ΝΟΜΟΣ: 1284/1982
Ρύθμιση ορισμένων μισθολογικών,
δημοσιολογιστικών θεμάτων.
(ΦΕΚ 114/Α/17.9.1982)

φορολογικών,

δασμολογικών

και

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:
Άρθρο 1
Επέκταση διατάξεων Ν. 754/78 στο προσωπικό ΟΤΑ
Οι διατάξεις του Ν. 754/78 «περί ρυθμίσεως των αποδοχών των δημοσίων
υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ ως και άλλων
τινών συναφών διατάξεων», που με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών, 25639/78 (ΦΕΚ 300/Β/78), επεκτάθηκαν από την 1η Ιουνίου 1978
και στο αναφερόμενο στην απόφαση αυτή προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως, ισχύουν για το αυτό προσωπικό και για το χρονικό διάστημα από 1η
Ιανουαρίου 1978 μέχρι 31η Μαΐου 1978.
Άρθρο 2
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατά το χρόνο άδειας
Όπου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καταβάλλεται σε τακτικούς υπαλλήλους του
Δημοσίου, πολιτικούς και στρατιωτικούς, σε υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ επίδομα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στις
ακόλουθες μόνο περιπτώσεις αδειών:
α) Κανονικής με αποδοχές
β) Ειδικής της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 4111/60.
γ) Κυήσεως και τοκετού και
δ) Αναρρωτικής μέχρι ένα μήνα για κάθε χρόνο
Άρθρο 3
Επίδομα παραπληγικών και παραπληγικών δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και
στρατιωτικών
1. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του Ν. 4169/1961 «περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και
άλλων τινών διατάξεων» καθώς και των Π.Δ/των και αποφάσεων που εκδίδονται με
την εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, μπορούν να εφαρμόζονται και στους
πάσχοντες από τετραπληγία ή παραπληγία δημοσίους υπαλλήλους, πολιτικούς και
στρατιωτικούς, εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και στα πάσχοντα από τις
αυτές νόσους μέλη των οικογενειών τους.
2. Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα γίνεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, προκειμένου για πολιτικούς
δημοσίου υπαλλήλους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και για τα μέλη των
οικογενειών τους και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης,
Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, προκειμένου για στρατιωτικούς υπαλλήλους,
εν ενεργεία και συνταξιούχους καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους.
3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στους πάσχοντες
από τετραπληγία ή παραπληγία υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως, εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και στα πάσχοντα, από τις
αυτές νόσους, μέλη των οικογενειών τους. Η εφαρμογή της ρυθμίσεως αυτής θα
γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας και

Πρόνοιας.
Άρθρο 4
Βασικός μισθός Αρχηγού Λιμενικού Σώματος
Ο βασικός μισθός του Αντιναυάρχου - Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, ορίζεται αυτός
που καταβάλλεται στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων
και στους Αρχηγούς των Σωμάτων Ασφαλείας, που φέρουν το βαθμό Αντιστράτηγου
ή αντίστοιχο τούτου.
Άρθρο 5
Υπολογισμός Α.Τ.Α. πολυθεσιτών
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κατέχει περισσότερες από μία θέσεις, ως αποδοχές
για τον υπολογισμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) της
αριθ.9019/295/82 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών (ΦΕΚ-36 Β'), που
κυρώθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 1249/82 "Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση
φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις", παίρνεται υπόψη το σύνολο
των αποδοχών της παρ. 3 του Κεφ. ΙΙ της απόφασης αυτής, που συγκεντρώνει ο
υπάλληλος από όλες τις θέσεις, τις οποίες (αποδοχές και θέσεις) έχει υποχρέωση να
δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση, στον εκκαθαριστή των αποδοχών της κύριας θέσης
του, από την οποία θα παίρνει και το ανάλογο ποσό της Α.Τ.Α.
Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους που παίρνουν και σύνταξη είτε από το Δημόσιο,
είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τότε που ίσχυσε η αριθ. 9019/295/82
απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών.
Άρθρο 6
Απαλλαγή από δασμούς και φόρους καυσίμων
1. Ανάπηροι με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο
ποδιών που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις παραλαμβάνουν ατελώς επιβατικά
αυτοκίνητα, μπορούν να προμηθεύονται τα προοριζόμενα για την κίνηση των
παραπάνω αυτοκινήτων τους καύσιμα, μέχρι 136 λίτρα κατά μήνα για κάθε
αυτοκίνητο, με απαλλαγή από δασμούς και φόρους.
2. Ο τρόπος χορήγησης της απαλλαγής αυτής θα καθοριστεί με απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών.
Άρθρο 7
Απαλλαγές από το φόρο ακίνητης περιουσίας
1. Προσθέτονται περιπτώσεις (ιδ), (ιε) και (ιστ) στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.
1249/82 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και
άλλες διατάξεις» προσθέτονται περιπτώσεις (ιδ), (ιε) και (ιστ), που έχουν ως
ακολούθως:
«ιδ) Η Τράπεζα της Ελλάδος
ιε) Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
ιστ) Τουριστικές επιχειρήσεις Ελλάδας ΞΕΝΙΑ ΑΕ για όσο χρονικό διάστημα οι
μετοχές της εταιρείας βρίσκονται εξολοκλήρου στα χέρια του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού».
2. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την έναρξη
ισχύος του άρθρου 21 του Ν. 1249/82.
Άρθρο 8
Εξουσιοδότηση για παράταση προθεσμιών

Επιτρέπεται στον Υπουργό των Οικονομικών, σε εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις,
όπως σεισμοί - πλημμύρες ή άλλες θεομηνίες - καθυστερημένες αφίξεις
μηχανογραφικών τριπλοτύπων εισπράξεως σε πολλούς φορολογούμενους απεργίες
- γενικά έκτακτα γεγονότα που δημιουργούν κωλύματα σε ομάδες φορολογουμένων
να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις οφειλές τους, να παρατείνεται με αποφάσεις του τις
προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από
τα Δημόσια Ταμεία.
Άρθρο 9
Δαπάνες αποστολής, στο εξωτερικό υπαλλήλων ή ιδιωτών
Οι δαπάνες αποστολής στο εξωτερικό υπαλλήλων ή ιδιωτών, που μετακινούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 1256/82, οι οποίες
βαρύνουν μέχρι τώρα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1104/80, τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, βαρύνουν στο εξής τον
προϋπολογισμό των κατά περίπτωση Υπουργείων ΝΠΔΔ και Κρατικών ΝΠΙΔ, στα
οποία υπάγονται οι μετακινούμενοι.
Άρθρο 10
Κύρωση Υπουργικών Αποφάσεων
Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσαν, οι ακόλουθες αποφάσεις:
α) Η με αριθ. 24976/736/11.3.1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί χορηγήσεως
μηνιαίου ειδικού επιδόματος στο διδακτικό προσωπικό της Γενικής Εκπαίδευσης»,
που δημοσιεύτηκε στο 124/23.3.1982 Φ.Ε.Κ. τ.Β.
β) Η με αριθ. 49812/1344/15,4,1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Περί χορηγήσεως ειδικού επιδόματος
σε εκπαιδευτικούς της τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως», που
δημοσιεύτηκε στο 257/17.5.1982 ΦΕΚ τ.Β.
γ) Η με αριθ. Κ. 2883/88/26.4.1982 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών «Περί
φορολογίας κερδών από λαχεία» που δημοσιεύτηκε στο 238/5.5.1982 ΦΕΚ τ. Β.
δ) Η με αριθ. Κ 3934/88/ΠΟΛ 101/27.5.1982 απόφαση του Υπουργού των
Οικονομικών «Περί αφορολογήτου ορίου στην ακίνητη περιουσία», η οποία έχει ως
εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην
άμεση και έμμεση φορολογία μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις».
2) Την ανάγκη καθορισμού αφορολόγητου ορίου, στην περίπτωση που η συνολική
αξία της ακίνητης περιουσίας και των δύο συζύγων δεν είναι μεγαλύτερη από το
ποσό των 25.000.000 δραχμών, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε, ότι δε φορολογούνται οι σύζυγοι, στην περίπτωση που η συνολική αξία
της ακίνητης περιουσίας και των δύο δεν είναι μεγαλύτερη των 25.000.000 δραχμών.
2. Η απόφαση αυτή, που η ισχύς της αρχίζει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 23
του Ν. 1249/1982, θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα
κυρωθεί με νόμο.
Ο Υπουργός
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

ε) Η με αριθ. Κ.4385/4/ΠΟΛ 116/14.6.1982 απόφαση του Υπουργού των
Οικονομικών «Περί παρατάσεως προθεσμίας υποβολής δηλώσεως φόρου ακίνητης
περιουσίας», η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην
άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις».
2. Την κατάσταση που δημιουργήθηκε από την καθυστέρηση παραλαβής των
εντύπων των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας από σημαντικό αριθμό
υπόχρεων, αποφασίζουμε:
1. Κατ εξαίρεση, για το οικ. έτος 1982, παρατείνουμε, μέχρι και την 26η Ιουνίου
1982, την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας, η οποία
λήγει στις 15 Ιουνίου ίδιου έτους.
2. Η απόφαση αυτή, που θα κυρωθεί με νόμο, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
στ) Η με αριθ. Φ.841.1/41/207083/1.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Αμύνης και Οικονομικών «περί χορηγήσεως στεγαστικού επιδόματος στους
στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων», η οποία έχει ως εξής:
«ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Έχοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες υπηρετεί το στρατιωτικό
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναγκαζόμενο να μετακινείται συνεχώς και
εντός μικρού χρονικού διαστήματος μαζί ή χωρίς την οικογένεια του,
αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα δαπάνης στεγάσεως, αποφασίζουμε:
2. Χορηγούμε από 1.1.1982 στεγαστικό επίδομα εις τους Αξιωματικούς,
Ανθυπασπιστάς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, ανερχόμενο, κατά
μήνα, ως ακολούθως:
α) Δια τους αγάμους Υπαξιωματικούς μη συμπληρώσαντες έξι ετών πραγματική
στρατιωτική υπηρεσία σε δραχ. τρεις χιλιάδες (3.000).
β) Δι όλους τους αγάμους Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστάς ως και τους αγάμους
Υπαξιωματικούς τους συμπληρώσαντες έξι ετών πραγματική, στρατιωτική υπηρεσία
σε δραχ. πέντε χιλιάδες (5.000).
γ) Δια τους εγγάμους χωρίς τέκνα σε δραχ. επτά χιλιάδες (7.000).
δ) Δια τους εγγάμους με ένα μέχρι δύο τέκνα σε δραχ. εννέα χιλιάδες (9.000).
ε) Δια τους εγγάμους με τρία τέκνα και άνω σε δραχ. δέκα χιλιάδες (10.000).
3. Εξαιρούνται της χορηγήσεως του ανωτέρω επιδόματος οι κάτωθι:
α) Οι μη εν υπηρεσία τελούντες Αξιωματικοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας.
β) Οι υπηρετούντες εις το Πεδίον Βολής Κρήτης.
γ) Οι έφεδροι και κληρωτοί
Αξιωματικοί και Οπλίται θητείας και βραχείας
ανακατατάξεως (μέχρι τριών ετών).
4. Δια την εφαρμογήν της παρούσης λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα που
αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη δια τον προσδιορισμό του φόρου
εισοδήματος:
5. Εφόσον και οι δύο σύζυγοι είναι στρατιωτικοί δικαιούχος του επιδόματος είναι
μόνο ο ένας εξ αυτών.
6. Η αναπροσαρμογή του επιδόματος θα γίνεται ανά τετράμηνο με κοινή απόφαση

Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών, βάσει των αυξήσεων του δείκτη τιμών
καταναλωτού (τιμαρίθμου).
7. Το επίδομα τούτο καταβάλλεται προκαταβολικώς κάθε μήνα δια των μισθοδοτικών
καταστάσεων, είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε κράτηση υπέρ Δημοσίου και
Τρίτων και δικαιολογείται βάσει των μηνιαίων μεταβολών των δικαιούχων.
8. Η παρούσα απόφαση θα κυρωθεί με νόμο.
Αθήναι, 1 Δεκεμβρίου 1981
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
ζ) Η με αριθ. 79721/2184/23.6.1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Πολιτισμού και Επιστημών «περί καθιερώσεως αποζημιώσεως για το φυλακτικό
προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του ΥΠ.Π.Ε. της Ε.Π.Μ.Α.Σ.
και Λ.Ε.Μ.Μ. και Μ.Ε.Λ.Τ.» η οποία έχει ως εξής:
«ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 941/1977 «περί Οργανισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Επιστημών».
2. Την αριθ. 41072/18.6.1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας
Κυβερνήσεως και Πολιτισμού και Επιστημών, με την οποία επεκτείνεται το 5νθήμερο
εβδομάδας εργασίας και στο φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και
Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠ.Π.Ε., καθώς και της Εθνικής Πινακοθήκης και
Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου (ΝΠΔΔ), του Λαογραφικού και
Εθνολογικού
Μουσείου Μακεδονίας (ΝΠΔΔ) και του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης (Δ.Υ.)
ύστερα από σχετικό αίτημα των Συλλόγων των υπαλλήλων του Κλάδου αυτού.
3. Την αριθ. 8652/461/12.2.1980 απόφαση του ΥΠΠΕ «περί των ημερών και ωρών
επισκέψεως στα Μουσεία, τα Μνημεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους του
Κράτους».
4. Την απόλυτη ανάγκη λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων της
Χώρας και κατά την ημέρα του Σαββάτου, αποφασίζουμε:
1) Χορηγούμε ειδική αποζημίωση χιλίων (1.000) δραχμών για κάθε ημέρα
απασχόλησης πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα στο φυλακτικό προσωπικό των
Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΕ, καθώς και της Εθνικής
Πινακοθήκης, του Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, του Λαογραφικού και Εθνολογικού
Μουσείου Μακεδονίας και του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης.
2) Η χορηγούμενη ειδική αποζημίωση των χιλίων (1.000) δραχμών δεν υπόκειται σε
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων, υπόκειται όμως σε φόρο εισοδήματος.
3) Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της
κοινής αποφάσεως περί επεκτάσεως της πενθημέρου εβδομάδας εργασίας και στο
ανωτέρω προσωπικό.
4) Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα
κυρωθεί με νόμο με τη φροντίδα του Υπουργείου Οικονομικών
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Οικονομικών
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
Πολιτισμού και Επιστημών

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
η) Η με αριθ. 63461/1676/3,6,1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «περί καθορισμού αποζημιώσεως Εξεταστικών
Επιτροπών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων», η οποία έχει ως εξής:
«ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ»
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 11 και 68 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 576/1977 (ΦΕΚ
102 τ. Α) «περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 754/1978 (ΦΕΚ 17 τ. Α) «περί ρυθμίσεως των
αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων πολιτικών και στρατιωτικών, των υπαλλήλων
των ΝΠΔΔ ως και άλλων τινών συναφών διατάξεων», όπως συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις των παρ. 4 και 8 της αποφάσεως 118913/4890/24.8.1978 του Υπουργού
Οικονομικών και κυρώθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 955/1979 (ΦΕΚ 189/Α).
3. Τις διατάξεις του αριθ. 217/1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 63 τ. Α) «περί των εξετάσεων των
απολυομένων μαθητών Μέσης Βαθμίδος εκ των
Ιδιωτικών Τεχνικών και
Επαγγελματικών Σχολών και Λυκείων, προς απόκτησιν πτυχίου ισοτίμου και
ισοδυνάμου προς τα απονεμόμενα υπό των δημοσίων Τεχνικών και
Επαγγελματικών Σχολών και Λυκείων απολυτήριο».
4. Το άρθρο 7 του Ν. 967/1979 (ΦΕΚ 213/Α/79) «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως του Ν. 186/1975... κλπ.».
5. Την αριθ. Η. 2771/1980 απόφαση «περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», και
6. Την επιτακτική ανάγκη προσφοράς εκτάκτου έργου και τη μεθόδευση,
προπαρασκευή, οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων των απολυομένων
μαθητών Μέσης Βαθμίδος εκ των Ιδιωτικών Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών
και Λυκείων απόκτηση πτυχίου ισοτίμου κλπ., αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε κατ αποκοπή ή κατά γραπτό δοκίμιο ή κατά ημερησία αποζημίωση τις
αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε όσους θα εργάζονται στις επιτροπές που
συγκροτήθηκαν από το σχολικό έτος 1980-1981 και εφεξής, για την οργάνωση και τη
διεξαγωγή των εξετάσεων των απολυομένων μαθητών Μέσης Βαθμίδος εκ των
ιδιωτικών Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών και Λυκείων προς απόκτηση
πτυχίου ισοτίμου και ισοδυνάμου προς τα απονεμόμενα υπό των Δημοσίων
Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών και Λυκείων, ως ακολούθως:
1. Εξεταστικές Επιτροπές Εποπτείας (άρθρο 3 παρ. 3 και άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ.
217/1981 ΦΕΚ 63 /Α).
α) Πρόεδρος δώδεκα χιλιάδες (12.000) δρχ.
β) Μέλος εννέα χιλιάδες εξακόσιες (9.600) δρχ.
γ) Γραμματεύς οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (8.400) δρχ.
2. Επιτηρητές, άρθρο 5 του Π.Δ. 217/1981. Έκαστος Επιτηρητής, πεντακόσιες (500)
δρχ. για κάθε τρίωρη απασχόληση
3. Ειδικές εξεταστικές Επιτροπές (άρθρο 3 παρ. 2 και άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ.
217/1981).
α) Πρόεδρος δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ.
β) Μέλος εννέα χιλιάδες (9.000) δρχ.
γ) Γραμματεύς επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) δρχ.
Έκαστος εξεταστής μέλος της ανωτέρω επιτροπής δεν δύναται να βαθμολογήσει
πλείονα των τριακοσίων (300) γραπτών δοκιμίων (άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ.
217/1981).
Η δαπάνη για την πληρωμή αυτών που ορίζονται με αυτή την απόφαση θα βαρύνει
την πίστωση του Κ.Α. 0261 και Φ. 30630.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί

με νόμο.
Οι Υπουργοί
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ
Οικονομικών
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ
θ) Η με αριθ. 74230/ΙΙΙ - 176/10.6.1982 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών
«περί παρατάσεως προθεσμιών για την καταβολή φόρων», η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρ. 4, 5 και 6 του ν.δ./τος 356/1974 «περί
Κώδικος Εισπράξεως Δημ. Εσόδων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ. 4242/1962 «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα.
3. Το γεγονός ότι τα μηχανογραφικά τριπλότυπα είσπραξης, που στέλνονται από το
ΜΗ.Κ.Υ.Ο. για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος οικ. έτους 1982 εφάπαξ,
έφθασαν σε πολλούς φορολογούμενους μετά την προθεσμία καταβολής που έληξε
στις 10.5.82 με αποτέλεσμα να χάσουν το δικαίωμα της έκπτωσης 10%.
4. Το γεγονός ότι λόγω της απεργίας των Τραπεζικών Υπαλλήλων πολλοί
φορολογούμενοι βρίσκονται σε αδυναμία να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους του
φόρου εισοδήματος, οικ. έτους 1982, που λήγουν στις 10.6.1982.
Αποφασίζουμε
α) Όσοι φορολογούμενοι πήραν εκπρόθεσμα τα μηχανογραφικά τριπλότυπα
είσπραξης για την πληρωμή εφάπαξ του φόρου εισοδήματος οικ. έτους 1982, λήξης
10.5.1982, μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέχρι 18.6.1982 και να τύχουν
της έκπτωσης 10% ή να πληρώσουν χωρίς προσαυξήσεις τις μέχρι 10.5.1982
ληξιπρόθεσμες δόσεις.
Η είσπραξη θα γίνει με χειρόγραφα μηχανογραφικά τριπλότυπα είσπραξης.
Η διαπίστωση για την καθυστερημένη παραλαβή απ το φορολογούμενο των ως άνω
στοιχείων, γίνεται με την κατάθεση εκ μέρους του υπεύθυνης δήλωσης του Ν.Δ.
105/1969.
Προθεσμίες καταβολής χρεών στα Δημόσια Ταμεία είτε πρόκειται περί βεβαιωμένων
είτε πρόκειται περί καταβαλλομένων με υποβολή δήλωσης, που λήγουν τη
10.6.1982, παρατείνονται μέχρι και τη 18.6.1982.
γ) Δεν απαιτείται η κατάθεση απ το φορολογούμενο του φακέλλου, που περιέχει το
μηχανογραφικό τριπλότυπο είσπραξης κατά την εφαρμογή της απόφασης μας αριθ.
62812/111 - 175/15.5.1981.
δ) Κατά τη διάρκεια της πιο πάνω απεργίας των Τραπεζικών, τα Δημόσια Ταμεία και
τα Τελωνεία θα δέχονται μετρητά ανεξάρτητα απ το ύψος αυτών, για την πληρωμή
των καταβαλλομένων χρεών (στα Δημόσια Ταμεία ή Τελωνεία).
Η απόφαση αυτή να κυρωθεί νομοθετικά.
Ο Υπουργός
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ»
ι) Η με αριθ. 78031/111 - 176/111 - 101/18.6.1982 απόφαση του Υπουργού των
Οικονομικών «περί παρατάσεως προθεσμιών για την καταβολή φόρων», η οποία
έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 4, 5 και 6 του ν.δ./τος 356/1974 «περί Κώδικος
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ./τος 4242/1962 «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα.
3. Το γεγονός ότι τα μηχανογραφικά τριπλότυπα είσπραξης, που στέλνονται από το
ΜΗ.Κ.Υ.Ο. για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος οικ. έτους 1982 εφάπαξ,
έφθασαν σε πολλούς φορολογούμενους μετά την προθεσμία καταβολής που έληξε
στις 10.5.82 με αποτέλεσμα να χάσουν το δικαίωμα της έκπτωσης 10%.
4. Το γεγονός ότι λόγω της Απεργίας των Τραπεζικών Υπαλλήλων πολλοί
φορολογούμενοι βρίσκονται σε αδυναμία να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους του
φόρου εισοδήματος οικ. έτους 1982, που λήγουν στις 18.6.1982.
Αποφασίζουμε
α) Παρατείνονται οι προθεσμίες που καθορίστηκαν με την απόφαση μας αριθ.
74230/ΙΙΙ - 176/10.6.1982 μέχρι και την 25.6.1982, εκτός της προθεσμίας για την
καταβολή της δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικ. έτους 1982,
που έληγε στις 18.6.1982 και η οποία παρατείνεται μέχρι και 10.7.1982.
β) Επίσης, παρατείνονται μέχρι και την 25.6.1982 οι προθεσμίες καταβολής χρεών
προς το Δημόσιο, που έληξαν ή θα λήξουν από 27 Μαΐου 1982 μέχρι και 24 Ιουνίου
1982.
Η απόφαση αυτή να κυρωθεί νομοθετικά.
Ο Υπουργός
ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ»
ια) Η με αριθ. 81203/Ε/25 Ιουνίου 1982 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών
«περί παρατάσεως προθεσμιών για την καταβολή φόρων», ή οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 4, 5 και 6 του Ν.Δ. 356/74 «περί Κώδικος Εισπράξεων
Δημοσίων Εσόδων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ. 4242/62 «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων».
3. Τις διατάξεις του άρθρ. 62 του Νόμου 814/1978 «περί συμπληρώσεως και
τροποποιήσεως φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων».
4. Το γεγονός ότι λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας των Τραπεζικών Υπαλλήλων
πολλοί φορολογούμενοι βρίσκονται σε αδυναμία να εξοφλήσουν τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις που λήγουν στις 25 Ιουνίου 1982, αποφασίζουμε:
α) Παρατείνονται μέχρι 5 Ιουλίου 1982 οι προθεσμίες καταβολής χρεών προς το
Δημόσιο, που έληξαν ή θα λήξουν το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου 1982 έως 4
Ιουλίου 1982, εκτός από τις προθεσμίες καταβολής των δόσεων φόρου εισοδήματος
οικ. έτους 1982 που παρατάθηκαν μέχρι 10 Ιουλίου 1982 με την απόφαση μας αριθ.
78031/111 - 176/111 - 1/18.6.1982.
β) Παρατείνεται ή προθεσμία καταβολής της τρίτης δόσης τελών κυκλοφορίας οικ.
έτους 1982 λήξεως 25 Ιουνίου 1982 μέχρι 5 Ιουλίου 1982.
Η απόφαση αυτή να κυρωθεί νομοθετικά.
Ο Υπουργός
ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ»

ιβ) Η με αριθ. 85019/111 -176/5.7.1982 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών,
«περί παρατάσεως προθεσμιών για την καταβολή φόρων» η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Ν.Δ. 356/1974 «περί Κώδικος
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ. 4242/1962 «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Νόμου 814/1978 «περί συμπληρώσεως και
τροποποιήσεως φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων».
4. Το γεγονός ότι λόγω της συνεχιζόμενης εργασίας των Τραπεζικών Υπαλλήλων,
πολλοί φορολογούμενοι βρίσκονται σε αδυναμία να εξοφλήσουν τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις, που λήγουν στις 5 Ιουλίου 1982, αποφασίζουμε:
α) Παρατείνονται μέχρι 10 Ιουλίου 1982 οι προθεσμίες καταβολής χρεών προς το
Δημόσιο, που έληξαν ή θα λήξουν στο χρονικό διάστημα από 27 Μάιου 1982 έως 9
Ιουλίου 1982, είτε πρόκειται περί βεβαιωμένων χρεών είτε περί καταβαλλόμενων με
την υποβολή δηλώσεως.
β) Οι φορολογούμενοι που έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα εισπράξεως
και πληρώνουν το φόρο εισοδήματος με μηχανογραφικά τριπλότυπα τύπου Δ, των
οποίων προηγούμενες δόσεις φόρου εισοδήματος οίκον, έτους 1982 έχουν
παραταθεί μέχρι 10 Ιουλίου 1982, θα πληρώσουν την τέταρτη δόση λήξεως 10
Ιουλίου 1982 μαζί με την πέμπτη δόση που λήγει στις 10 Αυγούστου 1982, χωρίς να
επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το χρονικό διάστημα
από 10 Ιουλίου 1982 μέχρι 10 Αυγούστου 1982.
Η απόφαση αυτή να κυρωθεί νομοθετικά.
Ο Υπουργός
ΔΗΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ»
ιγ) Η με αριθ. Ε. 9292/1398/9.7.1982 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών,
«περί παρατάσεως προθεσμίας υποβολής δηλώσεως φόρου υπεραξίας Ν. 1249/82»
η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 και της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.
1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα
και άλλες διατάξεις».
2) Την κατάσταση που δημιουργήθηκε από την απεργία του προσωπικού των
Τραπεζών, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε μέχρι και την 30 Ιουλίου 1982, την προθεσμία υποβολής των
δηλώσεων του φόρου υπεραξίας Ν. 1249/1982 και καταβολής της πρώτης δόσης του
φόρου υπεραξίας, η οποία λήγει στις 10 Ιουλίου του ίδιου έτους.
Ο Υπουργός
ΔΗΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ»
Άρθρο 11

Ανάκληση απόφασης
1. Ανακαλείται η Μ.1544/216/81 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, που
κυρώθηκε με το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 1160/81 «περί αυξήσεως των αποδοχών
των Δημοσίων Υπαλλήλων, Πολιτικών και Στρατιωτικών, των υπαλλήλων ΝΠΔΔ,
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών
και άλλων τινών διατάξεων» με την οποία είχε δοθεί το δικαίωμα για ατελή είσοδο σε
κάθε είδους θέαμα στα μέλη της Πανελληνίου Ενώσεως Συντακτών και
Ανταποκριτών Διεθνών Ειδησεογραφικών Πρακτορείων.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 254/1973 αντικατασταίνεται ως εξής:
«2. Η εποπτεία και ο έλεγχος των κέντρων του παρόντος νόμου κατά τις ώρες
λειτουργίας τους, ασκείται από συνεργεία που αποτελούνται από φορολογικά όργανα
ή από φορολογικά και αστυνομικά όργανα, σύμφωνα με απόφαση των αρμοδίων
κατά περίπτωση Υπουργών. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται η αποζημίωση των
οργάνων αυτών για την πρόσθετη εργασία που θα προσφέρουν και κάθε άλλη
λεπτομέρεια αναγκαία για την άσκηση της εποπτείας αυτής».
Άρθρο 12
Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/20 δεν εφαρμόζεται στις γενικές
συνελεύσεις τραπεζικών και άλλων ανώνυμων εταιρειών του άρθρου 9 του Ν.
1232/82 που συνήλθαν εντός της οριζόμενης από το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.1232/82
προθεσμίας για τη λήψη αποφάσεως περί εκλογής νέων μελών του διοικητικού
συμβουλίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 1232/82 η
περί επικυρώσεως εκλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου τους σε
αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποβιωσάντων ή κηρυχθέντων εκπτώτων.
Εκκρεμείς δίκες κάθε βαθμού που αφορούν αμφισβήτηση εγκυρότητας των
παραπάνω γενικών συνελεύσεων λόγω μη τηρήσεως της διατάξεως της παρ. 3 του
άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/20 καταργούνται.
Δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τέτοια αμφισβήτηση παραμένουν σε ισχύ αν
κατά τη δημοσίευση του παρόντος είχα καταστεί αμετάκλητες.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σ αυτόν, αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήναι, 16 Σεπτεμβρίου 1982
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήναι, 17 Σεπτεμβρίου 1982

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ

