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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΝΟΜΟΙ 

1.488. Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών δασών κα: 
δασικών εκτάσεων υπέρ τον Δημοσίου για την κατα¬ 
σκευή. έργων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 
(ΔΕΗ) και άλλες διατάξεις. 1 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

464. Μεταφορά της έδρας της Κοινότητας Κλήματος της 
Επαρχίας Σκοπέλου, Ν. Μαγνησίας..2 

465. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας στους Νομάρχες. ·* 

466. Ίδρυση, σχολικών μονάδων Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συγκρότηση Κέντρων 
Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε. 
Τ.Ε.) και σύσταση δέσεων εκπαιδευτικού προσωπι¬ 
κού Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαί¬ 

δευσης.* 

467. "Ιδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγιου 
Γεωργίου εξ Ιωαννίνων και Αγιας Αναστασίας της 
Φαρμακολυτρίας της Ιερής Μητρόπολης Κορίνθου. ·> 

468. Ίδρυση Ενοριών της Ιερής Μητρόπολης Ιωαννίνων. 6 

469. Τροποποίηση του άρθρου 1, παρ. 3 εδάφ. α του Β.Δ. 

81/1962.τ 

4)70. Τροποποίηση και συμπλήρωσή διατάςευν του Κατα¬ 
στατικού του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφη¬ 

μερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.5 

471. Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 455/76 «περ: 
όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας 
σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεις εντός αυ¬ 
τών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών 
παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως 
των προς τούτο απαιτουμένων αδειών» (ΦΕΚ 169/ 

Α/1976). ..9 

472. Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπ αριθ. 
1107/70 «περί ενισχύσεων που χορηγούνται στον το¬ 
μέα των σιδηροδρομικών, οδικών κα; εσωτ*ρ:7.ω< 
πλωτών μεεταφορών» όπως τροποποιήθηκε από τον 

Κανονισμό 1473/1975. 

ΝΟΜΟΙ 
- (ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙ0. 1488 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών δασών και δασικών 

εκτάσεων υπέρ τον Δημοσίου γ·.α την κατασκευή έργων 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού 'ΔΕΙΙ) και 
άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής 
ψηφισθέντα νόμον: 

Άρθρο 1. 

1. Στο άρθρο 4 του Ν. 146871 950 «περί ιδρύσεως δημο¬ 
σίας επιχειρήσεως ηλεκτρισμού» προστίθεται η εξής παρά¬ 
γραφος: 

«3. Για την κατασκευή τεχνικών έργων και την εξόρυξη. 
ορυκτών υλών με σκοπό τλ·; παραγωγή και μεταφορά ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίω¬ 
ση υπέρ του Δημοσίου δασών κα: δασικών εκτάσεων που ανή¬ 
κουν σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δη¬ 
μόσιου δικαίου κα: είναι απολύτους αναγκαία γιτ το σκοπό, 
αυτόν, ο οποίος αναγνωρίζεται ως σκοπός δημόσιας ωφέλει¬ 
ας. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των Υ¬ 
πουργών Οικονομικών, Γεωργίας. Χωροταξίας. Οικισμού 
και Περιβάλλοντος κα: Ενέργειας και Φυσικών Πόρουν· 
ύστερα από πρόταση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού· 
που συνοδεύεται από μελέτη αναγκαιότητας κα: επιπτώσεων 
των έργων στο περιβάλλον, φυσικό, δήμιουργημένο κα: αν¬ 
θρώπινο. Η απαλλοτρίωση συντελείται με την επιμέλεια 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, η οποία έχε: την- 
υποχρέωση να καταβάλει τις αποζημιώσεις και τις άλλες 
δαπάνες. Μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης η Δημό¬ 
σια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έχει δικαίωμα αποκλειστικής 
χρήσης των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται, χωρίς άλλη 
διαδικασία. Η κατάληψη, εκχέρσουση ή κάλυψη των εκτά¬ 
σεων αυτών από την Επιχείρηση γίνονται ύστερα από άδεια 
του Υπουργού Γεωργίας και περιορίζονται στην απόλυτα 
απαραίτητη έκταση για την εκτέλεση τουν έργων. Όταν οι 
εκτάσεις πάψουν να είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του 
σκοπού της απαλλοτρίωσης, η χρήση τους επιστρέφει στο 
Δημόσιο, η δε Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είναι υπο¬ 
χρεωμένη να εκπονήσει μελέτη αποκατάστασης του περιβάλ- 

ί 



2054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) # 

λον~λ; που θσ προβλέπει την κκτά πρετερζιύτητζ δημιουργία 
δασικών εκτάσεων ή· δασών. Η μελέτη αυτή υ,τόκειτ*!· στην 
έγκριση των Υπουργών Γεωργίας και Χωροταξίας Οικισμοί 
και Περιβάλλοντος, ο: οποίοι μίτοι ο ύν να την τροποποιή¬ 
σουν και συμπληρώσουν ή να διατάξουν τη συμπλήρωσή 
της ατό τη Δ»ΕΗ. Μετά την έγκριση της μελέτης η 
ΔΕΗ έχει .το-/ρέω τη να εκτελέσε: αμέσως τα έργα ατοκα- 
τάστασης». 

2. Κάθε διάταξη αντίθετη τρος την ταρατάνω ταράγρα¬ 
φο καταργείται. 

Άρθρο 2. 

1. Το Ελληνικό Δημό’ΐο επιτρέπεται να χρηματοδοτεί τα 
Ελληνικά Διυλιστήρια Αττροτύργον Λ.Ε.. την Α.Ε. Διυλι¬ 
στηρίου Θεσ/νίκης και κάθε άλλη επιχείρηση του δημόσιου 
τομέα για την προμήθεια. για λογαριασμό του. αργού πετρε¬ 
λαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων και την πληρωμή συνα¬ 
φών με αυτά δαπανών ως και την τληρωμή των σχετικών 
ίιυλίστρων. 

2. Η πραγματοποίηση των δαπα'-ών των ανωτέρω διυλι¬ 
στηρίων και επιχειρήσεων του δημότου τομέα γίνεται κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού και του 
Λογιστικού των ΝΙΙΔΔ. καθώς και κάθε άλλης γενικής ή 
ειδικής διάταξης. 

3. Επί των ανωτέρω δαπανών και των εσόδων των διυλι¬ 
στηρίων και επιχειρήσεων διενεργείται έλεγχος από 5/μελές, 
για κάθε διυλιστήριο και επιχείρηση του δημόσιου τομέα, επο¬ 
πτικό συμβούλιο. Το συμβούλιο αυτό αποτελείται από ένα σύμ¬ 
βουλο ή πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως πρόεδρο, 
τρεις ανώτερους υπάλληλους των Γπευργείων Εθνικής Οικο¬ 
νομίας, Οικονομικών (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) και 
Ενεργεί:ς και Φυτικών Πόρων και ένα πρόσωπο με εξει- 
δι.κευμένες γνώσεις και εμπειρία στα -δέματα των πετρελαιο¬ 
ειδών, το οποίο υποδεικνύεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας. 

Το εποπτικό συμβούλιο επικουρείται στο έργο του από βοη¬ 
θητικό προσωπικό που αποτελείται από μέλη τα οποία δια¬ 
θέτουν ειδικές γνώσεις και πείρα περί του ελέγχου των δα¬ 
πανών και εσόδων ως και των δεμάτων πετρελαίου. 
Το βοηθητικό προσωπικό καθορίζεται ύστερα από πρόταση 

του εποπτικού συμβουλίου με απόφαση του Υπουργού Ενεονείας 
και Φυσικών Πόρων. Το εποπτικό συμβούλιο εκδίδει αιτιο¬ 
λογημένη πράξη με την οποία κηρύσσει ως ορδή τη διαχεί¬ 
ριση, ή την απορρίπτει ολικά ή μερικά. Η πράξη αυτή κοινο¬ 
ποιείται α) στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο και εκτελείται 
μέσα σε αποκλειστική προδεσμία τριών μηνών από την κοι¬ 
νοποίηση και β) στην ΥΕΕ του οικείου Υπουργείου και απο¬ 
τελεί δικαιολογητικό των χρηματικών ενταλμάτων που εκδί- 
δονται για την εμφάνιση των σχετικών δαπανών στη δημόσια 
ληψοδοσία. 

Στους προέδρους, τους γραμματείς και τα μέλη των επο¬ 
πτικών συμβουλίων καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρία¬ 
ση κατά τις διατάξεις του Ν. 754/1978. Για το βοηθητικό 
προσωπικό ο τρόπος της αμοιβής τους καδορίζετα- με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας και Φυ¬ 
σικών Πόρων. 
Η δαπάνη αποζημίωσης των εποπτικών συμβουλίων κάι του 

βοηθητικού προσωπικού βαρύνει τα ανωτέρω διυλιστήρια και 
επιχειρήσεις. 

4. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. Οικο- 
νομπ/ών και Ενέργειας και Φυσικών Πόρων καθορίζεται κά¬ 
δε λεπτομέρεια σχετική με τον έλεγχο των δαπανών και εσό¬ 
δων των διυλιστηρίων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

5. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.198Π 

Άρθρο 3. 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεις, 
φορετικά στις επιμέρους διατάξεις. ’ 

από τη δημοσίευσή του 
εκτός αν ορίζεται δια- 

Π αραγγέλλομεν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσδει ωςνο- 

μος του Κράτους. 
Αθψα, 25 Οκτωβρίου 1984 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΙΕΩΡΓΙΑΪ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΒΑΑΑΟΝΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΧ 

θεωρήϋηκε και τέϋηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους. 

Α-δήνα, 26 Οκτωβρίου 1984 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓ. - ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
- (2) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 464 

Μεταφορά της έδρας της Κοινότητας Κλήματος της Επαρ¬ 

χίας Σκοπέλου, Ν. Μαγνησίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2 και 215 του δη¬ 

μοτικού και κοινοτικού κώδικα Ν. 1065/80. 

2. Την 27/8.5.1984 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου 
Κλήματος. - 

3. Την 6059/26.1.1984 κοινή απόφαση των Πρωθυπουρ¬ 

γού και Υπουργού Εσωτερικών με την οποία μεταβιβάστη¬ 

καν αρμοδιότητες στούς Υφυπουργούς Εσωτερικών που δη¬ 

μοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 50/1.2.1984 τεύχος β. 

4. Την 469 της 23ης Ιουλίου 1984 γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας. 

Με πρόταση του 1 φυπουργού Εσωτερικών, αποφασί¬ 
ζουμε : 

Άρθρο μόνο 
,Μεταφερεται η έδρα της Κοινότητας Κλήματος της Επαρ¬ 

χίας Σκοπέλου σου Ν. Μαγνησίας από το συνοικισμό Κλήμα 
στο συνοικισμό Νέο Κλήμα. ’ 

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

Αθήνα. 17 Οκτωβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΜΙΛΤ. ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΥ 

(3) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 465 

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας στους Νομάρχες. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1’ ^-αταύε!'ζ του άρθρου 1 παρ. 4 και του άρθρου 3 του 
Ν.Δ. 532/70 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοι¬ 
κητικής αποκεντοώσεως». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 574/82 και 
του άρθρου 14 του Ν.1266/82 «Όργανα ασκήσεως γης νο¬ 

μισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής 
και άλλες διατάξεις». 

3· Τν)ν με αριθ. 499/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Υγείας και Πρόνοιας, απο¬ 
φασίζουμε : 
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Άρθρο μόνο. ■ 

Από τις αρμοδιότητες που ασκούνται από τον Υπουργό 
Υγείας και Πρόνοιας μεταβιβάζονται στους Νομάρχες οι 
ακόλουθες : 

Α'. Τομέας Υγείας. . 

1. Χορήγηση άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας 
κλινικής Χημείας σε μικροβιολόγους ιατρούς (άρθρο 5 του 
Ν.Δ. 131/73 ΦΕΚ 221/73). 

2. Στο Νομάρχη Αττικής η έγκριση εσωτερικού κανο¬ 

νισμού λειτουργίας Φαρμακευτικών Συλλόγων Νομού Αττι¬ 

κής, καθώς επίσης αποφάσεων, προγραμμάτων και λοιπών 
πράξεων των Διοικητικών Συμβουλίων των ως άνω Φαρμα¬ 

κευτικών Συλλόγων (άρθρο 10 του Ν. 3601/28 ΦΕΚ. 119/ 

28 και άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ. β του Β.Δ. 707/70 (ΦΕΚ 235/ 

1970). 

3. Παύση μελών Διοικητικών Συμβουλίων Φαρμακευτι¬ 

κών Συλλόγων, ή και ολόκληρα τα Διοικητικά Συμβούλια 
αυτών, με εξαίρεση τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλο¬ 

γο (άρθρο 4 του Α.Ν. 1384/38 ΦΕΚ. 362/38 και άρθρο 1 

παρ. 1 εδαφ. α' του Β.Δ. 707/70 ΦΕΚ. 235/70). 

4. Ανάθεση άσκησης αρμοδιότητας παυθέντος Διοικη¬ 

τικού Συμβουλίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, για το υπό¬ 

λοιπο της θητείας του, σε Διοικούσα Επιτροπή, αποτελού- 

μενη από μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου (άρθρο 4 του 
Α.Ν. 1384/38 ΦΕΚ. 362/38 και άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ. α' 

του Β.Δ. 707/70 ΦΕΚ. 235/70). 

5. Έγκριση υποβαλλόμενων προϋπολογισμών και απο¬ 

λογισμών Φαρμακευτικών Συλλόγων στις περιπτώσεις αντι¬ 

κατάστασης ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου κατά 
το άρθρο 26 του Ν. 3601/28 (άρθρο 4 παρ. 7 του Α.Ν. 1384/ 

38 ΦΕΚ. 362/38 και άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ. α' του Β.Δ. 707/ 

70 ΦΕΚ. 235/70). 

6. Παραλαβή των εταιρικών συμβολαίων σύστασης εται¬ 

ρείας Φαρμακείου ή Φαρμακαποθήκης ή συστέγασης φαρ- 

αακείων και Φαομακαποθηκών (άρθρα 6 και 8 του Ν. 328/ 

76 ΦΕΚ. 128/76). 

7. Στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος των ια¬ 

τρών και φαρμακοποιών στην περίπτωση επανάληψης παρά¬ 

βασης των διατάξεων του Νόμου που απαγορεύουν τη χορή¬ 

γηση Ιατρικών δειγμάτων ή εμπορεύονται (πωλούν ή αγο¬ 

ράζουν) τα δείγματα που χορηγούνται δωρεάν, μετά από 
γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου (άρθρο 16 

παρ. 6 του Ν.Δ. 96/73 ΦΕΚ. 172/73, όπως αντικαταστά- 

θηκε με το άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 1316/83 ΦΕΚ 3/83, 

άρθρο 19 παρ. 3 του Ν.Δ. 96/73 ΦΕΚ. 172/73, όπως αντι- 

καταστάθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 1316/83 ΦΕΚ. 

3/83, άρθρο 19 παρ. 12 του Ν.Δ. 96/73 ΦΕΚ. 172/73, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ. 7 του Ν. 1316/83 ΦΕΚ. 

3/83). 
8. Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων στους Φαρμακοποιούς 

παραβάτες των διατάςεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 

(λιανική πώληση φαρμάκων) του Ν.Δ. 96/73 κατόπιν γνω¬ 

μοδότησης του Ε.Ο.Φ. (άρθρο 19 παρ. 2 και 6 περ. β' του 
Ν.Δ. 96/73 ΦΕΚ. 172/73, άρθρο 33 παρ. 2 εδαφ. 3 και παρ. 

7 του Ν. 1316/83 και άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 

3/83). 

9. Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων στους Φαρμακοποι¬ 

ούς και Ιατρούς για κατοχή ή διάθεση προϊόντων αρμοδιό¬ 

τητας Ε.Ο.Φ. κατά παράβαση των διατάξεων και των κα¬ 

νόνων καλής φύλαξης και διάθεσης, κατόπιν γνωμοδότησές 
του Ε.Ο.Φ. (άρθοο 33 παρ. 2 εδαφ. 2 και παρ. 7 του Ν. 1316/ 

83 ΦΕΚ. 3/83 και άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 1316/83 ΦΕΚ. 

3/83). 

Β'. Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας. 

1. Ειδική αναγνώριση Σωματείου σαν Φιλανθρωπικού 
(άρθρο 18 παρ. 4 του Ν.Δ. 1111/72 ΦΕΚ. 23/72 και Ν.Δ. 

241/73 ΦΕΚ, 324/73). 

2. Δωρεάν διάθεση υλικών από ένα Ιδρυμα Παιδικής 
Προστασίας σε άλλο εφόσον και τα δύο έχουν έδρα στον ίδιο 

Νομό καθώς και μεταφορά στα αυτά Ιδρύματα αδιάθετων 
κεφαλαίων, που προέρχονται από κρατική επιχορήγηση, εφό- 

σ·.ν δεν προ βλέπεται η άμεση χρησιμοποίηση τους, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 1 κεφ. Β' παρ. 1 περ. α του Β.Δ. 804/ 

72 ΦΕΚ. 240/72 (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 4051/60 ΦΕΚ. 

68/60 και άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ. α' του Β.Δ. 707/70). 

Γ'. Τομέας Γενικών Υπηρεσιών. 
1. Διορισμός των μελών των Εφορειών Σχολών Νοση¬ 

λευτικού προσωπικού που λειτουργούν σε Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα Ν. 2592/53, πλην το.ν Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
περιοχήε τέως Διοίκησης 11ρωνεύουσας (άρθρο 3 παρ. 2 

του Ν.Δ. 31/74 ΦΕΚ. 248/74 και Δ) γ/36117/82 ΦΕΚ. 

839/82 Κοινή Υπουργική απόφαση όπως διορθώθηκε στα 
σφάλματά της με τα ΦΕΚ, 1007/82 και 44/83). 

2. Απόφαση διαπίστωσης του απρόβλεπτου και επεί¬ 

γοντος της ανάγκης και καθορισμού του αριθμού του αναγ¬ 

καίου για πρόσληψη προσωπικού, με εξαίρεση το διοικητικό 
και ιατρικό προσωπικό, στα Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας Υ¬ 

πουργείου Υγείας και Πρόνοιας που δεν έχουν υπηρεσίες ή 
παραρτήματα σε περισσότερους από ένα νομούς, καθώς και 
της διάρκειας της πρόσληψης μέσα στα επιτρεπτά ανώτατα 
όρια και μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικούντος το νομικό 
πρόσωπο οργάνου (άρθρο 5 παρ. 1 του Κεφ.Β' του Ν. 993/ 

79 ΦΕΚ. 281/79 και άρθρο 1 παρ. 2 εδ. ε και γ του Ν.3200/ 

1955 ΦΕΚ. 97/55). 

3. Επιθεώρηση Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών (ιδιω¬ 

τικών ως και Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.) Εργοστασίων ή Εργα¬ 

στηρίων και παντός εν γένει καταστήματος παρασκευής, 

συσκευασίας και διακίνησης Φαρμακευτικών και καλλυντι- 

κών προϊόντων κ.λ.π. (Ν. 1844/1939 ΦΕΚ. 298/39, άρθρο 
1 παο. 1 εδαφ. α' του Β.Δ. 707/70 ΦΕΚ.235/70 και άρθρο· 

37 παρ. 2 εδαφ. ια του Π.Δ/τος 544/77 ΦΕΚ.178/77). 

4. Αποδοχή παραίτησης Σωματείου από αναγνούρηση του 
ειδικώσ σαν Φιλανθρωπικού και η άρση της αναγνώρισης 
αυτήε (άοθρα 23 και 25 του Ν.Δ. 1111/72 ΦΕΚ.23/72 και 
άρθρο 1 του Ν.Δ.241/1973 ΦΕΚ.324/73). 

5. Διορισμός Κυβερνητικού Επιτρόπου, από τον Νομάρ¬ 

χη της έδρας Φιλανθρωπικών Σωματείων των οποίων η λει¬ 

τουργία εκτείνεται σε περισσότερους του ενός νομούς (άρ¬ 

θρο 14 του Ν.Δ. 1111/72 ΦΕΚ.23/72 και άρθρο 1 παρ.2 εδ.ε' 
και γ' του Ν. 3200/1955 ΦΕΚ.97/55). 

Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δη¬ 

μοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος. 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΓ- ΚΟΥΤΣΟΓΙΠΡΓΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΚΑΤΑΧ 

(4) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 466 

' Iόρυση σχολικών μονάδων μέσης τεχνικής και επαγγελμα¬ 

τικής εκπαίδευσης συγκρότηση κέντρων επαγγελματικής 
και τεχνικής εκπαίδευσές (ΚΕΤΕ) και σύσταση θέσεων 
εκπαιδευτικού προσωπικού μέσης τεχνικής και επαγ¬ 

γελματικής εκπαίδευσης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

' Εχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1, 8 παρ. 3,11 

παρ. 1 και 5 και 12 παρ. 2 του Ν. 576/77 «περί οργανώσεως 
και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως», ( ΦΕΚ 102 Α'). 
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2. Την παρ. 2 του άρθρου’2 του Ν. 186/75 «περί Κέντρου 
Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ)». 

3. Τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 1232/82 (ΦΕΙν 

22/Λ'). 
4. Την αριθμ. Τ 79/21.6.1984 απόφαση του Πρωθυ¬ 

πουργού για « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Τσοβόλα» (ΦΕΚ 418 Β'). 

5. Τις αριθμ. 26και 28/1984 γνιομοδοτήσεις του ΚΕΜΕ. 

6. Την αριθμ. 503/84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας με πρόταση των Υπουργούν Προεδρίας της 
Κυβέρνησης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζου¬ 

με : 

Άρθρο 1. 

Ίδρυσ/] Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων. 

Ιδρύονται τα ακόλουθα τεχνικά και επαγγελματικά λύ¬ 

κεια : 

1. Εσπερινό τεχνικό λύκειο Ιωαννίνων με τομείς : 

α) μηχανολογικό β) ηλεκτρολογικό. 

2. Επαγγελματικό λύκειο Δολιανών με τομέα γεωργικό 
και κτηνοτροφικό. 

3. Επαγγελματικό λύκειο Δοξάτου με τομέα γεωργικό 
και κτηνοτροφικό. 

4. Επαγγελματικό λύκειο Σερβίων με τομέα γεεοργικό 
και κτηνοτροφικό. 

5. Τεχνικό λύκειο Αριδαίας με τομείς : α) μηχανολογικό 
β) ηλεκτρολογικό. 

6. Επαγγελματικό λύκειο Αριδαίας με τομέα γεωργικό 
και κτηνοτροφικό. 

7. 2ο τεχνικό λύκειο Λαμίας με τομείς α) ηλεκτρολογικό 
β) ηλεκτρονικό. 

8. 2ο επαγγελματικό λύκειο Λαμίας με τομείς : α) γεωρ¬ 

γικό και κτηνοτροφικό β) κοινωνικών υπηρεσιών. 

9. Επαγγελματικό λύκειο Κρεστένων με τομέα γεωργικό 
και κτηνοτροφικό. 

10. Επαγγελματικό λύκειο Καρπάθου με τομέα οικονο¬ 

μίας και διοίκησης. 

11. Επαγγελματικό λύκειο Κ. Κορακιάνας (Κέρκυρα) 

με τομέα οικονομίας και διοίκησης. 
12. Επαγγελματικό λύκειο Νεμέας με τομέα γεωργικό 

και κτηνοτροφικό. 

13. Εσπερινό τεχνικό λύκειο Πάτρας με τομείς α) μη¬ 

χανολογικό β) ηλεκτρολογικό. 

14. Εσπερινό επαγγελματικό λύκειο Πάτρας με τομέα 
οικονομίας και διοίκησης. 

15. 3ο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου με τομείς γεωρ¬ 

γικό και κτηνοτροφικό και β) κοινωνικών υπηρεσιών. 

16. Επαγγελματικό λύκειο Ιστιαίας με τομέα γεωργικό 
και κτηνοτροφικό. 

17. Τεχνικό λύκειο Σαλαμίνας με τομείς : α) μηχανολο¬ 

γικό και β) ηλεκτρολογικό. 

18. Επαγγελματικό λύκειο Πόρου με τομέα γεωργικό 
και κτηνοτροφικό με τμήμα ανθοκομίας. 

19. 7ο τεχνικό λύκειο Αθήνας με τομείς : α) μηχανολο¬ 
γικό β) ηλεκτρολογικό γ) ηλεκτρονικό. 

20. 7ο επαγγελματικό λύκειο Αθήνας με τομείς : α) 

οικονομίας, και διοίκησης β) κοινωνικών υπηρεσιών. 

21. 2ο επαγγελματικό λύκειο Χανίων με τομείς α) 

οικονομίας και διοίκησης β) κοινωνικών υπηρεσιών. 

22. Τεχνικό λύκειο « Ευκλείδης» Θεσ/νίκης με τομείς : 

α) ηλεκτρολογικό β) ηλεκτρονικό γ) χημικό-μεταλλουργικό 
δ) εφαρμοσμένων τεχνών ε) δομικό. 

23. Επαγγελματικό λύκειο «Ευκλείδης» Θεσ/νίκτε 
με τομείς : α) οικονομίας και διοίκησης β) γεωργικό και 
κτηνοτροφικό γ) κοινοτικών υπηρεσιών. 

24. Επαγγελματικό λύκειο Καρύστου με τομέα γεωργικό 
και κτηνοτροφικό και τμήμα ζωικής παραγωγής! 

25. Εσπερινό τεχνικό λύκειο Χαλκίδας με τομείς α) 
μηχανολογικό β) ηλεκτρολογικό. 

26. Επαγγελματικό λύκειο Αλίαρτου Βοιωτίας με τομέα 
γεωργικό και κτηνοτροφικό. 

27. Επαγγελματικό λύκειο Νέας Ζίχνης Σερρών με 
τομέα γεοιργικό και κτηνοτροφικό. 

28. Επαγγελματικό λύκειο Αγιάς (Λάρισας) με τομέα 
γεωργικό και κτηνοτροφικό. 

29. Επαγγελματικό λύκειο Κρανιδίου με τομέα γεωργικό 
και κτηνοτροφικό. 

Άρθρο 2. 

Ίδρυση Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών. 

Ιδρύονται οι ακόλουθες τεχνικές και επαγγελματικές 
σχολές : 

1. Τεχνική και επαγγελματική σχολή Λέρου με τμήματα 
α) μηχανολογικό β) ηλεκτρολογικό. 

2. Τεχνική και επαγγελματική σχολή Μήλου με τμήμα 
μεταλλευτικό 

3. Τεχνική και επαγγελματική σχολή «Ευκλείδης» Θεσ/ 

νίκης με τμήματα : 

α) μηχανολογικό β) ηλεκτρολογικό γ) ηλεκτρονικό. 

4. Εσπερινή τεχνική και επαγγελματική σχολή Λά¬ 

ρισας με τμήματα : α) μηχανολογικό β) ηλεκτρολογι- 

κο. 

5. Τεχνική και επαγγελματική σχολή Αξιούπολης με 
τμήματα : α) μηχανολογικό β) ηλεκτρολογικό. 

6. Εσπερινή τεχνική και επαγγελματική σχολή Πάτρας 
με τμήματα : α) μηχανολογικό β) ηλεκτρολογικό. 

7. Τεχνική και επαγγελματική σχολή Αλίαρτου με 
τμήμα μηχανολογικό και κατεύθυνση εξειδίκευσης μηχανών 
αυτοκινήτου. 

8. Τεχνική και επαγγελματική σχολή Κρανιδίου με 
τμήμα μηχανολογικό και κατεύθυνση εξειδίκευσης μηχανών 
αυτοκινήτου. 

Άρθρο 3. 

Ιδρύονται και εντάσσονται στα ακόλουθα λύκεια οι 
εξής τομείς : 

1. Χημικός και μεταλλουργικός στο ημερήσιο τεχνικό 
λύκειο Ιωαννίνων. 

2. Γεωργικός και κτηνοτροφικός στα επαγγελματικά 
λύκεια : α) Διδυμότειχου, β) Λευκάδας γ) Τύρναβου δ) 

Καστελιού Κισσάμου, ε) Ζακύνθου στ) Μοιρών ζ) Καλαμπά¬ 

κας η) Καρπενησιού. 

.3. Ναυτικός τομέας : στο Ιο επαγγελματικό λύκειο 
Πάτρας. 

4. Οικονομίας και διοίκησης στα επαγγελματικά λύκεια : 

α) Χρυσουπολης β) Αλμυρού Βόλου γ) Βροντάδου νήσου 
Χίου με τμήμα ναυτιλιακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 
μεταφορών . 

5. Κοινωνικών υπηρεσιών στα επαγγελματικά λύκεια : 

α) Αλεξανδρούπολης β) Καβάλας γ) Αγρίνιου 
6. Πληροφορικής στο 4ο τεχνικό λύκειο Αθήνας. 

Άρθρο 4. 

Ιδρύονται και εντάσσονται στις ακόλουθες Τεχνικές και 
Επαγγελματικές Σχολές τα κάτωθι τμήματα : 

1. Τμήμα γεωργοκτηνοτροφικό με κατεύθυνση τυρο¬ 

κομίας- γαλακτοκομίας στη τεχνική και επαγγελματική 
σχολή Ηγουμενίτσας. 

2. Τμήμα αργυροχρυσοχοΐας ωρολογοποιΐας με κα¬ 

τεύθυνση αργυροχρυσοχοΐας στην τεχνική και επαγγελματική 
σχολή Ιωαννίνων. 

°· Τμήμα μεταλλευτικό με κατεύθυνση μεταλλείων στην 
τεχνική και επαγγελματική σχολή Χαλκίδας. 

4. Τμήμα κοπτικής—ραπτικής-οικοκυρικών στην τεχνική 
και επαγγελματική σχολή κλωστοϋφαντουργίας Πειραιά. 
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Άρθρο 5. 

Συγκροτούνται τα ακόλουθα νέα Κέντρα Επαγγελματικής 
και Τεχνικής Εκπαίδευσης : ' 

1. ΚΕΤΕ Αριδαίας που περιλαμβάνει τα : 

α) Τεχνικό Λύκειο Αριδαίας 
β) Επαγγελματικό λύκειο Αριδαίας 
γ) Τεχνική και επαγγελματική Σχολή Αριδαίας 

2. 2ο ΚΕΤΕ Λαμίας που περιλαμβάνει τα 
α) 2ο τεχνικό λύκειο Λαμίας 
β) 2ο επαγγελματικό λύκειο Λαμίας 

3. ΚΕΤΕ Σαλαμίνας που περιλαμβάνει τα : 

<*) Τεχνικό λύκειο Σαλαμίνας 
β) Τεχνική και επαγγελματική σχολή Σαλαμίνας 

4. 7ο ΚΕΤΕ Αθήνας που περιλαμβάνει τα : 

α) 7ο τεχνικό λύκειο Αθήνας 
β) 7ο επαγγελματικό λύκειο Αθήνας. 

Άρθρο 6. 

Οι ακόλουθες σχολικές μονάδες μέσης Τ.Ε.Ε. εντάσσονται 
σε ΚΕΤΕ ως εξής : 

1. Στο ΚΕΤΕ Ιωαννίνων : 

α) το εσπερινό τεχνικό λύκειο Ιωαννίνων 
β) το εσπερινό επαγγελματικό λύκειο Ιωαννίνων 

2. Στο 2ο ΚΕΤΕ Πάτρας : 

α) το εσπερινό τεχνικό λύκειο Πάτρας 
β) το εσπερινό επαγγελματικό λύκειο Πάτρας 
γ) η εσπερινή τεχνική και επαγγελματική σχολή Πά¬ 

τρας. 

3. Στο Ιο ΚΕΤΕ Ηρακλείου : το 3ο επαγγελματικό 
λύκειο Ηρακλείου 

4. Στο Ιο ΚΕΤΕ Χανιών : το 2ο επαγγελματικό λύκειο 
Χανίων 

5. Στο ΚΕΤΕ Αξιούπολης : η τεχνική και επαγγελμα¬ 

τική σχολή Αξιούπολης. 

6. Στο ΚΕΤΕ Χαλκίδας : το εσπερινό τεχνικό λύκειο 
Χαλκίδας. 

7. Στο ΚΕΤΕ Λάρισας : η εσπερινή τεχνική και ε¬ 

παγγελματική σχολή Λάρισας. 

8. Στο ΚΕΤΕ «Ευκλείδης». 

α) Το τεχνικό λύκειο « Ευκλείδης» Θεσσαλονίκης 
β) Το επαγγελματικό λύκειο « Ευκλείδης» Θεσσαλονί- 

κης 
γ) Η τεχνική και επαγγελματική σχολή « Ευκλείδης» 

Θεσσαλονίκης. 

Άρθρο 7. 

Καταργούνται στα ακόλουθα λύκεια οι εξής τομείς.: 

1. Ηλεκτρολογικός : στο Ιο τεχνικό λύκειο Λαμίας 
2. Ηλεκτρονικός : στο Ιο τεχνικό λύκειο Λαμίας. 
3. Γεωργικός και κτηνοτροφικός :α) στο Ιο επαγ¬ 

γελματικό λύκειο Λαμίας β) στο Ιο επαγγελματικό λύ¬ 

κειο Ηρακλείου. 
4. Κοινωνικών υπηρεσιών : α) στο Ιο επαγγελματικό 

λύκειο Ηρακλείου β) στο Ιο επαγγελματικό λύκειο Χα¬ 

νίων. 
5. Οικονομίας και διοίκησης στο Ιο επαγγελματικό 

λύκειο Χανίων. 

Άρθρο 8. 

Για τη λειτουργία των νέων σχολικών μονάδων που 
περιλαμβάνονται στα προηγούμενα άρθρα του διατάγματος 
αυτού συνιστώνται οι κάτωθι οργανικές θέσεις επι πλέον 
από τις προβλεπόμενες του Ν. 576/77. 

1. Κλάδος 2 : Πτυχιούχων οικονομικών, πολιτικών ή 

νομικών ανωτάτων σχολών. 

Καθηγητής με μισθολογικά κλιμάκια 3-6 ενιαία. Θέσεις 

2. Κλάδος 3 : Πτυχιούχων φυσικομαθηματικών ανωτάτων 
σχολών. 

Καθηγητης με μισθολογικά κλιμάκια 3-6 ενιαία. Θέσεις 
53. 

3. Κλάδος 4: Πτυχιούχων θεολόγων ή φιλολόγων ή 
αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής φιλολογίας. Καθηγητής 
με μισθολογικά κλιμάκια 3- 6 ενιαία. Θέσεις 62. 

4. Κλάδος 5 : Πτυχιούχων λοιπών ανωτάτων σχο¬ 
λών : 

Καθηγητής με μισθολογικά κλιμάκια 3-6 ενιαία. Θέσεις 
36. 

5. Κλάδος 6 : Πτυχιούχων φυσικής αγωγής 
Καθηγητής με μισθολογικά κλιμάκια 3-6 ενιαία. Θέσεις 

15. 

6. Κλάδος 8 : Πτυχιούχων λοιπών ανωτέρων σχολών. 

Καθηγητής με μισθολογικά κλιμάκια 2-6 ενιαία Θέσεις 
15. 

Σύνολο Θέσεων 188. 

Στον Υπουργό εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του προεδρι· 
κού διατάγματος. 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 1984. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΑΖΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΛΜΗΣ 
ΑΝΑΠΑ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

. (5) 
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Ίδρυση ενορίας του ιερού ενοριακού. ναού Αγίου Γεωργίου 
εξ Ιωαννίνων και Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας 
της ιερής μητρόπολης Κορίνθου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 590/77 «περί του κα¬ 

ταστατικού χάρτου της εκκλησίας της,Ελλάδος» σε συνδυα¬ 

σμό με τα άρθρα 2 και 3 του αριθ. 8/79 κανονισμού «περί 
ιερών ναών και ενοριών»- (Φ.Ε.Κ. 1/1980 τ.Α'). 

2. Τη σύμφωνη γνώμη του μητροπολιτικού συμβουλίου 
της ιερής μητρόπολης Κορίνθου που περιλαμβάνεται στο 
απόσπασμα της 6ΛΓ/7.8.1984 πράξε.ώς του. 

3. Την αρ. 10/123/1984 γνωμοδότηση του δημοτικού 
συμβούλιού που δήμου Κορίνθου. . ί. ,·· ' 

4. Την αριθ. 672/84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Ε¬ 

πικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε : 

Άρθρο μόνο 

Ιδρύεται ενορία του ιερού ενοριακού ναού Αγίου Γεωργίου 
εξ Ιωαννίνων και Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας 
στον οικισμό Ποσειδωνίας του δήμου Κορίνθου της ιερής 
μητρόπολης Κορίνθου. 

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανα¬ 

θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του προεδρικού τούτου 
διατάγματος. 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΚΛΛίίΑΝΗΖ 
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Ίδρυση ενοριών της Ιερής Μητρόπολης Ιωαννίνων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχονταε υπόψη : 

1. Την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 590/77 «περί του 
Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» σε συν¬ 

δυασμό με τα άρθρα 2 και 3 του αριθ. 8/79 Κανονισμού «περί 
Ιερών Ναών και Ενοριών» (Φ.Ε.Κ. 1/1980 τ.Α'). 

2. Τη σύμφωνη γνώμη του μητροπολιτικού συμβουλίου 
της ιερής μητρόπολης Ιωαννίνων που περιλαμβάνεται στο 
απόσπασμα της 97/84 πράξεώς του. 

3. Την αριθ. 11/10.9.84 γνωμοδότηση του κοινοτικού 
συμβουλίου της κοινότητας Καρυών Ιωαννίνων. 

4. Την αρ. 35/83 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβου¬ 

λίου της Κοινότητας Λίππας - Ιωαννίνων. 

5. Την αριθμ. 676/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παι¬ 

δείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε : 

Άρθρο μόνο : 

Ιδρύονται οι κάτωθι ενορίες της ιερής μητρόπολης Ιωαν¬ 

νίνων : 
α) Ενορία του ιερού ενοριακού ναού Αγίας Παρασκευής 

στην κοινότητα Καρυών Ιωαννίνων. 
β) Ενορία του ιερού ενοριακού ναού Μεταμόρφωσης του 

Σωτήρος στο συνοικισμό Κάτω Λίππας της Κοινότητας Λίπ¬ 

πας Ιωαννίνων. 

Στον υπουργό εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων αναθέ¬ 

τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του προεδρικού τούτου 
διατάγματος. 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗ! ΠΑΙΔΕΙΑ! ΚΑΙ ΘΡΗΧΚΕΥΜΑΤΒΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΛΚΛΑΜΑΝΗΕ 

(7) 
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ΊίΑΜΕΟχοί··» του άρΦρου 1, «αρ. 3 εϊάφ. α' του Β.Δ. 
81/1968. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάζεις του- άρόρου 17, «αρ. 1 «ερ. β' του Νό¬ 
μου 1027/80 (ΦΕΚ Α' 49). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 574/82 (ΦΕΚ 
Α' 104). 

3. Τις διατάζεις του άΐρόρσυ 113 «αρ. 2 περίπτ. α' του 
Π Λ. 544/77 (ΦΕΚ Α' 178), όπως αντικαταστάόηκε από 
το άρ>όιρο 2 «ιαρ. 1 του Ν. 7Ι2Ι8/Ϊ977 (Φ0Κ Α' 316). 

4. Τη γνώμη του ΣΚΑ· «ου δυατοπώόηκε στη συνεδρία, 
ση του αριύ. 9/27.6.84 της ΚΓ' περιόδου. 

5. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΒΕ αρι-5 
31/13.2Λ4. 

6. Τη γνωμοδότηση όριό·. 616/1984 του Συμβουλίου της 
Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Κοινωνικών Ασφα¬ 
λίσεων, αποφασίζουμε: 

'Αρόρο μόνο. 
Το άρ^ρο 1, «αράγραφος 3, εδάφιο «' του ΒΔ. 81/18®» 

(ΦΕΚ Α' 22), τροποποιείται ως εξής; . 

«Η σύζυγος και σε περίπτωση ασφαλισμένης η ανασφάλι¬ 
στος σύζυγος». 

Στον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναόέτουμε τη 
δημοσίευση κοα εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος. 

Αόήνα, 17 Οκτωβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟ! ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΩΡΓίΟΧ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ! 

(8) 
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Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού 
του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθη¬ 
νών κα; Θεσσαλονίκης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη. 

1. Τιις διατάξεις του άρόρου 5 παρ. 3 του Ν. 4504/1960 
(ΦΕΚ 57/66 τ. Α'). 

2. Τις διατάξεις του άρ&ρου 9 του Π. Δ/τος 574/1982 
(ΦΕΚ 104/82 % Α'). 

3. Την αρι-5. 30/27.9.84 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ανάόεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(ΦΕΚ 689/Β728.9.84). 

4. Τις αριόί. 882/19.1ν1984 και 905/5.7.1984 προτά¬ 
σεις του ιΔ|.Σ. του ΤΣΠΕΑβ. 

■5. Γνώμη του Συμβουλίου (Κοινωνικής Ασφάλειας που δια¬ 
τυπώθηκε στις αρΊό1. 4/12ι3.|5.1984 και 14/1.8.1984 συνε¬ 
δριάσεις του της ΚΓ' περ'ιόδΟυ (-δέμα 5ο). 

6. Τις αριόΙ. 465/23.7.1984 καιι 561/29.8.84 γνωμοδο¬ 
τήσεις του Συμβουλίου Επικράτειας με πρόταση του Υπουρ- 
κού Κοιν. Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: 

Άρ(8ρο 1. 

Μετά το άρόρο 53 του Π. Δ/τος 284/1974 (ΦΕΚ 101/ 
1974 τ. Α') πραστίόεται άρόρο ·53α, ως ακολούθως: 

«Άγ&ρο 53α: 
Επαναχορήγηση σύνταξης. 

(λ συνταξιούχος του οποίου έχει ανασταλεί η σύνταξη, 
γιατί ανέλαβε ασφαλιστέα εργασία,, μπορεί, όταν διακόψεε 
την εργασία, να ζητήσει: 

α) Ν» υπολογιστεί η σύνταξή ταυ απτ την αρχή με υπο¬ 
λογισμό και του χρόνου ασφάλισής του μετά την αναστολή, ή 

β) Να του καταβληθεί η σύνταξη που πήρε τον τελευταίο 
μήνα πριν από την αναστολή προσαυξημένη κατά το γινόμενο 
του συντάξιμου μισ&αύ ο οποίος διαμορφώνεται από τις χπο. 
ίαχες του χρόνου αναστολής!,, έστω και ε·άν ο χρόνος αυτός 
είναι λιγότερος από 24 μήνες, επί τη διαφορά του ποσοστού 
που προκύπτει εάν στον αρχιΐκά χρόνο ασφάλισης, προστεόε: 
και ο χρόνος αφάλισης μετά την αναστολή». 

Άρΐόρο 2. 

Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' της παρ. 1 του άο*3ρου 
4και ζτης παρ. 2 τουάρό,ρου 40του Π. Δ/τος 284/1974 
(ΦΕΚ 101/1974 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχοι 
με τα άρθρα 2και 8του Π.Δ/τος 1029/11977 (ΦΕΚ 345/ 
1977 τ. Α'), καταργούν τα ι. 

Άρόρο 3. 

Το εδάφιο γ της παρ·. 3 του άρθρου 44 του Καταστατικού 
του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων ΑΦηνών 
και Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει εγκριδεί με το Π.Δ. 284/ 
1974 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως αντικατνστάόηκε με το άρώρφ 
1 του Π. Δ/τος 1245/81 (ΦΕΚ 307/81 Α'), τροποποιεί¬ 
ται ως ακολούδως: 

«γ. Από τον ανωτέρω μέσο όρο λαμόά*ονται: α) Ολόκληρο 
το ποσό μέχρ ι δρχ. 80.000, β) ποσοστό 90% για το τμήμα των 
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αποδοχών αχό '4ρ£ 80.001—ΙΙΟυΟΟΟ καιι γ) χοοοοτο 30% 
για το τμίημα των αποδοχών' άνω των δρχ. 110,000. 
Το ά&ροί<ημα των ανωτέρω τρΗων χασών αχο τελεί το βτν- 

τάξιμιο μιτΛό. εχιί του οποίο» υπολογίζεται η σύνταξη». 

ΆΙρ·δρο 4. 
Η προθεσμία χου ορίζεται αχό το εδάφιο δ της χαφχγρά- 

<ροο 4 του άρτύρου 62 του Π. Λ/τος 284/74 (ΦΕΚ 101/74 
τ. Α'), η οττοία χαράγραφος χ,ρααιτέ&ημε με το άρΛρο 15 '.οο 
Π. Λ/τος 1029/77 (ΦΕΚ 343/77 τ. ίΑΙ') και αντικατα- 
στάδ,ημε με το άρΛρο 4 του Π. Λ/τος 390/83 (ΦΕΚ 141/ 
1983 τ. Α'), χαοατείνεται για έξι (6) μήνες αχό τη ϊτΓ 
μοσίευση τοο χαρόντος διατάγματος. 

'ΆρΛρο 3. 

Οι χαράγραφοι 6 χαιι 7 τοο ά?3ρυν 20 τοο Β. Λ/τος 436/ 
1967 (ΦΟΕΚ 143/1967 τ. Α') καταργούνται. 

' Η ισχύς τοο διατάγματος τοότοο αρχίζει αχό τη δημοσίευ¬ 
σή τοο στην Εφημερίδα της Κοδερνήτεως, χλην τοο άρ·3·?οο 
3, χοο αρχίζει αχό την 1η Ιανοοαρίσο 1985. 

Στην ΊΓφοχοοργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανα&έτοομ», τη 
ίημοσίθοση και εκτέλεση τοο Προεδρικού Διατάγματος 
τούτο». 

Α'3ήν-α, 17 Οκτωβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ 

(») 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 471 

Τροποποίηση διατάξεων του Π. Λ/τος 455/76 «περί όρων 
και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτο¬ 
κινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λι- 
παντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως 
και προϋποθέσεων χορηγήσςως των προς τούτο απαιτου- 
μένων αδειών» (Φ.Ε.Κ. 169/Α/1976). 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις : α) της παρ. 2 του άρθρου 1 τουΝ.Δ. 
511/70 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών 
καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων 
και περί κυκλοφοριακης συνδεσεως εγκαταστάσεων μετά των 
οδών » (Φ.Ε.Κ. 91 /Α/1970) και β) της απόφασης του Πρω¬ 
θυπουργού αριθ. Τ 79/21.6.1984 (Φ.Ε.Κ. 413/Β/21.6.84) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο¬ 

νομικών». , 
2. Την 566/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 

κράτειας, προτάσει των Υπουργών Δημοσίων Εργων και Συγ¬ 
κοινωνιών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 

αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Η παρ. 11 του άρθρου 21 του Π. Δ/τος 455/1976, όπως 
ολόκληρο το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
Π. Δ/τος 379/1980 (Φ.Ε.Κ. 105/Α/1980), αντικαθίσταται 
όπως παρακάτω : 

«11. Σταθμοί αυτοκινήτων για τούς οποίους χορηγήθηκε 
άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας προ της ισχύος του Π.Δ. 455/ 
1976, πρέπει να προσαρμοσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 9 του άρθρου αυτού μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1984. 
Σε αντίθετη περίπτωση αφαιρείται προσωρινά η αδεια λει¬ 
τουργίας τους και σφραγίζονται οι τυχόν υπάρχουσες αντλίες 
παροχής υγρών καυσίμων, μέχρι να εγκατασταθεί το σύστημα 

ανιχνεύσεως εστίας πυρός και του συστήματος καταιονισμού 
ύδατος υπό πίεση». 

Άρθρο 2, 

Στο τέλος του άρθρου 25 του Π.Δ. 455/76 (Φ'.Ε.Κ. 169/ 
Α/6.6.76) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 που έχουν ως 
εξής: 

«4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για 
την ανανέωση της άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων 
εκδίδεται απόφαση σφράγισης των τυχόν υπαρχουσών αν¬ 
τλιών και λοιπών εγκαταστάσεων των σταθμών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.Δ. 869/71 (Φ.Ε.Κ. 79/Α/1971) και 
της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1437/84 (ΦΕΚ 59/Α/84). 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης για ανανέ¬ 
ωση της άδειας λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο, με τα 
ανωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά, μετά τη σφράγιση των 
εγκαταστάσεων του σταθμού αυτοκινήτων ή πλυντηρίου - 
λιπαντηρίου μπορεί η υπηρεσία να καθυστερήσει την ανα¬ 
νέωση μέχρι έξι (6) μήνες από την υποβολή της αίτησης, 
κατόπιν έγκρισης του οικείου νομάρχη. 

«5. Για την ανανέωση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτο¬ 
κινήτων μετά από εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, απαι¬ 
τείται η υποβολή γραμματίων καταθέσεως σε δημόσια τα¬ 
μεία ως εξής : 

α) Πεντακόσιες (500) δραχμές για μονόροφους ή χίλιες 
(1.000) δραχμές για περισσότερους του ενός (1) ορόφου 
σταθμούς. 

β) Πεντακόσιες (500) δραχμές για πλυντήριο - λιπαντή - 
ριο, και 
γ) Πεντακόσιες (500) δραχμές για κάθε αντλία καυσί¬ 

μων. Για αντλίες που παρέχουν χωριστά ή σε ανάμειξη, διά¬ 
φορα είδη καυσίμων υποβάλλεται και επιπρόσθετο γραμμά¬ 
τιο πεντακοσίων (500) δραχμών». 

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 

Αθήνα," 25 Οκτωβρίού 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
■ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 1 · .· ■ ·' '. 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 

(10) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 472 

Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού του Συμ¬ 
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 1107/70 
«Περί ενισχύσεων που χορηγούνται στον τομέα των σι¬ 
δηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφο¬ 
ρών», όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1473/1975. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 1440/ 
1984 (Φ.Ε.Κ. Α/70/21.5.1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος 
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Ορ¬ 
γανισμού Εφοδιασμού της ΕΥΡΑΤΟΜ», β) της κοινής από¬ 
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Συγκοινωνιών 
8715/82 «ανάθεση αρμοδιοτήτοιν του Υπουργού Συγκοινω¬ 
νιών στούς Υφυπουργούς Συγκοινωνιών» (Φ.Ε.Κ. 474/Β/ 
1982), γ) της αριθμ. ΔΚ 20959/8.8.1984 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
«περί αναθίέσεως αρμοδιοτήτων στούς Υφυπουργούς Εθνικής 
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Οικονομίας Π. Ρουμελιώτη και Α. Γεωργιάδη» (Φ.Ε.Κ. 
545/Β/8.8.1984). 

2. Την αριθμ. 623/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών, 
του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού 
Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Το διάταγμα αυτό έχει ως σκοπό τη λήψη μέτρων για την 
εφαρμογή του Κανονισμού του Συμβουλίου των Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων αριθ. 1107 της 4ης Ιουνίου 1970, που έχει 
δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31ης 
Δεκεμβρίου .1980, Κατηγορία 07, Πολιτική Μεταφορών, 
τόμος 001, σελίδα 135), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον 
Κανονισμό του ιδίου Συμβουλίου αριθ. 1473, της 20ης Μαΐου 
1975 «περί τροποποιήσεως του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1107/1970 «περί ενισχύσεων που χορηγούνται στον τομέα 
των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών με¬ 
ταφορών», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(Ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 07. 
Πολιτική Μεταφορών, τόμος 001, σελίδα 246). 

Άρθρο 2. 

Οι επιχειρήσεις οδικών επιβατικών και εμπορευματικών 
μεταφορών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Υπουργείο 
Συγκοινωνιών : 

α) Εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως εκάστου 
διαχειριστικού έτους τ’ αποτελέσματα χρήσεως της προηγου- 
μένης διαχειριστικής περιόδου, συνοδευόμενα από ανάλυση 
του λογαριασμού κερδών και ζημιών. 

β) Εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους, τον ισο¬ 
λογισμό της προηγουμένης διαχειριστικής περιόδου. 

γ) Ειδική αναλυτική κατάσταση, η οποία να περιλαμβάνει 
τις τυχόν χορηγηθείσες επιχορηγήσεις ή δανειοδοτήσεις με 
κρατική εγγύηση. 

Άρθρο 3. 

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε) υποχρε- 
ούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Συγκοινωνιών : 

α) Εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως εκάστου 
διαχειριστικού έτους, τ’αποτελέσματα χρήσεως της προη¬ 
γουμένης διαχειριστικής περιόδου, συντεταγμένα συμφώνως 
προς τις κείμενες διατάξεις των ισχυόντων εκάστοτε κανονι¬ 
σμών του Συμβουλίου των Υπουργών των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων. 

β) Εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους, τον ισο¬ 
λογισμό της προηγουμένης διαχειριστικής περιόδου. 
γ) Μέχρι 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, τον τακτικό προϋ¬ 

πολογισμό, και τον προϋπολογισμό επενδύσεων του επομένου 
έτους. Εις τον τακτικό προϋπολογισμό γράφεται πρόβλεψη 
εσόδων από απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, για 
συμψηφισμούς και επιχορηγήσεις, κατ’εφαρμογή των σχε¬ 
τικών διατάξεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) Πλήρεις και αναλυτικές καταστάσεις περί : 
αα) Των απαιτήσεων του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, 

για την επιβολή συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων, όπως προσ¬ 
διορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, που είναι 
συναφείς πρός τις υποχρεώσεις των Κρατών - μελών που 
απορρέουν από την έννοια της δημοσίας εξυπηρετήσεως στον 
τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλω¬ 
τών μεταφορών. 

ββ) Των κρατικών επιχορηγήσεων για την επισκευή, συν¬ 
τήρηση και βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου. 
γγ) Των κρατικών επιχορηγήσεων (επενδύσεων) για 

έργα επεκτάσεως, γενικώς. 

Άρθρο 4. 

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, αρχίζει 
απτό της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Υ«)ΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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