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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 167
23 Ιουλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμί−
ζει τη φορολογία του εισοδήματος:
α) των φυσικών προσώπων,
β) των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομι−
κών οντοτήτων.
2. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις
κατηγορίες εισοδημάτων, όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε.,
καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την
υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου
και την παρακράτησή του.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του
Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που προβλέπει η κείμενη νομο−
θεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά.
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α) «φορολογούμενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται
σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε
είδους νομική οντότητα,
γ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με
νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εται−
ρειών με νομική προσωπικότητα,
δ) «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη
οργάνωσης ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας και
κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός,
υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία

ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή
εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύ−
σης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε
μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής
επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χα−
ρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής
εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή δια−
θήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε
φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού
δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες
αστικού δικαίου,
ε) «υπόχρεος σε παρακράτηση»: κάθε πρόσωπο που
υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.,
στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες
ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή,
ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο
συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο
ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγε−
νικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα
ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα:
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα με−
τοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον
τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού,
ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο
κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα
ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τρι−
άντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή
δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης
ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγ−
χου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα
άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή
σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση
άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή
ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής
από τρίτο πρόσωπο.
Άρθρο 3
Υποκείμενα του φόρου
1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία
του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολο−
γητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και
την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που
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5. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου έως τις 22.9.2013, με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από αίτημα
της ΚΕΔΕ, μπορεί να ανατίθεται στην Ελληνική Αστυ−
νομία, σε έναν ή περισσότερους δήμους, η παράλληλη
άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιο−
τήτων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των ανωτέρω
αρμοδιοτήτων κατά το χρονικό αυτό διάστημα.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

23. ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

33. ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Άρθρο 82
Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία
του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις
1. Οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και
κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από
το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται:
1. ΠΕ12.12 – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
2. ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ
3. ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
4. ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
5. ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
6. ΠΕ17.09 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
7. ΠΕ17.13 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
8. ΠΕ18.01 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9. ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10. ΠΕ18.05 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11. ΠΕ18.07 – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
12. ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
13. ΠΕ18.09 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14. ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
15. ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
16. ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
17. ΠΕ18.21 – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ−ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
18. ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
19. ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
20. ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
21. ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
22. ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

24. ΠΕ18.37 – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
25. ΠΕ18.39 – ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
26. ΤΕ01.08 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
27. ΤΕ01.10 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
28. ΤΕ01.11 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
29. ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
30. ΤΕ01.14 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31. ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
32. ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34. ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
35. ΤΕ01.29 – ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ.ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
36. ΤΕ01.30 – ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
37. ΤΕ01.31 – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
38. ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
39. ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
40. ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
41. ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
42. ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
43. ΔΕ01.10 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
44. ΔΕ01.11 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
45. ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
46. ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
47. ΔΕ01.14 – ΚΟΠΤΙΚΗΣ−ΡΑΠΤΙΚΗΣ
48. ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
49. ΔΕ01.16 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
50. ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
2. Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων
τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013,
σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.2. της
παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
3. Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου,
δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα: α) υπάλληλος που είναι
ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος
κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου
πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα,
που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του
ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατη−
γορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
όπως ισχύει, β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η
σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρ−
τώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και
έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ
και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό του−
λάχιστον 67%, γ) υπάλληλος, ο οποίος, δυνάμει νόμου ή
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δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη
γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει
στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με
τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χα−
μηλότερα των 12.000 ευρώ, δ) υπάλληλος του οποίου ο
σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει
του παρόντος νόμου, και ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει
ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής
αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο, ο
οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000
ευρώ.
4. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου, καθώς
και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώ−
ματος εκ των εκπαιδευτικών της παραγράφου 1 του
παρόντος μετατάσσονται υποχρεωτικά με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έως την 22η
Ιουλίου 2013, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία
υπάγονται ή στην εγγύτερη αυτής, εντός της οικείας Πε−
ριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε συνιστώμενες
με την πράξη μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις διοικη−
τικού προσωπικού, της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό
και το Μ.Κ. που κατέχουν, με ταυτόχρονη κατάργηση
ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν,
οργανικών θέσεων της αυτής ή ανώτερης κατηγορίας.
5. Για το σχολικό έτος 2013−2014 και για την ολο−
κλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της β΄ τάξης
ΕΠΑΣ και Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ, μπορεί να προσλαμβάνεται
ωρομίσθιο προσωπικό από τις ανωτέρω καταργούμενες
ειδικότητες.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού
μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτο−
μέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
7. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Θ.15 της παρ.
Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ., ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσε−
ων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, συνιστούν
περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρω−
μένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
8. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159)
η φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος
2013−2014» αντικαθίσταται από τη φράση «καταργούνται
σταδιακά από το σχολικό έτος 2014−2015».
9. Οι εκκρεμείς μετατάξεις των εκπαιδευτικών σε θέ−
σεις διοικητικών υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων του
ν. 1824/1988 (Α΄ 296) και του ν. 4057/2012 (Α΄54) μπορούν
να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας,
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν προς αυτό.
10. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί των
καταργούμενων ειδικοτήτων που υπηρετούν στις σχολι−
κές μονάδες του Σιβιτανίδειου Κοινωφελούς Ιδρύματος
(Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμά−
των) μετατάσσονται υποχρεωτικά έως την 22η Ιουλίου
2013 σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης προσω−
ποπαγείς θέσεις της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και
το Μ.Κ. που κατέχουν, είτε εκπαιδευτικού προσωπικού
στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του
Ιδρύματος είτε διοικητικού προσωπικού στις διοικητικές
υπηρεσίες του Ιδρύματος. Η μετάταξη πραγματοποιείται
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά−
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των, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιδρύματος.
11. Για το σχολικό έτος 2013−2014, ο ποσοτικός προσ−
διορισμός των κενών θέσεων στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των υπηρεσιακών αναγκών,
καθώς και το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό ανά
ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γίνεται με διαπι−
στωτική πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύ−
θυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, με βάση την επεξεργασία και το συσχετισμό
των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των
Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στο άρθρο
7 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) ηλεκτρονικό σύστημα. Με βάση
τον ανωτέρω προσδιορισμό, με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των
εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευ−
σης, που υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες
στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες με την πράξη
μετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσω−
πικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας,
με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή
φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με
ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων,
εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής ή
ανώτερης κατηγορίας. Με την ίδια απόφαση καλούνται
οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετική
αίτηση προτίμησης. Επί των αιτηθέντων εκπαιδευτικών
συντάσσεται αξιολογικός πίνακας κατάταξης με βάση
τα κάτωθι κριτήρια: α) συνολική προϋπηρεσία, β) οικο−
γενειακοί λόγοι, γ) συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των
σχολείων που υπηρέτησαν, δ) κατοχή επιπλέον πτυχίου,
ε) κατοχή μεταπτυχιακού και στ) κατοχή διδακτορικού.
Ο συνολικός υπολογισμός των μορίων γίνεται σύμφω−
να με το άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει. Η κατοχή κάθε επιπλέον πτυχίου
ΑΕΙ αποτιμάται με 5 μονάδες, κάθε μεταπτυχιακού με
7 μονάδες και κάθε διδακτορικού με 14 μονάδες. Με
βάση την κατάταξη στον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα,
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά−
των, οι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται υποχρεωτικά. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και
του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να
ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για
την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
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Άρθρο 83
Πρόγραμμα Ιπποδρομιών
1. Το Γενικό Πρόγραμμα των ιπποδρομιών επί των
οποίων διεξάγεται στοίχημα (εφεξής στον παρόντα
νόμο Ιπποδρομιών) καταρτίζεται με απόφαση του φο−
ρέα που οργανώνει και διεξάγει κατά νόμον Ιπποδρομίες
στην Ελλάδα (Φορέα Ιπποδρομιών) και περιλαμβάνει
τουλάχιστον: (α) τις ημερομηνίες τέλεσης των ιππο−
δρομιακών συγκεντρώσεων, (β) τις ιπποδρομίες κάθε
συγκέντρωσης και τους όρους αυτών, (γ) τον καθορισμό
των κυρίων ιπποδρομιών και τους όρους αυτών, (δ) τον

