
Νόµος 2372/1996. «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996) 
 
 

Άρθρο πρώτο 
 
1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ» 
(ΕΛ.Κ.Ε.). Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυµία αυτή µπορεί να αποδίδεται στα αγγλικά ως 
«HELLENIC CENTER FOR INVESTMENT (H.C.I)» η σε ακριβή µετάφραση της σε άλλη 
γλώσσα.  
2.Το ΕΛ.Κ.Ε λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονοµίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. Το ΕΛ.Κ.Ε υπάγεται στον 
παρόντα νόµο και συµπληρωµατικά στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως κάθε φορά 
ισχύει.  
3.Το καταστατικό του ΕΛ.ΚΕ 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 ΕΛΚΕ.  
α)Κινητοποιεί τους ενδιαφερόµενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσµικό, 
νοµοθετικό, φορολογικό και χρηµατοοικονοµικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην 
Ελλάδα.  
β)Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηµατοοικονοµικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τοµέα και κλάδο.  
γ. Μεριµνά για την έναρξη των διαδικασιών για την έκδοση αδειών ή την παροχή άλλων 
εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες, για την έναρξη πραγµατοποιήσεως των επενδύσεων ύψους 
άνω των εννέα εκατοµµυρίων ευρώ ή, εφόσον το πενήντα τοις εκατό της ιδίας συµµετοχής 
προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού, των τριών εκατοµµυρίων ευρώ, παρακολουθεί την 
εξέλιξη αυτών και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνσή τους. Για το 
σκοπό αυτόν παραλαµβάνει το φάκελο της επένδυσης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει 
για τη συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει 
στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν ταχέως στις 
επιβαλλόµενες για το σκοπό αυτόν ενέργειές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται επίσης να 
παρέχουν στο ΕΛ.Κ.Ε. έγγραφη ενηµέρωση κάθε µήνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι 
σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναµίας παροχής 
των αδειών ή και των εγκρίσεων. 
[Η περίπτωση γ΄ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 12 του 
Ν.3049/2002 (ΦΕΚ Α΄ 212)]  
δ. Για τους υποψήφιους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης στους 
αναπτυξιακούς νόµους συντάσσει αιτιολογηµένη έκθεση σκοπιµότητας, την οποία κοινοποιεί 
µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συµπράττουν στη διαδικασία παροχής 
άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του επιχειρηµατικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς 
νόµους που κάθε φορά ισχύουν. Για τις αιτήσεις επενδύσεων ή επιχειρηµατικών σχεδίων που 
υποβάλλουν οι πιο πάνω επενδυτές και παραλαµβάνονται από το ΕΛ.Κ.Ε. δεν ισχύουν οι 
χρονικοί περιορισµοί υποβολής και εξέτασής τους, που προβλέπονται στο εδ. α' της παρ. 6 
του άρθρου 6 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), στο άρθρο 23Α και στην περίπτωση 4Α του 
άρθρου 23Β του ίδιου νόµου που προστέθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄). 
[Η περίπτωση δ΄ προστέθηκε από την παρ.5 του άρθρου 12 του Ν.3049/2002 (ΦΕΚ Α΄ 212)]  
ε. ∆ιατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου των επενδύσεων και την 
προώθηση της διεθνούς επιχειρηµατικής συνεργασίας. 
[Η περίπτωση ε΄ προστέθηκε από την παρ.6 του άρθρου 12 του Ν.3049/2002 (ΦΕΚ Α΄ 212)]] 
 
 

Άρθρο 2 
∆ιάρκεια-Έδρα 

 



1.Η διάρκεια του ΕΛ.ΚΕ είναι πενήντα (50) έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
2.Εδρα του ΕΛ.Κ.Ε είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων 
και γραφείων του σε όλη την ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό.  
 
 

Άρθρο 3  
Κεφάλαιο 

 
1.Το µετοχικό κεφάλαιο του ΕΛ.Κ.Ε είναι πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) δραχµές 
διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) 
δραχµών η καθεµιά και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µέσα σε τρεις (3) 
µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με αποφάσεις 
του εποπτεύοντος Υπουργού το κεφάλαιο αυτό µπορεί να αυξηθεί έως και εκατό τοις εκατό 
(100%).Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και ο τρόπος και ο χρόνος της κάλυψης του ποσού 
της αύξησης και µπορεί να ορίζεται ότι η ανάληψη και η καταβολή του γίνεται από τράπεζες-
µέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα ή από θυγατρικές 
τους εταιρείες .Για κάθε άλλη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του ΕΛ.Κ.Ε εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού ∆ηµοσίου στη γενική συνέλευση 
των µετόχων του ΕΛ.Κ.Ε ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης.  
2.Οι µετοχές του ΕΛ.Κ.Ε είναι ονοµαστικές.  
 

 
Άρθρο 4  
Έσοδα 

 
Τα έσοδα του ΕΛ.ΚΕ προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράµµατος δηµοσίων 
επενδύσεων από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του σκοπού του από 
δωρέες, κληρονοµιές, κληροδοσίες από την εκµετάλλευση της περιουσίας του και από 
οποιοδήποτε άλλη νόµιµη πηγή. 
 
 

Άρθρο 5  
∆ιαχείριση 

 
1.Η διαχειριστική χρήση του ΕΛ.Κ.Ε συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. ∆υο (2) µήνες πριν 
από την έναρξη κάθε χρήσης συντάσσεται ο προϋπολογισµός της εποµένης και µέσα στους 
τρεις (3) πρώτους µήνες κάθε ηµερολογιακού έτους συντάσσεται ο απολογισµός της 
προηγούµενης χρήσης. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΕΛ.Κ.Ε και υποβάλλονται για έγκριση στον εποπτεύοντα Υπουργό.  
2.Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατή η ανακατανοµή των κονδυλίων του 
προϋπολογισµού. Για την αύξηση του συνολικού προϋπολογισµού απαιτείται έγκριση του 
συνολικού προϋπολογισµού.  
3.Ο τρόπος της διενέργειας των δαπανών, της σύνταξης του ισολογισµού και του 
απολογισµού, της οργάνωσης και της λειτουργίας των οικονοµικών υπηρεσιών και κάθε άλλο 
θέµα σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση του ΕΛ.Κ.Ε ρυθµίζεται µε κανονισµούς που 
καταρτίζονται από το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο και εγκρίνονται µε απόφαση του 
εποπτεύοντος Υπουργού.  
 
 

Άρθρο 6 
Οικονοµικός έλεγχος 

 
Η οικονοµική διαχείριση του ΕΛ.Κ.Ε υπόκειται σε κατασταλτικό ετήσιο έλεγχο από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο που υποβάλλει την έκθεση του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του και στον 
εποπτεύοντα Υπουργό.  
 
 

Άρθρο 7  



Απαλλαγές 
 
1.Το ΕΛ.Κ.Ε απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο, δηµοτικό ,κοινοτικό, ή υπέρ τρίτου άµεσο ή 
έµµεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέµενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την 
υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου και απολαµβάνει γενικά όλων των δικονοµικών 
και άλλων προνοµίων και ατελειών του ∆ηµοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης 
κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
22 του Ν.1676/1986.  
2.Οι διατάξεις περί προµηθειών δεν εφαρµόζονται στο ΕΛ.ΚΕ µέχρι του ποσού των δέκα 
εκατοµµυρίων (10.000.000)δραχµών.  
 
 

Άρθρο 8  
∆ιοίκηση-Εκπροσώπηση 

 
1.Το ΕΛ.Κ.Ε διοικείται από εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που διορίζεται µε απόφαση του 
εποπτεύοντος Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος 
αυτού. Ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διορίζονται ανώτερα τραπεζικά στελέχη, στελέχη 
επιµελητηρίων προσωπικότητες της επιχειρηµατικής και ακαδηµαϊκής ζωής του τόπου και 
στελέχη του δηµόσιου τοµέα που διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα επενδύσεων και διεθνούς 
επιχειρηµατικής δράσης. Τέσσερα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκτός από τον 
πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, διορίζονται µετά από υπόδειξη της Ενώσεως Ελληνικών 
Τραπεζών και των τριτοβάθµιων επαγγελµατικών οργανώσεων που υποδεικνύουν από ένα 
πρόσωπο.  
2.Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι επταετής. Εάν κενωθεί πρόωρα θέση µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου διορίζεται αντικαταστάτης σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο 
για το χρόνο θητείας που αποµένει.  
3.Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιοριστούν, η συνολική τους όµως 
θητεία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών.  
4.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον µια φορά 
κάθε µήνα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο 
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον 
παρίστανται πέντε τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος 
και αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των παρόντων. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα 
παρόντα µέλη και το γραµµατέα.  
5.Το ΕΛ.Κ.Ε εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη περίπτωση πρόσωπο. 6.Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο προσλαµβάνει γενικό διευθυντή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 
διάρκειας τεσσάρων (4) ετών ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο γενικός 
διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Κέντρου, διευθύνει τις εργασίες του και 
προΐσταται των υπηρεσιών του και συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου εισηγούµενος τα προς συζήτηση θέµατα. Επίσης ο γενικός 
διευθυντής καταρτίζει το ετήσιο και διευρυµένο πρόγραµµα δράσης και τους ετησίους 
απολογισµούς έργου, που υποβάλλονται για έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
 
 

Άρθρο 9  
Στελέχωση - Εσωτερική λειτουργία 

 
1. Στο ΕΛ.Κ.Ε. προσλαµβάνεται προσωπικό µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου 
ορισµένου χρόνου, ύστερα από δηµόσια προκήρυξη και αξιολόγηση των τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαµβάνεται και 
µία θέση νοµικού συµβούλου, η οποία καλύπτεται µε σχέση έµµισθης εντολής.  
2. Επιτρέπεται η απόσπαση στο ΕΛ.Κ.Ε. υπαλλήλων από το δηµόσιο τοµέα, τις τράπεζες και 
τις θυγατρικές τους εταιρείες και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.  
3. Οι διατάξεις περί προσλήψεων, βαθµολογίου και µισθολογίου του ∆ηµοσίου και του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν εφαρµόζονται στο προσωπικό του ΕΛ.Κ.Ε. µε εξαίρεση το 
διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
2190/ 1994. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται, βάσει και της 



περιγραφής της κάθε θέσης εργασίας, οι αποδοχές και τα επιδόµατα του προσωπικού του 
ΕΛ.Κ.Ε. στο πλαίσιο των συγκριτικών αµοιβών στην αγορά εργασίας.  
4. Οι αποσπώµενοι στο ΕΛ.Κ.Ε. εξακολουθούν να λαµβάνουν από την υπηρεσία που 
οποσπώνται το σύνολο των αποδοχών τους µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα, γενικά ή ειδικά, 
της οργανικής τους θέσεως. Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 
δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόµατος.  
 
 

Άρθρο 10  
Εσωτερικός κανονισµός 

 
Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που εκδίδεται µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Ε., µε τον οποίο 
ρυθµίζονται τα παρακάτω θέµατα.  
α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών του.  
β) Η κατανοµή αρµοδιοτήτων στις υπηρεσίες του και ο τρόπος λειτουργίας τους.  
γ) Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού στις διοικητικές µονάδες του.  
δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης εργασίας και εξέλιξης του προσωπικού.  
ε) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό. 

 
 

Άρθρο δεύτερο 
 

1. Στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών συνιστάται Επιτροπή Προώθησης 
Επενδύσεων (Ε.Π.Ε.) µε έργο την παρακολούθηση των διαδικασιών για την έκδοση των 
αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την έναρξη της 
πραγµατοποίησης επενδύσεων ύψους άνω των εννέα εκατοµµυρίων ευρώ ή, εφόσον το 
πενήντα τοις εκατό της ιδίας συµµετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού, των τριών 
εκατοµµυρίων ευρώ. Η επιτροπή εξετάζει περιπτώσεις καθυστερήσεων στα επί µέρους 
στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιµά τους λόγους που τις προκαλούν και 
προσδιορίζει τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την επιτάχυνσή τους. Τα µέτρα αυτά 
αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει κάθε µέλος της κατά την αρµοδιότητά του.  
2. Η επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών ως Πρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ίδιου 
Υπουργείου ως µέλος και αναπληρωτή του και από τους Γενικούς Γραµµατείς των 
Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Γεωργίας και 
Πολιτισµού ως µέλη. Μπορεί να καλούνται από τον πρόεδρο και µετέχουν ως µέλη, όταν 
απαιτείται, και άλλοι γενικοί γραµµατείς. Χρέη εισηγητή ασκεί το πρόσωπο που εκπροσωπεί 
το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.).  
3. Η Ε.Π.Ε. συνέρχεται µε πρόσκληση του προέδρου της είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από 
αίτηση του ΕΛ.Κ.Ε., στην οποία περιέχονται συγκεκριµένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή 
δυσχερειών στην προώθηση των ανωτέρω διαδικασιών και οι λόγοι στους οποίους 
οφείλονται. 
[Οι παρ. 1, 2 και 3 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ.1 του άρθρου 12 του 
Ν.3049/2002 (ΦΕΚ Α΄ 212)] 
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ανάπτυξης µπορεί να 
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα της συγκρότησης της Ε.Π.Ε. και να εξειδικεύονται οι 
αρµοδιότητές της, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής τους, η οργάνωση και η λειτουργία της, 
η γραµµατειακή της υποστήριξη, ο τρόπος και η διαδικασία της κατά τα ανωτέρω συµβολής 
του ΕΛ.Κ.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»  
[Η παράγραφος 4 προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3049/2002 (ΦΕΚ Α΄ 212)] 
5.Όλες οι υπηρεσίες και οργανισµοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να 
παρέχουν στο ΕΛ.Κ.Ε. κάθε αναγκαία διευκόλυνση, συνδροµή και πληροφορία για την 
πραγµατοποίηση του σκοπού του.  
[Η παράγραφος αναριθµήθηκε από 4 σε 5, σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 12 του 
Ν.3049/2002 (ΦΕΚ Α΄ 212)] 
 
 

Άρθρο τρίτο 
 



1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΜΟΝΑ∆Α 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 
(«Μ.Ο.∆»).  
2. Η Μ.Ο.∆. λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονοµίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας. Η Μ.Ο.∆, υπάγεται στον 
παρόντα νόµο και συµπληρωµατικά στις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 844/1978 (ΦΕΚ 232 
Α') και στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 αναλογικώς εφαρµοζόµενες, όπως κάθε φορά 
ισχύουν  
3. Το καταστατικό της Μ.Ο.∆. έχει ως εξής:  

 
Άρθρο 1  
Σκοπός 

 
Σκοπός της Μ.Ο.∆. είναι η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικά και σε 
µεταφορά τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της διοικητικής δοµής στην εφαρµογή 
προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται οπό την Ευρωπαϊκή 'Ένωση. Για την επίτευξη του 
σκοπού αυτού, η Μ.Ο.∆. προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως:  
1. Αιτιολογεί τις ανάγκες σε στελεχιακό δυναµικό και διοικητική τεχνογνωσία των φορέων 
διαχείρισης προγραµµάτων και των φορέων υλοποίηση µέτρων ή έργων. Με τη διαδικασία 
του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού προσλαµβάνει ειδικευµένο προσωπικό και αποσπά 
στελέχη του δηµοσίου τοµέα.  
[Η τελεία µετά τις λέξεις «δηµοσίου τοµέα» τέθηκε και οι επόµενες λέξεις διεγράφησαν µε την 
παρ.5 άρθρ.18 Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α΄ 251] 
2. Υποστηρίζει την οργάνωση της διαχείρισης του Κ.Π.Σ. µε την επεξεργασία συστηµάτων 
οργάνωσης και ειδικών εργαλείων, τη µεταφορά τεχνογνωσίας µε συνεχή κατάρτιση του 
προσωπικού των εµπλεκόµενων φορέων, καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για 
το σκοπό αυτό.  
3. Υποστηρίζει τη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής 
ικανότητας και οργάνωσης των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραµµάτων.  
4. Προτείνει τη δοµή οργάνωσης των διαχειριστικών αρχών.  
5. Προβαίνει στη δηµόσια πρόσκληση για την απόσπαση προσωπικού στις ειδικές υπηρεσίες, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2 εδάφιο β' και υποστηρίζει τη 
διαδικασία αξιολόγησης όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο α'. 
[Οι παρ. 2-5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ.2 άρθρ.18 Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α΄ 
251)] 
6.Υποστηρίζει τους τελικούς δικαιούχους µετά από πρόταση των διαχειριστικών αρχών των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων.  
[Η παρ.6 προστέθηκε µε την παρ.2 άρθρ.18 Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α΄ 251)] 
 
 

Άρθρο 2  
∆ιάρκεια - Έδρα 

 
1. Η διάρκεια της Μ.Ο.∆. είναι επτά (7) έτη από δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. «Με απόφαση της γενικής συνέλευσης µπορεί να παρατείνεται για όσο 
χρονικό διάστηµα µία ή περισσότερες φορές η διάρκεια της εταιρείας..  
[Η περίοδος της παρ.1 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρ.18 Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α΄ 251)] 
2. Έδρα της Μ.Ο.∆. ορίζεται η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτηµάτων 
υποκαταστηµάτων και γραφείων της σε όλη την ελληνική επικράτεια.  
Άρθρο 3 Κεφάλαιο 1.. Το µετοχικό κεφάλαιο της Μ.Ο.∆. είναι είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) 
δραχµές διαιρείται σε 2.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η 
καθεµία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µέσα ,σε δύο (2) µήνες από τη 
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με αποφάσεις του 
εποπτεύοντος Υπουργού το κεφάλαιο αυτό µπορεί να αυξηθεί έως και εκατόν είκοσι τοις 
εκατό(120%). Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος και του ποσού της 
αύξησης και µπορεί να ορίζεται ότι η ανάληψη και η καταβολή του γίνεται από το ∆ηµόσιο, 
φορείς ή εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τράπεζες, επαγγελµατικές ενώσεις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και ενώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για κάθε άλλη αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.  
2. Οι µετοχές της Μ.Ο.∆. είναι ονοµαστικές.  



 
 

Άρθρο 4  
Πόροι 

 
Οι πόροι της Μ.Ο.∆. προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράµµατος δηµοσίων 
επενδύσεων από προγράµµατα τεχνικής βοήθειας που συγχρηµατοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, από επιχορηγήσεις, δωρεές κληρονοµιές, κληροδοσίες από την 
εκµετάλλευση της περιουσίας του και από κάθε άλλη νόµιµη πηγή.  

 
 

Άρθρο 5 
Οικονοµικός έλεγχος 

 
Η οικονοµική διαχείριση της Μ.Ο.∆. υπόκειται σε κατασταλτικό ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς 
ελεγκτές που υποβάλλουν την έκθεσή τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στον εποπτεύοντα 
Υπουργό.  
 

 
Άρθρο 6  

Απαλλαγές 
 
Η Μ.Ο.∆. απαλλάσσεται από κάθε δηµόσιο δηµοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άµεσό ή 
έµµεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέµενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την 
υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήµου και απολαµβάνει γενικό όλων των δικονοµικών 
και άλλων προνοµίων και ατελειών του ∆ηµοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης 
κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
22 του Ν. 1676/1966.  
 

 
Άρθρο 7  

∆ιοίκηση - Εκπροσώπηση 
 
1. Η Μ.Ο.∆. διοικείται οπό εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία, το οποίο 
λειτουργεί, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις για τις ανώνυµες εταιρίες και διορίζεται µε 
απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.  
2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επαναδιοριστούν . 
3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσλαµβάνει γενικό διευθυντή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 
διάρκειας « το πολύ» τεσσάρων (4) ετών, ύστερα από πρόσκληση για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. Ο γενικός διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Μ.Ο.∆., 
διευθύνει τις εργασίες της προΐσταται των υπηρεσιών της και συµµετέχει χωρίς δικαίωµα 
ψήφου στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εισηγούµενου τα προς συζήτηση 
θέµατα.  
[Οι λέξεις «το πολύ» προστέθηκαν µε την παρ.4 άρθρ.18 Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α΄ 251)] 
4. Η Μ.Ο.∆. εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο 
ενεργεί συλλογικά ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη περίπτωση 
πρόσωπου το οποίο µπορεί και να µην είναι µέλος αυτού.  
5. Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού ∆ηµοσίου στη γενική συνέλευση των µετόχων της Μ.Ο.∆. 
ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Γεωργίας και Εργασίας.  
 
 

Άρθρο 8  
Στελέχωση - Λειτουργία 

 
Το προσωπικό της Μ.Ο.∆. προσλαµβάνεται από τον ιδιωτικό τοµέα ή αποσπάται από το 
∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ύστερα από δηµόσια προκήρυξη και αιτιολόγηση των 
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.  
2. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες µπορεί να ανανεώνονται, ύστερα από αντικειµενική 



αξιολόγηση της απόδοσής τους. Οι ανωτέρω συµβάσεις δεν δύνανται να µετατραπούν σε 
συµβάσεις αορίστου χρόνου.  
3. Οι διατάξεις περί προσλήψεων, βαθµολογίου και µισθολογίου του ∆ηµοσίου και του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν εφαρµόζονται στο προσωπικό της Μ.Ο.∆., µε εξαίρεση το 
διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
2190/1994 οι αποδοχές του οποίου καθορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της και είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις στις αποδοχές των απασχολούµενων στο δηµόσιο τοµέα. Οι αποσπώµενοι στη 
Μ.Ο.∆. εξακολουθούν να λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία από 
την οποία προέρχονται, µε τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόµατα της οργανικής τους 
θέσης. Με αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατή χορήγηση σε 
αυτούς ειδικού επιδόµατος, ανάλογα µε τα καθήκοντα τα οποία ασκούν.  
 
 

Άρθρο 9  
Ειδικά θέµατα 

 
1. Όλα τα ειδικότερα θέµατα τα σχετικό µε την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών της 
Μ.Ο.∆. τα αναγκαία προσόντα και τους όρους πρόσληψης του προσωπικού, την κατανοµή 
του σε τµήµατα την εξέλιξη και τον πειθαρχικό έλεγχό του ρυθµίζονται µε κανονισµό που 
καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο και εγκρίνεται µε απόφαση του εποπτεύοντος 
Υπουργού.  
[Οι λέξεις µετά τη λέξη «Υπουργού» διεγράφησαν µε την παρ.5 άρθρ.18 Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 
Α΄ 251)]  
2 Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Μ.Ο.∆. διορίζεται µε απόφαση του εποπτεύοντος 
Υπουργού η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του 
Συµβουλίου αυτού δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα (l)έτος από την ηµεροµηνία 
διορισµού του.  
3. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μ.Ο.∆., ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία για την οργάνωση και τη 
λειτουργία της λεπτοµέρεια. 
  
 

Άρθρο τέταρτο 
 
1. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του όρθρου 8 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23Α') όπως 
τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν. 2229/1994 
(ΦΕΚ 138 Α), αντικαθίστανται ως ακολούθως. 1. Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση 
και τα τεύχη και σχέδια που συνοδεύουν. Αν προκύπτει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών 
εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα 
σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου αναγκαίες λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ, δ1 
και δ2 της παραγρ. 3 του άρθρου 8 του Π.∆/τος 23/1993 (ΦΕΚ 8 Α') συνάπτεται σύµβαση 
κατόπιν διαπραγµατεύσεων µε τον ανάδοχο του έργου για τον κανονισµό τιµών µονάδας των 
συµπληρωµατικών εργασιών και για τη δυνατότητα άσκησης των σχετικών ενδίκων µέσων 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 
202 Α). Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του 
έργου και, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση ανάθεση των συµπληρωµατικών εργασιών, 
απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής 
σύµβασης. Στο ως άνω ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) συµπεριλαµβάνεται και η 
αµοιβή συντάξεως τυχόν µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες του έργου. Οι 
συµπλ1ηρωµατικές εργασίες παραλαµβάνονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύµβασης.  
2 Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα), που περιλαµβάνονται στην αρχική 
σύµβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή 
κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί µετά την ανάθεση του έργου καθώς και από 
προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προς µέτρησης της µελέτης και όχι από 
τροποποίηση των σχεδίων και της µορφής του έργου. Τα ποσά των δαπανών καθορίζονται 
µε την απόφαση απρόβλεπτων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που 
εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 



2338/1995 και µε την οποία µπορεί να ορισθεί διαφορετικά ποσό απροβλέπτων για τα µικρά 
έργα. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος που εκδίδεται 
κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Όπου στις κείµενες διατάξεις 
αναφέρεται ο όρος συγκριτικός πίνακας» αντικαθίσταται µε τον όρο «ανακεφαλαιωτικός 
πίνακας εργασιών».  
2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων .Έργων, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο οι 
διατάξεις των νόµων 716/1977~ 1418/1984 ν προεδρικών διαταγµάτων που εκδόθηκαν κατ' 
εξουσιοδότησή τους όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα, 
καθώς και της λοιπής κείµενης νοµοθεσίας, που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, 
όπως και κάθε νόµου ή προεδρικού διατάγµατος που εκδίδεται και αφορούν τη µελέτη, την 
κατασκευή και τη συντήρηση των δηµόσιων έργων. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, 
χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων η νέα διάρθρωση του νοµοθετικού 
υλικού, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτούς 
νέα αρίθµηση διατάξεων, απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητό ή σιωπηρή καθώς 
και των µεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η ενέργεια διορθώσεων στη φραστική 
διατύπωση και η µεταφορά στη δηµοτική γλώσσα.  
3. Οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου 1 ισχύουν για το έργο που θα δηµοπρατηθούν ή 
ανατεθούν µετά από ένα (1) µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.  
4. Στα δηµόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 
και συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται εκτός από τους 
ελέγχους που προ~ βλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δηµόσιο α, να διενεργούνται 
έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόµενων έργων και από ειδικό Σύµβουλο που 
προσλαµβάνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµία ύστερα από σχετικό 
διαγωνισµό. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων κανονίζονται όλα τα σχετικά θέµατα µε τον τρόπο 
διενέργειας των ελέγχων την υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και 
πληροφοριών στο Σύµβουλο ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση 
σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη 
πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων τον τρόπο αποκατάσταση των διαπιστούµενων ελαττωµάτων και τυχόν 
επίλυση διαφωνιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Π.∆. 609/ 1985 (ΦΕΚ 223 
Α') ή τα καθοριζόµενα στη σύµβαση και ρυθµίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την 
αποτελεσµατικότητα του ποιοτικού ελέγχου.  
5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 προστίθεται 
εδάφιο που έχει ως εξής: Με όµοιο απόφαση καθορίζεται ο τρόπος χρηµατοδότησης του 
έργου. 
 
 

Άρθρο πέµπτο 
 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Ν.∆.. 3999/1959 τροποποιείται ως ακολούθως:  
«2. Το εκ δύο τρίτων (2/3) υπόλοιπον του ανωτέρω ποσού αναγράφεται ωσαύτως υπό ίδιον 
κεφάλαιον και άρθρον εις τον προυπολογισµόν εσόδων του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας 
και διατίθεται κατά τα δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας οριζόµενα µη 
εφαρµοζοµένων, εν προκειµένω, των περί ∆ηµοσίου Λογιστικού διατάξεων.» 
 
 

Άρθρο έκτο 
 
1. Στη θέση της περίπτωσης (ιγ) της παραγράφου 1. του άρθρου 2 του Ν. 1892/1990, η οποία 
καταργήθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 58 του Ν. 2324/1995 τίθεται περίπτωση ως 
εξής: ι 
γ. Εταιρείες διεθνούς εµπορίου. που ιδρύονται ή λειτουργούν ως ανώνυµες εταιρείες από την 
προϋπόθεση ότι: α) αποκλειστικός σκοπός τους είναι η διενέργεια οικονοµικών - εµπορικών 
δραστηριοτήτων διεθνούς εµπορίου και β) το µετοχικά τους κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 
τριακοσίων εκατοµµυρίων (300.000.000) δραχµών τουλάχιστον, ολοσχερώς καταβεβληµένο. 
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας καθορίζονται οι λεπτοµέρειες πλήρωσης των 



ως άνω προϋποθέσεων καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες για την υπαγωγή επενδύσεων των 
εταιρειών αυτών στα κίνητρα του παρόντος νόµου.  
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση 
(ιθ) Οι δαπάνες για την αγοράς κατασκευή ή τη µετατροπή κτιριακών εγκαταστάσεων, στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό (εκτός Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) απαραίτητων 
για τις ανάγκες των εταιρειών διεθνούς εµπορίου της περίπτωσης (ιγ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν ως αποθηκευτικοί, ψυκτικοί χώροι ή ως χώροι 
γήρανσης συντήρησης. διαλογής ή/και συσκευασίας προϊόντων ή ως χώροι διανοµής σε 
ευρύτερες περιφέρειες. Επίσης, οι δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση καινούριου 
µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού για τους ανωτέρω χώρους εξοπλισµού ποιοτικού 
ελέγχου, ηλεκτρονικών υπολογιστών και του αναγκαίου λογισµικού (software), του λοιπού 
εξοπλισµού δράσης και λειτουργίας των εταιρειών αυτών, καθώς και οι δαπάνες για την 
αγορά καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων ή/και αυτοκινήτων ψυγείων . Επίσης, οι δαπάνες 
για την αγορά µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων ή/και αυτοκινήτων ψυγείων που η 
ηλικία τους δεν υπερβαίνει την 5ετία. Στην περίπτωση αυτή τα κίνητρα του παρόντος νόµου 
παρέχονται για κόστος αγοράς ανά αυτοκίνητο ή τµήµα του ύψους µέχρι τέσσερα 
εκατοµµύρια (4.000.000) δραχµές.  
3. Στο έβδοµο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 1892/1990~ το οποίο 
προστέθηκε µε την περίπτωση (ε) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2234/1994 ως 
πρώτο εδάφιο, προστίθενται τα εξής: «Τα οριζόµενα στο εδάφιο αυτό ισχύουν και για τις 
εταιρείες διεθνούς εµπορίου της περίπτωσης (ιγ) την παράγραφο 1 του άρθρου 2. 
 
 

Άρθρο έβδοµο 
 
Ειδικά µέτρα προστασίας απολυοµένων στις περιοχές της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆' και ΘΡΑΚΗΣ του 
άρθρου 3 του Ν. 1892/1990 1. Σε περίπτωση που εργοδότης προβεί µέσα στον ίδιο µήνα, σε 
καταγγελία της σύµβασης εργασίας περισσότερων των δέκα µισθωτών ή διακοπή της 
λειτουργία επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. που απασχολούσε κατά τη διακοπή της λειτουργίας 
της τουλάχιστο δέκα µισθωτούς, οι απολυόµενοι εργαζόµενοι προστατεύονται από τα 
Παρακάτω ειδικά µέτρα. Ειδικότερα:  
α. Ο άνεργος δικαιούται να επιλέξει.  
- Πρώτον έκτακτη εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, που δεν συµψηφίζεται µε το επίδοµα τακτικής 
ανεργίας στην περίπτωση που κατά το χρόνο της απόλυσης ή της διακοπής λειτουργίας της 
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης ο εργοδότης δεν έχει καταβάλει τις δεδουλευµένες αποδοχές 
δύο (2) τουλάχιστον µηνών. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται δυνατότητα επιµήκυνσης του 
χρόνου επιδότησης τακτική της ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άτοµο ηλικίας άνω των 55 
ετών ή πολύτεκνο ή ευρισκόµενο πλησίον του χρόνου συµπλήρωσης των προϋποθέσεων 
απονοµής πλήρους σύνταξης.  
-∆εύτερον, την ένταξή του κατά προτεραιότητα στα προγράµµατα απασχόλησης, 
αυτοαπασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης που πραγµατοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.∆. 
ή που ο Ο.Α.Ε.∆. εκπονεί ειδικά για τους συγκεκριµένους απολυόµενους.  
β. Και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδ. α' ο άνεργος δικαιούται παροχών 
ασθενείας-σε χρήµα και σε είδος από το Ι.Κ.Α. για τα επόµενα δύο (2) έτη, από την 
καταγγελία της σύµβασης εργασίας.  
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις υπαγωγής των ανέργων στις ρυθµίσεις των εδαφίων α' και β' την παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου το σύνολο των προβλεπόµενων παροχών, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την υπαγωγή στις σχετικές ρυθµίσεις.  
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας Οικονοµικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι δυνατόν να καθοριστούν πρόσθετα µέτρα προστασίας των 
απολυοµένων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.  
4. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καλύπτουν όλες τις περιπτώσει µαζικών 
απολύσεων περισσότερων των δέκα µισθωτών ή διακοπής της λειτουργίας επιχείρησης ή 
εκµετάλλευσης που απασχολούσε κατά τη διακοπή της λειτουργίας της περισσότερους από 
δέκα µισθωτούς, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 1994 στην 
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.  
[Οι λέξεις «στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προστέθηκαν και η χρονολογία 
«1η Ιανουαρίου 1994» τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 
Α΄ 43)]  



5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αποκλειστικά για τις γεωγραφικές περιοχές της 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆' και ΘΡΑΚΗΣ του όρθρου 3 του Ν. 1892/1990. 
 
 

Άρθρο όγδοο 
Φορείς Εφαρµογής Κοινοτικών Προγραµµάτων Κοινωνικό- οικονοµικής Παρέµβασης 

 
1 Το ∆ηµόσιο, πάσης φύσεως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και 
φυσικά πρόσωπα και ενώσεις φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων δύνανται να συµβάλλονται 
µεταξύ τους για τη σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. µε τη µορφή αστικής εταιρείας. Σκοπός της ως άνω εταιρείας είναι η εφαρµογή 
των Κοινοτικών Προγραµµάτων για την Οικονοµική και Κοινωνική Ένταξη των Λιγότερο 
Ευνοηµένων Κοινωνικών Οµάδων και για την Καταπολέµηση του Οικονοµικού και 
Κοινωνικού Αποκλεισµού και την Προώθηση της Αλληλεγγύης. Η εφαρµογή και η διαχείριση 
των ανωτέρω Προγραµµάτων- γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν το καθεστώς 
εφαρµογής και διαχείρισής τους και υλοποιούνται µέσω των εταιρειών του παρόντος.  
2. Για τη σύσταση κάθε αστικής εταιρείας της παραγράφου του παρόντος άρθρου 
συµβάλλονται οι φορείς που πρόκειται να συµµετάσχουν στην εφαρµογή προγραµµάτων. 
3. Η ως άνω σύµβαση αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο συντάσσεται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των άρθρων 741 κ.ε. του Α.Κ., τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
περιλαµβάνονται στη σχετική πράξη του αρµόδιου κοινοτικού οργάνου ή εξουσιοδοτηµένων 
φορέων τους καθώς και στο τυχόν πρωτόκολλο συµφωνίας στο συµβόλαιο εφαρµογής και 
γενικότερα σε οποιοδήποτε άλλο κείµενο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 
συγκεκριµένου προγράµµατος. Στο καταστατικό ορίζεται ότι όλα τα αποστελλόµενα στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγγραφα και στοιχεία, βάσει του προγράµµατος αποστέλλονται 
ταυτόχρονα και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµία που έχει το δικαίωµα ελέγχου διαχειρίσεως 
και πραγµατοποιήσεως του σκοπού του προγράµµατος. Η προβλεπόµενη, στις 
παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 38 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'), εξουσία ελέγχου του 
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ασκείται και έναντι των εταιρειών που συνιστώνται µε το 
παρόν άρθρο.  
4. Ύστερα από σχετική έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας το καταστατικό της 
εταιρείας δηµοσιεύεται στα αρµόδιο πρωτοδικείο και γνωστοποιείται στις αρµόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. Με τη δηµοσίευση αυτή η εταιρεία αποκτά νοµική 
προσωπικότητα σύµφωνα µε το άρθρο 784 του Α.Κ.. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες συστάσεως 
Μητρώου Αστικών Εταιρειών του παρόντος άρθρου.  
5. Η διαδικασία της παραγράφου 4 τηρείται για οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού. 
6. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συµβούλιο (∆.Σ.), του οποίου ο αριθµός των µελών ο 
τρόπος εκλογής και ο χρόνος της θητείας αυτών καθορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας. 
Το ∆.Σ. συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίστανται τα 2/3 των µελών αυτού. Ο πρόεδρος τού 
διοικητικού συµβουλίου διορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ, λαµβανόµενη µε απόλυτη 
πλειοψηφία των µελών αυτού. Τα µέλη του ∆.Σ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους αµισθί και είναι 
εκπρόσωποι των φορέων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Η εταιρεία εκπροσωπείται και 
δεσµεύεται µε την υπογραφή του οριζόµενου προς τούτο διαχειριστή ενώπιον των δηµόσιων 
αρχών, δικαστηρίων, οργανισµών και τρίτων. Ο διαχειριστής διορίζεται και παύεται ελευθέρως 
µε απόφαση του ∆.Σ., λαµβανόµενη µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών αυτού. ∆ύναται να 
ορισθεί ως διαχειριστής ο πρόεδρος ή µέλος του ∆.Σ. ή πρόσωπο εξωτικό προς την εταιρία. 
Η αµοιβή του διαχειριστή καθορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. λαµβανόµενη κατά πλειοψηφία. Ο 
διαχειριστής επιµελείται την έγκαιρη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών, ώστε 
να εκτελούνται απρόσκοπτα οι εργασίες της εταιρείας. Φέρει προσωπική ευθύνη έναντι της 
εταιρείας κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων οι οποίες του έχουν ανατεθεί βάσει του 
καταστατικού της εταιρείας.  
7. Στο τέλος κάθε λογιστικής περιόδου κάθε προγράµµατος δηµοσιεύονται υποχρεωτικώς οι 
οικονοµικές καταστάσεις αυτού σε δύο εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε µία 
τοπική εφηµερίδα. Τα τυχόν πλεονάσµατα χρήσεως επενδύονται προς όφελος του σκοπού 
της εταιρείας.  
8. Στην περίπτωση που η εισφορά του ∆ηµοσίου για τη συµµετοχή του στις εταιρείες της 
παραγράφου 1 συνίσταται σε χρηµατική παροχής παρέχεται η δυνατότητα να καταβάλει το 
∆ηµόσιο το ποσό της εισφοράς αυτής από τον Κρατικό προϋπολογισµό.  



9. Η εισροή των ποσών που προέρχονται από τον Κοινοτικό Προϋπολογισµό και αφορούν 
στο συγκεκριµένο πρόγραµµα και η διαχείριση των ποσών αυτών καθώς επίσης και τα ποσά 
που προέρχονται από την ίδια συµµετοχή του Κράτους δήµου ή κοινότητα ή νοµικού 
προσώπου δηµοσίου δικαίου. δεν υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στο δηµόσιο 
λογιστικό.  
10. Κάθε εταιρεία που συνιστάται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού ανοίγει έναν 
ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, στον οποίο κατατίθενται όλες οι εισφορές των εταίρων, καθώς 
και οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις. Η κίνηση του λογαριασµού αυτού γίνεται από τους 
νόµιµους εκπροσώπους της εταιρείας σύµφωνα µε ό,τι προβλέπεται στο καταστατικό.  
11. Η εταιρεία λύεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία. Σε 
περίπτωση λύσεως η τυχόν υπάρχουσα περιουσία της εταιρείας κατανέµεται µεταξύ των 
φορέων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα κατά το ποσοστό συµµετοχής τους, για τους 
αυτούς ή Παρεµφερείς σκοπούς  
12. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας δηµοσιευόµενες στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως ρυθµίζονται λεπτοµέρειες σχετιζόµενες µε την εφαρµογή των ανωτέρω 
διατάξεων.  
13. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1960/1991 (ΦΕΚ 123 Α') και του άρθρου 7 του Ν. 
2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α.) διατηρούνται εν ισχύι.  
14. Ο τυχών υπάρχων υλικοτεχνικός εξοπλισµός προγραµµάτων, που έχουν ήδη 
πραγµατοποιηθεί προ της ισχύος του παρόντος, δύναται να εκπλειστηριάζεται σύµφωνα µε 
τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, το δε προϊόν του εκπλειστηριάσµατος 
και κατανέµεται µεταξύ των εταίρων της αστικής εταιρείας κατά το λόγο της συµµετοχής τους 
στην εν λόγω εταιρεία. 
 
 

Άρθρο ένατο 
 
1.α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993,βάσει της οποίας συνεστήθη η Γενική 
Γραµµατεία Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ∆ιεθνείς Οργανισµούς, καταργείται.  
β. Οι παρακάτω αναφερόµενες υπηρεσιακές µονάδες της καταργούµενης Γενικής Γραµµατεία 
Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ∆ιεθνείς Οργανισµούς µεταφέρονται ως εξής: Η 
∆ιεύθυνση Σχέσεων µε Ευρωπαϊκές Κοινότητες στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής. 
Η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Οργανισµών στη Γενική ∆ιεύθυνση Συντονισµού και 
Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού.  
- Το Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Θεµάτων Ε.Ο.Κ. εφεξής Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών 
θεµάτων Ε.Ε. στην αρµοδιότητας του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας.  
γ. Η Γενική Γραµµατεία ∆ιακρατικών Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας µετονοµάζεται σε Γενική Γραµµατεία ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων.  
δ. Στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων υπάγονται οι 
κατωτέρω Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.  
- Η Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΜΕΑ-ΟΟΣΑ), που διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 1202/1980, άρθρο 2 και 3 
(ΦΕΚ 310 Α') και Π.∆. 185/1985 άρθρο 3 (ΦΕΚ 74 Α').  
- Το Γραφείο του Οικονοµικού Συµβούλου στην Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. ~ Το γραφείο του 
Οικονοµικού Συµβούλου στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους ∆ιεθνείς Οργανισµούς 
στη Γενεύη.  
ε. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2297/1995 αντικαθίσταται ως εξής:  
«5. Η Γενική ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης Υπηρεσιών Εξωτερικού (Γ.∆.Σ.Ε.Υ.Ε.) 
έχει την αρµοδιότητα για την Επιθεώρηση των Γραφείων ΟΕΥ και λοιπών Υπηρεσιών 
Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.»  
2.α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ανακατανέµονται και 
επαναοριοθετούνται οι αρµοδιότητες των κάτωθι ∆ιευθύνσεως της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ηµόσιων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας.  
-Της ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής -της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογής και Εκταµιεύσεων 
(ΕΤ-- ΠΑ), που µετονοµάζεται σε ∆ιεύθυνση Ταµειακών προγραµµάτων,  
-της ∆ιεύθυνσης Ειδικών Προγραµµάτων Ε.Ο.Κ..  
β. Στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο ∆ιαχείρισης Πόρων 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 



Οικονοµίας καθορίζονται οι αρµοδιότητες και η κατηγορία, ο κλάδος και ο βαθµός του 
προϊστάµενου αυτού.  
γ. Το Αυτοτελές Γραφείο 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.  
α. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας δύναται να εκχωρεί στο Γενικό Γραµµατέα του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και τις αρµοδιότητες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικών 
Επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή όπου αντικείµενες διατάξεις αναφέρεται ο Γενικός 
Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, θεωρείται ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονοµίας.  
β. Το άρθρο 8 παρ. 3 εδ. 1 του Ν. 1892/1990 τροποποιείται ως ακολούθως. Ο Υπουργός 
Εθνικής Οικονοµίας µε απόφαση του ορίζει ως Πρόεδρο της Κεντρικής Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ή το Γενικό Γραµµατέα 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης.» 
 
 

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

 
1. Αναπροσαρµόζονται από την οικονοµική 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 ∆ήµους.  
α. Πειραιώς από 20.000.000 σε 40.000.000 δρχ.  
β. Κερατσινίου από 6.000.000-σε 12.000.000 δρχ.  
γ. Περάµατος από 4500.000 σε 9.000.000 δρχ.  
δ. ∆ραπετσώνος 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 ποσό βαρύνουν τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις του Ν.∆.. 2942/1954 
όρθρο 11 και Ν.∆.. 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 ∆.Σ. του Ο.Λ.Π. και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, δύνανται να αναπροσαρµόζονται 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 Μαΐου 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 την ονοµαστικοποίηση 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 παρακολούθηση της ονοµαστικοποίησης από το Χρηµατιστήριο 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 των µετοχών τους µέσα 
στη προθεσµία των έξι (6) µηνών της παρ. 2 του αυτού άρθρου δύνανται να µετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα εφόσον µε υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους, 



η οποία υποβάλλεται στην υπηρεσία ή το νοµικό πρόσωπο που έχει προκηρύξει το σχετικό 
διαγωνισµό, 
αναλάβουν 
την υποχρέωση να προβούν στην ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους εντός προθεσµίας 
τριών (3) µηνών από την ισχύ του παρόντος. 
Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται ακυρότητα της προσφοράς και κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό ή έκπτωση του ανάδοχου η 
προµηθευτή και κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
το οποίο εισπράττεται σαν δηµόσιο έσοδο σύµφωνα µε το ΚΕ∆Ε. Για τις λεπτοµέρειες 
εφαρµογής αυτής της διάταξης ισχύουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 24 του Ν. 
2214/1994. Το προεδρικό διάταγµα θα εκδοθεί µέσα στο διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από 
την ισχύ του παρόντος νόµου. 
 
 

Άρθρο δωδέκατο 
 
Το άρθρο 180 του Ν.∆. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 180 
1.Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και των σε εκτέλεση αυτού 
εκδιδοµένων προεδρικών 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 υπεράριθµων εισιτηρίων, επιβίβασης παραλαβής και µεταφοράς 
υπεράριθµων επιβατών επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 50.000 δρχ. ανά υπεράριθµο επιβάτη ή 
25.000 δρχ. ανά υπεράριθµο εισιτήριο. 
 
 

Άρθρο δέκατο τρίτο 
 
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα επί µέρους διατάξεις.  


