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ΥΠΟΥΙΙΓIICΙ;:Ι; ΛΠΟΦΛ:ι;ει:ι; ΚΑΙ

Ι

& ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

( 1')

Kα-So;ισ-ι.6ς 'Υ.2 .. ' ·r.;Oy.o-::fι ~-::ΙΧΟΡ'ηrr.σεω; ϊΙ:Χ ϊ;':X9IY.fι υ),η
';Ο;) Π ολ. η:29εί,ο:ι Π ρωoS.t>::c.:Ψfου ΎΙ:Χ .. ο Ι,;ο; 1985.
Σ-.ί:::,;:r:::τι Δ'ιεu{lιινσ'η; ΟIΥ.ονι;;μΙΥ.ών l"hιjρεσιών a.'IJV ΕΡΊ'2
'Υ.ΙΧΙ 't"O'::Q-9l...,pq ιΔ:εu,3:Jν.τη "'η;. ... ... ... '"
...

...

~

1

' .~αρo:ις
,

~

7:0 "?Ύ ι σνμ ς

,

.,
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1
2

ΊΧJot.Ρ'ι)σιω-1 ~9ΊJ'μ:ρι.ωΊ, ίΙ::Ι; χιι;:ΊjJTισ'l1

α,tXttlX; ΧΙΧΡ"Ο:Ι. •••• •••• •••• •••• •••• •••••
Α.J;'ηaη ';Q(j t7:Ia6jL2';'.); ~OI7.'QrLY.ώv εξδ~ων ';0\1 .. ρο:::ω-:::
:"/.Ου .. ων ΛΎρο.ιχών 12'ι';ρ~ίων χα: rjtIQ~Cxώv Σ..
μώrι. .••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
ΔΙ20ικ'ΙΧaίlχ 'Υ.ΧΙ .pbr.o; σιί'J .. ~:ξ'η; .'ης 7:ράξΥι; εC(:rρμ.οyrJς
τη; Πιο)Jtο~φικfι; με),έ.. 'η;. •••• •••• •••• •••••

3
-l

Axata:;

7

δρΙocς Κυβ/σεως».

6. Του Π.Δ. 770/75 ιιπερΙ διιχρθρώσεως ..ου γπ. Προε
δρΙα:ς Κυβ/σεως κιx~ Οργιχνισμου YΠYJρεσιών .ινων ιχυτου»
8

ll'rjvt).br.η Λά;ι-.:ρου •••••••••••••• : ••.••• ~ .. 9
A~;ιrιψη, &.3"tIIX; aιεν~"rιί~ ... μ.t't:t1λλ~rnLΥ.ώ" ερ~:ινών σ,;ηι
Π'Ι)νt),c;;η Π. Λάμr.ρou . . . . . . . . . . . ~ ......... 1.0
.\7:όΡΡΙΨΥ) :Χί.'ιjσ"'lί; χογ'ηj'l'Ι:~ cra!ι~ς μ .. :x)'ί.ευ-:ιY.~ν· Ε.?ευ
νών άΤ'lίν Π ,l/ιελb7τη

n. AιXμr.POJ.

Kρxτ~κoύ Π ροϋπολογισμού».

5. Του Ν.Δ. 216/74 «περ( σuστιXσεως γπουργεΙου Προε

ό;:-Qιι

ιξ'tl:ίσ:o~~εί ...:xι ο Π pbiaPi);' ';'tj~ Κοινό.. η .. :r; ίια ':'η 1.0,ρήί'l'/Πί ΟΙΥ.~3Cj.l.:κώ·~ (%a~~ώ.ν. •••• •••• •.•• ••••••
A7:ό,:?ι~'η αι~ω; ιiatI(%~ μ.ι-;αλλΙ:J'tιχών ε:ευνών στη'ι

. 1. Του Ν. 4.00/70 ιιπερΙ l'πουργικου ΣυμβουλΙου κιχι

γπουργε(ων».

6

2.1'1.8q mJE ::=~ί ,;ων όρων .XjJ.οιΙfι; 'Υ.:Χ! ;:ργ:χσί:;;; ,;ω'ι
.εργα..-Ο"Ι"ΙΥΙlι,;ών οινrr.:οιt:χ;--.;ο,;ο-::οιt:r;-<)ςcι-::oιt:χ; 01.6-

K2oS.0pt?,jLb; .:π.φ.:ΧΥ'i,:ιr.μ.ένων οικισ-r'-ώ... Ν.

:

2. Του Ν. 1299/82 (ΦΕΚ 129 τ.Α.) ιιπερΙ οργιχνώσεως
lΠYJρεσιών ΠρωΟυπουργού».
3. Του Ν.Δ. 321/69 ιιπερ( Κώ8ικος Δ"fjμοσΙου Λoγιστ~κoύ»
όπως ΤΡΟΠΟΠΟL~θ"fjκε μετχγενέστεριχ •
4. Των Ν.Δ. 758 κιx~ 759/69 ιιπερΙ 8χπιχνών κιχι εξό8ων '0(,\'1

5

.. 'tj~ α-::6

Υ.ι.η;:'Ι); ';τι; Χώρ::ι;;. •••• •••• •••• •.•• ••••.•
Ε;;iΥ.ΤIΧΠι ,;ι:ι:ι a:,1::1,,;r.μ::χ .. ι:ι; ""ί; 1Χ:ι.όj.l.::ΙΙτη; .. ψ.a:ρι·9μ.ΙΥ.fι;
·::1I:X-::PoσlXpμOrr.~ ση; a',w.-<fξεις ,;ou NIX:I~Y.Oυ Α;;φ.Ζοι.ιMU Τφ.• ίο') (ΝΛΤ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντιχς υπόψ-η τις 8~ιxτciξε~ς

:r-s.-

Δ'Ι'ι..ι.Iί'-CW:::ΤΙ a .. φ ιErrrp.tF{~:X τη; Κιι~~ρνή'::l'!ως

Kιxθoρ~σμός κιχτ· ιxπoκor.rι εΠΙΧΟΡ"fjγήσεω; γιιχ ϊριχφική uλ"fj
,;ου Πολ ΓριχφεΙου ΠρωΟυπουργου ϊ~ΙX το έτος 1985.

..•• ..•• • ••••• 11

όπως τρoπoπoιfιoηκε μετιχγενέστεριχ.

7. Τ-ην 194902/22.11.69 ιχπόφιχσ-η ..ου Υπουργού Οικο
νομικών ιιπερΙ διΙΧδικιχσΙα:ς σταΟερών fι. περιο8ικού χιχριχ
κτηριχ δα:πιχνών»,

8. Τις ιx~ιXT/.ες του Πολιτικού ΓρχφεΙου Πρωθυπουργού,
:
ΚΙΧθορΙζουμε .. ο κιχ.... ιxπoκor.rι, [L"fjVLιxtO χωρΙς cxπq80σ-η

γιιχ ϊpCXιpLX"fj υλ"fj κιχι κΧΟχριότηΎΙΧ, ιχποι;>ιχσΙζουμε

A~pΡΙψ-η 2ι...φtω; χc.ρTιίT,aεω; ~ε~:z; acevePϊ\c:r; με .. αλ
Αιunκώ:ι, ~ ιop.ι:1ΙΏΙV στην ΑΒΜΕ l}.!.ELTΑΙ . ΕΔΙΚΩ
ΝΟΣ ΓEΩruΊIOΣ Λ..~rnAPA()}J ..•....•.•• 12
Αr.ό r ριΨ'ι1 ~ίπ/ΠI
ΧΟF'fιj'Ι'P'η; με.:rλ).tιιηΥ.ώ:1
ε.ρε:ινών
fltωn. Λ. M'ί;':φλo~ κιχι
τ,νελό::'ης Γ. ~Τ~..ά~),oυ ..•• 13

λΟΥιχριιχσμού, χoρfιyημιx ϊΙΙΧ διχπιΧνες γριxφικfις uλ"fjς έτους
1985 του Πολιτικού ΓριχφεΙου Πρωθυπουργού σε δριχχμ.ές
δέκιχ πέντε χιλι~8ες (15.000). Η ιχνωτέρω 8ΙΧπιΧτη θΙΧ βαρύ
νε~ .. ις πιστώσει; ... ου προΟπολογισμου του γπ. Προεδρ(ιΧς

Xcρ'fιj1PY) ιi~lφ; ~p~ fιr.wauίφ <nO Γιώρ:γι~ K:zί~:.:-.

κ.Α.1114 έτους

n

Nqι.6 'Ε6.ρou. '"

••. ". ••• ••• '" ••••• 1q
OEr τη; K~ινό,;η..:z; Κάσ,;ρcu Ν. Η~εl«;. ,... .•. .•• '" ••• '" ...• '" '" ••. 15
cr;o

rPO;;07.'Di'l'p,l) ..ou

ΤΡοr.οr.oίψ'l)
,;π,;.

O:E.r. Κοι·,ότη';lς XptιO"Π,I,/γή;

Ν. Kαρ~ί-

••• ••• ••• ••• ••• .... ••• ••• '"

T;or.O'1:~φ1)

U.E.T.

••• 16

κ'Cl ..όηjtΖ; Φ.Aι~.ή; Ν. Κaρ'3ί";~;.17

Κυβ/σεως - Πολ Γριχφ; Πρωθυπουργού - φορέιχς

05 - 120,

19985.

Η ιχπ6φιχσ-η· ιχυτή νιχ ~ 8"fjμοσιευθεΙ στην Εφ"1jμερΙ8χ της
Κυβ/σεω.;.

A0fινιx,

4

ΔεκεμβρΙου
ο

1984

ΥΠΟΥΙ'ΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟλΟΣ

λAZAPH~

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τεΥΧΟΣ ΔΕΥίΕΡΟΝ)
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-------------------------------------

Α:!". Z2/ιIιG40-2

(2)

Σόστοιση Δ~:όO\)νσης O~κoνoμ~κών γ.;t'lJρεσ~ών στην ΕΡΤ
κοιι -:o.-:eιOt"lJσΊJ Διε\)O\)ν,,~ 71jζ.

2

Ο ΥπογΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
'ΕΖc.νΤΖς \)πόψrι

:

1982.
β) Τ'φ 121El\lfI/1 l\ΙοιρτΙοu 1983 Λπόφοιση του Yr.oupγοό Π po:::aplocc; της ΚuβΖΡ'rιjσης «Σύστr.ισlJ Οέσ:ων στην
ΕΡΤ - 2 με κσ.Οορισμό μισOoλoγικ~ς σ.·/τισ-:O~χLσ.ς «Ψ.Ε.Κ
543/D/16 Σεπτφ.βρ(ου 1983.
γ) Τ'φ 1'87/2 10uX(ou 1984 Koι'l~ Λr.όφοιση του 1I ρωθ\)
,-ουργού κcι.ι του Tr.oupyoU npotapcocc; της KυβέΡVΗσ'1ς ω\.νιΧ
Οεση r.ιρμooιo"ήτων σ-:ον Τφυπουργό Προεδρίοις "JC; Κuβέρvη
G"IjC; Δ'ljμ'ίj"ψlj I\locpc.uaOΙ)) «Φ.Ε.Κ 437/D/2 IOU).(01) 1984.
ο) Τις uψιστocμενες ocνciyxtc; "1Jc; UΠΎJΡεσΙας.
ε) Trιν έ,J.ειΨ·1J μόνιμων uπσ.ιJ.+,λων στην ΕΡΤ - 2, ocr.o-

:

Σu ... ~στοUμε ΔιεtίO\)νση Οικονομικών Yr.rιpεσιών ως διευΟ\)
ντ~κό όργοινο της o~κoνoμ~Κ"~ς μέρ~μνr.ις και το\) λoγισΤ~ΚOό

"1jC; ΕΡΤ - 2.
Τοποθετοόμε ως ΔιευΟ\)ντη της νέocς ΔιεόθυνG"l)ς -:0'1 ur.ocxλYjλο με σχέσrι εζο:ρτημέν'Yjς εργασίο:ι; ιχορΙστου χρόνου με την
ε~Oικ6τητσ. το\) κοστολόγου Λν-:ώνιο - IopOά.νΊj Σoυ?μελ'~ ,;,ου
Bεν~ζέλ01) του οποΙου τ~ς ιxr.oOoxtc; κο:ΟορΙζο\)μ::: Ισες προς ';'0
υφιστάμενο εκOCστοτε υψ'l)λό.ερο κλιμ&κιο ,εκμιiφτών κλιΧ
σεων '"'ou Ι.Κ.Α., το or.oto σ+,μεριχ εΙναι το XXII~
Η ,-:ιφούσσ. νιχ OΊjμOσιευθ.:( στην ΕψημερΙοο: της Κυβερν+,σεως.
ΑΟ1ινοι, 10 Οκ-:ωβρΙου 198/1
Ο

y.ynoyrroz,

ΔΗΛΙΗΤΡΙΟΣ

Apι'~' ΗΑ/Φ9/137

ΜΑΡΟΥΔΑΣ

(3)

Υr.ο).ογισμός βocροuς "ιjμερφLων εC;Ι7jμερΙοωv, γισ. ΧOΡ~Ύ7Jσrι
σ.-:έλε~α:ς χάρ.ου.

ur.6ψΊj

Η σ...690:0"1' rι.υ-:-ή

c)7jILocrLzu9.:;:;(

'/0:

:

σ.) Τις O~σ.τOCξε~ς του Ν .Δ. 216/74 «r.zpt σuστocσεως Tr.oupγε(ου Πρόεορίας Κυβερνήσεως)).
β) Τι; ~ια-;oc;εις -:ου Ν. 73/44 «-;:ερι. ρυΟμίσεως τρόπου
εκ~όσεως κοιι κυκl.aC?ορΙο:ς των εC;Ι'lJμερίΟων)).
γ} Τις δισ.-;ά;εις του OCρΟρου 2 r.oιp. 1 εδ. ιχ του Α.Ν. 582/

ΛO'ήν~,

10 ΔεχεμβρΙοΙ) 1!J84
') YO,;,rίOYPΓOI

ΔΗΜΗΤΡΙΟ::

Αρl·9..

(4)

Atίξrισ1j _c.u ε.. tΟόμ:J.τος οδοιπορικών εξόδω'Ι του προσωr.ικοU
των Λγρο-:αώ'l Ισ.-:ρείων κ:χι γγειο'lομικών Σ-:ΙΧΟ!J.ι~ν.
ΟΙ τnογΡΓΟΙ
)'ΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝOlΑΣ ΚΑΙ- OlΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

, Eχoντrι.ς

υπόψ'η

:

1. Ί\ς Οισ.-rOCζεις : σ.)
8 -;ou Ν. 828/78 «r.tpI.

του ιΧρθρου 3 ,-:φOCγρ. 23 κσ.ι OCρΟρου
μoνιμo .. oι~σ.:ως προσωπικο,j Λγρο
-;ικΙ:}ν Ιι;:τρείων κο:ι Yγειoνoμ~Y.(~ν Σ-:α.Ομών, ως κσ.ι .. :ρι. ρυ
θμίσεως ετέρων σuν:J.9ών Οεμά..των cι.ρμooιότητoς ,,:ου Υπουρ
γείου Ko~νωνικών Τmιρεσιώνll.
β) Των ιΧ?Ορων '13 κσ.ι 14 του Ν. 1266/82 «'Οργσ.νσ. σ.σ
κήσεως της '10μισμΟΙ':-ικ'ής, r.~σ-;ωτικ+Ις κrι.ι σuνrι.)'λ~γμoιτικής
Πoλιτ~κής κοιι ιίλλες Οιο:-:ά;ειςll.
,
2. T'IJ 288/84/31.5.84 σuμφων'tj Υνώμ7j της Εr.tτροπΤ,ς
τιμών Υ-ΟΙΙ EισOOTιμ~-:ων.
3. T7jV 136812/3707122.12~BO (ΦΕΚ12/14:1.81 τ.Β')
Κοινή σ.ϊ.όC?ο:ση -:ων l'r.ΟUίηώ·J Οικονομικών κrι.ι Koι\ιων~κώ·/
l'mιρεσιών ,
4. Τ'Ι)ν Ιϊ9Ι21.6.84 απόφιχση του ΠρωΟur.ΟUΡΎΟU, ocr.o«:χσΕζουμε

:

1. Τσ. r.οσc.στά ,ο\) cr.LOόtL~t:;oc; οΟοιr.ορικών ε;6δων ,ou
πpoσωϊ.ΙΚCίό -;ων λγρο-;ικών Irι.τρε(ων κσ.ι 1'γ:ιoνoμ~κ~ν
ΣταΟμών, ..01) ,-poβλέπoντα:~ α:r.ό -:ις a~ΙΧΤocξε~ς της r.ιxp. 3 του
άρΟρου 83 κα~ του ιΧρΟρου_ 8 του ΣΝ. 828/78 κrι.OoΡΙζoνται
σ.:τό 1.1.84 κοιι μέχρ~ την έν:ι:ρξη τη;. ισχόος το') ':/όμου γισ.

την α:νoιoιιXρθρωσrι -;ου μισί)ολογίου -;O'J' ΠΡοσωi;&.οU της
Δ'Yjμ6σ~οις ΔΙΟLΚ'flσrις, ως ακό).οόΟως :
οι) ΤωΥ μόν~μ~ν γιrι.τpών -:ου K,.ιXoou ΑΤt'6,ιαΤΡώ'/ Αγρο-

προυποΟέσεων χoρη~σεως σ.τέλειοις· χOCρτοUlι.
στ) Τη Δ10Δ/Φ63/3/29.10.81' σ.πόφα:σrι του ΠρωΟ\)r.οuρ
γοό κοιι του l'πουργοό, Πρoε~p(7.ς Kυβερψ~σεως «περ( rι.νσ.
Οέσεως αρμοδιοτη-:ων του 1'r.oupyou Πρoεop(ιxςKυβεpν~'"
σεως στους γφur.Ο!JργοUς Πρoε~pΙoιι; Κυβερνήσεως)), ocr.o-

:

Προχειμένου νοι .ur.ολογισΟε( ocr.b Αο TpLtL"ljνo του 1985
κοιι ενετόθεν, "Ij ..οσότη-:σ.·χάΡτού που ~ικσ.ιoίιντoιι σ.νOC τρΕ
tL7jνo οι-;ελώς οι 7jILcp,r,crttc; ,-oλ~τικές εφ7jμερΙδες .. ου εy-~Ιoo
ν-;αι στους νομοUς:Αττι"ής.,J)ειρ~ι~ς.κ:ι~ ΘεσσuονΕΚ'Yjς Οα:
λcφβιΧνε-:ιχι ur.bΨ7J το πριχγμσ.τικό βάρος των εφημερΙ~ων
όπως ocu-rtc; εκοίδονται, με τον εξής υπολογισμό :

οι) Σύνο).ο σελίδων r.ΡΟ"ljγοuμένοu τριμ~νoυ, ~ιoc (:) τρείς
μ+Ινες =σόνολο σελιaων μ7jνιιχΙως.
β) Σ1.iνολο σελΙδων μ"ljνιιχΙως, ~ισ. (:) των "ιjμερών έκοο
GΊjζ του τε).ευ-;ιχΙου μ7jνός, = μέσος όρος σε).Ι~ων ημερησΙως.

75 %.

_ .

β) Των Ύ.ια.ρ(~ν με OΊjτεΙσ. κιχΙ υποχρέων Ν.Δ:67/68 σε

60%.

.

γ) Των l\Ια~ών, Κλά.Οο'). ΑΡ8, Επισχεπτριών Αδελφών
κιχι Αδελφών Νοσοκόμων Κλάi)οu ΑΡ9, Βό7jθώ'l Νοσοκόι.ιων
ΜΕ κσ.~ Πρακτικών Νοσοκόμων σε 30
Η σ.πόφιxιJη σ.υτη νιχ δ't/μοσιεuθεΙ:ά"ίν Ec;ιημερ(ox της Kuβερν~σεως;
AO~νoι', 28- Νοεμβρίου 1984

%.

ΟΙ

~)~ Τις οιοιrocξεις του Ν. 4352/64. '
ε )T7jV 24309/1"78 ιxπόφασrι του l'qJur.oupyotj Τόπου «περΙ

(3)

ΜJt.ΡΟΥΔΑΣ

137817/3897

1945 •.

φασΙζουμε

σ-;-fι'/ Εc?7jμερΙοο: της

τικών Ιατρε(ων .•~ιxι Ί'γειον. ΣταΟμών σε

Ο ΥΓ10ΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔ?ΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

, Εχοντας

γεΙ-;oι~.

I{υβερν'~σεως.

σ.} Τις ~~οι-:cfξ:ις των ποιροιγριΧφων 3,4 κοιι 5 -:ου OCρΟρου
16 ΤΟ') l"~bILou 1288/1982 «ΡύΟμιση θφ~των οφμοlΜτητσ.ς
Τπουργ:(ο') Π ροεaρ(σ.ς της KυβέρνTισ1jς κσ.ι "1Jc; ΙΈΝΕΔ,
κοιΟώς κοιι σ)).ες aισ.τOCζεις «Φ.Ε.Κ 120/Α/Ι Οκ-:ωβρΙου

φοισίζουμε

γ) Μέσο όρος σελιaω'l 'ι)μεΡ7jσΙως, ε.. Ι (Χ) το βiρος της
σu,(οιχς, =-βOCρος εC;Ι'ljμεpΙ~oις.
,
ό
Ο'
.,
β ,
~,
Τ ο β :J.?oc;
οι\).,
ιx.. oτε).ε~ τη
~G"IJ ,YL:J. τον υ .. ο/.ογισμο
της ποσοτη-;ιχς -:ου δημοσ~ογΡ:J.C;ΙΙΚΟ'J ϊ.ιχρ-;ου που 00: lOp7j-

ΥΓΕlλΣ Κλ1
Γ8ΩΡΠΟΖ

.

ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟ,ΙΙΗλΙ

Π •• RιιAτυ.

Ο-'Α/ίΑΠλ

ΥΠΟΥΡΓ. -OIΙΙONOiιι"αN

ΑΚΜ.

ΤΣΟΒΟΛΑΣ.

Αί;ι·.9: 798ΒυΜιί5

(5)

Διαδικασ(χ και τρόπος σuνΤΙΧζ7jC; της r.pi~; εφ~ρμoyίjς της

Πολεοi)ομικ~ς μελέτης,

ι

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟIΚIΣΜογ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣΌ

Έχo~ς υπόψη,:

ης ~ισ.τOCξεις της ,-σ.ρ. 10 -;ου OCρθρου 12 του Ν. 1337/1983
«Επέ-/.τσ.ση τ~ν Πολεοδομικών σχεaΙων, Oικιστικ'~ "νά,πτu
ζ"lj κοιι σχετικες ρυθμΙσεις)) (ΦΕΚ 33/Α), σ.ποφιχσίζουμε :

, Αρθρο 1.
1. Το Κτημιχ,ογριχtpικό aLocypιxILtLoc κoι~ ο ΚτηματΟλογικός

,-(νσ.κrι.ς της περιoχ~ς τη; Πολεοaομ~κ~ς με/.έτη;, σ.νσ.Ρτών-;ΙΧt
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----.:.-_--

α.ϊο6 την αρμ60Ι:Ι: Υ;:ηρεσ(:ι:

σ.. ο ΔΎJμoτιχό

Τι Κοινοτικό

Kα..ιiστημ:ι: ..αυτόχρονχ μ:;; την ανιΧρτηιτη της Πoλεoooμ~κής
μελέτης.
2. Η ανιXρτηGΎj γΙνε-:-α.ι σuίι.pόνως με την oΎJμoσίευGΎj, σε
μΙα. ..or;LXYι εφΎJμερ(o:ι: :χν υπιΧρχει χοιι σε μ!:χ '1)μερήσιοι της
Αθήνα:ς ofι της Θεσσα:Ι.ο'. (:'1)ς, ..ρόσΚI.ΎJGΎjς προς τους ιοιο
κτητες ψι. Μ,βουν γνώι!'1) , -:ου Κτημ:χ-:ογρ:χφικοu οιοιγρχμ
μ:χ:τος XOCL του οιν .. Ισ.. οι: ου πΙνα:κοι, κ:xOιJ)ς κ:χι -:ων στοιχεΙων
της ..ροκοιτα.ρκ.. ικής "ι:ά.ξ'1); εφ:φμoy~ς κα.ι νοι υr;οβ:Χλl.οuν
oήλωGΎj ιοιοκτησίοις σε ΠΡοJ.;:σμt:ι: 15 '1)μe:ρών α.πό τη τελευ
,;οιΙοι oΎJμoσΙευGΎj.
Μα.ζί με τη oήλωGΎj υπ')βά.λλον..α.ι τίτλοι κι:ι.ι ά.λί,'Χ α.ποφ:ι:ί
τητοι οιr.οΟε~κτικri στοιχ:::Ιοι στην πεΡLπτωulJ που υπιiρχει
Οι'Χφορά. με ..α. ..,.φ:χπ«νω α.νοιρτημένoc κτημα.τoλoγικιi στοι

xeCoc.
3.

O~ οηλώσεις ιδιοκτησίΟΙζ Uϊ.cβriΙJ.οντα.~ σ-;-ο Δ'1)μοτικό
Τι Κοινοτικό Κcl:;ιiστημoc κ~ι πρέr.ε~ νι:ι.. ϊoεριλι:ι..μβιiνoυν,
εκτός οιπό πλΎJΡO?Oρίες ϊοά.νω σ-;-:ι στοιχεί'Χ .. ου κτημ'Χτολογι
κοίι otocypιiILILtlToc; xoct πΙνocκ:χ, "Ι:'ιροφορΙες για. τη OέGΎj του
α.κιν-ήτου, -;00 χρόνο κ...ήσεως ι:ι.ΙJΤΟU τοι επικείμεν:χ κ:χι το σu
νολικό ocριΟμό ,:,ων ιοιοκτησιών του ιδιοκτήτη στη περιοχή
έντα.ζΎJς ~ εϊ.έκτoιGΎjς .ΟΙ) σχεδίου.
EπίGΎjς στη oήλωGΎj ιo~oκτησίoις ooc α.ν:ιφέρε.οιι κοιι αν ο
ιδιoκ...ίjτης επιΟυμεί ν~ ϊοροσψέρει τμ-~μ'X ΤΎJς ιοιοκτησΙας
.ου OCVT Ι μ έ ρος της C:Ι:ϊooιιτoυμενης
'
εισφοροις
" σε χρημοι.
4. Μετά. α.πό τον έλεγχο .ων στοιχεΙων των oΎJλώσεων
από την επιβλέπουσι:ι.. γΠ"l]ρεσΙι:ι.., γ(νε,;ocι ΎJ oιόρθωGΎj χ'Χι
σuμπλ~pωση του χτημ'Xτoλoγ~κoίι Οι:ι:γρσ.μμ'Χτος κοιι πΙν:ικα.
'Αρθρο 2.
1. Από το οιορθωμένο κτημι:ι..τολογικό oιιiγpι:ι..μμoι κιχι το
ρυμοτομικό σχέδ~o της Πoλεoooμικ~ς μελέτης, υπολογίζοντα.ι
'
,
,
,
οι ορ θ ογωνιες σuντετocγμ:::νες .. ων τομων των ρυμοτομικω'ι
γρα:μμών

α.) με ocUWILO:TΎ) 'Κοιτ'Χγροιψή -Τι σJJ..'1) αξιόπιστη γραφικ~
μέθοδο
β) με την κo:Ooρ~σμό των -Τι αξονοδιιχστοιυρώσεων των
οδών στο έοο:φος κοιι υπολογισμό .. ων ορΟωγωνΙων σuντετoι
γμένων τουζ χιχι c:ι:να:λυτικιi των τομών των ρυμοτομικών

,

γρ:ιμμων

με

"',

β'
λ'
OCGΎj τα. π α.τη των Ουων

XOCL

,

χοιριχκτηριστικι:ι.

μTιΚΎJ·

Με βιXGΎj 't't; α.νωτέρω ορΟωγώνιες σuντε .. oιγμένες κοιι
την πΡΟκ'Χ..OCΡκτικ~ πριiξ'1) zιpocPILoy~; κιχθορΙζοντοιι α.να:λυ

2.

τικιi οι σuντετα.γμένες των κορυφών όλων -:ων ιοιοκτησιών
Τι μόνο T(vV ιοιοκτησιών που μετocβά.λλοντ'Χι.

'Αρθρ.ο

3.

Η ·πριiζΎJ εφα:ρμoγ~ς α.ϊooτελε(τα.~ α.πό '.;0 κτημα.τογρα:
φικό oιιiγρα:μμα: κα:ι πΙν:χκες.
2. Το ΚτημG;τογρα.φ~κό oιιiγρ:ι:μμα. της πριiξΎJς εφα.ρμοΥί)ς
περιλα.μβιiνει :
a.) ιαΙμα.κα. του Κτημα.,:,ογρα.C?ικοό 8ια.γριiμμ~:;oς
β) Διct.τα.γμα. ,εί.tρίσεως της Πoλεoooμικ~ς μελέτης
γ) Όρους ooμ~σεως για. την περιοχή που περv.iXμβιiνε~ ΎJ
πριXζΎJ
ο.) Κωοικό (ιριθμό ίοιοκτησιών
ε) AριθμΎJση κορυφών ί.Oιoκτησ~ών κ:χι .. ομών ρυμο .. ομι
κών γρα.μμών
'σ.. ) l\:&.θε ΜΛο σuμπΛΎJρωμocτικό 'στοιχεΙο που κρΙνετocι
α.πα.ρα.Ιτητο για. τη σόν ..α.ξΎJ ,:,ου Οια.γριΧμμα.τος.
.

1.

γρ&μμιχ,;ος ΚζΧΙ του Κ"''ιμ'Χ-:ολογικού 7.Ιν:ι:κοι, που επι3ρ::ί στο'ι
ur;ολογισμό .ων εισφορών σε y~ κ:χι σο: ΧΡ'~μ:x, r;au οιr;οδει
κνύε.αι μετιΧ την χuρωulJ της πριiζ1jς εt(ctρμοΥί)ς, συ;.ιψ.""ί
ζε-:ocι cι.ν:r.λογσ. στις υποχρεώσεις του ιδιοκτητη, cι.ιpo,j εκοο

θεί οιπό την οιρμόΟιι:ι.. Πoλεoδoμικ'~ α.ρχή ~ Δ+Ιμο σχετική
οιορθωτική ..ριΧζ'1) που εr;ικυρώνετ:χι οιr;ό -:0 Νομ&.ρχη κ:ι:ι
υπoβXλl.ε.α:ι στο αρμόδιο γιιχ ...1]'1 είσπρctζΎJ των υποχρεώ
σεων Δημόσιο Tcι.ΜZΙo.

2_ Σοιν τιμή ILovcXO:.cc; oιξΙcι.ς Ύ'1)ς γι", τη με.-α.τροπ-ή ,;ων τε-;ορ'Χ
γωνικ(~ν μέτρων που r.poxUr..-ouv σ.πό τις π~o ϊοιΧνω οιο:φορές
σε χρήμ'Χ, l.σ.μβιΧ·ιε-;οοιι η τιμ'~ μονά.Ο:χς οιζίοις Ύ'1)ς r;ou r;ροσ
οιορΙζετ:χι σιιμcrιωνcι. με ..ο ΟιcX-::.tγμcx ιιr;ροσοιορισμός οιξί:χς
o:κιν~,:,ων Κ.λϊ..».

3. Σε πεpΙr;τωση που ιO~oκ...φί:ι: με νέα: όρι:χ ϊοου ϊοροέ
κuψ:.tν υϊοολογισμέν:χ o:ν:xλυτικ~ ι:ι.πό τη πρχξ1) εφι:ι..ρμοΥί)ς
Υ..tl.τιi την εφo:pμoy~ της στο έοχφος επικι:ι..λίιπτει ιοιοκτησίες
που οεν σuμμετέ-ι.oυν στη οημιουργΙ:χ της, τότε -:0; όρι'Χ των
ιδιοκτησιών πο\) δεν συμμετέχου'ι στη οημιουργΙ:χ νεocς r.ocροιμένουν cψετιiO.::..o: κοιι θεωρο,jντocι νέ:χ όριο: ...ης υπολογισμέ
νης ο:νocλuτικ~ ιΟιοκτησΙα.ς, το οε εμβι:ι..Οόν που προκίιϊ.τει ως
επικιiλυψ-η -:ων ιoιoκτησι(~ν α.ψ:.tιρεΙτιχι ο:πό την α.νocλuτικ~
υπολογισμέν-η ιοιοκτησΙ:χ x:.tL με-:οιτρέϊ.εται σε χρ-ημ:ι:τικό
ποσό που σuμψηφίζεται κοι-:&. τη ποιρ. 1 του ιiρOρoυ α.υτοίι.
1.

'Αρθρο 5.
1\Iετιi τη σόντοιζη της ϊ.ρriξ."ς εφα.ρμοΥί)ς (otoιypriILILX

,;ος Κ'ΧΙ πΙνοικοι) χα:ι.οίιν-;-'Χι οι φ:::ρόμενοι ιοιοκ...ήτ.ς σ-;οι γρ'Χ
φείoc της γΠ'ljρεσΙα:ς που την έ-ι.ει σu ιτά.ξ:::ι να. λιiβoυν γνώσ-η

α.υτής κοιι ν'Χ οιU.tήσο\)ν τυχόν ενστ.r.σεις.
,
Η πρόσγ)'ΎJGΎj γίνετοιι με oημcσΙευGΎj σε μΙ:χ ΤΟΠΙΚΊ]
εφ"ΙJμερ Ι 00:
"'"ο ..α.ν ur;αρχει κ:χι σε μιοι
" ημερησ;ι:χ Πις J\.θ"η'η:; '1)
της Θεσσσ).oν(ΚΎJς σε δίιο συνεχεΙς Ο-ημcσΙC'Jσεις.

2. Οι ενστάσεις υποβcfΙJ.οντα:ι στην αρμόδιοι γr.Ύjρεσί::.c ~
στο ΔΎJμOτικό ή Κοινοτικό κocτιiστημ:χ μέσα. σε προΟεσμΙι:ι..
15 "1J~ρών ϊ.ου opΙζετα~ στην π:ιρι:ι..ϊ.ιiνω πρόσκληGΎj, ιχπό
την ,;ελευταΙοι ΟΎJμοσΙεU(j~ της.
Σε περΙπτωGΎj που ΎJ πpιiξ'1) α.φορ:Χ μεμoνωμε·.rη ιΟιοχτησία.
γ(νοντα.ι α.τομικές ϊοροσκΙ:ίισεις.
3. Mε.-ιi την π:x:ρέλευGΎj της προθεσμΙ:χς ϊ.ου QCv'Xcrιcpe:-:oιL
1;ΙΟ πιΧνω ,ΎJ πpιiξ·η μocζΙ με τις τuχόν ενστά.σεις uποβιiΙ.λετocι
στον ο:ρμόδιο Noμιiρχ-η για. ΚΡΙGΎj. Ο NoμιipΧΎJς με α.πόψασή
του

,

κυρωνει

τη

';:'"

πρα:..,ιι

" ,

εφα:ρμογης

οπως εχει

'l'

~

υι:χμΟt'φω

θ~Ι

.. ~

ορισ.-ικά. όστερι:ι. ocπ6 την ιxr.o80xYι όσων από τις ενσ.ά.σεις
κρω-ηκocν ορΟές.
4. Μετά. την έκooGΎj της α.πόψι:ι.GΎjς του Νομά.ρχ-η που κυ
ρώνει ΤΎJ πpιXξΎJ εψ:)φμoyί)~ ΎJ α.ρμόδια. γΠΎjρεσΙ'X κocλεΙ τους
φερόμενους ιοιοκτήτες μέσ'Χ σε προθεσμΙζΧ 10 ΎJμερών a,;::.c
γΡζΧψεΙα. της ytoc voc ΛιΧβουν γνώGΎj της α.π6ιpoιGΎjς. Η πρόσ
κ·λΎJGΎj α.υτή γΙνξ"ΤΙΧΙ ,με το .. ρόπο r.ou α.νοιφέΡετocι στην π:χρ. 1
,;ου ιioOρoυ (Χυτού.

•
Η

,

,

'Αρθρο 6.
, OCPX Ιζει ocr.o,

ισχ\)ς της αΠΟιΡοισεως α.υτηζ

'"

'

,

τη o-ημoσιευGΎj

της στην Εφ-ημερΙΟα. της Κυβερνήσεως.
Η πocροόσ:χ να. ο-ημοσιευΟεΙ στην Εφ-ημερΙο:χ της Κυβερ-.,
ν-ήσεως.
ΑΟ-ήνιχ, 6 Δεκεμβρίου 1984
ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

Αρι·.9 •.

Οι 'Π(να.κ~ εφ:χρμοΥης περιί,~.ψβιiνoυν όλα.

22417

..OC-σ..όΊ:χει:χ .~...:...--.;:::::.:_________
που α.ν:χφfΡοντ:ι:ι στην 1':α.ρ.4 .. ou «ρθρου 12 ..ου Ν. 1337/1983 .
'Σε- ότι oφoριi τα. επικεΙμεν:χ:, ttu-m περι'λα.μβιiνoντα.ι σε
ΔΎJμoσΙευση στην 'EφΎJμεp(δ:x της Kυβερ~σεως της α.πό 2.11.
χωρισ.-ό πΙν:Ι:Υ.cx που σuν.ιiσσετα.ι y.cxt κυρώνετα.ι μιίζΙ με ..ον
1984 ΣΣΕ Περ( ..ων όρων oιμ')ιβ~~ κ~ιεpyιxσΙ'Xς 'Των
πUιQCκα:: ~ς. -:πρ ctξ'1j ς 1; χωρι~
-εργocτόπΧνtτών αι.νοr..οttocς-,τ.ο...,πο~tα.ς - DξοπCιttα.ς o~6μ'1)
Τα. α.πα.ιτοόμε.ι:ι a.y~χA σ::οιχεEoc ι;ων τ..ι..ν~\I ..φo:ρ,""
p.ίj;'TYJ::; χώρ:χ:ζ.
ILqyJj::; αuμ;rΊ:ηΡ~!JΟV'Πtfι ίz:u:P "ro rΨιετητη ~, πριXξ~ Ζφ.χΡ
Ο γΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.

μo.γής~ ~%Ιν.α.κz;. '1ΙποΟ~Ι'J1L~α. -των οπο!ωw'Χ,.οΡΤΙΥοUν-

't'QCL α.πό την επιβΜπουσα. YΠlJρεσ(:x:

•

'..

•

Έχο~ocςuπόΨ-η :

'

~Apθρo 4.
1. Κdθε &α.φo~μtτctξό ·"Π.ι]ψπρα.τμα.τιχών στΟLχε(ων της
ιΟιοκτησΙα.ς κα.ι των ΙΧ'J't'ισ-:ο(χων -:ου κτημrιτoτPιxφιXO~, Bι.et-

"0

L

Τις '8ιocτίXξε~ς του 'Ν.

'3239/55 6r.ω; -:ΡQποποt~θ-ηκctV.

κιχι,ouμπΛ'1)ρώ&ηκα.ν ιx-πh'Toc Ν.Δ •.3755/57, 186/69, 1193f72.
χτrι ·73/74:

.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ)

7886

2. Τ"Ι)ν με (Xρ~Oμ. 95249/13.10.82 (XπόΙ;Ι~σΎ) του ΤπουΡΥΟίι
Εργ(Χσίοιι; «Γι~ τη μετ(Xτβίβ~σΎ) (Χρμοοιοτητων ...ου Τπουργοίι
Epγ(Xσ(~ς στον Γενικό Γροιμμ(χΤctέ~, Προϊστ(Χμένους Δ/ν
σεων κοιι )'mιpεσιών κ(X~ ΠΡΟ'r:στ:χμένΟUζ Τμ·l)μctτων (ΦΕΚ
829/Β/22.10.82, lXπoι;ι:xσίζoυμ~ :
Νιχ ο"l)μοσιευΟεL στην Εψl)μερΙο~ της Kυβεp'I;~σεως "Ι) εν
Oέμ~τι ΣΣΕ"Ι) οποί:χ. μ~ς κ~τlXτέOTικε στις 21.11.84 κοιι σuν
'rctlOTjXC το 22~/~4 πp~κτικό κοιτlΧΟέσεως, της οποίιχι; ...0 κεί
μενο έχει ως εζΤιζ

:

ΣΊΆΛΟΓΙΚΗ Σl'ΜΒΑΣΙ-! ΕΡΓΑΣΙΑΣ
των Εργιχτοτεχνιτών Oινoπoι~:xς - Πoπιπoι~α.ς
ολόΥ.λΎ)ρ-ης της χώροις

-

Οξοπο~tα-ζ

Στην ΑΟήνlχ σήμερα- 2 ΝοεμβΡ(cυ 1984 οι υπογρ&ψοντες
«ψ' ενός NικόλlΧoς ΛνlΧl.υτης σιχν εκπρόσωπος ... ου Σ~νoέσμoυ
Ει,λ"l)νικeι')ν ΙΙιομ"l)ΧιΧνΙ(~'J κοιι 1X(j/ ετέρου NLΚόl.OΙOς ΒλοιχουλΎ)ς
σιχν εκπρόσωπος της ΟμοσπονοΙα-ς ΕΡγα:;-οUπσJJ:ήί,ων Χ"Ι)μι
κ~ς Βιομ-ηχlχνΙοις ΕλΜοοι;, νόμιμιχ εξουσιοοοτημένοι γισι .....ην

π(~; δεν Ι.αμβά.νε,,:,οιι υπόψ"l) γιιχ ...0,1 υποι.ο"(ισμό των επιθομά.
..ων κα-ι "'Τις ΑΤΛ.
7. ΣΖ ό/.ου; ,,:,ου εργ:χ.το,,:,εχνΙ-;ες ~ εργlXρo-:zχνι,,:,p~ες 'Που
κιxl.ίιπτoν..ιΧ~ ιχπό ιχυ .....ή την Σ.Σ.Ε. μετoc την πρlχγμαΤΟΠΟΙΎ)σΎ)
50 ημερομισΟΙων σ,,:,ον ίδιο εργο8ότη, ΧΟΡΤιγουν-:lχι ένιχ ζευγ&ρι

&ρβυλlΧ κοιι μί:χ. ψόρμιχ (~ μ'Πλουζlχ πρ.οκειμένου γι:χ. γuν:χ.ίκες),
που ιΧν,,:,ικ:ιιθΙσ,αν,,:,αι κOCΟε χρόνο. Τ ΙΧ είθ-η ιχυτOC ΧΡΎ)σιμοποιου
ντoc~ ΚιΧ":'oc "Τιν ε;κ.τέλεσΎ) .....Ι)ζ εργocσί:ιις κlX~ IX'J~XO\JV κιχτoc κυρ ιό
"ΤιΤIΧ σ,,:,ο'l εργοΟότη.
8. ΤυΖόν ΚΟΙ":'lΧβοιλλόμενlχ ΎjμερoιίίσθllX ιχνώτε,ρ:χ ιχτ.ό ιχυτOC
που κIχΟορΙζον,,:,:χι ιχπό ιχυτη ....IJV Σ.Σ.Ε. 8Ζν μειώνοντ:χι.
Εϊ' σ .,ς ε;ιχκολουθοίιν νιχ πlχρέχον,,:,lχι οι πlχροχές σε είοος

που .. υχ Sv ΧΟΡΤιγοόν,,:,:χι.

9. Η ICJI.U;
1984.

1"1)

Ιlχνου:ιιρΙου

Η ΠιΧ?ουσσι νι:ι. ΟΎ)μοσιευθεΙ στην Ε,,-ημερΙδlΧ της Κυβερ
ν+,σεως.

Αθήνιχ,

υπoγρσι9~ σιυτης της Σ.Σ.Κ συνωμολόΥφα-ν κIΧι ΣU'lσιΠOOέ
χΟφlχν τlΧ

ιχυτης της Σ.Σ. Ε. IΧΡΖΙζει την

..ξ~ζ :

6 Δεκεμβρίου 1984

Με εντολή Ί'πουργου
Ο Γενικός ΓρoιμμlXτέ~ς
Κ. l1ΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΊ'

Τσι κσιτώτιχτιχ όρισι "ι)μερcμισΟΙω'J των εpγα-τeι')ν (cψq:ιοτέ
ρων των φυλων) οινοποιείων, ποτοποιtων, οξοποιείων, ο).ό
~λ"l)ΡΎ)ς της χ(~ρσις, κσιΟορΙζοντσιι ως εξ~ς :

1.

Δρχ.

Οινοποιοί, Οξοποιοί, Ποτοποιοί
β) ΒΟΎ)Οοί ΟνοποιεΙων, Οξοποιείων, Ποτο
ποιείων
γ) Εργ&τες - εργ&τριε; (σιυλ~ς, ι,σιντζών, ocπο
θ~κ"l)ς, κσιΟσιρίστριες ψυγεΙων κσιι εμψισιλω .~ς ... ων
ΟινοποιεΙων, ΠοτοποιεΙων,Οξοποιείων) :

oc)

673

Aρι'~' 30Ώ33/.3145/84

ΕπέΚ":'IΧσΎ) ..o~ ΣUστημlXΤOς της ιΧυτόμlχτης .. ψlXpιθμικ~ς
cx'l:χπροσιχρμοyf,ς στις σuντ&.ξει; τοι> Νocυτικου Απομιχχι
κο,) ΤlχμεΙου (ΝΑΤ).

Κιχτ& 't-ην πρόσλ"l)ψ-η το εκctστοτε ισχόον "ι)μερομΙσΟιο ,;ου
ιχνειθΙκευτου εργ&.τη - τρισιζ :

οι Ί'ΠΟΊ'ΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δρχ.

1\IrT&. την
Μετ&
Μετ&.
Μετ:Χ
~Iετ~

την
ΤΎjν
την
την

IΧΠΙΧCJl.όί.-ησΎ)
ΙΧΠIΧCJl.όλΎjσΎ)
(Χπιχσχόι."Ι)σΎ)
(ΧΠΙΧCJI.6λ"l)σΎ)
ΙΧΠΙΧCJl.όλΎ)σΎ)

1 έτους στον ,.),&.80
2 ετών στον ,.),~Oo
3 ετών στον κλ&.Οο
6 ε,,:,ών στον Υ),&ΟΟ
9 ε,,:,ών στον ,.),&.θο

620
628
658
688
718

Τιχ πιχριχπ&νω βιχσικ:Χ Ύ)μερομίσΟιιχ των Οινοποιών, Οξο
ποιών, Ποτοποιών κιχι βΟΤιΟών ιχυ,,:,ών, ϊοροσιχυξ&.νοντιχι με
επΙ80μιχ ποι.υε,,:,οίις υm)ρεσΙιχ; σε ποσοσ,,:,ό 5
γιιχ κιΧΟε τριε
τίιχ υϊοερισΙιχς ~ r.ΡΟUπl)ρεσΙιχς σ .....φ cxψ.:Ισ-;οιχ't) ειoικ6τητ~
κlχι μέχρι τριών (3) τριετιών σuνoΙ.ικιX υίοοι.ογιζόμ$νο οε σ,,:,ιχ
ΠΙΧΡΙΧϊοOCνω βσισικoc "ι)μερομΙσΟιιχ.
3. Στους ιχμειβόμενου; με τα παρlχr.OCνω "ι)μερομΙσΟισι
χορ-ηγεΙτιχι οιορΟωηκό 'Ποσό 200 θρχ., 180 δρχ. κ.λϊο. την

2.

%

"l)μέρ~, σUμψωνα

με ό,,:,ι, πpoβι.έr.ει "Ι) υπ' lχριΟ.

ΙΧϊοόΨΙΧσΎ) του ΔΔΔΔ Αθ-ηνών.

136/19.2'

%

4. Χορ-ηγεΙ,,:,αι επΙ80~ γάμου 10 γιοι τους εργlXζOμΈVOυς
~oιι 10
γιιχ τις εργαζόμενες, που έχουν τρΙIχ (3) 'Ποιι8ι& ΚΙΧΙ
π~νω, ιxν~ι.ικIΧ καΟώς κοιι γιιχ εκείνους κ:ιιι εκείνες 'Που έχουν
σuζυγo ΣU'IτlXζιOίιχO. Σ,,:,ους εργGtζόμενους κ~ι' εργlΧζόμενες
που θεν έχουν τις ποιριχπ&.νω πρoi.ίπoOέσε\ς ΧΟΡΎ)γεΙ,,:,ιχι .. ο επί-·
θομ:χ. γάμου με .. ις ϊοροσποθέσε,ις 'Που προβλέπον,,:,lχι ΙΧϊοό .. ίς
10/76,9/78 κοιι της 100/79 cxποφ:fσεις ΔΔΔΔ Αθ-ηνών, όϊοως
έχει ,;ou,,:,o ρυΟμισ,,:,ε,ί με τις οιιχτ&ξεις .. ου Ν. 1414/1984. Το

%

(7)

643

ΚΑΙ Ε!\1ΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΊΤΙΛΙΑΣ

Έχοντιχς υτ.όψ-η

:

cx) ΤΎ)ν 5672/2217/13.9.84. lχπόψιΧσΎ) ,,;,ου Ί'πουργου Εθνι
κ~ς ΟικονομΙ:ιις ΚΙΧΙ αν:χ.τ.ΧΎ)ρω,,:,ου l'πουργου Οικονομικών
γιιχ ":'0'1 κΙΧΟορισμό ποσοσ,,:,ου με,,:,lXβoλ~ς θείκτη .. ψών κα,,:,ιχν:χ.
λωτη .. ετραμ·ήνου l\IIXLOtJ - Αυγοίιστου 84.
β) Τ"Ι)ν 8418/231/25:1.84IχπόΙ;ΙlΧσΎ) ,,;,ου 'Υπουργου Οικονο-,
μικών γιιχ την κλψ&.κωσΎ) ποσοστου οείκτη .. ιμών κιχτιχνιχ-,
λω .....ή κlχι τον υπολογισμό της ΑΤΑ.

Ύ) Το &.ρΟρο 23 του Κ.Ν 792/78 (ΦΕΚ 220 - Α/78) ϊοερί
τρoτ.Oϊooι~σεως xlX~ σuμπλ"l)ρώσεως ενίων οιocτOCζεων της περΙ
ΝΑΤ νομοθεσΙlχς κιχι ocλλων σu'ΙΙXφών διlχτOCξεων.

,

ο) Τ"Ι)ν απόΨIΧσΎ) ';ου ΔΣΙΝΑΤ της:ιχπό 25.9.84 ΣUνεOPΙIX

σής

..ου.

ε) τ"Ι)ν σUμψων-η γνώμ't) ..oU Ί'πουργεΙου Eθνικ~ς Οικο
νομίιχς Δ/νσΎ) Τιμών κιχι Εισοθ-ημOC.ων που Οlσι..υπώθηκε στο
ΠΡ 6385/2458/1.11.84 έγγροιψό .. ου; ιχποφιχσίζουμε :

Στους συν":':Χξιοίιχουζ -;ου ~AT χορ"Ι)γείτσιι lXνlX?Poμlκ~ ιχπό

1 Σ~ϊ./βρίoυ 1984 πέρ:χ. lΧϊοό την ΚIXΤOΙβσJ.OμένΎ) σuν,,:,'Q:ξ"l) οτ.ω 7

IXU .....I) έϊ.ε~ οlιχμορφωθεί την' 31.8.84 αυ.όμοιτη τψιχριθμικ-η
lXνσιπρo~lXpμo~ (ΑΤΑ) o't)XOΙQ~ αu;'t)σΎ) 2,2 % στη σίιVΤlXξ:ης
επίοομιχ γ&.μου υπόι:oγΙζε. . ~ι ομοίως, στοι παρ:ιιπ&νω βιΧσικ&.
της 31.8.1984.
"ι)μερομΕσθιlχ.
5. Ε;ιΧκολουΟεί ν:χ. ισχυει το ΣUστημιx της AuτόμιΧτης.Tι . - Γιιχ ·.. ον υποίιογισμό της ΑΤΑ ":'0 κοι":'&. την προ"l)γοuμέ'I"Ι)
πιχρ&γριχψο ποσοστό με,,:,lXβoλ~ς .. ου οείκτη τιμών κιχ-:σινσιλω:
μιxpιθμικ~ς Ανιχπροσιχρμογής (Α.Τ.Α.) σGμ:φωνσι' με την
υπ' (Χριθ. 9019/295/1982 υπoυργlκ~ ατ.όφΟΙσΎ) κοιθώς και την τη Θi κ?ψοικώνετιΧΙ' ιχνσ.ι..0ΎIΧ με,"Ο ύψός της μ-ηνιοιΙlχς, σUvτιχ
υπ' ιχριθ. 8418/231/25.1.1984 υπoυργlκ~ απ6ΨΙσΎ) με ";'ιχ νέοι ξ"l)ζ ως εξ~ς :,
Ι
~ιευρuμένα κJ\φ&.κι~ ,,:,ων ιχποδοχών ΣUμφωνlX με' i'O :ποσοστό
cι.) Γιιχ τη συντcιζ"l) μέχρι50.όΟΟ δρχ. θlΧ υπoλoy(ζε-:rι '
με,,:,lXβoλ~ς -iou Δείκτη Τφών Κα-:-:χν:χλω-;-ή, :.:ου ΚιΧθΡR(ζ~~α!r oMxλ"l)pO 'rό ·πoσOσtό με-'ΙΧβοι,ής ,,;,ού δείκτη.
xocOc: φορ&. ιχτ.ό ,,:,ις Κ9ινές ~ποφ.:fσεις των 1'ίοουργώ" Eθνικ~ς
. β) :ΓtIX τμ~μlχ.ιro"ΤιΧξ"l);'lχπ6·50.000 δρχ. μέχρι 75.000 δρχ.
ΟικονομίΙΧ; κlχι Οικονομικών.
OIx ύπo'l.oγ(ζ-ετrι.ι ...0 μισό (1/2-) 'rou ποσοσ':'Οίι μετιχβολήι; 'rou
6. Στους εργιχζομένου; που υπιXγoν ....x~ σ' cxt.Yr-ή .....fJv Σ.Σ.Ε. δείκτη.
Ύ) Γιιχ τμήμιχ σUνταξ"l); lχπ6 75.000 Ορχ. μέ-'(ΡL 100.000
χορ"l)γεΙ,,;,ιχι, ΟιορΟω'rl.κή cxύξ"l)σΎ) '250ρχ. σ,,:,1Χ' β:ιισικ&. 'tjμzpo
δρχ'~ Ο'" uπ;ο/.ογΙζε-:ΙΧL ";Q &ι:χ. ~έ,:α?.-.o (1/4. )..-ου ΠΟσΌστοό [LεTlX
μίσθιιχ ~oυ, 1ψ~β.ι,έπ;ι "Ι) 'Παρ. 1 ιχυτης. I~ διoρOω,,:,ικ~ ιχυ-.ή
«ύξ"l)σ"Ι) δεν προσιχυξ&'νει ";'ιχ βιχσι)(&. "ι)μ.ερομΙσ<)ιlχ κιχ!. σuνε-

β.οΙ:Ij.; "-Q\! δ;Ικ.τη.
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-;-μf,μrx σUντrxζ"t)ς π~ρα από ης

100.000 8ρχ.

8εν Ο:Χ

2.

Η lχπόCjl:χση αυ-;-Τι που ισχόει από 1 Σεπ,:,εμβρΙου
8ημοσιευΟεΙ σ.φ Εψ-ι;μερΙ8α της Κυβερνήσεως.

3.

γίνεται καμιoc -;-ιμ~.φιOμική αν:χπροσαρμογ-ή.

'1:1.

και γι:χ τον UΠ'Jλογισμό των Δ(~ρων Χρισ,:,ουγένων κ:χι

ΟΙ

llOC-

ΕθΝIΚΗΣ

σχα ως κlχι της πρόσθετης μισ-~ς (j1jντlχξ-ι;~.

Αρ:-9. Χ.

l\οεμβρίο'J

llttF:XLoc;, 30

Οι xoι,:,oc -;-ΙΧ π:χρ:χπocνω αυ;Τισεις λιχμβ&.νον,:,:χι υπόyrι

1984,

1984

ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΝΠΟΡΙΚΗΣ

ΟIΚΟΝΟIΙIΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΠΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

(8)

11975

Κα.ΟΟίΗσμ?ι; απομιχκρuσμf'/ων 'Hκ~σμ6)ν Ν. AxιxtlX:; όπου εξουσιο80τεΙ"lχι ο Ilρόε~ρoι; ':'I'jς Ι{ΟLν6τη.:χς γιιχ την χορ-ήΥιιση
οικο80μικών σι.8ειών

Ο ΝΟΜΛΡΧΗΣ ΛΧΑ'Ι'ΑΣ
ι Εχοψ:"σ-ι; υπόyrι

:

Τις 8/ξεις τοu Ν. 3200/55 XOCL ..0'.1 Ν.Δ. 532/70 περί 8ΙOΙΚ'1)ΤΙΚfιι; IXΠOΚε'J,:"ρώσεως.
Τις a{ξεις τοu Ν'.Δ. της '17.7.1923 περί σχε1)Ιων πόλεων κωμών κ.λπ.
3. Το Ν. 1032{80 «περί σuσ-:ocσεως Υπουργείοu ΧΟΠΗ.
4. ΊΌ ιχπό 2.3.1981 Π.Δ. σχε.. ικό με τοuς όροuς κlχι περιορισμοΙΙς 80μΤισεως των οικοπέ1)ων ,:,ων κειμένων
εν,:,ός -;ων νομίμως uC(ιστ:χμένων προ τοu έτοuς 1923. οικισμών -:ων στεροuμένων εγκεκριμένοu ρuμο,:"ομικου σχε8ίοu

1.
2.

138 ΔΙ).
5. Trιν 24964{5379{12.5.81

(ΦΕΚ

απόφocση )'ποuργοο Χ.Ο.Π. (ει". 46{1981) περΙ εξουσι080τησεως Δ-ημOCρχων
Προέορων Κοινο,:"ή .. ων ytrx την έκοοσ-η lχ1)ειών οικοΟομής.
6. Την 7/11ί25.9.1984 γνωμ08ότηση -:0'.1 Νομιχρχιocκοu Σuμβοuλίοu, IΧΠΟCj>rxσΙζει :

XIXL

Καθορίζοuμε ,;,οuς πιχριχκocτω οικισμους τοu Νομου A.xCttCtt; όποu εξοuσιοοο,:"εΙ,:"αι ο πρόεορος της ΚοιvΙτη,:"rxς
χορ-ηγεΙ οικοοομικές ocozLtI; ΣUμψωνα με την uπ' αριΟ. 24969/5379/12.5.81 απόφαση -;-0'.1 Ί'ποuργου Χ.Ο.Π.

vrx

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΚοινΙτη ..ει;

:

ΑγΙIχ i\IocpEv:x
Αγ. Νικόλαος Σπά.-;-ιχ
ΑρραβωνΙ-;-σα
Βε),ιμocχι
Βελιτσές

ΔαμακΙ'/ι
Δεμέσ-;-ιχlχ
Δοuκα'lέtκlχ
Δροσιoc

EJJ:Ij'ltYotι
Κ:Χλocνιστρ:χ
Κocλlχ'Iος

Kιtλέ.... ζι
Kcυ.oυσι
ΚOCι.βlχς

KptOetpocxtoc
KρuστιtλλόβρU01j

Aocxx:x
ΛακΧόμocτα
Λεό'l-;-ιο

ΛΙocγεtpocι;
ΜOCνεσι
~Hρxλι
Μιχόl:
ΜοΙρ:Χ:
l\Iοιρόβρuση
Πόρτες
Ροuπ:χ:κιoc
Σ:χντocμέρι
Σκούρ:χ

Σούλι
ΣΠGψ:tά. Σταροχώρι
Σταuρο8ρόμι
Τζocελο
Φλόκα

Xetpocuγή

Οικισμοί:

Αγ. MocpEvlX, Κά.τω Αγ. MocptvCt
Αγ. Νικόλαος, Αγ. Κων. Μονή Αγ. Nικoι.ocou
ΑρρocβωνΕ-;-σoc, Σuνoc'lιχ
Βελιμocχι, Μονή Αγ. Πocντω'l
Ι Ανω Βελιτσές, Κocτω Β<:λι-;-σές
ΔocμocκΙνι, Bou'lόπuργoς
Δεμέστιχoc
ΔοuκlX,Ιέτκιχ, Άνω Δοuκoc'lέΤκα

...

Δρoσ~:x, Αγρocπι1)ιές, Κοuμπερι, π έρ-η
Eλλ-ην~κό, Αγ. Ελεοuσoc, κο,jμ:χ:ρ-ης, Νεοχώρι, Χρυσ:χ:υγ-ή.
Κocι.OCνιστρ:χ,

P08toc

l{ocλ:χ'lος

Αγ. Γεώργιος, Αβρά.μιο,1\lπαv-;-σocΤΚ:Χ, llocσιJ.ικό (εκτός oικ.Kcυ.ε'lτζΙoυ)
Κιχι.ούσι
ΚOCi.βocς

KptOocpriκtoc. Αστέρι, Τόσκες
Κρuσται.λόβρuσ-η
Λά.κκιχ

ΛCtY.κώμoc-;-α (όχι

GtxtG.

Τ σ:χ:ποuρνιά.)

Λεόντιο, ΒετέΤκα, Γο/.έμι,

Κοu'l:Χ:βέτκ:χ:,

Οβρuόκ:χ:μπος, ΘωμέΤκoc'

Κα':"σατ-:έ Τκα
Μocγεtpocς

:Moc'ltat, ΓοΙ.έμι, Κocτω Μαστραντώνι, ΜocσΤΡ!1vτώνι
M(ριtλι

ΜιχοΤ, Κocνο:χ:λος, Taou'lltxoc (μεΙΟψ1jφε( "1J Ο. Γεωργ:χ:κοπούΙ.οu)
ΜοΙρΙΧ, ΓκοτσέΤκα, Π."γ-ή
l\fοtpόβρuση
Πόρτες

Ρουπακιά.
Μονή Δγ. ΜαρΙνας, ΜαρΙτσocς, Ποί.ύι.ο,?ο, Αμπελά.κιιχ ,(όχι οικισμ'
ΣocντlΧμέρι)
. Σκούρ«
.
Νιτζέtxrt, .Αγ •. Ιωά.ννης, ΚεφΙΧλόβρυσο, Πlχνα'(ιιΧ.
.Σπαρτ{«, KuYrGtp(aat.
Tρoυσσc (μόνο)
Πocνοuσέτκoc, POCXΙ; (μόνο)
Τζ&ελο
Φλόκ~' Ζ:ησιμέτκ:χ:
Xocpetuyή,' 'ΝΕόχώρι (όχι Οικισμός n'r)y«otoc).

ΕΦΗΜΞΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ)
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X~6... o:

X~ό'/~

Xρυσ0ϊ.IJyί;

Χρυσο ..ιπί;,

, Α'/ω

Χρυσο;:,πί;

ΕΠΛΡΧΙΛ ΚΛΛΑΒΡl'ΤΩΝ

Δ"ίjμoι; "ή
κο:ι.:Χβρυ-::χ.
Αγ" Νικόλocοι;
Λ.γρέμπει.a.
ΑγρΙοι
Λί.έσ..o:~νa.
AμυγOo:ι.~:Χ
Α νcX.σ:-σ..σ"η

ΟικισμοΙ
Λuι.Ι:)·Jζlς Κρ:χ.σ .. αο( Σο..Jβ:ΧΡΟο
Αγ. Νικ6λ:ΧΟζ
Αγριf.μ.. ει.oc, ΠΙ.σ.-:oc'/Ιτσα:
ΛγρΙ3ι
A).ca·:oc~vo:
λμυγΟ:1.λιά.
Α νά,σ-;ο:σ'Ι)

, Λ νω

,Α·ιω

Β:'ocσΙσ.

Βλc.:σ(:χ

,Ανω Kλε~"oρΙz
,Ανω AouaG'ot

,Λνω J{).::;t-:op!oc
, Λνω ΛοuσσΟL

ΛρμΠΟ'J,IOCC;

:\ poa.v(oc

ΑρμΠΟΙJ'/Ο:ζ, Ι{oc).:χμά.κι
Αρ ο ιχ.ν (ο:

Β:ί.λτα:

13:ί.λ-:ιχ.

DpuG'OCP~

Ήρυσά.ρι

Βι/.ιβΙνa.

Βιι.ιβΙvoc

Γι.&"ση.:χ.

Γl.:iσ-;-ρο:, Α γ.
Δεσινό
Δουμ::νOC
Δροσά... ο
Δρυμόι;

Δεσ~νό
Δουμενά,
Δροσoc..ο

Δρυμόι;
I\o:)'λ~9ών~o
Ko:μεvι:X.νoι
Κά.νδα:λος
Ko:σ ..&ίJ.ι

Kιxσ-:ρ~ά,
Kιf.-:ω Βι.a.σΙa.
Κά,τω Ζocχλωροu
Kc:ίτω ΛουσσοΙ
ΚΖ:ρπιν-ή
Κέρτεζ"η
Κλ::ιτορ(ιχ
ιο.εΙ-;ορ:χ.ς

Κορφές
ΚΡΙ'ιόφυ-;-oc
KρυoνCρι
Λocγοβοuvι
Λο:πocνο:γοΙ
ΛευκOCσιο
Λεχoύρ~
Αιβ:ί.ρ ..ζι
Λυκηόριο:
l\Ηvεσι
Μικρόι; ΓIOVTtocc;
Νά.σιoc
ΓIocyxpoc.. t
1Ίά.οι;
Πεόκο
Πλ&.κ~

Bi.OCG'toc;

Kιx.λJ.ιιpώνιo
Κα με'ΙιOC·ιοι, Δροβολοβό
Κά.·ιοο:ι.ος
Κο:σ-;-έλλι
Κιχ.σ-:ρι:Χ.

Κά... ω' Β'.ασΙα,

, Λνω

!'.lcvuzoctx:x.,

11ε-:όχι

(όχι Μον"ί; Αγ. Νικολά,ου)

Ζι'ιχλωρο,j (μόνο)

Κά...ω ΛουσσοΙ,
Κερ.. ιν"ί;

AO'JaLYob

(ΟΙι'ι-;υ .. ώΟ"φ,ο:ν ο:ν-;-ιρρ+,σεις)
Β ά.λτοζ, Ε,.W.ό9Uι.).Ο, Ka.fJ.tOέ:χ., (όχι "Ι) Κλει-;ορ(ι'ι).
lο.εΙΤΟΡΙΧζ
Κορ,φέι;
Κριν6ιΡUΤOC
Κρυονέρι
Λα"{οβο\Μ
Λο:πο:νο:γο(
Λευκά,σιο
Aqo,jpt, ΚεΡι'ισιOC, Σέλλι
Λιβά,ρ-;ζι, Αιβ&οι, Λιβι:ιρτζιν6

Λυκοόριο:, Κερο:σι:Χ., Σϊ.lJλιoc
"ΜποU'μo.uοκαc; (όχι το ΜOCνεσι)
~Iι)~?όι; ·Πόντ~&.ς, Kocpo,jcrt, Λομποκά.ς, Μεγ. Πoν~ιιf.ς"
ΝOCσιa.

Πο:Υ,φOC-;ΟΙ, ΓI~yκpoc"oc~Lxa., Κο:λόβια, Σι:Xi.ά., Σ-;-ενό

Δεχοuνocιίκcί Y.:X~ ΠοτOCμια (μόνο)
Πείικο
Πϊ.ιf.,:α;

Σειρέι:;

l1λα,:,α.νιώ-:ισσα., ΔΙγελι'ι, Σπα.ρ,:,ινοΙΙ
Π ροφ-ή':'"ljς Ηλίας, ΜουρΙκι
ΡωγοΙ
_
Σεφέι;, Αγ; ·Θεόυωροι, Α"{. Γεώργιος, Kp~'rIj

Π/.ιχτιχvι~)-:ισσC(

Πρoφ~τηι; H~.{ιxι:;
1)ωiΌΙ

~ΙΎOό~Ι

Σιγουνι

Σκοτο:v"l)

ΣΥ.Ο"ιXV"Ij, Αγ.. Γε:ώργιοι:;

ΤουρΜο"

ToυρM!)ιr;

Τρεχλό
ΦΙλιι'ι
ΦλιΧμπουρoc
Χόβο),'ΙJ
ΨωφΙοα:

ΦJ.ά.μποu~; .Νεοχώρι, ΟρΟολίΟι

Κοινό':'"lj-:cς
Ακρά,τα:

Βελί.ιΧ

:

ί,εόΥ.1)

Τρ εχt.ό , 4α.πά.Oε~α
ΦΙλ~oc;ΑΎ4 Θzό!)ωρo~, Ζευ"(ολα-;ιό, ΚcU.Uβια:, I\Io'J~ Αγ. ΑΟα'ιασ(ου
Kά::r.ω X6β~η, 'Άνω Χόβολ'ΙΙ
~:Δνώ Τρ!.Τ'.ό-::ψ.ιχ; 'Ανω Ψωψ(οci, Βα:συ.ικ+"

ΕΠΑΡΧΙΑ .ΑΙΙΊΑΑΕΙΑΣ
Οικισμοί
ΠΙΙργΩς (μόνο)
13ε1;Ι.ά.

Tρι..6-:α:~.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
----------------------------

(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ)
----' .

7Βθ9

Βο-j,,:,σιμος

Bou-:aLIJ.OC;
ΓΚΡ:;:ΙΚ'OCζ

Γκρ~Ικocς
Κ,,).ιβΙ-:-ης, K:::ρνΙ-;-πcι, Λ690ς
1\ά-;-ω Πο-;-ocωct (μόνο)

ΔιctΧοπ-τ-ό
Κcιt.ocμtiς
ΚΟ'Jν~νr;(ς

(μό',lr»

'Λγ, 'Λννcι '

Kρ~\"η

1\ρήν"Ι) , ~1~1ψόνι
Σ-;-cιuριct (μόνο)
lΊloνcι.σ-;-~pι

l\1cψ,οuσι~
1\1 oνcισ-:"ή Ρ ι

'Q~Ci"i
I1cιpcιaxs:u~

ΌCΙσ"l)

Πzp~θώρι
Π,:,έρ"l)
ΣuνΖρβό

Πε:?ωώρι
Λγ. Πcι'.-;-ελεήμο'locς (μόνο)
Σu'ιε:βρό
Kaσά.νεβcι (μόνο)

Πaρaσ,~ε:\)'ίj

XPUG~'JULO

Η ~ρoίισcι νcι Ο"l)μοσrzuθ.:ί σ-:ην EC('1)ΜZ p Looc της Ι(uβερν'ίjσεως,
Π ιΧ,,:,ρα,

17

Οκ-:ωβρΙοΙ)

1984

Ο ΝομctΡϊ.ηζ
ΕΊ'ΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

(Ο)

Ι\.aινό.η.α:ς λγΙα.ς, Τριc.ίδV:ζ Βοιω-:Ια.ς, γιoc ).6ΥΟ')ζ δημοσ(οu
σuμψέΡΟ'Jτος, υπέρ':"ερουζ .ης με-:α:λλεΙιχς.
Λιβ:Χόε:ι:i,

Aπόρρι'.jrη αΙτηCi'"1)ζ,'ά.Οε:ιocc; μετcιί.λεu-:ικών ερεuνών στην
11 "ι)νελ. Λάμπροu.

JI

141 ϊΒ/5.12.1984

ΡΙ(jJτηχε "Ι) c;ιΙτηCi'"1) της Π'ιjνεΜΠ'1)ς Π. Λά.μπροu, κα:τοΙκοu
Διστόμοu, περί ΧΟΡ'1)γ1)σεως ιχοείας διενεργ:::ίας μΖ-:σ.ίJ.εuτι
κών. ερευνών σε χώρο 520'.5 στρφμιΧτων στην περιοχή Ανoc
λήψεως ,,:,ou Δήμοu Λεβ:Χδέων, γιoc ,Myouc; όΊjμοσΙοu συμφέ
ρον--:ος, υπέρτ:::ροuς "Τις μ=τώ.i.ε:Ιαζ,

5. Δεκεμβρίου

.!ψ·9.

λϊ.όρριΦ'l)'ιχ~.~σf.ως ΧΙ'?"fιyήσε:ως ~!Ι:xς όιενεργεΙιχι; με-:α:λ
λευ-;-ι;,ών ε:ρεuνών σ.ην ΛιιηΙΕ Λ. ΙΙΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩ
ΝΟΣ ΓΕΩΙΨΙΟΣ Λ. ),ΙΙΙΑΡΛΟΣ.

Η' ΝΟ)ΙΑΡΧΗΣ BOIΩΊ'lA'~

του Ν. Δ/τος

210/73

Λ~πρ,ΟU.

νεργείας μετα:υ.ευ,ικών ερεuνών σε χώρο 4885. στρεμμιΧτων
στην r.εριοχ:ίι Tou Δ~μoυ Αρ&χοβα:::;, γιoc λόγους 81Jμοσ(ου
σuμφε:ροντcς, υπέρτε:ροuς, της -.μετιχλλεΙας.

Η NO~IAPXI-IΣ ΒΟΤΩ,Ί'[Α,Σ

Με "'1)\1 15075/5.12.1984. ιχπόφocCi'"1) της Νομάρχοu Βοιω
τ(οο;, που εκδ6θηκε: σύμφωνα με τις δια.ά.ξειζ' του ά.ρθροu 32
του Ν. Δ/.cς,210/73 «περΙ l\1εταλλεu.ικοU ΚώΟΙΚΟζ)), ~πoρ
ρΙψτηκε η ~ΙτηCi'"1) της lI'ηνελόmιι;, Π. Λά.μπρau, κ:χ.οΙκου
Διστόμοu, ϊ.ερΙ ΧΟΡ'fjyf,σ~ωζ ιΧοει:;ι:ς διενέργειιχς μετα:λλεu

..ικών ερεuνών σε χώρο 7; 795 σ~ρεμμ~,ων στην περιoχ~ "Τις
l(οΙ'Jότη--:ιχς ΑγΙας ι Αννα.ς Ν; Βοιωτ(ocς; για: λόγΟUζ O'YjtLoctou
συμφέροντος, υπέρ.ερους της με.ώj.εΙ"ζ.

Δε:κφβρΙου

1984

{11 )

Aϊ.όρριΨ"1J αί';'1)σ'ης χoρήyησrις ιΧρειιχς μεταλλευτικών ερεuνών
'στ-ήν ΙΊ'1)νελ. Λ#προu:
Η ΝΟ)ίΑΡΧΗΣ BOIΩrIΊ.IAΣ

15074/5.12.1984

ΧΡ. ΧΛΡΙΣΙΟΤ

,-

,Λ.;!-8. 9ϊ99

(13)

Α:πόΡΡΙ'f1J ιχ(τησ'ηζ

ioPYjY'1JCiYjC; ctoE~ixc; μετα.λλεUτικών ερευ

Η NOM.A:PXmJ· BOIΩrJ1IA~

ΧΡ .. ΧΑΡΙΣΙ0Τ

Με την

Λιβ:χοε'ιά, 5- Δ~κ:ψβpΙo~ 1984
,Η Noι.LGCρχ-ής

'Ιών Γεωργ. Λ. Μπάρ).ου, ΚΙXL l1'tjνΖλ. Γ., Μπ;Χρλοu.

Η Νομrί.ΡΧ't)ζ

Αρι·,9.. 150ί4

«περΙ Με.α:lj.s:uτικοU Κώοικος)), ΙΧϊ.ΟΡ

Ρ!?';'1):~ε 'η ιxL'IJCi'I) .ης ΛΠΜε Λ: ΙΙΩΞΙΤΛ:Ι· ΕΛΙΚΩΝΟΣ
ΓΕΩΡΓlOΣ Λ. ΜΠΛ'ΡΛΟΣ, π:;;ρΙ ΧΟΡΥιγ1)σεως α8εΙας διε

J\πόρριψ"l) ά.δεισ.ς διενέργειiς .!\1e:ΤΙΧλλεuτικών ερεuνών σ';'1)ν

5'

(1 ι2)

1\lε ';'1) 15032/5.12.1984 ιχπό(jJocση .ηζ Νομσ.ρχοu Βοιω
.Ιιχι;, nou εκσό(7)κε σύμφωνα: με: τις οια:--:ιΧζεις TOU άρθρου 32

(10)

Λιβα:δει~,-'

NoμCΊpΧ''ις

15032

HJSfι

Η Νομάρχ'ης
ΧΡ. ΧΛΡΙΣΙΟΥ

11.

1984

Gtπό:ρocσ'l) της Νομάρχοu ΒΟ'.ω

τΙocς που εκ~όΙΙ'1)κε σύμ(jJωνα: μ= ,,:,ις δ~α:-:~ξεΙζ ,:,ou ctρΟροΙ) 32
':'ou Ν. Δ/--:ος 21O/i3 «περί μεταλλεuτικοu Κώόικος)), σor.op

Λιβα:οειct,

ΔεκεμβρΙου

ΧΡ. ΧΑΡΙΣΙΟ)'

Η NO~BPXHΣΊ 130ωrT'l.ΑΣ
Με την

5

απόφιxσ"l) "Τις Νομάρχου Βοιω

τ(ας, που εκδόθηκε σύμφωνιχ με τις διιχτιΧξεις του αρΟρου

32

του Ν. Δ/τος 210/73 «περ( l\Iετ~λλεu,;ικοu Κώδικος)), ιχπορ
ρΙφθ'Yjκε':η ιχ(τηCi'"1) "Τις Πφελόϊ.ljς Π. Λάμπρου, κιχτοΙκοu

Διστόμ9U, περΙ ΧΟΡ1Jγ1)σεως ά.δειιχς διενέργειocς μεταλλs:υτL-.
κών ερε:υνών σε χώρο 8.890. σ.ρεμμά,:,ω ν σ':"Ijν "εριoχ~ της

;"Ιε ,:,ην 9799/5.12.1984 απόφΙΧσ'η της ΝομιΧρχου; 'Βοιω
τΙιχς ,που εκδ60rιr-ε' ~μφ~νlX με ,:,ι.ς Οια..ιΧξεις Tou άρθρου 32
,:,ου Ν. ΔΙ.ος 210/73 «περΙ MCT::ύJ.zu,LXou 'Κώδικος)), ~ΠOΡ
ρΙφ';'1)Κ: '1) α;ΙτηCi'"1),των:Γε~ργΙQU Λ. Μπά.ρλου XIXL ΠΤινελόΠ'1)ς
Γ. Μπαρλοu, περι ΧOΡYιyησεω;.~εΙας Οιε:.νε:.ργεΙας [-LCTαiJ,zu
,,:ικών ερ:uνών aZ"l~~~'5.389j25 ,στεμμά.των στην περιoχ~
ιιΚΑΡΑΚΟλΙΘΟΣ») Δήμοu ΔLστόμοu - ΒοιωτΙιχς, για; λ6-'
συμφέρον-:ος, υπερτέροuς της μεται.ι.ε(ιχς
,
(ιxρχιx~oι.oγικoυς ).

you.;" ~'1)μoσ(oυ

Λιβocδει~,

5 Δε-/.εμβρ(ου 1984

Η ΝομιΧρχης
ΧΡ. ΧΑΡΙΣΙΟΥ

.

εΦΗΜΕΡIΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥτεΡ,ΟΝ)

7890

Αρι-90••

Ap:~.

10539J84

x~(+,γψτι ιX~~Ι:Ι:; ι3;nιω; 9~rtJ.:7J'I.r;Cc-tI σ~o Γ(jώιΡϊΙC; K:xίaα,
ι:no Νφ.ό

.

TPQ'::07.'~i'tj'Tlj ο Ε.Ι". I~:,:,1Ib-;1j't':z; Κρua;;r,πr.,; Ν. J{:Ι:ΡaΙ ..σ:χ;.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΊ'ΣΑΣ

'E6Pfi:>.

Ρ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΈΒΡΟ)"

Με τη1

'10539/6.12.84

, Εχο'ι,,:ι:,; ιιr.όΦτι:

:χ;:":δ"χΠι W) Νο#ρχYi 'ΕCρο:.ι,

::0') t~..%S'l7I,~ σ-J;J.9ων:χ tJ.t

-r,c; ""ι.ι..~~~i;aι.:χτ&ξει;, ϊ.OPTιif,
·9ηι.ε ιX~t~x V-ΡU1ιωι;; 9:X1F'ιl.rI..dO'J' σ~o ΓώΡΊΙΟ l~ί::,.x .0')
\Ι:ι::.ιt~:.ι~fι '(Ι:Ι:

• .,,·,

Αί.tξ:Χ·/~F~:i::οι.'fj

'Q')

Νφ.(Ι'.) ''Ε&ρο:ι.

Αλεξ:XV~ρ'Ο~λη Q Δε-ι.. t;ι.6ρfο:ι

1984

Με ι.ντ'lλ:ή Ν σ..ι.~?"ι.η

.A!r'toΘ. Α.25853

aι~,;~ξει;
&:p-~ΡCι:.l 12 .00 ~. 1188/1981.
ςt?I-9. 22Ρ1984 :χ ..όΥ:χ.:-η 'Ο{ι) ~:I'/O'tΙΥ.οό Σ:ιμ60:J
λ(ω KP:J07:'tj('ή; ~ ΤΥι'Ι 'tι...,~:.:x 'r;:o ..o::otti ..ι:x,t ο; Οj:i:ι:'Iισ:,r.όι;
Eσω...;..~ly.Yι; r""'i'ρωία.; 'Υις Ί{Oι·/ό't'η.:ι:ς.
3. T'I'f~ ο:%'ρι-Θ. 3/221,1984 auμΥωψlj, ί/ώμ:η ..(Ι') l·... 't;;:~at:x
~.ό) Σ.:,Ι;J.60:.ιί.:,::ι 'G~ &P·9-F(.rJ 5 .c~ Ν. 1188/1981, rι .. Cι9:xσί
ιEjY.?{νo:.ι;~ την 22/1984 cr::6Ύ:χση ..:~ I(ιjΙIloΤ'ΙY.o1 Σ:Jμ6ι:rJxtO'J ~P:JO'ϊ.'lίir.l; ~ ';1'(1 eι;;o:~ 'OΡ~~::OΙ~Ι"t':ι:ι το &;:.ο.ρ: 2
ΤC1J Orr:ι:rI,σμO~ Εαωο;εΡΙΥ.r.ι; )"~ρεσΙ':ι;~ τη; Κ'Κνότη":Ζ; x:n
το or.o:t;> {U-Τ& Π,'l TFO::C';.Oi·tj'1η ilιI ω~ εξ-ής:

(15)

, Αρ-Θρο 2.
ΔΙC;ΙΥ.η"ΙΥ.δ Π ρo,ω';.(~..ό.
:Kλςi~o-; ΜΕ:

l'Ρcί::o::oίYι'1Yι .,.~ ΟΕΙ' .ηι;; Κοι·ι6nϊ':Χ; K'~ •• pCΊ:.l, Ν. Ηί.εί:Χ;.

Κλ&:~o; 11101
(1) ·9έcrrι με

Ο ΝΟΜΛΡΧΗΣ IlΛ!EIAΣ

ΜΙ2

r.r.:ΌΨr,:

1. Τι; ~ι:x....ιXξ!ι; .ω'ι &:Ρ'~ρων 12, 37: 38, 41 tω; 85,
228 Υ.:ΧΙ 324 ':i~J Ν. 1188/1981 «~pi ,~.:ιρώαεω; '00:> l{ώ~ι
Υ..οι;; Kιxτ:xaτάnω; ΠροαωΤ.1ΙΥnj ΟΤΑΗ.

2. Τιι; 21361/17.3:1970, 45882/131.5.1974

Κi:rΡ~ί.::,,:ι;,

ιtjI.'Jy.Aiι;rJt;

:>1rtJ

~Ι:Ι:"'Jr.ώ-Θ'/jΥJ~ σ.~

8/8 i

';.Ρ:χ:Υ.;:ΙΥ. δ CXT./';'w.
5. ' O)J% ':1:1: σ-;ι:.I"'μ.ίΧ ,:I(j'J y'rιJέXι:rJ YJ:Ι:Ι T~ aΙΥ.:ttολΟjlj~lχά:

~.~~ώ~ yjxt o;ι.~ ::r/ιήrI.f.~ σι. προσωπικό ';1'Ι; .:ι;ι/ω .. e.ρω 1\,,(j1"~
.';i"I'jt1x;, ~1f;πΙζQ'..ι;JJε::
.

EjΙ,ΡWG:.ιμ .'φ 50/84 ~'ί.ό9'Χ7l) .0') Κιι:.ιν. Σ~'tJJ600W.Ιι;rJ Κ:ι:'
"~r,i "ΡCιΠ07.0Iήπω; .01> OIF]T τη; Κοιν6-;ητ:ι;, ά;:ω~
αrΙ:Ι;):J;ΙΥ.ά ορΙζt"t1:rι σ' ,2I:J .. f" ώσ'r.~, 1) ~~ιXr-D.Pωaη Υ.:ι:ι a::xQ&:·

'1 ..,;:lο:.ι,

~:O'η 'r1iW .fJ.έnι,Υ1 των ιn:τ,ρcaιώY
ω; ~Υ.r.ι).Cf~ω;:

.aTJTf,; .,/~ Ιχ~1 α.() ιξfι;,

Μόνιμο Προσωπrι..ό.
ΔIoιy:ηny.~ Π ρααω::ΙΥ.Ι
00:) Kλά~o; ΜΕ1 ΔIΟIΥ.·ιιnΧ6;:

Ν~μ.6τ;'w

1984

1\lε ξ·I'ΟΟί.'Ι\ Νcμ&:ρχη
Ο Δt~:.ι-ΘU'/π.;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕ..<ΊΡΓΑ)ΚΑΡΑΚΟΣ

A:pl.fJ..

Β.18708

(17)

Tpαo.oίooioφ'/j Ο.ΕΗ·. Kot'/6t"r,.. :x; Φιιί.iY.ηj; Ν. Κ:χρ:"ί.α:χ;.
Ο NO~IAPXHΣ I~APΔITΣAΣ
ι ΕΧΟΥΟ;:Ζ; ΙJrnψ'/j:

Tι~; Qι,:ι;t&ξ.ειι; ':'D:J &.~-Θpo:ι 12 't'C'J Ν. 11188/1981..
Tηl ιχρ:-Θ. 198 αI'-'ό9:ι:,η ':'0'.> Il\iolvoo;~y.a1 Σ:J(J..~CtJλίι:tJ
Φιιλ:Ι:Μή; με. .'tjι fj;:Oi~ ':'?Q'::~ott!,:,:x: tJ ΟΡίr.. ~σμό; &ωn
P~Y.,)~ )"-.::η~'J'Ι:rι; τη; Κclvό ..'ιjΤ:Ι;;.

1.
2.

IβJ(lιt:

100-60.

-B-έσ-q (JJt. 6:x-Θμ.~; 100.-70.
,. β) KMao; MEJ'lO ΤιχνΙΥοιοl Υ.ι%Ι ,,(jW\1W 1;poσιιJT.'Iy'O&:
'ΜΙ:χ. (1) ·~έ'J!'t'ι μιηχ::rJιf'~'tI10~ r.ι3pι-mωι; μ.L 6~. 100- ,rιo.
Η .fJ..icη z,ι-;rι, ό-;ϊ:zri 'Mνω-Θ~Ι \U QΠΟIf'..a.φc:ιτc ..ρόr.o, x:x ..~γι.ίο;ι»!.
.'

(1)

ι ϊ) Κλ&Β:'ι; ΜΕ15 EIa'Π'ρnιτόpων:
Μ.ι& (1) ~ίaη μ4 ι,:ι:-Θ\JΙoU; 10ι>-&.

Η .:ιι::ιόψΜη ;~~ 'Ι':ι: aΨlι:.ι-9-εi στirι E~?ί3cσ τη; Κ:.ι-

6qNφεω;:

14

3. Τ'Ι)'1 ι:t1?~.fJ.. 3/27/1984 α:YιL9ωνη j>ιώ:,r.η .O'J l'Πιρεσ:ι.τ
Y.ι7.J ΣrJϊJ.~ο:.ιλWJ Τ{ιJ ιfr'~ΡO') 5 ';'0'.1 Ν. 1188/.1981, .:x-πC9:xai

, Aρ.fJ.p<ι 1.

ΜΙ:ι: (1) -B-~ (Jot. 6:ι:~μ.~;

ΔU~ΙΥ.'ι'jΤΙΥ.όι;.

Η ο;:::ι;ρo:j.,~ ν:ι: ΟηJ.~tε:.ι-9-εi απ;ι E91;μEf!a:x της Ky~ε.ρ

3. Τ'φ 50/84 αmψ:ι:σ'lj -;0:.1 KoQI'lcί'O~""jQ~ »~~(j:JλfO'J KιX.,.'O?!J')
.......1'( ,,;,ρC(;';!:...ι:lιφ..tω; TC1J ΟΕ)' >11; i?i~:x; !Κοl·,6τητ:ι:;.
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