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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ

ΡΥΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
- Εκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων 
κανονιστικού χαρακτήρα

- Σχέδια Νόμων σε τελικό στάδιο και ετήσιος προγραμματισμός

Με την από 19/2/96 Επιστολή - Εγκύκλιο (αριθ. πρωτ. Υ35) του 

Πρωθυπουργού επισημάνθηκε εκ νέου η ανάγκη ενημέρωσης για τις πράξεις που 

έχουν εκδοθεί και ζητήθηκε περιγραφή του σταδίου υλοποίησης αυτών που 

εκκρεμούν. Για την υποβοήθηση των επιμέρους υπηρεσιών, επισυνάφθηκε ειδικό 

για το κάθε Υπουργείο απόσπασμα από τον πίνακα των εξουσιοδοτικών 

διατάξεων των νόμων οι οποίες δεν είχαν εφαρμοσθεί. Ζητήθηκε επιπλέον 

ενημέρωση για τα σχέδια νόμων, αφενός ποιά βρίσκονταν σε τελικό στάδιο 

επεξεργασίας και αφετέρου ποιά συνιστούν τον σχετικό ετήσιο προγραμματισμό 

κάθε Υπουργείου. Η εικόνα της ανταπόκρισης στην Επιστολή - Εγκύκλιο είναι η 

εξής :

Τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών, Εμπορικής 

Ναυτιλίας και Πολιτισμού απέστειλαν πλήρη στοιχεία και ως προς τα τρία σκέλη. 

Τα σχετικά έγγραφα των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Αιγαίου δεν περιείχαν 

ενημέρωση ως προς το τελευταίο σκέλος, δηλ. τον ετήσιο προγραμματισμό σε 

σχέδια νόμων. Από το Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και Ανάπτυξης οι 

απαντήσεις περείχαν πλήρη στοιχεία μόνο ως προς το πρώτο σκέλος, δηλ. τις 

πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα.

Επίσης, το σχετικό έγγραφο του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας συνίστατο 

σε επισημάνσεις και προτάσεις σχετικά με την προώθηση και εφαρμογή του 

νομοθετικού έργου.



Έτσι τα Υπουργεία τα οποία δεν απάντησαν σε πρώτη φάση στην επιστολή 

ήταν τα εξής : Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Μακεδονίας 

- Θράκης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Μετά την διαπίστωση των παραπάνω, ακολούθησαν ειδικές υπενθυμιστικές 

Εγκύκλιοι του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου προς εκείνα από 

τα Υπουργεία τα οποία είτε δεν απάντησαν είτε δεν απάντησαν πλήρως καθώς 

και τηλεφωνική επικοινωνία για διευκρίνιση ή συλλογή επιπλέον στοιχείων.

Στις επιμερους Εγκυκλίους απάντησαν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, 

Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (Γ. Γραμματεία Δημοσίων Έργων), Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης, 

Μακεδονίας - Θράκης. Έτσι τα Υπουργεία που δεν έχουν αποστείλει κανένα 

ενημερωτικό έγγραφο είναι τα Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, 

Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τύπου και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης.

Οι πίνακες που ακολουθούν, κατά υπουργείο, περιέχουν α) τις πράξεις που 

εκδόθηκαν (και για τις οποίες υπήρξε σχετική ενημέρωση) από την ημερομηνία 

ανάληψης καθηκόντων της Κυβέρνησης (22/1/1996) , β) τις οφειλόμενες προς 

έκδοση πράξεις με την αντίστοιχη απάντηση από το οικείο Υπουργείο και γ) τη 

δραστηριότητα κατά υπουργείο σε επεξεργασία σχέδίων νόμων καθώς και τον 

σχετικό ετήσιο προγραμματισμό (με βάση τα στοιχεία από τις απαντήσεις των 

επιμέρους υπουργείων). Στο τέλος παρατίθεται ο κατάλογος των νόμων που 

υπήρξαν ως τώρα αντικείμενο της παρούσας εργασίας.

Αθήνα 6 Ιουνίου 1996



ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 22/1/96.

Υπουργός Νόμος

2240/94
Υπ. Εσωτερ. άρθρο 6 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο μπορούν
Δ.Δ.& Αποκ. παράγρ. 12 να κωδικοποιούνται οι διατάξεις των νόμων

για την Περιφέρεια και και τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση σε ιδιαίτερο κείμενο κάθε 
κατηγορίας διατάξεων.

(Αντικατάσταση της διάταξης της παραγρ. 
3 εδ. α’ του αρθ. 58 του ν. 2218/94 που 
προέβλεπε ενιαίο κείμενο για τις διατάξεις 
σχετικά με την Περιφέρεια).

- ΠΔ 30 (ΦΕΚ 21 Α ' Ζ2.2.96) Κωδικοποίηση 
σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο “Κώδικας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης' των 
ισχυουσών διατάξεων για τη Ν.Α..

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

2344/95  
ΦΕΚ 212Α’ 
11/10/95

Υπ. Εσωτερ. άρθρο 5
Δ.Δ.& Αποκέντ. παΡ· 1Υ 

εδ.β
ΥΑ με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα που 
αφορούν τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη 
διάρκεια θητείας των μελών και τη 
λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου 
Πολιτικής Προστασίας (που συνιστάται με 
την παρ. 1 του ίδιου άρθρου).

Με το αρθ. 3ο παρ. 10α' του ν. 2347/95  
έχει ανασταλεί η εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 2344/95 για 6 μήνες, δηλ. μέχρι 
11/4/96.
Με ευθύνη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. & Α. μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία θα ρυθμισθουν τα 
σχετικά θέματα.

2344/95

Υπ. Εσ.Δ.Δ.& άρθρο 11 ΥΑ με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα που
Αποκέντρωσης παΡ· 4 αφορούν τη λειτουργία του Συντονιστικού

Διϋπουργικού Οργάνου (που συνιστάται με 
την παρ. 1 του άρθρου αυτού).
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Με το αρθ. 3ο παρ. 10α' του ν. 2347/95  
έχει ανασταλεί η εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 2344/95 για 6 μήνες, δηλ. μέχρι 
11/4/96.
Με ευθύνη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. & Α. μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία θα ρυθμισθουν τα 
σχετικά θέματα.

2344/95

Υπ. Εσ.Δ.Δ.& 
Αποκέντρωσης

άρθρο 12 
παρ. 3

ΥΑ με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα που 
αφορούν τη λειτουργία του Συντονιστικού 
Νομαρχιακού Οργάνου (που συνιστάται με 
την παρ. 1 του άρθρου αυτού).

Με το αρθ. 3ο παρ. 10α' του ν. 2347/95  
έχει ανασταλεί η εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 2344/95 για 6 μήνες, δηλ. μέχρι 
11/4/96.
Με ευθύνη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. & Α. μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία θα ρυθμισθούν τα 
σχετικά θέματα.

2344/95

Υπ. Εσ.Δ.Δ.& 
Αποκέντρωσης

άρθρο 16 
παρ. 1

ΥΑ, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση 
του οικείου νομάρχη και σχετικές εισηγήσεις 
των αντίστοιχων συμβουλίων περιοχής ή 
δημοτικών συμβουλίων, με την οποία 
καθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης
εθελοντικών ομάδων πολιτών.

- Εκδίδεται, μ ετά  από πρόταση του οικείου 
Νομάρχη κατά περίπτωση.

- Στο Νομάρχη εισηγούνται σχετικά τα
αντίστοιχα συμβούλια περιοχής ή
δημοτικά συμβούλια.

Υπ. Εσ.Δ.ΔΛ 
Αποκέντρωσης

2347/95  
ΦΕΚ 221Α’
30/10/95

ΥΑ με την οποία ρυθμίζονται τα σχετικά με 
άρθρο 3ο την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής
παρ. 10 β προστασίας, τους υπόχρεους προς τούτο 
(προσθ. παρ. αρμόδιους κεντρικούς ή περιφερειακούς 
4 στο φορείς, την έγκριση και υλοποίηση των
άρθρο 16 σχεδίων αυτών, τα όργανα και την ευθύνη



Υπ. Εσ.,Δ.Δ. & 
Αποκέντρωσης 
Υπ. Οικονομ. 
αρμόδ. Υπ.

Υπ. Εσωτερ. 
Δ.Δ.& Αποκ. 
οικείος Υπ.

Υπ. Εσωτερ. 
Δ.Δ.& Αποκ.

ν.2344/9) παροχής βοήθειας στις περιπτώσεις των
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

Με το αρθ. 3ο παρ. 10α’ του ν. 2347/95  
έχει ανασταλεί η εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 2344/95 για 6 μήνες, δηλ. μέχρι 
11/4/96.
Με ευθύνη του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. & Α. μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία θα ρυθμισθουν τα 
σχετικά θέματα.

2349/95  
ΦΕΚ 
224 Α’
1/11/95
άρθρο 3 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία
παρ. 7α καταρτίζονται οι οργανισμοί των
(αντικ.παρ.1 υπουργείων και αυτοτελών δημόσιων 
άρθρ. 6 Ν. υπηρεσιών ως προς το περιεχόμενο των 
2026/92) οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των 

άρθρων 1 και 2 του ν. 51/1975 (ΦΕΚ 125 Α’) 
όπως ισχύουν.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη με την 
προώθηση από μέρους Υπουργείων και 
Ν.Π.Δ.Δ. σχεδίων νέων οργανισμών. 
Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται στο 
Υπουργείο η σύνταξη σχεδίου οργανισμού - 
πιλότου για όλο το Δημόσιο Τομέα.

2190/94
αρθ. 32 Πρόταση έκδοσης άπαξ Π Δ/τος για
παράγρ. 14 καθιέρωση συστήματος μετάθέσεων με 

αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) και ορισμό των 
κατηγοριών μεταθέσεων, των κριτηρίων και 
των συντελεστών αυτών.

Η έκδοση των ΠΔ/των βρίσκεται σε εξέλιξη 
από κάθε Υπουργείο ξεχωριστά, ορισμένα δε 
έχουν ολοκληρωθεί.

2190/94
αρθ. 35 Πρόταση έκδοσης, μέχρι 30/9/94, ΠΔ/τος
παράγρ. 2 με το οποίο είναι δυνατό να καθοριστούν οι



οικείος Υπ.

Υπ. Εσωτερ. 
Δ.Δ.& Αποκ.

Υπ. Εσωτερ. 
Δ.Δ.& Αποκ.

Υπ. Εσωτερ. 
Δ.Δ.& Αποκ.

Υπ. Εσωτερ. 
Δ.Δ.& Αποκ.

κατά ειδικότητα κλάδου οργανικές θέσεις κάθε 
υπηρεσίας και τα καθήκοντα των υπαλλήλων 
κατά ειδικότητα, κλάδο και βαθμό.

Ρυθμίσεις ενόψη νέου κώδικα.

2190/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος, μετά από γνώμη της
αρθ. 38 ΑΔΕΔΥ, για ορισμό συστήματος αξιολόγησης
παράγρ. 8 των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού 

των δημόσιων υπηρεσιών - πλην των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και ν.π.δ.δ..

Το σχέδιο ΠΔ για το νέο σύστημα 
αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων έχει 
σ ταλεί ήδη σε όλα τα Υπουργεία και τα ν.π. 
για την έκφραση τελικής γνώμης.

2266/94  
ΦΕΚ 218Α’
13/12/1994

άρθρο 2 ΥΑ , δημοσιευτέα στη ΕτΚ, με την οποία
παρ. 1 συγκροτείται το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας

Διοίκησης (Σ.Ε.Λ.Δ.).

Επανεξετάζεται το θέμα στα πλαίσια 
καθιέρωσης του νέου θεσμού του 
Ο Β υ Ω ε Μ Α Ν .

2266/94 ΥΑ , ύστερα από πρόταση της Διοικούσας 
αρθ. 3 Επιτροπής, με την οποία ρυθμίζονται τα
παρ. 6 κριτήρια, ο τύπος, ο τρόπος και οι

αναγκαίες λεπτομέρειες για την αξιολόγηση 
των ελεγκτών.

Επανεξετάζεται το θέμα ως ανωτέρω.

2196/94 
ΦΕΚ 41 Α’
22/3/94
αρθ.14 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο
παρ. 2 επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο

κείμενο και η διατύπωση στη δημοτική των 
διατάξεων του Ν. 1180/1981, που αφορά την 
εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα,



συμπληρώνονται και τροποποιούνται με τον 
παρόντα νόμο.

Δεν έχει εκδοθεί ακόμη.

Υπουργός

Υπ.
Εθνικής
Άμυνας

Υπ. Εθνικής 
Άμυνας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νόμος

2292/1995 
ΦΕΚ 35 Α’
15/2/95

άρθρο 5 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
παρ. 17 κυρώνονται οι κανονισμοί που εκδίδονται από

τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από 
εισηγήσεις των Αρχηγών Γ.Ε.Ε.Θ.Α., Γενικών 
Επιτελείων και Κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων και μετά από επεξεργασία στο 
Επιτελείο Υ.Ε.Θ.Α. και ρυθμίζουν τα παρακάτω 
θέματα, (α-η).

Η εξουσιοδότηση αυτή αφορά τους 
εσωτερικούς κανονισμούς υπηρεσίας των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Η διάταξη αυτή υπήρχε 
και στον καταργηθέντα από τον ανωτέρω 
νόμο, ν.660/77.
Σε εφαρμογή της διατάξεως αυτής ήδη 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας 
του από το Επιτελείο ΥΕΘΑ, ο Κανονισμός 
της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ προωθείται 
από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΕΘΑ και ο 
Κανονισμός του Στρατού Ξηρός (Κανονισμός 
20-1) και ο αντίστοιχος του Πολεμικού 
Ναυτικού.

2292/95 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, με το οποίο μπορεί να 
άρθρο 5 ιδρύονται Ιντιτσύτα ως Ν.Π.Ι.Δ., επιχορηγούμενα 
παρ. 22 από το Υπ. Εθνικής Άμυνας, με σκοπό την 

παροχή στον Υπουργό Εθν. Άμυνας απόψεων ή 
γνωμών σε θέματα αμυντικής πολιτικής και 
εξοπλισμών.

Το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων του 
ΥΠΕΘΑ είναι έτοιμο για αποστολή στο Σ τΕ

2292/95 Πρόταση έκδοσης ΠΔ /των για ρύθμιση των 
άρθρο 25 σχετικών με την εποπτεία, διοίκηση,



Υπ. Εθνικής 
‘Αμυνας

Υπ. Εθνικής 
‘Αμυνας

Υπ. Εθνικής 
‘Αμυνας

Υπ. Εθνικής 
Αμυνας

παρ. 8β οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της
Ε.Μ.Υ. και κάθε λεπτομέρεια που αφορά το 
έργο της, καθώς και την πολιτική διαθέσεως 
μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων.

Τροποιήθηκε και πρόκειται να σ ταλεί στο 
Σ τΕ

2292/95
άρθρο 27 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος για καθορισμό της 
παρ.3 οργάνωσης, δομής και λειτουργίας των

Ερευνητικών Κέντρων, καθώς επίσης και των 
βαθμιδών εξέλιξης και των απαιτούμενων 
προσόντων του επιστημονικού και λοιπού 
προσωπικού των εν λόγω Κέντρων.

Το σχέδιο ΠΔ επεξεργάζεται το νεοσυσταθέν με 
τον ίδιο νόμο Επιτελείο ΥΕΘΑ.

2304/95 
ΦΕΚ 83 Α ’
11/5/95

άρθρο 6
παρ. 4 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, μετά από σύμφωνη

γνώμη του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 
με το οποίο καθορίζονται ο τρόπος 
προκηρύξεως του διαγωνισμού για την 
πλήρωση των κενών θέσεων δικαστικών 
λειτουργών του δικαστικού σώματος ενόπλων 
δυνάμεων, οι αναγκαίες δημοσιεύσεις κ.τ.λ..

Προωθείται αρμοδίως.

2304 /95
άρθρο 134 ΥΑ με την οποία καθιερώνεται ενιαίο έντυπο 
παρ. 5 για τις εκθέσεις επιθεώρησης των δικαστικών

λειτουργών. Στο έντυπο αυτό περιλαμβάνονται 
τα στοιχεία του επιθεωρούμενου, τα 
αξιολογούμενα προσόντα του και χώρος για 
την ειδική αιτιολογία ή ειδικές και άλλες 
παρατηρήσεις.

Προωθείται αρμοδίως



2304 /95
Υπ.Εθν. άρθρο 146 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των, κυρωτικών των
Άμυνας κανονισμών, οι οποίοι καταρτίζονται μετά από

πρόταση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 
και καθορίζουν τα θέματα οργανώσεως και 
λειτουργίας εν γένει του Αναθεωρητικού 
Δικαστηρίου και των στρατιωτικών 
δικαστηρίων κ.τ.λ.

Προωθείται αρμοδίως.

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ

Τίτλος - Αντικείμενο

α. Ιεραρχία, Εξέλιξη των Μονίμων 
Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

α. Μισθολόγιο στρατιωτικών.

β. Ρύθμιση θεμάτων θητείας, 
ανυποτάκτων.

γ. Παλάίκή Άμυνα.

δ. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα.

ε. Ιεραρχία, Εξέλιξη των Μονίμων 
Υπαξιωματικών των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Στάδιο επεξεργασίας

Βρίσκεται στην ΚΕΝΕ για 
επεξεργασία.

Τελικό στάδιο επεξεργασίας

Αρχική επεξεργασία στο 
Υπουργείο

α. Αναμόρφωση του Ιδρυτικού Νόμου 
του Πολεμικού Μουσείου (Σχέδιο 
Νόμου Περί Πολεμικού Μουσείου)”.

β. Σχέδιο Νόμου για την σύσταση 
Σώματος Στρατιωτικών Νομικών 
Συμβούλων.

γ. Αναθεώρηση του ΝΔ 107/73 “Περί 
χορηγήσεως Αναστολής Κατατάξεως 
εις Εφέδρους εν Επιστρατεύσει”.

ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ



Υπουργός Νόμος

Υπουργός
Εξωτερικών
Υπ.Εθν.Π.& Θρ.

2317/95 
ΦΕΚ 125Α’
19/6/95

άρθρο 2ο ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
παρ. 1 ειδικότερες μορφές συνεργασίας του
(αντικ. τελ. Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού και του 
εδ.παρ.1αρ.1 Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, σχετικά με 
9ν.2026/92) τη διατήρηση, καλλιέργεια, προβολή και 

διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο 
εξωτερικό.

Πρόκειται να τροποποιηθεί η παραπάνω 
διάταξη με νέα νομοθετική ρύθμιση η 
οποία θα θέτει και προθεσμία έκδοσης 
της ΚΥΑ/σης.

2317/95
Υπ. Εξωτερικών άρθρο 2ο Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, που
Υπ.Πολιτισμού παρ. 2 εκδίδεται μέσα σε ένα έτος από τη

δημοσίευση του παρόντος, με το
οποίο καταρτίζεται ο οργανισμός του 
“Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού" , που 
συστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 2026/92 
και καθορίζονται τα της λειτουργίας του 
σύμφωνα με το σκοπό του.

Προσδιορίζονται από την συσταθείσα ad 
hoc Επιτροπή για θέματα Απόδημου 
Ελληνισμού, οι γενικές αρχές για την 
αναμόρφωση του Κανονισμού του 
Ιδρύματος (νομοθετικήρύθμιση).

2337/95
ΦΕΚ190Α’
12/9/95

Υπ.Εξωτερικών άρθρο 2ο
παρ. α ΥΑ/σεις με τις οποίες ρυθμίζονται τα 

ακόλουθα θέματα σχετικά με την 
εκτέλεση των Συμβάσεων για τη 
μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ - 
ΟΕϋΕΡΟΡ) στη Θεσ/νίκη :
1. Μεταβίβαση στο ΕΚΑΕΚ (ΟΕϋΕΡΟΡ) 
της κυριότητας του ακινήτου της μόνιμης 
εγκατάστασης αυτού, μετά την 
ολοκλήρωση της ανέγερσης των επ’



αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων. 2. 
Έγκριση του πρακτικού παράδοσης - 
παραλαβής των κτιριακών
εγκαταστάσεων της μόνιμης
εγατάστασης του ΕΚΑΕΚ (ΟΕϋΕΡΟΡ). 3. 
α) Ορισμός των εκπροσώπων του 
Ελληνικού Δημοσίου στις προβλεπόμενες 
Επιτροπές, β) έκδοση διαπιστωτικών 
πράξεων για τη σύνθεση των ανωτέρω 
Επιτροπών κ.τ.λ.. 4. Καθορισμός κάθε 
λεπτομέρειας για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου 
που απορρέουν από τις κυρούμενες 
Συμβάσεις.

θα εκδοθούν εμπροθέσμως από τον 
αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό 
Εξωτερικών.

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ

Στάδιο επεξεργασίας
Τίτλος - Αντικείμενο

α. Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη Έχει συνταχθεί το σχέδιο
νέου Οργανισμού του Υπουργείου νομού.
Εξωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπουργός Νόμος
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 22/1/86

Υπ.Εθν. Οικον.
Υπ. Οικονομικών 
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
Υπ. Εμπορίου

2328/95  
ΦΕΚ 159Α’ 
3/8 /95
άρθρο 15 
παρ. 3

Πρόταση έδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού 
(Ονομαστικοποίηση - υποχρεωτικά - των 
μετοχών των ελληνικών α.ε. που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου).

(Προσθήκη εδαφίου με την παρ. 2 του άρθρου 
11ου του ν. 2372/96)

ΠΔ 82 (ΦΕΚ 66 Α ’ 11/4/96)



2320/95 
ΦΕΚ 133Α’ 
22/6/95

Υπ. Εθν.Οικ. άΡθΡ0 1
Υπ. Οικονομ. παΡ·1Υ
Υπ.Υγείας,Πρ. τελ· εδαΦ· 
&
Κοινών.
Ασφαλ.

ΚΥΑ με την οποία, σε περίπτωση που ο 
δείκτης τιμών καταναλωτή αυξηθεί μέσα 
στο έτος 1995 κατά ποσοστό ανώτερο του 
έξι τοις εκατό, θα χορηγηθεί διορθωτικό 
ποσό αύξησης το οποίο θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ των ως άνω χορηγούμενων 
αυξήσεων και του τιμάριθμου. Η αύξηση 
αυτή θα υπολογισθεί στις συντάξεις και τα 
βοηθήματα, όπως θα διαμορφωθούν την 31η 
Δεκεμβρίου 1995.

ΚΥΑ αρι θ. Γ 1276/106/0092/14.2.96 περί 
χορηγήσεως διορθωτικού ποσού αύξησης 
των συντάξεων έτους 1995 (ΦΕΚ 98Β).

ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπουργός Νόμος

Υπ. Εθνικής 
Οικονομίας

Υπ. Εμπορίου

2187/94 
ΦΕΚ 16Α’ 
8/2/1994

άρθρο 11 
παράγρ.ΐγ

Κοινή ΥΑ για ρύθμιση των θεμάτων των 
σχετικά με την ομαλή μετάβαση του Σώματος 
Ορκωτών Λογιστών στο νέο θεσμικό πλαίσιο 
του αρθ. 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α’).

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

Υπ.
Εθν. Οικ.

2198/94 
ΦΕΚ 43Α’
22/3/1994

αρθ. 18 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος, ύστερα από γνώμη
παράγρ. 8 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με το οποίο 

μπορεί να κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο η 
νομοθεσία για την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς.

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.



Υπ. Εθν.Οικον. 
Υπ. Εμπορ.

Υπ.
Εθν.Οικον.
Υπ.Οικον.

Υπ.
Εθν.Οικον.

2231/94 
ΦΕΚ 139Α’
31/8/1994

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος, μετά από γνώμη του 
άρθρα 18 Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, 
παράγρ. 7 για ρύθμιση κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας 

για την προσαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας περί του Σώματος Ορκωτών 
Ελεγκτών στις διατάξεις αυτού του άρθρου 
και πρόβλεψη των αναγκαίων ρυθμίσεων για 
την ομαλή μετάβαση και λειτουργία του 
Σώματος Ορκωτών Λογιστών, ως καθαυτό 
εθνικού ελεγκτικού φορέα, στο νέο θεσμικό 
πλαίσιο του άρθρου 75 του ν. 1969/1991 
(σχετικά με το ΠΔ για την οργάνωση και 
λειτουργία του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών).

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

2232/94  
ΦΕΚ 140Α’
31/8/94

άρθρο 8 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των, έπειτα από
παράγρ. 1 γνώμη της ολομέλειας της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής , για καθορισμό του 
αριθμού των θέσεων του επιστημονικού και 
του διοικητικού προσωπικού της (Ο.Κ.Ε.), 
των απαραίτητων προσόντων τους και του 
αριθμού των προς κάλυψη θέσεων.

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

2234/94 
ΦΕΚ 142Α’
31/8/94 ΥΑ με την οποία καθορίζονται ο τρόπος και 

οι λεπτομέρειες για την επιστροφή της 
άρθρο 1α επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου 

που τυχόν είχε καταβληθεί, για τις 
περιπτώσεις που οι κτιριακές αυτές 
εγκαταστάσεις έχουν συμπεριληφθεί σε 
επενδύσεις που υπήχθησαν στις διατάξεις 
του ν. 1262/1982 ή του παρόντος νόμου και 
δεν ολοκληρώθηκαν ή δεν παρήλθε δεκαετία 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
σχετικής απόφασης ολοκλήρωσής τους.

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.



Υπ.Εθν.Οικ.
2234/94 
άρθρο 1 
παρ. 8β

ΥΑ/σεις με τις οποίες συνιστώνται 
(προκειμέναυ για επενδύσεις άνω των πέντε 
δισεκατομμυρίων και έως είκοσι πέντε 
δισεκατομμύρια δραχμές) ειδικά όργανα για 
τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης των 
επενδυτικών σχεδίων με βάση τους όρους 
και τις  προϋποθέσεις του νόμου και της 
σχετικής εγκριτικής απόφασης. Τα όργανα 
αυτά αποτελούνται από έναν ανώτερο 
υπάλληλο του υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, έναν ανώτερο υπάλληλο της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και έναν 
εξωτερικό εκτιμητή.
(Προσθήκη στην παράγρ. 2 του άρθρου 8 
του ν. 1892/1990).

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

Υπ.Εθν.Οικ.
2234/94
άρθρο 3 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για κωδικοποίηση σε
παράγρ. 2β ενιαίο κείμενο των κείμενων διατάξεων που 

ισχύουν και που αφορούν την παροχή 
επενδυτικών κινήτρων.

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

Υπ.Εθν.Οικ. 
Υπ.Οικον. 
Υπ Μ εταφ. 
& Επικ.

2257/94 
ΦΕΚ 197Α’
23/11/94

Κοινές ΥΑ/σεις με τις οποίες 
άρθρο 3ο προσδιορίζονται η διαδικασία μεταβίβασης 
παράγρ. 2β στον Ο.Τ.Ε. του ποσού που αντιστοιχεί στο 

πιο πάνω ποσοστό (δύο τρίτα του 
προϊόντος της πώλησης των μετοχών και 
της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που 
θα προέλθει από την εισαγωγή του Ο.Τ.Ε.



στο χρηματιστήριο περιέρχεται στον 
Ο.Τ.Ε.) και η διαδικασία εγγραφής του 
ποσού αυτού στον ισολογισμό του Ο.Τ.Ε. 
αζημίως για το Δημόσιο.

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

Υπ. Πρ.τ.Κ. 
Υπ. Εξωτερ.
Υπ. Εθν. Οικον.

2297/95  
ΦΕΚ 50Α* 
8/3/95

άρθρο 1 
παράγρ. 2

Πρόταση έκδοσης ΠΔ /των με τα οποία 
συνιστώνται ή καταργούνται τα Γραφεία 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που 
λειτουργούν σε Πρεσβείες, Γενικά 
Προξενεία και Προξενεία.

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

2324/95  
ΦΕΚ 146Α’ 
17/7/95

άρθρο 3
Υπ. Εθν. Οικον. παρ.6 (2)

(αντικ.αρ. 14 ΥΑ με την οποία ανατίθενται στον Πρόεδρο 
ν. 1806/88) του Χρηματιστηρίου αρμοδιότητες 

κυβερνητικού επόπτη, ύστερα από γνώμη 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

2324/95
Υπ.Πρ.τ.Κ. άρθρο 6 ΚΥΑ με την οποία εγκρίνονται οι κανονισμοί
Υπ. Εθν. Οικον. παρ. 3 εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. οι 
οποίοι συντάσσονται από το Δ.Σ. του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Α.Ε..

Σχετικά με την ΥΑ με την οποία 
ρυθμίζονται οργανωτικά και λειτουργικά 
θέματα του Χ.Α.Α. αναμένονται οι 
εισηγήσεις των φορέων.



2324/95
Υπ.Εθν.Οικον. άρθρο 31 ΥΑ εγκριτική τών κανονισμών που

παρ. 3 καταρτίζονται από το Δ.Σ. της Επιτροπής
εδαφ.τελ. Κεφαλαιαγοράς και αφορούν τις

λεπτομέρειες διενέργειας των δαπανών, 
της σύνταξης του ισολογισμού, της
οργάνωσης και λειτουργίας των οικονομικών 
υπηρεσιών του οργανισμού κ.τ.λ..

Σχετικά με την ΥΑ με την οποία 
ρυθμίζονται οργανωτικά και λειτουργικά 
Θέματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
αναμένονται οι εισηγήσεις των φορέων.

φ  2324/95
Υπ. Εθν.Οικον. άρθρο 35
Υπ. Οικονομ. παΡ·12 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται κατά

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων οι εν 
γένει αποδοχές και τα επιδόματα του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της.

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

Υπ.Εθν.Οικον.
2324/95 
άρθρο 52 
παρ. 1

ΥΑ ,ύστερα από πρόταση της Τ.Ε. και της 
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, με την οποία 
καθορίζεται η οργανική διάρθρωση του 
Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (Τ.Ε.Κ.).

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

2324/95
Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 56 Πρόταση έκδοσης, εντός 6 μηνών από τη 
Υπ. Οικονομ. παρ. 1 δημοσίευση του παρόντος νόμου,

εφάπαξ εκδιδόμενου ΠΔ/τος με το οποίο 
τα πιστωτικά ιδρύματα με τη μορφή 
πιστωτικών συνεταιρισμών του ν. 1667/86 
θα ενταχθούν στο Τ.Ε.Κ.

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.



2324/95
Υπ. άρθρο 58
Βιομ.Εν.&Τ. παρ. 10
Υπ. Εθν.Οικον. (προσθ. στο 

άρθ. 3 παρ. 3 
ν. 1262/82)

ΚΥΑ, που δεν είναι δυνατόν να 
τροποποιείται πριν παρέλευση διετίας 
από την έναρξη της ισχύος της, με την
οποία καθορίζονται τα τμήματα των νομών 
της Επικράτειας που χαρακτηρίζονται ως 
φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές. Στις 
επενδύσεις ύψους μέχρι 5 δισ. δρχ που 
πραγματοποιούνται στις περιοχές αυτές και 
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 
νόμου μετά την 1η Μα'ίαυ 1995 παρέχεται με 
την ίδια ΚΥΑ ποσοστό επιχορήγησης και 
επιδότησης επιτοκίου μέχρι 45% του 
κόστους της παραγωγικής επένδυσης κατά 
περίπτωση.

Δεν ττεριέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

2324/95
Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 58 Υ Α /σ εις  με τις οποίες ορίζονται οι

παρ. 23 αναγκαίοι περιορισμοί και παρεκκλίσεις από
(αντικ. παρ. 1 τις διατάξεις του παρόντος νόμου στην 
αρθ. 7 ν. παροχή επενδυτικών κινήτρων, που 
1892/90) επιβάλλονται κάθε φορά από την

Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή εθνικών 
ενισχύσεων σε συγκεκριμένους τομείς ή 
κατηγορίες επενδύσεων.

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

2324/95
Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 58 ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι αναγκαίες 

παρ. 37 λεπτομέρειες για την εφαρμογή του
(αντικ. άρθ. κινήτρου της παρ. αυτής (παροχή
19 ν. επενδυτικών κινήτρων για χρήση
1892/90) εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση).

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

2324/95
Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 58 

παρ. 39α
ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
διαδικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής



της προηγούμενης παραγράφου (παροχή 
επιχορήγησης - δωρεάν ενίσχυσης του 
Δημοσίου στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές 
μονάδες και άλλες επιχειρήσεις και μη 
κερδοσκοπικούς φορείς που επλήγησαν από 
τις πλημμύρες του Ιανουαρίου 1994, 
Οκτωβρίου 1994 , Δεκεμβρίου 1994 στις 
αντίστοιχα μνημονευόμενες περιοχές).

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

Υπ. Εθν. Οικον. 
Υπ. Δικαοσ.

2324/95 
άρθρο 61 ΚΥΑ με την οποία θα ρυθμίζουν τα άμεσα 

προβλήματα που προκύπτουν με τις 
τραπεζικές επιταγές (λ.χ. αναστολή ή 
αναβολή σφράγισής τους) στις περιπτώσεις 
θεομηνιών που δημιουργούν πασίδηλη 
κατάσταση ανωτέρας βίας σε ορισμένες 
περιοχές της χώρας.

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

Υπ. Εθν. Οικ. 
Υπ. Οικον.
(Διοικητ. Τ.Ε.)

2330/95
ΦΕΚ172Α’
22/8/95

άρθροθ
παρ.1

ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται το ποσό και 
οι όροι του δανείου και το ποσοστό 
καλύψεως αυτού από το Δημόσιο και την 
Τ.Ε. (μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού 
στην Τράπεζα Κρήτης).

Η ΥΑ για την πώληση της Τράπεζας 
Κρήτης θα προωθηθεί σε ένα μήνα. (δηλ. 
μετά  τις 17/6).

2330/95
Υπ.Εθν.Οικον. άρθρο 8 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται η
Υπ. Οικονομ. παρ. 1 διαδικασία, τα κριτήρια και οι λοιποί όροι

του διαγωνισμού και της κατακύρωσης 
(δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού που 
προκηρύσσει ο εκκαθαριστής για την 
πώληση του συνόλου των μετοχών της νέας 
τράπεζας).

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο



έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

Υπ. Εθν. Οικαν. 
Υπ. Οικονομικών

Υπ. Εθν. Οικ.

Υπ. Εθν. Οικ.

Υπ. Εθν. Οικ.

2331/95 
ΦΕΚ 173Α’
24/8/95

άρθρο 7
παρ. 7 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο

καθορίζονται οι ειδικότερες διατάξεις που 
αφορούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία της 
Επιτροπής - που συνιστάται με την παρ. 1 του 
ίδιου άρθρου - έργο της οποίας είναι η 
συγκέντρωση, αξιολόγηση και διεύρυνση των 
πληροφοριών που διαβιβάζονται σ'αυτήν, ως 
ύποπτες συναλλαγών νομιμοποιήσεως εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 και 6 του νόμου αυτού.

Δεν περιέχεται ειδική ενημέρωση στο 
έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας.

2367/95  
ΦΕΚ 261Α'
29/12/95
άρθρο 22 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 

κωδικαποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι κείμενες 
διατάξεις που ισχύουν και που αφορούν τους 
χρηματοπιστωτικούς θεσμούς του παρόντος 
νόμου.

2372/96  
ΦΕΚ 29Α'
28/2/96
άρθρο 1ο
(άρθ.ΙΟΚατα- ΥΑ, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. 
στατικού του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.) 
ΕΛ.Κ.Ε.) - της α.ε. που συνιστάται με το πρώτο άρθρο 

αυτού του νόμου, εγκρίνεται ο εσωτερικός 
κανονισμός λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Ε..

2372/96
άρθρο 3ο ΥΑ με την οποία ορίζονται τα στοιχεία των 
(άρθ. 1 παρ.5 συμβάσεων που συνάπτει η - συνιστώμενη με 
Καταστατ. το άρθρο 3ο του παρόντος νόμου - Μονάδα 
Μ.Ο.Δ.) Οργάνωσης της Διαχείρησης του Κοινοτικού



Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ.) με τους οικείους 
φορείς διαχείρησης των κοινοτικών 
προγραμμάτων ή πρωτοβουλιών.

2372/96
Υπ. Εθν. Οικ. άρθρο3ο ΥΑ , οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του 

άρθ. 9 Κατα - Δ.Σ. της Μ.Ο.Δ., με την οποία ρυθμίζεται κάθε 
στατικού άλλη αναγκαία για την οργάνωση και
Μ.Ο.Δ. λειτουργία της λεπτομέρεια.

Υπ. Εθν. Οικον. 
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2372/96 
άρθρο 4ο 
παρ. 4

ΚΥΑ , με την οποία κανονίζονται όλα τα 
σχετικά θέματα με τον τρόπο διενέργειας 
των ελέγχων (ποιότητας), την υποχρέωση 
των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και 
πληροφοριών στο Σύμβουλο (ειδικό 
Σύμβουλο που προσλαμβάνεται με απόφαση 
του Υπ. Εθνικής Οικονομίας με έργο 
ελέγχους ποιότητας των κατασκευαζόμενων 
από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
και συγχρηματοδοτούμενων από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίων έργων) ώστε 
να διευκολύνεται στο έργο του, την 
ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους 
κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης 
των υλικών, την ακώλυτη πραγματοποίηση 
δειγματοληψιών κ.τ.λ..



2372/96
Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 6ο ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 

παρ. λεπτομέρειες πλήρωσης των ως άνω
1(προσθ. στο προϋποθέσεων καθώς και οι λοιπές 
άρθ. 58 παρ. λεπτομέρειες για την υπαγωγή επενδύσεων 
7 του ν. των εταιρειών αυτών στα κίνητρα του 
2324/95) παρόντος νόμου (πρόκειται για εταιρείες 

διεθνούς εμπορίου που πρέπει να πληρούν 
τις εξής προϋποθέσεις : α) αποκλειστικός 
σκοπός τους είναι η διενέργεια οικονομικών 
- εμπορικών δραστηριοτήτων διεθνούς 
εμπορίου και β) το μετοχικό τους κεφάλαιο 
ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 δρχ 
τουλάχιστον ολοσχερώς καταβεβλημένο).

Υπ. Εθν. Οικον. 
Υπ. Οικονομ.
Υπ. Εργασίας & 
Κοινών. Ασφαλ.

2372/96 
άρθρο 7ο 
παρ. 3

ΚΥΑ με την οποία μπορεί να καθοριστούν 
πρόσθετα μέτρα προστασίας των 
απολυομένων της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου (απολυομένων στις περιοχές της 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ’ και ΘΡΑΚΗΣ του άρθρου 3 του 
ν. 1892/90).

2372/96
Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 8ο ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται οι

παρ. 4 ειδικότεροι όροι και ρυθμίζονται οι
λεπτομέρειες συστάσεως Μητρώου Αστικών 
Εταιρειών του παρόντος άρθρου (Φορείς 
Εφαρμογής Κοινοτικών Προγραμμάτων 
Κοινωνικό - οικονομικής Παρέμβασης).

2372/96
Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 8ο ΥΑ/σεις με τις οποίες ρυθμίζονται 

παρ. 12 λεπτομέρειες σχετικές με την εφαρμογή
των ανωτέρω διατάξεων (Φορείς Κοινοτικών 
Προγραμμάτων Κοινωνικό - οικονομικής 
Παρέμβασης).

2372/96
Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 9ο ΥΑ με την οποία ανακατανέμονται και 

παρ.2α επαναοριοθετούνται οι αρμοδιότητες των
κάτωθι Δ/νσεων, της Γενικής Δ/νσης 
Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας :



- της Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής
- της Δ/νσης Εφαρμογής και Εκταμιεύσεων, 
που μετονομάζεται σε Δ/νση Τομεακών 
Προγραμμάτων,
- της Δ/νσης Ειδικών Προγραμμάτων Ε.Ο.Κ..



Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 9ο ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι
παρ. 2β αρμοδιότητες και η κατηγορία, ο κλάδος και

ο βαθμός του προϊσταμένου του, 
συνιστώμενου με το προηγούμενο εδάφιο, 
Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Πόρων 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

Υπ. Εθν. Οικον. 
(& των κατά 
περίπτ. 
αρμόδιων 
Υπουργών)

2392/96 
ΦΕΚ 60 Α* 
9/4 /96
άρθρο 1 
παρ. 3

ΚΥΑ/σεις με τις οποίες ορίζονται η 
διαδικασία και ο τρόπος της προβλεπόμενης 
στον παρόντα νόμο πρόσβασης της Γ.Γ. 
Ε.Σ.Υ.Ε. (στα κρατικά μητρώα και αρχεία) 
στο υλικό που θα χρησιμεύει για την 
παραγωγή στατιστικών στοιχείων, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία σχετική 
λεπτομέρεια.

2392/96
Υπ.Εσ.
Δ.Δ.&Απ. άρθρο 1
Υπ. Εθν. παρ. 5
Οικονομ.
(αρμ.κατά
περίπτ.Υπουργο
ύ)

ΚΥΑ με την οποία μπορεί να ορίζονται και 
άλλες περιπτώσεις, στις οποίες οι 
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα μπορούν να 
αρνηθούν την ικανοποίηση του αιτήματος 
της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. να έχει πρόσβαση στα 
κρατικά μητρώα και αρχεία (από τις 
υπηρεσίες του Δημοσίου και των ν.π. του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε 
όλα τα φορολογικά και τελωνειακό αρχεία 
του Υπουργείου Οικονομικών).

2392/96
Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 3
& του κατά παρ. 1
περίπτ.
αρμόδιου
Υπουργού.

ΚΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες για την υποχρέωση των 
ιδιωτών, των ενώσεων ιδιωτών και των 
ν.π.ι.δ. να επιτρέπουν στην Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. την 
πρόσβαση στα μητρώα και αρχεία τους.



Υπ.Εθν. Οικον. άρθρο 3 ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι
παρ. 3 λεπτομέρειες για την καθιέρωση του

“στατιστικού αριθμού” και τη χορήγηση του 
“πιστοποιητικού στατιστικής
ενημερότητας”.

Υπ. Εθν. Οικον. 
Υπ. Οικονομικών

2392/96 
άρθρο 10 
παρ. 3

ΚΥΑ , η οποία εκδίδεται στην αρχή κάθε 
ημερολογιακού έτους και δημοσιεύεται στην 
ΕτΚ, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός 
των προσώπων που θα απασχολούνται στη 
διάρκεια του έτους, σύμφωνα με την παρ. 1 
του παρόντος άρθρου (εμπειρογνώμονες και 
προσωπικό της Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.), το ύψος της 
αποζημίωσής τους και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ

Τίτλος - Αντικείμενο

α. Σχέδιο νόμου περί ΔΕΚΟ

β. Κύρωση με νόμο της τροποποίησης 
της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και Πόρτο Καρράς.

γ. Σχέδιο νόμου για την επικύρωση 
της ανάθεσης της κατασκευής 
υδροηλεκτρικών σταθμών Συκιάς και 
Πευκόφυτου στα πλαίσια της 
Διακρατικής Συμφωνίας του Φυσικού 
Αερίου.

Σχέδιο νόμου για τροποποίηση του 
νόμου Ονομαστικοποίησης των 
μετοχών.

Στάδιο επεξεργασίας

Συζητείται στη Βουλή .

Έχει κατατεθεί στη Βουλή από 
18/4/96.

Αποσύρθηκε από τη Βουλή και 
κατατέθηκε εκ νέου ως 
τροπολογία.

Σχέδιο νόμου για την ανεξαρτησία της Στον ετήσιο προγραμματισμό.
Τραπέζης Ελλάδος.

Σχέδιο νόμου (με το Υπουργείο 
Οικονομικών) για την αξιοποίηση της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας των 
Δημόσιων Οργανισμών.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπουργός

Υπ. Εθν. Οικ. 
Υπ. Οικον.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 22/1/1996
Νόμος

2187/94 Κοινές ΥΑ για τη συγκρότηση των ελεγκτικών και 
άρθρο 6 διαχειριστικών ομάδων, τον καθορισμό των 
παράγρ. 4 οδοιπορικών εξόδων και αμοιβών καθώς και κάθε 

λεπτομέρεια σχετική με τον έλεγχο - των 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση - απ' το Ειδικό συντονιστικό 
όργανο που συνιστάται με την παράγρ. 1 του 
άρθρου αυτού.

- ΚΥΑ αρι θ.2013036/1557/0022/21.2.1996 (ΦΕΚ 
133Β) ηερ ί καθορισμού της αποζημίωσης των 
μελών των ομάδων ελέγχου για τη διενέργεια 
ελέγχων σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται 
μερικά ή ολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2190/94 
ΦΕΚ 28Α'
3.3.94 ΥΑ για καθορισμό διαδικασιών, οργάνων κ.τ.λ. 
άρθρο 11 σχετικά με την απόδοση των δαπανών στο ΑΣΕΠ. 
παράγρ. 1

-ΥΑ αριθ. 2020659/26.3.96 (ΦΕΚ 230Β) 
"Καθορισμός διαδικασιών απόδοσης δαπανών στο 
Α.Σ.Ε.Π. ’.

2238/94  
ΦΕΚ 151Α’
16.9.94 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται τα αγαθά 
αρθ. 8 και οι υπηρεσίες, καθώς και τα δικαιολογητικά
αριθ. 8 που απαιτούνται για την αναγνώριση της 

συνδρομής των προϋποθέσεων για τον 
υπολογισμό των αφορολογήτων ποσών που 
ορίζονται από το άρθρο αυτό (Έκπτωση 
δαπανών απ'το συνολικό εισόδημα).

- ΥΑ αριθ. 1016512/347/Α0012/7.2.96/ΠΟΛ1033 
(ΦΕΚ 102 Β ).

2238/94
άρθρο 42 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται οι 
παρ.(4, 7,8) λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των 

διατάξεων αυτού του άρθρου (προσδιορισμός 
καθαρού γεωργικού εισοδήματος ), η 
συγκρότηση της επιτροπής της παραγρ. 2 
καθώς και κάθε αναγκαία δαπάνη.

Εκτός των ΥΑ/σεων που εκδόθηκαν τα έτη



- ΥΑ 1043731/986/0012 AV9.4.96 Πολ.1120
“Προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού
εισοδήματος για το 1996'
- ΥΑ 1038710/70006 Α '/27.3.96 για τη 
συγκρότηση της επιτροπής της παρ. 2.

2238/94
Υπ. Οικονομ. άρθρο 61 Υ Α /σ εις  με τις οποίες καθορίζονται οι 

παρ. 2γ λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της 
παραγράφου (οι έγγαμοι ως υπόχρεοι σε 
επίδοση δήλωσης).

- ΥΑ 1016512/347/A 0012 /7 .2 .96/ΠΟΛ 
(ΦΕΚ 102Β).

1033

2238/94
Υπ. Οικονομ. άρθρο 62 Υ Α /σ εις  με τις οποίες καθορίζεται κάθε φορά ο

παρ. 6 τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς
και τα δικαιαλογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία 
συνυποβάλλονται.

- ΥΑ 1016512/347/Α0012/7.2.96/ΠΟΛ 1033 (Β’
102).

Υπ. Οικονομ.
2238/94 
άρθρο 64 
παρ. 9

Υ Α /σ εις  με τις οποίες καθορίζεται ο τύπος και 
το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος και της πράξης προσδιορισμού 
αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του 
άρθρου (δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και 
κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα).

- ΥΑ 1016512/347/Α0012/7.2.96/ΠΟΛ 1033 (Β’
102).

2320/95  
ΦΕΚ 133Α’ 
22/6/95

Υπ. Εθν. άΡ0Ρ° 1
Οικον. παΡ·1 Υ
Υπ. Οικονομ. 
Υπ.Υγείας 
Πρ.&
Κοινων.Ασφ.

ΚΥΑ, η οποία θα εκδοθεί σε περίπτωση που ο 
δείκτης τιμών καταναλωτή αυξηθεί μέσα στο 
έτος 1995 κατά ποσοστό ανώτερο του 6% , με 
την οποία θα χορηγηθεί διορθωτικό ποσό 
αύξησης, το οποίο θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ των ως άνω χορηγούμενων αυξήσεων και 
του τιμαρίθμου. Η αύξηση αυτή θα υπολογισθεί



στις συντάξεις και τα βοηθήματα, όπως θα 
διαμορφωθούν την 30η Δεκεμβρίου 1995.

-ΚΥΑ Γ. 1276/106/0092/14.2.96(ΦΕΚ 98Β ) περί 
χορηγήσεως διορθωτικού ποσού αύξησης των 
συντάξεων έτους 1995.

Υπ. Οικονομ.

2322/95  
ΦΕΚ 143Α’
12/7/95
άρθρο 3 ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα διαδικαστικά 
παρ. 3 θέματα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που

έχει σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων των 
παρ. 1 και 2 :
1) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που
εκδίδεται μετά από την ψήφιση του
Προϋπολογισμού κάθε έτους, με εισήγηση των 
Υπουργών Εθν. Οικον. και Οικονομικών,
καθορίζεται το ανώτατο συνολικό ποσό των 
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που είναι 
δυνατό να παρασχεθούν μέσα στο έτος αυτά με 
βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πλην 
αυτών που αφορούν έκτακτα γεγονότα. Το ποσό 
αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των 
δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού.
2) Τα σχέδια περί χρηματοδότησης 
επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής με την 
εγγύηση του Δημοσίου που δεν συμβιβάζονται με 
την Κοινή Αγορά, κατά το άρθρο 92 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται 
υπόψη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον, κατά το άρθρο 93, έλεγχο και έγκριση.

- ΥΑ 2009593/1391/7.2.96.

Υπ. Εσωτερ. 
Δ.Δ.& Αποκ. 
Υπ. Οικονομ.

2343/95 
ΦΕΚ 211Α’
11/10/95 ΠΔ με το οποίο καθορίζονται : α) η συγκρότηση 
άρθρο 1 των των παραπάνω Γενικών Διευθύνσεων Γεν. 
παρ. 5 Δ/νσης Φορολογίας κ.τ.λ.), πλην της υπό
(όπως στοιχείο (ε) Γενικής Δ/νσης (Γεν. Δ/νση
αντικατα- Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και 
στάθηκε με Δημοσιονομικών Ελέγχων), β) ο χρόνος έναρξης 
την παρ. 3 ισχύος των διατάξεων της προηγούμενης 
του αρθ. παραγράφου (έναρξη λειτουργίας της Γ.Γραμ. 
6ταυ ν. Δημοσιονομικής Πολιτικής) και γ) ο χρόνος
2390/96) λήξης της θητείας των υπηρετούντων.

Έχει τελειώσει κει η επεξεργασία του ΠΔ/τος 
απ'το Σ τΕ  και βρίσκεται στο στάδιο της 
υπογραφής -έκδοσης.



2343/95
Υπ. Εσωτερ. άρθρο 5 
Δ.Δ. & Αποκ. παΡ· 3 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 

καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης της
Υπ. Οικονομ. Υπηρεσίας Θησαυροφυλακίου που συνιστάται 

με την παράγρ. 1 ως υπηρεσία του Υπ. 
Οικονομικών.

- ΠΔ 85/96 (ΦΕΚ 69 Α ’).

2343/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 6 

παρ. 1 γ
ΥΑ με την οποία συνιστώνται παραρτήματα της 
σχολής (Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων 
Υπουργείου Οικονομικών) και ορίζεται η 
σφραγίδα αυτής.

# - ΥΑ 1099090/659/0006Γ' 22.5.96 (ΦΕΚ 363Β) 
για τη σφραγίδα της Σχολής.

2362/95
ΦΕΚ247Α’
27/11/95

Υπ. Οικονομ. άρθρο 12 
παρ. 3

•

ΥΑ με την οποία επιτρέπεται η είσπραξη 
ορισμένων δημοσίων εσόδων με τη διάθεση από 
τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία ειδικών εντύπων, 
αντί της εκδόσεως των αποδεικτικών 
εισπράξεως της παρ. 1 του άρθρου αυτού.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τύπος των 
ειδικών εντύπων, η χρονολογία ενάρξεως της 
κυκλοφορίας τους, ο τρόπος επιστροφής τους, 
όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση, η 
στρογγυλοποίηση των πληρωτέων ποσών και 
κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να καθορίζεται 
ο τρόπος διαθέσεως των ειδικών εντύπων και 
από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου ή και από ιδιώτες.

-ΥΑ 1051211/4101/0016/22.4.96 (ΦΕΚ343 Β’)

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 22 

παρ. 4 β
ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες 
δαπανών που βαρύνουν την ειδική αυτή 
πίστωση (για τις δαπάνες δημοσίων σχέσεων 
που καλύπτουν λειτουργικές δρστηριότητες για 
την πραγματοποίηση των σκοπών των 
υπουργείων, καθώς και αυτές που επιβάλλονται 
από τους κανόνες της εθιμοτυπίας, διοίκησης 
και οργάνωσης).



-ΥΑ αριθ. 2020800 "Δαπάνες Δημοσίων 
Σχέσεων Υπουργείων"( ΦΕΚ230Β73.4.96).

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Τ.& 
Μ.Μ.Ε.

Υπουργός

Υπ. Οικον.

Υπ. Οικον

Υπ.
Οικονομ.

2362/95
άρθρο 22 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται και 
παρ. 5β αναπροσαρμόζονται οι τιμές των 

δημοσιευμάτων, καθώς και κάθε σχετική 
λεπτομέρεια.

- ΚΥΑ 2027574/2309/0020 25.4.96 (ΦΕΚ 317).

Νόμος
ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

2198/94 
ΦΕΚ 43 Α’
22/3/94
αρθ. 17 ΥΑ για καθορισμό των αρχών, των κανόνων, του 

τρόπου, των κριτηρίων, των στοιχείων και 
γενικά των διαδικασιών και επαληθεύσεων κατά 
τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων, ο 
οποίος προβλέπεται από το α’ εδάφιο της 
παραγρ. 1 του άρθρου 50 του ν.δ. 3323/1955 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων 
της παραγράφου αυτής.

Η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις 
ΥΑ Θα εκδοθεί προσεχώς.

2214/94
άρθρο 3 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος και 
παρ. 5 η διαδικασία καθώς και οι λεπτομέρειες

εφαρμογής των αρθ. 1 και 2 του παρόντος.
( 1. Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από 
εμπορική επιχείρηση, 2. Ελάχιστο ποσό καθαρού 
εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα).

Δεν κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση ΥΑ/σης 
καθορισμού των παραπάνω.

2214/94
αρθ.56 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζεται η σύνθεση 
παράγρ. 4 του Συμβουλίου Δημοσιονομικών Μελετών, ο 

τρόπος αντικατάστασης των μελών του και



όποιο άλλο αναγκαίο μέτρο για τη λειτουργία 
του.

Οι ανωτέρω ΥΑ/σεις Θα εκδοθούν όταν 
αποφασιστεί η λειτουργία του Συμβουλίου 
Δημοσιονομικών Μελετών και των λοιπών 
Υπηρεσιών Υποστήριξης του αρθ. 1 του 
ν.2343/95.

2227/94
ΦΕΚ129Α’
11/8/94

Υπ. Οικον.
άρθρο 14
παράγρ. 5 ΥΑ , ύστερα από πρόταση του προέδρου του 

Ν.Σ.Κ., για καθορισμό του ύψους της ετήσιας 
χρηματικής συνδρομής που καταβάλεται για τη 
σύνδεση ν.π. ή φυσικού προσώπου με το κέντρο 
νομικής πληροφορικής του Ν.Σ.Κ., του τρόπου 
και της διαδικασίας είσπραξής της, των 
απαλλασσομένων από την καταβολή της 
συνδρομής προσώπων, του τρόπου , της 
διαδικασίας και των όρων σύνδεσης των 
ενδιαφερομένων με το παραπάνω κέντρο, 
απαγορευομένης της διαθέσεως των 
λαμβανομένων πληροφοριών σε τρίτους με 
οποιαδήποτε μορφή.

Το όλο θέμα βρίσκεται στο στάδιο της 
μελέτης και κατάρτισης του σχεδίου της 
ΥΑ/σης η οποία προβλέπεται να εκδοθεί εντός 
διμήνου.

Υπ. Οικονομ.

2238/94 
ΦΕΚ 151Α’ 
16.9.94 
άρθρο 55 
παρ.1, 
στ (δδ)

Υ Α /σεις  με τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος 
παρακράτησης του φόρου και γενικά κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτών 
των διατάξεων (Ε.Α.Β., Ε.Β.Ο., Π.Υ.Ρ.Κ.Α.Λ., 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ).

Δεν κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση σχετικών 
ΥΑ/σεων.

2238/94
Υπ. Εθν. άρθρο 73 ΚΥΑ/σείς με τις οποίες καθορίζεται η
Οικον. παΡ·4 διαδικασία εφαρμογής της παρ. 1 και κάθε
Υπ. Οικονομ. λεπτομέρεια (επιβράβευση ειλικρίνειας).



Το όλο θέμα μελετάται με το συναρμόδιο 
ΥΠΕΘΟ.

2238/94
Υπ. Οικονομ. άρθρο 85 ΥΑ/σεις με τις οποίες ορίζεται για όλη τη χώρα

παρ. 9 ή για ορισμένες μόνο περιφέρειες, ανάλογα με
τον πληθυσμό, το ύψος του εισοδήματος πάνω 
από το οποίο, οι φορολογούμενοι που το 
αποκτούν, θα περιλαμβάνονται στους 
καταλόγους των φορολογουμένων, καθώς και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 
παρ. 3 (κατάλογος φορολογουμένων).

Δεν έχει κριθεί σκόπιμη η δημοσίευση 
καταλόγων των φορολογουμένων και για το 
λόγο αυτό δεν έχει εκδοθείη σχετική ΥΑ.

2303/95 
ΦΕΚ 80 Α’
5/5/95

Υπ. Οικονομ. άρθρο 1 ΥΑ/σεις , που δημοσιεύονται στην ΕτΚ , με τις
παρ. 3 οποίες καθορίζονται οι τράπεζες και τα

πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στη 
διαδικασία της πληρωμής των αποδοχών των 
υπαλλήλων κ.τ.λ. και κάθε άλλο θέμα ή 
αναγκαία λεπτομέρεια που θα ανακύψουν από 
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Οι ΥΑ/σεις που προβλέπονται από τη διάταξη 
αυτή, θα εκδοθούν μ ετά  την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης με τις Τράπεζες και άλλα 
Πιστωτικά Ιδρύματα, η οποία βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο επεξεργασίας.

2322/95 
ΦΕΚ 143Α'
12/7/95

Υπ. Οικονομ. άρθρο 3 ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα διαδικαστικά 
παρ. 3 θέματα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που

έχει σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων των 
παρ. 1 και 2 :
1) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που 
εκδίδεται μετά από την ψήφιση του
Προϋπολογισμού κάθε έτους, με εισήγηση των 
Υπουργών Εθν. Οικον. και Οικονομικών, 
καθορίζεται το ανώτατο συνολικό ποσό των 
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου που είναι 
δυνατό να παρασχεθούν μέσα στο έτος αυτό με 
βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, πλην 
αυτών που αφορούν έκτακτα γεγονότα. Το ποσό



Υπ. Εσωτερ. 
Δημόσιας 
Διοίκησης & 
Αποκέντρ. 
και Υπ. 
Οικονομικών

Υπ.Οικονομ.

Υπ. Εσωτερ. 
Δ.Δ.& Αποκ. 
Υπ. Οικονομ.

αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% των 
δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού.
2) Τα σχέδια περί χρηματοδότησης 
επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής με την 
εγγύηση του Δημοσίου που δεν συμβιβάζονται με 
την Κοινή Αγορά, κατά το άρθρο 92 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται 
υπόψη της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τον, κατά το άρθρο 93, έλεγχο και έγκριση.

Εκδόθηκε η Π.Υ.Σ. 78/4.4.96. θα  ακολουθήσει 
η έκδοση της ΥΑ/σης.

2343/95 
ΦΕΚ 211Α’
11/10/95
άρθρο 1 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποία ορίζονται
παρ. 2 οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας

Δημοσιονομικής Πολιτικής (που συνιστάται με 
την παρ. 1 του ίδιου άρθρου) και κάθε θέμα 
οργάνωσης και λειτουργίας της.

Καταρτίζεται και θα προωθηθεί σύντομα.

άρθρο 1 
παρ.2 εδ. β

ΥΑ/σείς με τις οποίες ορίζεται ο χρόνος 
έναρξης της λειτουργίας της και οι αναγκαίες 
λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής 
(με την οποία συνιστάται Γενική Γραμματεία 
Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο 
Οικονομικών).

Οι ΥΑ/σεις θα εκδοθούν μ ετά  τη δημοσίευση 
του ΠΔ/τος για την οργάνωση της Γ.Γραμμ. 
Δημ/κής Πολιτικής.

2343/95
άρθρο 2 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
παρ. 3 καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και η

διάρθρωση της “Οικονομικής Επιθεώρησης” 
(υπηρεσίας που συνιστάται μετην παρ. 1 στο 
υπουργείο Οικονομικών), ο αριθμός των θέσεων 
κ.τ.λ..

Βρίσκεται στο Σ τΕ  για επεξεργασία.



2343/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 3 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο ορίζονται 

παρ. 3 οι ειδικές περιφέρειες στα όρια των οποίων
εδ.β έχουν διαναμαρχιακή κατά τόπον αρμοδιότητα

τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (υπηρεσίες 
φορολογικού ελέγχου που συνιστώνται με την 
παρ. 1).

Καταρτίζεται και θα προωθηθεί σύντομα η 
έκδοση του σχετικού ΠΔ/τος.

Υπ. Οικονομ. 2343/95 
άρθρο 3 
παρ. 3 
εδ. γ

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία 
καθορίζεται ο αριθμός των Περιφερειακών 
Ελεγκτικών Κέντρων, η κατά τόπον 
αρμοδιότητα αυτών, η διάρθρωση κ.τ.λ..

Βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης και θα 
εκδοθεΐ ένα ΠΔ για το παρόν και το 
προηγούμενο θέμα.

Υπ. Εσωτερ. 2343/95 
Δ.Δ. & Αποκ. άρθρο 4 

παρ. 5
Υπ. Οικονομ.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία 
καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι 
αρμοδιότητες των υπηρεσιών που συγκροτούν 
το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
(Σ.Δ.Ο.Ε.) - το οποίο συνιστάται με την παρ. 1 - 
καθώς και τα θέματα λειτουργίας αυτών.

Βρίσκεται στο Σ τΕ  για επεξεργασία σχετικό 
ΠΔ.

Υπ. Οικονομ.
2343/95 
άρθρο 5 
παρ. 3

ΥΑ/σείς με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα 
λειτουργίας της Υπηρεσίας Θησαυροφυλακίου.

Προωθούνται μ ετά  την έκδοση του ΠΔ για την 
οργάνωση της Υπηρεσίας θησαυροφυλακίου.

2343/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 5 
Υπ. παρ. 14β
Δημ. Τάξης

ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται ο αναγκαίος 
οπλισμός και η εκπαίδευση του παραπάνω 
προσωπικού (φύλακες - νυχτοφύλακες του Υπ. 
Οικονομικών που με απόφαση του 
Υπ.Οικονομικών μπορούν να φέρουν όπλα κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους), οι 
προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λεπτομέρειες 
εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Η σχετική ΚΥΑ θα εκδοθεί μ ετά  την 
ολοκλήρωση της μελέτης του θέματος.



2346/95
ΦΕΚ220Α'
30/10/95

Υπ.Οικονομ. άρθρο 2 ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των
& αρμόδιου παρ· 2 επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας
γ π του υπαλλήλου ανάλογα με τον κλάδο που

ανήκει, ο οποίος (αριθμός ) σε καμιά περίπτωση 
δεν μπορεί να υπερβεί τις 120 ημέρες. Στην 
διάταξη αυτή εμπίπτουν και οι αστυνομικοί 
συνοδοί ασφαλείας των βουλευτών.

Το σχέδιο της ΥΑ/σης είναι στο τελικό στάδιο 
επεξεργασίας και η έκδοσή της αναμένεται να 
γίνει σύντομα.

2362/95
ΦΕΚ247Α’
27/11/95 ΥΑ με την οποία καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια 

Υπ. Οικονομ. άρθρο 10 σχετική με την έκθεση που συντάσσεται μέχρι 
παρ. 4 εδ.γ το τέλος Οκτωβρίου του κάθε έτους από τους 

Γενικούς Διευθυντές Φορολογίας και 
Φορολογικών Ελέγχων και Τελωνείων και 
Ε.Φ.Κ., επί της πορείας των εσόδων, της 
δραστηριότητας των αρμόδιων υπηρεσιών και 
των αποτελεσμάτων του ελέγχου για την 
περιστολή της φοροδιαφυγής και του 
λαθρεμπορίου κατά το χρόνο που πέρασε.

Η ΥΑ θα εκδοθεί αμέσως μ ετά  τη μελέτη του 
θέματος από Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε 
για το σκοπό αυτό και πάντως ριν την 
κατάρτιση του Πρΰπολογισμού.

2362/95
ΦΕΚ247Α’
27/11/95 ΥΑ με την οποία καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια 

Υπ. Οικονομ. άρθρο 13 σχετική με την πιό πάνω προβλεπόμενη σύνταξη 
παρ. 4 έκθεσης από το Γεν. Διευθυντή του Γ.Λ.Κ., επί

της πορείας των εξόδων και των
αποτελεσμάτων του ελέγχου επί των δημοσίων 
δαπανών από τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες, 
κατά το έτος που πέρασε.

Το σχέδιο των ανωτέρω ΥΑ/σεων
βρίσκεταιστο τελικό στάδιο επεξεργασίας. 
Αναμένεται να εκδοθούν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα.



2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 26 ΥΑ /σ ε ις  με τις οποίες καθορίζονται τα 

παρ. 1β απαιτούμενα κατά κατηγορία δαπάνης 
δικαιολογητικά ( τα οποία αποδεικνύουν την 
απαίτηση κατά του δημοσίου).

Τα σχέδια των ανωτέρω ΥΑ/σεων βρίσκονται 
υπό επεξεργασία και αναμένεται η προώθησή 
τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Υπ. Οικονομ.
2362/95 
άρθρο 26 
παρ. 3γ

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται ο τρόπος άσκησης του επί τόπου 
ελέγχου του άρθρου αυτού (επί των δαπανών, 
νομίμων και κανονικών), το περιεχόμενο αυτού, 
η διαδικασία διάθεσης των εξειδικευμένων 
υπαλλήλων για τη συνδρομή των ελεγκτικών 
οργάνων στην άσκηση του ελέγχου, ο χρόνος 
απασχόλησης των υπαλλήλων αυτών, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Το σχέδιο ΠΔ/τος καταρτίζεται από Ομάδα 
Εργασίας.

Υπ. Οικονομ.
2362/95 
άρθρο 26 
παρ. 7

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται : α) η διαδικασία του ελέγχου, της 
εκκαθαρίσεως και της εντολής πληρωμής των 
δαπανών του Δημοσίου, τα αρμόδια όργανα, η 
ευθύνη αυτών, ο τύπος των ενταλμάτων, τα 
τηρούμενα στοιχεία και βιβλία, και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια, β) οι σταθερές και 
διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες, που 
εξαιρούνται από την άσκηση ελέγχου των 
Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και 
πληρώνονται με άλλους τίτλους πληρωμής, 
υποκείμενες στον κατασταλτικό έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το σχέδιο ΠΔ/τος καταρτίζεται από Ομάδα 
Εργασίας.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 31 ΥΑ/σεις με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα

σχετικά με την εξόφληση τίτλων πληρωμής 
δικαιούχων, που αδυνατούν για οποίοδήποτε 
λόγο να υπογράψουν την πράξη εξόφλησης.



Μ ετά την ολοκλήρωση της μελέτης των 
θεμάτων του άρθ. 31 από ομάδα εργασίας θα 
εκδοθείη σχετική ΥΑ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

2362/95
άρθρο 37 ΥΑ με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το 

περιεχόμενο του τίτλου πληρωμής και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ( πρόκειται για τις 
ειδικά οριζόμενες στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου 
περιπτώσεις όπου επιτρέπεται να ενεργούνται 
πληρωμές χωρίς να απαιτείται η έκδοση 
χρηματικού εντάλματος).

Μ ετά την ολοκλήρωση της μελέτης των 
θεμάτων αυτών θα εκδοθουν σχετικές 
ΥΑ/σεις.

2362/95
άρθρο 44 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία 

ρυθμίζονται : α) λοιπές υποχρεώσεις και 
ευθύνες των υπολόγων από εντάλματα 
προπληρωμής, επενδύσεων και προσωρινών, β) 
ο τρόπος τακτοποιήσεως των ανωτέρω 
ενταλμάτων και οι συνέπειες της μη 
εμπρόθεσμης αποδόσεως λογαριασμού, οι κατά 
των υπολόγων κυρώσεις, τα σχετικά θέματα με 
την επίσχεση των αποδοχών, σε περίπτωση 
αθετήσεως των υποχρεώσεών τους, καθώς και 
με τον καταλογισμό αυτών και μη νομίμως 
λαβόντων, γ) η καθιέρωση περιορισμών στην 
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και 
προσωρινών, τα σχετικά θέματα με τη 
μεταβίβαση σε άλλους υπαλλήλους της 
διαχειρίσεως ολόκληρου ή μέρους του ποσού 
που έχει προκαταβληθεί στον υπόλογο, καθώς 
και λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων 
περί προπληρωμών.

Το σχέδιο των ανωτέρω ΠΔ/των καταρτίζεται 
από Ομάδα Εργασίας.

2362/95
άρθρο 61 ΥΑ με την οποία ρυθμίζονται οι όροι, οι 
παρ. 4 προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής των

προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, 
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού 
(διαχείριση διαθεσίμων του Δημοσίου).



Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

θα προωθηθεί η ΥΑ αμέσως μ ετά  τη 
δημοσίευση του ΠΔ/τος για την οργάνωση της 
Υπηρεσίας θησαυροφυλακίου.

2362/95
άρθρο 64 Υ Α /σ ε ις  με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα
παρ. 3 σχετικά με : α) τη σύναψη των δημόσιων

δανείων, β) τις  δαπάνες γενικά συναμολόγησης 
ή έκδοσης των δανείων, γ) την προμήθεια κάθε 
είδους υλικού απαραίτητου για τη σύναψη και 
εξυπηρέτηση των δανείων, ε) την 
πραγματοποίηση και εξυπηρέτηση των δανείων, 
καθώς και τον τρόπο τακτοποίησης των εξόδων 
που πραγματοποιούνται για τη σύναψη και 
εξυπηρέτησή τους, στ) κάθε άλλο θέμα σχετικό 
με τα δάνεια του Δημοσίου.
Με τις Υ Α /σεις  αυτές μπορεί να ορίζεται η 
πραγματοποίηση των ανωτέρω δαπανών, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Το σχέδιο της ΥΑ/σης βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο επεξεργασίας.

2362/95
άρθρο 67 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία
παρ. 1 καθορίζονται : α) η διάρθρωση και λειτουργία

των Δ.Ο.Υ, β) τα καθήκοντα και οι ευθύνες των 
προϊσταμένων των Δ.Ο. Υ.,του προσωπικού 
αυτών και των υπολόγων, γ) το λογιστικό 
σύστημα των Δημοσίων Οικονομικών 
Υπηρεσιών, τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά 
και διαχειριστικά βιβλία και ο τρόπος τηρήσεως 
αυτών.

Προωθείται η έκδοση σχετικού ΠΔ/τος.

2362/95
άρθρο 69 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται τα στοιχεία 

και οι καταστάσεις που υποβάλλουν οι Δ.Ο.Υ. 
στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών, 
το περιεχόμενο και οι προθεσμίες υποβολής των 
καταστάσεων αυτών.

Μ ετά την ολοκλήρωση της μελέτης των 
θεμάτων του άρθ. 69 από ομάδα εργασίας που 
έχει συσταθεί, θα εκδοθεί σχετική ΥΑ.

2362/95



Υπ. Οικονομ. άρθρο 70 Υ Α /σ είς  με τις οποίες καθορίζεται ο χρόνος
αποδόσεως στο Δημόσιο των εισπραττόμενων 
από τους Ειδικούς Ταμίες εσόδων.

Προωθείται η έκδοση σχετικής ΥΑ/σης.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 78 ΥΑ με την οποία καθορίζεται το περιεχόμενο

των ανωτέρω πινάκων (συνοπτικών πινάκων 
από τους οποίους πρέπει να προκύπτει : α) η 
πορεία της εκτελέσεως του Προϋπολογισμού και 
β) η εξέλιξη των εκτός Προϋπολογισμού 
λογαριασμών του Δημοσίου).

Τα σχέδια των ανωτέρω ΥΑ/σεων βρίσκονται 
στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 99 ΥΑ (ή ΚΥΑ/σεις Υπ. Οικονομ. και των κατά

περίπτωση αρμόδιων Υπουργών) με την οποία 
ρυθμίζεται, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες 
κοινοτικές διατάξεις, ο τρόπος διεξαγωγής των 
χρηματικών δοσοληψιών, με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση το άνοιγμα και η κίνηση των αναγκαίων 
λογαριασμών και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια.

Τα σχέδια των ΥΑ/σεων ή ΚΥΑ/σεων αυτών 
καταρτίζονται από την αρμόδια δ/νση, σε 
συνεργασία και με άλλους φορείς.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 100 ΥΑ με την οποία ορίζονται τα τηρούμενα βιβλία

για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση των 
χρηματικών δοσοληψιών με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Τα σχέδια των ΥΑ/σεων ή ΚΥΑ/σεων αυτών 
καταρτίζονται από την αρμόδια δ/νση, σε 
συνεργασία και με άλλους φορείς.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 109 ΥΑ με την οποία εγκρίνεται η κατάρτιση των 

παρ. 2 προγραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου
και καθορίζεται ο τρόπος ανάπτυξης αυτών, τα 
όρια προσπελάσεως των εμπλεκομένων σ'αυτά 
υπηρεσιών, οι ασφαλιστικές δικλείδες, ο τρόπος 
τήρησης των αναγκαίων στοιχείων και



λογιστικών βιβλίων και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων της 
προηγούμενης παραγράφου (χρήση
μηχανογραφικών μέσων και συστημάτων 
πληροφορικής).

Οι ΥΑ/σεις που θα ρυθμίσουν τα θέματα αυτά 
θα εκδοθούν τόσο κατά την ανάπτυξη, όσο και 
κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων 
πληροφορικής στο χώρο του Γ.Λ. Κ..

Υπ. Οικονομ.
2362/95 
άρθρο 110 
παρ. 4

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται οι βασικές αρχές του Λογιστικού 
Σχεδίου του Δημοσίου και το περιεχόμενό του. 
Με το ίδιο ΠΔ καθορίζονται, μέσα στα πλαίσια 
του Γ ενικού Λογιστικού Σχεδιασμού του 
Δημοσίου, οι επι μέρους λογαριασμοί, τα 
τηρούμενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών 
και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Το ΠΔ θα εκδδοθεί μ ετά  τη μελέτη του 
θέματος από Ομάδα Εργασίας που θα 
συσταθεί για το σκοπό συτό στο Γ.Λ.Κ..

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Εργασ.&
Κ.
Ασφαλίσεων
Υπ. Τ.& 
Μ.Μ.Ε.

2362/95
άρθρο 117 ΚΥΑ με την οποία θα καθορισθούν όλες οι 
παρ. 1 αναγκαίες λεπτομέρειες για την είσπραξη του
(τροποπ. αγγελιοσήμου και του ειδικού φόρου επί των 
τελ. εδ. της διαφημίσεων και των ανάλογων επιβαρύνσεων, 
παρ. 6 του 
άρθρου 12 
του ν.
2328/1995)

Είχε συνταχθεί σχετική ΚΥΑ. Το θέμα όμως θα 
ρυθμιστεί με νομοθετική ρύθμιση 
(τροπολογία).

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ

Τίτλος - αντικείμενο
α. “Περί μισθολογίου των 
Στρατιωτικών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ.

Στάδιο επεξεργασίας

Τελικό στάδιο επεξεργασίας 
Προωθείται ήδη προς τη Βουλή 
μετά την έγκρισή του από τα 
Κυβερνητικά όργανα.

Στον ετήσιο προγραμματισμό



α. Περί μισθολογίου των 
δικαστικών λειτουργών.

β. Περί τροποποιήσεως του 
Τελωνειακού Κώδικα.

γ. Περί αναμορφώσεως των 
φοροαπαλλαγών, μετά την υποβολή 
του πορίσματος από την ΟΚΕ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 22/1/96

Υπουργός Νόμος

Υπ. Ανάπτ. 
Υπ.Εθν.Οικ. 
Υπ.Δικαιοσ. 
αρμοδ. Υπ.

2251/94 
ΦΕΚ191Α’ 
16/11/94 
άρθρο 14 
παράγρ. 4

Κοινή ΥΑ για ρύθμιση των θεμάτων των 
σχετικών με την προσαρμογή και 
συμμόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, 
κανονισμούς και συστάσεις, που εκδίδονται 
από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για θέματα κατανάλωσης και 
προστασίας του καταναλωτή.

ΚΥΑ Φ1 - 503 /15.2.96 προσαρμογής στην Οδηγία 92/59 ΕΟΚ

Υπ.Εσωτ.Δ.Δ. 
& Αποκ.
Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Ανάπτ.

2339/95
ΦΕΚ204Α'
25/9/95
άρθρο 29 ΚΥΑ με την οποία συνιστάται ειδικός 
(προσθ. παρ. λογαριασμός στην Τ.Ε., στον οποίο 
4 στο μετά περιέρχονται τα έσοδα από ειδική εισφορά 
την παρ. 3 ποσοστού 7% που επιβάλλεται επί των 
του αρθ. 39α τελών δημοσιεύσεως στην ΕτΚ των πράξεων 
του κωδ. ν. και στοιχείων των α.ε. που υπόκεινται σε 
2190/1920) δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

αρθ. 7α του κωδ. ν. 2190/1920, υπέρ των 
υπαλλήλων του υπ. Εμπορίου.

- ΚΥΑ Β2-216/19-1-96- YA Β2 500/20-2-96



Υπουργός Νόμος

2231/94
ΦΕΚ139Α’
31/8/94 Κοινή ΥΑ με την οποία δημιαυργείται στην

Υπ. Οικον. άρθρο 13 Τράπεζα της Ελλάδος σύσταση ειδικού
Υπ. Ανάπτ. παράγρ. 1 λογαριασμού για την εξυπηρέτηση των

αναγκών της λειτουργίας του συστήματος 
διαπίστευσης.

Προωθείται τροποποίηση του νόμου ώστε 
να ρυθμίζονται βάσει εξουσιοδο τικής
διάταξης τα θέματα των πόρων, των 
δαπανών και του τρόπου διαχείρησης του 
Ειδ. Λογ..

2234/94 
ΦΕΚ 142Α’
31/8/94

Υπ.Εθν.Οικ. άρθρο 1 Κοινή ΥΑ με την οποία γίνεται η σύσταση
Υπ. Ανάπτ. παράγρ.9β και η συγκρότηση της ως άνω Ειδικής

Επιτροπής (Ειδική Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων η οποία θα γνωμοδοτεί, με 
βάση το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο, για 
το χαρακτηρισμό, αντίστοιχα, των προϊόντων 
ως νέων, των προϊόντων ή υπηρεσιών ως 
εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, καθώς 
και του εξοπλισμού ως εξαιρετικά 
προηγμένης τεχνολογίας . Ο χαρακτηρισμός 
αυτός αφορά προϊόντα επιχειρήσεων και 
είναι κρίσιμος για την υπαγωγή τους στην 
κατηγορία των ειδικών επενδύσεων του 
άρθρου 9 και στη προβλεπόμενη σε αυτό 
επιχορήγηση).

Η διάταξη αυτή συνιστά τροποποίηση 
διάταξης της παραγρ. 1.δ του άρθρου 9 του ν. 
1892/90 το οποίο ανέθετε την εν λόγω 
γνωμοδοτική αρμοδιότητα στο υπουργείο 
Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
δεν προέβλεπε σύσταση Ειδικής
(γνωμοδοτικής) Επιτροπής.

2244/1994 
ΦΕΚ 168Α’
7/10/94

Υπ. Ανάπτ.
άρθρο 4 ΥΑ με την οποία ορίζεται η διαδικασία 
παράγρ. 3 επιβολής των παραπάνω κυρώσεων ( σε



περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής χωρίς 
προηγούμενη άδεια του Υπουργού Βιομ., Εν. 
και Τεχνολ. ή σε περίπτωση παράβασης των 
όρων και περιορισμών της άδειας 
εγκατάστασης ), το ύψος του προστίμου και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Εχει καταρτισθεί σχέδιο ΥΑ/σης. Δενέχει 
ολοκληρωθεί.

Υπ. Ανάπτ. 2244/1994 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τας για καθορισμό κάθε 
άρθρο 5 λεπτομέρειας σχετικής με τη λειτουργία του
παράγρ. 7 Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(Κ.Α.Π.Ε.), ως εθνικού συντονιστικού κέντρου 
των δραστηριοτήτων που αφορούν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τις 
σχέσεις του με τα περιφερειακά και τοπικά 
ενεργειακά κέντρα και γραφεία.

Το Θέμα βρίσκεται υπό επεξεργασία.

Υπ. Ανάπτ.

2289/95 
ΦΕΚ 27Α' 
8/2/95 
άρθρο 2 
παρ. 28

Προτ. εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο : α. 
καθορίζεται το περιεχόμενο και το 
χρονοδιάγραμμα υποβολής προς έγκριση των 
προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλευσης, 
καθώς και των προϋπολογισμών δαπανών, β. 
προβλέπονται λεπτομερώς οι όροι 
εκμίσθωσης του δικαιώματος κτλ., γ. 
ρυθμίζονται ακόμα και κατά παρέκλιση των 
κειμένων διατάξεων, οποιαδήποτε θέματα 
συνδέονται με την εκτέλεση των συμβάσεων 
και εξυπηρετούν τους επιδιωκόμενους με 
αυτή σκοπούς.

(παράγρ. 29 : Οι συμβάσεις μίσθωσης των 
ανωτέρω παραγράφων συνάπτοναι στα 
πλαίσια που καθορίζονται από το ΠΔ της 
προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις των 
άρθρων 574 έως και 647 του Α.Κ. δεν έχουν 
εφαρμογή)

Το ΠΔ έχει αποσταλεί στο Σ τΕ  για 
επεξεργασία.



2302/95  
ΦΕΚ 74Α’ 
17/4/95

Υπ. Ανάπτ. 
Υπ.
Οικονομικών

Υπ. Εργασίας 
Υπ. Ανάπτ.

Υπ. Ανάπτ.

Υπ. Ανάπτ.

άρθρο 1 ΚΥΑ/σεις μετά από γνώμη του σωματείου
παρ. 7 των εργαζομένων με τις οποίες θα

ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της 
διατάξεως του παρόντος εδαφίου (πίνακας 
δικαιούχων, χρόνος και τρόπος διανομής, 
φύλαξη των μετοχών μέχρι τη διανομή κ.λ.π. 
αναφορικά με την ρυθμιζόμενη από το νόμο 
αυτό μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μετοχών 
της εταιρίας “Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.”).

2302/95
άρθρο 1 ΚΥΑ για καθορισμό των όρων, των
παρ. 11, ε προϋποθέσεων, των απαιτούμενων 

δικαιαλογητικών και κάθε αναγκαίας 
λεπτομέρειας για την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας παραγράφου (ειδικά 
μέτρα προστασίας των εργαζομένων).

2364/95
ΦΕΚ252Α’
6/12/95

άρθρο 1 
παρ. 7

2364/95 
άρθρο 1 
παρ. 8

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία 
μπορεί να ανατίθενται στο Σώμα Ενεργειακού 
Ελέγχου και Σχεδιασμού, το οποίο συνιστάται 
με την παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, 
και άλλες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες (εκτός 
των οριζόμενων απευθείας απ'τις διατάξεις 
του νόμου αυτού) συμπεριλαμβανομένων και 
αρμοδιοτήτων ρύθμισης των ενεργειακών 
αγορών, να ορίζονται οι λεπτομέρειες 
άσκησης των αρμοδιοτήτων του και να 
καθορίζονται οι ατομικές διοικητικές πράξεις 
και οι κανονιστικές αποφάσεις, για την 
έκδοση των οποίων απαιτείται γνώμη του 
Σώματος.

ΥΑ/σεις με τις οποίες ορίζονται οι 
ημερομηνίες από τις οποίες το Σώμα 
Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού θα 
ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο 
αρμοδιότητές του. Η ημερομηνία άσκησης του 
συνόλου των αρμοδιοτήτων του δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) έτους από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
δυνάμενη να παραταθεί για ορισμένες από τις 
αρμοδιότητες για ένα (1) ακόμη έτος με



αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.



2364/95
Υπ. Ανάπτ. άρθρο 1 

παρ. 9

2364/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 1
Υπ. Ανάπτ. παΡ· 21

2364/95
Υπ. Ανάπτ. άρθρο 3 

παρ. 8

ΠΔ με το οποίο συγκροτείται το Σώμα 
Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Για την 
πρώτη εφαρμογή, το ΠΔ της συγκροτήσεως 
εκδίδεται εντός οκτώ μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ, το οποίο εκδίδεται 
μετά από εισήγηση του Σώματος Ενεργειακού 
Ελέγχου και Σχεδιασμού, με το οποίο 
καθορίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής 
Λειτουργίας του Σώματος και της 
Γραμματείας και ο Κανονισμός Προμηθειών, 
Αναθέσεως Έργων και Μελετών, ακόμη και 
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής 
διατάξεως.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ, το οποίο εκδίδεται 
μετά από γνώμη του Σώματος Ενεργειακού 
Ελέγχου και Σχεδιασμού, με το οποίο 
ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι 
διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να 
χορηγηθεί σε α.ε., που θα συστήνονται ειδικά 
και μόνο γΓαυτό το σκοπό, άδεια 
εγκατάστασης, διαχείρησης και
εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς 
φυσικού αερίου για χρονικό διάστημα που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) έτη, 
εφόσον συντρέχουν και οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις : α) να έχει παρέλθει επταετία 
από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Μεταφοράς κ.τ.λ.. β) να 
εξυπηρετεί γεωγραφική περιοχή, στην οποία 
δεν έχει επεκταθεί το Εθνικό Σύστημα 
Μεταφοράς κ.τ.λ..



2364/95
Υπ. Ανάτττ. άρθρο 3 Πρόταση έκδοσης ΠΔ, μετά από γνώμη του

Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και 
Σχεδιασμού, με το οποίο ορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και οι διαδικασίες με τις 
οποίες μπορεί να χορηγηθεί σε α.ε. που θα 
συστήνονται μόνο γι'αυτό το σκοπό, άδεια 
εισαγωγής, εξαγωγής ή και εμπορίας φυσικού 
αερίου, εφόσον έχει παρέλθει δεκαετία από 
την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Μεταφοράς.

Υπ. Ανάπτ.
2364/95
άρθρο 4 ΥΑ/σείς , μετά από πρόταση του Σώματος
παρ.5 Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, με το
τελ. εδάφ. οποίο μπορεί να καθορίζονται ειδικότεροι 

όροι και προϋποθέσεις, οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στην άδεια διανομής 
φυσικού αερίου και να προσδιορίζεται ο 
τρόπος ελέγχου τηρήσεως των όρων, καθώς 
και της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης 
της εταιρείας στην αγορά από το Σώμα 
Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού.

Υπ. Ανάπτ.
2364/95 
άρθρο 4 
παρ. 8

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, το οποίο θα 
εκδοθεί εντός έξι μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου, με το οποίο 
θα ορισθούν :
α) Το περιεχόμενο και ο τρόπος δημοσίευσης 
της προκήρυξης της προηγούμενης 
παραγράφου, β) οι ελάχιστες προϋποθέσεις 
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς και 
τα κριτήρια επιλογής του ιδιώτη - επενδυτή, 
γ) το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο της 
εταιρείας, δ) υποχρεωτικοί ελάχιστοι όροι 
της συμβάσεως και του καταστατικού που θα 
καταρτισθεί και οι οποίοι θα αναφέρονται 
ιδίως : ι) στις προϋποθέσεις συμμετοχής του 
ιδιώτη - επενδυτή στη διαχείρηση της 
εταιρείας, ιι) στη διάρκεια της εταιρείας, 
στον τρόπο εξόδου ή αποχώρησης του ιδιώτη 
- επενδυτή και στα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του κατά τη λήξη της εταιρείας 
ή την κατά οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή 
του, ιιι) στην υποχρέωση ανάπτυξης των 
δικτύων διανομής σε ορισμένο χρονικό 
διάστημα.



2364/95 
άρθρο 4 
παρ. 9

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι 
διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να 
χοργηγηθεί σε α.ε. που θα συστήνονται ειδικά 
γι'αυτόν το σκοπό, εκτός από τις εταιρείες 
των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, άδεια 
διανομής φυσικού αερίου, εφόσον 
συντρέχουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις : 
α) να έχει παρέλθει δεκαετία από την έναρξη 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Μεταφοράς και β) η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. δεν έχει 
ιδρύσει Ε.Δ.Α. με γεωγραφικά όρια 
δραστηριότητας την περιοχή στην οποία 
πρόκειται να ασκηθούν οι ανωτέρω 
δραστηριότητες.
Στο ίδιο ΠΔ ορίζονται και οι όροι συμμετοχής 
στις εταιρείες αυτές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Υπ.
Εσ.Δ.Δ.&Απ. 
Υπ. Ανάπτ.

2364/95 
άρθρο 5 
παρ. 8

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, το οποίο θα 
εκδοθεί εντός τεσσάρων μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με
το οποίο θα καθοριστούν : α) Τα κριτήρια, το 
ποσοστό και η διαδικασία κατανομής 
ποσοστού εξ αδιαιρέτου επί των μετοχών 
των προηγούμενων παραγράφων στα ν.π. της 
παρ. 1 (Ν.Α., δήμοι, κοινότητες και
επιχειρήσεις τους), β) ο τρόπος ασκήσεως 
των δικαιωμάτων τους επί των μετοχών, η 
διαδικασία υποδείξεως εκπροσώπων τους και 
εκφράσεως της βουλήσεώς τους στη Γενική 
Συνέλευση και το Δ.Σ. των Ε.Δ.Α., γ) το 
όργανο και ο τρόπος εκτιμήσεως της 
πραγματικής αξίας της μετοχής για την 
εφαρμογή της παρ. 7, καθώς και ο τρόπος 
κατανομής του ποσού της παρ. 4β στις τρεις 
Ε.Δ.Α. της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, 
ζητήματα για τα οποία μπορεί να παρέχεται 
εξουσιοδότηση με το προεδρικό διάταγμα, να 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας, δ) 
κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την 
εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων 
του παρόντος νόμου.



Υπ. Ανάπτ.

Υπ. Ανάπτ.

Υπ. Ανάπτ.

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2364/95
άρθρο 7 ΥΑ/σεις, μετά από γνώμη του Σώματος, τις 
παρ. 8 οποίες θεσπίζονται Κανονισμοί Εξωτερικών

και Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου, που 
θα αφορούν στη μελέτη, στα υλικά, στην 
εγκατάσταση, στην επιθεώρηση, στις 
δοκιμές, στην ασφάλεια και στη λειτουργία 
των συστημάτων μεταφοράς, αποθήκευσης 
και διανομής φυσικού αερίου, όπως και των 
εγκαταστάσεων των καταναλωτών.

2364/95
άρθρο 7 ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι
παρ. 9 εδ.2 προϋποθέσεις, η διαδικασία και η αρμόδια

αρχή ή υπηρεσία για τη χορήγηγση άδειας 
εγκαταστάτη και συντηρητή εσωτερικών 
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και 
ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια 
εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

2364/95
άρθρο 7 ΥΑ , μετά από εισήγηση του Σώματος, 
παρ. 15 καθορίζεται η διαδικασία και το όργανο

επιλύσεως των διαφωνιών μεταξύ των 
καταναλωτών και των εταιρειών διανομής, σε 
θέματα μέτρησης του παραδιδόμενου 
φυσικού αερίου.

2364/95
άρθρο 7 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, με το οποίο 
παρ. 16 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των

κατασκευαστών οικοδομών σχετικά με την 
εγκατάσταση εσωτερικού δυκτίου φυσικού 
αερίου σε ανεγειρόμενες οικοδομές και 
ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη 
μελέτη και επίβλεψη των εγκαταστάσεων 
αυτών, χωρίς να επηρεάζονται ήδη 
εγκαταστάσεις, σύμφωνες με το π.δ. 420 της 
19/20.10.1987 (ΦΕΚ 187Α’) “Για εγκατάσταση 
δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές" 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του 
π.δ./τος 321/27.6./3.7.1988 (ΦΕΚ 150Α), 
αποκλειομένης της μείωσης των 
προβλεπόμενων με αυτό κινήτρων.



2367/95
ΦΕΚ261Α’
29/12/95

Υπ. Ανάπτ. άρθρο 3 
παρ. 1

ΥΑ/σείς, που δημοσιεύονται στην ΕτΚ, με 
τις οποίες μπορεί να συνιστώνται ν.π.ι.δ. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 
“Ταμείο Αντεγγύησης” (Τ.Α.) με σκοπό την 
κάλυψη, κατά το ποσοστό που θα οριστεί με 
την ίδια απόφαση, του εγγυητικού κινδύνου 
που αναλαμβάνουν οι Εταιρείες Αμοιβαίων 
Εγγυήσεων. Με τις αποφάσεις αυτές 
καθορίζεται ο τρόπος σχηματισμού 
περιουσίας των νομικών προσώπων, οι όροι 
οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθώς και η 
σχέση τους με τις Ανώνυμες Εταιρείες 
Αμοιβαίων Εγγυήσεων, για τις οποίες 
αντεγγυάται. Με αντίστοιχες ΥΑ/σείς 
μπορεί να συνιστώνται Ταμεία Αντεγγύησης 
και για τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς.

2367/95
Υπ. Ανάπτ. άρθρο 4 ΥΑ/σείς με τις οποίες ρυθμίζονται

παρ. 1 λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του
παρόντος κεφαλαίου (Κεφ. Α’ - Εταιρείες 
Αμοιβαίων Εγγυήσεων).

Υπ. Ανάπτ.

Υπ. Εθν. Οικον.

2367/95 
άρθρο 7 
παρ. 4

ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται τα 
τεχνικοαικανομικά και άλλα απαραίτητα 
στοιχεία για το χαρακτηρισμό των 
επενδύσεων ως υψηλής τεχνολογίας ή 
καινοτομίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που συνοδεύουν την αίτηση για επιχορήγηση 
στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, οι 
προθεσμίες υποβολής της, η διαδικασία 
καταβολής της επιχορήγησης και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια.



2367/95
Υπ.Εσωτ. Δ.Δ. άρθρο 13 
& παρ. 7
Αποκέντρωσης 
Υπ.Εργ.&
Κ.Ασφ.
Υπ. Ανάπτ.

ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται κάθε 
λεπτομέρεια της αναλογικής εφαρμογής των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου (μείωση του 
προσωπικού της “Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" ) και για το προσωπικά της 
εταιρείας “ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.” Με 
την ίδια ΥΑ μπορούν να καθορίζονται 
διαφορετικές προϋποθέσεις πρόωρης 
συνταξιοδότησης, κατά παρέκκλιση των 
οριζόμενων στην παρ. 5 του παρόντος 
άρθρου.

Υπ. Ανάπτ.
2286/95

άρθρο 2 
παρ. 2

Κοινές ΥΑ /σεις με τις οποίες τίθεται σε 
εφαρμογή το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 
και ρυθμίζονται όλα τα θέματα που 
ανακύπτουν απ’ αυτό.

Η ΥΑ για το (ετήσιο) Ε.Π.Π. δεν έχει 
εκδοθεί ακόμη για το χρόνο που διανύουμε.

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Ανάπτ.

2286/95

άρθρο 5 
παρ. 2

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τας , που εκδίδεται 
μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, με το οποίο θεσπίζεται 
ο Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου 
(Κ.Π.Δ.) .

Έχει καταρτισθεί σχέδιο ΠΔ/τος, το οποίο 
βρίσκεται για την κατά νόμο επεξεργασία 
στο ΣτΕ.

2286/95
Υπ. Ανάπτ. άρθρο 5 ΥΑ με την οποία παρέχονται οδηγίες για

παρ. 3 σύνταξη των κανονισμών προμηθειών φορέων
(Κ.Π.Φ.) που ρυθμίζουν θέματα όμοια με 
εκείνα του Κ.Π.Δ.. Η ΥΑ αυτή εκδίδεται μέσα 
σε 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου 
και οι κανονισμοί υποβάλλονται στα 
συναρμόδια υπουργεία για έγκριση μέσα σε 3 
μήνες από την έκδοση της ΥΑ , εγκρίνονται 
δε μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή τους.

Παρατάθηκε εκ νέου για 2  μήνες η 
προθεσμία του εδ.2 με την 
ΥΑΠ1/609/29.1.96 δηλ. έως τις 31/3/96. 
(Δεν υπάρχει ενημέρωση μ ετά  την 
ημερομηνία αυτή).



2296/95
Υπ. Ανάπτ. άρθρο 7 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία

παρ. 4 επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού.

Έχει ετο ιμασ τεί σχέδιο ΠΔ/τος που θα 
προωθηθεί όταν οριστεί Πρόεδρος της 
Επι τροπής Α νταγωνισμου.

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ

Τίτλος - αντικείμενο Στάδιο επεξεργασίας

α. Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης 
για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών 
σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης 
Νοεμβρίου 1925 όπως αναθεωρήθηκε στη 
Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της 
Συμπληρωματικής Πράξης της 
Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, που 
τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 
Σεπτεμβρίου 1979.

β. Κύρωση του Διακανονισμού του 
Στρασβούργου που αφορά τη Διεθνή 
Ταξινόμηση των Διπλωμάτων Ευρε
σιτεχνίας της 24ης Μαρτίου 1971 έτσι 
όπως τροποποιήθηκε την 28/9/1979.

γ. Νομοθετική ρύθμιση για την υλοποίηση 
Προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού.

Συζητείται στη Βουλή

Είναι έτοιμο το σχέδιο.

α. Σχέδιο νόμου “Μεσίτες Αστικών 
Συμβάσεων”

β. Προσχέδιο νόμου “Τροποποίηση 
Επιμελητηριακής νομοθεσίας

γ. Κύρωση της Συνθήκης του Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου 
του Χάρτη για την ενεργειακή απόδοση 
και σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα.

δ.Καταπολέμηση της λαθρεμπορίας των 
καυσίμων και εμπορία πετρελαιοειδών.

ε. Επιδόσεις δυσμενών διοικητικών 
πράξεων, αντικατάσταση διατάξεων του

Σε ετήσιο νομοθετικό 
προγραμματισμό.

(<



ν. 1428/1984 “Εκμετάλλευση λατομείων 
αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις”, 
παράνομη εκμετάλλευση μεταλλευτικών 
ορυκτών, καθορισμό αποζημίωσης υπέρ 
του Δημοσίου, αναπροσαρμογή 
προστίμου, χρονική ισχύς αδειών 
εκμετάλευσης λατομείων μαρμάρων, 
λατομεία αδρανών υλικών και προσφυγές 
ουσίας.

στ. Προσαρμογή της νομοθεσίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (ΕΝΕΡΓΕΙΑ) προς 
το νόμο 2218/94 (ΦΕΚ 90Α’) ’’Ίδρυση ΝΑ., 
τροποποίηση διατάξεων για την 
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την 
περιφέρεια και άλλες διατάξεις” όπως 
ισχύει σήμερα.

ζ. Ίδρυση και λειτουργία των 
συνδεδεμένων Επιχειρήσεων και των 
Εταιριών Συμμετοχής ΔΕΗ καθώς και 
θέματα προσωπικού αυτών. Εργασία υπό 
τάση στις εγκαταστάσεις διανομής και 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Μ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 22/1/1996

Υπουργός Νόμος

2338/95
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. άρθρο 13ο 

παρ. 3
ΥΑ με την οποία μπορεί να καθορίζεται το 
ποσό των απροβλέπτων (δαπανών), που 
θα συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό 
συμβατικό ποσό, γενικά ή κατά κατηγορία 
έργων και το οποίο σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να υπερβεί το 20% του 
συμβατικού ποσού χωρίς τα απρόβλεπτα 
(ποσά).

-  ΥΑ που αφορά τα  μεγάλα  έργα (άνω των 
5.000.000) ΦΕΚ 941Β ' /15'. 11.95.
- ΥΑ που αφορά τα  μ ικρά έργα ΦΕΚ 409 
Β727.5.96.

Υπουργός Νόμος

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ



Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
Υπ. Εμπορίου

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Υπ.
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2229/94
ΦΕΚ 138Α’ ΥΑ για τη ρύθμιση των σχετικών με την 
31/8/94 παράγραφο αυτή θεμάτων δηλ. με τον 
άρθρο 1 έλεγχο των υπερβολικά χαμηλών 
παρ. 5α προσφορών και τη δικαιολόγηση τέτοιων 

προσφορών από τις πρώτες μειοδάτριες 
επιχειρήσεις σε κάθε δημοπρασία έργου 
που αντιμετωπίζεται τέτοια κατάσταση.

2229/94 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος για ορισμό του 
άρθρο 1 χρόνου έναρξης εφαρμογής της
παρ. 11 παραγράφου αυτής και για ρύθμιση των

σχετικών θεμάτων (υποχρέωση του 
μελετητή και του αναδόχου κατασκευής 
του έργου να ασφαλίσουν αντίστοιχα τη 
μελέτη και την κατασκευή του έργου για 
την πληρότητα των εκπονούμενων 
μελετών και για την έντεχνη κατασκευή 
του έργου).

2229/94
άρθρο 4 ΥΑ με την οποία ορίζονται τα σχετικά με 
παραγρ. 3 τη διοικητική ποινή προστίμου στις 

εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημοσίων 
έργων για παραβάσεις στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους όπως ιδίως η 
έλλειψη προσήκουσας προστασίας του 
περιβάλλοντος, η μη λήψη μέτρων 
προστασίας του κοινού κ.τ.λ. (είσπραξη 
του προστίμου κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε.).

Τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 15 
παραγράφου 5 του ν. 1418/84, που για το 
ίδιο θέμα προέβλεπε έκδοση ΠΔ και 
ανώτατο ποσό προστίμου 3.000.000 
δραχμές.

2229/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται τα κατώτατα όρια τεχνικής 

άρθρο 4 στελέχωσης της εργοληπτικής 
παράγρ. 5 επιχείρησης, καθώς και της στελέχωσής 

της από άλλο επιστημονικό ή τεχνικό και 
βοηθητικό προσωπικό, τα κατώτατα όρια 
κεφαλαίων, μηχανικού εξοπλισμού,



ελάχιστης καθαρής θέσης και σύνθεσης 
οργάνων διοίκησης της επιχείρησης και 
εξειδικεύονται τα ελάχιστα όρια των 
κριτηρίων αξιολόγησης κατά την εγγραφή 
της. Η ελάχιστη στελέχωση της 
επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής ... και 
να αποδεικνύεται οποτεδήποτε κτλ. 
Οποιαδήποτε μεταβολή στελεχών της 
εργοληπτικής επιχείρησης γίνεται ύστερα 
από αίτηση της επιχείρησης ή του 
στελέχους από την επιτροπή Μ.Ε.ΕΓΊ. 
(Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων), η 
οποία προεγκρίνει τη μεταβολή αυτή 
εξετάζοντας τους προβαλλόμενους λόγους 
μεταβολής.

Τροποποίηση της διάταξης της παραγρ. 1 
(τελευταίο εδάφιο) του άρθ. 16 του ν. 
1418/1984 που προέβλεπε δυνητικά την 
έκδοση τέτοιου ΠΔ χωρίς να αναφέρει την 
ανάγκη και τον τρόπο του ελέγχου της 
διατήρησης των κατωτάτων ορίων 
τεχνικής στελέχωσης.

Υπ.
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2229/94 
άρθρο 14 
παράγρ. 1

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο μπορεί 
να ιδρυθεί οργανισμός με μορφή ν.π.ι.δ. 
στον οποίο μεταβιβάζονται οι 
αρμοδιότητες των άρθρων 15, 16 και 17 του 
ν. 1418/84, που αναφέρονται σε θέματα 
εγγραφής και αναθεώρησης εγγραφής, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων για τη 
εγγραφή στις τάξεις Ζ’ και Η’ του Μ.Ε.ΕΠ., 
καθώς και τήρησης του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και 
του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών 
που εποπτεύεται από τον Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.. 
Με το ίδιο ΠΔ ορίζονται οι αρμοδιότητες 
της εποπτείας, τα της διοικήσεως του άνω 
οργανισμού και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.

2242/94  
ΦΕΚ 162Α’
3/10/94

Υπ. άρθρο 4 ΥΑ με την οποία εγκρίνεται ο κανονισμός
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. παράγρ. 14 λειτουργίας του Ειδικού Σώματος

Ελεγκτών για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος (Ε.Σ.Ε.Π.Π.) το οποίο 
συνιστάται με την παράγρ. 1 του άρθρου 
αυτού.



2296/95  
ΦΕΚ 43Α’
24.2.95 ΥΑ , η οποία δημοσιεύεται στην ΕτΚ, με 

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ άρθρο 4 την οποία καθορίζονται το αρμόδιο όργανο,
παρ. Β. 2 ο τρόπος και η διαδικασία του κατά 

προσέγγιση υπολογισμού του εμβαδού των 
παραπάνω δομήσιμων επιφανειών (μέσα 
στα όρια της εντός σχεδίου περιοχής ενός 
δήμου ή κοινότητας).

2296/95
ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. άρθρο 4 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο

παρ.Δ, εδ.α δύναται να καθορίζονται ειδικές ζώνες 
συντελεστή (Ε.Ζ.Υ.Σ.) , επίσης ( εκτός των 
περιοχών υποδοχής συντελεστή δόμησης ) 
μέσα στις περιοχές της ενότητας Α' του 
άρθρου αυτού.

2296/95
Υπ. Δικαιοσύνης άρθρο 20
Υπ. Οικονομικών παρ. 2
ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία 
μπορεί να τροποποιούνται οι διατάξεις των 
άρθρων 5 έως και 19 του παρόντος νόμου 
(οι βασικές διατάξεις σχετικά με τη 
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης) σε ό,τι 
αφορά τον τρόπο εκδήλωσης της 
συναίνεσης των κυρίων των ακινήτων προς 
πραγματοποίηση της Μ.Σ.Δ., τη σύνταξη 
και έγκριση της μελέτης, που προβλέπεται 
από το άρθρο 2 παρ. 1, την εκτίμηση της 
οικαπεδικής αξίας του ακινήτου, τον 
εκδιδόμενο τίτλο προς βεβαίωσή του - 
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου - 
δικαιώματος του βαρυνόμενου ακινήτου, 
τον τρόπο αναγωγής σε συντελεστή 
δόμησης του εκ των όρων δόμησης 
προκύπτοντος για την περιοχή των 
ακινήτων, την εκδιδόμενη πράξη για την 
πραγματοποίηση της Μ.Σ.Δ. μέσα σε 
Π.Υ.Σ.Δ.Ο. και Ε.Ζ.Υ.Σ., την εγγραφή της 
Μ.Σ.Δ. στις οικείες μερίδες των 
τηρούμενων στα υποθηκοφυλακεία 
βιβλίων.

2300/1995
Υπ. ΠΕΧΩ.ΔΕ. άρθρο 23 ΥΑ με την οποία ορίζεται ο αριθμός, ο

παρ. 8 χρόνος και οι προϋποθέσεις λειτουργίας
των θερινών κινηματογράφων ή θεάτρων ή 
και του κέντρου ψυχαγωγίας εντός του



‘Αλσους του Πεδίου του ‘Αρεως στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα οποία ως 
συγκρότημα θα λειτουργήσουν στο μέλλον 
ως δημοτική επιχείρηση.

Υπ. Πρ.τ.Κ.
Υπ. Οικονομ.
Υπ. Δικαιοσύνης 
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2308/95 
ΦΕΚ 114Α’
15/6/95
άρθρο 13 ΚΥΑ/σείς με τις οποίες συνιστώνται τα 
παρ. 1 προβλεπόμενα από το νόμο αυτόν Γραφεία

Κτηματολογίου, καθορίζονται οι 
αρμοδιότητές τους και ρυθμίζεται η 
οργάνωση και λειτουργία τους.

Υπ.Πρ.τ.Κ.
Υπ. Δικαιοσύνης 
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2308/95 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
άρθρο 14 ρυθμίζεται η ένταξη στο Εθνικό
παρ. 7 Κτηματολόγιο των περιοχών που

υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό 
Δωδεκανήσου και στο Κτηματολογικό 
Γ ραφείο Πρωτευούσης.
Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται επίσης 
θέματα διοικητικά και υπηρετούντος 
προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια.

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
Υπ. Μετ. & Επ.

2308/95 ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται η 
άρθρο 18 διαδικασία και τα απαιτούμενα 
παρ. 3 δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό

μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ως 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και την 
πιστοποίηση του έτους κατασκευής, καθώς 
και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου.

2338/95
ΦΕΚ202Α’
14/9/95
άρθρο 1ο ΚΥΑ/σείς με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε 

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. παρ. 3 λεπτομέρεια που ανάγεται στην
Υπ. Μετ. & Επ. εκπλήρωση από το Ελληνικό Δημόσιο των

υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση 
Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου 
της Αθήνας στα Σπάτα, με την επιφύλαξη



κάθε αντίθετης διάταξης της Σύμβασης 
αυτής.

Υπ. Οικονομικών 
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2338/95
ΦΕΚ202Α’
14/9/95
άρθρο 9ο Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
παρ. 4 ρυθμίζονται οι ειδικότεροι σκοποί του

“Διαχειριστικού Φορέα Μητροπολιτικής 
Ζώνης Πρασίνου Λεκανοπεδίου Αθηνών" 
(για το χώρο του αερολιμένα του 
Ελληνικού) , οι τρόποι και τα μέσα 
εκπλήρωσής τους, οι πόροι του, τα όργανα 
διοίκησής του, η συγκρότηση και οι 
αρμοδιότητες των οργάνων αυτών, τα 
θέματα του προσωπικού του, καθώς και 
κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.



Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Υπ. Εθν. Οικον. 
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Υπουργός

Υπ.
Εθν. Π. & Θρ.

2372/96  
ΦΕΚ 29Α’
28/2/96
άρθρο 4ο Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των, με τα οποία
παρ. 2 επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο

κείμενο οι διατάξεις των νόμων 716/77, 
1418/1984 και των π.δ. που εκδόθηκαν 
κατ'εξουσιοδότησή τους, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα, καθώς και της λοιπής 
κείμενης νομοθεσίας, που ισχύουν κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος, όπως και κάθε 
νόμου ή π.δ. που εκδίδεται και αφορούν τη 
μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση 
των δημόσιων έργων.

2372/96
άρθρο 4ο ΚΥΑ , με την οποία κανονίζονται όλα τα
παρ. 4 σχετικά θέματα με τον τρόπο διενέργειας

των ελέγχων (ποιότητας), την υποχρέωση 
των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και 
πληροφοριών στο Σύμβουλο (ειδικό 
Σύμβουλο που προσλαμβάνεται με 
απόφαση του Υπ. Εθνικής Οικονομίας με 
έργο ελέγχους ποιότητας των 
κατασκευαζόμενων από φορείς του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα και 
συγχρηματοδοτούμενων από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίων έργων) 
ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την 
ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους 
κατασκευής του έργου και στις πηγές 
λήψης των υλικών, την ακώλυτη 
πραγματοποίηση δειγματοληψιών κ.τ.λ..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Νόμος

2188/1994 
ΦΕΚ 18 Α' 
16/2/1994

άρθρο 1 
παράγρ.θβ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΥΑ για καθορισμό των προϋποθέσεων, των 
όρων, των διαδικασιών και των σχετικών 
λεπτομερειών, που αναφέρονται στον 
προγραμματισμό νέων θεσεων Δ.Ε.Π. στα 
Α.Ε.Ι., ο οποίος γίνεται σε ετήσια βάση.



Υπ. 2188/94
Εθν.Π. & Θρ. άρθρο 2

παράγρ. 8

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό 
αναλυτικώς των κατηγοριών των μελών 
Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που δικαιούνται 
την αύξηση του 35 % (Ν. 2083/92, αρθ. 
8$2), για καθορισμό της κλιμάκωσης του 
ποσοστού κατά ομάδες ή κατηγορίες και 
ρύθμιση της διαδικασίας κτλ.

2216/1994 
ΦΕΚ 83Α’ 
31/5/94

Υπ.Εθν.Π. 
Θρησκ.

&
άρθ. 2ο.6

ΥΑ για λεπτομέρειες εφαρμογής του 
άρθρου αυτού (παράγρ. 1), το οποίο 
ρυθμίζει την καταβολή της 
προβλεπόμενης στο ν. 2083/92 αύξησης ( 
35%) αναδρομικά από 1/1/94 στα μέλη 
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.

Υπ.Εθν.Π.& Θρ.

2266/94
ΦΕΚ218Α’
13/12/94
αρθ. 15 
παρ. 11

ΥΑ για καθορισμό των εδρών και των 
περιφερειών αρμοδιότητας των νέων 
(συνιστώμενων με το προηγούμενο 
εδάφιο) και των υφιστάμενων 
Διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
περιφερειακών υπηρεσιακών
συμβουλίων.

2327/1995 
ΦΕΚ156 Α’
31/7/95

Υπ. Εθν.Π.&Θρ. άρθρο 1 ΥΑ με την οποία είναι δυνατόν να
παρ. 8 ιδρύονται τομείς σε κάθε τμήμα του

Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) - 
το οποίο ιδρύεται με την παρ. 1 του ίδιου 
άρθρου - ύστερα από πρόταση της 
διοικαύσας επιτροπής.
Το τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
αποτελείται από δύο τουλάχιστον τομείς, 
στον τομέα Α.Ε.Ι. και στον τομέα Τ.Ε.Ι..



Υπ. Εθν.Π.&Θρ.

Υπ. Εθν.Π.& Θ. 
Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Πρ.τ. Κ.

Υπ. Εθ. Π.& 
Θρ.

Υπ.Εθν.Π.& Θρ.

Υπ.Εθν.Π.& θρ. 
Υπ.Πρ.τ. Κ.
Υπ. Οικονομ.

2327/95
άρθρο 1 ΥΑ με την οποία καθορίζεται ο ακριβής
παρ. 9 αριθμός των μελών κάθε τμήματος ,

τομέα ή μονάδας του Ε.ΣΥ.Π. καθώς και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια συγκρότησης και 
λειτουργίας τους. Με την ίδια ΥΑ 
καθορίζονται τα ειδικά προσόντα των 
μελών αυτών.

2327/95 
άρθρο 1 
παρ. 19

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
συνιστώνται στο Ε.ΣΥ.Π. θέσεις 
διοικητικού προσωπικού κατά κατηγορίες 
και κλάδους, οι οποίες προστίθενται στις 
οργανικές θέσεις του κλάδου, οι οποίες 
προστίθενται στις οργανικές θέσεις του 
κλάδου διοικητικών υπαλλήλων, που 
συνιστάται με το άρθρο 3 παρ. 6 αυτού 
του νομού.

2327/95 
άρθρο 1 
παρ. 20

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης, 
οργάνωσης και λειτουργίας των οργάνων 
του Ε.ΣΥ.Π., οι ειδικότερες αρμοδιότητες 
των οργάνων αυτών και ο τρόπος 
άσκησής τους και προσδιορίζονται τα 
ειδικά καθήκοντα των μελών των 
ατομικών και συλλογικών οργάνων του.

2327/95 ΥΑ με την οποία εκδίδεται διαπιστωτική
άρθρο 1 πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην ΕτΚ ,
παρ.22 εδ.β για τη λήξη της αρμοδιότητας των

οργάνων, τα οποία καταργούνται με την 
παρ. 21 (Ε.Σ.Α.Π., Ε.ΣΥ.Π. του ν. 1566/85, 
Σ.Τ.Ε., ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., επιτροπή ισοτιμιών 
, Ι.Τ.Ε.).

2327/95 
άρθρο 2 
παρ. 5

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. και 
των μελών του Κέντρου Εκπαιδευτικής 
Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) το οποίο συνιστάται με 
την παρ. 1 αυτού του άρθρου, η 
διάρθρωση των υπηρεσιών και η σύσταση 
των θέσεων προσωπικού, η διαδικασία 
κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.



Υπ. Εθν.Π.&Θρ. 2327/95 
άρθρο 3 
παρ. 1α

ΥΑ με την οποία ορίζονται οι ειδικότερες 
έδρες και ονομασίες των Μορφωτικών 
Κέντρων Στήριξης της Εκπαίδευσης 
(ΜΟ.ΚΕ.ΣΕ.) που ιδρύονται στην έδρα 
κάθε νομού με το α'εδάφιο αυτού του 
άρθρου.

Υπ. Εθν.Π.&Θρ. 2327/95 
άρθρο 3 
παρ. 7

ΥΑ με την οποία εκδίδεται εσωτερικός 
κανονισμός για τα θέματα οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΜΟ.ΚΕ.ΣΕ., των
αρμοδιοτήτων του προέδρου της
Επιτροπής και του αναπληρωτή του, ως 
και της ανάδειξης των εκπροσώπων, της 
συγκρότησης και των αρμοδιοτήτων και 
της λειτουργίας της Επιτροπής. Με τον 
ίδιο κανονισμό μπορεί να συμπληρώνεται 
ο σκοπός των ΜΟ.ΚΕ.ΣΕ. συνολικώς ή 
κατά ΜΟ.ΚΕ.ΣΕ..

Υπ.Εθν.Π.& Θρ. 
Υπ. Πρ. τ. Κ. 
Υπ. Οικονομ.

2327/95 
άρθρο 4 
παρ. 5

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί του 
Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) - το οποίο ιδρύεται 
με την παρ. 1 αυτού του άρθρου - τα 
θέματα των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., των 
μελών του και του Γενικού Διευθυντή, η 
διάρθρωση των υπηρεσιών, η σύσταση 
θέσεων προσωπικού, η διαδικασία 
κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την οργάνωση και 
λειτουργία του.

Υπ. Εθν.Π.&Θρ. 2327/95 
Υπ. Οικονομ. άρθρο 7 

παρ. 6

ΥΑ/σεις, που εκδίδονται μετά από 
πρόταση της Γ ενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης και του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης , με 
τις οποίες ρυθμίζονται (σχετικά με το 
Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής 
Εκπαίδευσης) τα θέματα οργάνωσης και 
λειτουργίας.



Υπ.Εθν.Π.& Θρ. 2327/95 
άρθρο 9 
παρ. 5

ΥΑ με την οποία, ύστερα από πρόταση 
της Επιτροπής Επιλογής , καθορίζονται ο 
τρόπος λειτουργίας της επιτροπής αυτής 
κ.τ.λ. και η διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων και δηλώσεων προτίμησης των 
υποψηφίων για συμμετοχή στις 
εξετάσεις (για την επιλογή δασκάλων και 
νηπιαγωγών για φοίτηση σε όλα τα 
διδασκαλεία μετεκπαίδευσης δασκάλων 
και νηπιαγωγών).

Υπ.Εθν.Π.& Θρ. 2327/95 
άρθρο 11 
παρ. 8α

ΥΑ με την οποία γίνεται η ειδικότερη 
ρύθμιση των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω 
οργάνων του Ελεύθερου Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Διοικούσα Επιτροπή).

Υπ.Εθν.Π.& Θρ. 
Υπ. Οικονομ.

2327/95 
άρθρο 15 
παρ. 2 εδ.α

ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται για κάθε 
ακαδημαϊκό έτος ο συνολικός αριθμός 
των υποτροφιών που μπορεί να 
χορηγούνται στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές καθώς και το κατώτερο ύψος 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού για 
κάθε υποτροφία

Υπ.Εθν.Π.& Θρ. 2327/95 
άρθρο 15 
παρ. 2 εδ.β

ΥΑ με την οποία καθορίζονται ανά τμήμα 
Α.Ε.Ι. και γνωστικό αντικείμενο, ο 
αριθμός των υποτροφιών και το ύψος του 
χρηματικού ποσού εντός του ορίου του 
προηγούμενου εδαφίου.

Υπ.Εθν.Π.& Θρ. 
Υπ.Μετ.& Επ. 
Υπ. Β „ Εν.&Τ.

2327/95 
άρθρο 21 
παρ. 4

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος - το οποίο θα 
εκδοθεί εντός ενός έτους από της 
δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην 
ΕτΚ - και με τη σύμφωνη γνώμη του 
υπάρχοντας επιστημονικού σωματείου με 
την επωνυμία Ένωσις Ελλήνων Φυσικών” 
με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που 
αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία 
της.

2341/95
ΦΕΚ208Α'
6/10/95

άρθρο 1



Υπ. Υπ. Εθν.Π. παρ. 8 
& Θρησκευμ.

2341/95
Υπ. Υπ. Εθν.Π. άρθρο 1 
& Θρησκευμ. παΡ·14

2341/95
Υπ. Υπ. Εθν.Π.
& Θρησκευμ. άρθρο 1 

παρ. 20

2341/95
Υπ. Υπ. Εθν.Π.
& Θρησκευμ. άρθρο 4
Υπ.Οικονομ. παΡ·1

ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα θέματα 
που αφορούν στην προκήρυξη των κενών 
θέσεων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά 
σχολεία με διορισμό, στις προθεσμίες 
της υποβολής των δικαιολαγητικώ, τη 
διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια σχετική με τους διορισμούς 
αυτούς.

ΥΑ με την οποία προσδιορίζονται 
ειδικότερα οι αρμοδιότητες του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής 
Εκπαίδευσης και καθορίζεται ο τρόπος 
λειτουργίας του και κάθε σχετική 
λεπτομέρεια.

ΥΑ με την οποία ορίζονται ποιά 
μειονοτικά σχολεία θεωρούνται 
δυσπρόσιτα. Στους εκπαιδευτικούς που 
υπηρετούν σε αυτά χορηγείται ειδικό 
επίδομα.

ΚΥΑ με την οποία μπορεί να 
επεκτείνονται οι σκοποί των ειδικών 
λογαριασμών του π.δ./τος 432/88 και της 
ΥΑ Β1/819/88 και σε θέματα αξιοποίησης 
των κονδυλίων του Β’ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης που αφορού Α.Ε.Ι. και 
Τ.Ε.Ι..

Με την ίδια ΥΑ ρυθμίζονται οι 
λεπτομέρειες διαχείρισης και 
λειτουργίας των ειδικών λογαριασμών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Υπουργός Νόμος
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπ.
Γ εωργίας

2215/94
ΦΕΚ 77Α’ Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο
11/5/94 καθορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί που
αρθ. 4 εξυπηρετούν τα κτίρια, πλην των
παράγρ. 3 παραπάνω ιστορικών μνημείων και

χώρων που βρίσκονται μέσα στα 
παραπάνω κτήματα (ακίνητη περιουσία 
του έκπτωτου βασιλιά Κων/νου 
Γλύξμπουργκ) , ο φορέας ή οι φορείς



Υπ.Οικονομ. 
Υπ. Γεωργίας

Υπ. Γεωργίας

Υπ. Γεωργίας

σταυς οποίους ανατίθεται η διοίκηση 
κ.τ.λ. και κάθε λεπτομέρεια.

2237/94  
ΦΕΚ 14 9 Α’
15/9/94

άρθρο 1 Κοινή ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι
παράγρ. 6 λεπτομέρειες καταβολής της

αποζημίωσης στους δικαιούχους, καθώς 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
απόδοσης λογαριασμού των χρηματικών 
ενταλμάτων προπληρωμής, που θα 
εκδίδονται στο όνομα της Α.Τ.Ε. Α.Ε..

2325/95  
ΦΕΚ 153Α’ 
27/7/95

άρθρο 8 ΥΑ με την οποία καθορίζεται ο τρόπος
παρ. (3 του άρθ. εφαρμογής και κάθε αναγκαία 
25 του ν. λεπτομέρεια σχετικά με τις πιο πάνω 
1564/85 όπως προβλεπόμενες κυρώσεις για 
ανικαθίσταται παραβάσεις που αφορούν, όπως 
με το εδώ αρ.8) περιγράφονται στη συγκεκριμένη αυτή 

παρ. (3), την εμπορία του 
πολλαπλασιαστικού υλικού.

2325/95

άρθρο 8
παρ. (7 του 
άρθ. 25 του ν. 
1564/85 όπως 
ανικαθίσταται 
με το εδώ αρ.8)

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται : α) το αρμόδιο όργανο με 
απόφαση του οποίου επιβάλλονται οι 
κυρώσεις των παραγρ. 1,2,4, και 5 του 
παρόντος άρθρου, β) τη σύσταση, 
συγκρότηση και λειτουργία της 
προβλεπόμενης στην προηγούμενη παρ. 
τριμελούς επιτροπής, γ) την αρμόδια 
υπηρεσία ενώπιον της οποίας εκτίθενται 
οι κατά την ίδια παράγραφο απόψεις του 
εδιαφερόμενου επί της εκθέσεως 
ελέγχου.



2326/95  
ΦΕΚ 153Α’ 
27/7/95

Υπ. Γεωργίας

Υπ. Γεωργίας

Υπ. Οικοναμ. 
Υπ. Γεωργίας

άρθρο 2
παρ. (3 του, 
αντικαθι - 
στώμενου με το 
εδώ άρθ. 2, 
άρθρου 4 του ν. 
1565/85 όπως 
αντικ. με το ν. 
2040/92)

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται : α) το αρμόδιο όργανο για 
τη χορήγηση των αδειών εμπορίας 
λιπασμάτων τύπου Α’ της προηγούμενης 
παραγράφου, β) οι αρμόδιες υπηρεσίες 
στις οποίες γνωστοποιείται η μεταβολή 
της πραγματικής και νομικής 
κατάστασης της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου.

2326/95 
άρθρο 2
παρ. (7 του, 
αντικαθι - 
στώμενου με το 
εδώ άρθ. 2, 
άρθρου 4 του ν. 
1565/85 όπως 
αντικ. με το ν. 
2040/92)

2326/95

άρθρο 2 ·
παρ. (9 του, 
αντικαθι - 
στώμενου με το 
εδώ άρθ. 2, 
άρθρου 4 του ν. 
1565/85 όπως 
ανικ. με το ν. 
2040/92)

ΥΑ , η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνώμη της τεχνικής γνωμοδοτικής
επιτροπής λιπασμάτων (ΤΕ.Γ.Ε.Λ.) του 
άρθ. 7 του παρόντος νόμου, με την οποία 
καθορίζονται οι απαιτούμενες
προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για 
την έκδοση και ανανέωση των αδειών 
εμπορίας λιπασμάτων κ.τ.λ..

ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα 
δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την έκδοση αδειών 
κυι^Ιρφορίας λιπασμάτων που δεν φέρουν 
την ένδειξη “Λίπασμα Ε.Ο.Κ.”.



2326/95

Υπ. Γεωργίας άρθρα 2 ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι
παρ. (10 του, απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα 
αντικαθι - δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία
στώμενου με το λεπτομέρεια για την έκδοση των αδειών 
εδώ άρθ. 2, εισαγωγής λιπασμάτων από τρίτες 
άρθρου 4 του ν. χώρες (δηλ. που δεν φέρουν την ένδειξη 
1565/85 όπως “Λίπασμα Ε.Ο.Κ.”). 
αντικ. με το ν.
2040/92)

2326/95

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Γεωργίας

άρθρο 4
παρ. (2 του, 
αντικαθι - 
στώμενου με το 
εδώ άρθ. 4, 
άρθρου 5 του ν. 
1565/85)

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται : α) οι έλεγχοι των 
λιπασμάτων και τα αρμόδια όργανα για 
τη διενέργεια των ελέγχων αυτών, β) οι 
μέθοδοι δειγματοληψίας και εξέτασης, γ) 
η διαδικασία επανεξέτασης, η 
δυνατότητα προσφυγής και οι 
προθεσμίες αποστολής των
αποτελεσμάτων των αναλύσεων, δ) τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
δικαιούνται να ζητήσουν τη διενέργεια 
των ελέγχων της περ. α’ της παρούσας 
παραγρ. και τα προς τούτο απαιτούμενα 
παράβολα και δικαιολογητικά.

2326/95

Υπ. Γεωργίας άρθρο 4
παρ. (7 του, 
αντικαθι - 
στώμενου με το 
εδώ άρθ. 4, 
άρθρου 11 του ν. 
1565/85)

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζεται : α) το αρμόδιο όργανο με 
απόφαση του οποίου επιβάλλονται οι 
κυρώσεις των περιπτ. α', β’, γ’, ε', στ’ και 
ζ’ της παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου 
και της περιπτ. δ’ σε περίπτωση που 
αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση της 
άδειας ιδιωτικού εργαστηρίου είναι το 
Υπουργείο Γεωργίας , β) η αρμόδια 
υπηρεσία ενώπιον της οποίας εκτίθενται 
οι κατά την προηγούμενη παράγρ.



απόψεις του ενδιαφερομένου επί της 
εκθέσεως ελέγχου και γνωστοποιείται η 
μεταβολή της πραγματικής και νομικής 
κατάστασης κατά την περίπτωση β’ της 
παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Γεωργίας

2332/1995 
ΦΕΚ 181Α’ 
31/8/96

άρθρο 2 
παρ. 2

(πρασθ.3ης 
παραγρ. στο 
άρθρο 14 του 
ν.1474/84)

ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται ο τρόπος 
με τον οποίο οι Διοικούσες Επιτροπές 
των περιφερειακών παραρτημάτων του 
ΓΕΩΤ. Ε.Ε. μπορεί να αποφασίζουν και 
να εκτελούν μόνες τους τις δαπάνες των 
περιφερειακών παραρτημάτων τους 
μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ. Ε.Ε..

Υπ. Γεωργίας
2332/95 
άρθρο 3 
παρ. 2
(αντικατ. της 
παρ. 7 του άρθ. 
2127/93)

ΥΑ με την οποία καθορίζεται η 
διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, 
είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛ.Ο.Γ. 
της ειδικής εισφοράς που θεσπίζει το α’ 
εδάφιο αυτής της παραγράφου.

Υπ. Πρ.τ.Κ. 
Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Γεωργίας 
Υπ.Υγείας,Πρ. 
&
Κοινών.
Ασφαλ.

2332/95 
άρθρο 3
παρ. 3
(προσθήκη 
παρ. 8 στο 
άρθρο 94 του ν. 
2127/93)

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος καθορίζονται η 
έδρα και η περιοχή δικαιοδοσίας κάθε 
Εργαστηρίου (Ελέγχου Ποιότητας 
Γάλακτος και Γαλακτομικών Προϊόντων), 
η οργάνωση, στελέχωση, λειτουργία και 
οι αρμοδιότητες των Εργαστηρίων, οι 
διενεργούμενοι απ’ αυτά έλεγχοι της 
ποιότητας του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, ο τρόπος 
κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων των 
ελέγχων αυτών και οι λεπτομέρειες για 
την οικονομική εξυπηρέτηση των 
Εργαστηρίων.



2332/95
Υπ. Γεωργίας άρθρο 3 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
Υπ. Εθν.Π.&Θρ. παΡ·3 καθορίζονται η χρηματοδότηση,

(Προσθήκη στο λειτουργία, και οργάνωση των εθνικών
άρθρο 94 του ν. εργαστηρίων αναφοράς, κατά το μέρος
2127/93) που αφορά την εφαρμογή του

προγράμματος ελέγχου της ποιότητας 
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, καθώς και η συνεργασία των 
εργαστηρίων αυτών με όλους τους 
φορείς τους εμπλεκόμενους στο 
πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας του 
γάλακτος.

2332/95
Υπ. Γεωργίας άρθρο 3 παρ. 3 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
Υπ. Δικαιοσ. (Προσθήκη στο προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις

άρθρο 94 του ν. για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου
2127/93) και των βάσει αυτού εκδιδόμενων

εκτελεστικών διαταγμάτων και
υπουργικών αποφάσεων και καθορίζεται 
περαιτέρω ο τρόπος και η διαδικασία 
επιβολής τους.

2332/95
Υπ. Πρ. τ. Κ. άρθρο 4
Υπ. Οικονομ. παΡ· 4
Υπ. Γεωργίας

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται η σύνθεση και οι 
αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του 
Οργανισμού επίβλεψης Γ εωργικών
Προϊόντων (Ο.Ε.ΓΕ.Π.) - που συνιστάται 
με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου - 
το σύνολο των οργανικών θέσεων καθώς 
και η βασική διάρθρωση των υπηρεσιών 
αυτού. Με το ίδιο ΠΔ θα καθορισθούν τα 
ειδικά, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, 
του Γενικού Διευθυντή.

2332/95



Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Γεωργίας

Υπ. Γεωργίας

Υπ. Γεωργίας

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Γεωργίας

άρθρο 4 
παρ. 7

ΚΥΑ με την οποία εγκρίνεται κανονισμός 
προμηθειών και οικονομικής διαχείρησης, 
που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του 
Ο.Ε.ΓΕ.Π, με τον οποίο καθορίζονται ο 
τρόπος προμηθειών και οικονομικής 
διαχείρησης του Ο.Ε.ΓΕ.Π., το λογιστικό 
του σύστημα, οι δαπάνες και ο έλεγχός 
τους.

2332/95 
άρθρο 4 
παρ. 8

ΥΑ, που εκδίδεται με πρόταση του Δ.Σ. 
του Ο.Ε.ΓΕ.Π. και δημοσιεύεται στην 
ΕτΚ, με την οποία καθορίζεται το ύψος 
και ο τρόπος καταβολής των τελών, 
παραβόλων και λοιπών εσόδων του 
Οργανισμού, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
της παρούσας παραγράφου.

2332/95 
άρθρο 4 
παρ. 10

2332/95 
άρθρο 5 
παρ. 2

ΥΑ/σεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε 
αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
(Σύσταση Ο.Ε.ΓΕ.Π.).

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για τη λειτουργία ιδιωτικών κτηνιατρικών 
εργαστηρίων ή άλλων εγκαταστάσεων 
στις οποίες διενεργούνται κτηνιατρικές 
εξετάσεις αυτοελέγχων, καθώς και η 
διαδικασία για την αναγνώρισή τους και 
τη χορήγηση της σχετικής άδειας.
Με όμοια ΠΔ καθορίζονται το ύψος του 
παράβολου που απαιτείται για τη 
χορήγηση της άδειας, η διαδικασία 
είσπραξης και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια.



2332/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 5 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
Υπ. Γεωργίας παρ. 3 προβλέπονται, ε ίτε αφορούν τη

συμμόρφωση προς τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, τέλη για τη 
διενέργεια κτηνιατρικών επιθεωρήσεων 
και ελέγχων.

2332/95
Υπ. Γεωργίας άρθρο 5 ΥΑ με την οποία καθορίζονται η

παρ. 3 εδ. β διαδικασία είσπραξης των τελών και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια.

2332/95
Υπ. Πρ.τ.Κ. άρθρο 6 
Υπ. Γεωργίας

ΥΑ με την οποία συγκροτείται το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού 
Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και 
Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών).

2342/95
ΦΕΚ208Α’
6/10/95

Υπ. Γ εωργίας άρθρο 8
Υπ. Οικονομ. παΡ·1

ΚΥΑ , που εκδίδεται εντός δύο (2) 
μηνών το βραδύτερο από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου, με
την οποία καθορίζεται το ύψος του 
επιδόματος ειδικών συνθηκών, που 
παρέχεται στους μόνιμους και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου δασικούς υπαλλήλους και 
οδηγούς οχημάτων δασικών υπηρεσιών 
που απασχολούνται με τη 
δασοπροστασία της χώρας.



2342/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 8 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζεται κάθε
Υπ. Γεωργίας παΡ· 1 λεπτομέρεια σχετικά με την είσπραξη,

διαχείριση και κατανομή των 
εισπραττάμενων ποσών της
προβλεπόμενης στην προηγούμενη 
παράγρ. κρατήσεως (ειδικός
λογαριασμός που τηρείται στη Τ.Ε. με 
την ονομασία “Δικαιώματα Δασολόγων”).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 22/1/1996

Υπουργός Νόμος 
2307/95  
ΦΕΚ 113Α’ 
15.6.95

Υπ. Εργασίας 
&
Κοιν.Ασφαλ.

άρθρο 14 ΥΑ, η οποία εκδίδεται έπειτα από γνώμη
παρ. 16 του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με την οποία
(αντικ. του αρ. καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η σύνθεση, 
8 του ν. η συγκρότηση, η θητεία, ο τρόπος 
1648/86, όπως λειτουργίας, η αμοιβή των μελών των 
τροπ. με το ν. επιτροπών και όσων παρέχουν υπηρεσίες 
2026/92) γραμματειακής υποστήριξης.

Οι προαναφερόμενες επιτροπές είναι 
αυτές του ΟΑΕΔ οι οποίες εδρεύουν στην 
έδρα κάθε νομού και στις οποίες 
μεταβιβάσθηκαν με το στ. 1 της ίδιας 
παραγρ. οι αρμοδιότητες των α' βάθμιων 
επιτροπών του ν. 1648/95.

Εξεδόθησαν οι υπ'αριθ. 34070/8-8-95, 
34122/29-8-95 και 33237/21-2-96 
αποφάσεις.

2335/95 
ΦΕΚ 185Α’ 
6/9 /95

Υπ. Εργασίας άρθρο 3
& παρ. 1γ
Κοιν.Ασφαλ. εδάφ. 2

ΥΑ, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία ρυθμίζονται 
θέματα σχετικά με την έναρξη, τη 
διάρκεια, τη λήξη της επιδότησης 
ανεργίας, το ύψος του επιδόματος και 
κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την 
ασφάλιση της ανεργίας των παραπάνω 
προσώπων (α. οι ανήλικοι, οι ξεναγοί 
κ.τ.λ.).

Έχει εκδοθεί η υπ'αριθ. 33002/15-2-96 
ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών -



Εργασίας και Κοιν. Ασφ/σεων και 
Ανάπτυξης η οποία έχει υπογράψει και 
έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην 
ΕτΚ.

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Εργασίας 
&
Κοιν.Ασφαλ.

2336/95 
ΦΕΚ189Α' 
12/9/95 
άρθρο 3 
παρ. 3

ΥΑ με την οποία , με πρόταση του ΔΣ. 
του Ο.Α.Ε.Δ., προσδιορίζεται το ύψος της 
αποζημίωσης των εκπαιδευτικών του 
Οργανισμού, που συνδέονται με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 
και απασχολούνται σε βραχυχρόνια 
προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης, τα οποία επιχορηγούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.τ.λ..

Έχει εκδοθεί η υπ'αριθ. 
2007862832/0022/15-2-96 Κ.Υ.Α. που 
έχει αποσταλεί στο Τυπογραφείο για 
δημοσίευση.

ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπουργός Νόμος

2224/94  
ΦΕΚ 112Α’ 
6/7/1994

Υπ.
Εργασίας & 
Κοιν.Ασφαλ.

άρθρο 7 
παράγρ. 1 
εδάφ. β&γ

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος, έπειτα από 
σύμφωνη γνώμη του διοικητικού 
συμβουλίου του Οργανισμού
Μεσολαβητών και Διαιτησίας, για ρύθμιση 
κάθε λεπτομέρειας που αφορά τις 
παραγρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού και για 
ρύθμιση του αριθμού των θέσεων 
μεσολαβητών - διαιτητών και του 
διοικητικού ή άλλου προσωπικού.

Δεν έχει σ ταλεί στο Υπουργείο μας 
σχετική γνώμη του Δ Σ  του ΟΜΕΔ. Μόλις 
αποσταλεί θα προχωρήσουμε στην 
έκδοση σχετικού ΠΔ/τος.

2224/94
Υπ. Εργασίας άρθρο 10 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για κωδικοποίηση



&
Κοιν.Ασφαλ.

Υπ. Εργασίας 
&
Καιν.Ασφαλ.

Υη. Εργασίας 
&
Κοιν.Ασφαλ.

Υπ. Εργασίας 
&
Κοιν.Ασφαλ.

παράγρ. 3 σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο
“Συνδικαλιστικά δικαιώματα και 
συνδικαλιστικές ελευθερίες” όλων των 
ρυθμίσεων του κεφαλαίου Α’ του νόμου 
αυτού, του ισχύαντος ν. 1264/1982, του ν. 
1915/1990 και των συναφών νομοθετικών 
ρυθμίσεων. Με ΥΑ του Υπουργού 
Εργασίας συγκροτείται εννεαμελής 
επιτροπή της οποίας έργο θα είναι η 
παραπάνω κωδικοποίηση.

Με τις υπ'αριθ. 97370/13-12-94 και 
90876/9-2-95 αποφάσεις συγκροτήθηκε 
επιτροπή κωδικοποίησης η οποία άρχισε 
το έργο της.

2224/94
άρθρο 16 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για ρύθμιση της
παράγρ.2α σύνθεσης, της συγκρότησης, της θητείας

και των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. του 
Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.), που 
ιδρύεται βάση της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού, καθώς και των πόρων και 
των θέσεων προσωπικού που 
απασχολείται σ’ αυτό. 
τη λ. επικ.).

Το ΠΔ βρίσκεται στο στάδιο 
επανυποβολής στο ΣτΕ.

2224/94
άρθρο 16 ΥΑ/σεις, που εκδίδονται έπειτα από
παράγρ. 2β πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Π. και

δημοσιεύονται στην ΕτΚ, για ρύθμιση της 
εσωτερικής λειτουργίας του Δ.Σ. του 
Ε.Κ.Ε.Π. και καταρτισμό των κανονισμών 
οργάνωσης και λειτουργίας, κατάστασης 
προσωπικού, οικονομικής διαχείρησης, 
και ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών, 
προγραμμάτων κ.τ.λ.

Οι αποφάσεις αυτές θα εκδοθούν μετά  
τη δημοσίευση του παραπάνω ΠΔ/τος.

2224/94
άρθρο 27 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για κωδικοποίηση
παράγρ. 2 σε ενιαίο κείμενο υπό τον τίτλο “

Κωδικοποίηση διατάξεων για τη υγιεινή 
και ασφάλεια των εργαζομένων” όλων 
των ρυθμίσεων του κεφαλαίου Δ' αυτού



Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Εργασίας 
&
Κοιν.Ασφαλ.

Υπ. Εργασίας 
&
Κοιν.Ασφαλ.

Υπ. Εργασίας 
&
Κοιν.Ασφαλ.

του νόμου, του ισχύοντος νόμου 
1568/1985 και των συναφών νομοθετικών 
ρυθμίσεων. Η κωδικοποίηση αυτή γίνεται 
από επταμελή επιτροπή και συγκροτείται 
με ΥΑ του Υπουργού Εργασίας.

Η Επιτροπή Κωδικ/σης του άρθρου 27  
του ν. 2224/94 θα συσταθεί εντός των 
προσεχών εβδομάδων. Καθυστέρησε η 
σύστασή της γ ια τί έπρεπε να εκδοθούν 
τα Π Δ/τα τα οποία θα συμπεριληφθούν 
στην κωδικοποίηση.

2336/95  
ΦΕΚ 189Α’
12/9/95

άρθρο 1 ΥΑ με την οποία , μετά από πρόταση του
παρ. 3 δ.σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ,
(προσθ. παρ.9 συνιστώνται περιφερειακές επιτροπές, 
στο αρθ. 20 
ν.2224/94)

Έχει ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. του 
Οργαν. Εργατ. Εστίας και έχει 
υποβληθεί στην Υπηρεσία μας για την 
έκδοση της σχετικής απόφασης για τη 
σύσταση των περιφερειακών 
επιτροπών. Υπάρχει όμως κώλυμα από 
την πλευρά της Εργ. Εστίας όσον 
αφορά τη συμμετοχή των υπαλλήλων 
στις επιτροπές αυτές λόγω έλλειψης 
προσωπικού στην επαρχία. Το θέμα θα 
εξετασ θείεκ νέου από το Δ.Σ. της Ε.Ε..

2336/95 
παρ. 3
(προσθ. παρ.9 - ΥΑ με την οποία καθορίζεται η σύνθεση 
εδ. τελ. στο των περιφερειακών επιτροπών του 
αρθ. 20 Ο.Ε.Ε..
ν.2224/94)

θα εκδοθεί αμέσως μ ετά  την έκδοση 
της παραπάνω απόφασης.

2336/95 
άρθρο 3 
παρ. 10 
τελευτ. εδ.

ΚΥΑ με την οποία θα καθοριστούν τα 
κριτήρια για τη χορήγηση της παραπάνω 
οικονομικής ενίσχυσης (σε ανθρώπους



του πνεύματος).

Υπ. Πολιτισμ.

Υπ. Εργασίας 
&
Καιν.Ασφαλ.

Υπ. Εργασίας & 
Κοινών. Ασφαλ.

Υπ. Εργασίας & 
Κοινών. Ασφαλ.

Απεστάλη στον Ο.Α.Ε..Δ. το υπ'αριθ. 
190434/23-2-96 έγγραφο, για να μας 
υποβληθεί σχετική πρόταση του Δ.Σ..

2336/95
άρθρο 7 Υ Α /σείς  με τις οποίες καθορίζονται οι
παρ. 5 προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία

λεπτομέρεια της χρηματοδότησης της παρ. 
1 του παρόντος άρθρου (σχετικά με τη 
χρηματοδότηση των Κέντρων ‘Ατυπης 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης).

Δεδομένου ότι η νομοθετική αυτή ρύθμιση 
δεν καλύπτει τις  Γενικές Γραμματείες να 
χρηματοδοτούν ΚΕΚ (Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης με νομική 
προσωπικότητα οποιοσδήποτε μορφής του 
Εμπορικού Νόμου, δεν προβήκαμε στην 
έκδοση τέτοιων αποφάσεων. Προτιθέμεθα 
για σχετική συμπλήρωση του Νόμου 
(άρθρο 7 παρ. 1) ώστε να καθίσταται 
δυνατή η χρηματοδότηση των ΚΕΚ που 
έχουν την παραπάνω νομική μορφή.

2335/95 
ΦΕΚ 185Α' 
6/9/95 
άρθρο 2 
παρ. 5 εδ.3 
(αντικ. του 
άρθρου 6 του ν. 
940/79 )

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος , μετά από 
γνώμη του Δ.Σ. του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ., με το 
οποίο καθορίζεται η τακτική εισφορά των 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Το ΠΔ/μα βρίσκεται στο Σ τΕ  για 
επεξεργασία.

2235/95
άρθρο 2 ΥΑ με την οποία, ύστερα από γνώμη του
παρ. 5 εδ.4 Δ.Σ. του Ταμείου στον Κλάδο Ασθενείας
(αντικ. του άρθ. του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ., αποδίδονται: α) εφάπαξ 
6 του ν. 940/79) ποσά ύψους 100 και 70 εκατομμυρίων 

δραχμών, αντίστοιχα, από τους Κλάδους 
Κύριας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου 
Τύπου και Φωτοειδησεογράφων και 
Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης, β) 
ετήσια εισφορά από τον πόρο του



αγγελιοσήμου των παραπάνω Κλάδων, το 
ύψος της οποίας θα είναι ανάλογο με το 
αντίστοιχο ποσά της εισφοράς που 
αποδίδεται για τους ήδη ασφαλισμένους 
του κλάδου ασθένειας.

Γία να εκδοθεί η ΥΑ πρεπει πρώτα να 
δημοσιευθεί το παραπάνω Π.Δ./μα.

Υπ. Εργασίας & 
Κοιν. Ασφαλ.

2335/95
άρθρο 8 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, μετά από
παρ. 1 γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής
(προσθήκη του Ασφαλίσεως Αρτοποιών και του 
εδ. αυτού στο Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με 
τέλος της παρ. το οποίο τροποποιούνται και 
11 του αρθ. 20 συμπληρώνονται διατάξεις της 
του ν.δ/τος νομοθεσίας του Ταμείου, που αφορούν τα 
135/1946 ) υπακτέα στην ασφάλιση αυτού πρόσωπα,

τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους, ως και 
κάθε άλλη αναγκαία σχετική 
λεπτομέρεια.

Αναμένεται πρόταση του Δ.Σ. του 
Ταμείου προκειμένου να εκδοθεί 
σχετική απόφαση.

Υπ. Εργασίας & 
Κοιν. Ασφαλ

2335/95 
άρθρο 8 
παρ. 6

ΥΑ, που εκδίδεται μετά από γνώμη του 
Δ.Σ. του οικείουΤαμείου και του 
Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας και 
δημοσιεύεται στην ΕτΚ, με την οποία 
δύνανται να θεσπίζονται κατώτατα ή και 
ανώτατα όρια συντάξεων στους 
οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγ., Πρ. & 
Κοιν. Ασφ., εφόσον αυτό επιτρέπεται ή 
επιβάλλεται από την οικονομική τους 
κατάσταση. Τα κατώτατα αυτά όρια 
αυξάνονται κατά τη διαδικασία που 
ορίζεται από το β’ εδάφιο του άρθρο 66 
του ν. 2084/92.

2372/96
άρθρο 7ο ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι
παρ. 2 προϋποθέσεις υπαγωγής των ανέργων

(απολυμένων των περιοχών ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Δ’ και ΘΡΑΚΗΣ του άρθρου 3 του ν. 
1892/90) στις ρυθμίσεις των εδ. α’ και β’ 
του παρόντος άρθρου, το σύνολο των 
προβλεπόμενων παροχών, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και



κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υπαγωγή 
στις σχετικές ρυθμίσεις.

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ

Τίτλος - αντικείμενο

α. Μέτρα Πολιτικής για την 
Απασχόληση και την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση

β. Σχέδιο νόμου που ρυθμίζει θέματα 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

γ. Σύσταση Κλάδου Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών.

Στάδιο επεξεργασίας

Βρίσκεται στην ΚΕ.Ν.Ε για 
επεξεργασία

Ολοκληρώθηκε η κατάρτισή του 
σχεδίου νόμου

Ολοκληρώθηκε η κατάρτισή του 
σχεδίου νόμου

ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Υπουργός Νόμος

2194/94,.
ΦΕΚ34Α’
16/3/94

Υπ. Πρ. τ.Κ 
Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Υγ.& Πρ.

αρθ. 2
παράγρ. 2 Πρόταση έκδοσης, ( σύμφ. με το αρθ. 24 $5 

του ν. 1558/1985 ) ΠΔ/τος για ρύθμιση όλων 
των σχετικών θεμάτων που αφορούν την 
οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της 
Διεύθυνσης Μετεκπαίδευσης.

Υπ. Υγ.& Πρ.
2194/94
άρθρο 2 Έκδοση, μετά από εισήγηση της επιτροπής 
παράγρ. 3 μετεκπαίδευσης , ΥΑ για κατάρτιση του 
εδάφιο 2 μετεκπαιδευτικού προγράμματος για ρύθμιση 

των όρων και των προϋποθέσεων 
μετεκπαίδευσης και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια.

2194/94
Υπ. Πρ.τ.Κ άρθρο 2 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό: 1) της
Υπ. Υγ.& Πρ. παράγρ. 5β διάρθρωσης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Κοινοτικών Προγραμμάτων σε τμήματα και 
γραφεία , 2) των αρμοδιοτήτων της , 3) των



σχετικών λεπτομερειών.

Υπ.Υγ. & Προν

Υπ. Εθν.Παιδείας 
& Θρησκευμάτων

Υπ.Υγ. & Προν.

Υπ.Υγ.& Προν.

Υπ.Υγ.& Προν.

Υπ.Υγ.& Προν.

2194/94 
αρθ. 3
παράγρ. 3 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό: 1) των 

οργάνων διοίκησης της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) σύμφωνα με 
όσα ισχύουν για τα Α.Ε.Ι., 2) της
διάρθρωσης των υπηρεσιών κτλ , 3) του 
τρόπου επιλογής και εισαγωγής των 
σπουδαστών, 4) των κατηγοριών των 
απονεμομένων διπλωμάτων σπουδών, 5) 
των πόρων της Σχολής κτλ.

αρθ.3 Με το ίδιο ή άλλο ΠΔ α) συνιστώνται οι
παράγρ. 4 θέσεις του διδακτικού και επιστημονικού

προσωπικού της Σχολής κτλ β) συνιστώνται 
οι κατά κλάδο θέσεις του μη διδακτικού και 
επιστημονικού προσωπικού της Σχολής.

2194/94 ΥΑ, ύστερα από πρόταση της ΕΣΔΥ, για 
άρθρο 3 έκδοση του κανονισμού λειτουργίας και του 
παράγρ. 3β κανονισμού σπουδών της Σχολής.

2194/94
αρθ. 5 ΥΑ για τη διασύνδεση των νοσοκομείων
παρ. 4 που έχουν έδρα τούς νομούς Αττικής και
εδάφ. α Θεσ/νίκης ή άλλους νομούς όπου 

λειτουργούν περισσότερα του ενός 
νοσοκομεία κατά συγκροτήματα μονάδων 
παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, ή 
τριτοβάθμιας περίθαλψης.

2194/94 
αρθ.5 
παρ.4 
εδάφ.στ

ΥΑ για ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν 
τη σύνθεση και συγκρότηση των 
συντονιστικών συμβουλίων, τις
αρμοδιότητές τους, τον τρόπο λειτουργίας, 
τη γραμματειακή υποστήριξή τους και τα 
καθήκοντα του προέδρου και των μελών.



2194/94
Υπ.Υγ.& Προν. αρθ.5 ΥΑ με την οποία ορίζεται ο τρόπος

παράγρ. 9β λειτουργίας των τριμελών ειδικών 
υγειονομικών επιτροπών (οποίες σύμφωνα 
με το προηγούμενο εδάφιο αντικαθιστούν 
τις δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 του β.δ. 
665/1962, ΦΕΚ 167 Α’), τα καθήκοντα των 
μελών και κάθε λεπτομέρεια.

2194/94
Υπ.Υγ.& Προν. αρθ.5 ΥΑ για καθορισμό των όρων και των

παράγρ.ΙΟβ προϋποθέσεων για τη μετάβαση και άσκηση 
των ειδικευόμενων γιατρών στο εξωτερικό.

2194/94
Υπ.Πρ.τ.Κ., αρθ. 8 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για ρύθμιση όλων των
Υπ.Οικον., παράγρ. 2β σχετικών θεμάτων που αφορούν την
Υπ.Υγ.& Πρ., οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της

Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ιατρικού και 
Νοσηλευτικού Δυναμικού που συνιστάται 
στο Υπ. Υγείας.

Ε κκρεμεί σ χετικό  ενημερω τικό σημείωμα της 
31/1/96.

2198/ 94 
ΦΕΚ 43 Α’
22/3/94

ΥΑ με την οποία καθορίζεται το ποσοστό 
Υπ. Υγ. & Πρ. αρθ. 2 αύξησης επιδομάτων κατά κατηγορία

εδ. 2 δικαιούχων - ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2207/94  
ΦΕΚ 65Α’
25/4/94

ΥΑ με την οποία ορίζεται ο χρόνος 
Υπ.Υγ. & Πρ αρθ. 10 μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων της



παράγρ. 3 καταργούμενης Ελληνικής Επιτροπής 
Συνεργασίας με τη υΝΙΘΕΡ στο νέο φορέα 
παύσεως της λειτουργίας της, και κάθε 
άλλο σχετικά θέμα που αφορά την 
υποκατάσταση του φορέα που θα 
υποδειχθεί, στα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις της καταργούμενης 
επιτροπής.

2256/1994 
ΦΕΚ 196Α’ 
18/11/94

Υπ.Υγείας &Πρ. άρθρο 3 
παράγρ. 3

ΥΑ/σεις για ρύθμιση των κάθε είδους 
ειδικότερων τεχνικών ή λεπτομερειακών 
θεμάτων εφαρμογής των προηγούμενων 
παραγράφων ( καταβολή δαπάνης στο 
Ε.Κ.Α.Β. από ασφαλιστικές εταιρίες ).

Υπ.Υγείας &Πρ.
2256/94 
άρθρο 4 
παρ. 2

Πρόταση έκδ. ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι 
προδιαγραφές εν γένει ίδρυσης και 
λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων, την 
εποπτεία επ'αυτών καθώς και τις 
μεταβατικές ρυθμίσεις για τους 
λειτουργούντες κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος ιδιωτικούς φορείς παροχής 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας.

Έγινε η επεξεργασία από το Σ τΕ  και απομένει η 
προώθηση για ολοκλήρωση του Σχεδίου του ΠΔ.

2256/94
Υπ.Πρ.τ.Κ. άρθρο 6 Κοινή ΥΑ , μετά από γνώμη του δ.σ. του
Υπ Υνείασ &Πο παράγρ. 1 Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών

(Ο.ΚΑ.ΝΑ.), που θα εκδοθεί μέσα σε ένα 
έτος από τη δημοσίευση του παρόντος, με 
την οποία καθορίζονται ο κανονισμός 
εσωτερικής λειτουργίας, ο τρόπος 
διοίκησης, οργάνωσης διαχείρησης, τα 
θέματα που αφορούν το προσωπικό του 
Ο.ΚΑ.ΝΑ. και κάθε άλλο συναφές θέμα 
έστω και με παρέκκλιση από τις ισχύουσες 
διατάξεις.



(Αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 5 
του ν. 2161 /93 που προέβλεπε έκδοση ΠΔ 
για τα θέματα αυτά)

2345/95
ΦΕΚ213Α’
12/10/95

άρθρο 1 
παρ. 2

ΥΑ/σείς με τις οποίες ορίζονται, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. και 
των Ειδικών Οικοδομικών Κανονισμών που 
ισχύουν στη περιφέρεια, οι προϋποθέσεις 
για την ίδρυση και λειτουργία φορέων 
κοινωνικής πρόνοιας ιδιωτικού δικαίου, κατά 
κατηγορία φορέων, ως προς τα 
εξυπηρετούμενα πρόσωπα και το 
περιεχόμενο των παρεχόμενων προς αυτά 
υπηρεσιών και ευκολιών.

Οι προβλ επόμε νες από το ν. 2345/95  
ΥΑ/σεις σχετικά με τις προδιαγραφές και 
όρους λειτουργίας των φορέων αυτών 
βρίσκονται στο γραφείο του Υπουργού 
Υγείας & Πρόνοιας

Υπ. Υγ.& Πρόν.
2345/95 
άρθρο 7 
παρ. 1 β

ΥΑ, ύστερα από πρόταση του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β., με 
την οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής των διατάξεων της παραγρ. 
αυτής, ήτοι όλα τα θέματα που αφορούν τον 
τρόπο και το χρόνο των εξετάσεων στο 
Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Ιατρών για την 
επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (που 
ιδρύεται με την παρ. 1 στο Ε.Κ.Α.Β.).

2345/95
Υπ. Υγ.& Πρόν. άρθρο 7 ΥΑ, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του

παρ. 2 Ε.Κ.Α.Β. , με την οποία ιδρύεται στο
Ε.Κ.Α.Β. Επαγγελματική Σχολή Διασωστών 
(πληρωμάτων ασθενοφόρων) διετούς 
φοίτησης, σκοπός της οποίας θα είναι η 
εκπαίδευση σε θέματα παροχής πρώτων 
βοηθειών και Επείγουσας
Προνοσοκομειακής Ιατρικής..

Με την ίδια ή άλλη ΥΑ , ύστερα από



πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., καταρτίζεται 
ο Οργανισμός της Σχολής, με τον οποίο 
ρυθμίζονται τα προσόντα, ο τρόπος 
εισαγωγής, η διαδικασία φοίτησης και 
γενικά όλες οι λεπτομέρειες λειτουργίας 
της.

2345/95 
άρθρο 8 
παρ. 1
(ανικ. της 
παρ. 2 του 
άρθ. 53 
ν.1892/90 
όπως 
συμπληρ. 
με το αρθ. 
18 του ν. 
1963/91)

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η 
διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την ίδρυση, λειτουργία και 
μεταβίβαση των ιδιωτικών κλινικών.

Συγκρότηση Επιτροπής για μελέτη , σχεδίασμά  
και κατάρτιση του ΠΔ/τος.

Υπ. Εσωτερ. 
Δ.Δ.& Αποκέντ. 
Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Υγ.& Πρόν.

2345/95 
άρθρο 9 
παρ. 8
(ανιτκ. των 
παρ. 2 & 3 
του αρθ. 93 
του ν.
2071/92)

ΚΥΑ με την οποία συνιστώνται τα Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας μετά από γνώμη του 
ΚΕ.Σ.Υ..

Με την ίδια ή άλλη ΚΥΑ συνιστώνται στα 
Κέντρα Ψυχικής Υγείας και στα Κέντρα 
Υγείας του άρθρου 14 του ν. 1397/83 θέσεις 
Ψυχολόγων, Κοινωνικών λειτουργών κ.τ.λ..

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ

Τίτλος - αντικείμενο

α. Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως 
Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες και Λοιπές Διάταξεις

β. Για τη Δημόσια Υγεία

Στάδιο επεξεργασίας

Συζητείται στη Βουλή

Τελικό στάδιο επεξεργασίας

γ. Για την Οργάνωση και Διοίκηση του Τελικό στάδιο επεξεργασίας
Ε.Σ.Υ..

δ. Δημογραφικό πρόβλημα Προγραμματίζονται για 
επεξεργασία

ε. Εκσυγχρονισμός και Ενοποίηση Προγραμματίζονται για
Προνοιακών Οργανισμών. επεξεργασία



στ. Προσαρμογή όλης της νομοθεσίας του 
Υπουργείου στις διατάξεις του νέου 
θεσμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Εκκρεμεί η Έκδοση Νόμου 
κατ'εφαρμογή των
διατάξεων του Ν. 2218/94

Υπουργός

Υπ.Δικαιοσ.

Υπ.Δικαιοσ.

Υπ.Δικαιοσ.

Υπ.Δικαιοσ.

Υπ. Πρ.τ.Κ. 
Υπ. Οικον. 
Υπ.Δικαιοσ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Νόμος

2236/94  
ΦΕΚ 14 6 Α’ 
6/9/94

2236/94 ΥΑ με την οποία ορίζεται η πόλη της 
άρθρο 1 Θράκης στην οποία θα λειτουργήσει το
παράγρ. 1γ τμήμα της Σχολής που είναι αρμόδιο για την
τελευτ. εδ. επιμόρφωση των Δικαστικών λειτουργών.

2236/94 ΥΑ με την οποία μπορεί να ορίζεται ότι
άρθρο 1 τμήμα της Σχολής λειτουργεί ή ορισμένες
παράγρ. 1ε αρμοδιότητές της ασκούνται εκτός της 

έδρας της.

2236/94 ΥΑ - εγκριτική πράξη του κανονισμού
άρθρο 3 σπουδών της σχολής, ο οποίος εκδίδεται
παρ. 4στ ύστερα από γνώμη του συμβουλίου σπουδών 

της Σχολής.

2236/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό 
άρθρο 3 διαδικασίας κατάρτισης των προγραμμάτων 
παράγρ. 5β επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών 

του γενικού πλαισίου, της διάρκειας, των 
οργάνων και της.

2236/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο, κατά 
άρθρο 5 παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, 
παράγρ. 1α καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση των 

υπηρεσιακών μονάδων της Σχολής, ο 
κλάδος και ο βαθμός ή, προκειμένου για 
προσωπικό με σχέση ιδ. δικαίου, η



Υπ. Δικαιοσ.

Υπ. Πρ.τ.Κ. 
Υπ. Δικαιοσ.

Υπ. Δικαιοσ. 
Υπ. Οικονομ.

Υπ. Δικαιοσ.

ειδικότητα και τα τυχόν απαιτούμενα 
προσόντα των προϊσταμένων των 
υπηρεσιακών μονάδων της Σχολής και η 
αναπλήρωσή τους.

2298/1995 
ΦΕΚ 62Α"
4/4 /95

ΥΑ με την οποία συγκροτείται το Κεντρικό 
άρθρο 7 Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών 
παράγρ. 2 (Κ.Ε.Σ.Φ.) το οποίο συνιστάται με την

παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.

2298/95 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο γίνεται η
άρθρο 8 διάκριση των 33 θέσεων κατηγορίας ΠΕ -
παράγρ. 1 που συνιστώνται με την προηγούμενη 

παράγραφο στα καταστήματα κράτησης - 
σε κλάδους ή ειδικότητες.

2298/95
άρθρο 12 ΥΑ, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών 
παρ. 3 (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος

νόμου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της 
ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. , με την οποία 
ορίζονται τα τμήματα του συμβουλίου, τα 
οποία γνωμοδοτούν κατά κατηγορίες 
υποθέσεων σύμφωνα με τη διάταξη της 
προηγούμενης παραγράφου και ρυθμίζεται 
κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια αναγκαία 
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με 
την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται 
κατηγορίες υποθέσεων, για τις οποίες 
απαιτείται και έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών για τη σύνταξη και κατάθεση 
θετικής γνώμης για την αναίρεση.

2298/95
άρθρο 18 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος για θέσπιση 
παρ. 11 κανονισμών λειτουργίας των εταιριών 

προστασίας ανηλίκων. Μέχρι την έκδοση 
των παραπάνω π.δ. παραμένουν σε ισχύ οι 
υφιστάμενοι κανονισμοί λειτουργίας.



Υπ. Δικαιοσ.
2318/95
άρθρο 21 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία 
παρ. 2 ρυθμίζονται τα σ χετικά με τη σύσταση,

λειτουργία, τροποποίηση και λύση των 
αστικών εταιρειών που συστήνονται από 
δικαστικούς επιμελητές βάσει του 
προηγούμενου εδαφίου του άρθρου αυτού.

Υπ. Δικαιοσ. 2318/95 ΥΑ με την οποία, το Δεκέμβριο κάθε
άρθρο 48 τριετίας, καθορίζεται ο αριθμός των 
παρ. 1 οργανικών θέσεων των δικαστικών

επιμελητών για τις περιφέρειες όλων των 
πρωτοδικείων (μετά από γνώμη του 
αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών και του 
οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών.

Υπ. Δικαιοσ.
2318/95
άρθρο 140 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
παρ. 1 μπορεί να συσταθεί ειδική σχολή για την

υποχρεωτική φοίτηση των επιτυχόντων 
δικαστικών επιμελητών.

2331/95 
ΦΕΚ 173Α’
24/8/95
άρθρο 13 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 

Υπ Δικαιοσ παΡ· 2 καταρτίζονται Οργανισμοί για τις Εταιρίες 
στοιχ. γ Προστασίας Ανηλίκων. Μέχρι την έκδοση
(αντικ. της του παραπάνω ΠΔ εφαρμόζονται οι 
παρ.11 ισχύουσες διατάξεις.
αρθ.18 του 
ν.2298/95)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπουργός
Υπ. Οικον.
Υ π .
Πολιτισμού&
αρμόδιος Υπ.

Νόμος
2215/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο
αρθ.4 καθορίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες, τα
παράγρ. 1 νπδδ κ.τ.λ. στα οποία παραδίδονται από την 

Επιτροπή του αρθ. 3 η κυριότητα ή η χρήση 
ή απλώς η διοίκηση και διαχείρηση των 
πραγμάτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
νόμου αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομ.. για την εφαρμογή της



παραγράφου αυτής.

Υπ.Οικον. 
Υπ.Εσωτ. 
Υπ. Πολιτ.

Υπ.Γεωργ. 
Υπ. Πολιτ.

Σύμφωνα με το νόμο η πρωτοβουλία 
έκδοσης έχει ως αφετηρία την πρόταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, που όμως 
δεν έχει ληφθεί

2215/94 ΥΑ για ειδικότερο καθορισμό του ακινήτου 
αρθ. 4 MON ΡΕΠΟ ως αρχαιολογικού χώρου και
παράγρ. 2β ιστορικού τύπου μνημείο.

ΥΑ ΥΠ. ΠΟ/ΑΡΧ/ΑΙ/ΦΟ8/26077/1541/19.3.95  
ΦΕΚ 636 Β ' 18.7.95. Η ΥΑ αυτή ρυθμίζει 
τα του περιβάλλοντος χώρου, όχι όμως 
και την ειδική χρήση του ακινήτου MON 
REPO.

2215/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος , μετά από γνώμη του
αρθ.4 Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
παράγρ. 2β Κερκυραίων, με την οποία καθορίζονται τα 

σχετικά με τη συντήρηση, διαχείρηση και 
λειτουργία του ακινήτου MON ΡΕΠΟ καθώς 
και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
της παραγράφου αυτής.

Σύμφωνα με το νόμο η πρωτοβουλία 
έκδοσης έχει ως αφετηρία την πρόταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, που όμως 
δεν έχει ληφθεί.

2215/94 Κοινή ΥΑ με την οποία προσδιορίζονται τα 
αρθ. 4 ιστορικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα
παράγρ. 3 στα κτήματα Δεκελείας (Τατοΐαυ) Αττικής 

και Πολυδενδρίου Αγίας Λάρισας.

Σύμφωνα με το νόμο η πρωτοβουλία 
έκδοσης έχει ως αφετηρία την πρόταση 
του Υπουργείου Γεωργίας, που όμως δεν 
έχει ληφθεί.

2260/1994
ΦΕΚ204Α’
5/12/94



Υπ. Πολιτισμ. αρθ. 1ο Πρόταση εκδ. ΠΔ/των με τα οποία
Υπ. Οικονομ. παρ. 8 καταρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του

Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου 
Ακρόπολης.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος βρίσκεται στο 
στάδιο επεξεργασίας ενώπιον του Σ τ Ε .

Υπ. Πολιτισμ. 2260/1994 ΥΑ με την οποία παραχωρούνται και
αρθ. 1ο μεταβιβάζονται στον Οργανισμό Ανέγερσης 
παρ. 10 Νέου Μουσείου Ακρόπολης όλα τα

δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου, 
που απορρέουν από τη σύμβαση ή τις 
συμβάσεις ανάθεσης μελέτης ή κατασκευής 
του Νέου Μουσείου Ακρόπολης που έχουν 
ήδη υπογραφεί, ο δε Οργανισμός 
υποκαθιστά το Δημόσιο σε όλες 
ανεξαιρέτως τις διατάξεις των παραπάνω 
συμβάσεων.

Εκκρεμεΐ εωσότου ολοκληρωθεί η έκδοση 
ΠΔ/τος κατάρτισης κανονισμού του Νέου 
Μουσείου Ακρόπολης.

Υπ. Πρ.τ.Κ.
Υπ.Οικοναμ.
Υπ.
Πολιτισμού

2273/94 
ΦΕΚ 233Α’
27/12/94

άρθρο 4 Πρόταση έκδοσης , μέσα σε προθεσμία έξι
παρ. 3α (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος

νόμου, ΠΔ/τος για καταρτισμό του 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του 
“Εθνικού Θεάτρου” και του “Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος” .

Έχει συγκροτηθεί πρόταση έκδοσης 
ΠΔ/τος του ΥΠ.ΠΟ, που βρίσκεται για 
επεξεργασία στο συναρμόδιο Υπουργείο 
Εσ.Δ.Δ.&Απ..

2173/94
Υπ. άρθρο 6
Πολιτισμού παρ. 11
Υπ. Οικονομ.

Κοινή ΥΑ με την οποία εγκρίνεται ο 
κανονισμός λειτουργίας (που καταρτίζεται 
με απόφαση του Δ.Σ. μετά από σύμφωνη 
γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή) της 
Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής. 
Με την ίδια ΥΑ καθορίζεται και ο ανώτατος 
αριθμός των προσώπων που μπορούν να 
προσλαμβάνονται.



Έχει διατυπωθεί πρόταση από Δ.Σ. της 
Κ.Ο.Ε.Μ. και βρίσκεται στο στάδιο 
επεξεργασίας από ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ.

Υπ.Παλιτισμού
Υπ.Οικονομικών

Υπ.Πρ. τ. Κ.
Υπ.Πολιτισμού 
Υπ.Οικονομικών

Υπ. Πολιτισμού 
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Υπ. Πολιτισμού

2273/94
άρθρο 9 Κοινή ΥΑ , που δημοσιεύεται στην ΕτΚ, για 
παρ. 10 καταρτισμό του κανονισμού λειτουργίας του 

Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.

Την πρόταση επεξεργάζεται το Δ.Σ. του 
Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.

2273/94
άρθρο 12 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος μέσα σε προθεσμία 
παρ. 4γ έξι (6) μηνών με το οποίο καταρτίζεται ο 

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

2351/95
ΦΕΚ225Α’
1/11/95

άρθρο 1
παρ.3 ΚΥΑ , που εκδίδεται μετά από γνώμη της

Σύναξης Ιερών Μονών Μετεώρων, του οικείου 
Νομαρχιακού Συμβουλίου, της Κοινότητας 
Καστρακίου και του Δήμου Καλαμπάκας, μετην 
οποία καθορίζονται τα όρια της περιοχής 
αυτής, με γνώμονα την αδιακώλυτη άσκηση 
του μοναχικού βίου και της θείας λατρείας.

2351/95
άρθρο 2 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, μετά από γνώμη 
παρ. 2 της Συνάξεως Ιερών Μονών των Μετεώρων και

του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, μετο 
οποίο καθορίζονται οι περιορισμοί αυτοί 
(απαγόρευση εμπορικής εκμετάλλευσης και οι 
λοιποί περιορισμοί της παρ.1).

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ



Τίτλος - αντικείμενο

α. Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού 
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 
και άλλες διατάξεις.

β. Νόμος για τον Αθλητισμό

γ. Επέκταση τιμητικών συντάξεων

δ. Ρύθμιση θεμάτων πολιτιστικής 
αποκέντρωσης

ε. Σύνταξη νέου Οργανισμού για το 
ΥΠ.ΠΟ.

στ. Σύνταξη λειτουργικού νόμου για 
τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας 
του ΥΠ.ΠΟ και των νομικών 
προσώπων και Οργανισμών ππου 
εποπτεύονται από αυτό.

ζ. Συμπλήρωση - Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για τις τέχνες, σύμφωνα 
και με τα συμπεράσματα των 
αντίστοιχων εθνικών επιτροπών.

Στάδιο επεξεργασίας

Έτοιμο για συζήτηση

Τελικό στάδιο επεξεργασίας 

Τελικό στάδιο επεξεργασίας 

Τελικό στάδιο επεξεργασίας

Ετήσιος προγραμματισμός

Η

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπουργός

Υπ. Εμπ. 
Ναυτιλίας

Νόμος

2218/94
ΦΕΚ90 Α’
13/6/94
άρθρο 36
παράγρ. 8 Πρόταση εκδ. ΠΔ/των (που υπογράφονται 

από τους Υπουργούς Εθν. Οικονομίας, 
Οικονομικών, Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 
με τα οποία τα λιμάνια της χώρας 
κατατάσσονται σε λιμάνια τοπικής 
νομαρχιακής και εθνικής σημασίας με 
κριτήρια λειτουργικά, οικονομικά, 
αναπτυξιακά, ασφαλείας και άμυνας της 
χώρας.

Διάταξη νόμου τροποποίησης του άρθρου 
36 του ν. 2218/94 έχει καταρτισ τεί από το 
YEN και θα ενταχθεί σε νομοσχέδιό του.



Υπ. Εμπ. 
Ναυτιλίας

2218/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ/των ( που υπογράφονται 
άρθρο 36 από τους υπουργούς Εθν. Οικονομίας, 
παράγρ. 9 Οικονομικών, Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.)

με τα οποία μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. 
πρώτου και δεύτερου βαθμού και στα 
συμβούλια περιοχής του άρθρου 47 του 
νόμου αυτού, τα λιμενικά ταμεία των 
οποίων η σημασία περιορίζεται στην τοπική 
αρμοδιότητα Ο.Τ.Α. ή συμβουλίου περιοχής 
ή Ν.Α. αντίστοιχα, κτλ. Με το ΠΔ της 
μεταφοράς ρυθμίζονται τα θέματα των 
πόρων, της περιουσίας και του προσωπικού 
τους ( όταν ρυθμίζονται θέματα προσωπικού 
υπογράφονται και από τον Υπουργό 
Προεδρίας).

Διάταξη νόμου τροποποίησης του άρθρου 
36 του ν. 2218/94 έχει καταρτισ τεί από το 
YEN και θα ενταχθεί σε νομοσχέδιό του.

2252/94
ΦΕΚ192Α’
18.11.94

άρθρο 7ο
Υπ.Εμπ.Ναυτ. Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο : 

α) καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες 
για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος νόμου και της Σύμβασης και στα 
πλοία που δεν υπάγονται στη Σύμβαση, β) 
Τίθενται σε ισχύ οι αποφάσεις που έχουν 
ληφθεί στις διπλωματικές διασκέψεις “Για 
την ετοιμότητα, συνεργασία και
αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας 
από πετρέλαιο” του 1990, γ) καταρτίζεται, 
τροποποιείται και συμπληρώνεται το εθνικό 
σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την 
αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από 
πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Για 
την κατάρτιση, τροποποίηση και
συμπλήρωση του εθνικού σχεδίου απαιτείται 
και γνώση του υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., δ) 
ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του παρόντος νόμου και της 
Σύμβασης.

α) Λόγω του μικρού χρόνου εφαρμογής της 
υποχρέωσης για βΟΡΕΡ (Κανονισμός 26  
παράρτ. 1 ) στα πλοία διεθνών πλόων, δεν 
κρίνε ται σκόπιμη η επέκταση εφαρμογής 
της υποχρέωσης αυτής και στα 
Δεξαμενόπλοια κάτω των 400 κοχ που δεν 
εμπίπτουν στη Διεθνή Σύμβαση, 
β) Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις στις 
διπλωματικές διασκέψεις παρά μόνο



Υπ. Εξωτερ. 
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 
Υπ. Εμπ.Ναυτ.

Υπ. Εμπ.Ναυτ.

Υπ. Εμπ.Ναυτ.

προτάσεις υπό συζήτηση στα όργανα του 
ΙΜΟ (MEPC).
γ) Καταρτίστηκε και απεστάλη σε 
επιλεγμένες Λιμενικές Αρχές υπόδειγμα 
του τοπικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης 
(LOCAL CQUTINGENCY PLAN) για 
σχολίαση και αξιολόγηση.
Τα τοπικά σχέδια θα εγκριθουν από το 
YEN και στη συνέχεια Θα εκπονηθεί το 
Εθνικό Σχέδιο.
δ) Δεν προέκυψαν συγκεκριμένα 
θέματα/ανάγκες και λεπτομέρειες που 
πρέπει να ρυθμιστούν.

2252/94
άρθρα 8ο Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
παρ. (1) τίθενται σε ισχύ τροποποιήσεις και

συμπληρώσεις που αναφέρονται σε τεχνικά 
και λεπτομερειακά θέματα της Σύμβασης.

Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις για κύρωση.

2252/94
άρθρο 10ο ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι
παρ. 6 προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και οι

ελάχιστες απαιτήσεις σε οργάνωση, 
επιστημονικά και τεχνικό προσωπικό,
εξοπλισμό, υλικά, μέσα και ουσίες που 
πρέπει να διαθέτουν οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις, καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια προκειμένου να τους
χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας ως 
αναγνωρισμένες επιχειρήσεις
καταπολέμησης της ρύπανσης της 
θάλασσας.

Καταρτίζεται σχέδιο ΥΑ αφού 
συγκεντρώθηκαν συναφή στοιχεία 
νομοθεσίας και πρακτικής που ακολουθούν 
οι ξένες χώρες.

2252/94
άρθρο 10ο Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο είναι 
παρ. (16) δυνατό να κωδικαποιηθούν σε ενιαίο κείμενο 
(προσθήκη και να μεταγλωττισθούν στη δημοτική όλες 
στο ν. οι διατάξεις του ν. 743/1977 και των 
743/77 τροποποιήσεών του με τίτλο “Προστασία 
άρθρου με του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος”, 
αριθ. 20)

Έχει ήδη γίνει η κωδικοποίηση ώστε να



Υπ. Εμπ.Ναυτ. 
Υπ. Τουρισμού 
(Υπ. Εσωτερ.)

Υπ. Εμπ.Ναυτ.

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Εμπ.Ναυτ.

διευκολυνθούν οι Λιμενικές Αρχές στην 
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και 
ολοκληρώνεται η μεταφορά του κειμένου 
στη Δημοτική.

2323/95
άρθρο 3 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι όροι και 
παρ. 3 οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών των

πρροηγούμενων παραγράφων (άδειες 
άσκηση υπαιθρίου εμπορίου στους 
χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας 
των οργανισμών λιμένων, λιμενικών 
ταμείων και μαρινών του Ε.Ο.Τ. καθώς 
επίσης και οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστημάτων επί μόνιμα
αγκυροβολημένων πλοίων κ.τ.λ.), ο χρόνος 
ισχύος των αδειών κ.τ.λ..

Καταρτίζεται σχέδιο κοινής ΥΑ αφού 
προηγήθηκε η συλλογή απόψεων όλων των 
συναρμοδίων φορέων.

2329/95
ΦΕΚ172Α’
22/8/95
άρθρο 11
παρ. 5 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο

μπορεί να κωδικαποιηθούν σε ενιαίο κείμενο 
και να μεταφερθούν στη δημοτική, οι 
διατάξεις των νόμων που ισχύουν για το 
προσωπικό Λ.Σ..

Ξεκίνησε η διαδικασία κωδικοποίησης. 
Πρόκειται όμως για νόμους που ισχύουν 
για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος 
από το 1919 μέχρι σήμερα.

2390/96  
ΦΕΚ 54Α’
21/3/96
άρθρο 5 ΚΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται ο
παρ. Α1δ τρόπος καταβολής του προϊόντος του

συνιστώμενου “Ειδικός Λογαριασμός 
εσόδων από Θαλάσσια Μεταφορικά Μέσα" 
στους δικαιούχους, διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού, αναπροσαρμογής του 
χορηγούμενου ποσού και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

Καταρτίζεται σχέδιο ΚΥΑ/σης.



Τίτλος - αντικείμενο

α. Τροποποίηση του ν. 989/79 “ Περί του 
Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 
ισχυουσών διατάξεων”.
Είναι ήδη έτοιμες οι διατάξεις.

β.Τροποποίηση του ν. 438/75 “Περί 
Τουριστικών Πλοίων και πλοιαρίων και 
ναυταθλητικών σκαφών και φορολογικών 
θεμάτων επί πλοίων ως και επί πλοιαρίων 
αναψυχής

γ. Προσχέδιο νόμου για την οργάνωση και 
λειτουργία της Δημόσιας Τριτοβάθμιας 
Ναυτικής Εκπαίδευσης

α. Νόμος Πλαίσιο για τις Ανώτατες Δημόσιες 
Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.

β. Τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία 
για τ ις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

γ. Προσαρμογή Νομοθεσίας αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στις 
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις.

δ. Σχέδιο Νόμου “Ανέλκυση Ναυαγίων”.

Στάδιο επεξεργασίας

Προγραμματισθέν για 
προώθηση εντός του 
1996
Είναι ήδη έτοιμες οι 
διατάξεις

Στο Πρόγραμμα
Δραστηριοτήτων του 
Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας



ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Υπουργός

Υπ. Δημ.Τάξης

Υπ. Οικον.
Υπ.Δημόσιας
Τάξης

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 22/1996

Νόμος

2334/95 
ΦΕΚ 184Α’
6/10/95 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
άρθρο 7 καθορίζονται κατά τροποποίηση των
παρ.3 ισχυαυσών διατάξεων τα πειθαρχικά

παραπτώματα, η διάρκεια της πειθαρχικής 
ευθύνης, οι συνέπειες των πειθαρχικών 
ποινών, η παραγραφή τους, τα 
επιβαλλόμενα διοικητικά μέτρα, τα 
πειθαρχικά όργανα και η δικαιοδοσία τους, η 
διαδικασία εκδίκασης των πειθαρχικών 
παραπτωμάτων και τα αποδεικτικά μέσα, τα 
ένδικα μέσα, η εκτέλεση των ποινών και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΔ υπ'αριθ. 22/1996 (ΦΕΚ 15 Α').

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
2226/94 
ΦΕΚ 122Α’
21/7/1994

άρθρο 5 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό των
παράγρ. 4 θεμάτων που αφορούν τον Οργανισμό των

Σχολών που ιδρύονται με το παρόν άρθρο 
(Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Σχολή 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης), της 
έδρας, της διάρκειας φοίτησης κτλ.

Έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του 
σχεδίου π.δ. του Οργανισμού της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, ενώ 
καταρτίζεται προσχέδιο π. δ. για τον 
Οργανισμό της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας.

(τηλ.επικ. 6/5/96) Το ΠΔ σχετικά με τη 
Σχολή Μετεκπ. βρίσκεται στο ΣτΕ. Το 
δεύτερο δεν έχειπροχωρήσει



2265/94
ΦΕΚ209Α’
5/12/94
άρθρο 4 ΥΑ για τη συγκρότηση του Επιστημονικού 

Υπ. Δημοσ. παρ. 3 Συμβουλίου το οποίο απαρτίζεται από
Τάξης επιστήμονες των κλάδων Νομικής,

Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, 
Καινωνιολογίας, Εγκληματολογίας,
Οικονομίας και Πληροφορικής .

Έχει εκδοθεί απόρρητη απόφαση 
συγκρότησης του Επιστημονικού 
Συμβουλίου, η οποία έχει χαρακτήρα 
ατομικής πράξεως και δεν χρήζει 
δημοσιεϋσεως (Σ.τ.Ε . 296/1980, 1413/82).



2334/95 
ΦΕΚ 184Α’ 
6/10/95

άρθρο 1
Υπ. Δημ. Τάξης παρ. 1

2334/95
Υπ. Δημ. Τάξης άρθρο 2 

παρ. 2

2334/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 2 
Υπ. Δημ. Τάξης παΡ· 5

2334/95
Υπ. Δημ.Τάξης άρθρο 4 

παρ. 2ζ 
(αντικ. της 
παρ. 2ζ του 
αρθ.2 του 
2168/93)

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης και 
λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής 
(Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων στην Ελληνική 
Αστυνομία, η οποία συνιστάται με το 
πρώτο εδάφιο αυτού του άρθρου) το 
διοικητικά της επίπεδο, η υπαγωγή, η έδρα 
και οι επιμέρους αρμοδιάτητές της.

Καταρτίζεται το τελικό σχέδιο π.δ. για 
την οργάνωση και λειτουργία της 
Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελληνικής 
Αστυνομίας (Υ.Ε.Μ.Ε.Α.).

ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα προσόντα 
και ο τρόπος επιλογής του ιπτάμενου 
προσωπικού.

Καταρτίζεται το τελικό σχέδιο απόφασης, 
με την οποία καθορίζονται τα προσόντα 
και ο τρόπος επιλογής του ιπτάμενου 
προσωπικού.

ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις και το ύψος του πτητικού 
επιδόματος που χορηγείται στο ιπτάμενο 
προσωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων 
Μέσων.

Η απόφαση για το πτητικό επίδομα θα 
εκδοθείμετά την έκδοση του π.δ. του αρθ. 
1 παρ. 1 του ίδιου νόμου για την οργάνωση 
και λειτουργία της Υ.Ε.Μ.Ε.Α..

ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία 
χαρακτηρισμού των αντικειμένων αυτών 
(όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου 
που προορίζονται για συλλογές), ως 
συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών 
κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, 
διάθεσης και κατοχής τους.

Καταρτίζεται προσχέδιο απόφασης, με 
την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις



και η διαδικασία χαρακτηρισμού των 
όπλων ως συλλεκτικών, ιστορικών ή 
οικογενειακών κειμηλίων.

23334/95
Υπ. Δημ. Τάξης άρθρο 4 

παρ. 4 
(αντικ. της 
παρ. 1 
αρθ.11 του 
ν. 2168/93)

2334/95
Υπ. Δημ. Τάξης άρθρο 5

ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης 
της ανωτέρω άδειας (άδεια της αρμόδιας 
αστυνομικής αρχής για την αγορά, 
μεταφορά και κατανάλωση εκρηκτικών 
υλών), τα μέτρα ασφαλούς μεταφοράς και 
φύλαξης των εν λόγω υλών, καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια.

Καταρτίζεται προσχέδιο απόφασης, με 
την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις 
και η διαδικασία χορήγησης της άδειας 
αγοράς κ.λ.π. εκρηκτικών υλών, καθώς και 
τα μέτρα ασφαλούς μεταφοράς και 
φύλαξης αυτών.

ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι όροι 
φύλαξης και ορθής χρησιμοποίησης αυτών 
(ναρκωτικών ουσιών που διατίθενται στις 
Αστυνομικές Σχολές και στις Γενικές 
Αστυνομικές Διευθύνσεις για
εκπαιδευτικούς σκοπούς) , η κατά 
περιόδους υποχρεωτική επιστροφή ή 
αντικατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

Καταρτίζεται προσχέδιο απόφασης, με 
την οποία καθορίζονται οι όροι φύλαξης 
και ορθής χρησιμοποίησης των 
ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς στις αστυνομικές σχολές.

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ

Τίτλος - αντικείμενο

α. Την ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου 
Ιδιωτικού Δικαίου με την Επωνυμία 
"Κέντρο - Εργαστήριο πυρομηχανικών και 
πυροσβεστικών δοκιμών και
πιστοποίησης”.

β. Την τροποποίηση διατάξεων του ν. 
1975/1991 (ΦΕΚ 184 Α’) που αφορούν την 
αναγνώριση και περίθαλψη προσφύγων.

Στάδιο επεξεργασίας

Τελικό στάδιο
επεξεργασίας

μ



α. Σύμβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση 
EUROPOL) δυνάμει του άρθρου Κ3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

β. Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξεως της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία 
σε θέματα ασφάλειας.

γ. Συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβερνήσεως της Ενώσεως Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών σχετικά με 
τη συνεργασία για την καταπολέμηση της 
παράνομης διακίνησης των ναρκωτικών 
και των ψυχοτρόπων ουσιών και της 
κατάχρησής τους.

δ. Συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της 
Λιθουανίας περί συνεργασίας του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Δημοκρατίας της Λιθουανίας σε θέματα 
αρμοδιότητάς τους.

Σχέδιο νόμου που εκκρεμεί 
για κύρωση

Εκκρεμεί στη Βουλή για 
κύρωση

u

ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ

Τίτλος - αντικείμενο

Ρύθμιση θεμάτων επιφυλακής του 
προσωπικού του Ο.Α.Θ..

Στάδιο επεξεργασίας

Υπό επεξεργασία στο 
Υπουργείο

ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ

α) Δεν εκκρεμεί καμία πράξη κανονιστικού χαρακτήρα προβλεπόμενη από νόμο.

β) Δεν υπάρχουν εκκρεμή νομοσχέδια που να βρίσκονται στο τελικό στάδιο 
επεξεργασίας τους.

ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υπουργός Νόμος

2175/93 
ΦΕΚ 211Α’

ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ



Υπ. Μ.& Επ.

Υπ. Μ. & Επ.

Υπ. Εθν. Οικ. 
Υπ. Μ. & Επ.

Υπ. Προεδρ. 
Υπ. Μ. & Επ.

22/12/93
αρθ. 2 ΥΑ σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας
παράγρ. 4 του πρώτου ΔΣ του Ο.Α.Σ.Α..

2175/93 ΥΑ, που δημοσιεύεται στην ΕτΚ για : α) τη 
άρθρο 3 διαδικασία και τα όργανα εκκαθάρισης των 
παράγρ. 3 ΣΕΠ, β) ο ορισμός των εκκαθαριστών, γ) η 

διαδικασία επιστροφής ατόκως στους 
μετόχους ΣΕΠ του ποσού, δ) η διαδικασία κτλ 
συμψηφισμού απαιτήσεων, ε) η διαδικασία 
ανάκτησης από μετόχους των ΣΕΠ 
δικαιωμάτων από τα οποία παραιτήθηκαν ή 
παραχώρησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 παράγραφο 1 περίπτωση β, γ του ν. 
2078/92.

(Υπάρχουν ΥΑ/σεις που παρατείνουν το 
χρόνο εκκαθάρισης).

2175/93
άρθρο 3 Κοινή ΥΑ, μετά από τεχνικοοικανομική 
παράγρ. 4 μελέτη επιπτώσεων και γνώμη των 

εργαζομένων, με την οποία ανατίθεται στις 
εταιρίες που ιδρύονται κατά το άρθρο 1 
παράγρ. 4 του νόμου αυτού, η εκτέλεση και 
εκμίσθωση του συγκοινωνιακού έργου ΗΛΠΑΠ 
και ΗΣΑΠ, καθώς και η διαδικασία
μεταβίβασης των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των Οργανισμών αυτών με 
διασφάλιση των μισθολογικών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

2175/93
άρθρο 4 Κοινή ΥΑ για καθορισμό με την επιφύλαξη του
παράγρ. 1 προηγούμενου εδαφίου - που προβλέπει

απαραιτήτως τη συμμετοχή στη σύνθεση ενός 
Προέδρου Πρωτοδικείου Αθηνών και 
εκπροσώπων του Υπουργείου Μεταφορών & 
Επικ. - της συγκρότησης και σύνθεσης των 
επιτροπών αξιολόγησης κ.τ.λ.



2225/94  
ΦΕΚ 121Α* 
20/7/94

Υπ.Πρ.τ.Κ 
Υπ. Δικαιοσ. 
Υπ. Οικονομ. 
Υπ.
Μετ.&
Επικοιν.

Προτ. εκδ. ΠΔ/τος για πρόβλεψη ταυ 
τρόπου οργάνωσης της γραμματείας και της 

άρθρο 6 τεχνικής υποστήριξης της Εθνικής
παράγρ. 1 Επιτροπής Προστασίας του Απορρήτου των

Επικοινωνιών , του αριθμού των θέσεων του 
κάθε είδους προσωπικού, του τρόπου 
τήρησης του του αρχείου της Επιτροπής και 
της διάθεσης των τεχνικών μέσων που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση της 
αποστολής της και κάθε άλλης 
λεπτομέρειας.

Υπ. Πρ. τ Κυβ. 
Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Μετ.& Επ.

2246/94  
ΦΕΚ172 Α’
20/10/94

άρθρο 2ο,2 Προτ. εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο ρυθμίζεται η 
παράγρ. ΣΤ διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 

Επικοινωνιών και καθορίζεται η κατανομή 
θέσεων του στοιχείου Ε της παρούσας 
παραγράφου (οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού) κατά κατηγορία και κλάδο.
Με την έκδοση του εν λόγω ΠΔ καταργείται 
η υφιστάμενη Γενική Γραμματεία 
Επικοινωνιών.

2246/94
Υπ. Πρ. τ Κυβ. άρθρο 2ο Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
Υπ. Οικονομ. παρ. 3 Ε ρυθμίζεται η διάρθρωση της Εθνικής
Υπ. Μετ. &Επ. Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.) και

καθορίζονται οι κατηγορίες και τα προσόντα 
πρόσληψης του προσωπικού της η οποία 
συνιστάται με το στ. Α της παραγράφου 
αυτής.
Με το ίδιο ΠΔ καθορίζονται οι μορφές 
συνεργασίας της Ε.Ε.Τ. με την Γ. 
Γραμματεία Επικοινωνιών.



Υπ. Μ ετ.& Επ.

Υπ. Μ ετ.& Επ.

Υπ. Μ ετ.& Επ.

Υπ. Οικον. 
Υπ. Μ εταφ.& 
Επικοιν.

2246/94
άρθρο 3ο Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
παρ. 7 Η ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες

εφαρμογής της παρούσας παραγράφου 
(ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα).

2246/94
άρθρο 3ο ΥΑ, κατόπιν εισηγήσεως της Εθνικής 
παρ. 8Δ Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, με την οποία 

καθορίζονται για κάθε κατηγορία σταθμού οι 
απαιτούμενες εισφορές για τη χρήση του 
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της 
γεωστατικής τροχιάς δορυφόρων, καθώς 
και το ύψος συμμετοχής στις δαπάνες 
διαχειρίσεως του φάσματος και της 
προστασίας και ελέγχου της χρήσης τους.

2246/94
άρθρο 5ο Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
παρ.1 Α καθορίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο

λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών μέσω δορυφόρου (μέχρι την 
οριστική διαμόρφωση των εθνικών και 
κοινοτικών κανονισμών).

2257/94  
ΦΕΚ 197Α’ 
23/11/94

άρθρο 2ο Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο 
παράγρ. 7 ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής 

της διάταξης του άρθρου 7 παράγρ. 4 του 
καταστατικού σύμφωνα με την οποία το 
Ελληνικό Δημόσιο δύναται να διαθέσει το 
ένα τοις εκατό (1%) από το ποσοστό 
συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) στο Ταμείο
Ασφάλισης προσωπικού του Ο.Τ.Ε. άνευ 
τιμήματος. Το μεταβιβαζόμενο ποσοστό των 
μετοχών είναι ακατάσχετο και 
αναπαλλοτρίωτο.

2271/94



ΦΕΚ229Α’
23/12/94

Υπ.Μετ.&Επικ. άρθρο 4 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
παρ. 2,εδ.2 εγκρίνονται οι Κανονισμοί Εργασίας του 

προσωπικού των πιό πάνω εταιριών (Ο.Α., 
Ολυμπιακής Αεροπλοΐας και Ολυμπιακής 
Τουριστικής Α .Ε .).

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
Υπ. Μετ. & Επ.

2338/95
ΦΕΚ202Α’
14/9/95
άρθρο 1ο ΚΥΑ/σεις με τις οπποίες ρυθμίζεται κάθε 
παρ. 3 λεπτομέρεια που ανάγεται στην εκπλήρωση

από το Ελληνικό Δημόσιο των υποχρεώσεών 
του από τη Σύμβαση Ανάπτυξης του νέου 
Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα 
Σπάτα, με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης 
διάταξης της Σύμβασης αυτής.

Υπ.Εσ.Δ.Δ.&Απ 
Υπ. Μ ετ.&  Επ.

2338/95
ΦΕΚ202Α’
14/9/95
άρθρο 2ο 
παρ. 2

ΚΥΑ/σεις με τις οποίες ρυθμίζεται η 
διαδικασία της μεταφοράς του προσωπικού 
της α.ε. "Αερολιμήν Αθηνών (Α.Α.) Α.Ε.” (η 
οποία λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση) 
στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και οι 
ειδικότητες με τις οποίες θα γίνει η 
μεταφορά καθώς και κάθε συναφής 
λεπτομέρεια.

2366/95
ΦΕΚ256Α'
12/12/95

Υπ. Μ ετ.& Επ. άρθρο 4 
Υπ.Εσωτερικών παΡ· 7 
Δ.Δ. & Αποκ.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των, τα οποία 
εκδίδονται εντός τεσσάρων μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος, με τα οποία 
καθορίζονται τα θέματα που αφορούν στη 
βαθμολογική διάρθρωση, στον τρόπο και 
στις προϋποθέσεις προαγωγικής εξέλιξης, 
στην κατάταξη και στην αντισταίχιση με 
τους βαθμούς του ν. 2190/1994 των κλάδων 
(ΠΕ -ΤΕ) των Ηλεκτρονικών της Υ.Π.Α. και 
των κλάδων (ΠΕ - ΔΕ) Αερολιμενικών,



Υπ. Μ ετ.& Επ.

Υπ. Μ ετ.& Επ. 
Υπ. Εσωτερικών 
Δ.Δ. & Αποκ.

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Μ ετ.& Επ.

καθώς και των κλάδων (ΠΕ - ΤΕ) 
Τ ηλεπικοινωνιακών.
(Μέχρι εκδόσεως των κατά το προηγούμενο 
εδάφιο ΠΔ/των το προσωπικό των εν λόγω 
κλάδων διέπεται προσωρινά από τις 
διατάξεις του ν. 2190/94).

2366/95
άρθρο 13 Πρόταση έκδοσης Π Δ /τος με το οποίο 
παρ. 1 ορίζονται : α.Τα σχετικά με την κατασκευή,
(αντικατ. τον εξοπλισμό, την οργάνωση και τους 
του άρθ. 1 όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης των 
του αεροδρομίων από το Δημόσιο ή από άλλα
ν.1815/88 νομικά ή φυσικά πρόσωπα, καθώς και τα

προσόντα των προσώπων αυτών, β. τα 
σχετικά με τη σύναψη και τους όρους 
συμβάσεων παραχώρησης για την 
κατασκευή αεροδρομίων, με αντάλλαγμα 
την εκμετάλλευσή τους για ορισμένο 
χρονικό διάστημα από νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο, καθώς και τα προσόντα των 
προσώπων αυτών, γ. κάθε άλλο συναφές 
ζήτημα.

2366/95
άρθρο 5 ΚΥΑ , με την οποία ορίζονται (σχετικά με 
παρ. 4Η την στελέχωση της Ε.Ε.Τ. με μετάταξη από 

άλλες υπηρεσίες) : α) τα απαιτούμενα 
πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, 
καθώς και οι ειδικές γνώσεις και εμπειρία 
που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι για 
τη μετάταξη υπάλληλοι, β) η προθεσμία 
μέσα στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις 
των ενδιαφερομένων, γ) τα όργανα που 
γνωμοδοτούν για τη μετάταξη και δ) κάθε 
απαραίτητος όρος, προϋπόθεση και 
διαδικασία για την ολοκλήρωση της 
μετάταξης.

2366/95
άρθρο 5 ΚΥΑ με την οποία θα καθορισθεί με 
παρ. 8 κανονισμό ο τρόπος οικονομικής
(προσθ. διαχείρησης της Ε.Ε.Τ. 
στο άρθρο 
2 παρ. 8)



2366/95
Υπ. Μ ετ.& Επ. άρθρο 8 ΥΑ με την οποία εξειδικεύεται το πεδίο

παρ. 2β εφαρμογής της επιθεώρησης και του
βοηθητικού έργου και τα κριτήρια επιλογής 
των υπαλλήλων για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων αυτών (υποβοήθηση από 
υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στον τομέα 
εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και 
εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών, του βοηθητικού έργου της 
εξέτασης αυτής).

Υπ. Μ ετ.& Επ.
2366/95 
άρθρο 8 
παρ. 18 
(προσθήκη 
στ ο άρθ. 
25 του 
ν.δ./τος 
102/73 
όπως
αντικατ. με 
το αρθ. 32 
του
ν.1959/91)

ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
ειδικότερες προϋποθέσεις επιβολής της εν 
λόγω εισφοράς (2% επί του συνόλου των 
ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων που 
επιβάλλεται σε όλα τα υπεραστικά ΚΤΕΛ 
της χώρας, για την οικονομική ενίσχυση των 
ασθενέστερων υπεραστικών ΚΤΕΛ, την 
υποβοήθηση για τη δημιουργία έργων 
υποδομής και την αποζημίωση για την 
οριστική απόσυρση πλεοναζόντων 
λεωφορείων) ο τρόπος καταβολής και 
κατανομής αυτής, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια.

#  2366/95
Υπ. Μ ετ.& Επ. άρθρο 8 

παρ. 19 
(αντικατ. 
της παρ. 2 
αρθ. 94 του 
Κ.Ο.Κ. 
ν.2094/92)

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται : α) οι προϋποθέσεις, η 
διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
η σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών και 
όλα τα θέματα που αφορούν τον τρόπο 
εξέτασης για τη χορήγηση άδειας 
εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων 
και μοτοσυκλετών, β) οι προϋποθέσεις, η 
διαδικασία και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών 
αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, γ) τα της 
άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή 
υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών και τα της λειτουργίας 
σχολών οδηγών αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών, δ) τα της εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης των εξεταστών και των



εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών 
αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ε) τα των 
διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τους 
παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος 
αυτού.

2374/96
ΦΕΚ32Α’
29/2/96

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Μετ.&Επ.

άρθρο 2 
παρ. 5β ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 

αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου 
(έκπτωση από το ετήσιο φορολογητέο 
εισόδημα του Ο.Τ.Ε. των ποσών των 
δαπανών που εγγράφονται από τον Ο.Τ.Ε. 
κατά την κατάρτιση των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων για πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις ύψους έως 0,3% των 
εσόδων από τις τηλεφωνικές συνδέσεις 
επιτηδευματιών).

ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ  ΤΥΠΟ Υ  
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπουργός

Υπ. Τύπου & 
Μ.Μ.Ε.

Υπ. Μ. & Επ.

Νόμος

2173/1993
ΦΕΚ208Α’
16/12/93
άρθρο 1 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος, μετά από σύμφωνη 
παράγρ. 4 γνώμη του Ε.Σ.Ρ., με το οποίο : α) καθορίζεται 

η διαδικασία και εξειδικεύονται οι νόμιμες 
προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης και 
ανάκλησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών σταθμών (άρθρο 
4 ν. 1866/89 και αρθ. 2 ν. 1730/87), β) 
ρυθμίζονται τα σχετικά με τις αντίστοιχες 
συμβάσεις παραχώρησης (με αντάλαγμα υπέρ 
του Δημοσίου), γ) ρυθμίζονται τα σχετικά με 
επιβολή δαικητικών κυρώσεων σε 
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς 
που λειτουργούν με ή χωρίς άδεια, δ) 
ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με το ίδιο ΠΔ μπορεί να προβλέπεται και η 
λήξη των αδειών που έχουν χορηγηθεί.



Υπ. Τύπου & 2173/1993 
Μ.Μ.Ε. άρθρο 1

παράγρ. 5
Υπ. Εσωτερ.

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος, ύστερα από γνώμη του 
ΕΣΡ και των κομμάτων που εκπροσωπούνται 
στη Βουλή, με το οποίο ρυθμίζονται τα 
σχετικά με τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της 
προεκλογικής περιόδου και την πρόσβαση των 
κομμάτων, των συνδυασμών τους και των 
υποψηφίων βουλευτών στα ραδιοτηλεοπτικά 
μέσα.

Με τον ίδιο τρόπο (ΠΔ) ρυθμίζεται το ζήτημα 
αυτό και ως προς τις εκλογές για την ανάδειξη 
των αρχών της Τ.Α. όλων των βαθμών, των 
Ελλήνων Ευρωβουλευτών και για τη διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος κατά το άρθρο 44 $2 του 
Συντάγματος.

2328/95 Με το ΠΔ αυτό διάταγμα μπορεί να
άρθρο 3 προβλέπεται η δωρεάν μετάδοση ή να
παρ. 14 καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο για τη μετάδοση
αριθ. 13 ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων
εδ. 2 των κομμάτων και των συνδυασμών τους κατά

την προεκλογική περίοδο. Με το ίδιο ΠΔ 
ρυθμίζονται ρυθμίζονται και όλες οι αναγκαίες 
λεπτομέρειες σχετικά με τη μετάδοση των 
μηνυμάτων αυτών.

Υπ. Τύπου & 2173/1993 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο ρυθμίζονται
Μ.Μ.Ε. άρθρο 1 η οργάνωση και η λειτουργία της Υπηρεσίας

παράγρ. 6 Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας, 
συνιστώνται οι θέσεις και ρυθμίζεται κάθε 
λεπτομέρεια.

Υπ. Τύπου & 2173/1993 
Μ.Μ.Ε. άρθρο 1

παράγρ. 10
Υπ. Μετ.& Επικ.

Κοινής ΥΑ με την οποία καθορ. : α) οι 
συχνότητες που χρησιμοποιούνται σε 
ολόκληρη την Επικράτεια και κατά περιοχή 
κ.τ.λ., β) οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει 
να πληρούν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί 
σταθμοί κ.τ.λ., γ) οι ειδικές τεχνικές 
προδιαγραφές και διευκολύνσεις για τους



σταθμούς των παραμεθόριων περιοχών στο 
πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της 
Χώρας.

Υπ. Τύπου & 2173/1993 
Μ.Μ.Ε. άρθρο 1

παράγρ. 10
Υπ. Μεταφ. &
Επικοινων.

Κοινή ΥΑ για οργάνωση κατά περιοχή ειδικών 
χώρων για την υποχρεωτική τοποθέτηση των 
μεταδοτών κτλ των ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών σταθμών (Ραδιοτηλεοπτικά 
Πάρκα) κ.α.. Με την (δια ΥΑ η οργάνωση, 
διοίκηση και διαχείρηση των χώρων αυτών 
μπορεί να ανατεθεί στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Με το άρθρο 14 παρ. 13 του ν. 2328/95 
αντικαθίσταται το β'εδάφιο ως εξής: “ Η 
οργάνωση, διοίκηση και διαχείρηση των χώρων 
αυτών ανατίθεται στην Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., στην 
οποία οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί 
καταβάλουν τίμημα για τις παρεχόμενες απ' 
αυτήν υπηρεσίες. Το τίμημα καταβάλλεται με 
την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση.

Υπ. Τύπου & 2173/1993 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο
Μ.Μ.Ε. άρθρο 6 κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο η νομοθεσία

παράγρ. 2 που διέπει τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα 
επικοινωνίας.

2328/1995 
ΦΕΚ 159Α’ 
3/8 /95

άρθρο 1
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. παρ.6 εδ.η 
Υπ. Μετ.& Επ.
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος ,το οποίο εκδίδεται 
μέσα σε έξι μήνες από τη θέση σε ισχύ του 
νόμου αυτού, με το οποίο καθορίζονται τα 
σχετικά :
αα) με την υποχρέωση ή τη δυνατότητα 
εγκατάστασης κεντρικής κεραίας τηλεόρασης 
σε κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα ή χωριά ή 
οικοδομικά τετράγωνα ή γειτονιές, ββ) τις 
τεχνικές προδιαγραφές της κεραίας αυτής και 
της αντίστοιχης καλωδιακής δυκτίωσης, γγ) 
τον τρόπο σύνδεσης των επιμέρους χρηστών 
με την κεντρική αυτή κεραία, δδ) την 
εγκατάσταση δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης



κ.τ.λ., εε) τον τρόπο σύνδεσης των επιμέρους 
χρηστών με τα δίκτυα αυτά, στστ) την ένταξη 
κάθε είδους δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης ή 
συστημάτων κεντρικής κεραίας που 
λειτουργούν ήδη στις ρυθμίσεις αυτού του πδ., 
ζζ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική 
με τις υποπεριπτώσεις αα' έως στστ'.

Υπ. Μετ. & Επικ. 
Υπ. Τ. &Μ.Μ.Ε.

2328/95 
άρθρο 1 
παρ. 6 εδ.θ

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση και 
διαχείρηση των δικτύων καλωδιακής 
τηλεόρασης, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, 
τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ κυρίων 
του δικτύου και χρήστη και μεταξύ χρήστη και 
τελικού αποδέκτη, την προσφορά των 
υπηρεσιών τους, τις διαδικασίες με βάση τις 
οποίες ο Ο.Τ.Ε. και η Ε.Ρ.Τ. μπορούν να 
συνιστούν εταιρίες ή να συνάπτουν συμβάσεις 
συνεργασίες με άλλες εταιρίες του δημόσιου 
τομέα ή με Ο.Τ.Α. ή με εταιρίες Ο.Τ.Α. ή με 
ιδιώτες στο πλαίσιο της παραγρ. 6α του 
άρθρου αυτού και ιδίως τα σχετικά με την 
προκήρυξη και τα κριτήρια επιλογής των 
συνεταίρων ή των αντισυμβαλλομένων του 
Ο.Τ.Ε. και της Ε.Ρ.Τ. και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.

2328/95
Υπ. Μετ. & Επικ. άρθρο 1 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. παρ. 7

άρθρο 2 
εδάφιο β

ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι 
τηλεοπτικοί σταθμοί όλων των κατηγοριών για 
την παραγωγή, εκπομπή, μετάδοση και 
αναμετάδοση του σήματός τους και 
διαμορφώνεται χάρτης συχνοτήτων σε 
επίπεδο επικράτειας, περιφέρειας και νομού, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διεθνή 
σύμβαση τηλεπικοινωνιών, καθώς και στις 
διεθνείς συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων σε 
σταθμούς τηλεόρασης στις οποίες μετέχει η 
Ελλάδα.
Με την ίδια ΥΑ καθορίζονται οι συχνότητες και 
άρα ο αριθμός αδειών κάθε κατηγορίας 
σταθμών (εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 
εμβέλειας), έτσι ώστε να διατίθεται το 40% 
τουλάχιστον των επίγειων συχνοτήτων σε 
σταθμούς περιφερειακής και τοπικής 
εμβέλειας.
Με παρόμοια Κοινή ΥΑ καθορίζονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές των τηλεοπτικών 
σταθμών που μεταδίδουν το σήμα τους μέσω



δορυφόρου και η ανοδική τους δέσμη 
μεταδίδεται από την Ελλάδα ή χρησιμοποιούν 
δυναμικό δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα 
ή μεταδίδονται μικροκυματικά ή με ανάλογη 
τεχνική μέθοδο, καθώς και ο αριθμός αδειών 
που είναι τεχνικώς εφικτό να χορηγηθούν σε 
τηλεοπτικούς που χρησιμοποιούν αυτή την 
τεχνική.
Με την ίδια ΥΑ ορίζονται τα προσόντα των 
τεχνικών υπευθύνων των σταθμών.

Υπ. Εθν. Οικον. 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε.

2328/95 
άρθρο 1 
παρ.9β

ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται, ανάλογα με 
τον πληθυσμό, το ποσό του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου των εταιριών για σταθμούς 
περιφερειακούς και τοπικούς. (Το αντίστοιχο 
ποσό για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας 
ορίζεται σε ένα τουλάχιστον δισεκατομμύριο 
με το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου). 
Σε κάθε περίπτωση το καταβεβλημένο 
κεφάλαιο πρέπει να είναι ανάλογο της 
επένδυσης που προβλέπεται να 
πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την 
οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας και 
βιωσιμότητας που συνοδεύει την αίτηση της 
εταιρίας.

Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. 
και αρμόδ. Υπ.

2328/95 
άρθρο 1 
παρ. 25

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν 
αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του 
άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία 
έχουν ήδη παρασχεθεί άλλες νομοθετικές 
εξουσιοδοτήσεις.

2328/95
Υπ. Τ.& Μ.Μ.Ε. άρθρο 2 ΥΑ με την οποία προκηρύσσεται κάθε

παρ. 2 Σεπτέμβριο, καθώς και όποτε άλλοτε
υπάρξουν διαθέσιμες συχνότητες,
συγκεκριμένος αριθμός θέσεων αδειών κατά 
κατηγορία σταθμών.



2328/95
Υπ. Μετ. & Επικ. άρθρο 2 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. παρ. 5 στ.

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 2 

παρ. 11

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 3 

παρ. 15

2328/95
Υπ. Υγ.,Π &Κ.Ασ. άρθρο 3 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. παρ. 21β

Κοινή ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα 
σχετικά με το περιεχόμενο της τεχνικής 
μελέτης (η οποία συνοδεύει την αίτηση 
χορήγησης άδειας ιδιωτικού τηλεοπτικού 
σταθμού), καθώς και τον τρόπο εξέτασής της, 
η οποία μπορεί να ανατίθεται σε ομάδες 
εργασίας που συγκροτούνται για το σκοπό 
αυτόν με κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι 
τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των 
θεμάτων του άρθρου αυτού (διαδικασία και 
κριτήρια χορήγησης αδειών ιδιωτικών 
τηλεοπτικών σταθμών), εκτός εκείνων για τα 
οποία έχει παρασχεθεί άλλη νομοθετική 
εξουσιοδότηση.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος , το οποίο εκδίδεται 
μέσα σε έξι μήνες από τη θέση σε ισχύ του 
νόμου αυτού, με το οποίο κυρώνονται Κώδικες 
Δεοντολογίας : α) ειδησεογραφικών και άλλων 
δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών, β) 
ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων, γ) διαφημίσεων, που ισχύουν 
για όλους τους ραδιοφωνικούς και τους 
τηλεοπτικούς σταθμούς και καταρτίζονται με 
απόφαση του Ε.Σ.Ρ., μετά από γνώμη της 
Πανελλ. Ομοσπ. Ενώσεων Συντακτών, του 
Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας, της 
Ένωσης Ελληνικών Διαφημιστικών Εταιριών, 
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., των τηλεοπτικών σταθμών 
που λειτουργούν νόμιμα και των δύο πιο 
αντιπροσωπευτικών Ενώσεων Τοπικών 
Ραδιοφωνικών Σταθμών. Έως την έκδοση 
αυτού του ΠΔ εξακολουθούν να ισχύουν οι 
Κώδικες δεοντολογίας που έχουν κατά την 
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1866/89.

ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζονται όλες οι 
αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με



την υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών να 
μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού 
περιεχομένου. Η εφαρμογή της παρ. αυτής δεν 
εξαρτάται από την έκδοση της κοινής αυτής 
υπουργικής απόφασης.

Υπ. Τ. &Μ.Μ.Ε.
2328/95 
άρθρο 3 
παρ. 25

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τας με το οποίο 
ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι 
τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των 
θεμάτων του άρθρου αυτού (Αρχές εκπομπών 
και διαφημίσεων, Δικαίωμα απάντησης, 
Προστασία της προσωπικότητας και του 
ιδιωτικού βίου - Προστασία της παιδικής 
ηλικίας - Ορθή χρήση της Ελληνικής γλώσσας), 
εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν 
παρασχεθεί άλλες νομοθετικές
εξουσιοδοτήσεις.

2328/95
Υπ. Μετ. & Επικ. άρθρο 4 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. παρ. 9 ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι

τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των 
θεμάτων του άρθρου αυτού (Διοικητικές 
κυρώσεις - Ανάκληση άδειας , Ειδικές ποινικές 
διατάξεις - Αστική ευθύνη των τηλεοπτικών 
σταθμών).

Υπ.
Υπ.

Μετ. & Επικ. 
Τ. & Μ.Μ.Ε.

2328/95 
άρθρο 6 
παρ. 4

ΚΥΑ, που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από
την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, με την 
οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές 
που πρέπει να πληρούν οι τοπικοί 
ραδιοφωνικοί σταθμοί για την παραγωγή, 
εκπομπή, μετάδοση και τυχόν αναμετάδοση 
του σήματός τους και διαμορφώνεται ο χάρτης 
συχνοτήτων ανά νομό.

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 6 
και των παρ.18
συναρμόδιων Υπ.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι 
τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των 
θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για 
τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες 
εξουσιοδοτήσεις.



Υπ. Τ. &Μ.Μ.Ε.
2328/95 
άρθρο 7 
παρ. 2

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 7 

παρ. 14

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 8 

παρ. 6

Υπ. Πρ.τ Κ. 2328/95
Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 9
Υπ. Οικονομίας 
Υπ. Εμπορίου 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε.

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 9

ΥΑ με την οποία προκηρύσσονται, κάθε 
Σεπτέμβριο, καθώς και όποτε άλλοτε 
υπάρξουν διαθέσιμες συχνότητες,
συγκεκριμένες θέσεις αδειών κατά νομό.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι 
τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των 
θεμάτων του άρθρου αυτού (Διαδικασία και 
κριτήρια χορήγησης αδειών τοπικών 
ραδιοφωνικών σταθμών) εκτός από εκείνα για 
τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές 
εξουσιοδοτήσεις.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι 
τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των 
θεμάτων του άρθρου αυτού (Αρχές 
λειτουργίας, εκπομπών, διαφημίσεων των 
τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, Διοικητικές 
κυρώσεις - Ανάκληση της άδειας , Ειδικές 
ποινικές διατάξεις) εκτός από εκείνα για τα 
οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές 
εξουσιοδοτήσεις.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διαφημιστικές 
και άλλες συναφείς δραστηριότητες του 
Δημοσίου, των κρατικών νομικών προσώπων 
και των επιχειρήσεων και οργανισμών του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα (και ιδίως : στοιχ. 
α - στ).

ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα σχετικά με 
τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας αυτής 
του Ι.Ο.Μ. από τους εντολείς του που μπορεί 
να είναι επιχειρήσεις ιδιωτικών τηλεοπτικών ή



τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ή άλλες 
συναφείς επιχειρήσεις ή άλλα νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή 
ιδιώτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.

Υπ. Οικονομικών 2328/95 
Υπ. Υγείας, Πρ. άρθρο 12 
& Κοινών. Ασφ. παρ. 6, εδ.3 
Υπ Τ. &Μ.Μ.Ε.

ΚΥΑ, που εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες
από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, με την 
οποία καθορίζονται όλες οι αναγκαίες 
λεπτομέρειες για την είσπραξη κατά τον τρόπο 
αυτόν του αγγελιόσημου και του ειδικού φόρου 
επί των διαφημίσεων και των ανάλογων 
επιβαρύνσεων.

2328/95
Υπ Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 12 

παρ. 7

2328/95
Υπ Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 13 

παρ. 6

2328/95
ΥπΤ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 13 

παρ. 14

ΥΑ, που εκδίδεται μέσα σε τέσερις μήνες
από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, με την 
οποία καθορίζονται τα σχετικά με τους 
τρόπους μέτρησης των διαφημιστικών 
μηνυμάτων που καταχωρούνται ή μεταδίδονται 
πραγματικά.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο μπορεί 
να πραβλεφθεί η σύσταση κοινού λογαριασμού 
και για τις υποχρεωτικές από το νόμο 
δημοσιεύσεις, που γίνονται σε μη ημερήσιες 
επαρχιακές εφημερίδες και για τη διανομή του 
ποσού που συγκεντρώνεται κατ'ισομοιρίαν 
στις εφημερίδες αυτής της κατηγορίας στις 
οποίες μπορούν κατά το νόμο να γίνουν 
τέτοιες δημοσιεύσεις.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των 
παραγράφων 10 έως 13 του άρθρου αυτού 
(περιορισμοί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ως προς την ιδιοκτησία περισσότερων 
εφημερίδων ή τη συμμετοχή σε εταιρία που 
εκδίδει ή ελέγχει περισσότερες εφημερίδες).



Υπ. Οικονομικών 
Υπ. Μετ.& Επικ. 
Υπ. Τ. &Μ.Μ.Ε.

Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. 
Υπ. Οικονομικών

Υπ. Πολιτισμού 
Υπ. Τ.& Μ.Μ.Ε.

Υπ. Πρ.τ Κ.
Υπ. Οικονομικών 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε.

Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε.

2328/95
άρθρο 13 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται όλες οι
παρ. 15 λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την

εφαρμογή των διατάξεων αυτής της 
παραγράφου (σχετικά με τις εφημερίδες που 
εμπίπτουν στο άρθρο 68 παρ. 4 του ν. 2065/92 
το οποίο ρυθμίζει την καταβολή της διαφοράς 
του ταχυδρομικού τέλους διακίνησης).

2328/95
άρθρο 14 ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται το ύψος των 
παρ.3β αποδοχών του προσωπικού Γραφείων Τύπου 

Εξωτερικού .

2328/95
άρθρο 14 ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζονται οι
παρ. 14 λεπτομέρειες παράδοσης στο Υπουργείο
(αντικατ. Πολιτισμού για τις ανάγκες του Εθνικού 
της παρ.6 Κινηματογραφικού Αρχείου, των
αρθ. 27 ν. κινηματογραφικών ταινιών με υπόθεση, καθώς 
1957/86) και των ντοκυμανταίρ, που δεν είχαν κατά την 

εποχή της δημιουργίας τους ειδησεογραφικό 
χαρακτήρα και βρίσκονται στο αρχείο της 
κρατικής ταινιοθήκης, η οποία λειτουργεί στο 
Υπουργείο Τ. & Μ.Μ.Ε..

2328/95
άρθρο 14 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, που εκδίδεται μέσα 
παρ. 24 β σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος 

του νόμου αυτού, με το οποίο ρυθμίζονται τα 
ειδικότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων 
αυτού του άρθρου και προσδιορίζονται οι 
οικονομικές, πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις, 
ποπυ επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 
των υποχρεώσεων που καθιερώνουν.

2328/95
άρθρο 17 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο μπορεί 
παρ. 2 να κωδικοποιείταιδιοικητικά στο σύνολό της η

νομοθεσία, που αναφέρεται σε θέματα 
ραδιοτηλεόρασης, να αλλάζει η σειρά και η 
αρίθμηση των διατάξεων και να συνενώνονται 
ομοειδείς διατάξεις.



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ ΥΡΓΙΚΟ Υ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΩΝ

1. Ν. 2172/1993  
ΦΕΚ 207 Α ’
16/12/93

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 1756/1988 “Κώδικας 
οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών” , του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις.

2. Ν. 2173/1993  
ΦΕΚ 208 Α ’
16/12/93

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ίδρυση 
Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες 
δ ιατάξεις.

3. Ν. 2174/1993  
ΦΕΚ 210 Α ’
22/121/93

Υ Π . ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρίας 
Ίδρυσης Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών και άλλες δ ιατάξεις.

4. Ν. 2175/1993  
ΦΕΚ 211 Α ’

22 /12 /93

Υ Π . ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οργάνωση ενιαίου φορέα αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - 
Πειραιώς και Περιχώρων και άλλες διατάξεις.



ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ρύθμιση θεμάτων σχετικώ ν με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του 
Ελληνικού Δημοσίου από το  Εσωτερικό και το  Εξωτερικό και άλλες 
δ ιατάξεις.

6. Ν. 2188/1994  
ΦΕΚ 18 Α ’

16 /2 /94

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες δ ιατάξεις.

7. Ν. 2190/1994  
ΦΕΚ 28 Α ’

3 /3 /9 4

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης.

8. Ν. 2193/1994  
ΦΕΚ 32 Α ’

11/3/94

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η 19η Μαΐου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου.



ΥΠ . ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες δ ιατάξεις.

10. Ν. 2196/1994  
ΦΕΚ 41 Α ’

2 2 /3 /9 4

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. απόφασης του 
Συμβουλίου της 1ης Φεβρουάριου 1993 γ ια  την τροποποίηση της πράξης 
που αψορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 
76/787/Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 20ης
Σεπτεμβρίου 1976 εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν  και του εκλέγεσθαι κατά τ ις  
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους π ολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είνα ι Έλληνες 
πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 93/109/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίηση του π.δ. 353/1993 και άλλες 
δ ιατάξεις.

11. Ν. 2198/1994  
ΦΕΚ 43 Α ’

2 2 /3 /9 4

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό 
του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος 
Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τ ίτλω ν με Λογιστική 
Μορφή (‘Αϋλοι Τ ίτλο ι) και άλλες διατάξεις.



ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες δ ιατάξεις.

13. Ν. 2207/1994  
ΦΕΚ 65 Α ’

2 5 /4 /9 4

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Προσωρινή κράτηση και έλεγχος της διάρκειάς της, αναστολή ποινών 
απόλυση υπό όρο, επιτάχυνση διαδικασίας πολιτικών υποθέσεων και 
άλλες δ ιατάξεις.

14. Ν. 2214/1994  
ΦΕΚ 75 Α ’

11/5/94

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αντικειμεν ικό σύστημα φορολογίας και άλλες διατάξεις.

15. Ν. 2215/1994  
ΦΕΚ 77 Α ’

11/5/94

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ρύθμιση θεμάτων της απαλλοτριωμένης περιουσίας της έκπτωτης 
βασιλικής ο ικογένειας της Ελλάδας.

16. Ν. 2216/1994  
ΦΕΚ 83 Α ’ 

31 /5 /94



Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης γ ια  την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση 
διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των 
προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεών τους και 
άλλες δ ιατάξεις.

17. Ν. 2218/1994  
ΦΕΚ 90 Α'

13 /6 /94

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την 
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις.

18. Ν. 2224/1994  
ΦΕΚ 112 Α'

6 /7 /9 4

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και 
των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις.

19. Ν. 2225/1994  
ΦΕΚ 121 Α ’

2 0 /7 /9 4

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας 
και άλλες δ ιατάξεις.

20. Ν. 2226/1994



21 /7 /94

Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σ τις  Σχολές της Αστυνομικής 
Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας και άλλες δ ιατάξεις.

21. Ν. 2227/1994  
ΦΕΚ 129 Α ’

11/8/94

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

22. Ν. 2229/1994  
ΦΕΚ 138 Α ’

31 /8 /94

ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις.

23. Ν. 2231/1994  
ΦΕΚ 139 Α ’

31 /8 /94

ΥΠ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓ. & ΤΕΧΝΟ ΛΟ ΓΙΑΣ

Σύσταση και λειτουργία  Ελληνικού Ινστιτούτου Μ ετρολογίας, Εθνικού 
Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις.

24. Ν. 2232/1994  
ΦΕΚ 140 Α ’

31 /8 /94

ΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σύσταση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και άλλες διατάξεις.



ΥΠ. ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητώ ν εξωτερικού και 
άλλες δ ιατάξεις.

26. Ν. 2234/1994  
ΦΕΚ 142 Α ’

31 /8 /94

ΥΠ . ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1892/1990 “Για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες δ ια τάξεις” .

27. Ν. 2235/1994  
ΦΕΚ 145 Α ’ 

1 /9 /94

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τροποποίηση του ν. 1703/1987 και του ν. 813/1978.

28. Ν. 2236/1994  
ΦΕΚ 146 Α ’ 

6 /9 /9 4

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Εθνική Σχολή Δικαστών.



ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Εφαρμογή του Κανονισμού Ε.Ο.Κ. αριθ. 2079/1992, ρύθμιση σύναψών 
θεμάτων και άλλες διατάξεις.

30. Ν. 2238/1994  
ΦΕΚ 151 Α ’ 

16 /9 /94

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

31. Ν. 2239/1994  
ΦΕΚ 152 Α ’ 

16 /9 /94

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Περί σημάτων.

32. Ν. 2240/1994  
ΦΕΚ 153 Α ’

16 /9 /94

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
δ ιατάξεις.

33. Ν. 2242/1994  
ΦΕΚ 162 Α ’

3 /10 /94

ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικ ίας σε Ζώνες Ο ικιστικού



Ελέγχου, προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες 
δ ιατάξεις.

34. Ν. 2244/1994  
ΦΕΚ 168 Α ’
7/10/1994

ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧ., ΕΝΕΡΓ. & ΤΕΧΝΟ ΛΟ ΓΙΑΣ

Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες δ ιατάξεις.

35. Ν. 2246/1994  
ΦΕΚ 172 Α ’

20 /10 /94

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οργάνωση και λειτουργία  του τομέα τηλεπικοινωνιών.

36. Ν. 2247/1994  
ΦΕΚ 182 Α ’ 

31/10/94

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων.

37. Ν. 2251/1994  
ΦΕΚ 191 Α ’ 

16/11/94

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Προστασία των καταναλωτών.



ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης “γ ια την ετο ιμότητα , συνεργασία και 
αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990” και 
άλλες δ ιατάξεις.

39. Ν. 2256/1994  
ΦΕΚ 196 Α ’

18/11/94

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού 
και άλλες διατάξεις.

40. Ν. 2258/1994  
ΦΕΚ 197 Α ’

23/11/94

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Για την οργάνωση και λειτουργία  του Ο.Τ.Ε..

41. Ν. 2260/1994  
ΦΕΚ 204 Α ’

5 /12 /94

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΥ

Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες δ ιατάξεις.

42. Ν. 2265/1994  
ΦΕΚ 209 Α ’ 

5 /12 /94



Επέκταση διατάξεων του ν. 1264/1982 “Για τον εκδημοκρατισμό του 
συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών των εργαζομένων” και στο αστυνομικό προσωπικό και άλλες 
δ ιατάξεις.

43. Ν. 2266/1994  
ΦΕΚ 218 Α ’ 

13/12/94

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έ λεγχος δημοσίου τομέα - Μ ετατάξεις  - Κατάταξη προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ‘Αλλες ρυθμίσεις.

44. Ν. 2271/1994  
ΦΕΚ 229 Α ’

23 /12 /94

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εξυγίανση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε..

45. Ν. 2273/1994  
ΦΕΚ 233 Α ’

27 /12 /94

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΥ

Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες δ ιατάξεις.

46. Ν. 2275/1994  
ΦΕΚ 238 Α ’ 

29 /12 /94



Κύρωση των από 31/12/93 και 6/7 /94 πέντε δανειακών Συμβάσεων 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και 
άλλες δ ιατάξεις.

47. Ν. 2286/1995  
ΦΕΚ 19 Α ’

1 /2 /95

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

48. Ν. 2 2 8 7 /9 5  
ΦΕΚ 20 Α* 

1/2 /95

ΥΠ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ

Κύρωση του Στρατιω τικού Ποινικού Κώδικα.

49. Ν. 2289/1995  
ΦΕΚ 27 Α ’ 

8 /2 /9 5

ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧ., ΕΝΕΡΓ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες 
δ ιατάξεις.

50. Ν. 2292/1995  
ΦΕΚ 35 Α ’

15 /2 /95

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Οργάνωση και λειτουργία  Υπουργείου Εθν. ‘Αμυνας, διοίκηση και 
έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.



Υ Π . ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τροποποίηση του ν. 703/1977 “περί ελέγχου μονοπωλίων και 
ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού” .

52. Ν. 2297/1995  
ΦΕΚ 50 Α ’

8 /3 /9 5

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Οργάνωση και λειτουργία  των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες δ ιατάξεις.

53. Ν. 2298/1995  
ΦΕΚ 62 Α ’

4 /4 /9 5

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Συμβιβαστική επίλυση διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας 
αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής 
Πολιτικής και άλλες διατάξεις.

54. Ν. 2300/1995  
ΦΕΚ 69 Α' 

12 /4 /95

ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και άλλες δ ιατάξεις.



Υ Π . ΒΙΟΜΗΧ., ΕΝΕΡΓ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.“ και 
άλλες δ ιατάξεις.

56. Ν. 2303/1995  
ΦΕΚ 80 Α' 

5 /5 /9 5

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος 
και άλλες διατάξεις.

57. Ν. 2 3 04 /95  
ΦΕΚ 83 
11/5/95

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κύρωση του Κώδικα Δ ικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων.

♦  58. Ν.2 3 0 7 /9 5
ΦΕΚ 133 Α ’

15 /6 /95

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Προσαρμογή νομοθεσίας Υπουργείου Εσωτερικών σ τις  δ ια τάξεις  για τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

59. Ν. 2 3 0 8 /9 5  
ΦΕΚ 114 Α ’ 

15 /6 /95

ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.



Κτηματογράφηση γ ια  τη  δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Δ ιαδικασία 
έως τ ις  πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά γραφεία  και άλλες 
δ ιατάξεις.

60. Ν. 2317/95  
ΦΕΚ 125 Α ’

19 /6 /95

ΥΠ . ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κύρωση Συμφωνίας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβερνήσεως της Ουκρανίας γ ια την προώθηση και αμοιβαία 
προστασία των επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

61. Ν. 2318/95  
ΦΕΚ 126 Α ’ 

19 /6 /95

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κώδικας Δ ικαστικών Επιμελητών.

62. Ν. 23 20 /95  
ΦΕΚ 133 Α ’

2 2 /6 /9 5

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το  έτος  1995, ρύθμιση 
συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των 
συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.

63. Ν. 2 3 22 /95  
ΦΕΚ 143 Α ’

12 /7 /95

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγγηση



δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις.

64. Ν. 2324 /95  
ΦΕΚ 146 Α ’

17 /7 /95

ΥΠ . ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τροποποίηση της νομοθεσίας γ ια τα  Χρηματιστήρια αξιών, Οργάνωση 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα εγγύησης Καταθέσεων και 
άλλες δ ιατάξεις.

65. Ν. 2 3 25 /95  
ΦΕΚ 153 Α ’ 

2 7 /7 /9 5

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/85 και άλλες διατάξεις.

66. Ν. 2 3 26 /95  
ΦΕΚ 153 Α ’ 

2 7 /7 /9 5

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1565/85 και άλλες διατάξεις.

67. Ν. 2 3 27 /95  
ΦΕΚ 156 Α ’

31 /7 /95

ΥΠ . ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και 
μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες δ ιατάξεις.



ΥΠ. ΤΥΠ Ο Υ ΚΑΙ Μ .Μ .Ε.

Νομικό καθεστώς της ιδ ιω τικής τηλεόρασης και της τοπικής 
ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες 
δ ιατάξεις.

69. Ν. 2 3 29 /95  
ΦΕΚ 172 Α ’

2 2 /8 /9 5

ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και άλλες 
δ ιατάξεις.

70. Ν. 2330 /95  
ΦΕΚ 172 Α ’

2 2 /8 /9 5

ΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ρυθμίσεις γ ια  την εξυγίανση της Τράπεζας Κρήτης.

71. Ν. 2331/95  
ΦΕΚ 173 Α ’

2 4 /8 /9 5

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και άλλες ποινικές δ ιατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου 
- Δ ια ιτησ ίες και άλλες διατάξεις.

72. Ν. 2332 /95  
ΦΕΚ 181 Α ’



31 /8 /95

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες δ ιατάξεις.

73. Ν. 2334 /95  
ΦΕΚ 184 Α ’

6 /9 /9 5

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Υπηρεσία Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις.

74. Ν. 2 3 35 /95  
ΦΕΚ 185 Α ’

6 /9 /9 5

ΥΠ . ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΚΑΙ Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 
του Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α. - Π.Ε.Λ.) στον Τομέα 
Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - 
Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης.

75. Ν. 2 3 36 /95  
ΦΕΚ 189 Α ’

12 /9 /95

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ρύθμιση θεμάτων των εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου 
Εργασίας και άλλες διατάξεις.

76. Ν. 2 3 37 /95  
ΦΕΚ 190 Α ’ 

12 /9 /95



Υ Π . ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κύρωση των Συμβάσεων για τη  μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου γ ια  την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ - 
ΟΕΩΕΕΟΡ) στη Θεσ/νίκη.

77. 2 3 38 /95  
ΦΕΚ 202Α ’

14 /9 /95

ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της 
Αθήνας σ τα  Σπάτα, ίδρυση της ετα ιρ ίας “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες δ ιατάξεις

78. Ν. 2 3 39 /95  
ΦΕΚ 204 Α ’

2 5 /9 /9 5

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1920 “περί ανωνύμων 
ετα ιρειώ ν” όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το  β.δ. 174/63 
(ΦΕΚ 37 Α730.3.1963) και προσαρμόσθηκε προς το  Κοινοτικό Δ ίκαιο με 
τα  Π Δ/τα 409/86 (ΦΕΚ 191 Α ’), 498/87 (ΦΕΚ 236 Α “) και όπως ισχύει 
σήμερα και άλλες διατάξεις.

79. Ν. 2 3 40 /95  
ΦΕΚ 204 Α ’

2 5 /9 /9 5

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Χορήγηση επ ιδόματος στους στρατιω τικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και 
έκτακτου βοηθήματος στους απόστρατους - μερισματούχους.

80. Ν. 2341/95  
ΦΕΚ 208 Α ’ 

6 /10 /95

ΥΠ. ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ



Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων 
της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης και 
άλλες δ ιατάξεις.

81. Ν. 2342 /95  
ΦΕΚ 208 Α ’

6 /10 /95

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής 
παραγωγής και άλλες δ ιατάξεις.

82. Ν. 2343 /95  
ΦΕΚ 211 Α ’

11/10/95

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
δ ιατάξεις.

83. Ν. 2344 /95  
ΦΕΚ 212 Α ’ 

11/10/95

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Δ.Δ. 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις.

84. Ν.2 3 45 /95  
ΦΕΚ 213 Α ’

12/10/95

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας και άλλες διατάξεις.



ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του 
Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας γ ια εκτέλεση υπηρεσίας και 
άλλες δ ιατάξεις.

86. Ν. 2 3 47 /95  
ΦΕΚ 221 Α ’

30 /10 /95

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Δ.Δ.
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Αναγνώριση του Κέντρου Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για 
το  Περιβάλλον (ΚΕ.Π.Ε.ΜΕ.Π.) και άλλες διατάξεις.

87. Ν. 2 3 49 /95  
ΦΕΚ 224 Α ’

1/11/95

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Δ.Δ.
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ρύθμιση θεμάτων του Α.Σ.Ε.Π. και ειδικών θεμάτων προσωπικού και 
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες δ ιατάξεις.

88. Ν. 2351/95  
ΦΕΚ 225 Α ’

1/11/95

Υ Π . ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Αναγνώριση της περιοχής των Μετεώρων ως ιερού χώρου και άλλες 
δ ιατάξεις.



ΥΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν τη  ζώνη 
ευθύνης του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσ/νίκης.

90. Ν. 2 3 5 9 /9 5  
ΦΕΚ 241 Α ’

21/11/95

ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΝΕΡΓ.
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εξυγίανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. 
(Ε.Τ.Β.Α.Ε..) και άλλες διατάξεις.

91. Ν. 2 3 62 /95  
ΦΕΚ 247 Α ’

27/11/95

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες δ ιατάξεις.

92. Ν. 2 3 64 /95  
ΦΕΚ 252 Α'

6 /12 /95

ΥΠ. ΒΙΟΜ. ΕΝ.& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, 
μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.



ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

94. Ν. 2 3 6 7 /9 5  
ΦΕΚ 261 Α ’ 

29 /12 /95

ΥΠ. ΒΙΟΜ. ΕΝ.& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Νέοι χρηματοπ ιστω τικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις.

95. 2 3 72 /96  
ΦΕΚ 29 Α ’

2 8 /2 /9 6

ΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και 
άλλες δ ιατάξεις.

96. 2 3 74 /96  
ΦΕΚ 32 Α ’

2 9 /2 /9 6

ΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Εισαγωγή μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.) στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και άλλες δ ιατάξεις.

97. 2 3 8 0 /9 6  
ΦΕΚ 38 Α ’

7 /3 /9 6

ΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κύρωση Συμφων για την ίδρυση της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης 
του Ευξείνου Πόντου.



ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύρωση του Κεφαλαίου II της Συνθήκης Συνεργασίας γ ια τα  διπλώματα 
ευρεσ ιτεχνίας που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον σ τις  19 Ιουνίου 1970 
και τροποποιήθηκε σ τις  2 Οκτωβρίου 1979 και 3 Φεβρουάριου 1984 και 
των αντίστοιχω ν σ’ αυτό κανόνων του Εκτελεστικού Κανονισμού της 
Συνθήκης Συνεργασίας γ ια τα  διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

99. 2 3 8 6 /9 6  
ΦΕΚ 43 Α ’

7 /3 /9 6

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και 
ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες δ ιατάξεις.

100. 2 3 9 0 /9 6  
ΦΕΚ 54 Α ’

21 /2 /96

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος 
και άλλες δ ιατάξεις.

101. 2392 /96  
ΦΕΚ 60 Α ’

9 /4 /9 6

ΥΠ . ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Σ τατισ τικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) σε δ ιο ικητικές πηγές και δ ιο ικητικά αρχεία, 
Επιτροπή Στατισ τικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας 
απογραφών και στατιστικώ ν εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ. Γ. 
Ε.Σ.Υ.Ε..


