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Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων 
στις εργασιακές οχέοεις και άλλες διατάζεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής 
^ηφισ-ίέντα νόμον: 

Άρ·3ρο 1. 

Πεδίο εφαρμογής. 

Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στους εργαζό¬ 
μενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
και σε όσους ασκούν ελευθέρια επαγγέλματα. 

'Αρ·3ρο 2. 

Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική 
κατάρτιση. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του 
παρόντος νόμου, απαγορεύεται κάλε διάκριση με βάση το φύ¬ 
λο και την οικογενειακή κατάσταση: 

α) στην πρόσβαση, στο περιεχόμενο και στην εφαρμογή 
προγραμμάτων ή συστημάτων επαγγελματικού προσανατολι¬ 
σμού, επαγγελματικής κατάρτισης μαθητείας, μετεκπαί¬ 
δευσης. επιμόρφωσης, εκπαίδευσης για αλλαγή επαγγέλμα¬ 
τος. λαϊκής επιμόρφωσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης 
των εργαζομένων ή των οικογενειών τους και γενικά προ¬ 
γραμμάτων. που συντελούν στην πνευματική, οικονομική και 
κοινωνική τους εξέλιξη και ανάπτυξη και 

β) στη συμμετοχή σε εξετάσεις και στον κα-ύορισμο των 
προϋποθέσεων απόκτησης ή απονομής διπλωμάτων, πιστο¬ 
ποιητικών ή άλλων τίτλων σπουδών, κα·$ώς και στη χορή¬ 
γηση υποτροφιών και εκπαιδευτικών αδειών ή στην παροχή 
άλλων σπουδαστικών ευεργετημάτων. 

Άρ·8ρο 3. 

Π ρόσβαση στην απασχόληση. 

1. II πρόσβαση σε όλους τους κλάδους και βαθμίδες κά·3ε 
απασχόλησης γίνεται αδιακρίτως φόλου και οικογενειακής 
κατάστασης. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10, του 
παρόντος νόμου, στις δημοσιεύσεις, αγγελίες, διαφημίσεις, 
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προκηρύξεις, εγκυκλίους και κανονισμούς, που αφορούν επιλο¬ 
γή ττ,ροσώπων για την κάλυψη κενών δεσεων εργασίας, την 
παροχή εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης η τη χο¬ 
ρήγηση επαγγελματικών αδειών, απαγορεύεται να γίνεται α¬ 
ναφορά στο φύλο ή στην οικογενειακή κατάσταση ή να χρη¬ 
σιμοποιούνται κριτήρια και στοιχεία τον έστω και έμμεσα κα¬ 
ταλήγουν σε διάκριση, των φύλων. 

3. Ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηδεί την πρόσληψη γυ¬ 

ναίκας λόγω εγκυμοσύνης. 

Σε εργασίες όπου για την πρόσληψη είναι αναγκαία η προσ¬ 
κόμιση ιατρικής βεβαίωσης, η έγκυος προσλαμβάνεται χωρίς 
την ιατρική αυτή βεβαίωση, εφόσον οι ιατρικές εξετάσεις που 
απαιτούνται είναι επικίνδυνες για την υγεία της ίδιας ή του 
εμβρύου. Στην περίπτωση αυτή, η προσκόμιση της ιατρικής 
βεβαίωσης γίνεται μετά τη λήξη της λοχείας. 

Άρδρο 4. 

Αμοιβή εργαζομένων. 

1. Άνδρες και γυναίκες δικαιούνται ίση αμοιβή για ίσης 
αξίας εργασία. 

2. Ως αμοιβή νοείται ο μισθός και κάδε άλλη πρόσδετη 
παροχή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στον εργαζό¬ 
μενο, άμεσα ή έμμεσα, σε χρήμα ή σε είδος, ως αντάλλαγ¬ 
μα της προσφερόμενης εργασίας. 

3. Ιί κατάταξη των επαγγελμάτων για τον καθορισμό 
των αμοιβών πρέπει να βασίζεται σε κοινά κριτήρια για τους 
εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες και να εφαρμόζεται χωρίς 
διακρίσεις φύλου. 

4. Δικαιούχος των επιδομάτων γάμου είναι η οικογένεια και 
των επιδομάτων παιδιών τα παιδιά. 

5. Τα επιδόματα γάμου και παιδιών που καθιερώνονται 
για πρώτη φορά ή επαναρυδμίζονται χορηγούνται στο εξής 
στο ακέραιο σε κάδε εργαζόμενο σύζυγο ή γονέα ανεξαρτή¬ 
τως φύλου. 

Άρδρο 5. 

Όροι εργασίας και επαγγελματική εξέλιξη. 

1. Απαγορεύεται κάδε διάκριση με βάση το φύλο του ερ¬ 
γαζομένου , όσον αφορά τους όρους, τις συνθήκες εργασίας και 
την επαγγελματική του εξέλιξη και σταδιοδρομία. 

2. Η υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων και η απα¬ 
σχόλησή τους κατά τις Κυριακές και αργίες γίνεται με τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τα δύο φύλα. 

ΆρδρΟ 6. 

Απαγόρευση καταγγελίας. 

Απαγορεύεται η καταγγελία της σχέσης εργασίας και α) για 
λόγους που αναφέρονται στο φύλο και 6) όταν γίνεται ως 
αντίδραση του εργοδότη εξαιτίας δικαστικής ή άλλης ενέρ¬ 
γειας του .εργαζομένου, που έχει ως σκοπό την ισότητα των 
φύλων στις εργασιακές σχέσεις. 

Άρδρο 7. 

Πληροφόρηση των εργαζομένων. 

1. Ο’. συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να ενη¬ 
μερώνουν τους, εργαζόμενους για το περιεχόμενο του νόμου 
αυτου και τα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίησή του και 
για την εξασφάλιση της αρχής της ισότητας αμοιβής και 
ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων. 

2. Οι εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν τις συνδικα¬ 
λιστικές οργανώσεις στην ενημέρωση αυτή που γίνεται ή έγ¬ 
γραφους σε πίνακες ανακοινώσεων που βρίσκονται στην επι¬ 
χείρηση ή προφορικά ή με διανομή εντόπιον στους χώρους 
εργασίας, έκτος του χρονου απασχόλησης ή με άλλο πρόσφορο 
τρόπο. 

3. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας υποχρεούνται να 
παρέχουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους εργαζό¬ 
μενους ατομικά, κάδε πληροφορία και στοιχείο που αναφέρε- 
ται στα -δέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν. 

Άρδρο 8. 

Σύσταση υπηρεσιών ισότητας των φύλων. 

1. Στη Διεύδυνση Όρων Εργασίας της Κεντρικής Υπη¬ 
ρεσίας του Υπουργείου Εργασίας συνιστάται «Τμήμ» Ισότητας 
των Φύλων». 

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ανήκει: 

α) η συλλογή στοιχείων και στατιστικών δεδομένων για 
τη δέση της εργαζόμενης γυναίκας στην Ελλάδα και η πα- 
ρακολοόδηση της εφαρμογής ειδικών μέτρων για την προώ- 
δηση της ισότητας ευκαιριών για τα δύο φύλα και την εξά¬ 
λειψη των ανισοτήτων στις εργασιακές σχέσεις. 

β) η ενημέρωση των εργοδοτών, των εργαζομένων, των 
συνδικαλιστικών και των γυναικείων οργανώσεων, σχετικά 
με τα μέτρα που λαμβάνονται για την ισότητα των φύλων 
στις εργασιακές σχέσεις. 

γ) η συνεργασία με το Συμβούλιο Ισότητας των Δύο Φύλων 
του άρδρου 6 του Ν. 1288/1982 (ΦΕΚ 120/Α') καδώς και 
η επεξεργασία σχεδίων νόμων και διοικητικών πράξεων που 
αναφέρονται στην ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέ¬ 
σεις. 

2. Σε όλες τις Βπιδεωρήσεις Εργασίας (Δ/νσεις, Τμή¬ 
ματα και Γραφεία) συνιστάται Γραφείο Ισότητας των Φύλων. 

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκει: 

α) η παρακολούδηση της εφαρμογής των διατάξεων του 
νόμου αυτού, η επισήμανση διακρίσεων και η άμεση ενημέρω¬ 
ση του τμήματος ισότητας των φύλων της προη(γοόμενης πα¬ 
ραγράφου, 

β) η συνεργασία και ενημέρωση των κατά τόπους νομαρ¬ 
χιακών επιτροπών ισότητας και 

γ) η κατάρτιση και υποβολή, κατά τους μήνες Ιανουάριο 
και Ιούλιο κάδε έτους, έκδεσης στην οποία αν αφόρετα: η 
δραστηριότητά του κατά το προηγούμενο εξάμηνο, τα προ¬ 
βλήματα που εμφανίστηκαν κατά την εφαρμογή των σχετι¬ 
κών με την ισότητα των φύλων διατάξεων και προτάσεις για 
την αντιμετώπισή τους. 

Άρδρο 9. 

Σύσταση τμήματος στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. 

1. Συνιστάται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας της Κεν¬ 
τρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, ειδικό Τμήμα 
«Ισότητας των Φύλων». 

Το Τίμημα αυτό απαρτίζεται: 

α) από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, 
ως Πρόεδρο, 

β) από ένα μέλος του Συμβουλίου Ισότητας των Δύο Φύ¬ 
λων του άρδρου 6 του Ν. 1288/1982, 

γ) από έναν ανώτερο υπάλληλο της Διεύδυνσης Όρων 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, 

δ) απο έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων και 

ε) από έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών. 

Εισηγητής είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπάλληλος 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας. 

/ Τα μέλη του τμήματος, τακτικά και αναπληρωματικά, ο¬ 
ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Τα τρία (3) 
τουλάχιστον από τα μέλη είναι γυναίκες. 

2. Η λειτουργία του τμήματος, η απαρτία και η δητεία 
των μελών διεπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για το 
Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. 

3. Το Τμήμα γνωμοδοτεί για σχέδια νόμων, διοικητικών 
πράξεων και γενικά για δέματα που αναφέρονται στην ισό- 
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τητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις, εφόσον παραπέμπον- 
ται σ’ αυτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Άρδρο 10. 

Ειδικές ρυθμίσεις. 

1. Δεν θίγονται με το νόμο αιυτόν: 

α) ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών 
που ρυθμίζουν -δέματα προστασίας της εγκυμοσύνης και της 
μητρότητας και 

(δ) διατάξεις που δεσπίζουν απαγόρευση απασχόλησης προ¬ 
σώπων του ενός φύλου σε ορισμένες επαγγελματικές δραστη¬ 
ριότητες ή απαγόρευση επαγγελματικής τους κατάρτισης 
για τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον το φύλο συνιστά παρά¬ 
γοντα αποφασιστικής σημασίας. 

2. Δεν αποτελούν διάκριση, ούτε δίγονται μέτρα που λαμ- 
έάνονται υπέρ του ενός μόνο φύλου, όταν συμβάλλουν στην κα¬ 
ταπολέμηση της ανισότητας και στην αποκατάσταση της ι¬ 
σότητας ευκαιριών. 
Τέτοια μέτρα είναι ιδίως προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης, κίνητρα για την απασχόληση σε επαγγελματι¬ 
κούς τομείς, όπου η εκπροσώπηση του ενός φύλου είναι μι- 
κρή και ειδική μέριμνα για πρόσωπα με ιδιαίτερες οικογενεια¬ 

κές υποχρεώσεις. 
3'. Η ειδική αναφορά του ενός μόνο φύλου σε διαφημίσεις, αγ¬ 

γελίες και προκηρύξεις δεν συνιστά διάκριση σε βάρος του άλ¬ 
λου φύλου, ήταν είναι αναγκαία επειδή η εργασία και το 
αποτέλεσμά της μόνο από το φύλο αυτό μπορούν να παρασχε- 

δούν. 

Άρδρο 11. 

Τροποποιούμενες διατάξεις. 

Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού αντικαδίσταν- 

ται οι παρακάτω- διατάξεις: 

1. Το π:ώτο εδάφιο του άρδρου 33 του Β. Δ/τος της 
14/26.8.1913 (ΦΕΚ 165/Α') ως εξής: 

«Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση προσώπων κάτω του 
18ου έτους για τον καδαρισμό και λίπανση αξόνων των κι¬ 
νητήρων, των μηχανισμών μετάδοσης της κινητήριας δύνα¬ 
μης και μηχανημάτων, ενόσω- βρίσκονται σε κίνηση, καδως 
επίσης και στους ατμοκρουνούς των εργοστασίων». 

2. Η εισαγωγική φράση του άρδρου 36 του Β. Δ/τος της 
14/26.8.1913 ως εξής: 

«Θεωρούνται, κατά το άρδρο 17 του Ν. ΔΚΘ', επικίνδυ¬ 
νες για τη σωματική ακεραιότητα προσώπων κάτω των 16 
ετών, οι εργασίες των εξής βιομηχανικών κλάδων και απα¬ 
γορεύεται η απασχόλησή τους σε τέτοιες επικίνδυνες εργα¬ 

σίες, δηλ.:». 
3. Η εισαγωγική φράση του άρδρου 37 του Β. Δ/τος της 

14/26,8.1913 ως εξής: 

«Θεωρούνται, κατά το άρδρο 17 του Ν. ΔΚΘ', επικίν¬ 
δυνες για την- υγεία και τη σωματική ακεραιότητα προσώ¬ 
πων κάτω των 16 ετών και απαγορεύονται οι εξής ειδ’./.ες 
εργασίες στις ακόλουδες βιομηχανίες:». 

4. Το άρδρο 21 του Β. Δ/τος της 16.3.1923 (ΦΙΕΚ 
91/Α) ως εξής: 

«Άρδρο 21. 

ϋι χειρ-ι-ζΰμενοι τα μηχανήματα εξετάζονται προηγου¬ 
μένως από το μηχανοδηγό, ο οποίος οφείλει να πεισδ-εί ότι 
είναι ικανοί για την εργασία αυτή. Σε χαμένα δεν επιτρέ¬ 
πεται να αναμιγνύεται σε εργασία ξένη προς την ειδικό¬ 
τητά του. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής αποβάλλον¬ 
ται από την εργασία». 

5. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρδρου μόνου του Π. Δ/τος 
της 18/23.12.1926 (ΦΕΚ 437/Α') ως εξής: 

«Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση προσώπων κάτω τον 
Ί5ου έτους στην επεξεργασία καπνού. Η απαγόρευση αυτή 
α-φορά την εργασία του ανοίγματος των δεμάτων και δια¬ 

λογής ,των φύλλων, της ζύμωσης και καδάρισης των σω¬ 
ρών που έχουν1 ζυμωδ,εί, της αποξήρανσης σε κλειστά μέρη 
καδώς ικαι την εργασία στη βιομηχανία του καπνού, της 
κοπής και συ-σκευασίας και της κατασκευής σιγαρέττων». 

6. Το άρδρο μόνο του Π. Δ/τος της 11/17.10.1932 
(ΦΕΚ 371/Α') ως εξής: 

- «Αναγορεύεται η χρησιμοποίηση στα ορειχ.αλκουργεία 
προσώπων κάτω του 18-ου έτους». 

7. Το άρδρο 4 του Β. Δ/τος της 10.9.1937 (ΦΕΚ 
405/Α') ως εξής: 

«Άρδρο 4. 

Απαγορεύεται η απασχόληση προσώπων ηλικίας κάτω 
-των 18 ετών σε μηχανήματα κατεργασίας ξύλου». 

8. II περίπτωση 3 του άρδρου 11 του Α.Ν. 1204/ 
1938 (ΦΕΚ 177/Α') ως εξής: 

«3. Να μην προσλαμβάνουν στις εργασίες τους πρόσωπα 
κάτω των 18 ετών. 

Στους κάτω των 18 ετών μισδωτοός απαγορεύεσαι και 
•η ανάδεση της σάροσσης και γενικά της καδαριότητας 
των εργαστηρίων και των τόπων εργασίας. 

Σ-ε όλη τη διάρκεια της σάρωσης οι καδαριστές πρέπει 
να φορούν- αναπνευστικές προσωπίδες. 

Πρόσωπα κάτω των 18 -ετών, εφόσον έχουν συμπληρώ¬ 
σει το 15ο έτος, μπορεί να προσλαμβάνονται μόνο ως μα- 
δητευόμενοι για επαγγελματική εκπαίδευση και να απα¬ 
σχολούνται στην παρασκευή και χρήση μολυβδούχων χρω¬ 
μάτων μέχρι τέσσερις ώρες την ημέρα». 

9. Το άρδρο 15 του Β. Δ/τος 464/1968 (ΦΕΚ 153/ 
Α') ω-ς εξής: 

«Άρδρο 15. 

Απαγορεύεται σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών 
η είσοδος σε στοιχειοδετήρια, στερεοτυπεία, λινοτυπικές μη¬ 
χανές, χυτήρια μονοτυπίας και τσιγκογραφεία». 

16. Το άρδρο 22 του Β. Δ/τος 596/1968 (ΦΕΚ 199/ 
Α') ως εξής: 

«Άρδρο 22. 

Απαγορεύεται να απασχολούνται σε εργοστάσια ή εργα¬ 
στήρια κατασκευής συσσωρευτών μολύβδου ως εργάτες ή 
μαδητευόμενοι πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο 
έτος της ηλικίας τους, καδώς και γυναίκες σε κατάσταση 
εγκυμοσύνης ή που δηλάζουν». 

11. Το εδάφιο εε της παραγράφου α του άοδοου I του 
Ν. 678/1977 (ΦΕΚ 246/Α') ως εξής: 

«εε. Χορήγηση δώρου για τη σύσταση της οικογένειας. 
Αν και οι δύο σύζυγοι εργάζονται, το δώρο καταβάλλε¬ 

ται σε εκείνον που ορίζεται με κοινή δήλωσή τους και, αν 
δεν έχρι υποβληδεί τέτοια δήλωση, σε εκείνον που έχει τις 
μικρότερες αποδοχές. 

Το δώρο αυτό καταβάλλεται και στο γονέα που απέκτη¬ 
σε παιδί χωρίς γάμο, εφόσον έχει την επιμέλεια του». 

12. Το εδάφιο 6 του άρδρου 5 του Ν. 678/1977 ως 
«* / 

«β) Τους δικαιούχους, το ύψος, τον τρόπο και τις προ- 
υποδέσεις χορήγησης του δώρου, για τη σύσταση της οικογέ¬ 
νειας. του βοηδήματο; για το πρώτο παιδί και των βραβεί¬ 
ων». 

Άρδρο 12. 

Κυρώσεις. 

1. Ο εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις του 
νόμου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο από 20.000 ίρχ. έως 
300.000 δ-ρχ. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη 
σ.ράξη του αρμόδιου επιδιεωρητή εργασίας και εισπράττε- 
τα: υπέρ της Εργατικής Εστίας, σύμφωνα ι# τις διατα- 
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του Κ.Ε.Δ.Ε. Δεν θίγονται οι ισχυουσες ποινικές διατά¬ 

ξεις που προΐλέπονται σε άλλους νόμους. 

2. Ο εργοδότης στον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο δι¬ 
καιούται να χροσφόγει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό στα τα¬ 
κτικά Διοικητικά Δικαστήρια. 

Άρθρο 13. 

Μεταβατικές διατάξεις. 

1. Αν και οι δύο σύζυγοι ή γονείς εργάζονται, τα επιδό¬ 
ματα γάμου και παιδιών, που προβλέπονται κατά τνρ έναρξη 
της ισχύος του νόμου αυτού, καταβάλλονται σε εκείνον που 
υποδεικνύεται με κοινή δήλωσή τους προς τον εργοδότη που 
επιλέγουν. 
Αν ο: σύζυγοι ή γονείς δεν συμφωνούν ή αδυνατούν να υπο¬ 

βάλουν την παραπάνω κοινή δήλωση, ο κάθε εργοδότης κα¬ 
ταβάλλει το 50% του προβλεπόμενου επιδόματος γάμου ή παι¬ 
διών στο σύζυγο ή γονέα που απασχολεί. 
Το επίδομα παιδιών καταβάλλεται ολόκληρο στον εργα¬ 

ζόμενο γίνέα, εφόσον ο άλλος δεν εργάζεται ή εργάζεται και 
δεν παίρνει επίδομα ή δεν συνταξιοδοτείται ή δεν ζεί ή έχει 
κηρυχθεί σε αφάνεια. 
Αν η επιμέλεια των παιδιών έχε; ανατεθεί με δικαστική 

απόφαση σε τρίτο πρόσωπο, το επίδομα παιδιών καταβάλλε¬ 
ται ολόκληρο στον ένα από τους γονείς, εφόσον υπάρχει κοι¬ 
νή συμφωνία μεταξύ τους και κατά 50% στον καθένα απ’ 
αυτούς, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία. 
Οι γονείς οφείλουν να καταβάλουν το ποσό που εισέπραξαν 

σε αυτόν που έχει την επιμέλεια των παιδιών. 
2. Δεν θίγονται διατάξεις νόμων, κανονισμών, συλλογι¬ 

κών συμβάσεων, αποφάσεων διαιτησίας, υπουργικών αποφά¬ 
σεων κ.λ.π. που προβλέπουν την καταβολή των πιο πάνω ε¬ 
πιδομάτων και στους δύο εργαζόμενους συζύγους ή γονείς. 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρ¬ 
μόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις χορήγησης επιδό¬ 
ματος παιδιών από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού. 

Άρθρο 14. 

Εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. 

1. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) μπορεί 
να εκτελε: προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στις 
οικοδομικές και συναφείς ειδικότητες για άνδρες και γυναί¬ 
κες με τη συνδρομή του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατι¬ 
κού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ως προς το εκπαιδευτικό μέρος 
και με κάλυψη από τον Ο.Ε.Κ. των σχετικών δαπανών. 

Τα προγράμματα αυτά εκτελούνται σε εργοτάξια είτε του 
Ο.Ε.Κ. είτε αναδοχών έργων του. 

2. Στους εκπαιδευομένους σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο καταβάλλεται από τον Ο.Ε.Κ. εκπαιδευτικό επί¬ 
δομα για κάθε ημέρα κατάρτισης. 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται 
ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ο.Ε.Κ. 
και του Ο.Α.Ε.Δ., καθορίζονται ο τόπος και η διάρκεια των 
παραπάνω προγραμμάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ¬ 
ρεια για την κατάρτιση και εκτέλεση των προγραμμάτων αυ¬ 
τών και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος καταβολής του 
εκπαιδευτικού επιδόματος, ως και τα δικαιολογητικά των 
δαπανών εκτέλεσης των προγραμμάτων. 

Άρθρο 15. 

Τελικές διατάξεις. 

Διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας, διαιτητικών η υπουργικών αποφάσεων, εσωτερικών 
κανονισμών η οργανισμών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, 
οροί ατομικών συμβάσεων καθώς και διατάξεις που ρυθμίζουν 

την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφ’ όσον είναι αντίθε¬ 
τες με τις διατάξεις του νόμου αυτού, καταργοόνται. 

Άρθρο 16. 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυ- 
δερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως 
νόμος του Κράτους. 

Αθήνα, 30 Ιανουάριου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓ. - ΑΛΕΣ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτονζ. 

Αθήνα, 1 Φεβρουάριου 1984 

Ο ΕΠΙ ΤΙΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
- (2) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 34 

Προσωρινή αναπλήρωσα, του Υπουργού Γεωργίας Κων/νου 
Σημίτη από τον Υφυπουργό Γεωργίας Ευστάθιο Γιώτα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις των άρθρων: 

α) 19 παρ. 1 του Ν. 400/1976 «περί Υπουργικού Συμβου¬ 

λίου και Υπουργείων», και 
β) 14 του Ν. 1266/82, «Όργανα ασκήσεως της νομισμα¬ 

τικής. πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής κοιι άλ¬ 
λες διατάξεις», πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασί¬ 
ζουμε ; 

Άρθρο μόνο. 

Ορίζουμε ότι τον Υπουργό Γεωργίας Κων/νο Σημίτη, 
κατά τη διάρκεια της απουσίας του στην αλλοδαπή από 2 εως 
10 Φεβρουάριου 1984, αναπληρώνει ο Υφυπουργός Γεωργία» 

Ευστάθιος Γιώτας. , 
Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ¬ 

λεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος. 

Αθήνα. 30 Ιανουάριου 1:984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

(3) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 35 

Μεταφορά του Γ’ Εθνικού Παιδικού Σταθμού Ταυρου Ν°" 
μού Αττικής στο Δόμο Αγίων Αναργύρων του ίδιου Νομού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τι; διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3045/1954 «πε?'· 
ιδρόσεως Εθνικών Οοφανοτοοφείων. Οικοτροφείων κ.λπ.>’ 

(ΦΕΚ 237/54 τ. Α')'. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π. Δ/γματο» 
759/14.9,79 «περί περιορισμοί ■*■»*'»'»>ο^ιοτττ ν ««τ'* τ*ν 
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έκδοση διοικητικών πράξεων 5"! αντικειμένων αρμοδιότητος 
Υπουργε-ίου Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοι¬ 
νωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 236/79 τ. Α'). 

3. Τ:ς διατάξεις των άρθρων 8, 10 και 12 τον 574/ 
30.8.82 Π.Δ. «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ¬ 
γείων» (Φ·ΕΚ 104/82 τ. Α'). 

4. Την Υ. 188/12.5.83 κοινή αίπόφαση τον Πρωθυπουρ¬ 
γού και τον Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμο¬ 
διοτήτων στοάς Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 
248/83 τ. Β'). 

5. Το ΕΠ/17507/14.11.83 έγγραφο τον Γενικού Λογ/ 
ρίοο τον Κράτους «περί μεταφοράς τον Γ' Εθνικού Παιδικού 
Σταθμού Ταύρον Νομού Αττικής». 

6. Την 820/1983 γνωμοδότηση τον Συμβουλίου της Επι- 
κρατείας. με πρόταση της Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας, 
αποφασίζουμε : 

Άρθρο μόνο. 
1. Ο Γ' Εθνικός Παιδικός Σταθαός Ταύρον Νομού Ατ¬ 

τικής -ον ιδρύθηκε με το Π.Δ. 559/1982 (ΦΕΚ 98/23. 
10.-82 τ. Α') μεταφέρεται στο Δήμο Αγίων Αναργύρων τον 
ίδιον Νομού με την ονομασία «Δ' Εθνικός Παιδικός Στα¬ 
θμός Αγίων Αναργύρων». 

2. Η δυναμικότητα τον παραπάνω Ιδρύματος ορίζεται μέχρι 
(70) εβδομήντα νήπια. 

Στην Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση τον Διατάγματος αυτού. 

Αθήνα. 30 Ιανουάριον 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

\ ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡίηΤΑΚΗ ■ ΠΕΡΑΚΗ 

(4) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 36 

Σύσταση Ειδικού Άμισθον Υποθηκοφυλακείου Αγιάς. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις τον άρθρου 8 τον Κ. Δ/τος της 19/23 
Ιουλίου 1941 «κερί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των 
διατάξεων των Α.Ν. 434/1937 κ.λκ. «κερί οργανισμού τω; 
Υποθηκοφυλακείων του Κράτους». 

,2) Την αριθ. 5/1983 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του 
Δικαστηρίου Πρωτοδικών Λάρισας, και 

3) Την αριθ. 744/1983 γνωμοδότηση τον Συμβουλίου Επι¬ 
κράτειας. με κρόταση τον Υκονργού Δικαιοσύνης, αποφασί¬ 

ζουμε : 

Άρθρο μόνο. 

Συνιστάται Ειδικό Άμισθη Υποθηκοφυλακείο στην -πορι- 
φέρεια τον Ειρηνοδικείου Αγιας με έδρα την Αγιό .και περι¬ 
φέρει α τις Κοινότητες Αγιάς. Αετολόφον. Αμυγδαλής. Ανά¬ 
ερος. Ανατολής. Γερακαρίον. Δήμητρας. Ελάφου. Καλαμα- 
κίον, Καστρίου. Μελιβοίας. Μαρμάρινης. Μεγαλοβρύσον. Με- 
ταξοχωρίοο. Νερομύλων, Ποτά|μεάς, Σκήτης, Σκληθρών, 
Σωτηρίτσης και τους συνοικισμούς Κβρμενλή (Προνιά) και 
Πλασιά. 

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση κα' 
εκτέλεση τον παρόντος Διατάγματος. 

Αθήνα. 5 Ιανουάριον 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΚ ΜΟΣΥΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓ. - ΑΑΕ3. ΜΑΓΚΑΚΗΪ 

(5) 
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Έκταση, διαδικασία και προϋποθέσεις για την οικονομική 
ενίσχυση των φοιτητών για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευ¬ 

τικών αναγκών τους. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 29 πα.ρ. 4 τον Ν. 1268/ 
1.982 «για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εικιπαι- 

τικών Ι&ρυμάτων» (ΦΕΚ 87 τ. Α'). 
β) Την απόφαση αριθ. 0548/382/19.9.1983 «ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 548/ 

20.9.1983 τ. Β'). 
γ) Την αριθ. 552/1983 γνωμοδότηση τον Συμβουλίου της 

Επικράτειας ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, αποφασί¬ 

ζουμε : 
Άρθρο 1. 

1. Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς , φοιτητές 
παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις με τη μορφή αμοιβής 
στις παιρακάτω περιπτώσεις: 

α) όταν συμμετέχουν σε προγράμματα εφαρμογών στο γνω¬ 
στικό πεδίο τον Τμήματος σε σύνδεση με την παραγωγική 
διαδικασία σύμφωνα με την πα,ρ. 9 του άρθρου 24 του Ν. 

1268/82. 
(δ) όταν συμμετέχουν στην εκπόνηση μελετών για παροχή 

υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια, «ίμφωνα μ* 
τις προϋποθέσεις που θα καθορισθούν κατά τα προβλεπό- 

μένα στηρ παρ. 6 του άρθρου 7, 
γ) όταν συμμετέχουν στις ομάδες μελετών ή ερευνητικές 

ομάδες που συγκροτούνται στο οικείο Τμήμα για να αντιμε- 
τωπισθουν θέματα τα οποία έχουν ανατεθεί σε μέλος του 
ΔΕ Π του Τμήματος ή σε ομάδα εργασίας του Τμήματος 
από το Δημόσιο, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
τον δημόσιου Τομέα και τους γεωργικούς συνεταιρισμούς 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1'3 του Ν 
1268/82, και 

δ) όταν συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα του 
οικείου ΑΐΕ.1., που οργανώνονται και εκπονούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΠΆ. 432/81 «περί συσπάσεως *ιΔι- 
κών λογαριασμών αξιοποιήσεως κονουλίων για την σκτέλε- 
ση ερευνητικών έργων στ» Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της Χώρας» (ΦΕΚ 118 τ. Α').. 

2. Η συμμετοχή των φοιτητών στ» παραπάνω προγράμμα¬ 
τα καλύπτει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όπως τη σύν¬ 
δεση της διδασκαλίας και έρευνας με τις ανάγκες της πα- 
ραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του δημόσιου τομίσα. 

Άρθρο 2. 

1. Κριτήρια για την οριστική επιλογή των φοιτητών είνα: 

τα παρακάτω: 

α) δήλωση συμμετοχής 
β) η ατομική ή οικογενειακή οικονομική κατάστασή τους, 

γ; οποία θα φαίνεται από τη σχετική βεβαίωση της εφορίας. 
η επιδότηση στις σπουδές τους, η οποία θα προκύπτει 

από βεβαίωση του οικείου τμήματος. 
δ) η βεβαίωση του επιστημονικά αρμόδιου τομέα για το 

Σχετικό αντικείμενο μελέτης ή έρευνας, όπου απαιτούνται 
Ειδικές γνώσεις. 
Η οριστική επιλογή με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα 

γίνει από τη Γ.Σ. τοιυ τμήματος. 
Η ετήσια απασχόληση των προπτυχιακών και μεταπτυχια¬ 

κών φοιτητών δεν πρέπει να ξεπερνάει το 30% και 50% αν¬ 
τίστοιχα της κανονικής απασχόλησης των μιελών του ΔΕΠ. 
Το ’ύθος της οικονομικής ενίσχυσης σε καμιά περίπτωση 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 54.000 δρχ. το ^ρόνο. , 
2. Η σχετική πίστωση εγγράφεται σε ειδικό κωδικό *<·.- 

θμό του προϋπολογισμού του Τμήματος. 
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'Αρθρο 3. 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεις. 

Στον Υπουργό Εθνικής Π αιίείας χαι θρησκευμάτων 
αν αθετούμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Π .Δ/τος αυτού, 

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΙβΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΑΠΟΖΤ. ΚΑΚΑΑΜΑΝΗΖ ΔΗΜ. ΤΖΟΒΟΛΑΖ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 38 

Συμπλήρωση^ του 6/79 (ΦΕΚ 3/Α/79) Π. Δ/τος «περί 
καθορισμού των συνδρομών και λοιπών δικαιωμάτων των 
Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων», όπως 

αυτό έχει τροποποιηθεί από το Π. Δ/γμα 644/1981, και 
του 7/79 (ΦΕΚ 3/ΙΑ/79) Π. Δ/τος «περί καθορισμού 
των συνδρομών και λοιπών δίικαιωμάτων των Εμπορικών 
και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τα άρ-3ρα 39 και 62 ταυ Ν. 1689/80 (ΦΕΚ 261/Α/ 

1980) «πειρ'ί ΕμπορΊκών και Βιομηχανικών, Επαγγελματι¬ 

κών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων». 

2) Την αρι·3. 833/83 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της, 

Επικράτειας, με πρόταση του Τπουργού Εμπορίου, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Άρθρο 1. 

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 1 του ,Π .Δ. 6/79 προστί¬ 

θενται εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο που έχουν ως εξής: 

Προσωπικές Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις καθώς και Ανώ¬ 

νυμες Βιοτεχνικές Εταιρίες που έχουν την έδρα τους ικαι δου- 

τερεύουσες εγκαταστάσεις σε άλλη Επιμελητηριακή Περι¬ 

φέρεια από εκείνη, που δέατηρούν την κύρια Βιοτεχνική τους 
εγκατάσταση, καταβάλλουν ως συνδρομή στο Επιμελητήριο 
που έχουν την κώρια Βιοτεχνική τους εγκατάσταση τα 2/3 

της σονιορομης, που υποχρεώνονται να καταβάλλουν, και το 
1/3 αυτής της συνδρομής στο Επιμελητήριο της έδρας τους, 

και για όλες τις Οευτερεύουσες εγκαταστάσεις το 1/2 της 
καταβαλλόμενης στην έδρα τους συνδρομής. 

Προσωπικές Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις καθώς και Ανώ¬ 

νυμες Βιοτεχνικέ; Εταρίες. που έχουν την έδρα τους σε άλ¬ 

λη Επμελητηριαική περιφέρεια από εκείνη, που διατηρούν ολό¬ 

κληρη τη Βιοτεχνική τους εγκατάσταση καταβάλλουν ως 

συνδρομή στο Επιμελητήριο, που έχουν ολόκληρη τη Βιοτει- 
χνικη τους εγκατάσταση τα 2/3 της συνδρομής που υποχρεώ¬ 

νονται να καταβάλουν και το 1/3' της συνδρομής αοτής στο 
Επιμελητήριο της έδρας τους. 

Προσωπικές Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις και Ανώνυμες 
■ ιοτεχ. Εταιρίες, που έχουν σε διαφορετικές Επιμελη- 

τηριακες περιφερειες την έδρα, την κύρια εγκατάσταση και 
τις δευτερευουσες εγκαταστάσεις καταβάλλουν ως συνδρομή 

σο Επιμελητήριο της έδρας το 1/3 της συνδρομής, που πρέ¬ 

πει να καταβάλουν, στο Επιαελητήριο της κύριας εγκατά¬ 

στασης τα 2/3 της συνδρομής αυτής και στο Επιμελητήριο 
που έχουν δευτερευουσες εγκαταστάσεις ανά 1/3 της συ¬ 
νολικής συνδρομής. 

Άρθρο 2. 

1. Η παρ. 6 του άρ-λρου 1 του Π. Δ/τος 7/79 αντικαθί¬ 
σταται ως ακολούθως: 

Οι συνδρομές των αλλοδαπών επιχειρήσεων, συμπεριλαμ¬ 

βανομένων και των Τραπεζών, καθορίζονται σε 25.000 δρχ. 

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω αλλοδαπές επιχειρήσεις έχουν 
ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία σε οίλλες Βπιμελημη- 

ριακές περιφέρειες, καταβάλλεται το 1/3 της ανωτέρω συν¬ 

δρομής, όταν δε υπάρχουν περισσότερα υποκαταστήματα ή 
πρακτορεία στην ίδια επιμελητηριοίκή περιφέρεια καταβάλλε¬ 

ται συνδρομή από ένα εξ αυτών. 
2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 7/ 

1979 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: 

Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, όπως παραπάνω, που έχουν σε 
διαφορετικές Βπιμελητηριακές περιφέρειες την έδρα, την 
κύρια Βιομηχανική τους εγκατάσταση και τις δευτερευουσες 
εγκαταστάσεις καταβάλλουν ως συνδρομή στο Επιμελητήριο 
της έ&ρας το 1/3 της συνδρομής που πρέπει να καταβάλουν 
τα 2/3 της συνδρομής αυτής στο Επιμελητήριο, που έχουν 
την κύρια βιομηχανική τους εγκατάσταση και ανά 1/3 της 
συνολικής συνδρομής, στα Επιμελητήρια που έχουν τις δευ- 

τερεόουσες εγκαταστάσεις. 

Βιομηχανικές Επιχειρήσεις που έχουν έδρα τους και δευ¬ 

τερευουσες εγκαταστάσεις σε άλλη Επιμελητηριακή Περι¬ 

φέρεια από εκείνη, που διατηρούν την κυρία Βιομηχανική 

τους εγκατάσταση καταβάλλουν ως συνδρομή στο Επιμελη¬ 

τήριο που έχουν την κύρια Βιομηχανική τους εγκατάσταση 
τα 2/3 της συνδρομής που υποχρεώνονται να καταβάλουν και 
το 1/Β αυτής της συνδρομής στο ΕπιμελητήοΊΟ της έδρας 
τους και για όλες τις δεώτερεύουσεις εγκαταστάσεις το 1/2 

της καταβαλλόμενης στην έδρα τους. 

Στον Υπουργό Εμπορίου. αναθέτουμε τη δημοσίευση και 

εκτέλεση του παρόντος. 

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑ'ΓΤΗΖ 

ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ 
- (7) 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛ¬ 

ΛΑΔΟΣ Α.Ε. και της Α/5 ΕΚ3ΡΟΚΤΕΙΝΑΝ3 (ΡΟΚ- 

ΒΕΤΝΙΝΟΒΑΝΚΕΝΕ8 ΡΊΝΑΝ3ΙΕΚΙΝ03 - 00 ΕΚ- 

8Ρ0ΚΤΚΚΕ ΌΙΤΤΙΝ8ΤΓΠ1ΤΤ) με ημερομηνία 13 

Δεκεμβρίου 1983. 

ΕΠΕΙΔΗ ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., μία δημόσια Εταιρεία, που έχει 
τα κεντρικά του γραφεία στην οδό Σταδίου 15, Αθήνα 124, 

(κατωτέρω αναφερόμενος ως ο «Δανειζόμενος»), και η Α/3 

ΕΚ3ΡΟΚΤΡΙΝΑΝ8 (ΕΚ3ΡΟΒΤΡΙΝΑΝ3)) συνήψαν την 
ανωτέρω Δανειακή Σύμβαση (κατωτέρω αποκαλούμενη η 
«Σύμβαση»). 

ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ¬ 

ΔΟΣ, διά του Υπουργού της των Οικονομικών, λαμβανομέ- 

νης υπόψη της εισδοχής της ΕΚ3ΡΟΚΤΡΙΝΑΝ3 στη Σύμ¬ 

βαση και της συμφωνίας της ΕΚ8ΡΟΚΤΡΙΝΑΝ8 να πρα¬ 

γματοποιήσει καταβολή σύμφωνα με αυτή, ανεπιφύλακτα 
και ανέκκλητα αμαλαμβάνει την υποχρέωση και συμφωνεί 
ότι δεν θα επιβάλει ή εισαγάγει οποιοδήποτε μέτρο ή διά¬ 

ταγμα, εκδώσει οποιαδήποτε εγκύκλιο ή προβεί σε οποια¬ 

δήποτε άλλη ενέργεια σε σχέση με το Δανειζόμενο, η οποία 
θα μπορούσε να έχει ως τελικό αποτέλεσμα την αποτροπή, 

παρεμπόδιση, χειροτέρευση ή περιορισμό της ικανότητας, ευ¬ 

χέρειας ή δικαιώματος του Δανειζόμενου να πληρώνει τό¬ 

κους επί και/ ή να αποπληρώνει το κεφάλαιο του Δανείου ή 
οποιοδήποτε μέρος του σύνφωνν τη ΣΛιιΡ ηγ, ν ι /ή να 
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πληρώνει οποιαδήποτε και όλα τα άλλα ποσά τα οφειλόμενα 
σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Επί πλέον η θέση σε ισχύ οποιουδήποτε νόμου που έχει ο- 

ποιοδήποτε από τα προηγούμενα αποτελέσματα, θα ερμη- 

νευθεί σαν να μην είχαν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις που ανα¬ 

φέρθηκαν στην προηγούμενη πρόταση. 

Αυτή η ανάληψη υποχρεώσεως θα παραμείνει σε ισχύ μέ- 

χρις ότου το Δάνειο και όλοι οι τόκοι επ’ αυτού, οποιοιδήποτε 
φόροι και όλα τα άλλα ποσά που είναι πληρωτέα σύμφωνα 
με τη Σύμβαση θα έχουν εξοφληθεί πλήρως. 

ΣΕ ΜΑΡΤΤΡΙΑ των οποίων Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ανέλαβε αυτή την Ανάληψη Γποχρεώσεως στο 
όνομά της και για λογαριασμό της στην Αθήνα διά του Ύπουρ- 

γού της των Οικονομικών, ο οποίος έχει δεόντως εξουσιοδο¬ 

τηθεί και έχει το δικαίωμα για το σκοπό αυτόν. 

Ημερομηνία : 1η Φεβρουάριου 1984 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ 
Υπουργός των Οικονομικών 
της Ελληνικής Δημοκρατίας 

ϋΝΟΕΚΤΑΚΙΝΟ 
ΕΟΑΝ ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ ΒΕΤΜΈΕΝ 

ΗΕΕΕΕΝΙΟ ΤΕΕΕΟΟΜΜϋΝΙΟΑΤΙΟΝδ ΟΚΟΑΝΙ- 
3ΑΤΙΟΝ δ.Α. (0Β.0ΑΝΙ3Μ03 ΤΕΕΕΡΙΚΙΝΟΝΙΟΝ 
ΤΙδ ΕΕΕΑΌ03) αη<1 Α/δ ΕΚ3ΡΟΚΤΕΙΝΑΝ3 (Εογ- 
ΓβΙηΐηρΕηηΙίβηβδ Ρϊη&η8Ϊβήη§8 - ο§ Ε1ίδροΓθ<ΓβαιΙ- 
ίΐηβΙϊίιιΗ), θβίβά 13 ΌβοβηιΕβΓ, 1983. 

\ΥΗΕΗΕΑδ ΗΕΕΕΕΝΙΟ ΤΕΕΕΟΟΜΜϋΝΙΟΑΤΙΟΝδ 
ΟΗΟΑΝΙδΑΤΙΟΝ δ.Α. (ΟΒΟΑΝΙδΜΟδ ΤΕΕΕΡΙΚΙΝΟ- 
ΝΙΟΝ ΤΙδ ΕΕΕΑϋΟδ), & οοΓρΟΓ&Ιβ ρυΕΙϊο βηί,ϊΙγ \νι1η 

ΐΐδ ρηηοϊρΜ οίίϊοβ 3115 δΐηάΐοη δϊΓββΐ, ΑίΕθηβ 124, (Εβ- 
ΓβίηαίΙβΓ ΓβίβΓΓθ(1 Ιο 38 Πιε «ΒοιτοννβΓ» ),&η3 Α/δ ΕΕβροΓί- 

ϊίηαηβ (ΕΚδΡΟΚΤΡΙΝΑΝδ) Εηνβ βηΙβΓβά ιηΐο ΙΕβ ββιά 
Εο3ιχ Α^ΓββιηβηΙ (ΕβΓβίηβίί,βΓ εβΙίβΟ ΙΕβ «Α^ΓββιηβηΙ»). 

ΝΟ\Υ ΤΗΕΗΕΡΟΗΕ, ΤΗΕ ΚΕΡϋΒΕΙΟ ΟΓ ΟΗΕΕ- 
ΟΕ, ΟίΓουιφ ίΐδ ΜίηίβΙβΓ οί Ρϊηηηοβ (ΥροαΓ|θ8 Ιοη Εοο- 
ηοιηίοοη) ίη οοηδίάβΓβΙΐοη οί ^^^ΚΤΠΝΑΝ^ 
1βήη2 ίηίο ΙΕβ Α^χββπιβηΙ 3η(1 ΕΚδΡΟη 1 τ 1ΙΝΑΐΝί> 

&2Γββίη§ Ιο ηΐ3ΐίβ α (ΒβΕιίΓδβϊηβηΙ ΐΕβΓβυηάβΓ, οηοοηάι- 

Ιΐοη3ΐ1γ 3η<1 ίΓΓβνοοαΕΙγ αηάβΓίηΙχββ 3ηά 3§Γββ8 Ιη&Ι 
ίΐ νήΐΐ ηοί βηαεί ογ ίηίπκίαοβ βην χηβ38ΐΐΓ6, ογ άβοΓββ, ΐδ- 

8\ιβ 3ην (ϋΓβοίίνβ ογ ΙαΕβ αην οί,Κβι· 3θ1ϊοη ν,ιΐΐι 
Ιο ΐΕβ ΒθΓΓθ\νβΓ ν,ΗίοΗ ννοιιΕΙ Εηνβ 38 3 ηβΐ ΓββαΙΙ Ιηβ 
ρΓβνβηΙίοη, ΙιίηύΓ&ηεε, ίιηρβΐπηβηΐ ογ Ιίχηϋβΐιοη οί Ιηβ 
ΒοΓΓοτνβΓ’β αΕίΙίΙγ, ννϋΐίηβηοδδ ογ ΓΪ£ΐΕ Ιο ρ&γ ιηίβΓβδΙ 
οη 3ηά/οΓ Γβρογ Ηιβ ρπηείραί ο! Ηιβ Εοοηβ ογ 3ηγ ρ3τΙ 
ΐΕβΓβοί αικΙβΓ Πιε Α^ΓββχηβηΙ 3ικ1/ογ ρ3γ 3ην 3ηά 311 

οίΐΐθτ 811108 <1ιΐθ ιιηάβΓ Ηιβ Α^ΓβειηβηΙ. 

ΡοΓίΕβΓ ΙΕβ βη30ΐχηβη1 οί αην Ιηχν ννΕίβΕ Εηβ 3ηγ οί 

ί,Εβ ϊοΓβ2θΐη§ Γβδϋΐΐβ βΕηΙΙ 1)0 εοηβΐπχβά 38 ιΐ ΙΕβ οί>Ιι- 

83ίίοη8 ββί ίοΓΟι 1η Ηιβ ίοχε^οίη^ ββηίβηββ ηοΐ Εββη 

ίιι1ίί11β(1. 

ΤΕΪ8 ηηάβΓί,ηΙήη# βΕηΙΙ Γβπιβϊη ίη ϊογοθ ηηΐιΐ Ηιβ Εοβη 
3η3 311 ϊηΐβΓθδί ΟιβΓβοη, ηηγ Ιβχβδ βηά 311 οΗιθγ βηχηδ 

ρ3γηΕ1β ιχηάβΓ ίΕβ Α^Γββχηβηί. 1ΐ3νβ Εββη ρηια ίη Ιηη· 

ΙΝ ννΤΓΝΕδδ χνΕβΓβοί ΤΗΕ ΚΕΡϋΒΕΙΟ ΟΓ ΟΚΕΕ- 
ΟΕ 1ΐ38 03X186(1 ίΗίβ ϋη<1βΓΐ3ΐάη§ Ιο Εβ βχβευίβθ ίη ιΐδ 

ηοιχιβ 3Χΐ(1 οη 118 ΕβΕηΙί ίη ΑίΕβηδ Ευ ϋβ ΜιηΐδΙβτ οί 

Γΐηαηοβ (ΥροηΓ^οδ Ιοη Εεοηοχηιοοη) ΐΕβΓβαηίο 3ηΙγ 

αηίΕοπββά 3η«1 βχηροννβΓβά. 

ϋβίβά : ΡβΕΓϋ3Γγ ΙβΙ, 1984 

ΙΟΑΝΝΙδ ΡΟΤΤΑΚΙδ 
ΜίηίβΙβΓ ο! Ρΐηηηοβ 

οί ΐΕε ΚβρχιΕΙΐε οί Οτβθοβ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
- (8) 

Πράξη 4/18.1,84. 

Κνρώσΐ’.ς για καθυστέρηση, εξόφλησης δανείων σε συνάλ¬ 

λαγμα που έχουν χορηγη-δεί ή χορηγούνται σε τεχνικέ; 

εταιρίες, στα πλαίσια της απόφασης ΝΕ 238/5/24.5.79, 
όπως ισχύει. 

(Απόσπασμα Πραίκτικών· της 148/5.1.84 Συνε^ριάσεως 
της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών δεμάτων). 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
II Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, 

αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις ΝΕ 238/15/24.5.79 κα· 

3(16/1 δ/ϊ^.3.81 σχετικά με : ι) καταβολή διαφοράς 
τόκων στις τράπεζες που χορηγούν δάνεια σε τεχνικές εται¬ 

ρίες από το προϊόν· εξωτερικού δανεισμού τους με βάση τις 
ανωτέρω αποφάσεις και ιι) τη διαδικασία για την κατάπτω¬ 

ση της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας, αποφάσισε . 

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην εκπλήρωση οβπό τεχνι¬ 

κές εταιρίες υποχρεώσεων τους από δάνεια που τους χορη¬ 

γούν οι Τράπεζες από το προϊόν εξωτερικόν δανεισμού τους 
με βάση την απόφαση ΝΕ 238/5/24.5.79, να ισχύουν τα 

ακόλουθα : 

1. Η κατάπτωση της ποινικής ρήτρας θα αφορά το ποσδ 
της δόσης ή των1 δόσεων που καθυστερούνται. 

2. Οι τράπεζες υποχρεαύνται να αναγγελούν στην Τρά¬ 

πεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής κα: 

Τραπεζικών, Εργασιών) την ύπαρξη καθυστέρησης το αργό¬ 

τερο μέσα σε 1 (ένα) μήνα από την ημερομηνία που η οφειλή 
έγινε ληξιιπρόθεσμη. 

.Συγχρόνως, οι χρηματοδοτούσες τράπεζες υποχρεούνται να 
αποστέλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος κυρωμένο αντίγρα¬ 

φο της σύμβασης με την οποία συνομολογήθ'ηκε η ποινική 

•ρήτρα. 
3. Οι δανείστριες τράπεζες υποχρεούνται να προβαίνουν 

σε άμεση επιστροφή στην Τράπεζα της Ελλάδος (Λογαρια¬ 

σμός Ν. 128/75) της τυχόν διαφοράς τόκων που εισπρά- 

χθηκε για το καθυστερούμενο ποσό. Με το ποσό αυτό 6'. 

τράπεζες μπορούν να χρεώνουν τις χρηματοδοτούμενες τεχνι¬ 

κές εταιρίες. 
4. Το ληξιπρόθεσμο τμήμα των πιο πάνω δανείων ίεν 

θα ϊραχμοποιείται αλλά θα παραμένει οφειλή σε συνάλ¬ 

λαγμα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ¬ 

βέρνησε ως. 

Ο Διευθυντής 

ΓΕΩΡΓ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 

IV) 

Πράξη 2/31.1.84. 

Χρηματοδότηση των βιομηχανιών ζυμαρικών για την αγορά 
σκληρού σταριού από την ΚΥΔΈΠ με σκοπό την μετα¬ 

ποίηση και εξαγωγή ζυμαρικών. 

(Απόσπασμα Πρακτικών της 122/23Υ.84 συνεδριάτεως 
της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων). 

(Έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 3588/ 

Γ' 1071/30.12.83 (ΑΠ 15). 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΉΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, 

αφού έλαβε υπόψη. 

α) Το περιεχόμενο του 3588/Γ' 1071/30.12.83 εγγρά¬ 

φου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σχετικά με τη χρη¬ 

ματοδότηση των βιομηχάνων εξαγωγέων ζυμαρικών από τις 

εμπορικές τράπεζες για την αγορά τοις μετρητοίς 30.000 

τον. υποβαθμισμένου σκληρού σταριού από την ΚΥΔΕΠ (με 
δυνατότητα - 01ΈΊΟΝ - πρόσθετης ποσότητας 1(0.000 τον.,· 

με τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτό με ®ν“λι^ήν4ί?1>® * 
ληλία, απ’ αυτούς της υποχρέωσης γ-.α εξαγωγή το . 

ζυμαρικών. 
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β) Σχετική εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, αιπο- 

φασισε : 

1. Ε>γχ.ρ;νει τη χρηματοδότηση$*πό τις εμπορικές τράπε¬ 
ζες των βιομηχανιών ζυμαρικών για την αγορά τοις μετρη- 
τοίς απτό την" ΚΥΔίΕΠ 30.000 τον., με δυνατότητα 
(ΟΡΤΙΟΝ) για πρόσθετη ποσότητα 10.000 τον., υποβαθμι¬ 
σμένου σκληρού σταριού με τους ακόλσυδαις όρους κάι προϋ¬ 
ποθέσεις : 

α) Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει μέχρι και το 
100% της αξίας του προϊόντος, όπως αυτή δα καθορίζεται 
από την ΚΥ1ΔΕΠ σύμφωνα με το περιεχόμενο του παρακάνω 
εγγράφ&υ τβιΓ ΚΊΜυργίμυ Εθνικής Οικονομίας, ή δε χορή¬ 
γηση των δανείων δα πραγματοποιείται κατόπιν συνηγαρίας 
του Οργανικού Προώδήσεως Εξαγωγών στην οποί* δα ανα- 
τέρεται η ποσότητα σίτου που αγοράζεται από κάδε συγκεκρι¬ 
μένη βιομηχανία. 

β) Οι δ'.ομήχανοι εξαγωγείς δα αναλάβουν την υποχρέω¬ 
ση για πραγματοποίηση μέχρι 31.12.84 εξαγωγής ποσότη¬ 
τας 60 τόννων ζυμαρικών ανά 100 τέννους σταριού που αγο¬ 
ράζουν σύμφωνα με τα παραπάνω από την ΚϊΐΔΕΠ. 

γ) Η παραλαβή του σταριού δα πρέπει να έχει ολοκληρω¬ 
θεί μέσα σε 3 μήνες από την υπογραφή της σχετικής συμφω¬ 
νίας και σε κάδε περίπτωση μέχρι 31.3.1984. 

δ) Η διάρκεια της χρηματοδότησης ορίζεται σε 12 μήνες 
το δε επιτόκιο σε 21,5% το χρόνο (περιλαμβανόμενης προμή¬ 
θειας 1%). 

2. Καδορίζει ότι οι εξαγωγές ζυμαρικών που καλύπτονται 
από την παρούσα Πράξη δε δικαιούνται καταβολές διαφο¬ 
ράς τόκων με βάση την Π.Δ. 212/48.4.83. 

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευδεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Διευθυντής 

ΓΕΩΡΓ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 

&ΙΟΡΜΚΙΧ ΙΦΜΗλΤΒΗ 

<40^ 
Διορθώνεται το αρδρο 3 του Π.Δ. 46Ί/83 που δημοσιεύ- 

δηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 176/ 
τεύχος. Α'/30.11.83, όπου από τυπογραφικό σφάλμα τυπώ- 
δήμε η φράση «Ο κλάδος ΑΤ4 Αναλυτών — Προγραμμα¬ 
τιστών του άρθρου 33 του Π.Δ. 884/76 αναΐδιαρδρώνβτα’. 
και περιλαμβάνει έξι (6) δόσεις στβος βαδμούς 7ο—6ο», 
αντί του ορδού «Ο Κλάδος ΑΤΑ Αναλυτών — Προγραμμα¬ 
τιστών του άρδρου 33 του II .Δ. 804/76 αναδιαρδρώνεται 
και περιλαμβάνει έξι (6) δέσεις στους βαδμούς 7ο—4ο». 

(Από το* &Ο.Τ.) 

(11) 
Στο Π.Δ/γμα 17/84 «Αναμόρφωση και ενοποίηση της 

νομοθεσίας για τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, τρόπος 
οργάνωσης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτά¬ 
σεων οικοδομικών συνεταιρισμών», που δημοσιεόδηκε στο 5/ 
16.1.84 τεύχος Α' της εφημερίδος της Κυβερνήρεως, διορ¬ 
θώνεται η ημερομηνία κυρώσεώς του, από την εσφαλμένη 
«16.1.83» στη σωστή «16.1.84». 

(Από το Υ.Χ.Ο.Π.) 

(12) 
Στο 153/78 ΦΕΚ τ. Α', στ^ οποίο δημοσιεόδηκε το Π. 

Δ/γμα «περί κυρώσεώς συμπληρωματικού πίνακος κρΐσεως 
Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος» με αύξοντα αριθμέ 
6, σε λ. 1367, προστίθεται. πριν από τον περίληψη του Δ/το; 
ο αριθμός του ως εξής : 

«ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 683». 
Στη σελίδα 1364, στήλη β' και πριν από τον οργανισμό 

διοεκήσιεως και διαχειρίσεως τοο κοινωφελούς ιδρύματος 
«Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Κ ΑΣΙΩΝ» διαγράφεται ο στίχος : 

«ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΜΘ. 688». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

ΑΠΟ ΤΟ Ε·κικο τυπογΨα**»· 


