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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
Διόρθωση Σφάλματος στη Γ2β/1690/29.4.92 απόφαση Υπ. 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων.18 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
Αριθ. 412/92 (1) 

Ιχνηθέτηση αμόλυβδης βενζίνης. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
α. Το έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους αριθ. 3006956/ 

148/92. 
β. Το εδάφιο δ’ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόμου 4328/1929 περί 

συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον Α.Ν. 754/1937 (άρθ. 3 παρ. 2 και 3) (ΦΕΚ 
247/Α’/1937). 

γ. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «περί 
κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου» (ΦΕΚ 391/Α731.10.1929). 

δ. Το Νόμο 115/1975 περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Ν. 
4328/1929 (ΦΕΚ 172/Α720.8.1975). 

ε. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οι¬ 
κονομικών για αναμόρφωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδοτικής και 
Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών αρ. 
0.208/181 (ΦΕΚ 214/Β782). 

στ. Την υπ’ αριθ. Υ1489/23.8.91 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 
692/Β71991), αποφασίζουμε: 

I. Εγκρίνουμε την απόφαση αριθ. 412/92 του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 5.5.92 και η 
οποία έχει ως ακολούθως: 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Εγκρίνουμε την ιχνηθέτηση της αμόλυβδης βενζίνης, ως εξής: 

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός του είδους και 

της συγκεντρώσεως του ιχνηθέτη, ο οποίος θα προστίθεται στην αμόλυ¬ 
βδη βενζίνη για την ανίχνευση της παρουσίας της στα άλλα είδη βενζι¬ 
νών αυτοκινήτων. 

2. ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΗ 
Η ιχνηθέτηση της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται με προσθήκη κινι- 

ζαρίνης σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. 
3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙ¬ 

ΣΜΟΣ 
3.1. Συσκευή 
3.1.1. Διαχωριστική χοάνη των 125 ΜΕ 
3.1.2. Σιφώνια διάφορα 
3.1.3. Φίλτρο μεμβράνης, όπως ΜΙΕΚΙΡΟΚΕ ΗλΈΡ, 0,45 μΜ ή 

άλλο ισοδύναμο 
3.1.4. Πλαστική σύριγγα, των 10 ΜΕ 
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3.1.5. Φασματοφωτόμετρο, κατάλληλο για μέτρηση απορρόφησης 
στα 605 ηΜ. 

3.2. Υλικά και αντιδραστήρια 
3.2.1. Εκχυλιστικό διάλυμμα. Το διάλυμμα παρασκευάζεται με ανά¬ 

μιξη ίσων όγκων 1 Ν ΝαΟΗ και αιθυλενο γλυκόλης ή γλυκερίνης. Η 
ανάμιξη πρέπει να γίνεται λίγο προ της χρήσεως. 

3.3. Μέθοδος 
3.3.1. Ποιοτική ανίχνευση. Σε διαχωριστική χοάνη φέρονται 50 ΜΕ 

εξεταζόμενου δείγματος βενζίνης δΙΙΡΕΚ ή απλής προστίθενται ακρι¬ 
βώς 10 ΜΕ εκχυλιστικού διαλύματος, ανακινείται ζωηρά το μίγμα επί 
1 έως 2 λεπτά και αφήνονται να διαχωριστούν οι στοιβάδες επί 5 λεπτά. 
Εμφάνιση μπλέ χρώματος στην υδατική στοιβάδα σημαίνει παρουσία 
αμόλυβδης βενζίνης σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κ.ο. 

3.3.2. Ποσοτικός προσδιορισμός. Ετοιμάζονται μίγματα βενζίνης 
51ΙΡΕΚ ή απλής και αμόλυβδης με περιεκτικότητα σε αμόλυβδη 0-5- 
10-15-20-25 και 30% κ.ο. και εκχυλίζονται όπως και προηγουμένως 
με το εκχυλιστικό διάλυμα. Μετά το διαχωρισμό διηθούνται οι υδατικές 
στοιβάδες μέσω του φίλτρου με τη βοήθεια της πλαστικής σύριγγας και, 
μετά την απόρριψη των πρώτων 2-3 ΜΕ διηθήματος, μετράται η απορ¬ 
ρόφηση στα 605 ηΜ και χαράσσεται η καμπύλη: συγκέντρωση αμόλυ¬ 
βδης -% απορρόφηση. 

Από την ευρισκομένη κάθε φορά απορρόφηση υπολογίζεται το ποσο¬ 
στό της αμόλυβδης με τη βοήθεια της καμπύλης. 

Αν η απορρόφηση είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή, εκχυλίζεται πο¬ 
σότητα δείγματος μικρότερη ή μεγαλύτερη αντίστοιχα από τα 50 ΜΕ. 

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας 
Γ. ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ X. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ 

Τα μέλη: Κ. Γκέγκιου, Π. Τσουκάτος, Γ. Σούντρης, Δ. Ταραντίλης, 
Π. Σίσκος, Δ. Λαδικός, Δ. Ψωμάς. 

11. Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημο¬ 
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΩΝ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Α. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Αριθ. 2048615/3645/0022 (2) 

Καθορισμός αμοιβής υπαλλήλων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ για εργασία πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και ιδιωτών - συνεργατών και 
διερμηνέων για τις ανάγκες της Έρευνας Απασχόλησης Πληθυσμού 
(Εργατικού Δυναμικού) έτους 1992. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΙΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του Ν.Δ. 3627/56 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ», του Π.Δ. 
224/86 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας ΕΣΥΕ» και του Π.Δ. 532/91 
«Οργανισμός Γ.Γ. ΕΣΥΕ». 

β. Του άρθρου 35 του Ν. 992/79 «περί Οργανώσεως των Διοικητι¬ 
κών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της συνθήκης προσχωρήσεως της 
Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεων συναφών θε¬ 
σμικών και οργανωτικών θεμάτων». 

γ) Του Ν» 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 

2. Την 6705/Β 835/31.3.92 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα 
«Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ πέραν του κανο¬ 
νικού ωραρίου εργασίας καθώς και ιδιωτών - συνεργατών και διερμη¬ 
νέων για τις ανάγκες της Έρευνας Απασχόλησης Πληθυσμού (Εργατι¬ 
κού Δυναμικού), έτους 1992». 

3. Την 7739/ΔΔ1226/13.4.1992 απόφαση του Γεν. Γραμματέα 
ΕΣΥΕ με θέμα «Έγκριση χρησιμοποίησης υπαλλήλων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και ιδιωτών - συνεργα¬ 
τών και διερμηνέων για τις ανάγκες της Έρευνας Απασχόλησης Πλη¬ 
θυσμού (Εργατικού Δυναμικού) έτους 1992». 

4. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών 
αριθ. 9611/3860/3.4.80 με θέμα «Εμφάνιση χρηματικών δοσολη¬ 
ψιών του Ελληνικού Δημοσίου μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

5. Την Υ 1687/17.2.92 απόφαση με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτή¬ 
των των Υφυπουργών ΥΠΕΘΟ» (ΦΕΚ 104/Β’/17.2.92). 

6. Την Υ.1660/1007556/116/23.1.92 απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών». 

7. Σχετική εισήγηση της Δ/νσης Απογραφών - Τμήμα Στατιστικών 
Απασχόλησης και Ανεργίας. 

8. Το γεγονός ότι η έρευνα Απασχόλησης Πληθυσμού (Εργατικού 
Δυναμικού) χρηματοδοτείται, βάσει συμβολαίου από την ΕΟΚ, αποφα¬ 
σίζουμε: 

1. Καθορίζουμε την αποζημίωση των υπαλλήλων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, 
μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ. για εργασία πέραν του κανονικού 
και του συνήθους υπερωριακού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρε¬ 
σιών (νυχτερινές ώρες. Σαββατοκύριακα, αργίες κ.τ.λ.) και των ιδιω¬ 
τών - συνεργατών και διερμηνέων για τις ανάγκες της Έρευνας Απα¬ 
σχόλησης Πληθυσμού (Εργατικού Δυναμικού) έτους 1992 ως εξής: 

α) Αμοιβή χιλίων (1.000) δραχμών για κάθε ορθώς συμπληρωμένο 
δελτίο της έρευνας από τους ιδιώτες - συνεργάτες καθώς και για κάθε 
δελτίο που θα συμπληρώνεται εκτός κανονικού και πέραν του συνήθους 
υπερωριακού ωραρίου εργασίας, από τους υπαλλήλους της Γ .Γ. ΕΣΥΕ. 

β) Αμοιβή διακοσίων πενήντα (250) δραχμών για κάθε δελτίο που 
θα ελεγχθεί για την πληρότητα και την κωδικογράφησή του από μονί¬ 
μους και με σχέση εργασίας Ι.Δ. υπαλλήλους της Γ.Γ. ΕΣΥΕ που θα ερ- 
γασθούν εκτός κανονικού και πέραν του συνήθους υπερωριακού ωραρίου 
εργασίας καθώς και από ιδιώτες - συνεργάτες. 
Η αμοιβή κατ’ άτομο κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 

πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ. κατ’ ανώτατο όριο. 

Η αποζημίωση αυτή θα αφορά εργασίες που θα γίνουν μέσα στο χρο¬ 
νικό διάστημα από 1 Απριλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 1992 που θα διαρ¬ 
κέσουν οι εργασίες της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. 

γ) Αμοιβή πεντακοσίων (500) δραχμών στους συνεργάτες - διερμη¬ 
νείς για τη βοήθειά τους στη συμπλήρωση κάθε δελτίου της έρευνας στα 
νοικοκυριά που δεν ομιλούν Ελληνική γλώσσα των Νομών Ξάνθης και 
Ροδόπης. 

Προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης της περίπτωσης 
(α) θα είναι η ολοκλήρωση της έρευνας σε κάθε μονάδα επιφάνειας του 
δείγματος και ότι ο αριθμός των αντικαταστάσεων λόγω προσωρινής 
απουσίας ή αρνήσεως νοικοκυριών, δεν θα υπερβαίνει το 15% του αριθ¬ 
μού των δελτίων της έρευνας. 
Η βεβαίωση του αριθμού των δελτίων που συμπληρώθηκαν και προ- 

κειμένου για τους υπαλλήλους της Γ.Γ. ΕΣΥΕ το γεγονός ότι συμπλη¬ 
ρώθηκαν εκτός του κανονικού και του συνήθους υπερωριακού ωραρίου 
θα γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης που ανήκει κάθε υπάλλη¬ 
λος ή από το νόμιμο αναπληρωτή του. 

2. Ο ορισμός των υπαλλήλων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ καθώς και των ιδιω¬ 
τών - συνεργατών και διερμηνέων θα γίνει με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα ΕΣΥΕ. 

3. Η δαπάνη για τις ανωτέρω αποζημιώσεις θα βαρύνει τις πιστώ¬ 
σεις προϋπολογισμού εξόδων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ έτους 1992, με κωδικό 
αριθμό εξόδου 5354 του ειδικού φορέα 13-150. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 1992 

οι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ 

-ψ- 
Αριθ. 2049010/2807/0023 ί3ϊ 

Έκδοση ομολογιακού δανείου με την ονομασία «Γ" Δάνειο Οικονομ0,1% 
Εξυγιάνσεως». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/90 «Εκσυγ¬ 
χρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου Τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, 
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». 

2. Την αριθ. 194907/22.11.1969 απόφαση του Υπουργού Οικονο- 
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μιχών «Περί των δαπανών εκδόσεως και εξυπηρετήσεων κλπ Κρατικών 
δοινεΐων». 

3. Την κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 
αρ. Υ 1660/1007556/116/0006Α/23.1.1992 «Ανάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων Υπουργού Οικονομικών, στον Υφυπουργό Οικονομικών». 

4. Την κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικο¬ 
νομίας αριθ. Υ.1687/17.2.1992 (ΦΕΚ 104/Β'), «Ανάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στον Υφυπουργό Εθνικής Οικο¬ 
νομίας», αποφασίζουμε: 
Α. Την έκδοση Ομολογιακού Δανείου με ημερομηνία έκδοσης την 

10.6.1992 και ονομασία «Γ' Δάνειο Οικονομικής Εξυγιάνσεως» Ν. 
1914/90 άρθ. 31 και 32, συνολικού ύψους δραχμών εκατόν είκοσι δι¬ 
σεκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων 
(120.628.000.000). 

Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η εξόφληση υποχρεώσεων του 
Δημοσίου από καταπτώσεις εγγυήσεων ληξάντων και μη εξοφληθέντων 
από τον ΟΑΕ ομολόγων του, εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Θα εκδοθούν ομολογίες διάρκειας έξι (6) μέχρι δέκα (10) ετών, ως 
εξής: 
Σειρά Α διάρκειας έξι ετών (10.6.92 - 10.6.98). 

Σειρά Β διάρκειας επτά ετών (10.6.92 - 10.6.99). 
Σειρά Γ διάρκειας οκτώ ετών (10.6.92 - 10.6.2000). 
Σειρά Δ διάρκειας εννέα ετών (10.6.92 - 10.6.2001). 
Σειρά Ε διάρκειας δέκα ετών (10.6.92 - 10.6.2002). 

I. Η ονομαστική αξία των ομολογιών των σειρών είναι 1.000.000, 
5.000.000, 10.000.000, 20.000.000, 50.000.000 και 
100.000.000. Η ονομαστική αξία σε δραχμές αναγράφεται σε κάθε 
ομολογία (τίτλο). 

II. Οι ομολογίες είναι ανώνυμοι τίτλοι στον κομιστή και έχουν προ- 
σαρτημένα τοκομερίδια, ένα για κάθε έτος, μετά την περίοδο χάριτος 
των τόκων. Στα τοκομερίδια αναγράφεται η υποχρέωση καταβολής τό¬ 
κου στον κομιστή, κατά την ημερομηνία πληρωμής τους. 

III. Ο τίτλος απαρτίζεται από το στέλεχος, το σώμα και τα τοκομερί¬ 
δια. Είναι τυπωμένος σε ειδικό υδατογραφημένο χαρτί με τις μεθόδους 
της έμμεσης τυπογραφικής και χαλκογραφικής εκτύπωσης. 

IV. Η εκτύπωση των τίτλων γίνεται σε ειδικό χαρτί βάρους 90 γραμ¬ 
μαρίων κατά τετραγωνικό μέτρο που φέρει υδατογράφημα με κόσμημα 
διπλό ανθέμιο και τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ». 

V. Διαστάσεις: 

300 X 200 χιλιοστά 

390 X 200 χιλιοστά 
30 X 200 χιλιοστά 

168 X 200 χιλιοστά 
45 X 95 χιλιοστά 

α. Τίτλου περιλαμβανομένου του στελέχους 
1) για ομολογίες με προσαρτημένα 

μέχρι και 4 τοκομερίδια 
2) για ομολογίες με προσαρτημένα 
5-8 τοκομερίδια 
β. Στελέχους 
γ. Σώματος τίτλου 
δ. Τοκομεριδίου 
VI. 1. Στην πρόσθια όψη του τίτλου με έμμεση τυπογραφική εκτύ¬ 

πωση (ξηρά ΟΓΓ8ΕΤ) αποδίδονται σε όλες τις ονομαστικές αξίες: 
α. Το ενιαίο ασφαλιστικό πολύχρωμο δάπεδο με ίριδα και κόσμημα 

με το έτος της έκδοσης (1992) στο κέντρο του σώματος, το οποίο ανα¬ 
γράφεται και σε κάθε τοκομερίδιο. 

β. Το τρέχον ασφαλιστικό διακοσμητικό στη θέση διαχωρισμού του 
στελέχους από το σώμα. 

2. Στην ίδια όψη με τυπογραφική εκτύπωση τυπώνονται τα κείμενα, 
η υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών και ο αύξων αριθμός στο στέ¬ 
λεχος, το σώμα και τα τοκομερίδια. 

3. Στην οπίσθια όψη με έμμεση τυπογραφική εκτύπωση αποδίδονται 
με ένα χρώμα τα ασφαλιστικά πλαίσια του σώματος και των τοκομερι¬ 
δίων και με άλλο χρώμα τα κείμενα και η λέξη «ΑΚΥΡΟ» στη θέση των 
άκυρων τοκομεριδίων. 
νΐΐ. Χρώματα 
Όλες οι αξίες έχουν το ίδιο χρώμα δαπέδου, κειμένων, αριθμήσεως 

και οπίσθιας όψης, διαφέρει δε κατά αξία μόνο το κύριο χρώμα του 
ασφαλιστικού πλαισίου. 

1) Πρόσθια όψη 
α) Δάπεδο: Πολύχρωμο με ίριδα 
β) Κύριο χρώμα ασφαλιστικών πλαισίων χαλκογραφικής εκτύπω¬ 

σης: 
Αξία 1.000.000 δρχ. κυανό 
Αξία 5.000.000 δρχ. καφέ 

Αξία 10.000.000 δρχ. βαθύ κυανό 
Αξία 20.000.000 δρχ. κόκκινο 
Αξία 50.000.000 δρχ. πράσινο σκούρο 
Αξία 100.000.000 δρχ. πορτοκαλί 
γ) Κείμενα: βαθύ καφέ 
δ) Αρίθμηση: κόκκινο 
2) Οπίσθια όψη 
α) Πλαίσιο: ανοικτό ιώδες 
β) Κείμενα: γκρι-κυανό 
VIII. Το κείμενο των ανωτέρω τίτλων του Γ' Δανείου Οικονομικής 

Εξυγιάνσεως (Ν. 1914/90 άρθρο 31 και 32) έχει ως εξής: 

1) Στέλεχος 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Γ' ΔΑΝΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΩΣ ΣΕΙΡΑ.ΑΡ.. 

(Ν. 1914/90 αρ. 31 και 32) 
ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΡΧ. 

2) Σώμα Ομολογίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Γ' ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΩΣ 
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 31 & 32 του Ν. 1914/90 

(ΦΕΚ 178/90 Τ.Α) 

ΣΕΙΡΑ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ.... 

ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΑΡΧ· (.) 
Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ ΣΉΣ 10 

ΙΟΥΝΙΟΥ .... 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 1992 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 

3) Τοκομερίδια 
α) Κύρια όψη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Γ' ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΩΣ 
ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
ΕΚΔΟΣΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 

ΣΕΙΡΑ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ. 
ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥ¬ 
ΝΙΟΥ .ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 
ΤΗΣ ΤΟΚΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ. 

β) Αντίθετη όψη 
ΤΟ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗ. 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Σ’ 
ΑΥΤΟ. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΛΗΞΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ, ΤΟΥΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 
ΑΚΥΡΟ ΚΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

1. Οι ομολογίες του Γ' Δανείου Οικονομικής Εξυγιάνσεως (Ν. 
1914/90 άρθ. 31 και 32) είναι ανώνυμοι τίτλοι στον κομιστή και εκδί- 
δονται σε σειρές Α-Ε συνολικού ποσού εκατόν είκοσι δισεκατομμυρίων 
εξακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (120.628.000.000) και διάρ¬ 
κειας έξι (6) μέχρι δέκα (10) ετών αντίστοιχα ως ακολούθως: 
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Σειρά Α 
12.000.000.000 

διάρκεια 6 χρόνια (1992-1998) ποσού 

Σειρά Β 
15.000.000.000. 

διάρκεια 7 χρόνια (1992-1999) ποσού 

Σειρά Γ 
20.000.000.000. 

διάρκεια 8 χρόνια (1992-2000) ποσού 

Σειρά Δ 
30.000.000.000. 

διάρκεια 9 χρόνια (1992-2001) ποσού 

Σειρά Ε 
43.628.000.000. 

διάρκεια 10 χρόνια (1992-2002) ποσού 

2. Οι ομολογίες εκδίδονται σε όλες τις σειρές στις παρακάτω ονομα¬ 

στικές αξίες: 

Δρχ. 5.000.000, 10.000.000, 20.000.000, 50.000.000 και 

100.000.000 και ειδικότερα: 

5% της κάθε σειράς θα είναι αξίας 5.000.000 

5% της κάθε σειράς θα είναι αξίας 10.000.000 

10% της κάθε σειράς θα είναι αξίας 20.000.000 

40% της κάθε σειράς θα είναι αξίας 50.000.000 

40% της κάθε σειράς θα είναι αξίας 100.000.000 

Ειδικότερα επί πλέον θα εκδοθούν και ομολογίες ονομαστικής αξίας 
1.000.000 της Ε σειράς συνολικού ποσού εξακοσίων είκοσι οκτώ εκα¬ 

τομμυρίων (628.000.000). 

Πλήθος τίτλων κατά σειρά και αξία 

1.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 50.000.000 100.000.000 Σύνολο 
τίτλων κατά 

σειρά 

6ετή 120 60 60 96 48 384 

7ετή 150 75 75 120 60 480 

8ετή 200 100 100 160 80 640 

9ετή 300 150 150 240 120 960 

ΙΟετή 628 430 215 215 344 172 2.004 

628 1.200 600 600 960 480 4.468 

3) Οι ομολογίες αποφέρουν τόκο προς επιτόκιο κυμαινόμενο που κα¬ 

θορίζεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της κάθε τοκοφό- 

ρου περιόδου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών και ανακοινώνεται δια του τύπου και των μαζικών μέ¬ 

σων ενημέρωσης. Προβλέπεται περίοδος χάριτος για την καταβολή τό¬ 

κων, διάρκειας δύο (2) ετών. 

Το επιτόκιο, κατά την ανωτέρω περίοδο χάριτος, θα είναι ίσο με το 
επιτόκιο των τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου το οποίο 
ισχύει κατά το χρόνο προσδιορισμού. Μετά την λήξη της περιόδου χάρι¬ 

τος το επιτόκιο ορίζεται ίσο με το επιτόκιο των ετήσιων εντόκων γραμ¬ 

ματίων του Δημοσίου, το οποίο ισχύει κατά το χρόνο προσδιορι¬ 

σμού. 

Για την πρώτη τρίμηνη τοκοφόρο περίοδο (10.6.92 μέχρι 10.9.92) 

το επιτόκιο του δανείου ορίζεται ίσο με 17%. 

4. Ειδικά για τα δύο (2) πρώτα χρόνια, δηλαδή: 

α) 10.6.92 έως 10.6.93 και β) 10.6.93 έως και 10.6.94, ο τάκος 
θα υπολογίζεται δεδουλευμένος στο τέλος, κάθε τριμήνου (τρίμηνη το¬ 

κοφόρος περίοδος) προς το ισχύον επιτόκιο, δεν θα καταβάλλεται, αλλά 
θα κεφαλαιοποιείται στο τέλος της τοκοφόρου αυτής περιόδου. 

Στις 10.6.94 θα προκόψει νέο κεφάλαιο επί του οποίου στο εξής θα 
υπολογίζεται ο σχετικός τόκος. 

Μετά τη λήξη της ανωτέρω διετούς περιόδου χάριτος για τόκους, ο 
τόκος θα υπολογίζεται ετησίως δεδουλευμένος προς το ισχύον επιτόκιο, 

όπως τούτο έχει προσδιορισθεί στην παράγραφο 3 επί του νέου κεφα¬ 

λαίου, και θα καταβάλλεται ετησίως, με πρώτη καταβολή στις 
10.6.1995 και στις αντίστοιχες ημερομηνίες τα επόμενα χρόνια μέχρι 
αποσβέσεως των ομολογιών, με την προσκόμιση του σχετικού τοκομε¬ 

ριδίου. 

5. Οι ομολογίες είναι πληρωτέες την ημέρα της λήξης τους. Εάν η 
λήξη τους συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γίνει την 
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα χωρίς να πληρωθεί πρόσθετος τόκος. 

Εάν προσκομισθούν για εξόφληση μετά τη λήξη τους δεν αποφέρουν 
τόκο για το χρονικό διάστημα από τη λήξη τους μέχρι την προσκόμισή 
τους για εξόφληση. 

6. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εξαγοράσει μέρος ή το σύνολο 
των ομολογιών που θα βρίσκονται σε κυκλοφορία σε οποιαδήποτε ημε¬ 

ρομηνία καταβολής τόκων μετά το έτος 1998, με αφαίρεση των μη λη¬ 

ξιπροθέσμων τοκομεριδίων. 

7. Η αξίωση των κομιστών για μεν το Κεφάλαιο υποκειται σε δεκα¬ 

ετή παραγραφή που αρχίζει από την ημερομηνία λήξεως του τίτλου, για 
δε τους τόκους σε πενταετή παραγραφή που αρχίζει από την ημερομηνία 
πληρωμής που αναγράφεται στο κάθε τοκομερίδιο. 

8. Η διάθεση των τίτλων γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βά¬ 

σει ειδικής σύμβασης διαχείρισης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Η εξόφληση των τίτλων και η πληρωμή των τοκομεριδίων γίνεται 
από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και τις Τράπεζες και Πιστωτικά 
Ιδρύματα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

9. Οι τόκοι των ομολογιών του δανείου απαλλάσσονται παντός φό¬ 

ρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης. 

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των τελών χαρτοσή¬ 

μου. Επίσης απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης 
και οι εξοφλήσεις των τόκων. 

10. Οι παραπάνω γενικοί όροι γράφονται περιληπτικά στην αντίθετη 

όψη των ομολογιών. 

IX. Οι ομολογίες φέρουν τήν υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών, 

η οποία τίθεται στο σώμα του τίτλου με μηχανικό μέσο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσίΛιθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 1992 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΡΑΚΟΣ 
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Αριθ. 2044141/3300/0022 (4) 

Καθορισμός αμοιβής επιτροπών διενέργειας εξετάσεων προς διαπί¬ 

στωση της γλωσσομάθειας στην αγγλική, γαλλική και γερμανική 
γλώσσα των υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε ελληνικά 
σχολεία του εξωτερικού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Ν.Δ. 695/70, άρθρο 2 (ΦΕΚ 221/Α’/70) «περί εκπαιδεύ- 

σεως ελληνοπαίδων εξωτερικού», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώ¬ 

θηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 154/73 (ΦΕΚ 219/ 
Α’/73). 

β) Του Ν. 817/78, άρθρο 23 (ΦΕΚ 170/Α'/78) «περί ρυθμίσεως 
ενίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεμάτων». 

γ) Της παρ. 9 του άρθρου 17 του Ν. 1505/84 (ΦΕΚ 194/Α'/84) 

«Αναδιάρθρωση μισθολογίου κ.λπ.». 

2. Τη Φ.821.3/Ε 17/Ζ1/1640/2.3.1992 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

3. Την αριθ. Υ. 1660/23.1.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 

γού και του Υπουργού Οικονομικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, 
αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε την αποζημίωση των επιτροπών που συγκροτήθηκαν 
με τη Φ. 821.3/Ε17/Ζ1/1640/2.3.1992 απόφαση του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής: 

1. Επιτροπές εξεταστικών κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 

α) Πρόεδρος, κατ’ αποκοπή δρχ. 20.000 (είκοσι χιλιάδες). 

β) Μέλη, Γραμματείς και Βοηθ. Γραμματείς, κατ’ αποκοπή δρχ. 
18.000 (δεκαοκτώ χιλιάδες). 

2. Επιτροπές επιλογής και ορισμού εξεταστέων θεμάτων και βαθμο¬ 
λογητών. 

Για κάθε γραπτό που θα βαθμολογηθεί το ποσό των εννιακοσίων 
δρογών (900). Το προκύπτον ποσό διαιρείται διά του αριθμού των με¬ 

λών της επιτροπής και καταβάλλεται στα μέλη αυτής κατ’ ισομοιρία. 

3. Χειριστές μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας για τη μετάδοση των 
θεμάτων, κατ’ αποκοπή για καθένα 15.000 δρχ. (δεκαπέντε χιλιάδες). 

4. Επιτηρητές, 4.000 δρχ. (τέσσερις χιλιάδες) ημερησίως. 

Το σύνολο των αποζημιώσεων της παρούσας απόφασης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει για κάθε μήνα το ποσοστό 30% του ενός ογδόου των ετη¬ 

σίων τακτικών αποδοχών του υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση το σύ¬ 

νολο των ετησίων πρόσθετων αμοιβών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πο¬ 

σοστό 30% των ετησίων τακτικών αποδοχών του. Στο σύνολο των ετή¬ 

σιων τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται και τα δώρα των εορτών 
καθώς και το επίδομα κανονικής αδείας. 

Η καταβολή των παραπάνω αποζημιώσεων θα γίνει σε βάρος του 
ΚΑΕ 0515, φορέα 19-160, του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οικονομικού έτους 1992. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

-4- 

Αριθ. 1000628/17/0001 (5) 

Ανάθεση μελέτης για την Μηχανοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 1882/1990 «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α’). 

2. Τις αριθ. 1089778/2296/0001/12.12.1990, 1017376/ 

257/0001/19.2.1991 αποφάσεις μας, αποφασίζουμε: 

Αναθέτουμε τη μελέτη που προβλέπει η διάταξη της παρ. 1 του άρ¬ 

θρου 34 του Ν. 1882/1990 στην Εταιρεία Μ.Ε. ϋΕΚΤΟυΖΟδ ΙΝΟ. 

15 ΒβΓηειπΙ Είΐηβ, \ν&Βειη, ΜΑ 02168, ϋ.δ.Α., που εδρεύει στην Βο- 

στώνη, επειδή συγκεντρώνει τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. 

1089778/2296/0001/12.12.1990 απόφασή μας, προσόντα και 
έχει την απαιτούμενη εμπειρία στην οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση 
μεγάλων έργων πληροφορικής και κρίνεται αναγκαία η κατάρτιση νέας 

μετά της ανωτέρω Εταιρείας συμβάσεως, επειδή η μέχρι τούδε εκπλή¬ 

ρωση, βάσει της παλαιάς συμβάσεως των υποχρεώσεων ήταν απολύ¬ 

τως νόμιμη και επιτυχής και αφ’ ετέρου η αναγκαιότης καταρτίσεως 
και νέας μετά της ως άνω εταιρείας συμβάσεως με το αυτό αντικείμενο 
ανακύπτει και για την περίοδο 1992-1993. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Ιανουάριου 1992 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 

-♦- 

Αριθ. Α3γ/Φ15/13179 (6) 

(*)Τροποποίηση της Α3γ/10263/7.9.91 Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 877/Β'/29.10.91) (Αναδημοσίευση). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 1579/85. 

2. α) Τις Α3β/Φ5/10089/7.8.90 (ΦΕΚ 545/Β'/28.8.90). 

β) Α3β/Φ15 β/15570/13.12.90 (ΦΕΚ 839/Β'/90). 

γ) Α3/Φ15/17883/27.12.90 (ΦΕΚ 839/Β-/90) 

δ) Α3γ/10263/7.9.91 (ΦΕΚ 877/Β’/29.10.91) Κοινές Υπουρ¬ 

γικές Αποφάσεις. 

3. Το αριθ. 4707/19.11.91 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του ΚΕΣΥ. 

4. Την αρ. Υ.1660/1007556/116/0007/23.1.1992 (ΦΕΚ 31/ 

Β'/24.1.92) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υφυπουργού Οικονο¬ 

μικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυ¬ 

πουργό Οικονομικών», αποφασίζουμε: 

1. Αντικαθιστούμε τις παρ. 2, 6 της αριθ. Α3γ/10263/7.9.91 κοι¬ 

νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 877/Β'/29.10.91), ως κατω¬ 

τέρω: 

2. Σε περίπτωση επιπλοκής, οι επιπλέον μέρες νοσηλείας, εκτός 
ΜΕΘ, θα κοστολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές νοσηλείας σε 
μονόκλινο θάλαμο Α’ θέσης. 

6. Το καθοριζόμενο τιμολόγιο νοσηλίων καρδιοχειρουργικών επεμ¬ 
βάσεων αποτελεί τιμή πακέτου. "' 

Η έννοια της τιμής πακέτου είναι η μεγίστη τιμή που δικαιολογείται 
για καρδιοχειρουργική επέμβαση. Αν οι δαπάνες για φάρμακα και 
υλικά είναι μικρότερες, τότε το ποσό θα μειούται αναλόγως, πλην του 
κόστους νοσηλείας το οποίο θα παραμένει το αυτό, έστω και σε περί¬ 

πτωση βραχύτερης νοσηλείας των δέκα ημερών. 

Οι επιμέρους δαπάνες θα αναλύονται και θα αποδεικνύονται για κάθε 
κατηγορία εξόδου προκειμένου να γίνει εκκαθάριση και απόδοση λογα¬ 

ριασμού των σχετικών δαπανών. 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθ. Α3γ/10263/7.9.91 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση. 

III. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΚΩΝ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

-♦- 

Αριθ. Γ6β/453 (7) 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 
στην Κατσαρού Αλεξάνδρα του Παναγιώτη. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Γ6β/453/8.6.1992 έχει χορηγηθεί στην Κατσαρού Αλε- 

(*) Αναδημοσιεύεται, επειδή δημοσιεύτηκε εσφαλμένα στο ΦΕΚ 269/Β'/ 
17.4.92. 
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ξάνδρα του Παναγιώτη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού. 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 1992 

Με εντολή Υπουργού 
Η Διευθύντρια κ.α.α. 

Π. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ 

-♦- 

Αριθ. Γ6β/452 (8) 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού 
στην Ζαφειριού Αικατερίνη του Παναγιώτη. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Γ6β/452/8.6.1992 έχει χορηγηθεί στην Ζαφειριού Αι¬ 

κατερίνη του Παναγιώτη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού. 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 1992 

Με εντολή Υπουργού 

Η Διευθύντρια κ.α.α. 

Π. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ 

-♦- 

Αριθ. Α4/199 (9) 

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Χαροκοπείου Ανωτάτης 
Σχολής Οικιακής Οικονομίας (ΧΑΣΟΟ). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. α) Του άρθρου 8 του νόμου 1785/51 (ΦΕΚ 124/ 25.4.51). 

β) Του άρθρου 32 του νόμου 1143/81 (ΦΕΚ 80/31.3.81). 

γ) Του άρθρου 3 της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΤ5/14/ 
24.6.82 (ΦΕΚ 432/Β'/24.6.82). 

2. Το έγραφο Φ.Γ.4/6964/7.5.92 του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

3. Το έγγραφο 430164/16.4.92 της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχο¬ 
λής Οικιακής Οικονομίας (ΧΑΣΟΟ), αποφασίζουμε: 

Ορίζουμε τα παρακάτω μέλη τακτικά και αναπληρωματικά του Διοι¬ 

κητικού Συμβουλίου της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οι¬ 
κονομίας ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μπουκογιάννης Γεράσιμος, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Μπουκουβάλα Κωνσταντίνο, Σύμ¬ 
βουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2. Χαροκόπου Διονύσιος, εκπρόσωπος της οικογένειας Χαροκό¬ 
που. 

3. Πισιμίσης Ιωάννης, υπάλληλο της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ με βαθμό 
Α', ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασιλόπουλο Βασίλειο, υπάλληλο της 
Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ με βαθμό Α'. 

4. Ζαμάνη - Παπαπέτρου Αθηνά, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθη¬ 

νών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ρήγα Αντώνιο, Αναπληρωτή καθη¬ 

γητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

5. Γκλαβά Σωτήριο, καθηγητή Μ.Ε., ως μέλος με αναπληρωτή τον 
Καΐτσα Γεώργιο, καθηγητή Μ.Ε. 

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Μπαρκά Αθηνά, υπάλληλο 
της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ με αναπληρωτή την Παπαγεωργίου Μαρία 
υπάλληλο της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. 

Η θητεία του Συμβουλίου αυτού είναι τριετής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 1992 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

Αριθ. Α4/308 (10) 

Τροποποίηση της Δ4/701/1986 απόφασης του Υπ. Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευμάτων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α') για 
τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί¬ 

δευσης. 

2. Την αριθμ. Δ4/701/1.9.86 απόφαση για τον καθορισμό των πε¬ 

ριοχών αρμοδιότητας των Δ/νσεων και Γ ραφείων Β/θμιας Εκπ/σης. 

3. Την αριθμ. Η/2871/30.4.90 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 

γού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις 
αρμοδιότητες Υφυπουργών ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 296/Β'/90). 

4. Την αρ. 47603/5.5.92 εισήγηση της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευ¬ 

σης της νομαρχίας Πειραιά, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την αρ. Δ4/701/1986 απόφαση, στο μέρος που αυτή 
αφορά τη νομαρχία Πειραιά και ορίζουμε ότι οι σχολικές μονάδες του 
δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη θα υπάγονται στο εξής στην περιοχή αρμο¬ 

διότητας του 2ου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντί του 4ου 
γραφείου που ανήκουν μέχρι σήμερα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 1992 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΒΑΣ. ΜΠΕΚΙΡΗΣ 

-+- 

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΙΛΑΠ/Γ/451/27227 (11) 

Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ιδ. Βιο- 

λέττας Ζαχαράκη, στο Λαύκο Πηλίου. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις α)του Ν. 1558/85 «περί Κυβέρνησης και Κυβερνη¬ 

τικών Οργάνων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΐ37/Α'/26.7.85. 

β) του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932 «περί Αρχαιοτήτων». 

γ) του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομη¬ 

μάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830». 

δ) του Π.Δ. 941/77 «περί Οργανισμού του ΥΠΠΕ». 

ε) του Ν. 1943/91 «Περί εκσυγχρονισμού της Οργάνωσης και λει¬ 

τουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, αναβάθμισης του προσωπικού της 
και άλλες συναφείς διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50/Α/ 

11.4.91. 

στ) την διυπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/11536/10.3.92 

(ΦΕΚ 210/Β’/24.3.92 «περί παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων 
από τον Υπουργό Πολιτισμού και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών του 
ίδιου Υπουργείου». 

2. Το Π.Δ. 161/26.4.84 «περί ανακατανομής αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων ΥΠΠΕ - ΥΧΟΠ». 

3. Όλα τα στοιχεία του φακέλου. 

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέ- 

ρων Μνημείων με αριθμό 2/23.1.92, αποφασίζουμε: 

Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο ιδιοκτη¬ 

σίας Βιολέττας Ζαχαράκη, στο Λαύκο Πηλίου, διότι αποτελεί αξιόλογο 
και αντιπροσωπευτικό δείγμα παραδοσιακής τοπικής αρχιτεκτονικής, 

με αξιόλογα επιμέρους στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα να διατηρη¬ 

θούν για την μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής στην περιοχή 
αυτή. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Ιουνίου 1992 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ 
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Αριθ. ΕΣ 14530 (12) 

Έγκριση της 30/1990 αποφάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμπε- 

λειάς Ν. Ιωαννίνων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Έχοντοις υπόψη: 

1. Την 198/25.5.1992 αναφορά του Προέδρου της Κοιν. Αμπε- 

λειάς. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/89). 

3. Την αριθ. 30/1990 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμπε- 

λειάς. 

4. Τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών του άρθρου 11 

παρ. 1 του ΔΚΚ, που εκφράστηκε στη συνεδρίαση του της 19.12.1991, 

αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την αριθ. 30/1990 απόφαση του ΚΣ Αμπελειάς περί 
ονομασίας του ανωτέρω συνοικισμού της Κοινότητας αυτής σε «Φιλο¬ 

θέη». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ιωάννινα, 1 Ιουνίου 1992 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Διευθυντής 
ΧΑΡ. ΒΕΛΛΙΑΡΟΪΤΗΣ 

-4- 

Αριθ. 12292 (13) 

Σύσταση ίδιου Νομικού Προσώπου στο Δήμο Σπετσών με το όνομα «Δη¬ 

μοτική Βιβλιοθήκη Σπετσών», 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ¬ 

δικα (Π.Δ. 323/89). 

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 250/89 μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπ. 

Εσωτερικών στους Νομάρχες. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1894/90 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 110/ 

Α727.8.90. 

4. Την αριθ. 37/92 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπετσών, 

αποφασίζουμε: 

Α) Συστήνουμε ίδιο νομικό πρόσωπο με το όνομα «Δημοτική Βιβλιο¬ 

θήκη Σπετσών». 

Β) Σκοπός του νομικού αυτού προσώπου είναι: 

Η λειτουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου στο Δήμο Σπετσών 
και η πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων ευρύτερης περιοχής. 

Γ) Πόροι αυτού είναι: 

α) Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Σπετσών, 

β) Εισφορές δωρεές κληρονομιές και κληροδοσίες, 

γ) Έσοδα από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχο¬ 

νται από το νομικό πρόσωπο. 

δ) Κάθε τυχόν παροχή του Κράτους και άλλη νόμιμη πρόσοδος. 

Δ) Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο 
αποτελούμενο από τους: 

α) Εκάστοτε Δήμαρχο Σπετσών ως Πρόεδρο, 

β) Ένα δημοτικό Σύμβουλο, 

γ) Τον εκάστοτε Λυκειάρχη, 

δ) Έναν εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων, 

ε) Ένα Δημότη. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι πολίτες ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, 

Ταμία από τα μέλη. 

Η θητεία του Δ/κού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων μελών. 

Ε) Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε 
αρχή από τον Πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου και όταν απουσιάζει ή κωλύε¬ 

ται από τον Αντιπρόεδρο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 14 Μαΐου 1992 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Μ. ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑΚΟΥ 

Αριθ. ΤΠ 4533 οικ. (14) 

Χορήγηση αδειών οικοδομής από Προέδρους Κοινοτήτων συμπληρω¬ 

ματική της ΤΠ 2921 οικ/3.4.91 απόφασης του Νομάρχη Πιερίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 60885/4983/16.10.90 (ΦΕΚ 656 Β ) απόφαση 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση αδειών οικοδομής από Προέδρους 
Κοινοτήτων. 

2. Την εγκύκλιο 62/9.11.90 (αριθ. πρωτ. 77696/5775/ 

6.11.90) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με τις οδηγίες για την εφαρμογή 
της παραπάνω Υπουργικής απόφασης. 

3. Την απόφαση 4518/85 (ΦΕΚ 544/Δ'/8.10.85) του Νομάρχη 
Πιερίας με την οποία κατατάσσονται οι οικισμοί σε κατηγορίες και συ¬ 

γκεκριμένα τις παραγ. Ια, Ιβ, Ιγ, Ιε. 

4. Το Π.Δ. της 17.2.86 (ΦΕΚ 167/Δ'/7.3.86), με το οποίο οι οικι¬ 

σμοί Παλ. Πόρων, Παλ. Σκοτίνας και Σκοτεινών (Μόρνας) χαρακτηρί¬ 

ζονται ως παραδοσιακοί. 

5. Την Τ.Π. 2921 οικ/3.4.91 απόφασή μας με την οποία ορίζονται 
οι κοινότητες στου Προέδρους των οποίων δίνεται το δικαίωμα χορήγη¬ 

σης οικοδομικών αδειών, αποφασίζουμε: 

1. Εκτός από τις κοινότητες που αναφέρονται στην παραπάνω από¬ 

φασή μας Τ.Π. 2921 οικ/3.4.91 επιτρέπουμε την χορήγηση αδειών 
οικοδομής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αρ. 60885/4983/ 

16.10.90 απόφαση Υπουργού και από τους Προέδρους των κοινοτή¬ 

των Βρύας και Σεβαστής του Ν. Πιερίας. 

2. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Κατερίνη, 28 Μαΐου 1992 

Ο Νομάρχης 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΝΩΤΑΣ 

-♦- 

Αριθ. 9528 (15) 

Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Ν. Τρικάλων με την επωνυμία 
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΞΥΝΕΙΑΣ». 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθ. 187 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Π.Δ. 323/89). 

2. Την αριθ. 33/92 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότη¬ 

τας Οξύνειας, αποφασίζουμε: 

1. Συνιστάται ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑ¬ 

ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΞΥΝΕΙΑΣ» στην Κοινότητα Οξύ- 

νειας. 

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι: 
α. Η ανάπτυξη πνευματικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστη¬ 

ριοτήτων στην Κοινότητα. 

β. Η λειτουργία κοινοτ. βιβλιοθήκης, η οργάνωση ομιλιών, καλλιτε¬ 

χνικών, θεατρικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων 
καθώς επίσης η ίδρυση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου και η 
λειτουργία Λέσχης Νεολαίας. 

3. Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 5/μελές Διοικητικό Συμ¬ 

βούλιο που αποτελείται από τους: 

α. Τον Πρόεδρο της Κοινότητας ως Πρόεδρο του Νομ. Προσώπου. 

β. Δύο κοινοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους που ορί¬ 

ζονται με απόφαση του κοινοτ. συμβουλίου. 

γ. Δύο δημότες κατοίκους της Κοινότητας με τους αναπληρωτές 
τους που ορίζονται με απόφαση του κοιν. συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον αντιπρόεδρο. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την κοινοτική πε¬ 

ρίοδο. 

4. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: 

α. Επιχορήγηση από την Κοινότητα 300.000 δρχ. ετησίως. 

β. Εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις κ.λπ. 

5. Το Νομικό Πρόσωπο θα εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε 
κάθε αρχή από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντι¬ 

πρόεδρο. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Τρίκαλα, 2 Ιουνίου 1992 

Ο Νομάρχης 
I. ΣΠΑΡΤΣΗΣ 

Αριθ. Γ54/1 (17) 

Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Δ/ντές τοπικών Υποκ/των του 
ΙΚΑ. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 

♦ 
Αριθ. 090/2 (16) 

Τροποποίηση της απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Διοικητή του 
ΙΚΑ στους Υποδιοικητές και σε άλλα όργανα του Ιδρύματος. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 4 (παράγρ. 1 εδάφ. α-ιγ) του Ν.Δ. 2698/53, όπως 
αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 1 (παράγρ. 1 και 
4) και 2 (παράγρ. 2) του Ν.Δ. 3710/57 καθώς και με το άρθρο 5 του 
Ν. 861/79. 

β) Του άρθρου 4 (παράγρ. 1 εδάφ. ιδ) του Ν.Δ. 2698/53, όπως 
οιντικαστάθηκαν με το άρθρο 8 του Ν. 3210/55. 

2. Την απόφασή μας 090/1/10.2.83 (ΦΕΚ 67/Β/83) «Περί ανα- 

θέσεως αρμοδιοτήτων του Διοικητή του ΙΚΑ στον Υποδιοικητή και σε 
άλλα Όργανα του Ιδρύματος», όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

3. Την αναγκαιότητα συντόμευσης των διαδικασιών λειτουργίας των 
υπηρεσιακών μονάδων του Ιδρύματος, αποφασίζουμε: 

1. Το άρθρο 6α της απόφασής μας 090/1/10,2.83, το οποίπο προ¬ 

στέθηκε με την απόφασή μας 090/4/4.10.91 (ΦΕΚ 877/Β/ 

29.10.91), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως: 

α) Στην περίπτωση με στοιχείο (κ) διαγράφεται η φράση «εκτός των 
Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας». 

β) Προστίθεται νέα περίπτωση με στοιχείο (κα) έχουσα ως εξής: 

«(κα) Ανάθεση καθηκόντων ελεγκτού ιατρού προσωρινά και για διά¬ 

στημα όχι μεγαλύτερο του μήνα». 

2. Στους Προϊσταμένους των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Υποκα¬ 

ταστημάτων, οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν ενταγμένες στα 
Υποκαταστήματα, αναθέτουμε την αρμοδιότητα συγκροτήσεως των 
Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των 
Υποκαταστημάτων τους. 

3. Η περίπτωση με αριθμό 22 του άρθρου 3 της απόφασής μας 090/ 

1/10.2.83, που προστέθηκε με την παραγρ. 2 της απόφασής μας 
090/9/5.7.90 (ΦΕΚ 463/Β/23.7.90) καταργείται. 

4. Ο τίτλος του άρθρου 5 της απόφασής μας 090/1/10.2.83 αντι¬ 

καθίσταται ως ακολούθως: 

«Στους Προϊσταμένους (Διευθυντές) των Υποκαταστημάτων και των 
Ταμείων Είσπραξης Εσόδων του ΙΚΑ». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 1992 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 16 Α.Ν. 1846/51. 

2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού Ασφαλιστι¬ 

κής Αρμοδιότητας (ΑΥΕ 57440/13.1.1938, ΦΕΚ 133/Β") όπως 
προστέθηκε με την απόφαση Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 
αριθμό Φ21/21/385/ 6.2.1985 (ΦΕΚ 63/Β-/7.2.85), αποφασί¬ 

ζουμε: 

Αναθέτουμε την άσκηση από 1.7.1992 των αρμοδιοτήτων, που ορί¬ 

ζονται από την παρ. 1 του άρθρ. 4 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμο¬ 

διότητας (ΑΥΕ 57440/13.1.1938 ΦΕΚ 133 τ.Β'), στους Διευθυντές 
των κατωτέρω Τοπικών Υποκ/των του ΙΚΑ, εκτός από τις περιπτώ¬ 

σεις αναγνωρίσεως δικαιώματος σε παροχές κλάδου σύνταξης: α) σε 
ασφαλισμένους, στους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των Κοινο¬ 

τικών Κανονισμών ή άλλων διμερών συμβάσεων, β) σε ασφαλισμένους 
που το δικαίωμά τους κρίνεται με τις διατάξεις των καταστατικών των 
Ταμείων που συγχωνεύθηκαν στο ΙΚΑ, γ) σε ασφαλισμένους του κλά¬ 

δου αυτοτελώς απασχολουμένων και δ) σε ασφαλισμένους που επικα¬ 

λούνται την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 4202/61, περί διαδοχι¬ 

κής ασφαλίσεως και το ΙΚΑ συμμετέχει στη συνταξιοδότησή τους. 

α) Τοπικού Υποκ/τος Κέρκυρας 

β) » » Καρδίτσας 

γ) » » Λειβαδιάς 

δ) » » Αλεξανδρούπολης 

ε) » » Αργοστολιού 

στ) » » Ζακύνθου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 1992 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
(18) 

Στη Γ2β/1690/29.4.92 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοιν. Ασφαλίσεων «παραχώρηση οικοπέδου στο Νομαρχιακό Τα¬ 

μείο Θεσ/νίκης», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 330/Β’/18.5.92, γίνε¬ 

ται η παρακάτω διόρθωση: 

Στην παράγραφο 2 αντί του εσφαλμένου «Η απόφαση αυτή έχει θέση 
τίτλου κυριότητας και μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών 
του Υποθηκοφυλακείου Θεσ/νίκης», τίθεται το ορθό «Η απόφαση αυτή 
έχει θέση τίτλου κυριότητας και μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μετα¬ 

γραφών του Υποθηκοφυλακείου Κουφαλϊων». 

(Από το Υπ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


