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36360/Σ1181/1943, ΦΕΚ 215 Β ), όπως διαμορ
φώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. δ/τος 
146 της 17/20.3.1973 (Α 220) και το πρώτο εδά
φιο της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αντικαθίστανται 
ως ακολούθως:

«1. Οι εισφορές των εργοδοτών οι οποίες ορί
ζονται απο 1 6.1990 αε ποσοστό δέκα οκτώ στα 
εκατό (18%) και από 1.1.1991 σε είκοσι τέσερα 
στα εκατό (24%) επί των συνολικών μηνιαίων τα
κτικών αποδοχών κάθε ασφαλισμένου.

2. Οι εισφορές των ασφαλισμένων οι οποίες 
ορίζονται από 1.6.1990 σε ποσοστό τέσσερα στα 
εκατό (4%) και από 1.1.1991 σε έξι στα εκατό 
(6%) επί των συνολικών αποδοχών τους».

Αρθρο 2

Τα εδοφία β και γ της παρ. 1 του άρθρου 24 του 
β δ ' 66 (Α 66), όπως αυτή διαμορφώ
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ/τος 
146 της 17;20.3.1973 (Α' 220), αντικαθίστανται
ως εξής:

«β. Η οοφαλιστική εισφορά των ασφαλισμένων 
ανέρχεται από 1.6.1990 σε ποσοστό δύο στα 
εκατό (2%) επί των συνολικών μηνιαίων αποδοχών 
του υπαλλήλου και από 1.1.1991 σε ένα και εβδο
μήντα πέντε στα εκατό (1,75%).

γ. Η ασφαλιστική εισφορά των συνταξιούχων 
και από 1.6.1990 σε ποσοστό έξ ι στα εκατό (6%) 
επί της συντάξεως και από 1.1.1991 σε επτά στα 
εκατό (7%)»

Νόμος 1884 της 16/16.6.90. Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες δ ια τά ξε ις .- (Α
ίίΤΓ

Αρθρο 1
Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν 
1038/1980, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, για τα παρακάτω πε
τρελαιοειδή προϊόντα ορίζεται από 28 Απριλίου 1990, ως εξής:

ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΗ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜ. 
ΟΝΟΜΑΤΟΛ. 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ

ΠΟΣΟ 
ΦΟΡΟΥ 
ΣΕ ΔΡΧ.

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ

(1) (2) (3) (4)

α. Βενζίνη αεροπλάνων 27 10 00 31 70 000 χιλιόλιτρο
β. Βενζίνη υψηλής συμπίεσης 96 οκτανίων MIN (PREMIUM) 0,15 

γραμ
μολύβδου στο λίτρο MAX 27 10 00 35 47.440 χιλιόλιτρο

Υ Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 27 10 00.33 38.169 χιλιόλιτρο
δ Βενζίνη κοινή 90 οκτανίων MIN (Regular) 0,40 γραμ. μολύβδου στο 

λίτρο MAX 27 10 00 35 46.907 χιλιόλιτρο
ε. Βενζίνη για γεωργικές χρήσεις του άρθρου 16 του ν 3686/57 

(ΦΕΚ Α764) και δασικών συνεταιρισμών του άρθρου 5 του ν. 827/ 
78 (ΦΕΚ Α7194) 27 10 00 35 31 491 χιλιόλιτρο

στ. Ειδικά καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης 27.10.00.37 70.000 χιλιόλιτρο
ζ Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο που παραλαμβάνεται με τους όρους 

των διατάξεων του β δ, 57/24 1.67 (ΦΕΚ 14/67/Α ) 27 10 00 25 4 000 μετρ τόν
η Φωτιστικό πετρέλαιο 27 10.00 55 56332 μετρ τόν
θ Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel), με περιεκτικότητα σε θείο 

MAX 0.3% κατά βάρος τύπου Α 27 10 00 69 16.636 χιλιόλιτρο
1. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel), με περιεκτικότητα σε θειο 

MAX 0,3% κατά βάρος τύπου Β 27 10.00 69 16.830 χιλιόλιτρο
ια. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel), με περιεκτικότητα σε θείο 

MAX 0,5% κατά βάρος 27 10 00 69 16 830 χιλιόλιτρο
ιβ Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel), άλλο από εκείνο των 

περιπτώσεων θ , ι και ια 27 10 00.69 17 500 χιλιόλιτρο
ιγ Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης λεωφορείων «Automotive 

Diesel 27 10 00 59 17 150 χιλιόλιτρο

2. Ο ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα 
είδη των παραγράφων 1β, 1γ και 1δ εισπράττεται 
για τα τελωνιζόμενα στην περιοχή Δωδεκανήσου

μειωμένος κατά 1.200 δρχ. το χιλιόλιτρο.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 28 

Απριλίου 1990
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διατάξεις του άρθρου 19 του α.ν. 1494/1950 
(ΦΕΚ 181 Α ), που κυρώθηκε με τον. 1593/1950 
(ΦΕΚ 296 Α ).

Αρθρο 39

Ανασύσταση του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους

Α. 1. Ανασυνιστάται το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους (Ν.Σ.Κ ) ως ενιαία ανωτάτη του Κράτους 
αρχή, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό Οικο
νομικών και διεπόμενο από τις μέχρι της καταργη- 
σεώς του ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες επανα- 
φέρονται σε ισχύ, εκτός από τα άρθρα 5 παρ. 2 
εδ. γ, 20. 21, 23, 24 παρ. 1 και 29 παρ. 2 του β.δ. 
6/1961.

2. Συνιστώνται μία (1) οργανική θέση προέδρου 
και τρεις (3) οργανικές θέσεις αντιπροέδρων του 
Ν.Σ.Κ. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νό
μου συνεστημένες οργανικές θέσεις του κυρίου 
και του διοικητικού προσωπικού των Νομικών Υ
πηρεσιών Διοίκησης μετατρέπονται σε θέσεις 
του κυρίου και διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. 
και καταλαμβάνονται αυτοδικαίως από τους κατέ- 
χοντες τις αντίστοιχες παλαιές θέσεις.

3. Οι επιτροπές του άρθρου 15 του π.δ. 
671/1982 διατηρούνται σε ισχύ καιη αρμοδιότητά 
τους εκτείνεται α) στην αποδοχή δικαστικών απο
φάσεων ή άσκηση κατ' αυτών ενδίκων μέσων και 
β) στις εξωδικες υποθέσεις μέχρι του ποσού της 
καθ' ύλην αρμοδιότητας του μονομελούς πρωτο
δικείου, με δυνατότητα παραπομπής, λόγω σπου- 
δαιότητας της υπόθεσης, στο τμήμα ή στην Ολο
μέλεια του Ν.Σ.Κ.

Β. 1. Με προεδρικά διατάγματα, εκδιδόμενα με 
πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, ρυθμίζον
ται και κατά τροποποίηση των κειμένων διατά
ξεων, ρυθμίζονται και κατά τροποποίηση των κει
μένων διατάξεων: η οργάνωση, συγκρότηση και 
λειτουργία του Ν.Σ.Κ., η κατανομή των αρμοδιο
τήτων του Ν.Σ.Κ. στην Ολομέλεια, στα Τμήματα, 
στις επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου 
Α.3, στον πρόεδρο, στους αντιπροέδρους, στην 
κεντρική υπηρεσία, στα γραφεία Ν.Σ.Κ., στα δικα
στικά γραφεία του Ν.Σ.Κ., στους προϊσταμένους 
τους και στα λοιπά μέλη του κυρίου προσωπικού 
του Ν.Σ.Κ., η υπηρεσιακή κατάσταση, η επιθεώ
ρηση, η μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του 
κυρίου προσωπικού, καθώς και οι προϋποθέσεις, 
τα προσόντα συμμετοχής και ο τρόπος διαξαγω- 
γής του διαγωνισμού προς πλήρωση κενών θέ
σεων δόκιμων δικαστικών αντιπροσώπων, η σύν
θεση και η συγκρότηση της εξεταστικής επιτρο
πής, η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των 
υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του 
κυρίου προσωπικού, η πειθαρχική δικαιοδοσία και 
διαδικασία τους και ο καθορισμός των όρων και 
προϋποθέσεων αναθέσεως της υπερασπίσεως υ
ποθέσεων του Δημοσίου σε δικηγόρους στην η
μεδαπή ή αλλοδαπή, ως και ο καθορισμός του

ύψους της αμοιβής και του τρόπου εκκαθαρί- 
σεώς της.

2. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται η 
οργάνωση, η λειτουργία, κατανομή θέσεων και 
επιλογή προϊσταμένων του διοικητικού προσωπι
κού, ως και η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουρ
γία των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων 
του προσωπικού τούτου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί 
να οργανώνονται και διαρθρώνονται νομικά γρα
φεία Ν.Σ.Κ. σε ν.π.δ.δ. και να συνιστώνται θεοεις 
νομικών συμβούλων του κράτους, παρέδρων και 
δικαστικών αντιπροσώπων.

Γ. 1. Για θέματα που αναφέρονται στο κύριο 
προσωπικό του Ν.Σ.Κ. και δεν ρυθμίζονται ειδι- 
κώς με τις διατάξεις που το διέπουν, εφαρμόζον
ται αναλόγως οι περί καταστάσεως δικαστικών 
λειτουργών εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Η διάταξη του άρθρου 10 του ν. 1256/1982, 
το π.δ. 671/1982, με εξαίρεση τα άρθρα 15, 23 
παρ. 2 και 32, εις τα οποία όπου αναφέρεται «συν
τονιστής» νοείται ο πρόεδρος του Ν.Σ.Κ., ως και 
κάθε άλλη διάταξη αντίθετη στις διατάξεις του 
παρόντος νόμου, καταργείται.

Άρθρο 40 0

Α. Λήξη θητείας μελών συλλογικών οργάνων 
και οργάνων διοικήσεως

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λήγει αυτοδι
καίως η θητεία των μελών όλων των συλλογικών 
οργάνων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου και των λοιπών φορέων του δη
μόσιου τομέα, πλην των οργανισμών τοπικής αυ
τοδιοίκησης. Εξαιρούνται τα αιρετά μέλη, τα μέλη 
των οποίων ο διορισμός γίνεται κατά τις κείμενες 
διατάξεις ως εκ της συγκεκριμένης θέσεως που 
κατέχουν ή με υπόδειξη επαγγελματικής οργα- 
νώσεως ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη
σης ή ενώσεων αυτών, καθώς και τα μέλη των 
συλλογικών οργάνων διοικήσεως των Α.Ε.Ι., και 
Τ.Ε.Ι. Για τη λήξη της κατά το προηγούμενο εδά
φιο θητείας δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε απο
ζημίωση.

2. ' Εως τον ορισμό νέων μελών, τα μέλη των 
οποίων η θητεία λήγει, σύμφωνα με την παρ. 1, 
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και 
να λαμβάνουν την αποζημίωση που τυχόν προ- 
βλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Ο ορισμός 
των νέων μελών γίνεται για το χρονικό διάστημα 
που απομένει έως τη λήξη της θητείας που προ- 
βλέπεται για κάθε συλλογικό όργανο από τις δια
τάξεις που το διέπουν.

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγρά
φων εφαρμόζονται και για το Αθηναϊκό Πρακτο- 
: Ειδήσεων, καθώς και για τα υπηρεσιακά συμ-

■:α. ως και για τα με οποιαδήποτε ονομασία
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οιακής καταστάοεως πολιτικών υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημόσιου δικα- 
σίου και των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα, 
με εξαίρεση τα δικαστικά συμβούλια και τα υπη
ρεσιακά συμβούλια των οργανισμών τοπικής αυ
τοδιοίκησης.

4. Με απόφαση του οικείου υπουργού και του 
υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, που εκδί- 
δεται εφάπαξ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόν
τος νόμου, επιτρέπεται η διεύρυνση της συγκρό
τησης των συλλογικών οργάνων της παρ. 1, με 
εξαίρεση τα αιρετά συλλογικά όργανα, τα νομαρ
χιακά συμβούλια της νομαρχίας και τα περιφερει
ακά συμβούλια της περιφέρειας

5. Με απόφαση του αρμοδίου κατα περίπτωση 
οργάνου, που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση του 
παρόντος, μπορεί να λήγει η θητεία, καθώς και η 
οποιαδήποτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών των 
διαιτητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέ
δρων, εντεταλμένων ή διευθυνόντων συμβού
λων, γενικών γραμματέων και αναπληρωτών ή βο
ηθών γενικών γραμματέων, ειδικών γραμματέων, 
γενικών διευθυντών και αναπληρωτών ή βοηθών 
γενικών διευθυντών και συντονιστών των νομικών 
προσώπων δημόσιου δικαίου και των φορέων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, με εξαίρεση το Διοι
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος και εκείνους 
που τυχόν προήχθησαν στη θέση που κατέχουν 
από τον αμέσως κατώτερο βαθμό ή είναι αιρετοί. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμό
ζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκη
σης.

6. Η λήξη της θητείας ή η λύση της συμβάσεως 
επέρχεται από την κοινοποίηση της κατά την προ
ηγούμενη παράγραφο αποφάσεως, χωρίς κατα
βολή οποιοσδήποτε αποζημιώσεως.

7. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγρά
φων 5 και 6 εφαρμόζονται και για τυχόν αναθέ
σεις καθηκόντων σε θέσεις της παρ. 5.

α
Β. Υπηρεσιακά συμβούλια - 

Επιλογή προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
του ν. 1586/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού, 
των δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών προσώ
πων δημοσίου δικαίου είναι πενταμελή και αποτε
λούνται από:

α. Έναν αντιπρόεδρο, σύμβουλο ή πάρεδρο 
του Συμβουλίου της Επικράτειας ή αντιπρόεδρο 
του Αρείου Πάγου ή αρεοπαγίτη ή αντιπρόεδρο, 
σύμβουλο ή πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ή έναν πρόεδρο εφετών ή εφέτη των πολιτικών ή 
διοικητικών δικαστηρίων ή ένα σύμβουλο ή πάρε
δρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που

ορίζεται με τον αναπληρωτή του ύστερα από πρό
ταση του προέδρου του Συμβουλίου Επικράτειας, 
του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
του γενικού επιτρόπου της Επικράτειας των Διοι
κητικών Δικαστηρίων και του προέδρου του Νομι
κού Συμβουλίου του Κράτους κατά περίπτωση. 
Το αρμόδιο για τον ορισμό των μελών του υπηρε
σιακού συμβουλίου όργανο απευθύνει σχετικό ε 
ρώτημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος α
πευθύνεται προς επιλογή στο προσφορότερο 
κατά την κρίση του για το συγκεκριμένο σκοπό 
Σώμα. Ο πρόεδρος του οικείου δικαστηρίου ή ο 
πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
υποχρεούται να απαντήσει εντός μηνός από την 
περιέλευση σ' αυτόν του ερωτήματος.

Στα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν ε 
κτός νομού Αττικής επιτρέπεται ο ορισμός και 
προέδρων πρωτοδικών ή πρωτοδικών των πολιτι
κών ή διοικητικών δικαστηρίων, ύστερα από πρό
ταση του προϊσταμένου του δικαστηρίου, στο ο
ποίο απευθύνεται το όργανο που κατά τις ισχύου- 
σες διατάξεις ορίζει τα μέλη του υπηρεσιακού 
συμβουλίου, τηρουμένης της προθεσμίας του 
προηγούμενου εδαφίου.

Ο δικαστικός λειτουργός ή ο σύμβουλος ή ο 
πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
ορίζεται πρόεδρος του υπηρεσιακού συμβου
λίου.

β. Δύο μόνιμους υπαλλήλους της οικείας υπη
ρεσίας με βαθμό Α '.

γ. Δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, 
που εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική 
ψηφοφορία. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋ
ποθέσεις της εκλογής καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, που 
εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η 
γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παρέχεται μέσα σε εύλογη 
προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
15 ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας 
αυτής η απόφαση εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ ».

2. Οπου στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 
1586/1986 γίνεται λόγος για «τα υπό στοιχείο α 
της παρ. 1 τακτικά μέλη», εφεξής νοούνται «τα 
υπό στοιχείο β της παρ. 1 μέλη». Οι λέξεις 
«τρεις προϊσταμένους διευθύνσεων» του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 
1586/1986 αντικαθίστανται με τις λέξεις «δύο 
προϊσταμένους διευθύνσεων». Το τρίτο, το τέ 
ταρτο και το πέμπτο εδάφιο της ίδιας παραγρά
φου καταργούνται και το τελευταίο εδάφιο αυτής 
αντικαθίσταται ως εξής: «Ως δεύτερο μέλος ορί
ζεται ε ίτε υπάλληλος άλλου κλάδου που δεν υπά
γεται στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού 
συμβουλίου είτε υπάλληλος άλλης δημόσιας υπη
ρεσίας είτε, για τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δι
καίου, υπάλληλος άλλου νομικού προσώπου δη
μόσιου δικαίου». Οι λέξεις «μέλη της περίπτωσης 
α ' της παρ. 1» του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 
του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 αντικαθίστανται
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με τις λέξεις «μέλη της περίπτωσης β της παρ. 
1».

3. Οι διατάξεις του στοιχείου α της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 1586/1986, όπως αντικαθίσταν
ται με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, ισχύουν και 
για τα υπηρεσιακά συμβούλια της παρ. 7 του ίδιου 
άρθρου του ν. 1586/1986 πλην της Ε Υ.Π. Οι 
διατάξεις αυτές καθώς και του στοιχείου β της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 ισχύουν 
και για τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 17 
παρ 1 του ν 1304/1982 του άοθρου 1 παρ. 1 
εδάφ. α και β του π.δ. 277/1984, όπως τροπο
ποιήθηκε με το π δ. 188/1986, τα περιφερειακά 
και κεντρικά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτε
ροβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία ως μόνιμοι 
υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με βαθμό Α 
νοούνται εκπαιδευτικοί λειτουργοί βαθμού Α 
της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης που υπη
ρετούν στην οικεία εκπαιδευτική περιφέρεια. Οι 
συνεπεία των ρυθμίσεων της παραγράφου αυτής 
προσαρμογές στη συγκρότηση των υπηρεσιακών 
συμβουλίων γίνονται με τις διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 ή βάσει ισχυου- 
σών ιδίων διατάξεων

4. ' Οταν τα υπηρεσιακά συμβούλια κρίνουν θέ
ματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των 
μόνιμων υπαλλήλων, μετέχουν δύο αιρετοί εκ
πρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που εκλέγον
ται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ γ της παρ 
1 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986. Κατά την 
πρώτη εφαρμογή της διατάξεων αυτής ισχύουν 
αναλόγως οι διατάξεις της παρ 10 του άρθρου 14 
του ν. 1586/1986

5. Η θητεία των μελών των νέων υπηρεσιακών 
συμβουλίων, πλην των εκπροσώπων των υπαλλή
λων σ' αυτά, λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έ 
τους 1992. Η θητεία των εκπροσώπων των υπαλ
λήλων λήγει όπως προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις. Τα υφιστάμενα υπηρεσιακά συμβούλια 
συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως τον ορισμό 
νέων μελών στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του παρόντος

6. Ειδικότερα για το Υπουργείο Εξωτερικών, η 
σύνθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων καθορί
ζεται ως εξής:

α) Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο: ' Ενας αν
τιπρόεδρος του Συβμουλίου της Επικράτειας ή 
του Αρείου Πάγου ως πρόεδρος, ένας σύμβου
λος της Επικράτειας ή ένας αρεοπαγίτης και 
τρεις πρέσβεις ή πληρεξούσιοι υπουργοί α' ή β' 
τάξεως ως μέλη, ένας πρέσβυς ή πληρεξούσιος 
υπουργός α ή ρ  ταξεως ως εισηγητής χωρίς 
δικαίωμα ψήφου Χρεη-γραμματέα εκτελεί υπάλ
ληλος του Διπ’ - <ού Κλάδου

Προκειμένου περί κρίσεως θεμάτων καταστά- 
σεως υπαλλϊν τ·..·/ Διοικητικών και Τεχνικών 
Κλάδων το" ■ ίου μετέχουν δύο από τους
υπαλληλσ > υτικό βαθμό ως μέλη και

ένας υπάλληλος εκπρόσωπος του αντίστοιχου 
κλάδου υποδεικνυόμενος στον υπουργό από το 
διοικητικό συμβούλιο της οικείας συνδικαλιστικής 
οργάνωσης.

β) Υπηρεσιακό Συμβούλιο: Ενας σύμβουλος 
της Επικράτειας ή αρεοπαγίτης ως πρόεδρος, 
τρεις πρέσβεις ή πληρεξούσιοι υπουργοί α και 
β τάξεως και ένας υπάλληλος εκπρόσωπος του 
αντίστοιχου κλάδου υποδεικνυόμενος στον υ
πουργό από το διοικητικό συμβούλιο της οικείας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως μέλη, ο διευθυν
τής της διευθυνσεως προσωπ-χο τό ειπηνητής 
χωρίς δικαίωμα ψήφου Χρέη γραμματέα εκτελει 
υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου από τη δι
εύθυνση προσωπικού.

Με απόφαση του Υπουργού των Εξωτερικών 
ορίζονται τα μέλη των ανωτέρω υηρεσιακων συμ
βουλίων μετά των αναπληρωτών τους επί διετή 
θητεία

7. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 
λήγει αυτοδικαίως η θητεία των προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων του Δημοσίου και των 
ν.π.δ.δ., οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 9 και 14 του ν. 1586/1986. 
Μέσα σε τρεις μήνες από τον ορισμό των μελών 
των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων γίνεται ο ορι
σμός των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

8. Εως τον ορισμό προϊσταμένων σύμφωνα με 
την προηγούμενη παράγραφο, οι προϊστάμενοι, 
των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθύν να α
σκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν το 
επίδομα θέσεως του άρθρου 12 του ν. 
1586/1986.

9. Λήγει επίσης αυτοδικαίως από τη δημοσί
ευση του παρόντος νόμου η θητεία των αντιπροέ
δρων του παιδαγωγικού ινστιτούτου, των προϊστα
μένων διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προϊστα
μένων γραφείων φυσικής αγωγής και των προϊ
σταμένων διευθύνσεων ή τμημάτων της κεντρι
κής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, που ανήκουν σε κλάδους εκ
παιδευτικών λειτουργών. ' Εως την πλήρωση των 
θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, οι αντιπρόεδροι του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και οι προϊστάμενοι, 
των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να α
σκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν οι 
τελευταίοι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις 
του ν. 1586/1986 επίδομα θέσεως. Η θητεία των 
σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτερο
βάθμιας εκπαίδευσης, η οπ α εχει λήξει κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος ς ά ,· -τριν την 31η 
Δεκεμβρίου 1990, παρατείνεται έως την 31η Δε
κεμβρίου 1990

10. Η προθεσμία που προί- '■ ο πέτο από την παρ.
4 του άρθρου 14 του ν. 17 όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο : 1986 για
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την υποβολή αιτήσεων για την επιλογ" "Ρ°ιστα 
μένων διευθύνσεων και γραφείων πι· >ιρωτοβό 
θμιας και της δευτεροβάθμιας εκποιό' κα 
θώς και γραφείων φυσικής αγωγής, ι "','ι' α για τ0
τρέχον έτος παρατείνεται και λήγεπ 11' 111 ιερομΓ|

,τιουργου
Μέχρι την

via που θα οριστεί με απόφαση του 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας '" " ' ΐς  μπο 
ρεί να υποβληθούν νέες αιτήσεις από > 
μένους να μετάσχουν στην προαναφ1'' 
πιλογή. Ειδικά για το τρέχον έτος η κα υ'ΐ 
πινάκων για τις θεοεις της παραγρυ'ΐ 
γίνεται από το αρμόδιο συμβούλιο μέχι" '  'ιν ρρε 
ρομηνία που θα οριστεί με απόφαση υ ·'1 Υπουρ

,,Λΐαφερο- 
ιμενη ε- 
ι ιση των
υ αυτής

γού Εθνικής Παιδείας και ......................
11. Αποφάσεις συλλογικών οργάνων 

σίου, των ν.π.δ.δ. και των λοιπών φ"ΐ 
δημόσιου τομέα, η θητεία των μελών "·

,,,υΔημο- 
,ι ων του 
, ι οποίων

λήγει σύμφωνα με την παράγραφο 1 τ '1' ,ιρ ρου
αυτού, οι οποίες λήφθηκαν ή θα ληφθι» ' ι'ατα το
χρονικό διάστημα από 26.5.1990 και ι"  *ρι ΤΓ|ν 
. _ . . , ι  ¡ον, ειρέκδοση της νέας απόφασης ορισμού ι"  ^
όσον συνεπάγονται δυσμενείς υ π η ρ ί.·,ι' ε<’ ου
νέπειες σε βάρος υπαλλήλων των οικε»·’ ' 1 ΙΓΓΠΡε
αιών ή οικονομική επιβάρυνση της οικ(,ι·" " πρρε

ιανακα-σίας, δύνανται να επανεξετάζονται και 
λούνται ή τροποποιούνται ύστερα απο 
ποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον π

,,ιηση ο- 
ιης υπη-

ρεσίας. Αποφάσεις που συνεπάγονται <·"' ,νοριΚΓ| 
επιβάρυνση δεν θίγοται, εφ ' όσον δημ ι"'ι|'γρσαν 
δικαιώματα τρίτων, εκτός αν είναι παρόν '*'ερ ρε 
εξαίρεση τις τυχόν βάσει ειδικών δια >·’ ’ 1 ων ρΓ| 
υποκείμενες αε ανάκληση. Επανεξέι"
των αποφάσεων του αμέσως προηγουμ 
φίου επιτρέπεται για τη διαπίστωση τυ /

•ιι όμως 
,, ·υ εδα- 

, / παρα-
.  , — ··, , πόρος

νομιας, οποτε κινούνται υποχρεωτικως ' _
των μελών των συ λλο γικών οργάνων οι π ΐ'"1'
μενες από τις κείμενες διατάξεις διαδικ · ·’ κυ
ρώσεων.

12. Οι διατάξεις της προηγούμενης "· ·< >αΥΡα 
φου εφαρμόζονται και για τις γνωμοδο ■" " ι(’ Των 
συλλογικών οργάνων και τις τυχόν ε κ "  Λί'σ^ε<’ 
πράξεις που εκδόθηκαν με έρεισμα τις / " ’,ι 
τήσεις αυτές.

πειθαρχικό παράπτωμα.
3. Η υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς και η 

ποινική δίωξη δεν κωλύεται απο την επίτευξη ε- 
ξωδίκου ή κατά τις διατάξεις του ν. 4600/1966 
(ΦΕΚ 242 Α) λύσεως της φορολογικής διαφοράς

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν 
1591/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο δράστης των ποινικών αδικημάτων, που 
προβλέπονται στις περιπτώσεις ζ ' και η της προ
ηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται με ποινή φυ- 
λακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρη
ματική ποινή τουλάχιστον ενός (1) εκατομμυρίου 
δραχμών. Σε περίπτωση υποτροπής τα κατώτατα 
όρια των ποινών διπλασιάζονται. Ο δράστης των 
ποινικών αδικημάτων, που προβλέπονται στις πρι- 
πτώσειςα' καιβ της ίδιας παραγράφου, τιμωρεί
ται με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον έξι (6) μη
νών. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο δράστης τιμωρεί
ται με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) 
μήνα».

5. Οι ανωτρέρω ποινές επιβάλλονται ανεξάρ
τητα από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

6. Αρμόδιο κατά το δικαστήριο για την εκδίκαση 
των παραπάνω αδικημάτων είναι το δικαστήριο 
που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 
του ν. 1591/1986.

Αρθρο 42 

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημο
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα άρθρα αυτού.

Η ισχύς των άρθρων 2, 3 και 4 αρχίζει από 30 
Απριλίου 1990.

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέ
λεσή του ως νόμου του Κράτους.

Π.Δ. 222 της 16/29.6.90. Καθορισμός του ανω- 
τάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος που 
χορηγείτα ι από το Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης Προσωπικού του Ταμείου Νομι
κών στους ασφαλισμένους του .- (Α 83).

’ Αρθρο 41

Ποινικές δικονομικές διατάξει'
■ ι. που 
ζ και 

,\ελτα 
, „ ,νυτή-
. ιι̂ ΟΙΟΟρια αναφορα απο τον προϊστάμενο της

. . . . . . . . μ ο  ει-
,,ιιουή 
,ιίείται 
ι·: εγ-

1. Η ποινική δίωξη για ποινικά αδικήμ"1 
προβλέπονται από το άρθρο 31 παρ. 1 π< "  
η ' του ν. 1591/1986. ενεργείται αυτει 
μόλις διαπιστωθεί το αδίκημα, μετά απ"

οικονομικής υπηρεσίας (Λ.Ο Υ.) στον ο ν ' 
σαγγελέα του τόπου της κατοικίας του ■<"' 
της έδρας της επιχείρησης, χωρίς να 
οριστικοποίηση της σχετικής φορολο/ ' 
γραφής.

2. Η μη υποβολή ν ιηνυτήριας α >' 
αποτελεί για τον π ο της Δ.Ο.Υ

ι'ορας 
. μιαρό

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του 

Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 67/A781).
2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 105/3.3.88 (ΦΕΚ 

46/Α 788).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 στοιχ. 

στ’ , 24 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ '. 26 παρ 1 και 27 παρ. 
1 στοιχ. στ’ του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Β /87) 
κ.λ.π. (γν. Σ.τ.Ε ).

' Αρθρο 1

Το ανώτατο όριο του εφάπαξ βοηθήματος που 
καταβάλλεται από το Ταμείο Επικό ^τάλ ί
σης Προσωπικού του Ταμείου Ν'

ΚΩ Μ Κ Α Ι ΝοΒ .'


