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Στ; τχεοιο νομού: ·■ Εκτυγχρov:τμος των Επαγγελματ ■/.«'
Οργ·ανωαεων τω- εχπο-ρων. των ειοτεχνών και των λείπω· 
Επ αγγε λμ ατ ιών > ·.

ΙΙηος τη Bor/.ij roir Ελ/.>/)·ω>·

(> επιλογές του νομοτχετίου όριτζ-ονται τι πλήρη τυμςωνί α 
;; 17 κατοχυρωμένα τ'; τύνταγμα οικαιώματα. Ειιοκότερα 
για την κατοχύρωτη των τικαιωχζτων των ιπα--γελμ2τ:κώ■· 
οργανώτεων ττην ττα; η τ; ναμοοχέοεο -ύέτει τις εςτε φατικές

Ο νομ&Δέτης .ρύ-άμετε για πρώτη ρορα τον τρόπο ίίρυτης. 
οργανωτής -/.2: λειτουργίας των :πζγγε/.μζτικων οργανώτεων 
■XI τ: νόμο 281/1914. Βατικες επίλογε; του νομο-ύετη ητζν . 
τ, τοματειαζη μοροή οργζνωτης. ο κζύοριτμος των άκοπων 
ΠΟυ v-Z ΧΠΟΟΟυταν V2 επί! ΐώκΟυν. η αΠΖγορΐυτη Τη; ΤυμμεΤΟ- 
χής εργαζομένων τι τωχατεια εργοοοτων. η κοινή ορολογία 
τόοο ‘-.2 τις οργζνώτεις των εργοοοτων ότο και των εργα
ζόμενων οη/.ζόή uιτ2γγελμ ζ τ ικε; οτγανώτεις των εργοοο- 
των» και <Ί72'··'·/.7.2Τ:ζί; οργανώτει ς των εργαζομένων». τ, 
κα-ύιερωτη τη; εποπτείας των οιοικητικών ζοχών ττη λειτουρ
γία των επαγγε/.ματικών τωματείων. η ρύ-ύμιτη τροπών όια- 
/•υτης των επζγγελμζΊκών οργανώτεων και ι αποχωριτμός 
των αλληλοόοηνητιζ.ών ταμείων από τζ επαγγελματικά σω
ματεία των εργαζομένων.

Ο: όζτιζ,ες 2ντιτ αρχές ε: ατηρήνηκαν. μι μικρές παραλ
λαγές, τι οκού; τον ι νομούς τον ακολού-ύηταν ζ2·. ,ρύ-ύμιταν 
τ2 νάματα αυτά μέχ,ρ: και το νόμο 330/1976. παρά το γε
γονός οτ: το σύνταγμα τον 1973 κατοχύρωσε μι νέες ίιατά- 
ήι:τ τη τυνοιζ,α/,ιττική ελευ-ύερια των εργαζομένων.

Για πρώτη 0002 μετά το Σύνταγμα του 1973 ·0Ίτμθ'ύετή- 
•ύηζαν μι το ν. 11164/82 ρ θύμισε: ς που αοορούσαν απον-λε.- 
ττιζζ ζ.ζ; μονο τον τρόπο οργανωτής και λειτουργίας συνδικα
λιστικών οργανώτεων των εργαζομένων.

ϋ: τιατάΐόεις του νομοσχεδίου αυτού οιλοδοςούν να νέτουν 
μ:α τααη ττο χώρο των ι τ αγγι λμ ατ ικώ ν οργανώσεων. των 
ιμτόρων. οιοτιχνών ζζ: λο·.τών ιζζ-γριλμζτιών c: core ίο: αττο- 
τιλοόν μοχλό γ:ζ την ο:ζονομ:ζή ανάττοξη τητ χώρζς. Η Ορ
γανωτή των ιμτόρων - ίχτεχνών ζ.ζ: λοιμών ιζζγγιλμ2τ:ων 
τι ομο:οι^ζγγιλματ:ζί; ινώτι·.; ζζ: η ίημοζρατιζή λϊ'τοορ- 
γία τους ·1κζ τυμόζλι: 2τοοατ:ττ:ζ2 ττη μιγζλύτιρη ζνάτττυ- 
=η τη; τυλλογ’.ζοτητζς ζζ: της ι τ άγγελμά τ: ζή ς τυνιίοητη; 
ττα ζλα;τ:α Ζ2: της ιςυτηρ.ιτητης του ζο:νων:ζοΰ τυνόλου. 
Λιν ι:νζ: τρό-άιτη του νομοτχιοίου να ρυ-λμίτι: τον τρότο λει
τουργίας όλων των επαγγελματικών οργανώοεων των ιργοοο- 
τών ζλλά μόνον ιζείνων των οτοίων η τχμμετοχή τι μ:ζ ιτζγ- 
γιλμζτρζή οργανωτή όατίζετζ: ττην άτζητη τυ-γ/.ιζρ:μένου 
εζαγγελματος ζα: ότου ζο:νό χααζζτηρ:ττ·.ν.ό των ατγζνωιί- 
νων ιόζ-γ-ιλμζτ:ών ίεν ι:νζ: η εζτροτώζητη οιζονομιζής :ΰ- 
νζατς. αλλά το ζο:νο εαζγγιλματιζό τυμρίρον των μιλώ^ 
τους. I : αυτό ορίζιτα: ότ: τζ νόμιζα ζρότωτια ο εν μπορούν νζ 
εινα: μέλη "ων εζζγγιλματιζών οργα·/ώτιων ο: οποίες ττερ:- 
λζζόανουν μόνο ρυτιζά πρότωπα (ιτζγγιλματίες. ό·.οτέχ·/ΐς.

«.ι: ιιατζαεις του νομοτχτο:ου οεν τυΣοεροντζ: ζζ-νον.ου ττη 
λειτουργία εζεινων των εργοοοτιζων οργτνιόιεων. οι οποίες 
έχουν τζ- ΖιΟίνό ζιιτήριο οργά·/ωτης την ο-χονομιζή ούντμη "ω/ 
εργοοοτών ή την ζ,Οι νή νομιζή ;υοερτ των επιχειρήτεων τους 
π.χ. τυνιετμο: Α.Ε. ή τύνοετμοι ΕΠ Ε ή ΣΕΒ ή Ενιντη Ερο- 
πλιττών ζζ: οι οποίες εςζν.ολου-ύούν νζ ρυ-υμ/ουν όπως ζαι 
πριν την ιτωτιριζή τους οργάνο/τη 7.ζ: λειτουργία.

Η οργανωτή μόνο ουτιζών προτώπων ττι: επαγγελμζτιν.ες 
οεγανώτεις του νομοτχετίου αυτού εινα: πά-ριο αίτημα του/ · 
μπορώ·/, ίιοτεχνών ν.ζ: λοιπών επζγ·;ελματιων ώττε να μπο
ρούν ο: ίο:ο:. χινείς τις επιοράτεις οιζζνομιζ,ών τυμοεροντου/ 
άλλων να προωύούν τζ οιν.α τους επζγγελματ·.7.ά τυατοροντ ζ.

Το οιζαίωμα να τυ-·.7Τθύν επτ-ργελματιζες οργανωθείς ο: 
έμποροι, ο: όιοτέχνες ν.ζ: οι /.οιποί επαγγελματίες είναι 7.2- 
τοχυρωμένο ττο άρ-ύρο !2 πζρ. 1 του Συντα-ηχζτος.

Επίτης. το τνντζγμα προττζτεύε: την επάγγελμάτιζη οργα
νωτή από τη ίιαλυτή της με ί:ο:ζηττ/.ζ μέτρα. Μια επαγγελ- 
υαΐίζή οργανωτή μπορεί να όιαλυύ-ε: μόνο τότε, οτα·/ πζρζ- 
ίζί-ει ουτιώοεις οιατάαιις του ζζτζττατιζού της ή το νομο

αρχές:
ζ Μέλη των επαγγελματικών οργανώτεων των εμπόρων, 

των οιοτεχ/ων ζαι λοιπών εΠ2-(*γελμζτ:ών μπορούν νζ είναι 
μόνο ςυτιν.α πρττωπζ.

,: Κζταργειται ζζ·>ε εποπτειζ των :τχόί:ων αρχών ζζι
ενιοχύετα: η α-τονεμιζ των επαγγελματικών οογζνώτεων τε 
-όευ.ατζ ετωτεριζ,ής λειτουργίας τους.

γ) Ινανιερώνεται η αρχή ότι ζώνε όιοτεχνης. έμπορος ή 
επαγγελμζ-ίας πρέπει νζ ψηοίζε: μόνο μια ρορά γιζ την ανά- 
Jειϋη αντιπροτώπων ττην τρίτο:ά·όμια επάγγελμά:ιζή οργά- 
·,(.)τη 7.25. εάζτοαλίζετζ: η ίιαοιχατία για την πρζγχάτιυτη 
-η; αρχής αυτής.

:ί Κζτοχυρώνετζι το ειν.αίωμα ν.ζύε :ι:τ:χ·,η έμπορου, s- 
πζγγελματίζ να είναι μέλος τε 2 πρωτοόάύμιες επΗ—ελματι- 
ζές οργα·/ώτε:ς.

• Διατηρείται η όομή των επζγγελματιτ.ων οργζνωζεων 
τε πρωτοόά-ύμιες. ;ευτεροόά>χ:ες ζζ: τριτοόάύμιες.

ττ) Κατοχυρώνεται η όημοζρζτιζή λειτουργία των επαγ- 
γελματιν.ων οργανώτεων με την ζα-ύιερωτη τυττηχατος ανα
λογικής. τον εοοτιατμό των μελών α.ά-Δε π:ωτοόά·όμιας επαγ
γελματικής οργά·/ωτης με ειόιν.ό εκλογικό όιόλιάριο ζαι την 
απαγόρευτη των εςοατιοίοτήτεων.

4) Κατοχυρώνεται η οιζοναχιζή αυτονομία των επαγ/γ·ε/.- 
υ,ατικών οργανώτεων τε όλη τη -τμή τους, η οποία είναι ζντί- 
■ύ·ετη ττη-/ αναγ--/.αττική ειτοοτά που είχε κα-ύιερώτει ο νό^αος
196/1946.

Ειόοκότϊρα α·/ζςέρουμε τα εΞή; για _ις επί μέρους οιατα- 
ςεις του νομοτχετίου.

Το άρ-Spo 1 ν.α-ύορίζει πού εραρμό^εοα·. ο -τόμος. Λιαταοη- 
νίγει τε ποιες επα-ργελματικές οργανώτεις αναςέρεται κα-ύο- 
; ί ς ε ι το τκοπό τους ζαόώς οοαι τον τρόπο εκπλήρωτης αυτου 
του τκοπού.

Το ·άρ-ύρο 2 προόύΔπει τα μέλη τις οιακρίτεις ί Π ρωτε- 
>άύμιες - Λευτεροόά-ύμιες - Τριτοόζ-ύμιες οργα-/ώτεις ζα: 
ποια είναι τα μέλη τους'ι ζζ-ύώς ν.αι τη τιαο-ΐν.ζτία ονττα.'η; 
των οργανώτεων.

Το νέο ττοιχείο που ειτ^εται με το άρόρο αυτό 'παρ. 10 
είναι ότι η επωνυμία της Επαγγε/μαπικής ορ*,'ά-/ωτης πρέπει 
να είναι αλη·5ής - πραγςεατιζ.ή ζ,αι όηλωτιζ.ή της τυν·ύετη: 
της 7.2! του τα.οπού της.

Το αρ-ύρο 3 ανζοέρετα» ττα όιόλίζ των επα-ργε/ματι/ων 
οργα-/ώτεων κάνω; ζ,αι ττους πόρους τους.

Με την τήρητη των ίιόλιων εηζτταλμετα: η τιαττΓ/εια 
ττη λειτουργία της επαγγελματικής οργά/ωτης ενώ με το-- 
ζζνοτιτμό Tt-r/ πόρων ε£ ζτταλίζεται η οικονομική της αυτο
ί υναμια.

Στο άρ-ύρο 4 κανιερώνετα: ρητά η υποχρέωτη ε-γγραοής 
όλων των μελώ·/ που τυ-γκεντρώνουν τις απαραίτητες πρου-

Επίτη-ς ρυ-ύμμε: τη ίιαϊεκατια ίιαγραρής μέλους.

Το άεάρο 5 αναοέρεται ττα όργανα των επζγγελματικω' 
ορ ;α-/ώτεο>ν και ρυόμίζε: τη ειαεικατία τύγ/.λητης - απαρτίας 
- λήόης και προτόολής αποοάζεων της Γενική,ς Συνελευτης.

Το ά:ν: ο 6 ζ<α:έρεται ττην εκλο-γή του Διοικητικού 
Σ-υόουλίου. της ελεγκτικής επιτρ-επής και των αντ-προτω- 
πων και ουνυμε; το νέυ.α της τυχπλήρωτης κενών -ύετεων 
ττο Δ.Σ.



Σ'ε άρ&ρο 7 y-εό «ζώνετε: γ:ζ κρώτη ρορά το εχλεγ:- 
κέ ί:ίλ:αρ«.

Τεέτε εξετεφαλίξε: το ζέιάόλητε των εκλογών. Εκ:εης 
ζτε άρόρε 2·ετέ «υδαίζοντζ: -ie;asps κεε έχουν ζχεζη με τη 
ζ:αδ:κζεία όιεξζγωγής των εκλογών γ:ι τζ όργζνζ itoi- 
κηεης 7.ϊ: την εεερεετ:κή εζίτροκή ·/.ε ε ώ ς 7.3: τε ε7.λζγ:7.ε 
ζυζτημα (ζέετημε ζνελεγ:κής.' .

Γ:2 τη ε:αζεάλ:ζη της εμελής ειεξζγωγης των ε/./.ε-
*Ί»)ν 7? ί D Σ /νΐ 71 ΐ 7 -Κ η 77 2 Σ C· J 712 2 IV.2 “7 l/.O'J 2νΤ!77ΣΣΣύά 7ΤΣ J ΐνίϋ
—αράλληλα κρείλέκεντε: κυρώζεις για έτους κζρακοιούν 
ή νεόεέουν το εκετέλεεμε των εν.λεγών.

Ο: μεταέετ’ν.ές ί:ετάξε:ς τεε άρόρεε 8 ανεζέρεντε: ζτε 
χρόνε 7.2: τ.ρόκε' εν.7.ε-άάρ:ζης των μητρώων 7.2: εκεγγελ- 
ματικών εργανώσεων, ττη γνωττοτοίηεη των μητρώων, 
ετ:; εν;τάε::ς κατά των ε κν. εάε ρ: εό έ ν τ ων μητρώων ν.εώώ; 
7.2: ττ:ς εγγραζές νέων α:λών.

Τε 2pipe 9 ανεζέρεεε: ε.ο χρέν; 7.2: τρόκε ε:ενέργε:ζς 
των κρώτων μ,ετά την ώήζνεη τοε νέμεε ε/.λ-εγών ζτ:ς εκεγ- 
γ.ελμετικές οργενώζε:ς 7.2: κελερίξε: τ: ε~/ώτετε ο::: ε-ν- 
έρεμής 7.2: εγγρερής μελών γ:ε μεξ-κότερη εεμμεεεχή ττ·ς 
οργζνώεεις αυτές.

Τε άρ-S'fC ΙΌ ζνεεέρετε: ττην κερζτεεη της δητείες των 
οργάνων έιοικηεης αν αυτή λήγε: κατά τη ϊιάρκε’.α των 
κρε-λεεμιών των μεταβατικών ΒιζτάΞεων κζόώς 7.2t ζτη 
λήμη τους. ζν τεν τηρηόεεν ο: :,.2'3·.7.αζίες 7.ζ: κρολετμίες 
τοε νέμεε.

Τέλος με τ:ς τελικός ε:ατάξε:ς τεε άρόεευ Μ εκεχρεεν- 
«τζ: ε: ετζγγ'ελματ κές ·εργανώεε:ς νε κροεζρμέεοεν τζ 
α.2τα2τ2-τ:7.2 τοες ζέμζων-α. με τ:ς ί·.2τάξε:ς αετές ε: οκείες 
έχουν ίζχέ ακό τη εημοζίευση τεε νέμοε 7.ζ: γίνετε: ρητή 
μ/εία ·έτ: ο: ί'.ατάξε'.ς τευ νίμεε ζυτεέ 2*ν έχουν αχάτη με 
τζ Εκ:μελητήρ:ζ.
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Ο: Υκευργοί

Λ:χ.α·.τεέ'.ης Εακεε'.εε
ΕΛ. ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ ΠΑΚ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Σ ΧΕΛΙ Ο ΚΟΜΟΥ

Εχευγχρον:ζμές των Εκαγγελματ·.κ.ών Οργανώζεω-. τω·< 
εμκόρων, έ:οτεχνών 7.ζ: λεεκών ε72γγελμζτ:ων.

Άρ-Spc 1. .

Αντ:χε:μενε 7.2: ζν,εκές.

1. Ο: ::2τάξε:ς του νέμεε αετεέ εζαρμέξεντα: ετ:ς εκζγ- 
γελμ2τ:χές εργ2νωτε:ς των εμκόρων. των ί’.οτεχνών 7.2: 
των λετζών εκετγγε/,εεετ :ών εεε-.ν.ών κρεζώτ.ων. τεε 2εχε/.ε.- 
ντα: με τη μετζτε.ητη ή τη S:ζν.:ντγγ των αγζλών ή την 
72ρ-τγη 27ηρεε:ών χ2·$ώς 7.2: των τετε7.:νητ:ττων έτως ε: 
ιεΛτητες αετές τρεεειερί^ε-τζ·. με εέζη την εχόττετε 

■2^έεε22 ε7μιελητη.7 27.η νεμθεετ;2. Αμε'.ζίητηζεις τχετ:- 
Χ2 με τις :εχ.τητ:ς 2ετές ετώΛεντζ: με ίζτη την ίε:2 νε- 
μεΛετ:ζ η ετοίε γ:2 την ζερίττωττ 2ετη ερερμέζετε: 2V2- 
/.εγε.

Η οτόμζεη της Ετιτρττης Ϊ7.εί::τ2: 7.α: 7.ε:ν:τ.;:ε:τ2.
εντός 3Ό ημερών.

2. 2) Ο: ϊ72γγελματ:7.ές ε:γενώτε:ς εγεεν τ/.εττ· τη 
ε:αεέ/.2:η. τη μελέτη 7.2: την τρεε-γωγή των κε:νώ'· ε:ν.ν<> 
ε.Γ/εών. χο:νων:ν.ών 7.2: ετζγγε/εχζτιε.ων εεμρερεντων των 
μελών τεες ζτε τλείΐ’-ε της εζεζτρέτηεης τεε 7.ε:νων:7.ε. 
εενόλοε.

ί; Γ:2 την εχτλήρωτη τεε τ/.ετεέ εετεε ε: εζεγγε/.μετ:- 
κ-ές οργενώτε-ς μτερεέν :;:2:τ::2:

22) ν2 27εεώένεντ2: ετ:ς ;:κ22τ:ν.ες. ε:ε:χητ:χες χε: άλ
λες αρχές. γ:α κάάε ζήτητεε τεε εεεεά τε £72γγελματ:7.ά 
εεμρερεντε των μελών τεες.

εε νε τενερ-'α,εντε: με τ:ς ετετε’.ες αρ/ες. την τετ:/.η 
αοτοϊιείκ.ηοη. τ:ς 2ενετ2:ρ·.·2τ:κέ; εργ2ν<όε::ς τεες ζγ-ρετ- 
7Λες εελλόγεες. τ:ς εε'·? :χ ε λ :οτ: ν.ές ετγενώεε:ς εεωτερ:- 
κ.οέ χε: εζωτερ'./.οέ, κα: τεες εκκρειώκεες ϊιζεόρων χ:!νω- 
ν:κ.ών εμάϊων. γ:ε τη ϊιαμόρρωεη. τη 7.ήψη κ.ε·. την εεεε- 
μογή των χζεεεεεων κοε αρερεέν τε κ,εενά ε72~γελ·εετ·ν.ε. 
ε:7.ενεμ:χ.ε χε: ν.οίνων.κά εεμεέρεντε των μελών τεες κτ: 
γενικ,έτερε τε ε.μεέροντε τεε 7.ε·.νων:κΛ ζενό/.εε.

γγ) ο: ε7ζγγελματ:κές εργενώτε:ς έεν μζερεεν νε ε- 
εχεέν κερεοε·/.ετΐ7.ή ιερεετηεώτητε. εζίτρέκετα: όμως νε 
7poc!>S-;-7v 7ερ·ζγωγ:κ.ε·ές. 7_ζ τ ε ν ε’/. ωτ: 7.; έ" ς. 7ε: .•,'ηόεετ’.κ.εές 
ή 7*.2τωτ:χεΰς εενετ2:ρ:εμεές των μελών τεες νε ::ρε:εν 
εντε-εκτήρ’.ε χε·. c ελ:ε-άηκΐς κε: νε εργενώνεεν κετγεέ.ε- 
ν.ετε ε7:μέρεωεης γ:ε τε μέλη τε.ς.

Μέλη ειζχρίεε:ς 7.ε: ζέατε: η των Ε7ζγγελ·εζτικ.ών 
οργενώεεων.

1. Ο: £72γγελμετ·.κές εργενώεε:ς οίνε: εωμζτείε. 7'..

ρωμετ:ν.έ. εττό τ:; ;':7τάρε:ς τεε Α.Κ.

2. Ο: οργενώζε:ς αετές ειεν.ρίνεντα: ε: τρωτοίεόμιες 
ίεετερείάόμ:ες κε: τρ:τΓεά-ί·μ·ες.

8. ε) Πρωτοίάόμ'.ε ε7εγγε/εμετ:7.ή εργάνωεη ι ένωτη 
είνε: το εωμετείε 7θε έχε: μέλη τεε ςεεεν.ά κρέεωκε, κοε 
εεκ.εέν ή εεχελεέ-ζτε: 7ρεγμετ:κά κ.ε: γ:ε τε ε:κ; τεες ε.ε- 
μερον. με ένε ζκό τε εκε-ργέλμετε τεε άρόρεε 1 κε:. 1. 
ανεξάρτητε αε τη νεμ’.ν.ή μ:ρεή. με την -εκείε ενζκτέτζεεν 
την ε:κ.ενεμ·χη c α-ε-.ηρ ότητά τεες.

•ί) Κάόε έμκερες. ετοτέχνης ή εκάγ-;ελμετ·ες τεε άρ-ερεε 
3 κερ. 1 έχε: τε ε-.κείωμε. νε είνε: μέ/.ες εε έέε τε κελέ 
κρωτεί άέμ:ες εκεγγε/.μζτ:κ:.ς εργενώεε: ς.

γ) Γ:ε τη εέετεκε. κρω:οεάέ>μ:ες εκζγγελμετικής ορ- 
γάνώεης. ζκε:τε:τε: εμχρωνίε. είκεε: τεελάχεετον κρεεω· 
κων. της κερ. 3ε.

δ) Κ'ά'5-i κρωτοίά-άμ, ε εκεγγελ;72::κή ο:γά·ζωεη, εχε: 
το ϊ:7.είωμα νε ε:νε: μέ/.ες εε έεε τε κε/., Ομ-εεκενείες. κ:ε 
κλεί:κ.εέ χαρακτήρα κε: μ:ε γεν.ν.εέ ή τετ-.κ.εέ.

4. ε) Λε·ετεροίάν·.μ:ε ε' ζγγελματ:κή εργάνωεη (Ομο- 
εκονε’.ε). είνε: τε ζωμετείε κοε έχε: μέλη τεε τ:ε:ς ή κ:- 
ριζεετερες κρωτοεε-λμιες εργενώεε:ς (κ.λαε’χεέ κε: γε/:ν.εέ 
ή τζκ:κ.ζέ χαρακτήρα), εέμεωνε μ.; τεες έρεες τεε κετε 
ζτζτικεέ τεε.

£) Ινά-λε εεετεροόάλμ.:ε ερ-ράνωεη · Ομεεκενε.ε εχε: 
το ::κε:ωμε νε είνε: μέ/.ες μ:ες μονέ εενομεζκενέ'.ες.

5. Τρ:τείά-$μ·.ε εκε-~ε/.μετ:κή οεγάνωζη : εενεμεεκεν- 
είερ. είνε: η εργάνωεη κεε έχε: μέλη της κέντ: η κ:ε::τί- 
τερες εμοεκζνείες. εέμεωνε με τεες έρεες τεε κετεετετ-ν.ε.
Τ7^>.

Ό. Σε κ.ά-άε κρωτεε:κε:ε τη,εΐ'.τε: ί:ελ:ο ετο -εκείε ε·—εε- 
c-εντε: ε: εεεμγε/.μετ:κές εργενώεε:ς. Η εγρ·ρ εε ή κερ:.·.εμ- 
ίάνε: τε ζτε:χε:ε τεε άρόροε 81 τεε Αετ:κοε Κώεικε. τεν 
2ρ:όμό της ε:κεετ:κής εκέεεεης κεε :γν.ε:νε: τη ζεετεζη 
ή τη ζ:άλυτη της εκζγγελμετ'.κης ερ·;άνωεης η την τρεκε- 
κείηεη τεε κ.ετεττζτ-.κοε. Λκέ την :γ-·ρεεή ετε κζρεζά.ω 
έεδλίο ζκέεχοντζ: τε εκετελέεμετε τεε αρόροε 83 τεε Α
ζτέκο! Κώε:κε.

7. Στ:ς ομζζκενε:ες κε: εενεμεζκενείες εν έεν ερέέετε: 
ζτε κζεοντζ νέμε έ:κεεεετ:7.ά εεζρμείοντζ: ετζ ’.ζχεεεν •·:ε 
τ:ς κρωτ;ίζ>μ:ες ε κ 2 -ργ ε /. μ ; τ: κ ε ς ερρτ.νωεε ς.

8. Σ: κάόε Πρωτεέ:κε!ε τη.είτζ: ρεχελες κεε κε:Π- 
χει τε 7.2222222:7.0 κ,άόε ε κ 2 γγ ελα 2 τ :7. η ς ίργενωζης. τ.ς 
τρεκεκε:ηζε:ς τεε κ ε: κ.αέ; ζχετ:κη ε:ν.αζτ:7.η ζεεεεζ'.·.

9. Αντίγεεζε των κεεέντων εγγράεων κε: εεεε:ώτε·.ς 
γ:ε τε ζτο:χείε τε εκείε ενζεέρεντε: ζτη·, κερεγρζεε ίι 
χορηγούν:ε; ζκέ τε γρετ/μετέα τ:υ κρωτεετ/.ε.ο. ε: εκε εν- 
εήτ,οτε εκοεάλε: ζχετ·.κή ζίτηε/;.


