
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ_Αρ. Φύλλου 68 

12 Φεβρουάριου 1993 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Πολιτογράφηση Αλλοδαπού.   1 

Απαλλαγή των ΚΤΕΛ από την υποχρέωση προσκόμισης 
αποδεικτικού ενημερότητος για τα χρέη τους προς 
το Δημόσιο, για ανανέωση του τροχαίου υλικού 
τους. 2 

Ημερήσια προοδευτική αρίθμηση των ημερολογιακών 
εγγραφών στα βιβλία των Τραπεζών. 3 

Παράταση ισχύος της 2049585/6322-11/0016/ 
20.7.92 απόφασης Υπουργού Οικονομικών. 4 

Καθορισμός ανωτάτου αριθμού αδειών εργασίας αλλο¬ 
δαπών. 5 

Τήρηση ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλά¬ 
δος υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλό¬ 

γου. 6 

Τροποποίηση της Φ.557/οικ. 1064/25.6.90 απόφασης 
Υπ. Υγείας Πρόν. και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ... 7 

Τροποποίηση της Φ.557/οικ. 1075/25.6.90 απόφασης 
Υπ. Υγείας Πρόν. και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ... 8 

Τροποποίηση της Φ.555/Α/Γ/οικ. 1080/25.6.90 από¬ 
φασης Υπ. Υγείας Πρόν. και Κοινωνικών Ασφαλί¬ 

σεων .  9 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι¬ 
κού Λειτουργού στην Σπαράκη Βασιλική του Γεωρ- 
γίου.10 

Καθιέρωση ιδιαίτερου λογαριασμού στο Δικηγορικό 
Σύλλογο Γιαννιτσών. !.11 

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιο¬ 
μηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).12 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διόρθωση σφάλματος στη Φ. 121/Β3/5293/92 από¬ 
φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρη¬ 
σκευμάτων «κοστολόγηση δωρεάν συγγραμμάτων 
στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. για τα ακαδημαϊκά έτη 
1991-92, 1992-93.13 

Διορθώσεις σφαλμάττων στις 46087/15.12.92 και 
2516/19.1.93 αποφάσεις της Υπουργού Πολιτι¬ 
σμού.14 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
(ΐ) 

Πολιτογράφηση Αλλοδαπού. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Με τη Φ.9978/22711/92/1.2.1993 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών έγινε δεκτή η από 12.3.1992 αί¬ 
τηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού ΚΛΩ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΥ Θεοφάνη του Σωτηρίου, για απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας. 

Αθήνα, 1 Φεβρουάριου 1993 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 

ΝΙΚ. ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ 

Αριθ. 1130830/11491-11/0016 (2) 

Απαλλαγή των ΚΤΕΛ από την υποχρέωση προσκόμισης 
αποδεικτικού ενημερότητος για τα χρέη τους προς το 
Δημόσιο, για ανανέωση του τροχαίου υλικού τους. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 
43/Α/90), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδό¬ 
τηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφά¬ 
σεις του κατά των οφειλετών του Δημοσίου περιορισμούς 
ή απαγορεύσεις που ανάγονται στις συναλλαγές ή στις 
πράξεις τους. 

2. Την απόφασή μας αριθμ. 2048300/19.7.90 (ΦΕΚ 
508/Β/90) περί αποδεικτικού ενημερότητος για χρέη 
προς το Δημόσιο. 

3. Τα αιτήματα των ΚΤΕΛ όλης της χώρας για απαλλαγή 
τους από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενη¬ 
μερότητος για ανανέωση του τροχαίου υλικού τους. 

4. Την αριθμ. Υ 1847/1078399/1182/7.8.92 (ΦΕΚ 
525/Β/92) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο¬ 
μικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους 
Υφυπουργούς Οικονομικών, αποφασίζουμε: 

Απαλλάσσουμε μέχρι 31.12.92 τα Κοινά Ταμεία Ει¬ 
σπράξεων Αστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων από την 
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υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητος για 
τα χρέη τους προς το Δημόσιο, όπου αυτό απαιτείται, για 
την ανανέωση του τροχαίου υλικού τους και μόνο. 
Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας από¬ 

φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1992 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ 
\ 

-»- 
Αριθ. 1010974/84/0015 Πολ. 1027 (3) 

Ημερήσια προοδευτική αρίθμηση των ημερολογιακών εγ¬ 
γραφών στα βιβλία των Τραπεζών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παραγρ. 2 περίπτωση γ' 

του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παραγρ. 1 περίπτωση 

γστ' του πιο πάνω Π.Δ/τος. 
3. Τη γνωμοδότηση 1/1993 της Επιτροπής Λογιστικών 

Βιβλίων. 
4. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Τράπεζες να δί¬ 

νουν ετήσια προοδευτική αρίθμηση στις ημερολογιακές 
εγγραφές στα βιβλία τους. 
Την αρ. Υ 1847/1078399/1182/001/92 κοινή από¬ 

φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, 
για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε: 
Παρέχουμε την ευχέρεια από την 1 η Ιανουάριου 1993 

και στο εξής το λογισμικό των Τρεπεζών να εξασφαλίζει 
δυνατότητα της αυτόματης ημερήσιας προοδευτικής 
αρίθμησης των ημερολογιακών εγγραφών, ξεχωριστά για 
κάθε ημερολόγιο, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από 
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 23 του ΚΒΣ, αντί της 
αυτόματης ετήσιας προοδευτικής αρίθμησής τους. 
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Ιανουάριου 1993 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ 

-♦- 

Αριθ. 1010225/653-11/0016 Πολ. 1032 (4) 

Παράταση ισχύος της 2049585/6322-11/0016/20.7.92 
απόφασης Υπουργού Οικονομικών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ Α 

43), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση 
στον Υπουργό των Οικονομικών να επιβάλλει με αποφά¬ 
σεις του κατά των οφειλετών του Δημοσίου περιορισμούς 
ή απαγορεύσεις που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή 
στις πράξεις τους. 

2. Την απόφασή μας αριθμ. 2048300/19.7.90 (ΦΕΚ Β 

508) περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη προς το 
Δημόσιο. 

3. Την απόφασή μας αριθμ. 2049585/6322-11/0016/ 
20.7.92, με την οποία απαλλάξαμε, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1992, τα κοινά Ταμεία Εισπράξεων Αστικών και Υπεραστι¬ 
κών Λεωφορείων από την υποχρέωση προσκόμισης απο¬ 
δεικτικού ενημερότητας για τα χρέη τους προς το Δημό¬ 
σιο, όταν αυτό απαιτείται για την είσπραξη επιχορηγήσεων 
από το Δημόσιο λόγω μεταφοράς μαθητών ή ατόμων ειδι¬ 
κών κατηγοριών. 

4. Το αριθμ. 36558/8.1.1993 έγγραφο της Πανελλαδι¬ 
κής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοι¬ 
νωνιών, με το οποίο ζητείται η παράταση της ισχύος της 
παραπάνω απόφασής μας. 
Την αρ. Υ 1847/1078399/1182/001/92 κοινή από¬ 

φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, 
για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε: 
Παρατείνουμε μέχρι 31.3.1993 την ισχύ της αριθμ. 

2049585/6322-11 /0016/20.7.92 απόφασής μας, με την 
οποία είχε χορηγηθεί απαλλαγή, μέχρι 31.12.92, στα 
κοινά Ταμεία Εισπράξεων Αστικών και Υπεραστικών Λεω¬ 
φορείων από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού 
ενημερότητας για τα χρέη τους προς το Δημόσιο, όταν 
αυτό απαιτείται για την είσπραξη επιχορηγήσεων από το 
Δημόσιο λόγω μεταφοράς μαθητών, ή ατόμων ειδικών κα¬ 
τηγοριών. 
Από την εφαρμογή των διάτάξεων της παρούσας από¬ 

φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Ιανουάριου 1993 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ 

-4- 
Αριθ. 30353 (5) 

Καθορισμός ανωτάτου αριθμού αδειών εργασίας 
αλλοδαπών. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 7 του Ν. 1975/91 

«περί εισόδου, εξόδου, παραμονής, εργασίας, απέλασης 
αλλοδαπών κ.λπ.». 

2. Τις απόψεις του ΟΑΕΔ (Α 9731/9.12.92). 
3. Τις συνθήκες της εγχώριας αγοράς εργασίας. 
Την αρ. Υ 1966/93 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Εξωτερικών, για την ανάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε για το έτος 1993 τον ανώτατο αριθμό 
προεγκρίσεων και εξ αυτών αρχικών αδειών εργασίας αλ¬ 
λοδαπών για παροχή εξηρτημένης εργασίας, κατά μήνα, 
ως εξής: 
α) Για το νομό Αττικής 40 
β) Για το νομό Θεσσαλονίκης 15 
γ) Γ ια κάθε νομό της χώρας (πλην των νομών Αττικής και 

Θεσσαλονίκης) με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων 
10 και για νομούς με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοί¬ 
κων 5. 
Κατ’ εξαίρεση δύναται ο Υπουργός Εργασίας, μετά σύμ- 
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φωνή γνώμη του Υπουργού Δημ. Τάξης, να προεγκρίνει, 
καθ' υπέρβαση των ανωτέρω ορίων, την έλευση για εργα¬ 
σία μέχρι 200 αιτήσεων κατ’ έτος. 

2. Όσον αφορά τις ειδικότητες των υπό μετάκληση αλ¬ 
λοδαπών, θα περιορίζονται σ’ αυτές, που επιτρέπει η 
αγορά εργασίας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από την κοινή Υπουργ. απόφαση του άρθρου 
21 της παρ. 2 του Ν. 1975/91. 

3. Δεν επιτρέπεται η προέγκριση για εργασία αλλοδα¬ 
πών εξηρτημένης μορφής από χώρες της Ασίας, Αφρικής 
και Κεντρικής Αμερικής. 
Εξαιρούνται τα στελέχη επιχειρήσεων και ειδικότητες 

εξειδικευμένης τεχνολογίας. 
4. Δεν επιτρέπεται η προέγκριση για εργασία αλλαδο- 

πών, προκειμένου να καλυφθούν θέσεις οποιοσδήποτε 
οικοδομικής φύσεως ειδικότητας. Εξαιρείται από την απα¬ 
γόρευση η κάλυψη θέσεων με αλλοδαπούς από επιχειρή¬ 
σεις, που έχουν συμβατική υποχρέωση εκτελέσεως δημο¬ 
σίων έργων, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει αυτό η εγ¬ 
χώρια αγορά εργασίας. 

5. Επίσης, εξαιρούνται από την απαγόρευση προέγκρι¬ 
σης για απασχόληση αλλοδαπών ανθοκομικές επιχειρή¬ 
σεις, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει αυτό η εγχώρια 
αγορά εργασίας. 

6. Από τους περιορισμούς της παρούσας εξαιρούνται οι 
άδειες εργασίας που χορηγούνται στους ομογενείς, τους 
αλιεργάτες καθώς και οι άδειες που προβλέπονται από δι¬ 
μερείς ή διεθνείς συμβάσεις και ειδικές διατάξεις (π.χ. 
Α.Ν. 89/67, Ν. 393/76 κ.λπ.). 
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατ. Προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Φεβρουάριου 1993 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΒΙΡΠΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ ΑΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ 

-4- 
Αριθ. Α4/6489 (6) 

Τήρηση ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ 
του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3601/1928, 

όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 152 
του Ν. 2071/92. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Ν. 1558/ 
1985 (ΦΕΚ Α' 137) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, 
αποφασίζουμε: 
Ορίζουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω 

σχετικού (1), τα ακόλουθα: 
1. Τηρείται από 1.1.93 στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ειδικός 
λογαριασμός υπό την ονομασία Κεφάλαιο Αποζημιώσεως 
εξόδου. Ο λογαριασμός αυτός θα είναι έντοκος, με το επι¬ 

τόκιο που ισχύει κάθε φορά για τα χρηματικό διαθέσιμα 
των φορέων της Κοινωνικής ασφάλισης. 

2. Από την ίδια παραπάνω ημερομηνία ο Πανελλήνιος 
Φαρμακευτικός Σύλλογος υποχρεούται να μεταφέρει 
στον ανωτέρω λογαριασμό μέχρι το τέλος εκάστου μηνός, 
από τις αποδόσεις του εισπραχθέντος πόρου υπέρ του 
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που έγιναν από το 
ΤΣΑΥ, ποσοστό 80%, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 
52 του Ν. 3601/1928. 
Η μεταφορά γίνεται, εκδιδομένων προς τούτο των σχε¬ 

τικών εντολών, από τα αρμόδια όργανα του Πανελλήνιου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου. 
Η διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωμών θα γίνεται 

με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις για τις λοιπές πληρωμές του Πανελλήνιου Φαρ¬ 
μακευτικού Συλλόγου. 
Για την εν γένει παρακολούθηση της κινήσεως του ανω¬ 

τέρω λογαριασμού τηρείται στα λογιστικά βιβλία του Πα¬ 
νελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ίδιος λογαριασμός 
εσόδων-εξόδων. Επίσης στον ετήσιο προϋπολογισμό και 
απολογισμό του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 
απεικονίζονται σε ίδιο κωδικό αριθμό τα έσοδα και τα 
έξοδα του εν λόγω λογαριασμού. 

3. Η διοίκηση και διαχείριση του κεφαλαίου ενεργείται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευ¬ 
τικού Συλλόγου. 

4. Με άλλη απόφαση, μετά από γνώμη της Γ ενικής Συ¬ 
νέλευσης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, θα 
καθορισθούν οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίω¬ 
σης στους δικαιούχους φαρμακοποιούς, που διακόπτουν 
την άσκηση του επαγγέλματός τους για οποιοδήποτε 
λόγο, και σε περίπτωση θανάτου τους, στα μέλη της οικο- 
γένειάς τους. 

5. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διότι 
τα έσοδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 
προέρχονται από τις εισφορές των μελών του. 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1992 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ 

—-♦-- 

Αριθ. φ 557/ΟΙΚ.148 (7) 

Τροποποίηση της Φ.557/οικ. 1064/25.6.90 απόφασης 
Υπ. Υγείας Πρόν. και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 611/77. 
2. Του άρθρου 14 του Ν. 1586/86. 
3. Του άρθρου 40 του Ν. 1884/90 (ΦΕΚ 81/Α/90). 
4. Των άρθρων 6 παρ. 1 & 29 του Ν. 2085/92 (ΦΕΚ 

170/Α). 
5. Της Φ.557/οικ. 1064/25.6.90 απόφασης. 
6. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92), 

αποφασίζουμε: 
1. τροποποιούμε την Φ 557/οικ.1064/25.6.90 από¬ 

φαση συγκρότησης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
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του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημο¬ 
σίων Έργων, την οποία καθορίζουμε ως εξής: 
α) Έναν αντιπρόεδρο, σύμβουλο ή Πάρεδρο του Συμ¬ 

βουλίου της Επικράτειας ή αντιπρόεδρο του Αρείου Πά¬ 
γου ή Αρεοπαγίτη ή αντιπρόεδρο σύμβουλο ή Πάρεδρο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή Πρόεδρο Εφετών ή Εφέτη 
των Πολιτικών ή Διοικητικών δικαστηρίων ή έναν σύμ¬ 
βουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του. 
β) Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους του ταμείου με βαθμό 

Γεν. Δ/ντή ή Δ/ντή Α ή Β με τους αναπληρωτές τους. 
Ο κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιότερος των υπαλλήλων 

της παραγράφου αυτής ορίζεται δεύτερος αναπληρωτής 
του Προέδρου. ; 
Όταν Προεδρεύει ο δεύτερος αναπληρωτής συμμετέ¬ 

χει ως μέλος ο αναπληρωτής του Προεδρεύοντος. 
γ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του 

ταμείου με τους αναπληρωτές τους. 
2. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος του 

Ταμείου με τον αναπληρωτή του. 
3. Στο Υ.Σ. συμμετέχει υποχρεωτικά για την νόμιμη συ¬ 

γκρότηση μια τουλάχιστον γυναίκα που έχει τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα. 

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση. 

5. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Φεβρουάριου 1993 

. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ 

: -»- 

Αριθ. Φ 557/ΟΙΚ.149 (8) 

Τροποποίηση της Φ.557/οικ. 1075/25.6.90 απόφασης 
Υπ. Υγείας Πρόν. και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του άρθρου 8 του,Π.Δ/τος 611/77. 
2. Του άρθρου 14 του Ν. 1586/86. 
3. Του άρθρου 40 του Ν. 1884/90 (ΦΕΚ 81/Α/90). 
4. Των άρθρων 6 παρ. 1 & 29 του Ν. 2085/92 (ΦΕΚ 

170/Α). 
5. Της Φ.557/οικ. 1075/25.6.90 απόφασης. 
6. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92), 

αποφασίζουμε: 
1. τροποποιούμε την Φ 557/οικ. 1075/25.6.90 από¬ 

φαση συγκρότησης του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του Ταμείου Επικ. Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών 
Καταστημάτων, την οποία καθορίζουμε ως εξής: 
α) Έναν αντιπρόεδρο, σύμβουλο ή Πάρεδρο του Συμ¬ 

βουλίου της Επικρατείας ή Αντιπρόεδρο του Αρείου Πά¬ 
γου ή Αρεοπαγίτη ή αντιπρόεδρο σύμβουλο ή Πάρεδρο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή έναν Πρόεδρο Εφετών ή 
Εφέτη των Πολιτικών ή Διοικητικών δικαστηρίων ή έναν 
σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κρά¬ 
τους ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του. 

β) Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους του ταμείου με βαθμό 

Γ εν. Δ/ντή ή Δ/ντή Α ή Β με τους αναπληρωτές τους. 
Ο κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιότερος των υπαλλήλων 

της παραγράφου αυτής ορίζεται ο δεύτερος αναπληρωτής 
του Προέδρου. 
Όταν προεδρεύει ο δεύτερος αναπληρωτής συμμετέ¬ 

χει ως μέλος ο αναπληρωτής του Προεδρεύοντος. 
γ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του 

ταμείου με τους αναπληρωτές τους. 
2. Γ ραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος του 

Ταμείου με τον αναπληρωτή του. 
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 

απόφαση. 
4. Στο Υ.Σ. συμμετέχει υποχρεωτικά για την νόμιμη συ¬ 

γκρότηση μια τουλάχιστον γυναίκα που έχει τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα. 

5. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ¬ 

βερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1993 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ 

-♦- 

Αριθ. Φ. 555/Α/Γ/ΟΙΚ.154 (9) 

Τροποποίηση της Φ.555/Α/Γ/οικ. 1080/25.6.90 απόφα¬ 
σης Υπ. Υγείας Πρόν. και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 611/77. 
2. Του άρθρου 14 του Ν. 1586/86. 
3. Του άρθρου 40 του Ν. 1884/90 (ΦΕΚ 81/Α/90). 
4. Των άρθρων 6 παρ. 1 & 29 του Ν. 2085/92 (ΦΕΚ 

170/Α792). 
5. Της Φ.555/Α/Γ/οικ.1080/25.6.1990 απόφαση. 
6. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92), 

αποφασίζουμε: 
1. Τροποποιούμε την Φ 555Α/Γ/ΟΙΚ.1080/25.6.1990 

απόφαση ως προς την συγκρότηση των Α' και Γ' Υπηρε¬ 
σιακών Συμβουλίων του ΙΚΑ, την οποία καθορίζουμε ως 
εξής: 
α) Έναν αντιπρόεδρο, σύμβουλο ή Πάρεδρο του Συμ¬ 

βουλίου της Επικρατείας ή αντιπρόεδρο του Αρείου Πά¬ 
γου ή Αρεοπαγίτη ή αντιπρόεδρο σύμβουλο ή Πάρεδρο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή Πρόεδρο Εφετών ή Εφέτη 
των Πολιτικών ή Διοικητικών δικαστηρίων ή έναν σύμ¬ 
βουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του. 
β) Δύο (2) μονίμους υπαλλήλους του Ιδρύματος με 

βαθμό Γεν. Δ/ντή ή Δ/ντή Α ή Β με τους αναπληρωτές 
τους. 
Ο κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιότερος των υπαλλήλων 

της παραγράφου αυτής, ορίζεται δεύτερος αναπληρωτής 
του Προέδρου. 
Όταν προεδρεύει ο δεύτερος αναπληρωτής συμμετέ¬ 

χει ως μέλος ο αναπληρωτής του Προεδρεύοντος. 
γ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του 

Ιδρύματος με τους αναπληρωτές τους. 
2. Γ ραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος του 
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Ιδρύματος με τον αναπληρωτή του. 
3. Στο Υ.Σ. συμμετέχει υποχρεωτικά για την νόμιμη συ¬ 

γκρότηση μια τουλάχιστον γυναίκα που έχει τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα. 

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση. 

5. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Φεβρουάριου 1993 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ 

-♦- 

Αριθ. ΠΙγ/119 (10) 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Σπαράκη Βασιλική του Γεωργίου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πιγ/119/20.1.1993 έχει χορη¬ 
γηθεί στην Σπαράκη Βασιλική του Γεωργίου άδεια ασκή¬ 
σεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 

Αθήνα, 20 Ιανουάριου 1993 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 
Γ. ΜΠΕΣΗΣ 

—-♦- 

Αριθ. 114642 (11) 

Καθιέρωση ιδιαίτερου λογαριασμού στο Δικηγορικό Σύλ¬ 
λογο Γ ιαννιτσών. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόφη: 
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 2 του Ν. 1649/1986, β) 

του άρθρου 29Α' του Ν. 1558/1985, όπως συμπληρώ¬ 
θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992. 

2) Τις αποφάσεις μας 61999/2.7.87 και 76574/ 
5.9.88. 

3) Την 8Α/15.5.89 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Δι¬ 
κηγορικού Συλλόγου Γ ιαννιτσών και 

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
Υπουργικής αποφάσεως δεν προκαλείται δαπάνη εις βά¬ 
ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Καθιερώνεται ιδιαίτερος λογαριασμός στον Δικηγο¬ 
ρικό Σύλλογο Γιαννιτσών στον οποίο θα περιέρχονται πο¬ 
σοστά όπως αυτά ορίζονται πιο κάτω επί των εκάστοτε κα- 
τωτάτων ορίων αμοιβής του Κώδικος Δικηγόρων. 

2. Το κατά τα ανωτέρω παρακρατούμενο και περιερχό- 
μενο στον ιδιαίτερο λογαριασμό ποσοστό είναι: 
Α. Στις υποθέσεις του Ειρηνοδικείου 30%. 
Β. Στις υποθέσεις του Πρωτοδικείου (Πολιτικού & Διοι¬ 

κητικού) 20%. 
Γ. Στις υποθέσεις του Εφετείου (Πολιτικού & Διοικητι¬ 

κού) 10%. 
Δ. Στις υποθέσεις των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των 

βαθμών 30%. 
3. Οι ρυθμίσεις της παρούσης δεν ισχύουν για τους δι¬ 

κηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Εδέσσης, υπό τον 
όρο της αμοιβαιότητος. 

4. Η μη καταβολή των παραπάνω ποσοστών επί των 
ελάχιστων αμοιβών του Κώδικος Δικηγόρων, καθιστά απα¬ 
ράδεκτη την δικαστική ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 96 
του Κώδικος των Δικηγόρων, όπως ισχύει σήμερα. 

5. Το προϊόν του λογαριασμού θα διανέμεται την 1 η Φε¬ 
βρουάριου, 1η Ιουνίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους σε 
αυτούς που ασκούν ουσιαστικά και ενεργά δικηγορία. 

6. Για τους μη δικαιούχους αποφασίζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου. Γ ια τους δικαιούχους αναρτάται 
πίνακας στα γραφεία του Συλλόγου δέκα (10) ημέρες πριν 
από τη διανομή, του προϊόντος του λογαριασμού. 
Εκείνος που κρίθηκε μη δικαιούχος, μπορεί να προσφύ- 

γει κατά της αποφάσεως του Δ.Σ. με την οποία έχει απο¬ 
κλεισθεί από το προϊόν του λογαριασμού στην Γενική Συ¬ 
νέλευση του Συλλόγου, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
ανάρτηση του πίνακα των δικαιούχων. 
Η Γ.Σ. συγκαλείται πριν από την διανομή του προϊόντος 

και κρίνει αμετάκλητα. 
Σ’ αυτόν που κρίθηκε μη δικαιούχος θα επιστρέφονται 

τα ποσοστά που κατέβαλε. 
7. Δεν θα συμμετέχουν στην διανομή του προϊόντος του 

λογαριασμού όσοι τελούν σε αναστολή του δικηγορικού 
λειτουργήματος. 

8. Από την υποχρέωση καταβολής των ποσοστών για 
τον λογαριασμό απαλλάσσονται οι αναφερόμενοι στο άρ¬ 
θρο 96 παρ. 5 του Κώδικος των Δικηγόρων όπως ισχύει 
σήμερα. 

9. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανήκει η ευ¬ 
θύνη για την διαχείριση του λογαριασμού αυτού. 

10. Κάθε άλλη απόφασή μας σχετικά με το θέμα του λο¬ 
γαριασμού αυτού καταργείται. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 1992 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ 

-♦-- 

Αριθ. 1314/ΕΦΑ-ΦΟΡ/168 (12) 

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομη¬ 
χανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΠΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1733/87 «Μεταφορά 

Τεχνολογίας, Εφευρέσεις, Τεχνολογική Καινοτομία και 
σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 171 Α, 
22.9.87) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 1739/87 «Δια¬ 
χείριση υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 201/ 
Α). 

’ Την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυ¬ 
βέρνησης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με 
απ. 13218/16.10.90 «διεύρυνση αριθμού μελών του Δ.Σ. 
του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» (ΦΕΚ 684/Β/ 
30.10.90). 
Το Π.Δ. 232/92 «Έξοδος του Οργανισμού Βιομηχανι¬ 

κής Ιδιοκτησίας από το δημόσιο τομέα», αποφασίζουμε: 
Διορίζουμε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
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Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) με τετραετή 
θητεία αρχομένη την 1η ΙανουαρΙου 1993, τους παρα¬ 
κάτω: 
α. Τον Γεώργιο Κουμάντο, ομότιμο Καθηγητή της Νομι¬ 

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Νομικό ειδι¬ 
κευμένο σε θέματα του ΟΒΙ. 

β. Τον Βασίλη Σαρδέλά, Δικηγόρο, ως εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

γ. Τον Παναγιώτη Ζερίτη, Βιομήχανο, ως εκπρόσωπο 
του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο¬ 
γίας. 
δ. Τον Δημήτριο Μπουκουβάλα, Μηχανολόγο-Ηλε- 

κτρολόγο Μηχανικό, Αναπληρωτή Γ ενικό Διευθυντή του 
ΟΒΙ. 
ε. Την Αικατερίνη Μαργέλλου, Δικηγόρο Νομικό, Διευ¬ 

θύντρια Διεθνών Σχέσεων και Νομικών θεμάτων του ΟΒΙ. 
στ. Τον Κωνσταντίνο Αμπατζή, Βιολόγο, Διευθυντή Δι¬ 

πλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικών Υποδείγμα¬ 
τος Χρησιμότητας του ΟΒΙ. 

ζ. Τεχνικό επιστήμονα με γνώσεις και εμπειρία σε θέ¬ 
ματα του ΟΒΙ που θα προταθεί από το Τεχνικό Επιμελητή¬ 
ριο της Ελλάδας. 
η. Τον Μιχαήλ Γ. Μηνούδη, Επίκουρο Καθηγητή της Νο¬ 

μικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως στέλεχος 
του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με γνώση θεμάτων βιομη¬ 
χανικής ιδιοκτησίας. 
θ. Τον Ιωάννη Δομάγερ, Επιστημ. Συνεργάτη ΕΜΠ, με 

βιομηχανική πείρα και γνώσεις θεμάτων Τεχνικής Πληρο¬ 
φόρησης. 
Ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ορίζονται αντί¬ 

στοιχα οι Κουμάντος Γ. και Μηνούδης Μ. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Ιανουάριου 1993 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Β. ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(13) 

Στη Φ. 121 /Β3/5293/92 απόφαση του Υπουργού Εθνι¬ 
κής Παιδείας και θρησκευμάτων «κοστολόγηση δωρεάν 
συγγραμάτων στους φοιτητές των ΑΕΙ για τα ακαδημαϊκά 
έτη 1991 -92,1992-93» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 729/ 
11.12.1992 (τ.Β') επιφέρονται οι πιο κάτω διορθώσεις: 
Στη σελίδα 6681 και στις εκδόσεις «Συμμετρία» Μ. 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - Ε. ΠΑΠΑΔΑΜΗ Ο.Ε. και στον αύξο- 
ντα αριθμό 35 ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Β. προστίθεται μετά των 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών η φράση «Παν. Πατρών». 
Στον αύξοντα αριθμό 36 ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Β. ΚΟΥΤΡΟΥ- 

ΒΕΛΗΣI. από το λανθασμένο «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑ¬ 
ΝΙΚΟΥΣ Τ. I και 2» στο σωστό «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑ¬ 
ΝΙΚΟΥΣ 1.3.800 τ. 1 και 2,1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

-1- 

(14) 

Στο ΦΕΚ 746/28.12.92 (Τεύχος Β ), όπου δημοσιεύ- 
θηκε η 46087/15.12.92 απόφαση της Υπουργού Πολιτι¬ 
σμού «Σύσταση θέσεων στη Γ ενική Γ ραμματεία Αθλητι¬ 
σμού» διορθώνεται ο αριθμός θέσεων Βαθμών Τμημα- 
τάρχη Β’ - Α' από τον εσφαλμένο σαράντα τρία (43) στον 
ορθό σαράντα δύο (42). 
Στο ΦΕΚ 12/20.1.93 (Τεύχος Β') όπου δημοσιεύθηκε η 

2516/19.1.93 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού 
«Προσδιορισμός κατανεμηθεισών θέσεων στη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού» στον Κλάδο ΥΕ1 Κλητήρων - 
Χειριστών κ.λπ. της κατηγορίας ΥΕ διορθώνεται το 
εσφαλμένο θέση μία (1) στο ορθό δύο (2). 

(Από το Υπουργείο Πολιτισμού) 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 

Διεύθυνση Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Ταχ. Κώδικας : 
ΤΕΙΕΧ 

104 32 
22.3211 ΥΡΕΤΟΗ λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30' 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τπλ.: 52.39.762 
* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμοϋ 51 τηλ.: 52.48.188 
* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 
* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (βσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θα σαςαποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 

Η ετήσια συνδρομή είναι: 
Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 

βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 

α) Για το Τεύχος Α' Δρχ. 15.000 Δρχ. 750 
β) » » » Β' » 30.000 » 1.500 
γ) » » » Γ' » 10.000 » 500 
δ) » » » Δ' » 30.000 » 1.500 
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 20.000 » 1.000 

στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 10.000 » 500 
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 5.000 » 250 
η) » » » Δελτ. Εμπ.8» Βιομ. Ιδ. » 10.000 » 500 
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 3.000 » 150 
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 200.000 » 10.000 

ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ » 100.000 » 5.000 

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


