1484

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟ)

διαδικασία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όσο χρόνο "διαρκεί το έργο για το
οποίο προσλαμβάνονται μετά το πέρας του οποίου
απολύονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία αποζημίωση.
5. Προσόντα πρόσληψης των τεχνικών των παραγράφων -1-3 ορίζονται αυτά που απαιτούνται για το
διορισμό σε αντίστοιχες θέσεις των μονίμων υπαλλήλων
με εξαίρεση το ανώτατο όριο ηλικίας (το οποίο δεν
λαμβάνεται υπόψη). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν
εργοδηγοί που να συγκεντρώνουν τα παραπάνω οριζόμενα προσόντα, αρκεί η τριετής εμπειρία δεόντως
αποδεικνυόμενη. .
.
6. Η αμοιβή παραπάνω τεχνικού προσωπικού επίβλεψης ρυθμίζεται από τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις
εργασίας, συλλογικές συμβάσεις ΠΟΕΔ κ.λπ. διαιτητικές
αποφάσεις.

* ι;* *. ·
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Άρθρο 35
θέματα προσωπικού Ο.Ε.Κ. και λοιπές διατάξεις
Οι θέσεις των δικηγόρων με έμμισθη εντολή του
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που προβλέπονται
ΟΤΟ άρθρο 45 του π.δ. 249/1989/ 10.5.1989 (ΦΕΚ 11
Α' 89) "Περί Οργανώσεως και Λειτουργίας του Αυτόνομου
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας" αυξάνονται κατά τέσσερις (4). Οι θέσεις αυτές κατανέμονται στη Νομική
Υπηρεσία στην Αθήνα.
'·· ·
·
Άρθρο 36
Ρύθμιση δανείων Ο.Ε.Κ. περιοχής ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
και λοιπές διατάξεις
1. Στους δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. που έλαβαν δάνειο
από τον Οργανισμό για την αγορά διαμερίσματος σε
πολυκατοικία της οδού Αριστείδου 28, στην Καλαμάτα,
που κατέρρευσε από το σεισμό της 13ης Σεπτεμβρίου
1986, διαγράφονται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις του
δανείου που είχαν πάρει, εφόσον η υποχρέωση καταβολής άρχιζε μετά το σεισμό.
Οι προηγούμενες του σεισμού δόσεις καταβάλλονται
κανονικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι ανωτέρω δικαιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στα μελλοντικά προγράμματα του Ο.Ε.Κ., εφόσον πληρούν και τις τιθέμενες προϋποθέσεις από τον κανονισμό
παροχής κατοικιών και δανείων.
2. Η προβλεπόμενη από Ης διατάξεις του άρθρου 9
του ν. 1849/1989 αναστολή οφειλών σεισμόπληκτων εργατοϋπαλλήλων νομού Μεσσηνίας, παρατείνεται μέχρι
31.12.1994 και δεν επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας,
ο τρόπος δε εξοφλήσεως των οφειλών που αναστέλλονται θα ρυθμιστεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις,
όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ίδιου άρθρου.
3. Στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. ΐθΊ9/)989
διαγράφεται η τελευταία φράση "το επιτόκιο αυτό δεν
επιδοτείται".
4. Το έκτο εδάφιο "Με φροντίδα της διαχειρίστριας
τράπεζας εγγράφεται πρώτη υποθήκη στο ακίνητο που
αποκτάται ή ανοικοδομείται με το δάνειο υπέρ του
Ο.Ε.Κ.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι λοιπές
διατάξεις του νόμου αυτού", διαγράφεται και σε συνέχεια
του πέμπτου εδαφίου, όπως τροποποιείται παραπάνω,
τίθεται: "με εξαίρεση για τους δικαιούχους που με την
υπουργική απόφαση 50130/7.2.91 έτυχαν δανείου με
την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, για τους οποίους

το επιτόκιο ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%}Λ
5. Ως εδάφιο έκτο του άρθρου 2 του ν. 1849/1989
τίθεται: "Το επιτόκιο αυτό δεν επιδοτείται, εφόσον το
Ελληνικό Δημόσιο, με δανειοδότηση του από την Εθνική
Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος (Ε.Κ.Τ.Ε.), εισφέρει για το
σχηματισμό του κεφαλαίου κατά τα τρία (3) πρώτα έτη
της εφαρμογής του προγράμματος αυτού, διαφορετικά
το επιτόκιο επιδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο νια
αγορά πρώτης κατοικίας. Η επιδότηση αυτή χορηγείται
απευθείας στον Ο.Ε.Κ.. Με φροντίδα της διαχειρίστριας
τράπεζας εγγράφεται πρώτη ή δεύτερη υποθήκη στο
ακίνητο που αποκτάται ή ανοικοδομείται με το δάνειο
υπέρ του Ο.Ε.Κ., με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Ε.Κ..
Η διάθεση του δανείου αυτού στους δικαιούχους
μπορεί να γίνει και απευθείας από τον Ο.Ε.Κ..
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού".
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1849/1989 προστίθεται μετά τη φράση "του ν.1641/1986...* η φράση
"και η παρ.4 του άρθρου 2 του ν. 1849/1989".
7. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1849/1989 καταργείται.
Άρθρο 37
Στεγαοτικά Προγράμματα Ο.ΕΚ.
1. Το άρθρο 2 του ν. 2116/1993 αντικαθίσταται όπως
παρακάτω.
Στο άρθρο 10 του ν.δ. 2963/1954 όπως ισχύει προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ο.Ε.Κ.
μπορεί να συμβάλλεται με ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες για την επιδότηση του επιτοκίου δανείου δικαιούχων των παροχών του.
Με τη σύμβαση αυτή καθορίζεται το συνολικό ποσό
των δανείων του σχετικού προγράμματος, η διάρκεια
των δανείων, το ποσό και η διάρκεια της επιδότησης
του επιτοκίου από τον Ο.Ε.Κ. και ο τρόπος καταβολής
του επιδοτούμενου επιτοκίου, όπως η απευθείας χορήγηση του συνολικού ποσού ή άλλη μορφή επένδυσης
κεφαλαίου, έντοκη κατάθεση κ.λπ..
2. Τα δάνεια των οποίων τα επιτόκια επιδοτούνται
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο προορίζονται:
α) για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας,
β) για αποπεράτωση υπό κατασκευή κατοικίας,
γ) για επέκταση υπάρχουσας κατοικίας και
δ) για επισκευή υπάρχουσας κατοικίας.
Η επιδότηση των δανείων αυτών από τον Ο.Ε.Κ. για
Ης κατηγορίες α) έως γ) γίνεται παράλληλα και πέραν
.τυχόν άλλης χορήγησης δανείου με επιδοτούμενο επιτόκιο από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έπειτα από
γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ., καθορίζεται το ύψος του δανείου που μπορεί να χορηγηθεί
με επιδοτούμενο επιτόκιο, το ποσοοτό του επιδοτούμενου επιτοκίου, οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων, ιδίως σε σχέση με την οικονομική κατάσταση,
προϋπηρεσία (αριθμό ενσήμων), την οικογενειακή κατάσταση (αριθμό παιδιών κ.λπ.), η διάρκεια χορήγησης
του δανείου, ιδίως σε σχέση με την οικονομική κατάσταση, προϋπηρεσία (αριθμό ενσήμων), την οικογενειακή
κατάσταση (αριθμό παιδιών κ.λπ.), η διάρκεια χορήγησης
του δανείου και του επιδοτούμενου επιτοκίου, η διαδικασία χορήγησης των σχετικών δανείων σχετικά με τη
δημόσια ανακοίνωση τωνδανειακών προγραμμάτων, την
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κατάταξη των ενδιαφερόμενων οε πίνακα προτεραιότητας δικαιούχων δανείου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για το«Γτρόπο χορήγησης των δανείων από
τις Τράπεζες που έχουν συμβληθεί με τον Ο.Ε.Κ..
Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της επιδότησης του
επιτοκίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις
εκατό (40%) της συνολικής διάρκειας του δανείου.
4. Η χορήγηση,των στεγαστικών δανείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, γίνεται μετά από
.εξαγγελία αχετυ^οΟ, προγράμματος που δημοσιοποιείται
ευρέως, μέσω των μέσων μαζικής ενημερώσεως και του
•Τύπου.
,·ί::;.'τ <·<·/ .-··>.-,· : , , · . ; . . .
Προϋπόθεση για την εξαγγελία, του προγράμματος
αποτελεί η σύναψη, προηγουμένως, συμβάσεως με υΐα
ή περισσότερες Τράπεζες και η έκδοση της υπουργικής
απόφασης της παραπάνω παραγράφου 2.
5. Για τα χορηγούμενα δάνεια της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, ο τεχνικός έλεγχος δύναται να
διενεργείται και από τις; Υπηρεσίες του Ο.Ε.Κ.,
6. Ο Ο.Ε.Κ. μπορεί να χορηγεί δάνεια στους δικαιούχους του για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας,
καθώς και αποπεροτώσεως, επεκτάσεως και επισκευής
υπάρχουσας κατοικίας από δικά του στεγαστικά κεφάλαια.
· , ,· Φ .
7. Το εππόκιο εξοφλήσεως των δανείων, που χορηγούνται σύμφωνα με την., παράγραφο 6 του άρθρου
αυτού, επιδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο, βάσε» των
διατάξεων περί επιδοτήσεως δανείων για απόκτηση
πρώτης κατοικίας. Για τους λοιπούς όρους χορηγήσεως
των δανείων εκδίδεται υπουργική απόφαση, μετά από
πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. πριν από την εξαγγελία
κάθε προγράμματος.
8. Ο Ο.Ε.Κ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
που λαμβάνεται πριν από την εξαγγελία κάθε προγράμματος, κατατάσσει τους δικαιούχους του ανάλογα με
το οικογενειακό τους εισόδημα σε ένα από τα δύο
προγράμματα δανειοδοτήσεως των άρθρων 3 και 4 του
παρόντος νόμου.
9. Τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8 παρ. 1, 9, 10 του ν.
2116/1993 καταργούνται.
1α Η αποπληρωμή της στεγαστικής συνδρομής που
παρέχεται από τον Ο.Ε.Κ. στους δικαιούχους του, υπό
μορφή δανείου ή έτοιμης κατοικίας, δύναται να είναι
έντοκη.
Το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τα αντίστοιχα ποσά,
καθορίζεται για κάθε πρόγραμμα με υπουργική απόφαση,
ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ..
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(ΦΕΚ 37 Α') επίδομα θέσης καταβάλλεται από 1.1.19Θ4
και στους υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ., έστω κι αν δεν
έχει εκδοθεί ο νέος οργανισμός του,
·.. ,·
•

-

Αρθρο 4Ο

,ί'

V

ίί,ι

Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού που προσλήφθηκε νια προγράμματα ή
έργα του ΟΑ.ΕΔ., που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από δχβνείς Οργανισμούς, το οποίο υπηρετούσε
κατά τη δημοσίευση του ν. 2190/1994 'Σύοταοη ανεξάρτητης αρχής για τη ν επιλογή προσωπικού και ρύθμιση
θεμάτων διοίκησης" (ΦΕΚ 28 Α') και η σύμβαση* του
έληξε στις 28.2.1994, παρατείνονται αυτοδίκαια, εφόσον
εξακολουθούν να παρέχουν υπηρεσίες, μέχρι τη μετατροπή τους σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, κατ* εφαρμογή της διάταξης της παρ.
8 της με αριθμ. 93956/29.5,1989 κοινής απόφασης των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών,
Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
409 Β), που κυρώθηκε με την Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου με αριθμό 76 της 15.6.1989 (ΦΕΚ 174 Α')
"Διορισμός σε μόνιμες θέσεις" και που αυτή κυρώθηκε
με το άρθρο 27 του ν. 2190/1994.
Άρθρο 41
Στο τέλος του εδαφίου ε της παρ. 1 του άρθρου 20
του παρόντος να προστεθεί η εξής φράση: "Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται νομικός σύμβουλος εκ
των υπηρετούντων στον Οργανισμό".
Στο τέλος της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου
προστίθεται η εξής φράση: "Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας λαμβάνει
τις αποδοχές που προβλέπονται από τη διάταξη του
άρθρου 6 παρ. 7 του ν.δ. 212/1969 (ΦΕΚ 112 ΑΤ,
Άρθρο 42

Ιτην παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.δ. 2696/1953 (ΦΕΚ
315 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"ίϊς δεδοκιμασμένη αιτία θεωρείται ιδίως η ύπαρξη
αυξημένης ανεργίας σε περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων λόγω παύσης λειτουργίας επιχειρήσεων η πτωχεύσεων ή όπου τα ποσοστά ανεργίας είναι ανώτερα
του μέσου όρου που ισχύει για την επικράτεια, σε
συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, όπως προσδιορίζεται
με απόφαση του Υπουργού Εργασίας".

1. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 56 του ν.
2000/1991 {ΦΕΚ 206 Α1).
2. Οι πρώην εργαζόμενοι στην πτωχή "ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΛΩΣΤΟΎ'ΦΑΝΤΗΡΙΑ Α.Ε." δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα που απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 16
του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79 Α' ) και πς ειδικές ρυθμίσεις
του π.δ. 1/1990 μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση
του νόμου αυτού.
3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. μπορούν να
καθορισθούν οι όροι και η διαδικασία καταβολής των
ανεξόφλητων αποδοχών στους εργαζόμενους της προηγούμενης παραγράφου, κατά παρέκκλιση από πς ρυθμίσεις του άρθρου 5 του π.δ. 1/1990, εφόσον η σχέση
εισφορών - παροχών του λογαριασμού αφερεγγυότητας
το επιτρέπει.
4. Η χρονική διάρκεια επιδότησης ανεργίας για όλους
τους μισθωτούς της επιχείρησης, που θεμελίωναν το
δικαίωμα αυτό, μετά από καταγγελία της σύμβασης
εργασίας από τον οριστικό σύνδικο της πτώχευσης
καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Τυχόν διαφορά
τακτικής επιδότησης καταβάλλεται εφάπαξ στους δικαιούχους από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ..

Άρθρο 39

Άρθρο 43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΓ

Άρθρο 38

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 του ν. 1566/1986

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. που έχει
··*
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τυπικά προσόντα και την κατά περίπτωση απαπούμενη
εμπειρία ή προϋπηρεσία, που αντιστοιχούν σε ανώτερη
εκπαιδευτική βαθμίδα από εκείνη στην οποία υπηρετεί
κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, είναι δυνατόν
να μεταταγεί, χωρίς να συντρέχουν οι περιορισμοί της
παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 2158/1998 (ΦΕΚ 109 Α),
με αίτηση των ενδιαφερομένων μέσα σε δέκα (10) μήνες
από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, σε προσωρινές
προσωπικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου ανώτερης βαθμίδας, εφόσον δεν υπάρχουν- κενές οργανικές θέσεις
οτον αντίστοιχο κλάδο ανώτερης βαθμίδας.
Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν Ης πρώτες οργανικές θέοεις που θα κενωθούν στην κατηγορία, κλάδο
και ειδικότητα όπου μετατάσσονται, οπότε και καταργούνται αυτοδικαίως οι προσωρινές θέσεις που κατέχουν.
Οι μετατασσόμενοι επανακατατάσσονται σύμφωνα
με τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, με αφετηρία
το εισαγωγικό κλιμάκιο του νέου κλάδου.
Άρθρο 44
Το πτυχίο Παιδαγωγικής και Τεχνικής Επιμόρφωσης
μονοετούς φοίτησης του Προτύπου ΚΕ.ΚΑ.ΤΕ. Αθηνών
είναι ισότιμο με το πτυχίο εκπαιδευτικών σπουδών
μονοετούς φοίτησης της ΠΑ.ΤΕ.Σ.-Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., νια
τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον Ο.Α.Ε.Δ..
Άρθρο 45
Στο άρθρο 13 του ν. 709/1977 "Περί καθιερώσεως
κινήτρων επαγγελματικής Κατάρτισης Εργατικού Δυναμικού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 282 Α')
προστίθεται η εξής παράγραφος:
'Τα παραγόμενα από τις εκπαιδευτικές μονάδες του
Οργανισμού προϊόντα είναι δυνατόν να εκποιούνται από
τον Οργανισμό είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, ύστερα
από απόφαση του Δ.Σ., η οποία θα καθορίζει και την
αξία των προϊόντων αυτών προς κάλυψη τουλάχιστον
της δαπάνης προμήθειας της πρώτης ύλης τους".
Άρθρο 46
1. Η περίπτωση ιβ1 της παραγράφου α του άρθρου
2 του π.δ. 327/1992 "Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής
πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων", αντικαθίσταται ως
εξής:
"ιβ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2, τα άρθρα
3 και 8, η περίπτ. α) της παρ. 2 του άρθρου 11, η
περίπτ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 12τουν.δ. 1037/1971
(ΦΕΚ 23 Α') και το άρθρο 8 του β.δ. 748/1966 (ΦΕΚ
179 Α·)'.
Καταργείται η περίπτωση 2 της παρ. β' του άρθρου
2 του π.δ. 327/1992. καθώς και το π.δ. 376/1992 (ΦΕΚ
199 Α1),
2. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.
327/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"1. Η λειτουργία των, κατά το άρθρο 1 του ν.δ.
1037/1971 "Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών", καταστημάτων είναι ελεύθερη, καθ" όλες τις ώρες και τις ημέρες
της εβδομάδας, πλην της Κυριακής και των ημερών
αργίας.

, εξαίρεση, επιτρέπεται ^ Κυριακές,και τις ημέρες

Κατ

αργίας η λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων,
εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, "μπαρ", καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών καταστημάτων,
ανθοπωλείων, περιπτέρων και εξομοιουμένων καταστημάτων, φωτογραφείων, στιλβωτηρίων και αμιγών καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών.
Επιτρέπεται επίσης η λειτουργία κατά τις Κυριακές
και τις ημέρες αργίας, πλην της Κυριακής του Πάσχα,
και κατά Ης ώρες 08.00 έως 13.00, άνευ απασχολήσεως
προσωπικού, καταστημάτων πωλήσεως παντός είδους
παλαιών αντικειμένων, εφόσον τα καταστήματα αυτά
ευρίσκονται σε τόπους όπου εθιμκά ^γίνονται αγοραπωλησίες, τέτοιων ειδών.,
<
·
Κατ. εξαίρεση, με απόφαση του οικείου νομάρχη,
μπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία την Κυριακή και τις
ημέρες αργίας ορισμένων καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά οριοθετούμενες
περιοχές δήμων και κοινοτήτων που έχουν ανακηρυχθεί
ως τουριστικοί τόποι, μετά από σύμφωνη γνώμη του
Υπουργείου Τουρισμού και των οικείων Επαγγελματικών
Οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων του νομού.
Αν εντός δέκα <10) ημερών από της αποστολής της
σχετικής προσκλήσεως δεν γνωμοδοτήσουν το Υπουργείο Τουρισμού και οι παραπάνω φορείς, οι αποφάσεις
των νομαρχών εκδίδονται και χωρίς τη γνώμη τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Τουρισμού καθορίζεται η λειτουργία καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τις Κυριακές και
αργίες σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω φορέων
και στις περιπτώσεις που οι ρυθμίσεις αφορούν δύο ή
περισσοτέρους νομούς".
Η παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 327/1992 καταργείται.
Άρθρο 47
Προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου που είναι ήδη
αποσπασμένο στο Υπουργείο Εργασίας, περιλαμβανομένου και του κατ' άρθρο 30 του ν. 1558/1985 προσωπικού, μπορεί να μετατάσσεται σε κενές οργανικές
θέσεις μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου, εφόσον
ζητήσει τούτο εγγράφως μέσα σε ανατρεππκή προθεσμία ενός (1) μηνός από την ισχύ του νόμου αυτού.
Κατάτην άνω μετάταξη προσμετράταιγια κάθε συνέπεια
η προηγούμενη υπηρεσία του μετατασσόμενου στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διατάξεων
του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α').
Άρθρο 48
Στηνπαρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ
28 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι δικηγόροι, οι
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.ΙΑ
με σχέση έμμισθης εντολής".
Άρθρο 49
Τα μέχρι σήμερα φερόμενα ως πραχθέντα ποινικά
αδικήματα εκ μέρους των μελών του Δ.Σ., του συνδικαλιστικού Σωματείου της πρώην "Επιχείρησης Αστικών
Συγκοινωνιών" (Ε.Α.Σ.) και των εργαζομένων στην επιχείρηση αυτή κηρύσσονται παραγεγραμμένα, εφόσον
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αφορούν πράξεις ή παραλείψεις σχετιζόμενες με ενέργειες τους που είχαν πρόθεση και σκοπό να διαμαρτυρηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να
διασφαλίσουν εργασιακά τους δικαιώματα και τη νομική
μορφή της επχείρησης. Επίσης, παραγράφονται και τα
πραχθέντα ποινικά αδικήματα εκ μέρους των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών στελεχών των πρώην
Συγκοίνωνκικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Π.), πλην των αδικημάτων κλοπής, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας που αφορούν περιουσία της πρώην Ε.Α.Σ., όπως και των
συμπαρασταθέντων στους εργαζόμενους της ΕΑ.Σ. και
των Σ.Ε.Π.. '
.' ,
>'(·.,:· ^ ·
.
·\

υπαλλήλων του Ι.Κ.Α., όπως αυτή ορίζεται στο εδάφιο
γ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 980/1942 (ΦΕΚ
24 Α').
- *
' ·:

·"''"' ;' Άρθρο 50
Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών - άδεια σπουδών
-^εργαζόμενοι μαθητές

Άρθρο 53

1. Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι διατάξεις
των άρθρων 4, 5 και 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σϋμβααης Εργασίας της 21ης Μαρτίου 1994 με αριθμό
καταθέσεως στο Υπουργείο Εργασίας 24/23,3.1994 που
έχουν ως εξής:
"Αρθρο 4
Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών
Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 περ.α'του άρθρου
3 του β.δ, 16/18.7.1920 στην περίπτωση καταγγελίας
συμβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται πέραν των ρυθμίσεων του άρθρου 7 της από 10.3.1989
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και
καθορίζονται ως εξής: α) με τη συμπλήρωση 15 ετών,
78 ημερομίσθια και β) με τη συμπλήρωση 20 ετών
υπηρεσίας, 91 ημερομίσθια.
Άρθρο 5
Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις
Αυξάνεται σε 20 ημέρες η άδεια της παρ. 1 άρθρο
2 του ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των
εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από
το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν
έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Η
άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
Άρθρο 6
Αμοιβή εργαζομένων μαθητών
Εργαζόμενοι, που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα
στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική ή επαγγελματική
εκπαίδευση σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται
περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα".
2. Η άδεια της συμμετοχής στις εξετάσεις είναι
αμειβόμενη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 51
Η εισφορά υπέρ του ΤΕΑΠΟΚΑ των υπαλλήλων του
Υπουργείου Εργασίας και της Γ.Γ.Κ.Α, ορίζεται ίση με
την εκάστοτε καταβαλλόμενη εισφορά των διοικητικών

Άρθρο 52

·

*

Συνιστάται στη Νομαρχία Λέσβου Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας, που συγκροτείται από 60ο (2) Τμήματα
και ένα (1) Γραφείο και λειτουργούν συμφωνά με τη
Διοικητική Οργάνωση του Υπουργείου,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Γ

1. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 46α, που προστέθηκε
με το άρθρο 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α1), στο
άρθρο 46 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α1) προστίθεται
παράγραφος 11α ως εξής:
"11α. Μέχρι την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης ο εκκαθαριστής επαναλαμβάνει μία ακόμη φορά
το διαγωνισμό, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από
τους πιστωτές που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις
εκατό (51%) του συνόλου των κατά της επιχείρησης
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, απαιτήσεων.
Στην περίπτωση αυτή δημοσιεύεται νέα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συντάσσεται νέο υπόμνημα
προσφοράς που καταγράφει επακριβώς το ενεργητικό,
όπως αυτό υπάρχει στη φάση αυτή και δημοσιεύεται
νέα διακήρυξη διενέργειας πλειοδοτικου διαγωνισμού.
Η διενέργεια του τρίτου διαγωνισμού διέπεται από τις
ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 4, 5 του άρθρου αυτού,
οι προθεσμίες δε που προβλέπουν αρχίζουν από την
προαναφερόμενη παραγγελία των πιστωτών προς τον
εκκαθαριστή για την επανάληψη του διαγωνισμού, οι
οποίοι δύνανται να ζητήσουνι επίσης, από τον εκκαθαριστή στο νέο υπόμνημα προσφοράς να καταγράφεται
το σύνολο του ενεργητικού της υπό εκποίηση επιχείρησης, κατά τις τυχόν αυτοτελείς λειτουργικές επιχειρηματικές του ενότητες, καθώς και τα τυχόν στοιχεία
του ενεργητικού που δεν αφορούν στην εξυπηρέτηση
επιχειρηματικών λειτουργιών, για τη μεταβίβαση των
οποίων θα προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αυτοτελών προσφορών. Ως προς τη μεταβίβαση της ομάδας
των μη λειτουργικών στοιχείων του ενεργητικού δεν
ισχύουν οι απαλλαγές της παραγράφου 4 του παρόντος.
Στην περίπτωση αυτήν αναστέλλεται υποχρεωτικά μέχρι
την ολοκλήρωση του τρίτου αυτού διαγωνισμού ή την
κήρυξη του ως άγονη, κάθε διαδικασία πώλησης με
πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.
1386/1983".
2. Μετά την παρ. 7 του Ιδιου ως άνω άρθρου 14 του
ν. 2000/1991 προστίθεται παρ. 7α ως εξής:
'7.α. Αν οι πιστωτές εντός ενός (1) μηνός από της
υποβολής σε αυτούς της παραπάνω έκθεσης αξιολόγησης του εκκαθαριστή δεν υποβάλλουν ηρος αυτόν
γραπτώς τη σχετική οριστική απόφαση τους και Ης
τυχόν παρατηρήσεις τους. η έγκριση τους τεκμαίρεται
δεδομένη και ο εκκαθαριστής συνάπτει εγκύρως τη
σύμβαση μεταβίβασης με τον πλειοδότη, σύμφωνα με
τα παραπάνω".
3. Η παρ. 10 του ίδιου ως άνω άρθρου 14 του ν.
2000/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
"10. Ο εκκαθαριστής, εντός δεκαπέντε (15) ημερών
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από τη μεταβίβαση του ςνεργητικού κατά τα προαναφερόμενα, υποχρεούται να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μκι Αθηναϊκή και μια της πρωτεύουσας
του νομού της έδρας της επιχείρησης, πρόσκληση
αναγγελίας απαιτήσεων προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών.
Οι δανειστές, εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση
της πρόσκλησης, έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις
απαιτήσεις τους. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής συντάσσει πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 975 έως 979 και 1007 του Κ.Πολ.Δ., εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της παραπάνω
προθεσμίας αναγγελίας."
4. Η παράγραφος 13 του ίδιου ως άνω άρθρου 14
του ν. 2000/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
"13. Η σύμβαση μεταβίβασης της παραγράφου 7, οι
συνεπεία, αυτής μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε
άλλη, προς πραγμάτωση αυτής, πράξη, απαλλάσσονται
από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων,
καθώς και του χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται του
φόρου οι τόκοι του τυχόν πιστωθέντος τιμήματος.
Η απαλλαγή από φόρους, τέλη και δικαιώματα επέρχεται από την κατάθεση του σχεδίου της προαναφερόμενης σύμβασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., χωρίς να
απαιτείται η υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης.
Η υπό μεταβίβαση επιχείρηση απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής
και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη σύναψη της
σύμβασης μεταβίβασης, για τη λήψη δανείων, ενόσω
αυτή τελεί υπό το καθεστώς της κατά το παρόν άρθρο
ειδικής εκκαθάρισης και γκι κάθε άλλη συναλλαγή της
με το Δημόσιο.
Τα δικαιώματα και οι αμτκβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων
για τη σύμβαση και κάθε άλλη, προς πραγμάτωση αυτής,
πράξη περιορίζονται οτο τριάντα τοις εκατό (30%)
αυτών.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και επί των κατά το άρθρο 9 του ν. 1386/1983
πλειστηριασμών που διατάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11."
5, Μετά την παράγραφο 16 του Ιδιου ως άνω άρθρου
14 προστίθενται παράγραφοι 17, 18, 19 και 20 ως εξής:
"17. Μετά την κήρυξη ως άκαρπων δύο τουλάχιστον
από τους προβλεπόμενους παραπάνω διαγωνισμούς, οι
πιστωτές που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό
(51%) τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της παραγράφου 12 του παρόντος όρθρου, δύνανται να ζητήσουν από το Εφετείο της έδρας της
επιχείρησης την ανάκληση της απόφασης με την οποία
διατάχθηκε η κατά το παρόν άρθρο ειδική εκκαθάριση
της επιχείρησης. Σε περίτττωοη ανάκλησης οι πράξεις
του εκκαθαριστή παραμένουν ισχυρές, η δε αμοιβή του
προσδιορίζεται λαμβανομένου υπόψη και του μέσου
όρου των προσφορών που υποβλήθηκαν κατά τους
διενεργηθέντες διαγωνισμούς.
18. Η ανάληψη από το Δημόσιο των μέχρι 31.12.1992
πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το
Ι.Κ.Α. και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των επιχειρήσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 74 του ν.
2127/1993, καθώς και όλων των επιχειρήσεων που
έχουν υπαχθεί στο κατά το παρόν άρθρο καθεστώς
της ειδικής εκκαθάρισης, παρατείνεται μέχρι 31.12.1994,
με ανάλογη εφαρμογή και των υπόλοιπων διατάξεων
του προαναφερόμενου άρθρου.

19. Το εφετείο της έδρας της επιχείρησης, μετά από
αίτηση του εκκαθαριστή ή των πιστωτών του πενήντα
ένα τοις εκατό (51%) των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων, δύναται να ανακαλέσει προηγούμενη απόφαση
του που διέτασσε την κότα το άρθρο 9 του ν. 1386/1983
τμηματική πώληση της επιχείρησης, "τάσσοντας συγχρόνως ρητή προθεσμία προς διενέργεια του V διαγωνισμού. Οι μέχρι τότε πράξεις του εκκαθαριστή παραμένουν ισχυρές. .
...
20. Αναφορικά με τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων
του Ομίλου Πειραϊκής - ποτρσίκής παρέχεται^ δυνοιτότητα στον εκκαθαριστή, από το ενεργητικό της εταιρείας -ΠΕΙΡΑΪΚΗ - ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε" να εξαρέσει όλα τα σήματα που ανήκουν
σε αυτήν, προκειμένου να μεταβιβασθούν στις εταιρείες
του ομίλου που τα χρησιμοποιούσαν επί σειράν ετών."
.

.

Άρθρο 54
Αμοιβή σερβιτόρων

^
., >..· ..'.' ,ώ _ .

1. Η αμοιβή που δίδεται στους σερβιτόρους των
καφενείων, ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, μπαρ,
ουζερί, αναψυκτηρίων, καφεζυθοζαχαροηλαοτείων, κυλικείων γενικά και λοιπών παρόμοιων καταστημάτων
καθορζεται σε ποσοστό δεκαέξι τοις εκατό (16%) στο
λογαριασμό των πελατών.
2. Η αμοιβή που δίδεται στους σερβιτόρους των
εστιατορίων, ζυθεοπατορίων, οινομαγειρείων, ταβερνών,
ππσαριών, κέντρων διασκέδασης γενικά, καθώς και
γαλακτοπωλείων, που προσφέρουν και χορτοφαγία και
των μικτών αυτών, ανεξάρτητα της κατηγορίας κατάταξης τους καθορίζεται σε ποσοστό δεκατρία τοις εκατό
(13%) οτο λογαριασμό των πελατών, από το οποίο το
μεν δέκα τοις εκατό (10%) δίνεται στους σερβιτόρους
το δε τρία τοις εκατό (3%) στους βοηθούς τους, εφόσον
υπάρχουν βοηθοί. Αν δεν υπάρχουν βοηθοί, η αμοιβή
καθορίζεται σε ποσοστό έντεκα τοις εκατό (11%) στους
λογαριασμούς των πελατών.
3. Την κατά περίπτωση αμοιβή σερβιτόρου δικαιούται
κάθε πρόσωπο, το οποίο σερβίρει πελάτες του καταστήματος.
4. Οι σερβιτόροι δικαιούνται αμοιβής μόνο για τα είδη
που προσφέρουν σε καθήμενους πελάτες του καταστήματος.
5. Η αμοιβή σερβιτόρου υπολογίζεται στο λογαριασμό
των πελατών για τα είδη που κατανάλωσαν, χωρίς τις
επιβαρύνσεις από φόρους και τέλη, που αποδίδονται
στο Δημόσιο ή Ο.Τ.Α..
6. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής που καθορίζονται με
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, κανονισμούς εργασίας,
όρους ατομικών συμβάσεων εργασίας, υπερισχύουν των
ρυθμίσεων αυτού του νόμου.
Άρθρο 55
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 25 Μαΐου 1994
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 1994 - 1995
μεταξύ της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανα :α;ν Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.) και Τραπεζών, που κατατέ6:>.ί; οτο Υπουργείο Εργασίας (Πράξη Καταθέσεως
83/3.6.1994).
Άρθρο 56
1. Η εκλογή των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων
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ναυτεργατικών οργανώσεων και των αναπληρωτών τους, Διοικήσεων τους να τροποποιήσουν τα καταστατικά
στα Συνέδρια των Εργατικών Κέντρων, η εκλογή των τους. σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου,
συνέδρων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, οι εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από της ενάρξεως
οποίοι θα εκλέξουν τους αντιπροσώπους οτη Γενική ισχύος του παρόντος νόμου.
Συνομοσπονδία Εργατών της Ελλάδος και η εκλογή
Άρθρο 57
των τελευταίων γίνεται με το σύστημα της απλής
αναλογικής.
α. Στο εδάφιο α' της παραγράφου 8 του άρθρου 1
2. Ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμεται μεταξύ
των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α') προστίθεται φράση ως
ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των ακολούθως:
"Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας
έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των
αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκον αυτής της δεκαπέντε (15) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση
διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί του Υπουργού Τουρισμού προς τον Πρόεδρο του Σ,τ.Ε.
το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός εκλέγει τόσους για ορισμό Αντιπροέδρου του Σ,τ.Ε. ως Προέδρου της
Επιτροπής, ο Υπουργός Τουρισμού, με απόφαση του,
αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο
ορζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής ανώτατο δικαστή
στο αρβμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
3 Μεμονωμένος "υποψήφιος που έλαβε τον Ιδιο ή των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων εν ενεργεία
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο ή μη. Για το διορισμό εν ενεργεία δικαστή απαιτείται
προηγούμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαοπκού Συμεκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για
βουλίου του οικείου κλάδου".
τη θέση αυτή.
β. Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ
4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από αυτούς που του ανήκουν, εκλέγει τόσους 62 Α') προστίθεται εδάφιο η' ως ακολούθως:
"η. Η συγκρότηση της Επηροπής πρέπει να γίνει
μόνο, όσοι είναι οι υποψήφιοι του.
5. Ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, μέσα στηνπροθεσμία για την υποβολή των προσφορών".
γ. Η παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ
σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, κατανέ118 Α') συμπληρώνεται με την αναφορά του οΊαγράμμεται από μια θέση στους συνδυασμούς εκείνους που
έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκε- μστος του τουριστικού λιμένα Φλοίσβου Αττικής, το
ντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το οποίο εφεξής προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο
1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισ- μέρος του ν. 2160/1993.
δ. Στην παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ
σότερο το εκλογικό μέτρο.
• 6. Ο αριθμόςτων αντιπροσώπων, που δεν καλύπτεται 118 Α') προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:
"Σε περίπτωση κατά την οποία στη χερσαία ζώνη
και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμεται μεταξύ των συνδυα- χωροθετημενου τουριστικού λιμένα προτείνεται η εγκασμών, που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, τάσταση επιχείρησης καζίνο, κατά τις διατάξεις του ν.
από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α') η παραχώρηση της χρήσης και
εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα, συμπεριλαμβαγίνεται κλήρωση.
7. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας, λόγω ναυ- νομένης και της χερσαίας ζώνης διενεργείται από την
Επιτροπή των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 και
τολογήσεως των κατά τα ανωτέρω εκλεχθέντων ανππροσώπων και των αναπληρωτών τους να συμμετέχουν τη Γραμματεία της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του
στα Συνέδρια. ορίζονται εκπρόσωποι τους από το Διοι- ν. 2206/1994, μετά από προηγούμενη γνώμη της Επικητικό Συμβούλιο ή τις διοικήσεις, κατά σειρά σταυρών τροπής του άρθρου 30 του ν. 2160/1993.
Η παραχώρηση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία,
προτίμησηςτου ίδιου ψηφοδελτίου και, αντο ψηφοδέλτιο
έχει εξαντληθεί, πρόσωπο προτεινόμενο από το συν- που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 7,
12, 13, 14, 15 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν.
δυασμό.
8. Οι ναυτεργατικές οργανώσεις υποχρεούνται με 2206/1994, σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου
αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή των 31 του ν. 2160/1993".
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