
 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

στο σχέδιο νόμου " Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος 
Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις" 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

Άρθρο 1 

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται τα του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού, εν όψει 

της ιδιαίτερης σημασίας που αποκτά σήμερα η τήρηση της φορολογικής λογιστικής στο 

πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της φορολογικής νομοθεσίας της χώρας. Είναι ανάγκη οι 

φορολογούμενοι να απευθύνονται σε φορολογικούς συμβούλους λογιστές φοροτεχνικούς 

με προσόντα επαγγελματικής επάρκειας που βεβαιώνονται με αντίστοιχα πτυχία 

σπουδών και επαγγελματική εμπειρία.  

Άλλωστε οι σπουδές πρέπει να οδηγούν σε επάγγελμα, η οργάνωση και  

η διάρθρωση του οποίου δεν μπορεί παρά να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προσδοκίες 

που επενδύονται, ώστε το οικονομικό και κοινωνικό εκάστοτε όφελος για τη χώρα, να 

είναι ανάλογο με το κόστος και την ποιότητα των σπουδών. Εξ αυτού του λόγου 

επιβάλλεται η διάκριση σε κατηγορίες λογιστών όπως ήδη γίνεται στο άρθρο 29 του π. 

δ/τος 186/1992. Ειδικότερα: 
Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι, εκτός των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού μπορούν να ασκούν κατόπιν 

λήψεως ειδικής άδειας από το Ο.Ε.Ε. και άλλες κατηγορίες πτυχιούχων ανώτερων 

σχολών αλλά και μη πτυχιούχων εμπειροτεχνών. 

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η διαβάθμιση των χορηγούμενων αδειών  

από το Ο.Ε.Ε. αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. 

Στην παράγραφο 3 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση  

προεδρικού διατάγματος που θα ρυθμίζει τα της ασκήσεως του επαγγέλματος  

του Λογιστή Φοροτεχνικού. 

Άρθρο 2 

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών  

Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.). 

Το Σώμα των Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) ιδρύθηκε με το άρθρο 15 του  

ν. 820/1979 με σκοπό την εκτίμηση της αγοραίας αξίας ακινήτων, μη  

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών, κινητών μεγάλης αξίας, όπως  
έργα τέχνης κ.λπ., εφόσον αυτά αποτελούν αντικείμενο φορολογίας. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν.1041/1980 και  

του άρθρου 4 του π. δ/τος 140/1990 (ΦΕΚ 155 Α') η αρμοδιότητα του Σ.Ο.Ε. επεκτάθηκε 

και στις αγοραπωλησίες ακινήτων όλου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός αρχικά 

οριοθετήθηκε από το ν.1232/1982 και το ν.1256/1982.  

Η επιτυχημένη πορεία του θεσμού στηρίζεται στη διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους 

και της λειτουργικής ανεξαρτησίας των μελών του Σ.Ο.Ε. 

Για το λόγο αυτόν ορίζεται με τη διάταξη της παραγράφου 1, που ακολουθεί τη 

νομολογία, ότι το Σ.Ο.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ. που δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

και επιβεβαιώνεται ότι τα μέλη του ασκούν δημόσιο λειτούργημα και δεν έχουν 

υπαλληλική ιδιότητα. 

Με τη διάταξη της παραγράφου 2 βελτιώνεται η σύνθεση του Εποπτικού  

Συμβουλίου, κυρίως με τη δυνατότητα ανάθεσης της προεδρίας και αντιπροεδρίας αυτού 

και σε ειδικούς καθηγητές των Α.Ε.Ι. 



Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί αποκλειστικά τη διοίκηση του Σ.Ο.Ε. και  

καταργείται, ως αναχρονιστικός, ο θεσμός του διοικητή μόνιμης και  
πλήρους απασχόλησης, που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1  

και 4 του άρθρου 4 του π. δ/τος 279/1979 (ΦΕΚ 81 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το 

άρθρο μόνο του π. δ/τος 488/1979 (ΦΕΚ 151 Α') και του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α'). 

Με τη διάταξη της παραγράφου 3 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση  

για τη ρύθμιση με προεδρικά διατάγματα κρίσιμων θεμάτων για την ομαλή  

λειτουργία του Σώματος, όπως τα Ελληνικά Εκτιμητικά πρότυπα, ο κανονισμός 

λειτουργίας του Σ.Ο.Ε. κ.λπ. 

Τέλος, με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι το λειτούργημα του Ορκωτού  

Εκτιμητή δεν είναι ασυμβίβαστο με τη συμμετοχή σε Διοικητικά Συμβούλια  

Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά οργανισμών που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Άρθρο 3 

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα ζωτικής σημασίας για τους αστικούς  

συνεταιρισμούς της Χώρας, που γνωρίζουν ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία  

χρόνια, με προεξάρχοντες τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς. Συγκεκριμένα: 
α. Με τη διάταξη της παραγράφου 1, επεκτείνεται και στους πιστωτικούς  

συνεταιρισμούς η δυνατότητα απόκτησης μέχρι εκατό (100) προαιρετικών  

μερίδων στα μέλη τους. Με τον τρόπο αυτόν συγκεντρώνεται ευκολότερα  

από έναν πιστωτικό συνεταιρισμό το απαιτούμενο κεφάλαιο για τη μετεξέλιξή του σε 

συνεταιριστικό πιστωτικό ίδρυμα, ενώ μειώνεται αισθητά η ονομαστική αξία της 

συνεταιριστικής μερίδας που αποτελεί το "εισιτήριο εισόδου" για κάθε ενδιαφερόμενο 

στο συνεταιρισμό. 

β. Με τη διάταξη της παραγράφου 2, διασφαλίζεται περαιτέρω η βασική  

αρχή του συνεργατισμού, δηλαδή αυτή της δημοκρατικής δομής και λειτουργίας του 

συνεταιρισμού και κατ' επέκταση της "άμεσης - αυτοπρόσωπης" συμμετοχής  

των μελών του στη γενική συνέλευσή του. 

Προς τούτο καταργείται η ευχέρεια που παρείχετο στα καταστατικά των  

συνεταιρισμών να ρυθμίζουν άλλως επί του ζητήματος αυτού, με αποτέλεσμα  

ένα μέλος να αντιπροσωπεύει στη γενική συνέλευση ένα ή περισσότερα  

μέλη του συνεταιρισμού. 
γ. Με τη διάταξη της πρώτης περίπτωσης της παραγράφου 3, προβλέπεται  

η ύπαρξη εφορευτικής επιτροπής με ελάχιστα μέλη τρία (3), καθώς και  

η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, διοριζόμενου από το δικαστήριο,  

στους συνεταιρισμούς που αριθμούν πάνω από πεντακόσια (500) μέλη. 

Με τη ρύθμιση αυτήν, επιδιώκεται να περιοριστούν τα φαινόμενα ενστάσεων  

και δικαστικών προσφυγών που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία των  

συνεταιρισμών με αρνητικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. 

Με τη διάταξη της δεύτερης περίπτωσης της παραγράφου 3, εισάγεται  

για την περίπτωση της διεξαγωγής των εκλογών σε ένα συνεταιρισμό με  

το σύστημα του ενιαίου ψηφοδελτίου η καθιέρωση ορίου στην απαιτούμενη  

σταυροδοσία των μελών των οργάνων αυτού, γεγονός που δεν υφίστατο  

μέχρι σήμερα. 

Ειδικότερα, επιτρέπεται να τίθενται μέχρι τρεις (3) σταυροί προτίμησης  

για τα μέλη του κάθε οργάνου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως ο  



δημοκρατικός αλλά και συνθετικός χαρακτήρας ενός ισχυρού Διοικητικού  

ή Εποπτικού Συμβουλίου, παράλληλα δε να αποφεύγονται φαινόμενα συγκροτημένων 
ομαδοποιήσεων και ασφυκτικού κομματισμού στα όργανα αυτά. 

 Άρθρο 4 

Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α  

του άρθρου 6 του ν.1892/1990, οι αιτήσεις υπαγωγής στο ν.1892/1990  

που υποβλήθηκαν κατά την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων του 1996  

από 1ης Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου, καθώς και εκείνες που υποβλήθηκαν  

μέσω του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων και εξετάζονται μαζί με τις  

λοιπές αιτήσεις της πρώτης αυτής περιόδου υποβολής και οι οποίες αφορούν σε 

επενδύσεις που κατά την κρίση της Διοίκησης εμπίπτουν στους περιορισμούς που 

εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 13097/20.Χ.1995 Ανακοίνωσή της, δεν 

εξετάζονται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 1996. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των 

αιτήσεων αυτών θα ολοκληρωθούν μετά την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση 

(δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.1892/1990 υπουργικής απόφασης, της οποίας 

η ισχύς θα ανατρέχει στην 1η Μαΐου 1996 και θα καταλαμβάνει και τις επενδύσεις που 

έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1892/1990 μετά την ημερομηνία αυτή και πάντως το 
αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 1997. 

Για τους σκοπούς εφαρμογής της ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου,  

ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με την προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο  

της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του κωδ. ν. 1892/1990 απόφασης καθορισμού  

του συνολικού ποσού επιχορηγήσεων του έτους 1997, θα καθορίσει και  

το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που θα εγκριθούν για τις ως άνω  

επενδύσεις, καθώς επίσης και την κατανομή του μεταξύ των αρμόδιων  

για την έγκρισή τους υπηρεσιών και φορέων. 

Η Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να επιτύχει την αναθεώρηση και παρεκκλίσεις  

από τους περιορισμούς αυτούς, έχει ήδη αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της 

Μόνιμης Αντιπροσωπείας μας στις Βρυξέλλες αναλυτικό έγγραφο με το οποίο ζητά την 

επανεξέταση για την Ελλάδα των εν λόγω περιορισμών και απαγορεύσεων, ώστε να 

μπορέσει να συνεχίσει την παροχή επενδυτικών κινήτρων για αυτές τις κατηγορίες 

επενδύσεων, στα πλαίσια του στόχου της σύγκλισης της εθνικής μας οικονομίας με 

εκείνες των λοιπών Κρατών - μελών και της συνοχής της ευρωπαϊκής αγοράς. 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται, κατά παρέκκλιση των εφαρμοζόμενων 

διαδικασιών, η ευχέρεια της μετατόπισης των προθεσμιών εξέτασης των επενδύσεων που 

εμπίπτουν στους περιορισμούς και που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στο ν.1892/1990 

και επρόκειτο να εξετασθούν μέχρι 30 Νοεμβρίου 1996, μέχρι την έκδοση της θεσμικής 

απόφασης της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.1892/1990 και 

πάντως το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 1997. Η χρονική αυτή μετατόπιση είναι 

αναγκαία για να δοθεί η χρονική δυνατότητα για την κατάληξη των σχετικών 

διαβουλεύσεων και της επανεξέτασης των περιορισμών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Έτσι, με την οριστικοποίηση της επανεξέτασης των περιορισμών αυτών,  

θα εκδοθεί η θεσμική απόφαση της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του  

άρθρου 7 του ν.1892/1990, με την οποία θα καθορίζονται τελικά οι κατηγορίες 

επενδύσεων που εμπίπτουν στους περιορισμούς και δεν μπορούν να ενισχυθούν μέσω 

του αναπτυξιακού νόμου. Με αυτό πλέον το δεδομένο, θα γίνει η εξέταση των 

μετατοπιζομένων με την παρούσα ρύθμιση επενδύσεων. Η χρονική αυτή μετατόπιση της 



εξέτασης των συγκεκριμένων κατηγοριών επενδύσεων είναι αναγκαία προκειμένου, για 

κάποιες έστω από αυτές, να μπορέσει να γίνει άρση των επιβληθέντων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορισμών, με την προσπάθεια που γίνεται αυτήν την περίοδο 

από την Κυβέρνηση (και άρα οι επενδύσεις αυτές να δυνηθούν να ενισχυθούν μέσω των 

αναπτυξιακών κινήτρων). 

Άρθρο 5 

Με το ν. 2414/1996 άρθρο 12 περί "Εκσυγχρονισμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών και άλλων διατάξεων" συνεστήθη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας η 

Διεύθυνση Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων και Τεχνικής Βοήθειας 

(ΕΧΤΠΤΒ), με σκοπό να ρυθμισθούν κατά πιο ορθολογικό και επωφελή τρόπο για τα 

ευρύτερα εθνικά συμφέροντα θέματα που σχετίζονται με προγράμματα και δράσεις είτε 

διεθνούς είτε καθαρά εθνικής βοήθειας προς χώρες που χρήζουν βοήθειας. Η δημιουργία 

της νέας Διεύθυνσης είχε καταστεί απαραίτητη ιδίως μετά τις κοινωνικοοικονομικές 

εξελίξεις στο χώρο της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στην πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και 

την ανάληψη εκ μέρους της Ελλάδας σημαντικών δραστηριοτήτων υποστήριξης των 

χωρών αυτών, με στόχο τη συμβολή στην ομαλή και επιτυχή μετάβαση στην οικονομία 

της αγοράς. Η ανάληψη εκ μέρους της Ελλάδας εντονότερης δράσης προς όφελος των 
χωρών αυτών, σε συνδυασμό με την επιδίωξη για ένταξη της χώρας μας στην Επιτροπή 

Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ, που προϋποθέτει διεύρυνση της 

παρεχόμενης αναπτυξιακής βοήθειας, κυρίως προς αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου 

και τέταρτου κόσμου, αποτέλεσε  

έναν επιπλέον λόγο για τη δημιουργία αυτής της Διεύθυνσης. 

Ήδη, όμως, το αντικείμενο της παρεχόμενης αναπτυξιακής βοήθειας διευρύνθηκε και 

ξεπερνά τα στενά πλαίσια της "τεχνικής βοήθειας", που αποτελεί μέρος μόνο της 

λεγόμενης "τεχνικής συνεργασίας". Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι πέραν της "τεχνικής 

συνεργασίας", προωθούνται διεθνώς και άλλα είδη βοήθειας, όπως "η επισιτιστική", η 

"επείγουσα" και η "χρηματοδοτική".  

Τα παραπάνω είδη βοήθειας μπορούν είτε να αποτελούν αυτοτελή ή ειδικά  

προγράμματα είτε να εντάσσονται σε ευρύτερα προγράμματα αναπτυξιακής  

συνεργασίας, σε διμερή ή πολυμερή βάση. 

Η Ελλάδα δια του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας συνέταξε ειδικό μεσοπρόθεσμο 

Πρόγραμμα διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας, στο οποίο καταγράφονται οι 
γεωγραφικές προτεραιότητες, το είδος και οι τομείς της αναπτυξιακής βοήθειας, καθώς 

και τα ποσά που πρόκειται να διατεθούν στο διάστημα 1997-2001, το οποίο εγκρίθηκε με 

την 265/29.8.1996 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας διαθέτει αναμφισβήτητα εμπειρία, τόσο στην κατάρτιση, όσο και στη 

διαχείριση μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων και εξ αυτού του λόγου είναι ενδεδειγμένο να 

έχει και την ευθύνη για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής του, αλλά και την 

αξιολόγησή του. 

Εν όψει αυτών κρίνεται σκόπιμο η πιο πάνω Διεύθυνση να μετονομασθεί  

σε Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ειδικών Χρηματοδοτήσεων  

και Προγραμμάτων, που ανταποκρίνεται στο συντονιστικό ρόλο του Υπουργείου 

Εθνικής Οικονομίας για την υλοποίηση του πενταετούς προγράμματος αναπτυξιακής 

συνεργασίας 1997- 2001 και των όποιων όμοιων μελλοντικών και να υπαχθούν σ' αυτή 

όλες οι σχετικές αρμοδιότητες. 

Περαιτέρω η εμπλοκή πολλών υπουργείων και φορέων στην υλοποίηση του  



προγράμματος αυτού καθιστά αναγκαία τη δημιουργία ενός συλλογικού  

οργάνου για την αποτελεσματική διαχείρισή του και τη διασφάλιση της  
διάθεσης του συνόλου των ετήσιων εγκεκριμένων πιστώσεων. Για το λόγο  

αυτόν συστήνεται Επιτροπή παρακολούθησης και διαχείρισης του πενταετούς  

προγράμματος αναπτυξιακής συνεργασίας 1997-2001 που κατήρτισε το Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας. Επίσης κρίνεται σκόπιμο να συσταθούν ομάδες εργασίας για την 

υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής. 

Για τους προαναφερόμενους λόγους θεωρείται αναγκαία  

η αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 2414/1996 με την πιο κάτω διάταξη,  

με την οποία ρυθμίζονται όλα τα παραπάνω θέματα. 

Υπενθυμίζεται ότι από τις ρυθμίσεις που αφορούν την  

πιο πάνω Διεύθυνση δεν θα υπάρξει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στον  

προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΘ.Ο., αφού δεν πρόκειται για σύσταση νέας Διευθύνσεως αλλά 

για μετονομασία αυτής που προέβλεπε το άρθρο 12 του ν. 2414/1996, η οποία εξ άλλου 

θα λειτουργήσει με ανακατανομή του υπάρχοντος προσωπικού και θα στεγασθεί στο 

κτίριο του ίδιου Υπουργείου. 

 Όσον αφορά τις δαπάνες λειτουργίας της παραπάνω Επιτροπής και των ομάδων 
εργασίας, αυτές θα καλυφθούν από το κονδύλιο του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΘ.Ο. για 

τη διμερή αναπτυξιακή συνεργασία (κωδικός 5194). 

Άρθρο 6 

Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η συνδρομή του στελεχιακού  

δυναμικού της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής στις εργασίες για τη μελέτη  

και ανάλυση θεμάτων αρμοδιότητας του "Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής"  

(Ε.ΣΥ.Λ.), δεδομένου ότι η ανωτέρω Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής  

Οικονομίας είναι επιφορτισμένη σήμερα βάσει του νόμου (π.δ. 30/1991  

"Μεταφορά της Δ/νσης Λογιστικής Τυποποίησης από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ στην  

Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΘ.Ο.", π.δ. 138/1993 "Οργανισμός του Υπουργείου 

Εθνικής Οικονομίας"), με την παρακολούθηση για την εφαρμογή της γενικής και 

αναλυτικής λογιστικής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Κλαδικών Λογιστικών 

Σχεδίων και την παροχή των απαραίτητων οδηγιών. 

 Επίσης, η αποζημίωση του προέδρου του Ε.ΣΥ.Λ., των ειδικών επιστημόνων και των 

στελεχών της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής του ΥΠ.ΕΘ.Ο., για τη μελέτη και 
ανάλυση των θεμάτων της αρμοδιότητας του Ε.ΣΥ.Λ., καθώς και την εποπτεία του έργου 

των επιτροπών και ομάδων εργασίας, εναρμονίζεται για λόγους ισότητας με την 

πρόβλεψη της β' περίπτωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1819/1988, όπως 

τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 2414/1996, και που προβλέπει 

ότι η αποζημίωση του προέδρου και των λοιπών μελών του Εθνικού Συμβουλίου 

Λογιστικής δεν υπόκειται στους περιορισμούς του ν. 1256/1982 και του άρθρου 18 του ν. 

1505/1984. 

 Παράλληλα με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η ικανοποίηση του αισθήματος δικαίου για 

τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τόσο του προέδρου του Ε.ΣΥ.Λ. και των ειδικών 

επιστημόνων, που σε συνεχή βάση παρέχουν γνωμοδοτήσεις, ύστερα από ερωτήματα 

οικονομικών μονάδων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όσο και της ολιγάριθμης 

αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΘ.Ο., που πέραν της εποπτείας που ασκεί και των 

εισηγήσεων που προωθεί, ενημερώνει, συμβουλεύει και εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο 

αριθμό πολιτών για θέματα λογιστικής τυποποίησης. 



Άρθρο 7 

1. Με την παράγραφο 1 επιτυγχάνεται η αναγκαία συμπλήρωση του άρθρου  
1 περίπτωση α' του ν. 2331/1995, ώστε με την προσθήκη νέων περιπτώσεων  

να καλυφθούν έσοδα και από άλλες κρίσιμες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας. 

2. Είναι ενδεχόμενο οι υπόχρεοι οργανισμοί να παραμελήσουν την πληροφόρηση της 

Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 2331/1995, η οποία να κινήθηκε στην άσκηση της 

αρμοδιότητάς της από άλλες πηγές πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 

υπάρχει παράλληλο δικαίωμα της Επιτροπής να προτείνει και αυτή στους αρμόδιους 

υπουργούς την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων στους υπευθύνους. Αυτό θεσπίζεται με 

τη διάταξη της παραγράφου 2. 

3. Με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του ίδιου άρθρου, η  

γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής η οποία έχει συσταθεί με το  

ν. 2331/1995 για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και διερεύνηση των πληροφοριών που 

διαβιβάζονται σε αυτή ως ύποπτες συναλλαγών νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες μεταφέρεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο 

Υπουργείο Οικονομικών. 

Η μεταφορά αυτή κρίνεται αναγκαία για την καλύτερη γραμματειακή εξυπηρέτηση και 
την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, επειδή η Τελωνειακή Διεύθυνση Ελέγχου 

Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών, έχει την 

κατάλληλη οργάνωση και την απαιτούμενη εμπειρία των στελεχών της για την 

καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, ενώ ανάλογη Υπηρεσία δεν υπάρχει στο 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 

4. Με τη διάταξη της παραγράφου 6 προτείνεται τροποποίηση του νόμου  

προκειμένου η απόφαση της Επιτροπής να έχει το χαρακτήρα πορίσματος,  

αντίγραφο του οποίου να διαβιβάζεται μαζί με το φάκελο της υπόθεσης  

στον εισαγγελέα, ώστε να περιορίζονται τα περιθώρια να τεθεί η υπόθεση  

στο αρχείο από τον εισαγγελέα. Εξάλλου, επειδή ο χρόνος των πέντε  

(5) ημερών για την ολοκλήρωση της έρευνας επί καταγγελλόμενης περιπτώσεως είναι 

πολύ περιορισμένος προτείνεται ο χρόνος αυτός να γίνει δεκαπέντε (15) ημέρες. 

5. Με τη διάταξη της παραγράφου 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς 

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζουν αμοιβή και στους υπαλλήλους που 

θα αποσπώνται στην Επιτροπή. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα ενεργούν ανακριτικές πράξεις 
για τις εγκληματικές ενέργειες που προβλέπει ο νόμος και για το λόγο αυτόν είναι 

σκόπιμη η χορήγηση πρόσθετης αμοιβής. 

 Άρθρο 8 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 τίθεται διότι ορισμένες φορές γίνονται  

μηνύσεις σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κατά την  

εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, επειδή ενήργησαν μέσα στα  

πλαίσια των οριοθετημένων διοικητικών διαδικασιών προς το συμφέρον  

της Υπηρεσίας. 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται ηθικά η υπεράσπιση των διωκόμενων  

υπαλλήλων να γίνεται από τους εκπροσώπους των νομικών υπηρεσιών της  

Διοίκησης. Όμως βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου αυτό δεν  

μπορεί να γίνει. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, θεσμοθετείται η δυνατότητα μετά από προηγούμενη 

έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας της υπεράσπισης των διωκομένων ενώπιον 



των δικαστηρίων υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΘ.Ο., από εκπροσώπους των νομικών υπηρεσιών 

της Διοίκησης, όταν αυτοί διώκονται επειδή ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας. 
Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι ανάλογη με εκείνες των διατάξεων του  

άρθρου 39 του ν.1884/1990 (ΦEK 81 A'), που αφορούν στους εφοριακούς  

υπαλλήλους, στους δασικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 

Άρθρο 9 

Με την προωθούμενη διάταξη θεσπίζεται κίνητρο παραγωγικότητας στους  

μόνιμους και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους  

των Οργανισμών Λιμένων Πειραιά, Θεσσαλονίκης και των Λιμενικών Ταμείων  

(πλην του λιμενεργατικού προσωπικού Ο.Λ.Π. - Ο.Λ.Θ. και των εργατοφυλάκων 

φορτηγίδων Ο.Λ.Π.), με στόχο την αύξηση της συνολικής προσφοράς τους και την έτι 

περαιτέρω ευαισθητοποίηση ενός εκάστου στον τομέα δραστηριότητάς τους, ώστε να 

επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγικότητας. 

Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Λιμένων Πειραιώς και  

Θεσσαλονίκης, όπως και για τα Λιμενικά Ταμεία Μαγνησίας, Πατρών, Ηρακλείου, 

Χανίων και Ρεθύμνου, το επίδομα θα κυμαίνεται από 40.000 - 60.000 δρχ. μηνιαίως. 
Η δαπάνη που προκαλείται από τη χορήγηση του θεσπιζόμενου κινήτρου  

βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων του κάθε φορέα, οι οποίοι δεν επιχορηγούνται από 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό και κατά συνέπεια ουδεμία επιβάρυνση προκαλείται σε 

αυτόν. 

Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι στα λιμάνια της Ελληνικής Επικράτειας,  

ο καθένας από το νευραλγικό τομέα δραστηριότητάς του, καλούνται να  

ανταπεξέλθουν το σκληρό ανταγωνισμό των εμπορικών και διαμετακομιστικών  

κέντρων της Μεσογείου, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε ρυθμούς  

έντονους και πιεστικούς, καθόλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου  

και στο σημείο αυτό έγκειται η διαφορά τους από τους λοιπούς δημοσίους  

υπαλλήλους. 

Η καθιέρωση του κινήτρου παραγωγικότητας και για τους εργαζομένους  

στα λιμάνια της Χώρας θεωρείται βέβαιο ότι θα συντελέσει στη μέγιστη  

αποδοτικότητά τους και στην αποφυγή κλίματος έντασης και οξύτητας  

που καθόλου δε βοηθά στη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των λιμένων. 
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1997 
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Γ. Παπαντωνίου 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Βάσω Παπανδρέου, 

 

 



ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Μ. Παπαϊωάννου 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Ε. Γιαννόπουλος, 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σ. Σουμάκης 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

στο σχέδιο νόμου "Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού,  

λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις" 

1. Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 προβλέπεται  

ότι με τη δημοσίευση του προβλεπόμενου στο πρώτο εδάφιο της διάταξης  

αυτής προεδρικού διατάγματος θα καταργηθεί η παρ. 3 του άρθρου 29  
του π.δ. 186/1992, που ορίζει: 

"3. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης της επιχείρησης, της 

οποίας τα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων 

(180.000.000) δραχμών υπογράφονται και από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της ή 

τον υπεύθυνο κατάρτισης του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων 

χρήσης, ο οποίος πρέπει να έχει άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π. δ/τος 

475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'), ή πτυχίο του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και πενταετή 

τουλάχιστο συναφή προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου σε λογιστικό - οικονομικό 

κλάδο του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. 

Όταν τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα είναι από εκατόν ογδόντα εκατομμύρια  

(180.000.000) δραχμές μέχρι τριακόσια πενήντα εκατομμύρια (350.000.000)  

δραχμές μπορεί τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης  

να τον υπογράφει ο προϊστάμενος του λογιστηρίου, που έχει πτυχίο των  
τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών 

Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. και τουλάχιστο δεκαετή 

προϋπηρεσία, όπως αυτή καθορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Κατ' εξαίρεση, ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης,  

που προβλέπουν τα προηγούμενα εδάφια, μπορεί να υπογράφονται και από  

τον προϊστάμενο λογιστηρίου ή τον υπεύθυνο κατάρτισης του ισολογισμού,  

ο οποίος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά  

τα εδάφια, εφόσον αποδεικνύεται ότι έχει υπογράψει, από το έτος 1965  

μέχρι και τις 30 Απριλίου 1977, ισολογισμούς επιχειρήσεων που λειτουργούν στην 

Ελλάδα τουλάχιστον τριών χρήσεων. 

Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής οι κυρώσεις που  

ορίζονται από τον Κώδικα αυτόν επιβάλλονται χωριστά στον υπόχρεο στην  

τήρηση βιβλίων και στον προϊστάμενο του λογιστηρίου που υπέγραψε τον  

ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, χωρίς να έχει τέτοιο  



δικαίωμα". 

2. Με το άρθρο 2 παρ. 2 καταργείται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου  
της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 820/1978 που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του 

άρθρου 4 του ν. 979/1979 και ορίζει: 

"Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου είναι συγχρόνως και Διοικητής  

του Σώματος, απασχολούμενος, προς εκπλήρωσιν των καθηκόντων του, πλήρως  

και μονίμως, έχει δε τας δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των 

Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, ανατιθεμένας αυτώ αρμοδιότητας, ως και 

όσας ήθελε τω εκχωρήσει το Εποπτικόν Συμβούλιον δια γενικής ή ειδικής αυτού 

αποφάσεως." 

3. Με το άρθρο 2 παρ. 2 καταργούνται οι διατάξεις του π. δ/τος 488/1979  

που ορίζουν: 

"Άρθρον μόνον 

Εποπτικόν Συμβούλιον 

1. Αι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 4 του π. δ/τος 279/1979 "περί του  

τρόπου διοικήσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών",  

αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
"1. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών διοικείται και ελέγχεται επιφυλασσομένων  

των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, υπό επταμελούς Εποπτικού  

Συμβουλίου, αναφερομένου εν τοις επομένοις δια των αρχικών Ε.Σ., και  

αποτελουμένου: α) εξ ενός (1) επιτίμου Συμβούλου της Επικρατείας ή  

επιτίμου Αρεοπαγίτου, ως Προέδρου, β) εκ δύο (2) εν ενεργεία ή μη  

Καθηγητών Πανεπιστημίου ή άλλης ισοτίμου Ανωτάτης Σχολής, ειδικών  

επί οικονομικών ή τεχνικών θεμάτων, γ) εξ ενός (1) εν ενεργεία ή μη  

Καθηγητού της Σχολής Καλών Τεχνών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου  

ή άλλης ισοτίμου Ανωτάτης Σχολής, δ) εκ δύο (2) μελών του Τεχνικού  

Επιμελητηρίου και ε) εξ ενός (1) εκπροσώπου της Κτηματικής Τραπέζης  

της Ελλάδος, εκ των υπηρετούντων εις την Τεχνικήν Υπηρεσίαν της. 

Του Ε.Σ. μετέχει, άνευ δικαιώματος ψήφου, και εκπρόσωπος των Ορκωτών  

Εκτιμητών, εκλεγόμενος υπό τούτων δια μίαν τετραετίαν. 

Δια την εκλογήν τούτου το Σώμα συγκαλείται υπό του Προέδρου του Εποπτικού 

Συμβουλίου και ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων των 3/4 του συνόλου των μελών του, 
αποφασίζει δε δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών". 

"4. Το Εποπτικόν Συμβούλιον συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού και  

ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένων, πλην του Προέδρου ή του Αναπληρωτού  

του, και τριών τουλάχιστον εκ των μελών του. 

Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων  

μελών του, εν ισοψηφία δε υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου είναι συγχρόνως και Διοικητής  

του Σώματος, απασχολούμενος, προς εκπλήρωσιν των καθηκόντων του, πλήρως  

και μονίμως, έχει δε πάσαν άλλην αναγκαίαν δια την λειτουργίαν του  

Σώματος αρμοδιότητα, πλην των δια της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος  

Π. Δ/τος ειδικώς ανατιθεμένων εις το Εποπτικόν Συμβούλιον. Τον Πρόεδρον, 

κωλυόμενον, αναπληροί εις τα καθήκοντα αυτού ο Αντιπρόεδρος." 

Εις τον Υπουργόν των Οικονομικών, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του 

παρόντος." 



4. Με το άρθρο 2 παρ. 4 αντικαθίσταται το εδάφιο γ' της παρ. 2 του  

π.δ. 279/1979 (ΦΕΚ 81 Α') που προστέθηκε με το άρθρο 2 του π. δ/τος  
140/1990 (ΦΕΚ 55 Α') που ορίζει: 

γ) Με τη συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια Επιχειρήσεων και Οργανισμών  

του δημόσιου τομέα. 

5. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 τροποποιείται το εδάφιο 2 της παρ.  

3 του άρθρου 3 του ν. 1667/1986 που ορίζει: 

"Προκειμένου για καταναλωτικούς συνεταιρισμούς το καταστατικό μπορεί  

να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο μέχρι εκατό προαιρετικών  

μεριδίων και μπορεί να ορίζει χωρίς περιορισμό τον αριθμό προαιρετικών  

μερίδων που μπορούν να αποκτήσουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου". 

6. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 τροποποιείται το εδάφιο 2 της παρ.  

1 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 που ορίζει: 

"Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως,  

εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά". 

7. Mε την παρ. 3 του άρθρου 3 τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 5  

του ν. 1667/1986 που ορίζει: 
"7. Στους συνεταιρισμούς που έχουν πάνω από εκατό μέλη η εκλογή των  

μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου γίνονται με βάσει  

συνδυασμούς υποψηφίων και μεμονωμένες υποψηφιότητες και με το σύστημα  

της απλής αναλογικής. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τους υποψηφίους  

οι οποίοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. 

Το καταστατικό μπορεί να ορίσει ότι οι εκλογές γίνονται με ενιαίο  

ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι  

χωριστά για κάθε όργανο. 

Κάθε μέλος του συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψήφιους του συνδυασμού  

της προτίμησής του επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών  

του εκλεγόμενου οργάνου, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα  

κάθε υποψηφίου. 

Ψηφοδέλτια, που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχουν σταυρούς περισσότερους από 

τον αριθμό των συμβούλων που θα εκλεγούν, είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του 

συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης.  
Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα 

με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον 

αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου. Το  

πηλίκο της διαίρεσης και σε περίπτωση ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστερος προς το 

κλάσμα ακέραιος αριθμός αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το  

κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος 

ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό 

συμβούλιο όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων 

ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος εκλέγεται μόνον αν λάβει αριθμό 

έγκυρων ψηφοδελτίων ίσο τουλάχιστον με το εκλογικό μέτρο. Οι έδρες που μένουν 

αδιάθετες κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει 

τουλάχιστον μία έδρα και συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 

του εκλογικού μέτρου κατά τη σειρά του αριθμού των υπολοίπων. Οι έδρες που μένουν 

αδιάθετες και μετά την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου  



εδαφίου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο  

υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. Από  
κάθε συνδυασμό εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς  

προτίμησης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι του συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί  

κατά τη σειρά του αριθμού σταυρών προτίμησης που πήραν. Σε κάθε περίπτωση ο 

συνδυασμός που λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία πλειοψηφεί και στο διοικητικό 

συμβούλιο". 

8. Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ν. 2414/1996 που ορίζει: 

"Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών  

Σχέσεων (Γ.Δ.Ε.Ο. και Ε.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών  

Σχέσεων Διεύθυνση Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων και Τεχνικής  

Βοήθειας, με αρμοδιότητα στους τομείς του σχεδιασμού, συντονισμού,  

υλοποίησης, παρακολούθησης - ελέγχου και αξιολόγησης κάθε είδους ειδικών 

προγραμμάτων και έργων με εθνική, κοινοτική ή διεθνή χρηματοδότηση, που 

απευθύνονται προς τρίτες χώρες, οι οποίες χρειάζονται βοήθεια. 

Με κοινή απόφαση κανονιστικού περιεχομένου των Υπουργών Εσωτερικών,  

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διάρθρωση της 

Διεύθυνσης σε επί μέρους οργανικές μονάδες και η κατανομή σε αυτές των ειδικότερων 

αρμοδιοτήτων τους. 

9. Με το άρθρο 6 τροποποιείται η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν. 1819/1988 που 

ορίζει: 

"Ο πρόεδρος του Ε.Σ.Υ.Λ. και οι ειδικοί επιστήμονες της περίπτωσης  

ιθ' της παραγράφου 2, εκτός από τα καθήκοντά τους ως μελών του Ε.Σ.Υ.Λ., παρέχουν 

έργο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που συνίσταται στη μελέτη και ανάλυση 

θεμάτων αρμοδιότητας του Ε.Σ.Υ.Λ. και στην εποπτεία του έργου των Επιτροπών ή 

Ομάδων Εργασίας της παραγράφου 5 του άρθρου 3. 

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται  

κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθώς και η αποζημίωση για την πρόσθετη  

αυτήν απασχόληση. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως  

για τον πρόεδρο του Ε.Σ.Υ.Λ. το ήμισυ του συνόλου των εκάστοτε ετήσιων  

ακαθάριστων αποδοχών δημόσιου υπαλλήλου Κλάδου ΠΕ, πρώτου κλιμακίου,  
με χρόνο υπηρεσίας είκοσι εννέα ετών, με σύζυγο και δύο τέκνα και  

για τους ειδικούς επιστήμονες τα δύο πέμπτα των αποδοχών αυτών. 

Σε κάθε περίπτωση οι αμοιβές δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα όρια που  

ορίζει ο ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α')". 

10. Με το άρθρο 7 παράγραφος 2 προστίθενται στην παράγραφο 8 του άρθρου  

4 του ν. 2331/1995, μετά τη φράση "ύστερα από πρόταση της Αρμόδιας  

Αρχής", η φράση "ή της Επιτροπής του άρθρου 7 του παρόντος νόμου".  

Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2331/1995 ορίζει τα εξής: 

"8. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των κατά τις προηγούμενες παραγράφους 

υποχρεώσεών του, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του πιστωτικού ιδρύματος ή 

χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 

και Εμπορίου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Αρμόδιας Αρχής, πρόστιμο 

πεντακοσίων χιλιάδων έως πενήντα εκατομμυρίων δραχμών". 

11. Με το άρθρο 7 παράγραφος 3 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο  



της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 που ορίζει: 

"Η Επιτροπή εδρεύει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή όπου αλλού  
ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, χρέη 

δε Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 

οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό". 

12. Με το άρθρο 7 παράγραφος 4 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο  

της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 που ορίζει: 

"Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχει το Υπουργείο Εθνικής  

Οικονομίας, ενισχυόμενο, αν υπάρχει ανάγκη, και με υπαλλήλους που  

αποσπώνται για το σκοπό αυτόν από τα προαναφερόμενα Υπουργεία". 

13. Με το άρθρο 7 παράγραφος 6 επέρχονται οι αναφερόμενες σε αυτή  

την παράγραφο αλλαγές στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του  

άρθρου 7 του ν. 2331/1995, που ορίζει: 

"Η Επιτροπή, όταν θεωρεί ορισμένη σύμβαση ή συναλλαγή ύποπτη νομιμοποιήσεως 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης στον 

αρμόδιο εισαγγελέα". 

Επίσης με την ίδια διάταξη του Σχεδίου Νόμου, αντικαθίσταται στο τρίτο  
εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 η λέξη "πέντε" από  

τη λέξη "δεκαπέντε". Το τρίτο αυτό εδάφιο ορίζει: 

"Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει την έρευνα μέσα σε πέντε το πολύ  

ημέρες από τότε που θα περιέλθει σ' αυτήν η σχετική πληροφορία". 

14. Με το άρθρο 7 παράγραφος 7 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της  

παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995, το οποίο ορίζει: 

"Με κοινή απόφαση των άνω Υπουργών καθορίζεται η αμοιβή του προέδρου,  

των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 

1256/1982, καθώς και των άρθρων 18 του ν. 1505/1984 και 8 του ν. 1810/1988". 

15. Με το άρθρο 12 καταργείται από της ισχύος της η περίπτωση (στ')  

της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 2362/1995 που ορίζει: 

"(στ) Υπολόγους Δημοσίων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Ν.Π.Ι.Δ. που 

επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό". 

16. Με το άρθρο 13 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του  

ν. 2414/1996 που ορίζει: 
"3. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης  

του διευθύνοντος συμβούλου είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο  

της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και  

απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με αντικείμενο συναφές  

προς το κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης δημόσιας  

επιχείρησης". 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών 

Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις 

Άρθρο 1 

Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού 

1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, απαιτείται  

ειδική άδεια η οποία χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της  

Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.). Το οικονομολογικό επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού,  



σύμφωνα με το άρθρο 1 περιπτώσεις 4 και 5 του π. δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ  

176 Α'), ασκείται: 
α. από τα μέλη του Ο.Ε.Ε. κατά το άρθρο 3 του ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295  

Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1479/1984 (ΦΕΚ 145  

Α') και κατά το άρθρο 43 παράγραφο 22 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α'), 

β. από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και 

γ. από εμπειροτέχνες μη πτυχιούχους. 

2. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται  

σε άδεια εμπειροτέχνη Λογιστή Φοροτεχνικού, καθώς και σε άδεια Α',  

Β' και Γ' τάξεως. 

α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εμπειροτέχνη Λογιστή Φοροτεχνικού  

χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στους κατόχους  

απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί δώδεκα (12) έτη  

από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού  

λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου  
Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί δέκα  

(10) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του λογιστή  

ή του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του 

λογιστή ή του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων 

κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν 

επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του λογιστή ή του βοηθού λογιστή. Οι κάτοχοι άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος εμπειροτέχνη Λογιστή Φοροτεχνικού μπορούν να αποκτήσουν 

άδεια έως και Γ' τάξεως. 

β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως χορηγείται από το 

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της 

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που 

ασκούν επί διετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή ή του 

βοηθού λογιστή ή στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που ασκούν επί τριετία από τη λήψη του πτυχίου τους το 

επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού λογιστή. Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος Γ' τάξεως μπορούν να αποκτήσουν άδεια έως και Β' τάξεως. 

γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως χορηγείται στα μέλη 

του Ο.Ε.Ε. που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, τα οποία 

μπορούν να αποκτήσουν άδεια έως και Α' τάξεως. Στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν 

εικοσαετή αποδεδειγμένη λογιστική ή ελεγκτική προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου 

τους στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α' 

τάξεως. 

3. Τα της ασκήσεως του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, οι προϋποθέσεις, τα 

δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας, το περιεχόμενο της 

επαγγελματικής δραστηριότητας κατά κατηγορία άδειας, οι διαδικασίες για την απόδειξη 

της άσκησης του επαγγέλματος, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης για την 

απόκτηση άδειας ανώτερης κατηγορίας, η πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων, η επιβολή 



κυρώσεων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος θα 

καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Με τη δημοσίευση του παραπάνω προεδρικού 

διατάγματος καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του π. δ/τος 186/1992. 

4. Τα δικαιώματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την  

έκδοση από αυτό των αδειών κάθε κατηγορίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από σύμφωνη γνώμη της 

Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. 

 Άρθρο 2 

Θέματα λειτουργίας του Σώματος  

Ορκωτών Εκτιμητών 

1. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ., που δεν ανήκει  

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται, ελέγχεται, διοικείται  

και λειτουργεί σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτού διατάξεις, εφόσον  

αυτές δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου. Μέλη  

του Σ.Ο.Ε. είναι οι Ορκωτοί Εκτιμητές, οι βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές  
Α' τάξεως και οι βοηθοί Ορκωτοί Εκτιμητές, οι οποίοι από της συστάσεώς  

του ασκούν δημόσιο λειτούργημα, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και  

δεν έχουν σχέση εξηρτημένης εργασίας με το Σ.Ο.Ε. 

2. Το Σ.Ο.Ε. διοικείται και ελέγχεται από επταμελές Εποπτικό Συμβούλιο,  

που αποτελείται από: 

α) έναν επίτιμο Σύμβουλο της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτη  

ή Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή 

πρόσωπο που διατελεί ή διετέλεσε καθηγητής ή αναπληρωτής ή επίκουρος καθηγητής 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικονομικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης, ως πρόεδρο, 

β) ένα πρόσωπο ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής με ειδικές  

γνώσεις στο αντικείμενο, ως αντιπρόεδρο, 

γ) ένα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ως μέλος, 

δ) ένα μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος  

(Ο.Ε.Ε.), ως μέλος, 

ε) έναν εκπρόσωπο της Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος,  
που υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία, ως μέλος, 

στ) δύο Ορκωτούς Εκτιμητές, που εκλέγονται από την  

Ολομέλεια του Σώματος για μια τετραετία, ως μέλη. 

Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά από  

τον πρόεδρο αυτού τουλάχιστο δύο φορές κάθε μήνα, εκτός από τους μήνες  

Ιούλιο και Αύγουστο, και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ο πρόεδρος ή ο 

αντιπρόεδρος και τρία τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 

του προέδρου. Με απόφαση του Ε.Σ. καθορίζεται ο τρόπος αμοιβής των μελών του 

Σ.Ο.Ε. 

Για το συντονισμό και την προώθηση του έργου του  

το Ε.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από τα μέλη του και να εκχωρεί  

σ' αυτές ή και σε ορισμένο μόνο μέλος του ή στην Ολομέλεια των Ορκωτών  

Εκτιμητών αρμοδιότητες σχετικά με τη διοίκηση, την οργάνωση και τη  



λειτουργία του Σώματος. 

 Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου  
8 του άρθρου 15 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α') και οι παράγραφοι 1 και  

4 του άρθρου 4 του π.δ. 279/1979 (ΦΕΚ 81 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν  

με το άρθρο μόνο του π.δ. 488/1979 (ΦΕΚ 151 Α'), καταργούνται. 

Η θητεία του παρόντος Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.  

λήγει με τη δημοσίευση αυτού του νόμου. 

3. Με τα προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών  

Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ρυθμίζονται: 

α) Τα ελληνικά εκτιμητικά πρότυπα. 

β) Ο κανονισμός λειτουργίας του Σ.Ο.Ε. 

γ) Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Ολομέλειας  

των Ορκωτών Εκτιμητών. 

δ) Ο κανονισμός δεοντολογίας του Σ.Ο.Ε. 

ε) Ο αριθμός των οργανικών θέσεων και τα προσόντα διορισμού των μελών  

του Σ.Ο.Ε. 

στ) Η δημιουργία ειδικού αποθεματικού από το λογαριασμό  
"Ορκωτών Εκτιμητών" για την καταβολή αποζημιώσεων, κατά την αποχώρηση  

των μελών, καθώς και ο καθορισμός των προϋποθέσεων που πρέπει να συγκεντρώνουν 

οι δικαιούχοι. 

ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του  

Σ.Ο.Ε. 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π. δ/τος 279/1979 (ΦΕΚ 81 Α'), 

που προστέθηκε με το άρθρο 2 του π. δ/τος 140/1990 (ΦΕΚ 55 Α'), αντικαθίσταται ως 

εξής: 

"γ. Με τη συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ., των επιχειρήσεων και 

των οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και των κοινωφελών ιδρυμάτων και των 

Ν.Π.Ι.Δ. που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα". 

'Aρθρο 3 

Αστικοί συνεταιρισμοί 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α') αντικαθίσταται ως 

εξής: 
"3. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο  

έως πέντε προαιρετικών μερίδων εκτός από την υποχρεωτική μερίδα. Προκειμένου για 

καταναλωτικούς και πιστωτικούς συνεταιρισμούς, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει 

την απόκτηση από κάθε συνεταίρο μέχρι εκατό προαιρετικών μερίδων και μπορεί να 

ορίζει χωρίς περιορισμό τον αριθμό των προαιρετικών μερίδων που μπορούν να 

αποκτήσουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.  

Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής". 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 αντικαθίσταται ως  

εξής: 

"1. Η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη  

του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, όπως ορίζει  

ο νόμος αυτός. 

Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως. Σε  

συνεταιρισμούς που έχουν περισσότερα από χίλια μέλη, το καταστατικό  



μπορεί να προβλέπει γενική συνέλευση από αντιπροσώπους - μέλη του  

συνεταιρισμού, που εκλέγονται από περιφερειακές συνελεύσεις, ανάλογα  
με τον αριθμό των συνεταίρων της περιφέρειας. Η περιφέρεια, ο αριθμός  

των αντιπροσώπων και η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος άσκησης  

των αντιπροσωπευτικών τους καθηκόντων και ο τρόπος ανάκλησής τους  

καθορίζονται από το καταστατικό". 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 τροποποιείται ως εξής: 

α. Στην αρχή της παραγράφου αυτής προστίθεται το εξής εδάφιο: 

"Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού  

διενεργεί εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση  

των μελών και αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Στις εκλογές  

συνεταιρισμών με πάνω από πεντακόσια (500) μέλη παρίσταται δικαστικός  

αντιπρόσωπος διοριζόμενος από τον προϊστάμενο του πρωτοδικείου της  

περιφέρειας της έδρας του συνεταιρισμού". 

β. Μετά το εδάφιο της παραγράφου αυτής που ορίζει ότι "Το καταστατικό  

μπορεί να ορίσει ότι οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο  

οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε  
όργανο", προστίθεται το εξής εδάφιο: 

"Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο αριθμός  

των σταυρών προτίμησης, που μπορεί να τεθούν για την εκλογή των μελών  

του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει  

τους τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για κάθε όργανο". 

'Aρθρο 4 

Αιτήσεις υπαγωγής στο ν. 1892/1990 

Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α  

του άρθρου 6 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 456/1995 (ΦΕΚ 269 Α')  

ν.1892/1990, οι αιτήσεις υπαγωγής στον εν λόγω νόμο που υποβλήθηκαν  

κατά την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων του 1996 από 1 Μαΐου μέχρι  

15 Ιουνίου, καθώς και εκείνες που υποβλήθηκαν μέσω του Ελληνικού Κέντρου 

Επενδύσεων και εξετάζονται μαζί με τις λοιπές αιτήσεις της πρώτης αυτής περιόδου 

υποβολής, και οι οποίες αφορούν σε επενδύσεις που κατά την κρίση της Διοίκησης 

εμπίπτουν στους περιορισμούς που εξέδωσε η  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 13097/20.Χ.1995 Ανακοίνωσή της, δεν εξετάζονται μέχρι 

την 30ή Νοεμβρίου 1996. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των αιτήσεων αυτών 

θα ολοκληρωθούν μετά την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση (δ) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 7 του κωδικοποιημένου ν.1892/1990 υπουργικής απόφασης, 

της οποίας η ισχύς θα ανατρέχει στην 1η Μαΐου 1996 και θα καταλαμβάνει και τις 

επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του κωδικοποιημένου ν.1892/1990 μετά την 

ημερομηνία αυτή, και πάντως το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 1997. 

Για τους σκοπούς εφαρμογής της ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου,  

ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας με την προβλεπόμενη στο δεύτερο εδάφιο  

της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του κωδικοποιημένου ν. 1892/1990 απόφαση  

καθορισμού του συνολικού ποσού επιχορηγήσεων του έτους 1997 θα καθορίσει και το 

συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων που θα εγκριθούν για τις ως άνω επενδύσεις, καθώς 

επίσης και την κατανομή του μεταξύ των αρμόδιων για την έγκρισή τους υπηρεσιών και 

φορέων. 



Άρθρο 5 

Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας και  
Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων  

του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 

Το άρθρο 12 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

"1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών 

Σχέσεων (Γ.Δ.Ε.Ο. και Ε.Σ.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Διεύθυνση 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων με 

αρμοδιότητα στους τομείς του σχεδιασμού και κατάρτισης, συντονισμού, υλοποίησης, 

παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης εθνικών, ετήσιων ή μεσοπρόθεσμων, 

προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και κάθε είδους ειδικών 

προγραμμάτων και έργων με εθνική, κοινοτική ή διεθνή χρηματοδότηση, που 

απευθύνονται σε τρίτες χώρες, οι οποίες χρειάζονται βοήθεια. 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας, καθορίζονται η 

οργανωτική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της νέας 

Διεύθυνσης, καταργούνται και αναδιαρθρώνονται οργανικές μονάδες των Διευθύνσεων, 
των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στην παραπάνω Διεύθυνση και ορίζεται ο 

κλάδος του προσωπικού για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένου αυτής και των 

οργανικών της μονάδων, με τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων." 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, συγκροτείται Επιτροπή  

παρακολούθησης και διαχείρισης του πενταετούς προγράμματος αναπτυξιακής  

συνεργασίας 1997-2001, που κατήρτισε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας  

και εγκρίθηκε με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 265/29.8.1996 (ΦΕΚ  

214 Α'). Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εν  

γένει λειτουργία της πιο πάνω Επιτροπής, τον τρόπο λήψεως των αποφάσεών  

της, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια και συνιστώνται ομάδες εργασίας  

από υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για την υποβοήθηση  

του έργου της πιο πάνω Επιτροπής. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής  

Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται αμοιβή για τα μέλη  

της Επιτροπής και των ομάδων εργασίας κατά παρέκκλιση των ισχυουσών  

διατάξεων. Η σχετική δαπάνη, όπως και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας  
της Επιτροπής καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής  

Οικονομίας. 

 Άρθρο 6 

Θέματα λειτουργίας Εθνικού  

Συμβουλίου Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.) 

1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α') αντικαθίσταται ως 

εξής: 

"12. Ο πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Λ. και οι ειδικοί επιστήμονες της περίπτωσης  

ιθ' της παραγράφου 2, εκτός από τα καθήκοντά τους ως μελών του Ε.ΣΥ.Λ.,  

παρέχουν έργο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που συνίσταται στη  

μελέτη και ανάλυση θεμάτων αρμοδιότητας του Ε.ΣΥ.Λ. και στην εποπτεία  

του έργου των Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας της παραγράφου 5 του άρθρου  

3, συνεπικουρούμενοι στο έργο αυτό από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης  

Τομέων Παραγωγής και υπαλλήλους της ίδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου  



Εθνικής Οικονομίας. 

Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται  
κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθώς και η αποζημίωση για την πρόσθετη  

αυτήν απασχόληση των ανωτέρω προσώπων που δεν υπόκειται στους περιορισμούς του 

ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α') και του άρθρου 18 του ν. 1505/1984". 

 Άρθρο 7 

1. Στην περίπτωση α' του άρθρου 1 του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 73 Α') προστίθενται εδάφια 

αιζ', αιη' και αιθ' ως εξής: 

"αιζ) της τοκογλυφίας αν αυτή ασκείται κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια  

(άρθρο 404, παρ. 3, Ποινικού Κώδικα),αιη) της λαθρομεταναστεύσεως (άρθρο 19 του ν. 

1941/1991),αιθ) της λαθρεμπορίας πυρηνικών υλικών κ.λπ. ραδιενεργών ουσιών, πέραν 

της περιπτώσεως του ανωτέρω εδαφίου αιγ". 

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 του ν. 2331/1995 αντικαθίσταται ως  

εξής: 

"8. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των κατά τις προηγούμενες παραγράφους 

υποχρεώσεών του, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του πιστωτικού ιδρύματος ή 

χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Εμπορίου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Αρχής ή της Επιτροπής 

του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων έως πενήντα 

εκατομμυρίων δραχμών". 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995  

αντικαθίσταται ως εξής: 

"Η επιτροπή εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών, χρέη δε Γραμματέα της  

Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, οριζόμενος  

με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό". 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995  

αντικαθίσταται ως εξής: 

"Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχει το Υπουργείο Οικονομικών  

με την Τελωνειακή Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία  

ενισχύεται, αν υπάρχει ανάγκη, και με υπαλλήλους που αποσπώνται για  

το σκοπό αυτόν από τα προαναφερόμενα Υπουργεία". 

5. Όπου στο άρθρο 1 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφοι 2,3 και  
4 και στα άρθρα 9 και 10 του π. δ/τος 401/1996 (ΦΕΚ 269 Α') αναφέρονται  

το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας  

νοούνται αντίστοιχα το Υπουργείο Οικονομικών ή ο Υπουργός Οικονομικών. 

6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 αντικαθίσταται ως  

εξής: 

"5. Η Επιτροπή, όταν θεωρεί ορισμένη σύμβαση ή συναλλαγή ύποπτη νομιμοποιήσεως 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, συντάσσει αιτιολογημένο πόρισμα και το 

αποστέλλει μαζί με το φάκελο της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε διαφορετική 

περίπτωση θέτει την υπόθεση στο αρχείο, απ' όπου είναι δυνατόν να ανασυρθεί σε κάθε 

περίπτωση σχετιζόμενη με την ίδια ή με οποιαδήποτε άλλη ύποπτη, κατά την 

προαναφερόμενη έννοια, σύμβαση ή συναλλαγή. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει 

την έρευνα μέσα σε δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες από τότε που θα περιέλθει σ' αυτήν η 

σχετική πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της έρευνας 

εκείνος που διαβίβασε την πληροφορία". 



7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 2331/1995  

αντικαθίσταται ως εξής: 
"Οι αμοιβές του προέδρου, των μελών, των υπαλλήλων και του γραμματέα  

της επιτροπής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 

Οικονομικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.1256/1982, καθώς και των άρθρων 

18 του ν.1505/ 1984 και 8 του ν.1810/1988, και βαρύνουν τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών". 

Άρθρο 8 

Σε δίκες κατά υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που ενάγονται ή 

διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δύναται 

να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των δικαστηρίων εκπρόσωπος του 

Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή του Ν.Σ.Κ., 

εφόσον ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κρίνει ότι οι υπάλληλοι αυτοί ενήργησαν για το 

συμφέρον της υπηρεσίας. 

'Aρθρο 9 

Στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  

υπαλλήλους των Οργανισμών Λιμένων Πειραιά, Θεσσαλονίκης και των Λιμενικών 
Ταμείων (πλην του λιμενεργατικού προσωπικού Ο.Λ.Π. - Ο.Λ.Θ. και των 

εργατοφυλάκων φορτηγίδων Ο.Λ.Π.) καταβάλλεται από 1η Ιουλίου 1996 ποσό από 

10.000 έως 60.000 δρχ. μηνιαίως, ως κίνητρο παραγωγικότητας και αποδοτικότητας και 

ανάλογα με την κατηγορία ή τα τυπικά τους προσόντα. 

Υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων αποσπασμένοι σε άλλους φορείς δεν δικαιούνται την 

εν λόγω παροχή, ενώ υπάλληλοι αποσπασμένοι στους πιο πάνω φορείς λαμβάνουν αυτή. 

Το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις, ο τρόπος καταβολής, η αναπροσαρμογή του 

χορηγούμενου ποσού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 

Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά γνώμη των Διοικητικών 

Συμβουλίων ή Λιμενικών Επιτροπών κατά περίπτωση. 

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του κάθε  

φορέα, αποκλειομένης οποιασδήποτε αύξησης των υφιστάμενων τιμολογίων  

εξ αυτής της αιτίας. 

 Άρθρο 10 
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα  

της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις  

του. 

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1997 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Αλ. Παπαδόπουλος  

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. Παπαντωνίου 



ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Β. Παπανδρέου, 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Μ. Παπαϊωάννου 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Ε. Γιαννόπουλος, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σ. Σουμάκης 

 

 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας  

"Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών  

Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις" 
Από τις διατάξεις του ανωτέρω νομοσχεδίου προκαλούνται τα ακόλουθα  

οικονομικά αποτελέσματα: 

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 

Δαπάνη ποσού δρχ. 10.000.000, περίπου, ετησίως, για την καταβολή αποζημίωσης στα 

μέλη της Επιτροπής και του προσωπικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Διαχείρισης του πενταετούς Προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας 1997 - 2001. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις  

στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ΕΘνικής Οικονομίας. 

Β. Επί των Προϋπολογισμών των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης  

και των Λιμενικών Ταμείων (μερικά εκ των οποίων επιχορηγούνται  

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό).Ετήσια δαπάνη από 1.1.1996 και εφεξής: 

i) ποσού δρχ. 900.000.000 του Ο.Λ.Π., ii) ποσού δρχ. 285.000.000 του Ο.Λ.Θ. και iii) 

ποσού δρχ. 260.000.000 των Λιμενικών Ταμείων από την καταβολή κινήτρου 

παραγωγικότητας στους υπαλλήλους του Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. και Λιμενικών Ταμείων. 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις  
στους προϋπολογισμούς των ανωτέρω φορέων. 

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1997 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ    ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Γιάννος Παπαντωνίου    Σταύρος Σουμάκης 

 

 Αριθμ. 8/1/1997 

 ΕΚΘΕΣΗ 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(άρθρο 75. παρ. 1 του Συντάγματος) 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας  

"Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών  

Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις" 



Με τις διατάξεις του παραπάνω σχεδίου νόμου προβλέπονται τα εξής: 

1. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά: 
α. Με το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού (άδεια άσκησης, προϋποθέσεις, 

δικαιώματα Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για την έκδοση από αυτό των 

αδειών κάθε κατηγορίας κ.λπ.). 

β. Με τη λειτουργία των αστικών συνεταιρισμών της χώρας, καθώς και  

τη λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και ορίζεται  

ότι το Σ.Ο.Ε. είναι ν.π.ι.δ. που δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο  

τομέα, τα μέλη του ασκούν δημόσιο λειτούργημα και δεν έχουν υπαλληλική  

ιδιότητα. 

Βελτιώνεται η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου, παρέχεται νομοθετική  

εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με π. δ/τα χρήσιμων θεμάτων για τη λειτουργία του 

Σώματος κ.λπ. και τέλος ορίζεται ότι το λειτούργημα του Ορκωτού Εκτιμητή δεν είναι 

ασυμβίβαστο με τη συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια ν.π.δ.δ. και γενικά οργανισμών 

που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα (άρθρα 1,2,3). 

2. Παρέχεται η ευχέρεια της μετατόπισης των προθεσμιών εξέτασης των  

επενδύσεων που κατά την κρίση της Διοίκησης εμπίπτουν στους περιορισμούς  
που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 13097/20.Χ. 1995 ανακοίνωση  

και που έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στο ν. 1892/1990 και επρόκειτο  

να εξετασθούν μέχρι 30 Νοεμβρίου 1996, μέχρι την έκδοση της θεσμικής  

απόφασης της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1892/1990 και 

πάντως το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 1997 (άρθρο 4). 

3. α. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών 

Σχέσεων (Γ.Δ.Ε.Ο. και Ε.Σ.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Διεύθυνση 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων. 

Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται η οργανωτική διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των 

οργανικών μονάδων της νέας Διεύθυνσης, καταργούνται και αναδιαρθρώνονται 

οργανικές μονάδες των Διευθύνσεων των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στην 

παραπάνω Διεύθυνση κ.λπ. 

β. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας συγκροτείται Επιτροπή  

Παρακολούθησης και διαχείρισης του πενταετούς Προγράμματος Αναπτυξιακής  

Συνεργασίας 1997 - 2001. 
γ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ρυθμίζονται θέματα  

που αφορούν την εν γένει λειτουργία της Επιτροπής και συνιστώνται  

ομάδες εργασίας από υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για  

την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής  

Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται αμοιβή για τα μέλη  

της Επιτροπής και των ομάδων εργασίας. Οι δαπάνες λειτουργίας της  

Επιτροπής καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου ΕΘνικής  

Οικονομίας (άρθρο 5). 

4.α. Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής  

(Ε.ΣΥ.Λ.). 

β. Ορίζεται ότι η Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 2331/1995 (έργο της  

οποίας είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και διερεύνηση των πληροφοριών  

που διαβιβάζονται σ' αυτή ως ύποπτες συναλλαγών νομιμοποίησης εσόδων  

από εγκληματικές ενέργειες) είναι ανεξάρτητη κρατική αρχή, μεταφέρεται  



από το Υπουργείο ΕΘνικής Οικονομίας στο Υπουργείο Οικονομικών και  

έχει Γραμματειακή Υποστήριξη από την Τελωνειακή Διεύθυνση Ελέγχου  
Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ. (άρθρα 6,7). 

5. Δύναται να παρίσταται εκπρόσωπος του γραφείου του Νομικού Συμβούλου  

του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή του Ν.Σ.Κ. για την υπεράσπιση  

των υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ενώπιον των ποινικών  

δικαστηρίων, που διώκονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους επειδή  

ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας (άρθρο 8). 

6.α. Στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου  

χρόνου υπαλλήλους των Οργανισμών Λιμένων Πειραιά, Θεσσαλονίκης και  

των Λιμενικών Ταμείων (πλην του λιμενεργατικού προσωπικού Ο.Λ.Π.-Ο.Λ.Θ.  

και των εργατοφυλάκων φορτηγίδων Ο.Λ.Π.) καταβάλλεται μηνιαίως ως  

κίνητρο παραγωγικότητας και αποδοτικότητας ποσό από 10.000 έως 60.000  

δρχ. από 1 Ιουλίου 1996. 

Υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων αποσπασμένοι σε άλλους φορείς δεν δικαιούνται το εν 

λόγω επίδομα, ενώ υπάλληλοι άλλων φορέων αποσπασμένοι στους πιο πάνω φορείς 

λαμβάνουν αυτό. 
β. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας  

και Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων ή Λιμενικών 

Επιτροπών κατά περίπτωση, ρυθμίζεται το ύψος, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προτεινόμενων αυτών διατάξεων (άρθρο 

9). 

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά  

αποτελέσματα: 

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 

Δαπάνη ποσού δρχ. 10.000.000, περίπου, ετησίως, για την καταβολή αποζημίωσης στα 

μέλη της Επιτροπής και του προσωπικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Διαχείρισης του πενταετούς Προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας 1997 - 2001. 

Β. Επί των Προϋπολογισμών των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης  

και των Λιμενικών Ταμείων (μερικά εκ των οποίων επιχορηγούνται  

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) 

Ετήσια δαπάνη από 1.1.1996 και εφεξής i) ποσού δρχ. 900.000.000 του  
Ο.Λ.Π., ii) ποσού δρχ. 285.000.000 του Ο.Λ.Θ. και iii) ποσού δρχ.  

260.000.000 των Λιμενικών Ταμείων από την καταβολή κινήτρου παραγωγικότητας 

στους υπαλλήλους του Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. και Λιμενικών Ταμείων. 

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1997 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Διονύσιος Ρίζος 


