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Άρθρο μόνο
Οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού Ύδρευσης θεσσαλονίκης που δεν έχουν επικουρική ασφάλιση υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα Επικουρικής
Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ)
από την 1 η του επόμενου μήνα της δημοσίευσης του παρόντος.
Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαΑσφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 1995

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.

γανισμού Ύδρευσης θεσσαλονίκης, που διατυπώθηκε στην
από 13/6.9.1994 συνεδρίαση του.
8. Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α., που διατυπώθηκε στην
361/43/8.12.1994 απόφαση του.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του νομικού προσώπου
του Οργανισμού Ύδρευσης θεσσαλονίκης.
10. Την με αριθ. 33/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλϊου
Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(1)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα Επικουρικής
Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑΤΕΑΜ) των επικουρικά ανασφάλιστων τακτικών υπαλλήλων του Οργανισμού Ύδρευσης θεσσαλονίκης (ΟΥΘ).

ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 του Ν.
1.140/1981 (Α'68).
2. Το άρθρο 6 του Ν. 1358/1983 (Α' 64).
3. Τα άρθρα 23, παρ. 1, στοιχ. στ' και 24 παρ. 1 και παρ. 2,
στοιχ. γ', 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ' του Ν. 1558/1985
(ΑΙ 37).
4. Την 2024/1993 (Β' 833) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
5. Το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α' 154).
6. Το άρθρο 1 παρ. 3, περίπτ. β'τουΠ.Δ/τος231/1986(Α'
97).
7. Τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ-

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

(2)
Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης των Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. (Π.Δ. 419/
1980,115 Α).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 940/1979 "περί συστάσεως παρά τω ΤΑΙΣΥΤ».
α) Κλάδου Κυρίας Ασφαλίσεως των Φωτοειδησεογράφων
και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεοράσεως και
β) Κλάδου Κυρίας Ασφαλίσεως των Ανταποκριτών του Ξέ-

3186

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

νου Τύπου και υπαγωγής των εις την ασφαλίσιν του κλάδου
Ασφαλίσεως Ασθενείας και Μητρότητας του ΙΚΑ και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" (157 Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 27 παρ. 1 του Ν.
1558/985 (137 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.
437/1985 (157 Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν 1558/1985 που
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν 2081 /1992 (154 Α).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (102 Α).
5. Την Φ 54/1133/18.7.1985 (ΦΕΚ 467 Β) απόφαση του
Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Φ 54 Β/1072/
23.6.1992 (ΦΕΚ 438 Β) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6. Την 2024/26.10.1993 απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
"Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φοίβο Ιωαννίδη" (833 Β).
7. Την γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Ασφαλίσεως Ιδιοτήτων Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου που
διατυπώθηκε κατά την 55/2.12.1993 συνεδρίαση του.
8. Την γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που
διατυπώθηκε κατά την 51 /2.11.1994 συνεδρίαση του της ΚΖ
περιόδου.
9. Την συνταχθείσα σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.
2084/92 (165Α') αναλογιστική μελέτη για τον Κλάδο Κύριας
Ασφάλισης των Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του ΤΑΙΣΥΤ.
10. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
των Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και
Υπαλλήλων Τύπου (Ν.Π.Δ.Δ.) ύψους 14.920.416 δρχ. περίπου για το οικονομικό έτος 1995 και 11.052.160 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη.
Η δαπάνη που προκαλείται για το οικονομικό έτος 1995,
κατά το ποσό των 14.210.000 δρχ. θα καλυφθεί από την αύξηση των εισφορών και κατά το ποσό των 710.416 δρχ. θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους Κ.Α.Ε.
0611, 0615, 0618, 0636, 0637 του προϋπολογισμού του εν
λόγω Κλάδου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 3.067.000,
32.595.000, 10.748.000, 5.802.000 και 1.934.000 δρχ.
αντίστοιχα.
11. Την 24/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1

ρίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαΑσφαλίσεων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 1995
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΝ

ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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(3)
Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 44, 50 παρ. 3 και 6 παρ. 6
του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία του Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», (Α' 87), όπως η τελευταία αυτή
διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/
1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α' 173), β) του άρθρου 29 Α' του Ν. 1558/1985,
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α'
154).
2. Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανωτάτης Παιδείας αν και ζητήθηκε τούτο με το υπ' αριθμ. Β1 /515/
12.9.1994 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 12168/
1982.
3. Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής (συνεδριάσεις 468/
30.12.1992 και 470/3.2.1993 και της Συγκλήτου (συνεδρίαση 6η/14.4.1994) του Πολυτεχνείου Κρήτης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την 671/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1

Επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
1. Ο πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ο οποίος ορίζεται ως
«Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης» έχει
ως κύρια δραστηριότητα του την ενασχόληση με την τεχνολογία της παραγωγής και τη διοίκηση - διαχείρηση των μονάδων
Άρθρο 2
παραγωγής είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους
Η παρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 419/1980, που αντικαταεπιστήμονες.
στάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 66/1986 (27Α) και τροπο2. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
ποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 341 /1992 (168Α), αντικαθίέχει
τα εφόδια ως στέλεχος ή ελεύθερος επαγγελματίας να
σταται ως εξής:
«3. Ως μισθός επί του οποίου υπολογίζεται η σύνταξη λαμ- προετοιμάσει και να προχωρήσει στην επιστημονική λήψη
βάνεται το 80% του 40πλάσιου του κατώτατου ημερομισθίου αποφάσεων μετά από εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης
(στατιστική θεώρηση) και πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά».
ξεων (δυναμική θεώρηση). Ο Μηχανικός Παραγωγής και ΔιοίΆρθρο 3
κησης καλύπτει ανάγκες που η σύγχρονη κοινωνία και παραΗ ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από την πρώτη του γωγή δημιουργούν.
3. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
επομένου μήνα εκείνου της δημοσίευσης του στην ΕφημεΤο πρώτο εδάφιο της περ. α του άρθρου 8 του Π.Δ. 419/
1980 (115Α") αντικαθίσταται ως εξής:
«Εισφορά του ασφαλισμένου ίση με το 10% του 40 πλάσιου
του κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως
ισχύει κάθε φορά».

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3187

έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής
στ. Σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη συστημάτων παραγωδραστηριότητες:
γής και εκμετάλλευσης ρευστών υπό υπόγειους ταμιευτήρες
α. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικα- (υδρογονάνθρακες, γεωθερμικά ρευστά κ.τ.λ.).
ζ. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάσταση
σίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατα- περιβάλλοντος σε περιοχές εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων.
νομή επισκευαστικών πόρων, προ-γραμματισμός συντήρησης
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέκαι αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγμαάλλες συγγενείς δραστηριότητες.
τος.
β. Έρευνα σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της καταΑθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1995
σκευής πάσης φύσης προϊόντων, με την βοήθεια ηλεκτρονιΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κών υπολογιστών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
γ. Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. Ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών,
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη τεχνικοί
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέΤα Μέλη
ρους συστημάτων παραγωγής. Ως σχεδίαση συστημάτων παΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ, ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
των (και εν γένει των σταθμών παραγωγής) χωρίς να αγνοείται
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
και η παράμετρος «ανθρώπινο δυναμικό».
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
ε. Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ
άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητιΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ
κό-τεχνικό σύστημα δημόσιες επιχειρήσεις, ιδιωτικές και ορΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
γανισμοί και βιομηχανικές μονάδες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
στ. Χρονικός και τεχνικο-οικονομικός προγραμματισμός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ
έργων.
ζ. Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν την οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκηΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 72
σης.
(4)
η. Μελέτες ανάλυσης αγοράς και προώθησης προϊόντων με Καθορισμός ωρολογίων και αναλυτικών Προγραμμάτων
επιστημονικές μεθόδους.
για την ειδικότητα Κοτπικής - Ραπτικής - Ετοίμων Εν4. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
δυμάτων των ημερησίων Τεχνικών - Επαγγελματικών
έχει την δυνατότητα εγγραφής του στο Μητρώο ΕργοληπτιΣχολών (ΤΕΣ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
κών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
έργα.
Έχοντας υπόψη:
Άρθρο 2
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 παράγραφος 9 εδάφιο δ' και
Επαγγελματική κατοχύρωση Πτυχιούχων
24 παράγραφος 2 εδάφιο γ' του Ν. 1566/1985 (Α' 167).
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
2. Την αριθμ. 33/1994 πρόταση του Τμήματος Τεχνικής
1.0 πτυχιούχος του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) τφυ Παιδαγωγικού Ιντου Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος ορίζεται ως «Διπλωμα- στιτούτου.
τούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων» έχει ως κύρια δραστη3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγμαριότητα του την αναζήτηση, εξόρυξη, επεξεργασία και εν γέ- τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπονει εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων.
λογισμού.
2. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων έχει τη
4. Την αριθμ. 643/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστη- Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
ριότητες:
θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
α. Μελέτη και επίβλεψη έργων για την ανίχνευση και τον
Άρθρο 1
εντοπισμό ορυκτών πόρων με γεωτρήσεις, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές και άλλες σύγ1 Τα διδασκόμενα μαθήματα και οι αντίστοιχες ώρες της
χρονες μεθόδους.
εβδομαδιαίας διδασκαλίας της Α' τάξης των ημερησίων
β. Εκπόνηση, επίβλεψη και εφαρμογή οικονομικοτεχνικών Τ.Ε.Σ. για την ειδικότητα Κοπτικής - Ραπτικής - Ετοίμων Ενμελετών για την επιφανειακή ή υπόγεια εκμετάλλευση βιομη- δυμάτων ορίζεται ως εξής:
χανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων.
Α'τάξη
γ. Συμμετοχή στη μελέτη και επίβλεψη γεωτεχνικών έργων
όπως διακινήσεις εδαφών, διάνοιξη σηρράγων, σταθεροποίηση πρανών κ.τ.λ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙδ. Σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη διαδικασιών εμπλουτιΔΙΕΙΑΣ
Ωρες την εβδομάδα
σμού και ποιοτικής αναβάθμισης μεταλλευμάτων βιομηχανιΝέα
Ελληνικά
2
κών και ενεργειακών ορυκτών.
Μαθηματικά
2
ε. Αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για τη
1
Φυσική
δημιουργία τυποποιημένων βιομηχανικών υλικών και προϊόΞένη Γλώσσα (Αγγλικά)
2
ντων (κεραμικά, πυρίμαχα, γυαλιά κονιάματα κ.τ.λ.).

