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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

404. Προσωρινή «ναπλήρωση το» Υπουργού Εξωτερικών 
Ιωάννη Χαραλαμπόπουλου αταδ τον Αναπληρωτή Υ¬ 
πουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια. ... — .. 1 

405. Προσωρινή αν απλήρωτη τον Υπουργού Εθνικής Οι¬ 
κονομίας και Οικονομικών Γεράσιμον Αρσένη από τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Τσο- 
δόλ*. ... ....2 

406. Συμπλήρωση το» Π .Δ. 22/76 (6Α') «περ ί εταιδλέ- 
ψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηίρήσεως 
μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων»..3 

4071. Ένωση των Κοινοτήτων Ελαιοφύτοο, Μεγάλης Χώ¬ 
ρας και Νεάπολης το» Νομού Αιτωλίας και Ακαρνα¬ 
νίας σε δήμο.. 4 

Ίδρυση γυναικείας ιερής μονής Συλλήψ-εως του Τί¬ 
μιου Προδρόμου Καστρίτσης της Ιερής Μητρόποιλης 
Ιωαννίνων.5 

4(79. Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου 
Χαραλάμπους Καστέλλαις Πειραιώς της Ιερής Μη¬ 

τρόπολη; Πειραιώς. · ·.6 

410. Συαπλή-οωση και τροποποίηση διατάξεων των II.Α. 
686/79 (ΦΊ3Κ 200/Α') και 73/83 (ΦΕΚ 34/Α') 
«πιειρί καδ-ορισμού τομέων, τμημάτων, ειδικοτήτων 
και κατευθύνσεων -εξείδικεύτεως των σχολικών μονώ 
δων μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαιδεύ¬ 

σει»,ς». > 

411. Διαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης -δέσεων και 
ρύδμιση -υπηρεσιακής κατάσταισιης το» Ειδικού Τελι¬ 
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τεχνολογικών Εκ¬ 
παιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). .... 8 
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412. Τροποποίηση και συμπλήρωση το» Ν.Α. 590/1981 
«περί αδειών λειτουργίας πτη.στροφείων- και εκκολα- 
πτηρίων παραγωγής ωών «κκολάψεως και νεοσσών 
πουλερικών ορνιδώνος» (ΦΕΚ 1'52/τ. ·Α'/17.6.81). 9 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καταδόσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Τράπε¬ 
ζα της Ελλάδος και τις λοιπές Τράπεζες.Μ) 

Χρηματοδότηση σων φορέων διακίνησης, εμπορίας και 
μεταποίησης ηλιόσπορου εσοδείας 1984. ··.II 

Μείωση της υποχρεωτικής έντοκης κατάδοσης των 
εμπορικών -τραπεζών στη;- Τράπεζα τη; Ελλάδος με 
δάση τη; Πράξη Διοικητή 242/14.7.83 -από ποσο¬ 
στό 0,75% σε ποσοστό 0,5% το» ύψους των δραχμικών 

.καταδόσεων τους.]2 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
- (1) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 404 

Προσωρινή αναπλήρωση του Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη 
Χαραλακπόπουλου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτε¬ 
ρικών Κάρολο Παπούλια. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρδρων : α) 19 παρ. 

! του Ν. 409/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υ¬ 

πουργείων» και β) του Ν. 1266-Ί982 «Όργανα άσκηση; 

της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτ - 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
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•/.ν'; ν.ϊ: άλλες διατάξεις», με πρόταση του Π ρωδυπουργου, 
'/ποφ ασίζουμε : , ν 
Ορίζουμε, ότι τον Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Λϊΐζλϊ- 

νπόπουλο’ κατά τη διάρκεια τη; απουσίας τον στην αλλο- 
>-,~ή. από 20 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου 198τ, ανα- 
τληοώνε: ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Κάρολο; 

Παπούλιας. , - 
Στον Πρωδυπουργό αναδέτουμε, τη δημοσίευση ν.α: εκτε- 

/,57η αυτού τον Προεδρικού Διατάγματος. 

Αδήνα. 21 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

κής αρμοδιότητα; του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενερ- 

νείχς». 
?) Της, Γ108/84 ( 545Β’) απόφασης του Πρωδυπουρ- 

γο4 «ανάδεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ε- 

δνικής Οικονομίας Κ. Βαΐτσο». 
2. Την 450/11984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου τη; Επι- 

κρατείαι;, ύστερα υτό πρόταση τον Υποιυργου Αναπληρωτή 
Εδνικής Οικονομίας, αποφασίζό/υμε: 

'Αρδρο 4. 

Η εισαγωγική διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Π .Δ. 

22/76 (6 Α'). τροποποιείται ως εξής: 
«Άρδρο 2. 1. Τα κοντά το ανωτέρω άρδρο 1 κινητά και 

μεταθετά μηχανήματα διακρίνονται στις παρακάτω οκτώ 
ομάδες»: 

Άρδρο 2. 

(2) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ* ΑΡΙΘ. 405 

Προσωρινή αναπλήρωση τον Υπου 
και Οικονομικών Γεράσιμου Αρτ 
Υπουργό Οικονομικών Αημήτριο 

ργού Ευ νίκης Οικονομία; 
ένη ατό τον Αναπληρωτή 
Τσοβόλα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τι; διατάξει; του άρδρου 19 παρ. 1 του Ν. 400/19 ι6 
»τ.ε;ί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων». 

2. Τι; διατάξει; του άρδρου 14 του Ν. 1206/1982 «'Ορ- 
γανα ασκήσεως τη; νομιιματικής, πιστωτική; και συναλλαγ¬ 
ματική; πολιτική; και άλλες διατάξεις», με πρόταση .ου 
Π οωδυπουργού, αποφασίζουμε : 
Ορίζουμε ότι τον Υπουργό Εδνικής Οικονομίας και Οικο¬ 

νομικών Γεράτιμο Αρτένη κατα τη διάρκεια τη; απουσία; 
του ττην αλλοδαπή από 21 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου 
1984 αναπληρώνει ο Αναπληρωτή; Υπουργέ; Οικονομικών 
Αημήτριο; Ττιοβόλας. ( ( 
Στον Π ρωδυπουργέ αναδέτουμε τη δημοσίευση και εκτε- 

λετη αυτού του Διατάγματος. 

Αδήνα, 21 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

(31 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 406 

Συμπλήρωση του Π.Α. 22/76 (6 Α 1 «περί επιβλεψεως 
τη; λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσει»; μηχανημά¬ 
των εκτελέσεως τεχνικών έργων». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έί/οντ.ας υπόψη: 
•I. Τις διατάξεις: 
α) Του Ν·. 6452/34 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος 

του Μηχανολόγου, τοο Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου 
—Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγόν» και 
ιδιαίτερα τα άρδρα 3, 5 και 6, όπου; τροποποιήθηκαν και 
συυπλτοώδηκαν με το άίδσο 1 πα:. 2—4 του Ν.Α. 1150/ 

1949. " 
ρ) Του άρδρου 3 παρ. 3 του Π.Α. 574/82 (164 Α ) 

«περί ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 
γΐ Του άρδρου 3 εδαφ. 1 της V—3/Φ.9/6/3/56.4.1982 

(217Β') απόβασης του- Υπουργού Προεδρίας της Κύβε ο- 
νήτεως και του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας «ανα- 
μόρφωση τυλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής και αποςασιστι- 

Στο άρδρο 2: παρ. 1 του Π.Δ. 22/76 ( 6Α') προστίδεται 
εδάφιο η' ως εξής: 

«η. Στην Η' ομάδΔ τα μηχανήματα επιφανειακών ορυ¬ 
χείων που χρησιμοποιούνται για την· εκσκαφή ή απόλ_ηψη_λι- 
γνίτη ή άλλων ορυκτών παρόμοιας φύσης ή άγονων υλικών 
ή τέφρας και την απόδεσή τους, ανεξάρτητα αιπό την ιτχύ 
τη; κινητήρια; μηχανής τους». 

Άρδρο 3. 

Η ισχύς αυτού του Διατάγματος αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή, του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσει»;. 
Στον Υπουργό Αναπληρωτή Εδώυκής Οικονομία; αναδε- 

τουμ-ε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Αιισανμα-ος. 

Αδήνα, 15 Σεπτεαδοίου 1084 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΟΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚαΝΧΤΑΝΤΙΝΟί: ΒΑΊ'ΤΖΟε 

(4) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 407 

Ένωση των Κοινοτήτων Ελαιοφύτου, Μεγάλης Χώρα; και 
Νεάπολη; του Νομού Αιτωλία; και Ακαρνανίας σε Δήμο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξει; των άρδρων 4, 8, 9 και 215 του Δη¬ 

μοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 1065/80), όπως αντι- 
καταστάδηκαν. τροποποιήθηκαν και συμπληρώδηκαν με το 
άρδρο 1 παρ. 3 του Ν. 1270/1982 και το άρδρο 12 του 
Ν. 1416/1984. 

2. Τι; 21/2.6.84. 34/11.7.84 και 26/2.7.84 αποφάσεις 
των κοινοτικών συμβουλίων Ελαιοφύτου, Μεγάλης Χώρας 
και Νεάπολης αντίστοιχα. 

3. Την από 13.8.84 σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τη; 
Νομαρχίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας του άρδρου 8 του Ν. 
1065/80. όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρδρου 

1 του Ν. 1270/82. 
4. Την 6059/26.1.84 κοινή απόφαση των Π ρωδυπουργο.ύ 

και Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Εσωτερικών» (ΦΕΙΚ 50/1.2.84 τεύχος Β'). 

5. Την 554 της 23 Αυγούστου 1984 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Επικράτειας με πρόταση του Υφυπουργού Εσω¬ 
τερικών. αποφασίζουμε: 

Άρδρο μόνο. 

Οι κοινότητες Ελαιοφύτου. Μεγάλης Χώρας και Νεά¬ 
πολης τη; Επαρχία; Τριχωνίδος του Νομού Αιτωλίας και 
Ακαρνανίας ενώνονται και αποτελούν Δήμο με το όνομα 
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«Δήμος Νεάπολης» έορα το συνοικισμό Τριανταίϊκα (ζε- 

Ρ'·-'/ή «Βολιοί») της κοινότητας Ελαιοφΰτου. 
5τον I φυτουργο Εξωτερικών αναδιέτουμε τη δημοσίευση 

και εκτέλεση τον διατάγματος αυτού. 

Α-$ήνα. 7 Σεπτέμβριον 1084 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗ! ΠΑΠΑΤΠΑΝΝΟΤ 

(5) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 408 

Ιδρυση γυναικείας ιερής μονής Συλλήψεως του Τιμίου Προ¬ 
δρόμου Καστρίτσης της Ιερής Μητρόπολης Ιωαννίνων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977 
«περί του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίαςτης Ελλάδος». 

2. Τη σύμφωνη γνώμη του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη 
Ιωαννίνων που περιλαμβάνεται στο 1086/18.11.1983 έγ¬ 
γραφό του. 

3. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησί¬ 
ας της Ελλάδας (έγγραφο 4044/83/848/12.6.1984). 

4. Την 468/23.7.1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου τηςς 
Επικρατείας, με πρόταση του Τπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε : 

Άρθρο μόνο. 

Ιδρύεται ιερή γυναικεία κοινοβιακή μονή Συλλήψεως Τι¬ 
μίου Προδρόμου Καστρίτσης της Ιερής Μητρόπολης Ιωαν¬ 
νίνων. 
Στον ΐπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανα 

θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του προεδρικού τουτου 
διατάγματος. 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

(6) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 409 

Τδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγιου Χαραλα- 
μπους Καστέλλας Πειραιώς της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 590/77 «περί του 

Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» σε συν¬ 
δυασμό με το άρθρο 2 και 3 του αριθμ. 8/79 Κανονισμού «περί 
Ιερών Ναών και Ενοριών» (ΦΕΚ 4/1980 τ. Α ). 

2. Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου 
της Ιερής Μητρόπολης Πειραιώς που περιλαμβάνεται στο 
απόσπασμα της 4/11.5.1984 πράξεως του. 

3. Την αριθ. 87/15.3.84 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμ¬ 

βουλίου του Δήμου Πειραιώς. 
4. Την αριθμ. 467/19.7.1984 γνωμοδότηση του Συμβου¬ 

λίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε : 

Άρθρο μόνο 

Ιδρύεται ενορία του ιερού ενοριακού ναού Αγίου Χαραλά- 
μπους Καστέλλας στο Δήμο Πειραιώς της Ιερής Μητρόπο¬ 

λη Πε"αιώς. 

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανα¬ 
θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του προεδρικού 
διατάγματος. 

Λύήνα. 15 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΧΤΟΛΟΧ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΧ 

(7) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙ0. 410 

Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 686/79 
(ΦΕΚ/200/Α') και 73/83 (ΦΕΚ 34/Α') «περί καθορι¬ 
σμού τομέων, τμημάτιυν ειδικοτήτων και κατευθύνσεων 
εξειδικεύσεως των σχολικών μονάδων μέση; τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαιδεύσεως». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 και του άρθρου 11 
παρ. 1 και 5 του Ν. 576/77 «περί οργανώσεως και διοική- 
σεως της μέσης και ανωτέρας τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαιδεύσεως». 

2. Το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 186/1975 «περί Κέντρου 
Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ)» 

3. Τις αριθμ. 26/1984 και 28/1984 γνωμοδοτήσεις 'ΓΕΕ 
του ΚΕΜΕ. 

4. Την αριθμ. 513/84 γνιομοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας, με πρόταση του Γπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε : 

Άρθρο μόνο. 

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τα II.Δ. 686/79 (ΦΕΚ 
200/Α') και 73/83 (ΦΕΚ 34/Α') «περί καθορισμού τομέων 
τμημάτων, ειδικοτήτων και κατευθύνσεων εξειδικεύσεως 
των σχολικών μονάδων Μέσης 1 εχνικης και Επάγγελμά - 
τικής Εκπαιδεύσεως» ως εξής : 

1. Στα τμήματα του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα 
των επαγγελματικών λυκείων στην παρ. 2’ της περ. Β του 
άοθρου 1 του Π.Δ. 686/79 (ΦΕΚ 200/Α) όπως αυτή συμ¬ 
πληρώθηκε από την παρ. 3 του Π.Δ, 73/83 (ΦΕΚ 34/Λ) 
προστίθεται έκτο τμήμα «αλιείας- Ιχθ^παραγωγής» και έβ¬ 
δομο τμήμα «δασικής παραγωγής». 

2. Στο άρθρο 1 περ. Α' του Π.Δ. 686/79 προστίθεται 
παράγραφος με αύξοντα αριθμό 7 που έχει ως εςης : «/. Το¬ 
μέας πληροφορικής με τμήμα : προγραμματιστών ηλεκτρονι¬ 
κών υπολογιστών». 

3. Στο άρθρο 1 περ. Β του Π.Δ. 686/79 προστίθεται πα¬ 
ράγραφος, με αύξοντα αριθμό 4 που έχει ως εξής : «4. Το¬ 
μέας ναυτικός με τμήματα : α) πλοιάρχων εμπορικού ναυ¬ 
τικού, β) μηχανικών εμπορικού ναυτικού». 

4. Στο άρθρο 2 παρ. 8 του Π.Δ. 686/79 προστίθεται τέ¬ 
ταρτη κατεύθυνση εξειδίκευσης «υπαλλήλων φαρμακείου». 

5. Στο άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 686/79 προστίθεται 
πέμπτη κατεύθυνση εξειδίκευσης «ν. ηλεκτρολόγων πλοίου» 

6. Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 686/79 η παρ. 3 τροποποιείται 
ως εξής : 3. Ηλεκτρονικό τμήμα με κατευθύνσεις εςειδι- 
κευσης: α) Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης, β) Αυτοματισμού- 

ηλεκτρονικών υπολογιστών». 

7 Στο άρθρο 2 του II.Δ. 686/79 όπως συμπληρώθηκε 
από την παράγραφο 4 του Π.Δ. 73/83 προστίθεται δέκατο 
τέταρτο τμήμα : «14. τμήμα βοηθών Κλωστοϋφαντουργίας 
με τις κατευθύνσεις : α) βοηθού κλώστου, β) βοηθού υφαντόν, 
γ) βοηθού πλέχτου, δ) βοηθού βαφέως». 
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8. Στο άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 686/79 η κατεύθυνση 
εξειδίκευσης ιχ) μηχανών αεροσκαφών τροποποιείται ως 
εξής : ιχ) μηχανοσυνθετών αεροσκαφών. 

9. Στο άρθρο 2 παρ. 8 του Π.Δ. 686/79 η κατεύθυνση 
εξειδίκευσης ιιι) Χειριστών διατρητικών μηχανών και τηλε- 
τυπικών συσκευών, τροποποιείται ως εξής : ιιι) Υπάλληλων 
χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστού και διατρητικών μη¬ 
χανών. 
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανα¬ 

θέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού Δια¬ 
τάγματος αυτού. 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΙΚΕΥΜΑΤΠΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΚΛΑΜΑΝΙΙΣ 

(8) 
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Διαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης θέσεων και ρύθμιση 
υπηρεσιακής κατάστασης του Ειδικού Τεχνικού Προσω¬ 
πικού (Ε.Τ.Π.) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ¬ 

μάτων (Τ.Ε.Ι.). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 1404/ 
1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτι¬ 
κών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)». 

2. Την υπ’ αριθμ. 470/84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας., με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παι¬ 
δείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Προκήρυξη θέσεων. 

1. Το συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., ύστερα από σχετική πρόταση 
και γνώμη αντίστοιχα του συμβουλίου του τμήματος, η της 
σχολής που ανήκει οργανικά η θέση, προκηρύσσει τις κενές 
θέσεις του Ε.Τ.Π. Στην προκήρυξη αναφέρονται ρητά : 

α) η ειδικότητα της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί* 

β) τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχουν 
οι υποψήφιοι για την κατάληψη της θέσης που προκηρύσσεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγρ. 2/β του 
Ν. 1404/1983. 

γ) το όριο ηλικίας σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του 
υπαλληλικού κώδικα που ισχύουν για το διορισμό των δημο¬ 
σίων υπαλλήλων. 

δ) τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψή¬ 
φιος καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια και 

ε) προθεσμία είκοσι (20) ημερών εντός της οποίας πρέπει 
να υποβληθούν τα δικαιολογητικά. 

2. Η προκήρυξη υπογράφεται από τον πρόεδρο του οικείου 
Τ.Ε.Ι. και δημοσιεύεται δύο τουλάχιστον φορές σε μία ημε¬ 
ρήσια εφημερίδα της έδρας του αντίστοιχου Τ.Ε.Ι., εφόσον 
κυκλοφορεί, σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και 
σε μία (1) της Θεσσαλονίκης. 

3. Τα δικαιολογητικά, θεωρημένα επίσημα από τις κατά 
νόμο αρμόδιες αρχές, υποβάλλονται απευθείας στη σχολή ή 
το τμήμα που ανήκουν και προκηρύχθηκαν οι θέσεις. 

4., Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης 
μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υπο¬ 
ψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφήνιση - 
κά στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα 
συμβούλια του τμήματος ή της σχολής ανάλογα ή τ/]ν επι¬ 

τροπή του επόμενου άρθρου και αφορούν σε δικαιολογητικά 
που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα. 

Άρθρο 2. 

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων. 

1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών 
των υποψηφίων, με ευθύνη του προϊσταμένου του τμήματος 
ή διευθυντή της σχολής, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ει- 
σάγονται στο οικείο συμβούλιο για πρόταση και γνώμη προς 
το συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 21 του Ν. 1404/1983. 

Το συμβούλιο του τμήματος ή της σχολής κατά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών ερευνά το βαθμό ανταπόκρισης των 
υποψηφίων στα απαιτούμενα προσόντα την καταλληλότητα 
ή μη αυτών σε σχέση με τις ειδικότητες των θέσεων που έχουν 
προκηρυχθεί. Για το σκοπό αυτό μπορεί να εξετάσει τους 
υποψηφίους σε πρακτικά θέματα του αντικειμένου τους για 
τη διαπίστωση των δεξιοτήτων που κατέχουν. 
Για την υποβοήθηση του έργου του το συμβούλιο του τμή¬ 

ματος ή της σχολής, αντίστοιχα, μπορεί να ορίσει τριμελή 
επιτροπή αποτελούμενη από δύο μέλη του Ε.Π. συναφούς 
ειδικότητας και ένα εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π. που υποδεικνύε¬ 
ται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. του συλλόγου τους. 

Σε περίπτωση που δεν υπηρετούν στο τμήμα μέλη Ε.Π. 
του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου, η επιτροπή 
συγκροτείται από αντίστοιχα μέλη άλλων τμημάτων, του 
ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι., τα οποία προτείνονται από τα συμβού¬ 
λια των τμημάτων, ύστερα από γραπτό αίτημα του προϊστα¬ 
μένου του τμήματος ή του διευθυντή της σχολής, αντίστοιχα 
που ζήτησαν την προκήρυξη των θέσεων. 

2. Το συμβούλιο του τμήματος ή της σχολής, μέσα σε 
είκοσι (20) μέρες από την εισαγωγή του θέματος σ’ αυτό 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, προτείνει στο 
συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. πίνακα με αξιολογική σειρά των υπο¬ 
ψηφίων που κρίνονται ως καταλληλότεροι για την κατάληψη 
των θέσεων που προκηρύχθηκαν. 

Το συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. καταρτίζει πίνακα διοριστέων 
και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιπδείας και Θρη¬ 
σκευμάτων για το διορισμό τους. 

Άρθρο 3. 

Μονιμοποίηση. 

1. Δύο μήνες πριν από την λήξη της δοκιμαστικής θητείας 
οι προϊστάμενοι ή οι υπεύθυ οι των μονάδων στις οποίες υπη¬ 
ρετούν τα μέλη του Ε.Τ.Π. συντάσσουν έκθεση για κάθε ένα 
μέλος, η οποία αναφέρεται στην ποιοτική και ποσοτική έκθε- 
σητου κρινόμενου, στο ήθος, στην προσωπικότητα, στην τεχ¬ 
νική εξειδίκευσή του, στην εργατικότητα και επιμέλεια κατά 
την άσκηση το>ν υπηρεσιακών του καθηκόντων. 
Για τη σύνταξη της έκθεσης απαιτείται ο κρινόμενος να 

υπηρετεί έξι (6) τουλάχιστον μήνες κάτω από τις οδηγίες 
και την ευθύνη του ίδιου προ σταμένου. 

2. Η έκθεση, στην οποία περιέχεται πρόταση για μη μονι¬ 
μοποίηση, πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα 
και όχι σε απλές αξιολογικές κρίσεις. 
Στην περίπτωση αυτή η έκθεση γνωστοποιείται στον κρι- 

νόμενο, από την αρμόδια για την τήρηση του προσωπικού 
μητρώου των μελών του Ε.Τ.Π. υπηρεσία, ο οποίος μπορεί 
να ζητήσει, μέσα σε δέκα μέρες, από τότε που θα λάβει γνώση 
τη διαγραφή ή τροποποίηση της έκθεσης ως προς τα τυχόν 
διαλαμβανόμενα σε βάρος του αντικειμενικόν; ανακριβή γεγο¬ 
νότα με αίτησή του ενώπιον του συμβουλίου του τμήματος 
ή της σχολής αντίστοιχα. 

3. Το συμβούλιο τον τμ/τος συνέρχεται μέσα σε Ιί/.χ (10) 
ν.έρβς από τη λήξη της ϊοα:μ*ττι*ήςθητείαςτων μελών του 
Ε.Τ.Π. για να γν ωμοί στήσει για τη μονιμοποίηση των κρινο- 
ρενων προς το συμβούλ;ο του Τ.Ε.Ι. Στην ί'ϊια συνείριαση και 
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τρι.ν , από τηγνωμοδόιτηση αποφασίζει επί των τυχόν αιτήσεων 
που έχουν υποβληθεί κατά των εκθέσεων των προϊσταμένων. 

4. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών συνέρχεται το συμ¬ 
βούλιο του Τ.Ε.Ι. και αποφασίζει για τη μονιμοποίηση των 
κρινομένων. 

Εναντίον της κρίσης του συμβουλίου 
τον Ε.Τ.Π. μπορούν να ασκήσουν τα ένί 
προβλέπονται από τ'.ς γενικέ; διατάξεις 
υπαλλήλους. 

:ου Τ.Ε.Ι. τα μέλη 
•Λα βοηδήματα που 
για τον; δημοσίους 

Άρθρο 4. 

Απασχόληση, ωράριο εργασίας. 

1. Τα μέλη του Ε.Τ.Π. κύριο έργο έχουν την προετοιμασία 
των χώρων άσκησης των σπουδαστών για την αποτελεσματι¬ 
κότερη οργάνωση και διεξαγωγή των φροντιστηριακών, πρα¬ 
κτικών και εργαστηριακών ασκήσεων. Συνδράμουν κατά πε¬ 
ρίπτωση τους εκπαιδευτ κούς κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 
των ασκήσεων και κατά την κρίση του διδάσκοντα. Πέρα απ’ 
αυτό και για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, προσφέρουν έργο συνα¬ 
φές με την ειδικότητά τους και σε άλλα τμήματα ή σχολές. 
Είναι επίσης δυνατή η απασχόληση τους και σε υπηρεσίες της 
σχολής ή του ιδρύματος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες 
και την ειδικότητά τους, με απόφαση του διευθυντή της σχο¬ 
λής ή του προέδρου του Τ.Ε.Ι., ύστερα από γνώμη της ομάδας 
μαθημάτων. 

Στις περιπτώσεις αυτές η απασχόληση μπορεί να είναι 
μερική (παράλληλη προς τα κύρια καθήκοντα) η και αποκλει¬ 
στική. Η κατ’ αποκλειστικότητα απασχόληση σε υπηρεσίες 
διαρκεί ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης. Γενικά, έχουν 
την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Τ.Ε.Ι. 
για όλε: τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. 

2. Το ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης ορίζεται σε τριά¬ 

ντα (30) ώρες. 

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανα¬ 
θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση ττου παρόντος διατάγ¬ 

ματος. 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ ΑΤΟΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΛΚΛΛΜΛΝΙΙΓ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 412 
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Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 590/1981 «περί 
αδειών λειτουργίας πτηνοτροφείων και εκκολαπτηρ,ιων πα- 
ιαγω-υής ωών εκκολάψεως και νεοσσών πουλερικών ορνι- 

δώνος» (ΦΕΚ 152/τ. Α 717.6.1981). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τι; διατάξεις 

■#τ 

π;ζ*ς Μπενίόσεων», ττο ανεφαΛίΥΛί .ι,·» Ευρωπαϊκής - 
τητας Άνδ ράκος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφαϊια- 
τμού ΕΥΡΑΤΘΜ» (ΦΕΚ 70/τ. Α725.5.1984). 

ρ) Του άρδρου’ 2 του Ν. 945/1979 «περί κυρωσεω; της 

Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητας κλπ.» (ΦΕΚ 170/τ. Α'/1979). 

γ) Του άρδρου 3 του Ν. 1194/1980 «περί εκπροσωπή- 
σεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως 
Διπλωματικών κάι Προξενικών Αρχών και ρυδμίσεως άλ¬ 
λων συναφών οργανωτικών -δεμάτων» (ΦΕΚ 298/τ. Α'/ 
1980). 

δ) Της παρ. 1 του άρδρου 14 του Ν. 1260/1982 «Όρ¬ 
γανα άσκησε ως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλ¬ 
λαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ. 
Α71982) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρδρων 3 
και 1 του Π.Δ. 574/1982 «ανακατανομή των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ 104/τ. Α71982). 

2. Τη ΔΚ. 20959/8.8.84 κοινή απόφαση το« Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Εδνικής Οικονομίας «περί ανα- 
δεσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εδνικής Οικονο¬ 
μίας Π. Ρουμελιώτη και Α. Γεωργιάδη» (ΦΕΚ 545/τ. Β7 
8.8.84). 

ο. Την Υ. 13/15.2.1984 απόφαση του Π?ωδυπουργού 
«ανάδεση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Αναπληοωτή Υπουρ¬ 
γώ Γεωργίας Γεώργιο Μωραΐτη» (ΦΕΚ 75Α. Β715.2.84). 

4. Την 379/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας. μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εδνικής Οικο¬ 

νομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε: 

Άρδρο 1. 

1. Το άρδρο 4 του Π. Δ/τος 590/1981 αντικαδίσταται 
ως εξής : 

«Άρδρο 4. 

Η σήμανση των αυγών που προορίζονται για εκκόλαψη 
γίνεται συλλογικά, με τοποδέτηση στα μέσα συσκευασίάς 
ταινίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρδρου 
5 του κανονισμού του Συυΐίουλίου ΕΟΚ αριδμός 2782/1975 
της 29ης Οκτωβρίου 1975 (Ε.ΕΈ:δ..Εκδ.τ.914 σελ. 90). 

2. Η ταινία της προηγούμενης παραγράφου πρέπει : 

α) Να τοποδετείται στα ανοίγματα των συσν.ευασιών των 
σ.γών ώστε η επαναχρησιμο-ποίησή της να είναι αδύνατη. 

τις διατάξεις των άρδρων 2 και 3 του κανονισμού της Επι¬ 
τροπής ΕΟΚ αριδ. 1868/1977 της 29ης Ιουλίου 1977 
(Ε.Ε.Ειδ.Εκΐ.τ.ΟΙ 9. σελ. 64), όπως ισχύουν κάδε φορά. 

3. Επάνω στην ταινία δα αναγ'ραφοντα: σε τρεις (3) 
λε,πάλληλες σειρές, με κεφαλαία γράμματα ο: εξής ενδεί- ι/.ε.π α/, 

ξ«ι« : 

α) ΑΥΓΑ ΓΙΑ ΕΚΚΟΛΑΨΗ 

β) ΕΙΔΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΟΥ 

γ) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 

Το μήκος καδεκιάς από τις παραπάνω σειρές, δεν επι- 
έπετ^ι να υπερβαίνει τα σαράντα (49) εκατοστομ/ετρα». 
Σίτον Υπουργό· Γεωργίας αναδέτουμε τη δημοσίευση και 
τέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

Αδήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ^ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Υ»)ΓΟΣ ΕΘΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΑ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΕΡΓΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓ- ΡΟΥΜΚΛίηΤΗΧ ΓίΒΨΓ. ΜΡ4ΤΤΗΪ 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
(10) 

Πράξη Διοικητή αρ:·3μ. 395/4.9.84. 

(Άρ·3ρο 1 ταυ Ν. 1,266/82). 

Καταύέτεις του Ταχυδρομι*/ιού Ταμιευτηρίου στην Τρά¬ 
πεζα της .Ελλάδος και τις λοιπές τράπεζες. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ατού έλαβε υπόψη: 

■α) Τις διατάξεις το» Ν. 1266/82 «ο» καόφίζουν τα· δρ- 
γανα άσκησης της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής. 

5) Τ:ς διατάξεις■ του Α.Ν. 1611/50 «περί καταθέσεων 
Νομικών Προσώπων Δημόσιόν Δικαίου και Ατταλιστικών 
Ταμείων». ;££ 

γ) Την απόφαση ΝΈ 981/3/24.8.56. όπως ισχνέ·, με 
την οπσ’α παρ ασχέόηκε η δυνατότητα πρσώίεσμιαι/.ής ανακα- 
τάόεσης των διαθεσίμων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 
στις Τράπεζες. · 

δ) Την απόφαση ΝΈ98/22/14.1 ] .1975, όπως ισχύει, με 
την οποία δόόηκε η δυνατότητα στο Ταχυδρομικό Ταμιείυτή- 
ριο να κατοικίσει βιαόέσιμά τον στην Τράπεζα της Ελλάδος 
έναντι προσεχών .επενδύσεων σε έντοκα γραμμάτια του Δημο¬ 
σίου. 

ε) Την οιπόφαση ΝΕ 301/2/12.2.81. όπως, ισχύει, περί 
του τρόπου λειτουργίας των τρεχούμενων λογαριασμών των 
εμπορικών τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος και του κα¬ 
θορισμοί επιτοκίων στα τυχόν ανοίγματα των λογαριασμών 
αυτών. 

στ) Τις τρέχουσες νομισμα τόπιστωτικές συνθήκες, αποφά¬ 
σισε τα ακόλουθα: 

ιΐ. Αΐπό I Οκτωβρίου 1984 επιτρέπεται στο Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο να τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις 
λοιπές τράπεζες μόνο τους παρακάτω λογαριασμούς καταθέ¬ 
σεων : 

■«) Άτοκο τρεχούμενο λογαριασμό καταθέσεων στην Τοά- 
πεζα της Ελλάδος, ο οποίος δεν όα πρέπει να παρουσιάζει 
χρεωστικά υπόλοιπα. Σε περίπτωση ανοιγμάτων του παρα¬ 
πάνω λογαριασμοί. >$ι* εφαρμόζεται επιτόκιο 24,5% (είκοσι 
τέσσερα και μισό τοις εκατό) το χρόνο επί του μέσου μηνιαίου 
χρεωστικού υπολοίπου κατά τη διαδικασία της απόφασης 
ΝΕ 361/2/12.2.81, που ισχύει για «ς εμπορικές τράπεζες. 

6) Άτοκους τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων ό- 
ιΐεως στις λοιπές τράπεζες. Στα πιστωτικά υπόλοιπα των 
παραπάνω λογαριασμών δεν όα εφαρμόζονται' κανενός είδους 
δεσμεύσεις. 

γ) , Εντοκες, προς επιτόκιο 16% (δέκα έξι τοις εκατό) 
το^ χρόνο, προθεσμιακές κατ,αύίόσεις διάρκειας τουλάχιστο 
ενός μηνός στην Γμαπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση πρό¬ 
ωσης ανάληψης των παραπάνω προθεσμιακών κατταόεσεων 
γίνίεται προεξόφληση με επιτόκιο που καώο,ρίζει η Τσάπιζα 
της Ελλάδος. 

2. Τα υφιστάμενα κατά την 1.10.84 υπόλοιπα τρεχούμε¬ 
νων λογαριασμών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Τρά¬ 
πεζα της Ελλάδος και, σε άλλες τράπεζες, μετ-αφάρονται κα¬ 
τά την κρίση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στους παρα- 
πάνω λογαριασμούς (1/α, €, γ). 

Στους ίδιους λογαριασμούς όα ιμεταφερόόύν και τα υπό¬ 
λοιπα των προθεσμιακών καταθέσεων του Ταχυδρομικού Τα¬ 
μιευτηρίου στις εμπορικές τράπεζες κατά τη λήξη τους. 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβε,ρνήσεως. 

Ο Διοικητής 
ΔΗΜ. ΧΑΛΕΒΜιΣ 

(ΙΪ) 
Χρηματοδότηση ιτων φορέων διακίνησης, εμπορίας και μετα¬ 
ποίησης ήλιόσπορου .εσοδείας 1984. Έγγραφο Υπουργείου 
Γεωργίας 47904/8.8.84 (ΛΠ 2667). 

ΤΡΑΠΕΖΑ! ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΏΝ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Συνεδρίαση 179/6.9.84 (όέμα 4) της Επιτροπής 
Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων. 

Η Επιτροπή Νομισματικών και ί Π ιστωτικών θεμίίτων, 
αφού έλαβε υπόψη: 

») Την ΠΔ/Τ.Ε. 368/4.6.84 που καθάρισε τους όρους 
για τη χρηματοδότηση των φορέων «μπο;ριίας σι'ϊηρών για την 
αγορά απ’ ευόείας από τους παραγωγούς και τα αλωνιστικά 
συγκροτήματα σιταριού και κριαριού εσοδείας 1984, 

Φ) σχετική εισήγηση τοίο Υπουργείου Γεωργίας, αποφά¬ 
σισε τα ακό!λ1αι>δΙα: 

Επιτρέπεται η χριημαιττοδότηση, ιμε τους όρους και προϋ¬ 
ποθέσεις της ίΠ.Δ./|Τ.Ε. 368/4.6.84, των ψορέων διακίνη¬ 
σης. εμπορίας και μεταποίησης ηλιόσπορι&υ από· τις εμπορι¬ 
κές τράπεζες (Ιδιοντικές επιχειρήσεις) και την ΑΤΕ ΚΥΔΕΠ 
και συνεταιριστικές οργανώσεις. 

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω χρηματοδότηση της 
ΚΥΔΕΠ και των συνεταιριστικών οργανώσεων ·αιπή την Α¬ 
γροτική Τράπεζα της Ελϊλάδος Ψα πρ αγματοπο ι ηύεί μέσα 
στο συνολικό όριο χορηγήσεων της Αγροτικής Τράπεζας της 
Ελλάδος για το έτος 1984 προς το δημόσιο τομέα (Π.Δ./ 
Τ.Ε. 344/21.3.84). 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί! στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η Υποδιειυόύντρια 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡ. ΚΟΡΥΤΣΑ 

(12) 

Μείωση της υποχρεωτικής έντοκης κατάόεσης των εμπορι¬ 
κών τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλμδος με βάση την 
Πράξη Διοικητή 242/14.7:83 από ποσοστό 0,75% σε πο¬ 
σοστό 0,5% του ύψους των δραχμικών καταθέσεων τους. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Συνεδρίαση 174/20.8.84 της Επιτροπής Νομισματικών 
και Πιστωτικών θεμάτων. 

Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων, 
αφού έλαβε υπόψη: 

α) Την παραπά/ω Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος, με την οποία, μεταξύ άλλων, ι) καΦορίσΨηκε 
η υποχρέωση των εμπορικών τραπεζών να καταχέσουν σε έν¬ 
τοκο λογαριαομδό στην Τράπεζα της Ελϊλάδος ποσοστό 
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0,ι5% των ϊραχμικων ν,αταόεσεών τους, σε αντιστάθμιση 
των νομισματικών επιπτώσεων της αύξησης από 50% σε 
100% του ποσοστού 2^ *χρ ηματοίότηση ς των χορηγήσεων τους 
για -κάλυψη αναγκών εμπορίας και μεταποίησης οπωροκηπευ- 
τικών εσοϊείας 1983 και :·.) εξοιίσιοϊοτήδηκε η Επιτροπή 
Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων να μειώνει το πα¬ 
ραπάνω ποσοστό ανάλογα με την κίνηση του λογαριασμού των 
αντίστοιχων αναχρημχτοΒοτήσεων. 

6) Τις τρέχουσες νομισματοπιστωτικές συνψήκες χσ· την 
κίνηση των παραπάνω αναχρηματοϊοτήσεων, αποφάσισε: 

Να μειώσίΐ απ; 1.10.84 τε 0.5 ϊ :ο ποσοστό επί του συνο- 
λ.κού υψους των ίραχμικών καταθέσεων των εμπορικών τρα¬ 
γών που. με βάση την παρ. 2 της Πράξης Διο'.ικητή 242/ 
14.7.83. κατατίθεται νπεχρβωτικά στην Τραχεία της Ελ- 
λάσος. 

Η παρούσα πράξη να ίημετευψεί στην Ερημερίϊα της Κύ¬ 
βε ρνήσεως. 

Η Υποϊιιυψύντρια 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡ. ΚΟΡΤΤΣΑ 

Τ «βΝΙΚΟ Τ»ηθΓΜ·*ΙΙ 




