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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Τροποποίηση της Πράξης ΕΝΠΘ 115/3/21.12.83 που 
παρέχει στις συνεταιριστικές οργανώσεις την ευχέ¬ 
ρεια επιλογής χρηματοδότησης με επιτόκιο 18,5% σε 
συνδυασμό με είσπραξη διαφοράς τάκων 6%.16 

Ρύδμιση κτηνοτροφικών χρεών προς την Αγροτική Τρά¬ 
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διόρ-δωση σφαλμάτων στο Π.Δ. 65/84 αρμοδιότητας Υπ. 
Εμπ, Ναυτιλίας.16 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
- (ΐ) 
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Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην ΕΡΤ — 2. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρ-δρου 50 παρ. 1 του Ν.Δ. 321/1969 

«περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 205 τ. Α'). 
2. Την υπ" αρι-δ. 0548/382/19.9.1983 απόφαση του ΙΙρω- 

δυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-δεση αρμοδιο¬ 
τήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 548 τ. Β'). 

3. Την με αρ:·δ. Υ.6/1984 απόφαση του IIρω-δυπουρνού 
(ΦΕΚ 32 τ. Β'). ' 

4. Την απ’ αριΔ. 821/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας με πρόταση του Υπουργού Άνευ Χαρτοφυ¬ 
λακίου και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: 

Άρ-δρο μόνο. 

1. Συνιστάται στην ΕΡΤ 2 πάγια προκαταβολή για την 
αντιμετώπιση δαπανών η πληρωμή των οποίων λόγω της φύ¬ 
σης τους δεν μπορεί να αναβλη-δεί μέχρι περάτωσης της δια¬ 
δικασίας αναγνώρισης και δικαιολόγησες τους. 

2. Ο: ανωτέρω δαπάνες -δα βαρύνουν τον τακτικό προϋπο¬ 
λογισμό του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και συγ¬ 
κεκριμένα το φορέα 05/700. 

( -70ν Υπουργό Άνευ Χαρτοφυλακίου ανα-δέτουμε τη δημο¬ 
σίευση και εκτέλεση του παρόντος. 

Αδήν.α, 27 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΛΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ 
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Διορισμός των Μελών των Διοικητικών Δικαστηρίων περί 
Στρατιωτικών Επιτάξεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη; 
α. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρδρου 7 του Ν.Δ. 

3983/59 «περί μέτρων τινών προς βελτίωση της λειτουρ- 
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γίας των δημοσίων υπηρειχιών» (ΦΕΚ 19|Ύ/23.9.&9 τ. Α'). 
β. Την με αριθμό Φ.072.2/18/Β 3230/Σ 2945/7.7.82 

Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
για ανάθεση) αρμοδιοτήτων Υπουργού Βθν ικτ/ς Άμυνας 
στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 471/9.7.82 τ. Β'). 

γ. Την με αριθμό 751/198|3 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Επικράτειας. Ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προε¬ 
δρίας της ^Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Υφυπουργού Εόνί¬ 
κης Άμυνας, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 

Ο διορισμός και η παράταση της θητείας των τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών Διοικητικών Δικαστηρίων 
Στρατιωτικών Επιτάξεων, τα οποία προδλέπονται από το 
άρθρο 32 του Ν. 4442/29 «περί Στρατιωτικών και Ναυτι¬ 
κών Εισφορών και Ναυλώσεων», όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 1 του Ν.Δ. 380/47 και άρθρο 12 του Νί.Δ. 611/ 
1977, γίνεται με απόφαση του κατά τόπον αρμοδίου Νομάρχη 
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

, Στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο¬ 
σίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦ)ΓΟΣ ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΛΡΗΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ X. ΖΑΚΟΛΙΚΟΧ 

εσωτερικόν 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΣ 

ίο) 
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Σύσταση Ιδρύματος με το όνομα «Δημοτικό Γηροκομείο Λι- 
μενος Βαθίος Σινιού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του Δημοτι¬ 
κού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 1065/1980), όπως αντι- 

αντίστοιχα με τα άρθρα 19 και 20 του Ν. 
1270/1982 «Τροποποιήσεις του δημοτικού και κοινοτικού 
κώδικα κλπ.». 

2. Την αριθ. 108/1983 απόφαση του δημοτικού συμβου¬ 
λίου Σαμιων του Νομού Σάμου. 

3. Την αριθ. 807 της 28.11.1983 γνωμοδότηση του Συμ¬ 

βουλίου της Επικράτειας, με πρόταση των Υπουργών Εσω¬ 
τερικών και Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 

ΐο-κΣτ0 ?*λθς *** του Β. Δ/τος της 31.1. 
Ρ*Τ, «**Ρ> σχάσεως Δημοτικού Γηροκομείου Λιμένος— 
Βαθεος-Σάμου,, (ΦΕΚ 47/1955 Α') προστίθεται παρά¬ 
γραφος 4 που έχει ως εξής: 

<<^·.·^'° ι®Ρομ« διοικειται από διοικητικό συμβούλιο που 
απαρτίζεται απί τους: 

α) Δήμαρχο ως πρόίεβρο και 

λιο ^ ©κΙλίδγοντΌΡι οακό το &τρ&ι:ΐ7Χ) σικλβού- 

Ενα από τα μέλη «>τά εκλέγεται από το διοικητικό συμ¬ 
βούλιο ως αντιπρόεδρός του. 

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται δύο δημοτι- 
χαι σύμβουλο·., ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ίδρυμα 
που ορίζεται από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων στο 
ίδρυμα και τρία πρόσωπα που έχουν ανάλογη επαγγελματική 
η, κοινωνική δράση **- ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκο¬ 
πό του ιδρύματος». 

2. Κάθε προγενέστερη διάταξη που. αντίκειται στην πα¬ 
ρούσα καταργείται. 

Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

(4) 
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Μετονομασία συνοικισμού της Κοινότητας Πιστιανών 
του Νομού Άρττ,ς. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του δημοτι¬ 
κού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1065/80), όπως αντικατα- 
στάθημαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 
1270/82, ως και του άρθρου 215 του ίδιου κώδικα. 

2. Την πρόταση του κΟΊνοτικού συμβουλίου Πιστιανών του 
Νομού Άρτης, που εκφράστηκε με την 14/5.6.8& απόφαση 
αυτού. 

3. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του 
1 πουργειου Εσωτερικών που εκφράστηκε κατά τη συνεδρία¬ 
ση αυτού της 1.11.83. 

4. Την 58530/12.7.82 κοινή απόφαση των Πρωθυπουρ¬ 
γού και Υπουργού Εσωτερικών με την οποία μεταβιβάστηκαν 
αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Εσωτερικών που δημοσιεύ- 
θηκε στο 474/13.7.82 ΦΕΚ τεύχος Β'. 

5. Την 851 της 12>ης Δεκεμβιρίφ 1983 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 

Ο συνοικισμός Μαχαλάς της Κοινότητας Πιστιανών ττ,ς 
Επαρχίας και του Νομού Άρτης, μετονομάζεται σε «Καλ¬ 
λιθέα, η». 

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 

Αθήνα, 25 Φείβρουαριου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ 
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Μετονομασία συνοικισμών της Κοινότητας Σταροχωρίου 
το» Νομού Αχαΐας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις τη,ς παρ. 1 του άρθρου 11 του δημοτι¬ 
κού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1065) όίπως οντκκατοστάθη- 
*"«* τιφ διατάξεις της πα|ρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 1270/ 
1982 ως και του άρθρου 215 του ίδιου κώδικα. 

2. Την πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου Σταροχωρίου 
του Νομού Αχαΐας, που εκφράστηκε με την 22/5.4.83 από¬ 
φοιτη ««του. 

3. Τη( σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του 
Γπουργειου Εσωτερικών, που εκφράστηκε κατά τη συνεδρία¬ 
ση αυτού της 1.11.83. ? 
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4. Την 38530/12.7.82 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού- **ι Υπουργού Εξωτερικών με την οποία μεταβιβάστηκαν 
αρμοδιατ η|τες στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, του δημοσιεύ¬ 
τηκε στη 474/18.7.82 ΦΕΚ τεύχος Β'. 

5. Την 804 της 12ης Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 
Οι συνοικισμοί Ζώγας και Σταροχώριον της Κοινότητας 

Σταροχωρίου της Επαρχίας Πατριόν του Νομού Αχ αίας, 
μετονομάζονται «Κάτω Σταροχώρι, το» και «Άνω Σταρο- 
χώρι, το» «αντίστοιχα. 

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 

Αθήνα, 25 Φεβρουάριου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
υ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΊΏΛΝΝΟΥ 

(6.» 
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Μετονομασία της Κοινότητας Σταυροπηγίου 
του Νομού Ευρυτανίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του δημοτικού 

και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1065/80), όπως αντικαταστά- 
·3ηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 
1270/82 ως και του άρθρου 215 του ίδιου κώδικα. 

2. Την πιρόταστ, τοο κοινοιχΊΐκού συμβουλίου Σταυροπηγίου 
του, Νομοΰ Ευρυτανίας που εκφράστηκε με την 20/29.5.83 
απόφαση αυτού. 

^ 2. Την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών Κυ 
Ιπουργείου Εσωτερικών, που εκφράστηκε κατά τη συνεδρία¬ 
ση αυτοΰ της 11,1.83. 

4. Την 58530/12.7,82 κοινή απόφαση των Πρωθυπουρ¬ 
γού και Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία μεταβιβάστηκαν 
αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, που δημοσι¬ 
εύτηκε στο 474/13.7.83 ΦΕΚ τεύχος Β'. 

5. Την 863 της 12ης Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση του 
Συμβφλίαυ της Επιικρα|τείας, με πρόταση του Υφυπουργού 
Ετωτε,ρ ικιών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 
Η Κοινότητα, Σταυροπηγίου της Επαρχίας και του Νομού 

Ευρυτανίας, μετονομάζεται σε Κοινότητα 'Αμπλιανης και ο 
ομώνυμος συνοικεοίμός Σταυ,ροπήγιον μετονομάζεται σε «Άμ- 
πλιανη, η». 

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του διατάγματος αυτοΰ. 

Αθήνα, 26 Φεβρουάριου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΛΠ ΑΤΟ ΑΜΝΟΥ 

(7) 
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Μετονιμασία συνοικισμού τθυ Δήμου Ελευθερουπόλεως του 
Νομού Καβάλας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

'Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του δημοτι¬ 

κού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1065/80), όπως αντινοτα- 

σταθήκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του 
Ν. 1270/1982, ως και του άρθρου 21'5 του Ιδιου κώδικα. 

2. Την πρόταση του δημοτικού συμβουλίου Ελεοθερουπό- 
λεως ταυ Νομού Καβάλας που εκφράστηκε με την 125/30. 
5.1983 απόφαση αυτού. 

3. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών που εκφράστηκε κατά τη συνεδρία*· 
ση αυτού την 1.11.83. 

4· Την 98530/12.7.82 κοινή ιαπόφαση των Πίρωθυπείΐιρ- 
γου και Υπουργού (Ετωιτε,ριικών με την οποία μεταβιβάστηκαν 
αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, που δημοσιεύ¬ 
τηκε στο 474/13.7.1982 ΦΕΚ Τεύχος Β'. 

5. Την 860 της 12ης Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 

Ο συνοικισμός Βλάχικα του Δήμιου Ελευθερουπόλεως της 
Επαρχίας Παγγαίου του Νομού Καβάλας μετονομάζεται σε 
«Νέο Σαράκο, το». 

Στον , Υφυπουργό Εσωτεριικών αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του διατάγματος αμτού. 

Αθήνα, 25 Φεβρουάριου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗ! ΠΑΠΑΊΏΛΝΝΟΥ 
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Μετονομασία συνοικισμού της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου 
του Νομού Κορινθίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του δημοτι¬ 
κού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1066/80), όπως αντικατα- 
στάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
Ν. 1270/82, ως και του άρθρου 215 του ίδιου κώδικα. 

2. Την πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου Αρχαίας Κ> 
ρίνθου του Νομού Κορινθίας, που εκφράστηκε με την 31/ 
7.4.83 απόφαση αυτού. 

% 3. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών ιου 
Υπουργείου Εσωτερικών που εκφράστηκε κατά τη συνεδρίαση 
αυτού της 1.11.83. 

4. Τη 58530/12.7.82 κοινή απόφαση των Πρωθυπουρ¬ 
γού και Υπουργού Εξωτερικών με την οποία μεταβιβάστηκαν 
αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Εσωτερικών που δημοσ’-ού- 
θηκε στο 474/13.7.82 ΦΕΚ τεύχος Β'. 

5. Την 861 της 12ης Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση τοι 
Συμδφλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υφυπουργού 
Εσω'τερικών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 

Ο συνοικισμός Κοράκου της Κοινότητας Αρχαίας Κόριν¬ 
θου της Επαρχίας και του Νομού Κορινθίας, μετονομάζετα 
σε «Αρχαίο Λιμάνι, το». 

Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευα, 
και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 

Αθήνα, 25 Φεβρουάριου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗ! ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟ 
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(9) 
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Μετονομασία της Κοινότητας Κάτω Λιποχωρίου του Νο- 
μσό Π άλλης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του δημοτι¬ 
κού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 1065/80), όπως αντικατα- 
στάΔηχαν μ* τις διατάξεις της παρ. 4 του άρΔρου 1 του 
Ν. 1270/82, ως και του άρθρου 215 του ίδιου ως άνω κώ¬ 
δικα. 

2. Την πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Λ’.ποχω- 
ρ:ου τ:υ Νομού Πέλλης χου εκφράστηκε με την 19/10.3.83 
απόφαση αυτού. 

3. Τη σύμφωνη ρώμη ταυ Συμβουλίου Τοπωνυμιών του 
Υπουργείου Εσωτερικών που εκφράστηκε κατά τη συνεδρίαση 
αυτού της 2.11.83. 

4. Την 58530/12.7.82 κοινή απόφαση των Πρωθυπουρ¬ 
γού και Υπουργού Εξωτερικών με την οποία μεταβιβάστηκαν 
αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Εξωτερικών, που δημοσιεύ¬ 
τηκε στο 474/13.7.82 ΦΕΚ Τεύχος Β'. 

5. Την 857 της 12ης Δεκεμβρίου 1983 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, αποφασίζουμε: 

ΆρΔρο μόνο. 

Η Κοινότητα Κάτω Λιποχωρίου της Επαρχίας Εδέσσης 
του Νομού Πελλης μετονομάζεται σε Κοινότητα Λιποχωρίου 
και ο ομώνυμος συνοικισμός Κάτω Λιποχωρίου μετονομάζεται 
α Αιποχώριο, το. 

Στον Υφυπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 

Αδήνα, 25 Φεβρουάριου 1984 

η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ο υφυπουργοί ειητΕΡίκηκ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗ! ΠΑΠΛΊΏΛΝΝΟΥ 

(10) 
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Προσόντα και προϋποθέσεις για την κατάληψη Δέσης διδα¬ 
κτικού ερευνητικού προσωπικού στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατοχή 
διδακτορικού διπλώματος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 14 (παρ. 8), 35 (παρ. 
3), 45 (χαρ. 16) και 50 (παρ. 1) του Ν. 1268/1982 
(ΦΕ1Κ 87, τ. Α') και β) του άρθρου 48 (παρ. 7) του Νό¬ 
μου 1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ. Α'). 

2. Την αριΔ. Η 5421/82 απόφαση με τίτλο «ανάόεση αρ¬ 
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και θρη¬ 
σκευμάτων »(ΦΕΚ 474 Β'). 

3·( Τις αριΔ. 22/84 και 134/84 γνωμοδοτήσεις του Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουρ¬ 
γού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: 

ΆρΔρο 1. 

Η αναφε,ρόμενη στο άρΔρο 14 (παρ. 1) ταυ Ν. 1268/82 
προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάλη¬ 
ψη Δέσης διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε 
Α.Ε.Ι; δεν ισχύει στις παραπάνω περιπτώσεις, για τις οποίες 
δεν *ίναι δυνατή ή συνήΔης η εκπόνηση διδακτορικής δια¬ 
τριβής: 

I) Προκειμένου περί Δέσεων Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε το¬ 
μείς των τμημάτων αρχιτεκτόνων μηχανικών και οι οποίες 
προκηρύσσονται για ένα ή και περισσότερα από τα γνωστικά 
αντικείμενα των αρχιτεκτονικών συνΔέσεων και κτιριαλσγίας, 
της αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων, της διακοσμητικής 
της αρχιτεκτονικής τοπίου, της αρχιτεκτονικής υπαίΔριων 
χώρων και της οικοδομικής με κατεύθυνση συνΔετική. 

II) Προκειμένου περί Δέσεων Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε το¬ 
μείς των τμημάτων αρχιτεκτόνων μηχανικών και των τμη¬ 
μάτων καλών τεχνών και οι οποίες προκηρύσσονται για ένα 
ή και περισσότερα από τα γνωστικά αντικείμενα της ζωγρα¬ 
φικής, της πλαστικής, της γλυπτικής, της χαρακτικής και 
των εφαρμοσμένων τεχνών. 

ΆρΔρο 2. 

1. ΙΙροϋπόΔεση για εκλογή σε Δέση Δ.Ε.Π. προκειμένου 
για την περίπτωση (I) του άρΔρου 1 του παρόντος, είναι η 
κατοχή πτυχίου αρχιτέκτονα μηχανικού Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
ισότιμου τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού. 

2. Για την εκλογή σε Δέση λέκτορα καΔορίζονται τα α- 
κόλουΔα κριτήρια αξιολόγησης: 

α) Αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό ή αρχιτεκτονικό έργο υ¬ 
ψηλής στάθμης, πραγματοποιημένο ή μελετημένο ή βράβευ¬ 
ση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. 

β) Μεταπτυχιακές σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου σε 
σχετική γνωστική περιοχή με αντίστοιχο τίτλο. 

γ) Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε έγκυρα περιοδικά ή 
σε αυτοτελές βιβλίο. 

δ) Τουλάχιστον διετής εκπαιδευτική πείρα σε οποιαδήπο¬ 
τε δαΔμίδα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε αναγνωρι¬ 
σμένα σχολεία ή ιδρύματα του εξωτερικού ή συνδυασμός των 
παραπάνω. 

Η κρίση βασίζεται σε συνεκτίμηση των παραπάνω κριτη¬ 
ρίων. 

3. Για την εκλογή ή εξέλιξη στις επόμενες βαΔμίδες του 
Δ.Ε.ΙΙ. (επίκουρου καΔηγητή, αναπληρωτή καΔηγητή και 
καΔηγητή) ισχύουν τα ίδια γενικά κριτήρια προσαρμοσμένα 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της δαΔμίδας και με την πρόσ- 
Δετη απαίτηση αυτοδύναμης διδασκαλίας δύο, τεσσάρων ή 
εξι *των αντίστοιχα στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο. 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το επιστημονικέ και 
το καλλιτεχνικό ή αρχιτεκτονικό έργο ενός υποψηφίου είναι 
ιδιαίτερα υψηλής σταΔμης ή ο υποψήφιος είναι ή δοετέλεσε 
καΔηγητής Α.Ε.Ι. της χώρας, ή ομοταγούς του εξωτερι¬ 
κού, είναι δυνατή η εκλογή ή εξέλιξη κατά τις προηγούμε¬ 
νες παραγράφους, χωρίς τον περιορισμό του απαιτούμενου ε¬ 
λάχιστου χρονου αυτοδύναμης διδασκαλίας ή εκπαιδευτικής 
πείρας και μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της εισηγητι¬ 
κής επιτροπής. Ειδικότερα για εκλογή στη δαΔμίδα του κα- 
Δηγητη, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, το καλλιτεχνικό 
ή αρχιτεκτονικό έργο του υποψηφίου Δα πρέπει να έγει διε- 
Δνή αναγνώριση. 

ΆρΔρο 3. 

1. ΠροϋπόΔεση για εκλογή σε Δέση Δ.Ε.Π., προκειμέ¬ 
νου για την περίπτωση (II) του άρΔρου 1 του παρόντος εί- 
ναι, για μεν τις Δεσεις των τμημάτων καλών τεχνών η κα- 
τοχη πτυχίου καλών τεχνών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου 
τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, για δε τις Δέσεις 
των τμημάτων αρχιτεκτόνων μηχανικών η κατοχή είτε πτυ¬ 
χίου καλών τεχνών είτε πτυχίου αρχιτέκτονος μηχανικού ή 
ισοτίμου τίτλου ομοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού. 

2. Για την εκλογή σε Δέση λέκτορα καΔορίζονται τα ακό- 
λουΔα κριτήρια αξιολόγησης: 

α) Αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο υψηλής στάΔμης. 
β) Συμμέτοχη σε ομαδικές εκΔέσεις τέχνης ή πραγματο¬ 

ποίηση ατομικών εκΔέσεων. 
γ) Μεταπτυχιακές σπουδές ή δημοσιεύσεις σε Δέματα Δε- 

ωρίας της τέχνης ή σ« γενικότερα καλλιτεχνικά Δέματα. 
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ϊ) Τουλάχιστον διετής εκπαιδευτική πείρα σε οποιαδήπο- 
-Λ ψαδμίδα της «κπαίδ«υσης στην Ελλάδα ή σε αναγνωρι¬ 
σμένα σχολεία ή ιδρύματα του εξωτερικού ή συνδυασμός των 
παρακάνω. 

Η κρίση βασίζεται σε συνεκτίμηση των παραπάνω κριτη- 

ρίων. , 
3. α) Για την εκλογή ή εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες 

του Δ.Ε.Π. (επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή 
και καθηγητή) ισχύουν τα ίδια γενικά κριτήρια, προσαρμο¬ 
σμένα ανάλογα με τις αυξανόμενες απαιτήσεις της κάδε 
βαδμίδας. , , 

6) Ειδικότερα προκειμενου για εκλογή η,εξφλιςη στη 
βαδμίδα του καδηγητή, δα συνεκτιμάται κατά πόσο « συ¬ 
νολικό έργο του υποψήφιου έχει αναγνωρισδει σε εδνικο η 
διεδνές επίπεδο για τη συμβολή του στην τέχνη και έχει γί¬ 

νει αντικείμενο κριτικής και μελέτης. 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το καλλιτεχνικό έργο 
ενός υποψήφιου είναι ιδιαίτερα υψηλής σταδμης^και διεδνως 
αναγνωρισμένο, είναι δυνατή η εκλογή η εξελιξη κατα τις 
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα απο τεκμηριωμένη πρό¬ 
ταση της εισηγητικής επιτροπής, χωρίς να απαιτείται η κα¬ 
τοχή των προδλεπομένων στην παράγραφο του παρόντος αρ- 

δρου τίτλων. 

Άρδρο 4. 

1. α) Ο* μη διδάκτορες επιμελητές, βοηδοί και επιστημονι¬ 
κοί συνεργάτες κάτοχοι πτυχίου αρχιτέκτονα μηχανικού ελ¬ 
ληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου τίτλου ομοταγοΰς Α.Ε.Ι. του εξω¬ 
τερικού, οι οποίοι κατά την έναρξη της ισχύος του Ν. 1268/ 
1982 υπηρετούσαν σε έδρες ή εργαστήρι» Α.Ε.Ι. που κάλυ¬ 
πταν ένα ή και περισσότερα από τα αναφερομενα στην περί¬ 
πτωση (I) του άρδρου 1 του παρόντος, γνωστικά αντικείμε¬ 
να κρίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια του αρδρου 2 (παρ. 2) 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος για ένταξη σε δέση 
λέκτορα, στην οποία και μετατρέπεται η κατεχδμενη δέση 
σε περίπτωση δετικής κρίσης. ( , 

0) Η κρίση των μη διδακτόρων επιμελητών, βοηδων και, 
επιστημονικών συνεργατών για ένταξη σε δέση λέκτορα γί¬ 
νεται από την γενική συνέλευση του τμήματος, οτην οποία 
δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη του Δ.Ε.11. Η διαδικα¬ 
σία κρίσης για όλους τους υποψήφιους πρεπει να εχει περα- 
τωδεί μέσα σε προδεσμία τριών μηνών απο τη δημοσίευση 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος. , 

γ) Όσοι από τους υπηρετούντες μη διδάκτορες επιμελη¬ 
τές και βοηδούς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προ¬ 
εδρικού διατάγματος έχουν πραγματική συνολική υπηρεσία 
_ ο'_>ν«τ·Λ. ο -/«ήνια τ.οίνονΐ3ίΐ *λατά προ~ερ3Κ)- 

είρίχαί διατάγματος. 
δ) Όσοι από τους υπηρετούντες μη διοακτορες επιρ.. ,- 

τές βοηδούς και επιστημονικούς συνεργάτες των προηγουμέ¬ 
νων εδαφίων κοιδούν δετικά για την δαδμιδα του λέκτορα 

εντάσσονται ως εξής: , , . <>Λ„ 
ι) Όσοι κατέχουν μόνιμες δ εσείς επιμελητών η «η-υω/ 

εντάσσονται σε προσωποπαγείς μόνιμες δέσεις λεκτορών. 

ιι) Όσοι δεν κατέχουν μόνιμες δέσεις, επιμελητών η Οο- 
ηδών καδώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες κρίνονται αμέ¬ 
σως για μονιμοποίηση σε προσωποπαγείς μόνιμες δεσε.ς λε 
κτόρων εφόσον έχουν συμπληρώσει τρ-.ετή συνολική υπηρεσία 
σε Α.Ε.Ι. ως επιμελητές βοηδοί και επιστημονικοί σύνεργα- 

τες. , 
ϋΐ) Όσοι δεν κατέχουν μόνιμες δέσεις και δεν έχουν τρι- 

ετή συνολική υπηρεσία κρίνονται για μονιμοποίηση σε προ¬ 
σωποπαγείς μόνιμες δέσεις λεκτόρων αμέσως μόλις συμπλη¬ 

ρώσουν τριετή υπηρεσία. , 
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό¬ 

ζονται ανάλογα και προκειμενου για μη διδάκτορες επιμελη¬ 
τές, βοηδούς* και επιστημονικούς συνεργάτες, κατόχους είτε 
πτυχίου καλών τεχνών είτε πτυχίου αρχιτεκτόνων μηχανικών 

ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου τίτλου ομοταγοΰς Α.Ε.Ι. του 
εξωτερικού, οι οποίοι κατά την έναρξη της, ισχύος ^του Ν. 
1268/1982 υπηρετούσαν σε έδρες ή εργαστήρι» Α.Ε.Ι. που 
κάλυπταν ένα ή και περισσότερα από τα αναφερόμενα, στην 
περίπτωση (II) του άρδρου 1 του παρόντος προεδρικού δια¬ 
τάγματος γ/ωστικά αντικείμενα. Στην περίπτωση αυτή η 
σχετική κρίση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια του άρδρου 
3 (παρ. 2) του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύει δε 
η επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρδρου 3. 

3. Μέσα σε αποκλειστική προδεσμία ενός χρονου απο την 
παρέλευση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 (β), του 
παρόντος άρδρου προδεσμίας, οσοι έχουν ενταχδει σε δεσει'ς 
λεκτόρων κατά τις προηγούμενες παραγράφους έχουν τη δυ¬ 
νατότητα να ζητήσουν να κρίδούν για εξελιξη στη δαδμι- 
8α του επίκουρου καδηγητή. Στη συνέχεια έχουν ,τη δυνατό¬ 
τητα να ζητήσουν μέσα σε αποκλειστική προδεσμία έξη μη¬ 
νών, από την ημέρα της ένταξης στη βαδμίδα του επίκουρου 
καδηγητή, να κριδούν για εξελιξη στη βαδμ,ιδα του αναπλη¬ 
ρωτή "καδηγητή. Οι κρίσεις αυτές γίνονται, με τα κριτήρια 
που ορίζονται στα άρδρα 2 και 3 του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος. Σε περίπτωση αρνητικής, κρίσης για εξέλιξη 
στην βαδμίδα του επίκουρου καδηγητή ή ,στη βαδμίδα του 
αναπληρωτή καδηγητή εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατά¬ 

ξεις των άρδρων 31 και 32 του Ν. 1268/82. 
4. (α) Όσοι από τους αναφερόμενους στα εδ. ,(α) και 

(@) της παρ. 1 του παρόντος άρδρου επιστημονικούς συνερ¬ 
γάτες κριδούν αρνητικά ως προς την ένταξη τους σε, δέση 
λέκτορα, όπως επίσης και όσοι δεν ζητήσουν να,κριδούν μέ¬ 
σα στην προβλεπόμενη προδεσμία των τριών, μηνών, έχουν τη 
δυνατότητα, μέσα σε αποκλειστική προδεσμία τεσσάρων χρό¬ 
νων, να ζητήσουν τη μετατροπή της δέσης τους σε δέση 
λέκτορα και την άμεση προκήρυξή της. Η προκήρυξή γίνε¬ 
ται εφάπαξ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρδρου 15 του 
Ν. 1268/82 και του άρδρου 2 (παρ. 2) ή του άρδρου υ 
(παρ. 2) του παρόντος προεδρικού διατάγματος. 

(β) Οι συμβάσεις των παραπάνω επιστημονικών συνεργα¬ 
τών δεν μπορούν να παραταδούν σε καμία περίπτωση πέρα 
από την αναφερόμενη στο προηγούμενο εδάφιο προδεσμία των 
τεσσάρων χρόνων, λήγουν δε οπωσδήποτε σ« περίπτωση κα¬ 
τά την οποία στη δέση που προκηρόχδηκε εκλεγεί άλλος υ¬ 
ποψήφιος. Για τα σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων 
τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στη περίπτωση (ιι) της παρα¬ 

γράφου 2 (α) του άρδρου 35 του Ν. 1268/82. 

Άρδρο 5. 
Η ρύδμιση των άρδρων 1 έως και 3 ισχύει για μεταβα¬ 

τικό διάστημα ως τις 31 Αυγούστου 1994. 

Άρδρο 6. 
Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει 

από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. , 
Στον Γφυπουργό Εδνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, 

αναδέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προε¬ 

δρικού διατάγματος. 

Αδήνα, 27 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 
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(Π) 

Τ'οποποίηση των διατάξεων του κεφαλαίου Α’ του άρδρου 
^{4 του Καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων 

Ηρακλείου. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρδρου 1 του Α.ΓΊ. 

87/36 «περί ιδρύσεως Ταμείου ΙΊρονοίας Δικηγόρων παρ 
εκάστω Δικηγορικώ Συλλόγω του Κράτους». 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 753/ 
1948 «περί διατάξεων τινων αφορωσών την περί Ταμείων 
Προνοίας Δικηγόρων Νομοθεσίαν». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1266/82 (ΦΕΚ 
81/82 τ. Α'). 

4. Τις διατάξεις του άρ-δρου 9 του Π. Δ/τος 574/1982 
(ΦΕΚ 104/82 τ. Α'). 

5. Τις διατάξεις του άρ-δρου 30 του Ν. 1027/80 (ΦΕΚ 
49/80 τ. Α'). όπως αντικαταστά-δηκε αχό το άρ-δρο 7 του 
Ν. 1276/82 (ΦΕΚ 100/82 τ. Α'). 

6. Τις διατάξεις των άρ-δρων 17 και 113 του Π. Δ/τος 
544/77 (ΦΕΚ 188/77 τ. Α'), όχως αντικαταστάδηκαν με 
το άρ -δ ρ ο 2 του Ν. 728/77 (ΦΕΚ 316/77 τ. Α'). 

7. Τη 1564/82 κοινή απόφαση του Π ρω-δυπουργού και του 
Υπουργού Κοινών. Ασφαλίσεων με τον τίτλο «Ανάλεση αρμο¬ 
διοτήτων στην Υφυπουργό Κοινών. Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 833/ 
1982). , . , 

8. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινών. Ασφαλείας 
χου λήο-δηκε κατά την 53/7.12.1983 συνεδρίασή του της 
ΚΒ' περιόδου. 

9. Την 76/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας μετά από πρόταση της Υφυπουργού Κοιν. Ασφα¬ 
λίσεων, αποφασίζουμε: 

Άρ-δρο 1. 

Κυρώνεται η από 16 Μαρτίου 1983 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου 
που αφορά στην αντικατάσταση των διατάξεων του Κεφαλαίου 
Α' του άρ-δρου 14 του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας 
Δικηγόρων Ηρακλείου που κυρώθηκε με το Β. Δ/γμα της 
1/30.9.50 (ΦΕΚ 218 τ. Α') και τροποποιήθηκε μεταγενέ¬ 
στερα, η οποία έχει ως εξής: 
Οι διατάξεις του κεφαλαίου Α' του άρ-δρου 14 του Κατα¬ 

στατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ηρακλείου, όπως 
διαμορφώθηκαν με τα Π. Δ/γματα 37/1978 (ΦΕΚ 6/78 
τ. Α') και 237/1981 (ΦΕΚ 66/81 τ. Α') αντικαθίστανται 
ως εξής: 

1. Το Ταμείο χορηγεί εφάπαξ βοή-δημα στους μετόχους 
του που έχουν πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια συμμετοχής σ’ 
αυτό και αποχωρούν από τη δικηγορία ύστερα από είκοσι 
(20) τουλάχιστον χρόνια άσκησης του λειτουργήματος. Το 
βοήθημα υπολογίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000* 
για κά-δε χρόνο πραγματικής συμμετοχής στο Ταμείο και 
μέχρι τριάντα πέντε (35) το πολύ χρόνια και σε δραχμές 
οκτώ χιλιάδες (8.000) για κάδε χρόνο πάνω από τα 35 
και μέχρι σαράντα (40) συνολικά χρόνια πραγματικής συα- 
μετοχής στο Ταμείο. 

2; Σε περίπτωση, -δαν,άτου μέλους του Ταμείου ή αποχώ¬ 
ρησής του από το Ταμείο λόγω αναπηρίας, όπως προβλέπε- 
ται αυτή και κα-δορίζεται *πό τις σχετικός* διατάξεις του 
Ταμείου Νομικών, παρέχεται το ίδιο βοήδημα. Σε περίπτωση 
•δανατου του μέτοχου, δικαιούνται εφαραοζομένου του άρθρου 
4 του Καταστατικού: 

α) Ολόκληρό το βοήδημα η σύζυγος και τα παιδιά η μεν 
συζυγος,το μισό (1/2) και το άλλο μισό (1/2) όλα τα παι¬ 
διά μαζί, με ίσα μέρη και κατά ρίζες. 

β) Αν υπάρχουν μόνο κατιύντες. παίρνουν αυτοί ολόκληρο 
το βοήδημα σε ίσα μέρη και κατά ρίζες. 

γ) Αν υπάρχει μονο σύζυγος, χωρίς κατιόντες, παίρνει 
αυτή ολοκληρο το βοήδημα εκτός αν υπάρχουν γονείς του 
μέτοχου., οπότε παίρνουν αυτοί το ένα τέταρτο (1/4) και ο- 
δύο μαζί σε ίσα μέρη και τα τρία τέταρτα (3/4) παίρνει η 
συζυγος. 

δ) Αν δεν υπάρχουν σύζυγος και κατιόντες, ολόκληρο το 
βοη-δημα παίρνουν οι γονείς, εξίσου. 

3. Σε περίπτωση μετα-δεσης του μετόχου και διαγραφής 
του από τα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου 
και του Μητρώου μέτοχων του Τ.Π.Δ.Η.. ο μετατι-δέμενος 
παίρνει το ανάλογο βοήδημα εφόσον έχει συμπληρώσει πέντε 

(5) τουλάχιστον χρόνια συμμετοχή στο Ταμείο Προνοίας 
Δικηγόρων Ηρακλείου. 

Άρόρο 2. 

Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από 16 Μαρτίου 
1983. 

Στην Υφυπουργό Κοινών. Ασφαλίσεων, ανα-δέτουμε τη δη¬ 
μοσίευση και εκτέλεση του Δ/τος αυτού. 

Α£ήνα, 27 Μαρτίου 1984 

Π ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ - ΡΗΓΟΥ 

(12) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 125 

Σύσταση πάγιας προκαταβολής Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρ-δρου 56 παρ. 1 του Ν.Δ. 321/ 
1969 τπερί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 205/Α/ 
18.10:69). 

2. Τις διατάξεις,του Ν.Δ. 714/70 (ΦΕΚ 270/Α/16. 
12.1970) «περί ιδρύσεως Διευ-δύνσεως Εναερίων Μεταφο¬ 
ρών παρά τω Υπουργείο Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» όπως τροποποιήθηκαν 
με το Ν. 1340/1983 (ΦΕΚ 35/Α/1988). 

3. Την 0*548/382/19.9.83 απόφαση του Π ρω-δυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «ανάδεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 548/Β/20.9.83). 

4. Την υπ’ αριδ. 106/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Επικράτειας, κατόπιν προτάσεως των Υπουργών Οικονομ- 
κών και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε: 

Άρδροτ μόνο. 

Σύνιστάται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας παγία 
προκαταβολή προς αντιμετώπιση των δαπανών της Υπηρε¬ 
σίας αυτής που εμπίπτουν στο άρδρο 56 παρ. 1 του Ν.Δ. 
321/69 «περί Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού». 

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση 
ν.αι εκτέλεση του Διατάγματος αυτού. 

Αδήι^α, 23 Μαρτίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΧ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
- (13) 

Πράξη 37 της 29 Μαρτίου 1984 

Εδελοντική εισφορά της Ελλάδος στο Ειδικό Ταμείο Ανα¬ 
πήρων του Οργανισμού Ηνωμένων Ε-δνών. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 932/71 «περί εκουσίων συνει¬ 
σφορών της Ελλάδος εις Διεδνείς Οργανισμούς». 

2. Την I 4Α Φ.23/85/25.1.1984 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Βδνικής Οικονομίας, Εξωτερικών και Υγείας κα’ 
Π ρονοιας. αποφασίζει: 

“Εγκρίνει την καταβολή από την ΤΙράπεζα τής Ελλάδος 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

·'!« νχτ^Λ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, πο- 
άοά δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), σε ισότιμο 
δολλαρίων. ως συμβο) -.-/.ή συμμετοχή -ης Ελλάδος στο Ε·.- 
ϊικό Ταμείο Αναπήρων, χου έχει συσταύεί αχό τη Γενική 
Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Ε&νών. 

Αυτή η αχόφαση να δημοσιευλεί στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου 
ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ 

(14) 

Πράξη 38 της 29 Μαρτίου 1084 

Τροποποίηση της 716/30.9.83 πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: ®) Του Ν. 400/1976 «περί Υπουργι¬ 
κού Συμβουλίου και Υπουργείων» και 0) του άρθρου 3 του 
Ν. 1266/1982 «Όργανα Ασκήσεως Νομισματικής, Πιστω¬ 
τικής και Συναλλαγματικής Πάλίτκκής και άλλες διατά¬ 

ξεις». 
2. Την αιριλ. 76/30.9.83 πράξη ταυ «Έγκριση σύναψης 

δανείου ταυ Ελληνικού Δημοσίου αχό την Τράπεζα της Ελ¬ 
λάδος, ποσού 125.000.000.000 δραχμών». 

3. Την αρ-ιλ. 31630/1018/19.3.84 εισήγηση του Υπουρ- 

γού Οικονομικών, αποφασίζει: 

Τροίχοιποιεί την 76/30.9.88 πράξη του και αύξανει το 
ποσό του δανείου χου ία συνάψει το/ Ελληνικό Δημόσιο απο 
την Τράπεζα της Ελλάδας κατά 25 ϊισεχατομμύρια δραχμές, 
τα οποίο συνολικά λα ανέλλίε-ι στο ποσό των 150 δισεκατομ¬ 
μυρίων δραχμών, με σκοπό την κάλυψη ελλειμμάτων των λο¬ 
γαριασμών κιατανάλωτικών αγαλων και ένδικων διαχειρίσεων 
οίκον. έτους 1982 και χιαλακτερων, καλώς και άλλων υπο¬ 

χρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου. 
-Αυτή η πράξη να δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλί1 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Γραμαατέας του Υπουργικού Συμβουλίου 
ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ 

(15) 

Πράξη 39 της 29 Μαρτίου 1984 

Παράτασή λειτουργία; θερινού κινηματογράφου σε^^κοινόχρη¬ 
στο χώρο της Πλατείας I. Δροσοπουλσυ της Κοινότητας 
Φιλολεής Αττικής. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας «πέψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 ταυ άρλίρκυ 1 του Ν.Δ. 917/ 
1971 «ιπερί εγκΟταστάσεως δημοσίων λεαματων εις κοινο¬ 

χρήστους χώρους». 

2. Την 50/10.7.1983 πράξη του, με την οποία παρατά- 
ληκε η λειτουργία λερινού κινηματογράφου επι κοινοχρήστου 
χώρου της Πλατείας Ιωάννου Δροσοποόλου της Κοινότητα; 

ΦίλολΙέης Αττικής. 
3 Την ΑΠ 3467/28.2.84 βισήγηρη του Υπουργού Χω¬ 

ροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντα;, για χαρσέκκτη τη; 
λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου επι της ΙΙλα.εια, 

I Δροσαχού'λτυ της Κοινότητας Φιλολεης Αττικής για τρ'·χ 
ακόμη χρόνια, δηλαδή από 1.1.1984 μέχρι 31.12.1986, απο- 

φασίζιε-ι: , 
Παρατείνει την, κατ’ εξαίρεση, λειτουργία του λερινου 

κινηματογράφου της Πλατείας I. Δρακοπούλου, τη; Κι.ινο- 
τητας Φιλολέης Αττικής, για τρία (3) ακόμη χρόνια, δη¬ 
λαδή για το χρονικό διάστημα από 1.1.1984 μέχρι 31.12. 

1986. 

Αυτή η πράξη να δημκσιευλεί «την Εφημερίδα της Κυ¬ 

βερνήσει»;. 

Ο Π ρόεδρος Τα Μέλη 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου 

ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
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Πράξη 12. 

Τροποποίηση της Πράξης Ε|ΝΠΘ 115/3/21.12.83 που πα¬ 
ρέχει στις συνεταιριστικές οργανώσεις την ευχέρεια επι- 
λογής χρηματοδότησης με επιτόκιο 18.5% σε συνδυασμό 
με είσπραξη διαφοράς τόκων 6%. 
(Απόσπασμα Πρακτικών της 133/7.3.1984 συνεδριάσει»; 

της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων). 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων, 
αφού έλαβε υπόψη: 

α) Την πια πάνω Πράξη, όπου, μεταξύ άλλων, προβλέ- 
πεται ότι για την καταβολή διαφοράς τόκων 6% στους συνε¬ 
ταιρισμούς προϋπόθεση είναι η χρηματοδότηση και η συναλ¬ 
λαγματική παρακολούθηση της εξαγωγής να γίνονται απο 
την ίδια Τράπεζα. 

δ) Το περιεχόμενο σχετικού εγγράφου της Αγροτικής 
Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΠ 217/9459/17.2.84), αποφά¬ 
σισε τροποποιώντας και συμπληρώνοντας τη διαταξη της 
παραγράφου 2.0 της Πράξης ΕΝΠΘ 115/3/21.12.8·ί. να 
καθορίσει τα ακόλουλά: 
Ειδικά για εξαγωγές των Γεωργικών Συνεταιρισ. ικών 

Οργανώσεων και των Ενώσεων τους, που χρηματοδοτούνται 
από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με επιτόκιό 18,5% 
το χρόνο, η συναλλαγματική παρακολούθηση μπορεί να γί¬ 
νεται και από άλλη Τράπεζα, που λα καταβάλλει κα· -ην 
προβλεπόμενη διαφορά τόκων (6%), με τις παιρακάτω προ¬ 

ϋποθέσεις: 
α) θα κατατίλέται στη μεσολαβούσα Τράπεζα μοναδική 

βεβαίωση του Υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας 
της Ελλάδος που λειτουργεί στην έδρα του Συνεταιρισμού που 
λα απευθύνεται σ’ αυτή και στην οποία λα βεβαιώνεται το 
ύψος και το επιτόκιο της χρηματοδότησης, και ότι η χρη¬ 
ματοδότηση αυτή έχει διατελεί αποκλειστικά για την κάλυ¬ 
ψη δαπανών αγοράς, διακίνησης και επεξεργασίας των προϊ¬ 
όντων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη εξαγωγή, και 

0) Η Γεωργική Συνεταιριστική Οργάνωση ή Ένωση που 
πραγματοποίησε την εξαγωγή, λα δίνει στη μεσολαβούσα 
Τράπεζα ανέκκλητη εντολή να εμβάσει στην Αγροτική Τρά¬ 
πεζα της Ελλάδος, από το δραχμικό προϊόν του συναλλάγμα¬ 
τος της εξαγωγής, τουλάχιστο το ποσό που είναι αναγκαίο 
για την -εξόφληση του δανείου, πλέον τόκων. 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευλεί στην Εφημερίδα της 
Κυδερνήσεως. 

Αλήνα, 22 Μαρτίου 1984 

Ο Διευλυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 
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Πράξη 14. 

Ρύθμιση κτηνοτροφικών χρεών —ρος την Αγροτική Τράπεζα 
της Ελλάδος. 

(Απόσπασμα Πρακτικών της 136/16.3.84 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων). 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων 
αφού έλαβε υπόψη το αχό 28.2.84 σχετικό έγγραφο της Αγρο¬ 
τικής Τράπεζας της Ελλάδος, που περιλαμβάνει προτάσεις 
της για τη ρύθμιση- κτηνοτροφικών χρεών, αποφάσισε τα ακό¬ 
λουθα: 

Εγκρίνει τη ρύθμιση, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προ- 
γράματος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) 
έτους 1984, των ληξιπροθέσμων υέχρι και 31.12.83 οφειλών 
προς την Τράπεζα αυτή, που προέρχονται από κτηνοτροφικά 
δάνεια και χρέη από προμήθεια ζωοτροφών Δημοσίου, φυσικών 
και νομικών προσώπων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
συνεταιριστικές οργανώσεις (μόνο για τις οφειλές τους που 
αφορούν τον πρωτογενή τομέα), και την κεφαλαιοποίησή τους 
σε ενιαία οφειλή. Πριν τη ρύθμιση διαγράφεται από την 
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ποσό τόκων ίσο με τη δια¬ 
φορά μεταξύ οφειλομένων τόκων υπερημερίας και των συμβα¬ 
τικών τόκων που αντιστοιχούν για την ίδια περίοδο. Η ρύθμι¬ 
ση θα γίνει με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

Α. Η ρύθμιση είναι υποχρεωτική για την Α.Τ.Ε. στις εξής 
περιπτώσεις: 

1. Για τις βοοτροφικές μονάδες και τις πτηνοτροφικές αυγο- 
παραγωγικής κατεύθυνσης με συνολικό ύψος ληξιπροθέσμων 
οφειλών δρχ. 3.000.000, κατ’ ανώτατο όριο, πλέον τόκων 
μέχρι 31.12.83 με συμβατικό επιτόκιο, η εξόφληση της οφει¬ 
λής θα γίνει σε τέσσερις (4) ίσες ετήσιες τοκοχρεωλυτικές 
δόσεις μετά διετή χαριστική περίοδο κατά την οποία θα πλη¬ 
ρώνονται απλοί τόκοι. 

2. Για τις λοιπές κτηνοτροφικές μονάδες (χοιροτροφικές, 
αιγοπροβατοτροφικές κ.λπ.) με συνολικό ύψος ληξιπροθέσμων 
οφειλών δρχ. 2.000.000, κατ’ ανώτατο όριο, πλέον τόκων 
μέχρι 31.12.83 με συμβατικό επιτόκιο, η εξόφληση της οφει¬ 
λής θα γίνει σε δύο (2) ίσες ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, 
μετά διετή χαριστική περίοδο κατά την οποία θα πληρώνονται 
απλοί τόκοι. 

Β. Για κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες με συνο¬ 
λικό ύψος ληξιπροθέσμων οφειλών μεγαλύτερο από τα παρα¬ 
πάνω ποσά (δρχ. 3.000.000 και 2.000.000 αντίστοιχα), η 
ρύθμιση θα γίνεται μόνο αφού διαπιστωθεί η βιωσιμότητα της 
κάθε μονάδας και η καταλληλότητα του φορέα. 

Για μονάδες με συνολικό ύψος ληξιπροθέσμων οφειλών με¬ 
γαλύτερο από δρχ. 20.000.000. η σχετική μελέτη βιωσιμότη¬ 
τας θα αποστέλλεται και στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύ- 
σονση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών). 
Στις περιπτώσεις αυτές η εξόφληση της οφειλής θα γί¬ 

νεται τοκοχρεωλυτικά σε οκτώ, κατ’ ανώτατο όριο, ίσες ετή¬ 
σιες δόσεις, μετά διετή χαριστική περίοδο κατά την οποία θα 
πληρώνονται απλοί τόκοι. 
Δεν υπάγονται στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμα χρέη από βρα¬ 

χυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα δάνεια που καλύπτονται από 
την αξία του υπάρχοντος ζωικού πληθυσμού, μετά από αφαί¬ 
ρεση τυχόν χρεών προς τρίτους και των άληκτων οφειλών 
προ; την Α.Τ.Ε. που βαρύνουν τη σχετική εκτροφή. 

Γ. Στις πιο πάνω ρυθμίσεις (παρ. Α και Β) δεν υπάγονται 
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μονάδων που δεν λειτούργησαν μετά 
την 31.12.80, με εξαίρεση τις οφειλές μικρών οικογενειακής 
μορφής μονάδων. 

Δ. Οι ρυθμιζόμενες οφειλές θα βαρύνονται με το επιτόκιο 
που ισχύει για τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια της Α.Τ.Ε. προς 
μεμονωμένους αγρότες (σήμερα 14% το χρόνο). 

Ε. Καθυστέρηση, πέρα του εξαμήνου, στην εξόφληση 
οποιασδήποτε τοκοχρεωλυτικής δόσης που θα προκύώει από 
την παρούσα κεφαλαιοποίηση των χρεών που προβλέπεται από 
την παρούσα απόφαση έχει ως συνέπεια να γίνεται αμέσως λη¬ 
ξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το ποσό των κεφαλαιο- 
ποιούμενων οφειλών. 

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην .Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως (Τεύχος Α'). 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 1984 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 

ΔΙΟΡβΠΧΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
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Στο Π. Δ. 65/84, που δήμοσχεύθηκε στο ΦΕΚ 21 (Α/27. 
2.1984, επιφέρονται οι εξής διορθώσεις: 

1. Στο άρθρο 1, στίχος τρίτος, μετά τη λέξη «πλοιάρ¬ 
χων Ε.Ν.» τίθεται κόμμα «,». 

2. Στο άρθρο 1, ενότητα Α1, στίχος πρώτος, μετά τη λέ¬ 
ξη «πλοίαρχοι» τίθεται παύλα «—». 

3. Στο άρθρο 1, στίχος τρίτος, της παραγράφου Αΐβ τί¬ 
θεται η λεξιη «πλοιάρχου» αντί της λέξης πίλαιάρχαυ». 

4. Στο άρθρο 1 της παραγράφου Πα (άρθρου 1), στί¬ 
χος^ δεύτερος και μετά νφ λέξη «όραση» τίθεται κόμμα «.». 

5. Στο άρθρο 2, παράγραφος I, στίχος τέταρτος, αντί 
των «11/5, 111/5» τίθεται «ΙΙ/5, ΙΙΙ/5». 

(Από το Τ. Ε. Ν.) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


