Νόµος 1514 της 6/8.2.85.Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής
έρευνας (Α 13)
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 50 Ν.4278/2014,ΦΕΚ Α 157/4.8.2014,η ισχύς
των διατάξεων του ν.3653/2008 ανεστάλη από 30.6.2014, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ.1 της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α' 8) ,µέχρι τις 31.12.2014 (
προηγούµενες παρατάσεις αναστολής µε άρθρο 40 Ν.3734/2009 άρθρο 2
Ν.3822/2010,παρ.6 άρθρου 26 Ν.3879/2010,παρ.3 άρθρου 5 της από 31.12.2011
Π.Ν.Π.,
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 53 παρ.5 Ν.3653/2008,ΦΕΚ Α 49/21.3.2008,
ορίζεται ότι:
"5.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: α) ο ν. 1514/1985
καταργείται, εκτός των άρθρων 13-14,27-29 και 31. Προεδρικά διατάγµατα και
αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση ή σε εφαρµογή του ν. 1514/1985
διατηρούν την ισχύ τους στο µέτρο που δεν αντίκεινται σε διατάξεις του
παρόντος. Τα νοµικά πρόσωπα και οι δηµόσιες υπηρεσίες που έχουν συσταθεί
κατ' εφαρµογή ή κατ' εξουσιοδότηση του ν. 1514/1985 συνεχίζουν να λειτουργούν
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
β) Κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που ρυθµίζει θέµατα του παρόντος
νόµου ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτού".
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν. 1894/1990 (Α 110):
"Οπου στο Ν. 1514/1985 αναφέρεται Υπουργός ή Υπουργός
Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας, για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου εννοείται ο Υπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα προβλεπόµενα
από το άρθρο 25 του Ν. 1514/1985 προεδρικά διατάγµατα
εκδίδονται µετά από σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου της
Ακαδηµίας Αθηνών".
***Για προϋποθέσεις µετάταξης µελών ∆ΕΠ των ΑΕΙ σε
κενές οργανικές θέσεις ερευνητικού προσωπικού των
Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων κλπ., βλέπε παρ. 10
του άρθρου 7 του Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ Α 109).
*** Για την αναλογική εφαρµογή του παρόντος
στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Βλ. Π∆ 77/2000.
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. Τροποποιήσεις του παρόντος στον Ν.2919/2001.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 50 Ν.4278/2014,ΦΕΚ Α 157/4.8.2014,η ισχύς
των διατάξεων του ν.3653/2008 ανεστάλη από 30.6.2014, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ.1
της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α` 8) ,µέχρι τις 31.12.2014 ( προηγούµενες
παρατάσεις αναστολής µε άρθρο 40 Ν.3734/2009 άρθρο 2 Ν.3822/2010,παρ.6 άρθρου
26
Ν.3879/2010,παρ.3 άρθρου 5 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π.,

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 50 Ν.4278/2014,ΦΕΚ Α 157/4.8.2014,η ισχύς
των διατάξεων του ν.3653/2008 ανεστάλη από 30.6.2014, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ.1
της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α` 8) ,µέχρι τις 31.12.2014 ( προηγούµενες
παρατάσεις αναστολής µε άρθρο 40 Ν.3734/2009 άρθρο 2 Ν.3822/2010,παρ.6 άρθρου
26
Ν.3879/2010,παρ.3 άρθρου 5 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π.,
Άρθρο 27
Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)
1. ***Κατηργήθη δια του άρθρου 28 παρ. 9 του Ν. 1733/1987, Α 171.
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2. ***Κατηργήθη δια του άρθρου 28 παρ. 9 του Ν. 1733/1987, Α 171.
3. ***Κατηργήθη δια του άρθρου 28 παρ. 9 του Ν. 1733/1987, Α 171.
4. ***Κατηργήθη δια του άρθρου 28 παρ. 9 του Ν. 1733/1987, Α 171.
5. Εως τη συγκρότηση κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου του Ε.Σ.
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.. το Κ.Π.Ε. εξακολουθεί να λειτουργεί και να διοικείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κατα τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού.
6. Τα Ν.∆ 3891 11958 (ΦΕΚ Α` 191) 4115/1960 (ΦΕΚ Α` 163) και ο Α.Ν.
451/1968 (ΦΕΚ Α` 135) καταργούνται µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της
προηγουµένης παραγράφου. Οι διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση
επιδοµάτων ανθυγιεινής εργασίας λόγω ραδιενέργειας στο προσωπικό που
υπηρετεί στο Κ.Π.Ε.. που θα ενταχθεί στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε., διατηρούνται σε
ισχύ.
7. ***Κατηργήθη δια του άρθρου 28 παρ. 9 του Ν. 1733/1987, Α 171.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 50 Ν.4278/2014,ΦΕΚ Α 157/4.8.2014,η ισχύς
των διατάξεων του ν.3653/2008 ανεστάλη από 30.6.2014, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ.1
της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α` 8) ,µέχρι τις 31.12.2014 ( προηγούµενες
παρατάσεις αναστολής µε άρθρο 40 Ν.3734/2009 άρθρο 2 Ν.3822/2010,παρ.6 άρθρου
26
Ν.3879/2010,παρ.3 άρθρου 5 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π.,
Άρθρο 28
Εθνικό κέντρο έρευνας φυσικών επιστηµών
"∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
1. Ιδρύεται Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.)
"∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" που αποτελεί ν.π.δ.δ. και εποπτεύεται απο τον Υπουργό
Έρευνας και Τεχνολογίας. Στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "∆ηµόκριτος" αναπτύσσεται
έρευνα στους τοµείς της φυσικής χηµείας, βιολογικών επιστηµών,
επιστήµης υλικών, ηλεκτρονικής τεχνολογίας πυρηνικής τεχνολογίας και
πληροφορικής.
2. Ολόκληρη η περιουσία εγκαταστάσεις, όργανα υλικά και λοιπός
εξοπλισµός, που ανήκουν στην Ε.Ε.Α.Ε.. µεταφέρονται αυτοδίκαια από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", εκτός από τα
επιστηµονικά όργανα και γενικά τον εξοπλισµό της ∆ιεύθυνσης Έρευνας
Ραδιενεργών Ορυκτών (∆.Ε.Ρ.Ο.), που είναι απαραίτητος για τη γεωλογική
κοιτασµατολογική έρευνα ραδιενεργών µεταλλευµάτων, που µεταφέρονται,
ύστερα από απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας
(Ε.Ε.Α.Ε.), στο Ι.Γ.Μ.Ε., το οποίο είναι αρµόδιο στο µέλλον για τις
έρευνες αυτές.
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου και µέχρι το τέλος
του οικονοµικού έτους 1985 οι κάθε είδους δαπάνες του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
"∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και της Ε.Ε.Α.Ε. στα θέµατα αρµοδιότητάς της θα βαρύνουν
τον κρατικό προϋπολογισµό (τακτικό και δηµόσιων επενδύσεων) και
εντέλλονται σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της
Ε.Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας. Τα κονδύλια του
προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων (Π.Α.Ε.) της Ε.Ε.Α.Ε. για τα έργα
81370, 113700, 8013700, 8013701 µεταφέρονται στο Ι.Γ.Μ.Ε.
4. α) Το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Α.Ε. κατά τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού µεταφέρεται στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ",
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κρίνεται και εντάσσεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ως προσωπικό
του κέντρου αυτού, εκτός απο το κάθε είδους και σχέσης εργασίας
προσωπικό που απασχολείται στη ∆.Ε.Ρ.Ο. της Ε.Ε.Α.Ε. και αµείβεται απο
τα πιο πάνω µεταφερόµενα κονδύλια του Π.∆.Ε. της Ε.Ε.Α.Ε. ή,
ανεξάρτητα από τον τρόπο αµοιβής του, έχει την ειδικότητα του
µεταλλειολόγου, το οποίο µεταφέρεται στο Ι.Γ.Μ.Ε. Το µεταφερόµενο
προσωπικό µε αίτηση του, που υποβάλλεται από τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού µέχρι και δύο µήνες από τη λήξη των προθεσµιών υποβολής των
αιτήσεων µε µονιµοποίηση κατά το Ν. 1476/1984, δύναται να ζητήσει να
ενταχθεί ανάλογα µε τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα και το χρόνο
υπηρεσίας αυτού. Η ένταξη αυτη ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού
Ενεργειας και Φυσικών Πόρων σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις που
συνιστώνται, διαρθρούνται και διαβαθµίζονται µε την ίδια υπουργική
απόφαση, ύστερα απο γνώµη του ∆.Σ. του Ι.Γ.Μ.Ε. Η εργασιακή σχέση, η
µισθολογική κατάσταση, καθώς και το ασφαλιστικό καθεστώς του µη
εντασσόµενου για οποιοδήποτε λόγο προσωπικού δεν µεταβάλλονται. Οι
αποδοχές του προσωπικού αυτού και λοιπές δαπάνες θα βαρύνουν τα
µεταφερόµενα από την Ε.Ε.Α.Ε. στο Ι.Γ.Μ.Ε. σχετικά κονδύλια του Π.∆.Ε.
Οσοι από το µεταφερόµενο προσωπικό τακτοποιηθούν, ύστερα από αίτηση
τους, κατ` εφαρµογη των διατάξεων του Ν. 1476/1984, θα παραµείνουν ως
υπάλληλοι του ΥΠ.Ε.Τ. Αυτοί έως την παραπάνω τακτοποίησή τους θα
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ι.Γ.Μ.Ε., υπο το καθεστώς που ισχύει
για αυτούς κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.
β) Το επιστηµονικό προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Α.Ε. µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου κρίνεται για
ένταξη κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος νόµου.
γ) Το διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, διατηρώντας
καταρχήν το ίδιο νοµικό καθεστώς που είχε στην Ε.Ε.Α.Ε., µεταφέρεται
και υπηρετεί στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ". Με την επιφύλαξη της παραγρ.
3 του άρθρου 26 του παρόντος νόµου, µε προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται κατα το άρθρο 25, ρυθµίζονται όλα τα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε., οι προϋποθέσεις, οι όροι, τα αρµόδια όργανα
και γενικά η διαδικασία για την πραγµατοποίηση της ένταξης του
προσωπικού σε συνιστώµενες µε τον παρόντα νόµο αντίστοιχες οργανικές
θέσεις, η υπηρεσιακή κατάσταση εκείνων που δεν θα ενταχθούν, κατ
εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 26, καθώς και η δυνατότητα να
διατηρεί το προσωπικό αυτό το ίδιο νοµικό καθεστώς ασφάλισης και
συνταξιοδότησης.
δ) Στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του Α.Ν. 1854/1951 (ΦΕΚ Α`
82), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 9
του Ν. 955/1979 (ΦΕΚ 189 Α ) και του Ν. 1202/1981 (ΦΕΚ 247 Α`), όπου
αναφέρεται "το προσωπικό της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας
(Ε.Ε.Α.Ε." νοείται "όλο το προσωπικό της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής
Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) που λαµβάνει επίδοµα ραδιενέργειας", το οποίο και
θα εξακολουθεί να καταβάλλεται.
ε) Το προσωπικό που κατα τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
απασχολείται πλέον του έτους σε έργα της Ε.Ε.Α.Ε. που εκτελούνται µε τη
µορφή της αυτεπιστασίας, αλλά καλύπτει πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας,
κρίνεται και εντάσσεται σε θέσεις προσωπικού που προβλέπεται στις
διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του νόµου αυτού.
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 50 Ν.4278/2014,ΦΕΚ Α 157/4.8.2014,η ισχύς
των διατάξεων του ν.3653/2008 ανεστάλη από 30.6.2014, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ.1 της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α` 8) ,µέχρι τις 31.12.2014 (
προηγούµενες παρατάσεις αναστολής µε άρθρο 40 Ν.3734/2009 άρθρο 2
Ν.3822/2010,παρ.6 άρθρου 26 Ν.3879/2010,παρ.3 άρθρου 5 της από 31.12.2011
Π.Ν.Π.,
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Άρθρο 29
Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.).
1. α) Το κατα το Ν. 4482/1965 (ΦΕΚ Α` 121) ινστιτούτο
ωκεανογραφικών και αλιευτικών ερευνών (Ι.Ω.Κ.Α.Ε.) µετονοµάζεται σε
Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) το Ε.Κ.Θ.Ε. εποπτεύεται από
το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας και διέπεται ως ερευνητικό κέντρο
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
β) Σκοπός του Ε.Κ.Θ.Ε. είναι: α) Η επιστηµονική έρευνα και µελέτη
της υδρόσφαιρας (θάλασσα - λίµνες - ποτάµια) των ζώντων και µη ζώντων
οργανισµών και των φυσικών ορίων της µε την ατµόσφαιρα το βυθό και την
ακτή. Ειδικότερος σκοπός είναι η µελέτη των φυσικών χηµικών, βιολογικών
και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν και διέπουν τα παραπάνω
συστήµατα των βιολογικών και µη βιολογικών τους πόρων και της
ανθρωπογενούς ή µη αλλοίωσης τους. β) Η συµβολή στην προστασία της
υδρόσφαιρας και των πόρων της. γ) Η ανάπτυξη και αξιοποίηση των πόρων
και των χρήσεων της υδρόσφαιρας µέσω ειδικών τεχνολογιών.
γ) Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών το Ε.Κ.Θ.Ε. καταρτίζει και
εκτελεί ερευνητικά προγράµµατα και εκπονεί µελέτες µε ανάλογο
αντικείµενο συνεργάζεται µε άλλους δηµόσιους φορείς, οργανισµούς,
τοπική αυτοδιοίκηση, νοµικά και φυσικά πρόσωπα επιστηµονικά ιδρύµατα
και µετέχει σε διεθνείς οργανισµούς και επιστηµονικά ιδρύµατα.
Συµβάλλει στην εκπαίδευση και πληροφόρηση του κοινού µε εκδόσεις δι
οργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων, διαλέξεων, τη λειτουργία εκθέσεων,
µουσείων και ενυδρείων και την παροχή εξειδικευµένων εκπαιδευτικών
υπηρεσιών σε Α.Ε.Ι.
2. Το άρθρο 168 του Ν.∆. 420/1970 (ΦΕΚ Α` 27) αντικαθίσταται ως
εξής:
Αρθρο 168
α) Συνιστώνται 65 θέσεις ειδικού επιστηµονικού τεχνικού και
βοηθητικού προσωπικού µε σχέση σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, για πλήρη ή µερική απασχόληση από τις οποίες
τουλάχιστον τριάντα (30) θα καλύπτουν ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες
σε θέµατα βιολογικής - φυσικής - χηµικής - γεωλογικής ωκεανογραφίας
αλιείας, ιχθυοπαθολογίας, µετεωρολογίας, υδροκαλλιεργειών
υδροβιολογίας.
Η κατανοµή των θέσεων αυτών και των υπόλοιπων κατά ειδικότητα, τα
ειδικά προσόντα, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πλήρωσης αυτών θα
καθοριστούν µε προεδρικό διάταγµα που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Ερευνας και Τεχνολογίας.
β) Με απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Κ.Θ.Ε. µπορεί να προσλαµβάνεται το
αναγκαίο για τα ερευνητικά πλοία του Ε.Κ.Θ.Ε. προσωπικό µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου για πλήρη ή
µερική απασχόληση ή κατά πλουν. Επιτρέπεται επίσης µε την ίδια
διαδικασία για τη στελέχωση της ναυτικής υπηρεσίας του ινστιτούτου η
πρόσληψη και του αναγκαίου για την εν γένει διαχείριση των πλωτών µέσων
του Ε.Κ.Θ.Ε. λοιπού ναυτιλιακού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου για πλήρη ή µερική απασχόληση. Οι
όροι αµοιβής και εργασίας του παραπάνω προσωπικού καθορίζονται µε
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών. Ερευνας και Τεχνολογίας.
Εργασίας και Εµπορικής Ναυτιλίας. Η διάταξη αυτη εφαρµόζεται αναλόγως
και για το αντίστοιχο προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης
(Ε.Κ.Ε.Κ.).
γ) Το προσωπικό
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του

Ε.Κ.Θ.Ε. και

γενικά

κάθε

πρόσωπο

εξουσιοδοτηµένο απο αυτό που επιβαίνει σε πλωτά µέσα είτε ιδιόκτητα
είτε ενοικιαζόµενα για όλο το χρόνο πέρα απο το νόµιµο ωράριο παραµονής
του επί του σκάφους που απαιτείται για την εκτέλεση ερευνητικών
προγραµµάτων του Ε.Κ.Θ.Ε. δικαιούται υπερωριακή αµοιβή µε δαπάνες του
κέντρου που χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων.
Επίσης για τις εξαιρετέες ηµέρες του ίδιου χρόνου δικαιούται
αποζηµίωση. Ο αριθµός των ωρών υπερωριακής εργασίας και ο αριθµός των
υπαλλήλων που θα µπορούν να εργάζονται υπερωριακά κατα τις εργάσιµες
και εξαιρετέες ηµέρες καθορίζεται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Οικονοµικών. Έρευνας και Τεχνολογίας και Εργασίας. Στο προσωπικό του
Ε.Κ.Θ.Ε. µπορεί να χορηγηθούν κατα περίπτωση επιδόµατα ανθυγιεινής
εργασίας επικίνδυνης εργασίας και ειδικών συνθηκών εργασίας στα πεδία
έρευνας. Το ύψος και οι κατηγορίες προσωπικού που µπορούν να το λάβουν
ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών Έρευνας και
Τεχνολογίας και Εργασίας ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του Ε.Κ.Θ.Ε.
δ) Το προσωπικό του Ε.Κ.Θ.Ε. και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
µπορεί να µετακινείται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας σύµφωνα µε
τις ανάγκες των ερευνητικών του προγραµµάτων και τις λοιπές υπηρεσιακές
του ανάγκες ύστερα από απόφαση του ∆.Σ.. κατά παρέκκλιση της κείµενης
νοµοθεσίας".
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 50 Ν.4278/2014,ΦΕΚ Α 157/4.8.2014,η ισχύς
των διατάξεων του ν.3653/2008 ανεστάλη από 30.6.2014, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ.1
της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α` 8) ,µέχρι τις 31.12.2014 ( προηγούµενες
παρατάσεις αναστολής µε άρθρο 40 Ν.3734/2009 άρθρο 2 Ν.3822/2010,παρ.6 άρθρου
26
Ν.3879/2010,παρ.3 άρθρου 5 της από 31.12.2011 Π.Ν.Π.,

Άρθρο 32
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην
εφηµερίδα της κυβερνήσεως.
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