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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2372
Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής δια

δικασίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" (ΕΛ.Κ.Ε.). Στις

διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία αυτή μπορεί να απο
δίδεται στα αγγλικά ως "HELLENIC CENTER FOR 
INVESTMENT' (H.C.I ) ή σε ακριβή μετάφρασή της σε 
άλλη γλώσσα.

2. Το ΕΛ.Κ.Ε. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέ
ροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας 
και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. 
Το ΕΛ.Κ.Ε. υπάγεται στον παρόντα νόμο και συμπλη
ρωματικά στις διατάξεις του κ,ν, 2190/1920, όπως κάθε . 
φορά ισχύει.

3. Το καταστατικό ταυ ΕΛ.Κ.Ε. έχει ως εξής;

Άρθρο 1 
Σκοπός

1. Σκοπός του ΕΛ.Κ.Ε. είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, 
η προώθηση και η υποστήριξη επενδύσεων στην Ελλάδα, 
η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου 
τους και η υποστήριξη των διεθνών συνεργασιών των 
ελληνικών επιχειρήσεων.

2 Για την επίτευξη του σκοπού του το ΕΛ.Κ.Ε. :
α) Κινητοποιεί τους ενδιαφερομένους επενδυτές και 

τοσς πληροφορεί για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολο
γικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις ε 
πενδύσεις στην Ελλάδα.

β) Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηματοοικονομικές 
αγορές τις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλο
ντος και τις  επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά 
τομέα και κλάδο.

γ) Διευκολύνει και υποστηρίζει τους υποψήφιους ε

πενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσής 
τους στους αναπτυξιακούς νόμους που κάθε φορά 
ισχύουν και τη διαδικασία της χορήγησης των σχετικών 
αδειών. Ειδικότερα:

γα) Είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την παραλαβή των 
αιτήσεων για ιδιωτικές επενδύσεις ή επιχειρηματικά 
σχέδια το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα τρία δισε
κατομμύρια- (3 000.000.000) δραχμές ή το ένα δισεκα
τομμύριο (1.000.000.000) δραχμές, εφόσον το πενήντα 
τοις εκατό (50%) της ιδίας συμμετοχής προέρχεται από 
κεφάλαια εξωτερικού. Τα πιο πάνω ποσά μπορούν να 
αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του εποπτεύοντος 
Υπουργού. Για τις αιτήσεις επενδύσεων ή επιχειρημα
τικών σχεδίων που παραλαμβάνονται από το ΕΛ.Κ.Ε. 
δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί υποβολής και ε
ξέτασής τους, που προβλέπονται στο εδ. α' της παρ. 
6 του άρθρου 6 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ) και στο 
άρθρο 23 Α και 4α του 23 Β του ίδιου νόμου που προ
στέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α ).

γβ) Συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας, 
την οποία κοινοποιεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά 
στις υπηρεσίες που συμπράττουν στη διαδικασία πα
ροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του. 
επιχειρηματικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόμους 
που κάθε φορά ισχύουν.

γγ) Παρακολουθεί τη διαδικασία προώθησης και επε
ξεργασίας των σχετικών φακέλων και εκθέσεων στις 
αρμόδιες υπηρεσίες έως την έναρξη της λειτουργίας 
της επένδυσης.

•γδ) Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θε
σμικού πλαισίου των επενδύσεων και την προώθηση 
της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας.

Αρθρο 2
Διάρκεια -  Έδρα

1. Η διάρκεια του ΕΛ.Κ.Ε. είναι πενήντα (50) έτη από 
τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως.

2. Έδρα του ΕΛ.Κ.Ε. είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η 
ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων 
του σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό.
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βάσει της οποίας ουνεστήθη η Γενική Γραμματεία Σχέ
σεων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες και Διεθνείς Οργανι
σμούς, καταργείται.

β. Οι παρακάτω αναφερόμενες υπηρεσιακές μονάδες 
της καταργσύμενης Γενικής Γραμματείας Σχέσεων με 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και Διεθνείς Οργανισμούς με- 
ταφέρονται ως εξής:

- Η Διεύθυνση Σχέσεων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
στη Γ ενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής.

-  Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών στη 
Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Υπη
ρεσιών Εξωτερικού.

- Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Θεμάτων Ε.Ο.Κ., 
εφεξής Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Θεμάτων Ε.Ε., 
στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

γ. Η Γ ενική Γ ραμματεία Διακρατικών Οικονομικών 
Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μετονο
μάζεται σε Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων.

δ Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διε
θνών Οικονομικών Σχέσεων υπάγονται οι κατωτέρω 
Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικο
νομίας:

-  Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ-ΟΟΣΑ), 
που διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 1202/1980, 
αρθρα 2 και 3 (ΦΕΚ 310 Α ) και π.δ 185/1985 άρθρο 
3 (ΦΕΚ 74 Α ).

-  Το Γ ραφείο του Οικονομικού Συμβούλου στην Πρε
σβεία στην Ουάσιγκτον.

- Το Γραφείο του Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη 
Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς 
στη Γενεύη.

ε. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν, 2297/1995 αντικα
θίσταται ως εξής:

'5. Η Γ ενική Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Υπηρεσιών Εξωτερικού (Γ.Δ.Σ.Ε.Υ.Ε.) έχει την αρμο
διότητα για την Επιθεώρηση των Γ ραφείων ΟΕΥ και 
λοιπών Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας."

2.α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
ανακατανέμονται και επαναοριοθετούνται οι αρμοδιό
τητες των κάτωθι Διευθύνσεων, της Γ ενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας:

-  της Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής,
- της Διεύθυνσης Εφαρμογής και Εκταμιεύσεων (ΕΤ- 

ΠΑ), που μετονομάζεται σε Διεύθυνση Τομεακών Προ
γραμμάτων,

- της Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Ε.Ο.Κ..
β. Στη Γ ενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Πε

ριφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας συνιστάται Αυτοτελές Γ ραφείο Δια
χείρισης Πόρων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κα
θορίζονται οι αρμοδιότητες και η κατηγορία, ο κλάδος 
και ο βαθμός του προϊσταμένου αυτού.

γ. Το Αυτοτελές Γ ραφείο Έργων Εκτροπής Αχελώου 
ποταμού και αξιοποίησης της Θεσσαλικής πεδιάδας, 
που συστήθηκε με την αριθμ, 75/3390/22.1.93 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καταργείται.

3α. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δύναται να 
εκχωρεί στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής

Οικονομίας και τις αρμοδιότητες της Γ ενικής Διεύθυνσης 
Ιδιωτικών Επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή όπου στις 
κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης, θεωρείται ο Γενικός Γραμ
ματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

β. Το άρθρο 8 παρ. 3 εδ. 1 του ν. 1892/1990 τρο
ποποιείται ως ακολούθως:

Ό  Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με απόφασή του 
ορίζει ως Πρόεδρο της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επι
τροπής το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας ή το Γ ενικό Γ ραμματέα Επενδύσεων και 
Ανάπτυξης.'

Αρθρο δέκατο
Αναπροσαρμογή ετήσιων επιχορηγήσεων από Ο.Λ.Π.

1. Αναπροσαρμόζονται από της οικονομικής χρήσεως 
1987 οι καταβαλλόμενες από τον Οργανισμό Λιμένος 
Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4544/1966 
άρθρο 14 παρ. 1. ν. 1220/1981 άρθρο 10 παρ. 1. ετήσιες 
επιχορηγήσεις στους όμορους του λιμένα δήμους και 
κοινότητες, ως ακολούθως

Για τους Δήμους
α. Πειραιώς από 20.000.000 οε 40.000.000 δρχ.
β Κερατσινίου από 6 000.000-σε 12.000 000 δρχ.
γ. Περάματος απο 4.500.000 οε 9.000.000 δρχ.
δ. Δραπετσώνας από 1.500 000 σε 3.000.000 δρχ.

Για τις Κοινότητες:
ε. Αμπελακίων από 2.100.000 σε 4.200 000 δρχ.

Σαλαμίνας
στ. Σεληνίων από 1.000.000 σε 2.000,000 δρχ.

Σαλαμίνας

2. Τα ανωτέρω ποσά βαρύνουν τον προβλεπόμενο 
από τις διατάξεις του ν.δ. 2942/Ί954 άρθρο 11 και ν.δ. 
3398/ 1955 άρθρο 7 ειδικό λογαριασμό του Ο.Λ.Π. που 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδονται μετά από 
γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. και δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδο της Κυβερνήσεως, δύνανται να αναπροσαρ
μόζονται τα ποσά των επιχορηγήσεων κατ' έτος

Άρθρο ενδέκατο

1. Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 15 του 
ν 2328/1995 προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις (3) 
μήνες, ήτοι μέχρι τις 2 Μαίου 1996.

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2328/1995 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

'Με αυτό το προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται μεταξύ 
άλλων: α) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της ονο- 
μαστικοποίησης των μετοχών, β) η νομική κατάσταση 
των μετοχών που μετά την ονομαστικοποίηση δεν 
φέρονται να ανήκουν σε προσδιορισμένο μέχρι φυσικού 
προσώπου κύριο λόγω ευρείας διασποράς των μετοχών 
και χωρίς ευθύνη των εταιρικών οργάνων, γ) ο τρόπος 
παρακολούθησης της ονομαστικοποίησης από το Χρη 
μσπστήριο Αξιών Αθηνών και την Ανώνυμη Εταιρία 
αποθετηρίων εγγράφων, δ) κάθε άλλο συναφές ζήτημα."

3. Ανώνυμες εταιρείες που εμπίπτουν στις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2328/1995 
και οι οποίες δεν έχουν προβεί στην ονομαστικοποίηση
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των μετοχών τους μέσα στην προθεσμία των έξι (6) ί 
μηνών της παρ. 2 του αυτού άρθρου δύνανται Ά τ1 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμη
θειών του Δημοσίου, ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέά, εφόσον με υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου τους, η οποία υποβάλλεται 
στην υπηρεσία ή'το νομικό πρόσωπο που έχει προκη
ρύξει το σχετικό διαγωνισμό, σναλάβουν την υποχρέωσττ 
να προβούν στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους’  
εντός προθεσμίας τριών, (3) μηνών από την Ισχύ το»] 
παρόντος. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπά-1 
γεται ακυρότητα της προσφοράς και κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ή·ί 
έκπτωση του αναδόχου ή προμηθευτή και κατάπτωση 
των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προ
καταβολής, με ταυτόχρονη επιβολή προστίμου ίσου 
προς το ποσό της προκαταβολής, το οποίο εισπράττεται 
οαν δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε..

Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της διάταξης^ 
ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 24 του ν. 
2214/1994

Το προεδρικό διάταγμα θα εκδοθεί μέρα σε διάστημα·; 
τριάντα (30) ημερών από την ισχύ του παρόντος νόμου,

/  Άρθρο δωδέκατο

Το άρθρο 180 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α1) αντι
καθίσταται ως ακολούθως:

ράς υπερ'άρκθμών επιβατών επιβάλλεται πρόσημο όρους 
50,000, δρχ. 6νά'υπεράριθμο επιβάτη ή 25.000 δρχ. ανά 
υπεράριθμο εισιτήριο.'

Άρθρο όέκατο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. εκτός 

¿ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. : -

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου τον 
Κράτους.

Αθήνα, 22 Φεβρουάριου 1996
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' Αρθρο 180 ■

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Κε
φαλαίου και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδόμενων π ρ ο ε -1 
δρικών διαταγμάτων και αποφάσεων: (α) τιμωρούνται] 
με φυλάκιση τουλάχιστο δύο (2) μηνών και (β) υπόκεινται ] 
στις διοικητικές κυρώσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. | 
1 του άρθρου 157.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν λαμβάνονται τα * 
αναγκαία μέτρα για την αποτροπή εκδόσεως υπερά
ριθμων εισιτηρίων, επιβίβασης, παραλαβής και μεταφο

4ΙΚΛΙΟΙΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΥΑΓ. ΒΕΝίΖΕΛΟΙ ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρότους 

Αθήνα, 23 Φεβρουάριου 1996

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


