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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1431 
Ρν&μιαη ΰεμάτων φορέων κοινωνικής πρόνοιας—παιδικός 

προοχαοίας και άλλες διαχάζεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κμροόμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υχό της Βουλής ψη¬ 

φιακόν τα νόμον: 

Άρδρο 1. 

Προσωπικό των κέντρων παιδικής μέριμνας. 

1. Αχό τις -δέσεις του κλάδου ΑΤ γεωχονικου των κέντρων 
παιδικής μέριμνας καταργούνται οι εξής -δέσεις: 

τ,ρείς (3) δέσεις με βαδμό 3ο—2ο 
δύο (2) δέσεις με βαδμό 5ο—4ο 
χέντε (5) δέσεις με βαδμό 7ο—6ο. 

Ο: δύο (2) οργανικές δεσε-ις του κλάδου αυτού, χου δια¬ 
τηρούνται. διχβαδμίζονται με βαδμό 5ο—2ο. Ο: δεσεις αυτές 
είναι προσωρινές και μεταφερονται, μόλις αποχωρήσουν οι 
υπάλληλο: χου τις κατέχουν, στον κλάδο ,4Ρ χαιδαγωγικο, δια- 
βαδμιζόμενες με βαδμό 8ο—6ο. 

2. Στα κέντρα χαιδικής μέριμνας συνιστάται χροτωρινος 
κλάδος ΑΤ καιδαγωγικός, χου περιλαμβάνει τις εξής δεσεις ι 
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μία (1) δέση με βαδμό 3ο—2ο 
τρεις (3) δέσεις με βαδμό 5ο—4ο 
έξι (6) δέσεις με βαδμό 8ο—6ο. 
Ο: δέσεις αυτές μεταφέρονται, μόλις αχοχωρήσουν οι υπάλ¬ 

ληλο: χου τις κατέχουν, στον κλάδο ΑΡ κχι-δαγο>γικό, δια¬ 
βαθμιζόμενες με βαδμό 8ο—6ο. Η μεταφορά των πιο κάνω 
δέσεων γίνεται σε χρόνο που δεν παρεμποδίζεται η προαγωγή 
στους ανώτερους βαδμούς των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στους κατώτερους βαδμούς του κλάδου ΑΤ παιδαγωγικού. 

3. Ο κλάδος ΑΡ παιδαγωγικός των κέντρων παιδικής μέ¬ 
ριμνας περιλαμβάνει τις εξής δέσεις: 

επτά (7) δέσεις με βαδμό 3ο—2ο 
είκοσι τ,ρείς (23) δέσεις με βαδμό 5ο—4ο 
πενήντα τέσσερις (54) δέσεις μ* βαδμό 8ο—6ο. 

Στις δέσεις με βαδμό 8ο—6ο του κλάδου αυτού προστίδεν- 
ται οι δέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, κα- 
δώς και ο: τέσσερις (4) δέσεις με βαδμό 10ο-—6ο του κλάδου 
ΜΕ παιδονόμων, μόλις (αποχωρήσουν και οι υπάλληλοι που 
τις κατέχουν. 

4. Από τις δέσεις του κλάδου ΜΕ επιμελητών και τεχνι¬ 
τών γεωργίας των κέντρων παιδικής μέριμνας κατα,ργούντα: 
δεκαεπτά (17) δέσεις. Οι πέντε (5) δέσεις του κλάδου αυ¬ 
τού, που διατηρούνται1, διαβαθμίζονται με βαδμό 5ο—4ο. Ο' 
δέσεις αυτές καταργούνται μόλις αποχωρήσουν οι υπάλληλο: 
που τις κατέχουν. 

Άρδρο 2. 

Αναδιάρδρωση δέσεων του κλάδου ΑΡ νηπιαγωγών 
του Υπουργείου Τγείας και Πρόνοιας. 

Ο. υπάρχουσες δέσεις του κλάδου ΑΡ νηπιαγωγών του 
Γπουργείου Γγείας και Πρόνοιας αναδιαρδρώνονται κατά 
βαδμούς ως εξής: 

σαράντα (40) δέσεις με βαδμό 3ο--2ο 
τετρακόσιες εβδομήντα (470) δέσεις με βαδμό 5ο—4ο 
χίλιες εξακόσιες δεκατέσσερις (1.614) δεσεις με βαδμό 
8ο—-6ο. 

Άρδρο 3. 

Σύσταση κλχοων και -ινεσεων στα κέντρα 
παιδικής μέριμνας. 

1· Στα κέντρα παιδικής μέριμνας συνιστάται κλάδος ΜΕ 
επιμελητών παιδιών, που περιλαμβάνει πενήντα δύο (52) δέ¬ 
σεις με βαδμό 10ο—6ο. 

Για το διορισμό στις δέσεις του κλάδου αυτού απαιτεί*» 
απολυτήριο λυκείου η εξαταξίου γυμνασίου. 



478 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΊΈΥΧΟζ ΐιΡΉιυΝ) 

Η κατανομή των πιό πάνω θέσεων στα κέντρα γίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας κα: Πρόνοιας. 

Καθήκοντα των επιμελητών παιδιών είναι η φύλαξη όλο 
το εικοσιτετράωρο των κέντρων και η επιμέλεια των παιδιών 
ποο περιθάλπονται σε αυτά. Τα καθήκοντα αυτά καθορίζον¬ 
ται ειδικότερα με τους κανονισμούς του άοθοου 14 του Ν. 
2851/1922 (ΦΕΚ 114 ΑΊ. 

2. Στον κλάδο ΜΕ διαχειριστών των κέντρων παιδικής 
μέριμνας συν. στ ά τα ι μια (1) θέση με βαθμό 10ο—6ο, η 
οποία κατανέμεται στο κέντρο παιδικής μέριμνας αρρένων Κο- 
νίτσης. 

3. Οι θέσεις των κλάδων διδασκάλων και διδασκαλισσών 
τέχνης των κέντρων παιδικής μέριμνας καταργούνται μόλις 
αποχωρήσουν οι υπάλληλοι που τις κατέχουν, εκτός από τις 
δέσεις των κέντρων παιδικής μέριμνας αρρένων: Κονίτσης, 
Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕίΛΙΤΕΥΣ» και Μυτιλήνης. 

4. Στα κέντρα παιδικής μέριμνας συνιστώνται είκοσι έξι 
(26) θέσεις βοηθών μαγείρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δίκαιου αορίστου χρόνου. 

Για την πρόσληψη στις θέσεις αυτές απαιτείται απολυτή¬ 
ριο δημοτικού σχολείου και γνώσεις μαγειρικής αποδεικνυό- 
μενες κατάλληλα. 

Η κατανομή των πιο πάνω θέσεων στα κέντρα γίνεται με 
απόφαση του 4 πουργού Υγείας και Πσόνοιας. 

, 5. .Στο κέντρο παιδικής μέριμνας αρρένων Πωγωνίου συ- 
νιστάται μ ία (1) θέση προσωπικού βοηθητικών εργασιών με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικ,αίου αορίστου χρόνου. 

®· Ο κκαδος υπηρετριών και πλυντριών των κέντρων παι- 
δικης μέριμνας μετονομάζεται σε κ.λάδο προσωπικού βοηθητι¬ 
κών εργασιών. 

Άρθρο 4. 

Σύσταση κλάδων στους κρατικούς παιδικούς σταθμούς. 

.1. 1 .ους κρατικούς παιδικούς σταθμούς, που ηδη λειτουρ¬ 
γούν κατα τη οημοσιευση του νομού αυτού, συνιστώνται κλάδοι 
ΑΡ βρεφοκομων και ΜΈ δ'ΐαχείιριστών. 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρότα- 
ση τω,ν Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οικονομικών 
και Υγείας και Πρόνοιας, συνιστώνται θέσεις στους κλά¬ 
δους της προηγούμενης παραγράφου και καθορίζεται η κατά 
βαθμούς διάρθρωση αυτών. 

3. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων των πιο πάνω κλάδων 
καθορίζονται με τους κανονισμούς του άρθρου 13 του ΑΝ 
της 2/5.11.1935 (ΦΕΚ 527 Α'). 

Άρθρο 5. 

Προσόντα διορισμού. 

,Τ3 *1®ΙΧ* τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθ¬ 
μό των κλάδων ΑΡ παιδαγωγικού, ΑΡ νηπιαγωγών. ΛΡ βρε- 
οοκομών και ΜΕ διαχειριστών ορίζονται ως εξής: 

„ *) /·λϊϊςν Αρ παιδαγωγικός: πτυχίο παιδαγωγικής ακα¬ 
δημίας, η ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και αν δεν υπάρ¬ 
χουν υποψήφιοι με τέτοιο πτυχίο, πτυχίο «ανώτατης,, σχολής 
οικιακής οικονομίας και, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τέ¬ 
τοιο πτυχίο, πτυχίο αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής ’κοινω- 
νικης εργασίας η ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. 

^ ο) κλασος ΑΡ νηπιαγωγών: πτυχίο αναγνωρισμένων ανώ- 
τ=?ων σχολών νηπιοβρεφοκόμων ή νηπιαγωγών της ημεδαπής 

πτυχίο, πτυχίο ανώτερων σχολών μαιών ή επισκεπτριών αδελ¬ 
φών νοσοκόμων ή αδελφών νοσοκόμων της ημεδαπής ή ισότι¬ 
μων σχολών της αλλοδαπής. 

δ' κλάδος ΜΕ διαχειριστών: απολυτήριο λυκείου ή εξα¬ 
τάξιου γυμνασίου ή ισότιμης σχολής μέσης εκπαίδευσης. 

Άρθρο 6. 

Κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. 

1. Απο τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι εθνικοί παιδικοί 
σταθμοί και οι εθνικοί αγροτικοί παιδικοί σταθμοί, που λει¬ 
τουργούν, μετονομάζονται σε κρατικούς παιδικούς σταθμούς. 

νηπ 
κούς σταθμούς. 

Οι κρατικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα βρεφικά τμή-. 
ματα των κρατικών παιδικών σταθμών διέπονται από τον Α.Ν. 
της 2/5.11.193ο (ΦΕΚ 527 Α ), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

σταθμούς, που χωρίζονται σε τρία τμήματα, γίνονται δεκτά 
παιίια ηλικίας απο 8 μηνών μέχρι 1 1/2 ετών στο πρώτο 
τμήμα, απο 1 1/2 ετών μέχρι 3 ετών στο δεύτερο τμήμα και 
από 3 ετών μέχρι -ψ ηλικία εγγραφής τους στο δημοτικό 
σνολείο στο τοιτο τυιτΛΑΟΓ. Στ α ·&ο·£,©Εν.ά τιι.·τ*ι !χτλγ τύλμ ν,Λ.^τί-. 

κομων η αδε/,φων νοσοκόμων ή κοινωνικής εργασίας της τ- 
μεσαπης η ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής. ' 

ομάδα. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μπο¬ 
ρεί να τροποποιείται το οριο ηλικίας για την εγνοαφή των 
πα ίδιων στους σταθμούς κ,αι τα τμήμαιτα' που προβλέπονται 
στην προηγούμενη παράγραφο. 

Άρθρο 7. 

Σύνθεση προσωπικού κρατικών παιδικών 
και βρεφονηπιακών σταθμών. 

Στους κρατικούς παιδικούς κα: βρεφονηπιακούς σταθμούς 
και στα βρεφικά τμήματα των κρατικών παιδικών σταθμών, 
που ιδρύονται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, υπηρετεί 
το παρακατω προσωπικό: 

1. Σε κάθε κρατικό παιδικό σταθμό και κρατικό βρεφονη¬ 
πιακό σταθμό υπηρετούν ένας (1) νηπιαγωγός ανά 2ο παιδιά 
και ένας (1) διαχειριστής. 

2. Σε κάθε κρατικό βρεφονηπιακό σταθμό και βοεφικό τμήμα 
κρατικού.παιδικού σταθμού υπηρετούν δύο (2) β,ρ'εφοκόμοί ανά 
10 βρέφη—νηχ;.*. 

3·,Σε κρατικό παιδικό σταθμό και κοατικό βοεφονη 
πιακο σταθμό υπηρετούν: α) ένας (1) μάγειρας, εφόσον δε 
η συναμεκοτητα του σταθαού υπερβαίνει τα 70 παιδιά και ,νας 
υ οοηθος^μάγειρά, β) δύο (2) άτομα που ανήκουν στο· ποο- 

Τω,.ικο βοηθητικών εργασιών, σε σταθμούς δυναμικότητας 

'“! ηί (3) Χ^'ΧΆ σϊ σταθμούς δυναμικότητας 
7 (4) άτομα σε σταθμούς δυναμικοττ- 

,'ϊ~ ν*! ϊ) 'χ’χ (1) πλύντρια και ένας (1) 
οοηγος αυτοκ.νητου. εφόσον κρίνετα: αναγκαίο λόγω ειδικών 
συν-υηκων. 

Το προσωπικό της παραγράφου αυτής υπηρετεί με σχέση 
εργασιοι, ιοιωτικου δίκαιου κα: διέπεται από τ·σ δίατά?-·- 
ΤΕ, Ν. 993/1979 {ΦΕΚ 28ί 
'ενεττερα. 1 

πα.ίικο.ς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα βρεφικά 

ΐ 
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τμήματα των κρατικών χαλκών σταθμών κα: καθη-^-α- τ 
δυναμικότητα των πιο πάνω σταθμών κα- τμημάτων ' ' 

ο. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίΐίονται με πρόταση 
ιν παραπανω· ϊπουργών, καθορίζονται η δυναυικότττα κάθ = 

στάθμου που ηδη λειτουργεί κατά τη δημοσίευση τ*υ νό-ιού 
τυτου και η σύνθεσή του σε προσωπικό, σύκοωνα με όσα οοί- 
ζονται στο νο-μο αυτόν. ' ' 

6. Οι θεσεις, των κλάδων μαγειριτσών και υπηοετριών των 
.εθνικών παιδικών σταθμών και εθνικών αγροτικών παιδικών 
σταθμών κατσργοόνται μόλις αποχωρήσει το προσωπικό που 
υπηρετεί σε αυτές και έχει την ιδιότητα ' του μόνιμον 
υπάλληλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. 

Άρθρο 8. 

Μιχάλε-.ο Κέντρο Παιδικής Μερίμνης θηλέων Χίου. 

1. Στο Μιχάλειο Κέντρο Παιδικής Μερίμνης βηλέων 
Λιου συνιστωνται κλάδος ΑΡ νηπιαγωγών, που περιλαμβάνει 

^ουο (2) -5εσείς με βαθμό 8ο—6ο και κλάδος ΑΡ βρεφοκόυ,ωυ. 
που περιλαμβάνει τέσσερις (4) δέσεις με βαθμό 8ο—6ο! 

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των παραπάνω 
κλάδων είναι τα οριζόμενα στα εδάφια β και γ του άρθρου 5 
του νόμου αυτού. 

, Συνιστώνται επίσης μία (1) θέση μάγειρα και δύο (2) 
3εσεις προσωπικού βοηθητικών εργασιών με σχέση εργασίας 
ιο.ιωτικου δικαίου αορίστου χρόνου. 
Για τ·φ πρόσληψη στις θέσεις αυτές απαιτείται απολυ¬ 

τήριο δημοτικού σχολείου και ειδικά για τη -δέση μάγειρα 
και γνώσεις μαγειρικής υποδεικνυόμενες κατάλληλα. ' 

~· Η διο:κηση, διεύθυνση και λειτουργία του Κέντρου, 
καθώς και ο τρόπος εισαγωγής των παιδιών στο τμήμα 
απροστάτευτων παιδιών διέπονται από τις διατάξεις του 
Ν. 28ο1/1θ22 (ΦΒΚ 114 Α'), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

3.^ Η λειτουργία και ο τρόπος εισαγωγής των βρεφών και 
νηπίων στο βρεφονηπιακό τμήμα ρυθμίζονται με κανονισμό 
λειτουργίας, που καταρτίζεται με απόφαση του Γπουργού 
ΐ’γείας και Πρόνοιας. 

Άρθρο 9. 

Ιατρική παρακολούθηση. 

.1. .Τα κέντρα παιδικής μέριμνας και οι κρατικοί, παι¬ 
δικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, για την ιατρική παρακο¬ 
λούθηση των παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτούς, και εφό- 
σον δεν εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Εθνικού Συ¬ 
στήματος Υγείας, μπορούν, ξεχωριστά ή και σε ομάδες, να 
συμβάλλονται με ιδιώτες παιδιάτρους και, όταν δεν υπάρχουν 
παιδίατροι στην περιοχή ή οι υπάρχοντες δεν ενδιαφέροντα-., 
με ιατρούς παθολόγους ή γενικής ιατρικής ή, εν ανάγκη, 
χωρίς ειδικότητα. 

2. Μ-ε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ρυθ¬ 
μίζονται ο τρόπος κατάρτισης των συμβάσεων, ο-, αμοιβές 
ικαι κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 
■αυτού. 

Άρθ'ρο 10. 

'■ ΠΙΚΠΑ. 
1. Οι υπάρχουσες θέσεις του κλάδου ΑΡ νηπιαγωγών 

του ΠΙΚΠΑ αναδιαρθρώνονται κατά βαθμούς ως εξής: 

τ-ρείς (3) θέσεις με βαθμό 3ο — 2ο 
σαράντα οκτώ (48) θεσε'.ς με βαθμό 5ο — 4ο 
ογδόντα μία (81) θέσεις με βαθμό 8ο—6ο. 

2; Οι υπάρχουσες θέσεις του κλάδου ΑΡ βρεφοκομίων του 
ΠΙΚΠΑ αΜαδιαρθρώνονται κατά βαθμούς ως εξής: 

ϊύο (2) θέσεις με βαθμό 3ο — 2ο 
δέκα (10) θέσεις με βαθμό 5ο — 4ο 
σαράντα πέντε (45) θέσε-ς με βαθμέ 8ο—6ο. 

3. Στα «/δικά τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγι- 
(κ4λίίήμό του ειδικού κλάδου ΑΡ νηπιαγωγών του ΠΙΚΠΑ, 

2 παράγραφος 2 του Β.Δ. 
538/1971 (ΦΕΚ 159 Α'), προστίθεται το εξής: «ή 
ανώτερης σχολής νηπιοβρεφοκόμων του Κέντρου Βοεφών 
«Η ΜΗΤΕΡΑ». 

Άρθρο 11. 

Κατάργηση Ιδρύματος Εργαζομένου Κοριτσιού. 

1. Το προβλεπόμενο από το Β.Δ. 111/1968 (ΦΕΚ 30 
Α'} ίδρυμα με τον τίτλο «Ίδρυμα Εργαζομένου Κοριτσιού» 
καταργειται. Τα, ειδικά παραρτήματα αυτού, τα οποία ιδρύ¬ 
θηκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με τη Φ1/Δ1β/ 
.646/10.2.1970 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπη- 

^ -/·αι Ττγ) Λά?'·« μ·* νη Φ13/Γ2γ/ 
αόΜ/ΖοΛΛ983 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας κα: 
Πρόνοιας (ΦΒΚ 301 Β') μετατρέπονται σε αυτοτελή 
κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την εξής 
επωνυμία: «Ίδρυμα βρεφονηπιακών σταθμών Αθηνών». 
«Ιδρυμα βρεφονηπιακών σταθμών Θεσσαλονίκης» και 
« Ιορυμα βρεφονηπιακών σταθμών Αάριταίς». 

Ία παραπάνω νομικά πρόσωπα εξακολουθούν να διέπον- 
ται από τη νομοθεσία που ισχύει κατά τη δημοσίευση του 
νομού αυτού και εποπτεύονται από τον Υπουργέ Υγείας κα- 
Π ρόνοιας. 

2. Η κινητη και ακίνητη περιουσία και οι υποχρεώσεισ 
του ιδρύματος, που καταργείται, περιέρχονται αυτοδικαίως" 
στο «Ίδρυμα βρεφονηπιακών σταθμών Αθηνών», το οποίο 
υπεισέρχεται ,στα κάθε είδους δικαιώματα και υποχρεώσεις 
του καταργοόμενου ιδρύματος. 

3. Το προσωπικό του καταργοόμενου ιδρύματος μεταφέ- 
ρεται στο «Ίδρυμα βρεφονηπιακών σταθμών Αθηνών» και 
δ-έπεται απο, τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό 
του καταργοόμενου ιδρύματος. 

Άρθρο 12. 

Οργανισμοί φορείων κοινωνικής πρόνοιας. 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό¬ 
ταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονο¬ 
μικών και Υγείας και Πρόνοιας, καταρτίζονται οι οργα¬ 
νισμοί των φορέων κοινωνικής πρόνοιας. 

2. Με τους οργανισμούς αυτούς: 

α) Αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται, συνιστώνται ή **- 
ταργούνται υπηρεσίες και καθορίζονται η Οργανωτική 
διάρθρωση, ο: αρμοδιότητες και η σύνθεσή τους σε πσοσω- 
πικό. 

ο) , Αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται, συνιστώνται ή κα- 
ταργουνται κλαΙδο: και, θέσεις κάθε κατηγορίας, βαθ-αού 
κα: ειδικότητας του μονίμου ή με οποιαδήποτε σχέση προ¬ 
σωπικού και καθορίζεται η σύνθεση και η κατανομή σε ορ¬ 
γανικές θεσεϋς κατα κλάδο και ειδικότητα, 

γ) Καθορίζονται τα ειδικά και τυπικά προσόντα κάθε 
κλάδου και ειδικότητας, καθώς και οι εισαγωγικοί βαθμοί 
κάθε κλάδου κα- τα αντίστοιχα προσόντα διορ-.σαού στους 
δα^μ,ους αυτους. 

δ) Καθαρίζονται ο κλάδος, ο βαθμός των θέσεων και τα 
απαιτουμενα προσόντα των προϊσταμένων των οργανικών μο¬ 
νάδων και η αναπληρωτή τους και 

ε) Ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την υπηιεσιακή 
κατασταση των υπαλλήλων. που ανακύπτει από την εφαρ¬ 
μογή των διατάςεων των προεδρικών διαταγμάτων αυτών. 

ο. Φορείς κοινωνικής πρόνοιας στους οποίους αναοερεται 
η ..αραγραφος 1 του παρόντος άρθρου είναι τα κέντρα παπι¬ 
κής μέριμνας, οι κρατικοί παιδικοί σταθμοί, τα βρεφικά τμή¬ 
ματα ,των κρατικών παιδικών σταθμών, οι κρατικοί βρεφονητ 
πίακοι σταθμοί και το πατριωτικό ίδρυμα κοινωνικής πσό- 
νοιας και αντ-.λήψεως (ΠΙΚΠΑ). 
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Άρδρο 13. 

Σε περίπτωση κατάργησης,, συγχώνευσης ή μετατροπής 
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που αναφερονται 
στο άρδρο 1 παρ. 1 του ΝΑ. 928/1571 (ΦΒΚ144 Α'), 
το προσωπικό τοος, που έχει την ιδιότητα τοο δημόσιου υπαλ- 
λήλοο η εξομοιώνεται με δημόσιους υπαλλήλους, εξακολου¬ 
θεί να διατηρεί την ιδιότητα αυτή έως την αποχώρηση του 
από την υπηρεσία είτε α) του προερχόμενου απο τη συγχώνευ¬ 
ση ή μετατροπή «Ιδρύματος» είτε β) του νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου στο οποίο τοποθετείται. 

Άρδρ ο 14. 

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 ναι της παρ. 1 
τοο άρθρου 4 τοο Ν.Δ. 1153/1972 (ΦΕΚ /6 Α ), όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, εφαρμόζονται ναι σε,ο'χογε- 
νειες. οι οποίες έχουν στη ζωή παιδιά που δεν προέρχονται 
από τους ίδιους γονείς. 

Άρδρο 15. 

Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του, άρδρου, ί 4 
του Β.Δ. 385/1971 (ΦΕΚ 115 Α') ναταργείται αφότου 
ίσχυσε. 

Άρδρο 16. 

Στο τέλος του εδαφίου α της παρ·. 3 του άρδρου 16 του 
Ν. 3796/1957 (ΦΕΚ 251 Α') προστίδεται η εξής διάτα¬ 
ξη: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ναι Πρόνοιας, που 
ενδίίεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της 
Στέγης Υγειονομικών. μπορεί να ανατιρΌσαρμέζεται το ποσό 
της παραπάνω εισφοράς». 

Άρ^ρο 17. 

Στο άρδρο 2 του Ν. 543/1977 προστίδεται παράγραφος 
3, η οπο;α έχει ως εξής: 

«3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφ*αρ μ ό¬ 
ζοντα: ναι για τις περιπτώσεις εκείνες των σεισμοπαθών 
των Ιονίων Νήσων του έτους 1953. οι οποίοι, ανεξάρτητα 
από το χαρακτηρισμό ο οποίος εδόδη στο πρακτικό ανα¬ 
γνώρισης δ'κα’ούνοΐ') α,τωττς. έτυναν α.:ωγής κατά τις δια¬ 
τάξεις του Ν.Δ. 2933/1954 ως μόνιμο: κάτοικοι σεισμό¬ 
πληκτης πόλης κατά τη 12η Αύγουστού 1953 που απέκτη- 
σαν κατά δεκαετή τουλάχιστο χρή-η οικόπεδο, ανεξάρτητα 
X) αυτό το οικόπεδό τους εντάχδηκε στο σχέδιο πόλης 
π?·ν ή μετά την αναγνώρισή τους ως δικαιούχων». 

Άρδρο 18. 

Η ισχύς του -«μου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυδερνήσεως. 

Παραγγέλλομεν να δημοσιευδή στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσει» ς το κείμενιν του παρόντος και να εκ,τελεσδή ως νό¬ 
μος του Κράτους. 

Αδήνα, 12 Απριλίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΛΗΦΣΤΟΛΟΧ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 

θεωρήθηκε και τέδηχε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους. 

Αδήνα, 12 Απριλίου 1984 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ · ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΧ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
-- 
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Κανον.σμός αμοιβών Ιατρικών επισκέψεων και πρβξεον. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρδρου 29 του Α.Ν. 1565/39 «περί 
κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», χαδως ναι 
του άρδρου 1 του Ν.Δ. 3623/56 «περί ναδορισμού νατωτά- 

των ορίων ιατρινής αμοιβής νλπ.». 
2. Τις διατάξεις του άρδρου 8 του Π. Δ/τος 574/82 

«Ανανατανομή των αρμοδιοττήτων του Υπουργείων» ΦΕΚ 
104/30.8.82, τ. Α'. 

3. Την από 30.3.84 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του 
ΚΕΣΥ που ελήφδη νατά την 11η ένταντη Συνεδρίασή της. 

4. Το Ν. 1278/82 άρδρ. 3 παρ. 2, 4 παρ. 1. 
5. Την από 10.2.84 γνώμη του Δ.Σ. του Π .1.23. που 

ελήφδη νατά την 35η Συνεδρίασή του. 
έ! Την με αριδμό 167/1984 γνωμοδότηση του Συμβου¬ 

λίου της Επικράτειας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υ¬ 
γείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε: 

Άρδρο 1. 

1. Οι αμοιβές των ιατρικών επισκέψεων ναι πράξεων που 
προβλέχονται από τις διατάξεις των άρδρων 1 και, 3 του 
Π. Δ/τος 399/81 «περί κανονισμού αμοιβών ιατρικών επι¬ 
σκέψεων και πράξεων» ΦΕΚ 108/22.4.81 τ. Α , αυξάνον¬ 
ται, της μεν ιατρικής επισκέψεως σε 500 δρχ. στο Ιατρείο 
και σε 750 δρχ. στο σπίτι του’ ασδενοός, ανεξάρτητα απο 
την ώρα και την ημέρα πραγματοποιήσεώς της, των δε ια¬ 

τρικών πράξεων κατά ποσοστό 20%. 
2. Τα ποσά που διαμορφώνομαι μετά τις αυξήσεις της 

προηγούμενης παραγράφου τοο παρόντος άρδρου, στρογγυλο- 
ποιούνται στην πλησιέστερη της μονάδος προηγούμενη η επό¬ 

μενη δεκάδα. 
Άρδρο 2. 

Η αμοιβή των κατωτέρω ιατρικών πράξεων, που δεν 
περιλαμβάνονται σε σχετικό Π. Δ/γμα, καδορίζεται ως 
ακολούδως: 

Δρχ· 

1. Καρδιοτοκογράφημα 2.000 
2. Αμννοσκόπηση 2.000ι 
3. Αντισώματα ϋ.ΝΑ. 1.500 
4. Αντισώματα Α.Μ.Α. 1.200 
5. Συμπλήρωμα ορού Ο 3 1.500 
6. Οπτικά προκλητά δυναμικά 1.500 
7. Αφαίρεση κακοήδων επεξεργασιών του 

δέρματος χωρίς πλαστική 1.000 
8. Τοπικές πλαστικές μετά την αφαίρεση 

καλοήδων επεξεργασιών του δέρματος 1.500 
9. Τοπικές Πλαστικές μετά την αφαίρεση 

κακοήδων επεξεργασιών του δέρματος 2.510 
10. Κάλυψη τραύματος με δερματικό μόσχευμα 

ολικού πάχους 2.510 
11. Περιοχικές πλαστικές 3.500 
12. 80ΑΝΝΙΝΟ νεφρών με 99 Μ. ΤΟϋΜΑ 6.000 
13. ΟΕΕΜΟ ΤΕ8Τ 1.500 
14. Εξέταση τριχών για μύκητες: 

α) Άμεσο παρασκεύασμα 500 
β) Καλλιέργεια 1.000 

15. Ανίχνευση αντιεχινοκοκκικών αντισωμάτων 
με τη μέδοδο ΕΕΙ8Α 1.000 

16. Ιολογικύς Έλεγχος 1.600 
17. Δοκιμασία ιαιμοσυγκολΙλήσεως του ωχρού 

τρεπονήματος (Τ.Ρ.Η.Α. = ΤΚΕΡΟ- 
ΝΕΜΑ ΡΑΕΕΙΕϋΜ ΗΑΕΜΑΟΕ ΕϋΤΙ- 

ΝΑΤΙΟΝ 088ΑΝ) 1.000 
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'ΑρΒρο 3. 
Προχειμένου περί παροχής ιβτρωιής συνδρομής σε κσί>ε- 

νείς ασφαλισμένους στο Δημόσιο και στους διάφορους ασφα¬ 
λιστικούς Οργανισμούς, η αμοιβή υπολογίζεται με βάση τις 
τιμές της πρώτη στήλης των Π ινάκων του Π. Δ/τος 
399/81, όπως διαμορφώνονται μετά τις αυξήσεις του άρ¬ 
θρου 1 του παρόντος. 

'ΑρΨρο 4. 

Καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος·: 
1. Το Π.Δ. 399/81, κατά το μέρος, που δεν ββνδεεται 

με την εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του παρόντος Προε¬ 

δρικού Διατάγματος. 
2. Τα Κεφάλαια I, II, III, IV, VI, VII, του «ρΦρου I 

Π.Δ. 929/80 «περί κανονισμού αμοιβής ιατρικών πρά¬ 

ξεων» (ΦΕΚ 231/8.10.80 τ. Α'). 

Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ανατύβεται η δη¬ 
μοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος Π. Δ/τος. 

ΑΨήνα, 12 Απριλίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ! ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ! 

(3) 
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Κώλορισμός -προσόντων και ορίου ηλικίας για την πρόσληψη 
οε δώσεις καλλιτεχνικού, Τεχνικού και βοηθητικού προ¬ 
σωπικού με σχέση ιδιωτικού δίκαιου στην Βδνικη Λυρική 
Σκηγή (ΕΑ.Σ.). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις; 

1. Ί*χυ άρθρου. 10 π«ρ. 2 του .Ν. 993/79 «περί του επί 
σΜμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού ταυ Δτμο- 
σίοο, των οργανισμών τοπικής «τοδϊοιχήσεως κλπ.». 

Το» Π. Δ/τος 941/1977 «περί οργανισμού του Υ¬ 

πουργείου Πολιτισμού και Επιστήμων». 
3. Τις με αριύ. 146/84 και 147/84 γνωμοδοτήσεις του 

Συμβουλίου της Επικράτειας, μετά από πρόταση των Υπουρ- 
γών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και Επι¬ 

στημών, αποφασίζουμε: 

Άρύρο μόνο. 

Τα ειδικά τυπικά προσόντα, ως και το βριο ηλικίας (κα- 
τώταιτο - ανώτατο) για την πρόσληψη του κατά τ» άρ$ρπ 30 
πιπραγρ. 1, Μ, ππραγ,ρ, 1 και 38, παμαγρ. 1 το» Β.Δ. 139/ 
1981 καλλιτεχνικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δτχβιοο στην Εβνικη Ανο ικη Σνη- 
τή (κεφάλαιο Γ* του Ν. 993/1979), κοπρίζονται ως εξής: 

Α'. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

,1. ΔβευΦιΛτές Ορχήστρας: 
β. Δ άπλωμα Διεύθυνσης Ορχήστρας αναγνωρισμάνσυ μου¬ 

σικού εκπαιδευτικού ιδρύματος εσωτερικού ή Ανώτατης Μου¬ 

σικής Σχολής το» εξωτερικού, και 
£. Επτίαετής τουλάχιστο» επαγγελματική δράση ως Διευ¬ 

θυντής Συμφωνικής Ορχήστρας, κατά τα δέκα τελευταία 
χρίνιπ ή συνεχής απασχόλημη κατά τ* δυο τελευταία χρόν α 
σε λυρικά -5-έατρα, μ* δέκα τουλάχιστον παραστάσεις για κα¬ 

ί* χρόνο. 
γ. Ο υποψήφιος είνοιι υποχρεωμένος να υποβάλει βιογραφι- 

κδ σημείωμα, κριτικές, προγράμματα βυναυλ ών και παρο- 
βτΛιιων κοκ όποια άλλα στοιχεία νομίζει ότι συμβάλλουν 
στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπ ικότητ ας «η. 

(λ Αμώταττ όφιο ηλικίας για την «ρόοληψη ορΐζίτα» το 
80ή «τβς. 

2. Βοηλβί Δ/ντ*ς Ορχήστρας: 

α Δάπλωμα Δ/νσης Ορχήστρας αναγνωρισμένου μουσικού 
εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ανώτατης μουσι¬ 
κής σχολής του εξωτερικού, και 

β. Διετής τουλάχιστον επαγγελματική δράση ως Διευ¬ 
θυντής Ορχήστρας. 
γ. Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει £ τογρα¬ 

φικό σημείωμα, κριτικές, προγράμματα συναυλιών και παρα- 
βτάσεων κ». όποια άλλα στοιχεία νομίζει ότι συμβάλλουν/ στην 
απεικόνιση της καλλιτεχνικής τοο προσωπικότητας. 

δ. Ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη ορίζεται το 
45ο έτοις. 

9. Εκγυμν απτές 

α. Μουσικοί εχγυμναστές; 
1) Δίπλωμα ή πτυχίο πιάνου αναγνωρισμένου μουσ. ,κού εκ· 

φαιδευτικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού, και 
2) Συμμετοχή ως συνοδός πιανίστας σε ρεσιτάλ κΧαυσι- 

καύ τραγουδιού ή σε άλλες συναυλίες Κλασσικής Μουσ.κής 
ή Μουσικής Δωματίου κατά τα δύο τελευταία χρόνια. 

3) Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει βιογρα¬ 
φικό σημείωμα, κριτικές, προγράμματα συναυλιών και παρα¬ 
στάσεων και όποια άλλα στοιχεία νομίζει ότι συμβάλλουν 
στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας. 

β. Εκγυμνάστε; μπαλλέτου; 

1) Δίπλωμα Χορού αναγνωρισμένης Σχολής μπαλλέτου 
εσωτερικού ή εξωτερικού, και 

2) Επταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ερ¬ 
γασία ή ως σολίώτ μπαλλέτο» κατά την τελευταία δεκαε¬ 

τία. 
3) Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να αποββ&Εΐ βιογρα- 

φικό σημείωμα, κριτικές, προγράμματα παραστάσεων κα» 
όποια άλλα στοιχεία νομίζει ότι συμβάλλουν στη» απεικόνιση 
της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας. 

4) Ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη ορίζεται το 
60ό έτος. 

4. Μουσικοί (Ορχήστρας), 

οι. Εξ άρχοντες: 
Δίπλωμα οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού 

ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού, πενταετής τουλάχιστο» 
προϋπηρεσία σε συμφωνική ορχήστρα ή ορχήστρα όπερας και 
βεβαίωση ότι έχει δώσει ένα τουλάχιστον ατομικό ρεστάλ ή 
ότι έχει συμπράξει ως σολιίστ σε συμφωνική ορχήίΛρα. 

β. Κορυφαίοι Α': 

ί) Δίπλωμα οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτι¬ 
κού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού και διετής προϋπη¬ 
ρεσία σε συμφωνική ορχήστρα ή ορχήστρα όπερας, ή 

2) Πτυχίο οργάνου αναγνωρισμένε» μουσικού εχπαιδευτι- 
κού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού και εξαετή; προϋ¬ 
πηρεσία σε συμφωνική ορχήστρα ή ορχήστρα όπερας, 

γ. Υπόλοιπες κατηγορίες Μουσικών Εκτελεστών: 
Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού εκ¬ 

παιδευτικά ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. Κατώτχτο 
όριο ηλικίας για την πρόσληψη των μουσικών όλων των κα¬ 
τηγοριών, ορίζεται το 18ο έτος. 
Για όσους από τους υποψηφίους μουσικούς έχουν τουλάχι¬ 

στο διετή προϋπηρεσία σε Συμφωνική Ορχήστρα ή Ορχή¬ 
στρα Όπερας, ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη ορί¬ 
ζεται το 55ο έτος για τα έγχορδα και κρουστά και το 45ο 
για τα πνευστά. 

•5. Μονωδοί (Σολίστ). 

■α. Δίπλωμα μονωδίας και μελιδραματικής αναγνωρισμένου 
μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. 

β. Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει βιογρα- 
«ικό σημείωμα, κριτικές, προγράμματα συναυλιών ή παρα¬ 
στάσεων ή όπ:ι» άλλα στοιχεία νομίζει ότι συμβάλλουν στην 
απεικόνιση, της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας. 
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γ. Ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη ορίζεται το 
45ο έτος για τις ανδρικές φωνές και το 4(1ό για τις γυναι¬ 

κείες. 

6. Χορωδοί. 

α. Δίπλωμα ή πτυχίο μονωδίας αναγνωρισμένου μουσικού 
εκπαιδευτικού ιδρύματος εσωτερικού ή. εξωτερικού. 

β. Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένο·; ν>α υποβάλει 'βιογρα- 
φικό σημείωμα, ταρετινοές, προγράμματα συναυλιών η παρα- 
στίτεκυ και όποια άλλα στοιχεία νομίζει ότι συμβάλλουμ 
στην .απεικόνιση της καλλιτεχνικής του προσωπικότητα»;, 

γ. Ανώτατο όριο ηλικίας για τήν πρόσληψη όριζε το 
έτος για τις ανδρικές φωνές και το 40ό γιά "τις γυ¬ 

ναικείας. 

7. Χορευτές, 

α. Σολίστ Μποολλέτου; 

1) Δίπλωμα Χορού αναγνωρισμένης Σχολής του εσωτερι¬ 
κού ή εξωτερικού. 

2) >0 υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει ό «γρα¬ 
φικό σημείωμα, κριτικές, προγράμματα παραστάσεων και ό¬ 
ποια αλλα στοιχεία νομίζει ότι συμβάλλουν στην- απεικονστ, 
της καλλιτεχνκής του προοωπιικότητας. 

3) Κατωτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη οοίζετα. το 
18ο έτος. 

. β. 00ΚΡ8 ΟΕ ΒΑΕΕΕΤ: 

1) Δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένης Σχολής Χορ.' το» 
εσωτερικού ή εξωτερικού. 

2) Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει βισγρα- 
φικό σημείωμα, κριτικές, «τρογράμματα παραστάσεων κσ· ό¬ 
ποια αλλα στοιχεία νομίζει ότι συμβάλλουν , στην απεικόν ση 
της καλλιτεχνικής που προσωπικότητας. 

8) Κατώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη ορίζεται τυ 
18ο έτος. 

Β'. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1. Μηχανικοί Σκηνής: 

». Απολυτήριο τρίταξίου Γυμνασίου ή Ενδεικτικό ίΐκοφο!- 
τησης από την τρίτη τάξη Εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης 
με αυτό Σχολής, κα» 

Ρ- Τριετής εμπειρία που έχε·, αποκ'τηύε,ί ®· Κρατικούς ή 
ιδιωτικούς Θεατρικούς Οργανισμούς που να αποδεικνύεται με 
βεβαιώσεις των Οργανισμών ή του αρμόδιου ασφαλιστικού 
φορέα. 

, 7- Κ^ν ο υποψήφιος εχειι τουλάχιστον δεκαετή προΰπηρε- 
οια σε άλλους ιατρικούς Οργανισμούς με την ειδικότητα. 
®Λή που να απΟδεικνύετ»! με βεβαιώσεις των Οργανισμών 
αυτών ή του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, ανώτατο όριο ηλι- 
χίας γα την πρόσληψη ορίζεται το 45ο έτος. 

2. Ηλεκτρολόγοι φωτισμού κα: ηλεκτρολόγοι εγκοτα- 
■ στάτες : 

λ. Δίπλωμα Σχολής Ηλεκτροτεχνίτη ή τουλάχιστον βοτ 
·»θυ Ηλεκτροτεχνίτη αναγνωρισμένης *πό το Υπουργείο Ε 
νίκης II αιιδείάς και θρησκευμάτων, με άδεια ήλεκ-ρροτν. 

χνιτη η τουλάχιστον βοηύού ηλεκτροτεχνίτη του Υπουογείο 
Ενικής Οικηνομβαις, και·: 

β. Τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Κρατικούς ή 1 
διωτικους θε*^ριι·«ύς. Οργασμούς ^ ν0Ε δείχ-ώνεται αρνί* 
3!ιως η τριετης τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ηλεκτρολο-πκε. 
εγκαταστάσεις και μελέτες που νΐα βεβαιώνεται! -από το* Τ'α 

’ίτΕΑ^Ρ^1"^ Ασφαλίσεώς Ηλεκτρολόγων Ελλάόο- 

, 7· Ε*» ο υποψήφιος έχει τουλάχιστον δεκαετή ποου-ησ,- 
V σε άλλους Θεατρικούς Οργανισμούς ή σε ηλειχτιρολο-. 
κβς εγκαταστάσεις και μελέτες. ποι> να βεβαιώνεται απο 
·ο·υς αρμοδίους φορείς, ανώτατο όριο ηλικίας για την π.ρόσ- 
ληψη ορίζεται το 45ο έτος. 

3. Φροντιστές, ,ζ ' 

α) Απολυτήριο· τριταξίου Γυμνασίου ή Ενδεικτικό1 απο¬ 
φοίτησης από την τρίτη τάξη εξαταξίου Γυμνασίου ή ισό¬ 
τιμης με αυτό Σχολής, και 

β) Τριετής εμπειρία που να έχει απ·οκτηύε! σε Κρατικούς 
ή Ιδιωτικούς θεατρικούς Οργανισμούς κα: που να αποδεικνό- 
εται με βεβαιώσεις των Οργανισμών αυτών ή του αρμόδιου 
ασφαλιστικού φορέα. 

γ) Εάν ο υποψήφιος -έχει τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρε¬ 
σία σε άλλους Θεατρικούς Οργανισμούς με την ειδικότητα 
αυτή που να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των Οργανισμών 
αυτών ή του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, ανώτατο όριο, ηλι¬ 
κίας για την πρόσληψη ορίζεται το 45ο έτος. 

4. Κομμωτές. 

αι) Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή Ενδεικτικό αποφοί¬ 
τησης από την τρίτη τάξη Εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης 
ισότιμης Σχολής και δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής Κομ¬ 
μωτών, και , 

β) Τριετής προϋπηρεσία σε. Κρατικούς ή Ιδιωτικούς θεα¬ 
τρικούς Οργανισμούς που να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις 
των Οργανισμών αυτών ή του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. 
γ) Εάν ο υποψήφιος έχει δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρε¬ 

σία με την ειδικότητα αυτή σε Κρατικούς ή Ιδιωτικούς Θεα¬ 
τρικούς Οργανισμούς που να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των 
Οργανισμών αυτών ή του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, ανώ¬ 
τατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη ορίζεται το 45ο έτος. 

5. Περανκιέρηδες. 

α) ΑπολυτήρΊο τριταξίου Γυμνασίου ή Ενδεικτικό αποφοί¬ 
τησης από την τρίτη· τάξη Εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης 
με αυτό Σχολής, και 

6) Ανάλογη εμπειρία σε Κρατικούς' ή Ιδιωτικούς Θεα¬ 
τρικούς Οργανισμούς που να έχει αποκτηθεί μετά από τρι- 
ετή υπηρεσία ή συνεργασία με τους Οργανισμούς αυτούς και 
που να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των Οργανισμών αυτών, 
ή του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. 
γ) Εάν ο υποψήφιος έχει δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρε¬ 

σία με την ειδικότητα αυτή σε Κρατικούς ή Ιδιωτικούς Θε¬ 
ατρικούς Οργανισμούς που ν3 αποδεικνύεται με βεβαιώσεις 
των Οργανισμών αυτών ή του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, 
ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη ορίζεται το 45ο 
έτος. 

6. Ραπτικό Συνεργείο και Συντήρηση Βεστιαρίου. 

®) Προϊστάμενες συνεργείων: 

1) Δίπλωμα κοπτικής.ή ραπτικής ή δεκαετής προϋπηρε¬ 
σία σε Κρατικούς ή Ιδιωτικούς Θεατρικούς Οργανισμούς που 
να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις αυτών ή του αρμόδιου ασφα¬ 
λιστικού φορέα. · 

2) . Εάν οι υποψήφιες έχουν τουλάχιστον δεκαετή προϋπη¬ 
ρεσία σε Κρατικούς ή Ιδιωτικούς Θεατρικούς Οργανισμούς 
που νχ αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των Οργανισμών αυτών 
η του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, ανώτατο όριο ηλικίας 
για την πρόσληψη ορίζεται το 45ο έτος. 

β) Απλές Ράπτριβς: 

1) Δίπλωμα κοπτικής—ραπτικής ή τέλεια γνώση, της 
κοπτικής και ραπτικής τέχνης, που να αποδεικνύεται από 
την εξέταση της Επιτροπής Επιλογής. 

2) Εάν οι υποψήφιες έχουν τουλάχιστον δεκαετή προϋπη¬ 
ρεσία σε Κρατικούς ή Ιδιωτικούς Θεατρικούς Οργανισμούς 
που να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των Οργανισμών αυτών 
η του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα, ανώτατο όριο ηλικίας 
για την πρόσληψη ορίζεται το 45ο έτος. 

7. Ενδύτριες: .. . γ. 

α) Στοιχειώδεις γνώσεις ραπτικής και σιδερώματος φο¬ 
ρεμάτων και κουστουμιών. 

β) Εάν οι υποψήφιες έχουν δεκαετή τουλάχιστον προϋπη¬ 
ρεσία σε Κρατικούς ή Ιδιωτικούς” Θεατρικούς Οργανισμούς 
στην ίδια ειδικότητα, που να αποδεικνύεται; με βεβαιώσεις 
των Οργανισμών αυτών ή του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, 
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ανώτατο όριο ηλικίας γ’.α την πρόσκλησή -ορίζεται το 45ο 
έτος. ' ' 

Γ'. Βοηθητικό προσωπικό. 
' 1. Ελεγκτές εισιτηρίων, Κλητήρες, Επιστάτες, Φύλα¬ 

κες και Αποδηκάριοι: 
• Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή Ενδεικτικό αποφοίτη¬ 
σης από την τρίτη τάξη εξαταξίου Γυμνασίου. 

2. Καθαρίστριες, Αχθοφόροι,' Μεταφορείς κλπ.: 
’ Όσοι από τους υποψηφίους έχουν ίέκαιετή τουλάχιστον- 

προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από τόν αρμόδιο ασφαλι¬ 
στικό φορέα, ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη ορί-' 
ζεται το 55ο έτος. 

Στην Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών ανα-δέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του Αράγματος αυτού. 

Αδήνα, 4 Απριλίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΠΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΛΖΑΡΗΣ Α. - Μ. < ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ 

(4) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΤ ΑΡΙΘ. 147 

Χορήγηση χρηματικής ενίσχυσης για τις γιορτές Πάσχα 
1984 σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

* α) Το άρδρο 5 του Ν. 6002/34 «περί, προστασίας .των 
ανέργων εργατών δαλάσσης και των οικογενειών αυτών» 
(ΦΕΚ 37 Α'), όπως αντικαταστάδηκε από το άρδρο 5 του. 

Ν. 318/76 (ΦΕΚ 111 Α'). 1 
β) Το άρδρο .4 παρ. 1 του Ν. 6002/34 «περί προστασίας 

των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτ.. 
τών» όπως συμπληρώθηκε με το άρδρο 1 του Α.Ν. 113/36. 

γ) Την αριδ. 3882/3/26.1.84 γνώμη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οίκου Ναύτη (ΔΣ/ΟΝ). 

δ) Την αριδ. 243/1.3.84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Εμπορικού Ναυτικού. 

ε) Την αριδ. 163/14.3.84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εμπο¬ 
ρικής Ναυτιλίας, αποφασίσαμε: 

Άρδρο 1. 

Με την ευκαιρία των εορτών Πάσχα 1984, παρέχεται 
έκτακτη χρηματική ενίσχυση, υπό μορφή βοηθήματος σε- ορι¬ 
σμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών από το Κεφαλαίο Α¬ 
νεργίας και Ασδενείας Ναυτικών ύψους: 
*) Για αγάμους ή άγαμες δρχ. 4.500 
β) Για έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες οικο¬ 

γενειακά βάρη από παιδιά » 6.000 

Άρδρο 2. 
Για να πάρει ο ναυτικός το χρηματικό δοήδημα του άρ¬ 

δρου 1 πρέπει: 
α) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυση του 

ναυτικού και μέχρι της 22ας Απριλίου 1984 χρονικο διά¬ 
στημά μεγαλύτερο από 60 ημέρες και μικρότερο από 12 μή¬ 
νες. Τελευταία απόλυση λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την 
οποία ο ναυτικός δικαιούται αποζημίωση ή μισδό, κατα τα 
άρδρα 62, 66 και 75 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δι¬ 

καίου (ΚΙΝΔ). 
Ναυτολόγηση μέχρι 20 το πολύ ημέρες δεν διακόπτει την 

εξηκονδήμερη έλλειψη ναυτολόγησης. 
Ο μήνας υπολογίζεται σε 30 ημέρες όπως ορίζει η περί¬ 

πτωση 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 894/81. 
β) Να έχει συνολική δαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από 

πέντε νοόνια, τ, οποία να αποκτήθηκε σε πλοία με Ελληνι¬ 

κή Σημαία ή με ξένη σημαία αλλά που είχαν σύμβαση με 
το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), από την οποία όμως 
δωδεκάμηνη τουλάχιστον να έχει αποκτηθεί μέσα στην τε¬ 
λευταία πριν της 22ας Απριλίου 1984 τριετία ή να έχει 
ϋκοσιτετράμηνη συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τε¬ 
λευταία τετραετία πριν από τις 22 Απριλίου 1984. 
Το χρονικό διάστημα· κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύ¬ 

τηκε σε Κλινική-ή Νοσοκομείο είτε με δαπάνες του Οίκου 
Ναύτη, είτε του πλοιοκτήτη θεωρείται χρόνος ναυτικής ικ, 
πηρεσέας. .··■·■· 

Υπηρεσία που διανόδηκε σε πλοία με ξένη σημαία που4 
δεν είχαν σύμβαση με το ΝΑΤ, μπορεί να προσμετρηδεί για 
συμπλήρωση της πενταετούς, δωδεκάμηνης ή εικοσιτ&τρά- 
μηνης θαλάσσιας υπηρεσίας μόνο αν έχει εξαγοραστεί νό¬ 
μιμα. ι ’ 

■ γ) Να μην παίρνει σύνταξη, δώρο από την πλοίοκτήτρτα 
εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά το 
χρόνο της καταβολής, πλην της περίπτωσης των επιδομά¬ 
των ασδενείας και ανεργίας που ορίζεται από τις διατάξεις 
των Π.Δ. 894/81 (άρδρ. 19 παρ. 2 ΦΕΚ 226 Α'/81) και 
272/82 (άρδρα 1 και 8 ΦΕΚ 48 Α'/82) αντίστοιχα, ού¬ 
τε να προστατεύεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλί¬ 
σεων (ίΚΑ) ή άλλο ασφαλιστικό φορέα. 

δ) Να μην έχει επιδοτεί σε άλλη βιοποριστική απασχό¬ 
ληση στο διάστημα που ακολούθησε μετά την τελευταία του 
απόλυση που είναι γραμμένη στο ναυτικό φυλλάδιό του ή στο 
διαβατήριό του. 
Για τις προϋποθέσεις των παραγράφων γ' και δ' του άρ¬ 

δρ ου αυτού, υπογράφεται από τον ναυτικό υπεόδυνη δήλωση 
και ελέγχεται το ναυτικό φυλλάδιο και το διαβατήριό του. 
Ο ναυτικός δικαιούται να πάρει τη χρηματική αυτή ενί¬ 
σχυση ακόμη και αν η δαλάσσια υπηρεσία που προβλέπεται 
στο άρδρο αυτό είναι μικρότερη κατά είκοσι μέρες το πολύ 
και η ανεργία του μικρότερη ή μεγαλύτερη κατά είκοσι το 
πολύ ημέρες. 

Άρδρο 3. 

1. Ναυτικοί που έχουν ηλικία 50—60 ετών για να πά¬ 
ρουν την ενίσχυση του άρδρου 1 του παρόντος αρκεί να έχουν 
πάνω από δέκα χρόνια δαλάσσια υπηρεσία από την οποία 
εξάμηνη κατά την τελευταία τριετία, πριν από την 22 Α¬ 
πριλίου 1984 που διανόδηκε σε πλοία με Ελληνική Σημαία 
ή με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. 

2. Ναυτικοί άνεργοι που έχουν ηλικία 60 ετών και άνω 
για να πάρουν τη χρηματική ενίσχυση του Διατάγματος αυ¬ 
τού αρκεί να έχουν δαλάσσια υπηρεσία πάνω από δέκα χρό¬ 
νια έστω και αν δεν έχουν ναυτολογηθεί κατά την τελευταία 
τριετία, πριν από τις 22 Απριλίου 1984. 

3. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασδούν γιατί πάσχουν 
από χρόνια νοσήματα παίρνουν κατ’ εξαίρεση την χρηματική, 
ενίσχυση του άρδρου 1 του παρόντος μόνο αν έχουν-πάνω από 
οκτώ (8) χρόνια συνολική δαλάσσια υπηρεσία, έστω και αν 
δεν έχουν ναυτολογηδεί κατά την τελευταία τριετία πριν 
από τις 22 Απριλίου 1984. 
Το νόσημα χαρακτηρίζεται ως χρόνιο: 
α) Στις περιοχές αρμοδιότητας ΟΝ/Αδηνών, Πειραιώς 

και τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας από την Κεντρική Ελεγ¬ 
κτική Υγειονομική Υπηρεσία του ΟΝ/Πειραιά. 

β) Στις περιοχές αρμοδιότητας Επαρχιακών Παραρτημά¬ 
των Π ΟΝ από τους έμμισδους γιατρούς Οίκου Ναύτη και 

γ) Στις λοιπές περιοχές από τους γιατρούς του πλησιέ- 
στερου στον δικαιούχο Δημοσίου Νοσοκομείου. 

4. Ναυτικοί άνεργοι που απολύδηκαν από τις τάξεις των 
Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 31 Δεκεμβρίου 1983 δικαιού¬ 
νται να πάρουν τη χρηματική ενίσχυση του διατάγματος 
αυτού αρκεί να έχουν δύο (2) τουλάχιστον χρόνια συνολική 
δαλάσσια υπηρεσία σε πλοία με Ελληνική Σημαία ή σε πλοία 
με ξένη Σημαία που έχουν σύμβαση με το ΝΑΤ. 

5. Ανεξάρτητα από τις προϋποδέσεις του άρδρου ί του 
παρόντος, της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρδρου 1 
του Προεδρικού αυτού Διατάγματος δικαιούνται και οι Χαν- 
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«νικοί ναυτικοί Ο! οποίοι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο Λοιμω¬ 
δών ή είναι στο σπίτι τους. 

Άρθρο 4. 

Η καταβολή της χρηματικής ενίσχυσης του άρθρου 1 γί¬ 
νεται στους δικαιούχους από 26 Μαρτίου 1984 μέχρι 26 
Απριλίου 1984 εφόσον προσέλθουν οι ίδιοι στον ΟΝ/Πει¬ 
ραιά η στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρ¬ 
χεία και Χβολιμεναρχεία. 
Νόμιμες εξουσιοδοτήσεις γίνονται δεκτές μόνο με έγκρι¬ 

ση του Προϊσταμένου της Αρχής που καταβάλλει την έκτα¬ 
κτη οικονομική ενίσχυση και μόνο εφόσον δικαιολογείται η 
αδυναμία του δικαιούχου να προσέλθει ο ίδιος. 

Άρθρο 5. 

Κατά την καταβολή της χρηματικής αυτής ενίσχυσης 
πλην της περίπτωσης των Χανσενικών ναυτικών της παρα¬ 
γράφου 5 του άρθρου 3, καταχωρείται από την Αρχή που 
πληρώνει ειδική πράξη στο ναυτικό του φυλλάδιο ενώ ο δι¬ 
καιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη. 
Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η πληρωμή 

γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες που υπογράφουν την από¬ 
δειξη αντί του δικαιούχου. 
Στον Τπουργό της Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη 

δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγμα¬ 
τος. 

Αθήνα, 4 Απριλίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ «ΚΙΊΙΛΙλΙ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΧΙΦΑΡΑΧ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
- (5) 

Πράξη 17/12.4.84 

Διευκρίνιση ισχοουσών διατάξεων σχετικά με την καταβολή 
δ«φορ«ς τόκων (Π.Δ. 212/18.4.83). 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(Συνεδρίαση 138/26.3.&4) 

Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων, 
αφού έλαβε υπόψη: 

«) Τις ΠυΔ. 212/18.4.83 και 227/3,6.83 (όπως 
ισχύουν), που καθορίζουν τα επιτόκια χρηματοδότησης των 
εξαγωγών και την καταβολή διαφοράς τόκων. 

0) Ειδικότερα την πράξη ΕΝΠΘ 115/2/21.1283 που 
προβλέπει την καταβολή διαφοράς τάκων 6% στις βιοτεχνι¬ 
κές επιχειρήσεις εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσει- 
και . > 

γ) Σχετικά ερωτήματα ενδιαφερομένων, αποφάσισε: 

Να διευκρινίσει και να συμπληρώσει τις «χύουσες διατά- 
ξεις ως εξής; Λ 

I. Αυξημένο ποσοστό διαφοράς τόκων 6% καταβάλλεται 
στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις για τις εξαγωγές που προκ 
γματοποιούν, πέρα από τις περιπτώσεις που πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της πράξης ΕΝΠΘ 115/2/21.12.83, και στις 
εξής περιπτώσεις: 

«) Όταν η βιοτεχνική επιχείρηση δεν χρηματοδοτείται 
καθόλου βραχυπρόθεσμα από το «Ειδικό Κεφάλαιο:» (ΝΒ197/ 
11/3,4.78). Για την καταβολή της διαφοράς τόκων (6%) 
για κάθε συγκεκριμένη εξαγωγή θα προσκομίζεται στη με¬ 
σολαβούσα Τράπεζα βεβαίωση της τοπικής επιτροπής βιο¬ 
τεχνικών πιστώσεων ότι, όπως προκύπτει «πύ τα στοιχεία 
που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, η επιχείρηση δεν ήχει 
χρηματοδοτηθεί καθόλου είτε γενικά για ανάγκες κεφα¬ 
λαίο» κίνησης είτε ειδικά για προετοιμασία ή πραγματοποίη¬ 
ση εξαγωγών από το «Ειδικό Κεφάλαιο», τους τελευταίους 
6 μήνες, πριν από το μήνα κατά τον οποίο εισάγεται το συ¬ 
νάλλαγμα από τη συγκεκριμένη εξαγωγή. 

β) Όταν η επιχείρηση, αν και εγγεγραμμένη στα μητρώα 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, δεν συγκεντρώνει τις προϋπο¬ 
θέσεις χαμηλότοκου (14%) βραχυπρόθεσμου δανεισμού με 
βάση την απόφαση.ΝΕ 197/11/3.4.78. 

2. Η προϋπόθεση της εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας 
της χρηματοδότησης, που πραβλέπεΐαι οπτό την πράξη 
ΕΝιΠΘ 115/2/21.12.83 προκειμένου να καταβληθεί δια¬ 
φορά τόκων 6% (μέχρι ποσού ϊρ αχμοποιουμένο» συναλλάγμα- 
τος ίσου με το ύψος της χρηματοδότησης) ισχύει καια) για 
τι- βιοτεχνικές επιχειρήσεις στις περιπτώσεις που εξάγουν 
αγροτικά προϊόντα, η αγορά των οποίων χρηματοδοτείται με 
βάση ειδικές αποφάσεις (ελιές, οπωροκηπευτικά κλπ.), β) 
για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις που χρηματοδούνται για τις 
εξαγωγές τους από λοιπά διαθέσιμα των τραπεζών, λόγω 
εξάντλησης του ανώτατου ορίου δανεισμού τους αχό το «Ει¬ 
δικό Κεφάλαιο», και γ) για. τις επιχειρήσεις μικτή; (εμπο» 
ροδιοτεχνικής)1 δραστηριότητας, όταν εξάγουν προϊόντα που 
δεν είναι δικής τους παραγωγής και χρηματοδοτούνται υψη¬ 
λάτοκα. 

β. Η καταβαλλόμενη διαφορά τόκων στις βιοτεχνικές να» 
πηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν τις προ¬ 
ϋποθέσεις δανεισμού για κεφάλαιο κίνηση; από το «Ειδικό 
Κεφαλαίο» της αποφ. 197/11/3.4,787 ανέρχεται σε ποσοστό 
3% «πί το» δραχμοποιούμενου συναλλάγματος που προέρχεται 
από, τις εργασίες που εκτελκών, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 της ΠΑ. 227/ 
3.6.83 (όπως τροποποιήθηκε με τις πράξεις ΕΙΝΠΘ 100/ 
8/27.10.83 και Π.Δ. 331/7.2.84). 

4. Δεν καταβάλλεται διαφορά τόκων στο συνάλλαγμα που 
εισπράττουν οι επιχειρήσεις Υπερπόντιας Αλιείας από τη 
διάθεση των αλιευμάτων τους στο εξωτερικό. 

Η παρούσα Πράξη να. δημοσιευτεί στην Εφημερδίχ της 
ΚιΛέρνησης. 

Ο Διευθυντής 

ΠΒΩΡΓ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ"β*ΦΕΙΟ 


