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Υπ. Π ΕΧΩ.ΔΕ.

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Υπ. Πρ.τ.Κ. 
Υπ. Οικονομ.

2300/1995
άρθρο 23 ΥΑ με την οποία ορίζεται ο αριθμός, ο
παρ. 8 χρόνος και οι προϋποθέσεις λειτουργίας

των θερινών κινηματογράφων ή θεάτρων ή 
και του κέντρου ψυχαγωγίας εντός του 
‘Αλσους του Πεδίου του Άρεως στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα οποία ως 
συγκρότημα θα λειτουργήσουν στο μέλλον 
ως δημοτική επιχείρηση.

2308/1995 
ΦΕΚ 114Α’
15/6/95
άρθρο 1 ΥΑ με την οποία, ύστερα από εισήγηση του
παρ. 1 Οργανισμού Κτηματολογίου και

Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.), 
κηρύσσεται υπό κτηματογράφηση η 
οριοθετούμενη με την απόφαση αυτή 
περιοχή.

- ΥΑ αρίθ. 71155/4394/11.7.95 (ΦΕΚ 635 
Β795)
- ΥΑ αρίθ. 711544/4615/25.7.95 (664 
Β795)
-ΥΑ αριθ. 100116/7687/27.12.95 (ΦΕΚ 
1099 Β795)

2308/95 ΥΑ, η οποία δημοσιεύεται στην ΕτΚ, με την 
άρθρο 2 οποία (έως ότου εκδοθεί νόμος για τα
παρ. 3 κτηματολογικά γραφεία) ορίζονται τα

δικαιώματα σε ακίνητα για τα οποία πρέπει 
να υποβληθεί δήλωση.

2308/95 ΥΑ/σείς με τις οποίες, ύστερα από 
άρθρο 3 εισήγηση του Ο.Κ.Χ.Ε., καθορίζονται το
παρ. 3 περιεχόμενο των κτηματολογικών

διαγραμμάτων και πινάκων, οι τεχνικές 
προδιαγραφές και το τιμολόγιο εκτέλεσης 
των εργασιών κτηματογράφησης.

- ΥΑ αριθ. 71154/4228/12.7.95 (ΦΕΚ 
639 Β795)

2308/95 ΚΥΑ/σεις με τις οποίες συνιστώνται τα 
άρθρο 13 προβλεπόμενα από το νόμο αυτόν Γραφεία
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Υπ. Δικαιοσύνης 
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

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

Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

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

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

παρ. 1 Κτηματολογίου, καθορίζονται οι
αρμοδιότητες τους και ρυθμίζεται η 
οργάνωση και λειτουργία τους.

2308/95
άρθρο 14 ΚΥΑ με την οποία δύναται να συσταθεί 
παρ. 1 ανώνυμη εταιρεία - για την οποία

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 
παραπομπή παραγρ. 6 - 17 του άρθρου 2229/94 (ΦΕΚ 
στο αρθ. 5 138Α') για την ίδρυση και λειτουργία ν.π.
παρ. 6 του που αναλαμβάνουν τα μεγάλα έργα - με
ν.2229/94 σκοπό τη μελέτη, σύνταξη και λειτουργία 

του Εθνικού Κτηματολογίου

Στην ίδια εταιρεία ο Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. δύναται 
με ΥΑ/σεις του, μετά από πρόταση του 
Ο.Κ.Χ.Ε., να μεταφέρει αρμοδιότητες του 
Οργανισμού αυτού, σχετικές με το Εθνικό 
Κτηματολόγιο.

- ΥΑ αριθ. 81706/6085/6.10.95 (ΦΕΚ 
872 Β795) “ Ιδρυση Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία  
‘ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ*

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

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

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

ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και την 
πιστοποίηση του έτους κατασκευής, καθώς 
και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου.
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2231/1994 
ΦΕΚ 139Α’
31/8/1994 { Έχει εκδοθεί η (ατομικού χαρκτήρα) ΥΑ με

την οποία συγκροτείται το Εθν.Συμβ. 
Διαπίστευσης (ΦΕΚ 402Β’ 95) }

Υπ.
Β ιομη χαν ίας  άρθρο 10 ΥΑ για ρύθμιση θεμάτων αναγόμενων στη
Ενέργ. &Τεχν. παράγρ. 2 διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών

διαπίστευσης (που χορηγούνται από το 
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης το οποίο 
συνιστάται με το άρθρο 8 του νόμου αυτού).

Υπ. Οικον. 
Υπ.Β.,Εν.&Τ.

Κοινή ΥΑ με την οποία δημιουργείται στην 
2231/94 Τράπεζα της Ελλάδος σύσταση ειδικού 
άρθρο 13 λογαριασμού για την εξυπηρέτηση των 
παράγρ. 1 αναγκών της λειτουργίας του συστήματος 

διαπίστευσης.

2234/94 
ΦΕΚ 142Α’ 
31/8/94

Υπ.Εθν.Οικ. άρθρο 1 
Υπ.Βιομηχ.,Εν. παράγρ.θβ 
& Τεχνολογίας

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

Η διάταξη αυτή συνιστά τροποποίηση
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διάταξης της παραγρ. 1.δ του άρθρου 9 του 
ν, 1892/90 το οποίο ανέθετε την εν λόγω 
γνωμοδοτική αρμοδιότητα στο υπουργείο 
Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
δεν προέβλεπε σύσταση Ειδικής
(γνωμοδοτικής) Επιτροπής.
Επίσης η διάταξη αυτή εισάγει επιπλέον 
την έννοια των “νέων προϊόντων”.

Υπ. Εθν.Οικον. 
Υπ. Βιομηχ. 
Ενέργ. & Τεχν.

2234/94 
άρθρο 2 
(23α
ν.1892/90 
παρ. 1)

Κοινή ΥΑ για καθορισμό των κατηγοριών 
των επιχορηγούμενων δαπανών.

ΚΥΑ αρίθ. 3394/1/11/94, ΦΕΚ 875/Β/25  
-11 - 94.

Υπ. Εθν. Οικον. 
Υπ. Βιομηχ. 
Ενέργ. & Τεχν.

2234/94 
άρθρο 2
(23α
ν. 1892/90 
παρ.3)

Κοινή ΥΑ με την οποία καθορίζονται 
κριτήρια (συμπληρωματικά προς αυτά που 
καθορίζονται στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου) 
για την υπαγωγή των επιχειρηματικών 
σχεδίων στα κίνητρα του παρόντος άρθρου 
με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας.

ΚΥΑ αρίθ. 3391/1 -11 94,ΦΕΚ 875/Β/25  
-11 - 94

Υπ.Εθν.Οικ. 
Υπ. Βιομηχ., Εν. 
&Τεχνολογίας

2234/94 
άρθρο 2 
(23α)
παράγρ. 6

Κοινή ΥΑ για σύσταση στη Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας Ειδικής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής η οποία 
γνωμοδοτεί με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης της παραπάνω παραγρ. 3, για 
την υπαγωγή των υποβαλλόμενων 
επιχειρηματικών σχεδίων στις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου.

(Προσθήκη στο ν.1892/1990 μετά το άρθρο 
23).

Υπ. Βιομηχ. & 
Ενέργ. & Τεχν.

2234/94 
άρθρο 2 
(άρθ. 23α ν.

ΥΑ /σεις για σύσταση ειδικών οργάνων για 
τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης του
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Υπ.Εθν.Οικ.
Υπ.Βιομηχ.,Εν.
&Τεχνολογίας

Υπ.Οικον. 
Υπ.Β.,Εν & 
Τεχνολ.

Υπ.Β.,Εν & 
Τεχνολ.

Υπ.Β.,Εν.&
Τεχνολ.

1892/90 επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τις 
παρ. 7) προϋποθέσεις του νόμου και της σχετικής 

εγκριτικής απόφασης.

2234/94 Κοινή ΥΑ για καθορισμό των όρων της 
άρθρο 2 τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης
(23α) (για τα επιχειρηματικά σχέδια),
παράγρ. 8

(Προσθήκη μετά το άρθρο 23 στο ν. 
1892/1990).

ΥΑ αριθ. 1379/30.12.94, ΦΕΚ 
17/β/16.1.95

2234/94 Κοινές ΥΑ/σεις για καθορισμό της 
άρθρο 2 διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης 
(23α) (για τα επιχειρηματικά σχέδια ) και των
παράγρ. 8 αναγκαίων δικαιολογητικών.

(Προσθήκη μετά το άρθρο 23 στο ν. 
1892/1990).

ΥΑ για σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής η 
οποία γνωμοδοτεί στον Υπουργό 

2234/94 Βιομηχανίας , Εν.& Τεχνολ. για την υπαγωγή
άρθρο 2 στις διατάξεις του παρόντος άρθρου
(23β) (Ειδικές επενδύσεις βιομηχανικών
παράγρ. 6α μεταποιητικών επιχειρήσεων και

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ποιότητας).

(Προσθήκη μετά το άρθρο 23 στο ν. 
1892/1990).

2234/94 ΥΑ για καθορισμό των ειδικών κριτηρίων 
άρθρο 2 για την υπαγωγή των επενδύσεων του αρθ. 1 
(23β παρ.3) (βιομηχανικών μεταποιητικών επιχειρήσεων 

και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ποιότητας) στα κίνητρα του παρόντος 
άρθρου.

(Προσθήκη μετά το άρθρο 23 στο ν. 
1892/1990)
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- ΥΑ αρίθ. 722/88/Φ.22 (27 Β’ 19/1/95).

Υπ. Οικον. 
Υπ.Β.,Εν.& 
Τεχνολ.

2234/94 
άρθρο 2 
(23β)
παράγρ. 7γ

Κοινές ΥΑ/σεις για καθορισμό της 
διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης 
(στις επενδύσεις του άρθρου 1) και των 
αναγκαίων δικαιολογητικών.

-ΥΑ αριθ. ΔΒΕ/22229/29.11.1995 (ΦΕΚ 
1007 Β795).

2244/1994 
ΦΕΚ 168Α’
7/10/94

Υπ. Βιομηχ.
Ενέργ & Τ άρθρο 4 ΥΑ με την οποία ορίζεται η διαδικασία

παράγρ. 3 επιβολής των παραπάνω κυρώσεων ( σε 
περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής χωρίς 
προηγούμενη άδεια του Υπουργού Βισμ., Εν. 
και Τεχνολ. ή σε περίπτωση παράβασης των 
όρων και περιορισμών της άδειας 
εγκατάστασης ), το ύψος του προστίμου και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Υπ. Βιομ., Εν. & άρθρο 5 ΥΑ με την οποία : α) καθορίζονται οι γενικοί 
Τεχνολογίας παρ. 1 τεχνικοί και οι οικονομικοί όροι των

συμβάσεων, οι λεπτομέρειες διαμόρφωσης 
των τιμολογίων μεταξύ της Δ.Ε.Η. και των 
παραγωγών, καθώς και οι όροι διασύνδεσης, 
β) ορίζονται η διαδικασία και τα 
δικαισλογητικά που απαιτούνται για την 
έκδοση των αδειών εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, 
τα καταβλητέα παράβολα, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του άρθρου 3 του παρόντος 
νόμου (άδειες εγκατάστασης και 
λειτουργίας).

- ΥΑ αριθ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 8295/19.4.95 
(ΦΕΚ 385 Β’ 10/5/95).

Υπ. Βιομηχ. 2244/1994 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό κάθε
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Ενέργ. & Τ.

Υπ.Οικονομ. 
Υπ. Βιομηχ. 
Ενέργ. & Τ.

άρθρο 5 λεπτομέρειας σχετικής με τη λειτουργία 
παράγρ. 7 του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

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

2244/1994

άρθρο 7 ΚΥΑ με την οποία μπορεί να συνιστώνται 
παράγρ. 1 στο Υπ. Βιομ. Ενεργ. & Τεχνολ. Ειδικοί 

Λογαριασμοί διαχείρισης κονδυλίων, 
προερχομένων από οποιαδήποτε πηγή, για 
τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων μελετών, 
προγραμμάτων και έργων του Υπουργείου 
Βιομηχανίας, Εν. & Τεχνολογίας.

- ΚΥΑ αριθ. Φ1/οικ 9232, ΦΕΚ 505
Β77.6.95 ‘ Σύσταση Ειδικού
Λογαριασμού για τη χρηματοδότηση 
προγραμμάτων, μελετών και έργων του 
Υπ. Βιομ., Εν. & Τεχν. που αφορούν τη 
Βιομηχανία” .

- ΚΥΑ αριθ. 10892 , ΦΕΚ 506 Β78.6.95 
‘ Σύσταση ... που αφορούν την ενέργεια 
και τους φυσικούς πόρους” .
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Υπ. Βιομηχ.
Ενεργ. &Τεχν

Υπ. Βιομηχ. 
Ενεργ. & Τενχ

Υπ. Βιομηχ.
Ενεργ. & Τεχν

2289/95  
ΦΕΚ 27Α’
8/2/95

ΥΑ /σεις , που εκδίδσνται μετά από γνώμη 
άρθρο 2 της Δ.Ε.Π. - Ε.Κ.Υ., με τις οποίες διαιρείται
παρ. 4 η χώρα, καθώς και οι περιοχές που

ορίζονται από το άρθρο 148 παρ. 1 του 
Μεταλλευτικού Κώδικα, σε περιοχές οι 
οποίες αφ’ ενός μεν προορίζονται για την 
άσκηση των δραστηριοτήτων αναζήτησης, 
έρευνας και εκμετάλλευσης, αφ’ ετέρου δε 
διατίθενται για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων αυτών.

2289/95
άρθρο 2 Προτ. εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο : α.
παρ. 28 καθορίζεται το περιεχόμενο και το 

χρονοδιάγραμμα υποβολής προς έγκριση 
των προγραμμάτων έρευνας και 
εκμετάλευσης, καθώς και των 
προϋπολογισμών δαπανών, β. προβλέπονται 
λεπτομερώς οι όροι εκμίσθωσης του 
δικαιώματος κτλ., γ. ρυθμίζονται ακόμα και 
κατά παρέκλιση των κειμένων διατάξεων, 
οποιαδήποτε θέματα συνδέονται με την 
εκτέλεση των συμβάσεων και εξυπηρετούν 
τους επιδιωκόμενους με αυτή σκοπούς.

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

2289/95
άρθρο 2 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος για καθορισμό : α.
παρ. 37 των κατά τις προηγούμενες παραγράφους

βασικών όρων ανάθεσης της έρευνας και 
εκμετάλευσης υδρογονανθράκων, β. 
διατάξεων που ρυθμίζουν την υποβολή από 
τους Αναδόχους Ετήσιου Προγράμματος 
Εργασιών και Προϋπολογισμού Δαπανών 
κτλ, γ. διατάξεων που ρυθμίζουν τους όρους



και τις προθεσμίες για την παράδοση των 
μεριδίων του εργοδότη σε είδος ή την 
καταβολή του τιμήματος κτλ, δ. όρων με 
τους οποίους ρυθμίζονται και κατά 
παρέκλιση των κείμενων διατάξεων 
οποιαδήποτε θέματα συνδέονται με την 
εκτέλεση των συμβάσεων και εξυπηρετούν 
τους επιδιωκόμενους με αυτές σκοπούς.

(Παράγρ. 38 : Οι συμβάσεις διανομής των 
ανωτέρω παραγράφων συνάπτονται στα 
πλαίσια που καθορίζονται από το ΠΔ της 
προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις 
του ΑΚ περί μισθώσεως έργου και οι 
διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων 
έργων, δεν έχουν εφαρμογή).

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.

2289/95
ΚΥΑ για σύσταση ειδικού λογαριασμού στην 

Υπ. Οικονομικών άρθρο 14 Τράπεζα της Ελλάδος και για θέσπιση
& Υπ. Βιομ.Εν.Τ.. παρ. 5 ειδικής εισφοράς σε ποσοστό πέντε τοις

χιλίοις στην προ εισφορών και φόρων αξία 
των πετρελαιοειδών προϊόντων, που 
διακινούν οι εταιρίες εμπορίας 
πετρελαιοειδών στην εσωτερική αγορά, για 
την εξασφάλιση συνθηκών απρόσκοπτου 
εφοδιασμού των προβληματικών περιοχών 
της χώρας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται ... 
κτλ. Με την παραπάνω απόφαση 
ρυθμίζονται ειδικότερα τα εξής θέματα : 
α. το ύψος της επιδότησης κατά περιοχή και 
κατά προϊόν , β. ο τρόπος βεβαίωσης και 
είσπραξης της εισφοράς, γ. η διαδικασία 
χορήγησης της επιδότησης, δ. ο διοικητικός 
και οικονομικός έλεγχος κτλ, ε. ο 
υπολογισμός ανά τρίμηνο του υπολοίπου 
του λογαριασμού κτλ.
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(Αντικαθίσταται και προστίθεται ως 
παράγραφοι 3 και 4 στο άρθρο 16 του ν. 
1571/1985 ).

ΚΥΑ αριθ. Δ2/Γ/8570/14.4.95 (ΦΕΚ 
330/Β/95) και η τροποποιητική αυτής 
ΚΥΑ αριθ. Δ2/Γ/7870/95 (ΦΕΚ 
640/Β/95) "Ειδικός λογαριασμός για  
τον εφοδιασμό με καύσιμα 
προβληματικών περιοχών της χώρας".
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Υπ. Βιομηχ.
Ενέργ. & Τεχν.

Υπ. Βιομηχ.
Ενέργ. & Τεχν.

Υπ. Βιομηχ. 
Ενέργ. & Τεχν. 
Υπ. Εμπορίου

Υπ. Βιομηχ. 
Ενέργ. & Τεχν.

2289/95
άρθρο 14 ΥΑ ή ΥΑ/σεις με τις οποίες ορίζεται η 
παρ. 6 εγκατάσταση και διαδρομή του αγωγού

φυσικού αερίου και των διακλαδώσεών του, 
καθώς και των συστατικών και των 
παραρτημάτων τους.
(Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του ν, 
1929/1991).

2289/95
άρθρο 15 ΥΑ με την οποία ορίζεται η Υπηρεσία του 
παρ. 1 Δημοσίου και ο φορέας, στους οποίους

ανατίθεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση 
της υποχρεώσεως διατηρήσεως 
αποθεμάτων ασφαλείας, οι διαδικασίες και 
λεπτομέρειες των ελέγχων αυτών και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου.

Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 1571/85 όπως 
συμπλήρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους 
νόμους 1769/68 και 2008/92.

- ΥΑ αοιθ. Α3 - 511/18.5.95 (ΦΕΚ 446 Β'
/95).

2289/95
άρθρο 15 Κοινή ΥΑ με την οποία είναι δυνατόν, για 
παρ. 2 (2) την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων 

που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία 
της χώρας λόγω αδικαιολόγητης
διαμόρφωσης των τιμών των
πετρελαιοειδών προϊόντων, να επιβληθούν 
γενικά ή τοπικά Ανώτατες Τιμές Πώλησης 
στον καταναλωτή για όλα ή ορισμένα από 
τα πετρελαιοειδή προϊόντα.

Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 
1571/1985 όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με τους νόμους 1769/88 και 
2008/92.

2289/95
άρθρο 15 ΥΑ με την οποία είναι δυνατός ο
παρ. 2 (5) καθορισμός ελάχιστης τιμής καταναλωτή
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Υπ. Εμπορίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενέργειες 
ή συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 1571/85 
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με 
τους ν. 1769/88 και 2008/92.



Υπ. Βιομηχ. 
Ενέργ. & Τεχν.

ΥΑ με την οποία ρυθμίζονται οι 
προϋποθέσεις χορήγησης αδειών 
μεταπωλητών πετρελαίου θέρμασνης

Υπ. Βιομ., Εν.&Τ. 
Υπ. Οικονομικών

Υπ. Εργασίας 
Υπ. Βιομ. Εν.& Τ.

Υπ.Βιομ.,Εν.&Τ.

2289/95 
άρθρο 15 
παρ. 2 (7)

Αντικατάσταση του αρθ. 11 του ν. 1571/85 
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με 
τους ν. 1769/88 και 2008/92.

2302/95 
ΦΕΚ 74Α’
17/4/95

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

ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της 
διατάξεως του παρόντος εδαφίου (πίνακας 
δικαιούχων χρόνος και τρόπος διανομής, 
φύλαξη των μετοχών μέχρι τη διανομή 
κ.λ.π.).

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

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

2308/1995 
ΦΕΚ 114Α’
15/6/95
άρθρο 17 ΠΔ/τα με τα οποία ρυθμίζονται θέματα, 
παρ. 2β όροι και διαδικασίες αναφορικά : αα) με την 

εφραμογή και τη διαχείριση προγραμμάτων 
(αντικατ. του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
της παρ. 4 Τεχνολογίας ή τμημάτων τους, ββ) με την 
του άθρ.7 ανάθεση της εκτέλεσης και τη
ν.2244/95 χρηματοδότηση έργων, μελετών και
όπως υπηρεσιών, που προβλέπονται στα ανωτέρω
τροποπ. με προγράμματα ή τμήματά τους ή
το αρθ.17 απαιτούνται για την υποστήριξή τους και γγ) 
ν.2289/95) με την ένταξη έργων του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα στα ανωτέρω προγράμματα 
ή τμήματά τους και τη χρηματοδότησή τους.
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Υπ.Βιομ.Εν.&Τ.

Υπ. Βιομ.Εν.&Τ.

- ΠΔ αριθ. 327/95 (ΦΕΚ 176 Α' 
728.8.95) “ Οροι και διαδικασίες για την 
ανάθεση της εκτέλεσης και τη 
χρηματοδότηση έργων, μελετών και 
υπηρεσιών, που προβλέππονται σε 
προγράμματα του Υπ. Βιομ., Εν. & 
Τεχνολογίας” .

2323/95
άρθρο 9 ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι
παρ. 2 προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία

απονομής βραβείων ( σε βιομηχανικές και 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις σχετικά με την 
ποιότητα, καινοτομία προϊόντων κ.τ.λ. όπως 
προβλ. η παρ. 1) και κάθε σχετική 
λεπτομέρεια. Επίσης συνιστάται στη Γ.Γ. 
Βιομηχανίας Επιτροπή Βραβείων η οποία 
γνωμοδοτεί στον Υπουργό για τα βραβεία 
της παρ. 1.

2339/95
ΦΕΚ204Α*
25/9/95

άρθρο 24 ΥΑ με την οποία συνιστάται στη Γενική 
παρ. 4 Γραμματεία Βιομηχανίας Γνωμοδοτική

Επιτροπή Βιομηχανικών Ατυχημάτων 
Μεγάλης Έκτασης (Β.Α.Μ.Ε.) και ορίζεται η 
σύνθεσή της.

2235/94 
ΦΕΚ 145Α’ 
1/9/94

Υπ.Εμπορίου άρθρο 3 Προτ. εκδ. ΠΔ /των με τα οποία μπορούν να
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παράγρ. 1 κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο σι 
διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων και οι 
μεταγενέστερες διατάξεις που άμεσα ή 
έμμεσα τροποποιούν ή συμπληρώνουν 
αυτές,

- ΠΔ 34/1995 (ΦΕΚ 30Ά’ 10-2-95).

2239/94 
ΦΕΚ 152Α’
16/9/94

Υπ. Εμπορίου ΥΑ (που εκδίδεται εντός 45 ημερών από τη
άρθρο 38 δημοσίευση του παρόντος κατά την πρώτη
παρ. 6 εφαρμογή του νόμου) με την οποία

καθορίζονται τα του τρόπου συντάξεως και 
τηρήσεως των βιβλίων καταθέσεως των 
δηλώσεων σημάτων.

-ΥΑ αριθ. Κ4 - 10204/94 (ΦΕΚ
812Β794).

2339/95
Υπ. Οίκονομ. άρθρο 15 ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζονται ο τρόπος
Υπ. Εμπορίου παΡ· 2 επιβολής του προστίμου για την

προσθ. άρθ. εκπρόθεσμη υποβολή στην αρμόδια
63δ στον επσπεύοσσα Δημόσια Αρχή πράξεων και
κωδ. ν. στοιχείων των α.ε., η αναπροσαρμογή του
2190/1920) ύψους αυτού, καθώς και η διαδικασία

είσπραξής του.

- ΚΥΑ αριθ. Κ2 - 8860 (ΦΕΚ 941 Β’/95).

2251/1994 
ΦΕΚ 191Α’
16/11/94

άρθρο 12
Υπ. Εμπορίου παΡ· 3,4 ΥΑ ,που δημοσιεύεται στην ΕτΚ, με την

οποία διορίζονται τα μέλη του Εθνικού 
Συμβουλίου Καταναλωτών ύστερα από 
πρόταση αντιπροσωπευτικών
καταναλωτικών ενώσεων και λοιπών 
φορέων.

- ΥΑ αριθ. ΦΙ - 3322 /14/6/95 (ΦΕΚ 191 
Β’ /94) “Συγκρότηση Εθνικού 
Συμβουλίου Καταναλωτών".
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Υπ.Εθν.Οικ. 
Υπ. Εμπορ.

Υπ. Εμπορ. 
Υπ.Εθν.Οικ. 
Υπ.Δικαιοσ. 
αρμοδ. Υπ.

Υπ.Εμπορίου 
Υπ. Βιομηχ. 
Ενέργ. & Τεχν.

Υπ. Βιομηχ. 
Ενέργ. & Τεχν. 
Υπ. Εμπορίου

Υπ. Εμπορίου

2251/94
άρθρο 13 Κοινή ΥΑ για καθορισμό των λεπτομερειών 
παράγρ. 2 λειτουργίας της Επιτροπής Προστασίας των 

Καταναλωτών των Δημοσίων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών.

2251/94
άρθρο 14 Κοινή ΥΑ για ρύθμιση των θεμάτων των
παράγρ. 4 σχετικών με την προσαρμογή και

συμμόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, 
κανονισμούς και συστάσεις, που εκδίδονται 
από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για θέματα κατανάλωσης και 
προστασίας του καταναλωτή.

2286/95  
ΦΕΚ 19 Α ’
1/2/95

Κοινές ΥΑ/σεις , μετά από γνώμη της 
άρθρο 1 Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού 
παρ. 4 Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.), με τις οποίες

μπορεί να εξαιρούνται συγκεκριμένες 
προμήθειες των φορέων της παρ. 1. (α. 
Δημόσιο, β. Ο.Τ.Α. κ.τ.λ.).

2286/95
Κοινές ΥΑ /σεις με τις οποίες τίθεται σε 

άρθρο 2 εφαρμογή το Ενιαίο Πρόγραμμα 
παρ. 2 Προμηθειών και ρυθμίζονται όλα τα θέματα

που ανακύπτουν απ’ αυτό.

2286/95
άρθρο 2 ΥΑ με την οποία καθορίζεται η διαδικασία 
παρ. 16γ είσπραξης του προστίμου που επιβάλλεται 

- σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποστολής 
στο Υπ. Εμπορίου των απολογιστικών 
στοιχείων - στους φορείς για τη σύναψη και
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Υπ. Εθν. Οικον. 
Υπ.Βιομ. Εν.&Τ. 
Υπ. Εμπορίου

Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Βιομηχ. 
Ενέργ.& Τεχν. 
Υπ. Εμπορίου

Υπ. Εμπορίου

εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και κάθε 
άλλο θέμα συναφές με την επιβολή της 
διοικητικής αυτής κύρωσης.

2286/95 ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζεται κάθε
άρθρο 3 λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 
παρ. 3 διατάξεων για την προμήθεια αγαθών

σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής 
αξίας.

- ΥΑ αριθ. Π1/643/95 (ΦΕΚ 242 Β’)

2286/95

άρθρο 5 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος , που εκδίδεται
παρ. 2 μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη

ισχύος του παρόντος νόμου, με το οποίο 
θεσπίζεται ο Κανονισμός Προμηθειών του 
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) .

( ΥΑ αρίθ. ΓΊ1/704 ΦΕΚ 233Β’ 30/3/95 ’  
Παράταση της προβλεπόμενης από το 
αρθ. 5 παρ. 2 προθεσμίας “ κατά 2 
μήνες κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του 
ίδιου άρθρου, δηλ του άρθ. 5 του 
2286/95).

- ΥΑ/σεις που παρατείνουν εκ νέου την 
προθεσμία (αριθ. Π1 - 704/28.3..95, 
Π1/οικ. 1505/95, Π1/2491/.22.8.95
,Π1/οικ. 1055/ 25.5.95)

2286/95
άρθρο 5 ΥΑ με την οποία παρέχονται οδηγίες για 
παρ. 3 σύνταξη των κανονισμών προμηθειών

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

- ΥΑ αριθ. Π1/710/28.5.95 (276Β’)
‘ Οδηγίες για την κατάρτιση Κ.Π.Φ.".
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Υπ. Εμπορίου

Υπ. Εμπορίου

Υπ.Εμπορίου

- ΥΑ Π1/1217/23.6.95 (572 Β’ /29.6.95) 
“Παράταση της προβλεπόμενης από το 
αρθ. 5 παρ. 3 προθεσμίας έκδοσης του 
Κ.Π.Φ.”
- ΥΑ αρΐθ.Π1/2838/14.9.95 (ΦΕΚ 843 Β’ 
5.10.95) “Παράταση της από το άρθρο 
5 παρ. 3 του ν. 2286/95  
προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής 
των Κ.Π.Φ. για έγκριση από το 
Υπουργείο Εμπορίου” .

2286/95
άρθρο 6 ΥΑ με την οποία συγκροτείται η 
παρ. 1 (συνιστώμενη στην παρ. 1) Επιτροπή

Πολιτικής και Προγραμματισμού 
Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π) και εγκρίνεται ο 
κανονισμός λειτουργίας της.

- ΥΑ Π1/552/95 και Π1/553/95 για 
συγκρότηση και κανονισμό αντίστοιχα  
που δεν έχουν δημοσιευτεί.

2286/95
άρθρο 8 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
παρ. 1 ορίζονται τα της οργάνωσης της Γενικής

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών που 
συνιστάται με την παραγρ. 1 του άρθρου 
αυτού.

- ΠΔ αριθ. 195/95 (ΦΕΚ 102 Α795) 
“Οργανισμός Γ ενικής Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου 
Εμπορίου” .

2296/95  
ΦΕΚ 43 Α ’
24/2/95

άρθρο 4 ΥΑ, η οποία εκδίδεται μέσα σε έξι (6)
παρ. 1 (10) μήνες από τη θέση σε ισχύ του

παρόντος νόμου με σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και δημοσιεύεται 
στη ΕτΚ, με την οποία θεσπίζεται ο 
κανονισμός που διέπει τις εργασίες της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού κτλ .
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2296/95
Υπ. Εμπορίου άρθρο 7 

παρ. 4
Πρόταση έκδοσης ΠΔ/των με τα οποία 
επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο 
κείμενο των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

2323/95 
ΦΕΚ 145Α’
13.7.95

Υπ. Εμπορίου άρθρο 1
παρ. 11 ΥΑ η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 

δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος 
και δημοσιεύεται στην ΕτΚ, καθορίζονται : 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και 
ανάκλησης αδειών στάσιμου ή πλανόδιου 
εμπορίου, κοντινών,..., ο χρόνος ισχύος της 
άδειας και κάθε άλλη λεπτομμέρεια που 
αφορά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

- ΥΑ αρίθ. Κ1 -2113/6.9.95 (ΦΕΚ 145 
Β’/95) ‘ Ρύθμιση υπαίθριου [στάσιμου 
και πλανόδιου] εμπορίου".

2323/95
Υπ. Εμπορίου άρθρο 7 ΥΑ ,που εκδίδεται σε 2 μήνες από την

παρ. 4 έναρξη ισχύος του παρόντος, με την
οποία ρυθμίζονται τα θέματα της 
παραγράφου αυτής (περί λειτουργίαες των 
Λαϊκών Αγορών Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς).

- ΥΑ αριθ. Α2 - 6813 (ΦΕΚ 1085 Β' 
29.12.95) “Ό ροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών*.

2339/95
ΦΕΚ204Α’
25/9/95

άρθρο 15
Υπ. Οικονομ. παρ. 2 ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζονται ο τρόπος
Υπ. Εμπορίου προσθ. άρθ. επιβολής του προστίμου για την

63δ στον εκπρόθεσμη υποβολή στην αρμόδια 
κωδ. ν. εποπεύουσα Δημόσια Αρχή πράξεων και 
2190/1920) στοιχείων των α.ε., η αναπροσαρμογή του
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Υπ.Πρ. τ Κ. 
Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Εμπορίου

Υπ. Εμπορίου

ύψους αυτού, καθώς και η διαδικασία 
είσπραξής του.

- ΚΥΑ αριθ. Κ2 - 8860 (ΦΕΚ 941 Β’/95).

άρθρο 29 
(προσθ. 
παρ. 4 στο 
μετά την 
παρ. 3 του 
αρθ. 39α 
του κωδ. ν. 
2190/1920)

ΚΥΑ με την οποία συνιστάται ειδικός 
λογαριασμός στην Τ.Ε., στον οποίο 
περιέρχονται τα έσοδα από ειδική εισφορά 
ποσοστού 7% που επιβάλλεται επί των 
τελών δημοσιεύσεως στην ΕτΚ των 
πράξεων και στοιχείων των α.ε. που 
υπόκεινται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθ. 7α του κωδ. ν. 2190/1920, 
υπέρ των υπαλλήλων του υπ. Εμπορίου.

2339/95

άρθρο 29 ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι
(προσθ. προϋποθέσεις διάθεσης της κατά τα
παρ. 4 στο ανωτέρω εισφοράς στους υπαλλήλους του 
μετά την Υπ. Εμπορίου, ως και κάθε άλλη αναγκαία 
παρ. 3 του λεπτομέρεια, 
αρθ. 39α 
του κωδ. ν.
2190/1920)

2175/1993 
ΦΕΚ 211Α’ 
22/12/93
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αρθ. 2
Υπ. Οικονομ. παράγρ. 1 
Υπ.
Μεταφορών & 
Επικοινωνιών

Κοινή ΥΑ για ρύθμιση των σχετικών με τον 
υπολογισμό, την εκτίμηση, τον καθορισμό του 
ύψους του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Α.Σ.Α. 
και των εταιριών που αυτός ιδρύει και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

- ΚΥΑ αρίθ. 7938/898/8 - 3 - 94, 189 Β’ .

( - ΥΑ Υπ._Μετ. & Επικοιν. αριθ.
34256/3554, ΦΕΚ 1007 Β’ 7.12.95 
“Παράταση προθεσμίας υποβολής έκθεσης 
αποτίμησης της Επιτροπής, που 
συγκροτήθηκε για τον υπολογισμό του 
Μετοχικού Κεφαλαίου του Ο.Α.Σ.Α. και 
των Εταιρειών που αυτός ιδρύει”)

2175/93
Υπ. Μ.& Επ. αρθ. 2 ΥΑ σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας

παράγρ. 4 του πρώτου ΔΣ του Ο.Α.Σ.Α..

2175/93
άρθρο 2 ΥΑ με την οποία εγκρίνονται οι κανονισμοί

Υπ. Μετ. & Επικ. παρ. 5 εσωτερικής λειτουργίας οι υπηρεσιακοί
κανονισμοί και οι κανονισμοί χρήσης των 
υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Α. και των εταιριών που 
αυτός ιδρύει ( σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 
του νόμου αυτού ), οι οποίοι καταρτίζονται από 
το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. .

- ΥΑ αριθ. 17210/1893/28 - 6 - 94, (ΦΕΚ 
510 Β’) “Έγκριση κανονισμού λειτουργίας 
και Υπηρεσιακού Κανονισμού Προσωπικού 
Ο.Α.Σ.Α. και των εταιρειών που ιδρύει” .
- ΥΑ (τροποποιητική της προηγούμενης) 
αριθ. 3798/3977 (ΦΕΚ 1100 Β729.12.95).

- ΥΑ αριθ. 37568/3992 (ΦΕΚ 49 Α ’ 
27/1/95) “ Έγκριση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. ” , (ΦΕΚ 
49 Α ’ 27/1/95)

Υπ.Εθν. Οικ. 2175/1993 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος, σχετικά με την ΑΣΚΕ
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Υπ. Μ.& Επ.

Υπ. Μ.& Επ.

Υπ. Μ. & Επ.

άρθρο 2 (Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Κοινωνικού 
παράγρ. 6 Ελέγχου) που ασκεί τον κοινωνικό έλεγχο, με 

το οποίο ορίζεται: α) η σύνθεση της ΑΣΚΕ , β) 
ο τρόπος εκλογής των αιρετών μελών της, γ) 
οι κανόνες λειτουργίας της, δ) οι 
αρμοδιότητές της.

- ΠΔ αριθ. 328/95 (ΦΕΚ 176 Α728.8.95).

2175/93
αρθ.3 ΥΑ για καθορισμό της διαδικασίας παράδοσης
παράγρ. 2 και παραλαβής των πρσαναφερόμενων 

περιουσιακών στοιχείων, της συγκρότησης 
επιτροπών παραλαβής καθώς και κάθε άλλης 
αναγκαίας λεπτομέρειας.

{ΥΑ αριθ. 22802, 3-926, 23/12/1993.}

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

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

- ΥΑ αριθ. 9306/1040/23 - 3 - 94, ΦΕΚ
207Β’ “ Παράταση του χρόνου
εκκαθάρισης των ΣΕΠ
- ΥΑ αριθ. 20059/2195/25 - 6 - 94,ΦΕΚ
490Β' “ Παράταση ισχύος της
9306/1040/23 - 3 - 947
- ΥΑ /σεις  αριθ. 29099/3219/22 - 9 - 94,
ΦΕΚ 728 Β’ 27.4.94“,ΥΑ αριθ. 8583/845 
(ΦΕΚ 283 Β712.4.95), ΥΑ αριθ.
26350/ΦΕΚ 795 Β7 14.9.95, οικ.
37180/3857 (ΦΕΚ 1028 Β7 13.12.95, που 
προβλέπουν διαδοχικά παράταση του 
χρόνου εκκαθάρισης των τ. ΣΕΠ .
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Υπ. Εθν. Οικ. 
Υπ. Μ. & Επ.

Υπ. Προεδρ. 
Υπ. Μ. & Επ.

Υπ. Μ. & Επ.

Υπ. Μ. & Επ.

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

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

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

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

2175/1993
άρθρο 4 ΥΑ, μετά από εισήγηση του δ.σ. του ΟΑΣΑ, για 
παράγρ. 2 μεταφορά στον ΟΑΣΑ του προσωπικού που 

υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 
στον καταργημένο ΟΑΣ με σχέση εργασίας 
αορίστου χρόνου.

{ ΥΑ αριθ. 22798, Φ ΕΚ  Β-926, 23/12/93}

2175/93
άρθρο 4 ΥΑ για καθορισμό κάθε λεπτομέρειας σχετικά
παράγρ. 6 με τη δυνατότητα μετόχου ΣΕΠ να ζητήσει

αντί πρόσληψης στον ΟΑΣΑ επαναχορήγηση 
της άδειας ΛΔΧ αστικού ή υπεραστικού που 
μετέφεραν ή της άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου που 
απέσυραν.

{ΥΑ αριθ. 22800, Φ ΕΚ Β-926, 23/12/1993.}
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Υπ. Πρ. τ. Κ. 
Υπ. Μ. & Εττ.

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

Υπ. Μετ.&Επ.

Υπ. Βιομ., 
Ενέργ.& Τεχν.

2175/93
άρθρο 4 Κοινή ΥΑ για καθορισμό κάθε λεπτομέρειας
παράγρ. 6 σχετικά με την επαναπρόσληψη στις 

υπηρεσίες ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μετόχων ΣΕΠ που 
κατά τη δημοσίευση και ισχύ του ν. 2078/92 
ήταν μόνιμοι υπάλληλοι Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή 
υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου στο 
Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου 
Δημοσίου τομέα και υπέβαλλαν την παραίτησή 
τους απ' τις υπηρεσίες αυτές μετά τη 
χορήγηση άδειας ΛΔΧ σύμφωνα με το ν. 
2078/92. Η επαναπρόσληψη γίνεται στις ίδιες 
υπηρεσίες εντός 30 ημερών από την ισχύ του 
παρόντος νόμου μετά από αίτησή τους και με 
κοινή απόφαση του Υπ. Πρ. τ. Κ. και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

{ ΥΑ αριθ. 22804, Φ ΕΚΒ-926, 23/12/93.}

2225/94 
ΦΕΚ 121Α’
20/7/94

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

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

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

2246/94 
ΦΕΚ172 Α ’
20/10/94

ΥΑ /σεις με τις οποίες καθορίζονται οι 
άρθρο 2ο, 1 ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής των
Α παρ.3η ανωτέρω.

- ΥΑ (Υπ . Μετ. & Επικ.), ΦΕΚ 581 Α ’ 
.4/7/95). “ Κώδικας Δεοντολογίας
Άσκησης Τηλεπικοινωνιακών
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Υπ. Πρ. τ Κυβ. 
Υπ. Οικονομ. 
Υπ. Μετ.& Επ.

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

Υπ. Μετ.& Επ.

Υπ. Μετ.& Επ.

Δραστηριοτήτων” .

2246/94 Προτ. εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο ρυθμίζεται η 
άρθρο 2ο,2 διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας
παράγρ. ΣΤ Επικοινωνιών και καθορίζεται η κατανομή 

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

2246/94
άρθρο 2ο Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
παρ. 3 Ε ρυθμίζεται η διάρθρωση της Εθνικής

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

2246/94 ΥΑ με την οποία συγκροτείται η Εθνική 
ΦΕΚ 172Α’ Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.)

άρθρο 2ο - ΥΑ αρίθ. 44/94 (ΦΕΚ 29 Β’ 19/1/95).
παρ. 5 Α

( - ΥΑ αριθ. 89452 , ΦΕΚ 505 Β77.6.95  
‘ Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Ε.Τ.”).

2246/94
άρθρο 2ο ΥΑ με την οποία καθορίζονται οι
παρ. 7 ΙΒ λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων

σχετικά με τη λειτουργία της Ε.Ε.Τ..

- ΥΑ αριθ. 68142 (ΦΕΚ 527 Β' 16/6/95) 
“Κανονισμός Ακροάσεων” .
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2246/94
Υπ. Μετ.& Επ. άρθρο 3ο ΥΑ/σείς με χις οποίες εκδίδονται , μετά 

παρ. 4 ΙΑ από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ., κανονισμοί με 
τους οποίους ρυθμίζονται τα κριτήρια και η 
διαδικασία χορηγήσεως, ανανεώσεως, 
τροποποιήσεως, αναστολής, ανακλήσεως 
και λήψεως των αδειών, τα τέλη που 
εισπράττονται και αποδίδονται στον ειδικό 
λογαριασμό του στοιχείου Γ’ της παρ. 8 του 
αρθ. 2 του νόμου αυτού, καθώς και κάθε 
λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

- ΥΑ αριθ. 79097, ΦΕΚ 784 Β712.9.95 
‘ Κανονισμός προϋποθέσεων και 
διαδικασίας χορηγήσεως, ανανεώσεως, 
αναστολής, ανακλήσεως αδείας 
σχετικά με την παροχή στο κοινό 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω  
μισθωμένων κυκλωμάτων".

2246/94
Υπ. Μετ.& Επ. άρθρο 3ο ΥΑ με την οποία καθορίζονται η διαδικασία 

παρ. 5 Δ υποβολής δηλώσεως, τα κριτήρια αποδοχής 
της δηλώσεως, τα τέλη που εισπράττονται 
και αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό που 
προβλέπεται στο στοιχείο Γ' της παραγρ. 8 
του άρθρου 2ου του παρόντος νόμου και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της παρούσας παργράφου.

- ΥΑ αριθ. 74631 , ΦΕΚ 634 Β7 18.7.95, 
“Κανονισμός προϋποθέσεων και 
διαδικασίας υποβολής της Δήλωσης" 
(σχετικά με τη δήλωση του άρθρο 2ου , 
παρ.4 στοιχ. Α ’ εδ.2γ(γ) που αφορά τη 
διαδικασία χορηγήσεως δηλώσεων ή 
εγκρίσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών  
υπηρεσιών κ.τ.λ.).

Υπ. Μετ.& Επ. 2246/94 
άρθρο 3ο

και οι συναρμ. παΡ· 7Ε 
Υπουργοί

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται σε ειδική άδεια οι όροι 
ασκήσεως των εκτός ελεύθερου 
ανταγωνισμού τηλεπικοινωνιακών
δραστηριοτήτων από τον Ο.Τ.Ε. Α.Ε..

- ΠΔ - με πρόταση των Υπ. Εθν. Οικ., 
Οικονομ. & Μετ. & Επικοιν. - αριθ. 437 (ΦΕΚ 
250 Α '5/12/95) Έκδοση ειδικής άδειας για 
την εγκατάσταση, ανάπτυξη ... (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)”
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(δεν μας έχει κοινοποιηθεί).

2246/94
Υπ. Μετ.& Επ. άρθρο 3ο 

παρ. 7 Η
Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες 
εφαρμογής της παρούσας παραγράφου 
(ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα).

2246/94
Υπ. Μετ.& Επ. άρθρο 3ο 

παρ. 8Δ
ΥΑ, κατόπιν εισηγήσεως της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, με την οποία 
καθορίζονται για κάθε κατηγορία σταθμού οι 
απαιτούμενες εισφορές για τη χρήση του 
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της 
γεωστατικής τροχιάς δορυφόρων, καθώς 
και το ύψος συμμετοχής στις δαπάνες 
διαχειρίσεως του φάσματος και της 
προστασίας και ελέγχου της χρήσης τους.

2246/94
Υπ. Μετ.& Επ. άρθρο 5ο 

παρ.1 Α
Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο 
λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών μέσω δορυφόρου (μέχρι την 
οριστική διαμόρφωση των εθνικών και 
κοινοτικών κανονισμών).

2246/94
Υπ. Μετ.& Επ. άρθρο 5ο 

παρ. 2 Β
Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
καθορίζονται οι φορείς που συμμετέχουν 
στην Συμβουλευτική Επιτροπή (του στοιχ. 
Α), ο τρόπος εκπροσώπησής τους και οι 
κανόνες λειτουργίας της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

- ΠΔ αριθ. 303/95 (ΦΕΚ 166 Α717.8.95).

2257/94 
ΦΕΚ 197Α’ 
23/11/94
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Υπ. Οικον.
Υπ. Μεταφ.& άρθρο 2ο 

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

^  2271/94
ΦΕΚ229Α’

■  23/12/94

Υπ.Μετ.&Επικ. άρθρο 4 
η  παρ. 2,εδ.2

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
εγκρίνονται οι Κανονισμοί Εργασίας του 
προσωπικού των πιό πάνω εταιριών (Ο.Α., 
Ολυμπιακής Αεροπλο'ίας και Ολυμπιακής 
Τουριστικής Α.Ε.).

*  2271/94 
Υπ.Μετ.& Επ. άρθρο 4 

■  παρ.2, εδ.3
Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
εγκρίνονται οι όροι των από 3/12/1994, 
6/12/94 και από 7/12/94 Πρακτικών 
Συμφωνίας της Διοίκησης της Ο.Α. με τους 
εκπροσώπους της Ένωσης Χειριστών 
Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Χ.Π.Α.) της 
Ένωσης Ιπτάμενων Μηχανικών (Ε.Ι.Μ.) και 
της Ένωσης Ιπτάμενων Συνοδών 
Φροντιστών (Ε.Ι.Σ.Φ.), αντιστοίχως, σχετικά 
με τα όρια πτήσεως, απασχολήσεως και 
αναπαύσεως των χειριστών κ.τ.λ. καθώς και 
κάθε νέο Πρακτικό που τροποποιεί την 
παραπάνω συμφωνία σε σχέση με το 
αντικείμενο αυτό.

- ΠΔ αριθ. 363/95 (ΦΕΚ 193 Α714.9.95).

2271/94
Υπ.Μετ.& Επικ. άρθρο 4 
Υπ.Πρ.τ.Κ. παρ.8

Πρόταση έδοσης ΠΔ/τος , που εκδίδεται 
εντός τεσσάρων (4 ) μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος, για καθορισμό
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Υπ. Τύπου 
Μ.Μ.Ε.

Υπ. Τύπου & 
Μ.Μ.Ε.

Υπ. Μ. & Επ.

των θεμάτων που αφορούν στη βαθμολογική 
διάρθρωση, στον τρόπο και τις 
προϋποθέσεις προαγωγικής εξέλιξης, στην 
κατάταξη και στην αντιστοίχιση με τους 
βαθμούς του ν.2190/94 των κλάδων (ΠΕ - ΤΕ
- ΔΕ) των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας 
(Ε.Ε.Κ.) της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Μέχρι την έκδοση του 
ΠΔ αυτού το προσωπικό των εν λόγω 
κλάδων διέπεται προσωρινά από τις 
διατάξεις του ν.2190/94.

- ΠΔ αρίθ. 417 (ΦΕΚ 238 Α716.11.95).

2173/1993
ΦΕΚ208Α’
16/12/93

άρθροί Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος για καθορισμό: α)
παρ. 1.7 κωλυμάτων διορισμού και ασυμβιβάστων 

έργων ή ιδιοτήτων του προέδρου ή μέλους του 
Ε.Σ.Ρ. (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης), β) 
τα σχετικά με αποζημείωση και οδοιπορικά., γ) 
τα σχετικά με εσωτερική οργάνωση, 
λειτουργία και διαδικασία λήψης απόφασης 
του Ε.Σ.Ρ., δ) τα σχετικά με τη γραμματεία 
Ε.Σ.Ρ. , ε) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

- ΠΔ αριθ. (Δοκίμιο 14/6/95) “ Οργάνωση και 
λειτουργία του Ε.Σ.Ρ. και της Γραμματείας 
του, καθώς και της Ε.Ε.Η.Μ.Ε.".

2173/1993 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος, μετά από σύμφωνη 
άρθρο 1 γνώμη του Ε.Σ.Ρ., με το οποίο : α) καθορίζεται
παράγρ. 4 η διαδικασία και εξειδικεύονται οι νόμιμες

προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης και 
ανάκλησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών σταθμών (άρθρο
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Υπ. Τύπου 
Μ.Μ.Ε.

Υπ. Εσωτερ.

Υπ. Τύπου 
Μ.Μ.Ε.

4 ν. 1866/89 και αρθ. 2 ν. 1730/87), β) 
ρυθμίζονται τα σχετικά με τις αντίστοιχες 
συμβάσεις παραχώρησης (με αντάλαγμα υπέρ 
του Δημοσίου), γ) ρυθμίζονται τα σχετικά με 
επιβολή δοικητικών κυρώσεων σε 
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς 
που λειτουργούν με ή χωρίς άδεια, δ) 
ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με το ίδιο ΠΔ μπορεί να προβλέπεται και η 
λήξη των αδειών που έχουν χορηγηθεί.

& 2173/1993 
άρθρο 1 
παράγρ. 5

Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος, ύστερα από γνώμη του 
ΕΣΡ και των κομμάτων που εκπροσωπούνται 
στη Βουλή, με το οποίο ρυθμίζονται τα 
σχετικά με τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της 
προεκλογικής περιόδου και την πρόσβαση των 
κομμάτων, των συνδυασμών τους και των 
υποψηφίων βουλευτών στα ραδιοτηλεοπτικά 
μέσα.

Με τον ίδιο τρόπο (ΠΔ) ρυθμίζεται το ζήτημα 
αυτό και ως προς τις εκλογές για την ανάδειξη 
των αρχών της Τ.Α. όλων των βαθμών, των 
Ελλήνων Ευρωβουλευτών και για τη διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος κατά το άρθρο 44 $2 του 
Συντάγματος.

2328/95
άρθρο 3 Με το ΠΔ αυτό διάταγμα μπορεί να
παρ. 14 προβλέπεται η δωρεάν μετάδοση ή να
αριθ. 13 καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο για τη μετάδοση
εδ. 2 ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων

των κομμάτων και των συνδυασμών τους κατά 
την προεκλογική περίοδο. Με το ίδιο ΠΔ 
ρυθμίζονται ρυθμίζονται και όλες οι αναγκαίες 
λεπτομέρειες σχετικά με τη μετάδοση των 
μηνυμάτων αυτών.

2173/1993 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο ρυθμίζονται 
άρθρο 1 η οργάνωση και η λειτουργία της Υπηρεσίας
παράγρ. 6 Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας,

συνιστώνται οι θέσεις και ρυθμίζεται κάθε 
λεπτομέρεια.
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Υπ. Τύπου & 
Μ.Μ.Ε.

Υπ. Τύπου & 
Μ.Μ.Ε.

Υπ. Μετ.& Επικ.

Υπ. Τύπου & 
Μ.Μ.Ε.

Υπ. Μεταφ. & 
Επικοινων.

2173/1993 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο ρυθμίζονται 
αρθ. 1 : α) η διοίκηση, η εκπροσώπηση, η έδρα, οι
παράγρ. 7 πόροι και οι σκοποί του Ινστιντούτου 

Οπτικσακσυστικών Μέσων, β) η οργάνωση και 
λειτουργία των επί μέρους υπηρεσιών και 
παραρτημάτων του, γ) οι θέσεις του 
διοικητικού, τεχνικού και ερευνητικού 
προσωπικού, δ) η οργάνωση των επιμέρους 
συναφών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, ε) 
τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των 
συνεργατών του, στ) κάθε λεπομέρεια.

{ΠΔ αρίθ. 172, (Φ Ε Κ 1 0 8 Α ’ , 6/7/1994).}

2173/1993 Κοινής ΥΑ με την οποία καθορ. : α) οι 
άρθρο 1 συχνότητες που χρησιμοποιούνται σε
παράγρ.10 ολόκληρη την Επικράτεια και κατά περιοχή

κ.τ.λ., β) οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει 
να πληρούν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί 
σταθμοί κ.τ.λ., γ) οι ειδικές τεχνικές 
προδιαγραφές και διευκολύνσεις για τους 
σταθμούς των παραμεθόριων περιοχών στο 
πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της 
Χώρας.

2173/1993 
άρθρο 1 
παράγρ. 10

Κοινή ΥΑ για οργάνωση κατά περιοχή ειδικών 
χώρων για την υποχρεωτική τοποθέτηση των 
μεταδοτών κτλ των ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών σταθμών (Ραδιοτηλεοπτικά 
Πάρκα) κ.α.. Με την ίδια ΥΑ η οργάνωση, 
διοίκηση και διαχείρηση των χώρων αυτών 
μπορεί να ανατεθεί στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Με το άρθρο 14 παρ. 13 του ν. 2328/95 
αντικαθίσταται το β'εδάφιο ως εξής: “ Η 
οργάνωση, διοίκηση και διαχείρηση των χώρων 
αυτών ανατίθεται στην Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε., στην 
οποία οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί 
καταβάλουν τίμημα για τις παρεχόμενες απ' 
αυτήν υπηρεσίες. Το τίμημα καταβάλλεται με 
την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση.
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Υπ. Τύπου & 2173/1993 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος που εκδίδεταί
Μ.Μ.Ε. άρθρο 1 μέσα σε ένα χρόνο, με το οποίο ρυθμ. τα

παράγρ.11 σχετικά με σκοπούς, έδρα, περιουσία, σύνθεση 
του μετοχικού κεφαλαίου, την οργάνωση, 
διοίκηση, εκπροσώπηση, προσωπικό, 
λειτουργία και εποπτεία των παραπάνω Α.Ε. ( 
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και 
Μακεδονικό Πρακτ. Ειδ.).

{ ΠΔ αριθ. 149 (ΦΕΚ 100 Α ’, 4/7/94) σχετ. με 
το Μακεδ.Πρ. Ειδ..}

{ΠΔ αριθ. 150 (ΦΕΚ 101 Α ’, 4/7/94) σχετ. με το 
Αθην. Πρ. Ειδ.}.

Υπ. Τύπου & 2173/1993 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο μπορεί να
Μ.Μ.Ε. άρθρο 2 προστίθενται στη συγκρότηση της ΕΕΗΜΕ

αριθ. 3 (Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικών Μέσων
Επικοινωνίας) εκπρόσωποι και άλλων ν.π., που 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία 
των ραδιοτηλ. μέσων, μπορεί να της 
ανατίθενται και άλλες αρμοδιότητες συναφείς 
προς αυτές που προβλέπονται ρητά στην παρ. 
4 του άρθρου αυτού και ρυθμίζουν τα σχετικά 
με: α) την οργάνωση και λειτουργία της 
ΕΕΗΜΕ, β) τις αρμοδιότητες της ,γ) κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

- ΠΔ αριθ. (Δοκίμιο 14/6/95) ’’Οργάνωση και 
λειτουργία του Ε.Σ.Ρ. και της Γραμματείας 
του, καθώς και της Ε.Ε.Η.Μ.Ε.”.

Υπ. Τύπου & 2173/1993 
Μ.Μ.Ε. άρθρο 3

παράγρ. 6

Προτ. εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο ρυθμ. τα σχετ. 
με : α) Τη διοίκ., διαχείρ. και προϋπολ. της ΕΡΤ 
3 στο πλαίσιο της ΕΡΤ Α.Ε., β) τη διάρθρωση 
και τις αρμοδ. των υπηρεσιών και των οργάνων 
της ΕΡΤ 3, γ) τις τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές δραστηριότητες της ΕΡΤ 3 σε 
περιφερ., εθνικό και διεθνές επίπεδο, δ) κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

{ΠΔ αριθ. 133 (ΦΕΚ93 Α ’, 21/6/1994).
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Υπ. Τύπου & 2173/1993 Πρόταση εκδ. ΠΔ/τος με το οποίο
Μ.Μ.Ε. άρθρο 6 κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο η νομοθεσία

παράγρ. 2 που διέπει τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα 
επικοινωνίας.

2328/1995 
ΦΕΚ 159Α’ 
3/8/95

άρθρο 1
Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. παρ.6 εδ.η 
Υπ. Μετ.& Επ.
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος ,το οποίο εκδίδεται 
μέσα σε έξι μήνες από τη θέση σε ισχύ του 
νόμου αυτού, με το οποίο καθορίζονται τα 
σχετικά :
αα) με την υποχρέωση ή τη δυνατότητα 
εγκατάστασης κεντρικής κεραίας τηλεόρασης 
σε κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα ή χωριά ή 
οικοδομικά τετράγωνα ή γειτονιές, ββ) τις 
τεχνικές προδιαγραφές της κεραίας αυτής και 
της αντίστοιχης καλωδιακής δυκτίωσης, γγ) 
τον τρόπο σύνδεσης των επιμέρους χρηστών 
με την κεντρική αυτή κεραία, δδ) την 
εγκατάσταση δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης 
κ.τ.λ., εε) τον τρόπο σύνδεσης των επιμέρους 
χρηστών με τα δίκτυα αυτά, στστ) την ένταξη 
κάθε είδους δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης ή 
συστημάτων κεντρικής κεραίας που 
λειτουργούν ήδη στις ρυθμίσεις αυτού του πδ., 
ζζ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική 
με τις υποπεριπτώσεις αα' έως στστ'.

2328/95
Υπ. Μετ. & Επικ. άρθρο 1 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. παρ. 6 εδ.θ

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση και 
διαχείρηση των δικτύων καλωδιακής 
τηλεόρασης, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, 
τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ κυρίων 
του δικτύου και χρήστη και μεταξύ χρήστη και 
τελικού αποδέκτη, την προσφορά των 
υπηρεσιών τους, τις διαδικασίες με βάση τις 
οποίες ο Ο.Τ.Ε. και η Ε.Ρ.Τ. μπορούν να 
συνιστούν εταιρίες ή να συνάπτουν συμβάσεις 
συνεργασίες με άλλες εταιρίες του δημόσιου 
τομέα ή με Ο.Τ.Α. ή με εταιρίες Ο.Τ.Α. ή με 
ιδιώτες στο πλαίσιο της παραγρ. 6α του 
άρθρου αυτού και ιδίως τα σχετικά με την 
προκήρυξη και τα κριτήρια επιλογής των 
συνεταίρων ή των αντισυμβαλλομένων του 
Ο.Τ.Ε. και της Ε.Ρ.Τ. και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.
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2328/95
Υπ. Μετ. & Επικ. άρθρο 1 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. παρ. 7

άρθρο 2 
εδάφιο β

ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι 
τηλεοπτικοί σταθμοί όλων των κατηγοριών για 
την παραγωγή, εκπομπή, μετάδοση και 
αναμετάδοση του σήματός τους και 
διαμορφώνεται χάρτης συχνοτήτων σε 
επίπεδο επικράτειας, περιφέρειας και νομού, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διεθνή 
σύμβαση τηλεπικοινωνιών, καθώς και στις 
διεθνείς συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων σε 
σταθμούς τηλεόρασης στις οποίες μετέχει η 
Ελλάδα.
Με την ίδια ΥΑ καθορίζονται οι συχνότητες και 
άρα ο αριθμός αδειών κάθε κατηγορίας 
σταθμών (εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 
εμβέλειας), έτσι ώστε να διατίθεται το 40% 
τουλάχιστον των επίγειων συχνοτήτων σε 
σταθμούς περιφερειακής και τοπικής 
εμβέλειας.
Με παρόμοια Κοινή ΥΑ καθορίζονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές των τηλεοπτικών 
σταθμών που μεταδίδουν το σήμα τους μέσω 
δορυφόρου και η ανοδική τους δέσμη 
μεταδίδεται από την Ελλάδα ή χρησιμοποιούν 
δυναμικό δορυφόρου που ανήκει στην Ελλάδα 
ή μεταδίδονται μικροκυματικά ή με ανάλογη 
τεχνική μέθοδο, καθώς και ο αριθμός αδειών 
που είναι τεχνικώς εφικτό να χορηγηθούν σε 
τηλεοπτικούς που χρησιμοποιούν αυτή την 
τεχνική.
Με την ίδια ΥΑ ορίζονται τα προσόντα των 
τεχνικών υπευθύνων των σταθμών.

Υπ. Εθν. Οικον. 2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 1 ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται, ανάλογα με 

παρ.9β τον πληθυσμό, το ποσό του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου των εταιριών για σταθμούς 
περιφερειακούς και τοπικούς. (Το αντίστοιχο 
ποσό για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας 
ορίζεται σε ένα τουλάχιστον δισεκατομμύριο 
με το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου). 
Σε κάθε περίπτωση το καταβεβλημένο 
κεφάλαιο πρέπει να είναι ανάλογο της 
επένδυσης που προβλέπεται να 
πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την 
οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργίας και 
βιωσιμότητας που συνοδεύει την αίτηση της 
εταιρίας.
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2328/95 
άρθρο 1

Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. παρ. 25 
και αρμόδ. Υπ.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με χο οποίο 
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που είναι τυχόν 
αναγκαίες για την εφαρμογή των θεμάτων του 
άρθρου αυτού, εκτός από εκείνα για τα οποία 
έχουν ήδη παρασχεθεί άλλες νομοθετικές 
εξουσιοδοτήσεις.

2328/95
Υπ. Τ.& Μ.Μ.Ε. άρθρο 2 

παρ. 2
ΥΑ με την οποία προκηρύσσεται κάθε 
Σεπτέμβριο, καθώς και όποτε άλλοτε 
υπάρξουν διαθέσιμες συχνότητες, 
συγκεκριμένος αριθμός θέσεων αδειών κατά 
κατηγορία σταθμών.

2328/95
Υπ. Μετ. & Επικ. άρθρο 2 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. παρ. 5 στ. ε

Κοινή ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα 
σχετικά με το περιεχόμενο της τεχνικής 
μελέτης (η οποία συνοδεύει την αίτηση 
χορήγησης άδειας ιδιωτικού τηλεοπτικού 
σταθμού), καθώς και τον τρόπο εξέτασής της, 
η οποία μπορεί να ανατίθεται σε ομάδες 
εργασίας που συγκροτούνται για το σκοπό 
αυτόν με κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών.

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 2 

παρ. 11
Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι 
τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των 
θεμάτων του άρθρου αυτού (διαδικασία και 
κριτήρια χορήγησης αδειών ιδιωτικών 
τηλεοπτικών σταθμών), εκτός εκείνων για τα 
οποία έχει παρασχεθεί άλλη νομοθετική 
εξουσιοδότηση.

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 3
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παρ. 15 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος , το οποίο εκδίδεται 
μέσα σε έξι μήνες από τη θέση σε ισχύ του 
νόμου αυτού, με το οποίο κυρώνονται Κώδικες 
Δεοντολογίας : α) ειδησεογραφικών και άλλων 
δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών, β) 
ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, γ) διαφημίσεων, που ισχύουν 
για όλους τους ραδιοφωνικούς και τους 
τηλεοπτικούς σταθμούς και καταρτίζονται με 
απόφαση του Ε.Σ.Ρ., μετά από γνώμη της 
Πανελλ. Ομοσπ. Ενώσεων Συντακτών, του 
Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας, της 
Ένωσης Ελληνικών Διαφημιστικών Εταιριών, 
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., των τηλεοπτικών σταθμών 
που λειτουργούν νόμιμα και των δύο πιο 
αντιπροσωπευτικών Ενώσεων Τοπικών 
Ραδιοφωνικών Σταθμών. Έως την έκδοση 
αυτού του ΠΔ εξακολουθούν να ισχύουν οι 
Κώδικες δεοντολογίας που έχουν κατά την 
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1866/89.

2328/95
Υπ. Υγ.,Π &Κ.Ασ. άρθρο 3 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. παρ. 21β

ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζονται όλες οι 
αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με 
την υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών να 
μεταδίδουν δωρεάν μηνύματα κοινωνικού 
περιεχομένου. Η εφαρμογή της παρ. αυτής δεν 
εξαρτάται από την έκδοση της κοινής αυτής 
υπουργικής απόφασης.

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 3 

παρ. 25
Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι 
τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των 
θεμάτων του άρθρου αυτού (Αρχές εκπομπών 
και διαφημίσεων, Δικαίωμα απάντησης, 
Προστασία της προσωπικότητας και του 
ιδιωτικού βίου - Προστασία της παιδικής 
ηλικίας - Ορθή χρήση της Ελληνικής γλώσσας), 
εκτός από εκείνα για τα οποία έχουν 
παρασχεθεί άλλες νομοθετικές 
εξουσιοδοτήσεις.

2328/95
Υπ. Μετ. & Επικ. άρθρο 4 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. παρ. 9

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι 
τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των
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θεμάτων του άρθρου αυτού (Διοικητικές 
κυρώσεις - Ανάκληση άδειας , Ειδικές ποινικές 
διατάξεις - Αστική ευθύνη των τηλεοπτικών 
σταθμών).

2328/95
Υπ. Μετ. & Επικ. άρθρο 6 ΚΥΑ, που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. παρ. 4 την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, με την

οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές
που πρέπει να πληρούν οι__ τοπικοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί για την παραγωγή, 
εκπομπή, μετάδοση και τυχόν αναμετάδοση 
του σήματός τους και διαμορφώνεται ο χάρτης 
συχνοτήτων ανά νομό.

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 6 
και των παρ. 18
συναρμόδιων Υπ.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 
ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι 
τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των 
θεμάτων του άρθρου αυτού, εκτός εκείνων για 
τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες 
εξουσιοδοτήσεις.

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 7 ΥΑ με την οποία προκηρύσσονται, κάθε

παρ. 2 Σεπτέμβριο, καθώς και όποτε άλλοτε
υπάρξουν διαθέσιμες συχνότητες,
συγκεκριμένες θέσεις αδειών κατά νομό.

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 7 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο

παρ. 14 ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι
τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των 
θεμάτων του άρθρου αυτού (Διαδικασία και 
κριτήρια χορήγησης αδειών τοπικών 
ραδιοφωνικών σταθμών) εκτός από εκείνα για 
τα οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές 
εξουσιοδοτήσεις.

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 8 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο

παρ. 6 ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες που είναι
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Υπ. Πρ.τ Κ.
Υπ. Εθν. Οικον. 
Υπ. Οικονομίας 
Υπ. Εμπορίου 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε.

Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε.

Υπ. Οικονομικών 
Υπ. Υγείας, Πρ. 
& Κοινών. Ασφ. 
ΥπΤ. & Μ.Μ.Ε.

ΥπΤ. & Μ.Μ.Ε.

τυχόν αναγκαίες για την εφαρμογή των 
θεμάτων του άρθρου αυτού (Αρχές 
λειτουργίας, εκπομπών, διαφημίσεων των 
τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, Διοικητικές 
κυρώσεις - Ανάκληση της άδειας , Ειδικές 
ποινικές διατάξεις) εκτός από εκείνα για τα 
οποία έχουν παρασχεθεί άλλες νομοθετικές 
εξουσιοδοτήσεις.

2328/95
άρθρο 9 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο 

ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διαφημιστικές 
και άλλες συναφείς δραστηριότητες του 
Δημοσίου, των κρατικών νομικών προσώπων 
και των επιχειρήσεων και οργανισμών του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα (και ιδίως : στοιχ. 
α - στ).

2328/95
άρθρο 9 ΥΑ με την οποία καθορίζονται τα σχετικά με 

τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας αυτής 
του Ι.Ο.Μ. από τους εντολείς του που μπορεί 
να είναι επιχειρήσεις ιδιωτικών τηλεοπτικών ή 
τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ή άλλες 
συναφείς επιχειρήσεις ή άλλα νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή 
ιδιώτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια.

2328/95
άρθρο 12 ΚΥΑ, που εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες 
παρ. 6, εδ.3 από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, με την 

οποία καθορίζονται όλες οι αναγκαίες 
λεπτομέρειες για την είσπραξη κατά τον τρόπο 
αυτόν του αγγελιόσημου και του ειδικού φόρου 
επί των διαφημίσεων και των ανάλογων 
επιβαρύνσεων.

2328/95
άρθρο 12 ΥΑ, που εκδίδεται μέσα σε τέσερις μήνες
παρ. 7 από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, με την

οποία καθορίζονται τα σχετικά με τους 
τρόπους μέτρησης των διαφημιστικών 
μηνυμάτων που καταχωρούνται ή μεταδίδονται 
πραγματικά.
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ΥπΤ. & Μ.Μ.Ε.

Υπ Τ. & Μ.Μ.Ε.

Υπ. Οικονομικών 
Υπ. Μετ.& Επικ. 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε.

Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. 
Υπ. Οικονομικών

Υπ. Πολιτισμού 
Υπ. Τ.& Μ.Μ.Ε.

2328/95
άρθρο 13 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο μπορεί 
παρ. 6 να προβλεφθεί η σύσταση κοινού λογαριασμού

και για τις υποχρεωτικές από το νόμο 
δημοσιεύσεις, που γίνονται σε μη ημερήσιες 
επαρχιακές εφημερίδες και για τη διανομή του 
ποσού που συγκεντρώνεται κατ'ισσμοιρίαν 
στις εφημερίδες αυτής της κατηγορίας στις 
οποίες μπορούν κατά το νόμο να γίνουν 
τέτοιες δημοσιεύσεις.

2328/95
άρθρο 13 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο
παρ. 14 ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των

παραγράφων 10 έως 13 του άρθρου αυτού 
(περιορισμοί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ως προς την ιδιοκτησία περισσότερων 
εφημερίδων ή τη συμμετοχή σε εταιρία που 
εκδίδει ή ελέγχει περισσότερες εφημερίδες).

2328/95
άρθρο 13 ΚΥΑ με την οποία καθορίζονται όλες οι
παρ. 15 λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την

εφαρμογή των διατάξεων αυτής της 
παραγράφου (σχετικά με τις εφημερίδες που 
εμπίπτουν στο άρθρο 68 παρ. 4 του ν. 2065/92 
το οποίο ρυθμίζει την καταβολή της διαφοράς 
του ταχυδρομικού τέλους διακίνησης).

2328/95
άρθρο 14 ΚΥΑ με την οποία καθορίζεται το ύψος των 
παρ.3β αποδοχών του προσωπικού Γραφείων Τύπου 

Εξωτερικού .

2328/95
άρθρο 14 ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζονται οι
παρ. 14 λεπτομέρειες παράδοσης στο Υπουργείο
(αντικατ. Πολιτισμού για τις ανάγκες του Εθνικού 
της παρ.6 Κινηματογραφικού Αρχείου, των
αρθ. 27 ν. κινηματογραφικών ταινιών με υπόθεση, καθώς 
1957/86) και των ντοκυμανταίρ, που δεν είχαν κατά την 

εποχή της δημιουργίας τους ειδησεογραφικό
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χαρακτήρα και βρίσκονται στο αρχείο της 
κρατικής ταινιοθήκης, η οποία λειτουργεί στο 
Υπουργείο Τ. & Μ.Μ.Ε..

2328/95
Υπ. Πρ.τ Κ. άρθρο 14
Υπ. Οικονομικών παρ. 24 β 
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε.

Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος, που εκδίδεται μέσα 
σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος 
του νόμου αυτού, με το οποίο ρυθμίζονται τα 
ειδικότερα θέματα εφαρμογής των διατάξεων 
αυτού του άρθρου και προσδιορίζονται οι 
οικονομικές, πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις, 
ποπυ επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 
των υποχρεώσεων που καθιερώνουν.

2328/95
Υπ. Τ. & Μ.Μ.Ε. άρθρο 17 Πρόταση έκδοσης ΠΔ/τος με το οποίο μπορεί

παρ. 2 να κωδικοποιείταιδιοικητικά στο σύνολό της η
νομοθεσία, που αναφέρεται σε θέματα 
ραδιοτηλεόρασης, να αλλάζει η σειρά και η 
αρίθμηση των διατάξεων και να συνενώνονται 
ομοειδείς διατάξεις.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΩΝ

1. Ν. 2172/1993 
ΦΕΚ 207 Α ’
16/12/93

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 1756/1988 “Κώδικας 
οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών” , του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας και άλλες διατάξεις.

2. Ν. 2173/1993 
ΦΕΚ 208 Α’
16/12/93

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ίδρυση 
Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες 
διατάξεις.

3. Ν. 2174/1993 
ΦΕΚ 210 Α ’
22/121/93

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρίας 
Ίδρυσης Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών και άλλες διατάξεις.

4. Ν. 2175/1993 
ΦΕΚ 211 Α ’

22/12/93

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οργάνωση ενιαίου φορέα αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - 
Πειραιώς και Περιχώρων και άλλες διατάξεις.



5. Ν. 2187/1994 
ΦΕΚ 16 Α'

8/2/94

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του 
Ελληνικού Δημοσίου από το Εσωτερικό και το Εξωτερικό και άλλες 
διατάξεις.

6. Ν. 2188/1994 
ΦΕΚ 18 Α ’

16/2/94

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

7. Ν. 2190/1994 
ΦΕΚ 28 Α ’

3/3/94

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης.

8. Ν. 2193/1994 
ΦΕΚ 32 Α ’

11/3/94

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Η 19η Μαΐου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου.
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9. Ν. 2194/1994 
ΦΕΚ 34 Α ’

16/3/94

ΥΠ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.

10. Ν. 2196/1994 
ΦΕΚ 41 Α ’

22/3/94

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. απόφασης του Συμβουλίου 
της 1ης Φεβρουάριου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά 
την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση 
καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 
76/787/Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ., ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 20ης
Σεπτεμβρίου 1976 εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις 
εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε 
συμμόρφωση προς την 93/109/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίηση του π.δ. 353/1993 και άλλες 
διατάξεις.

11. Ν. 2198/1994 
ΦΕΚ 43 Α ’

22/3/94

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό 
του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος 
Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με Λογιστική 
Μορφή (‘Αϋλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις.
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12. Ν. 2206/1994 
ΦΕΚ 62 Α ’

20/4/94

ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις.

13. Ν. 2207/1994 
ΦΕΚ 65 Α ’

25/4/94

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Προσωρινή κράτηση και έλεγχος της διάρκειάς της, αναστολή ποινών 
απόλυση υπό όρο, επιτάχυνση διαδικασίας πολιτικών υποθέσεων και 
άλλες διατάξεις.

14. Ν. 2214/1994 
ΦΕΚ 75 Α ’

11/5/94

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας και άλλες διατάξεις.

15. Ν. 2215/1994 
ΦΕΚ 77 Α ’

11/5/94

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ρύθμιση θεμάτων της απαλλοτριωμένης περιουσίας της έκπτωτης 
βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας.

16. Ν. 2216/1994 
ΦΕΚ 83 Α ’ 

31/5/94

4



ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής για την 
εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών 
συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και 
μονομερών δηλώσεών τους και άλλες διατάξεις.

17. Ν. 2218/1994 
ΦΕΚ 90 Α ’

13/6/94

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την 
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις.

18. Ν. 2224/1994 
ΦΕΚ 112 Α ’

6/7 /94

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και 
των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις.

19. Ν. 2225/1994 
ΦΕΚ 121 Α ’

20/7/94

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και 
άλλες διατάξεις.

20. Ν. 2226/1994 
ΦΕΚ 122 Α’
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21/7/94

ΥΠ. ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ

Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής 
Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 
και άλλες διατάξεις.

21. Ν. 2227/1994 
ΦΕΚ 129 Α ’

11/8/94

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

22. Ν. 2229/1994 
ΦΕΚ 138 Α ’

31/8/94

ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις.

23. Ν. 2231/1994 
ΦΕΚ 139 Α ’

31/8/94

ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού 
Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις.

24. Ν. 2232/1994 
ΦΕΚ 140 Α ’

31/8/94

ΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σύσταση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και άλλες διατάξεις.
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25. Ν. 2233/1994 
ΦΕΚ 141 Α ’

31/8/94

ΥΠ. ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού και 
άλλες διατάξεις.

26. Ν. 2234/1994 
ΦΕΚ 142 Α ’

31/8/94

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1892/1990 “Για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” .

27. Ν. 2235/1994 
ΦΕΚ 145 Α ’ 

1/9/94

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τροποποίηση του ν. 1703/1987 και του ν. 813/1978.

28. Ν. 2236/1994 
ΦΕΚ 146 Α ’ 

6/9/94

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Εθνική Σχολή Δικαστών.
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29. Ν. 2237/1994 
ΦΕΚ 149 Α ’

15/9/94

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Εφαρμογή του Κανονισμού Ε.Ο.Κ. αριθ. 2079/1992, ρύθμιση συναφών 
θεμάτων και άλλες διατάξεις.

30. Ν. 2238/1994 
ΦΕΚ 151 Α ’ 

16/9/94

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

31. Ν. 2239/1994 
ΦΕΚ 152 Α ’ 

16/9/94

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Περί σημάτων.

32. Ν. 2240/1994 
ΦΕΚ 153 Α’

16/9/94

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις.

33. Ν. 2242/1994 
ΦΕΚ 162 Α ’

3/10/94

ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού
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Ελέγχου, προστασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις.

34. Ν. 2244/1994 
ΦΕΚ 168 Α’
7/10/1994

ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧ., ΕΝΕΡΓ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις.

35. Ν. 2246/1994 
ΦΕΚ 172 Α ’

20/10/94

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών.

36. Ν. 2247/1994 
ΦΕΚ 132 Α !

31/10/94

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων.

37. Ν. 2251/1994 
ΦΕΚ 191 Α ’ 

16/11/94

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Προστασία των καταναλωτών.
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38. 2252/94 
ΦΕΚ 192 Α ’

18/11/94

ΥΠ. ΕΜΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης “για την ετοιμότητα, συνεργασία και 
αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990” και 
άλλες διατάξεις.

39. Ν. 2256/1994 
ΦΕΚ 196 Α ’

18/11/94

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛ.

Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού 
και άλλες διατάξεις.

40. Ν. 2258/1994 
ΦΕΚ 197 Α*

23/11/94

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε..

41. Ν. 2260/1994 
ΦΕΚ 204 Α “

5/12/94

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις.

42. Ν. 2265/1994 
ΦΕΚ 209 Α ’ 

5/12/94
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ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Επέκταση διατάξεων του ν. 1264/1982 “Για τον εκδημοκρατισμό του 
συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών των εργαζομένων” και στο αστυνομικό προσωπικό και άλλες 
διατάξεις.

43. Ν. 2266/1994 
ΦΕΚ 218 Α ’ 

13/12/94

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έλεγχος δημοσίου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ‘Αλλες ρυθμίσεις.

44. Ν. 2271/1994 
ΦΕΚ 229 Α ’

23/12/94

ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εξυγίανση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε..

45. Ν. 2273/1994 
ΦΕΚ 233 Α ’

27/12/94

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις.

46. Ν. 2275/1994 
ΦΕΚ 238 Α ’ 

29/12/94
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ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κύρωση των από 31/12/93 και 6/7/94 πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες 
διατάξεις.

47. Ν. 2286/1995 
ΦΕΚ 19 Α’

1/2/95

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

48. Ν. 2287/95 
ΦΕΚ 20 Α ’ 

1/2/95

ΥΠ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ

Κύρωση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

49. Ν. 2289/1995 
ΦΕΚ 27 Α ’

8/2/95

ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧ., ΕΝΕΡΓ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες 
διατάξεις.

50. Ν. 2292/1995 
ΦΕΚ 35 Α'

15/2/95

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθν. ‘Αμυνας, διοίκηση και έλεγχος 
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.
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ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τροποποίηση του ν. 703/1977 “περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων 
και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού” .

51. Ν. 2296/1995
ΦΕΚ 43 Α'

24/2/95

52. Ν. 2297/1995 
ΦΕΚ 50 Α ’

8/3/95

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις.

53. Ν. 2298/1995 
ΦΕΚ 62 Α ’

4/4/95

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Συμβιβαστική επίλυση διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και 
άλλες διατάξεις.

54. Ν. 2300/1995 
ΦΕΚ 69 Α ’ 

12/4/95

ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις.
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ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧ., ΕΝΕΡΓ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.“ και 
άλλες διατάξεις.

55. Ν. 2302/1995
ΦΕΚ 74 Α’

17/4/95

56. Ν. 2303/1995 
ΦΕΚ 80 Α ’

5/5 /95

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος 
και άλλες διατάξεις.

57. Ν. 2304/95 
ΦΕΚ 83 
11/5/95

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κύρωση του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων.

58. Ν.2307/95 
ΦΕΚ 133 Α ’

15/6/95

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Προσαρμογή νομοθεσίας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

59. Ν. 2308/95 
ΦΕΚ 114 Α ’ 

15/6/95

ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
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Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία 
έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά γραφεία και άλλες 
διατάξεις.

60. Ν. 2317/95 
ΦΕΚ 125 Α'

19/6/95

ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κύρωση Συμφωνίας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβερνήσεως της Ουκρανίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία 
των επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

61. Ν. 2318/95 
ΦΕΚ 126 Α ’ 

19/6/95

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών.

62. Ν. 2320/95 
ΦΕΚ 133 Α ’

22/6/95

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995, ρύθμιση 
συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των 
συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.

63. Ν. 2322/95 
ΦΕΚ 143 Α ’

12/7/95

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγγηση δανείων
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64. Ν. 2324/95 
ΦΕΚ 146 Α ’

17/7/95

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια αξιών, Οργάνωση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα εγγύησης Καταθέσεων και άλλες 
διατάξεις.

65. Ν. 2325/95 
ΦΕΚ 153 Α ’

27/7/95

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/85 και άλλες διατάξεις.

66. Ν. 2326/95 
ΦΕΚ 153 Α’

27/7/95

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1565/85 και άλλες διατάξεις.

67. Ν. 2327/95 
ΦΕΚ 156 Α ’

31/7/95

ΥΠ. ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και 
μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.
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ΥΠ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.

Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής 
ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες 
διατάξεις.

68. Ν. 2328/95
ΦΕΚ 159 Α’

3/8/95

69. Ν. 2329/95 
ΦΕΚ 172 Α ’

22/8/95

ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.) και άλλες 
διατάξεις.

70. Ν. 2330/95 
ΦΕΚ 172 Α’ 

22/8/95

ΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ρυθμίσεις για την εξυγίανση της Τράπεζας Κρήτης.

71. Ν. 2331/95 
ΦΕΚ 173 Α ’

24/8/95

ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - 
Διαιτησίες και άλλες διατάξεις.

72. Ν. 2332/95 
ΦΕΚ 181 Α ’
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31/8/95

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις.

73. Ν. 2334/95 
ΦΕΚ 184 Α ’

6/9/95

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Υπηρεσία Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις.

74. Ν. 2335/95 
ΦΕΚ 185 Α ’

6/9 /95

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 
του Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α. - Π.Ε.Λ.) στον Τομέα 
Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - 
Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης.

75. Ν. 2336/95 
ΦΕΚ 189 Α'

12/9/95

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ρύθμιση θεμάτων των εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου 
Εργασίας και άλλες διατάξεις.

76. Ν. 2337/95 
ΦΕΚ 190 Α ’ 

12/9/95
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ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κύρωση των Συμβάσεων για τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ - 
ΘΕϋΕΡΟΡ) στη Θεσ/νίκη.

77. Ν. 2339/95 
ΦΕΚ 204 Α'

25/9/95

ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1920 “περί ανωνύμων 
εταιρειών” όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το β.δ. 174/63 (ΦΕΚ 
37 Α730.3.1963) και προσαρμόσθηκε προς το Κοινοτικό Δίκαιο με τα 
ΠΔ/τα 409/86 (ΦΕΚ 191 Α ’), 498/87 (ΦΕΚ 236 Α 1) και όπως ισχύει σήμερα 
και άλλες διατάξεις.

78. Ν. 2340/95 
ΦΕΚ 204 Α ’

25/9/95

ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Χορήγηση επιδόματος στους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και 
έκτακτου βοηθήματος στους απόστρατους - μερισματούχους.

79. Ν. 2341/95 
ΦΕΚ 208 Α*

6/10/95

ΥΠ. ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων 
της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης και άλλες 
διατάξεις.

80. Ν. 2342/95 
ΦΕΚ 208 Α ’
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6/10/95

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής 
παραγωγής και άλλες διατάξεις.

81. Ν. 2343/95 
ΦΕΚ 211 Α ’

11/10/95

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις.

82. Ν. 2344/95 
ΦΕΚ 212 Α ’ 

11/10/95

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Δ.Δ. 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις.

83. Ν.2345/95 
ΦΕΚ 213 Α ’

12/10/95

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας και άλλες διατάξεις.

84. Ν. 2346/95 
ΦΕΚ 220 Α ’ 

30/10/95

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

20



Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του 
Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και 
άλλες διατάξεις.

85. Ν. 2347/95 
ΦΕΚ 221 Α'

30/10/85

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Δ.Δ.
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Αναγνώριση του Κέντρου Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το 
Περιβάλλον (ΚΕ.Π.Ε.ΜΕ.Π.) και άλλες διατάξεις.

86. Ν. 2349/95 
ΦΕΚ 224 Α ’

1/11/95

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Δ.Δ.
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ρύθμιση θεμάτων του Α.Σ.Ε.Π. και ειδικών θεμάτων προσωπικού και 
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.

87. Ν. 2351/95 
ΦΕΚ 225 Α ’

1/11/95

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Αναγνώριση της περιοχής των Μετεώρων ως ιερού χώρου και άλλες 
διατάξεις.

88. Ν. 2352/95 
ΦΕΚ 229 Α'

6/11/95

ΥΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν τη ζώνη
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ευθύνης του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσ/νίκης.

89. Ν. 2359/95 
ΦΕΚ 241 Α ’

21/11/95

ΥΠ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΝΕΡΓ.
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εξυγίανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. 
(Ε.Τ.Β.Α.Ε..) και άλλες διατάξεις.

90. Ν. 2362/95 
ΦΕΚ 247 Α ’ 

27/11/95

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις.
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