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2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 22 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται και
Υπ. Τ.& Μ.Μ.Ε. παΡ· 5β αναπροσαρμόζονται οι τιμές των

δημοσιευμάτων, καθώς και κάθε σχετική 
λεπτομέρεια.

2362/95
Πρωθυπουργός άρθρο 25 Πρόταση έκδοσης ΠΔ /των με τα οποία
Υπ. Οικονομ. παρ.1 μπορεί να συνιστώνται στο Γ.Λ. Κ. - Υπ.

Οικονομικών, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού 
Ελέγχου για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και 
την εντολή πληρωμής δαπανών Ν.Π.Δ.Δ., 
Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων, αυτοτελών 
δημοσίων υπηρεσιών διοικητικά ή 
οικονομικά αποκεντρωμένων ή ανεξάρτητων 
κρατικών αρχών και οργανισμών κοινής 
ωφέλειας ή κοινωνικής ασφάλισης.
Με όμοια ΠΔ/τα μπορεί να ανατίθενται οι 
ανωτέρω αρμοδιότητες σε ήδη υφιστάμενες 
υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 25 ΥΑ/σείς με τις οποίες ρυθμίζονται τα της

παρ. 4 λειτουργίας των δια του παρόντος
συνιστώμενων υπηρεσιών, ανάλογα προς 
τις ιδιαιτερότητες των φορέων της παρ. 1 
και καθορίζεται κάθε αναγκαία για την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου λεπτομέρεια.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 26 ΥΑ /σεις με τις οποίες καθορίζονται τα 

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

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 26 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 

παρ. 3γ καθορίζονται ο τρόπος άσκησης του επί 
τόπου ελέγχου του άρθρου αυτού (επί των 
δαπανών, νομίμων και κανονικών), το 
περιεχόμενο αυτού, η διαδικασία διάθεσης
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των εξειδικευμένων υπαλλήλων για τη 
συνδρομή των ελεγκτικών οργάνων στην 
άσκηση του ελέγχου, ο χρόνος 
απασχόλησης των υπαλλήλων αυτών, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 26 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο

παρ. 7 καθορίζονται : α) η διαδικασία του ελέγχου,
της εκκαθαρίσεως και της εντολής 
πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου, τα 
αρμόδια όργανα, η ευθύνη αυτών, ο τύπος 
των ενταλμάτων, τα τηρούμενα στοιχεία και 
βιβλία, και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια, β) οι σταθερές και διαρκούς ή 
περιοδικού χαρακτήρα δαπάνες, που 
εξαιρούνται από την άσκηση ελέγχου των 
Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και 
πληρώνονται με άλλους τίτλους πληρωμής, 
υποκείμενες στον κατασταλτικό έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

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

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

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 35 ΥΑ με την οποία καθορίζεται ο χρόνος και η

διαδικασία : α) αποδόσεως στους τρίτους 
των υπέρ αυτών επιβαλλόμενων κρατήσεων 
επί των δαπανών του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και εισαγωγής στον 
Προϋπολογισμό των υπέρ του Δημοσίου 
κρατήσεων, β) αποδόσεως των εσόδων που 
εισπράττονται υπέρ τρίτων.

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

περιεχόμενο του τίτλου πληρωμής και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ( πρόκειται για 
τις ειδικά οριζόμενες στην παρ. 1 του ίδιου



άρθρου περιπτώσεις όπου επιτρέπεται να 
ενεργούνται πληρωμές χωρίς να απαιτείται 
η έκδοση χρηματικού εντάλματος).

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

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

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

2362/95
άρθρο 50 ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 

λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου (πάγιες 
προκαταβολές υλικού ή αξιών).

2362/95
άρθρο 58 ΥΑ με την οποία καθορίζονται ο τρόπος 
παρ. 3 κλεισίματος και θεωρήσεως των βιβλίων και

οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου (ετήσιο κλείσιμο 
διαχειριστικών βιβλίων).

2362/95
άρθρο 60 ΥΑ με την οποία ορίζονται τα σχετικά με
παρ. 5 την είσπραξη των εσόδων των

καταργούμενων λογαριασμών από φόρους, 
τέλη, παράβολα, εισφορές από οποιαδήποτε
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άλλη αιτία.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 62 

παρ. 4
ΥΑ με την οποία ρυθμίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής 
των προηγούμενων παραγράφων του 
παρόντος, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου αυτού (διαχείριση διαθεσίμων του 
Δημοσίου).

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 64 

παρ. 3
ΥΑ/σείς με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα 
σχετικά με : α) τη σύναψη των δημόσιων 
δανείων, β) τις δαπάνες γενικά 
συνομολόγησης ή έκδοσης των δανείων, γ) 
την προμήθεια κάθε είδους υλικού 
απαραίτητου για τη σύναψη και εξυπηρέτηση 
των δανείων, ε) την πραγματοποίηση και 
εξυπηρέτηση των δανείων, καθώς και τον 
τρόπο τακτοποίησης των εξόδων που 
πραγματοποιούνται για τη σύναψη και 
εξυπηρέτησή τους, στ) κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με τα δάνεια του Δημοσίου.
Με τις ΥΑ/σείς αυτές μπορεί να ορίζεται η 
πραγματοποίηση των ανωτέρω δαπανών, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
παρόντος νόμου.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 66 

παρ. 2
ΥΑ με την οποία καθορίζεται η μεταξύ των 
Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών 
διακίνηση χρημάτων του Δημοσίου .

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 67 

παρ. 1
Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία 
καθορίζονται α) η διάρθρωση και 
λειτουργία των Δ.Ο.Υ, β) τα καθήκοντα και 
οι ευθύνες των προϊσταμένων των Δ.Ο. 
Υ.,του προσωπικού αυτών και των 
υπολόγων, γ) το λογιστικό σύστημα των 
Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών, τα 
τηρούμενα από αυτές λογιστικά και 
διαχειριστικά βιβλία και ο τρόπος τηρήσεως
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αυτών.

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 69 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται τα

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

2362/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 70 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζεται ο

χρόνος αποδόσεως στο Δημόσιο των 
εισπραττόμενων από τους Ειδικούς Ταμίες 
εσόδων.

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

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

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

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

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

βιβλία για την εξυπηρέτηση και 
παρακολούθηση των χρηματικών 
δοσοληψιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Υπ.’ Οικονομ.

Υπ. Οικονομ.

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

2362/95
άρθρο 109 ΥΑ με την οποία εγκρίνεται η κατάρτιση 
παρ. 2 των προγραμμάτων της προηγούμενης

παραγράφου και καθορίζεται ο τρόπος 
ανάπτυξης αυτών, τα όρια προσπελάσεως 
των εμπλεκόμενων σ'αυτά υπηρεσιών, οι 
ασφαλιστικές δικλείδες, ο τρόπος τήρησης 
των αναγκαίων στοιχείων και λογιστικών 
βιβλίων και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική 
με την εφαρμογή των διατάξεων της 
προηγούμενης παραγράφου (χρήση 
μηχανογραφικών μέσων και συστημάτων 
πληροφορικής).

2362/95
άρθρο 110 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
παρ. 4 καθορίζονται οι βασικές αρχές του

Λογιστικού Σχεδίου του Δημοσίου και το 
περιεχόμενό του. Με το ίδιο ΠΔ 
καθορίζονται, μέσα στα πλαίσια του Γενικού 
Λογιστικού Σχεδιασμσύ του Δημοσίου, οι επι 
μέρους λογαριασμοί, τα τηρούμενα βιβλία 
και ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια.

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

Υπ.Εθν.Οικ. 
Υπ.Οικον. 
Υπ. Γεωργ.

Υπ.Οικονομ. 
Υπ. Γεωργίας

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

βρίσκονται μέσα στα παραπάνω κτήματα 
(ακίνητη περιουσία του έκπτωτου βασιλιά 
Κων/νσυ Γλύξμπουργκ) , ο φορέας ή οι 
φορείς στους οποίους ανατίθεται η διοίκηση 
κ.τ.λ. και κάθε λεπτομέρεια.

2237/94 
ΦΕΚ 149Α’
15/9/94

άρθρο 1 Κοινή ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα 
παράγρ. 1 μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για την 

εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 
2079/1992 του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 
1992 “για τη θέσπιση κοινοτικού 
καθεστώτος παροχής ενισχύσεων στην 
πρόωρη συνταξιοδότηση των Γεωργών” . 
Καθορίζονται ιδίως οι όροι που πρέπει να 
πληρούνται, το ύψος της ετήσιας 
αποζημίωσης και η διαδικασία ένταξης στο 
μέτρο.

{ΚΥΑ αρ ιθ . 407756/6081, 20/09/1994.}

ΥΑ (Υπ. Γεωργίας) αριθ. 
414535/6194/23.9.1994 
“ Λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου 
της πρόωρης Συνταξιοδότησης των 
Αγροτών στα πλαίσια του Κανονισμού 
2079/92*.

2237/94
άρθρο 1 Κοινή ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
παράγρ. 6 λεπτομέρειες καταβολής της αποζημίωσης 

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

Υπ. Γεωργίας

Υπ. Γεωργίας

2325/95 
ΦΕΚ 153Α’
27/7/95

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

2325/95

άρθρο 8 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
παρ. (7 του καθορίζονται : α) το αρμόδιο όργανο με 
άρθ. 25 του απόφαση του οποίου επιβάλλονται οι 
ν. 1564/85 κυρώσεις των παραγρ. 1,2,4, και 5 του 
όπως παρόντος άρθρου, β) τη σύσταση,
ανικαθίστα συγκρότηση και λειτουργία της 
ται με το προβλεπόμενης στην προηγούμενη παρ. 
εδώ αρ.8) τριμελούς επιτροπής, γ) την αρμόδια 

υπηρεσία ενώπιον της οποίας εκτίθενται σι 
κατά την ίδια παράγραφο απόψεις του 
εδιαφερόμενου επί της εκθέσεως ελέγχου.

2326/95 
ΦΕΚ 153Α’ 
27/7/95

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

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

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Γεωργίας

Λ

Υπ. Γεωργίας

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

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

2326/95

άρθρο 2 ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
παρ. (9 του, απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα 
αντικαθι - δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία 
στώμενου λεπτομέρεια για την έκδοση αδειών 
με το εδώ κυκοφορίας λιπασμάτων που δεν φέρουν
άρθ. 2, την ένδειξη “Λίπασμα Ε.Ο.Κ.”.
άρθρου 4 
του ν.
1565/85 
όπως ανικ. 
με το ν.
2040/92)

2326/95

άρθρο 2 
παρ. (10 
του,
αντικαθι - 
στώμενου 
με το εδώ 
άρθ. 2, 
άρθρου 4 
του ν. 
1565/85 
όπως
αντικ. με το 
ν. 2040/92)

ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα
δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την έκδοση των αδειών 
εισαγωγής λιπασμάτων από τρίτες χώρες 
(δηλ. που δεν φέρουν την ένδειξη “Λίπασμα 
Ε.Ο.Κ.”).
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Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Γεωργίας

Υπ. Γεωργίας

Υπ. Γεωργίας

2326/95

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

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

2326/95

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

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζεται : α) το αρμόδιο όργανο με 
απόφαση του οποίου επιβάλλονται οι 
κυρώσεις των περιπτ. α', β’, γ’, ε’, στ' και ζ’ 
της παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου και 
της περιπτ. δ’ σε περίπτωση που αρμόδιος 
φορέας για τη χορήγηση της άδειας 
ιδιωτικού εργαστηρίου είναι το Υπουργείο 
Γεωργίας , β) η αρμόδια υπηρεσία ενώπιον 
της οποίας εκτίθενται οι κατά την 
προηγούμενη παράγρ. απόψεις του 
ενδιαφερομένου επί της εκθέσεως ελέγχου 
και γνωστοποιείται η μεταβολή της 
πραγματικής και νομικής κατάστασης κατά 
την περίπτωση β’ της παραγρ. 1 του 
παρόντος άρθρου.

2332/1995 
ΦΕΚ 181Α’
31/8/96

άρθρο 1 ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
παρ. 11 λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος

άρθρου (Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων).

ΥΑ αρίθ. 373592/4.9.95 (ΦΕΚ 761Β’ 
5.9.95) “Κατάρτιση και τήρηση του
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Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις".

2332/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 1
Υπ. Γεωργίας παρ' 12

ΚΥΑ με την οποία δημιουργείται ειδικός 
λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος 
υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Δασών, στον οποίο 
κατατίθενται τα ειδικά παράβολα για τα 
δικαιώματα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και 
έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών, το 
ύψος των οποίων καθορίζεται με την ίδια 
ΚΥΑ.

ΚΥΑ αρίθ. 27186/13.10.95 (ΦΕΚ 804 Β’/1 
- 11 - 95).

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Γεωργίας

2332/95
άρθρο 2 ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται ο τρόπος με 
παρ. 2 τον οποίο οι Διοικούσες Επιτροπές των

περιφερειακών παραρτημάτων του ΓΕΩΤ. 
(προσθ.3ης Ε.Ε. μπορεί να αποφασίζουν και να 
παραγρ. εκτελούν μόνες τους τις δαπάνες των 
στο άρθρο περιφερειακών παραρτημάτων τους μέσα 
14 του στα πλαίσια του εγκεκριμένου 
ν.1474/84) προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ. Ε.Ε..

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

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

2332/95
Υπ. Πρ.τ.Κ. άρθρο 3 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος καθορίζονται η
Υπ. Οικονομ. παΡ· 3 έδρα και η περιοχή δικαιοδοσίας κάθε 
Υπ. Γεωργίας (προσθήκη Εργαστηρίου (Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος
Υπ Υγείας Πρ & παρ' ® στο και Γαλακτομικών Προϊόντων), η οργάνωση,



Κοινών. Ασφαλ.

Υπ. Γεωργίας 
Υπ. Εθν.Π.&Θρ

Υπ. Γεωργίας 
Υπ. Δικαιοσ.

Υπ. Πρ. τ. Κ. 
Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Γεωργίας

άρθρο 94 στελέχωση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες
του ν. των Εργαστηρίων, οι διενεργούμενοι απ’
2127/93) αυτά έλεγχοι της ποιότητας του γάλακτος 

και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ο 
τρόπος κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων 
των ελέγχων αυτών και οι λεπτομέρειες για 
την οικονομική εξυπηρέτηση των 
Εργαστηρίων.

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

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται η χρηματοδότηση, λειτουργία, 
και οργάνωση των εθνικών εργαστηρίων 
αναφοράς, κατά το μέρος που αφορά την 
εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου της 
ποιότητας του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και η 
συνεργασία των εργαστηρίων αυτών με 
όλους τους φορείς τους εμπλεκόμενους στο 
πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας του 
γάλακτος.

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

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις για 
τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου και 
των βάσει αυτού εκδιδόμενων εκτελεστικών 
διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων 
και καθορίζεται περαιτέρω ο τρόπος και η 
διαδικασία επιβολής τους.

2332/95
άρθρο 4 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
παρ. 4 καθορίζονται η σύνθεση και σι αρμοδιότητες

των οργάνων διοίκησης του Οργανισμού 
επίβλεψης Γ εωργικών Προϊόντων 
(Ο.Ε.ΓΕ.Π.) - που συνιστάται με την
παράγραφο 1 αυτού του άρθρου - το σύνολο 
των οργανικών θέσεων καθώς και η βασική 
διάρθρωση των υπηρεσιών αυτού. Με το ίδιο 
ΠΔ θα καθορισθούν τα ειδικά, τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα, του Γ ενικού
Διευθυντή.
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2332/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 4 ΚΥΑ με την οποία εγκρίνεται κανονισμός
Υπ. Γεωργίας παρ. 7 προμηθειών και οικονομικής διαχείρησης,

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

2332/95
Υπ. Γεωργίας άρθρο 4 ΥΑ, που εκδίδεται με πρόταση του Δ.Σ. του

παρ. 8 Ο.Ε.ΓΕ.Π. και δημοσιεύεται στην ΕτΚ, με
την οποία καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος 
καταβολής των τελών, παραβολών και 
λοιπών εσόδων του Οργανισμού, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

2332/95
Υπ. Γεωργίας άρθρο 4 ΥΑ/σεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε 

παρ. 10 αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου (Σύσταση 
Ο.Ε.ΓΕ.Π.).

2332/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 5 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
Υπ. Γεωργίας παΡ· 2 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για

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

2332/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 5 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
Υπ. Γεωργίας παΡ· 3 προβλέπονται, είτε αφορούν τη

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



ελέγχων.

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

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

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

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

2342/95
ΦΕΚ208Α’
6/10/95

Υπ. Γεωργίας άρθρο 8 ΚΥΑ , που εκδίδεται εντός δύο (2)
Υπ. Οικονομ. παΡ 1 μηνών το βραδύτερο από τη

δημοσίευση του παρόντος νόμου, με την
οποία καθορίζεται το ύψος του επιδόματος 
ειδικών συνθηκών, που παρέχεται στους 
μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου δασικούς 
υπαλλήλους και οδηγούς οχημάτων δασικών 
υπηρεσιών που απασχολούνται με τη 
δασοπροστασία της χώρας.

2342/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 8
Υπ. Γεωργίας παΡ ·1

ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζεται κάθε 
λεπτομέρεια σχετικά με την είσπραξη, 
διαχείριση και κατανομή των 
εισπραττόμενων ποσών της προβλεπόμενης 
στην προηγούμενη παράγρ. κρατήσεως 
(ειδικός λογαριασμός που τηρείται στη Τ.Ε. 
με την ονομασία "Δικαιώματα Δασολόγων”).
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2224/94  
ΦΕΚ 112Α’
6/7/1994

άρθρο 5 ΥΑ/σεις οι οποίες εκδίδονται έπειτα από
παρ. 1 γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. και ρυθμίζουν τα
(αντικ. της θέματα που αφορούν τον τρόπο κατανομής 
παρ. 1 του και καταβολής των χρηματικών ποσών και 
αρθ. 1 του τη διαδικασία πιστοποίησης της εκτέλεσης 
ν.2091/92) των δαπανών, που αναφέρονται στις 

παραγρ. α’, β', γ’ (σχετικά με τις
λειτουργικές δαπάνες, τις δαπάνες για 
σεμινάρια, συνέδρια κ.τ.λ. και τις δαπάνες 
για ταξίδια αντίστοιχα) .

ΥΑ αριθ. 50261/20.3.95 (ΦΕΚ 236 
Β730.3.95) “περί καθορισμού όρων και 
προϋποθέσεων καταβολής δαπανών για 
συνέδρια των δευτεροβάθμιων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και της 
ΓΣΕΕ” .

2224/94
άρθρο 7 Πρόταση εκδ. ΓΙΔ/τος, έπειτα από σύμφωνη 
παράγρ. 1 γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του 
εδάφ. β&γ Οργανισμού Μεσολαβητών και Διαιτησίας, 

για ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας που αφορά 
τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού και για 
ρύθμιση του αριθμού των θέσεων 
μεσολαβητών - διαιτητών και του 
διοικητικού ή άλλου προσωπικού.

2224/94
άρθρο 10 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για κωδικοποίηση σε 
παράγρ. 3 ενιαίο κείμενο με τον τίτλο “Συνδικαλιστικά 

δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες” 
όλων των ρυθμίσεων του κεφαλαίου Α’ του
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νόμου αυτού, του ισχύοντος ν. 1264/1982, 
του ν. 1915/1990 και των συναφών 
νομοθετικών ρυθμίσεων. Με ΥΑ του 
Υπουργού Εργασίας συγκροτείται 
εννεαμελής επιτροπή της οποίας έργο θα 
είναι η παραπάνω κωδικοποίηση.

2224/94
άρθρο 11 ΥΑ/σεις, έπειτα από γνώμη του Δ.Σ. του
παράγρ. 4 Ο.Α.Ε.Δ., για ρύθμιση των όρων ανάθεσης

και συνεργασίας για την εκτέλεση 
προγραμμάτων των παραγράφων 1 και 3 
(προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης για ανέργους και εργαζομένους, 
πρακτικής άσκησης και εργασιακής 
εμπειρίας για νέους ως τριάντα ετών).

- ΥΑ αριθ. 40011/18.2.95 (ΦΕΚ 173 Β’ 
14/3/95).

2224/94
άρθρο 13 ΥΑ, έπειτα από γνώμη του Δ.Σ. του
παράγρ. 3 Ο.Α.Ε.Δ., για ρύθμιση των σχετικών με τις

αιτήσεις, τη διαδικασία πρόσληψης και 
ένταξης στον Ο.Α.Ε.Δ. των 
προσλαμβανομένων σύμφωνα με το άρθρο 
αυτό και σύμφωνα με την διάταξη της 
περιόδου β παράγρ. 13 άρθρου 25 του ν. 
2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’).

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

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

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

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

2224/94
άρθρο 17 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για ρύθμιση της 
παράγρ. 2 σύνθεσης, της συγκρότησης κ.τ.λ. του Δ.Σ.

του “Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών, 
συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης“ που ιδρύεται βάσει της 
παραγρ. 1 του άρθρου αυτού.

- ΥΑ 90790/3.2.95 “Συγκρότηση του 
Δ.Σ. του Ε.Κ.Π.Δ.“ .

2224/94
άρθρο 17 ΥΑ/σείς που δημοσιεύονται στην ΕτΚ για 
παράγρ. 3 ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν 

την εσωτερική λειτουργία του Ε.Κ.Π.Δ. και 
κατάρτιση των κανονισμών του.

- ΥΑ αριθ. 190850/25.5.95 “Κανονισμός 
Λειτουργίας του Δ.Σ. του Ε.Κ.Π.Δ. 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής
κατάρτισης” .

2224/94
άρθρο 22 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για ρύθμιση των 
παράγρ. 4 διοικητικών κυρώσεων, της διαδικασίας και 

των αρμοδίων οργάνων για την επιβολή των 
σχετικών κυρώσεων για τη μη εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 1648/1986.

ΠΔ 137 (ΦΕΚ 86 Α ’ 15/5/95).

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

διατάξεων για τη υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων” όλων των ρυθμίσεων του 
κεφαλαίου Δ’ αυτού του νόμου, του
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ισχύσντσς νόμου 1568/1985 και των 
συναφών νομοθετικών ρυθμίσεων. Η 
κωδικοποίηση αυτή γίνεται από επταμελή 
επιτροπή και συγκροτείται με ΥΑ του 
Υπουργού Εργασίας.

2224/94
άρθρο 33 ΥΑ , ύστερα από πρόταση του Δ.Σ./Ο.Ε.Κ., 
παράγρ. 1β για ρύθμιση όλων των όρων εκδόσεων των 

παραχωρητηρίων (για παραχώρηση των 
κληρσύμενων κατοικιών στους κληρούχους).

2224/94
άρθρο 33 ΥΑ , ύστερα από πρόταση του 
παράγρ.2α Δ.Σ./Ο.Ε.Κ.,για καθορισμό των κατηγοριών

δικαιούχων του του Ο.Ε.Κ. στους οποίους 
χορηγείται η επιδότηση του ενοικίου της 
παρ. 1 του ν. 1849/1989.

2224/95
άρθρο 37 ΥΑ, έπειτα με την οποία καθορίζεται το 
παρ. 3 ύψος του δανείου που μπορεί να χορηγηθεί

με επιδοτούμενο επιτόκιο, το ποσοστό του 
επιδοτούμενου επιτοκίου, οι προϋποθέσεις 
χορήγησης των δανείων κ.τ.λ.

ΥΑ αριθ. 50471/31.5.95 (ΦΕΚ 523 Β’ 
16.6.95) ‘ περί επιδότησης επιτοκίου  
στεγαστικών δανείων βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 
2224/94’

2307/95 
ΦΕΚ 113Α’
15.6.95

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

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

Υπ. Εργασίας 
& Κοιν.Ασφαλ

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Εργασίας 
& Κοιν.Ασφαλ

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

2335/95 
ΦΕΚ 185Α’
6/9/95

ΥΑ, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., 
άρθρο 3 με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με 
παρ. 1γ την έναρξη, τη διάρκεια, τη λήξη της
εδάφ. 2 επιδότησης ανεργίας, το ύψος του

επιδόματος και κάθε άλλο θέμα που έχει 
σχέση με την ασφάλιση της ανεργίας των 
παραπάνω προσώπων (α. οι ανήλικοι, οι 
ξεναγοί κ.τ.λ.).

2336/95 
ΦΕΚ 189Α’
12/9/95

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

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

2336/95
άρθρο 3 ΥΑ με την οποία , με πρόταση του ΔΣ. του
παρ. 3 Ο.Α.Ε.Δ., προσδιορίζεται το ύψος της

αποζημίωσης των εκπαιδευτικών του



Υπ. Εργασίας 
& Κοιν.Ασφαλ.

Υπ. Εργασίας 
& Κοιν.Ασφαλ.

Υπ. Πολιτισμ.

Υπ. Εργασίας 
& Κοιν.Ασφαλ.

Υπ. Εργασίας 
& Κοιν.Ασφαλ.

Οργανισμού, που συνδέονται με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 
και απασχολούνται σε βραχυχρόνια 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 
τα οποία επιχορηγούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση κ.τ.λ..

2336/95
άρθρο 3 ΥΑ , μετά από πρόταση του Δ.Σ. του
παρ. 10 Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία άνθρωποι του

πνεύματος, των τεχνών, του θεάματος και 
του θεάτρου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
εξαιρετικές οικονομικές δυσχέρειες, εφόσον 
έχουν εισέλθει σε καθεστώς 
συνταξιοδότησης, δύνανται να λάβουν 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον 
παραπάνω Οργανισμό.

2336/95
άρθρο 3 ΚΥΑ με την οποία θα καθοριστούν τα 
παρ. 10 κριτήρια για τη χορήγηση της παραπάνω 
τελευτ. εδ. οικονομικής ενίσχυσης (σε ανθρώπους του 

πνεύματος).

2336/95
άρθρο 7 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται οι 
παρ. 4 προϋποθέσεις εγκρίσεως των ανωτέρω

προγραμμάτων (προγράμματα που σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις συνδρομής του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μπορεί να 
χρηματοδοτούνται κατά το ποσοστό της 
εθνικής συμμετοχής από το Υπ. Εργασίας 
όπως ορίζεται στο αμέσως προηγούμενο 
εδάφιο αυτής της παραγράφου).

2336/95
άρθρο 7 ΥΑ/σεις με τις οποίες καθορίζονται οι 
παρ. 5 προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια

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



Υπ. Εργασίας 
& Κοιν.Ασφαλ.

συναρμόδιοι
Υπουργοί

- ΠΔ 105 (ΦΕΚ 67Α’ 10.4.95)
“Ελάχιστες προδιαγραφές για τη 
σήμανση ασφάλειας ή /κα ι υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 
92/58/ΕΟΚ.

- ΠΔ 186 (ΦΕΚ 97 Α ’ 30/5/95) 
“Προστασία των εργαζομέων από 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της 
έκθεσής τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες του 
Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ & 93/88/ΕΟΚ".

- ΠΔ (αναμένεται η δημοσίευσή του 
στην ΕτΚ) “Ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 92/57/ΕΟ Κ’ .

- ΠΔ (αναμένεται η δημοσίευσή του 
στην ΕτΚ) “Εφαρμογή μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της 
ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασίαγια  
εναρμόνιση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ 
και 91/383/ΕΟΚ” .

*  *  *  *  *

(Υπ. Υγείας, 
Πρόνοιας & 
Κοιν. Ασφ.)

2190/94
αρθ. 25 ΥΑ για καθορισμό κάθε αναγκαίας 
παράγρ. 7 λεπτομέρειας σχετικά με την αναγνώριση του 

εκτός υπηρεσίας χρόνου ως συντάξιμου και 
σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές.

*  *  *  *  *

Με την ένδειξη (Υπ. Υγείας, Πρόνοιας & 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων) καταγράφονται 
διατάξεις νόμων που, μετά την μετονομασία του 
Υπουργείου Εργασίας σε Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
τελευταίου, ως προς την έκδοση των σχετικών



(Υπ.Υγείας, 
Πρόν.& Κοιν. 
Ασφ.)

2256/94
άρθρο 8 ΥΑ/σεις με τις οποίες μπορεί να
παράγρ. 1 αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών

ασφαλιστικών εισφορών για ορισμένο 
χρονικό διάστημα και να ρυθμίζονται σε 
δόσεις καθυστερούμενες εισφορές προς 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. 
Ασφαλίσεων για πληγέντες επιχειρηματίες, 
επαγγελματοβιοτέχνες ή άλλους υπόχρεους 
καταβολής εισφορών από θεομηνίες 
(σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές).

{ΥΑ αριθ. 011/οικ. 2387/7-12-94, ΦΕΚ 928 
Β\ 14/12/94 “Εξόφληση τρεχουσών και 
καθυστερούμενων εισφορών προς 
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις 
πλημμύρες του Οκτωβρίου 1994’}.

-  ΥΑ αριθ. Φ11/ΟΙΚ. 542, ΦΕΚ 200Β’
21/3/95 ‘ Παράταση της αναστολής 
καταβολής των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών ... των
επιχειρήσεων του Ν. Ηρακλείου Κρήτης 
που επλήγησαν από τις πλημμύρες του 
Ιανουάριου του 1994".

- ΥΑ αριθ. Φ11/οικ. 605 “ παράταση 
προθεσμίας για υπαγωγή στην ΥΑ 
Φ11/οικ. 2387/94 Β’ (ΦΕΚ 253 Β’ 
5/4/95).

- ΥΑ αριθ. Φ11/1241 (Δοκίμιο 16/6/95)
“Εξόφληση ... Νομών Κοζάνης και 
Γρεβενών, που επλήγησαν από τους
σεισμούς του Μαΐου 1995” .

- ΥΑ αριθ. Φ11/ΟΙΚ. 1575 ΦΕΚ 706 Β’ 
10/8/95 “Παράταση προθεσμίας 
υπαγωγής στη Φ11/1241/13.6.1995 (527 
Β ') απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρ. & 
Κ. Α σφ .” . (αφορά επιχειρήσεις που 
υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς 
του Μαΐου 1995).



(Υπ.Υγ.,Πρ.&
Κ.Ασφ.)

(Υπ. Υγ., Πρ. & 
Κ. Ασφαλ.)

(Υπ. Υγ., Πρ. & 
Κοιν. Ασφ.)

(Υπ. Υγ.,Πρ. & 
Κοιν. Ασφ.)
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2335/95 
ΦΕΚ 185Α’
6/9/95

άρθρο 1 ΥΑ/σείς ,μετά από γνώμη του Διοικητικού 
παρ. 3 εδ.2 Συμβουλίου του Ταμείου Πρόνοιας 

Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων 
(ΤΑ.Π.Π.Ε.Λ.) με τις οποίες 
συμπληρώνονται, τροποποιούνται,
αντικαθίστανται και κωδικοποιούνται σε 
ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του 
Καταστατικού του Ταμείου αυτού.

2335/95
άρθρο 1 ΥΑ με την οποία οι υφιστάμενες κατά τη 
παρ. 4 δημοσίευση του νόμου αυτού οργανικές

θέσεις, μόνιμες και ιδιωτικού δικαίου, με το 
υπηρετούνπροσωπικό, κατανέμονται μεταξύ 
Ι.Κ.Α. και Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού 
Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΑ.Π.Π.Ε.Λ.) .

2335/95
άρθρο 2 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος , μετά από γνώμη 
παρ. 5 εδ.3 του Δ.Σ. του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ., με το οποίο 
(αντικ. του καθορίζεται η τακτική εισφορά των 
άρθρου 6 ασφαλισμένων και συνταξιούχων, 
του ν.
940/79 )

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

Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και 
Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών 
Επικαίρων Τηλεόρασης, β) ετήσια εισφορά 
από τον πόρο του αγγελιοσήμου των 
παραπάνω Κλάδων, το ύψος της οποίας θα 
είναι ανάλογο με το αντίστοιχο ποσό της 
εισφοράς που αποδίδεται για τους ήδη 
ασφαλισμένους του κλάδου ασθένειας.
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2335/95
(Υπ. Υγ., Πρ. & άρθρο 2 ΥΑ με την οποία , μετά από γνώμη του Δ.Σ.
Κοιν. Ασφαλ.) παρ.11 εδ.β του Τ.Σ.Α.Υ. , με την οποία ρυθμίζεται κάθε

αναγαία λεπτομέρεια για θέματα που θα 
προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος 
(παράγραφος 10 και 11 αυτού του άρθρου).

2335/95
(Υπ. Υγ.,Πρ. & άρθρο 2
Κοιν. Ασφαλ.) παρ.12

εδ.β

ΥΑ με την οποία καθορίζονται , μετά από 
γνώμη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α., ο καθορισμός του 
ύψους της εισφοράς για την ανωτέρω 
ασφάλιση (του Κλάδου Παροχών Ασθένειας 
σε είδος του Ι.Κ.Α.), η βάση υπολογισμού 
αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

(Υπ. Υγ., Πρ. & 
Κοιν. Ασφαλ.)

2335/95 
άρθρο 6 
παρ. 8 
εδ. 2 
(αντικατ. 
της παρ. 2 
του άρθ.3 
του ν.
656/1977)

ΥΑ/σεις, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του 
Τ.Ε.Β.Ε. , με τις οποίες καθορίζεται η 
συμμετοχή ή μη των δικαιούχων περίθαλψης 
του Ταμείου στις δαπάνες για την 
προμήθεια θεραπευτικών μέσων.

(Υπ. Υγ,.Πρ. & 
Κοιν. Ασφ.)

2335/95 
άρθρο 8 
παρ. 1 
(προσθήκη 
του εδ. 
αυτού στο 
τέλος της 
παρ. 11 του 
αρθ. 20 του 
ν.δ/τος 
135/1946 )

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, μετά από γνώμη 
του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής 
Ασφαλίσεως Αρτοποιών και του Συμβουλίου 
Κοινωνικής Ασφάλισης, με το οποίο 
τροποποιούνται και συμπληρώνονται 
διατάξεις της νομοθεσίας του Ταμείου, που 
αφορούν τα υπακτέα στην ασφάλιση αυτού 
πρόσωπα, τις προϋποθέσεις υπαγωγής 
τους, ως και κάθε άλλη αναγκαία σχετική 
λεπτομέρεια.

2335/95
(Υπ. Υγ., Πρ. & άρθρο 8 ΥΑ, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ.
Κοιν. Ασφ.) παρ. 6 του οικείσυΤαμείου και του Συμβουλίου

Κοινωνικής Ασφάλειαςκαι δημοσιεύεται 
στην ΕτΚ, με την οποία δύνανται να 
θεσπίζονται κατώτατα ή και ανώτατα όρια 
συντάξεων στους οργανισμούς επικουρικής 
ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου



Υγ., Πρ. & Κοιν. Ασφ., εφόσον αυτό 
επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την 
οικονομική τους κατάσταση. Τα κατώτατα 
αυτά όρια αυξάνονται κατά τη διαδικασία 
που ορίζεται από το β’ εδάφιο του άρθρο 66 
του ν. 2084/92.

2335/95
(Υπ. Εργασίας) άρθρο 15 
Υπ.Βιομ.,Εν.&Τ. άρθρο 6 
(Υπ. Υγ.,Πρ &
Κοιν. Ασφ.)

ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου (ειδικά 
μέτρα κοινωνικής προστασίας, πρόγραμμα 
επανακατάρτισης,, ειδική επιδότηση 
ανεργίας κ.τ.λ.).

2194/94,.
ΦΕΚ34Α’
16/3/94

αρθ. 2
Υπ. Πρ. τ.Κ παράγρ. 2 Πρόταση έκδοσης, ( σύμφ. με το αρθ. 24 $5
Υπ. Οικονομ. του ν. 1558/1985 ) ΠΔ/τος για ρύθμιση όλων
Υπ. Υγ.& Πρ. των σχετικών θεμάτων που αφορούν την

οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της 
Διεύθυνσης Μετεκπαίδευσης.

2194/94
Υπ. Υγ.& Πρ. άρθρο 2 Έκδοση, μετά από εισήγηση της επιτροπής 

παράγρ. 3 μετεκπαίδευσης , ΥΑ για κατάρτιση του 
εδάφιο 2 μετεκπαιδευτικσύ προγράμματος για ρύθμιση 

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



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

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

2194/94
Υπ.Υγ. & Προν αρθ. 3

παράγρ. 3
Υπ. Εθν.Παιδείας 
& Θρησκευμάτων

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό: 1) των 
οργάνων διοίκησης της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) σύμφωνα με 
όσα ισχύουν για τα Α.Ε.Ι., 2) της
διάρθρωσης των υπηρεσιών κτλ , 3) του 
τρόπου επιλογής και εισαγωγής των 
σπουδαστών, 4) των κατηγοριών των 
απονεμομένων διπλωμάτων σπουδών, 5) 
των πόρων της Σχολής κτλ.

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

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

Υπ.Υγ.& Προν.

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

2194/94
Υπ.Υγ.& Προν. αρθ. 5 ΥΑ για τη διασύνδεση των νοσοκομείων

παρ. 4 που έχουν έδρα τούς νομούς Αττικής και
εδάφ. α Θεσ/νίκης ή άλλους νομούς όπου 

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



Υπ.Υγ.& Προν.

Υπ.Υγ.& Προν.

Υπ.Υγ.& Προν.

Υπ.Πρ.τ.Κ., 
Υπ.Οικον., 
Υπ.Υγ.& Πρ.,

Υπ. Υγ. & Πρ.

2194/94 
αρθ.5 
παρ.4 
εδάφ. στ

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

2194/94
αρθ.5 ΥΑ με την οποία ορίζεται ο τρόπος
παράγρ. 9β λειτουργίας των τριμελών ειδικών

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

2194/94
αρθ.5 ΥΑ για καθορισμό των όρων και των
παράγρ.10β προϋποθέσεων για τη μετάβαση και άσκηση 

των ειδικευόμενων γιατρών στο εξωτερικό.

2194/94
αρθ. 8 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για ρύθμιση όλων των
παράγρ. 2β σχετικών θεμάτων που αφορούν την 

οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ιατρικού και 
Νοσηλευτικού Δυναμικού που συνιστάται 
στο Υπ. Υγείας.

2198/ 94 
ΦΕΚ 43 Α ’
22/3/94

ΥΑ με την οποία καθορίζεται το ποσοστό 
αρθ. 2 αύξησης επιδομάτων κατά κατηγορία
εδ. 2 δικαιούχων - ατόμων με ειδικές ανάγκες.

2207/94
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Υπ.Υγ. & Πρ

Υπ.Υγείας &Πρ.

Υπ.Πρ.τ.Κ.
Υπ.Υγείας &Πρ.

Υπ. Υγ.& Πρ.

ΦΕΚ 65Α’
25/4/94

ΥΑ με την οποία ορίζεται ο χρόνος 
αρθ. 10 μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων της
παράγρ. 3 καταργούμενης Ελληνικής Επιτροπής 

Συνεργασίας με τη ΙϋΝίεΕΕ στο νέο φορέα 
παύσεως της λειτουργίας της, και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα που αφορά την 
υποκατάσταση του φορέα που θα 
υποδειχθεί, στα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις της καταργούμενης 
επιτροπής.

2256/1994 
ΦΕΚ 196Α’
18/11/94

άρθρο 3 ΥΑ/σεις για ρύθμιση των κάθε είδους
παράγρ. 3 ειδικότερων τεχνικών ή λεπτομερειακών

θεμάτων εφαρμογής των προηγούμενων 
παραγράφων ( καταβολή δαπάνης στο 
Ε.Κ.Α.Β. από ασφαλιστικές εταιρίες ).

2256/94
άρθρο 6 Κοινή ΥΑ , μετά από γνώμη του δ.σ. του
παράγρ. 1 Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών

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

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

2345/95
ΦΕΚ213Α’
12/10/95

άρθρο 1 ΥΑ/σεις με τις οποίες ορίζονται, με την 
παρ. 2 επιφύλαξη των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. και
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των Ειδικών Οικοδομικών Κανονισμών που 
ισχύουν στη περιφέρεια, οι προϋποθέσεις 
για την ίδρυση και λειτουργία φορέων 
κοινωνικής πρόνοιας ιδιωτικού δικαίου, κατά 
κατηγορία φορέων, ως προς τα 
εξυπηρετούμενα πρόσωπα και το 
περιεχόμενο των παρεχόμενων προς αυτά 
υπηρεσιών και ευκολιών.

2345/95
Υπ. Υγ.& Πρόν. άρθρο 7 ΥΑ, ύστερα από πρόταση του

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

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

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

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

2345/95
Υπ. Υγ.& Πρόν. άρθρο 8 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία

παρ. 1 καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η
(ανικ. της διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία 
παρ. 2 του λεπτομέρεια για την ίδρυση, λειτουργία και 
άρθ. 53 μεταβίβαση των ιδιωτικών κλινικών, 
ν.1892/90 
όπως 
συμπληρ. 
με το αρθ.
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18 του ν. 
1963/91)

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

2345/95
άρθρο 9 ΚΥΑ με την οποία συνιστώνται τα Κέντρα 
παρ. 8 Ψυχικής Υγείας μετά από γνώμη του
(ανιτκ. των ΚΕ.Σ.Υ..
παρ. 2 & 3
του αρθ. 93 Με την ίδια ή άλλη ΚΥΑ συνιστώνται στα
του ν. Κέντρα Ψυχικής Υγείας και στα Κέντρα
2071/92) Υγείας του άρθρου 14 του ν. 1397/83 θέσεις 

Ψυχολόγων, Κοινωνικών λειτουργών κ.τ.λ..



2172/1993
ΦΕΚ207Α’
16/12/93

Υ π .
Δ ικα ιοσύνης

άρθρο 44 
παράγρ.3

Έκδοση ΥΑ - ύστερα από γνώμη της Ο.Δ.Υ.Ε. 
(Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων 
Ελλάδος) - για καθορισμό των προϋποθέσεων 
εκλογιμότητας και των διαδικασιών εκλογής 
των αιρετών εκπροσώπων που παρίστανται και 
εκφέρουν γνώμη ενώπιον των υπηρεσιακών 
συμβουλίων και για ρύθμιση κάθε σχετικής 
λεπτομέρειας.

{ΥΑ αριθ. 123818, Φ ΕΚ 861Β Ί 8 .11.94}

2207/1994 
ΦΕΚ 65Α’ 
25/4/94

Υπ.
Δικαιοσ.

αρθ. 4 
παραγρ. 2

Πρόταση εκδ. ΠΔ/των με τα οποία 
καθορίζεται το μέτρο του ευεργετικού 
υπολογισμού ημερών εργασίας ή 
κατάρτισης των κρατουμένων.

- ΠΔ 7 (ΦΕΚ 3 Α ’ 10/1/95).

2236/94 
ΦΕΚ 146Α’ 
6/9/94

Υπ.Δικαιοσ. 2236/94 
άρθρο 1 
παράγρ. 1γ 
τελευτ. εδ.

ΥΑ με την οποία ορίζεται η πόλη της 
Θράκης στην οποία θα λειτουργήσει το 
τμήμα της Σχολής που είναι αρμόδιο για την 
επιμόρφωση των Δικαστικών λειτουργών.

Υπ.Δικαιοσ. 2236/94 
άρθρο 1 
παράγρ. 1ε

ΥΑ με την οποία μπορεί να ορίζεται ότι 
τμήμα της Σχολής λειτουργεί ή ορισμένες 
αρμοδιότητές της ασκούνται εκτός της 
έδρας της.

Υπ. Δικαιοσ.
2236/94 
άρθρο 1 
παρ. 1 εδ. ε

ΥΑ με την οποία ορίζεται το σήμα και η



σφραγίδα της Σχολής .

- ΥΑ αοιβ. 8262/14.4.95 (ΦΕΚ 307 Β’ 
19/4/95).

Υπ. Δικαιοσ.
2236/94 
άρθρο 3 
παρ. στ

ΥΑ με την οποία εγκρίνεται το πρόγραμμα 
σπουδών της Σχολής που καταρτίζεται από 
το Γενικό Διευθυντή της και δημοσιεύεται 
στην ΕτΚ.

ΥΑ αριθ. 8265/21.3.1995 (ΦΕΚ 
234/Β730.3.1995).

Υπ.Δικαιοσ. 2236/94 
άρθρο 3 
παρ. 4στ

ΥΑ - εγκριτική πράξη του κανονισμού 
σπουδών της σχολής, ο οποίος εκδίδεται 
ύστερα από γνώμη του συμβουλίου σπουδών 
της Σχολής.

Υπ.Δικαιοσ. 2236/94 
άρθρο 3 
παράγρ. 5β

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό 
διαδικασίας κατάρτισης των προγραμμάτων 
επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών 
του γενικού πλαισίου, της διάρκειας, των 
οργάνων και της.

Υπ. Πρ.τ.Κ. 
Υπ. Οικον. 
Υπ.Δικαιοσ.

2236/94 
άρθρο 5 
παράγρ. 1α

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο, κατά 
παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, 
καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση των 
υπηρεσιακών μονάδων της Σχολής, ο 
κλάδος και ο βαθμός ή, προκειμένου για 
προσωπικό με σχέση ιδ. δικαίου, η 
ειδικότητα και τα τυχόν απαιτούμενα 
προσόντα των προϊσταμένων των 
υπηρεσιακών μονάδων της Σχολής και η 
αναπλήρωσή τους.

2298/1995 
ΦΕΚ 62Α’ 
4/4 /95
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Υπ. Δικαιοσ. άρθρο 7 ΥΑ με την οποία συγκροτείται το Κεντρικό 
παράγρ. 2 Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών 

(Κ.Ε.Σ.Φ.) το οποίο συνιστάται με την 
παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.

Υπ. Γίρ.τ.Κ. 
Υπ. Δικαιοσ.

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

παράγραφο στα καταστήματα κράτησης - 
σε κλάδους ή ειδικότητες.

2298/95
Υπ. Δικαιοσ. άρθρο 10 ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα αφορώντα 

παράγρ.16 στη διοίκηση οργάνωση και λειτουργία της 
Σχολής του προσωπικού Φυλάξεως των 
Φυλακών, το διδακτικό προσωπικό, τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων, τον αριθμό των 
εκπαιδευόμενων, τη διδακτέα ύλη, την 
έναρξη και λήξη των μαθημάτων και κάθε 
άλλο συναφές με την οργάνωση και 
λειτουργία της Σχολής θέμα.

ΥΑ αριθ. 76305/19/10/95 (ΦΕΚ 1/11/95) 
“Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής 
του Προσωπικού Φύλαξης".

2298/95
Υπ. Δικαιοσ. άρθρο 12 ΥΑ, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών
Υπ. Οικονομ. παΡ· 3 (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος

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



Υπ. Δικαιοσ.

Υπ. Δικαιοσ.

Υπ. Δικαιοσ.

Υπ. Δικαιοσ.

Υπ. Δικαιοσ.

Υπ. Δικαιοσ.

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

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

2318/95 
ΦΕΚ 126Α’
19/6/95

άρθρο 2ο
παρ. 2 ΥΑ με την οποία ορίζονται τα

δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους 
δικαστικούς επιμελητές για το διορισμό 
τους.

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

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

2318/95 
άρθρο 48 
παρ. 1

2318/95 
άρθρο 140 
παρ. 1

ΥΑ με την οποία, το Δεκέμβριο κάθε 
τριετίας, καθορίζεται ο αριθμός των 
οργανικών θέσεων των δικαστικών 
επιμελητών για τις περιφέρειες όλων των 
πρωτοδικείων (μετά από γνώμη του 
αρμόδιου εισαγγελέ πρωτοδικών και του 
οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
μπορεί να συσταθεί ειδική σχολή για την 
υποχρεωτική φοίτηση των επιτυχόντων 
δικαστικών επιμελητών.

2331/95 
ΦΕΚ 173Α’
24/8/95
άρθρο 13 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
παρ. 2 καταρτίζονται Οργανισμοί για τις Εταιρίες
στοιχ. γ Προστασίας Ανηλίκων. Μέχρι την έκδοση 
(αντικ. της του παραπάνω ΠΔ εφαρμόζονται οι
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Υ π .
Εθν.Π.&Θρ.

παρ.11 ισχύουσες διατάξεις.
αρθ.18 του
ν.2298/95)

2174/1993
ΦΕΚ210Α’
22/12/93

άρθρο 3ο Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό των 
προϋποθέσεων σχετικά με την προβλεπόμενη 
στην παράγρ. 2 αρθ. 8 ν. 2083/1992 αύξηση ( οι 
πάσης φύσεως αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π. 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
βασικός μισθός, Α.Τ.Α., και δραχμικά 
επιδόματα - είναι αυξημένες κατά 35% έναντι 
των αντίστοιχων πάσης φύσεως αποδοχών 
των μελών με πλήρη απασχόληση), η οποία 
(αύξηση) θα αρχίσει να καταβάλεται εντός του 
πρώτου εξαμήνου του 1994 με αναδρομική ισχύ 
από 1/1/94, σε κατηγορίες μελών Δ.Ε.Π..

- ακολούθησε ρύθμιση του θέματος 
απευθείας με το άρθρο 2ο παρ. 1 του ν. 
2216/94 για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..

2188/1994 
ΦΕΚ 18 Α ’ 
16/2/1994

ΥΑ για καθορισμό των προϋποθέσεων, των
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Υπ.
Εθν. Π. & Θρ.

Υπ.
Εθν.Π. & Θρ.

Υπ.
Εθν. Π. & Θρ.

Υπ.
Εθν. Π. & Θρ.

Υπ. Εθν.Π.&Θρ.

άρθρο 1 όρων, των διαδικασιών και των σχετικών 
παράγρ.6β λεπτομερειών, που αναφέρονται στον 

προγραμματισμό νέων θεσεων Δ.Ε.Π. στα 
Α.Ε.Ι., ο οποίος γίνεται σε ετήσια βάση.

2188/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό
άρθρο 2 αναλυτικώς των κατηγοριών των μελών Ε.Π.
παράγρ. 8 και Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που δικαιούνται την

αύξηση του 35 % (Ν. 2083/92, αρθ. 8$2), για 
καθορισμό της κλιμάκωσης του ποσοστού κατά 
ομάδες ή κατηγορίες και ρύθμιση της 
διαδικασίας κτλ.

2188/94
άρθρο 3 ΥΑ, που πρέπει να εκδ. μέσα σε 1 μήνα 
παράγρ. 1δ από την έκδοση του παρόντος, για

καθορισμό: 1) των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και λοιπών 
δικαιολογητικών όσων ενδιαφέρονται για 
επιλογή σε θέσεις προσωρινών προϊσταμένων 
διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής, 2) η 
διαδικασία κρίσης, 3) τα όργανα και η 
διαδικασία τοποθέτησής τους 4) και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια.

{αριθ. ΥΑ Δ2/3116/16.2.94, Φ ΕΚ  106 Β ’.}

2188/94 Πρόταση εκδ., εντός έξι μηνών από την
άρθρο 3 έναρξη ισχύος του Ν. αυτού, ΠΔ/τος με το
παράγρ. 4 οποίο μπορεί να τροποποιείται η σύνθεση και 

να ανακαθοριστούν οι αρμοδιότητες των 
ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ.

- ΠΔ αριθ. 399/95 (ΦΕΚ 223 Α ’ 31.10.95).

2188/94
άρθρο 3 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, που θα εκδοθεί 
παρ. 7 γ εντός τριών μηνών από την ισχύ του 

παρόντος νόμου, με το οποίο θα καθορισθούν 
: αα) τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής
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των κατά το στοιχείο α’ στελεχών της 
εκπαίδευσης (συμβούλων α’ βάθμιας και β’ 
βάθμιας εκπαίδευσης κ.τ.λ.), ββ) οι προθεσμίες 
και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και 
λοιπών δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, 
γγ) η διαδικασία κρίσης, επιλογής, 
τοποθέτησης και μετάθεσής τους, δδ) τα 
κριτήρια και η διαδικασία τοποθέτησης σε 
θέσεις εκπαιδευτικών μετά τη λήξη της 
θητείας τους και εε) κάθε λεπτομέρεια σχετική 
με τα θέματα αυτά.

- ΠΔ αριθ. 398/95 (ΦΕΚ 223 Α ’ 31.10.95).

2194/94 
ΦΕΚ 34Α’
16/3/94

ΥΑ για καθορισμό δικαιολογητικών, χρόνου 
Υπ. Εθν.Π.&Θ. αρθ. 13 β υποβολής, εξαμήνου σπουδών που

μετεγγράφονται (σε ισότιμο και αντίστοιχο 
τμήμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. για το 
ακαδημαϊκό έτος 1993 - 1994 κατ'εξαίρεση των 
διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 1966/1991 χωρίς 
εξετάσεις και ποσοτικό περιορισμό) τα τέκνα 
πολυτέκνων και οι πολύτεκνοι σπουδαστές 
(που κατά το εδάφιο α' του ίδιου άρθρου είχαν 
εγγράφει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1991 - 
1992 και φοιτούσαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της αλλοδαπής).

- ΥΑ αριθ. Φ1/Β3/1385 ΦΕΚ 224, 1/4/1994.

2216/1994 
ΦΕΚ 83Α’
31/5/94

άρθ. 2ο.6
Υπ.Εθν.Π. & ΥΑ για λεπτομέρειες εφαρμογής του
Θρησκ. άρθρου αυτού (παράγρ. 1), το οποίο ρυθμίζει

την καταβολή της προβλεπόμενης στο ν. 
2083/92 αύξησης ( 35%) αναδρομικά από 
1/1/94 στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.

2226/94
ΦΕΚ122Α’
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21/7/94

Υπ. Δημόσ.Τ.
Υπ. Εθν.Παιδ. άρθρο 1 Κοινή ΥΑ για καθορισμό των δεσμών στις
& Θρησκ. παράγρ. 3 οποίες εντάσσονται οι σχολές

Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας, του ποσοστού εισαγομένων 
από κάθε δέσμη και κάθε αναγκαίας
λεπτομέρειας.

- ΥΑ αριθ. 6500/1/5 απ ό  19.10.94, Φ ΕΚ Β ’ 
792, 24/10/1994

2233/94 
ΦΕΚ 141Α’ 
31/8/94

Υπ . άρθρο 1 ΥΑ για ρύθμιση των λεπτομερειών και κάθε
Εθν.Π & Θρ. παράγρ. 7α άλλου ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή

του παρόντος νόμου που αφορά την 
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων
Μετεγγραφών Εξωτερικού (Κ.Ε.Ε.Μ.Ε.).

- ΥΑ αριθ. 2083089/8366/0022 / 94 
“Αποζημίωση μελών κ.τ.λ.

ΥΑ αριθ. 2077096/7937/0022  
“Αποζημίωση μελών κ.τ.λ. \

2266/94 ΥΑ για καθορισμό των εδρών και των 
Υπ.Εθν.Π.& Θρ. αρθ. 15 περιφερειών αρμοδιότητας των νέων

παρ. 11 (συνιστώμενων με το προηγούμενο εδάφιο)
και των υφιστάμενων Διευθύνσεων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και περιφερειακών
υπηρεσιακών συμβουλίων.

2327/1995 
ΦΕΚ156 Α ’
31/7/95

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

Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) - το οποίο 
ιδρύεται με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου -
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Υπ. Εθν.Π.&Θρ.

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

Υπ. Εθ. Π.& Θρ.

Υπ.Εθν.Π.& Θρ.

Υπ.Εθν.Π.& θρ. 
Υπ.Πρ.τ. Κ.

ύστερα από πρόταση της διοικούσας 
επιτροπής.
Το τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
αποτελείται από δύο τουλάχιστον τομείς, 
στον τομέα Α.Ε.Ι. και στον τομέα Τ.Ε.Ι..

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

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

2327/95 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
άρθρο 1 συνιστώνται στο Ε.ΣΥ.Π. θέσεις διοικητικού 
παρ. 19 προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, 

οι οποίες προστίθενται στις οργανικές 
θέσεις του κλάδου, οι οποίες προστίθενται 
στις οργανικές θέσεις του κλάδου 
διοικητικών υπαλλήλων, που συνιστάται με 
το άρθρο 3 παρ. 6 αυτού του νομού.

2327/95 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
άρθρο 1 ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης,
παρ. 20 οργάνωσης και λειτουργίας των οργάνων 

του Ε.ΣΥ.Π., οι ειδικότερες αρμοδιότητες 
των οργάνων αυτών και ο τρόπος άσκησής 
τους και προσδιορίζονται τα ειδικά 
καθήκοντα των μελών των ατομικών και 
συλλογικών οργάνων του.

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

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

2327/95 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
άρθρο 2 ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. και
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Υπ. Οικονομ.

Υπ. Εθν.Π.&Θρ.

Υπ. Εθν.Π.&Θρ.

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

Υπ.Εθν.Π.&Θρ 
Υπ. Οικονομ.

παρ. 5 των μελών του Κέντρου Εκπαιδευτικής
Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) το οποίο συνιστάται με 
την παρ. 1 αυτού του άρθρου, η διάρθρωση 
των υπηρεσιών και η σύσταση των θέσεων 
προσωπικού, η διαδικασία κατάρτισης 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, 
διαχείρισης και ελέγχου και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

2327/95 ΥΑ με την οποία ορίζονται οι ειδικότερες
άρθρο 3 έδρες και ονομασίες των Μορφωτικών
παρ. 1α Κέντρων Στήριξης της Εκπαίδευσης 

(ΜΟ.ΚΕ.ΣΕ.) ποσ ιδρύονται στην έδρα κάθε 
νομού με το α'εδάφιο αυτού του άρθρου.

2327/95 ΥΑ με την οποία εκδίδεται εσωτερικός 
άρθρο 3 κανονισμός για τα θέματα οργάνωσης και 
παρ. 7 λειτουργίας των ΜΟ.ΚΕ.ΣΕ., των

αρμοδιοτήτων του προέδρου της Επιτροπής 
και του αναπληρωτή του, ως και της 
ανάδειξης των εκπροσώπων, της 
συγκρότησης και των αρμοδιοτήτων και της 
λειτουργίας της Επιτροπής. Με τον ίδιο 
κανονισμό μπορεί να συμπληρώνεται ο 
σκοπός των ΜΟ.ΚΕ.ΣΕ. συνολικώς ή κατά 
ΜΟ.ΚΕ.ΣΕ..

2327/95 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
άρθρο 4 καθορίζονται ειδικότερα οι σκοποί του
παρ. 5 Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης

Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) - το οποίο ιδρύεται με 
την παρ. 1 αυτού του άρθρου - τα θέματα 
των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., των μελών του 
και του Γενικού Διευθυντή, η διάρθρωση των 
υπηρεσιών, η σύσταση θέσεων προσωπικού, 
η διαδικασία κατάρτισης εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και 
λειτουργία του.

2327/95 ΥΑ/σεις, που εκδίδονται μετά από πρόταση 
άρθρο 7 της Γ ενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
παρ. 6 και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης , με τις οποίες ρυθμίζονται
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(σχετικά με το Μαράσλειο Διδασκαλείο 
Δημοτικής Εκπαίδευσης) τα θέματα 
οργάνωσης και λειτουργίας.

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

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

Υπ.Εθν.Π.& Θρ. 2327/95 
άρθρο 10 
παρ. 4β

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή από 
το ακαδημαϊκό έτος 1996 -1997 και εφεξής, 
στα Τ.Ε.Ι., την Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 
και τις ανώτερες σχολές τουριστικών 
επαγγελμάτων,αποφοίτων από κλάδους 
προεπαγγελματικής κατάρτισης των 
ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, καθώς και 
από τμήματα ειδικότητας των τεχνικών - 
επαγγελματικών και ναυτικών λυκείων, 
ημερήσιων και εσπερινών.

Υπ.Εθν.Π.& Θρ. 2327/95 ΥΑ με την οποία γίνεται η ειδικότερη
άρθρο 11 ρύθμιση των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω
παρ. δα οργάνων του Ελεύθερου Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Διοικούσα Επιτροπή).

Υπ.Εθν.Π.& Θρ. 2327/95 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται για κάθε 
Υπ. Οικονομ. άρθρο 15 ακαδημαϊκό έτος ο συνολικός αριθμός των 

παρ. 2 εδ.α υποτροφιών που μπορεί να χορηγούνται 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και 
το κατώτερο ύψος του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού για κάθε υποτροφία

Υπ.Εθν.Π.& Θρ. 2327/95 ΥΑ με την οποία καθορίζονται ανά τμήμα
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άρθρο 15 Α.Ε.Ι. και γνωστικό αντικείμενο, ο αριθμός 
παρ. 2 εδ.β των υποτροφιών και το ύψος του 

χρηματικού ποσού εντός του ορίου του 
προηγούμενου εδαφίου.

Υπ.Εθν.Π.& Θρ. 2327/95 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος - το οποίο θα
Υπ.Μετ.& Επ. άρθρο 21 εκδοθεί εντός ενός έτους από της
Υπ. Β .,Ε ν.& Τ. παρ. 4 δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην

ΕτΚ - και με τη σύμφωνη γνώμη του 
υπάρχοντος επιστημονικού σωματείου με 
την επωνυμία Ένωσις Ελλήνων Φυσικών” με 
το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που 
αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της.

2341/95
ΦΕΚ208Α’
6/10/95

Υπ. Υπ. Εθν.Π. άρθρο 1 
& Θρησκευμ. παΡ 5 ΥΑ με την οποία καθορίζεται η διαδικασία 

και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη 
διενέργεια των μεταθέσεων εκπαιδευτικών 
στα μειονοτικά σχολεία.

- ΥΑ αρίθ. Ζ2/412 (ΦΕΚ 954 954 Β’).

2341/95
Υπ. Υπ. Εθν.Π. άρθρο 1 ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα θέματα
& Θρησκευμ. παΡ· 8 που αφορούν στην προκήρυξη των κενών

θέσεων εκπαιδευτικών στα μειονοτικά 
σχολεία με διορισμό, στις προθεσμίες της 
υποβολής των δικαιολογητικώ, τη 
διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια σχετική με τους διορισμούς 
αυτούς.

2341/95
Υπ. Υπ. Εθν.Π. άρθρο 1 ΥΑ με την οποία προσδιορίζονται 
& Θρησκευμ. παΡ· 14 ειδικότερα οι αρμοδιότητες του

Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής 
Εκπαίδευσης και καθορίζεται ο τρόπος 
λειτουργίας του και κάθε σχετική 
λεπτομέρεια.
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2341/95
Υπ. Υπ. Εθν.Π.
& Θρησκευμ. άρθρο 1 

παρ. 20

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

2341/95
Υπ. Υπ. Εθν.Π.
& Θρησκευμ. άρθρο 2 

παρ. 1

Με την ΥΑ που εκδίδεται σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 1351/83 (ΦΕΚ 56 Α’), 
μπορεί να ορίζεται χωριστό ποσοστό 
θέσεων για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
αποφοίτων λυκείου που προέρχονται από τη 
μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Με 
την ίδια ΥΑ ορίζονται τα κριτήρια και η 
διαδικασία επιλογής των δυναμένων να 
υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή.

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

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

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

Υπ.
2190/94
αρθ. 30 ΥΑ για ρύθμ. όλων των θεμάτων σχετικά με



Πολιτισμού

Υπ. Οίκον. 
Υπ. Πολιτ.& 
αρμόδιος Υπ.

Υπ. Πολιτ.

Υπ.Οικον. 
Υπ.Εσωτ. 
Υπ. Πολιτ.

Υπ.Γεωργ. 
Υπ. Πολιτ.

παράγρ. 6 κατάργηση, συγχώνευση, διατήρηση 
συμβουλίων και επιτροπών, που υπάγονται ή 
εποπτεύονται από το υπουργείο πολιτισμού, 
καθώς και τη μεταβολή των αρμοδιοτήτων, 
του αριθμού, των ιδιοτήτων των μελών αυτών. 
Με όμοια ΥΑ μπορούν να συνιστώνται και νέα 
συμβούλια ή επιτροπές.

Με κοινές ΥΑ Υπ. Πολιτισμού & Υπ. 
Οικονομικών καταβάλεται αποζημίωση στα 
μέλη των συμβουλίων ή επιτροπών.

{ΚΥΑ αριθ. 2038686/4387/0022/27.6.94 
‘Καθορισμός ποσού αποζημίω σης μελώ ν  
Συλλογικώ ν οργάνων του ΥΠΠΟ ’}

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

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

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

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

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

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

και Πολυδενδρίου Αγίας Λάρισας.



2260/1994
ΦΕΚ204Α’
5/12/94

Υπ. Πολιτισμ 
Υπ. Οικονομ.

Υπ. Πολιτισμ.

Υπ.
Πολιτισμού 
Υπ.Οικονομ.

Υπ.
Πολιτισμού 
Υπ.Οικονομ.

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

Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου 
Ακρόπολης.

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

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

2260/1994
αρθ. 2ο Πρόταση εκδ. ΠΔ/των με τα οποία
παρ. 8 καταρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου. Μέχρι την έκδοση των 
ΠΔ/των και για την αντιμετώπιση 
επειγόντων ζητημάτων οι κανόνες 
λειτουργίας του Μουσείου ορίζονται με 
ΥΑ/σεις (Υπουργού Πολιτισμού).

- ΠΔ 183/1995 (ΦΕΚ 96 Α ’) ‘ Κανονισμός 
λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου” .

2273/94
ΦΕΚ233Α’
27/12/94

Κοινές ΥΑ/σεις με τις οποίες θεσπίζονται 
άρθρο 3 ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τα τηρούμενα 
παρ. 24 απο τα ν.π. που συνιστώνται με τον 

παρόντα νόμο (Εθνικό Θέατρο, Κρατικό 
Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες
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διατάξεις) στοιχεία και βιβλία και τις 
διαδικασίες ελέγχων και λοιπών 
υποχρεώσεων.

Υπ. Πρ.τ.Κ.
Υπ.Οικονομ.
Υπ.
Πολιτισμού

2273/94 
ΦΕΚ 233Α'
27/12/94

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

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

2273/94
Υπ. άρθρο 4 ΥΑ/σεις, που δημοσιεύονται στην ΕτΚ, για
Πολιτισμού παρ.3ια ρύθμιση, μέχρι την έκδοση των

προβλεπόμενων για τον παρόντα νόμο 
ΠΔ/των και ΥΑ/σεων , των σχετικών με την 
οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία των 
συνιστώμενων με τα άρθρα 1 και 2 ν.π. 
(“Εθνικό Θέατρο”, “Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος” ).

- ΥΑ αρίθ. 10173 (ΦΕΚ 164 Β’ 9/3/95) 
για Ε.Θ..

- ΥΑ αρίθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/11264 (ΦΕΚ 
187 Β’ 17-3-95 για Κ.Θ.Β.Ε..

- ΥΑ αρίθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/8653 (ΦΕΚ 
158Β’ 8/3/95) για Ε.Λ.Σ..

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

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

Υπ.
Μέχρι την έκδοση του κανονισμού 
λειτουργίας και για την αντιμετώπιση
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Πολιτισμού

Υπ.
Πολιτισμού 
Υπ. Οικονομ.

Υπ.
Πολιτισμού

Υπ.Πολιτισμού 
Υπ.Οικονομικών

Υπ. Πολιτισμού

Υπ.Πολιτισμού 
Υπ. Οικονομ.

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

επειγόντων ζητημάτων οι κανόνες 
λειτουργίας της Ορχήστρας καθορίζονται με 
ΥΑ/σεις του Υπ. Πολιτισμού.

2273/94
άρθρο 7 Κοινή ΥΑ με την οποία εγκρίνεται ο 
παρ. 11 κανονισμός λειτουργίας της Ορχήστρας των 

Χρωμάτων (ο οποίος καταρτίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ. που εκδίδεται μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος).

Μέχρι την έκδοση του κανονισμού 
λειτουργίας και για την αντιμετώπιση 
επειγόντων ζητημάτων οι κανόνες 
λειτουργίας της Ορχήστρας των Χρωμάτων 
ορίζονται με ΥΑ/σεις του Υπουργού 
Πολιτισμού.

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

Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.

Έως την έκδοση του κανονισμού λειτουργίας 
και για την αντιμετώπιση επειγόντων 
ζητημάτων το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 
λειτουργεί με ΥΑ/σεις του Υπ. Πολιτισμού.

2273/94
άρθρο 11 Κοινές ΥΑ /σεις με τις οποίες θεσπίζονται 
παρ. 24 ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τα τηρούμενα 

από την Ε.Λ.Σ. (Εθνική Λυρική Σκηνή) βιβλία 
και στοιχεία με σκοπό την καλύτερη 
λειτουργία της.

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

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
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2351/95
ΦΕΚ225Α’
1/11/95

άρθρο 1
Υπ. Πολιτισμού παρ.3 ΚΥΑ , που εκδίδεται μετά από γνώμη της
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Σύναξης Ιερών Μονών Μετεώρων, του οικείου

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

2351/95
Υπ. Πολιτισμού άρθρο 2 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, μετά από γνώμη

παρ. 2 της Συνάξεως Ιερών Μονών των Μετεώρων και
του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, μετο 
οποίο καθορίζονται οι περιορισμοί αυτοί 
(απαγόρευση εμπορικής εκμετάλλευσης και οι 
λοιποί περιορισμοί της παρ.1)

2206/94  
ΦΕΚ 62Α’
20/4/94

Υπ. Τουρισμού άρθρο 1 ΥΑ με την οποία συγκροτείται η Επιτροπή 
παρ. 8 Καζίνων.

- ΥΑ αριθ. 1310/1 - 8 - 94.

2206/94 

αρθ. 1
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Υπ.Οικον
Υπ.
Τουρισμού

Υπ. Τουρ.

Υπ.Πρ.τ.Κ 
Υπ. Οικ. 
Υπ. Τουρ.

παράγρ. 10 Κοινή ΥΑ , μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής (επταμελούς 
Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγρ. 
7 η οποία διενεργεί τον διεθνή πλειοδοτικό 
διαγωνισμό σχετικά με τις άδειες 
λειτουργίας των καζίνων), με την οποία 
συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις και 
ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την 
οργάνωση, τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις 
αρμοδιότητες της Γραμματείας (που 
επικουρεί την Επιτροπή).

- ΚΥΑ αρίθ. 1390/5 - 8 - 94, ΦΕΚ 637Β’ .

2206/94 
ΦΕΚ 62Α’
20/4/94

ΥΑ, που δημοσιεύεται στην ΕτΚ με την 
αΡθ·1 οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισμός (για τα
παράγρ. 14 καζίνα) και καθορίζεται: α) Η ημερομηνία και 

ο τόπος υποβολής των προτάσεων των 
υποψήφιων επενδυτών, β) το περιεχόμενο 
των προτάσεων, γ) τα έγγραφα, δ) οι 
προθεσμίες, ε) η διαδικασία αξιολόγησης, 
στ) η προθεσμία διάσκεψης και έκδοσης 
αποφάσεως της Επιτροπής.

- ΥΑ αριθ. 655/ 10.4.95 “Διεθνής
πλειοδοτικός διαγωνισμός για την 
παραχώρηση έξι αδειών λειτουργίας 
καζίνων” .

- ΥΑ αριθ. 1190 (Δοκίμιο 16.6.95) “Διεθνής 
πλειοδοτικός διαγωνισμός για την 
παραχώρηση μίας άδειας λειτουργίας 
καζίνων (επαναληπτικός) “ .

2206/94 Κοινή πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για δημιουργία
αρθ. 3 στο υπουργείο Τουρισμού διεύθυνσης
παράγρ. 3 καζίνων για την επικουρία της Επιτροπής 

και του Υπουργού Τουρισμού. Με το ίδιο ή 
όμοιο ΠΔ συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις 
κτλ. Με το ίδιο ΠΔ υφιστάμενες οργανικές 
μόνιμες θέσεις του υπουργείου Τουρισμού 
και υπάλληλοι που υπηρετούν σ'αυτές, 
μπορούν να μεταφέρονται στη διεύθυνση 
καζίνων.

- ΥΑ (δοκίμιο 19/6/95) “Σύσταση, οργάνωση
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και λειτουργία Διεύθυνσης Καζίνωνστο 
Υπουργείο Τουρισμού” .

2206/94
Υπ. Τουρ. αρθ. 3 Εκδ. κοινής ΥΑ, σύμφωνα με εισήγηση της
Υπ.Δημ.Τ. παράγρ. 6 Επιτροπής (αρθ.1 παράγρ. 7), για καθορισμό

των δικαιολογητικών των
προσλαμβανόμενων στα καζίνα, και κάθε 
άλλου ελέγχου τηρήσεως της δημόσιας 
τάξης.

Υπ. Τουρ. 2206/94 ΥΑ, κατόπιν εισηγήσεως επιτροπής, για
αρθ.3 καθορισμό της διαδικασίας ελέγχου των
παράγρ. 11 μηχανημάτων, των προμηθευτών, των

κατασκευαστών ή διανομέων των μέσων και 
υλικών διεξαγωγής των παιγχνιδιών 
περιλαμβανομένων των μηχανημάτων με 
νομίσματα.

- ΥΑ αριθ. 923/11.5.95 (αναμένεται η 
δημοσίευσή της στην ΕτΚ).

2234/94 
ΦΕΚ 142 
31/8/94

Υπ. Εθν. Οικ. άρθρο 1
Υπ. Τουρισμού παρ. 2 ε

(λβ)

Κοινή ΥΑ με την οποία καθορίζεται, 
σχετικά με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 
το είδος και η έκταση των επενδυτικών 
έργων που περιλαμβάνονται στον 
εκσυγχρονισμό, ώστε να είναι δυνατή η 
υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του 
παρόντος νόμου.

Προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
1892/1990.

Υπ.
Εμπορικής
Ναυτιλίας

- ΚΥΑ αριθ. 43965/30-10-94 (ΦΕΚ 
922/Β/94)

2172/93 Έκδοση ΥΑ για ρύθμιση του τρόπου και του 
άρθρο 46 ύψους αμοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων 

που παρίστανται στις αρχαιρεσίες και σε 
εκλογές ναυτεργατικών σωματείων ή 
ναυτεργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων 
παντός βαθμού.



- ΥΑ αριθ. 2342.2/7/94 (677 Β’ /9.9.1994).

Υπ. Εσωτερ.& 2196/94
Υπ. Εμπορ. αρθ. 16
Ναυτιλίας

Έκδοση κοινής ΥΑ για ρύθμιση των 
λεπτομερειών και οδηγιών σχετικά με τον 
τρόπο που ψηφίζουν οι Έλληνες ναυτικοί 
που υπηρετούν σε πλοία που εκτελούν 
διεθνείς πλόες και κατά την ημέρα της 
εκλογής βρίσκονται ή καταπλέουν σε 
Ελληνικό λιμάνι δήμου ή κοινότητας 
διαφόρου αυτού στους εκλογικούς 
καταλόγους του οποίου είναι 
εγγεγραμμένοι.

- Κοινή ΥΑ αριθ. 203090/6 - 5 - 94

Υπουργός 
Εμπορ.Ν.

2206/94 ΥΑ για τους όρους, τις διαδικασίες και τις 
αρθ.4 προϋποθέσεις λειτουργίας καζίνου, σε
παράγρ.2β επιβατηγά πλοία (που εκτελούν διεθνείς 

πλόες διάρκειας άνω των 12 ωρών) κατά τη 
διάρκεια του εκτός των ελληνικών χωρικών 
υδάτων τμήματος του πλου.

- ΥΑ 3312.61/01/95 (ΦΕΚ 384 Β’ 
10/5/95)

Υπ. Εμπ. 2218/94 
Ναυτιλίας άρθρο 36

παράγρ. 8

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

Υπ. Εμπ. 
Ναυτιλίας

2218/94 
άρθρο 36 
παράγρ. 9

Πρόταση εκδ. ΠΔ/των ( που υπογράφονται 
από τους υπουργούς Εθν. Οικονομίας, 
Οικονομικών, Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) 
με τα οποία μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. 
πρώτου και δεύτερου βαθμού και στα 
συμβούλια περιοχής του άρθρου 47 του 
νόμου αυτού, τα λιμενικά ταμεία των 
οποίων η σημασία περιορίζεται στην τοπική 
αρμοδιότητα Ο.Τ.Α. ή συμβουλίου περιοχής



Υπ.Εθν.Οικον. 
Υπ.Οικονομ. 
Υπ. Εμπ.Ναυτ.

Υπ. Εθν. Οικ. 
Υπ. Οικονομ. 
Υπ.Εμπ.Ναυτ.

ή Ν.Α. αντίστοιχα, κτλ. Με το ΠΔ της 
μεταφοράς ρυθμίζονται τα θέματα των 
πόρων, της περιουσίας και του προσωπικού 
τους ( όταν ρυθμίζονται θέματα προσωπικού 
υπογράφονται και από τον Υπουργό 
Προεδρίας).

2234/94 
ΦΕΚ142 Α ’
31/8/94

άρθρο 4 Κοινές ΥΑ/σεις με τις οποίες ρυθμίζονται 
παρ. 6 οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων

της παραγράφου αυτής (Εγκατάσταση στην 
Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων 
αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων).

Αντικατάσταση του αρθ. 25 του ν. 27/1975 
(ΦΕΚ 77Α’) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άθρο 28 του ν. 814/1978 και τροποπ. με το 
αρθ. 77 παρ. 5 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 
101Α’).

- ΚΥΑ αρίθ. 1246.3/4/94 (ΦΕΚ 919 Β’ 
14.12.94).

- ΚΥΑ αριθ. 1246.3/6/94(ΦΕΚ 919 Β’
14/12/94) “ Υποβολή ετήσιων στοιχείων  
δραστηριότητας των αλλοδαπών 
ναυτιλιακών εταιρειών που
εγκατέστησαν γραφείο τους στην 
Ελλάδα σύμφωνα με το αρ. 4 του ν. 
2234/94’ .

2234/94

άρθρο 4 ΚΥΑ /σεις με τις οποίες καθορίζεται το
παρ. 4 ποσό της εγγύησης προς το Δημόσιο για τη

συμμόρφωση του γραφείου ή 
υποκαταστήματος προς τους όρους της 
κοινής απόφασης (που παρέχει τη σχετική 
άδεια εγκαταστάσεως) και η προβλεπόμενη 
διαδικασία. Το ποσό δε της εγγυήσεως δεν 
δύναται να είναι κατώτερο των 5.000 δολ. 
Η.Π.Α..

- ΚΥΑ αριθ. 1246.3/5/94 (ΦΕΚ 919 Β’ 
14/12/94).
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2252/94
ΦΕΚ192Α’
18.11.94

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

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

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

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

συμπληρώσεις που αναφέρονται σε τεχνικά 
και λεπτομερειακά θέματα της Σύμβασης.

2252/94
Υπ. Εμπ.Ναυτ. άρθρο 8ο Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο είναι 

παρ. (2) δυνατό να κωδικοποιούνται σε ενιαίο 
κείμενο οι διατάξεις της Σύμβασης, καθώς 
και οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των 
παραρτημάτων και των προσθηκών της.

2252/94
Υπ. Εμπ.Ναυτ. άρθρο 10ο ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι

παρ. 6 προϋποθέσεις χορήγησης άδειας και οι
ελάχιστες απιτήσεις σε οργάνωση, 
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, 
εξοπλισμό, υλικά, μέσα και ουσίες που
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πρέπει να διαθέτουν οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις, καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια προκειμένου να τους
χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας ως
αναγνωρισμένες επιχειρήσεις
καταπολέμησης της ρύπανσης της
θάλασσας.

Υπ. Εμπ.Ναυτ.
2252/94 
άρθρο 10ο 
παρ. (16) 
(προσθήκη 
στο ν. 
743/77 
άρθρου με 
αριθ. 20)

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο είναι 
δυνατό να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο 
και να μεταγλωττισθούν στη δημοτική όλες 
οι διατάξεις του ν. 743/1977 και των 
τροποποιήσεών του με τίτλο “Προστασία 
του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος".

Υπ. Εξωτερ. 
Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
Υπ.Βιομ.,Εν.Τ. 
Υπ. Εμπ.Ναυτ.

2252/94 
άρθρο 10ο 
παρ. (19) 
(προσθ. β’ 
παραγρ. 
στο άρθ. 6ο 
του ν. 
1638/86)

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των, με τα οποία 
γίνονται δεκτές συμπληρώσεις και 
τροποποιήσεις της κυρούμενης Διεθνούς 
Συμβάσεως οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από 
διασκέψεις των Συμβαλλόμενων Κρατών, 
σύμψωνα με το άρθρο 45 αυτής.

- ΠΔ αριθ. 270 (ΦΕΚ 151 Α ’ 26.7.95) 
“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".
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2289/95
Υπ.Βιομηχ. άρθρο 12
Ενεργ. & Τεχν. παΡ· 9 
Υπ. Εμπορ. Ν.

ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται ο τύπος 
των πράξεων και εγγραφών στο νηολόγιο, ο 
τύπος του εγγράφου της εθνικότητας, τα 
αναφερόμενα στην απονομή διακριτικών 
σημάτων, τα αναφερόμενα στην τήρηση 
ειδικού υποθηκολογίου και ειδικού βιβλίου 
κατασχέσεων, για τις εγκαταστάσεις και τις 
πλωτές κατασκευές που αφορούν το παρόν 
άρθρο και κάθε συναφής λεπτομέρεια.

- ΥΑ αρίθ. 4226.121/4/95 (ΦΕΚ 1017 Β’ 
/11.12.95)

2323/95
Υπ. Εμπ.Ναυτ. άρθρο 3
Υπ. Τουρισμού παρ. 3
(Υπ. Εσωτερ.)

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

2329/95
ΦΕΚ172Α’
22/8/95

άρθρο 8 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
Υπ. Εμπ.Ναυτ. Παρ. 1 & 2 καθιερώνονται οι κατηγορίες

διαμνημονεύσεων, ο ιοποίες απονέμονται 
με απόφασή του σε αξιωματικούς Λ.Σ., 
ύστερα από εισήγηση του ανωτάτου 
συμβουλίου Λ.Σ..
Με το ίδιο ΠΔ καθορίζεται η διαδικασία 
πρότασης και απονομής των 
διαμνημονεύσεων , του τύπου των 
μεταλλίων και διπλωμάτων που τις 
συνοδεύουν, η ιεραρχική τους τάξη, το 
δικαίωμα να φέρονται και κάθε άλλη 
ανγκαία λεπτομέρεια.

- ΠΔ αριθ. 407 Α795 (ΦΕΚ 228/6.11.95) 
‘ Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων 
Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος
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Υπ. Εμπ.Ναυτ.

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Μετ.& Επ. 
Υπ. Εμπ.Ναυτ.

Υπ. Δημόσ. 
Τάξης
Υπ. Εθν. Άμ. 
Υπ. Εθν. Π. & 
Θρησκευμ.

2329/95
άρθρο 11 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
παρ. 5 μπορεί να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο

και να μεταφερθούν στη δημοτική, οι 
διατάξεις των νόμων που ισχύουν για το 
ππροσωπικό Λ.Σ..

2329/95
ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται το ύψος 

άρθρο 11 των παραπάνω πιστώσεων και η κατανομή 
παρ. 7β τους στους επιμέρους φορείς συγκοινωνιών 

και οι λοιπές λεπτομ. εφαρμογής της 
παραπάνω διάταξης (εγγραφή πιστώσεων 
για έξοδα κίνησης προσωπικού , οι οποίες 
κατανέμονται και μεταφέρονται στους 
προϋπολογισμούς των Οργανισμών Αστικών 
Συγκοινωνιών και των Κ.Τ.Ε.Λ. για την 
ελεύθερη κυκλοφορία του προσωπικού του 
Λ.Σ.).

2226/94  
ΦΕΚ 122Α’
21/7/1994

άρθρο 1 ΚΥΑ για καθορισμό (κατ’ έτος) του αριθμού
παρ. 2α των εισαγομένων στις Σχολές της

Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα 
Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας και του ποσοστού επίσης των 
εισαγομένων γυναικών που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 20% για τη Σχολή 
Αστυφυλάκων και το 15% για τη Σχολή 
Αξιωματικών.
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Υπ.
Δημ. Τάξης

Υπ. Οικον. 
Υπ.Δημ.Τ.

Υπ.Εθν Αμυν. 
Υπ. Δ. Τάξης

ΚΥΑ αριθ. 6500/2/4 - ζ ΦΕΚ 70Α’ 
2/2 /95  ‘ Καθορισμός αριθμού 
εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές 
Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας".

[- ΥΑ Υπ. Δ.Τάξης αριθ. 6500/1/6 -ιζ  
(ΦΕΚ 1054 Β’ /95) ‘ Κατατακτήριες 
εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας"].

2226/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για ρύθμιση των 
άρθρο 2 θεμάτων που αφορούν τον Οργανισμό της 
παράγρ. 4 Σχολής Αστυφυλάκων, το πρόγραμμα κτλ.

- ΠΔ αριθ. 319 ‘ Οργανισμός Σχολής 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας" .

- ΠΔ 352/31.8.95 ‘ Οργανισμός Σχολής 
Αστυφυλάκων’  ΦΕΚ Α Ί8 7 .

- ΠΔ 414/ΦΕΚ 238Α’ 16.11.95 ‘ Ιδρυση 
Τ μήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων 
Διδυμοτείχου".

2226/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό των
άρθρο 5 θεμάτων που αφορούν τον Οργανισμό των
παράγρ. 4 Σχολών που ιδρύονται με το παρόν άρθρο 

(Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Σχολή 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης), της 
έδρας, της διάρκειας φοίτησης κτλ.

Έχει εκδοθεί το ΠΔ υπ’ αριθ. 
4/29.12.1994 (ΦΕΚ 1Α’ 10.1.95)
“Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και 
Αστυφυλάκων με το σύστημα των Γενικών 
Εξετάσεων” κατ’ εφαρμογή (όχι 
κατ'εξουσιοδότηση) και των διατάξεων των 
παρ. 4 και 5 του αρθ. 1 του Ν. 2226/94.

2226/94

άρθρο 6 ΥΑ με την οποία καθορίζεται το
παρ. 1 περιεχόμενο της εκπαίδευσης - για όσους

κατατάσσονται στις Σχολές Αστυφυλάκων
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Υπ.Δημοσ. Τ.

Υπ. Δημοσ. 
Τάξης

και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 
μη έχοντας εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις - η διάρκειά της και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια.

- ΥΑ αριθ. 6500/2/28.9.95 (ΦΕ 795 Β’) 
‘ Βασική Στρατιωτική εκπαίδευση στις 
Αστυνομικές Σχολές".

2265/94
ΦΕΚ209Α’
5/12/94

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό των 
άρθρο 4 ειδικότερων προσόντων και του αριθμού 
παρ. 5 των μελών, της εσωτερικής οργάνωσης και

λειτουργίας του Επιστημονικού Συμβουλίου 
Ανάλυσης, Ερευνών και Προγραμματισμού 
που συνιστάται στο Υπ. Δημόσιας Τάξης με 
την διάταξη της παρ. 1 (του άρθρου 4 αυτού 
του νόμου).

ΠΔ αριθ. 14/21.1.95, ΦΕΚ 7Α’ 25.1.95

2265/94 ΥΑ για τη συγκρότηση του Επιστημονικού 
άρθρο 4 Συμβουλίου το οποίο απαρτίζεται από 
παρ. 3 επιστήμονες των κλάδων Νομικής,

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



2334/95 
ΦΕΚ 184Α’ 
6/10/95
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άρθρο 1 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
Υπ.Δημ. Τάξης παρ. 1 καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης και

λειτουργίας της υπηρεσίας αυτής 
(Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων στην Ελληνική 
Αστυνομία, η οποία συνιστάται με το 
πρώτο εδάφιο αυτού του άρθρου) το 
διοικητικό της εππίπεδο, η υπαγωγή, η έδρα 
και οι επιμέρους αρμοδιότητές της.

2334/95
Υπ. Δημ. Τάξης άρθρο 1 
Υπ. Μετ. & Επικ. παρ. 4

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται η έννοια του αεροπορικού 
ατυχήματος, τα όργανα και η διαδικασία 
διερεύνησης αυτού και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια.

2334/95
Υπ. Δημ. Τάξης άρθρο 2 

παρ. 2

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

2334/95
Υπ. Οικονομ. άρθρο 2 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι
Υπ. Δημ. Τάξης παρ. 5 προϋποθέσεις και το ύψος του πτητικού

επιδόματος που χορηγείται στο ιπτάμενο 
προσωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων 
Μέσων.

2334/95
Υπ. Δημ.Τάξης άρθρο 4 ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 

παρ. 2ζ προϋποθέσεις και η διαδικασία 
(αντικ. της χαρακτηρισμού των αντικειμένων αυτών 
παρ. 2ζ του (όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου 
αρθ.2 του που προορίζονται για συλλογές), ως 
2168/93) συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών 

κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, 
διάθεσης και κατοχής τους.

23334/95
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Υπ. Δημ. Τάξης

Υπ. Δημ. Τάξης

Υπ. Δημ.Τάξης

άρθρο 4 ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι 
παρ. 4 προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης
(αντικ. της της ανωτέρω άδειας (άδεια της αρμόδιας 
παρ. 1 αστυνομικής αρχής για την αγορά, 
αρθ.11 του μεταφορά και κατανάλωση εκρηκτικών 
ν. 2168/93) υλών), τα μέτρα ασφαλούς μεταφοράς και 

φύλαξης των εν λόγω υλών, καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια .

2334/95
άρθρο 5 ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι όροι 

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

2334/95
άρθρο 7 Πράταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
παρ.3 καθορίζονται κατά τροποποίηση των

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

2352/95
ΦΕΚ229Α'
6/11/95

άρθρο 1 ΚΥΑ που εκδίδεται μετά από πρόταση του
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Υ π .
Μακεδονίας - 
Θράκης

Υπ. Εσωτερ. Δ.Δ. 
& Αποκέντρωσης

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
& του εκάστοτε 
αρμόδιου Υπ.

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

παρ. 1 οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του 
Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσ/νίκης (Ο.Υ.Θ.), 
με την οποία μπορεί να επεκτείνεται η ζώνη 
ευθύνης του Ο.Υ.Θ. και στις περιοχές άλλων 
δήμων ή κοινοτήτων της μείζονος περιοχής 
Θεσ.νίκης, πέραν εκείνων που είχαν υπαχθεί 
με τον α.ν. 1563/1939 (ΦΕΚ 15 Α’).

2229/94  
ΦΕΚ 138Α’
31/8/94

άρθρο 1 ΚΥΑ /σεις, με τις οποίες είναι δυνατόν
παρ.2 έργα που προγραμματίζονται και

εκτελούνται από ν.π.ι.δ. των ανωτέρω 
φορέων (όπως απαριθμ. στο άρθρο 14 παρ.1 
του ν. 2190) να εξαιρούνται διατάξεων του 
παρόντος.

- ΚΥΑ αριθ. Δ1/Φ18/114 (ΦΕΚ 78 Β’ 
7/2/95) ’ Εξαίρεση έργου του 
συστήματος του Φυσικού Αερίου από το 
ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 2229/94” .

2229/94
άρθρο 1 ΥΑ για τη ρύθμιση των σχετικών με την 
παρ. 5α παράγραφο αυτή θεμάτων δηλ. με τον 

έλεγχο των υπερβολικά χαμηλών 
προσφορών και τη δικαιολόγηση τέτοιων 
προσφορών από τις πρώτες μειοδότριες 
επιχειρήσεις σε κάθε δημοπρασία έργου που 
αντιμετωπίζεται τέτοια κατάσταση.

2229/94 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος για ορισμό του 
άρθρο 1 χρόνου έναρξης εφαρμογής της
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£ Υπ. Εμπορίου παρ. 11 παραγράφου αυτής και για ρύθμιση των 
σχετικών θεμάτων (υποχρέωση του 
μελετητή και του αναδόχου κατασκευής του 
έργου να ασφαλίσουν αντίστοιχα τη μελέτη 
και την κατασκευή του έργου για την 
πληρότητα των εκπονούμενων μελετών και 
για την έντεχνη κατασκευή του έργου).
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Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Υττ.
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

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

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

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

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

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

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

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



Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Υπ.Εθν.Οικ.
Υπ.Οικον.
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2229/94
άρθρο 4 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
παρ. 8 ορίζεται η σύνθεση της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.

και στη σύνθεση αυτή περιλαμβάνονται 
εκτός των οργάνων δημοσίων υπηρεσιών και 
εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε., ενώσεων των 
τεχνικών του Μ.Ε.Κ. και επαγγελματικών 
εργοληπτικών ενώσεων.

- ΠΔ αριθ. 368 /94 (ΦΕΚ 201 Α ’) 
“Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 
472/85(ΦΕΚ 168 Α ’) - για τη σύνθεση 
της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. - και του ΠΔ 
609/85 (ΦΕΚ 223 Α ’).
- ΠΔ αριθ. 102 Α ’/95 τροποπ. του 
προηγούμενου ΠΔ.

2229/94

άρθρο 5 Κοινές ΥΑ/σεις με τις οποίες μπορεί να
παράγρ. 6 ιδρύονται ν.π.ιδ.δ. χωριστά για κάθε μεγάλο 

έργο ύψους άνω των 25 δισεκατομμυρίων 
δραχμών με την μορφή της α.ε.. Με τις 
αποφάσεις αυτές προσδιορίζεται το 
συγκεκριμένο έργο, την πραγματοποίηση 
του οποίου αναλαμβάνει η εταιρεία και 
καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια.

ΚΥΑ αριθ. Δ17α/02/69/ΦΝ  
380/10.11.94 (ΦΕΚ 846 Β714.11.94)
“Ίδρυση Εταιρίας έργων υποδομής με 
την επωνυμία “Εγναντία οδός Α.Ε.” .

- ΚΥΑ αριθ. 69163 (δοκίμιο 26/6/95) 
Ίδρυση Εταιρίας με την επωνυμία 
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας 
Ανώνυμη Εταιρία” .

- μνημονεύονται εδώ, λόγω της σημασίας 
τους, αν και εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση 
του ν. 679/77 αλλά κατ’ εφαρμογή και 
διατάξεων αυτού του άρθρου (5 παρ. 1,2,3, 
οι οποίες τροποποιούν τον πιο πάνω νόμο), 
τα εξής ΠΔ :
ΠΔ αριθ. 193/95 (ΦΕΚ 101/5.6.95) 
“Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων 
Έργων για τη μελέτη και κατασκευή 
της Εθνικής οδού Πάτρας Αθηνών - 
θεσ/νίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ)".
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Υπ.
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Υπ.
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

ΠΔ αρίθ. 430/95 (ΦΕΚ 245 Α ’ /95) 
“Τροποποίηση του ΠΔ 393/83 “Σύσταση 
ΕΥΔΕ για τη μελέτη και κατασκευή 
οδικών σηράγγων και λο ιπώ ν υπογείων 
έργων" όπως αυτό ισχύει".

ΠΔ 435/95 (248 Α! /95) ‘ Τροποποίηση 
του ΠΔ 394/94 “Σύσταση ΕΔΥΕ για τη 
μλέτη και κατασκευή των μεγάλων 
έργων Δυτικής Ελλάδας".

2229/94 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο μπορεί 
άρθρο 14 να ιδρυθεί οργανισμός με μορφή ν.π.ι.δ.
παράγρ. 1 στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες

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

2242/94 
ΦΕΚ 162Α’ 
3/10/94

άρθρο 1
παράγρ. 8 ΥΑ /σεις για καθορισμό των προδιαγραφών 

εκπόνησης του ΣΧ.Α.Π. (Σχέδιο Ανάπτυξης 
Περιοχών) και των ειδικών προδιαγραφών 
εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης των 
περιοχών δεύτερης κατοικίας.

{ ΥΑ αριθ. 91103/6776/ 3.11.1994 , Φ ΕΚ  851 
Β ' / 1994 “Καθορισμός προδιαγραφών 
εκπόνησης Σ Χ Α Π  μ έσ α  σε Εγκεκριμένες 
Ζώ νες Ο ικ ιστικού  Ελέγχου  (ΖΟΕ) “}

{ΥΑ αριθ. 93021/7181/16.11.1994, Φ ΕΚ  888 
Β ’ /94 ‘Καθορισμός ειδ ικώ ν προδιαγραφών 
της πολεοδομικής μ ελέτη ς τω ν περιοχώ ν
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Υπ.Οικον. 
Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
Υπ.Εμπ. Ν.

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
Υπ. Εμπ. Ναυτ.

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
αρμόδιος Υπ.

δεύτερης κατο ικ ίας μέσα  σε ζώ νες 
ο ικ ιστικού  ελέγχου (ΖΟ Ε)’}

2242/94

αρθ. 3
εδαφ. β Κοινή ΥΑ με την οποία καθορίζονται ο 

τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία 
απόδοσης των προστίμων και 
καταλογισμών δαπανών στο Ειδικό Ταμείο 
Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών 
Σχεδίων ( Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) .

Αντικατάσταση του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 
743/1977.

{ΚΥΑ αριθ. 99817/7844/29.11.94, Φ ΕΚ  962 
BV94 ‘ Τρόπος, όργανα και δ ιαδικασ ία  
είσπραξης και απόδοσης στο Ε .Τ .Ε .Ρ .Π .Σ . 
τω ν εσόδω ν απ ό  πρόστιμα  και 
καταλογισμούς δαπανώ ν που
προβλέπονται απ ό  τ ις  δ ια τά ξε ις  του 
άρθρου 3 (παρ. 3 και 23 του Ν. 2242/94, 
Λογαριασμός *Γαλάζιο  Ταμείο ’ ).}

2242/94
άρθρο 3 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται η 
παρ. 5 διαδικασία, ο τρόπος διάθεσης (από το
(προσθήκη ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων αποκλειστικά για την 
στη παρ. 2 πρόληψη και εξουδετέρωση της 
του άρθρου ρύπανσηςτης θάλασσας καθώς και για 
18 του ν. παρεμβάσεις στις ακτές και τους λιμένες 
743/1977) κτλ), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια.

- ΚΥΑ αριθ. 1816/351/17.1.1995 (ΦΕΚ 
34/Β720.1.95 ) * Τρόπος , όργανα και 
διαδικασία διάθεσης από το ΕΤΕΡΠΣ 
των εσόδων που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 
743/1977 και τις διατάξεις της παρ. 23 
του άρθρου 3 του ν. 2242/94 
(Λογαριασμός Γαλάζιο Ταμείο) “ .

2242/94
άρθρο 3 Κοινή ΥΑ με την οποία καθορίζονται ο 
παρ. 9(7,8) τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία



125

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
Υττ. Εσωτερ.

Υπ.
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

απόδοσης στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. των προστίμων 
και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.
( αναφέρεται στις δύο προηγούμενες 
παραγρ. οι οποίες αντικαθιστούν τα άρθρα 
30 εδ. 1 του ν. 1650/86 και αναφέρονται 
στον ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται 
“Πράσινο Ταμείο “ )

- ΚΥΑ αριθ. 377/96/95.12.1994 (ΦΕΚ 18 
Β716.1.1995)

2242/94
άρθρο 4 ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζονται ο τρόπος και 
παρ. 6 η διαδικασία άσκησης της ανωτέρω

αρμοδιότητας (η αρμοδιότητα του 
Ε.Σ.Ε.Π.Π.) εντός του νομού ή της 
περιφέρειας, καθώς και κάθε αναγκαία 
σχετική λεπτομέρεια.

- ΚΥΑ αριθ. 57309/2337/30.3.1995 
(ΦΕΚ 284/Β712.4.95) ‘ Σύσταση Ειδικού 
Σώματος Ελεγκτών για την προστασία  
του Περιβάλλοντος (ΕΣΕΠΠ) περιοχής 
Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής” .

2242/94
άρθρο 4 ΥΑ με την οποία εγκρίνεται ο κανονισμός 
παράγρ. 14 λειτουργίας του Ειδικού Σώματος Ελεγκτών 

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



2289/95
Υπ. Οικονομ.
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Υπ. Μεταφ. &
Επικοινωνιών

Ένωσης, επίσης θα καθορίζεται η 
διαδικασία χαρακτηρισμού των οχημάτων 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ο τρόπος 
πιστοποίησης της ηλικίας των αυτοκινήτων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 
του παρόντος άρθρου, της ημερομηνίας 
εισαγωγής ή αφίξεώς τους, της 
συμμόρφωσής τους προς τις οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στις 
ανωτέρω παραγράφους, και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου.

Αντικατάσταση της αντίστοιχης 
παραγράφου του άρθρου 1 του ν. 2052/92.

- ΥΑ 12792/958 (βλ. Δοκίμιο Β' 2.5.95) 
Πιστοποίηση του έτους κατασκευής του 
πλαισίου..και της ημερομηνίας εισαγωγής ή 
αφίξεως ... κατ’ εφαρμογή των παρ. 5,6,7 
του αρθ. 1 του ν. 2092/92.

ΥΑ/σεις με τις οποίες μπορεί να
άρθρο 18 προσαρμόζεται η διαδικασία μέτρησης και οι 
(παρ. 7) οριακές τιμές ρύπων στις εκάστοτε 

ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής
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^  Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 2296/95
άρθρο 4 
παρ. Β. 2

ΥΑ , η οποία δημοσιεύεται στην ΕτΚ, με την 
οποία καθορίζονται το αρμόδιο όργανο, ο 
τρόπος και η διαδικασία του κατά 
προσέγγιση υπολογισμού του εμβαδού των 
παραπάνω δομήσιμων επιφανειών (μέσα 
στα όρια της εντός σχεδίου περιοχής ενός 
δήμου ή κοινότητας).

2296/95
ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. άρθρο 4

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

2296/95
Υπ. Δικαιοσύνης άρθρο 20 
Υπ. Οικονομικών παρ. 2 

■  ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

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

2300/1995 
ΦΕΚ 69Α’

^  12/4/1995

άρθρο 1
ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περ. ιβ

ΥΑ με την οποία καθορίζεται το 
πολεοδομικό συγκρότημα.

ΥΑ αριθ. 31901/3.5.95 (ΦΕΚ 442 Β795)



“Καθορισμός πολεοδομικού
συγκροτήματος Αθηνών*.


