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ΥιΠ.ΠΟ.  8 

Τροποποίηση και συμπλήιρωςη της Υ Π ,'Π0/0-Β/Φ. 09/ 
32530/8.8.86 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού. . . 9 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής 
Σχολής Χορού.  10 

Τροποποίηση της σύνδεσης της Γνωμοδοτικής ΊΕιπιτοοπής 
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1 ροποποίηση της απόφασης συγκρότησης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Υπ. Δ.Ε. για το μέχρι 31. 

12.1987 χρονικό διάστημα.12 

Παράταση αναστολής ισχύος των διατάςεων του Μεταλ¬ 

λευτικού Κώδικα για περιοχή του Νομού Χαλκιδικής. 13 

Καί ορισμός αποσοχών δημοσιογράφων, που απασχολούνται 
με σχέση εργασίας ιδιωτ κού δικαίου στο Δημόσιο, 

•ΝΙΠΔΔ και ΟΤΑ (εκτός των Δημοσιογράφων της 
ιΕΡ,ΤΙ και ΕΡΤ2). /.... ...η 

Τροποποίηση της Σ/Τ- 1832/1978 (Φ.ΕΚ 103/Β/9.2.78) 
απόφασης το» Υπουργού Συγκοινωνιών «περί στοιχείων 
αδειών κυκλοφορίας αυτ/των οχημάτων κλπ.».15 

Ανασυγκρότηση Νομαρχιακού Συμβουλίου· Νομ. Ανατολ. 

Αττικής.*.,.16 

Ίδρυση Σχολής Ταχύρρυθμης Επαγ/κής Κατάρτισης με · 
την ειδικότητα πλεκτικής στον Άλιμο.17 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
ΑριΦ'. Φ, 1617/11*5 (1) 

Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής εγγράφων στους προ¬ 
ϊσταμένους των γραφείων της Προεδρίας της Δημο¬ 

κρατίας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των εδαφ. β' και στ' της 
παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 759/76 «περί κωδικοποι- 
ήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων περί 
συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών 
της Προεδρίας της Δημοκρατίας», όπως το ανωτέρω Διά¬ 
ταγμα ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 1187/ 
1981 και το άρθρο 46 του Ν. 1563/85, αποφασίζουμε : 

1. Αναθέτουμε στους Προϊσταμένους των Γραφείων της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας, την υπογραφή των εξής εγ¬ 
γράφων και πράξεων για θέματα της αρμοδιότητάς τους : 

α) Έγγραφα διαβιβαστικά και υπομνηστικά, έγγραφα 
με τα οποία επιστρέφονται ή αναζητούνται αλληλογραφίες, 
όπως και έγγραφα με τα οποία παρέχονται ή ζητούνται 
πληροφορίες, για τις οποίες δεν απαιτείται ειδική κατευ¬ 
θυντήρια γραμμή. 

β) Την αλληλογραφία, με διάφορες αρχές, για διεκπε¬ 
ραίωση τρέχουσας φύσεως θεμάτων και εκτέλεση ενερ¬ 
γειών που επιβάλλονται από το νόμο. 

γ) Τη θεώρηση των ημερολογιακών καταστάσεων των 
μετακινουμένων εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας, υπαλ¬ 
λήλων τους. 

δ) Πράξεις με τις οποίες θέτονται στο Αρχείο έγγραφα 
για τα οποία δεν απαιτείται ενέργεια. 

2. Μεταβιβάζουμε ειδικώτερα : 
α) Στο Δ/ντή του Νομικού Γραφείου : 
Την υπογραφή της αναγκαίας αλληλογραφίας που σχε¬ 

τίζεται με τα υποβαλλόμενα για κύρωση νομοθετήματα και 
Προεδρικά Διατάγματα, καθώς και την αλληλογραφία που 
αναφέρεται στη διαδικασία της απονομής Χάριτος κατά τις 
διατάξεις του Συντάγματος. 

β) Στο Δ/ντή του Διπλωματικού Γραφείου : 
Την αρμοδιότητα υπογραφής εγγράφων που αναφέρονται 

στον ορισμό Διαπιστευτηρίων και την εθιμοτυπική προετοι¬ 
μασία των επισήμων μεταβάσεων του Προέδρου της Δη¬ 
μοκρατίας στο Εξωτερικό ή τη φιλοξενία Αρχηγών Κρα¬ 
τών και ξένων προσωπικοτήτων όπως επίσης και την αλ¬ 
ληλογραφία με τις, εις την Αθήνα, Πρεσβείες. 

γ) Στο Δ/ντή του Στρατιωτικού Γραφείου : 
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Τα έγγραφα που αναφέρονται : 
1) Στην Υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του 

Γραφείου και τη διεξαγωγή της εσωτερικής λειτουργίας 
αυτού. 

2. Στο προσωπικό, τα μέσα και τις διαδικασίες λειτουρ¬ 
γίας της Προεδρικής Φρουράς και της Στρατιωτικής Δι¬ 

μοιρίας Μεταφορών. 
3) Για όλα τα στρατιωτικής φύσεως θέματα, που αφο¬ 

ρούν τις μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας όπως 
επίσης και τις αφίξεις Αρχηγών Κρατών κ.λ.π. προσωπι¬ 

κοτήτων. 

δ).Στο Δ/ντή του Διοικητικού Γραφείου: 
1. Την έκδοση πράξεων που αναφέρονται, στη χορήγηση 

χρονοεπιδόματος στους μετακλητούς υπαλλήλους με εξαί¬ 
ρεση του προβλεπόμενου από την παρ. 2 του άρθρου 11 
του Π.Δ. 759/1976, όπως η ανωτέρω παράγραφος ισχύει 
μετά την αντικατάστασή της από την παράγρ. 9 του άρ¬ 

θρου 46 του Ν. 1563/85. 
2. Την έκδοση πράξεων που αναφέρονται στη χορήγηση 

ή αναπροσαρμογή των βασικών μηνιαίων αποδοχών και 
επιδομάτων, του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προ¬ 

σωπικού. 
3. Τα έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται ή κοινοποι¬ 

ούνται Διατάγματα και Αποφάσεις, που .αφορούν το προ¬ 
σωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. 

4. Εγκρίσεις παροχής, στους υπάλληλους, αντίγραφων 
από επίσημα στοιχεία των φακελλων τους, και τη χορηγηση 
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων περί της υπηρεσιακής τους 
καταστάσεως. 

5. Η επικύρωση- της γνησιότητας των - υπογραφών των 
υπαλλήλων και η θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας αυτών 
και τιυν μελών των οικογενειών τους. 
; . 6. Παραπεμπτήρια έγγραφα για υγειονομική εξέταση 
των υπαλλήλων όπως επίσης και των υποψηφίων για διο¬ 

ρισμό. 
7. Περιλήψεις Προεδρικών· Διαταγμάτων, που δημοσι¬ 

εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και που αφορούν 
το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. 

■ε) Στο Δ/ντή του Οικονομικού Γραφείου: 
1. Αποφάσεις αναλήψεως δαπανών μέχρι του ποσού των 

500.000 δρχ. και αποφάσεις εκδόσεως χρηματικών ενταλ¬ 
μάτων προπληρωμής μέχρι του ποσού των 300.000 δρχ. 
■ 2. Την υπογραφή των καταστάσεων εκκαθαριζαμένων 
λειτουργικών δαπανών, για τα ανωτέρω ποσά, όπως επίσης 
και την υπογραφή των διαβιβαστικών εγγράφων των δι- 

καιολογητικών αυτών. 

3. Τη χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που 
αναφέρονται στη μισθολογικη κατασταση του προσωπικού. 

·' .3. Τα Γραφεία του Γεν. Γραμματέα της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας, το Διπλωματικό και το Στρατιωτικό τηρούν 
ξεχωριστά πρωτόκολλα και-βιβλία που είναι αναγκαία για 
τη διεκπεραίωση των έγγραφων και γενικά της αλληλο¬ 

γραφίαν τους. 
4. Η Φ.1617/5848/198Γ (ΦΕΚ 625/Β/9.10.81) ομοια 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δη¬ 

μοκρατίας, παύει να ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθει στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

. ■ Αθήνα, 14 Φεβρουάριου 1987 

• - Ο Γενικός Γραμματέας 
ΛΕΩΝ. ΠΑΠΑΚΑΡΥΑΣ 

Αρι$. 4348Ι/ΕΙ/645 ' (2) 

Συγκρότηση Επιτροπής Χάρτου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη : , 
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 216/74 «περί συστασεως I- 

πουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως». 

2. Τις διατάξεις.των άρθρων 40 και 42 του Π.Δ. 381/77 
«περί οργανισμού της παρά τω Υπουργείω Προεδρίας Κυ¬ 
βερνήσεως Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

3. Την Α. 5257/26.4.1982 απόφαση του Υπουργού Προ¬ 
εδρίας Κυβερνήσεως «Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων 
Γνωμοδοτικής ή Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Γπουρ- 
γείου Προεδρίας Κυβερνήσεως». 

4. Την αριθμ. ΓΥ/656/11.2.1987 «ανάθεση αρμοδιοτή¬ 
των του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως στον Υφυ¬ 
πουργό Προεδρίας της Κυβερνήσεως Ιωάννη Καψή», απο¬ 
φασίζουμε : 
Συγκροτούμε την από το άρθρο 42 του Π.Δ. 381/77 προ- 

βλεπόμενη Επιτροπή χάρτου αποτελουμένη από τους κα¬ 

τωτέρω : 
1. Γενικό Γραμματέα Τύπου και Πληροφοριών, ως Πρό¬ 

εδρο. 

2. Κλέαρχο Ζαφειράτο, υπάλληλο με βαθμό Α' Κλάδου 
ΠΕΙ Τελωνειακών του Υπουργείου Οκονομικών, ως μέλος 
με αναπληρωτή τον Ιωάννη Γουγουτά υπάληλο με βαθμό Α' 
του ίδιου Κλάδου του Υπουργείου Οικονομικών. 

3. Γειόργιο Α.ϊδίνη, εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών 
Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, ως μέλος με αναπληρωτή 
αυτού τον Σπύρο Αβαρκιώτη, δικηγόρο. 

4. Ελευθερία Νικολαΐδόυ, φιλόλογο, ως μέλος. 
5. Δημήτριο Παντελέσκο, εκδότη -βιβλιοπώλη, ως μέλος 

με αναπληριυτή τον Θεόδιορο Μαλλικιώτη εκδότη. 

■ Επίσης από τους : 
Ευάγγελο Ανέστη, μόνιμο, υπάλληλο με βαθμό Α'. του 

Κλάδου ΠΕΙ Διοικητικού Προϊστάμενο .της Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Τύπου της Γενικής Γραμματείας Τύπου και 
Πληροφοριών, ως εισηγητή με αναπληρώτρια την Ευσταθία 
Σταυριανού, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του Κλάδου 1ΊΕ1 
Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληρο¬ 
φοριών. 

Ροζάνα -Μαρία Καραΐσκου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' 
του Κλάδου ΠΕΙ Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας 
Τύπου και Πληροφοριών, ως Γραμματέα της Επιτροπής·, με 
αναπληρωτή την Αγγελική Χαϊνά, μόνιμη υπάλληλο .με 
βαθμό Β του Κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού της Γενικής Γραμ¬ 
ματείας Τύπου και Πληροφοριών. 
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.1.1987 μέχρι■ 31.ϋ.2.1987. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθει στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 18 Φεβρουάριου 1987 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ 

ΑρΆ. Μ1· 3ύ23/ί77ι3 (3) 

Εποπτεία και έλεγχος Κέντρων διασκέδασής και Κέντρων 
πολυτελείας 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 

254/1973 «περί αναμορφώσεως της φορολογίας Κέντρων 
διασκέδασης και Κέντρων πολυτελείας, όπως αντικαταστά- 
θηκε με την παο. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 
114/Α/1982). ’ 

2. Την Μ3214/1037/11ΟΛ 178/30.9.1985 απόφαση Υ¬ 
πουργού Οικονομικών για την εποπτεία και τον έλεγχο 
Κέντρων διασκέδασης και Κέντρων πολυτελείας. 

3. Την αντιμετώπιση του ελέγχου από υπαλλήλους των 
Οικον. Εφοριών, που εδρεύουν στις νησιωτικές περιοχές 
κατά την χειμερινή περίοδο λόγω των προβλημάτων που 
δημιουργούνται στη συγκοινωνιακά μέσα (Πλοία - Αερο¬ 

πλάνα). 
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4. Την 10825/3.11.1986 απόφαση του Υπουργού Οι¬ 
κονομικοί μεταβίβαση της εξουσίας να υπογράφει «Με 
εντολή Υπουργού» στο.Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Οικονομικών, αποφασίζουμε : 

1. Επεκτείνουμετην Μ.3214/1037/ΠΟΛ178/30.9.85 από 
φάση του Υπουργού Οικονομικούν «Εποπτεία-και έλεγχος 
κέντρων διασκέδασης και κέντρων πολυτελείας» και ανα¬ 
θέτουμε από 1.12.86 μέχρι 31.12.86 στευς υπαλλήλους 
Οικον. Εφοριο'αν των νησιώτικων περιοχών την εποπτεία 
και-τον έλεγχο των κέντρων διασκέδασης και κέντρων πο¬ 
λυτελείας που ανήκουν στη χωρική τους αρμοδιότητα. 

2. Σε κάθε Οίκον. Εφορία συγκροτούνται με απόφαση 
του Οικον. Εφόρου δύο (2) συνεργεία από δύο (2) υπαλ¬ 
λήλους το καθένα στις Οικον. Εφορίες Α' τάξης και μέχρι 
ένα (1) στις Β και 1 τάξεις, που θα κάνουν έλεγχο κατά 
τις ημέρες και ώρες που λειτουργούν τα κέντρα. Για την 
πρόσθετη αυτή εργασία ορίζεται κατ’ αποκοπή ημερήσια 
αποζημίωση δραχμές χίλιες (1.000) για κάθε μέλος του 
συνεργείου ανεξάρτητα βαθμού. 

3. Για κάθε κέντρο που ελέγχεται θα συντάσσεται σχε¬ 
τική έκθεση που θα παραδίνεται την άλλη μέρα στον Οικον. 
Έφορο ή τον αναπληρωτή του κατά περίπτωση, οι οποίοι 
απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρουν στο τέλος κάθε εβδο¬ 
μάδας, στη Δ/νση Μονοπωλίων και Ειδικών Φόρων Κατα¬ 
νάλωσης, τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

4. II εκκαθάριση της αποζημίωσης θα γίνεται από τους 
Οικον. Εφόρους. . 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 1986 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας 
Γ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΑΟΣ 

Α;ρι$.'115012/3)16 (4) 

Ανάκληση της 4644/102/16.1.1986 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του από 20.1.1932 Π. Δ/τος «Διαχεί-' 

ριση νομικών προσώπων, από την Τράπεζα της Ελλάδας».· 
2. Το από 7.10.1958 Β. Δ/γμα (Φ.Ε.Κ. Α' 175/24.10. 

1958) «Τροποποίηση του.από 20.1.1932 Π. Δ/τος». 
3. Την απόφασή μας αριθμ. 4644/102/16.1.1986 «Ανά¬ 

θεση της διαχείρισης Γ' Κρατικού Παιδικού Σταθμού Αμπε-- 
λοκήπων στην Τράπεζα της Ελλάδας. 

4. Το Π. Δ/γμα 340/12.9.1986 (Φ.Ε.Κ. 147/Α' τεύχος/ 
2.10.1986) «Μεταφορά του Γ' ΚΠΣ Αμπελοκήπων του 
Δήμου Αθηναίων τόυ Νομού Ατικής στο Δήμο Καισαριανής 
του ιδίου Νομού με την ονομασία «Δ' Κρατικός Παιδικός 
Σταθμός Καισαριανής». 

5. Το έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδας αριθμ. 7401/ 
9.2.1987. 

6. Την απόφαση του Αναπληρωτή του Υπουργού των 
Οικονομικών αριθμ. 53755/4203/26.5.1986 (Φ.Ε.Κ. 383/ 
Β/10.6.1986) «Μεταβίβαση της Εξουσίας να υπογράφουν 
με εντολή του Υπουργού στους Προϊσταμένους Δ/νσεων· 
Τμημάτων κ.λπ», αποφασίζουμε : 

Ανακαλούμε την ανωτέρω απόφασή μας αριθμ. 4644/102/ 
16.1.1986 αναφορικά με την ανάθεση της ταμιακής διαχεί¬ 
ρισης του Γ' Κρατικού Παιδικού Σταθμού Αμπελοκήπων 
στην Τράπεζα Ελλάδας και ορίζουμε όπως το ταμιακό υπό¬ 
λοιπο του λογ/σμού μεταφερθεί στον· λογαριασμό του Δ' 
Κρατικού Παιδικού Σταθμού Καισαριανής, που θα τηρείται' 

(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 927 

στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Υπ/μα. Καισαριανής) 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην..Εφημερίδα . της ,· 

Κυβερνήσεως. , 

Αθήνα, 13 Φεβρουάριου 1987 ■ 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

ΕΠ. ΚΑΤΣΟΡΙΔΑΣ 

Αρι-5. 15ί>;11/317 (9). 

Τροποποίηση της 42054/1059/7.4.1983 απόφασης του Υ¬ 
πουργού Οικονομικών. · · 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του από 20.1.1932 Π. Δ/.τος «περί δια¬ 

χείρισης νομικών προσώπων, από ,τη Τράπεζα της Ελλάδας». 
' 2. Το από 7.10.1958 Β. Δ/γμα (Φ.Ε.Κ. Α' 175/24.10. 
1958) «περί τροποποίησης του από'20.1.1932 Π. Δ/τος». 

3. Την απόφασή μας αριθ. 42054/7.4.1983 «περί ανά¬ 
θεσης της διαχείρισης του Β' Εθνικού Παιδικού. Σταθμού... 
Ελληνικού στην Τράπεζα της Ελλάδας.· 

4. Το Ν. 1431/1984 «Ρύθμιση θεμάτων Φορέων Κοινω¬ 
νικής Πρόνοιας Παιδικής Προστασίας με τον οποίο οι .Εθνι¬ 
κοί Παιδικοί Σταθμοί μετονομάζονται σε Κρατικούς Παι¬ 

δικούς Σταθμούς». 
5. Το έγγραφο της Τράπεζας Ελλάδας αριθ. 7400/9.2. 

1987 · 

6. Την απόφαση του Υπουργού-των Οικονομικών αριθ. 
53755/4203/26.5.1986 (Φ.Ε.Κ. ,383/Β Τεύχος 10.6.86); 
«περί μεταβίβασης της εξουσίας να υπογράφουν «με εντολή. 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊστα¬ 
μένους Δ/νσεων, Τμημάτων και ανεξαρτήτων Γραφείων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του .Υπουργείου Οικονομικών», απο-' 
φασίζουμε : 

Τροποποιούμε την ανωτέρω απόφασή μας αριθ. 42054/ 
7.4.1983 και μόνο αναφορικά με την εξυπηρέτηση του Β' 
Κρατικού Παιδικού Σταθμού Ελληνικού απο την Γραπεζα 
Ελλάδας Υποκ/μα Πειραιά, και ορίζουμε όπως το ανωτέρω 
νομικό πρόσωπο, εξυπηρετείται1 από την Τράπεζα Ελλάδας 
Πρακτορείο Παλαιού Φαλήρου. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Φεβρουάριου 1987 

Με εντολή Υπουργού . 
Ο Διευθυντής 

ΕΠ. ΚΑΤΣΟΡΙΔΑΣ 

Αρ !·&. 166013 (&) 

Καθορισμός ποσοστού που παρακρατείται από το Δικηγορικό 
Σύλλογο Ρεθύμνης, από αμοιβές των μελών 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη 1) τις διατάξεις του άρθρου 96Α.Ν. 
1649/86 2) την 32α/1986 απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγό-' 
ρικού Συλλόγου Ρεθύμνης όπως επικυρώθηκε με την 17/17.11 
1986 απόφαση της Γ. Συνέλευσης του Συλλογόυ, αποφα¬ 

σίζουμε : 

Καθορίζουμε το ποσοστό που παρακρατείται από το Δι¬ 
κηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνης, από αμοιβές των μελών του 
που προκαταβάλονται σ’ αυτόν από ποινικές και πολίτικες 
υποθέσεις σε δέκα στις εκατό (10%). . . ' 



928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Τα πιο πάνω ποσά θα περιέρχονται στον διανεμητικό λο¬ 
γαριασμό που υπάρχει στον Σύλλογο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Φεβρουάριου 1987 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γεν. Γραμματέας 

Γ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Αρώ. ΙΒ/1817 (7) 

Καθορισμός ύψους επιχορήγησης στη Σχολή Εκπαιδευτι¬ 
κών Αειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαί¬ 
δευσης. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τον Α.Ν. 585/68 «περί καταργήσεως διατάξεων, κα- 

θοριζουσών κατώτατα όρια επιχορηγήσεων,εκ του κρατικού 
προϋπολογισμού, προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ι¬ 
διωτικού Δικαίου, Οργανισμού και Ιδρύματα» : 

2. Το Ν.Δ. 321/69, «περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού» 
3. Το Ν.Δ. 581/70 άρθρο 1 και άρθρο 16 παρ. 1 εδ. α' 

«περί διοικήσεως της ΣΕΛΕΤΕ» 

4. Το Ν. 1679/86 «Κύρωση του Γενικού Προϋπολογισμού 
του Κράτους, για το οικονομικό έτος 1987», αποφασίζουμε : 
Καθορίζουμε το ύψος της κρατικής επιχορήγησης προς τη 

Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και 
Τεχνικής Εκπαίδευσης σε εκατόν ογδόντα εκατομμύρια 
δραχμές (180.000.000), σε βάρος της πίστωσης του προϋ¬ 
πολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 1987, του φορέα 19 -500 
και ΚΑΕ 2433. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Ιανουάριου 1987 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ! 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑ! ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

Α?!·&. ΜΟΊΚ/ιΑίβ/Φ. 50/51904 (8) 

Μεταφορά οργανικών θέσεων Κλάδων ΥΕ2 Αρχιφυλάκων - 
Φυλάκων και ΥΕ3 Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων του ΥΠ- 

πο 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 681/77 «περί συστάσεως θέσεων 

προσωπικού και άλων διατάξεων που αφορούν το Υπουργείο 
Πολιτισμού». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 611/77 «περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού». 

3. Τη με αριθμ- 49427/21.7.82 (Φ.Ε.Κ. 755/Β/11.10. 
1982) απόφαση του ΥΠΠΟ με την οποία κατανεμήθηκαν 
ως μόνιμες οργανικές θέσεις Κλάδων ΥΕ2, ΥΕ3 και ΓΕ5 
σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και 

4. Το με αριθμ. 1757/4.12.1986 έγγραφο της Ε' Εφο¬ 
ρείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων με το 
οποίο προτείνεται η μεταφορά οργανικών θέσεων από το Μου¬ 
σείο και χώρο Τεγέας, στο Μουσείο Τριπόλεως, όπου οι υπη¬ 
ρεσιακές ανάγκες αυξήθηκαν τελευταία, αποφασίζουμε : 

1, Τροποποιούμε τη με αριθμ. 49427/21.7.82 (Φ.Ε.Κ. 
755/Β/11.10.1982) απόφασή μας, με την οποία κατανεμή¬ 

θηκαν οι οργανικές θέσεις των Κλάδων ΥΕ2, ΥΕ3 και ΥΕ5 
στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουρ¬ 
γείου Πολιτισμού, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
μεταφέρουμε μία (1) θέση του Κλάδου ΥΕ2 Αρχιφυλάκων - 
Φυλάκων και μία (1) θέση του Κλάδου ΥΕ3 Νυκτοφυλάκων, 
από τις προβλεπόμενες στο Μουσείο και χώρο Τεγέας της Ε' 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικού ν Αρχαιοτήτων, στο 
Μουσείο Τριπόλεως της ίδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. 

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω από¬ 
φαση του ΥΠΠΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί 
μεταγενέστερα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Ιανουάριου 1987 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΜΑΛΙΑ. ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΝ 

ΑρΑ. .ΓΝιΟΣ/6075 (9) 

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΥΠΠΟ/Ο-Ε/Φ09/ 
32530/8.8.86 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις : α) του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά όργανα», β) τον Ν. 1232/1982 «Επαναφορα 
σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων 
των Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις», γ) του Ν. 
1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δη¬ 
μοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις» και δ) 
του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Πο¬ 
λιτισμού και Επιστημών». 

2. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτισμού αρ. 55520/12. 
11.85 «Συγκρότηση Διοικητικού Τομέα Πολιτιστικής Κλη¬ 
ρονομιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού (ΦΕΚ 719/Β/85). 

3. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/Ο-Ε/ΦΟ9/32530/8.8.86 από¬ 

φασή μας (ΦΕΚ 548/Β/86). 
4. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 

των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ και της ταχείας προώθησης 
των υποθέσεων, αποφασίζουμε : 

1. Στο τέλος του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. ΓΠΠΟ/ΟΈ/ 
ΦΟ9/32530/8.8.86 απόφασής μας, προστίθενται παρά¬ 
γραφοι 12 και 13 που έχουν ως εξής : 

Παράγραφος 12 : «Τα έγγραφα με τα οποία παραπέμ- 
πονται στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Κινηματογραφίας θέ¬ 
ματα που αφορούν σε προτάσεις παραγωγής ταινιών, αγο¬ 
ράς ταινιών, κρίσεις ταινιών, βραβεύσεις ταινιών καθώς 
και οποιοδήποτε άλλο θέμα προτείνει ο Υπουργός να πα- 
ραπεμφθεί στο Συμβούλιο για γνωμοδότηση». 

Παράγραφος 13 : «Την χορήγηση αδειών ασκήσεως του 
επαγγέλματος του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματο¬ 
γράφου και Τηλεοράσεως» (άρθρο 16 του Π.Δ. 160/80/ 
ΦΕΚ 44/Α/80 και άοθρο 6 του Π.Δ. 437/85 ΦΕΚ 157/ 

Λ/85). 

2. Η παράγραφος 30 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΎΠΠΟ/ 
Ο-Ε/ΦΟ9/32530/8.8.86 απόφασής μας, καταργείται. 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της υπ’ 
αριθ. ΥΓ1ΠΟ/Ο-Ε/ΦΟ9/32530/86 απόφασής μας προσ¬ 
τίθεται υποπαράγραφος ιστ, που έχει ως εξής : 

«Τις αποφάσεις και τα λοιπά έγγραφα που αφορούν 
στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π. 
για χρηματικό ποσό από τριακόσιες χιλιάδες μια (300.001) 
δραχμές και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου δραχ¬ 
μών (1.000.000) σε κάθε περίπτωση». 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7, προστί¬ 
θεται υποπαράγραφος η, που έχει ως εξής : 
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«Τις αποφάσεις και τα λοιπά έγγραφα που αφορούν στην 
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε. Π), για 
χρηματικό ποσό μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχ¬ 
μές σε κάθε περίπτωση». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Φεβρουάριου 1987 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΜΑΛΙΑ. ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ 

ίΑριύ. 6'37'6 (10) 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής 
Σχολής Χορού. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Το ΓΕΔ. 941/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Επιστημών». 

2. Το Ν. 1158/1981 «περί οργανώσεως και διοικήσεως 
Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ. 
(Φ.Ε.Κ. 127/Α/13.5.1981). 

3. Το άρθρο 15 του Ν. 1348/1983 «Διάλυση του Ν.ΙΙ.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Άρμα Θέσπιδος» και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 47/Α/14.4.1983). 

4. Το Π.Δ. 457/1983 «Ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνι¬ 
κών Σχολών Χορού» (Φ.Ε.Κ. 174/Α/28.11.1983). 

5. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Ο -Ε/Φ.09/32530/8.8.1986 
(Φ.Ε;Κ. 548/Β/12.8.1986) απόφαση της Υπουργού Πολι¬ 
τισμού «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος Υπο¬ 
γραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, 
στον Ειδικό Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα, Πολιτι¬ 
στικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ¬ 
πουργείου Πολιτισμού». 

6. Αίτηση τού Ερίκου -Κων/νου Γαλάνη και τα συνοδεύ- 
οντα αυτή δικαιολογητικά. 

.7. Το πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής του άρθρου 6 
παρ. 4 του Ν. 1158/81, όπως τούτο τροποποιήθηκε μετα¬ 
γενέστερα με την αριθ^ ΔΙΟΙΚ/Β/2436/15.1.1985 (Φ.Ε.Κ. 
31/Β/21.1.1985) Κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και Επιστημών «Ανασύν¬ 
θεση και σύσταση συλλογικών οργάνων του ΠΠΕ και των 
εποπτευομένων απ’ αυτό Δημόσιων Υπηρεσιών» και αφορά 
το επί της οδού Νοταρά 17 και Τοσίτσα κτίριο στην Αθήνα, 
αποφασίζουμε : 

1. Χορηγούμε στον Ερρίκο -Κων/νο Γαλάνη άδεια ίδρυ¬ 
σης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού με την 
επωνυμία «Ερασιτεχνική Σχολή Χορού Ερρίκου -Κων/νου 
Γαλάνη». 

Έδρα της Σχολής ορίζεται το κτίριο .της οδού Νοταρά 17 
και Τοσίτσα στην Αθήνα. 

Η Σχολή θα αρχίσει τη λειτουργία της από το σχολικό έτος 
1986 -1987. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Φεβρουάριου 1987 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
ΔΗΜ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΑρΆ ΕΔΐ5ΑΠ/69 (11) 

Τροποποίηση της σύνθεσης της Γνωμοδοτικής ■ Επιτροπής 
Μελετών (ΓΕΜ). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ Δ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 76 (παρ. 5) του Ν. 1566/ 

1985 και 24 παρ. 30 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/20.7.85). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 716/77 
«περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως 
Μελετών» (ΦΕΚ 295/Α/5.10.77). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 1232/82 
«Επαναφορά σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των 
διατάξεων Ν.Δ. 4352/64 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 22/ 

Α/25.2.82). 
4. Τα Π.Δ. 437/85 (ΦΕΚ 157/Α/19.9.85) και 456/85 

(ΦΕΚ 163/Α/26.9.85) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων Υπη¬ 
ρεσιών κ.λ.π. και καθορισμού και ανακατανομής των αρ¬ 
μοδιοτήτων των Υπουργείων. 

5. Το άρθρο μόνο του Π.Δ. 33/78 (ΦΕΚ 6/Α/19.1.78) 
«περί εκπροσωπήσεως εις την Γνωμοδοτική Επιτροπή Με¬ 
λετών (Γ.Ε.Μ.) των διαφόρων Υπουργείων». 

6. Την απόφαση ΔΚ 6428/82 (ΦΕΚ 211/Β/26.4.82) 
«Αναμόρφωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής αποφα¬ 
σιστικής αρμοδιότητας του.Υπουργείου Συντονισμού, ΕΣΥΕ 
και ΥΕΕ». 

7. Την απόφαση ΔΙΟΔ/ΦΚ/195/9412/27.10.86 (ΦΕΚ 
704/Β/1986) παράταση προθεσμίας για την σύσταση, σύν¬ 
θεση και ανασύνθεση συλλογικών οργάνων του Δημοσίου 
Τομέα». 

8. Την απόφαση ΕΔ5/01/1/2.1.87 (ΦΕΚ 27/Β/19.1.87) 
«Τροποποίηση της σύνθεσης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Μελετών (Γ.Ε.Μ.)», αποφασίζουμε : 

1. Τροποποιούμε την σύνθεση της Γνωμοδοτικής Επι¬ 
τροπής Μελετών (Γ.Ε.Μ.) του άρθρου 5 του Ν. 716/77, 
όπως αυτό συμπληρώθηκε με την διάταξη του άρθρου 2, 
του Π.Δ. 412/78 και ανασυνθέτουμε αυτή ως εξής : 

1. α) Από ένα μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' της κα¬ 
τηγορίας ΠΕ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) ως πρόεδρο. 

β) Από ένα μόνιμο υπάλληλο, βαθμού Α' της κατηγορίας 
ΠΕ, από καθένα από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, 
Γεωργίας, Εσωτερικαιν, Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
γ) Από 2 μελετητές εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμε¬ 

λητηρίου Ελλάδος. 
δ) Από ένα Μελετητή, Γεωπόνο, εκπρόσωπο του Γεω¬ 

τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 
ε) Ένα δικηγόρο ή πτυχιούχο Νομικής, που υπηρετεί 

στο ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται για 

διετή θητεία με τους αναπληρωτές τους (άρθρο 5, παρ. 2 
του Ν. 716/77, άρθρο 1 παρ. Π.Δ. 412/78). 

2. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά του αναπληρωτή του. 

3. Τα θέματα, τα οποία εισάγονται στην Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Μελετών' εισηγείται ο Προϊστάμενος του Γρα¬ 
φείου Μητρώου Μελετητών (άρθρο 6, του Π.Δ. 412/78). 
ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 
Π. Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του Υπουρ¬ 

γού ΠΕΧΩΔΕ. ' 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Φεβρουάριου 1987 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΑΙΊ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 



930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ιΑο'Λ. ΕΔιI. α/'01 /ίΐ 1ι1/ΦΠ . (12) 

Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων. ΐΠ.Δ.Ε. για το μέχρι. 31.12. 

1987 χρονικό διάστημα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Την ΕΔ1α/014/54/ΦΚ/22.1.1986 απόφαση με την 

οποία συγκροτήθηκε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 1. παλληλων 
της ΓΓΔΕ για το μέχρι 31.12.1987 χρονικό διάστημα. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κ.Π. Δ/τος 
611/77 (Υπαλ. Κωδ.) σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται 
η αντικατάσταση των μελών του Συμβουλίου εφοσον συντρέ¬ 

χουν σοβαροί υπηρεσιακοί λογοι. 
3. Το γεγονός ότι το τακτικό μέλος του Συμβουλίου Αντού- 

νιος Αντωνιάδης, υπάλληλος με Α' βαθμό του Κλάδου ΠΕ'1 
Πολ. Μηχ. στις 3.12.1986 απεχούρησε από την Υπηρεσία,, 

λόγω παραιτήσεώς του, αποφασίζουμε : 
Τροποποιούμε την ως άνω ΕΔ1α/014/54/ΦΚ/22.1.1986 

απόφαση, με την οποία συγκροτήθηκε το Υπηρεσιακό Συμ¬ 
βούλιο υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημ. Ερ¬ 
γων για το μέχρι 31.12.1987 χρονικό διάστημά και ορί¬ 
ζουμε τακτικό μέλες του Συμβουλίου τον υπάλληλο με Α 
βαθμό μέλους του Συμβουλίου Αντώνη Αντωνιάδη, Πολ. Μη¬ 

χανικό με Α βαθμό. 

~Αναπληρωτής του νέου τακτικού μέλους ορίζεται.ο Βρετ- 
τός Χρήστος υπάλληλος με Α βαθμό του.Κλάδου ΠΕΙ Πολ. 

Μηχ. 

Αθήνα, 17 Φεβρουάριου 1987 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 

ιΑρι-3, 3!57ί7 (13) 

Παράταση αναστολής ισχύος των διατάξεων του Μεταλ¬ 
λευτικού Κώδικα για περιοχή του Νομού Χαλκιδικής. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. .4433/64 «περί μεταλλευτικών 

ερευνών του Δημοσίου και άλλων τινών μεταλλευτικών δια¬ 
τάξεων» καΐ'ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 1 αυτού. 

2. Την απόφασή μας 3314/6.3.1984 (Φ.Ε.Κ. 161/Β/20. 
3.1984), με την οποία έγινε αναστολή ισχύος των διατάξεων 
του Μεταλλευτικού Κώδικα, που αφορούν στην υποβολή 
αιτήσεων προς τον. αρμόδιο Νομάρχη, για χορήγηση άδειας 
μεταλλευτικών ερευνών σε περιοχή του νομού Χαλκιδικής 
επί μια τριετία και η ισχύς της αναστολής αυτής λήγει την 
20.3.1987. 

3. Το 909/29.1.1987 έγγραφο του ΙΓΜΕ, με το οποίο 
αυτό ζητά την ετήσια παράταση ισχύος της ερευνητέας πε¬ 
ριοχής που αναφέρεται στην παραπάνω απόφασή μας, απο¬ 
φασίζουμε : 

1. Παρατείνουμε την αναστολή ισχύος των διατάξεων του 
Μεταλλευτικού Κώδικα, .που αναφέρονται στην υποβολή αιτή¬ 
σεων προς τον αρμόδιο Νομάρχη, για χορήγηση άδειας Με¬ 
ταλλευτικών Ερευνών, για ένα χρόνο μέχρι 20.3.88, για την 
περιοχή του νομού Χαλκιδικής που αναφέρεται στην απόφα¬ 
σή μας 3314/6.3.84 (Φ.Ε.Κ. 161/Β/20.3.84.) σε όλη της 
την έκταση και με τις ίδιες συντεταγμένες ορίων που αναφέ- 

ρονται στην παραπάνω απόφασή μας. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί όπου πρέπει. 

Αθήνα, 17 Φεβρουάριου 1987 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ 

ΛI 1.151 , .(14) 

Καθορισμός αποδοχών δημοσιογράφων, που απασχολούνται 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιό, ΝΠΔΔ 
και ΟΤΑ (εκτός των Δημοσιογράφων της ΕΡΤ1 και 
ΕΡΤ2). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις·: α) Του·· άρθρου 5 παρ. -1 του Ν.Δ. 

1198/72 «περί του τρόπου ρυθμίσεως των όρων αμοιβής 
και εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, 
των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και τροποποιήσεως διατάξεων της 
περί συλλογικής συμβάσεως εργασίας νομοθεσίας» (ΦΕΚ 
109/Α/72), β) του άρθρ. 40 του Ν. 849/78 (ΦΕΚ 232/ 

2. Σχετική πρόταση που μας υποβλήθηκε με το 2677/ 
Ε/373/30.1.87 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Τύπου. 

3. Το 6665/11062/23.1.87 έγγραφο; του Γενικού Λογι¬ 

στηρίου του Κράτους. 
4. Σχετική γνωμοδότηση του κατά το άρθρο 6 παρ. 1 

του Ν.Δ. 1198/72 Τμήματος Αμοιβής και Όρων Εργασίας, 
εργαζομένων εις το Δημόσιο Τομέα Ανώτατου Συμβου¬ 
λίου Εργασίας, που πάρθηκε κατά τη συνεδρίασή του της 
3.2.87 την οποία δεχόμαστε. 

5. ’ Το γεγονός ότι συντρέχει περίπτωση αδυναμίας υπο¬ 
γραφής ειδικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας για το 
προσωπικό που αφορά η παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε ; 

' 1. Οι αποδοχές των δημοσιογράφων των απασχολουμέ- 
νων στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (εξαιρέσει των Δημο¬ 
σιογράφων της ΕΡΤ1 και ΕΡ12) που καθορίζονται μ^. 
την 17294/6.10.79 κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 926/ 
33/13.10.79), όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με την 
17464/16.9.80 (ΦΕΚ 937/Β/80) όμοια απόφαση, αναπρο¬ 
σαρμόζονται με τα ποσοστά της ΑΤΑ που χορηγήθηκαν από 
1.1.86 μέχρι και την 1.9.86, σύμφωνα με τον Ν. 1584/86; 

ήτοι : ’ , 
Με ποσοστό 4,5.% από 1.1.86, με ποσοστο 1,3% απο. 

1.5.86 και με ποσοστό 4,7% από 1.9.86. 

2. Από 1.1.87 και εφεξής οι αποδοχές των παραπάνω·· 
εργαζομένων, θα αναπροσαρμόζονται ανά τετράμηνο σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 2 του Ν.. 1584/86 και., 
της 8210/28.1.87 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οι¬ 
κονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και με το ποσοστο 
μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή που θα, καθορί- 
ζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνι¬ 
κής Οικονομίας και Οικονομικών, επειτα απο γνώμη της 
Ειδικής Επιτροπής. 

3. Σαν αποδοχές για την εφαρμογή τιυν παραπάνω πα¬ 
ραγράφουν 1 και 2 θα ληφθούν υπόψη ο βασικός μισθός, 
το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, το.επίδομα γάμου και το 
επίδομα τέκνων. 

4. Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
ΑΤΑ δεν προσαυξάνουν τους βασικούς μισθούς και δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των επιδομάτων 
σε ποσοστά που προβλέπονται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις. 

5. Οι παραπάνω αυξήσεις που θα προκόψουν ή θα προ¬ 
κύπτουν από την εφαρμογή της ΑΤΑ.απο 1.1.86 και μετά, 
θα συμψηφίζονται με τις αυξήσεις που τυχόν θα χορηγη¬ 
θούν στους συντάκτες ημερησίων εφημερίδων Αθηνών για 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

6. Η απόφαση αυτή ισχύει, με τις παραπανο.) διακρίσεις, 

από 1 Ιανουάριου 1986. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Φεβρουάριου 1987 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Αριΰ. 5060/394 (15) 

Τροποποίηση της ΣΤ ,:1832/'1978 (Φ.Ε.Κ. 103/Β/9.2.78) 
απόφασης του Τπόυργού Συγκοινωνιών «Περί στοιχείων 
αδειών κυκλοφορίας αυτ/των οχημάτων 'κ.λπ. 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη : · . 

1. Την παρ. 3 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλο¬ 
φορίας που κυρώθηκε με το Ν·. 614/77. 

. 2. Την απόφαση ΣΤ -1832/1978 (Φ.Ε.Κ. 103/Β/9.2.78) 
.«Περί στοιχείων αδειών κυκλοφορίας αυτο.ινήτων οχημάτων, 
καθορισμού κυρίων χαρακτηριστικών αυτών και χορηγήσεως 
αδειών για την προσωρινή κυκλοφορία και προς δοκιμή 

'-αυτών»:· . · . 

3. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης ΣΤ/1832/78 
ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά πετρελαιοκινήτων φορτη¬ 
γών και λεωφορείων αυτ/των μικτού βάρους άνω των 3.500 
χιλγρ., προκειμένου ο τύπος και οι διαστάσεις των επιτρεπο- 
μένων ελαστικών αυτών να ανταποκρίνονται στα διαρκούς 
ανανεούμενα κατασκευαστικά δεδομένα. 

4. Την αρ. 6/3.2.87 έκθεση αντιγραφειοκρατικής επε¬ 
ξεργασίας της Τ.Μ. οργάνωσης και εκπαίδευσης, αποφα¬ 
σίζουμε : 

Άρθρο μόνο 

Η παρ. 5 του Κεφ. Β' της απόφασης του Υπουργού Συγ¬ 
κοινωνιών ΣΤ/1832/78 αντικαθίσταται ως εξής : 

«5. Αλλαγή των κύριων χαρακτηριστικών των οχημάτων 
δεν επιτρέπεται εκτός : 

α) των ελαστικών των πετρελαιοκινήτων λεωφορείων & 
φορτηγού μικτού βάρους άνω των 3.500 χιλγρ. εάν έχουν 
δικαίωμα κυκλοφορίας ως πετρελαιοκίνητα) εφ όσον ο τύ¬ 
πος και οι διαστάσεις αυτών αναφέρονται διαζευκτικά στην 
έγκριση τύπου ή στην έγκριση ξένης χώρας ή στον έντυπο 
κατάλογο του εργοστασίου (Ρ ΒΟ8ΡΕ ^Τ Π8) ή τέλος σε 
κατάλληλα θεωρημένη βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευ¬ 
ής (για το αυτό πάντα μικτό φορτίο) και 

β) των καθοριζομένωρ (κύριων χαρακτηριστικών) με 
αποφάσεις μας που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Ν.Δ. 570/ 
1970. 

Για κάθε επιτρεπόμενη αλλαγή κύριων χαρακτηριστικών 
οχήματος, ο κάτοχος υποχρεούται να ενημερώσει με αίτη¬ 
σή του την αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών με δήλωσή του 
στην οποία θα αναφέρεται η γενόμενη αλλαγή και η ημερομη¬ 
νία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε. 

Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα ενός 
μηνάς το πολύ από την ημερομηνία πραγματοποίησης της 
αλλαγής. 

Αν διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν τηρή¬ 
θηκε η διαδικασία αυτή, οι παραβάτες υπόκεινται στις κυρώ¬ 
σεις του άρθρου 89 του Κ.Ο.Κ. 

|^Αν τα κύρια χαρακτηριστικά που μεταβλήθηκαν είναι εκ 
των αναγραφομένων στην άδεια κυκλοφορίας, απαιτείται η έκ¬ 
δοση νέας άδειας, εξαιοουμένης μόνο της περίπτωσης μετα¬ 
βολής του χρούματος περί της οποίας προβλέπει η αρ. ΣΤ/ 
29886/9.12.1977 απόφασή μας». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

;.··.' . "Αθήνα, 13 Φεβρουάριου 1987 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ 

931 

Λρ’·5. 19 ;"('Τ6) 

Ανασυγκρότηση Νομαρχιακού· Συμβουλίου 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΆΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου ·4· του -Ν. 1235/82 περί 

συνθέσεως του Νομαρχιακού Συμβουλίου. 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 416' της 21/28.6.82-για την 

εκλογή μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου. . 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1599/86 «περί 

Νομαρχιών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νομ.ού Αττικής». 
' 4. Την Δ7/86 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της 
ΤΕΔΚ. με την οποία ορίζονται εκπρόσωποι για το Νο¬ 
μαρχιακό Συμβούλιο. ■ · ■ ··■ . .· 

5. Τα με αριθ. πρωτ. 305/22.8.86, 284/8.9.86, 15530/ 
2.9.86, 159/5.9.86 έγγραφα του Εργατοϋπαλληλικού Κέν¬ 
τρου Λαυρίου, της Ένωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφι- 
κών Συν/σμών Ν. Αττικής, του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδας, και τής Ένωσης Επαγγέλματιών και Βιο¬ 
τεχνιών Αγ. Παρασκευής αντίστοιχα με τα οποία προτει- 
νονται εκπρόσωποι για το Νομ..' Συμβούλιο. 

6. Το με αριθ. πρωτ. 8/86 έγγραφο της Ομοσπονδίας 
Αγροτικών Συλλόγων Ν. Αττικής. 

7. Το 2704/28.1.87 έγγραφο Νομαρχίας Αθηνών για 
ανάδειξη Νομαρχιακών Συμβούλονν. 

8. Την 31323/15.9.86 απόφαση, αποφασίζουμε : 
Ανασυγκροτούμε τδ Νομαρχιακό Συμβούλιο του άρθρου 

4 του Ν. 1235/82, της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής 
από τους κατωτέρω : 

1. Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, ως πρόεδρο 
2. Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής. 
3-4. Κων/νο Πόγκα, δήμαρχο Λαυρεωτικής και Γε¬ 

ώργιο Παπαθεοδώρου Πρόεδρο Κοινότητας Αυλώνας, ως 
εκπροσώπους της ΤΕΔΚ, με αναπληρωτές τους Νικόλαο 
ΓΙέρκιζα Δήμαρχο Χαλανδρίου και Γεώργιο Σμέρο Πρόεδρο 
Κοινότητας Παλλήνης αντίστοιχα. 

5-6. Νικόλαο Τριάντη και Γεώργιο Κόκκινο, Νομαρ¬ 
χιακούς Συμβούλους Επαρχίας Αττικής. 

7. Γρηγόριο Χατζηδημητρίου, εκπρόσωπο του Τεχνι¬ 
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με αναπληρωτή τον Παπα- 
κων/νου Εμμανουήλ. 

8. Χρήστο Μάρκου, εκπρόσωπο της Ένωσης Γεωργικούν 
και Κτηνοτροφικών Συν/σμών Ν. Αττικής, με αναπληριοτή 
τον Γιάννη Μακρή. 

9. Ευάγγελο Μπριασούλη, ως εκπρόσωπο του Εργατο- 
ϋπαλληλικεύ Κέντρου Λαυρίου, με αναπληρωτή τον Πανα¬ 
γιώτη Μπαφίλια. 

10. Κυριακή Ξυλά, ως εκπρόσωπο της Ένωσης Επαγ- 
γελματιών και .Βιοτεχνών Αγ. Παρασκευής, με αναπλη¬ 
ρωτή τον Αλέξανδρο Σασμάκη. 

11. Νικόλαο Οικονόμου, ως εκπρόσωπο της Ομοσπον¬ 
δίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Αττικής, με αναπίηρωτή 
τον Κων/νο Αποστόλου. 

Ως γραμματέα του Νομ. Συμβουλίου ορίζουμε την Κα- 
κάνη Μαρία, υπάλ/νηλο της Νομαρχίας, με αναπληρώτρια 
την Ευθυμίου Ευαγγελία, και βοηθό την Ηλιοπούλου Γε¬ 
ωργία, Υπαλ?,ήλους της Νομαρχίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύσει. από τη κοινοποίησή της στους 
ενδιαφερομένους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 
του Ν. 3200/55. 

Αγία Παρασκευή, 11 Φεβρουάριου 1987 

Ο Νομάρχης 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΛΠΑΔΟΓΙΟΥΛΟΣ 
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Αρι'θ. 978ΨΤ (17) 

Ίδρυση Σχολής Ταχύρρυθμης Επαγ/κής Κατάρτισης με την 
ειβικότηίτα πλεχτικής στον Άλιμο. 

Ο ΔΙΟ ΙίΚιΗΤιΗΕ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΐΠίΑΕ'ΧΟιΛΉΐΣΕΩΣ1 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Έχηντας υπόψη: 
1. Τ ς διατάξεις τκΛ> 212/69 Ν.Δ «χερ! Οργανώσεως 

και Δΐιοικήσεως του ΟΑΕίΔ». 
2. Τις διατάξεις του 405/|71. Β.Δ. «ττ&ρίι Οργανώσεως. 

Συγκροτήσεως και λειτουργίας τωμ υπηρεσιών του ΟΑΕΔ/. 

ο. Τις διατάξεις του Ν. 709/77 «περί καθιερώσεως κι¬ 
νήτρων επαγγελματικής κατάρτισης εργατικού δυναμικού». 

4. Την 12036/21.1.87 απόφαση του Δ.Σ-. του Οργανισμού, 

αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Ιδρύουμε στον Άλιμο- Αττικής Τμήμα Ταχύρρυθμης Επαγ¬ 
γελματικής Κατάρτισης με την ειδικότητα της Πλεκτικής 

(Δίθ'ΐκη|τικά το εν λ'.γω μήμα υπάγεται στο ΚΕΤΕΚ Κα- 

λαμακίουι). 

Άρθ-ρο 2. 

Σκοπός του Ίρυομένβυ εν.π/κού Τμήματος είνα.- η επαγ¬ 
γελματική κατάρτιση του, εργατικού δυναμικού της περιοχής 
με το σύστημα της ταχύρρυ-&μης Βπιαγγ. Κατάρτισης στην 
ειδικότητα Πλεκτικής, 

Άρθρο 3. 

Τα προσόντα των υποψηφίων για εκπαίδευση και η διάρ¬ 
κεια εκπαίδευσης καθορίζονται με δάση; τις ισχύουσες δια¬ 

τάξεις. 

Άρθρο 4. 

Η εσωτερική λειτουργία’κα; διάρθρωση του ιδρυόμενου εκ¬ 
παιδευτικού Τμήματος ακολουθεί τον κανονισμό λειτουργίας 
των Εκπαιδευτικών Μονάδων ΤΕΚ. 

Κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εκτόλεση της 
παρούσας ρυθμίζεται- με απόφασή μας. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κύ¬ 

βε ρνήσεως. 

Αθήνα. 2 Φεβρουάριου 1987 

Ο Διοικητής 
ΤΑΣΟΣ ΑΜΑΛΛΌΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


