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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ 
ΤΗ! ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΝ ΑθΗΝΑIΣ ΑΡΙθΜΟΣ ΦΥλλον 

240 ΤΗι 3 ΣΕΠΤΕΜΒρlον 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΠΕΡ/ΕΧΟΜΕΝΑ 

Ν Ο Μ Ο ι 

Ν.1197. Περ! π~c,:;Τ:Ιlj'ί:ι.ς τώιν Ζώων. , 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

. ....... 1 

953. Περ! O'lJlj't&aew; π~ρα τφ Δfιμφ Αίγινίο') ΝομοC ΠΙΖ
ρί:ις ένφ~ί,:c; Θπιχε:ρr,ι:rsως ~~ρ,ε:):;ε'ως κ;ιι ά'Π':r',c.:-;,, 6-
σ-ε.ως U"Q τη.ν ~;;ω'l'ικ.J.ίXY «Δ'I);Jιoτι,κη Ί!<},;ιΧ'.:ίρ'l)σι; 'Υ-
16,ρ'ε,):;ε,ως κ.χι 'Α!ποχ,,-ι-;ε(ι:;εω.ς Διίγι'l·ίο:ι. .. .... ..' :2 

954. Περι «ντικ,aταστάσεως του Cip.a.POIJIι 'tQ~ Π .Δ. 
1034/1977 (ΦIELT{ 347 Α) «(περι τω·ι' a.6:;ΟJΚιφ,fνων 
ΡίΧlSI'ιjμάτων )(J:ΙΙ τ,ομ 'Ανl:ιλlJ.:r/.c6 κ~ι Ώρολογ:ο:ι Π ρο
'Τρ&ιμ.μ::ιwς.~,i) Δ'l/.:tΟ'ΙΥJ~'~ Σιχολ'είο:ι. •... •... ... η 

955. Περι χa-9.0ρισμο:> προσ:όντων ~ιoριO'μoίί είς -;α; .a.i:;st; 
Kλ~ιων' ΑιΤ2 Ί,χ"ρων, ΑιΤ3 Φ:ιρμ:ιlXιOΠ'oιων, ΑΡΙ 
"Eπ~πτριων' '.Μ;';:'λφων Κι::ιι ΑΡ2 BΏTι-Sιώ-ι Φχρμχκc
'Π'ο:ων .0::; TiΧl;.ιJsi{J:! Σ:JI'ίτάξειως κ::ι\ Α~τmψχ,λ~τεω'; 'Ύ'
ν;:φo,/ιηι,Jeώ,ν (Τ'ΥΙ:\,Υ). .... .... .... .... . ... 4 

956. Περ! όρισμοσ .ι;~ Γενιχοίί Νοσοχομείο:ι Θε:rσ:ιλο·ιίκ'l]ς 
«'Ο "Αγιος ΔηiλT,τρ.ι·oς» ώς Νο:rηλε:i'Τ~Κ,Ο~ Έy.;;'αι~ε~-
-;'trx.<)~ Ί~ρ.~μ~:oς ......................... ;) 

957. Περ! &ρσεως των χρονιχων περιοριτιι.ων '((j:rr.As(a; 
YrrψI:;OAtl~dvw'l ,"(J::; Ί'ΕΒΕ 'S;;\ iώΡΙ~J..έν,ω'i' 'Π'.:ρ:,,,τώ:;εων. r 

958. Περ! του ~ωτc%τolJ όρι.οlJ ~λιxΙaς πρo~λT,ψεως ε1; τον 
ΟΑ Π χεΙ.ρt'πω·, :μ:r;"(Χ'Ι-ΙΙ:J.c%των ~Ι:t'κwf,:1';ιως 7J?·τ(ω'j 
ίιπ1 ~:.»:~6~ε.' έιpγ~~~~~ Ι~~ω~ιxo5 ~t.YJ2t·O'-i. •• ~ • '7 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓlκον ΣΥΜΒΟΥλlΟΥ 

186. Π ερι έτι.ρίσ,εως 7~I'άψεως b"o τΥίς Δψ.οο[,χ,ς 'E;t'~
χεψφεως ΉλSΥ.-;ΡιlσVJοi) ,~~o .μ.mι?;Q';';ροs,,&φ.ων σΧ'~~(ω,'1 
είς σ'.tYάλλΧΎiJ.::Ι μΙχρ~ ΠΟ7ων 220.000.000 a'Jλλ~Ffωv 
1; το:) t:;Ot('iLCΙ~ α&των είς ?iλ),χsύ"ωνQ;L(σ-μ.χτχ κχ1. 
30.000.000 aολληtων ά'!Ι-;ι:;τοίχως. 6ια τ,η.;, )r,c%λ~Ψι'i 
,μ.;;ρo.Uις "iiw acι'ΠImiiw "Cί~ έ".νΙ~:..ιΤΙ·/Jο:j της 'Π1ρογρ Χμ.μ
-;ος gtOU; 1981. .... .... .... .... .;.. .... 8 

187. Π ερι έπ::ιuξfισεως ,OU ορΙο:; πλr.ρωμων Π ΡΟΎράiλ:J.α
τιος Δ'l1..J.ιC~[ων "EΊ:?.:ν~~εων. •. • .. .•.. . ..•.. () 

ΔIΟΡθΩΣΕIΣ ΣΦΑλΜΑ'\ΩΝ 

Δ~oρ.a.ω.ση :;φ~λtJ;χ,τ'ος :;71) Π. Διά"zw,ια 891/,19'80 &Ρ':λο,ιό
ΤΤιτο.ς 'r;;. 'Ε}9<γlκr.ς Π α .. ~sίχ; Κι;ιι\ θ?r;ρ;ΥJsuμά?ων .. 11} 

Δ ιορ08ιωση σφa:λμ&τιων Ο'τ..ο Π .Δ. 754;'1981 άp;μισ~ΙOΤΎI,:oς 
'r'1;. ~B,9.vtly.r.; Π xt~,;:'~:)J;; χI~; Θ?,I/",.Ξ<~μάτω'.ι. • .... 1 f 

Διόρ,.,9.Wί;1'1) :rιp&λιμJcιto;; '7't'0 829/1981 Π. Δ/Ύ!:JJΧ &?;.I;~.~ιό
τητος ~ϊί 'r-;ro:.ιργοϊί '{1sωργ[,::ις. ...•.. ...• . .•. 12 

ΔιQ?.a.ωπ; :rφ.::ί~μ;Ζ,:,ος σ,ο 852/1001 π. Δ/γ,μ.:ι άΡ~J.G'aι6. 
Τ"'Τ'eι~ τo~ 'Ύ'Π'o:.ιo .... ~~ Γεωρ .... ίχς. ..•. •••. ••.• ..13 , Ί 'Ρ . ι Ι 

ΝΟΜΟΙ 
(1) 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1197 

Π ερι Π ροατααίας τ6Ίι' Z~:)ωι'. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

ψ'l)i(Ι σά.:J.ενο ι c,:lCίψώ'lως ,μετα "r.; Bo:.ιλ~ς, ά;;εφΧ:;ί:;:ιμε'l : 

"A,p.a.·pov 1. 
1. τα ζω~ !];;ντροφf~ς, eΡΎ2:rf,=ς κ~ι των έy .. τ?o?ω·;~ :e~'1 

'I~ Τ'Jγχάνων ~χ μiρως -;ων Υ.:ι,όχων των τ~ς 3~(j61r.; :;Τ(ί~
Ύ1jς χα! μεταχειρ[,:;~ως sχσ'ljλΟ:JμS'.ω'l ~ιά: 

::ι) XeιΡT,γT,:;εως κατ:ιλλήλr.':ι Υ,:ΙΙ έ;;:ι?χo~ς ~ια το ~ϊ~':ι; 
,:,ων τροφής χαι υ~::ιτoς. 

~) Έξ:Ιlj'ψαλ[σ~ως ~,Iitou, ίιΎ\~~'loσ 'Υ.:ιΙ <tpc:;r.?:),(j:;iJ.i,l~u 
εtς τον <p:J1:XOV ':rό;:cν a~~I~~ώΙ;Ζ(~ς των, κ~τ~λ~:λ~-:tjι;. 

2. "Ο:;τις C(tv,::u.e~, 6:ισΧνίζει, Κ:ΙΥ.ο;;-οιεί.' ζωα, π~?ί ων ό 
7::tρων νό.ιlaς η έ11",~,::χλε(hε.t .o;~ϋτ~ εκ'9ε~~ ~ ~~ξ,17:στ~ Τ~
μω;ειται ,ια ,ώ'l έν ?iρ-9.ρφ 8 το::; παρόντος ποινωΥ. 

3. Έπι 61σ:ι .... :;μου η κ:ιχομ.:.:ιχειρίΟ'εω; ζώων y.:η~ τ~ν 
atipxstav -;1j;; με.::ιφορας των σι' έμποραων r.λο[ω·ι, :Χερο
... λά'lων, σΙ~'ljρo~ρόμωv Υ.:ιΙ :ι:~τoκι'lήτω'l, εu.a.όνr.ν μ;; έχν.;:tl ώς 
Ο':Ι'I:ιu-;ο:ιργG'Ι .1j; "Otxu.-;r.; "ράξεως αντισ,οίχως, χcιί ~: Y.:J

Ι;ψιr;τ:ι~ .ων ;;λοίων και α~ρo"λ&νων, {)[ "ρoϊσταrμ'/o~ ,,:(7)v 
' ''' .... 'f '''' , _.. ι , 
αμ.:Χ;01':Ό~χ!ων κχ~ O~ O~'1tiO~ -:-ων 2U';ΟΧ'.Ψητω\ι, 't;μ.(t}?~:);.ι.ε\/Οt 

6:α -;ω'l ανωτέρω πι:ιινών. 

4. 1t~ των 1~,,:ω·, ':':ιΌ~νων -;!:J.ωtetτ~~ , .. 2~ Q,-,,;,t; 'Π,?ο:r~2ίΘ.εΤ 
6::ι[ως να τα -;t.a.xIj:;~r. 1; 'ια τα :;:ιλλ:ιμeιάν'l). ,"'f. ϊyrfJe: 
π:ιροΟΟλο'.) ο;;-λο:ι έξαψΟiJμένων έΥ.ε[·/ων άτιν:ι, Υ.χ-:α τ~ς έ
Υ,,&1-=Ο-;Ζ 'Περι ".9~p~; ~~1τάξ~!c;, Χ:ΙF2'Υ"-:1λ,i;οντ:%~ (:)~ '~r;p2-
μ:ιτ:ι. 

"Ap.a.po'l 2. 

1. Ζωον :;:J,IΤΡΌC(ί:ις. έΡΎα~ία; r. εχτροφ:ων το O;;~'~cν χ:ι
τέ:rτΤ, ά'JtΚ:lvον ~~2 Τ~'1 3~' ~ν 7:?ΟQ.?tζε't':tt χ?ιi}1tν .. :r:J';$;:,tfz 

Ύ~P2ΤO;, cΚ:τ .. 9Ξν;:f2ς. Κ'='t'~[ι.~τoς~ :ΙνΧΠ'ttΡ{2,; ~ Sfλ),r.; Τ:'t~; 
αίΤ~1ς, ~G'ί:l";1Ι '12 φ.σ'lε6ε,::ι~ o~' ε:)"~2:'I2,ί~; 1 .. χ' t-.όνον χ.%τό
;;~') ίt'ΡG"tjΎο:;μέ~;1',ι; i,.'.9έ7.s:ως Y.t lt~hGI~ ~ Ι~!ώτo~ κ,7Τ,·'/:&Τ?ΙΟ:J. 

2. 'Αϊ-αγΟF~6Ζται +ι .a.ανάτωσις ·9.'ηλα:;τtκων si~ -;a- η:χ
γεί:ι έψ' ο:;ον CS'I ϊ-ΡΟτ'j'Ij.a.1j tr.;; &ψcιιμάξεω; 3:vatIj-9'1)tc,:,:oi'Ij-

• ""', Ι 
:;ις επ:;νεργοu:;α ακ::ιρι:ιιως. 

"Aρ~ρo'l 3. 

UU~ξμί2 όa~Ψt;ρ~ Χ$,ρoμΡΎ!Χ~ ih~J.;6:x,~~ Π';:ΧΎμ:Χ":"'nοtii'τ~~ 
είς :rπ~·1·3:ιλωτ~ αν$~ wnι:;iιφία;, Cιε'i~ργο:.ι:.ι.έ'Ir.ς μ6νσ'l ~a 
κτr,νι~τρ?tt. 
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l \'" - 'f - Γ ,~ , "Ι • ..1( αΠQf~:rεω'/ τ'ο:l ;;ο:ψ\,ο:l ε'ωΡΎ::.ις, ~ΊjI:J;O:rc~,',j,(j;JJ~-
"ων Ξίς τΥι'l ·Ε.φ-η;ι.ερι.3::t τη; κ:;εερ'/r.σεως. κ:χ-!)ορί.ζο'/ται ό 
τρόπο; κ:χι :xt ;;yCι~:;o'9Ι!~:ς χoΡTιγrι!:"ω,ς τ'ί;ς e'l τΤι :;po'tj"(OJ
μ:i'l'Ό 1::lF 2Ύ?"φ(!) <i~;:t;XQ. 

'AΡ'~ρoν 5. 
Ι. Ή άΡiJ.ο~ιότ'tjΙ; τηι; πρΟ1ταΟ'!α; των ζώων και ή ληφ:; 

-:ων σιιναφων μέτρων άν~κει είς; -:0 '}ποιιργείον Γεωργία;. 
2. '() ίλ,;γχος της; έιραρμΟΎης των ~ιατάξ~ω'l τοίί παρό'ι, 

τοι; νό;ι.ο:ι ςXvr.Yoe: εί; τα; Κ -::'tj'lc:xtpCY.ιX; Ύ7:"tjς;ε:rίας τοίί 'Υ-
7.0:ιργείο!) ΓεωΡΎίlΧι; και ει; τάι; 'Α:rτuvομ.ΙΥ.ας και 'Α γρον?, 
μ.ΙΥ.άι; "Αρχας ά1κ.οό;ι.ενο; 3ια τι;)v παρ' ιχίι-::αίς όργάνω·/. 

1. Δ'.ά ΤΤ,'} άΡ-:Ι(ιjτέp~ν ό?Ύάνωσcν τ~ς προσ't'~:rfας ι:ω" 
ζι~ων Ο'UVΙ1Τciτ"ι εΙς τ1;ν Ύ7:'tjρε:rία·/ Κ ΤΤινιατρικ.η; τοίί '1'
':;ο!Jργεttι':J Γιε.ω.ΡΥί2;. ΓV'(tlI;,.ιο,~οτ!')t .. Τ, ~f~W~';F'Όϊ:ή. ~ όΠ'Cιt~ 1~ν,:,f
~ιται έχ τωv κάτ~ι: 

α) To~ Π ροϊστα;ι.ένο:l -::η; 'Τ7."tjρε:rίαι; Κ Τ1lvιατρικης τοίί 
'Τ7.0:ιργεΙο:.ι ΓεωΡϊίας ώς ΠΡοέaρο:ι, άvαπλ't]ροuμ.ένο:.ι ur.o 
το:ί vομίμΟ'J Q."a'It'ληρ(ι)'l;ΟU του. 

β) ΊΌG τακτικo~ Kα·9TιϊTιΤO~ της έ~pας ΖωολΟϊίας 'to::i 
Π ανε:;ισ';'tjμic:ι "A~Tινων. 

Ύ) 'l'οσ ,;::tΚo totoG K:t·9Y;iy;,;o::i tr,; ΖωοτεχνίΧ; της 
Κ 'ty;vc:t';PCi'.1j; Σχολη; -::o~ [Ι α'lεπισ:Τιμ.(ο" θε:r1αλονίκ'tj;, ~ 
"oU ίχτιnw:ι ~ ίΠ~'Y.oύpo:.ι Kα~ηΎ1Iτoυ ~ 'Tφ1Tι''η'to~ ~ 'Επι
μlλ'IJΤG~ τη; ί~[α; ί-aρα; όρι!;ομίv.οιι μετα -roS άvιχπληρω-roiί 
ΤC:i ~7:1ό ττ,ι; t,~t~; ΣιχολΥιιο. 

3) Tou τχχτιΧO~ Kα·:.ιY;Ύ"I)-::o~ ,η; Φ~1ιoλOΎία; και Άνα
,o[J.tYo-ij; ΤΙ;),/ Ζώων ,η; 'Ανωτάτ'tj; Γεωπο'/ικη; Σχολη; Ά
~"Ij'/ω'/ ~ ,05 έχτάχ,o~ ~ έ"ιχo~ρo~ Κα·9r,"(Υ;ΤGU ~ 'rιρ'tjϊ"tjτοίί 
~ 'Fkιμιλητο:ί τη; ~ία; UPIx; όριζομ,Ινου μετα τοίί ~«'Jtλη
pω-:oiί ,0:1 ~7.0 .. η; ί3ίαι; Σχολη;. 

ε) Τοίί Π ροϊ:rταμένΟiJ της Διε:.ι·9:)νσ-eω; Κτ"l)νια-:ριχ,Τι; 
'Α vτtλήψeως -ro::i :%\ιτoiί 'rr.ouFitfou 2ναr.λ ΤιρομμΕ!νο" :mo τoi:ί 
νομ.ί:;.ο:.ι ~'/απλy;pωτoiί τοιι. 

σ .. ) ·'ι<;κπροσ-ώr.οu 't'QU ')' ΠΟUFϊείο:.ι Δr,μο:rία; Τάξεω; C?ι
ζομέ·ιο:.ι ;ι.ετ~ -:ou 2'/α"λΤιρω-:05 -::Ou ίιπο του 'Τπουργοίί Δ'tjμο
σ:χ; Τ:Χξ;:ως;. 

ζ) ΔΥο ,οuλάχι:rτον ίΚΠΡΟ1ώ7.ων ψιλCι~ωα.ων 'Εταιρειω·/ 
όpι~oμ.ί'/ων μετ% τω·/ ΆVχπλy;ρω,ων των u,,' :Χίι-:ων. 

2. ΧρίΥ; ΓραiJ.iJ.ατέω; έκ .. ελεϊ ίι7:&λl:ηλος ,ης 'Τπ"l)ρε1ίας 
Κ 'Τι'lιατρικΤι;. όρ ι~όμ.ε'/oς; μετιΧ -:05 ~νΧ7.λ 'tjΡωτοiί τοιι υπο 
':'05 'Tπo:ιpΎO~ ΓεωΡΎ:α;. 

~ Aρ.ιJ.ρ<)\I 7. 
Δια Π ρο.εaΡικων Διατα-γμ~ .. ων έ~ι&vιένων πpoτGίσει τοίί 

'rr.Ο:ΙΡ";"ΟS Γεωργίας μτα σό.μφων<ιν yν~J.'I)v , .. η; έν _ap,a.r:ιy 
6 'Επιτροπης χα~oρίζεται πιX:rα λεπτομερει,1Χ εφα,ρμ,ογ'tjς των 
διατάξεων του παρ6ντο; ν6μGU. 

~ Aρ~ρoν 8. 

1. 'Ο παp~6αινων τα; διατάξεις τ,ου όίΡ~ΡOI) 1 παρ. 2, 3 
κχι 4 το\) π'αρ6ντο; νφο,ιι τφ,ωρειται QtιX ψμλακίσεως. μ,έχ,ρι 
εξ μΤι,/ων Τι QCιX ΧΡΤιματικijς ποινij; 10,000 εως 30.000 
3ρα-χμων η Qt' &μ.φοτέρων των ποιν,ων. 

2. 'Ο ':tαρα~α':'ι,ων τας Qιατ&ξεις των αρ~ρων 2, 3 'Χα"! , " ~ \ '"' , '·'λ 4 7.:t0. 2 ".ΙΧΙ 3 το5 ,,:χ?ο'ι'τος VO:hO':ι ως Ύ.:ΧΙ των ε,ις εκ;τιε ε-" ,~.., ~ , \" ι',,·\ σιν τοιιτοιι εχ~ι'o'Oμ.ενων οιατα"f'!hατων και l1:7t,οψιmεωιν, τ I"""'~ ~ , Ι ι 50 f - ,,~, J " ρειται ~ιlX κρ:xτrρ-εως μεχρι 1Ιμερων η ι.ιια πρoστcμoιι απ; 
2000 εω; 10.000 δρ'αΧ]μων η at' άμφ'Οτέρων των 'Π'Οινων. 

3. Ε1; περίπτωσιν ίm,oψoπης τα ΆVώτεpα κα,ι Υ..ατώτερα 
οριlΧ των είς τα; παραγράφο,ιι; 1 κα! 2 'tGU παρ6νw; αρ.ιJ.ρ>o1J 
ποινων aιπλασ-Ι«ζονται. 

4, Αί ποιναι τη; Π'~ρωyp&φ()μ 2 &πι6άλλονται Υ..ιαΙ Qta ",α
t1δ~~e~ς ϊ:1~1'Yι,ς έϊ:~Τ1κτικ~ς ~ ά:=~Ύoρε:;!ι~~<ς ac:χτάξε,ως Τ·O'~ 
Ν. 586/19ίί «7:ερι Κ'Jρώ:reως ,ij; ΕUΡωπα'iκη; Σιιμ6άσεως 
ΠΡΟ!";lΧσί;ις των ~~)('),I Ύ.α,~ ,,1;'1 atάΡΥ.ει:χν ~ιε~νo~; μετα?~
Fa; αυτων». 

"Aρ~ρoy 9. 

πασ-ιχ aιάταςις άvτcκεΙ!JJένη εί; τα; aιατ&ξ~ι; τοί) 'Χ'ΙΧ
F6v,,:c; νό;λΟ'.) Κ:{-;~ΡΎ$tτχ~~ ε;~~ρέ:rεc των at:%τά:~εω.ν των &.Ρ
-9ρ'ω'l 3 :;η. 2 και 4 τo~ Ν6:.ι.ο:ι 5604/1932 «Π':9Ι τρο-1ΟΟ
,;:οιφεω; του Nόμ~" 1 038 «1t'tpl 7:ροστασΙα; των Ζώων» 'Χαι 
:c~ σ,ρ-~'ρc,~ Iλ6,,>cu :c,S Ν. Δ/ τιο; τΤι,ς 3'0 Μα,tο~ 19119 «7:ε,ρι 
σ:;Ι:J.πλΥ;ρώ:rεως το:> αρ-Θ.ρου 2 του Nσι1JO:.ι 1008 «'Π'tpι προστα
σία; των Ζώων)), ο!τινες έξακoλo~oίίν i:rxUιouσIXI. 

~Aρ~ρoν 10. 
Ή 11"'l.υς τοίί π::tΡ6ντο; νσμ;ιι αρχεται μετά παΡeλεuσιν τεσ-

σrXρων (4) μ'!J"ιων &,το τ~; a1l1ι,Ο1ιεοοεώς το:; ata της 1'.ffiφ1l
μεpί~~ς ττις Κ1JI~ερνήσεω;. 

'Ε/ι 'Α·~r.ναtς τη 25 Αίιγοuττοu 1981 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

ΚΠΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ηΡΟΗΡI'.Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

~ΩNΣT. ΣΤΕΦΑΝοηΟΥλΟΣ 
ΓΕΩΡΓιΑΣ 

48. Κ4ΝΕλλΟΠΟΥλΟΣ 

ΔIΚΑIΟΣΥΗΗι 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ4ΒΑΚΗΣ 

Έ{}εωQήι7η και έΖέ{)η ή μεγάλη ίου Κράτους σφραγ[ς. 
'Εν Ά~r.ναt; τΌ 1 Σ.επτεμ5ρίοι) 1981 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΙΥΗΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
(2) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 953 

Περι συστάσεως παρα τφ ΔΤιμφ Αίγινίο\ι ~ψ.oί) Π ιερ(χς 
ένιαίας έπιχεφ~1εως ίιορεόσεως και &ποχετeu~eως ~π? τΤιν 
,έπωνυμίαν «Δ'fjμοηκη 'Επιχείρησις ΎορεU1εως κα: 'Απο
χετεόσεως ΑΙγιν(ου». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

'Έχοντες ίιπ' oφ~ι: 

1. τας Βιατάξεις τοίί &ρ-8.ρo~ 1 τοίί Ν. 1069/1980. «περ: 
~ινήτρων Βια την Ζορυσιν έr.ιχεψrΡεων 'raFε~(jiOως κα: '..:\πο
χετεμσεως». 

2. την uπ' lόφι·9-. 401000/28.5.19<80 κοι'/ην άπΌΨΧ1ιν των, 
Πρω-8.υπουργοίί και Ύπουργοίί 'Εσωτερικων, περ; μετ:t&ιΟ.χ
σεως άpμo~ιoτ~των ε1ς τον ΎΨ:ΙΠO:Jργoν Έ1ωτερικων 
(ΦΕΙΚ 527/11.6.1980 τ. Ε'). 

3. τηνίιπ'άρι-8.. 938 τΤις 16.7.1981 Ύ'IωμCΊoότφι'l -:;o~ 
Συμ60υλίου τΤις 'Εr.ικρατείας, προτάσει tou έπl των 'Ε1ω
τε.ρικων Ύ ψuποu.ργοU, &ποψασίζο,μεν: 

w Aρ~ρoν μόνον. 

ΈγΥ.ρ(·lετχι +ι ~π' άρ('9-. 64/16.3.1981 ~πoψασις '"(lu ΔΥι
μοηκοίί Σιιμ60υλίου Αίγινίοιι Νομοί) Π ιερίας, περ: 1:J1τ7.1εως 
παρα τφ ,όμωνμμφ B~μφ ένιαίαςέπιχειp~σεω~ ~~ρε6σεως καΙ 
άποχεΤ;;U1εως, εΧO~1Χ ο(ίτω: 

1. Συνιστάται παρα τφ Δψφ Αίγινίου Noμ(;~ Π ιερί,;ις. 
ένιαία ·έπιχείΡ'tjσις uΒΡεόσεως και άποχετεμσεως ~π~ ,r,'1 eπω
γ:ιμίαν «ΔTι;μ~ηκη 'ΕπιχείΡ'ljΚίις Ύ~ρεόσεως και Άποχετεό.. 
σεως ΑίγινΙου». 

" 2. Ή Δ'tjμοηκη 'ΕπιχεΙρφις Ύορεό1εως και Ά .. οχετε6-
σεως είναι νομικον πρό1ωr.ον ίοιωτικοί) οικαίου κοινωιΡελοuς 
χχρακτ-ijιρος. και διέΠ'.τχι ώς προς την Ο (l ίr,(.φιν , όργάνωσιν, 
έΥ.τέλεσι'l, λειτο!)ργiα'l ΚΖΙ cr:Jντ~ρφιν των εργων τ-ijς άρμο
ΒΙ<Jτητός "'fj; ώς και τας πηγάς χpηματoooτ~σεώς ΤΤις u.πo 
των οιατάξεων τομ Ν. 1069/1980 «περι -ι.ιν';"τρων aI~ τ"ην 
ί'~Ρ:.JσιV' έπιχεψr,1εω'l 1;~ρεnεωίς και άποχετe:Jσεως». Κατα 
τα λοιπά ε'ψαρμόζονται α1 ~~ατάξεις τοίί Ν. 1065/1980 «7:erl 
Υ'~rώ1εως τo~ Δr.:;ι.οηκο\> και ΚοινΟΤΙΥ.οσ Kώ·~ιY.oς» καΙ {)! κα
ν,όν€ς t-ij; ίOιωτιly.~ς cίi'.ονΟ;J.[ας. 

3. 'Έ3ρ:χ τΤις eπιχεψr.1iOως .zry,x·( Τι πόλις τοίί ΑΙΎινίοιι. 

4. Περιοχη άρμ.οaιότητος ,,-ij; έπιχειρήcrεως ε:νχι f. atot-
, , - Δ' Α' , (' 'Α" , ΚΊ)τι,Υ.η πεΡΙCji,ερει:χ t(l~ Τι:μ.ο!) ιγ:νΙΟ·:J< ΟΙΚΙΟΊμοι tytvt(lt! και 

Μεγ. Γεψύρας). 

5. Ή συσταΟ'ις τ~ς έπιχειρΤιισ-εως aικ:χιολΟiε:-:χι atot:: 
α) Δια τ~ς σu:rτιΧσεως αίιτ~ς κατα τ~ς ~Ι7.τ2ξεις τοί) Ν. 
1009ι/1'ΗΟΟ, eχο;h'tjς~ΙΟ!i'.1jΤΙΚΥι'l Υ.ΧΙ οίκονομικην αίιτοτέ

. )~ει:χν Κ:Χι ε~ελιξιαν, .cΧντψ.ετω'Π(ζεται .ριζιικ.ως, με-8.0~·ικως 
και μακροχρονίως το ολον κύΥ.λωμα uορεucrεως κ:χι άποχετεu
Ο'εως tr.; "όλεως Aiytvto:J. ~ια τ~ς SιY.τελέ1εως και λειτοuρ
γίας των σ:rl:χψω,ν εργων οορεucrεως Υ.αΙ άr.οχετεόσεως κιχ! 6) 
έξασψχλίζεται ~ ΧΡΤιματοΜτφις τω·, εργων cι.ίι,ω·1 ~Y. τo~ 
'Προγρά,μμχτος Δr.μI.JΟ'fω'f 'Ε..,εν·aU:;εων, έ-ι. aα'ι'ειο~οτ~crεως και 
έξ ίaίων πόρων ΠΡ06λεr,ομένων ν.:-ε·ρ "rj; i;-.;ιχειρrιcrεως ~"o 
τοσ Ν. 1069/80. 

6. Τρόπος έκμετxλλεtίO'εως των εργων χα: ~"'lJρε:1:ων: 
Ή έπιχείρησις ε!ναι άρμοΒί:Χ atiZ τ,ην ILeXi-:'fj'I, Υ.:χταcrκ.εu1)ν

σuντήΡ'tjσιν των8:κτυων u8ρεucrεως - άT,ozετε~~εως ό11o~p(ω'l 
και άχ.:χ{j.άρτων ~oάτω'ι κα·90ως κ:χι των 11οονiaων έr.εξεργα
:riz; λ:Χλ:Χτων και άπo~λή,των τΤις T,ZPI(lχ-ij; άΡ;J.οaιότητός 
Τ'fjς, σιιμψώ'ιως προς τ~ς a,:χτ~ξεις "OU Ν. 1Ο6!)/1980. 

7. lleptou:rIO: τηςε'πιχειρ~σεως: Είς Τ'Ι;') ϊ.εριοu:;iα·ι τΤις 
έπιχειρ~σεωςάνήκoυν τ~ έπ! τ~ 6άσει τ(~ν έγκεΚFψ.ένων ,~ 
έγκρι-8.'tjσομένων μελετων έκτελεσ-90έντα 1, έκ.ελε:r'SΤ,crόμενα 
ίργ:χ &aρεuσεως και άr,οχετεοοεως t-ij; περ:')χΤις άρμοοιότη-

τος τΥίς έπιχειρήΟ'εως, απαντες ΟΙ &π&ΡΧΟ'ΙΤΖς ur.6νoILot κχΙ 
έγκατα1τάΟ'εις ΟΟρεόΟ'εως και άποχετεόΟ'εως άκα-Θ.άρτων ΚClιI 
ίη.δριω'l ~,3άτων, σπαντες ο: έ,Y.~άλλcντες iιJμέ1ως ~ έμμέΟ'ως 

, \ ..... Ι ~, " ,. " 'f, Ι \" 
εις τ" ~ΙΧΤJ~'1 :.ιπ'ο,ομοι 'tj αrιoι1.ΤOΙ αγωγοι, ως επισ'tj'ς και αι 

11οΟ'lάοε; έπεξεργαΟ'ίας ΠΟ.1ίμο:; ~,aat(l; κχ! υγρων ~oελ~των. 

8. "Ecroo:: "ης επιχεψqσεως είναι αίιτ~ τα : .. οία -8.,;::rπΙζο'l
τα! ίιπο των Βιατάξεω ... ,"oG Ν. 1069/80, "F'SP'Z 10 έως κ:χ! 
16 και 27 και 28, ~ΤGΙ: 

α) ΤΟ εΙΒικaν τέλος 8ια .. ην μελeτ'tjν, i'.:Χ-::Χ1i'.ειιήν, Υ.α: 
~~ijI~t:;t1tv των εΡΊων, {ιaρl~6σ'~ω; it~t άΠ'oχετε~~$ως:, Sta μΙαν 
Ο,κ.αε-:(αν άπσ τής 1 Τις Ί:χνΟ:Jαρfοu Τ(l\> έπο;ι.έ'Ιοιι ,,-ij; σιιστά
σεως t-ij; έπιχειρ~σεωlO έτους, (mολογιζομενο'ι εΙς Π~101τόν 
80% έπι της άξίας τοίί καταναλισκoμένι:J:,) uaχτος (diρ-Θ.ρον 
11 Ν. 1069/80). 

~) 'ΓΙ; eB~i'.i;') tiXolO 3% έπl τοίί άΚιz'~:xpίστo:ι είΟ'οΗ)ματος 
έξ οίκ.οΟομων των κεψ.ένων $'1 τη r,εριφερtt:t του ?Jf..μ1j:Ι, κ.:χ~ 
τα6αλλόμενον Βια μιαν ~εκ.αετίαν άπο τΤις sνάρ~;ω; ,"cG έπo~ 
μένο:) άπο τ~ς συστι:ίσεως τ~ς έπιχειp~O'εως ίτους Ι&ρ'9ιρι:J'Ι 
12 Ν. 1069/80). 

γ) ΔωρεανέπιχορήγΤ,σις έκ. τοίί προγράμμ:χο;ος ~'fjμοσ;ω1 
έπενaόO'εων κατα r.ΟljοστΟν μέχρι 35% ir.l των ~:χr.:Χ'lω'l με
λ"των ΚΖΙ Υ.ατ:χσΚ'.:;lω,l των 'iticr't); φό1εως εργων Μρεό.. 
σεως και άπoχετε~:;εως &ΡμοΒt6Τ'tjτος της ί1"ιχει?~σεως (αρ~ 
'~ΡO'I 13 Ν. 106,9/80). 

8) Το τέλος συ'ι?!έσεως μετα τομ ~IM&OJ d:ποχετε5crεω~ 
(αρ,[).ρο,ι 1 ()ι π:χρ. 1 έθχφ. γ' Ν. 1'069/80). 

ε) Ή οαπάνΤι Οιακ.λαΒώΟ'εως και σιι'l~έ:;εως .. ?OIO τ;ν ά,,:,ι,)
γον ίιορεύΟ'εως; και άποχετεύσεως (αΡ~Poν 10 παρ. 1 ε~αφ. a' 
κ:χι αρ-Θ.ρον j 5 Ν. 1069/1980). 

στ) ΤΟ τέλος συνοέσεως μετα του Bικτ~ι.;:.ι ~a@e61t(,); (αρ
-8.ρον 10 παρ. 1 έ~αψ. ε' Ν. 1069/80). 

ζ) ΤΟ τέλος χρΤι:;εως {ιΠΟ,l6μων (ιXr-9roν 1() π:χρ. 1 saaιp. 
c,' Ν. 1069/1980). 

'tj) Ή άξία καταναλιΟ'κομένο:ι ~~ατoς ("ο·[,ιρο,/ 10 πχρ. f 
εΟαψ. ζ' Ν. 1069/80). 

-8.) Ή εγγυηΟ'ις χρφεως ΜρομετρΥιΤΟU (~Ρ.[Ψ)·I 10 π:χρ. 
1 έΒαψ. 'tj' Ν. 1069/80). 

ι) Ή 3απcf.l't; i1.εταΤ<i .. ίcrεως σ:γωΎων aιαΧλαaώσεων και 
συν?!έΟ'εων uΒρεuΟ'εως rιάπoχετευ:;εως ~ρομεΤF't)Τ6Ίν ~ ΖλλΙ,)'1 
1:Jναa:>ω,1 έργ:Χ1ιω,ι (αp'~po'l 10 π:ΧΡ. 1 ΕιΟι:χφ. ·9' Ν. 1069/ 
1980). 

) Α' " ~". 'λ ' ια ι O':J'ItI:rιpoPXt τριτων ~ια ΤΤιν εκ τε ~1!'1 κ.ιτα .. poτε~ 
p:xιCιΤTιΤ:X επω'; (ip'~poν ω παρ. 1 έΟ:Χψ. ι' Ν. 1069/80). 

t~) Α; hρό'jΟ'~Ο~ έχ τΤι; ~Ξ.?!Ο!Jj~α~ .r, το τΙμ"ljμ~ ~κ τ~; i')t ... 
ποιή1εως Τ:Χ:Jτ'tjς (&ρ-Θ.ρον Η) ;;:χρ. 1 Βαψ. ι6' Ν. 1009/80). 

ι"{) ΔΧ-ιεΙ2. κλ'tjt(l·ΙΟ11οbαt. ~ωpεxl Υ.α: λΟΙΠ2Ι έπιχορΤ,γΤι:rεις 
U;·p-9-po·/ 10 Π:Χρ. 1 Βαφ. ιγ' κα; α;·90ρον 14 Ν. 1069/80). 

") νΕ'" , , -. -' ~ , to 100α; ειcrr.ρχττομεναεκ τ'tjς εφ~(F:J.ογ'tj; τι-}ν cιι:xτ:χ-

ξεων των αρ·9ρων 27 καΙ 28 Ν. 1069/1980. ώς κα; 7:ά~2 
έτερα νόμιμος ΠΡόΟ'οaος . 

9. Ή ~ .. txeiF'tj1t; διοικείται ~ .. o διο:κΤιΤΙΚΟ:Ι ~:Jμ~Ο:Jλ!ο:.ι 
~ - Ι , ....... f (! Ι, , ,,~ (61 
X;:Q7;;J,.Cι~':J.S')G:J' εΥ. Τ'Ο:; ~Ύ;.μ.xρϊ.ιQ:; (Ι)ς ~?G,t~FVJ και ε; ,ILS-
i..<iJv ,;;,~σ~F'Χομένω'J ί'~:χτ' ί,.ον άtt ... 9.,!1.~'J έκ ~'ti'iJ.G'tt'Κ.ώ~~ ":Jμ~ο~λων 
Χ2l i',,170i"l~ων τ~~ ~';;:λO:; οσΥΤΙΥΖ; εχο:.rJ ;;~ί?αν ~ 'YV(daSt; αχ$.-

, , '. , -, , 
ΤΙΧ2ς .με ϊ;!j :<ν't'~jt.::!.μΖ,)Cιν ΤY;~ e-:=tχε~t'fι,ε6)ς. 

Τά μέλr; το:Ι Βιοικr;τιχο5 1:Jμ~Ο:Jλ!Ο:J μ<:τ:Χ τω'! άνα;:-).'Iίρω~ 
των τω'l &ρίζοντ:χι u .. o τo~ aημοτtκο~ :ru:.ι.60:Jλ:ο:ι. 

'Η 'JT-:,:Z τ~~ ~ΙCιΙY.TιΤΙM~ 1:JμδΟ:Jλfο:.ι ιXκoXoiJ'i9.ei τ1;ν ·9'1j
nία'ι τo~ ~'Ij.μ(ίΤ!y'O~ 1~I;ι.δo:ιλIo:.ι i'.x\ λ1.y;.t &[JJO: ΤΤΙ iYitxn::rfi
σει των νέων μελών. 

Το ~ΙCιικ.Tι,ΤΙΚ~'! 1:ιμ~{)όλιoν έΥ.).έ,,:,ει έΥ. τω,/ μελων ,"o:l, τόν 
., , ~ " .. λ "" \ , ~. ' 
αντιπροεορον, οΟ'τις αναπ 'fjpO! τ~ν προεορον <"1 Π~Ρ:ϊ.τω7ΙΙ 

&ποuσiας rι κωλύματος τo~ τελεuταfοιι. 

9. Ό Π ρόεορος του δΙΟΙΚΤιτ:κο5 :r:ιμ~ΟJλtΟ~ έκπρ~:rωr.εί 
, , , ~ - "1:,,' ", ',.. '"'tj'! >soπtxeιp'tjatν cιικαO'τικως και ε",ωοικως εις απ:χσ~ς τα: .. 

σχέΟ'εις '"'tj; και έν περιπτώΟ'ει :ΧΠΟ:.JΟ'ίας ;;. ~ωλ~;ι.ατoς 2~ΤO~, 
ό άν .. ιπpόε~poς. 
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ΕΙ; "όyί~ι% "ωll 'Eqω"εριχωll ΊφUΠOυρ"(OIl &lιcc .. ί·~eμ,&\Ι "ην 
aιμοaίεuacν XCCI oίx"ί~alν "oίJ ~ccρδν"ο; aιcc"iZ"(μ,ccτο;. 

'Εν Ά~ήνal; ,,~ 19 ΑίηοιΧτ"ου 1981 

ο ΠΡΟIiΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ% 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ν.ΥΠΟΥΡΓΟΣ εΣIΠΕΡIΚΩΙΙ 

ΙΟΑ •• ΗΣ ΚΕΦΑΑΟΓΙΑ •• ΗΣ 

(3) 
ιΠ.ΡΟΕΔΡIΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡlθ. 954 

llePL ιχντικιχτιχστ«σεως. τοσ &ρθρου 4 τoϊi Π.Δ. 1034/1977 
(ΦΕΚ 347 Α') «περι των aιa~ομ,ένωll μ,α~'ljμι%των y.,CC! 
τοίί Άνccλυτιχo.U x.ccl 'Ωρολογίου Π ΡQγFάμμ.ccτι;~ "o~ ι1Τι
μο"ιχο;; Σχολείοιι». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'Έχoντcxς δπόψη : 
1. Τό &ρθρο 13 το\) Ν. 309/1976 «περι όργιχνώσεως 

κιχι 8ιoικ~σεως της Γενικ'ης Έκπιχι8εόσεφς)). 
2. Τό ιΧρθρο 4 της ιχριθ. Η.2771/17.5:1980 (ΦΕΚ 491 

τεσχος Β') ιχποφ«σεως τοσ 'Υπουργοσ Έθνα'ης Πιχι8εΙιχς 
κιχι Θρ'l)σκεuμ«των «περι. ιχνΙΧθέσεως ά.ρμ08ιοτητων στοίις 
'Υφuποuργοuς Έθνα'ης Πιχι8εΙιχς κιχΙ ΘΡ'1jσκεuμ«των». 

3. ης «ριθμ. 21, 22, 23, 24/1981 πρ«ξεις τoϊi Κέντρου 
Έκπσιι8ευτικων Μελετων κoci. 'Επιμορφώσεως, στις όποί:ες 
~ , .s.' , \ θέ \ oιocτuπωνετocι '4 γνωμη του πocνω στο μoc κιχι 

4. T~II ιχριθμ. 1116/1981 γνωμ08ότησ1j του ΣuμβοuλΙοu 
της ΈΠΙχΡιχτεΙιχς, με πρότocσ'l) τou 'Υφυπουργου Έθνικ'ης 
Πocι8είocς xoct ΘΡ'1jσκεuμ«των, «ποφocσΙζουμε: 

'Άρθρο πρωτο 

Τό &ρθρο 4 τοσ Π.Δ. 1034/1977 ιχντικocθΙστocτocι ώι; κocτω-
τέρω: 

«'Άρθρο 4 
Έβ80μΙΧ8ιιχΤιχ 'Ωρολόγιoc 

Προγρ«μμocτoc Μocθ'1jμ«των 
'Εβ80μoc8ιΙΧί:ο ώρολόγιο πρόγριχμμιχ μocθ'1jμocτων 
. . του 6ΙθεσΙου 8'1jμοτικοu σχολεΙου 

ιχ/ιχ Motθ1jμιxτoc 'Ώρες 8ι8ocσκ!ΧλΙocς 

, Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' f. Θρ'1jσκεuτασι 1 1 2 2 2 2 2. Έλληνικ~ Γλώσσιχ 9 9 9 9 7 7 3. ΊστορΙιχ 2 2 2 2 4. Σπoυ8~ ΠεριβOCλλοντος 3 3 
5. Φυσικσι κocΙ Χ'Ι)μεΙoc με 

στοιχεί:ιχ 'Υγιειν'ης 1 1 3 3 6. ΓεωγριχφΙoc 2 2 2 2 7. • Apιθμητικ~ & Γεωμετρ. 3 3 3 3 4 4 8. • Aγω~ τοσ ΠολΙτη 1 1 9. Τεχνικσι 2 2 2 2 1 1 10. Moυσι.κ~ 2 2 2 2 1 1 11. Γυμνιxστικ~ 2 2 2 2 1 1 12. Ηολιτισηκες Έκ8ηλώσεις 
κιχ/. • Aθ~ητισμός 1 1 
ΤΩρες 8ι8ιxσκocλΙcxς 22 22 25 25 25 25 

llcxpcxτTιp'l)σ'I) : 

'1I,~μ1ριx κιχ/. ~ &ριχ πο,) θιΧ γΙνοντιχι οΙ πολιτιστικε;; 1x3ηι.,ωaεις ~ κιχ/. ό ~θλητισμός όρΙζοντιχ\ με ιXπόφιxσ'l) τοσ 
ΑUΛΛόγoυ των 8cxσκιxλων κ«θε σχολεΙου κoc/. Ο")μφωνoc με τΙ; t3ccx(Tεpa; συνδ~κες λειτοuργίcxς -rou. 

Έβ80μoc8ιιχ!ο ώρολόγιο πρ6γρcxμμιx μιxθημιfτων 
του 5/θεσΙου 8ημοτικου σχολείου 

ΤΩρες Δι8cxσκ~Ιoι.; 

«/ιχ Μoc%μιχτoc Α'+Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ" 
1. Θρησκευτικσι 2/2 2 2 2 2 
2. Έλληνικη Γλώσσoc 8 8 9 9 7 7 
3. Ίστορίoc 2 2 2 2 
4. Σπου8η Περιβά.λλοντος 2 
5. ΦυσικιΧ κιχΙ Χημείoc με 

στοιχεΤoc 'Υγιειτης 1 1 3 ~ 
6. Γεωγρocφίσι 2 2 2 2 
7. • Αριθμητικη ΚIΧI' Γεω-

3/2 3/2 3 μετρίoc 3 4 4 
8. Άγω~ του Πολίτη 1 1 
9. Τεχνικσι 2/2 2 2 1 t 

10. Μουσικη 2/2 2 2 1 1 
11. Γυμνocστικη 1 2 2 1 1 
12. Πολιτιστικες Έκ8'1jλώσεις 

κιχ!. ' Αθλψισμος 1 1 

ΤΩρες 8~8ocσκocλίocς 25 25 25 25 25 

Πocριxτηρ~σεις : 
1. Ή σuνδι8ocσκuίoc ποu έπ~βιXλλετOCΙ ιχπό την &ργιχνι

κότητιχ του 5/θεσίου δ'1jμοτικου σχολείου κιχθιερώνετιχι 
γισι τις 8όο πρωτες τOCζεις. 

2. Έσιν ό &ριθμός των μocθ'1jτων των Α' κιχι Β' τ«ξεων 
ε!νocι μεγιΧΛος κιχ/. 8εν ε!νιχι δυνocτη ή σuν8ι8ιxσκ~(ιx, ό 
σόλλογος των διxσκOCλων μπορεΤ νσι όρΙσει για: σuν8ι8ιxσχ«λίoc 
&λλε:ς τOCξεις σuνεχόμενες (Γ'+Δ' ~ Ε'+ΣΤ'), 'ΠOou «χουν 
σuνoλ,κό «ριθμό μΙΧθητων σ'ι)μιχντικσι κocτώτερο ιΧπό τις 
τ«ξεις Α' κocι Β', 

3 'Η 'μέ ~ t Τ \ θ \' 'λ ~ • η ρoc κιχι οι ωρες που oc γινοντocι οι πο ιτιστικι;;ς 
έκ8'1jλώσεις κocΙ ό &θλψισμός όρΙζοντιχι με &πόφα.ση του 
σuλλόγoυ των 80cσκιΧΛων κ«θε σχολείου JcCCXL σόμφωνoc με τΙι; 
Ε8ιιχΙτερες σuνθ'ηκες λειτουργίocς του. 

4. ΟΙ σιωπηρες έργocσίες ιχνocφέροντocι στσι μcxθ1jμiτα. 
Έλληνικ~ Γλώσσoc, ' Αριθμ'1jΤΙΚ~ κoci. ΓεωμετρΙιχ κιχ/. Τεχνικιί. 

Έβ8oμσt8ιocΤo ώρολόγιο πρόη)ιχμμιχ μocθημ«των 
τοσ 4/θεσίου 8ημοτικου <;JΧoλεΙoI) 

«Ι ιχ Mocθ~ μocτoc 
1. Θρησκευτικα: 
2. Έλληνικ~ Γλώσσιχ 
3. Ίστορίoc 
4. Σπουδη ΠεριβOCλλοντος 
5. ΦυσικιΧ κιχι Χ'1jμεΤoc με 

στοιχεί:ΙΧ 'Υγιειτης 
6. ΓεωγριχφΙιχ 
7. • Αριθμ'1jΤΙΚ~ κιχ/. Γεω

μετρίΙΧ 
8. Άγω~ του ΠολΙτη 
9. Τεχνικσι 

10. Moυσικ~ 
11. Γυμνocστικη 
12. Πολιτιστικες Έκ8ηλώσεις 

κoc/. ' Αθλ'1jτισμός 

"Ώρες 8ι8ocσκ:Χλίιχς 

Πιxρocτηρ~σεις : 

ΤΩρες Δι8cxσκwcxς 

Α'+Β' Γ' Δ' Ε'+ΣΤ' 
2/2 2 2 2 

8 8 9 9 8 

2 

3/2 3(2 

2/2 
2/2 
2Ι2 

25 

2 2 2 

1 
2 

3 

2 
2 
2 

1 
2 

3 
2 

3 5/2 5/2 
1 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

1 

25 25 27 

1. Ό χρόνος των σιωπηρων έργιχσιων κIΧτιX τη χωριστη 
8ι8ιxσχ~(ιx της 'Αριθμ'1jτικ7jς στην Ε' κιχΙ: ΣΤ' τιίξη χρη
σιμοποιεΤτocι ιχν«λογoc με τις &νιίγχες δλων των μιxθημιfτων, 
με πρoτίμησ'l) την Άριθμητικ~-ΓεωμετρΙoc. .-

2. Ή ήμέριχ κχ1. οΙ ώρες που θα: γΙναντιχι οΙ πολιtιστt~Ι; 
έκ~ηλώσεις κocΙ ό ιχθλ'1jτισμος όρΙζOVΤCXΙ με ιχ7roφιxσ1j τα\) 
σuλλόγoυ των 8ιχσκιίλών κ«θε σχολεΙου κιχΙ σόμφωvαcμiτl; 
Ε3ιιχΙτερες σuνθ.:;jκες λειτουργΕιχς το\). '.. 
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'ΕβΒο~3ιιχtο' ώΡΟλ6γιο πρ6γριχμΜΙΧ μΙΧθημιίτων 
τo~3/θεσf.oI) 3ημοτικοu σχολείοΙ) 

ιχ/ά- Mιxθ~μιxτιx 

1. ΘρησXMΙΚ~ 
2. Έλληνικη Γλώσσιχ 
3. Ίcrιt~,,>,, ,ee" .. ;. 
4. Σποu8ή Ωεριβιίλλοντος 
5. Φuσικ~ κιχ!. XημεΙσr. με 

στοιχεΙιχ 'ιγιεtvijς 
6. ΓεωγρaφLIJt 
7. 'Αριθμητικη κιχ!. Γεωμε-

e τρΙιχ e 
8. Άγωγη του ΠολΕτη 
9. Tεχνικ~ e e 

10. Mouar.χ.Yj ee e 
11. ruILvιxσTtxYι 
12. Πoλιτιστr.χ.ες 'Εκ3ηλώσεις 

κιχ! • Αθλητισμός 

nιxpιxTηeijaEtς ; 

"Ώρες ΔιBσr.ακσtλEιxς 

Α'+Β' Γ'+Δ' Ε'+ΣΤ' 

2/2 2 2 
8 8 10/2 10{2 8 

2 2 
2 

1 3 
Ζ 2 

3/2 3/2 3 e3 5/2 5/2 
1 

2/2 2/2 1 
2/2 2{2 1 
2/2 2 1 

1 

25 27 27 

1. Ό χρ6νος των σιωπηρω'} ~ργocσιω'J χρησΨOπotεΙΤιxι 
ιΧνιίλογιχ με τΙς ιΧνιίΥκες ολων των μσr.θημιίτ~ν, με Ιμφιχση 
στη Γλώσσιχ, Toc Mσr.OηILιxTtxoc κιx~ Toc Τεχνικιί. 

2. 'Η ήμέριχ ~ιxι οΙ ώρες ποδ θιΧ γΙνοντιχι οι πολιτιστικές 
έκ8ηλώσεις ~ιxι ό ά-θλητισμος όρΙζοντιχι μ.έ: ά-π6φιχση TOU 
σuλλόγo~ των 8ιχακ!Χλων κιίθεe σχολείοΙ) κιχι. σόμφωνιχ με τΙς 
[8ιιχΕτερες σuvθΊjκες λειτοuργLιχς -rou. 

Έβ30μ~8ιιxιo ώρολ6γιο πρ6γριχμμ.ιχ μ~θημιίτων 
ΤΟι) 2/θεσΙοΙ) 3ημοτικο;) σχολεΙοΙ) 

e ΤΩρες Δι8ιχακΙΧλΕιχς 

ιχ/ά- Μιχ%μιχτιχ ι\.' + Β' + Γ' Δ' + Ε'+ΣΤ' 
1. Θρησκεuτικ~ 
2. Έλληνtκη Γλώσσιχ 
3. ΊσταρΕ« 
4. Σποu8ή Περιβιίλλόντος

ΘρησκeuτtΚ~ 
5. ΦuαικιXκιxι ΧημεΕιχ με 

στoιχε~ ΊΥιεινης 
6. Γεωypιx.ιp~ 
7. Άριθμηηκή κιχι Ι'εω

μετρΙιχ 
8. ΆΥωγη 'rOU ΠολΙτη 
9. TΕΧVΙΚιX 

10. MouatxYι 
11. ruILVlJtσTtxYj 
12. Πολιτιστικες 'Εκ8ηλώσεις 

κιχΙ 'Αθλητισμος 

Πιχριχτηρήσεις : 

1/2 2/2 2/2 2/2 
6 6 6 7 7 

1{2 2/2 2/2 

3{2 

2/2 3/2 
2/2 2/2 

3/2 
2{2 

3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 
- - - 1/2 

Σιωπηρες 'EρyιxσLες 
2/2 1/2 
2/2 1/2 

1 

30 30 

1. ΟΙ σw8ι8ιxσκ6μενες τιίξεις χωρΙζoντσr.ι σε όμιί8ες : 
Πρώπι Όμιί8ΙΧ : Α', ·Β' κιχι Γ' τιίξη, κσr.Ι 
Δεότερη Όμιί8ιχ: Δ', Ε' κιχ!. ΣΤ' τιί~η. 

2. 'Η ήι.ι.έρ~ κιχΙοί ώρες πο,) θ.i yEνovτιxι οΙ ΠολΙΤL':JτtκΕ:ς 
Έκ3YjλώσεΙζ κσr.Ι ό 'Αθλητισμός όρίζοντιχι με ά-π6φιχση το;) 
ΣUΛΛ6yoI) των 8ιχσκιίλων κιίθε σχολεΙI)\) κιχΙ σόμιΡων" μι 
fΙ, Ι8ι"Ιτερες O'Vvθηκες λεt"οuργLotς το\). 

'Eβ&μιx8ιαtΊo ώρολ6ΥΙΟ πρόγριχμμιχ μotθημιίτων 
e "Cou 1/θεσ(οΙ) 8ημοτικοσ σχολεΕοΙ) 
e ΤΩρες Δι8ιxσκσtλΙιxς 

ιχ/ά- Μιχ%μιχτιχ Α'+Β' Γ'+Δ' Ε'+ΣΤ' 
1. ΘρησκεuτικιΧ 1/2 1/2 2/2 
2. Έλληνική Γλώσσιχ 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 
3. ΊστορΙΙΧ 1/2 1/2 
4. Σποu3η ΠεριβιXλλovτoς 1/2 
5. ΦuσαιX κιχι ΧημεΙιχ μ.e 
. στoιχεΤσt Ίγιειv'tjς 
6. ΓεωγριχφΙιχ 

1/2 
2/2 

2/2 
1/2 

7. 'Αριθμητικη κιχΙ Γεω
μετρΙιχ 2/2 2/2 3/2 3/2 

8. Άγωγη Tou ΠολΙτη - - 1/2 
9. ΤεχνικιΧ 

10. Mouatxij 
11. ruILVΙXaTtxη e 
'i2. Πολιτιστικες Ί~κ8ηλώσεις 

καt!. 'Αθλητισμος 

Σιωπηρές ΈργαtσΙες 
1/2 1/2 
1/2 1/2 

1 

31) 

Παtριx~ρηση : 
• Η ήμέραt καtι οΙ ώρες ποδ θιΧ γΙνOνταtι οΙ πl)λιτι.,.-:αές 

έκ8ηλώσεις καtι ό ά-θληΤLσμος όρΙζoνταtι με ιXπ6ιpαtlj'η τοσ 
8,:ευθυντη τοσ σχολεΙου καtι σόμφω'lαt μέ τΙς ε8ιαtΙτεp<:ς σuνφ 

θΊjκ<:ς λειτοuργΙαtς τoou. 

"Αρθρο ΔεΙΙτερο. 

"Eναtρξη Ισχόος. 

'Η lσxuc, του πιxρ6vτoς llpoεBPLXou ΔιαtτιίyμαtΤOς ά-ρχΙζε~ 
ά-πο το σχολLΚΟ ξτος 1981-1982. 

Στον 'Tιpunoupyo 'EΘVικ-ης ll~L8Etιxc, καtι Θρησκεuμιίτων 
ιivιxOέτoouILE τη 81jμοσΙευση κ~Ι έκτέλεσή τοίί π~ρ6ντoι; 
ΔLαtτιΧγμιχτος. 

Άθ'tjν.xι 25 ΑόγοόστοΙ) 1981 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο Υ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕθΝIΚΗΣ ΠΑΙΑΕΙΑΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΚΑταΝ 

_ΑΕΙΑΕΙΟΕ Ι(Ο .. ΤΟΓΙΑ .... ΟΠΟΥ ΑΟΕ 

(4) 
'ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔIΑΤλΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 955 

Περι x:ι~op~σμo~ 7ψoσάντων~ιoPΙl1jJ.oi:ί εΙι; τι%ι; -Β-'έσειι; Kλά~ 
,~ων ΑΤ2 'ι::ιτρων, Α Τ3 Φαpμ.rxιoΠ1Oιων, ΑΡ1 Έπ~σx.ε~ 
πτριών 'A~ελιφών )(.αΙ APi2 Boη-Sών ΦαΡν.α)(.οποιων τo~ 
T~u~o:> Σ:/ψ;ά,ξεω; ~IZI Αu"t~φαλ~ιωι; 'TjatOVOIλc)t(;)v 
(ΤΣΑϊ). 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙλΣ 

~E>iQv,:e; ~;r' όψιι.: 

1. ται; aΙIZΤ2lξει; τοϋ Cip~PQ~ 12 'tl:ii) Ν. 1000/80 (φ.ΕΙ{ 
28Ul1.12.80 τ. Α') (nt'«pι p~μ.ί-σεωι; -B-εμ.~των Ιατρών τοϋ 
Ί.aριJ.μ.IΖΤΟ; Koινωνι~ν 'Ασφαλίσεων χαι Ciλλωv τινών ~ιlZ~ 
-:~ξιων». 

2.'αιι; .aΙ'lΖτ~ειι; τ<ιi:ί ~p-B-ρouι 00 "oii Ν. 1140/1981 
(ΦΕΚ 68/1981 τ. Α') «περί τρο,,07tοιrισιωι; x.2t σtιμ.πλ'ljpώ
aιωι; "oii Ν. 4169/1961 «πιρι ΓιωΡΥιχ.ων Κοινωνι'Χ-ων Άaφα
λ(aιω"ιι χ.2ί &λλωντινών aιlZτιiξεων. 

3. την ΧΙΗν",,, «r.όo~lZatV Πρω~:mΟ:>Ρϊο:ί Χ2ί 'l'mOtιPyou 
Οί~:ι'lομ.ι)(.ωv '~p~~. Δ 26iiJ2ι1OO/2IO.5.80 (ΦEJΚ 49'7/~ 
τ .• ΒΙ ) «'Ir~Ι ιiνα-ι9,ισιωι; άΡμ.o.aιοττ,τω ... εΙ; τοίιι; '1'ιφ:ιιπootιΡΤOίιι; 
Ο:-ι.ΟVOjl.Ι1Ciων». 

4. ΤΥιν "(Vώ.μφ τ~ ΔΙOIoX:ητιx.oi:ί »φο:>λίQtιΤΟ~ Tl1ψ.ιEotι 
ΣtιVΤιί~&ωι; 'Χ-αι Α~τl%O'φaλίσεωι; γΎειo"oμι~ν }ιlZ~ιιπ~8.ί
G'iZV ~lZϊ~ την ~' ~pι-B-. 12/31.3.1981 ννν~p:a~ι" ~U10~. 
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5. ΤΥ;ν ~π'4ρI1lί. 847/1981 Ύνω~δ..-'ιjIΤΙ~ .. o~ ~OlJλίolJ 
.. ~; 'Επιχ.F:Χfe~:χ;, ,,;o .. cnet "ω.ι T~OlJprών Π poε~p~:x; ΚΙJ-
6ερνφεω;, Κοινώ,lιχ.ών 'rΠ1jρsσlων- x.:x1 'r'φIJi'Π.οIJΡΎ.οσ Olχ.~ 
νoμl~ν, _Qφ:Ζσ~QiUν: 

• Apipoν ~r;y. 

T~ προσόν":Ζ .aI.οΡlσμοi:i !ιά την πλΤϊρωσιν ών-3ισteι>ν "ιί'w 
Κλ&.!ων ΑΤ2 Ί:χ .. ρων, ΑΤό Φ:χρμ:ΖΧιΟποιων, ΑΡΙ '&tnt
π .. ριων Ά~eλ~ών χ.:χΙ ΑΡ2 Β.ο.,.-3ων Φ:χρμ:χχ.οποιων, ..ων (fIJ

σ .. :x-3Ellτων I~~ .. ων aι:χ .. Φξsων .. .05 "ρ-3ροl'l 00 .. oiί Ν. 1140/ 
19811, ΟρΙζ-ον .. :ΖΙ ώ; ιiΧGλ.ο:).Θ.ω;: 

α) Διά 'r~; -3.ωeι,; .. οσ Κλ&Ρ.ο1J ΑΤ2 Ί:χ .. ρών, i'r:.ιχί.ον 'Ιa
"ρι~ DX0J.iI; τη; inL~arrii; ~ Ισόημ.ον ""lJxicν .. ij; ιiλλo· 
a,:.τ~ι;, &i!sl:.τ ,ιiσxιήσεω!O' iπ:χπ,iλ:J.:Χ"~Ι; χ.:χι ~ει:x .. ιΤλ.ο1J εΙ~ι
Y.IS"'I'j"o; Π :x~oλόΎolJI , 

β) Δι~ την -3ωιν τ.o~ Kλ~,.o1J ΑΤ3 Φ:χρl,l-:χχ.G'Π'Οι.ω,ν" Π"ΙJ
χίον Φ:ΧΡμ.αUlJηχ.i!ι; ΣιχοΝηι; τηι; ήμ.s.a:xτη;η lσότιμ.ον πτ~ 
χίιΟν τήι; ιiλλ.o!:x'Πl'ί1;. 

Ύ) Δlιi "ιiι; ~ιίσEIΙ; τ.οσ Kλιίa.olJ ΑΡ1 'iEπισx.sπτpιων 'Μελ
φων, ΠΤl1Xί.ον ιιiν.sγνωpισμiνηι; ΆνωτΙρ:χι; ~oληι; '&cax.s
π .. ριών 'AιaιNφων χ.:χι 

.a) Δ~ιi την ~Ισιν t.oG ·Kλ~.o1J Α'Ρ2 6.οΦών Φ:ΧΡμ.:χχ.ιΟΠGιοG, 
1tΤl1Xlιον ιΧν&γνωρισμeνηι; Φνω .. ίρ:χι; ~oληι; Π αραϊa .. ριχιων 
Έπ:xπελμ.ιiτων .ιiνηστOΙΧOIJ si.aι~η".οι;. . 

την .aΤιιJ.οσίΙt>I1ιν χ.:χl .&χ.Wλεσιν .. oi:i π:χρ&ντοι; Π. Δ/τ.οι;, 
ιJ-/:xτί-3SΜιν είι; .. ον '~OlJprOν Κοινωνιχ.ιων~rπηρεσιων. 

'Εν Ά-3τ,ν:χιι; τ~ 215 AUΓO~ΤolJ' 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΑΡlλΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕαΣ Υ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο/ΚΟΝΟΙΙΙΚΙΙΝ 

ΚΟΙΙΙΙ:Τ. ιτε.ΛιιιοnoΥ ΛΟΙ: KOllllό1" •. ΠΛΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥ ΛΟ& 
kO/NIIN/KIIN Υ;ΙΗΡΕΣΙΙΙΝ 

Ι:ΠΥΡΙΔΩΙΙΙ ΔΟ:ΙΙΑΔΗΙ' 

ΠΡΟΕΔρίκοf\l .ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡlθ. 956 
(5) 

Π·ερί· Qριψ ~oί) Γιvι~ ΝΟδ'ΟΠ;::Ji&~ θει:l"σι2lλοΥ.~~YjΙ; «('Ο 
"Artιιo; Δ·φ .. -ή-;ριοι;», ώι; Nιπ-ηλ!~ηx~σ 'Εχ:π:χιι!uJlt'ιχ.οi:i 
'~.ίιIJΠ.o;. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕλλΗΝIΚΗΣ ΔΗΜοΙ<ΡΑτιΑΣ 

'ΈχΟΥτε; &Π' Iίψeι : 
1. T.CΊ; aιt~τιίξ~~ι;: 

4) τοσ &~po:) 14 t'oG NJΔ. 2592/19153 «'Π"ε.ρι όpΎ~'νώ
αιωι; .. ηι; 'I~t.p:IXijι; Άν .. l,λffjιι,'Cι>;» (ΦΕΚ 254 τ. Α'.). 

~) τιηι; ,"~Ρ3Ύ9ιiφω8 ;o~ .~~ 4 ΤO~. Ν.Δ. 3007/1954 
«Π'ε,ρl τροτοπ.οι.φεωι; χ.1Χ'1 ~,J.roλ,YJΡώι7εωι; τοίί ".~. 2519t2/1953 
«'Π"ιρl. όp'Ύ~ιωι; της 'Iπ.p~Xίη; Ά'Y't~λ'ήψeωι;'» (ΦΕΚ 255 
't. Α.). '. . 

2. 'Ilφ ίιπ" άριoθl. 28/17.3.1981 Toρότ'ι.r:r:ν τηι; 'I:X"ί:ιtχ.ηι; 
.Eχιoλ~ι; .. οδ Άρισf'Ofω-είQQ Π'rιεπιaιττ,μί01ί θιva2λOνίXη;. 

3. 'Νιν ~'jt\' ~ι-3. 5/12.3.1981 ιiπ6φo:zσι.; t'Qi) Δι'():xytτ'lxo~ 
ι»Jμι6oW.ί~\I το6 Γιν~XιO() Noσω.OOL,s,Io-j θει:r:a~oνίx .. ηι; «'Ο "~ 
"(10; Δ~,ιιo;». 

4. 'NJν iιIt" ιiρ~. 798/23.6.81 γνψoaιόt,>φιν f'O() »~δoυ'
~~ "η; 'Eπιxρ:xτε~:x;,. 'ltlpo.m4·1 t'.o() i1llt Μ Κι:ιΙ'ΥωιΥ,ιχιφν 'r
'Πτιρ~·ών 'rπ~!)i), riπotQI.JIΙ~εyι: 

"Λρ~ Μ6νον. 

ΤΟ ίν θεaι:τ,,"λ~vtx.'Ι) λειtOUΡrr.ονν NOσι'Dλ~ιy.ilν "lβpw.:x imiJ 
τ~ν ίToωννμEιxv Γεν~xίιν Νοαοχ.ομεϊον θ~σ(T2λoνίx.~ «'Ο "Α
rr1oι; . Διrμ~:ρ,:o;», a~ε'ίtόμιεYQν ~πO ~ών a~πάξε'Cι>V .. ο() Ν.Δ. 
2~1,'53, oρ·lςετ~ι ~ N~i:J';:XI>ν 'Ek'ίt2IaCu.τIx.Ov "ιaρ:ι-
112 ιπl ριιaν πεν.2ιη.:Ζν. '. 

FJ' , " ~ Κ ~ 'r ~ '..... . ... --1.., ..:n,.~ ιι; ~ 'ΙΜ "ων.' οwωινιιχιων ΠYJ?wtων .ι 'Π""'Ι'Τν" ....... -

ti·~εr.JJtV .. ην ~YJ;lioσιlsrne,ν χ,,2ΙΙ ίχιτ&Μαιιν t'Q() π:χρόν;οι; Π. Δι:χ-
'τάιι:λ~ΤOΙ;. 

'Ev 'AιΘIf,ν2:Ι; ,,~ 25 AUΎ(j~σwj 1'981 
'ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ! 

ΚΠΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΙΙΝ/ΚΙΙΝ ΥΠΗ!'ΕΣΕ1" 

&ΠΥΡΙΔΟΙΙΙ ΔΟ8IΛΔΗΙ: 

(6) 
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Π ~ρι αρσεωι; .. ων χρ.ονιχ.ων π!ριορισμων νoσYIλ~ίαι;ήσqι:xλι. 
σμΙνων .. ου ΤΕΒΕ έπι ώρισμΙνων~εριπτώσεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡόΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

: νEχoν .. ~ι; ύ1t' οψει: 

1) ΤιΧι; aι:χtάξειι; τοίί c<p-3pOIJ 17' τ.οσ Ν. 1()-27/80 {(περί 
tροποποιήσaωι; Χ21 σlJ,μπλYjρώlτεωι; τ~ι; περί ΤΕΒΕ Νομ.0-3ε
σί:Χι; χ.:χί άλλων ηνων aιa .. άξεων»). 

2) ΤΙΧΙ; 8ια .. άξειι; .. ~ι; π:χρ. 2 τ05 IipipolJ 113 .. ο() Π. 
Δ/τοι; 544/1977 «περί ΌΡΎιxvισμoσ -;οσ ΨΠΟIJΡΎείοlJ Κοινω
νιχων 'TΠYIρεlτιων». 

3) την ύπ' ιipι-3. 1029/16.5.1980 χ.oιν~ν ό&cpαιτιν Πρω
-3ΙΙΠΟΙΙΡΎοσ χ.:χι 'ΤΠΟIJΡΎ.οσ Κοι'/ωνιχ.ων 'Tπηρεlτιών «1tapt ιiν:x-
-3ι~εωι; ι2ρμο!ιο .. ή .. ωνεΙι; ".οΙΙι; 'ΤφΙΙΠΟIJΡΎΟΙΙΙ; Κοι'l/ωνιχ.ών 'T'ItYj-
ρεσιων» (ΦΕΚ 491/Β/21.5.1980). 

4) T~ν ~π' ιiρι-3. 56/1010/11.3.1981 Ύνώμ.ΥΙν τοσ Διοι
χ.ΥΙηχοσ Σ:ιμ.60ιιλίοlJ τ~σ ΤΕΒΕ. 

5) την γν~YIν .. oo Σ:ιμ.601Jλί.ο1J Kolνωνι~~; Άσ'φ:Χλεί:Χ; 
aΙ:Χtu7t~~ta(Jνχ.aτιi <;~ν &Π' ιiρι-B. 14/9.4.1981 σιιινeaρί"ιV 
aUτοσ τ~ι; ΚΑ' περιό!οl#. '. . 

6) T~ν ~1t' ciρι~. 856/1981 γνωμο!ότησιν .. oG Σιιμ60ΙJλίοΙJ 
τ~ι; Έπι'Χρ:χ .. ε(ιχι;, Πρo .. ιiσει .. 05 ίπl .. ων Κ.οινωνιχ.ων ιrΠYjρε-
σιων 'r φlJΠΟlJργου, <XπOφli~ίςoμ.εν: . 

"Αρ-3ρ.ον μόνον. 

Ή παριX-yΡ2qι.oι; 1 "OU C<p.s.pOIJ 5 τοσ Β.Δ. 81/1962, ώ; 
έ .. ~οποποιτ,-31j χ.~Ι ό"lJνεπλ1jρΜYj 8ι~ τ~ι; ,,:xpιryrxtφou1 .. .oU 
α~ρolJ 5 τοσ Β.Δ. 8111972, τ~ι; ΠΙΧΡ3ΎΡιίcpolJ 1 τ.οσ aρ-3ροlJ 
μόνοlJ τοίί Β.Δ. 727/1974 χ.:χι των Π:XΡ3Ύριtφων 1 'Χαl '2 -τοσ 
αρ-3ρ.ο1J 6 t.oG Π .Δ. 856/79, ιiνf~iZ'SίσΤGt .. φ, ώΙ;·1(,ά .. ~ι : 

«1. Ή !ιάρχ.εΙ2 νOlτηλεί:xι; -των ~lτφ:xλισμ.ένων ".ου ΤαμείοlJ 
(άμ.Ισωι; ~σφ:xλισμινων, σΙWτ:xξι06χων χ.:;τl μελων οίχ.ογενεί:Χι; 
α~τών), εΙι; π&ισ1j; φόσεωι; -3SpiX1tSIJn1FI2, !εν !όναται νά 
~πεp6~ .. οΙΙι; a.Xo:X '( 1 Ο) μ.~ναι; &'Ι/.τΟι; IτlJν:χπτοίί χρονιχ.οσ 8ι:χ
σ .. f,μ.:xτOΙ; σόο (2) έ .. ων ά-ιtOΤ~Ι; «ρχl'1.~Ι; sia6a.o1J .. ων είι; tO 
-3ερ:χπειιι-.τ,ριον. 

Κ:χ..' ίξaίρepιν δ ώι; e<νω χρονιχ.Οι; περιορισιι-οι; aeν ίσχόει 
έπl .. ών 'Xo<h~r πίριπ~ώσεων: 

οι) 'E1tI σιινε~ριων .. εχνη-.ου νειΡρ.οσ 8ιενεργouμ&'Yων' 'ltspco!c
χ.ώι; εΙι; ιilτ-3ενείι; πάσχοντ:χι; ίχ. χρονίαι; νεφριχ.~ι; ιiνεΠ:XΡ'XEί:zι; 
χ.:χl μ~ νοσ'l'jλεlJομ.eνοlJΙ; εΙι; -3spiX1tSlJtoή.pcoν. 

β) 'E1t1 ν~ηλεί:xι; ~ενώ'l/ π:xlτχόν .. ων έχ. χρονί:Χι; νεφρl
x.~ι; ιiνεπαpχ.εί:xι; χ.:χl έξ ιΧνιάτοlJ νοσΤιμ:χ .. οι; alJνεπείqι τοίί O1tΟί.ο1J 
Yo:x-3ίlττ:xτIXΙ ~όν:x .. oι; iι μετά6:χσίι; .. ων aι' ίaίωv Ιτωμ.:χηχ.ων 
!lJνι2μ.εων είι; ιι-.oν~~; .. εχνΥΙτ.οσ νεφροσ, 8ι' έχ.τΙλεσιν :Χίμ:χτο
χ.:Χ-3άρσεωι;. 

Π ερl .. οίί ιiν ιά .. .ο1J νοσήματ.οι; χ.:χl .. Yj; ιialJνaμ.ί:zι; ιι-ε .. :χ6ιί
aεωι; .. οσ άσ~ενoσι; 81' taίων αωμ.:Χηχ.ών auνciμιων είι; μoνιX~a 
"εχνΥΙ .. οσ νεφροσ όοφαίνετ:χι iι Α/6ά-3μιοι; 'r"(ecovoμ.cx~ 'Επι
τρoπ~ χ.2 .. όπιν σxιτl'X~ι; γΥωμο!Οf"(J'ιωι; ίΘΙΤΡΟ() τοσ ΤΕΒΕ. 

Ύ) Έ1tIΧΟΡ7iΎήσεωι; ίaιοσχ.εuασμάfωll aι:χ..ροcpηι; είι; "οΙΙ; 
1tιίσχΟ'lfαι; ίχ. φ2Iνuλ'ΧΙfονΟlJρίGt~ (Or:MOGRA:M 'Χ.Χ';;.) χ.:χί 
«~ξηηx.ών δρμovων είι; τοΙΙι; 'It~Oll"Q~ έξ ~πoφt>l1loye.,ou; ν:χ
vιoμou 'Χ.Ι%Ι YOσ."λιυoμbιot1ς είι;o.εΡ2πεII~ριoν; ~ ti; ,,~ν οί'Χ.ίοι·1 
..ων. 



___ --'-______ ε.ΗΜεΡΙΣ .~! KγBερllH$I'I&~ ("εwcOI~npgΤOtl) 328ί 

~ ~ 'Έ"ί νOΠjλεί2~ ata ν$IJΡΟΨlJχιχ,ας 'It2-9oή:7at; χ,2-9'. 0'1 χρό
νον ό ν0:7YI~~\lό;.ι.ε;ιo; t$Xii' uπο.aιχ,:χ:rτιχ.r,ν ιiΠ2γ6pεtίσιν. . 
. '. '~l)ψ;ιii~, ~ατ;α τ~ν' a!fοaί;\Ι:7ΙΥ tOU 'Π,2ρόντ~ς, ~1:ήαιι~ 
ιχφορωaιχι ΤΥιν Π2ρ:%τ:χσιν tQIJ χρονοlJ νΟ:7ΥΙλεΙ2ς πεΡ2ν των 10. 
μ.νινων, έίtl των Ιιπο στ~ιχεΤoν β' ώς ιrιωτέρω περιπτώσεω'ι, 
x.ptι;OY'V~t ~3ιΤιX "ας ~ιa't'άξ$ις τοΥ 'ιt2ρόντO~)). 

Eί~ tov'itt των Κοινω'Iι'Υ.ων· γπηρεσιων tΤφ\jΠΟ\lΡγον ά'ί2-
τί-9εμ.ιν τ~ν ~'lJiJ.O;jiIllσtίI 'X.2t έχ.τέλεaιν το(ί Π2ρόντος Π. ΔΙ2-
T~aτΘ~. ,. 

,v,'ζ,\ .. ι...' . f" a Α," . 1fiQ·1· 
i .• ~'I5:~~~νσιc~ Τ'Ω ,.y~. μΥ·Gφfof.ι ι .φj.;; 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

;.ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

v ΥΦVΠΟΥΡrΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚI1Ν ynHPEIIIlN 

ΓΕΡΑεΙΜοε ΑποεΤΟλΑτοε 

. (7) . 
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Πιρl :..το5 ,ιiνωτιΧτοtJΙ όρίο\l ~λιx,ί2~ π-ρoσλ-ήψeω; ε!~ τον ΟΛΠ 
'Χιιριπών μ'!J'Χ'CXV1';μ.ά.ων at~~νφιως φορτίων έπ-ι ι.r~ά
σει ιiΡ;2σ12~ ιaιωτιχ.οίί ~ι'X.αί~:ι. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ1. 
ΤΗ! ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔH~KPAΤΙAΣ 

"Ii\., , , "ψ ..,.~oντι~ IΙΠ ο ει: 

1. Την 'It:%fIt1:rp. 2 .Οίί άρ-9ρο\l 10 τoiί Ν. 003/197:9 «ΠΙΡ: 
't'oi) έίtl ι.r:J'ιI-~:Zσec έργααίας ιιαιωΤ;'ι!.oiί 3ιx,2ί~I) π-ροα~ιχ.W το:; 
Δ1j!Jι~.ίQ'J, .ων Όργ2νιαjJιών Το.πιΜΊς Αίnοaιοιχ.ήaεω~ χ.2Ι τω,ι 
λοιitων νομ.ιχ.ώ.ν προιτώπ-ων ~"'[JooaiO\l ~ιχ.2ίo:;)). 

2. T'~ ... n' ιiρι-9. 963/1981 γνωμ~'φιν τού Σ~60:;λίo:ι 
.η~ ΈAnx,?αnίιι~, 'ΠροτιJ:Jtι τώ't 'i"-Ο1.lpγώv Π ρoε~ρί~~ K:r 
~ερνfισεωι;X,:X1 '~'ltOptwr;; Ν2uτιλΙIχ;, άπoφ«~Ιa.Eν: 

ν Αρ.9ρον μόνΟΥ. 

Ώ~ ά:νώτατονοριον ~λΙϊ<ιί2ς πρoαλήψιω~. εΙ; τον ΟΛΠ 
ιίι;, ~ω$Ι~ $~~Ιϊ<ιότyoτoι; χιψατω ... μ'ΙJΧα'torμ~iωv διnινφεω~ 
φορ ;Ι.ωγ .e7t'i σt.ι'ιJJε~ITει ,έFϊ2σΙα~ ιaιωηχ,οu 8tXoacotJI πιρι 6)Υ ~ 
... ερίΠΤ(MΙ~ -,;:; της πiΡ2ϊριJφΟtJ 1 .ou αρ-9ρο:ι 64 .Oi) Π .Δ. 
965/716 «πiρι <a')ν~.έ:-sως, όPΎανώαιω~ χ,αι χ.φτανoμ.~ των 
'rπ't'.ιριαιων .οίί 'Opr2vtaILOU Λιμένo~ Πειρ:%.ιω~)), ό.pί~εΤ2! 
τό 4ΟΟν ετo~. 

EΠ~ τον ir.iI .~~ 'Ejι.'ltOptXo:ij~ N2:ι.ιλΙ2~ 'ίπ-ο:;ργόν, άνατί
-9.εμ.εν την ,~'t',μGiTίε:ιaιν χ,21 i'Χ.τeλaιτιν τοίί Π2ρόν .. οι; Δι.χτ&
γματo~. 

'Εν Ά·~ήναι~ τrι 2J5 AιηO~:7ΤO:Ι 1981 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 'rΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

κηΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΑΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕI1Σ 

ΚΟΝετ. ετε.ΑΝΟΠΟΥλοε 

• 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗε •• ΚΙΟΡΗε 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓιΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ 
(8) 

π ρ"ξι~ int:' ~ρι~. 186, τη~ :l8η~ MγoιJστoo1981 
Π~ρι ':rχ.ρίσεωι; αlJν&φιω~ iJπ-O τη~ Δφ.oσΙα~ '~!χιιρfισ'eω~ 
Ήλε:mρισμw aόo !Jι:%χ.ρ~ρ0-9έaμων a:χνιtωΥ ειί~ σ'Jνiλλα
-rμ,α ιU'ΧΡΙ πwων 220.000.000 aoXXapIιωv Τι τού ί'10τ!μο\l 
αίι"ων εί~ αλλ2 είιρωνομ.ΙαμαΤ2 Υ.21 30.000.000 80λλ2ρίω't 
~τlO!'t'οί'Χω~, aca τφ ϊ<ιιΧΜιψιν μέρou~ των ~ιπ:xνώy τΟΟ 
_ιν'~τιιx.oίί τη; 'ιtρογρ~μa.ο; ετolJ~ 1981. 

ΤΟ ϊΠOrPIΓI;ΚON ~ϊMBOϊ ΛΙΟΝ 

ΔΦ!ίΟν i.ιT' δψιν: 

a. TΙΙ~ aιcx,;ι;Wξιι~ τη~ 'ltap. 3 τού άρ~ρoιι 3 τoiί Ν. 1468/ 
1950 «'ItIpI ί~ΡUaεω~ ΔιμO<fίcx~ 'F)π-ιχε'ρφtω; Ήλεχτριaμo(ί", 

ώς·aω't'tj~~~χ.:%τeστι.ί-8'ΙJ 8ια .~~ πιχρ. 3 .oi) «ρ-9;ρο!l,3'ΩΟ~ Α.Ν. 
lΘ72/1951,~ιιρ~ε~0~ iI'ltO .oUι Ν. 211,3/1~. . 

β •.. την im',. cXρι-9. 276/3/28.7.1981 cX1tόφOlσιν τ~; Ν-ομ.\
αμ~~ '~ι:.τρq, ~ιΙΙ της imol2~ ivc·xp~oή ~ m.cιψι;. iιr,iι 
τW;Δημ.CO'ί(/l~: '~ιχιιρφεω~ ΉλεΜρισμ,ο.ί ~ μ;.ιrx..p(Πρ~.
σμωva~Υεί'ωΥ ii~ Ο'tJ"ΙJ'kλλ2ϊμα μΙχρι πo~ω.;, 2ι2Ο.000.000 aoX
λΙΧΒίων η το& iαoτψ.ou aiιτων α& ~λα ciιo.ων~τ~ Μ( 
00.000.000 ~λλιxρίων. ιiv';IO"t'οίχω~, ~ιιJ ~χ.~ιν μ:ίρoω~ 
,:ων aIΠ~. 'tw Cιι:ι'V& .. ι~α~τ~ 'lt90Ύfcίμ.μQr't'O; ·Ιτοως 
1981.. . 

. Ύ: Την' ίι1t'~~ι-8. ΙΈΙ - 6η/Φ44/2V1981 ι.WΤιrφtν .. 01> 'r
πouργο5 Βι.ομ.ήχανΙα; ~q, ',EνεΡ1'lΙ2~, oιtεριπ-ιxριJxYj; ίογχ.ρί
αεω~ σllY&ψεω~ inb της Δwmία~ 'EπΙ'Χ~ΙΡ.φ~ 'Hλιχτρι~ 
aμ~ϊ) ~o μαχ.ροπρο-9·έσμ.ω'l' aαvε"ων ειί~ ανν«Χλcήμa ι*'χρι 'Π'Ο
σων $ 220.000.000 Τι τΟΟ ίσοτψ.ο:ιiX~Τ6W α& nj(a ιUρωνο.μ.ί
aμ:%τα χαι $ 30.000.000 άvτιαΤQι~ω~, atιZ n;v ~άλιιψιν μ.ι. 
ρΟΤΙ; των ~:%Π~ν ταϊ) έπι~uτ!χοiί τη~ 'ιtΡQγ~aτο~ ίτ<Xι~ 
1981, όmQfaσ'i~c: ... , 

1. 'Ε}Ρ.ρΙνει, Πιν ίm "'iii~ Δψ.oσΙα~ '&ιχειρ~ιω-; "Βλι
χτριαμw ΣU'I'aψιν, άφ' ένο; μ.&ν μ,αx.ΡOΠΡ~O\l ~:%Veι.n~ 
σψ.6&ιaeω~ Uψoω; moiJ $ 220.000.000 ~ wίi ίαo~ιμoι> ~'~ν 
σε ~λα ι~ρω ... oμίσμ:zτα μ.~" όμ&00; ιίλλ~aoπω., Τρ:Ζ:πεζών 
μ,ε crνν.oνισ~ την CHAiS-E ΜΑΝΗΛ'ΙΤΑΝ UfD-LON
DON, όιφ' έτeρou ~ι μ.αx.ρoπρo-9έaμO\l ~:xνec~i;~, σ:ιμ~ιm&ω~ 
Uφoo; 'It'OaW $ 00.000.000 μετιΖ τη; Τρ:%1tί~η; CH:AlSI!: 
ΜΑ:ΝΙΗΛΤΤΑΝ LTD-LONOON, ωλιιφ-9φομίνou ~ι' όμο
λάΥ6W ai~ iιν ~ιιττηy με'τ,φ6aλλoμ.ί'foω i'ltI.O~io:ι ονομαστι
χ~ιiξ,ία; $500.000 ίχ&ιa.OIJ, inb 'tou; 6acrCXQIι~ OpQl)~ χ,ιχι 
τα; πρoiίιt0-9iι:ιι~ τaι:1ι; xa-9op~y,..iX; 8ιιΖ τ,Υ); in' ιiρι-9. 276/ 
3/28.7.1981 ~όaeω~ Πj~ Noμισμ2τιχ.ή~ 'Επιτρ01tYj~. Π~ 
τε~ οΙ XOI'2tQt λε'ΠτqLερ'ίστιρoι δροι .ων aιrιειtων ~έλoνν χ.:z~ 
-90Ριο'.ο,ιη imO -ro>v οίχ.εΙων ~:%V-εΙ·:Ζ~ν αuιμ.δάαιων ίι1t~ 'CI'Iiv 'πΡO~ 
ιιr..&θεaι'Y 0 .. 1 ~'/' .ο,·ΙΙ m~etv't'ac 'ltfIQ~ τo1ι~ ίν τiΊ 'ιtρομνφc
ν~'I'() ~~~&ιaιι τ~ NoμIσμQ:τIiYj; '~ιτρ01tij;ω~Qριtομι. 
νιοιις δ:%il7ΙΧoU; δρou~ -;ων ~ίων. , 

2. '.Ε]ξOUl1ιtl0o~cc τ'Οv'ϊπ-wρ-ιOv ...ων OΙ~νoμιx.ώy" -aιrω~ ~:' 
UtIl1"C'Oλλ)'Ι' τω π-ρΌ~ τa~ ~ιrιέιιττρία~ Tp:%1tet:%~, ~ιι»6ε6ιxιώαη 
'tMa-; Cιx. μ4ρou~ ~oίί Έλλφιχοί) Δτιμ.0:7Vo:; ιδτι acv -9ιΙΙ λη
φ-θ-oUv ~epV'rft'~m 1; &λλα μ.Ιτρα 8~α 'C'ών fιιtoίων .,.a με .. α
δι.ίλλε~ι'hιrΙ! l1ιΖ χείρφ ~ οί'Χ.Ον-ομιχ.η -9έιaιι; τTι~ Δημ.oσ'ία~ '~ 
'ltιχειρήcrιω~ ~τριaμoiί ~2Ι να 'ιtΙΧΡ:%'χ.ωλόετιχι αGτη ειί; τ1rι 
έ.χ.π-λήρωιαιν τω'Υ Cx. των ~'a'\Ιει:%ϊ<ιών α:ιμ6άσεων ~OιppeQiJO'ώ ... 
ίιπ-αχρεώσεών 'C1η~. 
Ή 'lt'αρώaα ~'lJLOισteu-θιή't'Iι) ~ΙΙΙ τή~ 'E}φ-t:μ,ιρ!ιao; .η~ Κιι-

6ερνήcrιω~. 

Ό Πpόειaρo~ 

Οϊ ΆνΤΙ'ltρόε'~90Ι ΤΙΙ Μίλ11 

'Αιϊ<ιριι6&; ιiv'ι'ίγραιφoν 
Ό Γραμιμιχτιu; ,.Qιi) 'r'2tΟΟΡΎfιX<tUι Σιιμ60~λίol) 

Σ'Th\:~ Κ. ΜΠΑιΛΤΑΣ 

(9, 
Π,~&iξι~ ίm' ~ρι-9. 18'7, '..ιii~ 28η~ A~Ύ~~1ΤO:> 1981 

ΠιειΡι~mξήσιεω~ -roi) Gp1iW π-λτι~ω.. Π ΡOγ?ι.W.-~"; 
ΔΥμι:nw.w'~ι»ειων 

ΊΌ rπOTPΓ.IΚON ~ϊMBOTΛION· 

Αι:Ζι60.ν ίι1t' oψ~y : 
~. T~~ a.ι·ατΦξειι; ·τοί) &ρι8protι. 2 (nt~P. 1, 'It,ep:1\''C. γ) τoU 

Ν. '4c{)()/ι19,76 (q1t'll;I 'TlπωρΎΙιx.ιoji) ~~IJλ';oII χ.:ΖΙ 'r'ltO'JP
-rειίΩW), w w.&a~ rπιp~; 'rιJ~ 'tW &ρι8;ρΟ') 18 't'Oi) Ν.Δ. 3211 
1009 (ιmιeιρ!l KώiatιXo~ Δψοσίω ΛOyIln'QX.Oi))). 

16. Τό in" ά:ιρι-8. ΕΜ.ΔΕ50/00.ι8.19811 ε.Π?2φrι-; t'O'ii 'YqI:r
'ιt'ωΡΎoU D.νν-rOtν ~ Γ. Σ'oιιIφιXlci. 

Ύ:. Π:ροψοριχ.ην ε/mlrrφνν. ~ 'T'Π'O'Ι?'Y'O~ ΣιwtioY~~, 
:ruμ.φωvWνrt'ο; φ; -rO π-ειρc-ε.~~~ τW ώ; ~ ίπ?«φΟ',> 
χ,.φ\ προπiνwrο; τφ ~oχφ ~, ~~tcI: 



3282 ΕΦΗΜΕΡιΣ T~·kYBSPNHΣlO! (τενiοιnΡΟΤόΗ) 

1. 'E-p.ιρlί'ιi&ί "ήΥ ,~ξ ypw ~φ ~2 Q ;μwr", ~'''.''''A'~ 
-:'Ψ(:ιιφ,Ι'~ ~ 'm, .δIt4 wj Ν. Η19/1980 ~ι ~ 
I~ tW 1'W~'A.~ 'JIριoWολοΥφ oςiooj 'Χορ_; ω;)Ι.%ι 
-rωy 'Π'Ρ'OimoλΟ"(q.ι.ω'l Elial'Xιώv ιτwωy Τφίω,', 7J~1 'r.1tYJI» 
'aιωΥ ~Ιaι -:OOi'l!.ov. i-:o.; 1981 'l!.ι.x~OΡΙ7~ν-:O; M1C. 1981», 
iJpiw 'ΠIλ~ -:οΥ Π~oor9~o; Δ'IjjIJC~ωv 'Eπ~ν~ 
ι~ 1981, ιίvι&nφ.ίvou ιmω ο;Φ wιoλ\7.0Y bpeou 1t:λ'ΙJ?fιJr' 
μών &οί; ί7,ι~tOΥ ~ΦF'2' =1 .φιννι ~~στ'l!.«"τ~ιΨ-oJιp:,% !ρ-a'4J.ών 
~ Π9~~O; Διrμoσl(ων '~(ι)"'. Δ~ "τη; 2iιξή-
α'ιω; ~-:lμΙ-:ω1rίςΟΥ'C'IΙC ~oxp&ώo-ιc; .fορώα'ιΖ: ,ί; ~2Π.Jνιt; 
h. σιι.ν, ~ίώ"" '*~; ο;ριών Π%Yιπιπφ~~γ 
~. μ.οιιίβιων, "Po~ων llf.tpo.xyμιx.ωY' 'ι!.φΙ 
Σ~~, 'O~ι.ιoc.W 1k~'ίou ~~ i?WΙoηt·:.,.w 
1Π'p~;ιάμμ.ΦtQ; ΔΕΙΙ (:ιtλoiιN). . . 

2. 'Η ~ * C,πQι.ιξφι'ωο; o;Qj όρtω 1Oλ~ δ_ι." l'A
mφ~2' aι,' ~ιριιmi) ιa.ιrιιιIσμoU. 

3. ':Eξoφ:n~ί "Ον. !r~v ~I~ou, &tω;,aI'·~ 
φ~M -:orn 'Α.ΙΙ':.Μίμιο "ο ~.~ ':i'ij; 1C~;ί~ι.aε.ν 'ltoσ'όv 
)1,2";« ιίδ'~Ρ3 'ltpoγ~aw, ίπιι ωl μcιλΙorιχ.; .. ων άιrμ.o-
?iιιw ! r'ΠlO'.ιpy&Uιw. .' 
Ή ~; • 'ltφpGόση; &ρ.χιrrαtt ~ -:1\; !φ.ωtC~;;aι~ 

τη; 'iEφ"''''ρίao; ~ ~. 
Ό Πfι.~ 

οι ' AM"rDlt\ρω9'Q' 'Ν Μίιλ'ΙJ 
, Α)Ι,ρ 16&; ιXvΤI'Ί'Ρl»fOΥ 

Ό. Γρ :xμμ.aτιlι; -:0.& 'Y'ltOIAprI'I!.O& Σ'.:ιμι6o.~λίO'Jι 
MAIroΣ Κ. MlΠANΓ~ 

• 

(10) 
Στο 11 ρ. Δι,",~σr 89Ιί198ι() «'ltIpI Jl.ιτwoμ27ίΙX; 'ι!.ΙΧΙ ",e-:2-

~ολiι;'Πιρl~ομΙνw τι,χ)f,τι'l!.η; ωρ~ )ι,ι.χΙ ίΡϊΙΧα'τηρίο.Υ ..,.η; Κτ.,. .... 
YC«'ifjl~ »xoλ;jς ΤΟUΠΙXVΙΠΙα'τφίοι.ι θιaaιxλo.yί'A."I;» (cpm 
89 τ. Α'); !loρ8ώvιτιιl ό τίτΜί; το& 'ΕΡΎιχό'-:ηρι.οιι πou cίvι.x
iFCΙIjII't21 nOy -:Ιτλο 3 'r'ij;' 'ltι.xPΙXi9ιXφou 2 toU «ρ~ρo.y μ.όνον 
m -:ό ~φι.xλμΙVo « ••• ip'Ί'oιnoήpcoν Φ~Iι;λOjίιx; ••• », no 
ό~ «'" ίρ'Ί'~~fιριoν Φ~lο.λVfίφ; ~γ. ~I.X"τ(lΙ'A.ι·!·(ων ~ΏΩV 

(11) 

Διoρ~ώyιτ:ιl το Π~ ΔΙ,Qτ~α 754/1981 «πιρc 'ι!.ι.χΤΙΙΡΥή,. 
aεω,ι; 'ι!.αΙ ί!ρ:Uaeω.; Θ!ρa.~ εί; τΟ 'ESvl'l!.oy Μεw6δΙΟΥ Ηο.λιι
.εΧVείo.'I» (ΦΕιΚ 195-Α') ~o.y ά:φοορ«: 

,α. ΤΟ α"ίχο 10 -:η; πιχρ. 2 tOyap,c;.fjo.~ 1 = το iG'fι.xφΊVo 
«ΒιομηχαΥΙ)Ι,ο.Ι. Qy-:capaatoYίPs;» ατο όρ~o (<Β ι Ol"l",C 'ι!.ο.Ι ml
!Ρ2ατήρει;». 

β. ΤΟ laτίχο 13 τη; παρ. 2 tW ap,c;.pou 1 "πΟ το ίG'φ"λ
μ:ί,ιο.. . . •• «'ΕφιχρμΟΎ:ΧΙ .. ω,Υ Bιoμ .. ηχ~ιx.ών χ:ιl Φιιt1I'1!.ών 
Δ:εΡj:χaιω,l» atoop·s,o «'Εφ,αρμ,ο.Ύ2Ι τωΥ BIo.l,l,ιJ1I~Y ~ι.xl Φιι
αιχ.ωΥ ΔΙΙΡΎαaιων». 

('Am ~ rnEllft) 
-_ . .---.---

(12) 

Στο Π ρο.ει,ΡIΥ.ό Διι:iταw.ι.χ 829/1981 «("ItCPC 'l!.ΙX~OΡIα'μ.Oιj 
)ι,2τω-:ι.ττοιι χ.α! ~ω'tI2ΤΟU όρίο.Υ ~λιx.ίι.x; )ι,I%Ι εί!l'Ι!.ωΥ τιιπιχ.ων 
πρocrόΥτωΥ 'ΠρΟΟ'λ#εω; Πρ'oaωπι)Ι,οίί ίπ! ιrχί-aιl ίΡΎ"ιιίΙΧ; 'I~ιω. 
ηχ.ο.Υ Δι'l!."ίο.u άο.ρία-:ο.ιι χρόΥο.ιι εΙ; το ')"'lto.UPie'io.y Γιωρτία;», 
'ΠοΙι !"I",oaιε~~! ατο ΦΕΚ 211/-τ.ΑΊ11.8.1981, ίπιφερι,;αι 
~ ίξ~; aιόρ~ω,7'tj: 

Σ.ο προ.ο.ίμ.ιο. παρl2Ύραφο.; 1 a'Vo τίλο.; το.ίί πρώτοιι ατίχο.υ 
)ι,2Ι άρχη -:oiί af.:ιrripo~ ,~τι «tw Ν. 993/10976» ϊρι»φι-:αι 
το όρ~oy «';ou Ν. 993/1979». 

('A1CO το ')"ΠΟi.lpji'ίο. ΓεωΡϊί:Χ;) 

• 

'(13) 
Σ,;ο Π ρο.ε!ριχ.ΟΔι(j,;ιχγ",α 852/1981 «περι auμ.πλ'ljρώcrιω; 

τοίί ίn' ~ΡI~. 128/17.2.1961 Β. Δ/-:ο.; «ΠΙΡI α'~-:cίcrιω; Γι
YI'l!.o.U ΌΡY"'Hφι;ιiί ΈγϊιίωΥ Βελ-:ιώaιων (ΓΟΕΒ) 'Αχι
λώο.ιι>ι, πo.~ !"IJ1.ocrIIu,o,,,IX.t α";0 ΦΕΚ 218/τ.ΑΊ20.8.1981 , 
ίπιφίριt21 ~ ίξ~ι; aιόρ~ωα'tj: 

Σ"τ~'ιtαρ~ραφο. 2 τοίί αρ~ρoυ ",όΥο.ιι ιιτο τίλο.; ,;'o.y τριιχ)l,ο.
'ατo.iί -:ρί-:ο:,ι. 7"qχW .νντι «';0 &νιτλlο.α-:Qι:rιο.ν ι:iΡ~Ιόαεω; Α1» 
'Ί'ριUι>ετιxι -:0 όρ~Oν «Πι ~ .. λιοaτ.cMlο.Υ ~alS·~·ιω; ΑΙ». 

('A1CO ';0 'f1Co.upysio. Γεω,ΡΎί2;) 

ΑΠ.Τ. _ικ. ΤΥ ........... 


