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Από την ως τώρα πορεία της καταγραφής των πράξεων κανονιστικού 
χαρακτήρα - την έκδοση των οποίων προβλέπουν οι νόμοι που ψηφίζονται από το 
Κοινοβούλιο - αλλά και από την αντίστοιχη ανταπόκριση των αρμόδιων 
Υπουργείων, συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα.

Σε γενικές γραμμές, η ανταπόκριση των Υπουργείων στην υποχρέωση 
ενημέρωσης είναι, σε σχέση με προηγούμενες εκθέσεις, ικανοποιητική ως προς 
την αποστολή στοιχείων. Ο ρυθμός όμως έκδοσης των οφειλόμενων πράξεων δεν 
κρίνεται ακόμη ικανοποιητικός.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής :
Παρεμπιπτόντως, έχει διαπιστωθεί - από τεύχη φύλλων ή δοκμίων της ΕτΚ - 

ότι πράξεις, αν και έχουν εκδοθεί, δεν μας έχουν κοινοποιηθεί από το αρμόδιο 
υπουργείο. Είναι φανερό κατά συνέπεια ότι, από τις πράξεις που παρουσιάζονται 
ως οφειλόμενες, ορισμένες έχουν ήδη εκδοθεί. Χάρη στις επίμονες προσπάθειές 
μας το κενό αυτό έχει ελαχιστοποιηθεί, δεν έχει όμως καλυφθεί πλήρως.

Ο αριθμός των πράξεων που φέρονται ως οφειλόμενες ανά υπουργείο, δεν 
μπορεί να είναι απόλυτα ακριβής διότι δεν είναι προκαθορισμένο πόσες πράξεις 
θα εκδοθούν στις περιπτώσεις όπου από μία νομοθετική διάταξη προβλέπεται η 
έκδοση περισσότερων. Επίσης, πράξεις που η έκδοση τους είναι δυνητική, 
σύμφωνα με την οικεία εξουσιοδοτική διάταξη, αποτελούν χωριστή κατηγορία 
από τις κατά κυριολεξία οφειλόμενες.

Μεταξύ των περιπτώσεων που καταγράφουμε υπάρχουν ορισμένες όπου 
ενδέχεται είτε να μην παραστεί ανάγκη έκδοσής των σχετικών πράξεων είτε, οι 
τελευταίες, να εκδίδονται με βάση άλλη διάταξη. Επίσης, κάποιες πράξεις, για τις 
οποίες έχουν αρμοδιότητα περισσότεροι Υπουργοί, ενδέχεται να καθυστερούν για 
λόγους που αφορούν σε έναν από αυτους. Τέλος, μία μεταγενέστερη νομοθετική 
ρύθμιση μπορεί να καλύψει το αντικείμενο της οφειλόμενης πράξης.

Για το λόγους αυτούς, κρίνουμε ότι η ενημέρωση της υπηρεσίας μας πρέπει 
να περιλαμβάνει, εκτός των πράξεων που εκδόθηκαν και μνεία του στάδίου 
υλοποίησης κάθε προβλεπόμενης πράξης ή, ενδεχομένως, των λόγων για τους 
οποίους δεν πρόκειται να εκδοθεί. Με αυτό τον τρόπο η εικόνα της υλοποίησής 
των οφειλόμενων πράξεων θα είναι σαφής και ο αριθμός τους περισσότερο 
ακριβής. Τα στοιχεία αυτά θα τα ζητούμε εφεξής.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτική έκθεση σχετικά με την ανταπόκριση 
των υπουργείων στην από 8/11/93 Εγκύκλιο του Πρωθυπουργού για το διάστημα 
από τον Ιανουάριο 1995 έως τον Ιανουάριο 1996 (για νόμους έως και το 
Νοέμβριο 1995).

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Ολους τους Υπουργούς 

και Υφυπουργούς

Οπός σας ε ί ν α ι  γνωστό η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου 
περνάει συχνά μέσα από την έκδοση Π.Δ/των και Κανονιστικών 
Υπουργικών Αποφάσεων, με τ ις  οποίες εξε ιδ ικεύονται οι νόμοι που 
ψήφισε το κοινοβούλιο και ρυθμίζονται θέματα που δεν μπόρεσαν να 
ρυθμιστούν ε κ ε ί .

Η διαπίστωση αυτή οδηγεί χωρίς δυσκολία στην ανάγκη να 
υπάρξει ικανοποιητ ική ροή στην έκδοση των πιο πάνω πράξεων, ώστε 
να έχουμε αποδοτικότερους ρυθμούς στην πραγματοποίηση του έργου 
μας.

Γ ια την επ ιτυχ ία  του στόχου αυτού έδωσα ήδη οδηγίες στην 
Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, από την οποία περνούν όλοι 
οι νόμοι μετά την ψήφισή τους, να παρακολουθεί με αντ ίστο ιχες 
εγγραφές στον ηλεκτρονικό υπολογιστή την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
των Υπουργών και Υφυπουργών γ ια  την έκδοση των κανονιστικών 
πράξεων και να μου αναφέρει σχετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσής τους, τα Π.Δ/τα και οι 
Υπουργικές Αποφάσεις θα κοινοποιούνται στην Γραμματεία του 
Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία και θα ενημερώνει τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, ακυρώνοντας την σχετική εγγραφή.

Με την βεβαιότητα, ότι θα αυξηθεί αποφασιστικά ο ρυθμός 
απόδοσης του Κυβερνητικού έργου, με αυτόν τον τρόπο και τ ι ς  
καλύτερες ευχές μου για επιτυχία στον καθένα από σας.

Ανδρέας Γ. Παπανδρέου



Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.

(Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών)

Νόμοι πριν την 1/1/95
(Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης)

Ν. 2190/94 : Από τις οφειλόμενες* την 1 Ιανουάριου 1995** εννέα πράξεις, 
εκδόθηκαν τρεις, η σημαντικότερη απ’ τις οποίες είναι η ΥΑ που ρυθμίζει τα 
σχετικά με την πλήρωση θέσεων του δημόσιου τομέα με διαγωνισμό ή σειρά 
προτεραιότητας.

Οφείλονται ακόμη έξι πράξεις από τις οποίες αναφέρεται ενδεικτικά η 
αφορώσα στον ορισμό συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του 
προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών.

Ν^_2225/94 : Η πρώτη από τις δύο οφειλόμενες πράξεις εκδόθηκε. Η 
οφειλόμενη, αφορά στον καθορισμό των αναγκαίων λεπτομερειών για τη διάθεση 
επ’ αμοιβή των τευχών φύλλων της ΕτΚ από τις Νομαρχίες.

Ν. 2247/94 : Δύο ΠΔ/τα έχουν εκδοθεί (με σύμπραξη των συναρμόδιων κατά 
περίπτωση υπουργών) βάσει της μιάς εξουσιοδοτικής διάταξης που έχει 
καταγραφεί και αφορά στον καθορισμό συντελεστών σχετικά με τις μεταθέσεις 
των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στον Υπαλληλικό 
Κώδικα.

Ν. 2266/94 : Μία από τις οφειλόμενες πέντε πράξεις εκδόθηκε. Πρόκειται για 
την ΚΥΑ, Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Δ. & Αποκέντρωσης και Υπ. Εθνικής 
Οικονομίας, με την οποία καθορίζονται περιοχές των νομών Φλώρινας, 
Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας ως παραμεθόριες ως προς την 
κάλυψη κενών θέσεων δημοσίων υπηρεσιών με μετατάξεις.

(Υπ. Εσωτερικών)
Ν. 2196/94 : Από τις τρεις οφειλόμενες την 1/1/95 πράξεις, εκδόθηκε μία. 

Οφείλονται δύο, που αφορούν αντίστοιχα στην κωδικοποίηση των διατάξεων της 
νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών και των διατάξεων για την εκλογή 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ν. 2218/94 : Από τις δεκαοκτώ οφειλόμενες πράξεις, που σε γενικές γραμμές 
αφορούν σε θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Συμβουλίων Περιοχής και του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης έχουν εκδοθεί πέντε.

Ν. 2240/94 : Από τις έξι οφειλόμενες πράξεις έχει εκδοθεί μία. Σε αυτές που 
οφείλονται, περιλαμβάνονται το ΠΔ σχετικά με τον καθορισμό αναπτυξιακών και 
οικονομικών κινήτρων για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των Νομών Ροδόπης - 
Έβρου και Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης.

Νόμοι μετά την 1/1/95
Ν. 2307/95 : Από τις έξι οφειλόμενες πράξεις έχουν εκδοθεί δύο. Σημαντικό,

* Το περιεχόμενα των οφειλόμενων πράξεων βλ. σε επισυναπτόμενα πίνακα Α’, 
στον οποίο περιέχονται κατά Υπουργείο και νόμο.

Ο πίνακας Α’ που έχει συνταχθεί κατ' εφαρμογή της εγκυκλίου περιέχει διατάξεις 
οι οποίες έχουν επιλεγεί με κριτήριο τη θεσμική, οργανωτική ή πολιτική σημασία των 
αντίστοιχων πράξεων.

** Για πράξεις που εκδόθηκαν και μας κοινοποιήθηκαν ως 31/12/94 βλ. σε 
προηγούμενη έκθεση.

Ί. αΛ*». | λ. α . Χιι λ α
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από αυτές που εκδόθηκαν, είναι το ΠΔ με το οποίο ρυθμίζονται θέματα του 
ν.π.ι.δ. που συστήθηκε με αυτό το νόμο, της Ένωσης Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας.

Ν. 2343/95 : Οφείλεται το ΠΔ σχετικά με τη ρύθμιση των αρμοδιοτήτων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (στο Υπουργείο Οικονομικών).

Ν. 2344/95 : Ο νόμος αυτός περιέχει τέσσερις εξουσιοδοτικές διατάξεις που 
αφορούν στην έκδοση πράξεων σχετικά με θέματα πολιτικής προστασίας. Δεν 
έχει εκδοθεί καμία απ' αυτές.

Ν. 2347/95 : Η μοναδική οφειλόμενη πράξη αποτελεί προσθήκη στον 
προηγούμενο νόμο και αφορά στην κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής 
προστασίας.

Ν. 2349/95 : Δύο εξουσιοδοτικές διατάξεις έχουν καταγραφεί βάση αυτού του 
νόμου. Η πρώτη έχει υλοποιηθεί με την έκδοση μιας πράξης.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Νόμοι μετά την 1/1/95
Ν. 2287/95 : Οι έξι εξουσιοδοτικές διατάξεις αυτού του νόμου έχουν 

υλοποιηθεί με την έκδοση επτά πράξεων. Αφορούν όλες σε θέματα του 
Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και των στρατοδικών.

Ν. 2292/95 : Δύο πράξεις έχουν εκδοθεί από τις έξι συνολικά οφειλόμενες.
Ν.2304/95 : Οι τρεις εξουσιοδοτικές διατάξεις που έχουν καταγραφεί 

αφορούν σε θέματα του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων.
Ν. 2340/95 : Μία πράξη οφείλεται βάση αυτού του νόμου.

Υπουργείο Εξωτερικών

Νόμοι μετά την 1/1/195
Ν. 2317/95 : Οι οφειλόμενες πράξεις είναι δύο. Αφορούν στην οργάνωση του 

Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού που συστάθηκε με προηγούμενο νόμο 
(ν.2026/92) και στις μορφές συνεργασίας του Ιδρύματος αυτού με το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας σχετικά με την προβολή της ελληνικής γλώσσας στο 
εξωτερικό.

Ν. 2337/95 : Οφείλονται αποφάσεις βάσει μιας εξουσιοδοτικής διάταξης 
σχετικές με την μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Θεσ/νίκη.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Νόμοι πριν την 1/1/95
Ν. 2187/94 : Οφείλεται μία πράξη.
Ν. 2198/94 : Η μοναδική πράξη που οφείλεται, το ΠΔ που προβλέπεται για 

την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν έχει 
εκδοθεί.

Ν. 2231/94 : Βάσει αυτού του νόμου οφείλεται ένα ΠΔ.
Ν. 2232/94 : Από τις δύο οφειλόμενες, έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί η ΥΑ που 

καθορίζει τη σύνθεση, τα όργανα και τη λειτουργία του Συμβουλίου Εξαγωγών.
Ν. 2234/94 : Από τις τέσσερις οφειλόμενες πράξεις έχουν εκδοθεί δύο. 

Ενδεικτικά αναφέρεται, από τις ακόμη οφειλόμενες, το ΠΔ με το οποίο θα 
κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που αφορούν στην παροχή 
επενδυτικών κινήτρων.

Ν^2257794 : Οφείλονται, από μία εξουσιοδοτική διάταξη του νόμου αυτού, 
ΚΥΑ/σεις (Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών) σχετικές 
με θέματα εισαγωγής του Ο.Τ.Ε. στο Χρηματιστήριο.

Νόμοι μετά την 1/1/95
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Ν. 2297/95 : Από τις δύο οφειλόμενες έχει εκδοθεί η μία, η ΚΥΑ - Υπ. Εθν. 
Οικονομίας, Υπ. Οικονομικών,Υπ. Υγείας Πρ.& Κοιν. Ασφ.- που αφορά στην 
οργανωτική διάρθρωση κ.τ.λ. της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης των Υπηρεσιών Εξωτερικού.

Ν.. 232Θ/95 : Έχει καταγραφεί μία πράξη, η οποία οφείλεται σε περίπτωση 
που επέλθει το γεγονός της αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή μέσα στο 
1995. Δεν υπήρξε σχετική κοινοποίηση.

Ν. 2324/95 : Ένδεκα πράξεις οφείλονται βάσει διατάξεων αυτού του νόμου. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι σχετικές με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Α.Ε., με την οργανική διάρθρωση του Ταμείου 
Εγγύησης Καταθέσεων και τέλος με την δωρεάν ενίσχυση του Δημοσίου στις 
βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που επλήγησαν από πλημμύρες κατά το 
έτος 1994.

Ν. 2328/95 : Οφείλεται η μοναδική πράξη που έχει καταγραφεί. Είναι σχετική 
με την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των ελληνικών α.ε. για την 
ανάληψη έργων ή προμηθειών του Δημοσίου.
Ν. 2330/95 : Δεν έχουν εκδοθεί οι δύο οφειλόμενες πράξεις οι οποίες αφορούν σε 
θέματα εξυγίανσης της Τράπεζας Κρήτης.

Ν. 2331/95 : Οφείλεται η μοναδική πράξη που έχει καταγραφεί. Πρόκειται για 
ΠΔ σχετικό με θέματα πληροφοριών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες.

Υπουργείο Οικονομικών
Νόμοι πριν την 1/1/95

Ν. 2187/94 : Από τις τρεις πράξεις που οφείλονται δεν έχει εκδοθεί καμιά.
Ν. 2190/94 : Δεν έχει εκδοθεί μία πράξη που αφορά στην απόδοση των 

δαπανών στο Α.Σ.Ε.Π..
Ν. 2198/94 : Από τις δύο οφειλόμενες πράξεις καμιά δεν έχει εκδοθεί.
Ν. 2206/94 : Οφείλεται μία πράξη που αφορά τον καθορισμό εισητηρίου 

εισόδου στα καζίνα ορισμένων περιοχών.
Ν. 2214/94 : Οφείλονται οκτώ πράξεις.
Ν. 2215/94 : Δεν έχει εκδοθεί καμιά από τις ΥΑ/σεις με τις οποίες θα 

καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Επταμελούς Επιτροπής, η οποία θα έχει 
αρμοδιότητες σχετικά με την απογραφή των πραγμάτων που περιλαμβάνονται 
στην ακίνητη και κινητή περιουσία του έκπτωτου βασιλιά Κων/νου Γλύξμπουργκ.

Ν. 2227/94 : Οι δύο οφειλόμενες πράξεις δεν έχουν εκδοθεί. Η πιο σημαντική 
αφορά σε 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..

Ν. 2238/94 : Από τις τριάντα μία εξουσιοδοτικές διατάξεις μία έχει 
υλοποιηθεί με την έκδοση τεσσάρων ΥΑ/σεων σχετικών με τον τύπο και το 
περιεχόμενο της δήλωσης φόρου εισοδήματος για κατηγορίες νομικών 
προσώπων.

Ν. 2271/94 : Η μία πράξη, που αφορά στη ρύθμιση χρεών της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας, δεν έχει εκδοθεί.

Ν.-22Ζ5/94 : Από τις τέσσερις οφειλόμενες πράξεις, όπως προβλέπονται 
από τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη, έχουν εκδοθεί δύο.

Νόμοι μετά την 1/1/195
Ν. 2303/95 : Οφείλονται πέντε πράξεις.
Ν. 2307/95 : Οφείλεται μία πράξη.
Ν. 2322/95 : Οφείλονται δύο πράξεις. Η πρώτη αφορά διαδικαστικά θέματα 

σχετικά με τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.
Ν. 2335/95 : Μία πράξη οφείλεται.
Ν. 2343/95 : Οφείλονται δώδεκα πράξεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

σχετικές με την λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, 
με τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα και με το Σώμα Δίωξης Εγκλήματος.

Ν. 2346/95 : Καμιά από τις οφειλόμενες δύο πράξεις δεν έχει εκδοθεί.
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Ν. 2359/95 : Πέντε πράξεις οφείλονται βάσει αυτού του νόμου. Κυρίως 
αφορούν στην εξυγίανση της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε..

Ν. 2362/95 : Τριάντα τέσσερις πράξεις οφείλονται βάσει αυτού του νόμου. 
Δεν έχει εκδοθεί καμιά. Αφορούν την υλοποίηση διατάξεων περί Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους, σύστασης στο Γ.Λ.Κ. υπηρεσιών 
δημοσιονομικού ελέγχου κ.α..

Υπουργείο Γεωργίας
Νόμοι πριν την 1/1/95

Ν. 2215/94 : Οφείλεται μία πράξη και συγκεκριμένα το ΠΔ με το οποίο
καθορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί που εξυπηρετούν τα κτίρια (πλην των 
ιστορικών μνημείων και χώρων) όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία του 
έκπτωτου βασιλιά Κων/νου Γλύξμπουργκ.

Ν. 2237/94 :Οφείλεται μία πράξη.
Νόμοι μετά την 1/1/95

Ν. 2325/95 : Οφείλονται οι δύο πράξεις που έχουν καταγραφεί.
Ν. 2326/95 : Καμιά από τις έξι οφειλόμενες πράξεις δεν έχει εκδοθεί. 

Αφορούν, σε γενικές γραμμές, σε θέματα αδειών εμπορίας λιπασμάτων.
Ν. 2332/95 : Από τις δέκα πέντε οφειλόμενες πράξεις έχουν εκδοθεί και 

κοινοποιηθεί δύο. Η πρώτη αφορά στην κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και η δεύτερη στη δημιουργία ειδικού 
λογαριασμού στην Τ.Ε. υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και 
Δασών.

Ν.2342/95 : Οφείλονται δύο πράξεις. Σημαντική είναι η - με προθεσμία 
έκδοσης - ΚΥΑ Υπ. Γεωργίας και Υπ. Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται το 
ύψος του επιδόματος ειδικών συνθηκών προς τους δασικούς υπαλλήλους που 
ασχολούνται με τη δασοπροστασία της χώρας.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόμοι πριν την 1/1/95

Ν.2190/94 : (Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) * * * 
Οφείλεται η μοναδική πράξη που έχει καταγραφεί.

Ν. 2256/94 : ( Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Βάσει 
αυτού του νόμου και συγκεκριμένα μίας εξουσιοδοτικής διάταξης, έχουν εκδοθεί 
πέντε ΥΑ/σεις που αφορούν αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ως 
ευνοϊκό μέτρο υπέρ επιχειρήσεων περιοχών που έχουν πληγεί από θεομηνίες.

Ν. 2224/94 : Από τις δέκα τέσσερις οφειλόμενες πράξεις έχουν εκδοθεί 
πέντε. Ενδεικτικά, από τις πέντε αυτές, αναφέρουμε την ΥΑ που εκδόθηκε μετά 
από γνώμη του δ.σ. του Ο.Α.Ε.Δ. για τους όρους ανάθεσης και συνεργασίας 
σχετικά με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους και 
εργαζομένους.

Νόμοι μετά την 1/1/95
Ν. 2307/95 : Δεν έχει εκδοθεί η μία οφειλόμενη πράξη.
Ν. 2335/95 : (Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Καμιά από 

τις ένδεκα οφειλόμενες πράξεις δεν έχει εκδοθεί.
Ν. 2336/95 : Οφείλονται επτά πράξεις σχετικές με εποπτευόμενους 

οργανισμούς του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

* * * Όπου υπάρχει η ένδειξη (Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 
πρόκειται για πράξεις παυ εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων μετά τη μετονομασία των δύο Υπουργείων (Υπ. Εργασίας σε Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπ. 
Υγείας και Πρόνοιας).



Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Νόμοι πριν την 1/1/95

Ν. 2194/94 : Οφείλονται ένδεκα πράξεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ΥΑ 
σχετικά με έκδοση κανονισμού λειτουργίας και κανονισμού σπουδών της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Ν. 2198/94 : Οφείλεται μία πράξη
Ν. 2207/94 : Μία πράξη επίσης οφείλεται και βάσει αυτού του νόμου.
Ν. 2256/94 : Δύο πράξεις οφείλονται.

Νόμοι μετά την 1/1/195
Ν. 2345/95 : Πέντε πράξεις οφείλονται βάσει αυτού του νόμου. Αφορούν 

οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας.

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Νόμοι πριν την 1/1/95

Μ. 2207/94 : Η μία πράξη που οφειλόταν εκδόθηκε. Αφορά στον καθορισμό 
του μέτρου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών εργασίας ή κατάρτισης των 
κρατουμένων.

Ν. 2236/94 : Από τις επτά οφειλόμενες πράξεις εκδόθηκαν δύο. Αφορούν, η 
πρώτη, στον καθορισμό του σήματος και της σφραγίδας της Εθνικής Σχολής 
Δικαστών και η δεύτερη, στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.

Νόμοι μετά την 1/1/95
Ν. 2298/95 : Οφείλονταν πέντε πράξεις, από τις οποίες εκδόθηκε μία. Αφορά 

στην οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Προσωπικού Φύλαξης των Φυλακών.
Ν. 2318/95 : Οφείλονται τέσσερις πράξεις σχετικές με θέματα των 

δικαστικών λειτουργών.
Ν. 2331/95 : Οφείλεται μία πράξη και συγκεκριμένα, το ΠΔ με το οποίο θα 

καταρτισθούν οι Οργανισμοί για τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Νόμοι πριν την 1/1/95

Ν. 2188/94 : Από τις τέσσερις οφειλόμενες πράξεις εκδόθηκαν δύο.
Ν. 2194/94 : Η μοναδική οφειλόμενη πράξη εκδόθηκε.
Ν. 2216/94 : Οφείλεται μία πράξη.
Ν. 2233/94 : Εκδόθηκαν βάσει της μοναδικής εξουσιοδοτικής διάταξης δύο 

πράξεις που αφορούν ζητήματα της Κεντρικής Επιτροπής Μετεγγραφών 
Εξωτερικού.

Ν. 2266/94 : Οφείλεται μία πράξη.
Νόμοι μετά την 1/1/95

Ν. 2327/95 : Οφείλονται οι δέκα έξι πράξεις που έχουν καταγραφεί και 
αφορούν στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, 
στη λειτουργία των Μορφωτικών Κέντρων Στήριξης της Εκπαίδευσης και σε 
άλλες ρυθμίσεις.

Ν. 2341/95 : Από τις έξι οφειλόμενες πράξεις εκδόθηκε μία. Με αυτή 
καθορίζεται η διαδικασία για τη διενέργεια των μεταθέσεων εκπαιδευτικών στα 
μειονοτικά σχολεία, τα οποία αποτελούν το βασικό αντικείμενο αυτού του νόμου.

Υπουργείο Πολιτισμού
Νόμοι πριν την 1/1/95

Ν. 2215/94 : Οφείλονται τέσσερις πράξεις που αφορούν θέματα της κινητής 
και ακίνητης περιουσίας του έκπτωτου βασιλιά Κων/νου Γλύξκμπουργκ.

Ν. 2260/94 : Οφείλονταν τρεις πράξεις την 1/1/95. Εκδόθηκε η μία απ'αυτές, 
με την οποία καταρτίσθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Ν. 2273/94 : Από τις έντεκα εξουσιοδοτικές διατάξεις που αναγράφονται, 
έχει εφαρμοσθεί μόνο μία, με την έκδοση τριών πράξεων που ρυθμίζουν τα

6



σχετικά με την οργάνωση, διαχείρηση και λειτουργία των ν.π. “Εθνικό Θέατρο", 
“Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος” και “Εθνική Λυρική Σκηνή”, τα οποία 
συνιστώνται με αυτό το νόμο.

Νόμοι μετά την 1/1/95
Ν. 2351/95 : Οφείλονται δύο πράξεις που αφορούν σε θέματα της 

αναγνώρισης της περιοχής των Μετεώρων ως ιερού χώρου.

Υπουργείο Τουρισμού
Νόμοι πριν την 1/1/95

Ν. 2206/94 : Πέντε από τις έξι οφειλόμενες πράξεις, έχουν εκδοθεί. 
Μνημονεύεται ενδεικτικά, αυτή της συγκρότησης της Επιτροπής Καζίνων.

Ν. 2234/95 : Εκδόθηκε μία πράξη που οφειλόταν.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Νόμοι πριν την 1/1/95

Ν. 2172/93 : Εκδόθηκε η μία οφειλόμενη πράξη.
Ν. 2196/94 : Εκδόθηκε μία ΚΥΑ - Υπ. Εσωτερικών και Υπ. Εμπορικής 

Ναυτιλίας, που οφειλόταν. Αφορά στον καθορισμό των λεπτομερειών και οδηγιών 
σχετικά με τον τρόπο που ψηφίζουν οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία 
τα οποία εκτελούν διεθνείς πλόες και κατά τη διάρκεια της εκλογής βρίσκονται ή 
καταπλέουν σε Ελληνικό λιμάνι δήμου ή κοινότητας διαφόρου αυτού στους 
εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Ν. 2206/94 : Έχει εκδοθεί μία πράξη που οφειλόταν βάσει αυτού του νόμου.
Ν,. 2218/94 : Σύμφωνα με δύο εξουσιοδοτικές διατάξεις οφείλονται ΠΔ/τα 

σχετικά με την κατάταξη των λιμανιών της χώρας σε εθνικής, τοπικής και 
νομαρχιακής σημασίας, στην πρώτη περίπτωση και σχετικά με τα λιμενικά 
ταμεία, στη δεύτερη.

Ν. 2234/94 : Έχουν εκδοθεί τρεις πράξεις σε εφαρμογή δύο διατάξεων. Δεν 
υπάρχουν άλλες οφειλόμενες πράξεις.

2252/94 : Από τις έξι οφειλόμενες πράξεις εκδόθηκε μία. Αυτή αφορά στην 
αποδοχή των πρωτοκόλλων των ετών 1976 και 1992, για την τροποποίηση της 
Διεθνούς Σύμβασης του 1971, αναφορικά με την Ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου 
Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο.

Νόμοι μετά την 1/1/95
Ν. 2289/95 : Έχει εκδοθεί η μία οφειλόμενη πράξη.
Ν. 2323/95 : Οφείλεται η μοναδική πράξη που έχει καταγραφεί βάσει του 

νόμου αυτού.
Ν. 2329/95 : Από τις τρεις οφειλόμενες πράξεις έχει εκδοθεί μία. Πρόκειται 

για το ΠΔ με το οποίο καθορίζονται τα σχετικά με τις Ηθικές αμοιβές 
διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος.

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Νόμοι πριν την 1/1/95

Ν. 2226/94 : Από τις τέσσερις οφειλόμενες πράξεις εκδόθηκαν οι τρεις. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ΠΔ/τα για θέματα του Οργανισμού της Σχολής 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και της Σχολής Αστυφυλάκων.

Ν, 2265/94 : Από τις δύο οφειλόμενες πράξεις έχει εκδοθεί μία.
Νόμοι μετά την 1/1/95

Ν, 2334/95 : Οφείλονται οι οκτώ πράξεις που έχουν καταγραφεί. Αφορούν 
σε θέματα της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων που συνιστάται με το νόμο αυτό και 
άλλα θέματα.

Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης
Νόμοι μετά την 1/1/95

Ν, 2352/95 :Οφείλεται μία πράξη που αφορά στον Οργανισμό Ύδρευσης 
Θεσ/ίκης.



Υπουργείο Αιγαίου
Δεν υπάρχουν οφειλόμενες πράξεις, ούτε σχετικοί νόμοι.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων

Νόμοι πριν την 1/1/95
Ν. 2229/94 : Από τις οκτώ οφειλόμενες πράξεις εκδόθηκαν τρεις. Σημαντική 

είναι η σχετική με την εξαίρεση του έργου του συστήματος του Φυσικού Αερίου 
από το ν. 1418/84 .

Ν. 2242/94 : Από τις τέσσερις οφειλόμενες πράξεις έχουν εκδοθεί οι τρεις. 
Από τις τρεις αυτές σημαντική είναι η ΚΥΑ - Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (και Υπ. 
Εσωτερικών) - με την οποία συστήθηκε το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την 
προστασία του Περιβάλλοντος.

Νόμοι μετά την 1/1/95 
Ν. 2289/95 :'Εχει εκδοθεί η πράξη που οφειλόταν.
Ν. 2296/95 : Καμιά από τις τρεις οφειλόμενες πράξεις δεν έχει εκδοθεί.
Ν. 2300/95 : Έχει εκδοθεί μία από τις δύο οφειλόμενες πράξεις. Αφορά στον 

καθορισμό του πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών.
Ν. 2308/95 : Από τις επτά πράξεις που οφείλονταν έχουν εκδοθεί τρεις. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι σχετικές ΥΑ/σεις, με τις οποίες κηρύσσονται υπό 
κτηματογράφηση οι οριοθετούμενες με τις ΥΑ/σεις περιοχές και η ΚΥΑ -Υπ. Εθν. 
Οικον., Υπ. Οικονομ., Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. - με τις οποίες ιδρύεται η εταιρεία 
“ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.”

Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Νόμοι πριν την 1/1/95
Ν. 2231/94 :Από τις δύο οφειλόμενες πράξεις δεν έχει εκδοθεί καμιά. Έχει 

όμως εκδοθεί η σχετική - ατομικού χαρακτήρα - ΥΑ με την οποία συγκροτείται το 
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης.

Ν. 2234/94 :Από τις δέκα οφειλόμενες πράξεις έχουν εκδοθεί τέσσερις.
Ν. 2244/94 : Σχετικά με τις τέσσερις εξουσιοδοτικές διατάξεις που έχουν 

καταγραφεί, έχουν εκδοθεί τρεις πράξεις, για δύο απ’ αυτές. Σημαντικές, από 
αυτές που εκδόθηκαν, είναι οι σχετικές με σύσταση ειδικών λογαριασμών για 
επιμέρους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας .και 
Τεχνολογίας.

Νόμοι μετά την 1/1/95
Ν. 2289/95 :Από τις δέκα πράξεις που οφείλονταν εκδόθηκαν δύο. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε την σχετική με σύσταση ειδικού λογαριασμού για τον εφοδιασμό με 
καύσιμα προβληματικών περιοχών της χώρας.

Ν. 2302/95 : Από τις δύο οφειλόμενες πράξεις καμιά δεν έχει εκδοθεί.
Ν. 2308/95 : Έχει εκδοθεί η μία οφειλόμενη πράξη.
Μ._2323/95 : Η μοναδική οφειλόμενη πράξη δεν έχει εκδοθεί.
Ν. 2339/95 ;_Η πράξη που οφείλεται δεν έχει εκδοθεί. Αφορά τη σύσταση στη 

Γ. Γραμματεία Βιομηχανίας Γνωμοδοτικής επιτροπής Βιομηχανικών Ατυχημάτων 
Μεγάλης Έκτασης.

Υπουργείο Εμπορίου

Νόμοι πριν την 1/1/95
Ν. 2235/94 : Η μία οφειλόμενη πράξη εκδόθηκε. Πρόκειται για το ΠΔ με το 

οποίο κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων.
Ν. 2239/94 : Επίσης εκδόθηκαν οι δύο οφειλόμενες πράξεις απ'αυτό το νόμο. 
Ν. 2251/94 : Από τις τρεις οφειλόμενες πράξεις εκδόθηκε μία. Με αυτή 

συγκροτείται το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών.
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Νόμοι μετά την 1/1/95
Ν. 2286/95 : Πέντε από τις οκτώ οφειλόμενες πράξεις έχουν εκδοθεί. 

Ενδεικτικά αναφέρεται το ΠΔ του Οργανισμού της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 
Προμηθειών του Υπ. Εμπορίου.

Ν. 2296/95 : Οφείλονται δύο πράξεις.
Ν. 2323/95 : Οι δύο πράξεις που είχαν καταγραφεί εκδόθηκαν και αφορούν σε 

ρυθμίσεις σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο και τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών. 
Ν. 2339/95 : Από τις τρεις οφειλόμενες πράξεις εδόθηκε μία.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Νόμοι πριν την 1/1/95

Ν. 2175/93 : Από τις επτά οφειλόμενες πράξεις εκδόθηκαν τρεις. Σημαντική η 
σχετικά με την εκτίμηση και τον καθορισμό του μετοχικού κεφαλαίου του 
Ο.Α.Σ.Α..

Ν. 2225/94 : Οφείλεται μία πράξη.
Ν. 2246/94 : Από τις ένδεκα οφειλόμενες πράξεις εκδόθηκαν έξι. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι σχετικές με τον Κώδικα Δεοντολογίας Άσκησης 
Τηλεπικοινωνιακών Δραστηριοτήτων, με τον Κανονισμό λειτουργίας της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και με τον Κανονισμό Ακροάσεων.

Ν. 2257/94 : Οφείλεται μία πράξη.
Ν.227.1/94 : Από τις τρεις οφειλόμενες πράξεις εκδόθηκαν οι δύο.

Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Νόμοι πριν την 1/1/95

Ν. 2173/93 : Από τις εννέα οφειλόμενες πράξεις εκδόθηκαν δύο. Απ'αυτές 
σημαντικό είναι το ΠΔ το οποίο αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων 
Επικοινωνίας.

Νόμοι μετά την 1/1/95
Ν. 2328/95 : Καμία από τις είκοσι οκτώ πράξεις δεν έχει εκδοθεί. Αφορούν 

σε θέματα νομικού καθεστώτος της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής 
ραδιοφωνίας.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΠΟ 1-12- 

1993 ΕΩΣ 27-11-1995, ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ 

ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

Ανίί\ 1ν(Λ Σ ιι α νν



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕ
ΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Υπόχρεοι

Υττ.
Εσωτερικών 
Δημόσιας 
Διοίκησης & 
Αποκέντρ.

Νόμος Οφειλόμενες προς έκδοση πράξεις

2343/95 
ΦΕΚ 211Α’
11/10/95

άρθρο 1 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποία 
παρ. 2 ορίζονται οι αρμοδιότητες της Γενικής

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

2344/95 
ΦΕΚ 212Α’
11/10/95

Υπ.Εσωτερικών άρθρο 5
Δ Δ & Αποκέντ παΡ· 1Υ Υ Α  με την οποια Ρυθμιζ°νται τα θέματα που 

εδ.β 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).

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).

* Με την ένδειξη Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης καταγράφονται 
διατάξεις νόμων που εξουσιοδοτούν τον 
Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης μετά τη συγχώνευση των 
Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Εσωτερικών. Οι διατάξεις που παρείχαν 
εξουσιοδοτήσεις στους δύο παραπάνω 
Υπουργούς πριν τη συγχώνευση των δύο 
υπουργείων παρατίθενται στη συνέχεια.
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Υπ. Εσ.Δ.Δ.& 
Αποκέντρωσης

Υπ. Εσ.Δ.Δ.& 
Αποκέντρωσης

Υπ. Εσ.Δ.Δ.& 
Αποκέντρωσης

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

2344/95

άρθρο 12 ΥΑ με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα που 
παρ. 3 αφορούν τη λειτουργία του Συντονιστικού

Νομαρχιακού Οργάνου (που συνιστάται με 
την παρ. 1 του άρθρου αυτού).

2344/95

άρθρο 16 ΥΑ, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση 
παρ. 1 του οικείου νομάρχη και σχετικές εισηγήσεις

των αντίστοιχων συμβουλίων περιοχής ή 
δημοτικών συμβουλίων, με την οποία 
καθορίζεται το πλαίσιο οργάνωσης 
εθελοντικών ομάδων πολιτών.

2347/95 
ΦΕΚ 221Α’ 
30/10/95

άρθρο 3ο 
παρ. 10 β 
(προσθ. 
παρ. 4 στο 
άρθρο 16 
ν.2344/95)

ΥΑ με την οποία ρυθμίζονται τα σχετικά με 
την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής 
προστασίας, τους υπόχρεους προς τούτο 
αρμόδιους κεντρικούς ή περιφερειακούς 
φορείς, την έγκριση και υλοποίηση των 
σχεδίων αυτών, τα όργανα και την ευθύνη 
παροχής βοήθειας στις περιπτώσεις των 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

2349/95
ΦΕΚ224Α’
1/11/95

άρθρο 2
παρ. 15 ΥΑ με την οποία διατίθεται το προϊόν του 

ποσοστού του προηγούμενου εδαφίου (9% 
των εσόδων του Εθνικού Τυπογραφείου από 
καταχωρήσεις στην ΕτΚ κ.τ.λ.) για την 
παροχή επιδόματος αυξημένης ευθύνης 
στους τακτικούς και με σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου υπαλλήλους της κεντρικής 
υπηρεσίας του πρώην Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Εθνικού 
Τυπογραφείου και της Γραμματείας του 
Α.Σ.Ε.Π. .

ΥΑ αριθ. ΔίΔΚ/Φ.1/2/29851, ΦΕΚ 992 Β’
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Υπ. Εσ.,Δ.Δ. & 
Αποκέντρωσης 
Υπ. Οικονομ. 
αρμόδ. Υπ.

Υπ. Προεδρίας 
της
Κυβέρνησης

Υπ. Πρ. τ Κ. 
Υπ. Οικονομ.

Υπ. Πρ. τ Κ.

30/11/95 ‘ Χορήγηση επιδόματος 
αυξημένης ευθύνης".

2349/95 
άρθρο 3 
παρ. 7α 
(αντικ.παρ.
1 άρθρ. 6 Ν. 
2026/92)

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία 
καταρτίζονται οι οργανισμοί των 
υπουργείων και αυτοτελών δημόσιων 
υπηρεσιών ως προς το περιεχόμενο των 
οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των 
άρθρων 1 και 2 του ν. 51/1975 (ΦΕΚ 125 Α’) 
όπως ισχύουν.

2190/94
ΦΕΚ28Α’
3/3/94

ΥΑ, μετά από πρόταση της ολομέλειας του 
άρθρο 4 ΑΣΕΠ, για καθορισμό της διαδικασίας 
παράγρ. 5 υποψηφιότητας και εκλογής των μελών του 

Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

2190/94 
άρθρο 4 
παράγρ. 6 
(τροποπ. 
με το αρ. 
64 παρ. 2 
του ν. 
2214/94)

ΥΑ/σεις για καθορισμό των αποδοχών των 
μελών ΑΣΕΠ κατά αντιστοιχία αποδοχών 
προέδρου, αντιπροέδρου και συμβούλων του 
Ν.Σ.Κ..

{ΥΑ αριθ. Δ/ΔΑΔ/Φ. 12/177/οικ 15165 ΦΕΚ 395 
3 ' 27/5/94.}

2190/94 ΥΑ για καθορισμό της συγκρότησης των 
άρθρο 6 τμημάτων, της κατανομής των αρμοδιοτήτων 
παράγρ. 2 μεταξύ τους, της απαρτίας της ολομέλειας και 

των τμημάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
σχετική με το Α.Σ.Ε.Π,.Έκδίδεται μετά από 
πρόταση της ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. και 
δημοσιεύεται στην ΕτΚ.

{ΥΑ αριθ. Δ/ΔΑΔ/Φ. 12/179/οικ. 15969/3.6.94



'  Κανονισμός Λειτουργίας Α ΣΕΠ ’ (ΦΕΚ 419 Β ’ 
3/6/94).} *  *

- ΥΑ αρίθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣΕΠ-1/οικ 5640/ 21 - 
2 - 1995 “ Συμπλήρωση του κανονισμού 
λειτουργίας του ΑΣΕΠ “ (ΦΕΚ 126Β’ 
24/2/95).* * *

2190/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ, ύστερα από εισήγηση της
άρθρο. 7 ολομέλειας του ΑΣΕΠ, για την οργάνωση της
παράγρ. 2 Γραμματείας του.

{ΠΔ αριθ. 187, ‘Οργάνωση Γραμματείας 
Α ΣΕΠ  ’ ΦΕΚ 124 Α ’ , 27/7/94.}

2190/94 ΥΑ για ορισμό έναρξης λειτουργίας του ΑΣΕΠ 
αρθ. 13 μετά από πρόταση της ολομέλειάς του. 
παράγρ. 1

{ΥΑ αριθ. Δ/ΔΑΔ /Φ. 18/606/19981/14.6.94 
“Εναρξη μερικής λειτουργίας του Α ΣΕΠ ’ 
ΦΕΚ 395 Β\ 27/5/94.)

- ΥΑ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣΕΠ.1/34620/23-12- 
94 * Επέκταση λειτουργίας του ΑΣΕΠ “ 
(ΦΕΚ 960/Β7 23-12-94).

* * Με έντονους και πλάγιους χαρακτήρες είναι 
τυπωμένες οι πράξεις που κοινοποιήθηκαν πριν την
1/1/95

* * * Με έντονους χαρακτήρες είναι τυπωμένες οι 
πράξεις που έχουν κο ι νοοοι ^έ ί  μετά
την 1/1/95.
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1 Υπ. Πρ. τ Κ. 2190/94
άρθρο 17 
παρ. 2

ΥΑ μετά από πρόταση του ΑΣΕΠ, για 
καθορισμό των σχετικών με τη σύνθεση και 
λειτουργία των επιτροπών τη διεξαγωγή των 
διαγωνισμών κ.τ.λ..

- ΥΑ αρίθ. ΔΙΠΠ /Φ. ΑΣΕΠ.1/24061 οίκ. /29
- 8 - 94 “ Πλήρωση θέσεων του δημοσίου 
τομέα με διαγωνισμό ή σειρά 
προτεραιότητας * (ΦΕΚ 657/Β731-8-94).

2190/94
Υπ. Πρ. τ Κ. άρθρο 17 
Υπ.Οικονομ. παρ. 6

ΚΥΑ, ύστερα από εισήγηση του ΑΣΕΠ, για 
καθορισμό - κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
των ν. 1256/1982 και ν. 1505/1984, ως εκάστοτε 
ισχύουν - κατ'αποκοπήν αποζημίωσης στους 
προέδρους, μέλη, γραμματείς, βοηθούς 
Γραμματείς , ειδικούς εισηγητές επιτροπών και 
σε όλους όσους μετέχουν στις διαδικασίες των 
διαγωνισμών.

- ΚΥΑ αριθ. 2013060/1229/0022/10-3-95 
(ΦΕΚ 188 Β’ 17/3/95).

2190/94
Υπ. Οικονομ. αρθ. 31 
οικείος Υπ. παράγρ. 1

Κοινή ΥΑ για σύσταση τριμελούς επιτροπής 
σε καθένα από τα Υπουργεία Προεδρίας της 
Κυβ., Εσωτερ. και Εθν. Παιδ. και Θρησκ., έργο 
της οποίας είναι η άσκηση 
νομοπαρασκευαστικών και νομοτεχνικών 
καθηκόντων επί θεμάτων σχετικών με την 
οργάνωση της Δημ. Διοίκησης κ.τ.λ..

- Κοινή ΥΑ (Υπ. Προεδρ. της Κυβ. & Υπ. 
Οικονομ.) αρίθ. 2024749/2854/0022/94, 
ΦΕΚ 371 Β’ 19/5/94, ‘ Συγκρότηση 
τριμελούς επιτροπής στο ΥΠΠΚ με έργο 
την άσκηση νομοπαρασκευαστικών και 
νομοτεχνικών καθηκόντων “.

2190/94
Υπ. Πρ. τ Κ. αρθ. 32 
οικείος Υπ. παράγρ. 14

Πρόταση έκδοσης άπαξ ΠΔ για καθιέρωση 
συστήματος μετάθέσεων με αντικειμενικά 
κριτήρια (μόρια) και ορισμό των κατηγοριών 
μεταθέσεων, των κριτηρίων και των 
συντελεστών αυτών.
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Υπ. Πρ. τ Κ. 
οικείος Υπ.

Υπ. Πρ. τ Κ. 
Υπ. Οικονομ

Υπ. Πρ.τ Κ.

Υπ. Πρ. τ Κ.

Υπ. Πρ.τ.Κ.

2190/94 Πρόταση εκδ., μέχρι 30/9/94, ΠΔ με το 
αρθ. 35 οποίο είναι δυνατό να καθοριστούν οι κατά
παράγρ. 2 ειδικότητα κλάδου οργανικές θέσεις κάθε

υπηρεσίας και τα καθήκοντα των υπαλλήλων 
κατά ειδικότητα, κλάδο και βαθμό.

2190/94 Κοινή ΥΑ για καθορισμό του ύψους του 
αρθ. 36 επιδόματος που χορηγείται στους 
παράγρ.18 προϊσταμένους οργανικών μονάδων. Τα 

επιδόματα αναπροσαρμόζονται κατ’ έτος με 
όμοια ΥΑ.

2190/94 ΥΑ, ύστερα από γνώμη της ΑΔΕΔΥ, για 
άρθρο 37 καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας, και 
παράγρ.2β των λοιπών προϋποθέσεων εκλογής των 

αιρετών αντιπροσώπων των εργαζόμενων (2 
αντιπρόσωποι στα 5/μελή υπηρεσιακά 
συμβούλια).

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..

2225/94 
ΦΕΚ 121Α’
20/7/94

άρθρο 8 ΥΑ με την οποία συγκροτείται η Επιτροπή
παράγρ. 2 που συνιστάται στην παράγρ.1 του ίδιου

άρθρου για την κατάρτιση σύγχρονου
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Υπ. Πρ.τ.Κ. 
Υπ. Εσωτ.

Υπ.Πρ.τ. Κ. 
και ο οικείος 
Υπουργός

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

-ΥΑ αριθ. 3619, 20/10/94. * * * *

2225/94 Κοινή ΥΑ με την οποία μπορεί να
άρθρο 8 καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομ. σχετικά 
παράγρ. 5 με την διάθεση επ’ αμοιβή και από

Νομαρχίες όλων των τευχών ή
φωτοαντιγράφων φύλλων της ΕτΚ, των
βιβλίων και εντύπων.

2247/94 
ΦΕΚ 182Α’
31/10/94

άρθρο 2 Πρόταση εκδ. ΠΔ/των, που εκδίδονται 
παράγρ. 3 εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση 

του παρόντος, για καθορισμό των 
συντελεστών (πλην των προσδιοριζόμενων 
από την παράγρ. 2 του παρόντος άρθρου) 
σχετικά με τις μεταθέσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που 
υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Ο 
καθορισμός των συντελεστών γίνεται 
ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και 
τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας .

Επίσης με τα ΠΔ /τα αυτά καθορίζεται η 
διαδικασία με βάση πίνακες μεταθετέων, η 
δυνατότητα εξαιρέσεων από μεταθέσεις ή 
προσωρινής αναστολής αυτών, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

- ΠΔ αριθ. 230/95, ΦΕΚ 131 Α’ 20/6/95 
(Υπ. Πρ.τΚ. & Υπ. Οικον.) ‘ Καθιέρωση 
συστήματος μεταθέσεων υπαλλήλων 
Δημοσιονομικών Κλάδων του Υπ. 
Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) με αντικειμενικά 
κριτήρια" .

- ΠΔ 451 /95, ΦΕΚ 264 Α729.12.95, 
(Υπ. Πρ. τ Κ. & Υπ. Πολιτισμού) 
‘ Μεταθέσεις υπαλλήλων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και της Εθνικής 
Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξ. 
Σούτσου".

* * * * Συμπεριλαμβάνονται και περιπτώσεις 
ΥΑ/σεων και ΠΔ/των τα οποία, παρόλο που 
έχουν ατομικό χρακτήρα,θεωρούνται ιδιαίτερης 
σημαίας λόγω του θέματος που ρυθμίζουν.
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2266/1994 
ΦΕΚ 218Α' 
13/12/1994

Υπ. Πρ. τ.Κ.
άρθρο 2 
παρ. 1

ΥΑ , δημοσιευτέα στη ΕτΚ, με την οποία 
συγκροτείται το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας 
Διοίκησης (Σ.Ε.Λ.Δ.).

2266/94
Υπ. Πρ.τ. Κ. αρθ. 3 

παρ. 6

ΥΑ , ύστερα από πρόταση της Διοικούσας 
Επιτροπής, με την οποία ρυθμίζονται τα 
κριτήρια, ο τύπος, ο τρόπος και οι 
αναγκαίες λεπτομέρειες για την αξιολόγηση 
των ελεγκτών.

2266/94
Υπ.Πρ.τ.Κ. άρθρο 9 
Υπ.Εσωτερ. παΡ 22 
Υπ.Εθν. Οικ.

Κοινή ΥΑ ( σχετικά με μετατάξεις για την 
κάλυψη κενών θέσεων δημοσίων υπηρεσιών, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. των παραμεθόριων 
περιοχών ) με την οποία καθορίζονται 
περιοχές των νομών Φλώρινας, Καστοριάς, 
Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας ως 
παραμεθόριες (συμπληρωματικά προς τις 
ήδη καθοριζόμενες ως τέτοιες από το ν. 
287/1976).

ΥΑ Υπ.Εσωτ. Δ.Δ. & Αποκ. και Εθνικής 
Οικονομίας αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2175, 
11943, 11639, 11981, 12268, 12826, 13542 
(ΦΕΚ 1054Β’ /1995).

2266/94
Υπ. Πρ.τ.Κ. άρθρο 15 

παρ. 1. 3 ζ

ΥΑ/σεις, που εκδίδονται έπειτα από γνώμη 
του Δ.Σ. του Κέντρου Ερευνών για θέματα 
Ισότητας, με τις οποίες είναι δυνατόν να 
ορίζονται και άλλοι ειδικοί σκοποί του 
Κ.Ε.Θ.Ι., στο πλαίσιο του γενικού σκοπού 
της παρ. 2 (διεξαγωγή επιστημονικών 
μελετών και ερευνών για θέματα ισότητας
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των φύλων κτλ).

2266/94
Υπ.Πρ.τ.Κ. άρθρο 15 

παρ. 7
ΥΑ, έπειτα από γνώμη του Δ.Σ., για ρύθμιση 
των θεμάτων που αφορούν την εσωτερική 
οργάνωση, τη λειτουργία και την οικονομική 
ενίσχυση του Κέντρου Ερευνών για Θέματα 
Ισότητας.

2193/94,
Μ  ΦΕΚ 32Α’ 
■  11/3/94

αρθ. 2 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος , ύστερα από 
γνώμη των πλέον αναγνωρισμένων

Υπ. Εσωτερικών Ποντιακών σωματείων, για τον καθορισμό 
του χαρακτήρα, του περιεχομένου, του 
φορέα και του τρόπου οργάνωσης των 
εκδηλώσεων μνήμης της γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου. Ημέρα μνήμης 
ορίζεται η 19η Μαϊου.

{Π Δ  αριθ. 99/1994, ΦΕΚ 78 Α ' 13/5/1994.)

2196/94
Η  ΦΕΚ 41 Α’ 
■  22/3/94

Υπ. Εσωτερ. άρθρο 4 
*  παράγρ. 6

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος που θα ορίζει τα σχετικά 
με τις υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π. των 
κοινοτικών εκλογέων προκειμένου μόνο για το 
έτος 1994.

{Π Δ  αριθ. 60/1994, ΦΕΚ49 Α ’ 30/3/1994.}

■  Υπ. Εσωτερ. 2196/94
άρθρο 9

μ  παρ. 4

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος που θα ορίζει τα 
σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις των 
ετεροδημοτών κ.τ.λ. Επίσης, κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια.

- ΠΔ αριθ. 61/1994, ΦΕΚ 49Α’ 30.3.94.
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Υπ. Εσωτερ.

Υπ. Εσωτερ.

Υπ. Εσωτ.

2196/94
αρθ. 14 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο
παρ. 1 επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο

κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για 
την εκλογή βουλευτών, που ισχύουν όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον 
παρόντα νόμο.

2196/94
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.

2218/1994 
ΦΕΚ 90Α’
13/6/94

άρθ, 4 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
παράγρ. 7 ορίζονται τα θέματα εκπροσώπησης στην 

οικονομική και κοινωνική επιτροπή, η οποία 
θα λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο σε 
κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, των 
οργανώσεων της παραγρ. 5, (της Τ.Ε.Δ.Κ.Ε., 
των οργανώσεων εργοδοτών και 
εργαζομένων, των Επιμελητηρίων και 
επιστημονικών οργανώσεων, των 
συνεταιριστικών οργανώσεων, των 
εργαζομένων στη Ν.Α.) της εκλογής και του 
χρόνου έναρξης και λήξης της θητείας τους 
κ.τ.λ., της συγκροτήσεως σε σώμα και της 
λειτουργίας της επιτροπής ( της κοινωνικής 
και οικονομικής η οποία λειτουργεί ως 
γνωμοδοτικό όργανο σε κάθε Ν.Α.), της 
αποζημιώσεως των μελών της και κάθε



αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία 
της.

Υπ. Εσωτ.

Υπ. Εσωτερ. 
Υπ.Οικονομ.

Υπ. Εσωτ.

Υπ. Εσωτερ.

ΠΔ αριθ. 57 (ΦΕΚ 46 Α' 27/2/1995) 
‘ Συγκρότηση και λειτουργία της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
του αρθ. 4 του ν. 2218/95”.

2218/94 ΥΑ που εκδίδεται μέχρι 10 Σεπτεμβρίου του 
αρθ. 7 έτους διενέργειας των εκλογών για την
παρ. 2 εδ.δ ανάδειξη των αρχών της Νομαρχιακής 

Αυτοδοίκησης, με την οποία ορίζεται ο 
αριθμός των υποψηφίων κάθε επαρχίας.

{ΥΑ αριθ. 41916/7.9.94, ΦΕΚ 676 Β' 
8/9/1994.}

i τροποποίηση της ως άνω με την ΥΑ αρ. 
43945/16.9.94, ΦΕΚ 707 Β' 20.9.94.}

2218/94 ΚΥΑ με την οποία ορίζονται τα έξοδα 
αρθ. 18 κινήσεως που παρέχονται κάθε μήνα
παρ. 7 κατ'αποκοπήν στον πρόεδρο, τα μέλη και το

γραμματέα της τριμελούς επιτροπής (που 
συνιστάται σε κάθε έδρα Ν.Α.) κατά 
παρέκλιση κάθε άλλης διάταξης

ΚΥΑ αριθ. 2068089/8144/0022 (ΦΕΚ 
973 Β’ 28.11.95)

2218/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για ρύθμιση των
άρθρο 21 σχετικών με τη φύση , το σκοπό, τη διοίκηση
παράγρ. 4 κτλ, των ιδρυμάτων και των λοιπών ν.π.δ.δ.

και ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
που μπορούν να συνιστώνται από τις Ν.Α..

2218/94 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
άρθρο 23 καθορίζονται τα κριτήρια, τα οποία θα
παρ. 2 βασίζονται στις δημογραφικές,

γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές, και οικιστικές συνθήκες κάθε 
περιοχής, καθώς και η διαδικασία και οι



12

λοιπές λεπτομέρειες για την κατανομή του 
προϋπολογισμού της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης στα νομαρχιακά
διαμερίσματα.

Με την παρ. 17 του άρθ.13 του ν. 2307/95 η 
τελευταία φράση αντικαθίσταται ως εξής : 
"... της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στα 
επαρχεία ”

Υπ. Εσωτ. 
Υπ. Οικον.

2218/94 
άρθρο 24 
παράγρ. 11

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος, ύστερα από γνώμη 
της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
για την οικονομική διοίκηση γενικά και το 
λογιστικό των Ν.Α..

Υπ. Εσωτερ.
2218/94 
άρθρο 26 
παράγρ. 2

ΥΑ με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το 
περιεχόμενο των βιβλίων καταγραφής της 
περιουσίας των Ν.Α..

Υπ. Εσωτερ.
2218/94 
άρθρο 26 
παράγρ. 6

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό της 
διαδικασίας και του τρόπου καταρτίσεως 
και τηρήσεως κτηματολογίου της Ν.Α..

Με αυτό το ΠΔ του ν. 2218/94 ρυθμίζονται 
και θέματα εκποίησης ειδών τεχνικού 
εξοπλισμού ( προσθήκη με το άρθ. 5 παρ. 7 
του ν. 2307/95).

Υπ. Εσωτερ.
2218/94 
άρθρο 27 
παράγρ. 7

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο θα 
καθορίζεται η διαδικασία για την εκτέλεση 
των ανωτέρω εργασιών (έργα, προμήθειες, 
απαλλοτριώσεις, λοιπές εργασίες) των Ν.Α..

Υπ. Εσωτερ.
& αρμόδιου 
Υπουργού

2218/94 
άρθρο 36 
παράγρ. 7

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για ρύθμιση του 
τρόπου διαχείρισης των ταμείων που 
καταργούνται μέχρι τη λήξη του οικονομικού 
έτους και των λεπτομερειών εφαρμογής
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Υπ. Εσωτ. 
Υπ. Οικον.

Υπ. Εσωτ. 
Υπ.
ΠΕΧΩΔΕ

Υπ. Εσωτ.

Υπ.Εσωτ.
Υπ.ΠΕΧΩ.ΔΕ
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του άρθρου αυτού (κατάργηση νομαρχιακών 
και άλλων ταμείων).

ΠΔ αριθ. 285 (ΦΕΚ 160 Α’/96) ‘ Τρόπος 
διαχείρισης των Νομαρχιακών 
Ταμείων, των Ταμείων Γεωργίας, 
Κτηνοτρφίας και Δασών και των 
Ταμείων Προστασίας Ελαιοπαραγωγής 
μέχρι τη λήξη του Οικονομικού έτους 
1995 και λεπτομέρειες εφαρμογής του 
άρθ. 36 του ν. 2218/94” .

2218/94
άρθρο 39 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για ρύθμιση
παράγρ. 15 οργάνωσης και λειτουργίας ειδικής

ταμιακής και λογιστικής υπηρεσίας των 
Ν.Α. κτλ μέχρι τη σύνταξη του οργανισμού 
της.

2218/94
άρθρο 39 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο 
παράγρ.19 προσαρμόζονται οι διατάξεις των ν.

1515/1985 και 1561/1985, που αναφέρονται 
στις αρμοδιότητες και στα όργανα 
διοίκησης των Οργανισμών Αθήνας και 
Θεσ/νίκης και στη διαδικασία κατάρτισης 
και έγκρισης των αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, με σκοπό την εναρμόνιση 
με τις ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος 
αυτός.

2218/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος, μετά από γνώμη της 
άρθρο 46 Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για ρύθμιση του πεδίου 
παράγρ. 4 εφαρμογής του άρθρου αυτού (σχετικά με 

τις συμβάσεις μεταξύ Δήμων, Κοινοτήτων, 
συνδέσμων, των Ν.Α. για ανάθεση 
αρμοδιοτήτων του ενός φορέα στον άλλο) 
των σχετικών με τις προϋποθέσεις, τους 
βασικούς όρους της προκήρυξης, τη 
διαδικασία και τα όργανα διενέργειας του 
διαγωνισμού κ.τ.λ..

2218/94 
άρθρο 48
παράγρ. 1 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος το οποίο εκδίδεται
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εφάπαξ, για προσδιορισμό της εδαφικής 
περιφέρειας των Συμβουλίων Περιοχής 
καθώς και της έδρας και της ονομασίας 
τους.

Συμπληρωματική διάταξη στο νόμο 
2240/94 ( αρθ. 5 παράγρ. 13 ) ορίζει ότι το 
ΠΔ αυτό πρέπει να εκδοθεί μέχρι 31/1/94.

ΠΔ/τα αρίθ. 142,143, 144, 145, 146, 146, 
147, 148, (ΦΕΚ 90Α795) με τα οποία 
αντίστοιχα ορίζονται οι εδαφικές 
περιφέρειες, έδρες και ονομασίες των 
συνδέσμων συμβουλίων περιοχής των 
νομών Τρικάλων, Χαλκιδικής, 
Αργολίδας, Ζακύνθου, Καρδίτσας, 
Καστοριάς, Πρεβέζης.

ΠΔ αριθ. 154(ΦΕΚ 91Α795) ‘ Εδαφική 
περιφέρεια, έδρα και ονομασία των 
συνδέσμων συμβουλίων περιοχής του 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΠΔ/τα αριθ. 158 έως 177 (ΦΕΚ 92,93,94 
Α795 ) αντίστοιχα στη σειρά, για τους 
νομούς Καβάλας, Πιερίας, Φλώρινας, 
Έβρου, Ευρυτανίας, Δράμας, Ημαθίας, 
Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, 
Λευκάδος, θεσ/νίκης, Βοιωτίας,
‘Αρτας, Ροδόπης, Φωκίδας, Κιλκίς, 
Φθιώτιδας, Λαρίσης, Λακωνίας.

ΠΔ/τα αριθ. 240 έως 276 (ΦΕΚ 140 Α \ 
157 Α’) αντίστοιχα στη σειρά, για τους 
νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου, Λέσβου, 
Ρεθύμνου, Γ ρεβενών, Δωδεκανήσου, 
Κοζάνης, Πέλλης, Μαγνησίας,
Κεφαλληνίας, Ηλείας.

ΠΔ /τα αριθ. 298 έως 301 (ΦΕΚ 166 
Α795) αντίστοιχα στη σειρά, για τους 
νομούς Ξάνθης, Κυκλάδων, Μεσσηνίας, 
Σάμου.

ΠΔ/τα αριθ. 304 έως 308 (ΦΕΚ 167 
Α795) αντίστοιχα στη σειρά, για τους 
νομούς Εύβοιας, Χανίων, Κοζάνης, 
Χίου, Αχαΐας.

ΠΔ/τα αριθ. 442 και 443 (ΦΕΚ 258 
Α71995) αντίστοιχα για τους νομούς 
Αρκαδίας και Σερρών.
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Υπ. Εσωτερ.

Υπ. Εσωτ.

Υπ. Εσωτ.

Υπ. Εσωτ.

Υπ. Εσωτερ. 
Υπ. Οικονομ.

2218/94
άρθρο 48 ΥΑ με την οποία ορίζεται το ελάχιστο 
παρ.3 ποσοστό του ετήσιας υποχρεωτικής

εισφοράς των Ο.Τ.Α. στο συμβούλιο 
περιοχής του οποίου αποτελούν μέλη.

ΥΑ (ΦΕΚ 616 Β’ 13.7.1995 αρΐθ.4).

2218/94
άρθρο 56 ΥΑ, ύστερα από γνώμη του οικείου
παράγρ. 1 περιφερειακού ταμείου, για κατάρτιση του

κανονισμού προσωπικού του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης, που συνιστάται με το 
άρθρο 53 του παρόντος νόμου.

2218/94
άρθρο 56 ΥΑ για κατάρτιση του κανονισμού της 
παράγρ. 2 οικονομικής διοίκησης και διαχείρησης κ.τ.λ.

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

2218/94
άρθρο 58 ΥΑ για συγκρότηση ομάδας εργασίας από 
παράγρ. 6 υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών 

και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν 
γνώση και εμπειρία στα θέματα τοπικής 
αυτοδιοίκησης ( με έργο την υποβοήθηση 
της λειτουργίας των νέων θεσμών ).

2218/94
άρθρο 58 Κοινή ΥΑ για συγκρότηση στο Υπουργείο 
παράγρ. 7 Εσωτερικών επιτροπής από εκπροσώπους 

της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. υπαλλήλους των δύο 
υπουργείων και ειδικούς επιστήμονες. Έργο 
της επιτροπής είναι η μελέτη και η εισήγηση 
λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της 
οικονομικής αυτοτέλειας της τοπικής 
αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
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Υπ.Πρ.τ.Κ.
Υπ.Εσωτερ.
Υπ.Οικον.

2240/94 
ΦΕΚ 153Α’
16/9/94
άρθρο 1 
παράγρ. 4

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο 
καταρτίζεται προσωρινός οργανισμός των 
Επαρχείων της προηγούμενης παραγράφου 
(Επαρχείο Λαγκαδά, Ελασσόνας κτλ) μέχρι 
να εκδοθεί ο οριστικός Οργανισμός της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2240/94
Υπ.Εσωτερ. άρθρο 1 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος, που εκδίδεται μέχρι 

παράγρ. 6 31/12/94, για καθορισμό της οριστικής έδρας
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της 
παραγρ. 1 του αρθ. 1 ( Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Αθηνών -Πειραιώς, Ροδόπης - 
Έβρου, Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης ) και 
των Νομαρχιών Ανατολικής Αττικής και 
Δυτικής Αττικής.

ΠΔ/τα αριθ. 60, 61, 62 (ΦΕΚ
47Α73.5.1995) που αφορούν καθορισμό 
οριστικής έδρας 3 Ν.Α./σεων (την 
Αθήνα της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, την 
Κομοτηνή της Ν.Α. Ροδόπης - Έβρου, 
την Ξάνθη της Ν.Α. Δράμας - Καβάλας 
αντίστοιχα)

2240/94
Υπ.Εσωτερ. άρθρο 3 
Υπ.Εθν.Οικ.Υπ. παράγρ.1 
Οικον.

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό 
αναπτυξιακών και οικονομικών κινήτρων για 
τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των
περιπτώσεων β' και γ’ ( Ροδόπης - Έβρου 
και Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης) και για 
τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού των
Νομαρχιακών αυτών Αυτοδιοικήσεων.

2240/94
Υπ.Πρ.τ.Κ. άρθρο 4 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος για καθορισμό
Υπ.Εσωτερ. παράγρ. 1β λεπτομερώς της διάρθρωσης και των

αρμοδιοτήτων της, συνιστώμενης στο α’ 
εδάφιο αυτού του άρθρου, “ Υπηρεσίας 
Περιφερειακής Διοίκησης “ κ.τ.λ..
Με το ίδιο ΠΔ μεταφέρεται από το σύνολο
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Υπ.Εσωτερ.

Υπ.Εσωτερ.

Υπ. Εσωτερ.

των οργανικών θέσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών ο αριθμός των θέσεων που 
απαιτείται για τη στελέχωση της Υπηρεσίας 
Περιφερειακής Διοίκησης.

2240/94
άρθρο 6 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο μπορούν 
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).

2240/94
άρθρο 6 ΥΑ για συγκρότηση στο Υπουργείο 
παράγρ.16β Εσωτερικών Επιστημονικής Επιτροπής από 

εκπροσώπους της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., δημόσιους 
υπαλλήλους και ειδικούς επιστήμονες για τη 
σύνταξη πρότυπων Οργανισμών Εσωτερικής 
Υπηρεσίας των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και κανονισμών λειτουργίας 
των Νομαρχιακών Συμβουλίων.

2307/1995 
ΦΕΚ 113Α’ 
15/6/95

2307/95 
άρθρο 9 
παρ. 9 
(με την
οποία
αντικ. το 
άρθ. μόνο 
του ν.δ.
2573/53 
όπως
συμπλ. με 
το
ν.2130/93)

ΥΑ/σεις με τις οποίες μπορούν να 
καθορίζονται λεπτομέρειες για τις 
προϋποθέσεις και τον τρόπο πρόσληψης και 
αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης 
πατρωνύμου και μητρωνύμου.

ΥΑ αριθ. Φ. 42301/12167 (ΦΕΚ 608 Β’ 
12.7.95) “ Προϋποθέσεις και τρόπος 
πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και 
πρόσληψης πατρωνύμου και 
μητρωνύμου “.



18

Υπ. Πρ. τ Κιιβ 
Υπ. Εσωτερ.

Υπ. Εσωτερ.

Υπ. Εσωτερ. 
Υπ. Δημ.Τάξης

2307/95
άρθρο 9 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο
παρ. 29 καθορίζονται λεπτομερώς η διάρθρωση και

οι αρμοδιότητες του Ειδικού Ληξιαρχείου, 
αποκεντρωμένης υπηρεσίας του υπουργείου 
Εσωτερικών (που συνιστάται με την 
προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού 
με αρμοδιότητα τα ληξιαρχικά γεγονότα που 
λαμβάνουν χώρα στην αλλοδαπή) στην έδρα 
της Περιφερειακής Διοίκησης Αθηνών. 
Επίσης καθορίζονται οι κατηγορίες και οι 
κλάδοι του προσωπικού της, ο αριθμός 
θέσεων κατά κλάδο και οι κλάδοι από τους 
οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των 
οργανικών της μονάδων.

2307/95
άρθρο 13 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
παρ. 39 καθορίζονται αναλυτικά ο σκοπός της 

σύστασης της “ Ένωσης Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας ” (Ε.Ν.Α.Ε.) -
ν.π.ι.δ. που συνιστάται με το α'εδαφ. της 
παρ. αυτής. Επίσης, η εκπροσώπηση των 
Ν.Α. , καθώς και ο τρόπος και οι διαδικασίες 
ανάδειξης των εκπροσώπων των Ν.Α. σε 
αυτήν, η σύνθεση και η συγκρότηση των 
οργάνων της κ.τ.λ..

ΠΔ αριθ. 369/95 (ΦΕΚ 198 Α’ 14.9.95) 
“Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Ελλάδας"

2307/95
άρθρο 14 ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζονται θέματα 
παρ.4 δημόσιας τάξης και ασφάλειας, κατά τις
(προσθήκη βουλευτικές εκλογές, τις ευρωεκλογές, 
στο άρθ. 97 καθώς και κάθε άλλη εκδήλωση της λαϊκής 
του π.δ/τος ετυμηγορίας, που αφορούν τη διαδικασία 
92/1994) ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικών κέντρων, 

τη σειρά προτεραιότητας για την 
πραγματοποίηση των προεκλογικών ομιλιών 
και κάθε άλλο συναφές θέμα.

2307/95 
άρθρο 14



Υπ. Εσωτερ. παρ. 5

Υπ. Εσωτερ.

Υπ. Εθνικής 
Άμυνας

ΥΑ με την οποία συγκροτείται στο 
Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή από 
καθηγητές μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, 
δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς 
εν ενεργεία ή μη, υπαλλήλους του 
υπουργείου Εσωτερικών ή συνταξιούχους 
αυτού και ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι 
έχουν γνώση και εμπειρία στα θέματα των 
εκλογικών διαδικασιών.

2307/95
άρθρο 14 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία
παρ. 9 μπορεί να κωδικοποιούνται σε ιδιαίτερο

κείμενο νόμου για κάθε κατηγορία οι 
διατάξεις των νόμων που αναφέρονται : α) 
στην Περιφέρεια, β) στη Ν.Α., γ) στο 
Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, δ) στις 
επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
(ν.1069/80 & ν. 890/79) ε) στον Κώδικα 
Καταστάσεως Προσωπικού Ο.Τ.Α. 
α'βαθμού, στ) στα έσοδα, στη φορολογία, 
στο λογιστικό και στην περιουσία των 
Ο.Τ.Α. α’ βαθμού όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μέχρι και με τον παρόντα 
νόμο.

2287/1995 
ΦΕΚ 20 Α’
1/2/95

άρθρο 168 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
παρ. 2 μπορεί:

α) να ιδρύονται ή να καταργούνται 
στρατοδικεία, να ορίζεται ή να 
μεταβάλλεται η έδρα, η κατά αόπο 
αρμοδιότητά τους και ο χρόνος έναρξης και 
λήξης της λειτουργίας τους, β) να ορίζεται
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ότι στρατιωτικό δικαστήριο μπορεί να 
συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, οπότε 
μπορεί να ορίζεται και ο τόπος
συνεδρίασης, γ) να ορίζεται ότι
στρατοδικείο μπορεί να λειτουργεί
συγχρόνως και ως δικαστήριο άλλου κλάδου 
των ενόπλων δυνάμεων, εφόσον υπηρετούν 
στρατιωτικοί του κλάδου αυτού στην 
περιφέρειά του κ.τ.λ..

- ΠΔ αρίθ. 420/95, ΦΕΚ 242 Α’ 22/11/95
“Καθορισμός τόπου εκτός έδρας
συνεδριάσεως του Β’ Τμήματος του 
Αναθεωρητικού Δικαστηρίου” .

- ΠΔ αριθ. 272/24.7.95 “Καθορισμός 
της κατά τόπο αρμοδιότητας του 
Στρατοδικείου Ξάνθης".

2287/95
Υπ. άρθρο 168 ΥΑ με την οποία τα στρατιωτικά δικαστήρια
Εθν.Άμυνας παΡ· 3 μπορούν, με απόφαση του Υπουργού να

χωρίζονται σε τμήματα.

- ΥΑ αριθ. Φ. 454.2./298093/Σ.734 
(31.12.95) “Χωρισμός του
Αναθεωρητικού Δικαστηρίου σε 
Τμήματα”.

Υπ. Εθνικής 
Άμυνας

2287/95
άρθρο 169 ΥΑ με την οποία ορίζονται τα δικαστικά 
παρ. 1 καταστήματα όπου συνεδριάζουν τα

στρατιωτικά δικαστήρια.

- ΥΑ αριθ. Φ.454.1/301083/Σ.1356
(11/12/95).

2287/95
Υπ. Εθνικής άρθρο 172 ΥΑ με την οποία ρυθμίζεται κάθε
Άμυνας παΡ· 4 λεπτομέρεια σχετική με τον τρόπο

σύνταξης του πίνακα (των αξιωματικών), 
τους λόγους ανικανότητας και τα κωλύματα 
αναγραφής σε αυτόν, καθώς και σχετικά με 
την κλήρωση των στρατοδικών.

- ΥΑ αριθ. Φ.454 .1/297561/Σ.617 
."Σύνταξη Πίνακα Αξιωματικών και
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Υπ. Εθνικής 
Άμυνας

Υπ. Εθνικής 
Άμυνας

Υπ. Εθνικής 
Άμυνας

Υπ. Εθνικής 
Άμυνας 
Υπ. Εξωτερ. 
Υπ.Οικονομ.

διαδικασία κληρώσεως αυτών ως 
στρατοδικών", (κατωτέρων)

2287/95
άρθρο 178 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
παρ. 8 καθορίζονται ο τρόπος και οι λοιπές

λεπτομέρειες της κλήρωσης των 
στρατοδικών στις περιπτ. των παραγρ. 3 
και 4 (βαθμός προέδρου και μελών).

- ΠΔ αριθ. 454/22.12.95. (ανωτάτων).

2287/95
άρθρο 212 ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζονται οι
παρ. 3 λεπτομέρειες τήρησης του βιβλίου

καθαρογραφής αποφάσεων.

- ΥΑ αριθ. Φ. 454 .1/300060/Σ.1131 
(22.12.95).

2292/1995
Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο 

άρθρο 5 κυρώνονται οι κανονισμοί που εκδίδονται 
παρ. 17 από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά 

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

2292/95 
άρθρο 5
παρ. 18 Κοινές ΥΑ/σεις, που εκδίδονται με 

πρόταση του Α/Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και ύστερα από 
γνώμη του Σ.Α.Γ.Ε. Ναυτικών, για καθορισμό 
των θέσεων στις Ελληνικές Πρεσβείες των 
Ακολούθων Άμυνας, των Στρατιωτικών και 
Αεροπορικών Ακολούθων, καθώς και των 
λοιπών θέσεων στρατιωτικού και πολιτικού 
προσωπικού του Υπ. Εθν. Άμυνας στο 
εξωτερικό.
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Υπ. Εθν. Άμυνας

Υπ. Εθνικής 
‘Αμυνας

Υπ. Εθνικής 
‘Αμυνας

Υπ. Εθνικής 
‘Αμυνας

2292/95 ΠΔ /τα με τα οποία καθορίζεται η
άρθρο 9 οργάνωση, η διάρθρωση κ.τ.λ. καθώς και ο
παρ. 4 χρόνος έναρξης των λειτουργιών του

Επιτελείου Υ.ΕΘ.Α.

- ΠΔ αρίθ. 393/95 (ΦΕΚ 218 Α’ 27. 10. 
1995).

2292/95
άρθρο 21 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των για καθορισμό
παράγρ. 2 της οργάνωσης, της διάρθρωσης, της 

λειτουργίας, των αρμοδιοτήτων που 
αφορούν την Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών 
που ως Υπηρεσία υπάγεται στον Υπουργό 
Εθνικής ‘Αμυνας - αρμόδια για την αμυντική 
βιομηχανία, έρευνα και τεχνολογία, 
κωδικοποίηση και τυποποίηση κ.τ.λ. καθώς 
και το συντονισμό προμηθειών υπολοίπου 
υλικού των Κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων- των θέσεων του προσωπικού, 
καθώς και των θέσεων που μεταφέρονται 
από Γ.Ε.Ε.Θ.Α., Γενικά Επιτελεία Κλάδων, 
Υ.ΠΟ.ΒΙ. και άλλες υπηρεσίες, των 
απαιτούμενων προσόντων του προσωπικού, 
της υποστήριξης από πλευράς διοικητικής 
μέριμνας και του χρόνου έναρξης των 
λειτουργιών της Γ ενικής Διεύθυνσης 
Εξοπλισμών.

- ΠΔ αρίθ. 438/95 (ΦΕΚ 254 Α’ 
11/12/95).

2292/95
άρθρο 25 Πρόταση έκδοσης ΠΔ /των για ρύθμιση των
παρ. 8β σχετικών με την εποπτεία, διοίκηση,

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.

2292/95
άρθρο 27 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος για καθορισμό 
παρ. 2 της 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.
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2304/95 
ΦΕΚ 83 Α’ 
11/5/95

Υπ.Εθν.‘Αμυνας 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..

2304 /95
Υπ.Εθν.Άμυνας άρθρο 134 

παρ. 5
ΥΑ με την οποία καθιερώνεται ενιαίο 
έντυπο 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.

2304 /95
Υπ.Εθν.Άμυνας άρθρο 146 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των κυρωτικών

των 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.

2340/95
ΦΕΚ204Α’
26/9/95

Υπ.Εθν.Άμυνας άρθρο 1 
παρ. 6

ΥΑ με την οποία καθορίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια που αφορά τον τρόπο 
χορήγησης του επιδόματος στους 
στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και 
εκτάκτου βοηθήματος στους απόστρατους - 
μερισματούχους.
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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.ίαρ. Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, σχετικά με τη 
19 διατήρηση, καλλιέργεια, προβολή και
ν.2026/92) διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο 

εξωτερικό.

2317/95
Υπ. Εξωτερ. άρθρο 2ο 
Υπ. Πολιτισμού παΡ 2

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, που εκδίδεταί 
μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση 
του παρόντος, με το οποίο καταρτίζεται ο 
οργανισμός του Ιδρύματος Ελληνικού 
Πολιτισμού” που συστάθηκε με το έρθρο 19 
του ν. 2026/92 και καθορίζονται τα της 
λειτουργίας του σύμφωνα με το σκοπό του.

2337/95
ΦΕΚ190Α’
12/9/95

Υπ.Εξωτερικών άρθρο 2ο 
παρ. α ΥΑ/σείς 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. Μεταβιβάζει στο ΕΚΑΕΚ (ΟΕϋΕΡΟΡ) την 
κυριότητα του ακινήτου της μόνιμης 
εγκατάστασης αυτού, μετά την ολοκλήρωση 
της ανέγερσης των επ' αυτού κτιριακών 
εγκαταστάσεων. 2. Εγκρίνει το πρακτικό



παράδοσης - παραλαβής των κτιριακών 
εγκαταστάσεων της μόνιμης εγατάστασης 
του ΕΚΑΕΚ (ΟΕϋΕΕΟΡ). 3. α) Ορίζει τους 
εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου στις 
προβλεπόμενες Επιτροπές, β) εκδίδει 
διαπιστωτικές πράξεις για τη σύνθεση των 
ανωτέρω Επιτροπών κ.τ.λ.. 4. Καθορίζει 
κάθε λεπτομέρεια για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που 
απορρέουν από τις κυρούμενες Συμβάσεις.

Υ π .  Ε θ ν ικ ή ς  
Ο ικ ο ν ο μ ία ς

Υπ. Εμπορίου

2187/94 
ΦΕΚ 16Α’ 
8/2/1994

άρθρο 11 
παράγρ.ΐγ

Κοινή ΥΑ για ρύθμ. 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’).

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.



Υπ. Εθν.Οικον. 
Υπ. Εμπορ.

Υπ.
Εθν.Οικον.
Υπ.Οικον.

Υπ.
Εθν.Οικον.

Υπ.
Εθν.Οικον.
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2231/94 
ΦΕΚ 139Α’
31/8/1994

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος, μετά από γνώμη του 
άρθρο 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).

2232/94 
ΦΕΚ 140Α’
31/8/94

άρθρο 8 Πρόταση εκδ. ΠΔ/των , έπειτα από γνώμη 
παράγρ. 1 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.

2232/94 
άρθρο 11 
(τροποποί
ηση της 
παρ. 2 του 
αρθ. 20του 
π.δ.405/91) 
παρ. δ εδ.β

ΥΑ για καθορισμό της σύνθεσης και των 
οργάνων του Συμβουλίου Εξαγωγών και για 
ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά την 
οργάνωση και λειτουργία του.

- ΥΑ αρίθ. 63126/ΔΙΟΕ 1214/ 12. 10. 94 
(ΦΕΚ 781 Β’ 17/10/94).

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
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Υπ.
Εθν. Οικον.

Υπ.
Εθν. Οικον. 
Υπ.Β.,Εν. & 
Τεχνολογ.

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.

2234/94
άρθρο 1 ΥΑ για καθορισμό, κατά παρέκκλιση των
παράγρ.2β ρυθμίσεων του άρθρου 1 του ν. 1892/90 

(έννοια παραγωγικής επένδυσης), των 
κατηγοριών δαπανών των ως άνω κέντρων 
(κέντρων κοινής επαγγελματικής δράσης ή 
ίδιων κέντρων που ιδρύονται από πέντε 
τουλάχιστον επιχειρήσεις ενός κλάδου ή 
υποκλάδου του μεταποιητικού τομέα) στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό που υπάγονται 
στα κίνητρα του παρόντος νόμου, καθώς και 
κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την 
εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης 
αυτής. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για την 
εφαρμογή των κινήτρων επιχορήγησης και 
επιδότησης επιτοκίου.

- ΥΑ αριθ. 43959/25-1-95 (ΦΕΚ 62 Β’ 
/31.1.95).

2234/94
άρθρο 1 Κοινή ΥΑ με την οποία συνιστάται στο 
παρ. 8α Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Ειδική 

Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί 
για την υπαγωγή στις διατάξεις του 
παρόντος νόμου των υποβαλλόμενων 
επενδυτικών σχεδίων μεταποιητικών 
επιχειρήσεων ύψους άνω των πέντε (5) 
δισεκατομμυρίων και έως τα είκοσι πέντε 
(25) δισεκατομμύρια δραχμές.

(Προσθήκη της παραπάνω περιπτώσεως 
στην παράγρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 
1892/1990).

- ΚΥΑ αριθ. 43322/17.1..95 (ΦΕΚ 
38/τ.Β/23.1.95) ‘ Σύσταση της Ειδικής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της περίπτ. 
(ε) της παρ. 8 του ν. 1892/90 κ.λ.π. \

Τροποποποίηση της ως άνω με την υπ' 
αριθ. 22890/26.4.95 (ΦΕΚ 330/Β’/



28

Υπ.Εθν.Οικ.

Υπ.Εθν.Οικ.

Υπ.Εθν.Οικ. 
Υπ.Οικον. 
Υπ Μεταφ. 
& Επικ.

28.4.95).

2234/94
άρθρο 1 ΥΑ/σεις με τις οποίες συνιστώνται
παρ. 8β (προκειμένου 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).

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.

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.

2297/95 
ΦΕΚ 50Α’ 
8/3/95
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Υπ. Πρ.τ.Κ.
Υτι. Εξωτερ. 
Υπ. Εθν. Οικον.

Υπ. Πρ. τ. Κ. 
Υπ. Εθν. Οικον. 
Υπ. Οικονομ.

Υπ. Εθν.Οικ.
Υπ. Οικονομ. 
Υπ.Υγείας,Πρ.& 
Κοινών. Ασφαλ.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ /των με τα οποία 
άρθρο 1 συνιστώνται ή καταργούνται τα Γραφεία 
παράγρ. 2 Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που 

λειτουργούν σε Πρεσβείες, Γενικά 
Προξενεία και Προξενεία.

2297/95
Κοινή ΥΑ για προσδιορισμό της 

άρθρο 6 οργανωτικής διάρθρωσης, των θέσεων και 
παρ. 3 των επιμέρους αρμοδιοτήτων της Γ ενικής

Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Υπηρεσιών Εξωτερικού. Μέχρι την έκδοση 
της εν λόγω απόφασης ισχύουν οι διατάξεις 
των κοινών ΥΑ/σεων αριθ. 69800/ΔΙΟΕ - 
1042/30.9.1993 (ΦΕΚ 778 Β’) και αριθ. 
58905/ΔίΟΕ - 1112/16.9.1994 (ΦΕΚ 718Β’).

- ΚΥΑ αριθ. 38673/ΔΙΟΕ 563/18.5.95 - 
(ΦΕΚ 466/Τ.Β/25.5.95).

2320/95 
ΦΕΚ 133Α’
22/6/95

άρθρο 1 ΚΥΑ με την οποία, σε περίπτωση που ο 
παρ. 1 γ δείκτης τιμών καταναλωτή αυξηθεί μέσα 
τελ. εδαφ. 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. Ως συντάξεις ή βοηθήματα 
για τη χορήγηση τωνανωτέρω αυξήσεων 
νοούνται τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη 
για τη χορήγηση της Α.Τ.Α., καθώς και οι 
ποσοστιαίες αυξήσεις που χορηγήθηκαν 
μετά την κατάργηση της Α.Τ.Α., σε 
εφαρμογή των νόμων περί εισοδηματικής 
πολιτικής.

2324/95 
ΦΕΚ 146Α’ 
17/7/95
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Υπ. Εθν. Οικον.
άρθρο 3 
παρ.6 (2) 
(αντικ.αρ.
14 ν. 
1806/88)

ΥΑ με την οποία ανατίθενται στον Πρόεδρο 
του Χρηματιστηρίου αρμοδιότητες 
κυβερνητικού επόπτη, ύστερα από γνώμη 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Υπ.Πρ.τ.Κ.
Υπ. Εθν. Οικον.

2324/95 
άρθρο 6 
παρ. 3

ΚΥΑ με την οποία εγκρίνονται οι κανονισμοί 
εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. οι 
οποίοι συντάσσονται από το Δ.Σ. του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Α.Ε..

Υπ.Εθν.Οικον.
2324/95 
άρθρο 31 
παρ. 3 
εδαφ.τελ.

ΥΑ εγκριτική τών κανονισμών που 
καταρτίζονται από το Δ.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και αφορούν τις 
λεπτομέρειες διενέργειας των δαπανών, 
της σύνταξης του ισολογισμού, της 
οργάνωσης και λειτουργίας των οικονομικών 
υπηρεσιών του οργανισμού κ.τ.λ..

Υπ. Εθν.Οικον. 
Υπ. Οικονομ.

2324/95 
άρθρο 35 
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.

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.).

Υπ. Εθν. Οικον. 
Υπ. Οικονομ.

2324/95 
άρθρο 56 
παρ. 1

Πρόταση έκδοσης, εντός 6 μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου, 
εφάπαξ εκδιδόμενου ΠΔ/τος με το οποίο 
τα πιστωτικά ιδρύματα με τη μορφή
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πιστωτικών συνεταιρισμών του ν. 1667/86 
θα ενταχθούν στο Τ.Ε.Κ.

Υπ. Βιομ.Εν.&Τ. 
Υπ. Εθν.Οικον.

2324/95 
άρθρο 58 
παρ. 10 
(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'ίου 1995 παρέχεται με 
την ίδια ΚΥΑ ποσοστό επιχορήγησης και 
επιδότησης επιτοκίου μέχρι 45% του 
κόστους της παραγωγικής επένδυσης κατά 
περίπτωση.

Υπ. Εθν. Οικον.
2324/95
άρθρο 58 ΥΑ/σεις με τις οποίες ορίζονται οι
παρ. 23 αναγκαίοι περιορισμοί και παρεκκλίσεις από 
(αντικ. παρ. τις διατάξεις του παρόντος νόμου στην 
1 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.

Υπ. Εθν. Οικον.
2324/95
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).

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

παρ. 39α διαδικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής
της προηγούμενης παραγράφου (παροχή 
επιχορήγησης - δωρεάν ενίσχυσης του 
Δημοσίου στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές 
μονάδες και άλλες επιχειρήσεις και μη
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κερδοσκοπικούς φορείς που επλήγησαν από 
τις πλημμύρες του Ιανουάριου 1994, 
Οκτωβρίου 1994 , Δεκεμβρίου 1994 στις 
αντίστοιχα μνημονευόμενες περιοχές).

2324/95
Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 61 ΚΥΑ με την οποία θα ρυθμίζουν τα άμεσα 
Υπ. Δικαοσ. 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.

2328/95 
ΦΕΚ 159Α’ 
3/8/95
άρθρο 15

Υπ. Εθν. Οικον. παρ. 3 
Υπ. Οικονομικών 
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

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).

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

2330/95
ΦΕΚ172Α’
22/8/95

άρθροθ ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται το ποσό και 
παρ.1 οι όροι του δανείου και το ποσοστό

καλύψεως αυτού από το Δημόσιο και την 
Τ.Ε. (μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού 
στην Τράπεζα Κρήτης ).

2330/95
Υπ.Εθν.Οικον. άρθρο 8
Υπ. Οικονομ. παρ. 1

ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται η 
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).
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2331/95 
ΦΕΚ 173Α’
24/8/95

άρθρο 7
Υπ. Εθν. Οικον. Παρ. 7 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
Υπ. Οικονομικών 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.
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Υπ.
Οικονομικών

Υπ.Οικονομ.

Υπ. Οικον.

Υπ. Εθν.Οικ. 
Υπ. Οικον.

2187/1994 
ΦΕΚ 16Α’
8/2/1994]

άρθρο 1
παράγρ. 4 ΥΑ, δημοσιευτέα στην ΕτΚ, με την οποία 

δύναται να εξουσιοδοτείται η Τ.Ε. , ως 
εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου, να 
εξευρίσκει στις διεθνείς χρηματαγορές δάνεια 
σε αλλοδαπό νόμισμα κ.τ.λ.. Με αυτή την ΥΑ 
καθορίζονται τα πλαίσια αρμοδιοτήτων και 
ενεργειών της Τ.Ε. και κάθε λεπτομέρεια.

{ΥΑ αριθ. 2014429/2204/0023/ 8.3.94, ΦΕΚ 
160 β ' /10.3.94}

2187/94
άρθρο 3 ΠΔ /τα με τα οποία καθορίζονται τα προϊόντα 
παρ. 1 που υπόκεινται σε φυσική απομείωση, τα

ποσοστά της απομείωσης, καθώς και των όρων 
και των προϋποθέσεων για την αναγνώριση 
των απωλειών αυτών.

2187/94
άρθρο 4 ΥΑ για καθορισμό των αναγκαίων
παράγρ. 6.ι λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης της 
εδάφ. γ καταβολής σε δόσεις των χρεών των

οφειλετών των σεισμόπληκτων περιοχών του 
νομού Ηλείας .

{αριθ. ΥΑ 1020724/ 269/Α 002 20.2.94, ΦΕΚ 
131 Β’ 24 /2 /94 .}

2187/94
άρθρο 6 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος για καθορισμό της 
παράγρ. 1 σύνθεσης, των αρμοδιοτήτων και του τρόπου 
εδάφ. 2 λειτουργίας του ειδικού συντονιστικού 

οργάνου που συνιστάται στο Γ.Λ.Κ. (Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους) με σκοπό τη 
διευκόλυνση και μεθόδευση της διαδικασίας 
ελέγχου των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από την από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση και εκτελούνται από ΝΠΔΔ, OTA, 
Δημόσιες Επιχειρήσεις, ΝΠΙΔ, ιδιωτικούς 
φορείς, φυσικά πρόσωπα.
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Υπ. Εθν. Οικ 
Υπ. Οικον.

Υπ. Οικονομ.

Υπ.ΕΘ.Οικ. 
Υπ. Οικον.

Υπ.Οικον.

2187/94 Κοινές ΥΑ για τη συγκρότηση των ελεγκτικών 
άρθρο 6 και 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.

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

2198/94 
ΦΕΚ 43 Α’
22/3/94

ΥΑ με την οποία θα χορηγηθεί , στην 
αρθ.1 περίπτωση που θα αυξηθεί ο Δείκτης Τιμών
παράγρ. 2 Καταναλωτή κατά το τρέχον έτος κατά 

ποσοστό ανώτερο του 10%, διορθωτικό 
ποσοστό αύξησης , το οποίο θα καλύπτει τη 
διαφορά των ως άνω χορηγούμενων 
αυξήσεων και του τιμαρίθμου.

2198/94 ΥΑ με την οποία καθορίζεται ειδικός τρόπος
αρθ. 14 επίλυσης των φορολογικών διαφορών που
παράγρ. 1 προκύπτουν από τις παραπάνω εκκρεμείς 

φορολογικές υποθέσεις ( τις αναγόμενες σε 
παρελθούσες μέχρι και το έτος 1992 
χρήσεις και αφορούν στη φορολογία 
εισοδήματος και λοιπές φορολογίες σε 
σχέση με τις επιχειρήσεις και τους
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ελεύθερους επαγγελματίες).

{ΥΑ αριθ. 1049691/3184/0009α/27.4.94, 
ΦΕΚ 354Β’ , 13/5/94.}

Υπ. Οικον. 2198/94 
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.

Υπ. Οικονομ. 2198/94 
αρθ. 20 
παράγρ. 4

ΥΑ με την οποία ρυθμίζονται οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής 
των τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων 
στις διαπραγματεύσεις σύναψης των 
συμβάσεων των παραγρ. 1-3, και κάθε 
σχετική λεπτομέρεια.

{  ΚΥΑ αριθ. 2032320/9.5.94, ΦΕΚ 371 Β’ 
19/5/94.}

2206/94 
ΦΕΚ 62 Α’ 
20/4/1994

Υπ. Οικον. αρθ. 2
παράγρ. 10

ΥΑ με την οποία ορίζεται εισητήριο 
εισόδου στα καζίνα ορισμένων περιοχών. Με 
ίδια απόφαση ορίζεται η τιμή εισητηρίου και 
το ποσοστό που θα αποδίδεται στο 
Δημόσιο.

2214/1994 
ΦΕΚ 75Α’ 
11/5/1994

αρθ. 3
Υπ. Οικον.

ΥΑ/σεις με τις οποίες μπορεί να
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παράγρ. 5 αναπροσαρμόζεται το ελάχιστο εισόδημα 
των περιπτώσεων της παράγρ. 13 του 
άρθρου 1 του παρόντος νόμου (επιχειρήσεις 
εκμετάλλευσης δωματίων, κάμπιγκ, 
επιβατικών αυτοκινήτων). Η 
αναπροσαρμογή να μην υπερβαίνει τη 
μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του 
προηγούμενου έτους με βάση στοιχεία της 
Ε.Σ.Υ.Ε..

2214/94
Υπ. Οικον άρθρο 3 

παρ. 5
ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος 
και 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).

2214/94
Υπ. Οικον. αρθ.4

παράγρ. 5
ΥΑ/σεις για καθορισμό: α) των 
λεπτομερειών και διαδικασιών εφαρμογής 
του άρθρου αυτού (προσδιορισμό ελάχιστου 
κόστους κατασκευής οικοδομών), β) της 
συγκρότησης της επιτροπής που 
προβλέπουν οι διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου καθώς και κάθε αναγκαίας 
δαπάνης, γ) του τύπου κ.τ.λ. του χρόνου 
υποβολής των δηλώσεων που απαιτούνται 
για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, δ) των υποχρεώσεων των 
προσώπων της παρ. 1 (εργολάβων, 
υπεργολάβων κ.τ.λ.).

2214/94
Υπ. Οικον. αρθ. 5

παράγρ. 4
ΥΑ/σεις για καθορισμό: α) των 
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 5 
(προσδιορισμό ακαθάριστων εσόδων 
εργολάβων), β) του τύπου κτλ και του 
χρόνου υποβολής δηλώσεων που 
απαιτούνται για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 5.



38

Υπ. Οικον. 
Υπ.Γεωργ.

Υπ. Οικον. 
Υπ. Γεωργ.

Υπ. Οικον.

Υπ. Οικον. 
Υπ.Υγ.Πρ. & 
Κοινών. Ασφ.

2214/94
αρθ. 6 Κοινή ΥΑ με την οποία καθορίζονται: α) Τα
παράγρ. 1γ προσδιοριστικά στοιχεία που διαμορφώνουν 

την πρόσοδο από το έδαφος, β) την 
πρόσοδο από την εργασία, γ) την πρόσοδο 
από το κεφάλαιο, δ) την μέθοδο
υπολογισμού των βασικών αυτών 
συντελεστών παραγωγής της γεωργικής 
εκμετάλλευσης, ε) κάθε άλλη λεπτομέρεια 
σχετικά με την παράγρ. αυτή
(Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού 
εισοδήματος).

{ΥΑ αριθ. 1135648/2415/Α 0012/21.11.94,
ΦΕΚ 929 Β ’ 14.12.94.}

2214/1994
αρθ. 10 Κοινή ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα
παράγρ. 2 στοιχεία για τις επαληθεύσεις (τις

ελεγκτικές), οι διαδικασίες και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου αυτού.

2214/94
αρθ. 35 ΥΑ για καθορισμό κάθε αναγκαίας 
παράγρ. 1 λεπτομέρειας για τη διαδικασία 

εκκαθάρισης και πληρωμής του 
αναλογούντος τόκου σχετικά με την 
επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 
φόρου, δασμού ή προστίμου.
(Προσθήκη στο άρθρο 38 του Ν. 1473/84)

{ΥΑ αριθ. 1089911/7087-19/0016 , 2 .8 .94  
‘Έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων φόρων, τελών κλπ’.}

2214/94
αρθ.46 Κοινή ΥΑ με την οποία θα καθορίζονται τα
(κεφ.Θ’) δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέτει 

ο ενδιαφερόμενος ( επιχειρηματίας που ήδη 
παρασκευάζει ουσίες της κατηγορίας 1, 
παράρτ. 1) για να λάβει έγκριση.
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Υπ.Οικον.Υπ. 
Υγ.Πρ.& 
Κοινών. Ασφ.

Υττ. Οικονομ.

Υπ. Οικον.

2214/94
αρθ.46 Κοινή ΥΑ με την οποία μπορούν να
παράγρ. 10 προσθέτονται ή να αφαιρούνται ή να 

μεταφερονται ουσίες από τη μία κατηγορία 
του παραρτ. 1 στην άλλη ακολουθώντας τις 
κοινοτικές και διεθνείς εξελίξεις και να 
ρυθμίζονται οι διαδικασίες διακίνησης και 
ελέγχου των ουσιών καθώς και να 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες των 
αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Ε.Ο.Φ. 
για την κατηγορία 1 και του Γενικού Χημείου 
του Κράτους για τις 2 & 3.

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

Μελετών, ο τρόπος αντικατάστασης των 
μελών του και όποιο άλλο αναγκαίο μέτρο 
για τη λειτουργία του.

2215/1994 
ΦΕΚ 77Α’
11/5/1994

αρθ. 3 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος
παράγρ. 4 λειτουργίας της επταμελούς Επιτροπής που 

συνιστάται με το άρθρο 3, με αρμοδιότητες 
την απογραφή των πραγμάτων που 
περιλαμβάνονται στην ακίνητη και κινητή 
περιουσία του έκπτωτου Βασιλιά Κων/νου 
Γλύξμπουρκ , τη διενέργεια όλων των 
πράξεων διοίκησης και διαχείρησης και την 
άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που θα 
ανατεθεί στην Επιτροπή αυτή με σχετική 
ΥΑ του Υπ. Οικονομικών.



2227/94
ΦΕΚ129Α’
11/8/94
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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.

2227/94
Υπ. Οικονομ. άρθρο 16 ΥΑ για καθορισμό της διαδικασίας και κάθε 

παράγρ. 2δ αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή 
των ανωτέρω διατάξεων (παροχή 
ανεπιφύλακτα εγγύησης του Ελληνικού 
Δημοσίου, έναντι εμπραγμάτων
ασφαλειών, για την κάλυψη των 
ρυθμιζομένων οφειλών από παλαιότερα 
δάνεια επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες - ανεξάρτητα από την έδρα 
τους - στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, 
Έβρου, Φλώρινας, Κιλκίς, Εύβοιας και 
Καστοριάς).

2227/94
Υπ. Οικον. αρθ. 16 ΥΑ με την οποία καθορίζεται ο τρόπος και η

παράγρ. 5 διαδικασία πληρωμής (από το Δημόσιο) των 
ταχυδρομικών τελών αλληλογραφίας των 
συμβολαιογράφων και αμίσθων
υποθηκοφυλάκων με το Δημόσιο, που 
αφορούν την αποστολή συμβολαιογραφικών 
πράξεων ή την παροχή πληροφοριακών 
στοιχείων.

(Προσθήκη στο ν. 2065/92 στο τέλος του 
άρθρου 68).

{ΥΑ αριθ. 2058040/2397/0095/12.9.94, 
ΦΕΚ 710 Β' /94 . }
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Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Πολιτισμού

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ. 
Υπ.
Υγείας, Προν.& 
Κοινών. Ασφ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

2238/94 
ΦΕΚ 151Α*
16.9.94

κεφ. Α’ ΚΥΑ/σεις για καθορισμό των ν.π. που 
αρθ.8.1 ε επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς (για την 
στ,εδ.5 εφαρμογή των διατάξεων περί έκπτωσης 

δαπανών απ’ το συνολικό εισόδημα)

2238/94
αρθ. 8 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται τα
αριθ. 8 αγαθά και οι υπηρεσίες, καθώς και τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 
αναγνώριση της συνδρομής των 
προϋποθέσεων για τον υπολογισμό των 
αφορολογήτων ποσών που ορίζονται από το 
άρθρο αυτό.

2238/94
αρθ. 8 ΚΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται τα
αριθ. 8,εδ.β δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για 

την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας

2238/94
Κεφ. Β’ ΥΑ με την οποία καθορίζεται το
αρθ. 11 περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης αυτού

του φόρου (εισοδήματος από ακίνητα) και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

2238/94
αρθ. 12 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζεται η 
εδ. δ διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για την

εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου 
εδαφίου (σχετικά με τους τόκους 
καταθέσεων).

2238/94
αρθ. 14 ΥΑ/σεις για καθορισμό της φορολογικής 
αριθ. 1 δ αρχής που είναι αρμόδια για την επιστροφή 

του φόρου στο δικαιούχο σε περίπτωση που 
το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε
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Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ. 
Υπ.Πολιτισμού

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικον.

Υπ. Οικονομ.

υπερβαίνει αυτό που οφείλεται

2238/94
αρθ. 23 ΥΑ/σείς με τις οποίες καθορίζονται τα 
1Υ δικαιολογητικά που απαιτούνται για την

αναγνώριση του δικαιώματος διενέργειας 
των εκπτώσεων (από το ακαθάριστο 
εισόδημα από ακίνητα).

2238/94
κεφ. Γ’ ΚΥΑ/σείς με τις οποίες καθορίζονται, μετά
άρθρο 31 από έλεγχο του Πολιτισμού, τα ν.π. που

επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς για την 
εφαρμογή αυτών των διατάξεων (λογιστικός 
προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος).

2238/94
άρθρο 32 ΥΑ /σεις με τις οποίες καταρτίζονται οι
αριθ. 2 πίνακες των μοναδικών συντελεστών

καθαρού κέρδους για κάθε κατηγορία 
επιχειρήσεων

2238/94
αρθ. 35 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται οι
παράγρ. 5 λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής

των διατάξεων αυτού του άρθρου που 
αφορά τον προσδιορισμό του ελάχιστου 
κόστους κατασκευής οικοδομών ως βάσης 
προσδιορισμού των φορολογικών 
υποχρεώσεων.

{  ΥΑ αριθ. 1137140/2439/Α0012.}

2238/94
αρθ. 36 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται οι
παρ. 4 λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής

των διατάξεων αυτού του άρθρου ( 
προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων των 
εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά 
επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε 
επιμέρους εργασία σε ανεγειρόμενες 
οικοδομές), ο τύπος, το περιεχόμενο, η 
διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των
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Υπ. Οικον. 
Υπ.Γεωργ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

δηλώσεων κ.τ.λ..

2238/94
Κεφ. Δ’ Κοινή ΥΑ για την εξειδίκευση της άνω 
άρθρο 42 (σχετικά με τον προσδιορισμό καθαρού 
παράγρ. 1 γεωργικού εισοδήματος ) αντικειμενικής 

μεθόδου.

{ΚΥΑ αριθ. 1135648/2415/Α0012/ΠΟΛ. 
1270/21.11.94, ΦΕΚ 929 Β’ 14/12/94.}

σχετική και η ΥΑ Υπ. Οικονομ. αριθ. 
1055230/1166 (ΦΕΚ 460 Β’ /95) 
“ Εγκριση συμπληρώσεως των πινάκων 
προσδιορισμού καθαρού γεωργικού 
εισοδήματος”.

2238/94
άρθρο 42 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται οι 
παρ. 7 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.

2238/94
άρθρο 43 ΥΑ με τις οποίες καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής 
καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για την αναγνώριση της συνδρομής των 
ροϋποθέσεων των εκπτώσεων (του 
εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις).

2238/94 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται οι
αρθ. 44 λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής
παρ. 2 των διατάξεων του άρθρου αυτού

(απαλλαγές του εισοδήματος από 
γεωργικές επιχειρήσεις) οι υποχρεώσεις 
των προσώπων της παρ. 1 αυτού του 
άρθρου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την αναγνώριση της συνδρομής των
προϋποθέσεων των απαλλαγών αυτού του 
άρθρου.
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Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ.Οικον.

2238/94
άρθρο 52 ΥΑ με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το 
παρ. 4 β περιεχόμενο της δήλωσης, όπως και κάθε
εδ. γ άλλη σχετική λεπτομέρεια για την

εφαρμογή της παραγρ. αυτής (προκαταβολή 
φόρου για αρχιτέκτονες και μηχανικούς ).

2238/94 
άρθρο 55 
παρ.1, 
στ (δδ)

ΥΑ/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).

2238/94
άρθρο 56 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζεται ο 
παρ. 2 τρόπος παρακράτησης του φόρου και κάθε

άλλη σχετική λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού 
(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από 
γεωργικές επιχειρήσεις).

2238/94
άρθρο 57 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται 
παρ. 7 λεπτομερέστερα ο τρόπος παρακράτησης

και ιδιαίτερα ο τρόπος αναγωγής των 
αμοιβών σε ετήσιο εισόδημα κ.τ.λ. και 
γενικά ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού 
(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες).

2238/94
άρθρο 60 ΥΑ/σεις με τις οποίες ορίζεται ο τύπος και 
παρ. 3 & 8 το περιεχόμενο των δηλώσεων αυτού του 

άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

{ΥΑ 1132752/2385/Α 0 0 12/ΠΟΛ. 1277/
5.12.94, ΦΕΚ 936 Β’ 12.12.94 “ Τύπος και
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περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης 
φόρου εισοδήματος μισθωτών
υπηρεσιών “.}

Υπ. Οικονομ.
2238/94 
άρθρο 61 
παρ. 1 1

ΥΑ/σείς με τις οποίες καθορίζεται η 
ελάχιστη έκταση, σε σχέση με το είδος της 
καλλιέργειας, το ύψος του επιστρεφόμενου 
φόρου προστιθέμενης αξίας και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια (για όσους κατέχουν ή 
καλλιεργούν ορισμένη έκταση γεωργικής 
γης καθώς και για όσους εισπράττουν φόρο 
προστιθέμενης αξίας).

Υπ. Οικονομ.
2238/94 
άρθρο 61 
παρ. 2γ

ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της 
παραγράφου (οι έγγαμοι ως υπόχρεοι σε 
επίδοση δήλωσης).

Υπ. Οικονομ.
2238/94 
άρθρο 62 
παρ. 6

ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζεται κάθε 
φορά ο τύπος και το περιεχόμενο της 
δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή 
άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται.

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

ΥΑ/σεις 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).

Υπ. Οικονομ.
2238/94 
άρθρο 66 
παρ. 3

ΥΑ/σεις με τις οοίες καθορίζονται οι 
αρχές, οι κανόνες, ο τρόπος, τα κριτήρια, τα 
στοιχεία και γενικά οι διαδικασίες και 
επαληθεύσεις που πρέπει να ακολουθούνται
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κατά τον έλεγχο των δηλώσεων , ο οποίος 
προβλέπεται από το α’ εδάφιο της παρ. 1 
και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

2238/94
Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 73 ΚΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζεται η
Υπ. Οικονομ. παΡ· 4 διαδικασία εφαρμογής της παρ. 1 και κάθε

λεπτομέρεια (επιβράβευση ειλικρίνειας).

2238/94
Υπ. Οικονομ. άρθρο 81 ΥΑ με την οποία με την οποία καθορίζεται ο

παρ. 1 τύπος και το περιεχόμενο του
πιστοποιητικού και της υπεύθυνης δήλωσης 
και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την 
εφαρμογή του άρθρου αυτού (υποχρεώσεις 
συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων,
τραπεζών) και του άρθρου 88 (κυρώσεις σε 
όσους δε δηλώνουν το εισόδημα από 
ακίνητα).

2238/94
Υπ. Οικονομ. άρθρο 81 ΥΑ/σείς για ρύθμιση των λεπτομερειών 

παρ. 7εδ.2 αυτής της παραγράφου (για τις τράπεζες).

2238/94
Υπ. Οικονομ. άρθρο 81 ΥΑ με την οποία ορίζεται το έγγραφο που 

παρ. 11 αναπληρώνει τη βεβαίωση της
προηγούμενης παραγράφου (του
προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας και 
οικονομικής υπηρεσίας άτι τα 
μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία έχουν 
περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος) κ.τ.λ..

2238/94
Υπ. Οικονομ. άρθρο 82 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται τα στοιχεία
Υπ. Γεωργίας παρ. 7 για τις επαληθεύσεις, οι διαδικασίες που

πρέπει να ακολουθούνται και κάθε
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 
προηγούμενης παραγράφου.
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2238/94
Υπ. Οικονομ. άρθρο 85 ΥΑ/σεις με τις οποίες ορίζεται για όλη τη

παρ. 9 χώρα 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).

2238/94
Υπ. Εθν. Οικον. άρθρο 99 
Υπ. Οικονομ. παΡ· 2β 
Υπ. Βιομ.,Εν.&Τ 
Υπ. Εμπορίου

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία 
ρυθμίζεται το ύψος του ποσού που μπορούν 
να διανέμουν οι ανώνυμες εταιρίες από τα 
κέρδη τους στους εργαζομένους,οι όροι και 
οι προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών καθώς 
και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

2238/94
Υπ. Οικονομ. άρθρο 100 ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα αναγκαία 

παρ. 2β δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό του 
καθαρού κέρδους που προκύπτει από τη 
μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής 
επιχείρησης στην Ελλάδα κ.τ.λ..

2238/94
Υπ. Οικονομ. άρθρο 107 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζεται ο τύπος 

παρ. 5 και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου
εισοδήματος ( των ν.π. του άρθρου 101) 
καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα 
στοιχεία που υποβάλλονται μαζί με αυτή.

ΥΑ αριθ. 1050629/10263 (ΦΕΚ 403 Β’ 
11.5.95) σχετικά με τα ν.π.
κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκτός των 
κατηγοριών των αμέσως επόμενων 
τριών ΥΑ/σεων.

ΥΑ αριθ. 1050630/ 10265 (ΦΕΚ 416
Β715.5.95) σχετικά με τις τραπεζικές
ασφαλιστικές Επιχειρήσεις.

ΥΑ αριθ.1050631/10266/18.4.95 (ΦΕΚ 
418 Β’ 15.5.95) σχετικά με τις ε.π.ε..

ΥΑ αριθ. 1050628/10264, (ΦΕΚ 436
Β’/95) σχετικά με τις ημεδαπές α.ε.
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με μετοχες ονομαστικές και ανώνυμες, 
μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Υπ. Οικονομ

Υπ. Οικονομ.

2271/94
ΦΕΚ229Α’
23/12/94
άρθρο 1 ΥΑ, με την οποία εξειδικεύονται τα χρέη
παρ. ιδ που διαγράφονται, τα δάνεια και οι λοιπές

υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το Ελληνικό 
Δημόσιο, η διαδικασία διαπίστωσης, 
βεβαίωσης και διαγραφής τους, καθώς και οι 
υπηρεσίες που εντέλλονται για τη σύνταξη 
των αναγκαίων πράξεων (σχετικά με τη 
ρύθμιση χρεών Ολυμπιακής Αεροπορίας 
Α.Ε.).

2275/94
ΦΕΚ238Α’
29/12/94

άρθρο 5ο ΥΑ/σεις, που δημοσιεύονται στην ΕτΚ , με 
παρ. 5 τις οποίες δύναται σε εξαιρετικές

περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων 
θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται 
σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό 
φορολογουμένων, να αναστέλλεται στις 
πληγείσες περιοχές η είσπραξη των 
ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο για 
χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να 
ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών 
μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, 
με μερική ή ολική απαλλαγή από τις 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, 
που κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

- ΥΑ αριθ. 1071130/5597 - 20/0016
“Παράταση προθεσμιών υποβολής 
δηλώσεων και αναστολή καταβολής 
βεβαιωμένων χρεών στις ΔΟΥ των Νομών 
Γεβενών και Κοζάνης, που επλήγησαν από 
το σεισμό της 13ης Μαϊου 1995”.****

* * * *  Με όχι έντονους χαρακτήρες είναι 
τυπωμένες πράξεις που δεν μας έχουν 
κοινοποιηθεί αλλά έχουν περιέλθει σε γνώση 
μας από τα ΦΕΚ ή τα δοκίμια (οι οποίες είτε 
έχουν εκδοθεί είτε βρίσκονται υπό έκδοση/.
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2275/94
Υπ. Οικονομ. άρθρο 7ο ΥΑ/σεις με τις οποίες ρυθμίζεται η 

(άρθ. 36α διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
παρ. 14) για την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου αυτού (συμπληρ. των διατάξεων του 
ν. 1642/86 και τουν. 2093/92 σχετικά με το 
ειδικά καθεστώς φορολογίας των 
υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που 
παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και 
αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή 
αρχαιολογικής αξίας).

Υπ. Οικονομ.
2275/94
άρθρο 7ο ΥΑ/σεις με τις οποίες ρυθμίζεται η
(άρθ. 36β διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
παρ. 9) για την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου αυτού (συμπληρ. των διατάξεων του 
ν. 1642/86 και του ν. 2093/92 σχτικά με το 
Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις 
πωλήσεις σε δημοπρασία).

2275/94
Υπ. Οικονομ. άρθρο 9ο ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζεται η

παρ. 2 διαδικασία εκποίησης των μετοχών και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων 
σχετικά με την διαδικασία μετατροπής 
ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές των 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο ανωνύμων 
εταιριών και λοιπές ρυθμίσεις.

ΥΑ αρίθ. 1003514/1028 12.1.95 (ΦΕΚ 20 
Β’).

ΥΑ αριθ. 1075273/10428 (ΦΕΚ 597 
Β77.7.95) τροποπ. της πιο πάνω ΥΑ.

2303/95 
ΦΕΚ 80 Α’
5/5/95

Υπ. Πρ τ Κ & άρθρο 1 Πρόταση έκδοσης ΠΔ /τος με το οποίο
Υπ Οικονομ παΡ· 2 μπορεί να συσταθεί στο Υπ. Οικονομικών

ειδική υπηρεσία σε επίπεδο διεύθυνσης για 
την εκκαθάριση, τον έλεγχο και την εντολή 
πληρωμής των αποδοχών των υπαλλήλων 
του Υπουργείου Οικονομικών.

■
■
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2303/95
Υπ. Πρ. τ Κ. άρθρο 1
Υπ. Οικονομ. παΡ· 2

• τελ. εδ.

2303/95 

άρθρο 1
Υπ. Οικονομ. παΡ· 3

2303/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 1 

παρ. 6

2303/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 13

ΥΑ με την οποία θα καθοριστούν οι 
ειδικότερες αρμοδιότητες των νέων 
τμημάτων, που θα συσταθούν στο Υπ. 
Οικονομικών με αρμοδιότητα την 
εκκαθάριση ελέγχου και την εντολή 
πληρωμής των αποδοχών των υπαλλήλων, 
μέχρι τη σύσταση της εδικής για το σκοπό 
αυτό υπηρεσίας (βλ. προηγούμενη διάταξη).

ΥΑ/σεις , που δημοσιεύονται στην ΕτΚ , με 
τις 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.

ΥΑ με την οποία θα τεθούν σε εφαρμογή, 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών διαδικασιών για τη μετάβαση στο 
καθιερούμενο νέο σύστημα πληρωμής 
αποδοχών, οι διατάξεις του παρόντος 
άρθρου.

ΥΑ με την οποία καθορίζεται η διαδικασία 
εφοδιασμού, αποθήκευσης και πώλησης των 
αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών ( 
από την α.ε. “ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.’’) καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου 
(που αποτελούν προσθήκη στο άρθρο 27 του 
ν. 827/1978).

2307/95 
ΦΕΚ 113Α’ 
15/6/95



51

ΥΑ με την οποία καθορίζονται η οργανωτική 
Υπ. Πρ. τ Κ. άρθρο 15 διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των
Υπ. Οικονομ. εδάφιο β ανωτέρω Διευθύνσεων (οι οποίες

συνιστώνται στο υπουργείο Οικονομικών - 
Γ.Λ.Κ. - και λειτουργούν στις αντίστοιχες 
έδρες των Νομαρχιακών Τομέων 
Ανατολικής, Δυτικής και Νότιας Αθήνας, της 
Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, για την εκκαθάριση 
και εντολή πληρωμής των εξόδων των 
ανωτέρω Νομαρχιακών Τομέων).

2320/95 
ΦΕΚ 133Α’ 
22/6/95

Υπ. Εθν. Οικον. άΡθΡ° 1 
Υπ. Οικονομ. παΡ· 1 Υ 
Υπ.Υγείας Πρ.&
Κοινών.Ασφαλ.

ΚΥΑ, η οποία θα εκδοθεί σε περίπτωση που 
ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξηθεί μέσα 
στο έτος 1995 κατά ποσοστά ανώτερο του 
6% , με την οποία θα χορηγηθεί διορθωτικό 
ποσά 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.

2322/95 
ΦΕΚ 143Α’
12/7/95

Υπ. Οικονομ. άρθρο 3 ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα
παρ. 3 διαδικαστικά 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 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
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Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Υγ.,Πρ.& 
Κ. Ασφαλ.

Υπ. Οικονομ.

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον, κατά το άρθρο 
93, έλεγχο και έγκριση.

2322/95
άρθρο 8 ΥΑ με την οποία καθορίζονται ο τρόπος 
παρ. 4 υπολογισμού της προμήθειας (το Ελληνικό

Δημόσιο για κάθε παροχή της εγγύησής του 
δικαιούται προμήθεια που υπολογίζεται ως 
ετήσιο ποσοστό μέχρι 2% επί του εκάστοτε 
εγγυημένου ποσού κατά κεφάλαιο και 
τόκους), η διαδικασία είσπραξης από τα 
πιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς, 
απόδοσης των σχετικών ποσών στο 
Δημόσιο και βεβαίωσης ως εσόδου του 
Ελληνικού Δημοσίου των ποσών που δεν 
εισπράττονται, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

2335/95 
ΦΕΚ 185Α’
6/9/95

άρθρο 20 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
εδ. 1 αποδοχές των ανώτατων οργάνων διοίκησης

(Διοικητών και Υποδιοικητών) του Ι.Κ.Α. και 
του Ο.Γ.Α..

2343/95 
ΦΕΚ 211Α'
11/10/95

άρθρο 1 ΥΑ/σεις με τις οποίες ορίζεται ο χρόνος 
παρ.2 εδ. β έναρξης της λειτουργίας της και οι 

αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της 
διάταξης αυτής (με την οποία συνιστάται 
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής 
Πολιτικής στο Υπουργείο Οικονομικών).

2343/95
άρθρο 1 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
παρ. 5 καθορίζονται οι διευθύνσεις και λοιπές

υπηρεσίες που συγκροτούν τις παραπάνω 
γενικές διευθύνσεις (παρ.4).
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2343/95
Υπ. Εσωτερ. άρθρο 2
Δ.Δ.& Αποκ. παΡ· 3
Υπ. Οικονομ.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
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..

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

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ορίζονται οι ειδικές περιφέρειες στα όρια 
των οποίων έχουν διανομαρχιακή κατά 
τόπον αρμοδιότητα τα Περιφερειακά 
Ελεγκτικά Κέντρα (υπηρεσίες φορολογικού 
ελέγχου που συνιστώνται με την παρ. 1).

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..

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.

2343/95
Υπ. Εσωτερ. άρθρο 5
Δ.Δ. & Αποκ. παρ. 3

Υπ. Οικονομ.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης της 
Υπηρεσίας Θησαυροφυλακίου που 
συνιστάται με την παράγρ. 1 ως υπηρεσία 
του Υπ. Οικονομικών.
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2343/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 5 

παρ. 3
ΥΑ/σεις με τις οποίες ρυθμίζονται τα 
θέματα λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Θησαυροφυλακίου.

2343/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 5 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται ο αναγκαίος
Υπ. Δημ.Τάξης παΡ· Ί4β 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.

2343/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 6 ΥΑ με την οποία συνιστώνται παραρτήματα

παρ. 1 γ της σχολής (Σχολή Επιμόρφωσης
Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών) και 
ορίζεται η σφραγίδα αυτής

2343/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 9 ΥΑ /σεις με τις οποίες εγκρίνονται οι

παρ. 6 κανονισμοί, που καταρτίζονται από το Δ.Σ.
της σχολής, με τους οποίους ρυθμίζονται τα 
θέματα εσωτερικής λειτουργίας της
σχολής, οργάνωσης και λειτουργίας
βιβλιοθήκης αυτής κ.τ.λ.

2343/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 9 ΥΑ με την οποία καθορίζεται ο χρόνος

παρ. 8 έναρξης της λειτουργίας της σχολής
(Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) . Από την έναρξη λειτουργίας 
της σχολής αυτής καταργείται η ομώνυμη 
σχολή του Υπ. Οικονομικών που συστήθηκε 
με το π.δ. 295/91 (ΦΕΚ 104 Α').

2346/95
ΦΕΚ220Α’
30/10/95
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Υπ.Οικονομ.
& αρμόδιου Υπ

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Εσωτ.,Δ.Δ. 
& Απ.
Υπ. Βιομ.,Εν.& 
Τεχνολογίας

άρθρο 2 ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται ο αριθμός
παρ. 2 των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών

εκτός έδρας 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.

2346/95
άρθρο 13 ΥΑ/σεις με τις οποίες ορίζονται η σύσταση 
παρ. 2 και η συγκρότηση των επιτροπών και

ομάδων εργασίας της προηγούμενης 
παραγρ. (επιτροπές και ομάδες εργασίας 
του υπουργείου Οικονομικών όπως π.χ. 
αναδιοργάνωσης υπηρεσιών), οαριθμός των 
μελών κ.τ.λ..

2359/95 
ΦΕΚ 241Α’
21/11/95

άρθρο 1 ΥΑ με την οποία ρυθμίζονται σύμφωνα με
παρ. 1 εδ.2 τις συνθήκες της αγοράς οι όροι έκδοσης

των ομολόγων (τα οποία αποτελούν ειδική 
παροχή μετοχικής ενίσχυσης για την 
εξυγίανση της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. η οποία 
προβλέπεται στο εδάφιο 1 της παραγράφου 
αυτής), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.

2359/95
άρθρο 1 ΥΑ με την οποία καθορίζονται σύμφωνα με 
παρ. 2 εδ.2 τις συνθήκες της αγοράς οι όροι έκδοσης 

των νέων ομολόγων, ο τρόπος 
αντικατάστασης των παλαιών με νέα και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2359/95
άρθρο 2 ΚΥΑ με την οποία εγκρίνεται - αφότου 
παρ. 5 εκδοθεί από την Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. όπως αυτή

υποχρεούται εντός ενός έτους σύμφωνα με 
την παράγραφο αυτή - ολοκληρωμένο και
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σύγχρονο πρόγραμμα οργανωτικής και 
διοικητικής αναδιάρθρωσης και
τεχνολογικού εκσυγχρονισού,
συμπεριλαμβανομένης και της σταδιακής 
μείωσης του μόνιμου προσωπικού κατά την 
έκταση που πλεονάζει και μέχρι 200 θέσεις 
στην πενταετία του προγράμματος 
εξυγίανσης, σύμφωνα με τα πρότυπα 
αντίστοιχων αναπτυξιακών οργανισμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 
περιλαμβάνει την επεξεργασία συστήματος 
Διοίκησης, Κανονισμού Λειτουργίας, 
Οργανογράμματος και Κανονισμού 
Υπηρεσίας.

ΥΑ με την οποία είναι δυνατό να παραταθεί 
η προθεσμία του ενός έτους που τίθεται 
στην Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τα 
παραπάνω, για έξι ακόμα μήνες.

2359/95
Υπ. Εθν.Οικ. άρθρο 4
Υπ. Οικονομ. παΡ ·1
Υπ.Βιομ.,Εν.&Τ.

ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατά τα 
ανωτέρω απορρόφησης ή μετάταξης 
υπαλλήλων.

Υπ. Οικονομ. 2359/95
Υπ. Εθν.Οικον. άρθρο 8
Υπ. Βιομ.,Εν.& παΡ· 2
Τεχνολ.

ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
κατηγορίες των δανείων για τα οποία 
παρέχεται επιδότηση επιτοκίου, η διάρκεια 
της παρεχόμενης επιδότησης, οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και οι διαδικασίες 
χορηγήσεώς της από τον ΕΟΜΜΕΧ στους 
ενδιαφερομένους, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου.

2362/95
ΦΕΚ247Α’
27/11/95

Υπ. Οικονομ. άρθρο 3 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
στοιχ. δ καθορίζονται τα όργανα, το περιεχόμενο, ο 

τρόπος άσκησης και η έκταση του ελέγχου 
αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
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2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 10 ΥΑ με την οποία καθορίζεται κάθε 

παρ. 4 εδ.γ λεπτομέρεια σχετική με την έκθεση που 
συντάσσεται μέχρι 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.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 11 ΥΑ με την οποία καθορίζεται ο τρόπος και η

παρ. 2 διαδικασία της εισπράξεως των δημοσίων
εσόδων , ο έλεγχος των εισπράξεων, καθώς 
και η καταβολή προμήθειας ή αμοιβής 
αυτών, η οποία βαρύνει το Δημόσιο (σχετικά 
με την - προβλεπόμενη από το πρώτο εδ. 
της παρ. 4 - δυνατότητα ανάθεσης της 
είσπραξης των δημοσίων εσόδων στις 
τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής 
ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα 
Ελληνικά Ταχυδρομία (Ε.Λ.Τ.Α.) ή και σε 
άλλες δημόσιες αρχές).

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 12 ΥΑ με την οποία επιτρέπεται η είσπραξη

παρ. 3 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.
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2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 13 ΥΑ με την οποία καθορίζεται κάθε

παρ. 4 λεπτομέρεια σχετική με την πιό πάνω
* προβλεπόμενη σύνταξη 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.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 15 ΥΑ /σεις με τις οποίες καθορίζονται οι 

παρ. 10 λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 16 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται, στις
και αρμ.Υπ. παΡ· 2 περιπτώσεις εγγραφής πιστώσεων για τις

μη αποκεντρωμένες υπηρεσίες, τα αρμόδια 
όργανα για την έγκριση των δαπανών και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 19 ΥΑ με την οποία ορίζεται κάθε φορά και για

ορισμένη χρονική περίοδο το ποσοστό των 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού που 
επιτρέπεται να διατεθούν από τους 
Διατάκτες, κατά κατηγορίες ή ομάδες 
δαπανών, χωρίς να αποκλείεται και η 
εξολοκλήρου διάθεση ορισμένων απ'αυτές.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 22 ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες

παρ. 4 β 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).


