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ΝΟΜΟΙ 
- (ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ10. 1470 

Τροτιοποιήοεις στη νομοϋεοία τον Σνμδονλίον της Επι¬ 

κράτειας και άλλες διατάσεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

. Κυρούμεν και βκδίϊομεν τον κατωτέρω υπό τττ Βουλής 
ιψηίφισθέντα νόμον: 

Άρθρο 1. 

Θέματα προσωπικού και οργανωτικά των σχηματισμών. 

1. Καταργείται η θέση αντιπροέσιου που συνέστησε το άσ- 
θρο 9 παρ. 1 του Ν. 1183/1981 (ΦΕΚ 191). Αντί γι’ αυτήν 
συνιστάται μία θέση συμβούλου. Επίσης ο: θέσεις των Συμ¬ 
βούλων αυξάνονται κατά μια από 1.7.1985. 

2. Ο1 αριθμός των παρέόίρων, αν ερχόμενο; κατά την παρά¬ 
γραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 17(1/1973 (ΦΕΚ 229), όπως 
διαμορφώθηκε μ&τιά τιο άρθιρο 9 παρ. 3 του Ν. 1183/1981. 
σε 34. αυξάνεται κατά έξι οριζόμενος σε 40. II πλήσωση 
των δύο από τις νέες έξι θέσεις γίνεται μετά τη δημοσίευση 
του νόμοι. Δύο θα πληρωθούν μέσα στο 1985 και οι υπό¬ 
λοιπες δύο μέσα στο 1987. 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 170/1973 
προστίθενται τα εξής εδάφια: 

«Η ολομέλεια μπορεί, αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, να 
τοποθετεί, ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου, συμ¬ 
βούλους και παρέ’δριιιυς σε περισσότερα αιπό ένα τμήματα συγ¬ 
χρόνως, για. ορισμένο ή αόριστο χρόνο. 
Επίσης μπορεί, όταν κατανέμει το δικαστικό προσωπικό στα 

τμήματα, να τοποθετεί, αν συντρέχουν κατά την κρίση της 

σπουδαίο*! λόγοι, αποκλειστικά στο Ε' Τμήμα έως έξι πα- 
ρεδρους για δύο το πολύ χρόνια». 

4. Οι παράγραφοι. 1—3 ταυ άρθρου 10 του Ν.Δ. 170/ 
1973, όπως διαμορςώθηκιαΡλ με το άρθρο 13 του Ν. 702/ 
1977 (ΦΕΚ 208), αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Τα τμήματα δικαστικών αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου 
της Επικράτειας (Α', Β', Γ' και Δ') συνεδριάζουν δηυ.οσία 
και συντίθενται από τον πρόεδρό τους, δύο συμβούλους, δυο'πα- 
ρέδραυς και το γραμματέα (πενταμελής σύνθεση). Κάθε Τμή¬ 
μα συντίθεται απο τον Πρόεδρό του, τέσσερις συμβούλους, 
δύο παρεδρους κ,αι το γραμματέα (επταμελής σύνθεση) μόνο 
στην περίπτωση που «.δικάζει υποθέσεις οι οποίες εισά/αντα: 
σ αυτό από τον πρόεδρό του ή παραπέμποντα: σ' αυτό από ~ην 
πενταμελή σύνθεση. 

2. Οπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος νΐα* τρι¬ 
μελή ή πενταμελή σύνθεση νοείται αντίστοιχα ή πενταμελής 
ή επταμελής. 

3. Το Ε' Τμήμα, αρμόδιο για την επεξεργασία των δια¬ 
ταγμάτων, την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καΐι την έγκρι- 
“θ της^ δαπανης για τη γραφική ύλη, συντίθεται, αιπό τον 
προεόρεύοντα. έναν τουλάχιστο σύμβουλο, έναν τουλάχιστον πά- 
ρεδρο,^ ο οποίος κατά την άσκηση των καθηκόντων του σ’ 
αυτό εχει απφασιστική ψήφο και το γραμματέα. Καθήκοντα 
προεδρεύοντος στο τμήμα αυτό ασκεί ένας από τους αρχαιότε¬ 
ρους συμβούλους, οριζόμενος με απόφαση της ολομέλειας για 
δυο χρόνια, που μπορεί να παφαταθούν. Όταν ο προεδρεύω» 
του τμήματος ελλείπει, κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπλη¬ 
ρώνει ο αρχαιότερος από τους συμβούλους που μετέχουν στη 
συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μετεχόντων 
διατηρείται περιττός. 

Ε "μήμ* μπορ-ι να λειτουργεί και να ασκεί τις αρ- 
μοδιότητές του και χωρίς να έχει τοποθετηθεί σ' αυτό μόνιμα 
και αποκλειστικά δικαστικό προσωπικό, εκτός από τον π:ο- 
εδρεύοντα. Για τη συγκρότηση του τμήματος μετέχουν με’ττ 
σγ·Ρ* ολοι οι ν,ωτεροι του προεορευοντος σύμβουλοι και ο: 
πάρεοροι. άσχετα απο^την τοποθέτησή τους σε έναν ή περισ¬ 
σοτέρους από τους δικαστικούς σχηματισμούς (Α', Β', Γ' 
κα( Δ' Τμήματα) με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του 
άρθρου αυτού. 

Ι( τ-υυετοχή γίνεται ύστερα από σχετική πρόσκληση του 
..-ο^ίιυον .ος συμοουλου, ο οποίος, εκτός από την κατάρτιση 
.ων πινάκων συμμέτοχης των τακτικών και αναπληρωματι¬ 
κών συμβούλων και παρέδρων στις συνεδριάσεις του τμήμα- 
τος^ κάθε εβοομαδας. καθορίζει κάθε φορά τους εισηγητές 
-υμοο^λ'Ός η παρεδρους για τη διατύπωση των γ^ωοοδοτή- 
σεων». 

/ 
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5. Στην παράγραφο 4 τον άρθρου 14 τον Ν.Δ. 170/1973, 
όπ«)ς διαμορφώθηκε με το άρθρο 10 τον Ν. 702/1977, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Είναι επίσης ν-οχρεωτική η παραπομπή υπόθεσης στην 
ολομέλεια, όταν το τμήμα κρίνε: ότ: πρέπει να παραπεμφθεί 
προκριματικό ζήτημα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων». 

0. Η παράγραφος 3 τον άρθρου 14 τον Ν.Δ. 170/1973, 
όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 τον Ν. 702/1977. αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«ο. Ο Π ρόεϊρος τον Τμήματος μπορεί γ:α λόγονς 
σπονδαιότητος να εισαγάγει ν πόθε-η στην επταμελή σύν¬ 
θεση τον τμήματος. Και η πενταμελή; μπορεί για 
τονς ίδιους λόγονς να παραπέμψει την νπόθεση στην επτα- 
μελή ορίζοντας εισηγητή κα: πάρεδρο. Σε καμιά περίπτωση 
δεν επιτρέπεται η αναπομπή της νχόθεσης στην πενταμελή. 
Το τμήμα με πενταμελή ή επταμελή σύνθεση μπορεί σε κά¬ 
θε περίπτωση να παραπέμψει την νπόθεση στην ολομέλεια». 

7. II παρ. 7 τον ίδιον άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 

»7. Καν με το αντό δικόγραφο προσβάλλονται πράξεις που 
ανήκονν στην αρμοδιότητα περισσότερων τμημάτων, η νπό¬ 
θεση εισάγεται στο τμήμα πον είναι αρμόδιο για τη χρονο¬ 
λογικά προηγούμενη πράξη και εκδικάζεται απ’ αντό. Οι 
διατάξεις για το απαράδεκτο λόγω έλλειψης σνναφείας ε¬ 
φαρμόζονται και στην περίπτωση αντή». 

8. Η αόριστη μνεία στα δικόγραφα ως προσβαλλόμενης 
κα: κάθε συναφούς πράξης ή απόφασης δεν νποχρεώνει το 
δικαστήριο να ερεννήσει από την άποψη αντή την νπόθεση. 

Άρθρο 2. 

Ρνθμίσεις γενικού χαρακτήρα. 

1. Το άρθρο 19 τον Ν.Δ. 170/1973, όπως διαμορφώθηκε 
με το άρθρο 19 τον Ν. 702/1977, αντικαθίσταται ως ε¬ 

ξής: 
«Άρθρο 19. 

1. Η κατάθεση τον δικογράφων γίνεται μ.ε την παράδοση 
τον πρώτο τόπον στη Γραμματεία κα: την άνεση κ·αταχώρηση 
κατά τη χρονολογία κα: τη σειρά πον παραδίνεται, σε ειδικό 
βιβλίο, στο οποίο νπογράσ:’ ο κα: θετής. 

2. Η κατάθεση τον δικογράφων μπορεί ν2 γίνει και σε 
οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Όταν ασκείται το ένδικο μ.έσθ 
από δημόσια αρχή, η κατάθεση τον δικογράφου μπορεί να γί¬ 
νει σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, όχι όμως στην ίδια. 

Ίο 'Ί’όγραφο όμως καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο της 
αρχής. Για την κατάθεση σνντάσσεται στο σώμα τον δικογρά¬ 
φων πράξη με τον αριθμό τον πρωτοκόλλου και τη χρονολο¬ 
γία. την οποία νπογράφονν ο νπάλληλος πον παρ έλαβε το 
δικόγραφο και ο καταθέτης. 

3. Το δικόγραφο αποστέλλεται χωρίς καθνστέρηση στο 
Συμβούλιο της Επικράτειας και καταχωρίζεται στο παρα¬ 
πάνω βιβλίο, όπου και αναφέρονται τα στοιχεία τον διαβιβα¬ 
στικού εγγράφων στη θέση της υπογραφής τον καταθέτη. 

4. Με το πρωτότυπο τον δικογράφων υποβάλλονται δόο 
αντίγραφά τον και αντίγραφο της προσβαλλόμενης ατομικής 
διοικητικής πράξης ή της δικαστικής απόφασης, εφόσον έ- 
χονν κοινοποιηθεί. Μέχρις ότου υποβληθεί το αντίγραφο 
μπορεί ν’ αναβληθεί ο ορισμός της δικάσιμης. 

5. Ειδικά οι αιτήσεις αναίρεσης κατά αποφάσεων διοικη¬ 
τικών δικαστηρίων κατατίθενται στη Γραμματεία του δικα¬ 
στηρίου που εξέδωσε την απόφαση, η οποία συντάσσει στο 
πρωτότυπο του δικογράφου σχετική πράξη κατάθεσης και 
στη συνέχεια διαβιβάζει σε δέκα ημέρες το πολό στο Συμβού¬ 
λιο της Επικράτειας το δικόγραφο με το φάκελλο της υπό¬ 
θεσης». ^ 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 τον Ν.Δ. 170, 1973. 
όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 21 τον Ν. 702/1977 ποοστί- 
θεται το παρακάτω εδάφιο: 

«Οι πρόσθετοι λόγοι είναι απαράδεκτοι αν νποβληθούν 
μετά από αναβολή της συζήτησης κι ο φάκελλος της υπό 
θέσης είχε περιέλθε: στο δικαστήριο εξήντα (60) ημέρεε 
πριν από τη δικάσιμη της αναβολής». 

3. Στο άρθρο 27 παρ. 1 τον Ν.Δ. 170/1973 προστί¬ 
θεται το ακόλονθο εδάφιο: 

«Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιον η πληρεξουσιότη¬ 
τα δίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπό τονς με προφορική δή¬ 
λωσή τον στο ακροατήριο ή με ειδικό συμβολαιογραφικό πλη¬ 
ρεξούσιο. Όταν ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί για να 
ασκηθεί ένδικο μέσο προηγούμενη άδεια άλλον οργάνον, ο νό¬ 
μιμος εκπρόσωπος τον νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 
τεκμαίρετα: ότι ενεργεί με την άδεια τον άλλων οργάνον. Η 
τυχόν έλλειψη της άδειας δεν επηρεάζει το κύρος της δίκης 
και δημιουργεί αποκλειστικά ενθννη τον εκπρόσωπόν απέ¬ 
ναντι στο νομικό πρόσωπο». » 

4. Στο άρθρο 30 του Ν.Δ. 170/1973, όπως αντικαταστά- 
θηκε από το άρθρο 22 τον Ν. 702/1977, προστίθεται η α/.ό- 
λονθη 6η παράγραφος: 

«6. Για την παραίτηση τον Δημοσίων ατό τις προφανώς 
απαράδεκτες ή αβάσιμες αιτήσεις αναίρεσης σε φορολογικές 
γ δασμολογικές υποθέσεις συγκροτούνται μια ή περισσότερες 
τριμελείς επιτροπές απαρτιζόμενες από α) έναν πάρεδσο τη; 
Διοίκησης, β) έναν υπάλληλο του εφοριακού ή του τελω¬ 
νειακού κλάδου ανάλογα με το αντικείμενο της διαφοράς και 
·') τον εισηγητή της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρα- 
τωας. ο οποίος, σε περιπτώσεις ιδίως κατάθεσης μεγά/ον 
αριθμού όμοιων αιτήσεων αναίρεσης, μπορεί να οριστεί με 
πράξη του Προέδρου του που δεν περιέχει προσδιορισμό δι¬ 
κάσιμης κα: δεν κοινοποιείται. 

Ο πάρεδρος της Διοίκησης και ο υπάλληλος ορίζοντα: 
ατό τον Υπουργό Οικονομικών. Για τη γραμματειακή εξυπη¬ 
ρέτηση της Επιτροπής μεριμνά το Σ.τ.Ε. 

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί για το προφα,ώς απαράδεκτο ή 
αβάσιμο της αίτησης. Η γνωμοδότησή της περιέχει συνοπτι¬ 
κή αντιπαράθεση της νομολογίας του Σ.τ.Ε. στα ζητήματα 
παραδεκτού ή τους προβαλλόμενους λόγονς αναίρεσης κα: 
αφού υπογράφει και από τα τρία μέλη της διαβιβάζεται στον 
Υπουργό Οικονομικών ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όρ¬ 
γανο. 
Αποτελεί παραίτηση από το ένδικο μέσο η έγγραφη απο¬ 

δοχή από τον Υπουργό Οικονομικών ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτόν όργανο της γνωμοδότησης της Επιτροπής που θε¬ 
ωρεί επιβεβλημένη την παραίτηση. Αν ο Υπουργός Οικονο¬ 
μικών ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο δεν διαφω¬ 
νήσει μέσα σε τρεις μήνες από την περιέλευση αυτόν ή στο 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο της γνωμοδότησης της Ε¬ 
πιτροπής. η γνωμοδότηση αυτή αποτελεί την παραίτηση ατό 
το ένδικο μέσο η οποία γνωστοποιείται στον οικείο δικαστικό 
σχηματισμό τορ Σ.τ.Ε. 
Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγρά¬ 

φου αυτής μπορεί να επεκταθούν προσαομοζόμενες και σε άλ¬ 
λες κατηγορίες αιτήσεων αναίρεσης του Δημοσίου ή νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου με προεδρικά διατάγματα εκδι- 
δόμενα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του αρμό¬ 
διου ή τον εποπτευοντος το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
Υπουργού ύστερα από γνώμη της ολομέλειας τον Σ.τ.Ε. 

5. Καταργείται η παρ. 2 τον άρθρου 34 του Ν.Δ. 170/ 
1973. όπως αντικαταστάθηκε μ.ε το άρθρο 23 τον Ν. 702/ 
1977 και προστίθενται μετά την παράγραφο 6 αυτού ο: εξής, 
7η και 8η, παράγραφοι: 

«/. Τα ουσιώδη περιστατικά της συζήτησης στο ακροατή¬ 
ριο καταχωρίζονται στην απόφαση του δικαστηρίου, εκτός αν, 
κατά την κρίση του προεδρεύοντας, συντρέχει λόγος να συ¬ 
νταχθεί ιδιαίτερο πρακτικό συζήτησης. 

Πρακτικό διάσκεψης συντάσσεται μόνο αν διατυπωθεί μει¬ 
οψηφία. Στη γνώμη της μειοψηφίας που καταχωρίζεται στην 
απ'όαση μνημονεύεται κα: η γνώμη των παρέδρων. 
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8. Η δημοσίευση των αποφάσεων της ολομέλειας και των 
τμημάτων μπορεί να γίνε! με οποιαδήποτε νόμιμη σύνδεση 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των δικαστών, π ον έχουν σομ- 
μετάσχει στην έκδοση της ατίθασης, την τυχόν προαγωγή, 
αποχώρηση ή θάνατο ενός από αυτούς χωρίς, στις τελευ¬ 
ταίες αυτές περιπτώσεις, να αν.ασυζητείτα: η υπό2ετη. 

Η σύνδεση καί η χρονολογία δημοσίευσης των αποφάσεων 
αναγράφονται στο βιβλίο δημοσίευσης των αποφάσεων. Από 
το βιβλίο αυτό η Γραμματεία εκδίδει πιστοποιητικό της δη¬ 
μοσίευσης, αν ζητηθεί». 

6. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 86 του Ν.Δ. 170/ 
1973, όπως τροποποιήθηκε από το άρδρο 24 του Ν. 702/1977, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Το ένδικο μέσο που ασκείται στο Συμβούλιο της Επι¬ 
κράτειας απορρίπτεται ως απαράδεκτο αν δεν καταβληθεί 
παράβολο από τον ασκούντο μαζί με την κατάθεση του ει¬ 
σαγωγικού δικογράφου της δίκης. Το παράβολο ορίζεται ό¬ 
ταν πρόκειται για αίτηση ακύρωσης, έφεση, υπαλληλική 
προσφυγή, τριτανακοπή ή αίτηση αναίρεσης σε διαφορές κοι¬ 
νωνικής ασφάλισης σε 1500 δραχμές, όταν πρόκειται για 
αίτηση αναστολής της εκτέλεσης σε 1000 δραχμές και όταν 
πρόκειται για αίτηση αναίρεσης σε 2000 δραχμές. Το πα¬ 
ράβολο στις αιτήσεις για ερμηνεία ή διόρθωση ορίζεται σε 
1000 δραχμές. Από την υποχρέωση αυτή καταβολής παρά¬ 
βολου απαλλάσσονται το Δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης». 

«2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρό¬ 
ταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και -γνώμη της ολομέλειας 
του Συμβουλίου της (Επικράτειας, μπορεί να αναπροσαρμόζο¬ 
νται τα ποσά των παραβολών». 

7. Τα παράβολα και τέλη, που προβλέποντα: στις παρ. 1 
έως 4 του άρδρου 35 και στο άρ-δρο 36 του Ν.Δ. 170/1973 
«περί του Σ.τ.Ε.» για υποδέσεις που εκκρεμούν στο Σ.τ.Ε. και 
δεν έχουν ακόμα συζητη-δεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, 
μπορούν να κατατε-δούν σε προ-δεσμία ενός μήνα από τη δημο¬ 
σίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσει·);, 

8. Στο άρδρο 39 παρ. 1 του Ν.Δ. 170/1973 προστί-δεται 
το εξής εδάφιο: 

«Η δικαστική δαπάνη περιλαμβάνει, ανεξάρτητα από την 
ιδιότητα του διαδίκου. την αμοιβή του δικηγόρου για τη σύν¬ 
ταξη του κύριου δικογράφου ή της παρέμβασης και για την 
παράσταση σε κά-δε συζήτηση, όπως η αμοιβή αυτή ορίζεται 
από την ισχύουσα διατίμηση. Κά-δε άλλη διάταξη, που προ¬ 
βλέπει επιδίκαση μειωμένης αμοιβής καταργείται». 

9. Στο άρ-δρο 40 του Ν.Δ. 170/1973, όπως αντικαταστά- 
-δηκε αιπό το άρδρο 26 του Ν 702/1977. διαγράφεται η φρά¬ 
ση «την κατάρτιση των πρακτικών και αποφάσεων». 

Άρ-δρο 3. 

Ακυρωτική διαδικασία. 

1. II παράγραφος 2 του άρδρου 32 του Ν.Δ. 170/1973 
αντικα-δίσταται ως εξής: 

«2. Καταργείται ομοίως η δίκη εάν μετά την άσκηση της 
αίτησης για ακύρωση και έως την πρώτη συζήτηση της νπό- 
-δεσης η προσβαλλόμενη πράξη έπαυσε για οποιοδήποτε λόγο 
να ισχύει, εκτός εάν ο αϊτών επικαλείται ιδιαίτερο έννομ,ο 
συμφέρον, που δικαιολογεί τη συνέχιση της δίκης. II παρά¬ 
γραφος αυτή δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για διαιτητικές 
αποφάσεις ή πράξεις που κηρύσσουν εκτελεστές συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας». 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρδρου 45 
του Ν.Δ. 170/73, όπως διαμορφώθηκε με το άρ-δρο 27 του 
Ν. 702/77, αντικα-δίσταται ως εξής: «Με την αίτηση ακύ¬ 
ρωσης που ασκείται παραδε/.τώς κατά σιωπηρής άρνησης 
λογίζεται ότι συμπροσβάλλεται και η τυχόν μεταγενέστερη 
ρητή αρνητική πράξη της Διοίκησης η οποία μπορεί πάντως 
να προσβάλλεται και αυτοτελώς». 

3. Στην παράγραφο 1 του άρ-δρου 46 του Ν.Δ. 170/1973, 
όπως διαμορφώ-δηκε με το άρ-δρο 28 του Ν. 702/1977, η όρα¬ 
ση «των παραγράφων 2 και 3 του άρδρου 45 του παρόντος» 
αντικα-δίσταται με τη φράση «των παραγράφων 2, 3 και 4 
του άρδρου 45 του παρόντος». 

4. Στο άρ-δρο 52 του Ν.Δ. 170/1973 προστί-δεται η παρα¬ 
κάτω παράγραφος 4: 

«4. Εκείνος που έχει δικαίωμα να παρέμβει στην ακυρωτική 
δίκη δικαιούται να υποβάλει υπόμνημα στη/ Επιτροπή Ανα¬ 
στολών και πριν ακόμα ασκήσει την παρέμβαση. Το υπόμ'ημα 
υπόκειτα: στα τέλη της αίτηση; αναστολής». 

Άρ-δρο 4. 

Αναιρετική διαδικασία. 

1. II παράγραφος 4 του άρ-δρου 21 του Ν.Δ. 170/1973, ό¬ 
πως διαμορφώ-δηκε με το άρδρο 20 του Ν. 702/1977. α.ντι- 
κα-δίσταται ως εξής: 

«4. Όταν το ασκούμενο ένδικο μέσο έχει το χαρακτήρα αναί¬ 
ρεσης. η Γραμματεία του οικείου σχηματισμού φροντίζει να 
κοινοποιη-δεί εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 
δικάσιμη πράξη του Προέδρου μαζί με ένα κυρωμένο αντί¬ 
γραφο σε απλό χαρτί της αίτησης στο δικηγόρο ή τον εκ¬ 
πρόσωπό του δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δι¬ 
καίου που υπογράφει, κατά το άρ-δρο 17 παρ. 3, το δικόγρα¬ 
φο, έστω και αν δεν είναι διορισμένος στο Πρωτοδικείο Α- 

-δηνών. Ο δικηγόρος, ο εκπρόσωπος του δημοσίου ή του νο¬ 
μικού προσώπου δημοσίου δικαίου είναι υποχρεωμένος να κοι¬ 
νοποιήσει αντίγραφα της πράξης του Προέδρου και της αί¬ 
τησης αναίρεσης στον αναιρεσίβλητο είκοσι (20) τουλάχι¬ 
στον ημέρες πριν από τη δικάσιμη. Η κοινοποίηση γίνεται 
στη-) κατοικία που αναγράφει το σχετικό δικόγραφο του αναι- 
ρεσιβλήτου ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με 
τα ά?-δρα 53 και 54 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4125/1960) ή σε περί¬ 
πτωση μεταβολής της στην κατοικία που υπεχρεούτο ο αναι- 
ρεσίβλητος να δηλώσει στη γραμματεία του διοικ. δικαστη¬ 
ρίου και την έχει δηλώσει. Αν ο αναίρεσε ίων παρ αλείψει την 
υποχρέωσή ταυ αυτή ή η κοινοποίηση γίνε: εκπρο-δέσμως και 
ο αναιρεσίβλητος απούσιαζε· στη δίκη, η αίτηση αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη». 

2. Στην παράγραφο 1 του άρ-δρου 53 ;ου Ν.Δ. 170/1973 
προστίδενται τα εξής εδάφια: 

«Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει, κατά τις διατάξεις των 
άρ-δρων 56 και επ. του Κ.Φ.Δ. και από κάδε διάδικο, οπότε 
η προδεσμία τρέχει και κατ’ αυτού. 

Δικαίωμα να ασκήσει αίτηση αναίρεσης έχει κάδε διά¬ 
δικος που μετέσχε στην ουσιαστική δίκη, για την οποία έχε: 
εκδοδεί η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, και νικήδηκε εν όλω 
ή εν μέρει, Το δικαίωμα αυτό έχε: και ο διάδικος που νίκη¬ 
σε, εφόσον το δικαιολογεί έννομο συμφέρον». 

3. Στην παράγραφο 3 του παραπάνω άρ-δρου προστί-δεται 
το εξής εδάφιο: 

_ «Δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση υπέρ του νόμου έχει και ο 
1 πουργος. που εποπτεύει το διάδικο νομικό πρόσωπο». 

4. Το άρδρο 55 του Ν.Δ, 170/1973 αντικαδίσταται ως 
εξής: 

«Άρ-δρο 55. 

Στη δίκη της αναίρεσης δεν συγχωρείτα: παρέμβαση|». 

5. Το κείμενο του άρ-δρου 56 του Ν.Δ. 170/1973 αρι-δμεί- 
τα: ως παραγραφές 1 και προστί-δεται η εξής παράγραφος 2: 

«2. Λόγο: που αφορούν σε πλημμέλεια τη; αιτιολογίας της 
προσβαλλόμενης απόφασης επειδή δε δόδηκε απάντηση σε 
προβληδέντα ισχυρισμό απορρίπτονται ως απαράδεκτοι, αν 
δεν τον περιγράφουν σαφώς και δεν παραπέμπτοσν συγκεκρι¬ 
μένος στο δικόγραφο με το οποίο προβλήδηκε ο ισχυρισμός 
στο δικαστήριο της ουσίας». 
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Άρθρο "5. 

Ειδική Επ^τροχη. 

1. Η ολομέλεια το» Συμβουλίου τη·» Επικράτειας σε συμ¬ 
βούλιο συγκροτεί, ύστερα από σχετική πρόταση του Προέδρου 
της, κάθε διετία, ειδική επιτροπή από τους αντιπροέδρους 
και ένα σύμβουλο από κάθε δικαστικό σχηματισμό. 

2. Η επιτροπή καταρτίζει ευθύς μετά το τέλος κάθε δι¬ 
καστικού έτους ειδική έκθεση για τις δραστηριότητες του 
Συμβουλίου. Στην έκθεση επισημαίνονταί, ανάμεσα στα άλ¬ 
λα, οι ενδεικνυόμενες εν όψει της νομολογίας του δικαστή 
ρίου ουσιαστικές, οργανωτικές ή διαδικαστικές μεταβολές 
στη νομοθεσία και τις κάθε μορφής κανονιστικές πράξεις. 
Η έκθεση εγκρίνεται από την ολομέλεια του σώματος και 
ανακοινώνεται στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό της 
Δικαιοσύνης. 

3. Η επιτροπή παρακολουθεί αν συμμορφώνεται η Διοί¬ 
κηση στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας. Σε 
κάθε περίπτωση που δεν εκτελείται ακυρωτική απόφαση του 
δικαστηρίου μπορεί να επιληφθεί είτε αυτεπαγγελτα είτε υ¬ 
στέρα από αίτηση του ενδιαφερομένου. 

4. Οι διοικητικές αρχές είναι υποχρεωμένες να παρέχουν 
κάθε σχετική πληροφορία στην επιτροπή. Η επιτροπή αν 
διαπιστώσει αδικαιολόγητη καθυστέρηση, παράλειψη ή άρ¬ 
νηση συμμόρφωσης προς τα κριθέντα συντάσσει κάθε φορά 
ιδιαίτερο πρακτικό που υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και 
στον Υπουργό της Δικαιοσύνης και γνωστοποιείται σ’ εκεί¬ 
νον που υπέβαλε το αίτημα. 

δ. Με Προεδρικό Διάταγμα εκδιδόμενο ύστερα από πρό¬ 
ταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη της ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικράτειας καθορίζεται ο τρόπος και 
η διαδικασία εκπλήρωσης του έργου αυτού. 

Άρθρο 6. 

Παρατείνεται. από τότε που έληξε, η ισχύς των πινάκων 
επιτυχόντων υποψηφίων συμβολαιογράφων του Κράτους του 
διαγωνισμού του Φεβιουατίου 1983. μέ/οι 31 Δεκεμί;ίου 
1984. 

Άρθρο 7. 

Τα 
νικής 

προβλ&πέμενα στα άρθρα 488 και 589 
Δικονομίας ποσά αυξάνονται ως εξής 

του Κώδικα Π οι¬ 

α. Στο στοιχ. α' του άρθρου 488. από πέντε χιλιάδες σε 
δέκα χιλιάδες δραχμές. 

6. Στο στοιχ. β' του άρθρου 488. από είκοσι χιλιάδες σε 
σαράντα χιλιάδες δραχμές. 

γ. Στο στοιχ. γ' του άρθρου 488. από σαράντα χιλιάδες 
σε ογδόντα χιλιάδες δραχμές. — 

δ. Στο στοιχ. α' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 489. 
από δύο χιλιάδες εξακόσιες και πέντε χιλιάδες αντιστοιχώ; 
σε πέντε χιλιάδες και δέκα χιλιάδες δραχμές. 

ε. Στο στοιχ. δ' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 489, 
από έξι χιλιάδες πεντακόσιες και είκοσι χιλιάδες δραχμές 
αντιστοίχως σε δεκαπέντε χιλιάδες και σαράντα χιλιάδες δρα- 
χμές. 

στ. Στο στοιχ. γ' της πρώτης παραγράφου του άρθρου 489, 
από τριαντατρείς χιλιάδες και σαράντα χιλιάδες δραχμές 
αντιστοίχους σε εξήντα χιλιάδες και ογδόντα χιλιάδες δρα¬ 

χμή- 

Άρθρο 8. 

Τελικές διατάξεις. 

1. Το άρθρο \»5 του Ν. 702/1977 αντικαθίσταται ως 

ο?ή?: 
«Άρθρο 3ο. 

. Με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο ύστερα από πρόταση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμη της ολομέλειας του 
ν.τ.ίλ. μπορεί να κωίικοποιηθοόν σε ενιαίο κείμενο μετα¬ 

γλωττιζόμενες οι διατάξεις που ισχύουν για το Συμβούλιο 
της Επικράτειας. Αν είναι αναγκαίο για την πληρότητα της 
κωδικοποίησης μπορεί να μεταβληθεί η σειρά, η αρίθμηση 
και η φραστική διατύπωση των άρθρων και παραγράφων». 

2. Καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού: 
α. η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Ν. 1183/1981. 
6. η παράγραφος 4 του άρθρου 32 του Ν. 702/1977. 
γ. η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του Ν. 702/1977. η ο¬ 

ποία με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 733/1977 έλαβε τον αρι¬ 
θμό 4. Η κατάργηση δεν επηρεάζει το παραδεκτό προσφυ¬ 
γών. που έχουν κατατεθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος νόμου. 

δ. οι διατάξεις των προεδοικών διαταγμάτων 999/1977. 
(ΦΕΚ 339), 752/1978 (ΦΕΚ 175) και 1218/1981 (ΦΕΚ 
302), κατά το μέρος που προβλέπουν κατανομή υποθέσεων 
μεταξύ των παλαιών πενταμελών (ήδη επταμελών) και τρι¬ 
μελών (ήδη πενταμελών) συνθέσεων. 

ε. η παοάγραφος 6 του άρθρου 21 του προεδρικού διατά¬ 
γματος 341/1978 (ΦΕΚ 71). 

Άρθρο 9. 

II ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

Π αραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως 
νόμος του Κράτους. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΓΕΠΡΓ. . Λ Λ ΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 

θεοιοψ)>ικε %α< τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτονζ, 

Αθήνα. 6 Αυγούστου 1984 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙ©. 1471 

1 ια τη ρύθμιση θεμάτων λοαηλευιικών Ιδρνμάτων, Αγρο¬ 

τικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών και άλλων 
ονναη ιόν (πατάξεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κυρουμεν και εκοιοομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής 
ψηφι,σθέντα νόμον: 

Άρθρο 1. 

1. Λτγο 1.3.1984 και μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις για- 
τ.ων του κλάδου Κ.Σ.Υ. του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ Α 143/ 
οι γιατροί και οι ειδικευόμενοι γιατροί των νοσοκομείων του 
άρθρου 24 παρ. 1 τοίυ ίδιου νόμου, /καθώς και όσων νοσοκομεί¬ 
ων λειτουργούν ως υπηρεσίες ν.π.ί£. ή, ν.π.τ.ί., δικαιούν¬ 
ται : 

α/ ίο επίτομα σπουοων που προδλέπεται από το εδ. α' της1 
παρ. 2 του άρθρου 3 του IV. 754/1978 (Φ£Κι Α 17) σε πο¬ 
σοστό 30% επ: του βασικού μισθού του 6οο βαθμού. Το επι- 
οομζ χαι οι ζών&χιτζτβχ'£?*/.γΊατρ'&ί. 

β) Το επίδομα για δαπάνες βίβλιοθή&ης που προβλέπεται 
στη-υ παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 1397/1983. Το επίδομα 
αυτό, που δεν υπερβαίνει τις 5.000 δραχμές, προστίθεται στο 
βασικό μισθό για τον υπολογισμό του ωρομισθίου των για¬ 
τρών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΝΔ. 2592/1938 
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(ΦΒΚ Α 254), σύμφωνα με τη- δεύτερη πρόταση του εδαφί¬ 
ου α της χαιρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 754/1978. 
Το επίδομα αυτό δικαιούνται και οι οδοντογιατροί. Ο: δια¬ 

τάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται στους για¬ 
τρούς που θα υπαχθούν σε άλλο μισθολόγιο. 

'2. Στις εξαιρέσεις της παραγράφου 6 του ,άρθρου 7 του 
Ν. 754/1978 προστίθεται και το ιατρικοί και νοσηλευτικό 
προσωπικό των αγροτικών ιατρείων καί .υγειονομικών στα¬ 
θμών κατά τις εφημερίες του Σαββάτου και της Κυριακής. 
Ο νομάρχης με απόφασή του καθορίζει τον αριθμό του προ¬ 
σωπικού της εφημερίας, την πέρα του κανονικού ωραρίου α¬ 
πασχόληση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και 
κάνε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

Άρθρο 2. 

1. Μέχρι τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ. 2592/1953 σύμφωνα κε 
την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του Ν 1397/1983 ο Υπουρ¬ 
γός Υγείας και Πρόνοιας με απόφασή του ανασυγκρο¬ 
τεί τα διοικητικά συμβούλια κατά τις διατάξεις των 
παραγράφων 1, 2, 3. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 9 του Ν. 
1397/1983. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
των διατάξεων αυτών ή δεν προχωρήσουν οι φορείς σε εκλογή 
των εκπροσώπων εντός μηνός από την πρόσκληση του Υπουρ¬ 
γού, τα Διοικητικά Συμβούλια συγκροτεί ο Υπουργός Υγείας 
και Πρόνοιας. Κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι τη συγ¬ 
κρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων, σύμφωνα με την πα¬ 
ράγραφο 10 του άρθρου 9 του Ν. 1397/1983 είναι δυνατός 
ο διορισμός ως Προέδρων και Αντιπροέδρων των Διοικητικών 
Συμβουλίων και γιατρών, ,που ασκούν την ιατρική, ως ελεύ¬ 
θερο επάγγελμα, κατά παρέκκλιση της διατάξεως της πα- 
οαγράφου 5 που άρθρου 9 του Ν. 1397/1983. 

Από την ανασυγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίου, 
λήγει η θητεία των υπηρετούντων μελών και καταργούν- 
ται ωσ προς αυτά οι διατάξεις των παραγ:αφιόνι 1 και. 2 του 
άρθρου ί του Ν. 699/1977 (ΦΒΚ 272/1977 τ. Α'). Τα 
ανασυγκροτούμενα Διοικητικά Συμβούλια λειτουργούν και α¬ 
σκούν τις αρμοδιότητες τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια- 

11» 
ταςεις. 

2. II σύσταση και ο τρόπος λειτουργίας επιστημονικών τμη- 
μάτων, ειδικών μονάδων, εργαστηρίων και εξωτερικών ια- 
τοείων επαρχιακών, νομαρχιακών, διανομαρχια/ών και κεν¬ 
τρικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ. 2592/1953, κα¬ 
θώς να: θέματα διασύνδεσης αυτών με δευτεροβάθμια ή τρι¬ 
τοβάθμια νοσηλευτικά κέντρα και συμβεβλημένες με το Δημό¬ 
σιο και Ασφαλιστικούς οργανισμούς ιδιωτικές κλινικές, ρυθ¬ 
μίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, 
που εν.δί:ονται κατά περίπτωση και όπου οι ανάγκες περίθαλ¬ 
ψης του πληθυσμού και καλλίτερης λειτουργίας αυτών επι¬ 
βάλλουν τούτο. Όμοια με τα παραπάνω θέματα Πολυΐατρεί- 
ων και Υγειονομικών Μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψής 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή άλλων Υ¬ 
πουργείων. ρυθμίζονται με όμοιες αποφάσεις του Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υ¬ 

πουργού. 

• 3. Μέχρι να εκδοθεί ο ενιαίος εσωτερικός κανονισμός λει¬ 
τουργίας των νοσοκομείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παοαγ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 1397/1983, τα θέματα που 

■εκάστοτε ανακύπτουν ρυθμίζονται με αποφάσεις των Διοικη¬ 
τικών Συμβουλίων. 

4. ΙΊ παράγραφος 1 του άρθρου II του Ν. 4051/1960 
οπεοί ενισχύσεως απροστάτευτων παίόων», εφαρμόζεται για 
όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και επιχορη¬ 
γούμενα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

5. Σε περίπτωση αδυναμίας ποόσληψης διπλωματούχων 
ώτε'ων ή νόσων Σχολών Νοσοκόμων σ: κενές οογανικές 

θέσεις Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ταυ Ν.Δ. 2592/1953 :ύ- 

νανται να προσλαμβάνονται προσωρινά και μέχρι της κανονι¬ 
κής των πλήρωσης διπλωματούχοι νοσοκόμοι οποιασδήποτε 
Σχολής Νοσοκόμων ή και πρακτικοί νοσοκόμο: σε περίπτωση 
έλλειψης διπλωματούχων Η προσωρινή πρόσληψη ενεργε τα: 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1057/1986. 

6. Οι κατά το άρθρο ο του Ν. 4440/1964 εξυπηρετούμε¬ 
νες Κοινότητες των Αγροτικών Ιατρείων και Υγ. Σταθμών 
και μέχρι της συγχώνευσής τους στα Κέντρα Υγείας, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 20 του Ν. 1397/1983, καθορίζονται με 
απόφαση του οικείου Νομάρχη. 

Άρθρο 3. 

1. Γιατροί που είχαν κάνει έναρξη της εκπαίδευσής τους 
για κύρια ή προκαταρκτική ιατρική ειδικότητα σε πολιτική ή 
σε στρατιωτική νοσηλευτική μονάδα ή που έχουν υποβάλει σχε¬ 
τική περί τούτου αίτηση, πριν από την 12.10.1981 μπορούν, 
εφόσον το επιθυμούν και ρητά το δηλώσουν εντός διμήνου από 
τη δημοσίευση του νόμου αυτού, να ολοκληρώσουν την εκπαί¬ 
δευσή τους στην ειδικότητα αυτή και μόνο και να πάρουν το 
σχετικό τίτλο, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν απύ 
την απόφαση Α4/4863/81 (ΦΒΚ 631/81 τεύχος ΙΥ) του 
Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή δεν 
είναι απαραίτητη η τήρηση της χρονικής σειράς ειδίκευσης, 
που πρόβλεπαν οι προηγούμενες διατάξεις, εκτός εαν μέχρι 
τη δημοσίευση του παρόντος, ο ενδιαφερόμενος ιατρό·; δεν 
έχει κάνε: έναρξη της εκπαίδευσής του. 

2. Γιατροί ειδικευόμενο: στην ειδικότητα της Γενικής Ια¬ 
τρικής τοποθετούνται σε νοσηλευτικές μονάδες που παρέχουν 
πάνω από το ήμισυ της ειδικότητας. Για την συμπλήρωση -ης 
εκπαίδευσής τους σε ειδικότητες που δεν παρέχει η νοσηλευ¬ 
τική μονάδα που τοποθετήθηκαν, είναι δυνατή η, άσκησή τους 
σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες, που παρέχουν τις ελλειπου- 
σες ειδικότητες. 

Ο: λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής, ως 
προς τον τρόπο άσκησης και μισθοδοσίας και /.οιπών δαπα¬ 
νών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρό¬ 
νοιας. 

Άρθρο 4. 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του Ν. 1316/1983 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Ο τρόπος και η διαδικασία έγκρισης μετάβασης στο 
εξωτερικό, των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο I 
του παρόντος άρθρου του συνοδού και του τυχόν δότη, το εί¬ 
δος και η έκταση της παροχής, το ύψος της δαπάνης, η τυχόν 
συμμετοχή του ασφαλισμένου στις δαπάνες, καθώς και το 
ύψος αυτής, η εκ των υστέρων έγκριση νοσηλείας αυτών στο 
εξωτερικό, καθώς καΊ κάθε άλλη περίπτωση κα: λεπτομέ¬ 
ρεια αναγκαία -:α την εφαρμογή της διατάξεως του παρόντος 
άρθρου, καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπ'οργών Υ¬ 
γείας και Πρόνοιας κα: Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Οι κοινές αποφάσεις που ρυθμίζουν θέματα που επιβαρύ¬ 
νουν τον κρατικό προϋπολογισμό συνυπογράφονται και από 
τον Υπουργό Οικονομικών». 

2. Ανιόντες και αδελφοί δημοσίων υπαλλήλων κα: εξ 
ιοιας υπηρεσίας πολιτικοί·/ και στρατιωτικών συνταξιού¬ 

χοι. που δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη και σε βάρος 
του Ο.Γ.Α. μπορούν να επιλέξουν είτε τις παροχές της εξω- 
νοσοκομειακής περίθαλψης του Δηαοσίου είτε αυτές του 
Ο.Γ.Α. 

II επιλογή αυτή γίνεται με αίτηση του δικαιούχου, μπορεί 
δε να μεταβάλλεται, αλλά πάντοτε μετά την πάροδο τουλά¬ 
χιστον ενός έτους από σάθ- --ι>'·*τ. 
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Άρύ,ρο 5. 

Κύρωση απόφασης. 

Κυροόται χαι έχε: ισχύ νόμου η υπ' *?ιΔ. Α3δ/οικ. 51357 
24 Απριλίου 1984 απόφαση του Υπουργεί Υγείας και Πρό¬ 
νοιας για την «έγκριση σύμβασης μίσθωσης Νοσηλευτικών 
Μονιών Ιατρικής Εταιρείας Καδάλας υπό του Γενικού Νο- 
σοκομβίου Καβάλας», η οποία έχει ως εξής: 

* ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης μίσύωσης νοσ/κών μονάδων ια¬ 
τρικής εταιρείας Καδάλας υπό του Γενικού Νοσο¬ 
κομείου Καβάλας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το 544/77 Π.Δ. «περί Οργανισμών του Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών». 

2. Το Ν.Λ. 2592/53 «περί οργανώσεως της Ιατρικής 
Αντίληψης». 

3. Το Ν. 1317/83 «Για το Εύνικό Σύστημα Υγείας». 

4. Την ανάγκη παροχής άμεσης και επαρκούς νοσοκομεια¬ 
κής περίθαλψης στον πληθυσμό του Νομού Καβάλας, μέχρι 
της κλήρους ανάπτυξης του Γενικού Νοσοκομείου Καδάλας, 
στα κλαίσια του οετούς κρογράμματος οικονομικής ανάπτυ¬ 
ξης. αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την ακό 17 Μάη 1983 σύμβαση μεταξύ της 
ιατρικής εταιρείας Καδάλας και του Γενικού Νοσοκομείου 
Καδάλας, με την οποία η πρώτη. εκμισθώνει στο δεύτερο 
τις υπηρεσιακές εγκαταστάσεις των θεραπευτηρίων της, Σα¬ 
νατόριο «II ΕΛΠΙΣ» και «Τραυματολογικό Κέντρο» και 
ρυθμίζεται η εργασιακή σχέση του υκηρετούντος προσωπικού 
του Σανατορίου «Η ΕΛΠΙΣ» και ακό 1η Ιούνη 1983, ήτοι 
ακό της υπογραφής του κρωτοκόλλου καράϊοσης και παρα¬ 
λαβής. 

Ο Υκουργός 

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

Άρύρο 0. 

Η μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών κλινικών ως επιχειρήσεων 
εκιτρέπεται εφόσον οι σχετικές αιτήσεις και τα κατά νόμο 
δικαιολογητικά υκοδλήύητ'.αν εντός της τρίμηνης ανατρε¬ 
πτικής προθεσμίας της παραγράφου 7 του άούρου 6 του Ν. 
1397/1983. 

Άρόρο 7. 

1. Οι γιατροί, κου κροσλαμδάνοντα: σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Κεφαλαίου Β' του Ν. 993/1979 στα Νοσηλευ¬ 
τικά Ιδρύματα του Ν.Δ. 2592/1953, λαμβάνουν ακό 1.1.84 
το βασικό μισ-δό του εισαγωγικού δαρμού, στον οκοίο κροσ¬ 
λαμδάνοντα:, μαζί με όλα τα εκιδόματα κου δικαιούνται 'ΐ 
τακτικοί γιατροί κου κατέχουν όμοιες οργανικές δέσεις και 
με τις προϋποθέσεις κου χορηγούνται αυτά . 

2. Προσωπικό Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/ 
1953, κλην των γιατρών, κου έχε: προσληφ-λεί μέχρι τη δη¬ 
μοσίευση του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου Β' του Ν. 993/1979. εξακολουθεί να πά¬ 
σχει χωρίς διακοπή τις υκηρεσίες του μέχρι τότε κου υο'- 
ζει η σύμβασή του. 

Ειδικά για το ιατρικό κροσωκικό ισχύει η παράγραφος 2 
του άρύρου 37 του Ν. 1397/1983. 

Άρ&ρο 8. 

1, Η κρολεσμια κου κροϊλεκεται ακό την παράγραφο 2 
του τρίτου αρ·5ρου του Ν. 1408/1983 καρατείνεται μένρι 
την 31.12.1984. ' 

2. Η καράγραρος 4 του άρύρου 4 του άρύρου τέταρτου 
του Ν. 1398/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«4. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν το ακαιτούμε- 
νο για τη -δέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μκοροόν 
να προω&ήσουν το σκοκό της ΔΕΠΑΝΟΜ και να μην είναι 
συμβεβλημένα με τη ΔΕΠΑΝΟΜ ή έχουν εξαρτημένη σχέ¬ 
ση ακό κρόσωκα που είναι συμβεβλημένα με αυτή και προσ¬ 
δοκούν ιδιωτικό όφελος από την εξάρτηση αυτή. Ο Ποόε- 
δρος και ο Γενι,κό; Δ/ντής ·3α είναι οπωσδήκοτε μηχανικοί 
μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με κέντε χρό¬ 
νια τουλάχιστον ακό λήψεως πτυχίου για το Γενικό Διευ¬ 
θυντή. 

3. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρ-2ρου πέμπτου 
του Ν. 1408/1983 καρατείνεται μέχρι 31.12.1984. 

Άρ-3ρο 9. 

Ο νόμος αυτός ισχύει ακό τη δημοσίευσή του στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυδερνήσεως εκτός των περιπτώσεων κου ορίζουν 
διαφορετικά οι εκιμέρους διατάξεις. 

Παραγγέλλομεν να δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
δερνήσεως το κείμενο του καρόντος και να εκτελεστή ως 
νόμος κου Κρ]άτους. 

Ασήνα, 3 Αυγούστου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΕΑΕΥΟΕΡΙΟΣ ΒΕΡΤΒΑΚΗΣ 

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους. 

Ασήνα, 6 Αυγούστου 1984 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1472 

Συμπ,λήρωοη, τροτιοποίηση και καχάργηοη διατάξεων του 
ιδρυτικού νόμου τον ΕΟΜΜΕΧ (X. 707/10Τ7-- -ΦΕΚ 
Α' 273) και άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κυρούμεν και εκδόδομεν τον κατωτέρω υκό της Βουλής 
.ψηφισΜντα νόμον: 

Άρ^ρο 1. 

1. Η περίπτωση β' της καραγρ. 2 του άρύοου 2 του Ν. 

707/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 

«£· Μεριμνά για την προώθηση του ύεσμού των συνεται¬ 
ρισμών και κοινοπραξιών των μικρημεσαίων μεταποιητικών 
επιχειρήσεων, ως και του ύεσμού των υπεργολαβιών». 

2. Η περίπτωση :α της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 
707/1977 αντικα-λισταται ως εξής: 

«:α. αα) Χορηγεί μικρά δάνεια, οικονομικές ενισχύσεις 
ή επιχορηγήσεις προς οικοτέχνες, χειροτέχνες και βιοτε¬ 
χνίες ειδών τέχνης. Το ύψος, το έντοκο ή μη και γενικά 
οι όροι και προϋποθέσεις της χορήγησης καθορίζονται με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

6β) Χορηγεί οκοιασδήποτε μορφής δάνεια ή επιχορηγή¬ 
σεις προς τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, συ¬ 
νεταιρισμούς ή κοινοπραξίες τους, καύώς και στις κά·3ε μορ- 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 1273 

φής θυγατρικές εταιρείες του ΕΟΜΜΕΧ. Το ύψος. το έντοκο 
ή μη και γενικά οι όροι και προϋποθέσεις τη; χορήγησης κοε- 
θορίζονται με κανονισμό που εκδίδει το διοικητικό συμβούλιο! 
και εγκρίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. 

γγ) II αρέχει εγγύηση σε τράπεζες η πιστωτικούς γενι¬ 
κά οργανισμούς της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής υπέρ 
μικρομεταίων μεταποιητικών επιχειρήσεων τ λ εταιρισμών 
ή κοινοπραξιών τους. Η εγγύηση αυτή παρέχεται για την 
ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων με όρους και προϋποθέσεις 
που καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. 

δδ) Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του εκδίδει 
κάθε μορφής εγγυητικές επιστολές υπέρ μικρομεταίων με¬ 
ταποιητικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών ή κοινοπραξιών 
τους, προς το ελληνικό δημόσιο και οποιοδήποτε νομικό πρό¬ 
σωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι εγγυητικές αυτές 
επιστολές νόμιμα μπορούν να κατατεθούν και στις περιπτώ¬ 
σεις που προβλέπετα: κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επι¬ 
στολής. 

Εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί από τον ΕΟΜ¬ 
ΜΕΧ μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου θεωρούνται ότι 
έχουν εκδοθεί νόμιμα». 

3. Με κοινήι απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονο¬ 
μίας και Οικονομικών καθορίζονται το συνολικό ύψος και 
οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγείται τ, εγγύηση του 
ελληνικού δημοσίου προς τον ΕΟΜΜΕΧ υπέρ εκείνων που 
δανειοδοτούνται από τον οργανισμό, καθώς και υπέρ του 
ΕΟΜΜΕΧ για τις κάθε μορφής εγγυήσεις και εγγυητικές 
επιστολές που παρέχει ο οργανισμός. 

Άρθρο 2. 

Στο άρθρο 3 του Ν. 707/1977 προστίθεται παράγραφος 
4, η οποία έχει ως εξής: 

«4. Για την κάλυψη του κινδύνου των ζημιών που θα 
προέρχονται από τη μη επιστροφή των δανειοδοτήσεων, οι 
οποίες παρέχονται είτε από τον ΕΟΜΜΕΧ είτε από τις 
τράπεζες και λοιπά πιστωτικά νομικά πρόσωπα μετά οιπό 
εγγύησή, του, καθορίζεται, με κανονισμό που επιδίδει το διοι¬ 
κητικό συμβούλιο και εγκρίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονο¬ 
μίας, ποσό ή ποσοστό ποα παρακρατείται από το πο¬ 
σό της δανειοδότησης. Το ποσό ή ποσοστό αυτό παρακρα- 
τείται είτε από τον ΕΟΜΜΕΧ, όταν αυτός παρέχει τη δα¬ 
νειοδότηση, είτε από την τράπεζα και γενικά τα πιστωτικά 
νομικά πρόσωπα που την παρέχουν και αποδίδεται στον ορ¬ 
γανισμό. 
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνει ο Υ¬ 

πουργός Εθνικής Οικονομίας, καθορίζεται επίσης το ύψος 
της προμήθειας που εισπράττει ο ΕΟΜΜΕΧ κατά την έκ¬ 
δοση εγγυητικών επιστολών και η διαδικασία είσπραξης. 

Η διαχείριση του κεφαλαίου που σχηματίζεται από τα 
ποσά της παραγράφου αυτής ανήκει στο διοικητικό συμβού¬ 

λιο». 

Άρθρο 3. 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 707/1977 αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«1.0 ΕΟΜΜΕΧ διοικείται από 9μελές διοικητικό συμ¬ 
βούλιο το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικο¬ 
νομίας και αποτελείται από έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο των 
εργαζομένων στον ΕΟΜΜΕΧ, από δύο τουλάχιστον εκπροσώ¬ 
πους φορέων των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων 
και έναν τουλάχιστον των λοιπών κοινωνικών φορέων καθώς 
και πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και πείρα. 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνική; Οικονομίας καθορί¬ 
ζονται οι φορείς από τους οποίους προέρχονται οι εκπρόσω¬ 
ποι, ο τρόπος -συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου και 
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια». 

Άρθρο 4. 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Ν. 707/1977 αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«5. Η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
και του γραμματέα του καθώς και ο: αποδοχές του προέδρου η 
προέδρου —διευθύνοντος συμβούλου καθορίζονται με κοινή α- 
πόφατη των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονο¬ 
μίας». 

Άρθρο 3. 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του Ν. 707/1977 αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«3. Χρέη εισηγητών εκτελούν ο διευθύνων σύμβουλος και 
χωρίς ψήφο ο γενικός διευθυντής του ΕΟΜΜΕΧ». 

Άρθρο 6. 

Ο: παράγραφοι 2, 3. 4. 0, 7. 11 και 13 του άρθρου Ο 
του Ν. 707/1977 αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Καταρτίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς οργάνωσης 
και λειτουργίας του οργανισμού, τους κανονισμού; κατάστα¬ 
σης προσωπικού και κάθε άλλο κανονισμό αναγκαίο για την 
εύρυθμη λειτουργία του. 

3. Συνιστά περιφερειακές υπηρεσίες, παραρτήματα και 
εμπορικά κέντρα στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδρύει τις' 
σχολές που προβλέπονται στην περίπτωση ιγ της παραγρά¬ 
φου 2 του άρθρου 2 και καταρτίζει τους κανονισμού; λει¬ 
τουργίας τους. 

4. Καθορίζει τις προϋποθέσεις, τους όρους κα: τη διαδικα- 

άρθρο 1 του παρόντος. 
6. Αποφασίζει για τους γενικότεσους στόχους και την 

θυντή. 

ει σε οργανισμούς και άλλα νομικά ή φυσικά 
ες, έρευνες και εργασίες, οι οποίες έχουν σχέ- 

7. Αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις αναγ¬ 
καίες τροποποιήσεις του, καθώς και για του; ετήσιους ισολο¬ 
γισμούς 
σμο 
γού 

11. Αναθέ 
πρόσωπα μελετες, «ρευνε; κα: εργασίες, οι οποίες έχουν σχέ 
ση με την εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού και καθοόί 
ζε: την αμοιβή που θα καταβληθεί. 

15. Με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάσει μέρος των αο- 
μοσιοτητων του στον πρόεδρο - διευθύνοντα σύμβουλο και στο 
γενικό διευθυντή». 

Άρθρο 7. 

Η παράγραφο; 3 του άρθρου 7 του Ν. 707/1977 αντικα- 
^ίτταταί ως εξής: 

«3. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί εξωδίκω; να· : νσ—.νΛ- -Γ., 
ΕΟΜΜΕΧ κα: μπορεί με πράξη του να αναθέσει την εκπρο¬ 
σώπηση στο γενικό διευθυντή ή σε δικηγόρο του ΕΟΜΜΕΧ τ 
για συγκεκριμένα θέματα σε υπάλληλο του οργανισμού. 

_ απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ανατίθενται στον πρό- 
ε=?ο και καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου». 

Αρνρο ». 

Το άρθρο 8 του Ν. 707/1977 αντ καθίστατ (όί · 

«Άρθρο 8. 

Αρμοδιότητες δ:; 

I. Η εφαρμογή 
ανατίθεται στο ο 

ευθύνοντος συμβούλου - γενικού δ 

των αποφάσεων του διοικητικού 
ιευθύνοντα σύμβουλο και στο γ. 

ιευθυντή. 

συμβουλίου 
ενικό διευ- 
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θυντή του οργανισμού. Με απόφαση του διοικητικού συμβου¬ 
λίου καθορίζονται και κατανεμονται Οί αρμοδιότητες τον 
διευθύνοντος συμβούλου και του γενικού διευθυντή, καθώς και 
η αναπληρωτή τους. 

2. Ως γενικός διευθυντής προσλαμβάνεται. με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου και με τριετή θητεία που μπορεί να 
ανανεωθεί, πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του 
εσωτερικού ή ισότιμου ιδρύματος του εξωτερικού, ο οποίος 
διακρίνετα: για τα οργανωτικά του προσόντα, την επιστημονι¬ 
κή του πείρα και γνωρίζει την αγγλική ή γαλλική ή γερμα¬ 
νική ή ιταλική γλώσσα. 

3. Οι αποδοχές του γενικού διευθυντή καθορίζονται με κοι¬ 
νή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικο¬ 
νομικών. 
Στο οιευθύνοντα σύμβουλο και στο γενικό διευόυντή χορη¬ 

γούνται, σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας στην ημεδα¬ 
πή ή αλλοδαπή, οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας 
αποζημίωση, σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΟΜΕΧ, σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». 

Άρθρο 9. 

Όπου στις διατάξεις του Ν. 707/1977 αναφέρετ.ιι Υπουρ¬ 
γείο Βιομηχανίας και Ενέργειας καθώς και Υπουργός ή Υ¬ 
φυπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας νοείται το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. 

Άρθρο 10. 

Καταργούντα: οι πιο κάτω διατάξεις του Ν. 707/1977: 

α. οι παράγραφοι 10 και 13 του άρθρου 6 
[δ. το άρθρο 9 
γ. το άρθρο 10 
δ. το άρθρο 11 
ε. το άρθρο 12. 

Άρθρο 11. 

Μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την ισχύ του νόμου 
αυτού μπορεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οι¬ 
κονομίας και Υγείας και Πρόνοιας, να μεταφερθεί η υπηρε¬ 
σία ταπητουργίας του ΕΟΜΜΕΧ και το προσωπικό της στον 
Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας. Ο οργανισμός αυτός υπεισέρ¬ 
χεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και υποχρεώ¬ 
σεις του ΕΟΜΜΕΧ που έχουν δημιουργηθεί από τη δράση 
της υπηρεσίας αυτής. Με την παραπάνω κοινή υπουργική 
απόφαση ρυθμίζονται και τα θέματα τα σχετικά με τη μετα¬ 
βίβαση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΟΜΜΕΧ που εξυ¬ 
πηρετούν τη μεταφερόμενη υπηρεσία. 

Άρθρο 12. 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν. 707/1977 αντικα¬ 
θίσταται ως εξής: 

(ι2. Ο διαχειριστικός έλεγχος του ΕΟΜΜΕΧ ενεργείτα: 
από ορκωτού; λογιστές». 

Άρθρο 13. 

Στο άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 707/1977 προστίθεται περί¬ 
πτωση ιη. η οποία έχει ως εξής: 

«ιη. αα. Ο ΕΟΜΜΕΧ μπορεί να αποκτά εμπράγματα ή 
ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται σε βιοτεχνι¬ 
κές ή βιομηχανικές περιοχές, κέντρα ή ζώνες και να τα μετα¬ 
βιβάζει στις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

6β. Η κτήση των παραπάνω δικαιωμάτων από τον ΕΟΜ¬ 
ΜΕΧ και η μεταβίβασή τους από αυτόν στις μικρομεσαίες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις απαλλάσονται, τόσο για τον ΕΟΜ¬ 
ΜΕΧ όσο και για τις επιχειρήσεις αυτές, από κάθε φόρο, τέ¬ 
λος, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του δημοσίου, 
ΝΠΔΔ, δήμου ή κοινότητας ή τρίτω;. Η κτήση και η μετα¬ 
βίβαση των δικαιωμάτων αυτών υποβάλλονται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου των εκατό (100) δραχμών. Σε κάθε περίπτωση 

τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου και του άμισθου ή έμ¬ 
μισθου υποθηκοφύλακα, για τη μεταγραφή των παραπάνω 
δικαιοπραξιών, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες 
(10.000) δραχμές για το συμβολαιογράφο και τις τρεις χι¬ 
λιάδες (3.000) δραχμές για τον υποθηκοφύλακα. 

γγ. Οι παραπάνω μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις 
απαλλάσονται επίσης από το φόρο τισοδήματο; για το ποσό 
που εισπράττουν από την εκποίηση των οικοπέδων, ακινήτων 
και λοιπών εγκαταστάτεών τους που κατείχαν μέχρι τη με¬ 
τεγκατάστασή τους, εφόσον το προϊόν αυτής της εκποίησης 
θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για την εγκατάστασή τους 
με βάση εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα σε βιοτεχνική ή βιο¬ 
μηχανική περιοχή, κέντρο ή ζώνη κα. εφόσον δεν θα πάψουν 
να υφίστανται για μια πενταετία από την τελευταία εκποίηση. 

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση συγχωνεύεται με μια άλ¬ 
λη που είναι εγκατεστημένη μέσα ή έξω από τη βιοτεχνική ή 
βιομηχανική περιοχή, κέντρο ή ζώνη, δεν θεωρείται ότι παύει 
να υφίσταται, εφόσον συνεχίζει τη λειτουργία της στη βιο¬ 
τεχνική ή βιομηχανική περιοχή, κέντρο ή ζώνη, ως τμήμα της 
νέας επιχειρήσει·);. 
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή 

σε επιχειρήσεις που μεταφέρονται από την επαρχία στις βιο¬ 
τεχνικές και βιομηχανικές περιοχές, κέντρα ή ζώνες, τη; 
Θεσσαλονίκης και του νομού Αττικής. 

δδ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κτήση και τη με¬ 
ταβίβαση των παραπάνω δικαιωμάτων καθορίζονται με από¬ 
φαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΜΜΕΧ». 

Άρθρο 14. 

Στο Ν.Δ. 1399/1973, με το οποίο κυρώθηικε το Καταστατι¬ 
κό της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. 
(ΕΓΒΑ—Α.Ε.), όπως τροποποιήθηκε κα* συμπληρώθηκε 
με το Ν. 49/1975 (ΦΕΚ 118 Α') και το Ν. 1360/1983 
(ΦΕΚ 65 Α'), γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«1. Τη γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της 
Τράπεζας ασκεί το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται: 

α) από το διοικητή της Τράπεζας ως πρόεδρο 

β) από τους υποδιοικητές αυτής, των οποίων ο αριθμός ορί¬ 
ζεται σε τρεις (3). 

γ) από έντεκ* (11) συμβούλους, από τους οποίους δύο (2) 
εκλεγούν οι εργαζόμενο·! στην Τράπεζα ιιε καθολική ψηφοφο¬ 
ρία. Δικαίωμα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» έχουν οι μόνιμοι 
υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τράπεζα, κατά το χρόνο διε¬ 
νέργειας των αρχαιρεσιών. 

Για τους δύο αυτούς συμβούλους δεν ισχύει η απαγόρευση 
του άρθρου 23 παρ. 5 περίπτωση 6». 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ίδιου νομοθετικού διατάγ¬ 
ματος τροποποιείται ως εξής: 

«3. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, στο πλαίσιο των κα¬ 
νονισμών που εκδίδει, να αναθέτει ενάσκηση μέρους των ε¬ 
ξουσιών του στο διοικητή και μετά σύμφωνη γνώμη του διοι¬ 
κητή σε έναν από τους τρεις υποδιοικητές ή και σ’ όλους τους 
υποδιοικητές. Επίσης το διοικητικό συμβούλιο δύναται ύστερα 
από πρόταση του διοικητή να αναθέτει αρμοδιότητες που δε¬ 
σμεύουν την Τραπεζα και σε υπαλλήλους αυτής». 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ίδιου νομοθετικού διατάγ¬ 
ματος τροποποιείται ως εξής: 

«2. Το διοικητή, σ* περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος 
του, η σε περίπτωση που δεν υπάρχει διοικητής, αναπληρώνει 
σ ολη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αρχαιότερος από 
τους υποδιοικητές. 

Αν οι υποδιοικητές διορίσθηκαν ταυτόχρονα, το διοικητή 
αναπληρώνει ο πρώτος σε σειρά διορισμού, σε περίπτωση δε 
απουσίας, κωλύματος ή μη υπάρξεως αυτού ο κατά σειρά επό¬ 
μενος». 
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'Αρ$ρο 15. 

Το ά;$ρο 25 του Ν. 1360/1983 αντιχα&ίττίΐτα! ως εξής: 

«'Δρ^ρο 25. 

Αιτήσεις για επενδύσεις που υπάγεται ο-την κατηγορία της 
παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν. 1262/1982 είναι δυνατό 
να υπαχθούν στη ρύ^μοιατη που προίλέπεται από την παράγρα¬ 
φο αυτή, μόνο εφόσον βπανυποδλη^ούν σε τρεις μήνες από τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού». 

Άρ·8ρρ 16. 

1. Η πρόσληψη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των 
άρθρων 6 παρ. 2 και 27 παρ. 1 του Ν. 1360/1983 κα$ώς 
επίσης και η πρόσληψη του επιστημονικού προσωπικού στον 
ΕΟΜΜΕΧ γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατά¬ 
ξεων που αναφερονται στο ανώτατο όριο ηλικίας των προσλαμ¬ 
βανόμενων. 

2. Η ισχύς της διάταξης αυτής ανάτρεχε: στο χρόνο έναρ¬ 
ξης ισχύος του Ν. 1360/1983. 

Άρό>ρο 17. 

Η παράγραφος 1 του άρ-Λρου 8 του Ν. 1386/1983 αντικα¬ 
θίσταται ως ακολούίΐίως: 

«1. α. Σε περίπτωση που αποφασίζετα: η ανάληψη της διοί¬ 
κησης της επιχείρησης από τον οργανισμό, τ· διοίκηση ασκείται 
κατά περίπτωση από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που διορίζονται 
από αυτόν. Όταν η διοίκηση απαρτίζεται από περισσότερα από 
ένα πρόσωπα, συμμετέχει- σ’ αυτήν και εκπρόσωπος των εργα¬ 
ζομένων στην επιχείρηση. Με την απόφαση που διορίζεται η 
διοίκηση ή με μεταγενέστερη απόφαση του Ο.Α.Ε. καθορίζε¬ 
ται η αμοιβή ή αποζημίωση των μελών της, που βαρύνει την 
επιχείρηση. 

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί ν,* απο- 
σπώνται στον Ο.Α.Ε. υπάλληλοι μόνιμοι ή με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα, όπως αυ¬ 
τός ορίζεται στο άρόρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982, προκει- 
μένου να διατεθούν για τη διοίκηση η λειτουργία του Ο.Α.Ε., 
ή (και) επιχειρήσεων του παρόντος νόμου. 

Οι αμοιβές ή αποζημιώσεις των υπαλλήλων αυτών, για 
την απασχόλησή τους στον Ο.Α.Ε. και τις επιχειρήσεις, κα- 
■λορίζονται με απόφαση του Ο.Α.Ε., με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρ&ρου 6 του Ν. 1256/1982, Οι σχετικές δα¬ 
πάνες βαρύνουν τα γενικά έξοδα του Οργανισμού Ανασυγκρό¬ 
τησης Επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων στις οποίες παρέ¬ 
χουν την εργασία τους. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων 
αυτών στον Ο.Α.Ε. ή τις επιχειρήσεις του παρόντος λογίζε¬ 
ται για όλες τις συνέπειες, πλην της λήψεως αποδοχών, σαν 
πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους -3έση και η εργασιακή 
τους σχέση με το φορέα προέλευσής τους -θεωρείται ότι ϊεν 
διακόπηκε ποτέ. 

Σε περίπτωση αποχώρησης ή λήξης της απόσπασής τους 
με οποιοδήποτε τρόπο, επανέρχονται αυτοδίκαια στη ·8έση που 
κατείχαν πριν από την απόσπασή τους στον Ο.Α.Ε. II ασφά¬ 
λισή τους συνεχίζεται στον ίδιο φορέα που ήταν ασφαλισμένοι 
μέχρι την απόσπαση. Οι ασφαλιστικές εισφορές που «βαρύνουν 
τους εργαζόμενους καταβάλλονται από το.ς ίδιους παρακρα- 
τοόμενες από την αμοιβή ή αποζημίωσή τους. 

γ. Με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης παύει η 
εξουσία των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης. Η Γενική 
Συνέλευση των μετόχων ή η συνέλευση των εταίρων διατηρεί¬ 
ται, αλλά δεν μπορεί να αποφασίζει την ανάκληση των με¬ 
λών της διοίκησης που διορίζει ο Ο.Α.Ε. ούτε για το ύψος 
των αμοιβών ή αποζημιώσεών τους. Για τη διάθεση των κερ¬ 
δών και τη δημιουργία αποόεματικών απαιτείται έγκριση του 
ΥΠΕΘΟ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κανόνες που διέπουν το 
συγκεκριμένο εταιρικό τύπο της επιχείρησης, εφόσον δεν αντι- 
τί-Οενται στο σκοπό του παρόντος νόμου». 

Η παράγραφος αυτή, όπως αντικαθίσταται, ισχύει από τη 
δημοσίευση του Ν. 1486/1983. 

'Αρ·8ρο 18. 

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

Παραγγέλλομβν να δημΟσιευ&ή στην Εφημερίδα της Κύ¬ 
βε ρνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεστή ως 
νόμος του Κρύους. 

, Αόήνα, 3 Αυγούστου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΑΖΑΡΗΖ ΓΕΡΑΖΙΜΟΖ ΑΡΖΕΝΗΖ 
ΑΝΑΠΑ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΚηΝ>ΝΟΖ ΒΑΊΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ. . ΑΛΕ3. ΜΑΓΚΑΚΗΖ 

Θεωρήθηκε και τέ&ηχε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους. 

Αιδήνα, 6 Αυγούστου 1984 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
- (4) 
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Σύσταση μόνιμης διαιτησίας στο Δικηγορικό Σύλλογο 
Λαρίσης (ΔΣΑ). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 8 του Νόμου 1330/1982 για την αύξηση του 
αριθμού των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών, 
σύσταση και ανασύσταση ειρηνοδικείων και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 26/21.2.1983 τ. Α'). 

2. Τη γνωμοδότηση της 21.11.83 του Διοικητικού Συμ¬ 

βουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης. 

3. Τη γνωμοδότηση 183/84 του Συμβουλίου της Επικρά¬ 

τειας. 

Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης αποφασίσαμε : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. 

Γενικές Διατάξεις. 

Άρθρο 1. 

Σύσταση μόνιμης διαιτησίας. 

1. Συνιστάται στο Δικηγορικό Σύλλογο Λαρίσης μόνιμη 
διαιτησία για την επίλυση όλων των διαφορών ιδιωτικού 
δικαίου που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μπορούν 
να υπαχθούν σε διαιτησία. 

2. Εξαιρούνται οι τεχνικές διαφορές που για την επίλυσή 
τους προβλέπει το Π.Δ. 723/1979 «περί συστάσεως παρά 
τω Ί εχνικω Επιμελητηρίω της Ελλάδος μονίμου διαιτησίας» 

(ΦΕΚ 217/17.9.79 τ. Α') εκτός αν υπάρχουν και νομικά 
θέματα, οπόταν οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα της 
επιλογής της διαιτησίας στην οποία θα προσφύγουν. 

Άρθρο 2. 

Διαφορές. 

1. Για την υπαγωγή στη διαιτησία του προηγουμένου 
άρθρου χρειάζεται έγγραφη συμφωνία των ενδιαφερομένων 
μερών, εφ’ όσον έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικεί¬ 

μενο αυτής. 
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2. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις προσώπων 
με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, με ιθαγένεια ελληνική 
ή αλλοδαπή ή και ανιθαγενή, με κατοικία ή έδρα οπουδή¬ 

ποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. 

3. Το έγγραφο υπαγωγής στη μόνιμη διαιτησία πρέπει 
να αναφέρεται ρητώς στη μόνιμη διαιτησία του Δ.Σ.Λ. 

και να μνημονεύει τη διαφορά ή τις διαφορές που επιθυμούν 
τα μέρη να υπαγάγουν στη διαιτησία. Στο παραπάνω έγ¬ 

γραφο οι συμβαλλόμενοι μπορούν να περιλάβουν συμφωνία 
ότι όσες διαφορές προκύπτουν από την εφαρμογή ορισμένων 
συμβάσεων ή εννόμων σχέσεων υπάγονται στη διαιτησία 
αυτή και καθώς και τις τυχόν ειδικότερες συμφωνίες τους για 
ορισμένα θέματα. 

4. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά από τη συμφωνία υπαγω¬ 

γής στη διαιτησία, οι διαιτητές εφαρμόγουν το ελληνικό 
ουσιαστικό δίκαιο και αν πρόκειται για διεθνείς διαφορές 
ιδιωτικού δικαίου, το εφαρμοστέο δίκαιο κρίνεται κατά τις 
διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. 

Οργάνωση Διαιτησίας, Γραμματείας, Καταρτισμός 
καταλόγου διαιτητών. 

Άρθρο 3 

Οργάνωση διαιτησίας 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Λ. ορίζει επιτροπή 
από τον Πρόεδρο και δύο (2) τακτικά και ισάριθμα αναπλη¬ 

ρωματικά μέλη, τα οποία επιλέγει μεταξύ των μελών του 
με θητεία τριών ετών, αντίστοιχα με εκείνη του Δ.Σ. του 
Δ.Σ.Λ. Η Επιτροπή αυτή προεδρεύεται από τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ.Λ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και επιφορτίζε¬ 

ται με όλα τα θέματα της διαιτησίας σύμφωνα με το παρόν 
Διάταγμα. Πριν από τη σύστασή της ή σε περίπτωση αδυ¬ 

ναμίας συγκρότησής της για οποιονδήποτε λόγο, τις αρμο¬ 

διότητες της Επιτροπής ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Λ. ή ο 
νόμιμος αναπληρωτής του. 

2. Όπου στο Δ/γμα τούτο γίνεται λόγος για 3μελή Επι¬ 

τροπή, νοείται η προβλεπομένη από τη παρ. 1 του άρθρου 
αυτού. 

Άρθρο 4 

Γ ραμματεία 

1. Στο Δ.Σ.Λ. λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του έργου 
των διαιτησιών Γραμματεία. 

Καθήκοντα γραμματέα σε κάθε διαιτησία αναλαμβάνει 
ένας από τους υπαλλήλους του Δ.Σ.Λ. που ορίζεται από τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ.Λ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

2. Ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της, διαιτησίας, συν¬ 

τάσσει όλα τα διαδικαστικά έγγραφα, φροντίζει για την τή¬ 

ρηση των προθεσμιών, του πρωτοκόλλου, του βιβλίου του 
προορισμένου για τη δημοσίευση των εκδιδομένων διαι¬ 

τητικών αποφάσεων, του αρχείου και του βιβλίου, όπου κα- 

ταχωρούνται οι αποφάσεις της τριμελούς Επιτροπής και 
του Προέδρου του Δ.Σ.Λ. και γενικά κάνει ότι είναι αναγ¬ 

καίο για τη διεκπεραίωση του έργου της Γραμματείας της 
μόνιμης διαιτησίας. 

3. Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των εγ¬ 

γράφων που παραδίδονται από τους διαδίκους για τη διε¬ 

ξαγωγή της διαιτησίας. 
4. Γνωμοδοτήσεις ανακοινώσεις, κοινοποιήσεις της Γραμ¬ 

ματείας και των διαιτητών προς τους διαδίκους γίνονταιή 
με υπάλληλο του Δ.Σ.Λ. ή με δικαστικό επιμελητή. 

Άρθρο 5 

Κατάλογος Διαιτητών 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου 
Λαρίσης συντάσσει, μέχρι τέλους Δεκεμβρίου κάθε χρόνου 
ενιαίο κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών από μέλη του 
Συλλόγου, ο οποίος τοιχοκολλάται στα γραφεία του και δη¬ 

μοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες Εφημερίδες της Λαρί¬ 

σης. Αντί ενός καταλόγου είναι δυνατό να συντάσσονται πε¬ 

ρισσότεροι, με βάση την εξειδικευμένη εμπειρία των Δικη¬ 

γόρων στα θέματα. Από τον ή τους καταλόγους αποκλείονται 
εκείνοι που ορίστηκαν διαιτητές ή επιδιαιτητές τα δύο προη¬ 

γούμενα χρόνια ή δεν περάτωσαν τη διαιτησία που τους είχε 
ανατεθεί προηγούμενα. 

Ο κατάλογος ή οι κατάλογοι ισχύουν από τη 1η Ιανουάριου 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του χρόνου που ακολουθεί την 
κατάρτισή του. 

2. Από τους παραπάνω καταλόγους οι ενδιαφερόμενοι επι¬ 

λέγουν τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή. Επίσης επιλέγουν 
και τους αναπληρωτές τους, σε αριθμό μεγαλύτερο του αναγ¬ 

καίου, ώστε να είναι δυνατή η άμεση αναπλήρωση, με βάση 
την επιθυμία του ενδιαφερομένου σε περιπτώσεις κωλύματος. 

3. Ο πρώτος κατάλογος που θα συνταχθεί αμέσωςμετά 
τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ., θα ισχύσει μέχρι τέλους 
του 1984. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'. 

Οι Διαιτητές 

Άρθρο 6 

Ορισμός Διαιτητών και Επιδιαιτητές 

1. Με τη συμφωνία για την υπαγωγή ορισμένης διαφοράς 
σε διαιτησία μπορούν να οριστούν από τους συμβαλλομένους 
οι διαιτητές, ένας από τον κάθε συμβαλλόμενο και ο επι¬ 

διαιτητής. Αν οι συμβαλλόμενοι δεν επιλέξουν τονεπιδιαιτη- 

τή, το δικαίωμα ορισμού του επιδιαιτητή, ασκείται από τους 
διαιτητές. 

Αν δεν οριστεί τελικά επιδιαιτητής αυτός ορίζεται απότην 
3μελή Επιτροπή και μέχρι τη σύστασή της ή σε αδυναμία 
λειτουργία_ της, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Λ. ή τον νόμιμο 
αναπληρωτή του. 

2. Αν με τη συμφωνία δεν ορίζονται οι διαιτητές, ο επι¬ 

διαιτητής και οι αναπληρωτές τους, ο επισπεύδων με την 
αίτησή του στο Δικηγορικό Σύλλογο Λαρίσης, που υποβάλ¬ 

λεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος ορίζει ένα διαιτητή 
και προτείνει το πρόσωπο του επιδιαιτητή. Αντίγραφο της 
αίτησης αυτής κοινοποιεί στον ή στους άλλους διαδίκους, κα- 

λωντας τους να ορίσουν τον ή τους διαιτητές τους και να 
συμφωνήσουν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή μέσα σε οκτώ 
μέρες από την κοινοινοποίηση της κλήσης. Η προθεσμία 
αυτή είναι 30θήμερη αν ο καλούμενος κατοικεί οπουδήποτε 
στο Εξωτερικό. 

3. Σε περιπτώσεις διαφορών οι οποίες κατά τον χρόνο 
της συνάψεως της συμφωνίας για την υπαγωγή της επιλύ- 

σεώς τους στη μόνιμη διαιτησία του Δ.Σ.Λ. δεν έχουν ακόμη 
αναφυεί οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής ορίζονται με την 
παραπάνω διαδικασία κατά τον χρόνο που θα γεννηθούν οι 
διαφορές αυτές. 

4. Αν δεν οριστεί εμπρόθεσμα διαιτητής από το καλού¬ 

μενο μέρος ή οι διάδικοι δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπο του 
επιδαιαιτητή η 3μελής Επιτροπή και μέχρι τη σύστασή 
της ή σε αδυναμία λειτουργίας της ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Λ. 

ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ορίζουν αυτούς καθώς και 
τους αναπληρωτές τους. 

5. Σ’ οποιαδήποτε περίπτωση, που τα διάδικα μέρη δεν 
προτείνουν διαιτητές και επιδιαιτητή, τόσο αυτοί όσο και οι 
αναπληρωτές τους ορίζονται από τη 3μελή Επιτροπή και 
μέχρι τη σύστασή της ή σε αδυναμία λειτουργίας της από 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Λ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή. 

6. Σε περίπτωση που τα διάδικα μέρη προτείνουν περισ¬ 

σότερα πρόσωπα για διαιτητές ή επιδιαιτητές από όσα προ¬ 

βλέπει η συμφωνία της διαιτησίας, η σειρά με την οποία 
παρουσιάζονται στις σχετικές δηλώσεις ή αιτήσεις ,δεσμεύει 
τα βαρυνόμενα με την οριστική επιλογή όργανα, 3μελή Επι- 

τροπή ή Ιιροεορο. 

7. Αν τα διάδικα μέρη ορίσουν με τη συμφωνία για διαιτη¬ 

σία, διαιτητές και επιδιαιτητές και τους αναπληρωτές τους 
από κατάλογο που ίσχυε κατά τον χρόνο υπογραφής της συμ¬ 

φωνίας, οι διαιτητές αυτοί ή ο επιδιαιτητής είναι αρμόδιοι 
να επιλύσουν τη διαφορά, ακόμη και αν ο κατάλογος απο τον 
οποίο εκλέχτηκαν δεν ισχύει πια κατά τον χρόνο που άρχισε 
ή διεξάγεται η διαιτησία. 
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Άρθρο 7 

Κωλύματα διαιτητών και επιδιαιτητή 

1. Εκείνος που ορίζεται διαιτητής ή επιδιαιτητής, δεν 
είναι υποχρεωμένος να αποδεκτεί το διορισμό. 

2. Εκείνος που τον αποδέχτηκε μπορεί να απαλλαγεί από 
την εκπλήρωση των καθηκόντων του για σοβαρούς λόγους, 
ύστερα από άδεια του Προέδρου του Δ.Σ.Λ. 

3. Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής μπορούν να προτείνουν 
την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από τους διαδίκους, .σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 883 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικο¬ 
νομίας. 

4. Σε περίπτωση που ο διορισμένος διαιτητής κωλύεται ή 
εξαιρεθεί, αρνηθεί, γίνει ανίκανος ή πεθάνει, το μέρος που 
τον διόρισε, εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωτής, πρέπει να 
ορίσει άλλον διαιτητή και τον αναπληρωτή του μέσα σε δέκα 
ημέρες από τότε που θα τον καλέσουν έγγραφα γι’ αυτό. 
Αν όμως περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η 3μελής Ε¬ 
πιτροπή και μέχρι τη σύστασή της, ή σε αδυναμία λειτουρ¬ 
γίας της ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. ή ο νόμιμος αναπληρωτής 
του, διορίζει τον νέο διαιτητή από τον σχετικό κατάλογο μέσα 
σε πέντε μέρες από την αίτηση του ενδιαφερομένου. 

5. Σε περίπτωση, που ο διορισμένος επιδιαιτητής κω¬ 
λύεται ή εξαιρεθεί, αρνηθεί, γίνει ανίκανος, ή πεθάνει και 
δεν υπάρχει αναπληρωματικός, καλούνται τα συμβαλλόμενα 
στη διαιτησία μέρη να ορίσουν τον αντικαταστάτη του και 
τον αναπληρωτή του. Αν δεν το κάνουν μέσα σε δέκα μέρες 
από τότε που θα κληθούν γι’ αυτό από τη Γραμματεία της 
μόνιμης διαιτησίας του Δ.Σ.Α. τον ορίζει και μέχρι τη σύ¬ 
στασή της ή σε αδυναμία λειτουργία της για οποιοδήποτε 
λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'. 

Διαδικασία 

Άρθρο 8 

1. Για να τεθεί σε κίνηση η διαδικασία της μόνιμης διαι¬ 
τησίας είναι απαραίτητο να υποβληθεί αίτηση από ένα του¬ 
λάχιστον από τα ενδιαφερόμενα μέρη στο Δ.Σ.Α. με τα εξής 
στοιχεία : 

α) Ονοματεπώνυμο, πατρικό όνομα, επάγγελμα και διεύ¬ 
θυνση κατοικίας για καθένα από τα διάδικα μέρη. Όταν 
διάδικος είναι εταιρεία, πρέπει να ορίζεται η ακριβής μορφή, 
επωνυμία, έδρα, διεύθυνση και πλήρες το ονοματεπώνυμο 
με τη διεύθυνση της κατοικίας του εκπροσώπου της. 

β) Ιστορικό της διαφοράς που υποβάλλεται σε διαιτησία 
και συνοπτική έκθεση των απόψεων των διαδίκων. 
γ) Αν έχουν ορισθεί οι διαιτητές και οι αναπληριοτές τους 

και ο επιδιαιτητής. 
2. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται : 
α) Αντίγραφο της συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη 

διαιτησία του Δ.Σ.Α. 
β) Κάθε στοιχείο που συμβάλλει στη διευκρίνιση των 

περιστατικών της διαφοράς. 
3. Για την κατάθεση της παραπάνω αίτησης στο Δ.Σ.Α. 

συντάσσεται στο τέλος αυτής έκθεση, που υπογράφεται από 
τους αιτούντες ή τους πληρεξούσιούς τους Δικηγόρους και 
τον υπάλληλο του Δ.Σ.Α. που την παραλαμβάνει. 

Άρθρο 9 

1. Η Γραμματεία αποστέλλει το φάκελλο της υπόθεσης 
στην 3μελή Επιτροπή, η οποία ορίζει διαιτητές και επιδιαι¬ 
τητή αν δεν έχουν ορισθεί από τους διαδίκους και καθορίζει 
τις δαπάνες που πρέπει να προκαταβληθούν. 

2. Η 3μελής Επιτροπή αφού συμβουλευτεί τον φάκελλο 
της διαιτησίας, όπως αυτός διαμορφώνεται κατά την υπαγωγή 
της διαφοράς στο Δ.Σ.Α., ορίζει προσωρινά το ποσό των 
εξόδων και των αμοιβών της διαιτησίας ανάλογα με το 
μέγεθος και την αξία του αντικειμένου της διαιτησίας, σύμ¬ 
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Δ/γματος αυτού. Πα¬ 
ράλληλα καθορίζει ποιό ποσό και σε ποιά αναλογία καθένα 

από τα διάδικα μέρη είναι υποχρεωμένα να προκαταβάλλουν 
πριν από τον ορισμό δικασίμου. 

3. Η Γραμματεία κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους, τους 
διαιτητές και επιδιαιτητές τα σχετικά έγγραφα και τους 
ανακοινώνει τα ποσά που υποχρεώνονται να καταβάλλουν στο 
Ταμείο του Δ.Σ.Α. 

4. Αν ο ένας διάδικος δυστροπεί ή αρνείται να καταβάλει 
το ποσό που του αναλογεί, στην εξουσία της 3μελούς Επι¬ 
τροπής είναι να αποφασίσει αν θα γίνει η διαιτησία χωρίς 
την καταβολή αυτού του ποσού ή αν θα επιτραπεί να καταβά¬ 
λει το άλλο μέρος ολόκληρο το ποσό αυτό ή το τμήμα του. 

5. Για την είσπραξη της παραπάνω δαπάνης εκδίδεται 
τριπλότυπη απόδειξη του Δ.Σ.Α. Από τα τριπλότυπα ένα 
παραδίδεται στο διάδικο που καταβάλλει, το άλλο επισυνά¬ 
πτεται στη δικογραφία. 

6. Ο προσδιορισμός της ημέρας για συζήτηση της υπό¬ 
θεσης γίνεται μετά την προκαταβολή της παραπάνω δαπά¬ 
νης, και γνωστοποιείται με τη φροντίδα της Γραμματείας 
της μόνιμης διαιτησίας, τουλάχιστο δέκα μέρες πριν από τη 
δικάσιμο στα διάδικα μέρη, τους διαιτητές και τον επιδιαι¬ 
τητή. 

Άρθρο 10 

Συνεδριάσεις - Διαδικασία 

1. Η διενέργεια της διαιτησίας ρυθμίζεται από τους διαι¬ 
τητές και τον επιδιαιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού 
του άρθρου . Ο διαιτητής και οι επιδιαιτητές δεσμεύονται 
μόνο από την έγγραφη σύμφωνία των διαδίκων. 

2. Ο επιδιαιτητής προεδρεύει στις συνεδριάσεις των διαι¬ 
τητών και διευθύνει τη συζήτηση. 

3. Οι διάδικοι παρίστανται κατά τη συζήτηση της υπό¬ 
θεσής τους είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε με ένα αντιπρόσωπο. 
Έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπηθούν από ένα ή περισσό¬ 
τερους Δικηγόρους και να ζητήσουν τη βοήθεια πάσης φύ- 
σεως τεχνικών συμβούλων. 

4. Ο διορισμός των αντιπροσώπων και των πληρεξου¬ 
σίων Δικηγόρων γίνεται με απλή επιστολή ή με απλή δήλωση 
κατά τη συνεδρίαση των διαιτητών που καταχωρείται στχ 
πρακτικά. 

3. Οι διάδικοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες 
υποχρεώσεις .Στην πρώτη δικάσιμο καλούνται να αναπτύ¬ 
ξουν τους ισχυρισμούς τους γραπτά και προφορικά και να 
προσκομίσουν τ’ αποδεικτικά στοιχεία στη Γραμματεία, στο 
χρόνο που θα ορίσουν οι διαιτητές. 

6. Η απουσία ενός ή όλων των διαδίκων σε οποιαδήποτε 
φάση, εφόσον νόμιμα κλήθηκαν, δεν επηρεάζει τη συνέχεια 
της διαιτητικής διαδικασίας. 

7. Τα μέσα και τα θέματα για απόδειξη ορίζουν ελεύθερα 
οι διαιτητές. Μπορούν συνεπώς να εξετάσουν τους διαδό¬ 
χους, να εξετάζουν μάρτυρες με όρκο ή χωρίς όρκο, να κά¬ 
νουν αυτοψίες, να διατάσσουν πραγματογνωμοσύνη διορίζο¬ 
ντας τους πραγματογμόμονες και γενικά να ζητούν και να 
λαμβάνουν υπόψη τους οποιαδήποτε χρήσιμη απόδειξη χωρίς 
να δεσμεύονται από αποδεικτικούς κανόνες. 

Άρθρο 11 

Επιτάχυνση της διαδικασίας 

Αν βραδύνει η διεξαγωγή της διαιτησία; ή η έκδοση της 
διαιτητικής απόφασης και δεν ορίζεται, με τη συμφωνία για 
τη διαιτησία, προθεσμία εκδόσεώ; της, ο Πρόεδρο; του Δι¬ 
κηγορικού Συλλόγου τάσσει εύλογη προθεσμία για την έκ¬ 
δοσή της. , 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Η Διαιτητική απόφαση 

Άρθρο 12 
1. Η διαιτητική απόφαση συντάσσεται σε δύο πρόσωπα, 

από τα οποία το ένα παραμένει στο αρχείο του Δ.Σ.Α. και 
το άλλο διαβιβάζεται στο Πρωτοδικείο Λαρίσης καιυπο- 
γράφεται από τους διαιτητές, τον επιδιαιτητή και τον γραμ¬ 
ματέα. Αν κάποιος από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπο- 
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γράφει, η απόφαση που υπογράφεται από τους υπολοίπους, 
πρέπει να βεβαιώνει τόσο την άρνηση υπογραφής, όσο και το 
γεγονός της συμμετοχής του στη διαιτητική διαδικασία και 
τη διάσκεψη. 

2. Η απόφαση πρέπει να περιέχει συνοπτικά το ιστορικό 
της διαφοράς, τα ονοματεπώνυμα των διαιτητών καιτου επι¬ 

διαιτητή, των διαδίκων και πληρεξουσίων των, τη συμφωνία 
περί διαιτησίας, τον τόπο και το χρόνο που εκδόθηκε η από¬ 
φαση, έκθεση των πραγματικών στοιχείων και των νομικών 
ισχυρισμών, όλων των διαδίκων, αιτιολογημένο πλήρως σκε¬ 
πτικό και σαφές διατακτικό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

Αμοιβές διαιτητών - Δαπάνες διαιτησίας 

Άρθρο 13 

1. Οι αμοιβές των διατητών και του επιδιαιτητή, καθώς 
και τα έξοδα διαιτησίας, καθορίζονται προσωρινά για τον 
υπολογισμό της προκαταβολής από την 3μελή Επιτροπή και 
τελειωτικά από τους διαιτητές στην οριστική απόφασή τους. 

2. Το ύψος της συνολικής αμοιβής διαιτητών και επιδιαι¬ 
τητή υπολογίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του αντικει¬ 
μένου της διαφοράς με βάση τον ακόλουθο πίνακα : 

μέχρι 500.000 δραχμές 6-8% 
για το τμήμα αξίας από : 

501.000- 2.000.000 5-7% 
2.000.001- 5.000.000 4-6% 
5.000.001- 10.000.000 3-5% 

10.000.001- 50.000.000 2-4% 
50.000.001—και πάνω 1-3% 

3. Τα έξοδα διαιτησίας περιλαμβάνουν οτιδήποτε έχει 
δαπανηθεί για την διεξαγωγή της όπως ενέργεια αυτοψίας, 
πραγματογνωμοσύνης, μετακίνησης μαρτύρων, καθώς και 
την αμοιβή της Γραμματείας. 

4. Κατά τον τελικό καθορισμό της συνολικής αμοιβής 
λαμβάνεται υπ’ όψη η σπουδαιότητα της διαφοράς, ο αναγ¬ 
καίος χρόνος που αφιερώθηκε για μελέτη της και η διάρκεια 
διεξαγωγής της διαιτητικής δίκης .Με την ίδια διαιτητική 
απόφαση κατανέμεται η παραπάνω συνολική αμοιβή μεταξύ 
διαιτητών και επιδιαιτητή. Αν τα διάδικα μέρη αποφασίσουν 
τη ματαίωση της διαιτησίας οφείλουν να το γνωρίσουν έγγρα¬ 
φα στους διαιτητές, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή καθορί¬ 
ζουν μειωμένη αμοιβή και έξοδα, ανάλογα με την εργασία 
που είχε γίνει μέχρι την ημέρα της ματαίωσης τηςδιαιτησίας. 

5. Ο διάδικος που χάνει τη διαιτητική δίκη κατά κανόνα 
καταδικάζεται να πληρώνει τις αμοιβές των διαιτητών και 
τα έξοδα. Οι διαιτητές μπορούν να καταμερίσουν τη δαπάνη 
(αμοιβές των διαιτητών και τα έξοδα) στα διάδικα μέρη, 
ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας του καθενός . 

Άρθρο 14 

1. Από το παρόν Π.Δ/γμα δεν θίγονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις που ορίζουν άλλους τρόπους διαιτητικής επίλυσηςδια- 
φορών ιδιωτικού δικαίου. 

Άρθρο 15 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Τπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος. 

Α·δήνα, 17 Ιουλίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΓΕΠΡΓ. ■ ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ 
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