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12. ΑΤΙΜΑΣΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρι.9.73457 τής 17/21 Αύγ. 1964

(Φ3Κ Β '33 β ) ^  '

Περί της συνθεσεως τού Δ. Σ. του Αύτονόμου 
'Οργανισμού’Εργατικής Κατοικίας.

"Εχοντες ύπ’δψιν:
Ίάς διατάξεις του αρθρ.8 του Νομ.4346/ 

1964 (ΦΕΚ 113/10.7.1964) “περί ο’ ργανωσεως 
ύπηρεσιων προστασίας και έξυπηρετησεως των 
¿ν Γερμανία έργαζομένων 'Ελληνων και άλλων 
τινων περί 'Οργανωσεως Κοινωνικές Πολιτικές 
διατάξεων",Αποφασίζομεν:

1—2(βλ.Τ)δη Π.Δ.388/19ΤΓ,άΜΛ.<*λ.36,05)
¿.Πρόεδρος" του Διοικητικού Συμβουλίου 

δ ιορ ίζετα ι πρόσωπον Εχον ει’ δικευσιν ε ις  τα 
θέματα της Κοινωνικής Πολιτικές η γενικω- 
τέραν δρασιν ε ις  τον γομέα τούτο ν δι ’Απο- 
φάσεως του ‘Υπουργού’Εργασίας. Διά της αυτές 
άποφάσεως ο’ ρ ίζε τα ι και ό'Αντιπρόεδρος Ανα- 
πληρων τον Πρόεδρον απόντα η κωλυόμενο ν.

‘Αποκλείεται ο* διορισμός Προέδρου τού 
Δ. Σ,προσωπου άγοντος την ίδιοτητα του Προ
έδρου του Δ .£. έτέρου'Οργανισμού Κοινωνικές 
Πολιτικές,ύπαλλήλων Ν.Π. Δ.Δ. ύπαγομένων ε ις  
τον έλεγχον και την έποπτείαν τού ‘Υπουρ
γείου ’Εργασίας καί δημοσίων ύπαλλήλων ¿ν

5. Παρά τψ Σνμβουλίψ τού ’Οργανισμού ο’ρί- 
ζ ε τα ι ανώτατος η Ανώτερος μόνιμος η μετα
κλητός ύπάλλτ^λος του ‘Υπουργείου'Εργασίας η 
Ανώτατος ύπαλληλος ειδικών θεσεων του αύ- 
του ‘Υπουργείου ώς Κυβερνητικός'Επ ίτροπος.

Οδτος παρίσταται ε ις  τάς συνεδριάσεις 
τού Δ.£. τού Α.Ο.Ε.Κ.άνευ ψήφου δυνάμενος 
ν ’άναστέλλτρ π3<χιν άπόφασιν Αντικειμενην 
ε ίς  τάς κειμένας διατάζεις η τους Κανονι
σμούς του 'Οργανισμού. *Επι τή^ διαφωνίας, 
Αποφαίνεται ό ‘Υπουργός’Εργαριας έντος 10 
ήμερων,άλλως ίσχύει ή απόφασις το33 Δ.Σ. του 
Α.Ο.Ε.Κ.

6. Γραμματευς του Διοικητικοί) Συμβουλίου 
τού Α.Ο.Ε.Κ. δ ιορ ίζετα ι ύπάλληλος του Υ 
πουργείου'Εργασίας ή ε ις  των παρά τψ'Οργα- 
νισμψ ύπηρετουντων ύπαλλήλων δ ι ’Αποφάσεως 
του * Υπουργού 'Εργασίας.

( 'Ακολουθούν μετπβοττικαί διατάξεις).

13. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ 0π’ άρι9.4435 
της 11/12 Νοεμ.1964 (ΦΕΚ Α*217)

Περί ρυθμίσεως θεμάτων προκυψάντων μετα
ξύ Ο.Γ.Α.καί Τ.Ε.Β.Ε.

"Αρθρ.13.-1.Είς τήν κενήν τακτικήν θέσιν 
τού Κλάδου Διοικητικών- υπαλλήλων τής Α ’κα- 
τηγορίας Επί 3ψ ή 2ω βαθμφ τού Αύτονόμου 
Όργανι σμού’ Εργατικής Κατοικίας Εντάσσεται 
μονιμοποιούμενος δι ’ άποφάσεως τού Διοικη

τικού Συμβουλίου καί μετά σύμφωνον γνώμην 
του ‘ Υπηρεσιακοί) ΣυμβουλίοΤ» του Ο.Ε.Κ.καί 
Επί τφ διά τού παρόντος καθοριζομένψ ώς 
δευτέρου εΙσαγωγικοΟ βαθμού Εν τω κλάδψ 
διοικητικών Οπαλλήλων τψ 3ω ε ις  των παρ’ 
αύτω υπηρετούντων Εκτάκτων Επί συμβάσει 
διοικητικών Οπαλλήλων Εκ των κεκτημένων 
ύπερεικοσαετή εΟδόκιμον Οπηρεσίαν παρά τψ 
Δημοσίψ η Νομικφ Προσώπω Δημοσίου Δικαίου 
Εξ ης πενταετή τοιαύτην παρά τφ Ο.Ε.Κ.,ώς 
καί τά υπό του κανόνισμού περί συγκροτήσε- 
ως τών Οπηρεσιών αύτού άπαιτούμενα τυπικά 
προσόντα διορισμού ε ίς  τόν πρώτον(1 )είσα- 
γωγικόν βαθμόν τού άνωτέρου κλάδου,κατά 
παρέκκλισιν των περί Ορίου ήλικίας διατά
ξεων τής παρ.1 τού άρθρ.16 τού Νόμ.1811/ 
1951, Εν συνδυασμψ προς τάς τοιαύτας τού 
αρθρ.7 παρ.1 τοΟ άπό 23/31.12.55 Β.Δ /τ ο ς .

2 . (Παρατίθεται άνωτ.σελ.32,02).

"Αρθρ.14.-* Η Ισχύς του παρόντος Ν.Δ/τος 
δρχεται άπό τής πρώτης τού μεθεπομένου τής 
δημόσιεύσεώς του μηνός,Εκτός δν άλλως Ορί
ζετα ι ε ίς  τάς Επί μέρους δ ια τά ξεις .

Διά τάς λοιπάς δ ια τά ξεις  βλ.τόμ.39Γ
σ ελ .1012,01.

14. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
’ Αριθ.43328/2521 της 10/31 ΜαΓου 1965 

(ΦΕΚ Β*351)
Περί προσθήκης μεταβατικής διατάζεως είς  

τό τέλος τού Κανονισμοί), περί σειράς 
προτεραιότητος κλπ.τού Ο.Ε.Κ.

"Εχοντες Οπ’ οψιν:
ΐ)Τάς δ ια τά ζεις των αρθρ.1,4 παρ.2 Εδάφ. 

β,Εν συνδυασμφ πρός τάς τοιαύτας τού δρθρ. 
6 τοΟ Ν.Δ.2963/54 Ππερί ίδρύσεως Αύτονόμου 
' ΟργανισμοΟ’ Εργατικής Κατοικίας".

2) Τήν 6π’ άριθ .63042/1971/20.11.56 άπό- 
φασιν ήμών,"περί Εγκρίσεως Κανονισμοί) σει
ράς προτεραιότητος καί τρόπου διά τήν άπό- 
κτησιν της προσφερομένης Οπό τού ΟΕΚ είς  
τούς Εργάτας καί υπαλλήλους κατοικίας".

3 ) Τάς Οπ’ ά ρ ιθ .19/8.4.65 καί 20/15.4.65 
άποφάσεις τού Διοικητικοί) Συμβουλίου τού 
ΟΕΚ,Οποβληθεί σας ήμιν διά της ύπ’ άριθ .5954 
/20.4.65 άναφοράς τού ’ Οργανισμοί) τούτου, 
&ποφασίζομεν:

Έγκρίνομεν τάς Οπ’ ά ρ ιθ .19/8.4.1965 καί 
20/15.4.65 άποφάσεις τοΟ Διοικητικού Συμ
βουλίου τού’ Οργανισμού'Εργατικής Κατοικίας^ 
περί προσθήκης μεταβατικής διατάζεως είς  
τό τέλος τού Κανονισμού, "περί σειράς προ- 
ταραιότητος κλπ.τοΟ ΕΟΚ"έχούσας ώς άκολού- 
θως:

"Προκειμένων’ Εργατοϋπαλλήλων κληρωθέντων 
ε ίς  προηγηθείσας διανομάς καί στερηθέντας 
της κληρωθείσης κατοικίας λόγω Ελλείψεως

(Α ν τ ί  τß» οελ Aft.73(ß)-68,75) Σ«λ.68,73(γ)


