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οι
κονομίας, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο
λογίας. Πολιτισμού και Τουρισμού μπορεί να ρυθμίζε
ται λεπτομερέστερα η εφαρμογή της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 23

Μεταβατικές διατάξεις

1. Επενδύσεις, που μέχρι τη δημοσίευση του παρόν
τος νόμου έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1261/l 9S2 
ή έχουν εγκριθεί, αλλά η εγκριτική πράξη υπαγωγής 
τους δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως, καθώς και εκείνες για τις οποίες έχει γνωμοδο- 
τήσει η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 8 
του νόμου αυτού πριν την 16.2.1990 και με την επιφύλα
ξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, 
διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1262/1982.

2. Επενδύσεις, εκτός των περιπτώσεων της προη
γούμενης παραγράφου, που υποβλήθηκαν για υπαγωγή 
τους στις διατάξεις του ν. 1262/1982 μέχρι 31.12.1989 
και έχουν, μέχρι την 25.6.1990, πραγματοποιήσει επεν
δυτικά έργα που αντιστοιχούν στο 30% τουλάχιστον 
του κόστους της παραγωγικής επένδυσης που έχει υπο
βληθεί με την αίτηση υπαγωγής, εξετάζοντας για την υ
παγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου, με βά
ση τα παρεχόμενα από το ν. 1262/1982 ποσοστά επιχο- 
ρήγησης και, αν εγκριθούν, ως ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αί
τησής τους στο ν. 4-262Τ982. Για τις επενδύσεις αυτές 
δεν ισχύει το ελάχιστο ύψος παραγωγικής επένδυσης 
για την υπαγωγή στο νόμο πόυ προβλέπεται στην πα
ράγραφο 3 του άρθρου 1.

Οι επενδυτές, που έχουν πραγματοποιήσει το ελάχι
στο ύψος επενδυτικών έργων σύμφωνα με τα παραπάνω, 
υποχρεούνται να υποβάλουν στην υπηρεσία που έχουν 
καταθέσει την αίτηση υπαγωγής της επένδυσής τους 
και μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου, σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση, η οποία 
θα συνοδεύεται με τα επικυρωμένα αντίγραφα των πα
ραστατικών πραγματοποίησης των αντιστοίχων δαπα
νών. Ταυτόχρονα υποβάλλονται και όλα τα πρόσθετα 
στοιχεία που είναι αναγκαία για την υπαγωγή της επέν
δυσης στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά τη διενέργεια των 
ελέγχων προόδου των επενδυτικών έργων που προβλέ- 
πονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του παρόν
τος νόμου, ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα παραπάνω 
επενδυτικά έργα μέχρι την 25.6.1990, όπως δηλώθηκε, 
ανακαλείται η έγκριση υπαγωγής της επένδυσης στις 
διατάξεις του παρόντος νόμου και επιστρέφεται η τυχόν 
καταβληθείσα επιχορήγηση.

Επενδύσεις, που υποβλήθηκαν για υπαγωγή του στο 
ν... 1262/1982 μετά την 31.12.1989 καθώς και επενδύσεις 
που υποβλήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτήν αλλά δεν 
έχουν πραγματοποιήσει εμπρόθεσμα τα οριζόμενα στα 
προηγούμενα εδάφια επενδυτικά έργα, επανυποβάλλον- 
ται μέχρι 31.10.1990 και εξετάζονται για την υπαγωγή

τους στις διατάςεις ίου παρόντος νόμου και, αν εγκρι- 
Οούν, ως ημερομηνία υποβο/.ης της αίτηση, θεωρείται 
η ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησής τους. Ε- 
πανυποβολή της αίτησης απαιτείται επίσης στην περί
πτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της υπεύθυνης δήλω
σης και των πρόσθετων στοιχείων που προβλέπονται 
στα προηγούμενα εδάφια.

Επενδύσεις που δεν θα επανυποβληθούν μέχρι 
31.10.1990 θεωρούνται ότι ουδέποτε υποβλήθηκαν.

Οι διαδικασίες υπαγωγής των επενδύσεων της παρα
γράφου αυτής στις διατάξεις του παρόντος νόμου θα ο
λοκληρωθούν οπωσδήποτε μέχρι την 31.3.1991.

3. Κατ' εξαίρεση, οι επενδύσεις της προηγούμενης 
παραγράφου 2, που δεν θα επανυποβληθούν, μπορεί να 
υπαχθούν στο καθεστώς των φορολογικών κινήτρων 
των άρθρων 12, 13 και 14, η εφαρμογή των οποίων ανα
τρέχει στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγω
γής των επενδύσεων αυτών στις διατάξεις του ν. 1262/ 
1982.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής πρέπει ο επεν
δυτής, με δήλωσή του, που υποβάλλεται στην αρμόδια 
κατά περίπτωση υπηρεσία μέχρι 3.10.1990, να παραιτη
θεί από την αίτηση ύπαγωγής της επένδυσής του στα 
κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου του 
παρόντος νόμου.

Μετά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης, η αρμό
δια υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει σχετική βεβαίω
ση για την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγω
γής της επένδυσης στις διατάξεις του ν. 1262/1982 και 
για τα λοιπά αναγκαία στοιχεία αυτής. Η βεβαίωση αυ
τή υποβάλλεται από τον επενδυτή στην αρμόδια για τη 
φορολογία του Δ.Ο.Υ το αργότερο μέχρι τη λήξη της 
διαχειριστικής χρήσης, κατά την οποία αρχίζει ο σχη
ματισμός του αποθεματικού της αφορολόγητης έκπτω
σης.

4. Αιτήσεις επενδύσεων που, μέχρι τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου, έχουν υποβληθεί για υπαγωγή 
τους στις διατάξεις του ν. 1262/1982 σύμφωνα με τις πε
ριπτώσεις (ι) και (ιζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
του ίδιου νόμου, θα εξετασθούν για υπαγωγή τους στα 
κίνητρα των αποφάσεων που θα εκδοθούν σύμφωνα με 
το άρθρο I του ν. 1880/1990 (ΦΕΚ 39Α) και, αν εγκρι- 
θούν, ως ημερομηνίαυποβολής της αίτησης θεωρείται 
η ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους στις διατά
ξεις του ν. 1262/1982.

5. Αναμόρφωση του κόστους των παραγωγικών ε
πενδύσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, είναι δυνατή μέχρι ποσοστού 40% ε
κείνου που έχει αρχικά εγκριθεί ή καθοριστεί από την 
αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Σε περιπτώσεις επενδύσεων, που έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις του ν. 1262/1982 και μέχρι την ημερομηνία 
δμοσίευσης του παρόντος νόμου έχει εκδοθεί γι’ αυτές 
τροποποιητική αναμόρφωση κόστους σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο μέχρι ποσοστού 
40% της παραγωγικής επένδυσης που έχεψ,ρρχικά εγ- 
κριθεί. Εάν το ποσοστό αναμόρφωσης που έχει ήδη εγ- 
κριθεί είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 40% της παραγωγι
κής επένδυσης που έχει αρχικά εγκριθεί, η επιχείρηση 
δεν δικαιούται περαιτέρω αναμόρφωση του κόστους 
της επένδυσής της.

Αιτήματα για αναμόρφωση κόστους επενδύσεων, που 
έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης · 
του παρόντος νόμου, αλλά δεν έχουν εξεταστεί ή δεν έ
χει εκδοθεί και δημοσιευθεί η σχετική τροποποιητική
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op0yPa<V° * του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξάιρεση, η
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,Οεσμία ολοκλήρωσης επενδύσεων, που έχουν υπα- 
στις διατάξεις του ν. I 262/19S2 μέχρι τη δημοσίευ

ση του παρόντος νόμου και έχουν τύχει παράτασης, 
*ορείνα παρατείνεται εφάπαξ και για ένα έτος κατ' α

νώτατο όριο, ανεξάρτητα των παρατάσεων που έχουν 
ήδη εγκριθεί γι’ αυτές.

7. Για τις πρόσθετες αποσβέσεις και τις αφορολόγη
τε1· εκπτώσεις επενδύσεων, που έχουν υπαχθεί στις δια
τάξεις του ν. 1262/19S2, εξακολουθεί να ισχύει το καθε
στώς του νόμου αυτού για δαπάνες επενδύσεων που 
πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος νόμου ή μέχρι 30.6.1990 προκειμένου για α
φορολόγητες εκπτώσεις.

8. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 3 του ν. 16S2/19S7 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μετά την 31η Δεκεμβρίου 1988 και μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 1991. είναι δυνατή η τροποποίηση εγκριτι
κών πράξεων κατά την έκδοση της απόφασης οριστικο
ποίησης επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στους παραπά
νω νόμους, μόνο στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα 
και μετά από σχετική γνωμοδότηση της γνωμοδοτικής 
επιτροπής υπαίτιος της καθυστέρησης της ολοκλήρω
σης δεν είναι ο επενδυτής.».

9. Η παράγραφος 21 του άρθρου 3 του ν. 1682/1987 
συμπληρώνεται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αναμόρφωση κόστους 
επενδύσεων στις περιπτώσεις που η αίτηση ελέγχου εί
χε υποβληθεί ή η εντολή διενέργειας ελέγχου είχε δοθεί 
ερο της 31.12.1983 και οι επενδύσεις είχαν ολοκληρω
θεί πριν από αυτόν τον χρόνο.

10. Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου, 
όπου σε διατάξεις άλλων νόμων γίνεται αναφορά σε 
διατάξεις του ν. 1262/1982, νοούνται οι αντίστοιχες δια
τάξεις του παρόντος νόμου.

11. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
νόμου, κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης (α) της παραγρά
φου 1 του άρθρου 2, των τελευταίων εδαφίων των παρα
γράφων 3 και 4 του άρθρου 5, του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
δ, των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 8, της παρα
γράφου 7 του άρθρου 9, του άρθρου 10, της παραγράφου 
4 του άρθρου 13 και του τελευταίου εδαφίου της παρα
γράφου 1 καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 
'-'ου ν. 1262/1982, διατηρούνται σε ισχύ ως την κατάργη-

τους από τις κανονιστικές αποφάσεις του παρόντος 
νόμου που ρυθμίζονται τα αντίστοιχα θέματα.

12. Για τον προσδιορισμό του ορίου των 2,5 δισ. · 
δΡΧ-, που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρ
θρου 4 του παρόντος νόμου, υπολογίζονται αθροιστικά 
Και οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τον ίδιο 
επενδυτή, αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία 
Και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1262/19S2. Για 
τιζ περιπτώσεις αυτές η πενταετία που προβλέπεται 
,στην ίδια παράγραφο αρχίζει από την ολοκλήρωση της

πρώτης επένδυσης που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν. 1262/1982.

13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρ
θρου, 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Δικαιοπραξίες στις παραμεθόριες περιοχές 

Άρθρο 24

Εννοια παραμεθόριων περιοχών

1. Για τη ν εφαρμογή του νόμου αυτού παραμεθόριες 
περιοχές ορίζονται οι εξής:

α. Οι νομοί Φλώρινας, Θεσπρωτίας, Καστοριάς. Ξάν
θης, Ροδόπης, Έβρου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Δωδεκα- 
νήσου και Κιλκίς.

β. Οι επαρχίες Πωγωνϊου και Κόνιτσας του νομού 
Ιωαννίνων, Αλμωπίας και Έδεσσας του νομού Πέλλης, 
Σιντικής του νομού Σέρρών και Νευροκοπίου του νομού 
Δράμας.

γ. Τα νησιά Σκύρος και Θήρα με τις νησίδες που διοι
κητικά υπάγονται σ’ αυτήν.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα 
από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Ά
μυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωρ
γίας, μπορεί να αρθεί ο χαρακτηρισμός κάποιας από τις 
ανωτέρω περιοχές ως παραμεθόριες. Με όμοιο προεδρι
κό διάταγμα μπορούν να χαρακτηρίζονται και άλλες πε
ριοχές ως παραμεθόριες.

Άρθρο 25

Απαγόρευση δικαιοπραξιών

1 .■ Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με την ο
ποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων ο- 
ποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφο
ρά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, κα
θώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή 
η μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασ- 
δήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητα 
στις περιοχές αυτές. Από την απαγόρευση αυτήν εξαι
ρούνται οι συμβάσεις γονικής παροχής, μισθώσεις μέ
χρι έξι έτη, κανονισμού ορίων, διανομής κοινού και οι 
συμβάσεις μεταβίβασης ποσοστού εξ αδιαιρέτου μετα
ξύ συγκυριών.

2. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, όταν αποκτούν τα 
πιο πάνω δικαιώματα το Ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι 
και κοινότητες, τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου το
μέα και αυτοί που αποκαθίστανται κατά τις διατάξεις 
της αγροτικής νομόθεσίας. ......................

Άρθρο 26

Διαδικασία άρσης απαγορεύσεων

1. α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγέ
νειας 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 παραγράφου 1 του προη
γούμενου άρθρου με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να
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,.αναφ£ρεται και ° σκοπ£>ς για τον οποίο θα χρησιμο
ποιηθεί το ακίνητο.
& ρ. Η-αιτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή που συνι- 
' στάται με θητεία πέντε ετών σε κάθε νομό με απόφαση 
του νομάρχη και απαρτίζεται από το νομάρχη ως πρόε
δρο και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής 
Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Δημόσιας 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 αριθ
μού των μελών της και με θετική οπωσδήποτε ψήφο του 
εκπροσώπου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

2. Για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθα
γένεια τρίτων χωρών, είναι δυνατή η απόκτηση των δι
καιωμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 25, στις πε
ριοχές του άρθρου 24, καθώς και στις περιοχές του ν.δ. 
της 22.6.1927 (ΦΕΚ 125) με απόφαση του Υπουργού Ε
θνικής Άμυνας, που παρέχεται ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερομένου.

Άρθρο 27

Άρση απαγορεύσεων

Με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 26, η οποία 
εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, επιτρέ
πεται η άρση των απαγορεύσεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 25, για ορισμένες κατηγορίες δικαιοπραξιών, 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 για το μέλλον ο Υπουργός Ε
θνικής Άμυνας.

Άρθρο 28

Απόκτηση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων

Για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγμα
των ή ενοχικών δκαιωμάτων, από φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, της Ελλάδος, 
καθώς και σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων, ο
πουδήποτε και εάν βρίσκονται αυτές, απαιτείται άδεια 
του Υπουργού Γεωργίας, που παρέχεται ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουρ
γείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΣ, ΓΕΝ ή TEA - ανάλογα με 
την περιοχή.

Η αίτηση για 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 πλή
ρη στοιχεία της ταυτότητάς του, ο τόπος κατοικίας ή

διαμονής του, καθώς και ο σκοπός για τον οποίο θα χρη
σιμοποιηθεί το ακίνητο.

Άρθρο 29

Απόκτηση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων

Για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή οποιων- 
δήποτε εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων, για τη 
διάνοιξη δρόμων ή την εκτέλεση οποιωνδήποτε μεταλ
λευτικών ή λατομικών εργασιών σε ακίνητα των περιο
χών που καλύπτουν τους ορεινούς όγκους Καμβουνίων, 
Πιερίων, Ολύμπου, Βερμίου, Δυσσόρου, Βερτίσκου, 
Κερδυλλίων, Μενικίου, Παγγαίου και Ορέων Λεκάνης 
καθώς και σε περιοχές της Κρήτης που αναφέρονται 
στο άρθρο 32, απαιτείται σχετική άδεια του νομάρχη, 
που παρέχεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου 
και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας στρατιωτικής υπηρε
σίας - Διοικητής της Στρατιωτικής, Ναυτικής ή Αερο
πορικής μονάδας, στη ζώνη ευθύνης του οποίου ευρί- 
σκεται η συγκεκριμένη περιοχή.

Άρθρο 30 

Ακυρότητες

Δικαιοπραξίες 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 σύμ
φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων.

Άρθρο 31

Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την ισχύ του νόμου αυτού καταργείται ο α.ν. 
1366/1-938 (ΦΕΚ 310).

2. Διατηρούνται σε ισχύ α) οι διατάξεις του ν.δ. της 
22.6.1927, καθώς και τα διατάγματα που εκδόθηκαν 
κατ’ εξουσιοδότησή του. Οι διατάξεις αυτές εφαρμό
ζονται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν 
την ιθαγένεια τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη της πα
ραγράφου 2 του άρθρου 26, β) οι διατάξεις του ν. 376/ 
1936 (ΦΕΚ 546).

Άρθρο 32

Οριοθέτηση περιοχών

Για την εφαρμογή του άρθρου 29 οι περιοχές της 
Κρήτης ορίζονται από τις γραμμές των τοπωνυμιών του 
κατωτέρω πίνακα ως εξής:

Τοπωνυμία περιοχών Δήμος ή 
Κοινότης

Επαρχία Νομός

(D (2) (3) (4)

α) ΑΦΡΑΤΑ 35οφ 34,3 23ολ 46,7 Αφράτων Κισσάμου Χανιών
ΡΟΔΟΠΟΥ 35 33,8 23 45,5 Ροδοπού )> »
ΚΑΡΕΣ 35 27,7 23 45,8 Καρών )) ))
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 35 27.4 23 54,7 Αλικιανού Κυδωνιάς ))
ΚΑΤΩΧΩΡΙ 35 26,4 24 4,1 Κοντοπούλων » ))
ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ 35 25,4 24 8,5 Νέου Χωριού » »
ΒΑΜΟΣ 35 24,6 24 12,0 Βάμου Αποκορώνου ))
ΒΡΥΣΕΣ 35 22,9 24 12,2 Βρυσών )>
ΑΛΙΚΑΜΠΟΣ 35 20,8 24 12,6 Αλικάμπου )) »
ΚΟΥΡΝΑΣ 35 18,9 24 17,8 Κουρνά » )>
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ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ 35 19,0 24 24,9 Γ ωνιάς Ρεθύμνης Ρεθύμνης
ΚΑΤΩ ΜΑΛΑΚΙΩΝ 35 17,2 24 24,9 Μαλακίων >» »
ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑ 35 21.1 24 38,4 Σκουλουφίων Μυλοποτάμου »
λαυρις 35ο 25,0 24 38,9 Πανόρμου » »

από την παραπάνω περιοχή εξαιρείται η πόλη Ρέθυμνου.
ΜΥΡΘΙΟΣ 35ο 17,9 24 31,9 ΜυρΟίου Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης
ΚΑΡΙΝΕΣ 35 14,8 24 31,4 Καρινών » »
ΚΟΞΑΡΕΣ 35 13,7 24 28,2 Κοξαρές » »
ΔΡΙΜΙΣΚΟΣ 35 10,6 24 30,8 Δριμίσκου » »
ΑΚΟΥΜ1Α 35 10,0 24 34,9 Ακουμίων » »
ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ 35 13,0 24 36,6 Γερακαρίου Αμαρίου »
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 35 15,5 24 38,9 Καλογέρου » »
ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 35 18,7 24 37,9 Αμνάτου ■ Ρεθύμνης »
ΜΥΡΘΙΟΣ 35ο 17,9 24 31,9 Μυρθιού Αγ. Βασιλείου »

ΜΕΛΑΜΠΕΣ 35ο 7.8 24 ο 39,2 Μελαμπών » »
ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΩΝ 35 7.9 , 24 49,4 Μαγαρικαρίου Πυργιωτίσσης Ηρακλείου
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 35 4,6 24 49,8 Φανερωμένης » »
ΓΑΛΙΑ . 35 4,8 24 52,2 Γαλιάς Καινούργιου »
ΠΟΜΠΙΑ 35 0,7 24 52,0 Πόμπιας » »
ΜΑΤΑΑΑ 34 59,8 24 45,1 Πιτσιδίων Πυργιωτίσσης »
ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 35 5,9 24 41,3 Αγίας Γαλήνης Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης
ΜΕΛΑΜΠΕΣ 35ο 7,8 24 39,2 Μελαμπών » »

ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ 35ο 12,2 24 ο 59,8 Κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου Ηρακλείου
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 35 • 8,9 25 12,0 Πανοράματος Μονοφατσίου »
ΛΙΓΟΡΤΥΝΟΣ 35 4,5 25 10,6 Λιγόρτυνου » »
ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΤΗΣ 35 4,9 24 58,9 Αγίων Δέκα Καινούργιου »
ΓΕΡΓΕΡΗ 35 8,1 24 56,9 Γέργερης » »
ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ 35ο 12,2 24ο 59,8 Κάτω Ασιτών Μαλεβιζίου »

ε) ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 
ΡΟΔΙΑ 
ΤΥΛΙΣΟΣ 
ΑΓ.ΣΥΛΛΑΣ 
ΣΚΑΛΑΝΙΟΝ 
ΑΝΩΠΟΛΙΣ 
ΧΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 
ΕΞΩΚΚΛΗΣΙ 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 
πλην πόλεως Ηρακλείου

στ) ΣΜΑΡΙΟ 35ο 14,9 25ο 18,5 Σμαριού Πεδιάδας Ηρακλείου
■ΠΟΤΑΜΙΑ 35 15,4 25 23,5 Ποταμιών » »
ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΟΙ 35 12,8 25 31,7 Έξω Ποταμών Λασιθίου Λασιθίου
ΚΟΠΡΑΚΙ 35 9,3 25 32,7 Κριτσάς Μιραμπέλου »
ΝΙΠΙΔΙΤΟΣ 35 8,6 25 19,9 Νιπιδιτού Πεδιάδος Ηρακλείου
ΘΡΑΨΑΝΟ 35 11,4 25 17,0 Θραψανού » »
ΣΜΑΡΙΟ 35ο 14,9 25ο 18,5 Σμαριού » >»

0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 35ο 13.9 25ο 43,4 Αγ. Νικολάου Μιραμπέλου Λασιθίου
ΔΡΑΚΟΣ 35 13,8 25 41,0 Λιμνών » »
ΣΧΙΣΜΑ 35 11,5 25 40,8 Μέσα Αακωνίων » »
ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ ΡΕΜΑ 35 10,1 25 42,7 Κριτσάς >» »
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 35ο 13,9 25ο 43,4 Αγ. Νικολάου » »

η) ΓΡΑ-ΛΥΓΙΑ 35ο 0.9 25 48,9 Ιεράπετρας Ιεράπετρας »
ΜΑΚΡΥΛΙΑ 35 3,7 25 43,4 Μακρυλιάς » »
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ 
ΤΑΠΕΙΝΟ ΜΕΧΡΙ

35 3,4 25 47,8 Κάτω Χωριού » »

ΘΑΛΑΣΣΑ 35 0,4 25 48,3 Αγίου Ιωάννη » »
ΓΡΑ-ΛΥΓΙΑ 35ο 0,9 25ο 41,8 Ιεράπετρας »> »

β) ΙΣΤΡΟΝ 35ο 7,7 25ο 44,0 Καλού Χωριού Μιραμπέλου »
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 35 7,0 25 43,6 » » » »
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

35 5,0 25 49,7 Παχειάς Αμμου Ιεράπετρας »

ΒΟΛΟΥ 35 9,2 25 51,8 Καβουσίου )» »
1ΓΓΡΟΝ 35ο 7,7 25ο 44,0 Καλού Χωριού Μιραμπέλου »

·, ο Χάρτες: Τοπογραφικοί χάρτες Γενικής Χρήσεως ΓΥΣ, εκδόσεως 1978, 1:100.000 Νήσος Κρήτη
όπου φ = γεωγραφικό πλάτος

35ο 21,3 25ο 2,5 Ροδιάς » »
35 21,9 25 1,3 » » ))
35 17,8 25 1,0 Τυλίσου » »
35 14,5 25 6,9 Αγ. Σύλλα Τεμένους >»
35 17,0 25 11,5 Σκαλανίου Πεδιάδος »
35 18,3 . 25 15,6 Ανωπόλεως » »
35 20,0 25 16,0 » » »

35ο 21,3 25ο 2,5 ' Ροδιάς Μαλεβιζίου »
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Εργασιακές σχέσεις 

Άρθρο 33

Προστασία μισθωτών προβληματικών επιχειρήσεων

1. Μισθωτοί επιχειρήσεων, στο κεφάλαιο των ο
ποίων 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 τςυ ν. 1599/1.986, που υποβάλλεται 
στονΟ.Α.Ε.Δ. μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση 
της καταγγελίας της σχέσης εργασίας τους:

α) την επιδόησή τους από τον Ο. Α.Ε.Δ., ως ανέργων ή 
β) την ένταξή τους στα ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ 
για την επαγγελματική επανακατάρτισή τους ή γ) την 
αυτοαπασχόλησή τους. „

Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω δηλώσεως 
θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν την επιδότησή τους, ως α
νέργων.

2. Όσοι επιλέξουν την υπό στοιχείο β’ περίπτωση 
της προηγούμενης παραγράφου:

α. δικαιούνται να λαμβάνουν υπό μορφή ειδικού επι
δόματος για ένα δωδεκάμηνο από τη λύση της εργασια
κής τους σχέσης στο τέλος κάθε μήνα ποσό ίσο με το 
μέσο όρο των τακτικών αποδοχών τους του προηγούμε
νου έτους, όχι όμως μεγαλύτερο των διακοσίων χιλιά
δων (200.000) δραχμών:

β. συνεχίζεται για όλο το δωδεκάμηνο η ασφάλισή 
τους στους οικείους οργανισμούς κύριας και επικουρι
κής ασφάλισης, βαρυνόμενοι οι ίδιοι με τις προς αυτούς 
εργατικές εισφορές:

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

δ. υποχρεούνται να αποδεχθούν υποδεικνυόμενοι μέ
σα 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 μη
νιαίων ειδικών επιδομάτων, αφού εκπεσθεί το ποσό που 
αντιστοιχεί στον προεξοφλητικό τόκο που ισχύει κάθε 
φορά για τα ετήσια ομολογιακά δάνεια του Δημοσίου.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας καθορίζον
ται οι όροι και προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολο- 
γητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ε
φαρμογή της παρούσας παραγράφου.

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

4. Άρνηση συμμετοχής στα προγράμματα, πλημμε
λής παρακολούθηση τούτων καθώς και άρνηση αποδο
χής υποδέικνυόμενης κατά τα ανωτέρω θέσης εργασίας 
συνεπάγονται διακοπή της περαιτέρω καταβολής του 
ειδικού μηνιαίου επιδόματος.

Άρθρο 34

Επιδότηση απασχόλησης

1. Εργοδότης, που δημιουργώντας νέες θέσεις εργα- 
^ας προσλαμβάνει, ως μισθωτούς, δικαιούχους του ει- 
Ίκού επιδόματος, δικαιούται επιδότησης για το σύνο- 
° ίων εργοδοτικών εισφορών υπέρ του ασφαλιστικού

οργανισμού, στους οποίους υποχρεωτικώς ασφαλίζον
ται 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 πι
στοποιηθεί η καταβολή τους, στους οικείους ασφαλι
στικούς οργανισμούς, όπως λεπτομερέστερα 0u ορίσει 
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας.

Άρθρο 35

Σύσταση ειδικού λογαριασμού

1.. Συνιστάται στον Ο.Α.Ε.Δ. ειδικός λογαριασμός με 
τον τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Χρηματοδότησης 
Προγραμμάτων Επαγγελματικής Επανακατάρτισής και 
Απασχόλησης Μισθωτών Προβληματικών Επιχειρή
σεων.

2. Σκοποί του ειδικού λογαριασμού είναι:
α. Η κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων επαγ

γελματικής επανακατάρτισής των μισθωτών του άρ
θρου 33.

β. Η μέριμνα για την τοποθέτηση σε εργασία των αυ
τών μισθωτών.

γ. Η καταβολή σ’ αυτούς των ειδικών επιδομάτων του 
άρθρου 33 και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφο
ρών του άρθρου 34.

3. Τα απαιτούμενα για την εκπλήρωση των σκοπών 
του ειδικού λογαριασμού ποσά βαρύνουν τον προϋπο
λογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

4. Για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία και 
τον έλεγχο του ειδικού λογαριασμού εφαρμόζονται α
ναλογίας οι ισχύουσες για το ΔΛΟΕΜ διατάξεις.

Άρθρο 36

Έκταση εφαρμογής

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 πώλη
σης της επιχειρήσεως, από το νέο εργοδότη μέσα στο 
πρώτο 12μηνο από την πώληση.

β. Στους μισθωτούς των αυτών επιχειρήσεων, οι ο
ποίες θα τεθούν υπό εκκαθάριση ή ευρίσκονται ήδη υπό 
εκκαθάριση και απολύθηκαν μετά τις 11.4.1990 ή θ’ α
πολυθούν 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 προσ
βληθεί δικαστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Άρθρο 37

Επιμήκυνση χρόνου επιδότησης ανέργων

1. Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανερ
γίας επιμηκύνεται κατά έναν ακόμη μήνα σε όλες τις πε
ριπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.
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j <45/1985, ήπιος ανπκατιιστάθηκαν με ιο άρθρο 2 του ν. 
1874/1990.

2. Στην παρ. I του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1874/1990, προσ
τίθενται οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

«δ) για 220 ημέρες εργασίας επίδομα δέκα (10) μηνών 
ε)για 250 ημέρες εργασίας επίδομα δώδεκα (12) μηνών».

3. Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανερ
γίας 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 πραγμα
τοποιήσει συνολικά 4050 ημέρες εργασίας και εμπί
πτουν 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.

ΆρΟρυ 38

Μερική απασχόληση

1. Με έγγραφη ατομική συμφωνία ο εργοδότης και ο 
μισθωτός κατά τη σύσταση της σχέσής εργασίας ή κατά 
τη διάρκειά της μπορεί να συμφωνήσουν για ορισμένο 
ή αόριστο χρόνο διάρκεια ημερήσιας ή εβδομαδιαίας 
εργασίας μικρότερη της κανονικής (μερικής απασχό
λησης).

2. Καταγγελία της σχέσης εργασίας λόγω μη αποδο
χής από το μισθωτό εργοδοτικής πρότασης για μερική 
απασχόληση είναι άκυρη.

3. Οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων μι
σθωτών δεν μπορεί να είναι κατώτερες απ’ αυτές που 
προβλέπονται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις για 
τους απασχολούμενους κατά το κανονικό ωράριο για 
την ίδια εργασία συναδέλφους τους και αντιστοιχούν 
στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης.

4. Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί δικαιούν
ται κατ’ έτος ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα 
αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν, εάν ερ
γάζονταν κατά το χρόνο της άδειός τους, για τη διάρ
κεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
ίων παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 549/1945, όπως αντι- 
καταστάθηκαν από το άρθρο 1 του ν. 1346/1983.

5. Αξίωση για παροχή εργασίας πέρα από τη συμφω- 
νημένη (άρθρο 659 Α.Κ.) από μερικώς απασχολούμενο 
δεν παρέχεται στον εργοδότη, όταν ο μισθωτός έχει και 
όλλη απασχόληση ή βαρύνεται με οικογενειακές υπο
χρεώσεις.

6. Ο μερικώς απασχολούμενος επί ίσοις όροις έχει 
προτεραιότητα προσλήψεως σε θέση εργασίας πλή
ρους απασχολήσεως στην αυτή επιχείρηση.

«
7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τους μερικώς α

πασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νομο
θεσίας.

8. Καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 1 της Π.Υ.Σ. 10/ 
*®88, που κυρώθηκε με το ν. 1788/1988, καθώς και κάθε 
αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη.

Άρθρο 39

Κοινωνική ασφάλιση μερικώς απασχολούμενων 

Η υποχρεωτική ασφάλιση των μερικώς απασχο-

λουμένων στους οικείους οργανισμούς κύριας και επι
κουρικής ασφάλισης, καθώς και στον Ο.Α.Ε.Δ. και τον 
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας χωρεί με βάση τις ι- 
σχύουσες διατάξεις.

2. Κατ’ εξαίρεση, στην ασφάλιση του μερικώς απα- 
σχολουμένου, ανεξαρτήτως του αν αμείβεται με μισθό ή 
ημερομίσθιο, αναγνωρίζονται όλες οι ημέρες εργασίας 
που πραγματοποιεί σε κάθε μισθολογική περίοδο, ε
φαρμοζόμενων αναλόγως και των διατάξεων για την α
ναγνώριση περισσότερων ημερών εργασίας επί πενθή
μερης εβδομαδιαίας εργασίας.

3. Από της ισχός του παρόντος θεσπίζεται για τους 
μερικώς απασχολούμενους ειδική 1η ασφαλιστική 
κλάση στην παρ. I του άρθρου 1 της από 31.3.1982 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε 
με το ν. 1305/1982 ως εξής:

Ημερήσιος Ασφαλιστική Τεκμαρτό
μισθός κλάση ημερομίσθιο

σε δραχμές
Από 0-900 Ειδική 1η 900

4. Οι εισφορές υπολογίζονται στις καταβαλλόμενες 
αποδοχές, σε καμιά όμως περίπτωση, για τον υπολογι
σμό των εισφορών για κάθε ημέρα εργασίας που ανα
γνωρίζεται στην ασφάλιση κατά τους ορισμούς της 
προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορεί να ληφθούν υ
πόψη αποδοχές μικρότερες των αντιστοιχουσών στο ε- 
κάστοτε τεκμαρτό ημερομίσθιο της ειδικής ασφαλιστι
κής κλάσης του Ι.Κ.Α.

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

6. α. Εφόσον στον μερικώς απασχολούμενο κατα
βάλλονται αποδοχές μειωμένες σε σχέση με εκείνες που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τον κανο- 
νικώς 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 πρότα
ση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα καθοριοθεί 
το ύψος του βασικού ποσού συντάξεως των μερικώς α- 
πασχολουμένων, με βάση τα τεκμαρτά ημερομίσθια των 
ασφαλιστικών κλάσεων επί των οποίων έχουν κατα
βληθεί ασφαλιστικές εσιφορές.

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

Άρθρο 40

Πρόσθετες ομάδες εργασίας

1. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που δεν είναι από 
τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας, μπορούν να λει
τουργούν συνεχώς στο σύνολό τους ή κατά τμήματα, με 
σύστημα λειτουργίας τεσσάρων .εναλλασσόμενων ο
μάδων εργασίας, εφ’ όσον συγκατατίθεται ο εργαζόμε
νος που μετέχει σ’ αυτές.

2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου 
μπορούν επίσης να λειτουργήσουν συνεχώς, στο σύνο
λο τους ή κατά τμήματα, εφ’ όσον για τη λειτουργία
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τους, κατά το Σάββατο και την Κυριακή ή την Κυριακή 
και Δευτέρα, προσλάβουν ιδιαίτερο επί πλέον προσωπι
κό για να απασχολείται κατ’ εναλλαγή σε δύο ομάδες 
επί δώδεκα ώρες την ημέρα.

3. Η συνολική αμοιβή που οφείλεται για εργασία εί
κοσι τεσσάρων (24) ωρών, συμπεριλαμβανομένης και ε
κείνης που προβλέπεται για υπερωριακή εργασία ή ερ
γασία κατά Κυριακές, αργίες και νυκτερινές ώρες, είναι 
ίση με την αμοιβή που αντιστοιχεί σε απασχόληση σα
ράντα (40) ωρών, εκτός αν εφαρμόζεται βραχύτερο ω
ράριο εβδομαδιαίας εργασίας.

4. Σ’ αυτές τις ομάδες εργασίας πρόσωπο που έχουν 
ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με ταμείο κύριας απασχό
λησης δεν μπορούν ν’ απασχοληθούν για περισσότε
ρες ώρες από όσες υπολείπονται για να συμπληρωθούν 
για τη συγκεκριμένη εβδομάδα 48 συνολικά ώρες εργα
σίας.

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 δώρου εργασίας διατά
ξεων», όπως αντικαταστάθηκε με ταάρθρο 7 του ν.δ/τος 
515/1970.

6. α. Κάθε εργαζόμενος, που απασχολείται, σύμφω
να με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος, επί 24 ώρες, ασφα
λίζεται για έξι (6) ημέρες εργασίας.

β. Τυχόν χωρήσασα ασφάλιση των εργαζομένων αυ
τών, προ της ισχύος του παρόντος, για περισσότερες 
του πραγματικού ημέρες απασχολήσεως παραμένει ι
σχυρή.

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 αναπαύ- 
σεως μία φορά τουλάχιστο συνεχόμενη με Κυριακή ανά 
περίοδο τριών εβδομάδσων.

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση μισθωτού κατά τα α
νωτέρω χωρίς τη συγκατάθεσή του.

8. Στο άρθρο 2 ν. 1876/1990 προστίθεται στοιχείο 10, 
που έχει ως εξής:

«10. Με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις ερ
γασίας ζητήματα σχετικά με την επαναρρύθμιση ή συμ
πλήρωση των διατάξεων των παραγράφων 1-6 του άρ
θρου 38 για τη μερική απασχόληση» καθώς και των πα
ραγράφων 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 40 για τις πρόσθετες 
ομάδες εργασίας του νόμου «για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη».

Άρθρο 41

Διευθέτηση χρόνου εργασίας

α. Με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργα
σίας ή συμφωνίες του εργοδότη και του συμβουλίου ερ
γαζομένων επιτρέπεται να καθορίζεται, για διάστημα 
έως τρεις μήνες, αυξημένος αριθμός ωρών εργασίας, 
έως 9 ώρες την ημέρα και έως 48 την εβδομάδα, και 
λιωμένος αριθμός ωρών εργασίας κατά το επόμενο αν
τίστοιχο διάστημα. Ο μέσος όρος των ωρών εργασίας 
για το συνολικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερ
βαίνει τους 6 μήνες, θα είναι 40 ώρες την εβδομάδα, η δε 
α)ΐοιβή για όλο το διάστημα δεν θα αυξομειώνεται, αλ-

θα είναι ίση με την αντίστοιχη αμοιβή για εργασία 8 
<°ρών την ημέρα και 40 ωρών την εβδομάδα.

β. Στον ν. 1483/1984 προστίθεται στο άρθρο 22 παρά
γραφος 5η.

«5. Από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγρά
φων αυτού του άρθρου, όσον αφορά τα χρονικά όρια 
λειτουργίας των φαρμακείων, εξαιρούνται τα φαρμα
κεία που βρίσκονται στους διεθνείς κρατικούς αερολι
μένες, τα οποία μπορούν να λειτουργούν συνεχώς, χω
ρίς περιορισμό, όλο το 24ωρο και καθ’ όλο το έτος».

Άρθρο 42

Ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και εργασίας του 
προσωπικού τους

1. Η λειτουργία των κατά τα άρθρα 1 και 2 παράγρα
φος 4 του ν.δ/τος 1037/1971 καταστημάτων δεν μπορεί 
να αρχίζει προ της 06.00 ώρες ούτε να συνεχίζεται μετά 
την 20.00 ώρα κάθε εργάσιμης ημέρας, τα δε Σάββατα 
μετά τη 15.00 ώρα.

Μια φορά την εβδομάδα η λειτουργία του καταστή
ματος μπορεί να παρατείνεται μέχρι την 22.00 ώρα.

2. Η λειτουργία του καταστήματος σ’ όλες τις ανω
τέρω ώρες δεν είναι υποχρεωτική.

3. Σε κάθε κατάστημα πρέπει να υπάρχουν σε εμφανή 
μέρη πινακίδες που να αναγράφουν τις ώρες λειτουρ
γίας 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 εργα
σίας δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή.

5. Στους μισθωτούς των καταστημάτων πρέπει να ε
ξασφαλίζεται, ανά περίοδο τριών εβδομάδων, δύο του
λάχιστον συνεχόμενες με Κυριακή ημέρες αναπαύ- 
σεως.

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

7. Κάθε παράβαση των δύο προηγούμενων άρθρων 
τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 3 του ν. 1788/1988.

8. Από τις ισχύουσες του παρόντος καταργούνται:
α. από το ν.δ. 1037/1971 οι υπό στοιχεία β’, γ’, δ’ και

ε ’ περιπτώσεις του άρθρου 1, παράγραφος 2 του άρθρου 
2, τα άρθρα 4, 5, 6 και η παρ. 1 του άρθρου 10. Οι διατά
ξεις του άρθρου 3 διατηρούνται σε ισχύ μόνο για την ε
φαρμογή του άρθρου 8 παρ. 1 του αυτού ν.δ/τος:

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

9. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.9.1990.

Άρθρο 43

Σύνδεση αμοιβής με την παραγωγικότητα

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 
1731/1987 (ΦΕΚ Α' 161) προστίθεται εδάφιο, που έχει 
ως εξής:

«Επίσης για το ποσό του εισοδήματος αυτού δεν υ
πάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφο
ρών σε οργανισμούς και ταμεία κύριας ή επικουρικής α
σφάλισης».
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2. Στο τέλος της περίπτωσης α' του άρθρου 4 του ν.δ. 
3843/1958 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Για το ποσό του εισοδήματος αυτού δεν υπάρχει υ
ποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε ορ
γανισμούς και ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλι
σης»·

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για 
τα διανεμόμενα κέρδη που προέρχονται από ισολογι
σμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 1989 και 
εφεξής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ-
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙ

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 44

Συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησης

I. Συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησης, περιλαμ- 
βανομένης σε μια από τις περιπτώσεις α, β, γ, ή δ της πα
ραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1386/1983, που ρυθμί
ζουν ή περιορίζουν χρέη αυτής, δεσμεύουν και τους μη 
συμβεβλημένους πιστωτές, το Δημόσιο, τους οργανι
σμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, 
τις τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, δανειστές 
της επιχείρησης, εφόσον:

α. οι σμβεβλημένοι πιστωτές εκπροσωπούν το εξήντα 
τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων, στο ο
ποίο πρέπει να περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό 
(40%) των τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένων, όπως οι 
απαιτήσεις αυτές εμφανίζονται στα τηρούμενα από την 
επιχείρηση βιβλία και τον ισολογισμό της τελευταίας 
πριν από τη σχετική συμφωνία εταιρικής χρήσης.

β. συναινούν γραπτά εταίροι ή μέτοχοι, στους οποί
ους ανήκει κατά πλειοψηφία το καταβεβλημένο εταρι- 
κό ή μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης.

γ. επικυρωθούν από το εφετείο της έδρας της επιχεί
ρησης, με απόφαση εκδιδόμενη κατά τη διαδικασία των 
άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύ
στερα από αίτηση της επιχείρησης ή ενός τουλάχιστον 
από τους συμβεβλημένους πιστωτές ή το Δημόσιο, τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επι
κουρικής, τις τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, 
δανειστές της επιχείρησης. Η απόφαση του εφετείου 
εκδίδεται μέσα σε είκοσι ημέρες και δεν υπόκειται στο 
ένδικο μέσο της αναίρεσης.

2. Υφιστάμενες εγγυήσεις, υποθήκες, ενέχυρα ή άλ
λα παρεπόμενα δικαιώματα που ασφαλίζουν την απαί
τηση, καθώς και προνόμια συνδεόμενα με τη φύση της 
απαίτησης ή της εγγύησης κατά την αναγκαστική ε
κτέλεση ή την πτώχευση, διατηρούνται υπέρ της νέας 
απαίτησης, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τ(ην κατά την 
πρώτη παράγραφο συμφωνία, αν ο εξασφαλιζόμενος με 
αυτά πιστωτής δεν συμφώνησε διαφορετικά.

3. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποια
δήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων 
οι κατά την παράγραφο I συμφωνίες, τα δικαιολογητι- 
κά αυ^ών έγγραφα, οι εγγραφές στα τηρούμενα από 
τους πιστωτές και την επιχείρηση βιβλία, η εγγραφή, α
πόσβεση και εξάλειψη υποθηκών και λοιπών εμπραγ
μάτων βαρών, η σύσταση, περιορισμός ή απόσβεση 
ουμβάσεων εγγυήσεων ή άλλων παρεπόμενων δικαιω
μάτων και γενικά κάθε πράξη που γίνεται για την ολο
κλήρωση ή την εκτέλεση των προαναφερόμενων στην 
παράγραφο 1 συμφωνιών.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, 
μπορεί να εφαρμοστούν και στις επιχειρήσεις που έ
χουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1386/1983, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 45

Έκταση εφαρμογής

Οι κατά την παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου 
συμφωνίες επιτρέπεται να συναφθούν και επικυρωθούν, 
εφ’ όσον δεν έχει διενεργηθεί πλειστηριασμός βασι
κών και σχετιζόμενων με την παραγωγική διαδικασία 
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

Άρθρο 46

Επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του ν. 1386/
1983

1. Επιχείρηση που εμπίπτει σε μία από τις περιπτώ
σεις α', β', γ' ή δ' της παραγράφου 1 τουάρθρου 5 του ν. 
1386/1983 υποβάλλεται στην προβλεπόμενη από το άρ- 
θο 9 του νόμου αυτού ειδική εκκαθάριση ύστερα από α
πόφαση του εφετείου της έδρας της επιχείρησης, εκδι- 
δόμενη με βάση τις διατάξεις του προαναφερόμενου άρ
θρου 9 του ν. 1386/1983 και έπειτα από αίτηση πιστωτή 
ή πιστωτών εκπροσωπούντων το 20% των ληξιπρόθε
σμων υποχρεώσεών της ή του Δημοσίου ή οργανισμού 
κοινωνικής ασφάλισης κύριας ή επικουρικής ή τράπε
ζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος, δανειστή της επι
χείρησης.

2. Ο εκκαθαριστής έχει δικαίωμα αμοιβής καθορι
ζόμενης από το εφετείο της έδρας της επιχείρησης. Εί
ναι δυνατή η λήψη προκαταβολής.

3. Κατά τη διανομή των προϊόντων της εκκαθάρισης 
,της επιχείρησης προτιμώνται οι απαιτήσεις του Οργα
νισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.) και 
των τραπεζών, που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα ο
ριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1386/1983, ό
πως ισχύει, κατατάσσονται δε στην Ε τάξη των γενικών 
προνομίων του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δι
κονομίας.

Άρθρο 47

Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1386/1983

Οι διατάξεις του ν. 1386/1983, όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή και ο 
συνεστημένος με το νόμο αυτόν Ο.Α.Ε. εξακολουθεί να 
λειτουργεί και ν’ ασκεί τις αρμοδιότητές του μόνο ως 
προς τις επιχειρήσεις που έχουν ή είχαν υπαχθεί στις 
ρυθμίσεις του προαναφερόμενου νόμου.

Άρθρο 48

Σύσταση Επιτροπής Κώδικα Πτωχευτικού Δικαίου

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

α. έναν ανώτατο ή ανώτερο δικαστικό λειτουργό,
β. δύο καθηγητές του εμπορικού δικαίου σε ανώτατο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα,
γ. δύο δικηγόρους που έχουν ειδικές σπουδές ή δημο

σιεύσεις ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο στο 
γνωστικό αντικείμενο του πτωχευτικού δικαίου και γε
νικότερα της αναγκαστικής εκτέλεσης (ατομικής και 
συλλογικής).
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Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ανώτερος υπάλ
ληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή Εμπορίου.

2. Η επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εμπορίου. Κατά την πρώτη 
συνεδρίαση εκλύει από τα μέλη της τον πρόεδρό της. 
Οι εργασίες της επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθούν 
μέσα σ’ ένα έτος από τη δημοσίευση της υπουργικής α
πόφασης που τη συγκροτεί. Η προθεσμία αυτή μπορεί 
να παραταθεί για έξι (6) ακόμη μήνες από τη λήξη της 
με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Εμ
πορίου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Οικονομικών και Εμπορίου θα καθοριστεί, μετά την ο
λοκλήρωση του έργου της επιτροπής, η κατ’ αποκοπήν 
αποζημίωση των μελών της και του γραμματέα.

Άρθρο 49

Φορολογικές ρυθμίσεις

Στις περιπτώσεις πώλησης ή κάθε άλλου είδους μετα
βίβασης επιχειρήσεων ή της πλειοψηφίας των μετοχών 
των επιχειρήσεων αυτών, που ανήκουν στα κάθε είδους 
νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριο- 
θετείται από τις ισχύουσες μέχρι τη ν έναρξη της ισχύος 
του παρόντος διατάξεις του ν. 1256/1982, οι άμεσοι και 
έμμεσοι φόροι και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση, που 
βεβαιώνονται μετά την πώληση ή μεταβίβαση, αλλά α
νάγονται σε προηγούμενο αυτής χρονικό διάστημα, βα
ρύνουν αποκλειστικά τον Οργανισμό Ανασυγκρότη
σης Επιχειρήσεων και την πωλήτρια τράπεζα του δη
μόσιου τομέα. Η επιβάρυνση της πωλήτριας τράπεζας 
από την εν λόγω αιτία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τίμη
μα που εισέπραξε από την πώληση των μετοχών της 
στην οικεία εταιρεία. Οι κατά το πρώτο εδάφιο φόροι 
και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις κατανέμονται μεταξύ 
του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και 
της πωλήτριας τράπεζας του δημόσιου τομέα ανάλογα 
με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφά
λαιο κατά το χρόνο της πώλησης ή μεταβίβασης. Αν με
τά την κατανομή αυτή δεν καλύπτεται πλήρως το ποσό 
των οφειλόμενων φόρων, το υπόλοιπο διαγράφεται εις 
βάρος του Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ρυθμίσεις για το δημόσιο τομεά

Άρθρο 50

Κατάργηση διατάξεων

Οι διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του ν. 1436/1984 «Σύ
σταση Εμπορικού Παρεμβατικού Οργανισμού και άλ
λες διατάξεις» καταργούνται.

Άρθρο 51

Επαναοριοθέτηση του δημόσιου τομέα

I. Ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 
1256/1982 δημόσιος τομέας περιλαμβάνει μόνο:

α. Τις κάθε είδους δημόσιες υπηρεσίες, που υπάγον
ται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου και εκπροσω
πούνται από αυτό.

β. Τα κάθε είδους ν.π.δ.δ., εξαιρούμενων των Χρημα
τιστηρίων Αξιών, είτε αυτά αποτελούν οργανισμούς κα
τά τόπο είτε καθ’ ύλην αυτοδιοίκησης.

γ. Τις κάθε είδους κρατικές ή δημόσιες και παραχω- 
Ρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

δ. Τις τράπεζες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του 
Δημοσίου, είτε στο σύνολο τους είτε κατά πλειοψηφία 
και

ε. Τις κάθε είδους θυγατρικές εταιρείες των νομικώ' 
προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και γ 
αυτού του άρθρου, εκτός από τις επιχειρήσεις ττω 
Ο.Τ.Α.

2. Η κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγρά 
φου επαναοριοθέτηση του δημόσιου τομέα δεν θίγε 
την έκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου Φ 
του ν. 1882/1990, οι οποίες κατισχύουν των γενικών ή ει
δικών καταστατκών διατάξεων φορέων του κατά τη\ 
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 ευρύτερου δημό
σιου τομέα που προβλέπουν ένταξη στο μόνιμο προσω
πικό υπαλλήλων που είχαν προσληφθεί ως έκτακτοι.

Στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1882/1990 υπάγον
ται και οι υπάλληλοι των φορέων του κατά την παρά
γραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 ευρύτερου δημό
σιου τομέα, οι οποίοι έχουν προσληφθεί με σύμβαση ο
ρισμένου χρόνου.

Άρθρο 52

Ρύθμιση θεμάτων εταιρειών της Α.Τ.Ε.

1. Επιτρέπεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
να αποφασίσει την πώληση σε φυσικό ή νομικό πρόσω
πο όλων ή μέρους των μετοχών της οποιοσδήποτε μορ
φής και είδους εταιρείας μετοχικού της ενδιαφέροντος. 
Η διάταξη εφαρμόζεται και για όσες εταιρείες υπάρχει 
οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη ή περιορισμός στο ι- 
σχύον καταστατικό της.

Επίσης επιτρέπεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελ
λάδος να αποφασίσει την πώληση σε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο του μεριδίου της στις κοινοπραξίες, που ι
δρύθηκαν 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 συγ- 
κοινοπρακτών εταίρος.

2. Ο ν. 1194/1981 «περί συστάσεως ανωνύμου εται
ρίας υπό της Αγροτικής Τραπέζης και συνεταιριστικών 
οργανώσεων γαλακτοπαραγωγών, ως κεντρικού οργά
νου συνεταιριστικών γαλακτοβιομηχανιών» καταργεί- 
ται.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα 
από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας, είναι δυνατό να δημιουργηθεί θέση δεύτερου 
υποδιοικητή στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, του 
οποίου οι αρμοδιότητες καθορίζονται με το ίδιο διάταγ
μα, τα δε προσόντα για το διορισμό του και οι αποδοχές 
του είναι, όπως αυτά ορίζονται για τον υπάρχοντα υπο
διοικητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγειας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 53 

Ιδιωτικές κλινικές

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

Επίσης επιτρέπεται η μεταβίβαση ιδιωτικών κλινι
κών ως επιχειρήσεων, μεριδίων συμμετοχής, εταιρικών 
μεριδίων και ονομαστικών μετοχών ^ων κλινικών αυ
τών που λειτουργούν με εταιρική μορφή.

2. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε 
σχετική λεπτομέρεια για την ίδρυση, λειτουργία και με
ταβίβαση των ιδιωτικών κλινικών καθορίζονται με
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προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται σε προθεσμία ε
νός έι°υς από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ύστε
ρα από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του 
ΚΕΧΥ., καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας 
Των ιδιωτικών κλινικών, τα των απαραίτητων χώρων 
και του προσωπικού,τους καθώς και κάθε άλλη αναγ
καία λεπτομέρεια.

4. Οι ιδιωτικές κλινικές που ήδη λειτουργούν υπο- 
χρεούνται να προσαρμοσθούν στις διατάξεις των προε
δρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων 
που θα εκδοθούν, εντός προθεσμίας ενός έτους από τη 
δημοσίευσή τους, της προθεσμίας αυτής δυναμένης να 
παραταθεί επί ένα εισέτι έτος, με απόφαση του Υπουρ
γού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρο 54

Διασφάλιση της ετοιμότητας της λειτουργίας του 
Ε.Σ.Υ.

1. Στους γιατρούς του Ε.Σ.Υ. των νοσοκομείων και 
των κέντρων υγείας (Κ.Υ.) χορηγείται πάγια μηνιαία α
ποζημίωση εφημεριών ετοιμότητας:

ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

0-3 3-6 6-9
α. Διευθυντής 54.720 63.360 74.880
β. Επιμελ.ητής 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

2. Η πάγια αποζημίωση εφημεριών ετοιμότητας κα
ταβάλλεται δεδουλευμένα με τη μισθοδοτική κατάστα
ση του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μηνός, 
ύστερα από βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του νοσο
κομείου ή του κέντρου υγείας για την πραγματοποίησή 
τους.

3. Οι γιατροί, οι οποίοι λαμβάνουν την πάγια αποζη
μίωση εφημεριών ετοιμότητας, υπόχρεούνται σε τέσσε
ρις (4) ολοήμερες εφημερίες ετοιμότητας δεκαέξι (16) 
ωρών κάθε μιας.

4. Οι ειδικευμένοι γιατροί δικαιούνται δύο (2) ολοή
μερες εφημερίες ετοιμότητας δεκαέξι (16) ωρών, κάθε 
μιας. Το ύψος της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης των ει
δικευόμενων γιατρών ανέρχεται σε 11.000 δρχ. και κα
ταβάλλεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρ
θρου αυτού:

5. Της πάγιας αποζημίωσης εφημεριών ετοιμότητας, 
υπό τους αυτούς όρους, δικαιούνται επίσης οι γιατροί 
του Ι.Κ.Α. πλήρους και αποκλειστικής απασχολήσεως" 
που είναι τοποθετημένοι και υπηρετούν σε σχηματι
σμούς που λειτουργούν σε 24ωρη βάση (νοσοκομεία- 
ΣΑΒ) και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών, κα
θώς και οι πανεπιστημιακοί γιατροί που υπηρετούν στα 
νοσοκομεία.

6. Της πάγιας αποζημίωσηι»εφημεριών ετοιμότητας 
δεν δικαιούνται οι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου για- 
τροί.

7. Οι γιατροί, οι οποίοι λαμβάνουν την πάγια αποζη
μίωση εφημεριών ετοιμότητας, εφόσον κληθούν στο 
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας κατά το χρονικό διάστημα 
της ετοιμότητάς τους, δεν δικαιούνται πρόσθετης απο

ζημίωσης, υπό μορφή ενεργού εφημερίας, τροποποιου- 
μένης 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 αυ
τών καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορί
ζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια 
Αξιών 

Άρθρο 55

Ναυτικές εταιρίες
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 

του ν. 959/1979 (ΦΕΚ Α' 192) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ναυτική εταιρεία εναι η εταιρεία που συνιστάται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και έχει ως α
ποκλειστικό σκοπό, την κυριότητα ελληνικών εμπορι
κών πλοίων, την εκμετάλλευση ή διαχείριση ελληνι
κών ή ξένης σημαίας εμπορικών πλοίων, καθώς και την 
απόκτηση μετοχών άλλων ναυτικών εταιρειών.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 959/1979 αντι
καθίσταται και προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«4. Οι μετοχές ναυτικών εταιρειών μπορεί να εισα- 
χθούν στο Χρηματιστήριο μόνο μετά από έγκριση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εφ’ όσον συντρέχουν 
οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις για την εισαγωγή 
μετοχών ανώνυμων εταιρειών στο Χρηματιστήριο. Ει
δικότεροι όροι για την εισαγωγή και διαπραγμάτευση 
των μετοχών αυτών στο Χρηματιστήριο θα καθορι- 
σθούν με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτι
λίας. Στην περίπτωση αυτή η ναυτική εταιρεία υπέχει 
όλες τις υποχρεώσεις για έλεγχο από ορκωτούς λογι
στές και δημοσιότητα οικονομικών καταστάσεων και 
άλλων στοιχείων, τις οποίες υπέχουν οι ανώνυμες εται
ρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

5. Με την ίδια απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαια
γοράς που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο 
μπορεί να ορισθεί ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών 
ναυτικής εταιρείας στο Χρηματιστήριο γίνεται απο
κλειστικά και μόνο σε ξένο νόμισμα. Στην περίπτωση 
αυτή:

α. Στο κείμενο των μετοχών της ναυτικής εταιρείας α
ναγράφεται ότι η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματι
στήριο γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε ξένο νόμισμα.

β. Η δημόσια εγγραφή στις αυξήσεις κεφαλαίου της 
ναυτικής εταιρείας τόσο κατά την αρχική εισαγωγή των 
μετοχών της στο Χρηματιστήριο, όσο και κατά μεταγε
νέστερη της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο νέων μετο
χών της ίδιας κατηγορίας, γίνεται απευθείας σε ελεύθε
ρο συνάλλαγμα μη υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τρά
πεζα της Ελλάδος, το οποίο και αναλαμβάνεται αυτού
σιο από την εταιρεία.

γ. Η διαπραγμάτευση και αγοραπωλησία των μετο
χών στο Χρηματιστήριο γίνεται σε ελεύθερο συνάλ
λαγμα μη υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, το οποίο θα καταβάλλεται απευθείας από τον 
αγοραστή στον πωλητή.
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5. Όλα τα έξοδα και προμήθεια τόσο για την εισαγω
γή όσο και τη διαπραγμάτευση των μετοχών ναυτικής ε
ταιρείας στο Χρηματιστήριο εξοφλούνται με την εισα
γωγή ελεύθερου συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχω- 
ρητέου στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Άρθρο 56

Αποθετήρια

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ του ν. 1806/1988, το οποίο περι
λαμβάνει το άρθρο 33 του ίδιου νόμου, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Κ,ΕΦΑΛΑΙΟ I'.
Αποθετήρια - Εταιρεία Αποθετηρίων 

Άρθρο 33
1. Η εν ζωή μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών με 

χρηματιστηριακή συναλλαγή οποιοσδήποτε μορφής 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών γίνεται μόνο αφού 
προηγηθεί κατάθεση των τίτλων των μετοχών στην Ε
ταιρεία Αποθετηρίων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 
33α και η οποία εκδίδει έγγραφη απόδειξη για την κα
τάθεση των τίτλων στο όνομα εκείνου που αποκτά τις 
μετοχές (αποθετήριο).

2. Για κάθε εν ζωή μεταβίβαση, σύμφωνα με τις ι- 
σχύουσες διατάξεις, ονομαστικών μετοχών, για τις ο
ποίες έχει ήδη εκδοθεί αποθετήριο, εκδίδεται από την 
Εταιρεία Αποθετηρίων νέο αποθετήριο στο όνομα του 
νέου δικαιούχου και ακυρώνεται το παλιό ή γίνεται από 
τον κατά νόμο αρμόδιο για τη συντέλεση της μεταβιβά- 
σεως επισημείωση στο υφιστάμενο αποθετήριο, το ο
ποίο και παραδίδεται στο νέο δικαιούχο.

3. Στις μεταβιβάσεις μετοχών που αναφέρονται στις 
προηγούμενες παραγράφους δεν χωρεί παράδοση και 
δεν γίνεται οποιαδήποτε επισημείωση ή εγγραφή επί 
των μετοχικών τίτλων ούτε αντικατάστασή τους.

4. Οι εταιρείες, των οποίων οι μετοχές μεταβιβάζον
ται κατά τις προηγούμενες παραγράφους, ενημερώνουν 
τα βιβλία μετόχων με βάση τα στοιχεία τα οποία τους 
παρέχει αμελλητί η Εταιρεία Αποθετηρίων.

5. Όπου κατά το νόμο απαιτείται κατάθεση ή επίδει- ■ 
ςη τίτλων μετοχών αρκεί η κατάθεση ή επίδειξη του αν
τίστοιχου αποθετηρίου.

6. Όταν μεταβιβάζεται αριθμός μετοχών μικρότερος 
από αυτόν που αναγράφεται στο αποθετήριο, εκδίδον- 
ται νέα αποθετήρια ανά ένα για κάθε έναν από τους συ- 
ναλλασσομένους. Όταν η ανωτέρω μεταβίβαση γίνεται 
με συμβολαιογραφικό έγγραφο, όπου αυτό επιτρέπεται, 
ο συμβολαιογράφος προβαίνει στη δέουσα επισημείω- 
ση επί του αποθετηρίου και το αποστέλλει μαζί με αντί
γραφο του μεταβιβαστικού συμβολαίου στην Εταιρεία 
Αποθετηρίων, η οποία και εκδίδει τα νέα αποθετήρια.

7. Επί ενεχυρίασης ονομαστικών μετοχών, για τις ο
ποίες έχει εκδοθεί αποθετήριο, απαιτείται και παράδο
ση του αποθετηρίου στον ενεχυρούχο δανειστή ή σε 
τρίτον και αναγγελία της συμβάσεως ενεχυρίασης στην 
Εταιρεία Αποθετηρίων.

8. Εάν μετοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί αποθετή
ριο αποκτηθούν αιτία θανάτου, η εκδότρια των μετοχών. 
ονώνυμη εταιρεία, ύστερα από αίτηση των νέων δικαι
ούχων, γνωστοποιεί στην Εταιρεία Αποθετηρίων τα θ
άματά τους και τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχούν 
°’ αυτούς και η Εταιρεία Αποθετηρίων εκδίδει νέααπο- 
θετήρια.

9. Αν η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν άπό τη 
μετοχική ιδιότητα εξαρτάται από την κατοχή ή την κα
τάθεση μερισματαποδείξεων που είναι προσαρτημένες 
σε μετοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί αποθετήριο, η Ε
ταιρεία Αποθετηρίων παραδίδέι στο μέτοχο τις μερι
σματαποδείξεις για τις οποίες πρόκειται.

10. Αν ανώνυμη εταιρεία εκδώσει νέους τίτλους με
τοχών σε αντικατάσταση τίτλων για τους οποίους έχει 
εκδοθεί αποθετήριο, η Εταιρεία Αποθετηρίων παραδί- 
δει στην ανώνυμη εταιρεία τους παλαιούς τίτλους και 
παραλαμβάνει τους νέους. Ύστερα από αίτηση του με
τόχου, εκδίδεται νέο αποθετήριο.

11. Οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών για τις ο
ποίες εκδόθηκε αποθετήριο δεν αναλαμβάνονται από το 
μέτοχο και όλα τα δικαιώματα από και πάνω στη μετοχή 
αποδεικνύονται από το αποθετήριο και ασκούνται μέσω 
αυτού κατά τους ορισμούς των παραπάνω διατάξεων.

12. Επιτρέπεται στην Εταιρεία Αποθετηρίων να εκ
δίδει αποθετήριο στο όνομα και ύστερα από αίτηση ό
ποιου αποκτά με χρηματιστηριακή συναλλαγή στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανώνυμες μετοχές ή άλ
λες αξίες. Για τα αποθετήρια αυτά και τις μετοχές οι ο
ποίες τους αντιστοιχούν εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, εκτός του 
ότι, κατ’ εξάίρεση των διατάξεων της παραγράφου 11, 
οι τίτλοι των ανώνυμων μετοχών μπορεί να αναλαμβά
νονται από το μέτοχο.

13. Μέχρι την ίδρυση και'λειτουργία της Εταιρείας 
Αποθετηρίων οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητές 
της ασκούνται από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με την 
έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας Αποθετηρίων το 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών της παραδίδέι όλα τα 
έγγραφα, στοιχεία και τίτλους που αφορούν την έκδο
ση αποθετηρίων από την έναρξη ισχύος του άρθρου 33 
του ν. 1806/1988, το οποίο αντικαθίσταται με το παρόν.

Άρθρο 33α

1. Η Εταιρεία Αποθετηρίων θα συσταθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις αυτού του άρθρου με τη μορφή της ανώνυ
μης εταιρείας και σκοπό το έργο της εκκαθαρίσεως των 
χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών, την έκδοση, τροποποίηση, ακύρωση ή 
αντικατάσταση αποθετηρίων, τη φύλαξη των τίτλων 
για τους οποίους εκδίδονται αποθετήρια, καθώς και κά
θε συναφή προς τις ανωτέρω εργασίες δραστηριότητες 
(η «Εταιρεία Αποθετηρίων»).

2. Κατά την ίδρυση της Εταιρείας Αποθετηρίων μο
ναδικός μέτοχος θα είναι το Χρηματιστήριο Αξιών Α
θηνών. Το μετοχικό κεφάλαιο ύψους δραχμών ενός δι
σεκατομμυρίου (1.000.000.000) θα καταβληθεί ολοσχε- 
ρώς από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το οποίο 
προς το σκοπό αυτό θα είναι άτοκο και θα εξοφλείται 
σταδιακά από το προϊόν πωλήσεως των μετοχών της Ε
ταιρείας Αποθετηρίων από το Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών. Η πώληση των ανωτέρω μετοχών θα γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους των επόμενων παραγράφων.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας Αποθετηρίων είναι ονο
μαστικές και επιτρέπεται να πωληθούν μόνο προς τρά
πεζες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρη
ματιστήριο Αξιών Αθηνών, προς εταιρείες διαχείρισης 
αμοιβαίων κεφαλαίων, προς εταιρείες επενδύσεων χαρ
τοφυλακίου και προς τα μέλη του Χρηματιστηρίου Α-
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:ιών Αθηνών. Ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου 
Οα παραμένει στην κυριότητα του Χρηματιστηρίου Α- 
Ειών Αθηνών. Η περαιτέρω μεταβίβαση των μετοχών ε- 
^τρέπεται μόνο μεταξύ των κατηγοριών προσώπων που 
οναφέρονται ανωτέρω. Δεν επιτρέπεται μέτοχος, εκτός 
από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, να έχει ποσο
στό ανώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας Αποθετηρίων.

4. Το ποσό του δανείου από το Ελληνικό Δημόσιο, 
to οποίο αναλογεί στη συμμετοχή του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Αθηνών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
Αποθετηρίων, θα εξοφληθεί σε ετήσιες δόσεις από τους 
κατά νόμο πόρους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, 
σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Η Εταιρεία Αποθετηρίων δεν ανήκει στο δημόσιο 
τομέα και δεν υπάγεται στις διατάξεις που προβλέπουν 
οποιουσδήποτε περιορισμούς για τα νομικά πρόσωπα 
του δημόσιου τομέα.

6. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εται
ρείας Αποθετηρίων θα είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

7. Το σχέδιο του καταστατικού της Εταιρείας Απο
θετηρίων θα καταρτισθεί από το διοικητικό συμβούλιο 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σύμφωνα με τις - 
παραπάνω διατάξεις και με τις διατάξεις της νομοθε
σίας για τις ανώνυμες εταιρείες, θα εγκριθεί με απόφα
ση του υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κε
φαλαιαγοράς, και θα υπογραφεί από το μοναδικό αρχι
κό μέτοχο ενώπιον συμβολαιογράφου. Κατά τα λοιπά 
θα ισχύουν ως προς την ίδρυση της Εταιρείας Αποθετη
ρίων οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εται
ρείες.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγρά
φων 1, 3 και 6, το καταστατικό της Εταιρείας Αποθετη
ρίων τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομο
θεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες χωρίς να απαιτείται 
καμία πρόσθετη διαδικασία ή διατύπωση.

9. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της Εταιρείας Α
ποθετηρίων, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις 
?ια τις ανώνυμες εταιρείες, ασκείται από ορκωτό λογι
στή.

10. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από τις δια
τάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες γίνον
ται στο μητρώο που γίνονται οι καταχωρίσεις των εται
ρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρη
ματιστήριο.

11. Από την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας Απο
θετηρίων οι πόροι του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, 
που προέρχονται από την εκκαθάριση των χρηματιστη
ριακών συναλλαγών, περιέρχονται στην Εταιρεία Απο
θετηρίων.

12. Οι διατάξεις του άρθρου I τουν. 1806/1988 εφαρ- 
Ρόζοντα και για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Ε- 
ταιρείας Αποθετηρίων.

13. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας, μπορεί να αποσπώνται στην Εταιρεία Αποθετη
ρίων υπάλληλοι του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 
ειδικευμένοι στο έργο της εκκαθαρίσεως, χωρίς να επη
ρεάζεται από το γεγονός της αποσπάσεως η βαθμολογι
κή τους εξέλιξη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 
Τήν οποιαδήποτε δαπάνη μισθοδοσίας και συναφών ε
πιβαρύνσεων φέρει η Εταιρεία Αποθετηρίων.

14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται:

α) τα δικαιώματα της Εταιρείας Αποθετηρίων για τη 
φύλαξη των τίτλων των αξιών, για την έκδοση των απο
θετηρίων και γενικά για κάθε υπηρεσία που παρέχει η 
Εταιρεία Αποθετηρίων στους κατόχους αποθετηρίων 
και β) τα δικαιώματα του Χρηματιστηρίου, των μελών 
του Χρηματιστηρίου και της Εταιρείας Αποθετηρίων 
επί μεταβιβάσεως ονομαστικών μετοχών.

Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα άλλα ειδικά θέμα
τα και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυ
τού του άρθρου.

Οι αποφάσεις του υπουργού που αναφέρονται σε αυ
τήν την παράγραφο δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως».

‘Αρθρο 57

Όργανα διοικήσεως

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 12 τσυ ν. 1806/ 
1988 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Το Χρηματιστήριο διοικείται από εννεαμελές 
διοικητικό συμβούλιο.

2. Δύο από τα μέλη προτείνονται με απόφαση των με
λών του Χρηματιστηρίου. Από αυτά το ένα τουλάχι
στον εναι χρηματιστηριακός εκπρόσωπος ή μέλος διοι
κητικού συμβουλίου ανώνυμης χρηματιστηριακής ε
ταιρείας, εφ’ όσον έχει τεθεί υποψηφιότητα, και το άλ
λο είναι είτε χρηματιστής είτε χρηματιστηριακός εκ
πρόσωπος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης 
χρηματιστηριακής εταιρείας. Άλλα τέσσερα μέλη 
προτείνονται, ανά ένα, από τις εταιρείες των οποίων τα 
χρεώγραφα έχουν εισαχθεί στην κύρια αγορά του Χρη
ματιστηρίου, από τους εργαζόμενους στο Χρηματιστή
ριο, από τους ελληνικούς οργανισμούς που έχουν απο
κλειστικό σκοπό τις συλλογικές επενδύσεις σε κινητές 
αξίες και από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα υπόλοιπα 
τρία μέλη επιλέγονται από τον υπουργό μεταξύ προσώ
πων που έχουν ειδικές γνώσεις, πείρα και κύρος».

2. Μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διορίζε
ται με απόφαση του υπουργού νέο διοικητικό συμβού
λιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τα μέλη του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών προτείνουν δύο μέλη 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παρά
γραφο. Ένα μέλος ορίζεται από το Εμπορικό και Βιο
μηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ένα μέλος προτείνε- 
ται από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Εται
ρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Εταιρειών Δια- 
χειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ένα μέλος προτείνε- 
ται από τους εργαζόμενους στο Χρηματιστήριο αυτό με 
καθολική και άμεση ψηφοφορία. Τα υπόλοιπα τρία μέ
λη επιλέγονται από τον υπουργό μεταξύ των προσώπων 
που έχουν ειδική πείρα και κύρος. Για την εφαρμογή 
αυτής της παραγράφου ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις 
των εδαφίων 2 και 3 της παραγράφου 4 του άρθρου 12 
του ν. 1806/1988.
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Άρθρο 58 

Δηλώσεις

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

«Οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται με εκφώνηση και
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αντιφώνηση αντίστοιχα ή με άλλον τρόπο, που θα εξα
σφαλίζει τη δημοσιότητα των δηλώσεων ως προς εκεί
νους που συμμετέχουν στη συνεδρίαση, ο οποίος καθο
ρίζεται με απόφαση του υπουργού, ύστερα από γνώμη 
του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου και 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εν όψει των τεχνικών 
εξελίξεων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 59

Έγγραφα - Χρηματιστηριακές συμβάσεις

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

«Ως έγγραφο νοείται και το τηλετυπικό μήνυμα, κα
θώς και κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας με το οποίο εξα
σφαλίζεται η ασφαλής πληροφόρηση του Χρηματι
στηρίου, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού, ύστερα 
από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματι
στηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιογοράς».

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 23 του ν. 1806/1988 
προστίθενται τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο, που έ
χουν ως εξής:

«Η σύναψη χρηματιστηριακής σύμβασης εκτός κύ
κλου απεικονίζεται, αμέσως μετά την αναγγελία της, 
στο χώρο των συνεδριάσεων του Χρηματιστηρίου με 
τρόπο που εξασφαλίζει τη δημοσιότητα ως προς εκεί
νους που συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Με απόφαση 
του υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμ
βουλίου τού Χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφα
λαιαγοράς, ορίζεται ο τρόπος και το ακριβές περιεχόμε
νο της παραπάνω απεικόνισης και ρυθμίζονται κάθε ει
δικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Οι αποφάσεις του 
υπουργού, που προβλέπονται στα εδάφια 2 και 5, δημο
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 60

Δικαίωμα εγγραφής

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

«2. Με απόφαση του υπουργού, ύστερα από γνώμη 
του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου και 
της Επιτροπής Κεφαλαιογοράς, καθορίζονται τα ποσά 
που καταβάλλουν τα μέλη του Χρηματιστηρίου ως δι
καίωμα εγγραφής και ως συνδρομή τους στο Χρηματι
στήριο».

2. Προστίθεται τρίτο εδάφιο στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 31 του ν. 1806/1988, το οποίο έχει ως εξής:

«Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως».

Άρθρο 61

Χρηματιστηριακός εκπρόσωπος

1. Κατά την αληθή έννοια της παραγράφου 5 του άρ
θρου 6 του ν. 1806/1988, η έγκριση της Επιτροπής Κε
φαλαιογοράς για το πρόσωπο του χρηματιστηριακού 
εκπροσώπου μπορεί να ζητηθεί και να χορηγηθεί είτε 
εν όψει συστάσεως ανώνυμης χρηματιστηριακής εται- 
ρείας»είτε, εάν η εταιρεία έχει συσταθεί, πριν από το 
διορισμό του χρηματιστηριακού εκπροσώπου κατά τις 
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ή και μετά από αυτόν.

2. Στο άρθρο 6 του ν. 1806/1988 προστίθενται παρά
γραφοι 10 και 11 ως εξής:

«10. Εάν κενωθεί η θέση χρηματιστηριακού εκπρ 
σώπου ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας η οπο· 
δεν έχει άλλο χρηματιστηριακό εκπρόσωπο, τους δύ 
πρώτους μήνες αφότου κενωθεί η θέση η εταιρεία επ: 
τρέπεται να εκπροσωπείται για τις χρηματιστηριακέ 
συναλλαγές από αντικρυστή της ή από άλλο πρόσωπι 
που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού της συμβου 
λίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται έγκριστ 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία περέχεται εά\ 
αυτή κρίνει ότι το πρόσωπο που προτείνεται διαθέτει ε 
παγγελματική ευσυνειδησία και επαρκή γνώση των θε
μάτων της κεφαλαιαγοράς.

II. Ύστερα από αίτηση του διοικητικού συμβου
λίου της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας, η Επι
τροπή Κεφαλαιογοράς επιτρέπει την παράταση της εκ
προσώπησης της εταιρείας από αντικρυστή της ή άλλο 
πρόσωπο που προτείνει το διοικητικό της συμβούλιο το 
πολύ επί έξι μήνες μετά το πέρας της χρονικής περιόδου 
της παραγράφου 10, εάν κρίνει ότι το πρόσωπο που προ- 
τείνεται διαθέτει επαγγελματική ευσυνειδησία και ε
παρκή γνώση θεμάτων της κεφαλαιογοράς».

Άρθρο 62

Ρυθμίσεις για τους χρηματιστές

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

«6. Ο χρηματιστής επιτρέπεται κατά τη σύσταση α
νώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας να εισφέρει σ’ 
αυτήν την ατομική του μερίδα επί της περιουσίας του 
Συνεγγυητικού, υπό την προϋπόθεση ότι εξέρχεται από 
το επάγγελμα του χρηματιστή ή ότι θα διορισθεί χρη
ματιστηριακός εκπρόσωπος της εταιρείας που ιδρύεται, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της πα- . 
ραγράφου 4 του άρθρου 3. Η αξία της μερίδας που ει
σφέρεται εκτιμάται κατά τη διαδικασία του άρθρου 16 
παραγράφου 2 του ν.δ. 3078/1954 (ΦΕΚ 245).
Το διοικητικό συμβούλιο του Συνεγγυητικού συντάσ
σει έκθεση εκτιμήσεως, η οποία αναπληρώνει την έκθε
ση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 
2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιό
τητας που προβλέπει η παρ. 6 του άρθρου 9 του κ.ν. 
2190/1920. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία, στο 
κεφάλαιο της οποίας εισφέρθηκε η ατομική μερίδα 
χρηματιστή, θεωρείται ότι εκπλήρωσε κατά την ημέρα 
της συστάσεώς της την υποχρέωση καταβολής στο Συ- 
νεγγυητικό σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.δ. 3078/1954 
σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του ν. 1806/
1988 υπό την προϋπόθεση ότι το μετοχικό της κεφάλαιο 
είναι κατώτερο από το ποσό που προβλέπει η περίπτω
ση α'της παραγράφου 1 τουάρθρου23 του ν. 1806/1988. 
Εάν η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία που ιδρύεται 
έχει μετοχικό κεφάλαιο ανώτερο του παραπάνω ποσού, 
υποχρεούται να καταθέσει στο Συνεγγυητικό το ποσό 
που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ύψους της ει
σφοράς της σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5 του ν. 1806/ 
1988.

Για την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρα
γράφου 2 του άρθρου 19 του ν.δ. 3078/1954, η παραπάνω 
εισφορά λογίζεται ως ανάληψη της μερίδας από το χρη
ματιστή κατά την ημέρα συστάσεως της εταιρείας με 
βάση τον υπολογισμό της αξίας της μερίδας που προσ
διορίζεται στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως. Από τη 
σύσταση της εταιρείας ο χρηματιστής παύει να είναι 
μέλος του Συνεγγυητικού.

7. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου
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υπ0χρίωση κατάθεσης σε ειδικό λογαριασμό που 
n^jtcTCti στο εδάφιο I της παραγράφου I του άρ- 

βηον 4 ισχύει για το ποσό των μετρητών που απαιτείται 
α τη συμπλήρωση του ελάχιστου μετοχικού κεφα

λιού που ο νόμος προβλέπει για το είδος της εταιρείας 
*ου ιδρύεται».

σεις και οργανισμούς του δημόσιου τομέα καθώς ku 
από τις ιδιωτικές μεταφορικές επιχειρήσεις αστικώι 
και υπεραστικών συγκοινωνιών.

Άρθρο 65

Θέματα εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Δοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνι
κής Οικονομίας

Άρθρο 63

Μέτρα για το δημογραφικό πρόβλημα

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 νό
μου αυτού έχουν ήδη αποκτήσει τρίτο παιδί, το επίδομα 
που ορίζουν οι διατάξεις της προηγούμενης παραγρά
φου 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, καταβάλλεται μηνια
ίο επίδομα ίσο προς ενάμισι ημερομίσθιο ανειδίκευτου 
εργάτη, όπως κάθε φορά ισχύει, πολλαπλασιαζόμενο 
επί τον αριθμό των άγαμων μέχρι ηλικίας 25 ετών παι
διών της, το οποίο όμως ουδέποτε δύναται να είναι κα
τώτερο του τετραπλασίου του ημερομισθίου του ανει
δίκευτου εργάτη. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται έως ό
του παύσει να έχει άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι 25 ετών.

4. Στη μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδομα 
της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ισόβια σύν
ταξη ίση προς το τετραπλάσιο του ημερομισθίου του α
νειδίκευτου εργάτη.

5. Τα επιδόματα των προηγούμενων παραγράφων κα
ταβάλλονται στη μητέρα ανεξάρτητα από κάθε άλλο ε
πίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση κ.λπ.

6. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της συγκατοί
κησης των παιδιών με τη μητέρα λόγω υπαιτίου εγκα
τάλειψής τους από αυτήν ή λόγω θανάτου της, τα επι
δόματα των παρ. 1, 2 και 3 αυτού του άρθρου καταβάλ
λονται σε όποιον έχει τη ν κύρια ή αποκλειστική ευθύνη 
διατροφής των παιδιών.

Η χορήγηση της σύνταξης της παρ. 4 αυτού του άρ
θρου αποκλείεται σε περίπτωση προηγούμενης υπαι
τίου εγκατάλειψης των παιδιών από τη μητέρα.

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οι
κονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοι- 
νωνικών 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.

Το άρθρο 3 του ν. 1338/1983 αντικαθίσταται ως ακο
λούθως:

«Άρθρο 3

1. Με τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται βά
σει του άρθρου 4 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε από το άρ
θρο 7 του ν. 1775/1988), καθώς και με τις κανονιστικές 
πράξεις, πού εκδίδονται βάσει των άρθρων 1 και 2 του 
παρόντος νόμου, δύναται ομοίως να ρυθμίζεται κάθε 
θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των συνθη
κών, πράξεων προσχωρήσεως με τις προσαρτημένες 
πράξεις, παραρτήματα, πρωτόκολλα και δηλώσεις που 
κυρώθηκαν με το ν. 945/1979.

2. Με τις κανονιστικές πράξεις των άρθρων 1,2 και 4 
του παρόντος νόμου επέρχονται και οι αναγκαίες προ
σαρμογές της κείμενης νομοθεσίας, όταν απαιτείται 
τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων που είναι αντίθε
τες προς τη ρύθμιση που προβλέπεται από τις αναφερό- 
μενες στην παράγραφο 1 συνθήκες και τις πράξεις των 
οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.».

Άρθρο 66

Ρυθμίσεις για τους κατοίκους των κρατών - μελών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Στο άρθρο 2 του α.ν. 800/24-31.7.37, όπως αντικατα- 
στάθηκε ολόκληρο από το άρθρο 13 του α.ν. 1704/4- 
14.4.39 και οι δύο πρώτες’παράγράφοι από το άρθρο 7 
του ν. 128/1975, προστίθενται οι ακόλουθες νέες παρά
γραφοι:

«7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόν
τος άρθρου δεν ισχύουν προκειμένου για κατοίκους των 
κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ως κάτοικοι κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων θεωρούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα σύμ
φωνα με τους ορισμούς που θέτει η περί συναλλάγματος 
νομοθεσία, η οποία ισχύει σε κάθε κράτος - μέλος των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

8. Σημειώσεις που έχουν εγγραφεί στα βιβλία μετα
γραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 
του παρόντος άρθρου, επί ακινήτών που ανήκουν σε κα
τοίκους κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
εξαλείφονται με έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ανεξάρτητα από 
επικείμενη μεταβίβαση».

Άρθρο 67

Πώληση συναλλάγματος

Άρθρο 64

Σταδιακή μείωση προνομιακών παροχών

■ Με εφάπαξ εκδιδόμενη απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνι
κής Οικονομίας και των κατά περίπτωση αρμόδιων υ
πουργών, μειώνονται σταδιακά ή και καταργούνται οι 
Κ(ΐθε είδους παροχές αγαθών και υπηρεσιών που προσ- 
Φέρονται δωρεάν ή με μειωμένη τιμή από τις επιχειρή-

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 1307/1982 «περί 
κύρωσης της από 1ης Ιουνίου 1981 Τροποποιητικής 
Σύμβασης Δανείου μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και 
της Διεθνούς Τραπέζης Ανασυγκροτήσεων και Ανα- 
πτύξεως, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 770/1978 και άλ
λες διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. ΟΥ πουργός των Οικονομικών μπορεί να παρέχει 
στην Τράπεζα της Ελλάδος την εντολή να αναλαμβάνει 
προς τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή ελληνι
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κά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου την 
υποχρέωση να τους πωλεί τα αναγκαία ποσά συναλλάγ
ματος για την εκπλήρωση των κύριων και παρεπόμενων 
υποχρεώσεών τους από δάνεια ή πιστώσεις που τους χο- ■ 
ρηγήθηκαν ή τους χορηγούνται απευθείας από τις Ευ
ρωπαϊκές Κοινότητες ή από Οργανισμούς των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων ή από το Ταμείο Αποκατάστασης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης ήδη Ταμείο Κοινωνικής 
Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης ήδη Ταμείο 
Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Η πώληση θα γίνεται στην επίσημη τιμή πωλήσεως του 
συναλλάγματος από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά την 
ημέρα εκχωρήσεως από τους παραπάνω δανειολήπτες 
στην Τράπεζα της Ελλάδος του συναλλάγματος από τα 
πιο πάνω δάνεια ή πιστώσεις».

’ Αρθρο 68

Αναπτυξιακές εταρείες και άλλες διατάξεις

I. Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του ν.δ. 2473/1953 
(ΦΕΚ Α’ 199) προστίθεται εδάφιο ε\ ως εξής:

«ε. Με την ίδρυση αναπτυξιακών εταιρειών με μετό
χους το Δημόσιο, τραπεζικά ιδρύματα, οργανισμούς το
πικής αυτοδιοίκησης και άλλους οργανισμούς του δη
μόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Οι εταιρείες αυτές ι
δρύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Με 
όμοιες αποφάσεις καθορίζονται τα κάθε είδους θέματα 
οργάνωσης και λειτουργίας των εταιρειών αυτών καθώς 
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.» 2. Στο άρθρο 45 
του ν. 1563/1985 μετά τη λέξη «Δωδεκανήσου» προστί
θενται οι λέξεις «και Γρεβενών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Αξιοποίηση περιουσίας του Δημοσίου 

Άρθρο 69

Σύσταση ανωνύμων εταιρειών για την αξιοποίηση δη
μόσιων κτημάτων.

1. Επιτρέπεται στην Κτηματική Εταιρεία του Δημο
σίου (Κ.Ε.Δ.) να συνιστά ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες 
θα έχουν σκοπό τη χωροταξική και πολεοδομική οργά
νωση, για οικιστικούς και άλλους σκοπούς, ακινήτων 
που ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου 
και τη μεταβίβαση στη συνέχεια των οικοδομήσιμων 
αρτίων οικοπέδων που προκύπτουν σε κομιστές ομολό
γων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Κεφάλαιο των συνιστώμενων, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο, εταιρειών, το οποίο θα εκ
φράζεται με μία και μόνο μετοχή στο όνομα της Κ.Ε.Δ., 
θα αποτελούν μία ή περισσότερες'προς διαμόρφωση 
κτηματικές περιοχές, που θα εισφέρονται, σύμφωνα με 
ιον παρόντα νόμο, από το Ελληνικό Δημόσιο, με από
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ., η οποία 
εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Η Κ.Ε.Δ. θα παραμένει υποχρεωτικά μοναδικός 
μέτοχος των ανωτέρω εταιρειών μέχρι του χρόνου λύ
σης αυτών με απόφαση της γενικής συνέλευσής τους.

4. Μέλη του Δ.Σ. των εταιρειών αυτών δύνανται να ο
ρίζονται και δημόσιοι υπάλληλοι, μη εφαρμοζόμενων 
στην περίπτωση αυτήν των περί κωλυμάτων ή ασυμβί
βαστων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

5. Η σύσταση των ως άνω εταιρειών θα γίνεται με α

πόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ., η οποία εγκρίνεται, μαζί 
με το καταστατικό τους, με κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που δημοσιεύεται 
μαζί με το'καταστατικό στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από 
τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδι- 
κοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εται
ρειών. Ειδικά, ο οικονομικός έλεγχος διαχειρίσεως των 
εταιρειών αυτών γίνεται μόνο από επιθεωρητές δημο
σίων υπολόγων, που ορίζονται από τον Υπουργό Οικο
νομικών.

>
7. Η πράξη σύστασης των ανώνυμων εταιρειών του 

παρόντος νόμου, η εισφορά των ακινήτων του Δημο
σίου στις εταιρείες, το καταστατικό τους, καθώς και η 
δημοσίευση αυτού, απαλλάσσονται παντός φόρου, 
πλην φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίων, εισφοράς, τέ
λους, και αυτού του ανταποδοτικού, ή δικαιώματος του 
Δημοσίου ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

8. Οι ως άνω εταιρείες μπορούν, χάριν και προς επι
δίωξη πραγμάτωσης τού'σκοπού τους, να συμβάλλονται 
με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

9. Στην έννοια της πολεοδομικής οργάνωσης για οι
κιστικούς και άλλους σκοπούς, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, περιλαμβάνεται η εξα
σφάλιση των αναγκαίων κοινόχρηστων και κοινωφε
λών χώρων, η δημιουργία οικοδομήσιμων χώρων και η 
κατάτμησή τους σε αυτοτελή άρτια και οικοδομήσιμα 
οικόπεδα, ο καθορισμός χρήσεων γης, οι ειδικοί όροι 
και περιορισμοί δόμησης της περιοχής, καθώς και η ε
ξασφάλιση των προϋποθέσεων παροχής ύδατος, ηλε
κτρικού ρεύματος, τηλέφωνου, αποχεύτευσης και εν 
γένει έργων υποδομής για κάθε οικόπεδο και για το σύ
νολο της περιοχής.

10. Η αυθαίρετη κατοχή, ολική ή μερική, από τρί
τους δημόσιων ακινήτων δεν παρακωλύει την υπαγωγή 
των ακινήτων αυτών στις διατάξεις του παρόντος νό
μου, τυχόν δε αποδοχή εκκρεμών αιτήσεων των κατό
χων περί εξαγοράς αυτών κατά τις διατάξεις των ν. 263/ 
1968, 719/1977 και άλλων σχετικών, θα έχει υποχρεωτι
κά την έννοια μόνο ότι οι κάτοχοι αυτοί δικαιούνται να 
αποκτήσουν, άνευ ανταλλάγματος, ομόλογα του παρόν
τος νόμου, ονομαστικής αξίας ίσης προς τα 3/10 της α
ξίας των εξαγοραστέων από τους ίδιους τμημάτων, όπως 
η αξία αυτών προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στους 
ανωτέρω ειδικούς νόμους.

* Άρθρο 70

Καθορισμός δημόσιων εκτάσεων προς ανάπτυξη

Οι δημόσιες εκτάσεις, που υπάγονται στην προβλε- 
πόμενη από τον παρόντα νόμο ρύθμιση, καθορίζονται 
κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι
κών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ
γων και άλλου υπουργού, που ενδεχόμενα είναι αρμό
διος για τη διαχείριση αυτών.

Άρθρο 71

Έκδοση κτηματικών ομολόγων

1. Οι ανώνυμες εταιρείες που αναφέρονται στο άρ
θρο 69 του παρόντος επιτρέπεται να εκδίδουν ομόλογα, 
στα οποία θα ενσωματώνεται το δικαίωμα των κομιστών 
όπως, έναντι τμήματος, το οποίο θα είναι ίσο προς την
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Κατά τον παρόντα νόμο ονομαστική αξία αυτών, μεταβι- 
^Ιασθεί σ’ αυτούς, σε χρονικό διάστημα που δεν Οα υπερ- 
'βαίνει τα τέσσερα (4) έτη από το χρόνο έκδοσης των ο- 
’υολόγων, η κυριότητα του δια κλήρωσης προσδιορι- 
'σΟηοόμενου, ίσης αξίας, ιδανικού μεριδίου ή ολόκλη
ρου οικοπέδου, από αυτά που προκύπτουν σύμφωνα με 
τους ειδικότερους όρους της κατά το άρθρο 72 του πα
ρόντος μελέτης.

-- Σε περίπτωση μη εμφάνισης του κομιστού ομολόγων 
«ου αντιστοιχούν σε τμήματα του κληρωθέντος οικο
πέδου εντός εξι (6) μηνών από την κλήρωση, η αξίωση 
του κομιστού αυτών συγκεντρώνεται αποκλειστικά 

'στην απόδοση σε αυτόν της κατά τον παρόντα νόμο ο
νομαστικής αξίας των ομολόγων, οι δε εγκαίρως εμφα- 
νισθέντες κομισταί ομολόγων που αντιστοιχούν σε έτε
ρο μέρος του ως άνω κληρωθέντος οικοπέδου δικαιούν
ται να αξιώσουν την προς αυτούς μεταβίβαση από την ε
ταιρεία και του υπολοίπου μέρους του οικοπέδου, αντί 
της τρέχουσας, κατά τη μεταβίβαση αυτή, αγοραίας α
ξίας αυτού.

2. Τα ομόλογα θα εκδίδονται ονομαστικά, έντοκα, με 
αύξοντα αριθμό και θα είναι μεταβιβάσιμα αιτία θανά
του και εν ζωή. Η μεταβίβαση αυτών απαλλάσσεται 
παντός φόρου υπέρ του Δημοσίου.

3. Τα ομόλογα εκδίδονται σε ονομαστική αξία που 
είναι η ίδια για όλα τα ομόλογα που αφορούν κάθε μια 
περιοχή. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ο
ρίζεται ο τόκος, που δεν θα κεφαλαιοποιείται, η τιμή τυ
χόν διάθεσης αυτών υπέρ το άρτιον, ο τρόπος διάθεσης 
αυτών με δημόσια εγγραφή ή δημοπρασία, καθώς και ο 
ανώτατος αριθμός ομολόγων που μπορεί να αγοράσει το 
αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4. Επιφυλασσόμενης της διάταξης του εδαφίου β' 
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ο κύριος του ομο
λόγου δικαιούται κατά τη λήξη αυτού να αξιώσει, αντί 
της μεταβίβασης σε αυτόν της αντιστοιχούσας στο ο
μόλογο οικοπεδικής έκτασης, την κατά τα ανωτέρω τι
μή διάθεσης αυτού.

5. Τα ομόλογα του παρόντος νόμου είναι διαπραγμα
τεύσιμα σο Χρηματιστήριο.

Άρθρο 72

Πολεοδομική μελέτη των εκτάσεων

I- Οι εταιρείες που συνιστώνται σύμφωνα με το άρ- 
Ορο 69 του παρόντος, πριν από κάθε έκδοση των αναφε- 
Ρομενων στο άρθρο 71 ομολόγων, οφείλουν να έχουν ο
λοκληρώσει και δημοσιεύσει την πλήρη μελέτη με την 
οποία θα προσδιορίζεται η έκταση του κάθε ενός από τα 
Ροταβιβαστέα οικόπεδα και η αξία αυτού, καθώς και η 
ενδεχόμενη κατανομή των οικοπέδων σε ζώνες. Η με- 
*τη αυτή θα αποτελεί περιεχόμενο της συμβατικής δέ
σμευσης των εταιρειών έναντι των κομιστών των ομο
λόγων.

2· Οι ως άνω εταιρείες εξαιρούνται των διατάξεων 
.*ερί πράξεων εφαρμογής του ν. 1337/1983 καθώς και 

εισφοράς του άρθρου 9 του ν. 1337/1983, εφ’ όσονε- 
^ελούν τα βασικά κοινόχρηστα πολεοδομικά έργα.

. Άρθρο 73

’ Εγγύηση του Δημοσίου

ιόλο- 
3 του

Τα
X

αναφερόμενα στο άρθρο 71 του παρόντος 0(
δετικά με την αναφερόμενη στην παράγραφο

άρθρου αυτού αρχική αξία διάθεσής τους, θα τελούν 
υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Επιφυλασ
σόμενης της ισχύος του άρθρου 74 του διατάγματος της 
11/12-11-1929 «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων», 
η εκ προθέσεως παραβίαση των εκ των ανωτέρω ομο
λόγων συμβατικών υποχρεώσεων από τα διοικητικά 
συμβούλια των ως άνω εταιρειών συνιστά την κατά τον 
Ποινικό Κώδικα απάτη, διαπραττόμενη από τα μέλη 
αυτών τόσο κατά των κομιστών των ομολόγων, όσο και 
κατά του Δημοσίου, που διώκεται σύμφωνα με τις δια
τάξεις του Ποινικού Κώδικα και τιμωρείται με ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών, άνευ δικαιώμα
τος εξαγοράς της επιβληθείσας ποινής. Για τους δημό
σιους υπαλλήλους, μέλη των Δ.Σ. των ανωτέρω εται
ρειών, η ως άνω παραβίαση συνιστά και πειθαρχικό πα
ράπτωμα, τιμωρούμενο και με απόλυση αυτών και από 
θέση του δημόσιου υπαλλήλου.

Το Ελληνικό Δημόσιο, καταβάλλον ως εγγυητής 
στους κομιστές των ομολόγων οποιοδήποτε χρηματικό 
ποσό, ανάγεται υποχρεωτικά για το ποσό αυτό κατά των 
υπαιτίων μελών των Δ.Σ. των εταιρειών, με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών καταλογιστική της εντεύ
θεν ζημίας του.

Άρθρο 74

Διαδικαστικά θέματα - Παραγραφή

1. Ειδικότεροι κανονιστικοί όροι σχετικά με την έκ
δοση, τη μεταβίβαση ή την εξόφληση των ως άνω ομο
λόγων ή σχετικά με τη διαδικασία κλήρωσης και μετα
βίβασης των οικοπέδων, δύναται να καθορίζονται με α
ποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιε
ύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Επιφυλλασόμενης της ειδικής αποσβεστικής προ
θεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 71 του παρόντος νόμου, κάθε αξίωση από τα ο
μόλογα του παρόντος νόμου παραγράφεται μετά πέντε 
(5) έτη από την αναγραφόμενη σε αυτά λήξη τους.

Άρθρο 75

Έσοδα διάθεσης ομολόγων

Χρηματοδότηση εταιρειών για κάλυψη δαπανών

1. Το προϊόν από τη διάθεση των ομολόγων αποτελεί 
δημόσιο έσοδο εγγραφόμενο στον Προϋπολογισμό με 
ιδιαίτερο κωδικό.

2. Το Δημόσιο χρηματοδοτεί απευθείας ή μέσω της 
Κ..Ε.Δ. τις ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 69 του παρόν
τος για την κάλυψή των δαπανών πραγματοποίησης του 
έργου που αναφέρεται στα άρθρα 69 και 72 του παρόν
τος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 76

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί
κησης

Αυξάνεται το κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυ
μία «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο
διοίκησης Α.Ε.» (ν. 1241/1985-Β) κατά 50.000.000 δραχ
μές ήτοι κατά 1000 κοινές ονομαστικές μετοχές των 
25.000 δραχμών. Για την απόκτηση μιας μετοχής ο νέος 
μέτοχος θα καταβάλλει προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. δρχ. 
50.000.
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Οι νέες αυτές μετοχές διατίθενται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας σε 
οργανισμούς του άρθρου 8 του καταστατικού της εται
ρείας και σε δήμους και κοινότητες ως εξής:

Σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης 450 μετοχές, 
σε φορείς του δημόσιου τομέα και τράπεζες 450 μετοχές 
και σε κοινωνικούς φορείς 100 μετοχές. Με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών συγκαλείται η γενική συ
νέλευση των μετόχων της εταιρείας με τη νέα της σύνθε
ση με θέματα την τροποποίηση του καταστατικού αυ
τής και την εκλογή διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυ
τιλίας

Άρθρο 77

Επανασύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ν. 27/1975 
και ν. 29/1975 και άλλες διατάξεις

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται γνωμο- 
δοτική 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 προκει- 
μένου περί εξετάσεως θεμάτων αναφερόμενων στην ε
φαρμογή του ν. 27/1975 ορίζεται ως ακολούθως:

α. Από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φο
ρολογίας ή άλλο ανώτερο υπάλληλο με βαθμό τουλάχι
στον Α' αρμοδιότητας Διεύθυνσης Φορολογίας, ως 
προέδρου.

β. Από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Ποντοπλοΐας και Ναυτιλιακών Σχέσεων του Υπουρ
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή το νόμιμο αναπληρωτή 
του.

γ. Από έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Εφο
πλιστών 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 Υπουρ
γείου Οικονομικών. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλλη
λος της αρμόδιας διεύθυνσης του ίδιου υπουργείου.

Όταν εξετάζονται θέματα που αναφέρονται στην ε
φαρμογή του ν. 29/1975, στην επιτροπή μετέχουν επί
σης οι:

α. Ο διευθυντής του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου 
της Διεύθυνσης Εισφορών και Πόρων ή ο νόμιμος ανα
πληρωτής του και β. Εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμε
λητηρίου Ελλάδος προτεινόμενος μετά του αναπληρω
τή 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 Εμ
πορικής Ναυτιλίας και εφαρμόζονται ως προς τη συγ
κρότηση, απαρτία, πλειοψηφία, αναπλήρωση, λήψη α
ποφάσεων και γενικά τη λειτουργία της επιτροπής οι 
διατάξεις του π.δ. 284/1988.

5. Δραστηριότητες γραφείων ή υποκαταστημάτων 
αλλοδαπών επιχειρήσεων, όπως αυτές αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 814/1978 (ΦΕΚ 
A' 144), αφορούν πλοία άνω των 500 κόρων ολικής χω
ρητικότητας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 
προαναφερθέντος άρθρου.

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

β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συμβά
σεων, τις οποίες έχει κυρώσει ή στις οποίες έχει προσ
χωρήσει η Ελληνική Πολιτεία αποφάσεις αλλοδαπών 
δικαστηρίων που επιδικάζουν αποζημιώσεις για ζημίες 
προερχόμενες από ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλ
λοντος το καθοριζόμενο από την ελληνική νομοθεσία ή 
διεθνή σύμβαση ισχύουσα στην Ελλάδα όριο της ευθύ
νης ή της οφειλής του πλοιοκτήτη.

7α. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που ίσχυ- 
σε η κοινή απόφαση μεαριθμ. 3232/41/27-4-1989 των Υ
πουργών Οικονομικών, Εργασίας και Εμπορικής Ναυ
τιλίας, μετά του συνημμένου σ’ αυτήν παραρτήματος, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 400/Β/26-5-1989 και 527/Β/ 
26-9-1989, εκτός από το άρθρο 1 της αποφάσεως αυτής, 
που καταργείται.

7β. Στο τέλος του άρθρου 2 της ανωτέρω υπουργικής 
αποφάσεως προστίθεται η εξής περίοδος:

«Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι διετής».
8α. 1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυ

τιλίας 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 δια
δικασία εκκαθάρισής τους, ο τρόπος και χρόνος κατα
βολής των εισφορών προς το Ν.Α.Τ. και τα λοιπά κε
φάλαια, 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 ορι
στικών φύλλων εκκαθαρίσεως και όλες οι άλλες συνα
φείς λεπτομέρειες. Τον ειδικότερο προσδιορισμό ορι
σμένων από τις πιο πάνω λεπτομέρειες ο Υπουργός Εμ
πορικής Ναυτιλίας μπορεί να αναθέσει στη Διοίκηση 
του Ν.Α.Τ.

2. Με μεταβατική διάταξη στις πιο πάνω αποφάσεις ο 
υπουργός μπορεί να προσδιορίσει τον τρόπο εκκαθαρί
σεως 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 εκκα
θάριση, η εκκαθάριση αυτών ή ορισμένων κατηγοριών 
πλοίων μπορεί να γίνει με βάση τη νόμιμη σύνθεση, χω
ρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν υπεράριθμοι ναυτικοί 
και πρόσθετες εισφορές εκ της αναδρομικής εφαρμο
γής συλλογικών συμβάσεων, χωρίς όμως να μπορούν να 
αναζητηθούν καταβολές που έχουν γίνει ήδη για τα ναυ
τολόγια αυτά με βάση την πραγματική σύνθεση.

8β. 1. Για τα μεταφερόμενα με πλοία αυτοκίνητα με
ταξύ ελληνικών λιμένων καθιερώνεται τέλος υπέρ του 
Ν.Α.Τ., καταβαλλόμενο από τον ιδιοκτήτη του αυτοκι
νήτου στον εκδίδοντα το αποδεικτικό μεταφοράς του 
αυτοκινήτου. Το ύψος του τέλους προσδιορίζεται και 
μπορεί να αναπροσαρμοστεί με προεδρικά διατάγματα, 
που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας.

Η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους ο
ρίζεται 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.
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c 2. Το εισπραττόμενο τέλος αυτοκινήτων, καθώς και 
■«οοοστό 75% των εσόδων του Κεφαλαίου Ασφαλίσεως 
.£juβατών εξ ασφαλίστρων, αποτελούν πόρο του Ν. Α.Τ.

' 3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το χρόνο πού 
προσδιορίζεται με προεδρικό διάταγμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ-

ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση λει
τουργίας και τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 78

Σύσταση γενικών διεθύνσεων

]. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα- 
οη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του 
οικείου υπουργού, επιτρέπεται η σύσταση μιας ή περισ
σότερων γενικών διευθύνσεων, αναλόγως των οργανω
τικών και λειτουργικών αναγκών των υπουργείων ή αυ
τοτελών δημόσιων υπηρεσιών ή ν.π.δ.δ., ως μονάδων 
συντονισμού των διευθύνσεων ή άλλης ονομασίας υπη
ρεσιών που υπάγονται σ’ αυτές. Η σύσταση γενικών 
διευθύνσεων δεν αποκλείει τη διατήρηση αυτοτελών 
διευθύνσεων ή άλλης ονομασίας υπηρεσιών υπαγομέ- 
νων 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 υπάγον
ται σ’ αυτές, καθώς και την αξιολόγηση του κόστους 
και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους.

β. Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιο
λόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευ
θύνης τους και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων 
και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα.

γ. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με 
άλλα υπουργεία και λοιπούς φορείς του δημόσιου το
μέα.

δ. Την αξιολόγηση των προϊσταμένων των διευθύν
σεων και την εκτίμηση, με ειδική σημείωση, της αξιο
λόγησης από τους τελευταίους των προϊσταμένων των 
τμημάτων, καθώς και την αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
σπηρετούντος προσωπικού.

ε. Την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων 
*00 τους ανατίθενται από τα υπερκείμενα αυτών όργα
να.

3. Οι γενικοί διευθυντές προσυπογράφουν τα έγγρα
φα που υπογράφονται από τα υπερκείμενα αυτών όργα
να.

4· Γενικός διευθυντής τοποθετείται με απόφαση του 
°'κείου υπουργού μόνιμος υπάλληλος της κατηγορίας 
ΠΕ που συγκεντρώνει τις τυπικές και ουσιαστικές 
Προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγρά
φους, μετά από κρίση και πρόταση ειδικού υπηρεσια
κού συμβουλίου. Η τοποθέτηση γίνεται για θητεία 
ϊριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται μετά από γνώμη 
Τ°υ ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου δύο το πολύ φο- 

ακόμη. Λήξη της θητείας του γενικού διευθυντή ε-' 
*1ΐρέπεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του ει- 
ι*°ύ υπηρεσιακού συμβουλίου μετά από ε^περιστατω- 

εισήγηση του αρμόδιου υπουργού για λόγους ακα- 
Τ°λληλότητας ή αδυναμίας εκπληρώσεως των καθη
κόντων του. Η οργανική θέση του κλάδου στον οποίο α- 
^ει ο τοποθετούμενος σε θέση γενικού διευθυντή πα- 
Ρ°Ρένει κενή καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του και
^στρέφει αυτοδικαίως σ’ αυτή με τη λήξη της θητείας 
Χου.

5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τοποθέ
τηση σε θέση γενικού διευθυντή έχουν οι μόνιμοι υπάλ
ληλοι των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ που προσδιορί
ζονται 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 του
λάχιστον πραγματική δημόσια υπηρεσία, από την ο
ποία τριετή τουλάχιστο σε θέση προϊσταμένου διευθύν- 
σεως ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Κατά 
την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δικαίωμα υποβο
λής υποψηφιότητας έχουν οι υπηρετούντες μόνιμοι υ
πάλληλοι, οι οποίοι κατά την έναρξη της ισχύος (1-4- 
1986) του ν. 1586/1986 είχαν τον 3ο ή 2ο βαθμό του Υ
παλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977) ή τουλάχιστον αν
τίστοιχο και έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχι
στον πραγματική δημόσια υπηρεσία κατά τη δημοσίευ
ση του παρόντος. Ειδικώς προκειμένου περί υποψη
φίων για θέσες γενικού διευθυντή πληροφορικής, δι
καίωμα υποβολής έχουν οι συμπληρώσαντες δεκαετή 
τουλάχιστον πραγματική δημόσια υπηρεσία κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος. 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 μπο
ρεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών.

6. Προσόντα για την επιλογή γενικών διευθυντών 
είναι η άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρ
τιση του υποψηφίου, το προσήκον ήθος, η δραστηριό
τητα στην υπηρεσία και η ικανότητά του να επιβάλλε
ται και υποκινεί το προσωπικό σε δημιουργική δράση. 
Επίσης, συνεκτιμώνται η τυχόν συγγραφική εργασία 
σε συναφηγ ια τη λειτουργία ή τη δραστηριότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης θέματα, η συμμετοχή σε προγράμ
ματα μετεκπαίδευσης, η καλή γνώση μιας ή περισσότε
ρων ευρωπαϊκών γλωσσών από τις πλέον διαδεδομένες, 
ως και τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που συν
δέονται με τα αντικείμενα της υπηρεσίας.

7. Το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο για την επιλογή 
γενικών διευθυντών εδρεύει στο Υπουργείο Προεδρίας 
της Κυβέρνησης και συγκροτείται με απόφαση του Υ
πουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης από:

α. Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως πρόε
δρο.

β. Ένα Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικράτειας.
γ. Ένα Αρεοπαγίτη.
δ. Τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κρά

τους.
ε. Τον Πρόεδρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
στ. Έναν καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Α.Ε.Ι.. εν ε- 

νεργεΐα ή συνταξιούχο.
ζ. Έναν καθηγητή Διοικητικής Επιστήμης Α.Ε.Ι., εν 

ενεργεία ή συνταξιούχο.
Όταν το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει για ε

πιλογή γενικών διευθυντών των Υπουργείων Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών, Εμπορίου και Τουρισμού, 
το υπό στοιχείο ζ' μέλος αντικαθίσταται από καθηγητή 
Οικονομικού Πανεπιστημίου ή Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Γ. εν ενερ
γεία ή συνταξιούχο και όταν κρίνει για επιλογή γενικών 
διευθυντών των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ε
νέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοι
νωνιών, με εξαίρεση τις γενικές διευθύνσεις που καλύ
πτονται από υπαλλήλους διοικητικών μόνο ή και οικο
νομικών κλάδων, το υπό στοιχείο ζ' μέλος αντικαθιστά-
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tui από καθηγητή του Εθνικού Μεχσόβιου Πολυτε
χνείου, εν ενεργεία ή συνταξιούχο.

Γραμματέας του ειδικού συμβουλίου ορίζεται, με τον 
αναπληρωτή του, υπάλληλος βαθμού Α’ της Κατηγο
ρίας ΠΕ του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 
Οι δικαστές προτείνονται, στον Υπουργόν Προεδρίας 
της Κυβέρνησης από τον πρόεδρο του οικείου δικαστη
ρίου, οι δε εν ενεργεία καθηγητές των Α.Ε.Ι. από τη Σύγ
κλητο των Α.Ε.Ι.

Στο συμβούλιο εισηγούνται τα οριζόμενα κάθε φορά 
από τον πρόεδρο μέλη του.

Η αμοιβή του προέδρου, των μελών, των εισηγητών 
και του γραμματέα του ειδικού υπηρεσιακού συμβου
λίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων των ν. 1256/1982 και ν. 1505/ 
1984.

8. Ο γενικός διευθυντής λαμβάνει το βασικό μισθό 
του μισθολογικού κλιμακίου που έχει κατά την τοποθέ
τησή του, προσαυξημένο κατά 50%, το επίδομα συντο
νιστή του άρθρου 12 του ν. 1586/1986 καθώς και τα επι
δόματα του ν. 1505/1984.

9. Οι διοικητικοί τομείς και οι θέσεις των ειδικών 
γραμματέων καταργούνται εφ’ όσον οι οργανικές μο
νάδες που τους συγκροτούν υπάγονται ολικώς ή μερι
κώς σε συνιστώμενες γενικές διευθύνσεις.'

10. Για τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων και Εξωτερικών μπορεί να ορίζεται με τα 
προεδρικά διατάγματα της παρ. 1, ότι η θέση γενικού 
διευθυντή καλύπτεται με ανάθεση καθηκόντων από μέ
λη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π.Τ.Ε.Ι. ή από εκπαιδευτικό λει
τουργό με βαθμό Α' της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης, που έχει υπερεικοσαετή υπηρεσία ή 
ανώτερο υπάλληλο του Διπλωματικού Σώματος, αντι- 
στοίχως.

11. Για τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Εμπορι
κής Ναυτιλίας, ο συντονισμός των υπηρεσιακών μονά
δων γίνεται από κλαδάρχες, που τοποθετούνται με από
φαση του οικείου υπουργού με βάση τις διατάξεις περί 
ιεραρχίας και προαγωγών των αξιωματικών των Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Αρθρο 79

Σύσταση Υπηρεσιών

1. Στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης συνι- 
στώνται Γενικές Διευθύνσεις (α) Διοικητικής Οργάνω
σης και Διαδικασιών 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 ει
δικότερα:

α) Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης 
και Διαδικασιών, η οργανωτκή δομή και λειτουργία, η 
ανάπτυξη του αποκεντρωτικού διοικητικού συστήμα
τος, η αύξηση της παραγωγικότητας, η στέγαση των υ
πηρεσιών, ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμι
κού και η αξιολόγηση των θέσεων, οι συνθήκες και η 
οργάνωση εργασίας, η κωδικοποίηση νομικών πληρο
φοριών, η απλούστευση των διαδικασιών και η βελτίω
ση των σχέσεων κράτους - πολίτη.

β) Της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπι
κού, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, η κα
θιέρωση και παρακολούθηση της εφαρμογής συστη

μάτων και διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού 
και η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.

3. Οι γενικές διευθύνσεις της προηγούμενης παρα
γράφου έχουν επίσης ως αποστολή το συντονισμό, την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των 
υπηρεσιακών μονάδων των φορέων του δημόσιου τομέα 
και είναι αρμόδιες σε θέματα αντίστοιχα με τα αναφε- 
ρόμενα στις περιπτώσεις α’ και β' της προηγούμενης 
παραγράφου. Στο πλαίσιο της αποστολής τους οι ανω
τέρω γενικές διευθύνσεις παρέχουν οδηγίες και εκδί
δουν αποφάσεις που προσδιορίζουν και εναρμονίζουν 
το έργο των υπηρεσιακών μονάδων των φορέων του δηΓ 
μόσιου τομέα.

Οι μονάδες αυτές, οι οποίες ασκούν καθήκοντα αντί
στοιχα προς τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρ
θρου αυτού, στον τομέα ευθύνης τους, έχουν επίσης ως 
έργο την επεξεργασία των σχεδίων κανονιστικών πρά
ξεων του φορέα, με στόχο την απλούστευση των διαδι
κασιών και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.

4. Οι συνιστώμενες γενικές διευθύνσεις συγκροτούν
ται από τις υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Προε
δρίας της Κυβέρνησης που είναι αρμόδιες για τα αντί
στοιχα κατά περίπτωση θέματα.

5. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και 
Διαδικασιών, οι υπηρεσιακές μονάδες που τη συγκρο
τούν, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες 
των υπουργείων και των γενικών γραμματειών υπουρ
γείων στελεχώνονται από υπαλλήλους διυπουργικών 
κλάδων, που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 
24 του ν. 1586/1986. Στους υπαλλήλους των διυπουργι
κών αυτών κλάδων χορηγείται ειδικό επίδομα προσέλ
κυσης 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 Διευθύνσεων α) Διοικητικής Οργά
νωσης και Διαδικασιών και β) Κατάστασης Προσωπι
κού προΐστανται γενικοί διευθυντές υπάλληλοι των 
κλάδων ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης ή ΠΕ Ειδικών Ει
σηγητών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 
Μετά τη σύσταση του οικείου διυπουργικού κλάδου, 
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και 
Διαδικασιών γενικός διευθυντής ορίζεται υπάλληλος 
του κλάδου αυτού αντίστοιχης ειδικότητας.

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

8. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυ
βέρνησης μπορεί να ανατίθεται σε ιδιώτες ειδικούς επι
στήμονες ή σε γραφεία μελετών και οργάνωσης η διε
νέργεια ερευνών, η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση 
ειδικών εργασιών στο πλασιο 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 αποζη
μίωσης των απασχολουμένων και κάθε άλλη σχετική με 
την εκτέλεση έργου λεπτομέρεια.
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Άρθρο 80

σύσταση μονάδων στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυ
σης πολιτικής

|. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με 
πρότασή των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Ε0νικής Οικονομίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση 
υπουργού, συνιστώνται στα υπουργεία μονάδες στρατη
γικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής.

2. Σκοπός των συνιστώμενων μονάδων είναι η ενί
σχυση του επιτελικού έργου των αρμόδιων υπουργείων 
στη στρατηγική σχεδίαση, χάραξη, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής στον τομέα ευ
θύνης τους, η τεχνική υποστήριξη των καθ' ύλην αρ
μόδιων υπηρεσιών των υπουργείων στην ιεράρχιση των 
στόχων τους και στη λειτουργική διασύνδεσή τους με 
ιη γενική κυβερνητική πολιτική, η πρακτική εναρμόνι
ση και συνοχή της λειτουργίας των υπουργείων μέσω 
της προγραμματικής ενότητας των δραστηριοτήτων 
τους, η σχεδίαση ανανεωτικών πρωτοβουλιών και η συ
νολική αξιολόγηση των επί μέρους τομέων της ακολου
θούμενης δημόσιας πολιτικής.

3. Οι μονάδες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυ
σης πολιτικής υπάγονται απευθείας στον αρμόδιο υ
πουργό, ο οποίος καθορίζει τις κατευθύνσεις και τους 
γενικούς στόχους του έργου τους. Οι Υπουργοί Προε
δρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικο
δομικών από κοινού μπορούν να αναθέτουν στις μονά
δες στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής 
«ον υπουργείων τη μελέτη θεμάτων της γενικότερης κυ
βερνητικής πολιτικής που προϋποθέτουν διυπουργικές 
ιροσεγγίσεις.

4. Οι συνιστώμενες μονάδες στελεχώνονται από μό- 
.'ΐμους δημόσιους υπαλλήλους, από αποσπώμενους σ’ 
ιυτές υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, ιδιαίτε
ρης εμπειρίας και γνώσης, και από ειδικό επιστημονικό 
ιροσωπικό, που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ι
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ο αριθμός των Οέ- 
ιεων και των προσόντων των υπαλλήλων και του ειδι
κού επιστημονικού προσωπικού καθορίζονται για κάθε 
'πουργείο με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται προ- 
άσει του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, του 
Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περί
πτωση υπουργού.

Στο προσωπικό των μονάδων στρατηγικού σχεδια- 
Γμού και ανάλυσης πολιτικής χορηγείται ειδικό επίδο- 
ια προσέλκυσης και παραμονής κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 39 του ν. 1836/1989.

5. Σε κάθε μονάδα στρατηγικού σχεδιασμού και α- 
άλυσης πολιτικής συνιστάται μία θέση προϊσταμένου 
ιευθυντή. Η θέση αυτή καλύπτεται με ειδικό επιστήμο- 
α που προσλαμβάνεαι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ιάρκειας τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. 
Ιπορεί επίσης να καλύπτεται με απόσπαση υπαλλήλου 
Όρέα του δημοσίου τομέα ή με ανάθεση καθηκόντων 
ε μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
ρόνου υπάλληλο του οικείου υπουργείου. Σε κάθε πε- 
ι’πτωση απαιτείται η συνδρομή των προσόντων της 
αΡ- 1 του άρθρου 26 του π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ S4/A/ 
?88).

6. Στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών 
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης συνιστά-

ΐι:

α. Μονάδα Τραπέζης Πληροφοριών και β. Μονάδα 
Κρατικής Ταινιοθήκης.

Η στελέχωση των μονάδων αυτών γίνεται με προεδρι
κό 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.

7.α. Οι αρμοδιότητες, που προβλέπονται στα τμήμα
τα τύπου και δημοσίων σχέσεων των νομαρχιών, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 41/89 (ΦΕΚ 
19 Α/89), και αφορούν στους τομείς ενημέρωσης, πλη
ροφόρησης και επικοινωνίας για τις κρατικές υπηρε
σίες, την κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος, 
τις σχέσεις με τον τοπικό τύπο και τη ραδιοτηλεόραση, 
ως και την πλήρη ενημέρωση του νομάρχη και της κεν
τρικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Τύπου και 
Πληροφοριών, μεταφέρονται στο εξής στα κατά τό
πους γραφεία τύπου και πληροφοριών των νομαρχιών 
ως και του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, που έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν βάσει των κειμένων διατά
ξεων και υπουργικών αποφάσεων υπό τη διοίκηση και 
εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληρο
φοριών. Οι αρμοδιότητες δημοσίων σχέσεων, η μέρι
μνα για την οργάνωση επίσημων τελετών, ως και οι 
σχέσεις με τους αντιπροσώπους ξένων κρατών, παρα
μένουν 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 ορι
σμός προϊσταμένου και κάθε άλλη λειτουργική αρμο
διότητα των γραφείων τύπου και πληροφοριών.

γ. Η διοικητική και οικονομική εποπτεία των γρα
φείων τύπου και πληροφοριών εσωτερικού ασκείται α
ποκλειστικά από τη Γενική Γραμματεία Τύπου και 
Πληροφοριών. Ο έλεγχος της λειτουργίας και της απο- 
δοτικότητός τους ως υπηρεσιακής μονάδας ανήκει στον 
αρμόδιο Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης και στους νο
μάρχες, όπως ισχύει για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες 
όλων των υπουργείων.

Άρθρο 81

Περιορισμός υπογραφών

1. Προς το σκοπό της ενίσχυσης της αποκέντρωσης 
με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από ιεραρχικά προϊ
στάμενα σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα της διοίκη
σης, 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 Κυ
βέρνησης 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 εγγρά
φων, εφ’ όσον ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται υπο
χρεωτικά στην απόφαση αυτήν, επιβάλλουν την εξαί
ρεση αυτή.

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

4. Οι αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού εκδί-
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δονιαι εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μη
νών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

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

Άρθρο 82

Προγράμματα διοικητικής εκπαίδευσης

1. Η συμμετοχή των δημόσιων πολιτικών υπαλλή
λων και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημό
σιου δικαίου, που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλ
ληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/1977), σε προγράμματα ει
σαγωγικής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης ή εξειδίκευ- 
σης ή μετεκπαίδευσης, που οργανώνονται είτε από τα 
οικεία υπουργεία είτε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνη
σης, είναι υποχρεωτική.

2. Όταν τα προγράμματα της προηγούμενης παρα
γράφου εκτελούνται εκτός ωραρίου εργασίας, οι υπάλ
ληλοι που συμμετέχουν σ’ αυτά δικαιούνται ημερήσιου 
επιδόματος, που καθορίζεται με απόφαση των Υπουρ
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Το 
επίδομά αυτό είναι ανεξάρτητο από τυχόν έξοδα μετα
κίνησης ή εκτός έδρας αποζημίωση που τυχόν δικαι
ούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν υπηρετούν στόντόπο 
εκτελέσεως των προγραμμάτων.

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

Άρθρο 83

Βράβευση προτάσεων και μελετών

1. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυ
βέρνησης μπορεί να προκηρύσσεται διαγωνισμός μετα
ξύ των υπαλλήλων όλων ή ορισμένων φορέων του δη
μόσιου 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 προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, η διαδικασία του διαγωνι
σμού, οι όροι που πρέπει να πληρούν οι σχετικές μελέ
τες, ο τρόπος και η διαδικασία δημοσιότητας της από
φασης και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

2. Οι υποβαλλόμενες κατά την ανωτέρω διαδικασία 
μελέτες και προτάσεις αξιολογούνται από επιτροπή α- 
ποτελούμενη από αντίστοιχης ή συναφούς κατεύθυν
σης μέλη του Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και'υ- 
παλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, ειδικούς σε 
θέματα οργάνωσης, όπως ειδικότερα ορίζεται με από
φαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

3.. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο επιτροπή 
κροτςίνει την απονομή κατά φορέα βραβείων που συνο
δεύονται από χρηματικά έπαθλα.

Η διαδικασία χορήγησης των βραβείων, η τάξη των 
βραβείων, το ύψος των χρηματικών ποσών και κάθε α- 
ναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υ
πουργού Προεδρείας της Κυβέρνησης.

Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν, προκειμένου για με
λέτες 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 προϋπολογι
σμούς των αντίστοιχων φορέων.

4. Τα βραβεία απονέμονται με απόφαση του Υπουρ
γού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

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

6. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκ- 
δόθηκε η αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/14028/16-5-1990 απόφα
ση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «προ
κήρυξη διαγωνισμού για τη βράβευση μελετών», που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ Β 326/1990).

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

Άρθρο 84

Ενεργοποίηση Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκη
σης

1. Στην αρμοδιότητα του Σώματος Ελεγκτών της Δη
μόσιας Διοίκησης, που προβλέπεται στην παρ. 6 του 
άρθρου 17 του ν. 1735/1987, υπάγονται οι υπηρεσίες ό
λων των φορέων του δημόσιου τομέα, με εξαίρεση τις 
διοικητικές υπηρεσίες των δικαστηρίων, τις στρατιωτι
κές, αστυνομικές και λιμενικές υπηρεσίες και τις υπη
ρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικιον, οι οποίες υπάγον
ται μόνο κατά το μέρος που αφορά θέμα σχέσεών τους 
προς τους πολίτες.

2. Η έρευνα καταγγελιών, που προβλέπεται στην 
παρ. 6 του άρθρου 17τουν. 1735/1987, γίνεται με εντολή 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και εκτείνε
ται και σε καταγγελίες που δεν προέρχονται από νομαρ
χικό συμβούλιο, εφ’ όσον αφορούν στα κατανομαζόμε- 
να στην ίδια διάταξη θέματα. Η έκθεση της έρευνας υ
ποβάλλεται στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνη
σης, ο οποίος αποφασίζει για τις παραπέρα ενέργειες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυ
βέρνησης επιτρέπεται η τοποθέτηση υπαλλήλων του 
Σώματος Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης και σε νο
μαρχίες του κράτους για χρονικό διάστημα που ορίζε
ται στην απόφαση τοποθέτησης.

Άρθρο 85

Ανάθεση ελέγχων οικονομικής διαχείρισης στο Ελεγ
κτικό Συνέδριο

Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ
νησης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης δύναται να ανα
τίθεται 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 δημό
σιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετείται με το άρθρο 
51 του παρόντος, ως και η διενέργεια ανακρίσεων. Ο 
πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζει τους δικα
στές ή υπαλλήλους που θα διενεργούν τον έλεγχο ή την 
ανάκριση.
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{ιθ κατά περίπτωση υπουργό, ως και στους Υπουργούς 
'Προεδρία? της Κυβέρνησης και Οικονομικών, 
κ. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου εφαρμόζονται οι δια
τάξεις του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αρ- 
■ιιόδιο δε για τον καταλογισμό όργανο, όταν συντρέχει 
.•^ρίπτωση, είναι το κλιμάκιο αυτό.

Άρθρο 86

Κυρώσεις για τη μη έγκαιρη συμμόρφωση προς κυβερ
νητικές αποφάσεις ή μέτρα

1. Σε όσες περιπτώσεις για την από μέρους των υ
πουργείων υλοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων ή 
μέτρων ή την έκδοση πράξεων για την εφαρμογή κει
μένων διατάξεων απαιτείται η συνδρομή υπηρεσιών άλ
λων υπουργείων ή ν.π.δ.δ. ή λοιπών φορέων του δημό
σιου τομέα, πλην των Ο.Τ.Α., είτε με την παροχή στοι
χείων είτε με τη διενέργεια προπαρασκευαστικών πρά
ξεων ή ενεργειών, ειδικότερα δε όταν αυτά απαιτούνται 
για την άσκηση του συντονιστικού έργου του Υπουρ
γείου Προεδρίας της Κυβέρνησης ή Εθνικής Οικονο
μίας ή Οικονομικών είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με 
άλλα υπουργεία, ή μη έγκαιρη αποστολή στα υπουργεία 
των απαιτούμενων στοιχείων ή μη έγκαιρη διενέργεια 
των αναγκαίων προπαρασκευαστικών πράξεων ή ενερ
γειών μέσα στις προθεσμίες που τίθενται από τα υπουρ
γεία ή από το νόμο, ανεξαρτήτως της φύσεώς τους ως α
ποκλειστικών ή ενδεικτικών, αποτελεί γα τα αρμόδια υ
πηρεσιακά όργανα του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των 
λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα σοβαρό πειθαρχι
κό παράπτωμα, που διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις 
υποχρεωτικώς. Ειδικώς για τους υπεύθυνους προϊστα
μένους διευθύνσεων και τμημάτων ή αντίστοιχου επι
πέδου οργανικών μονάδων ή τομέων ευθύνης, οι οποίοι 
υποπίπτουν στο ανωτέρω πειθαρχικό παράπτωμα, επι
βάλλει πειθαρχική ποινή προστίμου αποδοχών δεκα
πέντε ημερών έως και τριών μηνών. *

2. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση τοποθετήσεως 
μηχανής σημάνσεως της παρουσίας του προσωπικού 
του Δημοσίου, 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 πα
ρουσίας επιβάλλεται από το Υπουργείο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, ως και η μη πιστή παρακολούθηση της 
τηρήσεως του ωραρίου εργασίας, αποτελεί για τα αρ
μόδια όργανα σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, που 
διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις υποχρεωτικώς. Ει- 
δικώς για τους υπεύθυνους προϊστάμενους οργανικών, 
μονάδων, οι οποίοι υποπίπτουν στο ανωτέρω πειθαρχι
κό παράπτωμα, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστί
μου αποδοχών δεκαπέντε ημερών έως και τριών μηνών.

3. Δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι ή όργανα διοί
κησης ν.π.δ.δ. και των λοιπών φορέων του δημόσιου το
μέα, πλην των ο.τ.α., οι οποίοι χρησιμοποιούν υπηρε
σιακά αυτοκίνητα, για τα οποία όφειλαν να έχουν κατα
θέσει, τις πινακίδες κυκλοφορίας και να έχουν ακινητο- 
ποιηθεί,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 ε
ξουσιοδοτημένου υπ’ αυτού οργάνου. Ο καταλογισμός 
ενεργείται από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

στο οποίο παραπέμπονται οι υπεύθυνοι υποχρεωτικώς 
από τα όργανα του προηγούμενου εδαφίου. Ο τρόπος υ
πολογισμού 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 επιβο
λής της υποχρεώσεως καταθέσεως των πινακίδων κυ
κλοφορίας.

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

4. Η παράγραφος I του άρθρου 255 του υπ’ αριθμ. 
611/1977 Πρ. Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 
κείμενον υπό τίτλον «Υπαλληλικός Κώδιξ» των ι- 
σχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την κατά- 
στασιν των υπαλλήλων του Δημόσιου και των ΝΠΔΔ» 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Παρελθούσης απράκτου εξαμήνου προθεσμίας 
από της υποβολής της η παραίτησις θεωρείται ως γενο- 
μένη δεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέ- 
σις».

Άρθρο 87

Απόσπαση ή διάθεση σε υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις

1. Η παρ. I του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 αντικαθί
σταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η απόσπαση δημόσιων υπαλλήλων 
και υπαλλήλων φορέων του δημόσιου τομέα, είτε ως ε
θνικών εμπειρογνωμόνων σε υπηρεσίες των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων είτε για απασχόλησή τους σε υπηρε
σίες των Ε.Κ. ή των χωρών - μελών της Ε.Ο.Κ. στο 
πλαίσιο προγραμμάτων για την ανάπτυξη της συνεργα
σίας μεταξύ της εθνικής διοίκησης και των κοινοτικών 
υπηρεσιών ή των διοικήσεων των χωρών - μελών της 
Ε.0.Κ. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του υ
πουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υ
πουργού μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμ
βουλίου. Στους αποσπώμενους καταβάλλονται και τα 
έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και ημερήσια εκτός έ
δρας αποζημίωση μέχρι τριάντα κατ’ ανώτατο όριο 
διανυκτερεύσεις ή ημέρες αντίστοιχα, κατά το μέρος 
που δεν καλύπτονται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγη
ση οποιοσδήποτε μορφής. Μετά την πάροδο των τριάν
τα ημερών καταβάλλεται επίδομα αλλοδαπής που καθο
ρίζεται με την απόφαση απόσπασης, κατ’ αντιστοιχία ή 
αναλογία προς το παρεχόμενο στους υπαλλήλους του 
Υπουργείου Εξωτερικών, κατά το μέρος που δεν καλύ
πτεται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιοσδή
ποτε μορφής. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέ
χρι δύο έτη, επιτρεπόμενης της παράτασής της για ένα 
ακόμη έτος.

Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέ
πεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που 
κατέχουν οργανικά οι υπάλληλοι, περιλαμβανόμενων 
και των τακτικών τους αποδοχών.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι του δημό
σιου τομέα, που διατίθενται σε υπηρεσίες των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων και τοποθετούνται με βαθμούς Α1 
έως και Α5 της κλίμακας της ιεραρχίας του Κανονισμού 
Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπηρετούν 
επί τετραετία, η οποία δύναται να παραταθεί επί τέσσε
ρα ακόμα έτη μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμ
βουλίου.



... --λ. . ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ, 1990

Ο χρόνος ττ1ζ διάθεσης αυτής λογίζεται για κάθε συ- 
Ι'νέπεια, πλη ν της λήψεως αποδοχών, ως χρόνος πραγμα- 
|τιΓκής υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν οργανικά οι υ- 
ί-πάλληλοι..
■ Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στους ήδη υπηρε- 
χούντες ή υπηρετήσαντες εθνικούς εμπειρογνώμονες α
ναδρομικά από της ημερομηνίας ισχύος της απόφασης 
της επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1988 (Π.Ε.Ε./894/88) 
είτε οι πράξεις διάθεσης έγιναν βάσει των διατάξεων 
του ν. 1104/1980 είτε βάσει των διατάξεων της απόφα
σης της επιτροπής». .

2. Η παράγραφος Α4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 
(ΦΕΚ Α81) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ
γού, που εκδίδονται εφάπαξ εντός αποκλειστικής προ
θεσμίας 4 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νό
μου, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση οποιωνδήποτε περιο
ρισμών που προκύπτουν από γενικές ή ειδικές διατά
ξεις, ο επανακαθορισμός της συγκρότησης των συλλο
γικών οργάνων της παρ. I του παρόντος άρθρου, με συμ
μετοχή, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων από τις επαγ
γελματικές οργανώσεις ή τους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και μελών με γνώσεις ή εμπειρίες σε θέ
ματα οικονομικά, διοίκησης και οργάνωσης. Από τη 
ρύθμιση της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται τα αι
ρετά συλλογικά όργανα, τα νομαρχιακά συμβούλια της 
νομαρχίας και τα περιφερειακά συμβούλια της περιφέ
ρειας».

Άρθρο 88

Υποχρεώσεις αναδοχών έργων πληροφορικής

Οι ανάδοχοι-έργων πληροφορικής στο δημόσιο το
μέα θα υποχρεούνται, εκτός των άλλων συμβατικών 
τους ευθυνών και υποχρεώσεων, να εκπαιδεύσουν προ
σωπικό του φορέα της προμήθειας, για την αξιοποίηση 
του έργου, ανάπτυξη εφαρμογών και αυτοδύναμο περαι
τέρω σχεδίασμά κάλυψης των αναγκών του φορέα και 
αυτάρκη λειτουργία και εφαρμογή των απαιτούμενων 
λύσεων. Η παρούσα διάταξη, ανεξάρτητα αν ρητά ανα- 
φέρεται, θα θεωρείται ότι περιλαμβάνεται σε όλες τις 
διακηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών, όρους ανάθεσης 
και συμβάσεις για έργα πληροφορικής όλων των φο
ρέων του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 89

Διαδικασία προμήθειας ειδών πληροφορικής

1. Οι προμήθειες των ειδών πληροφορικής (υλικού, 
λογισμικού και υπηρεσιών) από φορείς του δημόσιου 
τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου I 
του ν. 1256/1982, εκτελούνται αποκεντρωτικά από τους 
φορείς, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό, τον οποίο 
βαρύνει η δαπάνη εκτέλεσής τους. Οι παραπάνω προ
μήθειες εξαιρούνται από την έγκριση της παρ. 1 του ν. 
1797/1988.

2. Οι προμήθειες των παραπάνω περιπτώσεων, που 
έχουν υποβληθεί για την ανωτέρω αναφερόμενη έγκρι
ση και ευρίσκονται στα συναρμόδιί Υπουργεία Βιομη
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, υπά
γονται και αυτές στη ρύθμιση της εξαίρεσης και με τη 
δημοσίευση του πυρόντος διακόπτεται κάθε περαιτέρω 
επ’ αυτών διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείων Εξωτερικών 

Άρθρο 90

Κατάργηση τμήματος διπλωματικής κατεύθυνσης

1. Καταργείται το τμήμα διπλωματικής κατεύθυνσης 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, που προ- 
βλέπεται 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 Κέν
τρου Διπλωματικών Σπουδών και την τροποποίηση δια
τάξεων του ν. 419/1976 «περί Οργανισμού Υπουργείου 
Εξωτερικών» (ΦΕΚ A' 202). Επί μέρους διατάξεις του ν. 
962/1979, που ορίζουν τα μαθήματα των εισαγωγικών ε
ξετάσεων, δύνανται να τροποποιηθούν με προεδρικό 
διάταγμα εκδιδόμενο με πρόταση του Υπουργού Εξωτε
ρικών.

3. Οι σπουδαστές της Δ' εκπαιδευτικής σειράς διο
ρίζονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως δόκιμοι ακό
λουθοι, μετά επιτυχή δοκιμασία σε ειδικό διαγωνισμό 
στα μαθήματα που καθορίζονται με προεδρικό διάταγ
μα, η δε μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας στην επετηρίδα 
των διπλωματικών υπαλλήλων καθορίζεται από τη σει
ρά επιτυχίας τους.

Οι σπουδαστές της Ε' εκπαιδευτικής σειράς εισέρ
χονται στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουρ
γείου 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 εξετά
σεων, η εξεταστική επιτροπή και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξω
τερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως.

5. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού κα- 
ταργείται η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 12/2/8411 από 7 Απρι
λίου 1989 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης και Εξωτερικών «Ρύθμιση θεμάτων υ
πηρεσιακής κατάστασης αποφοίτων Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης που διορίζονται στο Διπλωματικό 
Κλάδο» (ΦΕΚ 243/Β'), που κυρώθηκε με το άρθρο 8 του 
ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 της 20 Μαρτίου 1990, τ. A").

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού 

Άρθρο 91

Περιοχή δόμησης σε αρχαιολογικούς χώρους

Ο Υπουργός Πολιτισμού δύναται με απόφασή του, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
μετά γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβου
λίου, να καθορίζει εντός των αρχαιολογικών χώρων που 
βρίσκονται εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων 
οικισμών ζώνες, στις οποίες, κατά περίπτωση, θα απα
γορεύεται παντελώς η δόμηση (ζώνη Α’) ή θα επιτρέπε
ται (ζώνη Β') υπό όρους και περιορισμούς που ορίζον
ται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων κατά τις κείμενες πολεοδομικές δια
τάξεις, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτι
σμού.



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

Άρθρο 92

Εκσυγχρονισμός πολιτικής για τις καλλιτεχνικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις

1. Στο άρθρο 3 του ν. 1797/1988 προστίθεται παρά
γραφος 21, που έχει ως εξής:

«21. Επίσης απευθείας ανάθεση γίνεται από τον Υ
πουργό Πολιτισμού όταν πρόκειται για καλλιτεχνικές - 
πολιτιστικές εργασίες ή για προμήθεια ή μεταφορά έρ
γων τέχνης που απαιτούν ειδικές ικανότητες. Η ανάθε
ση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού έπειτα από γνώμη τριμελούς επιτροπής α- 
ποτελούμενης από τον αρμόδιο γενικό γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού ως πρόεδρο, τον προϊστάμενο 
της οικείας διεύθυνσης και μία προσωπικότητα ανεγνω- 
ρισμένου κύρους υποδεικνυόμενη από τον υπουργό.

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

3. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 966/1979 αντικαθίστα
ται ως εξής:

«2. Αυτοί που αποχώρησαν και αποζημιώθηκαν σύμ
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού δεν 
δύνανται να επαναπροσληφθούν στα ανωτέρω κρατικά 
θέατρα, για μια πενταετία, με εξαίρεση τους μονωδούς 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών

Άρθρο 93

Κινητές επικοινωνίες και υπηρεσίες προστιθέμενης α
ξίας

Στο άρθρο 6 του ν.δ. 165/1973 προστίθεται η ακόλου
θη παράγραφος:

«2α. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
κατόπιν γνώμης του διοικητικού συμβουλίου του 
Ο.Τ.Ε.,· μπορεί να ανατεθεί η οργάνωση και η εμετάλ- 
λευση των κινητών επικοινωνιών και των υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας με προσπέλαση στο δίκτυο της ε
ταιρείας και σε άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς».

Άρθρο 94

Τέλη λειτουργίας ραδιοσταθμών C.B.

Στο άρθρο 2 του ν. 1780/1988 προστίθεται εδάφιο (ε), 
που έχει ως εξής:

«ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται υπέρ 
του Δημοσίου παράβολα και τέλη λειτουργίας για τους 
Ραδιοσταθμούς C.B.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ"

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Άρθρο 95

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του ν.δ. 797/ 
1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» προστί
θενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:

«8. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των είκοσι η
μερών, που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, για τη διενέρ
γεια της προεκτίμησης του απαλλοτριούμενου ακινή
του, δύναται να γίνεται η προεκτίμηση αυτή από μηχα
νικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων, που θα ορίζεται με απόφαση του Υ
πουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων.

9. Εάν στην περιοχή που βρίσκεται το απαλλο- 
τριούμενο ακίνητο εφαρμόζεται το κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού 
της αξίας των ακινήτων, η κατά την παράγραφο 1 προε
κτίμηση παραλείπεται.»

2. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του απαλλοτριού
μενου ακινήτου αποδέχεται προ του, κατά το άρθρο 18 
του ν.δ. 797/1971, προσωρινού προσδιορισμού της απο
ζημίωσης, την κατά τις κείμενες διατάξεις καθορισθεί- 
σα αντικειμενική αξία, ως οριστική τιμή λαμβάνεται η 
αντικειμενική αυτή αξία και παρέλκει η διαδικασία κα
θορισμού τιμής μονάδος κατά τα άρθρα 17, 18 και 19 του 
ν.δ. 797/1971. Η μεταβίβαση της κυριότητας υπέρ του 
Δημοσίου πραγματοποιείται, για τους ιδιοκτήτες που 
έχουν τίτλους κυριότητας ή έχουν αναγνωρισθεί ως δι
καιούχοι της αποζημίωσης, με σχετικό συμβολαιογρα
φικό έγγραφο.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα
ση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος. 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται η δια
δικασία καταβολής της αποζημίωσης και μεταβίβασης 
της κυριότητας, τα όργανα ελέγχου των τίτλων ιδιοκτη
σίας, τα της πρόσκλησης των ενδιαφερομένων και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Η υπό του άρθρου 24 του ν.δ. 797/1971 «περί αναγ
καστικών απαλλοτριώσεων» προβλεπόμενη κτηματο 
γράφηση μπορεί να λαμβάνει χώρα αμέσως μετά τηι 
κήρυξη της απαλλοτρίωσης, με έναρξη της προεργα 
σίας και προ της κήρυξης.

5. Ο υπό του άρθρου 18 του ν.δ. 797/1971 προβλεπό 
μένος προσωρινός προσδιορισμός της αποζημίωση 
γίνεται βάσει του αρχικού κτηματολογίου ή βάσει τη 
κινηματογράφησης, εφ' όσον αυτή έχει περαιωθεί.

6. Στις περιπτώσεις που είναι περαιωμένη η κτημο 
τογράφηση μπορεί με αίτηση του Δημόσιου να γίνετε 
ο προσωρινός προσδιορισμός της αποζημίωσης, σύμ 
φωνα με το άρθρο 27 του ν.δ. 797/71 με την ίδια δικαστ- 
κή απόφαση.

7. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές η παρ. 6 του ά; 
θρου 11 του ν.δ. 797/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Προ της παρόδου έξι μηνών από της ανακλήσεε 
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις δι. 
τάξεις του παρόντος, δεν χωρεί νέα τοιαύτη απαλλ 
τρίωση του απαλλοτριωθέντος δια τον αυτό σκοπό, χ< 
ρίς τη θέληση του ιδιοκτήτη.»
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8. Στο τέλος τηςπαρ. 1 του άρθρου] του α.ν. 229/1967 
(ΦΕΚ 235Α/Ι967) προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται α- 
ναλόγως και για διανοίξεις ή διευρύνσεις επαρχιακών 
και εθνικών οδών που κείνται σε περιοχές εκτός σχε
δίου πόλεως.».

9. Στο τέλος του εδαφίου α ’ της παρ. 7 του άρθρου 2
του ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58Α) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, 
που έχει ως εξής: ,

«Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες α
παλλοτριώσεις για την εφαρμογή πολεοδομικών σχε
δίων έχουν συντελεστεί με την καταβολή ή παρακατά
θεση της αποζημίωσης από το Δημόσιο ή τους δήμους 
και κοινότητες, επιτρέπεται η ανάκληση της παρακα
τάθεσης της αποζημίωσης προκειμένου να γίνει δεκτή 
η εφαρμογή του παρόντος άρθρου υπό τον όρο να μην 
έχει εισπραχθεί η αποζημίωση από τους ιδιοκτήτες και 
να μην έχει παρέλθει η διετία από τη διαμόρφωση του 
χώρου»..

10. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του από 7-5- 
1936 διατάγματος (ΦΕΚ 205Α/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 διατάγματος εφαρμόζον
ται και για τις διανοίξεις ή διαπλατύνσεις οδών, οι ο
ποίες αποτελούν όρια των εγκεκριμένων σχεδίων πό
λεων».

Άρθρο 96

Χρήση, εκτέλεση και εκμετάλλευση δημόσιων έργων

ί. Η χρήση και εκμετάλλευση δημόσιων έργων (μι
σθώσεις χώρων υπόγειων διαβάσεων κ.λ.π.) γίνεται από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό
σιων Έργων, είτε με ίδιο προσωπικό είτε με εκμίσθωση 
και τα έσοδα αποδίδονται, με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 
στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) και στο Ειδικό 
Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών 
(Ε.Τ.Μ.Ο.Α.) κατά περίπτωση.

2. Οι οφειλές των παρόδιων ιδιοκτητών, που προκύ
πτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 653/1977

_ με επισπεύδον το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημοσίων Έργων, βεβαιώνονται στα αρμόδια 
δημόσια ταμεία, εισπράττονται με τις διατάξεις για την 
είσπραξη των δημοσίων εσόδων και αποδίδονται στο 
Τ.Ε.Ο., Ε.Τ.Μ.Ο.Α. και Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθ
μιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.).

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημοσίων Έργων 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 λεπτο
μέρεια.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται ο τρόπος 
και η διαδικασία βεβαίωσης των κατά την παράγραφο 2 
οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία κατανομής τους 
στο Τ.Ε.Ο., Ε.Τ.Ε.Μ.Ο.Α. και Ε.Τ.Ρ.Π.Σ. και κάθε α
ναγκαία λεπτομέρεια.

5. Η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμίνας. φορέας ε
πένδυσης του έργου κατασκευής του εργοστάσιου α

λουμίνας στη Θίσβη Βοιωτίας, εξαιρείται από την ε 
φαρμογή των διατάξεων για την εκτέλεση δημόσιον,· έρ
γων (ν. 1418/1984 και π.δ. 609/1985). Αναθέσεις και ε
κτέλεση των έργων για την κατασκευή του εργοστασίου 
αλουμίνας θα ρυθμίζονται και διενεργούνται σύμφωνα 
με τους κανονισμούς ανάθεσης και εκτέ?.εσης έργων 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμίνας Α.Ε., όπως εγ- 
κρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο αυτής.

6. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Χω
ροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέρ
γειας και Τεχνολογίας καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι 
και οι διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για την 
ανέγερση από την Ελληνική Βιομηχανία Αλουμίνας 
Α.Ε. του εργοστασίου αλουμίνας στην κτηματική περι
φέρεια της κοινότητας Θίσβης της νομού Βοιωτίας κα
τά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

7. Ηπαρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1418/1984 «Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 A ’) τρο
ποποιείται και αναδιατυπώνεται ως εξής:

«1. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που 
προγραμματίζονται και εκτελούνται από φορείς του δη
μόσιου τομέα, όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 51 
του νόμου για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη.

Με κοινές αποφάσεις Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλ
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του ε- 
κάστοτε αρμόδιου Υπουργού, είναι δυνατό έργα που 
προγραμματίζονται και εκτελούνται από νομικά πρό
σω,·α ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα να εξαι
ρούνται διατάξεων του παρόντος».

8. Στο άρθρο 2 του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23Α ') προστίθεται 
νέα παράγραφο ως παράγραφος 3. η οποία έχει ως εξής:

«3. Διακηρύξεις διαγωνισμών και συμβάσεις εκτέλε
σης έργων που διακηρύχθηκαν ή υπογράφηκαν αντί
στοιχα από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και εί
χαν υπαχθεί στη διάταξη της παρ. 2 της κοινής υπουργι
κής απόφασης αριθμ. 1154/13.4.1988 (ΦΕΚ 256 Β'), ό
πως τροποποιήθηκε με την υπ" αριθμ. 2334/3.5.1989 
(ΦΕΚ 416 Β') όμοια, καθώς και στις διατάξεις προϊσχύ- 
σασας αριθμ. 2968/21.9.1987 (ΦΕΚ 507 Β ) είναι έγκυ
ρες και ως προς τους όρους που αποκλίνουν από το ν. 
1418/1984».

Άρθρο 97

χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 960/ 
1979 «Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία 
χώρων σταθμέσεως αυτοκινήτων... κλπ.» (ΦΕΚ 194 A'), 
όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 
του ν. 1221/1981 (ΦΕΚ 292 A’), προστίθενται παράγρα
φοι 7, 8, 9, 10, 11 και 12 ως εξής:

«7. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων, ύστερα από εκτίμηση των κυ- 
κλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών, και μετά 
γνώμη του οικείου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού 
και Περιβάλλοντος, ορίζονται περιοχές εντός των ο
ποίων, για την κατασκευή υπέργειων εστεγασμένων 
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων άνω των 80 θέσεων, ε
φαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 880/1979 
«Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστή δομή- 
σεως ... κλπ.» (ΦΕΚ 58 A ’). Οι κατά τα ανωτέρω χώροι 
στάθμευσης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας kui Δημόσιων Έργων,
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r.ou δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
εφαρμοζόμενης της μεταφοράς του συντελεστή δόμη
σης (σ· δ.) μέχρι εξασφάλισης για την αντίστοιχη πε
ριοχή συνολικού αριθμού θέσεων στάθμευσης, κατά τις 
διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ίσου προς το 3% 
του συνόλου του πληθυσμού του οικείου δήμου ή κοι
νότητας βάσει της απογραφής του 1981. Με τις αυτές α
ποφάσεις είναι δυνατό να καθορίζεται κατά περίπτωση 
και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευ
σης. Προκειμένου για τους νομούς Αττικής και Θεσσα
λονίκης όπου ανωτέρω αναφέρεται γνώμη του Συμβου
λίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νοεί
ται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανι
σμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχος.

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα
ση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη
μόσιων Έργων κάθε καθορίζεται θέμα αναγόμενο στα 
κριτήρια του καθορισμού των χώρων στάθμευσης, στα 
της διαδικασίας, του ποσοστού και του τρόπου υπολο
γισμού 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 λεπτομέ
ρεια.

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδονται ύ
στερα από εκτίμηση των κυκλοφοριακών συνθηκών και 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εί
ναι δυνατή η δημιουργία δημόσιας χρήσης υπόγειων 
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και των απαιτούμενων 
για την εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων εγκαταστάσεων 
σε προβλεπόμενους από τα εγκεκριμένα σχέδια κοινό
χρηστους χώρους καθώς και σε χώρους που προορίζον
ται για την ανέγερση κτιρίων ή εγκαταστάσεων κοινής 
ωφέλειας και ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρό
σωπα δημοσίου δικαίου. Επίσης είναι δυνατή η δη
μιουργία υπόγειων διαβάσεων κάτωθεν κοινοχρήστων 
χώρων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διακίνηση πε
ζών και οχημάτων από και προς υπέργειους ή υπόγειους 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Οι υπόγειες αυτές 
διαβάσεις εγκρίνονται, για κάθε συγκεκριμένη περί
πτωση, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη 
του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και 
Περιβάλλοντος.

10. Κατά την ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημόσιων έργων, από το 
Δημόσιο,.τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
άλλο αρμόδιο φορέα, της κατασκευής σταθμού αυτοκι
νήτων κάτω από τους κατά την παράγραφο 9 χώρους, 
μπορεί να συνιστώνται, κατά την έννοια των άρθρων 
1002 και 1117 τουΑστικού Κώδικα και τουν. 3741/1929, 
διηρημένες ιδιοκτησίες επί διακεκριμένων τμημάτων 
τρυ σταθμού, στις οποίες θα αντιστοιχεί ανάλογο ποσο
στό συγκυριότητας επί εκείνου αποκλειστικά του εδά
φους, που βρίσκεται κάτω από το σταθμό και να συμφω- 
νείται ότι ως αντάλλαγμα του αναδόχου για την κατα
σκευή με δικές του δαπάνες του σταθμού περιέρχονται 
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 δη
μόσιας χρήσης που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται από 
°ποιονδήποτε φορέα του Ελληνικού Δημοσίου επί οι
κοπέδων κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ή κάτω

θεν 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 δη
μιουργία δημόσιας χρήσης χώρων στάθμευσης αυτοκι
νήτων, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο δεύτερο εδά
φιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 τουν. 960/1979. Τα 
έσοσα αυτά, όπως και οποιαδήποτε άλλα έσοδα του 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. μέχρις ότου διατεθούν για την εκπλήρω
ση των σκοπών του, δύνανται, με απόφαση του διοικη
τικού του συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Περι
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να κατα
τίθενται σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς.

12. Ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι διάθεσης των κα
τά την προηγούμενη παράγραφο εσόδων και κάθε συνα
φής λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, 
που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλον
τος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων».

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ν. 1577/1985 
«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210 A') αν
τικαθίσταται ως εξής:

«5. Σε περίπτωση οποιοσδήποτε προσθήκης, η συ
νολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ι- 
σχύοντα συντελεστή δόμησης της περιοχής, κατά το 
χρόνο χορήγησης της άδειας οικοδομής.»

3. Οικοδομικές άδειας, 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 ο πλήρης φάκελος για την έκ
δοση άδειας οικοδομής μέχρι τη δημοσίευση του πα
ρόντος, βάσει της 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 διατά
ξεις, 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 περί
πτωση κατασκευής στέγης τα 9,00 μέτρα.

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

Άρθρο 98

Οικιστική ανάπτυξη

1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχε
δίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές. ρυθμίσεις» 
(ΦΕΚ 33 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η ένταξη σε πολεοδομικό σχέδιο περιοχών για 
τη ν εξυπηρέτηση άλλων χρήσεων πλην της κατοικίας.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 
1337/1983 προστίθενται τα ακόλουθα:

«Στην περίπτωση αυτήν, η επιπλέον έκταση που ο
φείλει να εισφέρει μειώνεται κατά τμήμα γης, για το ο
ποίο θα αποζημιώνονται από τους κατά νόμο υπόχρεους 
ιδιοκτήτες βάσει των διατάξεων του ν.δ/τος της 17-7- 
1923 (ΦΕΚ 228 Α') και η αποζημίωση που αντιστοιχεί
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στο τμήμα αυτό καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α.. Για 
το υπόλοιπο της υποχρέωσης έχει εφαρμογή η παρ. 7 
του άρθρου αυτού.

Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία εμπίπτει στις ζώνες 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού και ρυμοτομείται, αν
τί δε της καταβολής αποζημίωσης δίδεται με την πράξη 
εφαρμογής άλλο ακίνητο, τότε ο οικείος ο.τ.α. υποκαθι- 
στά τον ιδιοκτήτη στα δικαιώματα που αυτός έχει έναν
τι τρίτων υποχρέων για την αποζημίωση λόγω ρυμοτο- 
μίας.

Τα ποσά που εισπράττονται από τους ο.τ.α. διατίθεν
ται αποκλειστικώς για τη δημιουργία κοινόχρηστων 
χώρων και χώρων κοινωφελών χρήσεων και σκοπών.»

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 τα ακό
λουθα:

«Με τη σχετική πράξη εφαρμογής, με την οποία 
πραγματοποιείται η παραχώρηση του νέου οικοπέδου, 
το παλαιό εντός σχεδίου πόλεως ρυμοτομούμενο οικό
πεδο περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του οι
κείου Ο.Τ.Α., ο οποίος υποκαθιστά επίσης τον ιδιο
κτήτη στα δικαιώματα έναντι τρίτων υποχρέων για την 
αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας. Στην περίπτωση αυτήν, 
καθώς και στην περίπτωση της παραγράφου 2, όπως 
συμπληρώνεται ανωτέρω, εάν ο οικείος Ο.Τ.Α. εντός 
τριών (3) ετών από την ως άνω παραχώρηση του νέου οι
κοπέδου δεν εισπράξει από τους τρίτους την οφειλόμε- 
νη αποζημίωση, τότε το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. υποκαθιστά τον 
Ο.Τ.Α. στα δικαιώματα έναντι τρίτων, δυνάμενο να συ
νεχίσει την σχετική διαδικασία.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικα
σία και ο τρόπος παρέμβασης του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. για την 
άσκηση των δικαιωμάτων αυτών και κάθε αναγκαία για 
την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.»

4. Στο τέλος του ίδιου άρθρου 8 προστίθεται παρά
γραφος 12 ως εξής:

«12. Κοινόχρηστοι χώροι της προηγούμενης παρα
γράφου και του άρθρου 28 του νόμου αυτού, που καταρ- 
γούνται με την έναρξη της περιοχής στο σχέδιο ή την α
ναμόρφωσή της λόγω υπαγωγής της περιοχής στις δια
τάξεις του άρθρου 13, μπορεί μετά την εφαρμογή της 
παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 690/1948, με την πράξη 
εφαρμογής να διατίθενται περαιτέρω σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου αυτού».

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 
1337/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
1772/1988, προστίθενται τα ακόλουθα:

«Με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται με τους Υ
πουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να ορίζονται η κατα
βολή της εισφοράς αυτής σε δόσεις, ο χρόνος έναρξης 
καταβολής των δόσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»

6. Από την πρώτη σειρά της περίπτωσης δ’ της πα
ραγράφου 2 του άρθρου ΙΟτουν. 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:

«Όποιος 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 προβλέπει από το ν.δ. 797/1971, μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία 6 μηνών από την κύρωση 
της πράξης εφαρμογής, για να καθοριστεί δικαστικώς η 
αξία των ακινήτων, χωρίς το διάστημα αυτό να ανα
στέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.»

8. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγρ. 7 του ί
διου άρθρου 12, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του ν. 1772/1988, προστίθενται τα εξής:

«Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τυχόν νέα ακίνη
τα από προσφορές γης που διαμορφώθηκαν με την 
πράξη εφαρμογής και δεν διατέθηκαν σύμφωνα με αυ
τήν. Τα ακίνητα αυτά καταλαμβάνονται από τον οικείο 
Ο.Τ.Α., ο οποίος νομιμοποιείται να ασκήσει τα πιο πά
νω δικαιώματα, φυλάσσονται από αυτόν και απαγορεύε
ται κάθε χρήση τους μέχρι την οριστική τους διάθεση 
για τους σκοπούς του άρθρου 8.».

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

«11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρό
ταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσων Έργων, κανονίζονται όλα τα θέματα που ανα- 
φέρονται στον υπολογισμό της εισφοράς σε γη του ν. 
1337/1983 ή της επιβάρυνσης για τη δημιουργία κοινό
χρηστων χώρων κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις στα 
κοινά όρια περιοχών με τα πιο πάνω διαφορετικά συ
στήματα υπολογισμού των υποχρεώσεων αυτών, όπως 
και τα θέματα που αναφέρονται στο συνυπολογισμό 
στην εισφορά σε γη των επιβαρύνσεων των ιδιοκτη
σιών 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 ορί
ζεται η υποκατάσταση των Ο.Τ.Α. στα δικαιώματα ή υ
ποχρεώσεις από πράξεις αναλογισμού ή την πράξη ε
φαρμογής, 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 ε
φαρμογής 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 ό
ρια της περιοχής του άρθρου αυτού, κατά την ημερομη
νία έκδοσης του κατά το δεύτερο εδάφιο της προηγού
μενης παραγράφου 2 προεδρικού διατάγματος, εφ’ ό
σον αυτό προηγείται, ή του προεδρικού διατάγματος έγ
κρισης της σχετικής πολεοδομικής μελέτης.»

11. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
42 του αυτού ν. 1337/1983 αντικαθίσταται 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. 
1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
(ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της 
υπ’ αριθ. 10 της 19ης Ιανουάριου 1988 Πράξης του Υ
πουργικού Συμβουλίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1788/ 
1988 «Κύρωση της αριθμ. 10 της 19ης Ιανουάριου 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, επι
τρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστή
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ρια, μέσα σε 45 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης αυ
τών στον παραβάτη. Οι παραπάνω διαφορές διέπονται 
από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονο
μίας, όπως εκάστοτε ισχύουν».

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλον
τος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφο
ρών και Επικοινωνιών καθορίζονται διακριτικά σήμα
τα αναγνώρισης αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνο
λογίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 και 
την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 1882/1990 «Μίτρα για 
την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην 
άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ43 Α' )», όπως ισχύει κάθε φορά και άλλων κατη
γοριών αυτοκινήτων, ανάλογα με τα καύσιμα που χρη
σιμοποιούν και τους ρύπους που προκαλούν. Με την ί
δια απόφαση, καθορίζονται επίσης η μορφή του σήμα
τος, ο τρόπος και η διαδικασία προμήθειάς του από τους 
ενδιαφερόμενους, η θέση του αυτοκινήτου, στην οποία 
τίθεται το σήμα αυτό υποχρεωτικά, διοικητικές κυρώ
σεις σε περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν φέρει το σχε
τικό σήμα και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

14. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν. 1337/ 
1983 προστίθεται η εξής παράγραφος 7, η δε παράγρα
φος 7 αριθμείται ως παράγραφος 8:

«7. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 2,4 ο συντε
λεστής δόμησης και του 14 ο συντελεστής κατ’ όγκον 
εκμετάλλευσης στις περιοχές επεκτάσεων σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος, όπως ι
σχύει, στις οποίες προβλέπονται χρήσεις γης σύμφωνα 
με τα άρθρα 5,6 και 7 του π.δ/τος της 23-2/6-3-1987 «Κα
τηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 166 Δ'), 
όπως ισχύει κάθε φορά, ή τα άρθρα 6 και 7 του π.δ/τος 
81/1980 «Περί ειδικών χρήσεων γης και ανώτατων μεγε
θών επιτρεπόμενης εκμετάλλευσης οικοδομήσιμων 
χώρων» (ΦΕΚ 27 A')».

15. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
24 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ
λοντος» (ΦΕΚ 160 A') αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συντελεστής δόμησης για τις βιομηχανικές δραστη
ριότητες δε μπορεί να υπερβαίνει το 2,4 και ο συντελε
στής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης το 14 και για τις τουρι
στικές δραστηριότητες ο συντελεστής δόμησης το 0,6».

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

«Επίσης με π.δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υ
πουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων κατά τις διατάξεις του ν.δ/τος από 17-7/18/8- 
1923 «Περί σχεδίων πόλεων κλπ.», μπορεί να εγκρίνε- 
ται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για την πολεοδόμηση ι
διοκτησιών που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρ
χείο και βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων γενικών πο- 
λεοδομικών σχεδίων ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων 
πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προς του έτους 1923 κα
θώς και να ορίζονται γενικώς οι όροι και περιορισμοί 
δόμησής τους».

Άρθρο 99

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και Θεσσαλονίκης

1. Μετά την περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 14 του ν. 1349/1983 «Σύσταση Οργανισμού Αν
τισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) 
*αι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52 Α') προστίθενται τα α
κόλουθα:

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

η. Εθνική Οδός Αθηνών (από εκβολές Κηφισού πο
ταμού) - Λαμίας.

θ. Οδός από Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κον- 
δύλη) - Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας- Λεωφόρος Ποσει- 
δώνος - Παραλιακή Λεωφόρος (μέχρι Βούλα) - Βάρη - 
Βάρκιζα - Σούνιο - Λαύριο.

ι. Λεωφόρος Αθηνών (από Λεωφόρο Κωνσταντινου
πόλεως) - ΚορίνΟου.

ια. Οδός από Επιβατικό Λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κον- 
δύλη) - Δραπετσώνα - Λιμάνι Κερατσινίου - Σχιστό - 
Σκαραμαγκά - Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω (από 
Λεωφόρο Αθηνών - ΚορίνΟου μέχρι συναντήσεως της 
Εθνικής Οδού Ελευσίνας - Σταυρού).

ιβ. Νέα Εθνική Οδός Ελευσίνας - Θηβών (μέχρι συ- 
ναντήσεώς της με τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Λα- 
μίας).

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. Ελευ
σίνας - Σταυρού - Λαυρίου και επέκταση μέχρι Ραφήνα 
(Νέα Οδός). ιδ. Οδός Μεγάρων - Σαλαμίνας - Γρ. 
Λαμπράκη - Π. Ράλλη - Χαμοστέρνας - Λαγουμιτζή - Ε
πέκταση προς Λ. Βουλιαγμένης (με σύνδεση με Λ. Βου
λιαγμένης) - Λ. Βουλιαγμένης (μέχρι Βουλιαγμένη).

ιε. Σύνδεση Αεροδρομίων Ελληνικού - Σπάτων μέσω 
σήραγγος Υμηττού».

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

2. Σε εντός ή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε
δίου περιοχές, εφ’ όσον πολεοδομικές ή κυκλοφορια- 
κές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας το απαιτούν (σταθ
μοί τρένου, μετρό, κυκλοφοριακοί κόμβοι και αρτη
ρίες, μεγάλοι χώροι στάθμευσης, βιομηχανικά και βιο
τεχνικά πάρκα, κ.λπ.), μπορεί με προεδρικό διάταγμα, 
που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλον
τος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά από σχετι
κή ενημέρωση ή πρόταση του οικείου δήμου ή κοινότη
τας, να καθορίζονται Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης 
(Ζ.Ε.Α.).

Στις ζώνες αυτές μπορεί, με προεδρικό διάταγμα, που 
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά τη διαδικασία 
του ν.δ. της 17/7/1923 «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ», να 
τροποποιείται το εγκεκριμένο σχέδιο, να ορίζονται 
χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης και οποια
δήποτε 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 Α
θήνας και Θεσσαλονίκης.

3. Η τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε
δίου, ο καθορισμός ή τροποποίηση όρων και περιορι
σμών δόμησης, ο καθορισμός χρήσεων γης εκατέρωθεν 
των αξόνων του βασικού οδικού δικτύου των νομών Ατ
τικής και Θεσσαλονίκης εγκρίνονται με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πε
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά 
τη διαδικασία του ν.δ. της 17/7/1923 «Περί σχεδίων πό-
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λέων κ.λπ». Όπου κα :ά τη διαδικασία απαιτείται γνώ
μη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περι
βάλλοντος, νοείται γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής 
του Οργανισμού Αθήνας.

4. Ως βασικό οδικό δίκτυο νοείται το σύνολο των ο
δικών αξόνων. Με απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που εκδίδεται μία φορά, δυνάμενη να τρο- 
ποποποιηθεί μία ακόμη φορά, ύστερα από γνωμοδότη
ση της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθή
νας και του Οργανισμού Θεσσαλονίκης και δημοσιεύε
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζον
ται οι οδικοί άξονες και αποτυπώνονται σε χάρτες με 
κατάλληλη κλίμακα.

Αρθρο 100 

Κτηματολόγιο
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 

1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρ
θρο 11 παράγραφος 2 του ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α’), 
προστίθενται τα εξής:

«Στο ως άνω απόσπασμα επισυνάπτεται κτηματογρα- 
φικός χάρτης του ακινήτου επί του οποίου βεβαιώνον
ται από την υπηρεσία και τα στοιχεία που απαιτούνται 
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 651/1977 
(ΦΕΚ 207 Α'), μη απαιτουμένης της προσκόμισης στο 
συμβολαιογράφο ετέρου τοπογραφικού διαγράμμα
τος».

2. Μετά την ανωτέρω παράγραφο 2 προστίθεεται νέα 
παράγραφος 3, όπως παρακάτω και οι επόμενες παρά
γραφοι, 3, 4 και 5 αριθμούνται 4, 5 και 6 αντίστοιχα.

«3. Για την έκδοση του αποσπάσματος των κτηματο- 
γραφικών στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου ε
πιβάλλεται εφ’ άπαξ ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Ορ
γανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελ
λάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) για την κάλυψη των δαπανών σύντα
ξης και τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου. Το τέ
λος αυτό καταβάλλεται από τον αιτούντα την έκδοση 
του πρώτου αποσπάσματος κτηματογραφικών στοι
χείων κάθε ακινήτου. Γ ια κάθε επόμενη, μετά την πρώ
τη, έκδοση αποσπάσματος κτηματογραφικών στοι
χείων για το ίδιο ακίνητο, καταβάλλεται επίσης παρά
βολο υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτο
γραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.). Σε περίπτωση που εν
τός εικοσαετίας από την προθεσμία που ορίζει η παρά
γραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν εκδοθεί κανένα α
πόσπασμα κτηματογραφικών στοιχείων λόγω μη μετα
βίβασης καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακινήτου τινός, το α
ναλογούν ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται από τον 
κύριο του ακινήτου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις 
περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Ο τρόπος βεβαιώ- 
σεως και εισπράξεως του ανταποδοτικού τέλους και του 
παράβολου, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια, κα
θορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με 
πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλον
τος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνω
μοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε..

Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους και του παράβο
λου καθορίζονται κατά περιοχή με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται μετά από γνω
μοδότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε. 
το Δεκέμβριο εκάστου έτους και δημοσιεύεται στην Ε
φημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύει δε από της 1ης Ια
νουάριου του επόμενου έτους. Για τον προσδιορισμό 
των ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη και η αξία των ακινή
των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’

Άρθρο 101

Κεφαλαιοποίση αφορολόγητων αποθεματικών

1. Ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, μπορούν να κεφαλαιο- 
ποιήσουν, ολικώς ή μερικώς, τα αφορολόγητα αποθε- 
ματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση τα 
αποΟεματικά του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 (ΦΕΚ Α' 
96) και το αποθεματικό της παραγράφου 4 του άρθρου 
10 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ Α’ 173).

2. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολο
γούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς κα
μιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδε
ται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβλη
θεί μέσα σ’ ένα μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού 
Εμπορίου που εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κε
φαλαίου και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες τριμη
νιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή 
της εμπρόθεσμης δήλωσης.

Ο φόρος αυτός βαρύνει την εταιρεία και δεν εκπίπτε- 
ται από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά τον υπολογισμό 
των φορολογητέων κερδών ούτε συμψηφίζεται με το 
φόρο εισοδήματος και οφείλεται από την εταιρεία ή 
τους μετόχους.

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

4. Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο δέκα (10) 
ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών δια
λυθεί η ανώνυμη εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό της κε
φάλαιο με σκοπό επιστροφής των αποθεματικών στους 
μετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά δε λογί
ζονται φορολογικούς ως μετοχικό κεφάλαιο που έχει 
καταβληθεί και φορολογούνται με τις διατάξεις που ι
σχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματος κατά 
το χρόνο της διάλυσης της εταιρείας ή μείωσης του με
τοχικού κεφαλαίου μετά την αφαίρεση του φόρου που 
καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά
φου 2 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη της παραγρά
φου αυτής δεν εφαρμόζεται αν η εταιρεία διαλυθεί με 
σκοπό τη συγχώνευσή της με άλλη επιχείρηση και ί
δρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγο
ράς ή απορρόφησης της από άλλη ανώνυμη εταιρεία.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.δ. 3843/1958 και 
το ν. 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 κα- 
ταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 876/1979 
(ΦΕΚ Α'48).

7. Ο προβλεπόμενος από την παράγραφο 2 του άρ
θρου 13 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127) συντελεστής φο
ρολογίας για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων απο
θεματικών από ανώνυμες εταιρείες που δεν έχουν μετο
χές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εταιρείες πε
ριορισμένης ευθύνης μειώνεται από είκοσι τοις εκατό 
(20%) σε δέκα τόις εκατό (10%).

8. Ανώνυμες εταιρείες που έχουν σχηματίσει αποθε
ματικά, είτε από υπεραξία μετοχών που προέρχεται από
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απόσχιση κλάδου ή από συγχώνευση εταιρεκόν στις ο
ποίες συμμετέχει, είτε από την αύξηση της αξίας των 
συμμετοχών της εταιρείας ή από διανομή μετοχών με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 τουα.ν. 148/1967, του ν. 
542/1977, του ν. 1249/1982 και του ν. 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 μετο
χών στους μετόχους τους.

Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο εισο
δήματος.

9. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόν
τος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των κεφα- 
λαιοποιούμενων αποθεματικών της προηγούμενης πα
ραγράφου.

10. Ως βιομηχανικές επιχειρήσεις θεωρούνται και οι 
επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών που 
παράγονται (στοιχειοθεσία - φωτοστοιχειοθεσία - ε
κτύπωση) σε εγκαταστάσεις τρίτων, η δε καταχώριση 
δημοσιευμάτων επ’ αμοιβή είναι πώληση αγαθών.

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή επί των πραγμα
τοποιούμενων εσόδων που προκύπτουν από ισολογι
σμούς που κλείνουν μετά την 30-12-1990.

Άρθρο 102

Ειδικές δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά

1. Το άρθρο 12 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127) αντι
καθίσταται ως εξής:

Άρθρο 12

Ειδικές δαπάνες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και γρα
φείων γενικού τουρισμού

I. Στις ημεδαπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 
στα γραφεία γενικού τουρισμού του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 
Α" 199), ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους, 
αναγνωρίζεται δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα 
έσοδά τους, για την κάλυψη εξόδων προβολής και δια
φήμισης, ποσού χωρίς δικαιολογητικά, που υπολογίζε
ται για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε ποσοστό δύο 
τοις εκατό (2°ζ) στα έσοδα που προέρχονται από αλλο
δαπούς πελάτες και για τα γραφεία γενικού τουρισμού 
σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στο σύνολο του συναλ
λάγματος που δραχμοποιούν. Στα έσοδα των ξενοδο
χειακών επιχειρήσεων, προκειμένου να υπολογισθεί η 
πιο πάνω έκπτωση, περιλαμβάνονται και τα έσοδα του 
κυλικείου και εστιατορίου που προέρχονται από αλλο
δαπούς πελάτες.

Αν τα έσοδα από αλλοδαπούς πελάτες δεν προκύ
πτουν από τα βιβλία της επιχείρησης, υπολογίζονται με 
επιμερισμό του συνόλου των εσόδων του ξενοδοχείου, 
κυλικείου και εστιατορίου με βάση τις διανυκτερεύσεις 
των αλλοδαπών και ημεδαπών πελατών. Ως ξενοδοχεια
κή επιχείρηση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ
θρου αυτού θεωρείται και η επιχείρηση CAMPING.

2. Η ζημιά, που τυχόν προκύπτει στις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις και τα γραφεία γενικού τουρισμού μετά τη 
διενέργεια της έκπτωσης που προβλέπει η προηγούμε
νη παράγραφος του παρόντος άρθρου, δεν συμψηφίζε
ται με τα κέρδη άλλων κλάδων της επιχείρησης ή με τα 
κέρδη από συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή τα εισο
δήματα από άλλες πηγές. Η ζημιά αυτή, στις ξενοδο

χειακές επ··'_ειρήσεις, μπορεί να μεταψέρεται για συμ
ψηφισμό με τα κέρδηαπό την εκμετάλλευση του ξενο
δοχείου, κυ.,ικείου και εστιατορίου και στα γραφεία γε
νικού τουρισμού με τα κέρδη από τη δραστηριότητά 
τους στις επόμενες πέντε συνεχείς χρήσεις με την 
προϋπόθεση ότι και στις χρήσεις αυτές η επιχείρηση 
τηρεί ειλικρινή βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα 
Φορολογικών Στοιχείων. Ο συμψηφισμός της. ζημιάς 
αυτής, για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν 
και άλλους κλάδους εκμετάλλευσης, ενεργείται στα 
κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση του ξε
νοδοχείου, κυλικείου και εστιατορίου. Σε περίπτωση α
δυναμίας λογιστικού διαχωρισμού των καθαρών κερ
δών που προκύπτουν από κάθε κλάδο, τα κέρδη αυτά υ
πολογίζονται με επιμερισμό του συνόλου των καθαρών 
κερδών της επιχείρησης με βάση τα ακαθάριστα έσοδα 
κάθε κλάδου.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουάριου 
1990 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991».

2. Στην περίπτωση α' της παραγράφου I του άρθρου 
35 του ν.δ. 3323/1955 προστίθεται υποπερίπτωση εε', 
που έχει ως εξής:

«εε. Τα ποσά τα οποία διατίθενται από τις επιχειρή
σεις ραδιοφωνίας και τηλεόρασης για την κάλυψη ειδι
κών δαπανών, για τις οποίες λόγω της φύσεως τους δεν 
είναι εφικτή η λήψη αποδεικτικών στοιχείων. Το εκπι- 
πτόμενο ποσό ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό 
(3%), υπολογιζόμενο επί των ακαθάριστων εσόδων που 
προέρχονται από διαφημίσεις».

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του 
ν.δ. 3323/1955 προστίθενται εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Επίσης, στις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
στην αλλοδαπή, αναγνωρίζεται χωρίς δικαιολογητικά 
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για την αντιμετώπι
ση ειδικών δαπανών με βάση τα ποσοστά που προβλέ- 
πονται από την παράγραφο αυτή για τους εξαγωγείς 
προϊόντων και που υπολογίζονται μόνο στα έσοδα που 
προέρχονται από παρεχόμενες υπηρεσίες στην αλλοδα
πή».

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ε
φαρμόζονται για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλο
δαπή από 1ης Ιανουάριου 1990 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1991.

Άρθρο 103

Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 1642/1986, παράταση 
ισχύος διατάξεων επιβολής τέλους ύδρευσης και απο

χέτευσης και άλλες διατάξεις

1. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΠΑ - ΑΓΑΘΑ του 
ν. 1642/1986 (ΦΕΚ Α' 125), όπως αυτές ισχύουν, τροπο
ποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής:

α) Η παράγραφος 64α καταργείται και στη θέση αυ
τής τίθενται νέες παράγραφοι 64α, 64α1, 64β, 64γ, 64δ 
και 64ε, οι οποίες έχουν ως εξής:

«64α. Προϊόντα συμπύκνωσης, πολυσυμπύκνωσης 
και.πολυπροσθήκης, τροποποιημένα ή μη, πολυμερι- 
σμένα ή μή, γραμμικά ή μή (φαινοπλάστες, αμινοπλά- 
στες, αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι ακό
ρεστοι πολυεστέρες, σιλικόνες, κ.λπ.), σε κόκκους 
(Δ.Κ.ΕΧ. 39.01).

64α1. Προϊόντα πολυμερισμού και συμπολυμερισμού 
(πολυαιθυλένιο, πολυτετραλογοναιθυλένια, πολυισο-
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βουτυλένιο, πολυστουρόλη, χλωριούχο πολυβινύλιο, 
οξικό πολυβινύλιο, χλωροξικό πολυβινύλιο και άλλα 
πολυβινυλικά παράγωγα, παράγωγα πολυακρυλικά και 
πολυμεθακρυλικά, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, κλπ.) σε 
κόκκους. Πλαστικά φύλλα κατάλληλα για κάλυψη θερ
μοκηπίων (Δ.Κ.ΕΧ. 39.02).

64β. Αναγεννημένη κυτταρίνη, νιτρικοί, οξικοί και 
άλλοι εστέρες της κυτταρίνης, αιθέρες και άλλα χημικά 
παράγωγα της κυτταρίνης, πλαστικοποιημένα ή μή 
(σελλοειδίνη και κολλόδια, κυτταρινοειδές, κ.λπ.), κυτ
ταρίνη βουλκανισμένη.'πι: κοκκους (Δ.Κ..1.Χ. 39.03;.

64γ. Λευκοματώδεις ύλες σκληρυμένες (σκληρυμένη 
καζεΐνη, σκληρυμένη ζελατίνα κ.λπ.), σε κόκκους. Τε
χνητά έντερα (Δ.Κ.ΕΧ. 39.04).

64δ. Ρητίνες φυσικές που έχουν τροποποιηθεί σε 
λιώσιμο (γόμες λιωμένες), ρητίνες τεχνητές που απο
κτώνται από εστεροποίηση φυσικών ρητινών και ρητι- 
νικών οξέων (γόμες - εστέρες), παράγωγα χημικά του 
φυσικού καουτσούκ (καουτσούκ χλωριωμένο, υδρο- 
χλωριωμένο, κυκλοποιημένο, οξειδωμένο, κ.λπ), σε 
κόκκους (Δ.Κ.ΕΧ. 39.05).

64ε. Άλλα υψηλά πολυμερή, ρητίνες τεχνητές και 
πλαστικές ύλες τεχνητές, στα οποία περιλαμβάνονται 
και το αλγινικό οξύ, καθώς και τα άλατα και οι εστέρες 
αυτού, λινοξύνη, σε κόκκους (Δ.Κ.ΕΧ. 39.06)».

β) Μετά την παράγραφο 64Θ, όπως αυτή προστέθηκε 
με το άρθρο 5 του ν. 1676/1986, τίθεται νέα παράγραφος 
64Θ1, η οποία έχει ως εξής:

«64Θ1. Γάντια για τη χειρουργική (Δ.Κ.ΕΧ. 40.13)». 
γ) Μετά την παράγραφο 82α3 τίθεται νέα παράγρα

φος εδάφιο 82α4, η οποία έχει ως εξής:
«82α4. Προστατευτικά κράνη μοτοσυκλετιστών 

(Δ.Κ.ΕΧ. 65.06)».
δ) Μετά την παράγραφο 86 τίθενται δύο νέοι παρά

γραφοι 86α και 86β, οι οποίες έχουν ως εξής:
«86α. Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφο

ριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτι
κές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πλη
ροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και 
μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που 
δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού, με 
εξαίρεση τις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληρο
φοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών, που προορίζον
ται για πολιτικά αεροσκάφη, τις αυτόματες μηχανές ε
πεξεργασίας πληροφοριών και μέρη αυτών, τις διατρη- 
τικές, επαληθευτικές και υπολογιστικές μηχανές (Δ.Κ. 
ΕΧ. 84.53).

86β. Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 
84.53 (Δ.Κ. ΕΧ 84.55).».

ε) Μετά την παράγραφο 95α προστίθενται νέα παρά
γραφος 95αI, η οποία έχει ως εξής:

«95α 1. Υποθέματα εγγραφής, όπως δίσκοι, κύλιν
δροι, κεριά, λουρίδες, τανίες, σύρματα κλπ., γραμμένα, 
που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές ει
κόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυ
τόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών (Δ.Κ. 
ΕΧ. 92.12)».

2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος Ι1Β - ΥΠΗΡΕ
ΣΙΕΣ του ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου 
προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις», όπως αυτές 
ισχύουν, τροποποιούνται και συμπληρώνονται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Εργασίες εργολάβων καθαριότητας, απολύμαν

σης, εκκένωσης βόθρων και λοιπών χώρων συγκέντρω
σης λυμάτων, καθώς και εργασίες απόφραξης αποχε
τευτικών αγωγών».

β) Η παράγραφος 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«22. Εργασίες συντήρησης και επισκευής ανελκυ

στήρων και καυστήρων.»
γ) Μετά την παράγραφο 34 προστίθενται νέες παρά

γραφοι ως εξής:
«35. Εργασίες πραγματογνωμόνων γενικά.
36. Συνδρομές για υπηρεσίες οδικής βοήθειας».
δ) Η παράγραφος 11 τροποποιείται και συμπληρώνε

ται ως εξής:
«11. Διαφημίσεις, διακηρύξεις, αγγελίες και δημο

σιεύματα εν γένει, καθώς και μεταφράσεις».

3. Η παράγραφος 16 του Παραρτήματος ΙΙΙΑ - ΑΓΑ
ΘΑ του ν. 1642Ί986, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε
ξής: ν

«16. Δέρματα ερπετών, κροκοδείλων, σαυροειδών 
και άγριων ζώων γενικά, καθώς και πτηνών, ψαριών και 
θαλάσσιων ζώων γενικά, κατεργασμένα ή μη. Εξαι
ρούνται τα δέρματα δορκάδων (Δ.Κ. ΕΧ. 41.01, ΕΧ. 
41.05, ΕΧ. 41.06 και ΕΧ.41.08).».

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

5. Η αληθινή έννοια της περίπτωσης α’ της παρα
γράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 1642/1986 είναι ότι αγαθά 
επένδυσης νοούνται και εκείνα που εκμεταλλεύονται, 
σύμφωνα με το σκοπό τους, οι εταιρείες του άρθρου 2 
του ν. 1665/1986.

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

α. ν.δ. 2916/1954 (ΦΕΚ Α’ 155) β. ν.δ. 3843/1958, άρ
θρο 20, παρ. 9 (ΦΕΚ Α- 148) γ. ν.δ. 814/1978, άρθρο 67 
(ΦΕΚ Α’ 144) δ.ν. 1799/1988, άρθρο 5, παρ. 8 (ΦΕΚ. Α’ 
167) ε.ν. 890/1979, άρθρο 12 (ΦΕΚ Α’ 80) και π.δ. 990/ 

.1979 (ΦΕΚ Α' 277) στ. ν.δ. 787/1970, άρθρο 10, παρ. 5 
(ΦΕΚ Α'292) και ν. 59/1975, άρθρα4 και 5, παρ. 1 (ΦΕΚ 
Α' 130).

ζ. ν. 1069/1980, άρθρο 12 (ΦΕΚ Α' 191).

7. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιζ' του άρ
θρου 44 του ν. 1828/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 49 του ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54 
Α'), το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρ
θρου 24 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α'), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Ειδικά για κάθε φύσης και μορφής κέντρα και κατα
στήματα όλων των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του 
άρθρου 26 του παρόντος, που λειτουργούν μέσα σε ξε
νοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής 
και κατηγορίας, η τελευταία αυτή διάταξη αρχίζει να ι
σχύει από 1 Ιανουάριου 1992».

8. Η αληθινή έννοια της διατάξεως του άρθρου 6 εδ. 
β' του ν. 1881/1990 είναι ότι στη ρύθμιση αυτή εμπί
πτουν και υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελε
σίδικες ή αμετάκλητες αποφάσεις των διοικητικών δι-: 
καστηρίων.

9. Η χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση της κυριότητας 
ακινήτων σε Π.Α.Ε., αθλητικά σωματεία ή ανώνυμες ε
ταιρείες, που έχουν αποκλειστική επιδίωξη την εξυπη
ρέτηση αθλητικών σκοπών, απαλλάσεται από το φόρο 
μεταβίβασης ακινήτων και κάθε άλλο φόρο, δικαίωμα ή 
τέλος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, εφ’ 
όσον συντρέχουν αθροιστικώς οι ακόλουθες προϋπο
θέσεις:
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α) Π χρησιμοποίηση τούτων οτό τ,ν «-«-.κτώντα Ου 
γίνεται μόνο για αθλητικούς σκοπούς και πάντοτε μη 
κερδοσκοπικώς, β) οι επ’ αυτών αθλητικές εγκαταστά
σεις είναι αξιόλογες και η λειτουργική δυναμικότητα 
του όλου ακινήτου, μαζί με τις εγκαταστάσεις του, το 
καθιστά - προδήλως - υποδομή αναγκαία για την προε
τοιμασία Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με πλήρως αι
τιολογημένη για αυτά διαπιστωτική απόφαση της Γενι
κής Γραμματείας Αθλητισμού και γ) η μεταβίβαση αυ
τή γίνεται με τον όρο, ότι η χρήση των ακινήτων και εγ
καταστάσεων τούτων θα παραχωρείται στην Γ.Γ.Α., 
εφ’ όσον τούτο κρίνεται από αυτήν αναγκαίο για την ε
κτέλεση προγράμματος προπαρασκευής Ολυμπιακών 
Αγώνων.

. Η μη τήρηση κατά την κατάρτιση της σύμβασης δω
ρεάς ή η παραβίαση μετά από αυτήν των πιο πάνω 
προϋποθέσεων συνεπάγεται υποχρέωση καταβολής του 
φόρου και των λοιπών επιβαρύνσεων, από τις οποίες α
παλλάχτηκε η σύμβαση κατά την κατάρτισή της, που 
προσδιορίζονται με βάση την αξία των μεταβιβασθέν- 
των αντικειμένων, κατά το χρόνο της παραβίασης.

10. Στο άρθρο 15 του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α’) 
προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Ειδικά στην πώληση εισιτηρίων αστικών συγ
κοινωνιών, των οποίων προβλέπεται η ακύρωση σε ειδι
κά μηχανήματα, ως φορολογητέα βάση λαμβάνεται η 
τιμή λιανικής πώλησης των εισιτηρίων χωρίς φόρο 
προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος που αναλογεί για τις πω- 
λήσεις αυτές καταβάλλεται από τους εκμεταλλευτές 
των μέσων μεταφοράς κατά το χρόνο έκδοσης του σχε
τικού φορολογικού στοιχείου.

Οι υποκείμενοι στο φόρο, που μεσολαβούν στη διά
θεση των εισιτηρίων στο κοινό, δεν έχουν τις υποχρεώ
σεις του νόμου αυτού για τη συγκεκριμένη δραστηριό
τητα.

Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.8.1990.»

Άρθρο 104

Απαλλαγή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθη
νών (Ο.Μ.Μ.Α.) από το Φ.Π.Α.

1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την έκδοσή 
της η αριθμ. 1018411/927/0014/Πολ. 1051/5 Μαρτίου 
1990 (ΦΕΚ 1S4B-) απόφαση του Υπουργού Οικονομι
κών, η οποία έχει ως ακολούθως:

«Αριθμ. 1018411/927/0014 Απαλλαγή από το φόρο 
προστιθέμενης αξίας στις παραδόσεις αγαθών και στις 
παροχές υπηρεσιών για την ανέγερση και εξοπλισμό 
του Μεγάρου Μουσικής του Οργανισμού Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.). '

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 2, 3 και 58 του Ν. 1642/86.

2. Την 7431/27-7-1981 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνι
κού Δημοσίου και των σωματείων «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ» και «Ίδρυμα Σταματίόυτ Δεκόζη - Βού- 
ρου»πουκυρώθηκεμετοάρθρο ΙΟτουΝ. 1198/1981 που 
ιδρύθηκε ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ» (Ο.Μ.Μ.Α.).

3. Ότι ο εν λόγω οργανισμός αποτελεί νομικό πρό- 
σωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει ως σκοπό

τη'.· άνοδο του μουσικού iinoiV·*?; νού ττιιτ/δοη της -/ώ
ρας, Αποφασίζουμε

Άρθρο I

Απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας 
παραδόσεις αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγ
ματοποιούνται προς τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσι
κής Αθηνών, εφόσον προορίζονται να χρησιμοποιη
θούν μόνο για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστά
σεων ή τον πάγιο εξοπλισμό του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών.

Άρθρο 2

Για την απαλλαγή του προηγούμενου άρθρου, ο Ορ
γανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών ή ο νόμιμος εκ
πρόσωπός του συντάσσει και υποβάλλει κατά προμη
θευτή ή παρέχοντα υπηρεσίες, κατάσταση εις διπλούν 
στον αρμόδιο για τη φορολογία του ΦΠ Α Προϊστάμενο 
της ΔΟΥ για την αγορά των αναγκαίων αγαθών ή τη 
λήψη των υπηρεσιών, για την οριστικοποίηση της ο
ποίας στην συνέχεια εφαρμόζονται ανάλογα οι διατά
ξεις της Π. 1497/629/Πολ. 98/19-2-1988 απόφασής μας.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να 
κυρωθεί με νόμο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ

2. Απαλλάσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας 
τα εισαγόμενα από το εξωτερικό είδη που προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων ή τον πάγιο εξοπλισμό του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.).

Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών θα κα
θοριστεί η διαδικασία καθώς και κάθε λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

3. Για την αποπεράτωση, λειτουργία και συντήρηση 
του Μεγάρου Φίλων Μουσικής και την εν γένει προώ
θηση των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του κοινω
φελούς οργανισμού «Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών», όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 του ν. 
1198/1981, το Δημόσιο επροσωπούμενο από τους Υ
πουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού μπορεί να συ
νάπτει με τον Οργανισμό προγραμματικές συμβάσεις 
τριετούς διάρκειας.

Για τις συμβάσεις αυτές και για κάθε άλλη σύμβαση 
που δεν συνομολογείται αντάλλαγμα δεν έχουν εφαρμο
γή οι διατάξεις του άρθρου 9 και της παραγράφου 2 του 
ήρθρου 15 του ν. 1642/1986.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 27 cou ν. 1642/1986 και 
των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών Π. 3082/ 
87, Π. 5514/87 και Π 1185/88, από την έναρξη ισχύος 
τους, εφαρμόζονται και για τον Οργανισμό Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.). Για την εφαρμογή 
των διατάξεων αυτών ο Ο.Μ.Μ.Α. λογίζεται ως πρόσω
πο πλήρως υπαγόμενο στο Φ.Π.Α. και οι προθεσμίες 
που προβλέπονται από τα άρθρα 29 και 31 του ν. 1642/ 
1986 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων πσρα- 
τείνονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1990.
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Άρθρο 105

Σύσταση ειδικών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών

1. Συνιστώνται οι εξής ειδικές νομοπαρασκευαστι
κές επιτροπές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά
φου 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, για τη σύνταξη 
των κατωτέρω κωδίκων:

α) Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και 
Νομικών Προσώπων.

β) Κώδικα Φορολογίας Μεταβιβάσεως Ακινήτων.
γ. Κώδικα Φορολογίας Προστιθέμενης Αξίας.

2. Ο πρόεδρος και τα τακτικά μέλη κάθε επιτροπής, 
για κάθε έναν από τούς πιο πάνω κώδικες, που θα είναι 
κατ’ ανώτατο όριο επτά, καθώς και οι αναπληρωτές 
τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομι
κών. Καθήκοντα γραμματέα κάθε επιτροπής εκτελεί υ
πάλληλος του Υπουργού Οικονομικών, οριζόμενος μα
ζί με τους αναπληρωτές του με την ίδια απόφαση του Υ
πουργού Οικονομικών. Ως πρόεδρος κάθε επιτροπής ο
ρίζεται σύμβουλος ή πάρεδρος του Νομικού Συμβου
λίου 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 έρ
γου 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 δια
δικασία που προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου 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 οποιοσδήποτε γενικής ή ει
δικής διάταξης.

Άρθρο 106

Ενίσχυση κρατικών ορχηστρών

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

2. Η κοινή υπουργική απόφαση Γ41/ΓΕΝ.2/ΑΣ 
16203/5-10-1989 (ΦΕΚ Β' 751) ισχύει από 16 Σεπτεμ
βρίου 1989.

Άρθρο 107

Καθαρό εισόδημα από τόκους

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 παρά
γραφο 8_του άρθρου 9 του ν. 1731/1987, εφαρμόζεται α- 
ναλόγως και για τον προσδιορισμό του καθαρού εισο
δήματος από τόκους οι οποίοι επιδικάστηκαν σε φυσι
κά πρόσωπα, εφ ’ όσον το ποσό των οφειλόμενων τόκων 
δεν έχει ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του συ
νολικού ή του καθαρού εισοδήματος άλλης κατηγορίας

ή ως αφορολόγητο ποσό του οφειλέτη φυσικού προ
σώπου.

2. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 
τότε που άρχισε η ισχύς της παραγράφου 8 του άρθρου 9 
τού ν. 1731/187.

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 συνάλ
λαγμα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4. Οι 'διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ε
φαρμόζονται αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα του 
ν.δ. 3843/1958, που είναι δικαιούχοι των πιο πάνω τό
κων.

Άρθρο 108 

Κύρωση αποφάσεων

Κυρώνεται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που εκδό- 
θηκαν οι αποφάσεις:

«α) Αριθμ. πρωτ.: 1034193/10175/BOO12 Αθήνα 7 
Μαίου 1990.

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

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας 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 Ε
θνική Οικονομία και την Εθνικής Άμυνα, αποφασίζου
με:

1. Η απόσβεση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική 
Αεροπορική Βιομηχανία» που αναφέρονται στην πα
ράγραφο 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.

2. Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με νόμο.

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

Αθήνα 8 Μαρτίου 1990

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση βεβαιωμένων χρεών προς το Δημό
σιο».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/1974 τ. Α') 

«Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως 
ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 321/1969 (ΦΕΚ 205/1969 
τ.Α') «Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».

3. Την απόφασή μας 2066054/7709-20/17-8-89, περί
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ροθμίσεως των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο 
στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες των Νομαρχιών 
Ηλείας. Ζακύνθου, Κορινθίας, Βοιωτίας και της περιο
χής Μεγαρίδας της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, που ο
φείλονται από επιχειρήσεις ή ιδιώτες που υπέστησαν 
ζημιές από τους σεισμούς των ετών 1981 και 1988, κα
θώς και τις τροποποιήσεις της παραπάνω απόφασής 
μας. με τις αποφάσεις μας 2072221/8498-20/12-9-89 και 
2076289/89! 1-20/29-9-89.

4. Την απόφασή μας 2062621/7284-20/27-7-89, περί 
ρυθμίσεως των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο 
στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Καλαμάτας και 
Μεσσήνης που οφείλονται από επιχειρήσεις ή ιδιώτες, 
καθώς και τις τροποποιήσεις της παραπάνω απόφασης, 
με τις αποφάσεις μας α) 2-66053/7708-20/18-8-89 και β) 
2072221/8498/-20/12-9-89 με την οποία δόθηκε η δυνα
τότητα υπαγωγής στην ρύθμιση της πρώτης απόφασής 
μας και χρεών που είναι βεβαιωμένα στις υπόλοιπες 
Δ.Ο.Υ της Νομαρχίας Μεσσηνίας, με την προϋπόθεση 
όμως ότι οφειλέτες στις Δ.Ο.Υ. αυτές (ιδιώτες ή επιχει
ρήσεις) έχουν υποστεί ζημίες από τους σεισμούς του 
μηνός Σεπτεμβρίου 1986, αποφασίζουμε:

Στη ρύθμιση των αποφάσεων μας 2066054/7709-20/ 
17-8-89 και 2062621/7284-20/27-7-89, όπως τροποποιή
θηκαν με τις αποφάσεις μας 2066053/7708-20/18-8-S9, 
2072221/8498-20/12-9-89 και 2076289/8911-20/29-9-89, 
μπορούν να υπαχθούν και τα βεβαιωμένα χρέη προς το 
Δημόσιο μέχρι 30 Μαρτίου 1990, πλη.ν της έκτακτης ε
φάπαξ εισφοράς ν. 1870/1989 και των τελών κυκλοφο
ρίας οικον. έτους 1990, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ο
ρίζονται στις παραπάνω αποφάσεις.

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

Οι οφειλέτες που έχουν χάσει το δικαίωμα της ρύθμι
σης που προβλέπεται από τις παραπάνω αποφάσεις, 
λόγω μη κατάθεση της σχετικής αίτησης και των άλλων 
απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου αυτά προβλέπον- 
ται, μέσα στη νόμιμη προθεσμία, ή απώλεσαν το δι
καίωμα, επειδή δεν καταβλήθηκαν δύο συνεχείς δόσεις, 
καθώς και εκείνοι που αποκτούν το δικαίωμα υπαγωγής 
στη ρύθμιση με την παρούσα απόφαση, μπορούν να υ
παχθούν σ’ αυτή εφόσον καταθέσουν σχετκή αίτηση 
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
μέχρι 10-4-1990 και καταβάλλουν μέχρι την ίδια ημερο
μηνία τις απαιτητές δόσεις.

Στην απόφαση αυτή υπάγονται και οι περιπτώσεις ο
φειλετών των παραπάνω περιοχών χωρίς να απαιτείται 
βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας ότι υ
πέστησαν 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/BOO 12.
Αθήνα 23 Μαίου 1990

OEM Α:«Παράταση προθεσμίας για αύξηση κεφαλαίου 
νέων εταιρειών που προέρχονται από μετατροπή ή συγ
χώνευση επιχειρήσεων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 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 εται
ρεία πρέπει να έχει κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή 
σύστασής της ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο 
τουλάχιστον 60.000.000 δρχ., αν είναι ανώνυμη εται
ρεία και 30.000.000 δρχ. αν πρόκειται για εταιρεία πε
ριορισμένης ευθύνης, έναντι των 10.000.000 δρχ. και 
5.000.000 δρχ., αντίστοιχα, που προβλέπετο προηγου
μένως.

2. Τιςδιατάξειςτηςπερ.ζ'τουάρ0ρου52τουν. 1882/
1990, σύμφωνα με τις οποίες τα ανωτέρω αυξημένα όρια 
του καταβεβλημένου κεφαλαίου ισχύουν για συγχω
νεύσεις 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 έθε
ταν οι διατάξεις της περ. ζ' του άρθρου 52 του ν. 1882/ 
1990, προκειμένου ν διευκολυνθούν οι συγχωνευόμενες 
ή μετατρεπόμενες επιχειρήσεις, των οποίων οι αιτήσεις 
εκκρεμούσαν στις Νομαρχίες του Κράτους, αποδείχθη
κε ανεπαρκές λόγω του μεγάλου αριθμού των εκκρεμου- 
σών αιτήσεων.

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

5. Την πρόσφατη απεργία των δημοσίων υπαλλή
λων, αποφασίζουμε:

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

2. Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΓΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 

δ) Αριθμ. Πρωτ.: 38507/1316/31-5-1988.
ΘΕΜΑ: Παροχή της εγγύησης του Δημοσίου στο Τα
μείο Αποκατάστασης Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑ
ΣΕ) για τη χορήγηση δανείου ύψους CHF. I. 1.350.000 
στο Δήμο Καλαμάτας.

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας 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.Δ. 3897/1958 και 884/1971 αρ. 
16.

3: Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Π/Δτος 76/85.

4. Την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελ
λάδος αριθμ. 1235/9-2-1988, όπως τροποποιήθηκε με 
την όμοιά της αριθμ. 1280/19-4-88, με την οποία εγκρί- 
νεται η δανειοδότηση του Δήμου Καλαμάτας από το 
Ταμείο Αποκαταστάσεως Συμβουλίου της Ευρώπης 
(ΤΑΣΕ) με ποσό Ελβετικών Φράγκων C.Η.F. 1.350.000.

5. Το από 15-1-1988 TELEX του ΤΑΣΕ στο οποίο α- 
ναφέρονται οι όροι της εν λόγω δανειοδότησης.
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6. Τα ιιριΟμ. Δ/2752/31-3-1988 και Δ/4200/13-5-1988 
έγγραφα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στυ ο
ποία μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι ο Δήμος Καλα
μάτας ανέλαβε την υποχρέωση καταβολής ασφαλί
στρου δρχ. 5.760.000 ανά εξάμηνο έναντι της εξυπηρέ
τησης του δανείου από τον ίδιο, σε σταθερή τιμή συναλ
λάγματος και, σε περίπτωσηπου το ανωτέρω ασφάλι
στρο δεν καλύπτει πλήρως τις συναλλαγματικές διαφο
ρές, αυτές θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό 
Δημ. Επενδύσεων.

7. Την αριθμ. 96/2-4-1988 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας με την οποία: α) Εγ- 
κρίνεται η δανειοδότηση του Δήμου 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 αυ
τής και αναφέρεται ότι ο Δήμος θα καταβάλει για α
σφάλιστρο 5.760.000 δρχ. ανά εξάμηνο και μέχρι της ε
ξυπηρέτησης του δανείου έναντι του συναλλαγματικού 
κινδύνου που θα αναλάβε το Δημόσιο.

Το έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας αριθμ.
3549/2246/29-4-88 με το οποίο ζητά την εγγύηση του 

Δημοσίου για την κάλυψη του εν λόγω δανείου ως επί
σης και την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου αυ
τού, αποφασίζουμε:

Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
στο Ταμείο Αποκαταστάσεως Συμβουλίου της Ευρώπης 
(FONDS DE REETABLISSEMENT DU CONSEIL 
DE L EUROPE) για τη δανειοδότηση του Δήμου Κα
λαμάτας μέχρι ποσού Ελβετικών φράγκων ενός εκατομ
μυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (CHF 1.350.000) 
για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης της πόλης.

Η παρεχόμενη εγγύηση καλύπτει την εμπρόθεσμη ε
ξυπηρέτηση του ανωτέρω δανείου κατά κεφάλαιο και 
τόκος.

Η χορήγηση και η εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει 
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στις Π.Δ./ΤΕ 
1235/9-2-1988 και 1280/19-4-1988 στο από 15-1 -1988 TE
LEX του ΤΑΣΕ και στην 96/1988 απόφαση του Δημοτι
κού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας.

Επίσης με την απόφαση αυτή, παρέχουμε την εγγύη
ση του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλά
δος για την πλήρη κάλυψη οποιοσδήποτε επιβάρυνσής 
της από τη σύναψη μέχρι την εξόφληση του ανωτέρω 
δανείου από ενδεχόμενη μεταβολή των συν/κών ισοτι
μιών μεταξύ της ημέρας εκχώρησης του συναλλάγμα
τος στην Τράπεζα αυτή που θα προέρχεται από το δά
νειο και της ημέρας της πώλησής του στο Δήμο Καλα
μάτας και την εξουσιοδοτούμε να χρεώνει με οποιαδή
ποτε επιβάρυνση από συναλλαγματική διαφορά το σχε
τικό λογ/σμό που θα ορισθεί για το σκοπό αυτόν και θα 
πιστώνεται με φροντίδα της ίδιας Τράπεζας με τα ορι
ζόμενα στα αριθμ. Δ2752/1988 και Δ/4200/1988 έγγραφα 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και στηναριθ. 96/ 
1988 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Καλαμάτας ποσά, ήτοι δρχ. 5.760.000 ανά εξάμηνο που 
θα καταβάλει ο Δήμος Καλαμάτας.

Στην περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο του ανω
τέρω λογ/σμού δεν επαρκεί για την κάλυψη της προανα- 
φερόμενης συναλλαγματικής διαφοράς, εξουσιοδοτεί
ται από τώρα ανέκκλητα η Τράπεζα της Ελλάδος να 
χρεώνει, με τα προς τον σκοπό αυτόν αναγκαιοήντα 
χρηματικά ποσά, το λογ/σμό του Δημοσίου No 200 
«Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» και να 
γνωστοποιεί τις χρεώσεις αυτές: α) στο ΓΛΚ Δ8 - Α' και

Δ6 - Ε' και β) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Δ/ 
νση Γ- Δημοσίων Επενδύσεων που θα φροντίζει για την 
απόδοση των ποσών των χρεώσεων αυτών σε πίστωση 
του εν λόγω λογ/σμού, όπως ορίζεται στο αριθμ. Δ/4200 
έγγραφό της.

Ο Δήμος Καλαμάτας παρακαλείται να μας στείλει 
θεωρημένο αντίγραφο της σύμβασης του δανείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

ε) «Αρ. Πρωτ. 1051731/10300/ΠΟΛ 1154/11-7-1990 
ΘΕΜΑ: Καταβολή της επιβληθείσης με το ν. 1884/1990 
ειδικής εφάπαξ εισφοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 

ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 1-81), που προβλέπουν ότι η καταβο
λή της ειδικής εφάπαξ εισφοράς που επιβλήθηκε με το 
νόμο αυτό θα γίνει σε πεντε (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 υπηρε
σίες (ΔΟΥ) δεν είχαν επαρκή χρόνο να βεβαιώσουν σε 
βάρος των φυσικών και νομικών προσώπων τη ν επιβλη- 
θείσα 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. 
1884/1990 καταβάλλεται από τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις ο
ποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δη
μόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα Αυγούστου 1990 και 
οι υπόλοιπες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δη
μόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών Οκτωβρίου και Δε
κεμβρίου του ίδιου έτους, αντίστοιχα.

Όταν βεβαιώνεται εισφορά μετά από το μήνα Αύγου
στο 1990, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευ
ταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του 
επόμενου μήνα από τη βεβαίωση και οι λοιπές την τε
λευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα 
του τρίτου και πέμπτου μήνα από τη βεβαίωση.

Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 

στ) Αρ. 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 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 321/1969 «περί Κώδικος 

Δημοσίου Λογιστικού».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/5-1-89 «Περί κανονι

σμού λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Δ.Ο.Υ.) κ.λπ.».

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 -87λ, 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 ε
σόδων Φ.Π.Α. οικον. έτους 1990, αποφασίζουμε:
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1. Θεωρούμε σαν συνολικό ποσό βεβαιωθέντος 
Φ.Π.Α. σε κάθε Δ.Ο.Υ. και Τοπικό Γραφείο για κάθε 
μήνα, το συνολικό ποσό-είσπραξης Φ.Π.Α. όπως αυτό 
έχει καταχωρηθεί στο αναλυτικό ημερολόγιο εισπρά
ξεων και στο λογαριασμό Τ.Ε.Δ.Δ. ΦΠΑ (Κωδικός α
ριθμός 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 κλείσμο της κάθε Δ.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 εφαρ
μογή 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 δη- 
μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυ
ρωθεί με νόμο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Άρθρο 109

Διασφάλιση του κύρους των βιβλίων και των στοιχείων 
των επιτηδευματιών

I. Η απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων του επιτη- 
δευματία της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Φορολογι
κών Στοιχείων, στα οποία διαπιστώθηκαν παραλείψεις 
που συνιστούν ανεπάρκεια ή ανακρίβεια κατά την κρί
ση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομι
κής υπηρεσίας αποφάσίζεται από τριμελή επιτροπή, η 
οποία συνιστάται στήν έδρα κάθε περιφέρειας διοική- 
σεως.

Η επιτροπή αυτή αποτελείται:
α) από τον επιθεωρητή δημόσιων οικονομικών υπη

ρεσιών που εποπτεύει την αρμόδια οικονομική υπηρε
σία, ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, β) από ε
πιθεωρητή δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών που επο
πτεύει δημόσια οικονομική υπηρεσία, η οποία βρίσκε
ται μέσα στην ίδια περιφέρεια διοικήσεως, ή από το 
νόμιμο αναπληρωτή του και γ) από έναν ιδιώτη που εί
ναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη
τηρίου, 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 επιτηδευμα- 
τιών που εδρεύουν στην περιφέρεια της τέως διοική- 
σεως πρωτευούσης η επιτροπή συνιστάται στο Υπουρ
γείο Οικονομικών και αποτελείται: 

α) από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Ελέγ
χων και Βιβλίων και Στοιχείων της Κεντρικής Υπηρε
σίας του Υπουργείου Οικονομικών ή τους νόμιμους α
ναπληρωτές 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 Επιμλετηρίου ή το νόμιμο αναπληρωτή, 
ως μέλος.

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

2. Η θητεία του τρίτου μέλους των επιτροπών της 
προηγούμενης παραγράφου είναι διετής και αρχίζει 
από τη χρονολογία που το πρόσωπο αυτό ορίστηκε ως 
μέλος της επιτροπής.

Το πρόσωπο αυτό επιλέγεται από πίνακα τριών (3) 
τουλάχιστον μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου, τον οποίο υποχρεούται η διοίκηση αυ
τού να καταρτίσει και να τον υποβάλλει μέχρι 20 Ια
νουάριου κάθε δεύτερου έτους στον Υπουργό Οικονομι
κών. Κατ’ εξαίρεση, για την πρώτη διετία, ο πίνακας 
αυτός πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομι
κών μέχρι τις 31 Αυγούστου 1990.

3. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπη
ρεσίας, όταν κρίνει ως ανεπαρκή ή ανακριβή τα βιβλία 
και στοιχεία του επιτηδευματία τρίτης κατηγορίας του 
Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων υποχρεούται, εφ' ό
σον αυτό θα ζητηθεί εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο 
επιτηδευματία, όπως πριν από κάθε άλλη διαδικαστική 
ενέργεια παραπέμψει την υπόθεση στην επιτροπή της 
παραγράφου 1.

Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρε
σίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στο φο
ρολογούμενο την αιτιολογημένη κρίση του για τις δια
πιστώσεις του, οι οποίες συνιστούν ανεπάρκεια ή ανα
κρίβεια των βιβλίων και στοιχείων. Ο ενδιαφερόμενος 
επιτηδευματίας δύναται να λάβει γνώση των στοιχείων 
του φακέλλου και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση του οικείου εγγράφου σε αυτόν, 
να υποβάλλει την αίτηση με τις αντιρρήσεις του.

Η αίτηση του επιτηδευματία κατατίθεται στον προϊ
στάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρε
σίας, ο οποίος μαζί με τις απόψεις του την παραπέμπει 
στην επιτροπή της παραγράφου 1.

4. Η κατά την παράγραφο 1 επιτροπή αποφαίνεται με 
αιτιολογημένη απόφασή της αν συντρέχουν αποχρών- 
τες λόγοι απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων του ε- 
πιτηδευματία. Η επιτροπή δικαιούται να διατάσσει και 
συμπληρωματικό έλεγχο και να διευκρινισθούν οι λό
γοι 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 συγ
κροτούνται οι πιό πάνω επιτροπές, καθορίζονται όσο α
φορούν τη λειτουργία αυτών, ορίζεται η αποζημίωση 
του προέδρου, των μελών και του γραμματέα αυτών, κα
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρ
μογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. Επίσης, pf ό
μοιες αποφάσεις μπορεί να συνιστώνται περισσότερες 
επιτροπές στις περιφέρειες διοικήσεως καθώς και στην 
περιφέρεια της τέως διοικήσεως πρωτευούσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ'
Άσκηση αγροτικής πολιτικής

, Άρθρο 110
Επανασύσταση και εκσυγχρονισμός της Αγροφυλακής

1. Επανασυνιστάται η Αγροφυλακή και υπάγεται 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Οι οργανικές θέσεις, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος 
λειτουργίας της ορίζονται από τις διατάξεις του ν.δ. 
3030/1954 «Περί Αγροφυλακής», όπως έχει συμπληρω
θεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα.
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2. Τις οργανικές θέσεις της προηγούμενης παρα
γράφου καταλαμβάνουν, με απόφαση του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης, οι υπηρετούντες κοινοτικοί φύλακες 
χωρίς άλλη διατύπωση και οι πολιτικοί υπάλληλοι του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, προτιμωμένων των 
προερχομένων από την Αγροφυλακή, μετά από αίτησή 
ους, υποβαλλόμενη εντός 20 ημερών από την έναρξη ι
σχύος του παρόντος.

Στους πολιτικούς υπαλλήλους που 0α ασκούν καθή
κοντα προϊσταμένων καταβάλλεται το προβλεπόμενο 
από το άρθρο Ι2του.ν. 1586/1986 επίδομα θέσης.

3. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται ύ
στερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων, ρυθμί
ζονται τα ακόλουθα θέματα:

α. Οργάνωση, λειτουργία και έδρα των υπηρεσιών α
γροφυλακής.

β. Αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή κατάργηση υπηρε
σιών και σύσταση νέων.

γ. Αύξηση ή μείωση οργανικών θέσεων του προσωπι
κού.

δ. Σύσταση θέσεων και βαθμών ή κατάργηση αυτών.
ε. Προέλευση, προσόντα, διαδικασία επιλογής για 

κατάταξη, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, κρίσεις, προαγω
γές, όριο ηλικίας, απολύσεις και κάθε άλλο σχετικό με 
την κατάσταση του προσωπικού της Αγροφυλακής.

στ. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, ίδρυση και κατάρ
γηση Σχολών Αγροφυλακής.

ζ. Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία υπηρεσια
κών συμβουλίων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ρυθ
μίζονται θέματα στολής, οπλισμού και λοιπών εφοδίων 
του προσωπικού Αγροφυλακής.

5. Οι υπάρχουσες στους εκτελούμενους προϋπολογι
σμούς εξόδων των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημό
σιας Τάξης πιστώσεις για τις θέσεις προσωπικού, προ
μήθειες και έξοδα υπηρεσιών αγροτικής ασφάλειας με- 
ταφέρονται και ενοποιούνται σε ενιαίο προϋπολογι
σμό, ο οποίος, με απόφαση των Υπουργών Οικονομι
κών και Δημόσιας Τάξης εκτελείται ως προϋπολογι
σμός εξόδων Αγροφυλακής. Τα ακίνητα, τα μέσα, ο ο
πλισμός και κάθε είδους υλικό της τέως Αγροφυλακής, 
που παραδόθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, περιέρ
χονται στη Διαχείριση του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης-

6. Οι αγροφύλακες και πολιτικοί υπάλληλοι που 
προέρχονται από την Αγροφυλακή εξακολουθούν να υ
πάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Προνοίας Υπαλ
λήλων Αγροφυλακής, οι τελευταίοι ακόμη και στην πε
ρίπτωση που δεν υπέβαλαν αίτηση ένταξης.

Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης που δεν προέρχεται από την Αγροφυλακή και εν
ταχθεί, με αίτησή του, μπορεί να διατηρήσει την ασφά
λιση του Ταμείου του και εφ’ όσον επιθυμεί να ασφαλι
στεί και στο Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Αγροφυλα
κής-'

7. Μέχρι τη δημοσίευση των διαπιστωτικών αποφά
σεων του Υ.Δ.Τ. για ένταξη και ολοκλήρωση των διαδι
κασιών επανασύστασης και λειτουργίας της Αγροφυ
λακής ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 1481/1984 
«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» καθώς και 
οι διατάξεις του ν. 1586/1986 και των π.δ. 52/1987 και 
197/1990 του Υ.Δ.Τ.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ'

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδεία 
και Θρησκευμάτων

Άρθρο 111

Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευσης

Τα πρότυπα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία τω 
τέως παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγα 
γών εξακολουθούν να λειτουργούν ως πειραματικά νη 
πιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Η οργάνωση και λει 
τουργία των σχολείων αυτών, τα ζητήματα που αφε 
ρούν την τοποθέτηση προσωπικού σ’ αυτά και κάθε άλ 
λη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουρ 
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δήμο 
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μ 
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη 
σκευμάτων, ρυθμίζονται οι όροι, οι προδιαγραφές και ι 
διαδικασία για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λει 
τουργίας ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών λυ 
κείων, τεχνικών και επαγγελματικών σχολών και ενι 
αίων πολυκλαδικών λυκείων. Μέχρι την έκδοση τω' 
π.δ/των αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του β.δ. 685 
1972 (ΦΕΚ 196 A V192), όπως έχουν τροποποιηθεί και ι. 
σχύουν.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 682/197' 
εφαρμόζονται και γιά τα ιδιωτικά τεχνικά και επαγγελ 
ματικά λύκεια και τις ιδιωτικές τεχνικές και επάγγελμά 
τικές σχολές. Τα άρθρα 1,2 και 3 του π.δ. 13/1978 (ΦΕΚ 
4/1979 τευχ. Α') καταργούνται.

4. Από την έναρξη του σχολικού έτους 1990-91 ο 
προαγωγικές εξετάσεις των διαφόρων τάξεων όλων τωι 
ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
διενεργούνται από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς τω\ 
αντίστοιχων ιδιωτικών σχολείων, χωρίς συμμετοχή δη
μόσιων εκπαιδευτικών, ενώ οι απολυτήριες εξετάσεις 
των μαθητών των τελευταίων τάξεων των ίδιων σχο
λείων διενεργούνται από μικτές επιτροπές, αποτελούμε- 
νες από ίσο αριθμό δημόσιων εκπαιδευτικών και ιδιωτι
κών εκπαιδευτικών του αντίστοιχου σχολείου. Η σύν
θεση, η συγκρότηση και η λειτουργία των εξεταστικώι 
επιτροπών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζον
ται με αποφάσεις του Υπουργείου 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 καταρ- 
γούνται.

5. Από το έτος 1991 για την επιλογή αποφοίτων τε
χνικών 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 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδουν όλα τα α- 
παιτούμενα πιστοποιητικά, χωρίς να απαιτείται θεώρη
ση δημόσιας αρχής. ■

Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται από την αρμόδια διεύθυν
ση ή γραφείο εκπαίδευσης τα πιστοποιητικά που προο
ρίζονται για στρατολογική χρήση.
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7. Από το σχολικό έτος 1990-91 στη δεύτερη και την 
τρίτη τάξη των δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών και ε
παγγελματικών λυκείων και στην πρώτη και δεύτερη 
τάξη των δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών και επαγ
γελματικών σχολών μπορεί να λειτουργούν τμήματα, τα 
οποία παρακολουθούν αποκλειστικά απόφοιτοι γενι
κών λυκείων. Στα τμήματα αυτά διδάσκονται μόνο τα 
μαθήματα ειδικότητας που προβλέπονται από το αντί
στοιχο πρόγραμμα και η ξένη γλώσσα και όχι τα μαθή
ματα γενικής παιδείας, τα οποία οι μαθητές έχουν ήδη 
διδαχθεί στα γενικά λύκεια. Για τη συμπλήρωση του δι
δακτικού προγράμματος των τμημάτων αυτών μέχρι την 
κάλυψη συνολικα2 5 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας 
μπορεί να διδάσκονται επί πλέον μαθήματα, ενταγμένα 
στο κανονικό πρόγραμμα, κατά τα οριζόμενα με απο
φάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως.

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

9. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91 η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ
μιας Εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 
ΣΕΛΜΕ και ΣΕΑΔΕ ή σε τρία πειραματικά Περιφε
ρειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). Η λειτουργία 
των ΣΕΛΜΕ και ΣΕΛΔΕ 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 λεπτο
μέρεια που αφορά τη λειτουργία των τριών πειραματι
κών Π.Ε.Κ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91 καθορί
ζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως.

10. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την έκδοση 
της η αριθμ. IΒ/8304/11.9.1989 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 702 Β 71989), το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:/

«Αριθμ. ΙΒ/8304.
Υπολογισμός αποζημίωσης εκπαιδευτικών πρωτο

βάθμιας εκπαίδευσης, για πρόσθετη απασχόληση.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τήν επείγουσα ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού της 

αποζημίωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαί
δευσης, για πρόσθετη απασχόληση, αποφασίζουμε:

Η αποζημίωση του άρθρου 35 του ν. 1824/1988 «Ρύθ
μιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 296/Β/88) υπολογίζεται επί των αποδοχών της τε
λευταίας ημέρας του κάθε διδακτικού τριμήνου.

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

Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 1989

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Β. ΚΟΝΤΟΓΙ ΑΝΝΟΠΟ ΥΛΟΣ

11. Οι πληρωμές αποζημιώσεων σε εκπαιδευτικούς 
που ασκούν τα καθήκοντα, τα οποία προβλέπονται από 
τη ν.πρώτη περίοδο της παρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 1566/ 
1985, νομίμως έγιναν και γίνονται και πριν από την έκ
δοση του π.δ/τος της δεύτερης περιόδου της ίδιας παρα
γράφου.

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 οποιοδή- 
ποτε από τους κλάδους AT 1 έως AT 18 της Δευτεροβάθ
μιας Εκπαίδευσης ή της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών 
και Επαγγελμάτων.

13. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί τμήμα 
των προγραμμάτων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκ
παίδευσης.

Σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να 
συνειδητοποήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου 
με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαι
σθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με 
αυτό και να δραστηριοποιηθούν, με ειδικά προγράμμα
τα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αν
τιμετώπισής τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνι
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα 
πλαίσια και ο τρόπος εφαρμογής και χρηματοδότησης 
ειδικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπο
ρεί να αποσπάται για τρία (3) χρόνια ένας εκπαιδευτι
κός με απόφαση του οικείου νομάρχη, ως υπεύθυνος πε
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα καθήκοντα και οι αρ
μοδιότητες των υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευ
σης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοιες αποφάσεις 
μπορεί να ιδρύονται Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαί
δευσης (Κ.Π.Ε.) και να καθορίζονται οι στόχοι τους, 
καθώς και ο τρόπος στελέχωσης και λειτουργίας τους.

Οι δαπάνες των χωρών λειτουργίας των Κ.Π.Ε. αντι
μετωπίζονται από τις οικείες νομαρχίες, οι οποίες μπο
ρεί να επιχορηγούνται με πιστώσεις που εγγράφονται 
γΓ αυτόν το σκοπό στον προϋπολογισμό του Υπουρ
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη στέγαση των 
Κ.Π.Ε. μπορεί να διατίθενται σχολικά κτίρια που δε 
χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων με 
απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από πρόταση 
της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παι
δείας.

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

Άρθρο 112

Εκσυγχρονισμός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Τίτλοι για την εγγραφή σε ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ή για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
πρόσληψης υπαλλήλων αποτελεί το απολυτήριο Λυ
κείου. Η βαθμολογία σε κάθε είδους εξετάσεις επιλογής 
δεν αποτελεί τίτλο εγγραφής και λαμβάνεται υπόψη 
μόνο για την κατανομή των εισακτέων υποψηφίων στα
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όιυιψορϋ τμήματα των ελληνικών ιδρυμάτων Τριτοβάθ
μιας Εκπαίδευσης.

2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η απόφαση Η 2216 
(ΦΕΚ 261/ τ. Β 710.4.90) του Υπουργόυ Εθνικής Παι
δείας και Θρησκευμάτων, το κείμενο της οποίας έχει ως 
εξής:

«ΑριΟ. Η/2216 (ΦΕΚ 261/Β )
Παράταση θητείας μη διδακτόρων Επιμελητών, Βοη

θών και Επιστημονικών Συνεργατών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 1268/82 «Για τη 

δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ι
δρυμάτων» (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, Βοη
θών και Επιστημονικών Συνεργατών παρατείνονται αυ
τοδίκαια μέχρι 31.8.1991.

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

Αθήνα 26 Μαρτίου 1990 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ»)

3. Οι μη διδάκτορες επιμελητές, βοηθοί και επιστη
μονικοί συνεργάτες οφείλουν, μέχρι τη λήξη της θη
τείας τους, να ολοκληρώνουν και την εκπόνηση της 
διατριβής τους.

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

«δ. Πόροι των ακαδημαϊκών ερευνητικών ινστιτού
των είναι:

ϊ) Η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολο
γισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υ
πουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ϋ) Οι πρόσοδοι από την παροχή υπηρεσιών.
iii) Τα έσοδα από την πώληση των δημοσιευμάτων 

τους.
ΐν) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 

καθώς και κάθε άλλη τακτική ή έκτακτη εισφορά ημε
δαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων και 
ν) οι πρόσοδοι από την περιουσία τους».

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

«Η Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος, με την 
ειδική σύνθεσή της, οφείλει να προβεί στη ν εκλογή του 
διευθυντή και του αναπληρωτή του μέσα σε προθεσμία 
20 ημερών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η επιλογή γί
νεται μ&απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

6. Το εδάφιο α' της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 1771/ 
1988 αντικαθίσταται ως εξής:

«7.α) Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρ
θρου 31 του ν. 1514/1985 ανεξάρτητα ακαδημαϊκά ερευ
νητικά ινστιτούτα: ι) Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνο
λογίας Υπολογιστών, με έδρα την Πάτρα και ιι) Ερευ
νητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, με έδρα την 
Αθήνα, μετατρέπονται σε Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Ιν
στιτούτα.

Τα εν λόγω Ινστιτούτα συνδέονται αντίστοιχα με τα

Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κα 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Νομι 
κής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτου 
1990-91 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για το διορι 
σμό διευθυντών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του πα 
ρόντος άρθρου. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνική 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται το αργό 
τερο μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόν 
τος, μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης με την ει 
δική σύνθεση και της Συγκλήτου του οικείου ανωτάτο 
εκπαιδευτικού ιδρύματος, προσαρμόζονται οι διατάξει 
που διέπουν την λειτουργία των Ινστιτούτων αυτών στι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Στο άρθρο 10 του ν. 1771/1989 προστίθεται η ακό 
λουθη παράγραφος 8:

«8. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές α 
ποφάσεις που προβλέπονται από το παρόν άρθρο εκδί 
δονται, μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία του Επι 
στημονικού Συμβουλίου Πανεπιστημιακής Έρευναι 
και Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από γνώμη του Συμ 
βουλίου Ανώτατης Παιδείας».

8. Το άρθρο 3 του ν. 1698/1987 (ΦΕΚ 59/τ.Α '4.5.1987 
εφαρμόζεται και για τους υποτρόφους έλληνες ερευνη 
τές που έχουν εισαχθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημικό 
Ινστιτούτο της Φλωρεντίας κατά το ακαδημαϊκό έτοι 
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 vojaou 1698. 
1987 αντικαθίσταται από την έναρξη της ισχύος της ω: 
εξής:

«1. Με τη ν επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, r 
ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή τοι 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 1698/1981 
αντικαθίσταται ως εξής:

2α) Στους υποτρόφους έλληνες ερευνητές του Ευρω
παϊκού 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 
Υποτροφών. Τον ίδιο προϋπολογισμό θα βαρύνει και 
κάθε δαπάνη από τυχόν προσαυξήσεις λόγω καθυστε
ρημένης καταβολής».

11. Η αριθμ. ΙΑ/316/15.3.1988 απόφαση των Υπουρ
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονο
μικών (ΦΕΚ 188/τ.Β 76.4.1988) καταργεϊται.

12. Οι πτυχιούχοι μέσων σχολών των ν. 580/1970 και 
576/1977 κάτοχοι πτυχίου ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, οι οποίοι 
διορισμένοι ως εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΤΕΙ του ν. 
1586/1986 και υπηρετούν στη Μέση Εκπαίδευση επί δε
καετία τουλάχιστο μπορούν να εγγράφονται χωρίς εξε
τάσεις στο 3ο εξάμηνο σπουδών των ΤΕΙ μετά από αίτη
σή τους σε τμήμα της ειδικότητάς τους. Σε περίπτωση 
που έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη 
Μέση Εκπαίδευση, μπορούν να εγγράφονται στο 5ο ε
ξάμηνο σπουδών της αντίστοιχης ειδικότητάς τους.

Κάθε λεπτομέρεια που απαιτείται για την εφαρμογή 
της παραγράφου αυτής ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υ
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δη
μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

13. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την έκδοσή
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t0u το π.δ. 377/1990 «Μετονομασία της Ανώτατης Σχο
λής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών 
(Λ.ΣΟ.Ε.Ε.), τΓ|ς Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αθη
νών (ΑΓΣΑ), της Παντεϊου Ανωτάτης Σχολής Πολιτι
κών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ) και της Ανωτάτης Βιομηχα
νικής Σχολής Πειραιώς (ΑΒΣΠ), κατάτμηση - ίδρυση 
ιμημάτων και ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν»
(Α 166).

|4. Στο π.δ. που κυρώνεται με την προηγούμενη πα
ράγραφο, επιψέρονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Στο άρθρο 2 το Τμήμα Οργάνωσης Επιχειρήσεων 
και Λογιστικής μετονομάζεται σε τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Το Τμήμα Διοικητι
κής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ μπορεί να μετο
νομαστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας.

Με την απόφαση μπορεί να ορισθεί αριθμός εισα
κτέων, κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στο εδάφιο 
t της παραγράφου αυτής κατά το ακαδημαϊκό έτος 
1990-1991.

Ρ) Στο άρθρο 8 η πρώτη περίοδος της παρ. 2 αντικα
θίσταται ως εξής:

«2. Καθένα από τα τμήματα της προηγούμενης παρα
γράφου εκτός του Γενικού, χορηγεί ενιαίο πτυχίο γεω
πόνου με επί μέρους ειδικεύσεις ως ακολούθως:» 

γ) Προστίθεται παράγραφος 3 με το εξής περιεχόμε
νο:

«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 αντι- 
στοίχως».

ε) Στο άρθρο 29 προστίθεται παράγραφος με αύξοντα 
αριθμό 7 με το εξής περιεχόμενο:

«7. Στα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών εκτός του Τμήματος Διοικητικής των Επιχει
ρήσεων και Μάρκετινγκ του Παντεϊου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανε
πιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στα οποία δεν ορίζονται 
εισακτέοι, για το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991, μέσω των 
γενικών εξετάσεων, μπορούν να καταταγούν φοιτητές 
που εισάγονται στα άλλα τμήματα του οικείου ανώτα
του εκπαιδευτικού ιδρύματος, με απόφαση της Συγ
κλήτου και δήλωση προτίμησης των φοιτητών.

Με την απόφαση της Συγκλήτου ρυθμίζεται και κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάταξη λαμβάνε- 
ται υπόψη η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου από 
τις γενικές εξετάσεις.

Άρθρο 113

Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης

1. Το άρθρο 29 του ν. 1824/1989 αντικαθίσταται ως ε
ξής:

«I. Σκοπός του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων 
(Ο.Σ.Κ.) είναι η πρόσκτηση γηπέδων, η μελέτη, η κατα- 
°κευή, ο εξοπλισμός και η διαρρύθμιση κτιρίων διδα
κτηρίων και διοίκησης για το Υπουργείο Εθνικής Παι
δείας και Θρησκευμάτων, την Εκπαίδευση, την Επαγ
γελματική Κατάρτιση, τη Λαϊκή Επιμόρφωση και κάθε 
άλλη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτκού 
δικαίου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προηγούμε
νης παραγράφου ο Ο.Σ.Κ.:

α) Προμηθεύεται τα κάθε μορφής είδη εξοπλισμού 
για τις ανάγκες όλης της χώρας και τα διαθέτει σε σχο
λεία.

β) Καταρτίζει, τυποποιημένες μελέτες, προδιαγρα
φές σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ
παίδευσης, μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης και 
λαϊκής επιμόρφωσης και αντίστοιχων αθλητικών, ερ
γαστηριακών και βοηθητικών χώρων για τις ανάγκες 
όλης της χώρας.

γ) Μπορεί να επιχορηγεί τις νομαρχίες, τα ΑΕΙ, τα 
ΤΕ1 ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την 
εκτέλεση έργων που αναφέρονται στην παρ. 1 του πα
ρόντος άρθρου.

δ) Ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα σε σχέση με όλες 
τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του πα
ρόντος άρθρου ως προς τα έργα που αφορούν την Πρω
τοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την επαγγελ
ματική κατάρτιση και τη λαϊκή επιμόρφωση στους νο
μούς Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτι
κής Αττικής. Στους υπόλοιπους νομούς της χώρας τα 
αντίστοιχα εκτελεστικά καθήκοντα, εκτός από τα ανα- 
φερόμενα στα εδάφια α' και β' της παρούσας παραγρά
φου, ασκούν οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες των νο
μαρχιών.

ε) Παρακολουθεί μαζί με το Υπουργείο Εθνικής Παι
δείας και Θρησκευμάτων την εκτέλεση των προγραμ
μάτων σχολικής στέγης για την Πρωτοβάθμια και Δευ
τεροβάθμια Εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτση 
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 Παι
δείας και Θρησκευμάτων.

Στην περίπτωση αυτή θα μεταφέρονται στον προϋπο
λογισμό του Ο.Σ.Κ. οι αντίστοιχες πιστώσεις.

3. Καταργούνται οι αριθμ. ΣΤ 1/557/14.3.1984 (ΦΕΚ 
150 Β71984) και ΣΤ 1/2819/20.11.1986 (ΦΕΚ 820 Β7 
1986) κοινές υπουργικές αποφάσεις και κάθε άλλη διά
ταξη του αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρ
θρου.

4. Οι οικοδομικές άδειες των δημόσιων κτιρίων που 
ανεγείρονται με ευθύνη του Οργανισμού Σχολικών Κτι
ρίων (Ο.Σ.Κ.) εκδίδονται από τον Οργανισμό αυτόν. Με 
αποφάσεις, που εκδίδονται από τους Υπουργούς Εθνι
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι ό
ροι και οι διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών για 
τα κτίρια αυτά.

5. Ο καθορισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από καθαρί
στριες που εκτελούν το έργο αυτό με σύμβαση μίσθω
σης έργου, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και καθεμιάς από 
αυτές και καλύπτει ένα διδακτικό έτος. Οι συμβάσεις 
αυτές υπογράφονται από τον αντίστοιχο νομάρχη και 
από την κάθε καθαρίστρια και προβλέπουν αμοιβή ανά 
αίθουσα, το ετήσιο ύψος της οποίας προσδιορίζεται με 
κοινή απόλυση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δμοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κ,υβερνήσεως.

ό.α) Οι πιστώσεις για την επισκευή και συντήρηση 
των σχολικών κτιρίων εγγράφονται στον προϋπολογι
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σμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η κατανομή των πιστώ
σεων στις νομαρχίες γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η παραπέρα κα
τανομή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης των 
πιστώσεων που κατανεμήθηκαν σε κάθε νομαρχία, σύμ
φωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καθώς και η κατανομή 
των πιστώσεων των νομαρχιών που είναι εγγεγραμμένες 
στο νομαρχιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γί
νεται με απόφαση του οικείου νομάρχη. Η κατανομή 
στις σχολικές επιτροπές των ποσών που καθορίστηκαν 
για έργα επισκευών και συντηρήσεων γίνεται έπειτα 
από εισήγηση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επι
τροπής παιδείας και απόφαση του οικείου οργανισμού 
τοπικής αυτοδιοίκησης.

β)Από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δια
τίθεται το 12% των 2/3 της επιχορήγησης της περίπτω
σης α' της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 προς 
αυτούς, για αμοιβή καθαριστριών, λειτουργικές δαπά
νες των σχολείων και επισκευή ή συντήρηση σχολικών 
κτιρίων. Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ν. 
1080/1980), όπως διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί να 
προσαυξάνεται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτι
κού συμβουλίου, περαιτέρω μέχρι 25% προκειμένου το 
πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ε
νίσχυση 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 αντιμετώ
πιση των δαπανών επισκευής και συντήρησής τους. Οι 
επιχορηγήσεις αυτές καταβάλλονται σε τοπικό νόμι
σμα, σε τριμελείς εφορευτικές επιτροπές που αποτε
λούνται από ημεδαπούς ή ομογενείς που ορίζονται με α
ποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων ή της κατά τόπο Ελληνικής Προξενικής ή 
Διπλωματικής Αρχής, στις οποίες μετέχει απαραίτητα, 
ως τρίτο μέλος, ο δημόσιος ή κοινοτικός εκπαιδευτικός 
λειτουργός που ασκεί τα καθήκοντα του διευθυντή ή υ
ποδιευθυντή του σχολείου.

8. Τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολι
κών κυλικείων ρυθμίζονται με αποφάσεις των Υπουρ
γών Εσωτερκών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως.

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 δα
πάνες, εκμετάλλευση κυλικείων και δαπάνες επισκευής 
και συντήρησης σχολείων και έγιναν μέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται έγκυρες και ι
σχυρές και η απόδοση λογαριασμού γίνεται στα προ- 
βλεπόμενα όργανα από τις ισχύουσες γι’ αυτά διατά
ξεις ή στα όργανα που τα διαδέχθηκαν.

Επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων προς τα νομαρχιακά ταμεία για επι
σκευές σχολείων, οι οποίες έγιναν από την ισχύ του ν. 
1566/1985 μέχρι την έναρη ισχύος του παρόντος νόμου, 
θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

10. Το εδ. α' της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 320/1983 
(ΦΕΚ 116 Α ζ) και το άρθρο μόνο του π.δ. 186/1984 (ΦΕΚ 
61 Α') καταογούνται. Πράξεις που έγιναν κατ' εφαρμο

γή των διατάξεων αυτών διατηρούν την ισχύ τους. Με α
ποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, ορίζονται τα σχολεία, ν.π.δ.δ. ή υπηρε
σίες αρμοδιότητας του Υπουργείου αυτού, όπου περιέ- 
χεται η κινητή και ακίνητη περιουσία καθεμιάς από τις 
καταργημένες παιδαγωγικές ακαδημίες και σχολές νη
πιαγωγών. Προκειμένου περί ακινήτων, οι αποφάσεις 
αυτές μεταγράφονται ατελώς στα οικεία βιβλία μετα
γραφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ'

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας 

Άρθρο 114

Απαγόρευση ανοικοδόμησης δασικών εκτάσεων

1. Απαγορεύεται η ανέγερση οικοδομών, κτισμάτων 
και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων εντός δημόσιων ή ι
διωτικών δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων, 
που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαϊά, ε
ξαιρέσει των υπό του άρθρου 45 του ν. 998/1979 προβλε- 
πόμενων περιπτώσεων.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστο 
δύο ετών και χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιά
δες μέχρι πέντε εκατομμύρια δραχμές.

Μετατροπή ή αναστολή της ποινής δεν επιτρέπεται.
Η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφα

σης.

2. Ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτίσμα- 
τα. και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις ανωτέρω ε
κτάσεις κατεδαφίζονται υποχρεωτικά κατόπιν αποφά- 
σεως του οικείου νομάρχη από την τεχνική υπηρεσία 
της νομαρχίας με τη συνδρομή της δασικής υπηρεσίας.

3. Η απόφαση περί κατεδαφίσεως εκδίδεται μετά 
κλήτευση, προ δύο τουλάχιστον εργάσιμων ημερών, 
του φερόμενου ως κυρίου ή κατόχου της οικοδομής 
κ.λπ.ή του εργολάβου. Αν αυτοί δεν ανευρίσκονται, η 
κλήτευση τοιχοκολλάται στο ίδιο κτίσμα.

4. Για την κατεδάφιση συντάσσεται πρωτόκολλο, 
στο οποίο αναφέρονται τα ευρεθέντα στο κατεδαφιζό- 
μενο κινητά πράγματα, καθώς και το όνομα του διορι
ζόμενου μεσεγγυούχου. Εάν εντός 6 μηνών τα κινητά 
δεν διεκδικηθούν, περιέρχονται στην κυριότητα του 
Δημοσίου. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου μπορούν να ρυθμίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας.

5. Κατά της αποφάσεως του νομάρχη επιτρέπεται 
προσφυγή, εντός δύο (2) ημερών από της κοινοποιή- 
σεώς της σε οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους 
στην παρ. 3, ενώπιον του προέδρου τού διοικητικού 
πρωτοδικείου. Αν αυτοί δεν ανευρίσκονται, ως κοινο
ποίηση λογίζεται η τοιχοκόλληση αντίγραφου της α
ποφάσεως στο αυθαίρετο κτίσμα. Η δικάσιμος ορίζεται 
εντός τριών (3) ημερών από την κατάθεση της προσφυ
γής. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται η ε
πίδοσή της στον οικείο^νομάρχη επιμέλεια του προσ- 
φεύγοντος, εντός πέντε ημερών από την κατάθεσή της. 
Επίδοση στον Υπουργό Οικονομικών δεν απαιτείται.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδκα 
Φορολογικής Δικονομίας.

Η απόφαση εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από τη 
συζήτηση και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο ιιέσο.
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Η προθεσμία ή άσκηση της προσφυγής αναστέλλουν 
την εκτέλεση της αποφάσεως του νομάρχη.

6. Οι προηγούμενες παράγραφοι 2 έως και 5 εφαρ
μόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις κατεδάφι
σης κτιρίων ή εγκαταστάσεων, που προβλέπονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 998/1979.

7. Απαγορεύεται 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 φυ
λάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική 
ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) μέχρι ένα εκατομ
μύριο (1.000.000) δραχμές.

Άρθρο 115

Υποχρεωτική συνδρομή για την κατάσβεση πυρκαγιών 
σε δάση και δασικές εκτάσεις

Το άρθρο 31 του ν. 99S/1979 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 31

1. Οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι κά
τοικοι των δήμων και κοινοτήτων, στην περιφέρεια των 
οποίων εξερράγη πυρκαγιά, υποχρεούνται, αμέσως, με 
την καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπίστωση ή αναγγελία 
εκδήλωσης πυρκαγιάς, να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους για την κατάσβεση αυτής σε συνεργασία με τις δα
σικές και λοιπές αρμόδιες για την κατάσβεση της πυρ
καγιάς αρχές, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 28 του 
παρόντος. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι οδηγοί - 
χειριστές των οχημάτων της επόμενης παραγράφου. Οι 
αρνούμενοι με πρόθεση τη συνδρομή τους τιμωρούνται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Τα της οργα- 
νώσεως της προσφοράς των υπηρεσιών αυτών ρυθμί
ζονται με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση των 
Υπουργείων Γεωργίας και Εσωτερικών.

2. Οι κάτοχοι μηχανικών μέσων, που είναι κατάλλη
λα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, όπως μέσων μετα
φοράς, υδροφόρων, χωματουργικών μηχανημάτων και 
άλλων υποχρεούνται να θέσουν αυτά μετά των χειρι
στών - οδηγών τους στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, 
μόλις τους ζητηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οι αρνού- 
μενοι με πρόθεση τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχι
στον έξι μηνών.

3. Πέραν των κατά τις προηγούμενες παραγράφους 
κυρώσεων, σε περίπτωση άρνησης παροχής προσωπι
κών υπηρεσιών ή διάθεσης μηχανικών μέσων, με από
φαση του νομάρχη ή του δασάρχη ή των εντεταλμένων 
από αυτούς οργάνων επιτάσσονται οι αναγκαίες προσω
πικές υπηρεσίες και τα μηχανικά μέσα.

4. Όσοι κατά τα ανωτέρω προσφέρουν προσωπικές 
υπηρεσίες ή διαθέτουν μηχανικά μέσα αποζημιώνονται 
από τις δασικές υπηρεσίες μετά από αίτησή τους. Οι δα
πάνες αυτές βαρύνουν τις πιστώσεις του Υπουργείου 
Γεωργίας, που προορίζονται για την προστασία των δα
σών. Με απόφαση του νομάρχη ρυθμίζεται το ύψος των 
οικονομικών αποζημιώσεων. Επίσης με απόφαση του 
νομάρχη δύναται να απονέμεται η ηθική αμοιβή της έκ
φρασης ευαρέσκειας σ’ αυτούς που προσφέρουν εξαι
ρετικές υπηρεσίες στις προσπάθειες κατάσβεσης της 
πυρκαγιάς».

Άρθρο 116

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 265 του Ποινικού 
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«I. Με την επιφύλαξη της βαρύτερης τιμωρίας κατά 
τους όρους του άρθρου 264, όποιος με πρόθεση προξε
νεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έν
νοια του άρθρου 3 παράγραφοι I και 2 του ν. 998/1979 ή 
σε έκταση που έχει κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα, 
κατά την έννοια της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και με χρηματική ποινή από 
ένα έως δέκα εκατομμύρια δραχμές. Δεν επιτρέπεται με
τατροπή ή αναστολή της ποινής που επιβλήθηκε και η 
έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Αν η πράξη 
είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί η φωτιά σε μεγάλη έ
κταση, επιβάλλεται κάθειρξη».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 266 του Ποινικού Κώδικα αν
τικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν η πράξη του άρθρου 265 παρ. I τελέσθηκε από 
αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών 
και χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) έως 
ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, εκτός αν η πράξη 
τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Μετατροπή της 
ποινής που επιβλήθηκε δεν επιτρέπεται».

Άρθρο 117

Ποινές κατά παραβατών διατάξεων αναφερομένων 
στην αντιμετπωπιση των πυρκαγιών

Οι ποινές του άρθρου 69 του ν. 998/1979 μεταβάλλον
ται ως εξής: Στην περίπτωση της παρ. 1 εδάφ. β’ ορίζε
ται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρη
ματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων
(200.000) δραχμών. Στην περίπτωση της παρ. 2 ορίζεται 
ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη. Στην περίπτωση της 
παρ. 4 ορίζεται ποινή φυλάκισης μέχρι τρία έτη, αν επα
κολούθησε πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση. Στην 
περίπτωση της παρ. 5 ορίζεται ποινή φυλάκισης μέχρι 
ένα έτος ή χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδες
(100.000) δραχμές.

Άρθρο 118

Φύλαξη δημοτικών και κοινοτικών χώρων απορριμμά
των

1. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων λαμβά
νουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλούς φύλαξης των 
χώρων απορριμμάτων, για την αποφυγή ανάφλεξης και 
πρόκλησης πυρκαγιών.

2. Η παράλειψη λήψεως ή πλημμελής λήψη των κα
τά την προηγούμενη παράγραφο μέτρων αποτελεί σο
βαρή παράβαση των καθηκόντων τους και επισύρει τις 
ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρα
γράφου 2 του άρθρου 169 του π.δ. 323/1989 «περί Δημο
τικού και Κοινοτικού Κώδικα».

Άρθρο 119

Απαγόρευση ρίψεως υλικών ή απορριμμάτων σε δάση 
και δασικές εκτάσεις

Οι απορρίπτοντες χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής υ
λικά, απορρίμματα ή άλλα αντικείμενα σε δάση και δα
σικές εκτάσεις τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 
έξι μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακο- 
σίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.

Εαν για την απόρριψη χρησιμοποιήθηκε μηχανοκί
νητο μεταφορικό μέσο και ο δράστης είναι υπότροπος, 
το δικαστήριο διατάσσει και την αφαίρεση της άδειας 
μεταφοράς του χρησιμοποιηθέντος μεταφορικού μέσου 
αυτού από έναν έως τρεις μήνες.



1
ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ 1990I

I,

Άρθρο 120

'ποχρεωτική αναδάσωση δασικών εκτάσεων από ίο 
Δημόσιο

| 1. Οι κατά το άρθρο 38 του ν. 998/1979 υποχρεωτικές 
Αναδασώσεις δασών, δασικών και χορτολιβαδικών ε
λάσεων, για τις οποίες υφίσταται ιδιοκτησιακή αμφι
σβήτηση διοικητική ή δικαστική, μεταξύ Δημοσίου 
’{αι τρίτων, πραγματοποιούνται ακωλύτως από τις δασι- 

Λίς υπηρεσίες με δαπάνες του κράτους.
Εκτάσεις, στις οποίες απαγορεύονται ή απαγορεύτη

καν στο παρελθόν διακατοχικές πράξεις με απόφαση 
ιου εισαγγελέα κατά τη διαδικασία του άρθρου 22 του ν. 
1539/1938 και υπάρχει υποχρέωση αναδάσωσής τους, α- 
ιαδασώνονται υποχρεωτικά από το Δημόσιο."
Οι αναδασώσεις των πιο πάνω εκτάσεων μετά των α- 

,αγκαίων για την πραγματοποίηση των αναδασώσεων 
ίοιπών δασοτεχνικών έργων (δρόμων προσπέλασης, 
ιρακτών κ.λπ.)δεν αποτελούν διακατοχικές πράξεις εκ 
:ίρους του Δημοσίου και δεν επηρεάζουν καθ’ οιονδή- 
:οτε τρόπο το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των εκτά- 
;:ων.

2. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες επιτρέπεται από 
διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 4 και 42 παρ. 2 του ν. 

W1979 επιδότησης μέχρι του συνόλου της πραγματο- 
ιοιούμενης για την αναδάσωση ή την εκτέλεση των δα- 
ιοτεχνικών έργων δαπάνης και οι ιδιοκτήτες ή διακά- 
:οχοι δασών και δασικών εκτάσεων αδυνατούν ή αρ- 
•ούνται να εκτελέσουν τις σχετικές με την αναδάσωση 
:ργασίες, το κράτος με δαπάνες του πραγματοποιεί α- 
ιωλύτως τις εργασίες αυτές με τις δασικές υπηρεσίες 
:ου.

Άρθρο 121 

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των. διατάξεων αυτού του νόμου, εφ' όσον 
"ό αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από τη δη- 
ιοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


