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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον
Προοίµιο: ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Φ.Ε.Τ
,ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ,ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
,ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ,ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ,ΕΜΠΟΡΙΑ ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε."
(Ο.Α.Ε.)ΛΥΣΗ ,ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ,ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ,ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Θέµατα: ΚΟΥΖΙΝΑ,ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 3105/2003
(Α΄29/10.2.2003), οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 24 του Ν.
2919/2001 εφαρµόζονται και για τα ειδικά σήµατα λειτουργίας των
τουριστικών καταλυµάτων της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.
2160/1993, των οποίων η ισχύς έληξε µετά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου και δεν ανανεώθηκε µέχρι τη δηµοσίευση του
νόµου 3105/2003 (10.2.2003). Οι κάτοχοι ειδικών σηµάτων
υποχρεούνται για τη διατήρηση της ισχύος τους να υποβάλλουν στις
αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Τουρισµού ανά πενταετία τα
δικαιολογητικά, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, όσοι δε από αυτούς υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 18 του ν. 2919/2001 θα υποβάλλουν και τα
δικαιολογητικά που ορίζονται σ' αυτές. Κατά την πρώτη εφαρµογή
της παρούσας διάταξης, τα ως άνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν
το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της πενταετίας από την
έκδοση των εν λόγω ειδικών σηµάτων, σε περίπτωση δε που αυτή
έχει ήδη λήξει, το αργότερο µέχρι 30.9.2003. Κατά την πρώτη
εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.
2919/2001, οι κάτοχοι των ειδικών σηµάτων λειτουργίας των
τουριστικών καταλυµάτων των ανωτέρω διατάξεων υποχρεούνται
να υποβάλουν τα προβλεπόµενα σε αυτές δικαιολογητικά, καθώς
και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διατήρηση
Σχόλια: ισχύος των ανωτέρω ειδικών σηµάτων, µέχρι 30.9.2003.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ
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θησαυρού: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τίτλος Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων Αποστολή Αρθρου: Αρµοδιότητες
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Φ.Ε.Τ ,ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Λήµµατα: ,ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Σύµφωνα µε τη παρ. 1 άρθρου 37 Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ Α 252)οπου
στο άρθρο 1 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α') αναφέρονται οι λέξεις
"νοούνται" ή "νοείται" αντικαθίστανται αντιστοίχως από τις λέξεις
"θεωρούνται" ή "θεωρείται".Το εντός ".." τελευταίο εδαφ.της παρ. 3
αντικαταστάθηκε,η περ. ι της παρ. 5 αναριθµήθηκε σε ια και πριν απο
αυτήν προστέθηκε περ. ι, οι περ. α-β παρ.7 αντικαταστάθηκαν και η
περ. στ στο τέλος της ιδιας παρ.προστέθηκε µε τις παρ.2-6 άρθρου 37
Σχόλια: Ν.3066/2002 (ΦΕΚ Α 252)µε ισχύ 18.10.2002.
Κείµενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Συνιστάται
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία "Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) που εδρεύει στην Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Ανάπτυξης. 2. Σκοπός του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι η προστασία του καταναλωτή
µε τη διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και της διακίνησης υγιεινών τροφίµων,
η πιστοποίηση της καταλληλότητας, ο έλεγχος της ποιότητας και η ποιοτική
αναβάθµιση των τροφίµων, όπως επίσης και η προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων του καταναλωτή και η µέριµνα για την αποτροπή της παραπλάνησής
του σε σχέση µε την υγιεινή, τη σύσταση, την επισήµανση και την τιµή των
τροφίµων. 3. Ως "τρόφιµα" νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται τα κάθε
είδους ποτά και ευφραντικά, το νερό, τα κόµµεα και µαστίχες, καθώς και κάθε ουσία
ή µίγµα ουσιών που προορίζεται για προσθήκη σε τρόφιµα. Ως υγιεινά τρόφιµα
νοούνται τα τρόφιµα τα οποία από υγιεινή άποψη είναι κατάλληλα προς βρώση από
τον άνθρωπο. Ως "πιστοποίηση της καταλληλότητας των τροφίµων" νοείται ο έλεγχος
της συµµόρφωσης στις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις που ορίζονται από την κείµενη
εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για τη διασφάλιση της παραγωγής και διακίνησης
υγιεινών τροφίµων κατάλληλων προς βρώση από τον άνθρωπο. Ως "επιχείρηση
τροφίµων" νοείται κάθε επιχείρηση δηµόσια ή ιδιωτική που ασκεί µία ή περισσότερες
από τις παρακάτω δραστηριότητες κερδοσκοπικές ή µη: παρασκευή, µεταποίηση,
παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή, διακίνηση ή την προσφορά
προς πώληση ή διάθεση τροφίµων. "Ως εργαστήρια τροφίµων θεωρούνται το Γενικό
Χηµείο του Κράτους, τα εργαστήρια του Ε.Φ.Ε.Τ. και άλλα δηµόσια εργαστήρια
συµπεριλαµβανοµένων και των εργαστηρίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, καθώς και ιδιωτικά
εργαστήρια διαπιστευµένα από τον αρµόδιο για τη διαπίστευση κρατικό φορέα, µε
βάση τα κριτήρια λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιµών που προβλέπονται στην
οδηγία 93/99/ΕΟΚ, καθώς και στα πρόσθετα µέτρα, που αφορούν τον επίσηµο έλεγχο
των τροφίµων, σε συµµόρφωση µε την ως άνω οδηγία του Συµβουλίου της 29ης

Οκτωβρίου 1993 (ΦΕΚ 355 Β'/21.3.2002)". 4. Νωπά φυτικά προϊόντα, τα οποία
βρίσκονται στους χώρους καλλιέργειας και παραγωγής (χώροι πρωτογενούς
παραγωγής), πριν υποστούν οποιαδήποτε επεξεργασία, καθώς και νωπά προϊόντα
κτηνοτροφίας, αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας και µελισσοκοµίας, τα οποία βρίσκονται
στους χώρους παραγωγής, εφόσον δεν προσφέρονται προς κατανάλωση, δεν
υπάγονται στην αρµοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ.. Κατά τη φάση της πρώτης µεταποίησης
των νωπών φυτικών και ζωικών προϊόντων εξακολουθεί να υφίσταται η παράλληλη
αρµοδιότητα ελέγχου των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που
αναφέρονται στην έννοια της πρώτης µεταποίησης και την οργάνωση και το
συντονισµό των ελέγχων κατά τη φάση αυτήν. Επίσης δεν υπάγονται στην
αρµοδιότητα του Ε.Φ.Ε.Τ. αντικείµενα και καθεστώτα δασµοφορολογικού
χαρακτήρα, όπως καθορίζονται στις οικείες διατάξεις. 5. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. για την
εκπλήρωση της αποστολής του έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Καθορίζει τις
προδιαγραφές ποιότητος τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προσφερόµενα στην
κατανάλωση τρόφιµα και οι πρώτες ή πρόσθετες ύλες που προορίζονται για
προσθήκη σε τρόφιµα µε σκοπό την προστασία της δηµόσιας υγείας και την αποφυγή
της εξαπάτησης των καταναλωτών. β) Καθορίζει τα πρότυπα και τις αρχές στις οποίες
θα πρέπει να στηρίζεται η µελέτη και εφαρµογή των συστηµάτων παραγωγής
υγιεινών προϊόντων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, από τις επιχειρήσεις
τροφίµων και τις προδιαγραφές γιο τους επιστήµονες που θα ασχοληθούν µε την
εγκατάσταση τέτοιων συστηµάτων στις επιχειρήσεις τροφίµων, καθώς και µε το
προσωπικό που θα εργαστεί στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίµων που
εγκαθίστανται στις επιχειρήσεις τροφίµων. γ) Καθορίζει ή επικυρώνει τους κανόνες
ορθής υγιεινής πρακτικής σύµφωνα µε την Οδηγία 93/43/Ε.Ο.Κ. και κάθε άλλο
συναφή κανόνα διεθνούς και κοινοτικού δικαίου και ελέγχει την τήρηση των
κανόνων αυτών. Η τήρηση των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής αποτελεί
προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία κάθε επιχείρησης τροφίµων. Στο πλαίσιο
αυτό καθορίζει τους υγειονοµικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων
τροφίµων και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για να είναι τα τρόφιµα ασφαλή
και υγιεινά. δ) Τηρεί µητρώο επιχειρήσεων τροφίµων και καθορίζει τα προγράµµατα
ελέγχων που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του ή από άλλες αρχές και υπηρεσίες.
ε) ∆ιενεργεί µε τα όργανά του ή παραγγέλλει σε άλλες αρχές ή υπηρεσίες, συντονίζει
και διευθύνει τους ελέγχους σε όλα τα στάδια µετά την πρωτογενή παραγωγή στην
οποία εντάσσονται µεταξύ άλλων η συγκοµιδή, η σφαγή και το άρµεγµα, δηλαδή στα
στάδια της παρασκευής, της µεταποίησης, της παραγωγής, της συσκευασίας,
αποθήκευσης, µεταφοράς, διανοµής, διακίνησης, προσφοράς προς πώληση ή της
διάθεσης στον καταναλωτή στο νωπά ή επεξεργασµένα τρόφιµα που παράγονται,
διακινούνται ή εισάγονται στη χώρα µας ή εξάγονται από αυτήν. ∆ιενεργεί επίσης
ελέγχους στα υλικά και αντικείµενο που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα. Σκοπός
των ελέγχων είναι η διασφάλιση της υγιεινής των τροφίµων και η προστασία των
συµφερόντων του καταναλωτή. Οι έλεγχοι αυτοί συνίστανται ιδίως σε επιθεωρήσεις
των επιχειρήσεων τροφίµων, στον έλεγχο του συστήµατος παραγωγής των
επιχειρήσεων, στη διενέργεια δειγµατοληψιών και αναλύσεων τροφίµων σε δικά του
ή άλλα εργαστήρια τροφίµων. αα) Η επιθεώρηση περιλαµβάνει ιδίως τον έλεγχο των
πρώτων και πρόσθετων υλών, των τροφίµων κατά την παραγωγική διαδικασία, των
τελικών προϊόντων, της τήρησης των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής στις
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίµων, στο µηχανολογικό εξοπλισµό, στην
υγεία και την υγιεινή του προσωπικού, στον καθαρισµό και την απολύµανση, στην
καταπολέµηση τρωκτικών και εντόµων, στη συσκευασία, στην αποθήκευση και στη

διανοµή και µεταφορά των τροφίµων. Επίσης κατά την επιθεώρηση ελέγχεται η
τήρηση των τεχνολογικών παραµέτρων που απαιτούνται κατά την κείµενη νοµοθεσία
από τις επιχειρήσεις τροφίµων, καθώς και η επισήµανση των τροφίµων. ββ) Ο
έλεγχος του συστήµατος παραγωγής υγιεινών προϊόντων περιλαµβάνει τον έλεγχο
των κρίσιµων σηµείων ελέγχου κατά την παραγωγική διαδικασία, τον έλεγχο των
µέτρων πρόληψης που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις για την αντιµετώπιση των
κινδύνων, τον έλεγχο των παραµέτρων επεξεργασίας και συντήρησης που
εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις (όπως θέρµανσης και ψύξης) για την εξάλειψη των
κινδύνων των τροφίµων. Επίσης περιλαµβάνει τον έλεγχο της κατάλληλης
εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί
σωστά στις απαιτήσεις του συστήµατος παραγωγής υγιεινών προϊόντων, καθώς και
τον έλεγχο των αρχείων που τεκµηριώνουν την τήρηση του συστήµατος. στ)
Συµµετέχει στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και των ∆ιεθνών
Οργανισµών για τη διαµόρφωση των σχετικών µε τις αρµοδιότητές του αποφάσεων,
µεριµνά για την προσαρµογή και συµµόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις,
κανονισµούς και συστάσεις, που εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
ή άλλους ∆ιεθνείς Οργανισµούς σε θέµατα της αρµοδιότητάς του και αποτελεί το
σύνδεσµο µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων ∆ιεθνών
Οργανισµών σε θέµατα ελέγχου τροφίµων και στο πλαίσιο του συστήµατος άµεσης
αντιµετώπισης καταστάσεων που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίµων σε
συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. ζ)
Μεριµνά για την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων, που σχετίζονται µε το
αντικείµενό του, συνεργάζεται µε φορείς µε συναφές αντικείµενο για το σκοπό αυτόν
και εισηγείται προτάσεις για τη λήψη νοµοθετικών ή άλλων µέτρων σε θέµατα της
αρµοδιότητάς του. η) Συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί πληροφορίες, στατιστικά
στοιχεία και µητρώα σχετικά µε τους ελέγχους που διενεργούνται από τις υπηρεσίες
του, τις επιχειρήσεις τροφίµων και τα αντικείµενα της αρµοδιότητάς του. θ) Μεριµνά
για τη συνεχή ενηµέρωση, επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για τις
τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στις νέες νοµοθεσίες, καθώς και του
καταναλωτή σε θέµατα ασφάλειας και ποιότητας τροφίµων, σε συνεργασία µε τη
Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή και "ι) Ο Ε.Φ.Ε.Τ. µπορεί, στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων του και του σκοπού λειτουργίας και αποστολής του, µε απόφαση του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου, να επιχορηγεί ή να συµµετέχει σε προγράµµατα,
ηµερίδες, συνέδρια και γενικότερα εκδηλώσεις δηµοσίων υπηρεσιών, νοµικών
προσώπων του δηµόσιου τοµέα ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
προσδιορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, επιστηµονικών εταιρειών, µη
κυβερνητικών οργανώσεων, σωµατείων ή ενώσεων. Η επιχορήγηση αυτή
απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ
∆ηµοσίου ή τρίτων." "ια"(ι) Ασκεί κάθε άλλη συναφή προς τους σκοπούς του
αρµοδιότητα. 6. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει όλες τις αρµοδιότητες των προανακριτικών αρχών
και ενεργεί κάθε αναγκαία κατά την κρίση του έρευνα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Οι αστυνοµικές, λιµενικές, στρατιωτικές και λοιπές
αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράµουν άµεσα και
αποτελεσµατικά το εντεταλµένα όργανα και τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ.. 7. Πόροι
του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι: "α) Ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και
από τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσεων." "β) 'Εσοδα από
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων Ελληνικών ή
∆ιεθνών Οργανισµών ή µη κερδοσκοπικών Οργανισµών ή από άλλες ερευνητικές
δραστηριότητες." γ) Ανταποδοτικά τέλη για παροχή υπηρεσιών, όπου επιβάλλονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης. δ) Τα έσοδα από

κάθε είδους χρηµατικά πρόστιµα που επιβάλλονται για παραβάσεις του παρόντος. ε)
∆ωρεές, χορηγίες, κληρονοµιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις από τρίτους. "στ) Εσοδα
από την εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων." 8. Ο Ε.Φ.Ε.Τ, απαλλάσσεται: α)
από κάθε δηµοτικό και κοινοτικό φόρο ή τέλος και κάθε εισφορά, κράτηση ή
δικαίωµα υπέρ τρίτου, β) από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε παραβόλου,
τέλους, ενσήµου ή εισφοράς για την άσκηση ή την εκδίκαση αγωγών, ενδίκου µέσου
ή βοηθήµατος ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε, δικαστικής ή διαδικαστικής πράξης,
ενώπιον όλων των δικαστηρίων ή δικαστικών ή άλλων αρχών. 9. Για την είσπραξη
των εσόδων του εφαρµόζονται οι ουσιαστικές και δικονοµικές διατάξεις του Κώδικα
"Περί Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν. 10. Η ενώπιον των
δικαστηρίων υπεράσπιση και εκπροσώπηση του Ε.Φ.Ε.Τ. γίνεται από το Γραφείο
Νοµικού Συµβούλου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου.
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Αρθρου: ∆ιοίκηση.
Λήµµατα: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Φ.Ε.Τ ,∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου
τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 45 Ν. 3065/2002 (ΦΕΚ
Α 251). Στην παρ. 7 οι εντός () λέξεις διαγράφτηκαν µε την παρ. 46
Ν. 3065/2002 (ΦΕΚ Α 251).Το εντός "..." τρίτο εδαφ. της παρ. 6
αντικαταστάθηκε ,οι περ. ιγ-ιδ στη παρ. 9 προστέθηκαν και στο τέλος
του παρόντος άρθρου προστέθηκε παρ. 18 µε τις παρ.7-10 άρθρου 37
Σχόλια: Ν.3066/2002 (ΦΕΚ Α 252)µε ισχύ 18.10.2002.
Κείµενο Αρθρου
1. Ο Ε.Φ Ε.Τ. διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 2. "Ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ύστερα από γνώµη της Βουλής των Ελλήνων, κατά τα οριζόµενα στον
Κανονισµό αυτής. Τα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης". Μεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
συµπεριλαµβάνεται ένας εκλεγµένος εκπρόσωπος των καταναλωτών του Εθνικού
Συµβουλίου Καταναλωτών, που εκλέγεται µεταξύ των εκπροσώπων των
καταναλωτών στο παραπάνω Συµβούλιο, και ένας εκλεγµένος εκπρόσωπος των
εργαζοµένων στον Ε.Φ.Ε.Τ.. Στο πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ο εκπρόσωπος των
εργαζοµένων προτείνεται από την Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων. 3. Ως Πρόεδρος και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται
πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερο κύρος και εξειδικευµένες γνώσεις ή ιδιαίτερη εµπειρία
σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης ή σε θέµατα που σχετίζονται µε την αποστολή
του Ε.Φ.Ε Τ.. ∆ύο τουλάχιστον από τα µέλη του ∆.Σ. είναι ειδικοί επιστήµονες σε
θέµατα τροφίµων. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να απέχουν από κάθε επιχειρηµατική

δραστηριότητα που έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε το αντικείµενο του Ε Φ.Ε.Τ.. Η
θητεία του Προέδρου και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τετραετής. 4.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον
τέσσερα (4) από τα µέλη του. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει όταν
πρόκειται για τις υπό στοιχείο δ' της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου αποφάσεις.
5. Χρέη γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί υπάλληλος του Ενιαίου
Φορέα Ελέγχου Τροφίµων που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Γενικός
∆ιευθυντής του Ε.Φ.Ε.Τ. ή ο αναπληρωτής του και κατά περίπτωση οι διευθυντές του
Ε.Φ Ε Τ., καθώς και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ.. 6. Ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται µε πλήρη
απασχόληση. Στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
καταβάλλεται αµοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται για τον καθένα µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης. "Με την ίδια απόφαση
καθορίζεται η αποζηµίωση που λαµβάνουν τα µέλη και ο γραµµατέας του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του." Στον
Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια
αποζηµίωση για τις εκτός έδρας µετακινήσεις τους, που καθορίζονται µε όµοια
απόφαση. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος ασφαλίζονται γιο το χρόνο της θητείας
τους στον ασφαλιστικό οργανισµό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του
προσωπικού του Ε Φ Ε.Τ., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτονται αντίστοιχα
από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. 7. Με απόφαση (του Υπουργικού
Συµβουλίου και µετά από εισήγηση) του Υπουργού Ανάπτυξης, µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπίπτει από αυτό, αν δεν εκπληρώνει πλέον τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου ή κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του έβλαψε µε τη συµπεριφορά του τους σκοπούς του
Ε.Φ.ΕΤ. 8. Η αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχει
αποβιώσει, παραιτηθεί ή εκπέσει γίνεται για την υπόλοιπη θητεία του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. 9. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τη
διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του Ε.Φ Ε.Τ.. Στο πλαίσιο αυτό ασκεί ιδίως τις
εξής αρµοδιότητες: α) λαµβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση της
αποστολής του Ε.Φ.Ε.Τ., β) εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Ε.Φ.Ε.Τ., τις αναγκαίες
κατά την εκτέλεσή του αναµορφώσεις και τροποποιήσεις του, καθώς και τον
ισολογισµό και απολογισµό της οικονοµικής χρήσης κάθε έτους, γ) εγκρίνει το
σχεδιασµό και τα επί µέρους προγράµµατα για την άσκηση του ελέγχου επί των
τροφίµων και εκδίδει σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ., δ)
αποφασίζει για τα θέµατα που αναφέρονται στις αρµοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως
αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, ε) εισηγείται
στον Υπουργό Ανάπτυξης την κατάρτιση, αναµόρφωση, συµπλήρωση, τροποποίηση
του οργανισµού και του κανονισµού λειτουργίας του Ε.Φ.Ε.Τ., στ) καταρτίζει και
υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης στο τέλος κάθε έτους ετήσια έκθεση της
δραστηριότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων, καθώς και προγραµµατισµό
των δραστηριοτήτων του για το επόµενο έτος, ζ) καταρτίζει και υποβάλλει στον
Υπουργό Ανάπτυξης στο τέλος κάθε τριµήνου εκθέσεις ελέγχων που έχουν
διενεργηθεί από τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ., η) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης
προτάσεις για τη λήψη νοµοθετικών ή άλλων µέτρων σε θέµατα της αποστολής του,
θ) εγκρίνει τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών του για την επιβολή των
προστίµων που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 5 του παρόντος και

προτείνει σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης, ι) αποφασίζει για την πρόσληψη
προσωπικού, όπου και όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, ια) ασκεί την
κατά τις οικείες διατάξεις πειθαρχική δικαιοδοσία, ιβ) ασκεί κάθε αρµοδιότητα που
προβλέπεται από επί µέρους διατάξεις. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει
στον Πρόεδρο ή σε µέλη του την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων του, εκτός από
τις αρµοδιότητες υπό στοιχεία β' και δ' έως η'. "ιγ) Μέχρι τη σύσταση και
συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ.
ασκεί όλες τις αρµοδιότητες αυτού." "ιδ) Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
που αναφέρονται στην άσκηση των αρµοδιοτήτων των περιπτώσεων α' έως γ' της
παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, καθώς και όσες από αυτές που
αναφέρονται στην περίπτωση στ' της ίδιας παραγράφου αφορούν στην προσαρµογή
και συµµόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισµούς και συστάσεις που
εκδίδονται από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δηµοσιεύονται µε την
έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος καθορίζει και το χρόνο έναρξης της
ισχύος τους, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως." 10. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει και τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) αποφασίζει για
έκτακτα και επείγοντα θέµατα και υποβάλλει τις αποφάσεις του αυτές προς έγκριση
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, β) υπογράφει τις πράξεις για τις υπηρεσιακές µεταβολές
του προσωπικού, γ) καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης,
συµπεριλαµβάνοντας σε αυτά θέµατα που προτείνουν τουλάχιστον τρία (3) µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. και
προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσµατα
των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δ) παρακολουθεί την εκτέλεση των
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ε) εκπροσωπεί τον Ε.Φ.Ε.Τ. ενώπιον κάθε
δικαστική ή άλλης αρχής, καθώς και στις µετά τρίτων σχέσεις και συναλλαγές και
µπορεί µε πράξη του να αναθέτει κατά περίπτωση ή κατηγορία περιπτώσεων την
εκπροσώπηση στο Γενικό ∆ιευθυντή ή σε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στ)
ασκεί όλες τις αρµοδιότητες του Γενικού ∆ιευθυντή για όσο χρονικό διάστηµα δεν
έχει διορισθεί αυτός ή σε κάθε περίπτωση απουσίας του λόγω κωλύµατος ή αποχής
του και για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 11. Ο Πρόεδρος µπορεί να µεταβιβάζει µέρος
των αρµοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο,
αναπληρώνει ως προς όλες τις αρµοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος. 12. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται ο τρόπος της λειτουργίας του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, η διαδικασία λήψης των αποφάσεών του, καθώς και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια, και µπορεί να εξειδικεύεται ο τρόπος και καθορίζονται οι λεπτοµέρειες
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου.
13. Στον Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστάται θέση Γενικού ∆ιευθυντή. Ο Γενικός ∆ιευθυντής
επιλέγεται για πενταετή θητεία και για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση µετά
από προκήρυξη της θέσης. Η προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία ορίζονται τα δικαιολογητικά, η
προθεσµία και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την υποβολή της αίτησης και για τη
διαδικασία επιλογής. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σε τρεις (3) τουλάχιστον ηµερήσιες
εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η προκήρυξη γίνεται εντός ενός
(Ι) έτους από το διορισµό του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 14. Για την κάλυψη
της θέσης του Γενικού ∆ιευθυντή απαιτείται πτυχίο Α.Ε.Ι., ιδιαίτερη ικανότητα και
αξιόλογη εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης, λαµβανοµένων υπόψη
µεταπτυχιακών τίτλων και της επιστηµονικής εξειδίκευσης ή εµπειρίας σε θέµατα
που σχετίζονται µε την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ.. Μέχρις ότου επιλέγει ο Γενικός
∆ιευθυντής, οι αρµοδιότητές του ασκούνται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου. 15. Η επιλογή του Γενικού ∆ιευθυντή γίνεται ύστερα από κρίση και
αξιολόγηση των υποψηφίων από επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτόν από
τον Υπουργό Ανάπτυξης και αποτελείται από: α. τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., β. ένα (1) µέλος του Ανώτατου
Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού που προτείνεται από τον Πρόεδρό του και γ. δύο
(2) καθηγητές Α.Ε.Ι. που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Πρόεδρος της
επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ., αναπληρούµενος από τον
Αντιπρόεδρο. 16. Η θητεία του Γενικού ∆ιευθυντή µπορεί να ανανεώνεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται κατά τους τελευταίους έξι (6)
µήνες της θητείας του Γενικού ∆ιευθυντή, µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο
τρίτων του συνόλου των µελών του και τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού
Ανάπτυξης. 17. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ε.Φ.Ε.Τ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. β.
Εποπτεύει της λειτουργίας και προΐσταται των υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ.. γ. Μεριµνά
για την εκπλήρωση της αποστολής του Ε.Φ.Ε.Τ.. δ. Εισηγείται στο ∆.Σ. για το θέµατα
που αφορούν στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του Ε.Φ.Ε.Τ. και τη λειτουργία του.
"18. Οι αποδοχές του Γενικού ∆ιευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης."
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Λήµµατα: ,ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τα εντός ".." εδαφ. στο τέλος των παρ. 6-7 προστέθηκαν και η
παρ. 10 αντικαταστάθηκε µε τις παρ. 11-13 Ν.3066/2002 (ΦΕΚ Α
Σχόλια: 252)µε ισχύ 18.10.2002.
Κείµενο Αρθρου
1. Στον Ε.Φ.Ε.Τ. λειτουργεί ως συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό όργανο το Εθνικό
Συµβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.). Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. συγκροτείται
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 2. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. παρέχει, είτε µετά από
σχετικό ερώτηµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είτε αυτεπαγγέλτως, τη γνώµη του σε
θέµατα πολιτικής ελέγχου τροφίµων και εισηγείται προγράµµατα δράσης και
προτάσεις σε θέµατα που αναφέρονται στην αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ.. 3. Το
Ε.Σ.Π.Ε.Τ. αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Ε.Φ.Ε.Τ., αναπληρούµενο σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος από τον Αντιπρόεδρο, ως Πρόεδρο, β) έναν (1)
εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, γ)
έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Ερευνας Τεχνολογίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, στ) τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας,
από τους οποίους ένας εξειδικευµένος σε θέµατα φυτικής και ένας µε εξειδίκευση σε
θέµατα ζωικής παραγωγής, ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, θ) έναν (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ι) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης, ια) έναν (1) εκπρόσωπο του Γενικού Χηµείου του Κράτους, ιβ) έναν (1)
εκπρόσωπο από κάθε κόµµα που αναγνωρίζεται κατά τον Κανονισµό της Βουλής, ιγ)
τρεις (3) εκπροσώπους των καταναλωτών, ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας
Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε. ΓΕ.Σ.), ιε) έναν (1)
εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων (Σ.Ε.Β.Τ.), ιστ) έναν
(1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Εµπορικών Επιχειρήσεων Τροφίµων Ελλάδος, ιζ)
έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος
(Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.), ιη) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών
Βιοτεχνών Ελλάδος, που προέρχεται από τις επιχειρήσεις τροφίµων, ιθ) έναν (1)
εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισµού τυποποίησης, κ) δύο (2) καθηγητές ή
αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ειδικούς σε θέµατα επιστήµης και τεχνολογίας
τροφίµων, κα) έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου και κβ) έναν (1)
εκπρόσωπο της Ενωσης Ελλήνων Χηµικών. 4. Τα µέλη του Ε.Σ.Π.Ε.Τ. υπό τα
στοιχεία β' έως κβ' της προηγούµενης παραγράφου προτείνονται, µε αντίστοιχους
αναπληρωτές από τον αρµόδιο Υπουργό, κόµµα ή φορέα κατά περίπτωση. Οι
εκπρόσωποι των καταναλωτών προτείνονται από το Εθνικό Συµβούλιο
Καταναλωτών. Οι υπάλληλοι που συµµετέχουν στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ., ως εκπρόσωποι των
υπηρεσιών τους πρέπει να είναι Γενικοί ∆ιευθυντές ή ∆ιευθυντές, αναπληρούµενοι
από Τµηµατάρχες βαθµού Α' και να έχουν εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία στα
θέµατα της αρµοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ.. Η θητεία των µελών είναι Τριετής. Η θητεία
των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών λήγει πριν από τη λήξη της τριετίας λόγω
θανάτου, παραίτησης ή διακοπής της συµµετοχής τους στο φορέα που εκπροσωπούν.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µπορεί να ορισθεί ότι στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εκπροσωπούνται και άλλοι
φορείς, των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται µε θέµατα τροφίµων. 5. Το
Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εισηγείται τον κανονισµό λειτουργίας του που εγκρίνεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ.. Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ. συνεδριάζει τουλάχιστον
τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Στις συνεδριάσεις του µπορούν να συµµετέχουν, χωρίς
δικαίωµα ψήφου, και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., καθώς και
ειδικοί επιστήµονες σε θέµατα τροφίµων και εκπρόσωποι άλλων φορέων που
κρίνεται σκόπιµο να προσκληθούν ανάλογα µε το θέµα. Χρέη γραµµατέα του
Ε.Σ.Π.Ε.Τ. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Φ.Ε.Τ. που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από
τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ.. Το Ε.Σ.Π Ε.Τ. µπορεί να
συνιστά επιτροπές µελετών ή οµάδες εργασίας που υποβοηθούν το έργο του. 6. Το
Ε.Σ.Π.Ε.Τ. βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά τη συζήτηση παρίσταται η πλειοψηφία
των µελών του. Οι γνωµοδοτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των
παρόντων. Σε κάθε περίπτωση καταχωρίζονται και οι απόψεις της µειοψηφίας. "Στα
µέλη του Ε.Σ.Π.Ε.Τ. καταβάλλονται για τις µετακινήσεις τους µόνο τα προβλεπόµενα
υπό των οικείων διατάξεων οδοιπορικά έξοδα, κατά περίπτωση λαµβανοµένης υπόψη
της χιλιοµετρικής απόστασης και της µε το προσφορότερο µέσο µετακίνησής τους."
7. Στον Ε.Φ.Ε.Τ. λειτουργεί ως συµβουλευτικό όργανο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
σε επιστηµονικά θέµατα το Επιστηµονικό Συµβούλιο Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Σ.Ε.Τ.).
Ως µέλη ορίζονται πρόσωπα µε ιδιαίτερο κύρος, εµπειρία και γνώση σε θέµατα που
σχετίζονται µε την αποστολή του Ε.Φ.Ε.Τ., µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Ε.Φ.Ε.Τ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποτελείται
από: α. τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. αναπληρούµενο από τον αντιπρόεδρο, ως
Πρόεδρο, β. έναν (1) γεωπόνο µε εξειδίκευση σε θέµατα τροφίµων, γ. έναν (1)

κτηνίατρο µε την ίδια εξειδίκευση, δ. έναν (1) ιατρό δηµόσιας υγείας ή άλλης
ειδικότητας µε εξειδίκευση σε θέµατα τροφίµων, ε. έναν (1) χηµικό µε εξειδίκευση σε
θέµατα τροφίµων, στ. έναν (1) χηµικό µηχανικό µε την ίδια εξειδίκευση, ζ. τρεις (3)
ειδικούς επιστήµονες µε γνώσεις σε εξειδικευµένα θέµατα αρµοδιότητας του
Ε.Φ.Ε.Τ. και η. ένα (1) µέλος του ∆.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ., ειδικό επιστήµονα σε θέµατα
ελέγχου τροφίµων. "Η θητεία του συµβουλευτικού ως άνω οργάνου είναι τριετής.
Χρέη γραµµατέα ασκεί µόνιµος υπάλληλος του Ε.Φ.Ε.Τ. που ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ε.Τ.." 8. Με απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου εγκρίνεται ο κανονισµός λειτουργίας του Ε Σ.Ε.Τ., το οποίο µπορεί να
συνιστά επιτροπές ή οµάδες εργασίας γιο την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση του
έργου του. 9. Το Ε.Σ.Ε.Τ. αποφαίνεται για κάθε θέµα συναφές µε την αρµοδιότητα
του Ε.Φ.Ε.Τ., για το οποίο ζητείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο η γνώµη του, και
καταρτίζει ή επεξεργάζεται σχέδια αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά
µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1
του παρόντος νόµου. "10. Στα µέλη και στον Γραµµατέα του Ε.Σ.Ε.Τ. χορηγείται
αποζηµίωση, το ύφος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Ανάπτυξης." 11. Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Τ., του
Επιστηµονικού Συµβουλίου Ελέγχου Τροφίµων, µπορούν να καλούνται ειδικοί
επιστήµονες και εκπρόσωποι των οργανώσεων των παραγωγών και των
µεταποιητικών ή εµπορικών επιχειρήσεων, των καταναλωτών, καθώς και όποιος
άλλος µπορεί να διευκολύνει το έργο του Ε.Σ.Ε.Τ..
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Τίτλος
Αρθρου: Οργάνωση - Λειτουργία - Προσωπικό.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Φ.Ε.Τ ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Λήµµατα: ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 0 της ΥΑ 764/2001 (Β'
14/12.1.2001), Οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις έχουν την υποχρέωση
να παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή στο έργο του ΕΦΕΤ σύµφωνα µε
την διάταξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. - Η παρ. 8 προστέθηκε
µε το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ Α 270/23.11.2001).Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3190/2003 (Α΄
249), ενώ η "περίπτωση 8"(;) [προφανώς εννοείται η παράγραφος 9],
Σχόλια: προστέθηκε µε το άρθρο 22 του ιδίου νόµου.
Κείµενο Αρθρου
1. Η οργάνωση και η διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ., οι οποίες διακρίνονται
σε κεντρικές και περιφερειακές, οι αρµοδιότητές τους, η κατανοµή του προσωπικού
(κάθε κατηγορίας κατά κλάδους και ειδικότητες) καθορίζονται µε προεδρικό
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης. 2. Με το προεδρικό
διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου συνιστώνται στις Περιφέρειες της χώρας
παραρτήµατα ή γραφεία του Ε.Φ.Ε.Τ.. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί να
εξουσιοδοτεί τους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών να ασκούν αρµοδιότητες
εποπτείας επί των περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Φ.Ε.Τ.. Οι Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις έχουν την υποχρέωση να παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή στο έργο
του Ε.Φ.Ε.Τ. και να διενεργούν ελέγχους ή άλλες πράξεις που ζητούν τα εντεταλµένα
όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και στο πλαίσιο των σχετικών οδηγιών και εντολών του
Ε.Φ.Ε.Τ.. "Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. επιτρέπεται η σύναψη
προγραµµατικών συµβάσεων, µεταξύ Ε.Φ.Ε.Τ. και δηµοσίων υπηρεσιών, νοµικών
προσώπων του δηµόσιου τοµέα ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή ιδιωτικών
φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, για την
εκπλήρωση του σκοπού του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου. Στις προγραµµατικές συµβάσεις καθορίζονται το
περιεχόµενο του προγράµµατος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των
συµβαλλοµένων, τα της χρηµατοδότησης, ο χρόνος ισχύος της σύµβασης, η
διαδικασία παρακολούθησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια." 3. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και ύστερα από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Φ.Ε.Τ., εγκρίνεται ο Κανονισµός Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου
Τροφίµων, µε τον οποίο προβλέπονται τα σχετικά µε την εσωτερική διάρθρωση και
οργάνωση των υπηρεσιών του, καθώς και την οργάνωση µηχανισµού εσωτερικών
ελέγχων του Ε.Φ.Ε.Τ. µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των
ελέγχων που διενεργούνται. Στον κανονισµό προβλέπεται οπωσδήποτε διαδικασία
ελέγχου και επιβεβαίωσης των ελέγχων που διενεργούνται από τον Ε.Φ.Ε.Τ. ή κατά
παραγγελία του. 4. Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ., που εγκρίνεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, καταρτίζεται κατάλογος εποπτευόµενων διαπιστευµένων ή
συνεργαζόµενων εργαστηρίων κατά οµάδα εργαστηριακών εξετάσεων και
προσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας τους µε τον Ε.Φ.Ε.Τ.. Με όµοια απόφαση είναι
δυνατόν να δηµιουργείται δίκτυο εξειδικευµένων εργαστηρίων αναφοράς βάσει των
αναγκών διασφάλισης της ποιότητας τροφίµων. Τα εργαστήρια που εµπίπτουν στην
παρούσα παράγραφο και ανήκουν στο ∆ηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
υποχρεούνται να προσφέρουν κάθε αναγκαία υπηρεσία στον Ε.Φ.Ε.Τ., το ταχύτερο
δυνατόν και σύµφωνα µε τις οδηγίες του. Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης
ο Ε.Φ Ε.Τ. συνεργάζεται µε κρατικά και επίσηµα εργαστήρια, όπως αυτά έχουν
καθοριστεί σε εφαρµογή της Οδηγίας 89/397/ΕΟΚ. "5. Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου
Τροφίµων συνιστώνται πεντακόσιες τριάντα (530) θέσεις µόνιµου προσωπικού,
σαράντα (40) θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, εκ των οποίων οι εννέα (9) θέσεις αποτελούν θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού
Προσωπικού, µία (1) θέση νοµικού συµβούλου και εννέα (9) θέσεις δικηγόρων µε
έµµισθη εντολή. Η κατανοµή του προσωπικού του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά κατηγορίες,
κλάδους και ειδικότητες, ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου. Μέχρι την κάλυψη µίας τουλάχιστον από τις θέσεις των δικηγορών και
πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2003, ο Ε.Φ.Ε.Τ. µπορεί, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆.Σ., να αναθέτει σε δικηγόρους τη διεκπεραίωση υποθέσεων και την
παροχή νοµικών συµβουλών, η δε αµοιβή των δικηγόρων αυτών καθορίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του "Κώδικα περί ∆ικηγόρων." "6. Η πλήρωση των θέσεων
µόνιµου προσωπικού γίνεται µε διορισµό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις, καθώς και µε µετάταξη προσωπικού δηµοσίων υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων των Περιφερειών, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α, α' και β' βαθµού, καθώς
και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε το άρθρο 14

του Ν. 2190/1994 και ισχύει κάθε φορά. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατ' αρχήν
µε µετάταξη, κατόπιν προκήρυξης, από υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και λοιπών
φορέων του προηγούµενου εδαφίου. Η επιλογή γίνεται από το ∆.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. ή
την οριζόµενη από αυτό Επιτροπή κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων, καθώς και της εµπειρίας των ενδιαφεροµένων, σε θέµατα
αρµοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. Οι µετατάξεις ενεργούνται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση
από κάθε άλλη διάταξη νόµου. Η πλήρωση των θέσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται µε πρόσληψη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις, καθώς και µε µετάταξη προσωπικού µε την ίδια σχέση εργασίας από
δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής ή από
λοιπά Ν.Π.I.∆. ή ανώνυµες εταιρείες, των οποίων το 51% τουλάχιστον των µετοχών
κατέχει το Ελληνικό ∆ηµόσιο, και ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Προκειµένου για προσωπικό που
υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ή υπηρετούσε στον Ε.Φ.Ε.Τ. στις
31.12.2001 µε απόσπαση, η µετάταξη, ενεργούµενη µετά από αίτηση του
προσωπικού αυτού, που υποβάλλεται εντός προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, µπορεί να γίνει και σε συνιστώµενες για το σκοπό αυτόν
προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες µε την ειδικότητά τους, οι οποίες καταργούνται
αυτοδικαίως µε την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του προσωπικού που τις
κατέχει. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στα Ν.Π.I.∆. ή Α.Ε., από
τα οποία µετατάσσονται οι εν λόγω υπάλληλοι, αναγνωρίζεται για την ένταξή τους
στα Μ.Κ. της οικείας κατηγορίας, εφόσον έχει διανυθεί µε τα τυπικά προσόντα της
κατηγορίας στην οποία µετατάσσονται. Για τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές του
προσωπικού αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν.
2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'). Αποσπάσεις στον Ε.Φ.Ε.Τ. από φορείς του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου αυτής γίνονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση από κάθε
άλλη διάταξη νόµου. Η διάρκεια των αποσπάσεων αυτών είναι µέχρι τρία έτη και
µπορεί να ανανεώνονται µέχρι µία ακόµη τριετία. «Στους αποσπασµένους
υπαλλήλους µπορεί να ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταµένου οργανικών µονάδων
του Ε.Φ.Ε.Τ., µόνο στην περίπτωση έλλειψης µόνιµων υπαλλήλων µε τα ίδια
κατάλληλα προσόντα και ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται, ως προς όλες τις
έννοµες συνέπειες, ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν». "7.
Το από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999
(ΦΕΚ 35 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν, προβλεπόµενο ανώτατο όριο των
επιτρεπόµενων κατ' έτος ηµερών µετακινήσεων εκτός έδρας, µπορεί να αυξάνεται για
τη ∆ιοίκηση του Ε.Φ.Ε.Τ. (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό ∆ιευθυντή) για το
συντονισµό της λειτουργίας των περιφερειακών ∆ιευθύνσεων του Ε.Φ.Ε.Τ. και τη
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των Κοινοτικών οργάνων, καθώς και για τους
υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ., εφόσον αποδεδειγµένα µετακινούνται εκτός έδρας για τις
ανάγκες διενέργειας ελέγχου τροφίµων, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης." "8. Στους µε οποιαδήποτε εργασιακή
σχέση και στους αποσπασµένους υπαλλήλους στον Ε.Φ.Ε.Τ. καταβάλλεται ειδική
πρόσθετη αµοιβή, που καθορίζεται κατά κατηγορία µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Ανάπτυξης". «8. Στους υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου
Τροφίµων που διενεργούν ελέγχους, η οριζόµενη στο άρθρο 9 του Ν. 2685/1999
ηµερήσια αποζηµίωση για αυθηµερόν επιστροφή στην έδρα τους (1/3) καταβάλλεται
για µετακινήσεις σε απόσταση άνω των δέκα (10) και µέχρι σαράντα (40)
χιλιόµετρα».

Αρθρο: 5
Ηµ/νία: 30.04.2003
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τίτλος Αρθρου: ∆ιεξαγωγή Ελέγχων - Κυρώσεις.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Φ.Ε.Τ
Λήµµατα: ,ΕΛΕΓΧΟΙ ,ΚΥΡΩΣΕΙΣ
- Η παρ. 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του
Σχόλια: ν. 3139/2003 (Α΄100/30.4.2003).
Κείµενο Αρθρου
1. 'Ολες οι δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων και των αρχών της
πρωτοβάθµιας και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, όλα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου και όλα τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να παρέχουν
πληροφορίες και συνδροµή στον Ε.Φ.Ε.Τ. για την εκτέλεση του έργου του ή να
διεξάγουν ελέγχους κατ' εντολή του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις οδηγίες του. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτοµέρειες που είναι
αναγκαίες ως προς τη συνεργασία του Ε.Φ.Ε.Τ. µε τις άλλες δηµόσιες υπηρεσίες και
αρχές, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και τα φυσικά πρόσωπα που
εµπλέκονται στις ελεγκτικές και τις άλλες αρµοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ.. 2. Η εντολή
για τη διενέργεια εκτάκτων επιθεωρήσεων και ελέγχων παρέχεται από το ∆.Σ. ή από
εξουσιοδοτηµένο από αυτό όργανο. 3. Για κάθε επιθεώρηση και έλεγχο συντάσσεται
έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται σε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες και
στους ενδιαφερόµενους. 4. Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται στην
παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται µε απόφαση του ∆.Σ. πρόστιµο από
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) δραχµές σε
αυτούς που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεµποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις
επιθεωρήσεις ή ελέγχους, καθώς και σε αυτούς που αρνούνται να επιδείξουν τα
βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή τους και να
χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους, ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης
και το βαθµό διακινδύνευσης της δηµόσιας υγείας. 5. Σε περίπτωση άρνησης ή κατά
οποιονδήποτε τρόπο παρεµπόδισης των εντεταλµένων υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ και
όσων τους συντρέχουν στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί µπορούν να
ζητήσουν µέσω του αρµόδιου εισαγγελέα τη συνδροµή των κατά τόπους
αστυνοµικών ή λιµενικών αρχών. 6. Οι πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται γιο την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο
για το σκοπό που επιδιώκεται από τον Ε.Φ.Ε.Τ.. Εξαιρετικά, µετά από απόφαση του
∆.Σ., είναι δυνατόν να παρέχονται στοιχεία σε τρίτους, στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων του Ε.Φ.Ε.Τ. για παροχή υπηρεσιών, εφόσον δεν έχουν χαρακτηριστεί
απόρρητα και δεν απαγορεύεται η γνωστοποίησή τους από άλλες διατάξεις. Με την
επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, οι
υπάλληλοι του Ε.Φ.Ε.Τ. και τα µέλη των συλλογικών οργάνων του, οι οποίοι
λαµβάνουν, µε αφορµή την υπηρεσία τους, γνώση απόρρητων στοιχείων,
υποχρεούνται να τηρούν για τα στοιχείο αυτά εχεµύθεια. Το προηγούµενο εδάφιο
καταλαµβάνει και κάθε άλλον που συµµετέχει σε επιθεώρηση ή έρευνα κατ' εντολή
του Ε.Φ Ε.Τ.. 7. Οποιος κατέχει εµπιστευτικές πληροφορίες που έχουν συλλέγει από

τον Ε.Φ.Ε.Τ. κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος και γνωστοποιεί αυτές, χωρίς να έχει δικαίωµα, σε τρίτους και µε σκοπό να
ωφεληθεί ο ίδιος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον τριών (3) ετών, καθώς και µε χρηµατική ποινή από τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) µέχρι δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) δραχµές και διώκεται πειθαρχικώς
για την παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας που συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα. 8.
Σε όποιον παράγει ή διαθέτει για κατανάλωση τρόφιµα κατά παράβαση των
προδιαγραφών, των προτύπων και των κανόνων που τίθενται από το νόµο ή µε
εξουσιοδότηση νόµου επιβάλλεται, πέραν τυχόν άλλων ποινικών ή διοικητικών
κυρώσεων, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιµο. Για την επιβολή του
προστίµου λαµβάνονται υπόψη η τυχόν υποτροπή, το µέγεθος της επιχείρησης, ο
αριθµός των απασχολουµένων σε αυτήν, οι συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η
πράξη, οι συνέπειες που έχει η παράβαση για το καταναλωτικό κοινό. 9. Ο Υπουργός
Ανάπτυξης ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο µπορεί να επιβάλει µόνο η
παράλληλα µε το παραπάνω πρόστιµο και ανάκληση προσωρινή ή οριστική, µερική ή
εξ ολοκλήρου της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 10. Οποιος παράγει ή διαθέτει
στην κατανάλωση τρόφιµα κατά παράβαση των προδιαγραφών, των προτύπων και
των κανόνων που τίθενται από το νόµο ή µε εξουσιοδότηση νόµου τιµωρείται µε
ποινή φυλάκισης εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Η
ποινική δίωξη γίνεται αυτεπαγγέλτως και η υπόθεση εισάγεται στο δικαστήριο µε
απευθείας κλήση σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Κ.Π.∆.. «11. Υπεύθυνοι, κατά των
οποίων ασκείται ποινική δίωξη, είναι: - Στις ατοµικές επιχειρήσεις και οι
επιχειρηµατίες. - Στις προσωπικές επιχειρήσεις (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και οι οµόρρυθµοι
εταίροι. - Στις εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και τους συνεταιρισµούς, και οι
διαχειριστές. - Στις ανώνυµες εταιρίες και ο ή οι Εντεταλµένοι Σύµβουλοι, καθώς και
ο Γενικός ∆ιευθυντής ή ο ∆ιευθυντής τους. Σε περίπτωση υποκαταστήµατος, αντί του
Γενικού ∆ιευθυντή ή ∆ιευθυντή των Α.Ε., ο ∆ιευθυντής του υποκαταστήµατος στο
οποίο τελέστηκε η παράβαση. Εκτός του νοµικού προσώπου, τα παραπάνω φυσικά
πρόσωπα είναι υπεύθυνα µε την προσωπική τους περιουσία και µε προσωπική
κράτηση σε ολόκληρο για την καταβολή των προστίµων, που επιβάλλονται σε αυτό
κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.» 12. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή άλλο
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο µπορεί να επιβάλλει κατάσχεση των
συγκεκριµένων προϊόντων. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται από το ποινικό
δικαστήριο υποχρεωτικά η δήµευση και η καταστροφή τους, που µπορεί κατά την
κρίση του να περιλάβει το σύνολο ή µέρος των προϊόντων. 13. Σε περίπτωση
οικειοθελούς ανάκλησης προϊόντων, η επιχείρηση τροφίµων οφείλει να ενηµερώσει
αµελλητί τον Ε.Φ.Ε.Τ.. Σε περίπτωση παράβασης του προηγούµενου εδαφίου,
επιβάλλονται οι κυρώσεις της επόµενης παραγράφου. 14. 'Οταν κατά τη διενέργεια
ελέγχων από τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ. ή από άλλες αρχές ή υπηρεσίες
διαπιστώνεται ότι διακυβεύεται η ασφάλεια ή η υγιεινή των τροφίµων και η δηµόσια
υγεία και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου, λαµβάνονται άµεσα
µέτρα που περιλαµβάνουν την υποχρεωτική ανάκληση ή την απόσυρση και δέσµευση
των εµφανώς αλλοιωµένων προϊόντων και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της
επιχείρησης ή της µονάδας παραγωγής που εντοπίσθηκε η παράβαση των κανόνων
ορθής υγιεινής πρακτικής που θέτουν σε άµεσο κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία
των καταναλωτών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας εκτελείται
αµέσως και πρέπει να εγκριθεί από το ∆.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. και τον Υπουργό Ανάπτυξης
µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, αλλιώς αίρεται. 15. Τα ποσά των
προστίµων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης. 16. Οι διατάξεις του

Αγορανοµικού Κώδικα και του Κώδικα τροφίµων και ποτών εξακολουθούν να
ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες µε τις διατάξεις του παρόντος ή αυτές που
περιλαµβάνονται σε κανονιστικές πράξεις εκδιδόµενες στο πλαίσιο νοµοθετικών
εξουσιοδοτήσεων, που παρέχονται από τα άρθρα 1 έως 6 του νόµου αυτού.

Αρθρο: 6
Ηµ/νία: 28.09.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Περιγραφή όρου
θησαυρού: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Μεταβατικές διατάξεις Καταργούµενες διατάξεις.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Φ.Ε.Τ
Λήµµατα: ,ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κείµενο Αρθρου
1. Η έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. α) Η πρώτη
πρόταση του εδαφίου δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929 "Περί
συστάσεως του Γενικού Χηµείου του Κράτους" (ΦΕΚ 272 Α'), όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α'), αντικαθίσταται ως
εξής: "Η χηµική, φυσική, βιολογική, µικροβιολογική, τοξικολογική ή άλλη εξέταση
δειγµάτων τροφίµων, ποτών και νερών, τα οποία αποστέλλονται για εξέταση από τον
Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων, καθώς και κάθε παρόµοια εξέταση ή µελέτη των
ιδιοτήτων χηµικών ουσιών και παρασκευασµάτων (επικίνδυνων ή µη), προδρόµων
και ναρκωτικών ουσιών, πρώτων υλών και βιοµηχανικών προϊόντων και γενικά
αντικειµένων κοινής χρήσης, όποτε αυτά χρήζουν τέτοιων εξετάσεων ή µελετών, µε
σκοπό". β) Στο εδάφιο ιβ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4328/1929, όπως
τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α'),
απαλείφονται οι λέξεις "τροφίµων, ποτών, νερών". γ) Στο εδάφιο δ' της παρ. 8 του
άρθρου 6 του ν. 4328/1929, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 11
του ν. 2343/1995, απαλείφονται οι λέξεις "τα τρόφιµα, τα σκευάσµατα τροφίµων, τα
ποτά, τα νερά". δ) Οι διατάξεις των εδαφίων ζ' και η' της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.
4328/1929, όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 1 του ν. 115/1975 (ΦΕΚ 172 Α'),
καταργούνται. 3. Το άρθρο 2 του π.δ. 543/1989 "Τροποποίηση του π.δ. 284/1988
"Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών" (ΦΕΚ 208 Α') κατά το µέρος που αφορά
αρµοδιότητες, που εµπεριέχονται στο αντικείµενο ελέγχου, στους σκοπούς και στις
αρµοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., καταργείται. 4. α) Οι διατάξεις των εδαφίων α', β', γ' και
δ' της παρ. 2 του άρθρου 16 του π.δ. 402/1988 "Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας"
(ΦΕΚ 187 Α'), καθώς και του άρθρου 3 του π.δ. 398/1990 (ΦΕΚ 159 Α') και του
εδαφίου γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 422/1991 (ΦΕΚ 154 Α') καταργούνται
κατά το µέρος που αφορούν αρµοδιότητες, οι οποίες εµπεριέχονται στις αρµοδιότητες
του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. β)
Τα άρθρα 38 έως 46 του ν. 2538/1997 "Τροποποίηση της κείµενης νοµοθεσίας για τα
γεωργικά και κτηνιατρικά φάρµακα κ.λπ." (ΦΕΚ 242 Α') καταργούνται κατά το
µέρος που αφορούν αρµοδιότητες, οι οποίες εµπεριέχονται στο αντικείµενο ελέγχου,
στους σκοπούς και στις αρµοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζονται στις παρ. 2 και 5
του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. 5. α) Στο υπεδάφιο 1 του εδαφίου β' της παρ. 2
του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 "Οργανισµός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας"

(ΦΕΚ 68 Α') απαλείφονται οι λέξεις "βιοµηχανιών, βιοτεχνιών και καταστηµάτων
πώλησης τροφίµων και ποτών". β) Το υπεδάφιο 2 του εδαφίου β' της παρ. 2 του
άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 αντικαθίσταται. γ) Το υπεδάφιο 3 του εδαφίου β' της παρ.
2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 καταργείται και τα υπεδάφια 4, 5, 6 και 7 του
εδαφίου αυτού αναριθµούνται αντιστοίχως σε 3, 4, 5 και 6. δ) Το υπεδάφιο 3 του
εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 καταργείται. ε) Το υπεδάφιο 4
του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 138/1992 αντικαθίσταται. στ) Τα
υπεδάφια 4 έως 10 του παραπάνω εδαφίου αναριθµούνται αντιστοίχως σε 3 έως 9. 6.
Το εδάφιο α' του άρθρου 8 του π.δ. 582/1984 "Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία
των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξης"
(ΦΕΚ 208 Α') καταργείται και τα εδάφια β' έως ζ' αναριθµούνται αντιστοίχως σε α'
έως στ'. 7. Αρµοδιότητες άλλων υπηρεσιών ή οργανισµών του ∆ηµοσίου ή του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατά το µέρος που αυτές καθίστανται µε τον παρόντα
νόµο αρµοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ., καταργούνται. 8. Η έναρξη της ισχύος των παρ. 2
έως 7 του παρόντος άρθρου καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. 9. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή των άρθρων 16 του νόµου αυτού.

Αρθρο: 7
Ηµ/νία: 28.09.1999
Ηµ/νία
Ισχύος: 28.09.1999
Περιγραφή
όρου ∆ΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ΜΙΣΘΩΣΗ
θησαυρού: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ-ΘΕΑΤΡΩΝ
Τίτλος
Αρθρου: Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τις εµπορικές µισθώσεις.
Λήµµατα: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ,ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Σύµφωνα µε τη παρ. 3 άρθρου 20 Ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α 128) οι
µισθώσεις των χειµερινών και θερινών κινηµατογράφων και θεάτρων ,
που έχουν παραταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 22
του ν. 2741/1999 παρατείνονται από τότε που έληξαν µέχρι την
31.12.2002. Κατά της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που
εκδόθηκαν λόγω λήξης της µίσθωσης χειµερινών και θερινών
κινηµατογράφων και θεάτρων χωρεί ανακοπή λόγω της εκ του νόµου
παράτασης αυτών των µισθώσεων. Με την άσκηση της ανακοπής
χορηγείται από τον δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου αναστολή
Σχόλια: εκτέλεσης.
Κείµενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1. Οι περιπτώσεις δ' και ε' της παρ. 1 του
άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 αντικαθίστανται. 2. Η περίπτωση ια' καταργείται και η
περίπτωση ιβ' της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται. 3. Στην
περίπτωση ιστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 η λέξη
"οπωροκηπευτικών" διαγράφεται. 4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ιη' της παρ.
1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε. 5. Μετά την

περίπτωση ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 προστίθεται
περίπτωση ιθ'. 6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995
αντικαθίστανται. 7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 4 του
άρθρου 5, το άρθρο 6 και η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του π.δ.
34/1995 καταργούνται. 8. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων παραγράφων 6 και 7
και του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και στις υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος µισθώσεις. 9. Αποφάσεις που διατάσσουν την απόδοση του µισθίου για
λόγο που προβλέπεται από τις καταργούµενες µε τον παρόντα νόµο περιπτώσεις δεν
εκτελούνται, εκτός από τη διάταξή τους, που αφορά τη δικαστική δαπάνη, οι δε
εκκρεµείς δίκες καταργούνται. 10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7
του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται. 11. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 34/1995
αντικαθίσταται. 12. Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 34/1995 η φράση "ή ως προς
τις µισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος δεκαοκτώ (18) µήνες" διαγράφεται. 13. Οι
παρ. 11, 12, 13, 14 του άρθρου 58 του π.δ. 34/1995 τροποποιούνται. α) Το πρώτο εδ.
της παρ. 11 αντικαθίσταται. β) Μετά το τέλος της παρ. 12 οι εντός παρενθέσεως
λέξεις αντικαθίστανται ως εξής: "(άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 2041/1992, 2 παρ. 3 του ν.
2235/1994)". γ) Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 13 οι εντός
παρενθέσεως λέξεις αντικαθίστανται ως εξής: "(άρθρο 4 του ν. 2041/1992)". δ) Μετά
το τέλος της παρ. 14 προστίθενται λέξεις εντός παρενθέσεως ως εξής: "(άρθρο 5 παρ.
5 του ν. 2041/1992)". 14. Το άρθρο 60 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται. 15. Το άρθρο
61 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται. 16. Τα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995, όπως
ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους µε τον παρόντα νόµο, εξακολουθούν να
εφαρµόζονται στις εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δίκες. 17. Το
άρθρο 62 του π.δ. 34/1995 καταργείται. 18. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 67 του π.δ.
34/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 4 και αναριθµείται η υφιστάµενη παρ. 4 σε 5.
19. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 41 του ν. 2648/1998,
µισθώσεις ακινήτων µε εκµισθωτή το ∆ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
ή Ο.Τ.Α. ή την Κτηµατική Εταιρία του ∆ηµοσίου, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995
και έληξαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφοι 10 και 12 αυτού ή
που λήγουν οποτεδήποτε, µπορούν να παρατείνονται µέχρι δώδεκα (12) χρόνια από
τη λήξη τους µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆. ή των
Ο.Τ.Α. ή της Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου και µε απευθείας σύναψη σύµβασης
παράτασης της µίσθωσης µε τον εγκατεστηµένο στο µίσθιο µισθωτή. Το ετήσιο
µίσθωµα στις παραπάνω προτάσεις δεν µπορεί να συµφωνηθεί κατώτερο από το 10%
της εκάστοτε ισχύουσας αντικειµενικής αξίας του µισθίου ή της αγοραίας αξίας, στις
περιοχές που δεν ισχύει το σύστηµα αυτό. Σε κάθε περίπτωση το µηνιαίο µίσθωµα
δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόµενο. 20. α) Η παρ. 1 του άρθρου
647 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, τροποποιείται. β) Ο τίτλος του αντίστοιχου
κεφαλαίου µετονοµάζεται από "∆ιαφορές απόδοσης ή παράδοσης µισθίου" σε
"Μισθωτικές διαφορές". 21. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, µπορεί να γίνει νέα κωδικοποίηση σε ενιαίο
κείµενο των διατάξεων για τις εµπορικές µισθώσεις και των µεταγενέστερων
διατάξεων που άµεσα ή έµµεσα τροποποιούν ή συµπληρώνουν αυτές. Κατά την
κωδικοποίηση επιτρέπεται η µεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και
εδαφίων, η διαγραφή, σύµπτυξη ή προσθήκη νέων άρθρων, καθώς και οποιαδήποτε
αναγκαία φραστική µεταβολή χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειµένου.
22. α) Οι µισθώσεις των χειµερινών και θερινών κινηµατογράφων και θεάτρων, που
έχουν παραταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2496/1997
παρατείνονται από τότε που έληξαν µέχρι την 31.12.2000. β) Κατά της εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν λόγω λήξης της µίσθωσης χειµερινών και

θερινών κινηµατογράφων και θεάτρων χωρεί ανακοπή λόγω της εκ του νόµου
παράτασης αυτών των µισθώσεων. Με την άσκηση της ανακοπής χορηγείται από το
δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου αναστολή εκτέλεσης.
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Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Τίτλος
Αρθρου: Κρατικές προµήθειες.
Λήµµατα: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρου 39 Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Α' 295), η
παράγραφος 6 του παρόντος άρθρου, δεν εφαρµόζεται για τους
διαγωνισµούς που διενεργούνται µέχρι την 31.12.1999 για την
υλοποίηση προγραµµάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και
των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, ετών 1994 έως και 1999, καθώς και
του Ταµείου Συνοχής. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από
28.9.1999.- Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 3193/2003 (Α΄
266/20.11.2003), η αληθής έννοια των δύο πρώτων εδαφίων της παρ.
1 του παρόντος άρθρου µε τα οποία αντικαταστάθηκε εν µέρει η
παράγραφος 7 του άρθρου 19 του Π.∆. 774/1980 "περί
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου
ισχυουσών διατάξεων κ.λπ." (ΦΕΚ 189 Α'), όπως προστέθηκε µε το
άρθρο 15 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α') και τροποποιήθηκε µε τα
δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου µόνης του άρθρου 2 του Ν.
3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α') [βλ. σχετικά]είναι ότι για τον προσδιορισµό
του ποσού της προϋπολογιζόµενης δαπάνης των οικείων συµβάσεων
δεν λαµβάνεται υπόψη ο αναλογών φόρος προστιθέµενης αξίας
Σχόλια: (Φ.Π.Α.).
Κείµενο Αρθρου
1. Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 19
του π.δ. 774/1980 "Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον των περί Ελεγκτικού
Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ. "(ΦΕΚ 189 Α'), όπως προστέθηκε µε το άρθρο
15 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α'), αντικαθίσταται. 2. Στο τέλος της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α'), προστίθεται εδάφιο. 3. Το άρθρο 3 του ν.
2286/1995, αντικαθίσταται. 4. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2286/1995 προστίθεται
παράγραφος. 5. α) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α'),
αντικαθίσταται. β) Στο άρθρο 6 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α'), προστίθεται
παράγραφος 6. 6. α) Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 301/1976 (ΦΕΚ 91 Α')
προστίθεται περίπτωση ι'. β) Από τη δηµοσίευση του παρόντος και εφεξής
δηµοσιεύεται υποχρεωτικά, µε µέριµνα του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό,
περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της προκήρυξης των διαγωνισµών των
προµηθειών του δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α') και
των διαγωνισµών δηµόσιων έργων του άρθρου 2 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'),

όπως ισχύει, στο "Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων" της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως. Το τεύχος αυτό εκδίδεται τακτικώς εβδοµαδιαίως. γ) Στο εδάφιο α' της
παρ. 1 και στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α')
"Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)", οι λέξεις "από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο" αντικαθίστανται µε τις λέξεις "από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και τον ελληνικό τύπο". Στην περίπτωση
διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπόψη η τελαυταία δηµοσίευση. δ) Η πρώτη
πρόταση της παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 609/1985 "Κατασκευή δηµοσίων έργων"
αντικαθίσταται. 7. α) Στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ
155 Α') προστίθενται περιπτώσεις ιη', ιθ' και κ'. β) Οσοι ανήκουν στις παραπάνω
κατηγορίες προσώπων, στα οποία επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για
πρώτη φορά µε τον παρόντα νόµο, υποβάλλουν τη σχετική δήλωσή τους µέσα σε
εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού ή από την ανάληψη
καθηκόντων στις, κατά την προηγούµενη περίπτωση υπό στοιχείο α', θέσεις. γ) Ο
Υπουργός Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
οι Γενικοί Γραµµατείς Περιφέρειας, οι Νοµάρχες, οι ∆ήµαρχοι και τα ανώτατα
µονοµελή όργανα διοίκησης των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της υπό στοιχείο ιη' περιπτώσεως της
παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996, όπως τροποποιήθηκε µε την
προηγούµενη περίπτωση υπό στοιχείο α' της παρούσας παραγράφου, διαβιβάζουν το
µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατάλογο των
προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλουν για έλεγχο δήλωση της περιουσιακής
τους κατάστασης. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος ο κατάλογος αυτός
διαβιβάζεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου. δ) Για τα λοιπά θέµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 5
του άρθρου 24 και των άρθρων 25 έως και 29 του ν. 2429/1996. 8. α) Η περίπτωση ι'
της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995, αντικαθίσταται. β) Στο άρθρο 1 του ν.
2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α') προστίθεται παράγραφος 7.

Αρθρο: 9
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Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Τίτλος Αρθρου: Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού.
Κείµενο Αρθρου
Ο ν. 703/1977 "Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του
ελεύθερου ανταγωνισµού, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2296/1995, τροποποιείται ως
εξής: 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4α του ν. 703/1977, όπως
ισχύει, τροποποιείται. 2. Η παρ. 4 του ίδιου άρθρου 4α, όπως ισχύει, τροποποιείται. 3.
Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει,
τροποποιείται. 4. Η παρ. 4 του ίδιου άρθρου 4β τροποποιείται. 5. Στο ίδιο άρθρο 4β
προστίθενται παράγραφοι 5 και 6. 6. Η παρ. 9 του άρθρου 4δ του ν. 703/1977, όπως
ισχύει, αναριθµείται σε 10 και προστίθεται πριν από αυτήν νέα παράγραφος 9. 7. Το
τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4ε του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται.
8. Η παρ. 2 του άρθρου 4στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται. 9. Η
περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθρου 4στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται.
10. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει,

αντικαθίσταται. 11. Στην παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 703/1977, όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο. 12. Η περίπτ. γ' του άρθρου 8γ του ν. 703/1977, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται. 13. Στο άρθρο 8γ του ν.703/1977, όπως ισχύει, προστίθενται
παράγραφοι 2 και 3. 14. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται. 15. Η παρ. 3 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται. 16. Η παρ. 5 του άρθρου 8δ του ν. 703/1977, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται. 17. Στο άρθρο 8δ' του ν. 703/1977, όπως ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 6. 18. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 703/1977, όπως
ισχύει, τροποποιείται. 19. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν.
703/1977, όπως ισχύει, τροποποιείται. 20. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
703/1977, προστίθεται εδάφιο. 21. Στο άρθρο 34 του ν. 703/1977, προστίθεται
δεύτερο εδάφιο. 22. Στο άρθρο 40 προστίθεται φράση ως εξής: "καθώς και το άρθρο
11 του ν. 1542/1985 (ΦΕΚ 72 Α'/26.4.1985)".

Αρθρο: 10
Ηµ/νία: 30.10.2003
Ηµ/νία
Ισχύος: 28.09.1999
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣΠεριγραφή HELEXPO AE Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
όρου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
θησαυρού: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τίτλος
Αρθρου: ∆ιάφορα θέµατα εµπορίου - Λοιπά θέµατα.
- Η παρ. 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 6
του ν. 3139/2003 (Α΄100/30.4.2003). - Σύµφωνα µε την παρ. 4 του
άρθρου 6 του ν. 3139/2003 (Α΄100/30.4.2003) περί ρυθµίσεων για τα
καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλων διατάξεων, µετά τη
δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου,
στην οποία παραπέµπει η παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 6, παύει να
ισχύει η υπ΄αρ. Κ1-1800/27.2.2001 απόφαση της υφυπουργού
ανάπτυξης (Β΄283). - Η παρ. 22 καταργήθηκε µε την παρ. 1α του
Σχόλια: άρθρου 26 του ν. 3190/2003 (Α΄ 249).
Κείµενο Αρθρου
1. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2323/1995 "Υπαίθριο εµπόριο και άλλες
διατάξεις" εφαρµόζονται αναλογικά και στις εµπορικές επιχειρήσεις. 2. Η διάταξη
του άρθρου 15 του ν. 802/1978, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 του ν.
1989/1991 (ΦΕΚ 192 Α'), αντικαθίσταται. 3. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 10 του ν. 2323/1995, αντικαθίσταται. β) Μετά την παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 232/1995 προστίθεται παρ. 4. Η υφιστάµενη παρ. 4 του ίδιου άρθρου αναριθµείται
σε 5. γ) Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζονται ειδικά θέµατα που
σχετίζονται µε τη λειτουργία των υπεραγορών λιανικού εµπορίου και των
πολυκαταστηµάτων. 4. Σε περιπτώσεις µετασχηµατισµού επιχειρήσεων τροφίµων οι
άδειες ή εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση λειτουργίας τους και έχουν χορηγηθεί
από οποιαδήποτε υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα ισχύουν µετά το µετασχηµατισµό,
εφόσον η νέα επιχείρηση δραστηριοποιείται στο ίδιο αντικείµενο, για το οποίο
χορηγήθηκε η άδεια. 5. α) Η περίπτωση Γ' της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.δ. 400/1970,

αντικαθίσταται. β) Το εδάφιο α' της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 400/1970,
αντικαθίσταται. γ) Η παρ. 12 του άρθρου 8 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α'), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται. δ) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου
12α του ν.δ. 400/1970, προστίθεται εδάφιο. ε) Η παρ. 5 του άρθρου 17α του ν.δ.
400/1970, αντικαθίσταται. στ) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1569/1985,
προστίθεται εδάφιο. ζ) Τα εδάφια α' και γ' της παρ. 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976,
αντικαθίστανται. η) Στο άρθρο 10 του κ.ν. 489/1976 προστίθεται παρ. 5. θ) Στην παρ.
2 του άρθρου 19 του κ.ν. 489/1976, προστίθεται εδάφιο. ι) i. Η ισχύς της
προηγούµενης περίπτωσης υπό στοιχείο α' της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στον
χρόνο έναρξης ισχύος του π.δ. 252/1996. ii. Αµοιβές που έχουν καταβληθεί µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος στους εκκαθαριστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των
οποίων η άδεια έχει ανακληθεί, θεωρούνται ότι νοµίµως καταβλήθηκαν. iii. Ακίνητα
που µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν γίνει δεκτά σε ασφαλιστική
τοποθέτηση κατόπιν προηγούµενης εκτίµησης αυτών από επιτροπή του άρθρου 9 του
κ.ν. 2190/1920 δύνανται να παραµείνουν σε ασφαλιστική τοποθέτηση στο 75% της
αποδοθείσας αξίας. iv. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου (υπό iii) της
παρούσας περίπτωσης εφαρµόζονται και για τον υπολογισµό της υπεραξίας ακινήτων
που αποτελεί στοιχείο του περιθωρίου φερεγγυότητας κατά ποσοστό όµως 85% της
εκτιµηθείσας αξίας. v. Ακίνητα προς ασφαλιστική τοποθέτηση για τα οποία
υπογράφηκε απόφαση συγκρότησης επιτροπής εκτίµησης αυτών µέχρι και την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις της περίπτωσης β'
της παρούσας παραγράφου. vi. Η διάταξη της υπό στοιχείο η' περίπτωσης
καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς δίκες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση. vii. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του κ.ν. 489/1976
εφαρµόζονται αναλογικά και στα αυτοκινούµενα - µηχανήµατα έργων, που
κυκλοφορούν ανασφάλιστα. 6. α) Στο άρθρο 4 του ν. 2081/1992 προστίθεται
παράγραφος. β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ίδιου νόµου
τροποποιείται. γ) Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 "Ρύθµιση του θεσµού των
Επιµελητηρίων κ.λπ.", προστίθεται παράγραφος 7. 7. Η παρ. 10 του άρθρου 3 του ν.
2081/1992 καταργείται και αντικαθίσταται. 8. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ.
81/1997 (ΦΕΚ 69 Α'), αντικαθίσταται. 9. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2
του ν. 1712/1987, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2081/1992,
καταργείται. 10. α) Η παρ. 3 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920, αντικαθίσταται. β) Η
παρ. 5 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 "Περί ανωνύµων εταιρειών", όπως ισχύει,
που προστέθηκε µε το άρθρο 26 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204 Α') καταργείται. γ) Στο
άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, προστίθεται παράγραφος 9. δ) Στο τέλος της παρ. 1 του
άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920, προστίθεται εδάφιο. ε) Οπου στον κ.ν. 2190/1920,
όπως ισχύει, γίνεται αναφορά σε Ποδοσφαιρικές Ανώνυµες Εταιρείες νοούνται οι
Αθλητικές Ανώνυµες Εταιρείες. στ) Η παρ. 3 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920,
αντικαθίσταται. ζ) Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου
26 του κ.ν. 2190/1920 "Περί ανωνύµων εταιρειών", όπως τροποποιήθηκαν µε την
παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2339/1995 (ΦΕΚ 204 Α'), αντικαθίστανται και
αριθµούνται σε περίπτωση ε'. η) Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 43β
του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.
2339/1995 (ΦΕΚ 204 Α'), αντικαθίστανται και αριθµούνται ως περίπτωση γ'. "11. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εµπορικών εκθέσεων και
των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας. Με όµοια απόφαση τίθενται
προδιαγραφές, οι οποίες, πέραν του ειδικού κτιριοδοµικού κανονισµού,

περιλαµβάνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των συνθηκών πρόσβασης και τον
ελάχιστο αριθµό θέσεων στάθµευσης κατ΄ αντιστοιχία προς την επιφάνεια των
εκθεσιακών χώρων και καθορίζεται µεταβατική περίοδος, όχι µεγαλύτερη των δύο
ετών, για τη συµµόρφωση των υφιστάµενων εκθεσιακών κέντρων στις παραπάνω
προϋποθέσεις. Με όµοια απόφαση υπαίθριες ή στεγασµένες εκθέσεις εµβαδού
µικρότερου των 1.000 τ. µ. µπορούν να εξαιρούνται από την εφαρµογή µέρους των
παραπάνω ρυθµίσεων." 12. Συµπληρώνεται ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 2 του
π.δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33 Α') µε την προσθήκη των δραστηριοτήτων. 13. Τα ιδιωτικά
σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους
φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθµοί, τα Ιδιωτικά
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
µπορούν να αυξήσουν τα δίδακτρά τους για το σχολικό έτος 1999 - 2000 µέχρι
ποσοστό 2,5% στα εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούµενου σχολικού έτους 1998 1999. Στην έννοια του παραπάνω όρου "δίδακτρα" περιλαµβάνονται και τα πάσης
φύσεως ποσά που εισπράττονται για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται
µε την εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως τροφεία, έξοδα µεταφοράς, δαπάνες για
εκµάθηση ξένων γλωσσών, µουσικής, χορού ή για φροντιστηριακά µαθήµατα κ.λπ..
Πληρωµές που τυχόν έχουν γίνει για το σχολικό έτος 1999 - 2000 µε την προοπτική
αύξησης θεωρούνται ότι έχουν δοθεί έναντι των ετήσιων διδάκτρων που προκύπτουν
από τις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Τα
επιπλέον εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται. Οι παραβάτες των διατάξεων του
παρόντος άρθρου τιµωρούνται µε πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχµές
έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχµές ανά µαθητή για τον οποίο εισπράττονται
τα δίδακτρα αυτά. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων
εσόδων. Η διαδικασία και οι ειδικότεροι όροι είσπραξης του προστίµου ορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Ανάπτυξης.
14. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2648/1998 έχουν ανάλογη εφαρµογή και στις
υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και των γενικών γραµµατειών που ανήκουν σε
αυτό, καθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από
αυτό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής του µέτρου καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης. 15. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995,
αντικαθίσταται. 16. Στην παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 2702/1999 προτάσσεται η εξής
φράση: "στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 669/1977 προστίθεται εδάφιο. 17. Η
περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998, αντικαθίσταται. 18. Η
περίπτωση β' της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998, αντικαθίσταται. 19. Η
παράγραφος 9 περίπτωση α' του άρθρου 8 του ν. 2601/1998, αντικαθίσταται. 20. Στην
παρ. 3 του άρθρου 37 του π.δ. 406/1998 (ΦΕΚ 286 Α') απαλείφεται η φράση "κατά το
µέτρο που οι θέσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για την κάλυψη των πραγµατικών
αναγκών της εταιρείας". 21. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής: "Στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν
ισχύουν οι παραπάνω περιορισµοί." 22. (παραλείπεται ως µη ισχύουσα). 23. Στο
τέλος της δεύτερης παραγράφου του δευτέρου άρθρου του ν. 2388/1996 "Κύρωση
της από 6.12.1995 συµβάσεως πωλήσεως µεταξύ της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ", της εταιρείας "ΒΙΟΜΑΓΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συµβαλλοµένου και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 50 Α') προστίθεται εδάφιο. 24. α. Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994
για την "Προστασία των καταναλωτών" (ΦΕΚ 191 Α') προστίθεται εδάφιο. β. Η παρ.
6 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994, αντικαθίσταται. γ. Η φράση "Καταχρηστικοί είναι

ιδίως οι όροι που" στην αρχή της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994,
αντικαθίσταται. δ. Η παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994, αντικαθίσταται. ε. Στο
άρθρο 2 του ν. 2251/1994, προστίθεται παράγραφος 10. στ. Μετά το πρώτο εδάφιο
του στοιχείου α' της παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994, προστίθεται εδάφιο.

Αρθρο: 11
Ηµ/νία: 28.09.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Τίτλος Αρθρου: Εµπορία πετρελαιοειδών προϊόντων.
Κείµενο Αρθρου
Το άρθρο 11 του ν. 1571/1985, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τους
νόµους 1769/1988 και 2008/1992 και αντικαταστάθηκε στη συνέχεια µε την παρ. 2
του άρθρου 15 του ν. 2289/1995, αντικαθίσταται.

Αρθρο: 12
Ηµ/νία: 12.09.2001
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Περιγραφή όρου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
θησαυρού: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Λύση και εκκαθάριση του Ο.Α.Ε.
Λήµµατα: Ο.Α.Ε., ΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το
Σχόλια: άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 2941/2001.
Κείµενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Ε.)" 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε
την επωνυµία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε." (Ο.Α.Ε.), η οποία συστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
1386/1983 (ΦΕΚ 107 Α'), λύνεται και τίθεται υπό εκκαθάριση από τη δηµοσίευση
της αποφάσεως της επόµενης παραγράφου. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
διορίζεται εκκαθαρίστρια, τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή θυγατρική
επιχείρηση τέτοιας τράπεζας. Με όµοια απόφαση καθορίζεται και η αµοιβή της
εκκαθαρίστριας και ανατίθεται σε ορκωτούς ελεγκτές η διενέργεια τακτικού ελέγχου,
κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, για τον ισολογισµό ενάρξεως και πέρατος της
εκκαθάρισης. "Η αµοιβή της εκκαθαρίστριας και των ελεγκτών, καθώς και το σύνολο
των δαπανών της εκκαθάρισης βαρύνει τον Ο.Α.Ε.".

Αρθρο: 13
Ηµ/νία: 12.09.2001
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Περιγραφή όρου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

θησαυρού: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών.
Ο.Α.Ε., ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Λήµµατα: ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.
Σχόλια: 2941/2001.
Κείµενο Αρθρου
1. Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη
δηµοσίευση της κατά το άρθρο 1 παρ. 2 απόφασης διορισµού της, να δηµοσιεύσει σε
δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και µία οικονοµική εφηµερίδα των Αθηνών που πληρούν
τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 περιπτώσεις β' και γ' του κ.ν. 2190/1920
πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων των δανειστών του Ο.Α.Ε., πλην του ∆ηµοσίου,
των οποίων οι απαιτήσεις δεν είναι καταχωρηµένες στα βιβλία της εταιρείας και στον
ισολογισµό της ως βέβαιες, εκκαθαρισµένες και ληξιπρόθεσµες. 2. Οι παραπάνω
δανειστές υποχρεούνται εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση της
πρόσκλησης της προηγούµενης παραγράφου να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους. Η
αναγγελία πρέπει να είναι πλήρης και ακριβής και να περιέχει τουλάχιστον το ποσό
της απαιτήσεως, το χρόνο που κατέστη ή θα καταστεί ληξιπρόθεσµη, το χρόνο
γενέσεως, τη γενεσιουργό αιτία της απαιτήσεως και το τυχόν προνόµιο. Εφόσον δεν
έγινε εµπρόθεσµη αναγγελία, η σχετική απαίτηση αποσβέννυται. "3. Η αναγγελία που
έγινε, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την
παραγραφή της απαιτήσεως, που έχει αρχίσει να διανύεται. Η διάταξη του άρθρου
443 Α.Κ. δεν εφαρµόζεται για τις απαιτήσεις των οποίων συµπληρώθηκε ο χρόνος
παραγραφής."

Αρθρο: 14
Ηµ/νία: 12.09.2001
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Περιγραφή όρου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
θησαυρού: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου: ∆ιαδικασία εκκαθάρισης - ∆ιάρκεια εκκαθάρισης.
Λήµµατα: Ο.Α.Ε., ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το
Σχόλια: άρθορ 20 παρ. 3 του Ν. 2941/2001.
Κείµενο Αρθρου
1. Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται µε την ανάληψη των καθηκόντων της και το
αργότερο εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης διορισµού της, να
ενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιούσιας και να συντάξει ισολογισµό τον οποίο
δηµοσιεύει ελεγµένο σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και σε µια οικονοµική κατά τα
οριζόµενα στην περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Αντίγραφο του
δηµοσιευµένου ισολογισµού υποβάλλεται στην κατά το άρθρο 16 παρ. 1 αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Οικονοµικών. Την ίδια
υποχρέωση έχει η εκκαθαρίστρια και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. "∆εν απαιτείται
η σύνταξη ενδιάµεσων ισολογισµών, καθώς και η υποβολή προσωρινών
φορολογικών δηλώσεων σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του

έτους." 2. Η εκκαθαρίστρια υποχρεούται να περατώσει τις εκκρεµείς εταιρικές
υποθέσεις, να εκποιήσει τις µετοχές και τα κινητά, να εισπράξει τις απαιτήσεις και να
εξοφλήσει τα χρέη της εταιρείας µέχρι του ύψους που επιτρέπει το ενεργητικό του
Ο.Α.Ε.. 3. Το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920 εφαρµόζεται και για την εκκαθάριση του
Ο.Α.Ε., εφόσον στις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετικά. 4. Ο
χρόνος της εκκαθάρισης δεν µπορεί να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) µήνες από τη
δηµοσίευση της απόφασης διορισµού του εκκαθαριστή. Η παραπάνω προθεσµία
µπορεί να παραταθεί, µία φορά µόνο και µέχρι έξι (6) µήνες, µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµικών. 5. Εφόσον η εκκαθάριση δεν ολοκληρωθεί
εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, θεωρείται ότι έχει περατωθεί, παύει
αυτοδικαίως η εξουσία της εκκαθαρίστριας και εφαρµόζεται το άρθρο 15 του
παρόντος όσον αφορά την τύχη της εταιρικής περιουσίας. 6. Παρά τη λήξη της
θητείας της η εκκαθαρίστρια υποχρεούται, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τη
λήξη της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος προθεσµίας, να συντάξει και να
δηµοσιεύσει ελεγµένο τον ισολογισµό πέρατος της εκκαθάρισης, κατά την
παράγραφο 1 του παρόντος, και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες καταγραφής και
παράδοσης της µεταβιβαζόµενης κατά το άρθρο 15 περιουσίας. 7. Η εκκαθαρίστρια
µπορεί να προβαίνει σε πληρωµές από τη διαθέσιµα του Ο.Α.Ε. για τη σύνταξη και
δηµοσίευση του ισολογισµού, την εξόφληση των αµοιβών των ελεγκτών και γενικά
την ικανοποίηση υποχρεώσεων πάσης φύσεως του Ο.Α.Ε..

Αρθρο: 15
Ηµ/νία: 28.09.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Περιγραφή όρου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
θησαυρού: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τύχη περιουσίας του Ο.Α.Ε. µετά το πέρας της
Τίτλος Αρθρου: εκκαθάρισης.
Κείµενο Αρθρου
1. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης κατά την παρ. 2 του προηγούµενου άρθρου, όλα
τα στοιχεία του ενεργητικού του Ο.Α.Ε., περιλαµβανοµένων των κάθε φύσης
δικαιωµάτων και αξιώσεων, ανεξάρτητα αν περιλαµβάνονται στον ισολογισµό ή στα
βιβλία του, µεταβιβάζονται, από την παραπάνω ηµεροµηνία αυτοδικαίως και χωρίς
άλλη διαδικασία στο ∆ηµόσιο. Εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των µεταβιβαζόµενων
απαιτήσεων, καθώς και τυχόν βάρη επί των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών
στοιχείων, διατηρούνται. 2. Εκκρεµείς δίκες µε διάδικο τον Ο.Α.Ε. συνεχίζονται στο
όνοµα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε., χωρίς άλλη
διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση
περί επαναλήψεώς τους. 3. Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε.
προς το ∆ηµόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται µε αυτή απαλλάσσονται από
κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος, περιλαµβανοµένου του τέλους χαρτοσήµου, υπέρ του
∆ηµοσίου ή τρίτων. 4. Το ∆ηµόσιο ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε., µέχρι
του ύψους του προϊόντος της εκκαθάρισης το οποίο εισέπραξε ως µέτοχος του Ο.Α.Ε.
και µέχρι της αξίας των µεταβιβαζόµενων στοιχείων κατά την παρ. 1 του παρόντος,
ως ειδικός διάδοχος του Ο.Α.Ε.. Το άρθρο 479 Α.Κ. δεν εφαρµόζεται. ∆εν θίγονται
από την παρούσα διάταξη υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου, οι οποίες έχουν αναληφθεί
από παροχή εγγυήσεων για οφειλές του Ο.Α.Ε. ή των θυγατρικών του εταιρειών προς

τους δανειστές τους. 5. Οι δανειστές του Ο.Α.Ε., οι οποίοι δεν ικανοποιήθηκαν κατά
τη διάρκεια της εκκαθάρισής του, µπορούν να ικανοποιηθούν µε εκτέλεση κατά του
∆ηµοσίου ως ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε., η οποία µπορεί να έχει ως αντικείµενο
την επιβολή κατάσχεσης αποκλειστικώς επί των περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Ε.
που µεταβιβάσθηκαν στο ∆ηµόσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία τα περιουσιακά
στοιχεία που µεταβιβάσθηκαν έχουν στο µεταξύ εκποιηθεί, το ∆ηµόσιο ευθύνεται
µέχρι του καθαρού ποσού που εισέπραξε από την εκποίησή τους. 6. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης ρυθµίζεται ο τρόπος και η
διαδικασία παραδόσεως από την εκκαθαρίστρια προς την αρµόδια υπηρεσία της παρ.
2 του άρθρου 16 των κάθε φύσης στοιχείων και παραστατικών, το περιεχόµενο των
σχετικών πρωτοκόλλων και περαιτέρω ο τρόπος διαχείρισης και η διαδικασία
εκποίησης των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων, η τήρηση ειδικού βιβλίου
καταγραφής του προϊόντος ρευστοποίησης, η τήρηση κατάστασης δανειστών του
Ο.Α.Ε. που αναγγέλθηκαν. Με πληροφορίες για την ολική ή µερική ικανοποίησή
τους, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη µεταβίβαση των περιουσιακών
στοιχείων του Ο.Α.Ε. στο ∆ηµόσιο και τη διαχείρισή τους, την αναγγελία των
δανειστών του Ο.Α.Ε. και την ικανοποίησή τους.

Αρθρο: 16
Ηµ/νία: 28.09.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Περιγραφή όρου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
θησαυρού: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Φορέας παρακολούθησης υποθέσεων Ο.Α.Ε.
Κείµενο Αρθρου
1. Αρµόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της εκκαθάρισης του Ο.Α.Ε. κατά τα
άρθρα 12 έως 14 είναι υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 2.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης και τη µεταβίβαση της τυχόν περιουσίας του Ο.Α.Ε.
στο ∆ηµόσιο κατά το άρθρο 15, αρµόδια υπηρεσία για τη διαχείριση της περιουσίας
που µεταβιβάζεται στο ∆ηµόσιο, την παρακολούθηση των εκκρεµοτήτων και
ειδικότερα τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, την κοινοποίηση
υποχρεώσεων, την παρακολούθηση των εκκρεµών δικών και γενικά την
παρακολούθηση και χειρισµό όλων των εκκρεµών υποθέσεων του ∆ηµοσίου ως
ειδικού διαδόχου του Ο.Α.Ε., είναι η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατόν
να ανατίθενται τα καθήκοντα αυτά στο σύνολό τους ή εν µέρει σε άλλη υπηρεσία του
ίδιου Υπουργείου.

Αρθρο: 17
Ηµ/νία: 12.09.2001
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Περιγραφή όρου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
θησαυρού: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Επίσπευση διαδικασίας ρευστοποίησης ενεργητικού εταιρειών

στις οποίες ο Ο.Α.Ε. είναι εκκαθαριστής.
Ο.Α.Ε., ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ
Λήµµατα: ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Το εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 µέσα σε " " προστέθηκε µε το
Σχόλια: άρθορ 20 παρ. 4 του Ν. 2941/2001.
Κείµενο Αρθρου
1. Ο Ο.Α.Ε., ως εκκαθαριστής των υπό εκκαθάριση ανωνύµων εταιρειών, των οποίων
το καθεστώς διέπεται από τα άρθρα 9 και 10 του ν. 1386/1983, υποχρεούται να
ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης και να δηµοσιεύσει ισολογισµό κλεισίµατος
της εκκαθάρισης εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών, από την οριστικοποίηση του
πίνακα κατάταξης πιστωτών ή, σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία
ενεργητικού, εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης περί
διορισµού εκκαθαριστή του Ο.Α.Ε., κατά το άρθρο 12 παρ. 2 του παρόντος νόµου. Η
παραπάνω προθεσµία µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση της προβλεπόµενης από το
άρθρο 16 του παρόντος υπηρεσίας, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της
εκκαθαρίστριας εταιρείας. 2. Για την καταχώριση, στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών,
του πέρατος της εκκαθάρισης και τη διαγραφή της εταιρείας δεν απαιτείται
πιστοποιητικό της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας. "Η διαγραφή
διενεργείται ύστερα από αίτηση του Ο.Α.Ε.".

Αρθρο: 18
Ηµ/νία: 28.09.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Περιγραφή όρου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
θησαυρού: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Κυρώσεις.
Λήµµατα: Ο.Α.Ε ,ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κείµενο Αρθρου
Η εκκαθαρίστρια που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος νόµου αντικαθίσταται
αµέσως µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου για το διορισµό της και υποχρεούται να
επιστρέψει οποιαδήποτε αµοιβή ή αποζηµίωση έχει εισπράξει µέχρι την ηµεροµηνία
αντικαταστάσεως. Με επιµέλεια της κατά το άρθρο 16 παρ. 1 υπηρεσίας, οι αµοιβές ή
αποζηµιώσεις που έχουν ληφθεί βεβαιώνονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε..

Αρθρο: 19
Ηµ/νία: 28.03.2003
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Περιγραφή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
όρου θησαυρού: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Φορολογικά θέµατα.
Λήµµατα: Ο.Α.Ε., ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Σχόλια: Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν.

2941/2001.- Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 προστέθηκε
µε το άρθρο 33 του ν. 3130/2003 (Α΄76/28.3.2003).
Κείµενο Αρθρου
"1. Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού κάθε είδους απαιτήσεις του
∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου κατά του Ο.Α.Ε., οι οποίες
έχουν βεβαιωθεί, καθώς και τα πάσης φύσεως πρόστιµα και προσαυξήσεις
αποσβένυνται και στην συνέχεια διαγράφονται, χωρίς να δηµιουργείται φορολογητέο
εισόδηµα. Η διαγραφή τους πραγµατοποιείται αυτεπάγγελτα, ή έπειτα από αίτηση του
Ο.Α.Ε." 2. Εντός ενός (1) µηνός από την καταχώριση στο µητρώο ανωνύµων
εταιρειών του πέρατος της εκκαθάρισης όλων των εταιρειών του άρθρου 17 παρ. 1
του παρόντος, διαγράφονται οριστικά βεβαιωµένα χρέη τους προς το ∆ηµόσιο και τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου από φόρους, δασµούς, τέλη και εισφορές πάσης
φύσεως, καθώς και προσαυξήσεις και πρόστιµα, τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν κατά
τη διαδικασία της εκκαθάρισης, ελλείψει ενεργητικού. 3. ∆εν απαιτείται η διενέργεια
τακτικού φορολογικού ελέγχου του Ο.Α.Ε., όπως και όλων των εταιρειών του άρθρου
17 παρ. 1 του παρόντος για την περάτωση της εκκαθαρίσεώς τους. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ.
υποχρεούται να θεωρήσει τα βιβλία τους για το κλείσιµο και να προβεί στην
ακύρωσή τους. 4. Το δικαίωµα του ∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου για την επιβολή και είσπραξη µη βεβαιωµένων φόρων, δασµών, τελών,
εισφορών και δικαιωµάτων πάσης φύσεως, περιλαµβανοµένων προσαυξήσεων και
προστίµων κατά του Ο.Α.Ε. και των εταιρειών του άρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος
νόµου, παραγράφεται. 5. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος αµετάκλητη δικαστική απόφαση, παραγράφονται και η ποινική δίωξη παύει
οριστικό ποινικά αδικήµατα των οποίων η αντικειµενική υπόσταση συνιστάται στη
µη πληρωµή χρεών προς το ∆ηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου από
φόρους, δασµούς, τέλη και εισφορές κάθε φύσης, καθώς και προσαυξήσεων και
προστίµων, που διαγράφονται ή παραγράφονται κατά το παρόν άρθρο, ή στη µη
υποβολή δηλώσεων, περιλαµβανοµένων και των αδικηµάτων που προβλέπονται και
τιµωρούνται από το ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') άρθρο 25 παράγραφοι 1, 2, 3 και 6,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'). Οι
διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν, όπως επίσης και
οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόµων, που προβλέπουν ατοµική και αλληλέγγυο
ευθύνη φυσικών προσώπων µε νοµικά πρόσωπα ή προσωπική κράτηση ή άλλα µέτρα
διοικητικού καταναγκασµού ή ποινική ευθύνη για τη µη καταβολή φόρων, τελών,
εισφορών, δασµών προς το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. συµπεριλαµβανοµένων των
οργανισµών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, δεν έχουν εφαρµογή επί προσώπων
που διορίσθηκαν ή εκλέχθηκαν στη διοίκηση υπό εκκαθάριση εταιρειών των νόµων
1386/1983, 1892/1990 και 2000/1991 ή ανωνύµων εταιρειών, θυγατρικών του
Ο.Α.Ε., ως εκπρόσωποί του και µε πρόταση αυτού. «Οι διατάξεις της παραγράφου
αυτής εφαρµόζονται και επί προσώπων που διορίστηκαν ή εκλέχθηκαν µε
οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση των προβληµατικών επιχειρήσεων που είχαν ήδη
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 1386/1983(ΦΕΚ 107 Α')». 6. Η ανάληψη από το
∆ηµόσιο των κάθε φύσης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς το Ι.Κ.Α. και τους
λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται από τότε που έληξε µέχρι 31.12.2000, έχουν
δε ανάλογη εφαρµογή και οι υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 2127/1993
(ΦΕΚ 48 Α') και της παρ. 18 του άρθρου 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α'), όπως
αυτή προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α').

Αρθρο: 20
Ηµ/νία: 28.09.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Περιγραφή όρου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
θησαυρού: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τίτλος Αρθρου: Θέµατα προσωπικού.
Λήµµατα: Ο.Α.Ε ,ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κείµενο Αρθρου
1. 'Ενα (1) µήνα µετά τη δηµοσίευση της αποφάσεως διορισµού της εκκαθαρίστριας,
οι συµβάσεις εργασίας του κάθε φύσης προσωπικού του Ο.Α.Ε. και των υπό
καθεστώς εκκαθάρισης του ν. 1386/1983 εταιρειών, τη διεκπεραίωση της
εκκαθάρισης των οποίων έχει αναλάβει ο Ο.Α Ε. µε βάση το ν. 2516/1998 και οι
συµβάσεις έµµισθης εντολής θεωρούνται ότι λύθηκαν αυτοδικαίως χωρίς να
απαιτείται καταγγελία ή η τήρηση οποιουδήποτε όρου ή προϋποθέσεως. Οι
απολυόµενοι δικαιούνται καταβολή της αποζηµιώσεως λόγω καταγγελίας της
συµβάσεως. Η αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί συµψηφίζεται µε ανεξόφλητα
και µη εξασφαλισµένα µε εµπράγµατη ασφάλεια δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τον
Ο.Α Ε., τα οποία θεωρούνται ότι καθίστανται ληξιπρόθεσµα κατά το χρόνο
καταβολής της αποζηµιώσεως. 2. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15)
ηµερών οπό τη δηµοσίευση της πράξεως διορισµού της εκκαθαρίστριας, οι
απασχολούµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζόµενοι του
Ο.Α.Ε., και στις υπό εκκαθάριση εταιρείες του ν. 1386/1983 σύµφωνα µε την παρ. 1
έχουν δικαίωµα µε αίτησή τους, που υποβάλλεται στην εκκαθαρίστρια, να επιλέξουν
αντί της αποζηµιώσεως λόγω καταγγελίας της συµβάσεως, τη µεταφορά και ένταξή
τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή σε εποπτευόµενους από αυτό φορείς. Η µεταφορά
και ένταξη διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης σε κλάδο ή ειδικότητα της
εκπαιδευτικής βαθµίδας που ανήκει ο µεταφερόµενος, µε την ίδια σχέση εργασίας. Οι
µεταφορές και εντάξεις µπορεί να γίνονται και σε κλάδο συναφών τυπικών
προσόντων της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας, σε κενές θέσεις ή και σε προσωρινές
προσωποπαγείς θέσεις σε υφιστάµενο συναφή ή και σε προσωρινό κλάδο, που
συνιστώνται µε την απόφαση της µεταφοράς και ένταξης και καταργούνται
αυτοδίκαια µε την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Οι
µεταφερόµενοι συνεχίζουν να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση
στους φορείς που υπάγονταν πριν τη µεταφορά τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, µετά από αίτηση της εκκαθαρίστριας, µπορεί οι παραπάνω να
αποσπώνται και χωρίς αίτησή τους στον Ο.Α.Ε. για την υποβοήθηση του έργου της
εκκαθάρισης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί
επίσης να αποσπώνται για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, που µπορεί να παραταθεί,
στην υπηρεσία που προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος για την υποβοήθηση
του έργου της. 4. Οι µεταφερόµενοι κατατάσσονται σε µισθολογικά κλιµάκια
ανάλογα µε τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας τους στον Ο.Α.Ε. ή τον
αναγνωρισµένο από τον Ο.Α.Ε.. 5. Οι έµµισθοι δικηγόροι του Ο.Λ.Ε. καλούνται από
την εκκαθαρίστρια, πριν την καταβολή της προβλεπόµενης από τις κείµενες διατάξεις
αποζηµιώσεως λόγω καταγγελίας της συµβάσεως έµµισθης εντολής και εντός
προθεσµίας ενός (1) µηνός από την κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου λύση της
συµβάσεως να υποβάλλουν: α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεµών και των

τελειωµένων δικαστικών υποθέσεων του Ο.Α.Ε. που χειρίστηκαν κατά το χρονικό
διάστηµα απασχόλησής τους σε αυτόν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά
της από τον Προϊστάµενο της Νοµικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.. Στην παραπάνω
κατάσταση για τις εκκρεµείς υποθέσεις γίνεται λεπτοµερής µνεία του διαδικαστικού
σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ηµεροµηνία της επόµενης
διαδικαστικής πράξης. β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεµών και
τελειωµένων υποθέσεων µε ακριβή αντίγραφα των διαµειφθέντων δικογράφων,
εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως. γ) Ο
Προϊστάµενος και οι Αναπληρωτές Προϊστάµενοι, της Νοµικής Υπηρεσίας του
Ο.Α.Ε. υποχρεούνται να υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των
οποίων ο χειρισµός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αµοίβονταν µε πάγιο
αντιµισθία από τον Ο.Α.Ε.. Τα παραπάνω στοιχεία ελέγχονται για την πληρότητά
τους από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Ανάπτυξης στην οποία µετέχουν εκπρόσωπος του Ο.Α.Ε.
εκπρόσωπος της κατά το άρθρο 16 παρ. 2 αρµόδιας υπηρεσίας και εκπρόσωπος του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία εκδίδει σχετική πράξη για κάθε έµµισθο
δικηγόρο. 6. Σε περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της
προθεσµίας που έχει ταχθεί ή τα στοιχεία που παραδόθηκαν δεν είναι πλήρη,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, θεωρείται ότι η σύµβαση
λύθηκε για σπουδαίο λόγο µε υπαιτιότητα του δικηγόρου και δεν οφείλεται
αποζηµίωση λόγω καταγγελίας. 7. Σε περίπτωση που µετά την καταβολή της
αποζηµιώσεως διαπιστωθεί από την εκκαθαρίστρια ή την αρµόδια υπηρεσία της παρ.
2 του άρθρου 16, ότι υφίσταται εκκρεµής δικαστική υπόθεση του Ο.Α.Ε., η οποίο δεν
είχε συµπεριληφθεί στα κατά την παρ 5 του παρόντος στοιχεία, οι δικηγόροι του
Ο.Α.Ε. που είχαν χειρισθεί την υπόθεση, υποχρεούνται να επιστρέψουν στον Ο.Α.Ε.
ή στο ∆ηµόσιο κατά περίπτωση την αποζηµίωση που έχει καταβληθεί. Η σχετική
αξίωση βεβαιώνεται, µε επιµέλεια της εκκαθαρίστριας ή της αρµόδιας υπηρεσίας του
άρθρου 16 παρ. 2, στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του
Κ.Ε.∆.Ε.. Τυχόν επιπλέον αποζηµίωση του ∆ηµοσίου ως ειδικού διαδόχου του
Ο.Α.Ε., για τυχόν θετική ή αποθετική ζηµία που έχει προξενηθεί δεν αποκλείεται.

Αρθρο: 21
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Περιγραφή ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ
όρου ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥθησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τίτλος Συµπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων της τουριστικής
Αρθρου: νοµοθεσίας.
Λήµµατα: ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
Σύµφωνα µε τις παρ. 1-2 άρθρου 18 Ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α 128) οι
ιδιοκτήτες ή οι εκµεταλλευόµενοι τουριστικά καταλύµατα των
παραγράφων 1 (Α και Β) και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ
118Α') που έχουν λάβει το ειδικό σήµα Ε.Ο.Τ. βάσει του άρθρου 3
του ίδιου νόµου και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση
αυτού: α) 547/1.4.94 (ΦΕΚ 268 Β) του Υπουργού Τουρισµού και β)
Σχόλια: 530268/5.4.94 (ΦΕΚ 268 Β) του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ.,

οφείλουν, κατά την επανυποβολή των δικαιολογητικών για τη
διατήρηση του ειδικού σήµατος Ε.Ο.Τ., να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Τ.:
α) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της
υφιστάµενης κτιριακής εγκατάστασης. Για τη χορήγηση του
πιστοποιητικού υποβάλλεται στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία
µελέτη πυροπροστασίας σύµφωνα µε το κεφάλαιο Β' του π.δ. 71/1988
(ΦΕΚ 82 Α). Εφόσον ληφθούν όλα τα µέτρα και µέσα
πυροπροστασίας, που ορίζονται στη µελέτη χορηγείται από την οικεία
πυροσβεστική υπηρεσία πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας
πέντε (5) ετών. β) Βεβαίωση και τεκµηρίωση µε τεχνικά στοιχεία της
επάρκειας του κτιρίου από πλευράς στατικής, αντισεισµικής και
δοµικής, από δύο διπλωµατούχους µηχανικούς του Πολυτεχνείου και
γ) Βεβαίωση και τεκµηρίωση µε τεχνικά στοιχεία της επάρκειας των
υφιστάµενων εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύµφωνα
µε την παρ. Ζ του προεδρικού διατάγµατος της 20.1.1988 (ΦΕΚ 61
∆). 2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και
για τη χορήγηση ειδικού σήµατος Ε.Ο.Τ. στα τουριστικά καταλύµατα
του άρθρου 21 παράγραφοι 5 και 6 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199
Α).Σύµφωνα µε τη παρ. 7 άρθρου 24 Ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α 128)
Ρύθµιση χρεών προς Ε.Ο.Τ. και Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η προθεσµία για την
υποβολή αίτησης ρύθµισης για εξόφληση των οφειλών προς τον
Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και την Ανώνυµη Εταιρεία
"Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε." σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 21 παρ. 9 του ν. 2741/1999, του άρθρου 9 παρ. 16 του ν.
2837/2000 και της υπ' αριθµ. Τ/1300/31.3.2000 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών και Aνάπτυξης (ΦΕΚ462 Β) παρατείνεται
για έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Σύµφωνα
µε τη παρ. 8 άρθρου 24 Ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α 128) η προθεσµία των
τριών µηνών της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 για την
υποβολή των δικαιολογητικών προς απόκτηση σήµατος λειτουργίας
τουριστικού καταλύµατος παρατείνεται κατά τριάντα (30) ηµέρες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.- Η παρ. 6 τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 3105/2003
(Α΄29/10.2.2003).
Κείµενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. α) Η παρ. 1 Β του
άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α'), αντικαθίσταται. β) Μετά την παρ. 1Β του
άρθρου 2 του ν. 2160/1993, προστίθεται παρ. 1Γ. γ) Στο τέλος της παρ. 12 του
άρθρου 4 του ν. 2160/1993, προστίθενται εδάφια. 2. α) Καθιερώνεται Ειδικό Σήµα
ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα, που χορηγείται σε κάθε µορφής κέντρα
εστίασης και αναψυχής. Με το ειδικό αυτό σήµα πιστοποιείται ότι η συγκεκριµένη
επιχείρηση προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσµάτων ελληνικής κουζίνας σε
συνδυασµό µε αντίστοιχα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών, που
ελέγχεται από το ειδικό συλλογικό όργανο της περ. γ' της παρούσας παραγράφου. β)
Το Ειδικό Σήµα χορηγείται µε απόφαση του Ε.Ο.Τ., ύστερα από σχετική αίτηση της
ενδιαφερόµενης επιχείρησης. γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία
εκδίδεται µετά γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης
του Ειδικού Σήµατος, η διάρκεια ισχύος του, τα ειδικά συλλογικά όργανα ελέγχου

της ποιότητας των εδεσµάτων και της συνολικής προσφοράς των υπηρεσιών, οι
διαδικασίες ελέγχου, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης χορήγησης
του Ειδικού Σήµατος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Στα ειδικά συλλογικά
όργανα της παραγράφου αυτής είναι δυνατόν να µετέχουν εκπρόσωποι φορέων του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. δ) Με την απόφαση χορήγησης του Ειδικού
Σήµατος της παρούσας παραγράφου είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις
που ορίζονται µε την υπουργική απόφαση της περ. γ', τις οποίες καλείται να τηρήσει
η επιχείρηση, προκειµένου να διατηρήσει το Ειδικό Σήµα σε όλη τη διάρκεια ισχύος
του, να τίθενται προθεσµίες πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών και να ορίζονται
πρόσθετοι έλεγχοι. ε) Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη του Ε.Ο.Τ. για αποζηµίωση
τρίτων από τη χορήγηση του Ειδικού Σήµατος. 3.α) Κάθε επάγγελµα, η άσκηση του
οποίου πραγµατοποιείται από φυσικό πρόσωπο και δεν προϋποθέτει επιχειρηµατική
δραστηριότητα, αλλά συνιστά εκµίσθωση εξαρτηµένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου
προς τουριστική επιχείρηση ή απευθείας προς τουρίστες ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς,
είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται τουριστικό επάγγελµα και να υπάγεται στην
εποπτεία του Ε.Ο.Τ.. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ. η οποία
εκδίδεται µετά σύµφωνη γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ. και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να υπάγονται στα
τουριστικά επαγγέλµατα και να προσδιορίζονται εννοιολογικά και άλλα είδη
τουριστικών επαγγελµάτων, εκτός εκείνων τα οποία ρυθµίζονται ήδη από τις
ισχύουσες διατάξεις. β) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται µετά
από γνώµη του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα
προσόντα, τα δικαιολογητικά, οι σχετικές αρµοδιότητες των οργάνων του Ε.Ο.Τ. και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης των τουριστικών
επαγγελµάτων της προηγούµενης παραγράφου και την άσκηση της εποπτείας του
Ε.Ο.Τ. σε αυτά. 4. Η διάταξη του εδαφίου β' της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
2160/1993, αντικαθίσταται. 5. Τα τουριστικά καταλύµατα που τυχόν λειτουργούν
χωρίς Ειδικό Σήµα Ε.Ο.Τ., όλων των λειτουργικών µορφών των παραγράφων 1 και 2
του ν. 2160/1993, µε εξαίρεση τα λειτουργούντα σε κορεσµένες περιοχές, της
απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας αριθ. 538866/ειδ.135/Ε.Ο.Τ./86
(ΦΕΚ 797 Β') δύνανται να λάβουν κατ' εξαίρεση Ειδικό Σήµα Ε.Ο.Τ., εφόσον
υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος. 'Οσον αφορά στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και τις
προϋποθέσεις και διαδικασίες νοµιµοποίησης των καταλυµάτων αυτών εφαρµόζονται
οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 3 και 3 του άρθρου 6 του ν.
2160/1993 και οι σχετικές εκτελεστικές αυτού πράξεις. "6. Οι επιχειρήσεις
ενοικιαζόµενων δωµατίων µε δυναµικότητα άνω των 15 δωµατίων και
ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων µε δυναµικότητα άνω των 20 δωµατίων
που λειτουργούν µε ειδικό σήµα λειτουργίας κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου κατατάσσονται υποχρεωτικά σε αντίστοιχη µε τις τεχνικές προδιαγραφές τις
οποίες πληρούν λειτουργική µορφή και σύστηµα αστέρων κύριων ξενοδοχειακών
καταλυµάτων της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 2του Ν. 2160/1993, εφόσον
πληρούνται και οι λοιπές ισχύουσες νόµιµες προϋποθέσεις. Η παραπάνω κατάταξη
πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Τουρισµού των Περιφερειών, στις
οποίες οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν µέχρι 30.4.2003 τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά του π.δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43 Α'/7.3.2002), του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128
Α'/25.6.2001) και τα λοιπά δικαιολογητικά του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118
Α'/19.7.1993) και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού για
τη χορήγηση ειδικού σήµατος λειτουργίας κύριου ξενοδοχειακού καταλύµατος. Η µη
τήρηση της προθεσµίας αυτής από τον επιχειρηµατία επισύρει ως διοικητική ποινή

την οριστική αφαίρεση του ειδικού σήµατος λειτουργίας ενοικιαζόµενων δωµατίων ή
διαµερισµάτων, η οποία επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας. Νέο ειδικό σήµα λειτουργίας είναι δυνατόν στην περίπτωση αυτή να
χορηγηθεί µόνο για λειτουργική µορφή κύριου ξενοδοχειακού καταλύµατος και
εφόσον υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά. Για όσες επιχειρήσεις
ενοικιαζόµενων δωµατίων σε συγκρότηµα µε δυναµικότητα έως και 20 δωµατίων ή
ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δίχωρων ή τρίχωρων διαµερισµάτων σε συγκρότηµα µε
δυναµικότητα έως και 25 δωµατίων, συµπεριλαµβανοµένων και των καθιστικών
(κατά την έννοια της παραγράφου 4α του άρθρου 4 του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281
Α'/28.12.2000), δεν είναι εφικτή η κατά νόµο µετατροπή και κατάταξή τους σε κύρια
ξενοδοχειακά καταλύµατα, δύνανται κατ' εξαίρεση και µόνο αυτές οι οποίες διέθεταν
ειδικό σήµα λειτουργίας µέχρι και την 28.9.1999, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ν.
2741/1999, να το διατηρήσουν µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ∆ηµιουργία χώρου
υποδοχής πελατών τουλάχιστον 15 µ2 µε ελάχιστη διάσταση 3.00 µ. αυξανόµενο
κατά 1.5 µ2 για κάθε επιπλέον δωµάτιο πέραν των 16, η δηµιουργία δύο
κοινόχρηστων WC, η δηµιουργία χώρου φύλαξης αποσκευών και η δηµιουργία
λινοθήκης ιµατισµού. Για την κατάταξη µε το σύστηµα των κλειδιών, των
ενοικιαζόµενων δωµατίων και επιπλωµένων διαµερισµάτων που έχουν λάβει κατά
την έναρξη ισχύος του Ν. 2741/1999 ειδικό σήµα λειτουργίας, δεν απαιτείται η
υποβολή του δικαιολογητικού του εδαφίου ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.
337/2000 (ΦΕΚ 281 Α'). Για τα καταλύµατα αυτά, εκτός των λοιπών προβλεπόµενων
στη διάταξη του άρθρου 4 του π.δ. 337/2000 δικαιολογητικών, υποβάλλονται και τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α'),
καθώς και παραστατικά στοιχεία δηλωτικά της υφιστάµενης κατάστασης". 7. Τα
δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α'),
για την εξασφάλιση ορίου µέσης κατώτερης πληρότητας των ενοικιαζόµενων
δωµατίων, καταργούνται. 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Γεωργίας προσδιορίζονται οι λειτουργικές µορφές και τάξεις των τουριστικών
καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που υπάγονται σε
χρηµατοδοτικά προγράµµατα για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού ανεξάρτητα από
το φορέα κατάρτισης και εφαρµογής τους. 9. α. Χρέη προς τον Ε.Ο.Τ. από
οποιαδήποτε αιτία, βεβαιωµένα στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) ή µη,
τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσµα µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ή
που καθίστανται και µετά αυτήν ληξιπρόθεσµα και απαιτητά, δύνανται να
ρυθµίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ., µε την οποία µπορεί να ορίζεται η εξόφληση των χρεών
αυτών µε καταβολή είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά σε δόσεις. Μετά την υποβολή της ως
άνω αίτησης του οφειλέτη και µέχρι την εξόφληση του χρέους του κατά τις διατάξεις
του παρόντος, αποκλείεται η εφαρµογή, ως προς τη ρύθµιση της ίδιας οφειλής, των
διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α'), η τυχόν δε αρξάµενη
διαδικασία ρύθµισης βάσει των άρθρων αυτών αναστέλλεται µέχρι την αποπληρωµή
του χρέους κατά τις διατάξεις του παρόντος. Ο αριθµός των δόσεων, οι οποίες δεν
µπορούν να υπερβούν τις 24 µηνιαίες, το ελάχιστο ύψος κάθε δόσεως και οι
απαιτούµενες εγγυήσεις για την πληρωµή αυτών, οι εκπτώσεις επί των
προσαυξήσεων (τόκων υπερηµερίας, ποινικών ρητρών, άλλων επιβαρύνσεων και
λοιπών εξόδων), οι εν γένει προϋποθέσεις της ρύθµισης αυτής, οι συνέπειές της για
τον οφειλέτη, η σχετική διαδικασία και τα παράβολα που απαιτείται να υποβάλλει ο
ενδιαφερόµενος στον Ε.Ο.Τ. για την ως άνω ρύθµιση, καθώς και κάθε σχετική
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµικών. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της

Κυβερνήσεως. β. Η παραγραφή των χρεών της παραγράφου 1, για τα οποία
υποβάλλεται αίτηση της υπαγωγής τους στη ρύθµιση της διάταξης αυτής και
εκδίδεται σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ε.Ο.Τ., αναστέλλεται
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα
που αφορά η ρύθµιση. γ. Για το διακανονισµό τµηµατικής καταβολής οφειλών προς
τον Ε.Ο.Τ. του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί ή υπηρέτησε στον Ε.Ο.Τ.,
βεβαιωµένων στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) ή µη, και οφείλονται
από οποιαδήποτε αιτία από τη σχέση της υπηρεσίας του στον Ε.Ο.Τ., µε εξαίρεση τις
περιπτώσεις υπεξαίρεσης ή απιστίας σε βάρος του Ε.Ο.Τ., δεν οφείλονται
προσαυξήσεις και παράβολα. δ. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.δ.
356/1974 (Κ.Ε.∆.Ε.), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
17 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α'), δεν έχουν εφαρµογή στον Ε.Ο.Τ..

Αρθρο: 22
Ηµ/νία: 28.09.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Τίτλος Αρθρου: Ρύθµιση θεµάτων έρευνας και τεχνολογίας.
Λήµµατα: ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κείµενο Αρθρου
1. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1514/1985,
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 2000/1991, αντικαθίσταται. 2. Η
διάταξη της περίπτωσης η' της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α')
αντικαθίσταται. 3. Η παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται. 4. Στην
περίπτωση β' της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 1514/1985 προστίθεται εδάφιο. 5. Η
παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται.

Αρθρο: 23
Ηµ/νία: 25.06.2001
Ηµ/νία
Ισχύος: 28.09.1999
Περιγραφή
όρου
θησαυρού: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Λήµµατα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Η εντός " " παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 του ν. 2843/2000 (Α' 219), ισχύει,
δε, από 12.10.2000. Σύµφω να µε τη παρ. 1 άρθρου 4 Ν.2919/2001
(ΦΕΚ Α 128) για τη στελέχωση των ερευνητικών και τε χνολογικών
φορέων που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ., των εταιρειών του άρθρου
3 παρ. 5του ν.1514/1985, και των Επιστηµονικών και Τεχνολογικών
Πάρκων του όρθρου 23 του ν. 2741 /1999 µε προσωπικό, είτε µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε µε σύµβαση που θα
διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του προγράµµατος ή έργου
για το οποίο γίνεται η πρόσληψη, και τον καθορισµό των αποδοχών
Σχόλια: του προσωπικού αυτού, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του

δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου έβδοµου του ν. 1955/1991
(ΦΕΚ 112Α) και το άρθρο 5 παρ. 12 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 38 Α),
όπως συµπληρώθηκε µε το δεύτερο άρθρο παρ. 2 του ν. 2261 /1994.
Το εδ. γ της παρ. 1 αντικαταστάθηκε µε τη παρ. 1 άρθρου 5 Ν.
2919/2001 (ΦΕΚ Α 128) του οποίου η ισχύς αρχίζει από 25.6.2001.
Κείµενο Αρθρου
1. α. Το Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο (Ε.Τ.Π.) είναι µία περιοχή ή δίκτυο
περιοχών διαµορφωµένων έτσι ώστε να φιλοξενούν: i) επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή
συνεργασίες ή δίκτυα επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής ή οργανισµούς µε
ερευνητικές ή και µε αναπτυξιακές δραστηριότητες, ii) επιχειρήσεις σύγχρονης
τεχνολογίας που ασχολούνται και µε τις εµπορικές εφαρµογές της, iii) επιχειρήσεις
πώλησης και συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης), προϊόντων, οι οποίες βρίσκουν
ευνοϊκές συνθήκες εργασίας είτε λόγω γειτνίασης µε Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικό 'Ιδρυµα ή
Ινστιτούτο και γενικότερα µε οργανισµούς παραγωγής και µεταφοράς τεχνογνωσίας,
iv) επιχειρήσεις, µεµονωµένες ή συνεργαζόµενες υπό διάφορες µορφές που παρέχουν
ή και αναπτύσσουν υπηρεσίες και προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας ή καινοτοµικού
χαρακτήρα, v) επιχειρήσεις παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, vi)
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. β. Κύριοι στόχοι του Ε.Τ.Π. είναι: i) η διασύνδεση
του παραγωγικού και κοινωνικού χώρου µε τον ερευνητικό και τεχνολογικό ιστό, ii)
η ολοκλήρωση καινοτοµικών ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, καθώς και
η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, iii) η
προώθηση και η οικονοµική ολοκλήρωση καινοτόµων επενδυτικών και
επιχειρηµατικών σχεδίων εκµετάλλευσης, iv) η ανάπτυξη, ανανέωση και διεύρυνση
του φάσµατος των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και των µεθόδων
παραγωγής, εφοδιασµού και διανοµής µε προτεραιότητα στο πεδίο της έρευνας και
τεχνολογίας, v) εισαγωγή νέων µεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης των
επιχειρήσεων, vi) η απόκτηση νέων γνώσεων και η διάδοσή τους είτε αµέσως είτε δια
της παροχής πάσης φύσεως επιστηµονικών, τεχνολογικών, συµβουλευτικών
υπηρεσιών, καθώς και η κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων ή κάθε
ενδιαφερόµενου φυσικού ή νοµικού προσώπου, "γ. ι) Τα Ε.Τ.Π έχουν τη µορφή
ανωνύµου εταιρείας. Ιδρύονται και διέπονται από τις περί ανωνύµων εταιρειών
διατάξεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος. Εφόσον
στο µετοχικό κεφάλαιο ενός Ε.Τ.Π. συµµετέχει το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆., το
καταστατικό υπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονοµικών. ιι )Στο κεφάλαιο και
τη διοίκηση των Α.Ε. µπορεί να µετέχουν το ∆ηµόσιο και κάθε φύσης νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε κερδοσκοπικό ή µη χαρακτήρα. ιιι ) Το
Ε.Τ.Π. µπορεί να συνιστά θυγατρικές εταιρείες ή να µετέχει σε εταιρείες που έχουν
σκοπό που συνδέεται µε τους σκοπούς του Ε.Τ.Π.. Το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου
κατά την ίδρυση, καθώς και τα µερίδια των µετόχων ορίζονται µε το καταστατικό του
Ε.Τ.Π.." δ. i) Τα Ε.Τ.Π. για την εφαρµογή του άρθρου 18 του ν. 2545/1997
λογίζονται "Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.)". ii) Μισθώσεις ή
υποµισθώσεις χώρων που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί σε Ε.Τ.Π. δεν υπάγονται
στις διατάξεις του ν. 813/1978, όπως έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί. ε.
Ακίνητα που έχουν αποκτηθεί και αναπτυχθεί από επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Ε.Τ. για τη
δηµιουργία των Τεχνολογικών Πάρκων Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και Αττικής
ανήκουν κατά το σύνολό τους στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και παραχωρούνται κατά χρήση στις συνιστώµενες Ανώνυµες
Εταιρείες των Ε.Τ.Π. µε την εξαίρεση των κτιρίων που στεγάζουν τα Ερευνητικά
Ινστιτούτα του Ιδρύµατος Τεχνολογίας - Ερευνας (Ι.Τ.Ε.). Οι όροι παραχώρησης

καθορίζονται µε σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ του Ε.Τ.Π. και του Ελληνικού
∆ηµοσίου, εκπροσωπούµενου από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονοµικών. 2.
Το ∆ηµόσιο δύναται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης να
µεταβιβάζει προς οποιοδήποτε πρόσωπο τις µετοχές του Ε.Τ.Π., οι οποίες
περιέρχονται σε αυτό µε οποιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε αιτία. Η διάθεση
γίνεται πάντοτε στο ακέραιο της πραγµατικής τους αξίας. "3. Α. Τα ερευνητικά
αποτελέσµατα και η γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισµούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό µπορεί
να αξιοποιηθεί οικονοµικά µε διάφορους τρόπους, και ιδίως: α. Απευθείας εµπορική
αξιοποίηση µε την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών από τον
ίδιο φορέα στον οποίο παράγεται η γνώση. Στην περίπτωση που ς ο φορέας είναι
ίδρυµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες µπορεί να αναλαµβάνονται
από τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας τους. β. Εκχώρηση
εµπορικής αξιοποίησης µε τη διάθεση από το φορέα παραγωγής γνώσης άδειας
εµπορικής εκµετάλλευσης της γνώσης, έναντι τµήµατος που καθορίζεται µε σύµβαση
εκχώρησης σε άλλο οργανισµό ή επιχείρηση οποιασδήποτε µορφής. γ. Ιδρυση ή
συµµετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης είτε µε τη σύσταση από το φορέα παραγωγής
της γνώσης θυγατρικής επιχείρησης, οποιασδήποτε µορφής για την εµπορική
εκµετάλλευση αυτής, είτε µε τη συµµετοχή του φορέα γνώσης σε από κοινού
δραστηριότητα εκµετάλλευσης µε άλλους οργανισµούς ή επιχειρήσεις. δ.
Τεχνολογικές επιχειρήσεις επιστηµόνων, τεχνολόγων και ερευνητών µε τη
δηµιουργία επιχειρηµατικής δραστηριότητας από τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν
εµπορικά εκµεταλλεύσιµες γνώσεις, στην οποία µπορεί να συµµετέχει µε
οποιονδήποτε τρόπο ο φορέας στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις, καθώς και τρίτα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. ε. Συντονισµός δύο ή περισσότερων από τους ανωτέρω
τρόπους ή και µε άλλο τρόπο. Β. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται τα παρεχόµενα
οικονοµικά και χρηµατοπιστωτικά κίνητρα, οι δικαιούχοι και οι επιδοτούµενες
δαπάνες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών των
χρηµατοδοτούµενων δικαιούχων, ελέγχου, διακοπής και επιστροφής καταβολών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, ο τρόπος
σύστασης των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης της γνώσης και των ερευνητικών
αποτελεσµάτων γενικά και το πλαίσιο λειτουργίας αυτών, το ιδιοκτησιακό καθεστώς,
οι κανόνες δεοντολογίας και ανταγωνισµού, τα θέµατα σύγκρουσης συµφερόντων και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια."

Αρθρο: 24
Ηµ/νία: 28.09.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Κείµενο Αρθρου
1. Η παρ. 16 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 "Οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004" (ΦΕΚ 66 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.
2730/1999 "Σχεδιασµός, ολοκληρωµένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυµπιακών Εργων
και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 130 Α') αντικαθίσταται. Το άρθρο 2 παρ. 2 εδάφιο α' του
α.ν. 598/1968 και το άρθρο 2 παρ. 1 εδάφιο α' αριθµός 1 του προεδρικού διατάγµατος
56/1999 αντικαθίστανται. 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.
2730/1999 αντικαθίσταται. 3. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν.

2598/1998 αντικαθίσταται. β) Στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παρ. 14 το άρθρο 2 του
ν. 2598/1998, οι εντός παρενθέσεως λέξεις "(µελετών, έργων ή προµηθειών)"
αντικαθίστανται µε τις λέξεις "(υπηρεσιών, µελετών, έργων ή προµηθειών)".

Αρθρο: 25
Ηµ/νία: 28.09.1999
Ηµ/νία Ισχύος: 28.09.1999
Τίτλος Αρθρου: Εναρξη ισχύος.
Κείµενο Αρθρου
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις. Κάθε
διάταξη Νόµου αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος καταργείται. Παραγγέλλοµε
τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή
του ως Νόµου του Κράτους.

