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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ! ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕίΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΚΑ! ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Περί τροποποιήσεως τής W i p r i . 41689/456/10.9.1971 
κοινής υπουργικής αποφάσεως ώς αύ'τη έτροποποιήθη 
'μεταγενεστέρως, περί υπαγωγής εις τάς διατάξεις του 
Ν. 4171/1961 τουριστικής επενδύσεως τής Εταιρείας 
«ΚΕΡΚΥΡΑ-ΤΚΑΙ Τ Ο Τ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η 
Σ Ε Ι Σ ΔΑΣΙΑ»' Α.Ε 1 

Περί τροποποιήσεως τής υπ' άρι<8. Φ.0115.01/δ/ΑΣ 
447, από 16.9.1974, αποφάσεως του 'Υπουργού Εξωτε
ρικών και περί μεταΐβνδάσεως αρμοδιοτήτων προς ένά-
σκησιν εις τον Ύφυπουργον παρά τω 'Τπουργείω Εξω
τερικών» 2 

Περί εγκρίσεως τής επιστροφής ιμέχρι τής 14ης μεταμε
σημβρινής ώρας τής Δευτέρας (8.12.1975) εις την 
Δ/νσιν Κρατικών Λαχείων, τών άπωλήτων γραμματίων, 
ατινα δεν 'διετέθησαν ύπο τών άγορασάντων ταύτα πρα
κτόρων και λαχειοπωλών 3 

Περί δημοσιεύσεως εις τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 
τής από 20 Νοεμβρίου 1975 Σ Σ Ε τών Συντακτών Η μ ε 
ρησίων Εφημερίδων Αθηνών 4 

Π>ερί αυξήσεως τού ισχύοντος τιμολογίου αμοιβής τών 
φο·ρτ/τώιν ξηράς Ρεθύμνου κλπ 5 

Περί αυξήσεως του ισχύοντος τιμολογίο-υ αμοιβής τών 
Φθ'ρτ/τών ξηράς Ψαχνών 6 

Περί αυξήσεως του ισχύοντος τιμολογίου αμοιβής τών 
φορτ/τών ξηράς Φαρσάλων 7 

Περί προσθήκης μεταβατικής διατάξεως εν τέλει του Κα
νονισμού Συντάξεως Προνοίας, του Ταμείου Προνοίας 
και Επικουρικής 'Ασφαλίσεως προσωπικού 'Ιπποδρομιών. 8 

Περί χορηγήσεως εις τήν φαρμακοποών Εύαγγελίαν Να-
κούλα του 'Αθανασίου, άδειας φαρμακείου έν τω Δήμω 
Τιρνάβου Ν. Λαρίσης 9 

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του 

Οργανισμού τής 'Αγροτικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.10 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Περί'καθορισμού τιμής ξηρών καρπών βάσει αποδόσεως εις 
ψίχαν και φύρας φρύξεως τούτων 11 

Άρια. 6418. :D 

Περί τροποποιήσεως τής ύπ' αριθμ. 41689/456/10-9-1971 
κοινής Υπουργικής αποφάσεως ώς αυτή έτροποποιήθη 
μεταγενεστέρως, περί υπαγωγής εις τάς διατάξεις του Ν. 
4171/1961 τουριστικής επενδύσεως τής Εταιρείας « Κ Ε Ρ -
ΚΤΡΑ-Ι-ΚΑΙ Τ Ο Τ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΔΑ
Σ Ι Α » Α.Ε. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑ! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

"Εχοντες ύπ' όψει : 

1. Τήν ύπ' αριθμ. 41689/456/10-9-1971 άπόφασιν τών 
Υπουργών 'Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ώς αύ
τη έτροποποιήθη δια τής ύπ' αριθμ. 16344/Α4/456/20-8-
1973 όμοιας, περί υπαγωγής εις τάς διατάξεις τών άρθρων 
1 εως 4 του Ν. 4171/1961 ώς ούτος έτροποποιήθη ύπο του 
Ν.Δ. 4256/1962 τουριστικής επενδύσεως τής Εταιρείας 
«ΚΕΡΚΤΡΑ-Ι-ΚΑΙ Τ Ο Τ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ 
Δ Α Σ ί Α » Α.Ε., δια τήν συνέχισιν τών εργασιών του ανεγειρο
μένου εις θέσιν Δασία Κερκύρας, τουριστικού συγκροτήμα
τος Λ' τάξεως, δυναμικότητος 239 δωματίων, 442 κλινών, 
δαπάνης 62.840.000 δραχμών, μή συμπεριλαμβανομένης τής 
αξίας τού ιδιοκτήτου γηπέδου και τών γενομένων προ τής ε
νάρξεως ισχύος τής ώς άνω αποφάσεως δαπανών. 

2. Τάς άπο 8 'Ιανουαρίου 1973, 30 'Απριλίου 1974, 7 ' Ι 
ανουαρίου 1975 και 12 Αυγούστου 1975 αιτήσεις τής Ε τ α ι 
ρείας α Κ Ε Ρ Κ Τ Ρ Α - Ρ Κ Α Ι Τ Ο Τ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η 
Σ Ε Ι Σ ΔΑΣΙΑ» Α.Ε. περί τροποποιήσεως τής ύπ' αριθμ. 
41689/456/10-9-1971 κοινή, 'Τπουργικής αποφάσεως, ώς 
έτροποποιήθη μεταγενεστέρως, επί τ ω τέλει καθορισμού του 
ύψους τής δαπάνης τής δια ταύτης εγκριθείσης επενδύσεως 
της εις το ποσόν τών ένενήκοντα εκατομμυρίων (90.000.000) 
δραχμών (λόγω αυξήσεως τού κόστους) ώς και παρατάσεως 
τής έν αυτή καθοριζομένης προθεσμίας πραγματοποιήσεως 
τής έπενδύσεο:>ς μέχρι τής 30ής 'Απριλίου 1976. 

3. Τάς διατάξεις τών παραγράφων 7 και 8 τοΰ Ν.Δ. 916/ 
1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τοΰ Ν. 4171/ 
1961 «περί λήψεως γενικών μέτρων δια τήν ύποβοήθησιν 
τής αναπτύξεως τής Οικονομίας τής Χώρας». 

4. Τήν διάταξιν τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 
159/1975 ((περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τοΰ Ν. 
4171/1961 και άλλων τινών διατάξεων». 
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5. Την άπο 27 Αυγούστου 1975 σύμφωνον δια τήν έ'κ-
δοσιν της παρούσης γνωμοδότησιν της 'Επιτροπής του άρ
θρου 3 τοΰ Ν.Δ. 2687/1953 (παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 
4171/1961 ώς αντικατεστάθη υπό της παρ. 2 τοΰ άρθρου 1 
του Μ.Δ. 916/1971), άποφασίζομεν : 

"Αρθρον 1. 

Όρίζομεν το υψος της δαπάνης της επενδύσεως, περί ής 
ή ύπ' αριθ. 41689/456/10-9-1971 κοινήν 'Υπουργική άπό-
φασις δια τήν ίδρυσιν παρά της Εταιρίας « Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Ρ Κ Α Ι 
Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α ! Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΔΑΣΙΑ» Α.Ε. του
ριστικού συγκροτήματος Α' τάξεως λειτουργίας, δυναμι
κότητος 239 δωματίων, 442 κλινών, εις το ποσόν τών ένε-
νήκοντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών, μή συνυπο
λογιζομένης της αξίας τών ιδιοκτήτων οικοπέδων καί τών γε
νομένων μέχρι της ενάρξεως ισχύος της ώς άνω αποφάσεως 
δαπανών. 

7-p'jpOV Δ. 

Όρίζομεν τήν 30ην 'Απριλίου 1976 ώς ήμερομηνίαν άπο-
περατώσεως τοΰ εν παραγράφω 1 του άρθρου 1 της ύπ' αριθμ. 
41689/456/10-9-1971 κοινής Υπουργικής αποφάσεως του
ριστικού συγκροτήματος δυναμικότητος 239 δωματίων, 442 
κλινών. 

"Αρθρον 3. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν αϊ διατάξεις τής ύπ' αριθμ. 41689/ 

456/10-9-1971 κοινής 'Υπουργικής αποφάσεως ώς έτρο-

ποποιήθη δια τής ύπ' αριθμ. 16344/Α4/456/20-8-1973 ό

μοια· . 
"Αρθρον 4. 

Ή ισχύ, τής παρούσης άρχεται από τής δημοσιεύσεως της 

ει, τήν Έφημιερίδα τής Κυβερνήσεως. 

Ή παρούσα δημοσιευθήτω δια τής 'Εφημερίδος τής Κυ

βερνήσεως. 

Έ ν 'Αθήναις τη Νοεμβρίου 1975 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛϋΓΟΥΡΑΕ 

Ap.eS. Φ.010/1570/ΑΣ 471. (2) 

Περί τροποποιήσεως τής ύπ' αριθ. Φ. 0115.01/5/ΑΣ447, 
άπο 16.9.1974, αποφάσεως τοΰ 'Υπουργού 'Εξωτερικών 
καί περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων προς ένάσκησιν 
εις τον ' Γφυπουργον παρά τω Ύπουργείω 'Εξωτερικών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

"Εχοντες ύπ' όψει : 

1. Τάς διατάξεις τών άρθρίον 15, 24, 27 καί 28 τοΰ Ν.Δ. 
175/1973, «περί 'Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουργείου». 

2. Το Π.Δ. 396/1973, «πεοί θέσεως εν ίσχύΐ τών διατά

ξεων τοΰ Ν.Δ. 175/1973». 

3. Το Ν.Δ. 267/1974, «περί τροποποιήσεως καί συμπλη
ρώσεως τής περί 'Υπουργικού Συμβουλίου καί 'Υπουργείων 
Νομοθεσίας». 

4. Την ύπ' αριθ. Φ. 0115/7/ΑΣ 207, άπο 16.4.1974, 
άπόφασιν τοΰ έπί τών 'Εξωτερικών 'Υπουργού «περί ανα
διοργανώσεως τής Κεντρικής καί 'Εξωτερικής Υπηρεσίας 
τοΰ 'Υπουργείου Εξωτερικών». 

5. Τήν ύπ' αριθ. Φ. 0115.01/5/ΑΣ 447, άπο 16.9.1974, 
άπόφασιν ημών, ώς αύτη έτροποποιήθη μεταγενεστέρως. 

6. Τήν ανάγκην διασφαλίσεως τής ευρύθμου καί αποδο
τικής λειτουργίας τών 'Υπηρεσιών τοΰ 'Υπουργείου, ούς καί 
τής ταχείας διεκπεραιώσεως τών ανατιθεμένων αυταΐς υπο
θέσεων, άποφασίζομεν : 

Τροποποιοΰντες τήν ύπ' αριθ. Φ. 0115.01/5/ΑΣ 447, 
άπο 16.9.1974, ώς άνω ήμετέραν άπόφασιν, άντικαθιστώμεν 
τήν παράγραφον 2 τοΰ άρθρου 2, ώς ακολούθως : 

Εις τον Γ' Γενικον Διευθυντήν Διοικητικού, έπί πλέον 
τών έν τη προηγουμένη παραγράφω 1 αρμοδιοτήτων μετα
βιβάζεται έπί τ ή εντολή ' Η μ ώ ν : 

α) Ή ρύθμισις πάντων τών θεμάτων (πλην τής δι' εκ
δόσεως Π. Διαταγμάτων) τών αναφερομένων εις τήν ύπη-
ρεσιακήν κατάστασιν καί θέσιν τών υπαλλήλων Γενικών 
Θέσεων έπί βαθμώ 'Ακολούθου, τών ειδικών καί πάσης 
κατηγορίας θέσεο:>ν &'.πο τοΰ 6ου βαθμοΰ καί κατωτέρων τών 
έπί συμβάσει τών πάσης κατηγορίας ημερομισθίων καί έν 
γένει τών εκτάκτων υπαλλήλων καί τοΰ πάσης κατηγορίας 
ύπηρετικοΰ προσωπικού. "Οσον άφορα δμο^ς τήν έγκρισιν 
κανονικών ή αναρρωτικών άδειων, ó Γ' Γενικός Διευθυντής 
είναι αρμόδιος δια τήν έ'γκρισιν τών άδειων καί τών ύπαλ?^ή-
λων Γενικ.ών Θέσεων μέχρι τών έπί βαθμώ Γραμματέως 
Πρεσβείας ώς καί τών Ειδικών καί πάσης ετέρας κατηγο-
γορίας θέσεων άπο τοΰ 6ου βαθμοΰ καί ανωτέρων. 

β) Ή έ'κδοσις καί θεώρησις τών ίλληνικών διπλωματικών 
διαβατηρίων, πλην τών χορηγουμένων ε'ς τους υπαλλήλους 
τοΰ 'Υπουργείου τών 'Εξωτερικών. 

γ ) Ή έκδοσις εγκυκλίων διαταγών προς το προσωπικον 
ώς καί εκείνων δια τών οποίων διαβιβάζονται εντολέα 'Ημών 
ή τοΰ 'Υφυπουργού προς τους Προϊσταμένους τής Κεντρι
κής καί 'Εξωτερικής 'Υπηρεσίας. 

δ) Ή παροχή εξουσιοδοτήσεως χαρακτηρισμού καί απο
χαρακτηρισμού υπαλλήλων προς χειρισμον διαβαθμισμένου 
υλικού. 

ε) Ή έ'κδοσις αποφάσεων, περί χορηγήσεως προσαυξή
σεως μισθού, λόγω ευδόκιμου παραμονής έν τω αύτω βα
θμώ (τριετίαι). 

στ) Ί Ι έ'κδοσις πράξεων ή αποφάσεων, διχθέσεως πιστώ
σεων, εντολών ή εγκρίσεως προμηθειών, εκτελέσεως εργα
σιών εις βάρος τών άναγεγραμμένων έν τω Προϋπολογισμού 
πιστώσεων, ή έ'γκρισις τών αποτελεσμάτων διαγωνισμών 
ή Συμβάσεων έν γένει, ώς καί ή υπογραφή χρηματικών εν
ταλμάτων δια πάσης φύσεως δαπανάς καί καταλογιστικών 
πράξεων, έφ' δσον το κατά περίπτωσιν άντικείμενον δεν 
ύπερβαίνη το ποσόν τοΰ 1.000.000 δρχ. 

ζ) Ή ρύθμισις γενικώς τών μετά τών 'Αρχών τής 'Εξω
τερικής 'Υπηρεσίας Διπλωματικών Ταχυδρομείων ώς καί 
η μέριμνα δια τήν λειτουργίαν τούτων, ή ρύθμισις δέ τών 
τακτικών τοιούτων εις τον Προϊστάμενον τής Διευθύνσεως 
Αρχείων. 'Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος τοΰ Γ' 
Γενικού Διευθυντού, ή ρύθμισις τών μετά τών 'Αρχών τής 
Έξο;>τερικήε^ 'Υπηρεσίας Ταχυδρομείων ανατίθεται εις τον 
πχρά τη Διευθύνσει 'Αρχείων Προϊστάμενον ταύτης. 

Ή παρούσα δημοσιευθήτω δια τής 'Εφημερίδος τής Κυ
βερνήσεως. 

Έ ν 'Αθήναις τη 3 Δεκεμβρίου 1975 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΒ3ΗΤΡΕΟΣ: » s n s T S ï o s 

'Api*. Κ.15451/830. (3) 

Περί εγκρίσεως τής επιστροφής μέχρι τής 14ης μεταμε
σημβρινής ώρας τής Δευτέρας (8.12.1975), εις τήν Δ/ 
σιν Κρατικών Λαχείων, τών άπωλήτων γραμματίων, 
άτινα δεν διετέθησαν υπό τών άγορασάντων ταΰτα πρα
κτόρων καί λαχειοπωλών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

"Εχοντες ύπ' όψει : 

1. Τάς διατάξεις τοΰ A.N. 2038/1939 «περί τροποποιή
σεως τών διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων». 

2. Τήν σύμφωνον γνώμην τής Διοικούσης Ε π ι τ ρ ο π ή ς 
Κρατικών Λαχείων έξενεχθείσαν κατά τήν συνεδρίασιν αυτής 
τής 4ης Δεκεμβρίου 1975. 

3. Τήν ύπ' αριθ. Δ. 7252 άπο 26 Νοεμβρίου 1974 άπό
φασιν τοΰ 'Υπουργού Οικονομικών, περί μεταβιβάσεως αρμο
διοτήτων εις τους 'Υφυπουργούς Οικονομικών, άποφασί
ζομεν : 

http://Ap.eS
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Έγκρίνομεν, ειδικώς δια την τρέχουσαν 49ην έκδοσιν τοΰ 
Λαϊκού Λαχείου, την έπιστροφήν μέχρι της 14ης μεταμε
σημβρινής ώρας της Δευτέρας (8.12.1975), εις την Δ/νσιν 
Κρατικών Λαχείων, τών άπωλήτων γραμματίων, άτινα δεν 
διετέθησαν ύπο τών άγορασάντων ταΰτα πρακτόρων και 
λαχειοπωλών. 

Ή παρούσα δημοσιευθήτω δια της 'Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως. 

Έν 'Αθήναις τ/j 5 Δεκεμβρίου 1975 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΛΝΒΙΙΟΥΛΟε 

Άριί. SB367/10666. (4) 

Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
της άπο 20 Νοεμβρίου 1975 Σ Σ Ε τών Συντακτών 
Ημερησίων 'Εφημερίδων Αθηνών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

έχοντες υπ όψει : 

α) Τάς διατάξεις του Ν. 3239/55, ως έτροποποιήθησαν 
και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως υπό τών Ν. Δ/των 
3755/57, 186/69, 1198/72 και 73/74, άποφασίζομεν : 
"Οπως δημοσιευθή εις την 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

ή εν θέματι Σ Σ Ε κατατεθείσα ήμΐν την 26.11.1975 συντα
χθέντος προς τούτο του υπ' αριθ. 1556/26.11.1975 πρακτικού 
καταθέσεως, ήτις έχει ώς ακολούθως : 

Σ Γ Λ Λ Ο Π Κ Η Σ Τ Μ Β Α Σ Ι Σ τής 20-11-75 

Περί τών ό'ρων άμοΐβή, και εργασίας τών Συντακτών 
'Ημερησίων 'Εφημερίδων 'Αθηνών. 

'Εν 'Αθήναις σήμερον την 29ήν Νοεμβρίου 1975, μεταξύ 
άφ' ενός μεν τής Ε ν ώ σ ε ω ς 'Ιδιοκτητών 'Ημερησίων ' Ε φ η 
μερίδων 'Αθηνών έδρευούσης ενταύθα (οδός Βουκουρεστίου 
αριθ. 11) νομίμως εκπροσωπούμενης συμφώνως προς την 
άπο 2.7.75 άπόφασιν τής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 
τών μελών τ η Λ και την άπο 12.11.75 άπόφασιν του Διοικη
τικού Συμβουλίου αυτής υπό τών κ.κ. 'Αθανασίου Μπότση, 
άναπληροΰντος τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου 
και Χρήστου Λαμπράκη, Γραμματέως, άφ' έτερου δε τή ; 
Ενώσεως Συντακτών Ήμ~ρησίων 'Εφημερίδων 'Αθηνών 
έδρευούσης ενταύθα (οδός 'Ακαδημίας αριθ. 20) νομίμως 
έκθροσωπουμένης συμφώνως προς την άπο 26.2.75 άπό
φασιν τής Γενικής Συνελεύσεως τών μ~λών της καί τήν 
άπο 18.11.75 άπόφασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου αυτής 
υπό τών κ.κ. Σπυρίδωνος Γιαννάτου, Προέδρου καί Γεωργίου 
Κα>λίστρου, Γεν. Γραμματέας τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
αυτής, απεφασίσθη ή υπογραφή τής παρούσης Συλλογικής 
Συμβάσεως 'Εργασίχς, δι' ής καθορίζονται τα κάτωθι, : 

1. Τά κατώτατα δρια τών βασικών μηνιαίων μισθών 
τών Συντακτών-μελών τής Ε . Σ . Η . Ε . Α . τών απασχολου
μένων εις τάς 'Ημερησίας Εφημερίδας Άθηνών-μέλη 
τής Ε.Ι.Η.Ε.Α., έχουν ώς ακολούθως : 

Κατά 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

το 
» 
» 
)) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Έ τ η 

Ιον 
2ον 
3ον & 
δον & 
7ον & 
9ον & 

l lov & 
13ον & 
15ον & 
17ον & 

4ον 
δον 
δον 

ΙΟον 
12ον 
14ον 
16ον 
18ον 

19ον & 20ÒV 

Εσωτερικοί 

6.000 
8.000 
8.750 
9.500 

10.250 
11.000 
11.750 
12.500 
13.250 
14.000 
15.000 

'Εξωτερικοί 

5.500 
6.500 
7.100 
7.800 
8.400 
9.000 
9.600 

10.200 
10.800 
11.400 
12.000 

2. Καθ' εκαστον έπόμ~νον τοΰ 20οΰ έτους υπηρεσίας 
καί προϋπηρεσίας, τα ώς άνω τελευταία κλ.ιμάκια βασικών 
μισθών δρχ. 15.000 και 12.000 αυξάνονται αντιστοίχως 
κατά 500 καί 400 δραχμάς μέχρι συμπληρώσεως ποσοΰ 
δρχ. 20.000 δια τους εσωτερικούς συντάκτας καί δραχμάς 
18.000 δια τους εξωτερικούς συντάκτας. 

3. Οι ώς ανω βασικοί μισθοί προσαυξάνονται δι' επιδό
ματος ώς κάτωθι : 

α) Ε π ι δ ό μ α τ ο ς οικογενειών βαρών έκ ποσοστού 1 0 % 
δια τήν μη συνταξιοδοτουμένην καί μη ασκούσαν βιοπορ.-
στικον επάγγελμα σύζυγον καί 5 % δι' εκαστον καί μέχρι 
τριών τέκνων, έφ' όσον τα εκ τούτων άρρενα ε.ϊναι ηλικίας 
κάτω τών 18 ετών τα δε θήλεα κάτω τών 20 ετών συμπεπλη-
ρωμένων καί δεν εργάζονται. Εις περίπτωσιν όμως καθ' ην 
τα τέκνα-άρρενα ή θήλεα-σπουδάζουν, ή έπιδότησις παρα
τείνεται επί τριετίαν. 

β) Ε π ι δ ό μ α τ ο ς εξ 2 0 % δια τους δ-ευθυντάς καί άρχι-
συντάκτας καί εκ 10 % δια τους άρθρογράφους-σχολιαστάς 
καί τους συντάκτας ύλης. 

γ ) Ε π ι δ ό μ α τ ο ς πολυετούς υπηρεσίας εκ 5 % δι' έκάστην 
πενταετίαν παραμονής εις τον αυτόν έργοδότην καί μέχρι 
τής συμπληρώσεως τριών πενταετίων. 

4. Συντάκτης όστις τυχόν άναπληροΐ έτερον συντάκτην 
τελούντα έν ετησία κανονική αδεία, δικαιούται προσθέτου 
αμοιβής αναλόγου τών ημερών αναπληρώσεως καί υπολογιζό
μενης επί τοΰ τής πορούσης προβλεπομένου βασικού μη
νιαίου μισθοΰ του (τοΰ άναπληροΰντος), άνευ επιδομάτων. 

5. Συντάκτης τυχών υποτροφίας εκ ¡ιερούς του Κράτους 
ή έτερου γνωστού οργανισμού ή ιδρύματος, δικαιούται \ά 
άπουσιάζη εκ τής εργασίας του. θεωρούμενος ώς τελών 
εν άδεια άνευ αποδοχών, καί έν:ανέρχεται μετά το 
πέρας τής υποτροφίας εις τήν έργασίαν του άφ' όσον ή εκ 
τής αιτίας ταύτης απουσία του έγένετο τή εγκρισει τής 
Ε.Σ.Η.Ε.Α. , καί διήρκεσε ουχί πλέον τοΰ έτους, <ό δε 
εργοδότης π-ροειδοποιήθη εγγράφως δια τήν άπουσίαν r.oi 
τήν σύμφωνον γνώμην τής Ε.Σ.Η.Ε.Α. , προ ενός τουλά
χιστον μηνός. 

6. Αϊ έορταί τών θεοφανείων, τής 2οης Μαρτίου, τοΰ 
'Αγίου Πνεύματος, τής 28ης 'Οκτωβρίου καί τής 26ης 
Δεκεμβρίου είναι έφ' έξης ύπόχρεωτικαί άργίαι δια τους 
συντάκτας τους απασχολουμένους εις τάς 'Εφημερίδας. 

7. Ή εργασία τών συντακτών τών 7-ρωϊνών καί απογευ
ματινών Εφημερίδων θα περατοΰται τήν 12ην μεσονύκτιον 
ώραν, εις δε τάς άπογευματινάς θα άρχεται τήν 4ην π.μ., 
θα ύπάρχη δμως επτάωρος υποχρεωτική διακοπή τής 
εργασίας τοΰ αύτοΰ συντάκτου άπο τοΰ πέρατος τής προ 
τοΰ μεσονυκτίου εργασίας του. 

8. Έ κ τοΰ ύπο τών 'Εφημερίδων απασχολουμένου 
συντακτικού προσωπικού, ποσοστον ογδοήκοντα τοις εκατόν 
( 8 0 % ) δέον να είναι μέλη τής Ε Σ Η Ε Α . 

9. Τυχόν καταβαλλόμεναι άποδοχαί άνώτεραι τών υπό 
τής παρούσης καθοριζομένων διατηρούνται μέχρι τής καθ' 
οιονδήποτε τρόπον καλύψεα>ς των. 

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν α'ι μή άντικείοιεναι τή παρούση 
διατάξεις τών ύπ' άοιθμ. 34/1964 (ΦΕΚ τ.Β'/468/23.10.64), 
14/1966 (ΦΕΚ τ.Β')/245/23.4.1966) καί 48/1974 (ΦΕΚ 
τ.Β'/1266/3.12.1974) αποφάσεων τοΰ Δ Δ Δ Δ 'Αθηνών. 

11. Ή ισχύς τής παρούσης άρχεται άπο τής 1ης Νοεμ
βρίου 1975, ή δε διάρκεια της συμφωνείται ενός έτους. 

Ή παρούσα δημοσιευθήτω δια τής Εφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως. 

Έ ν 'Αθήναις τή 3 Δεκεμβρίου 1975 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΚεΤΑΝΤΙΝΟΕ A A S K A P M S 
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Apt*. 48076/9898. (δ) 

Περί αυξήσεως του ισχύοντος τιμολογίου αμοιβής φορτ/τών 
ξηράς Ρεθύμνου κλπ. 

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 
"Εχοντες ύπ' όψει : 

α) Τάς διατάξεις του άρθρου 39 τοΰ Ν. 3239/55. 
β) Τ ας διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 175/73 «περί Υπουργικού 

Συμβουλίου καί Υπουργείων», τεθείσας εν ίσχύι δια τοΰ 
Π.Δ. 396/73. 

γ ) Τάς διατάξεις τοΰ Β.Δ. 711/70 (ΦΕΚ 116 τ .Β' της 
4.2.74) αποφάσεως Υπουργού 'Απασχολήσεως «περί μετα
βιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τον Γ3ν. Γραμματέα, Γεν. 
ΔιευΘυντήν, Προϊσταμένους Διευθύνσεων καί Υπηρεσιών 
καί Προϊσταμένους Τμημάτων Υπουργείου 'Απασχολή
σεως. 

δ) Τό, δια της ύ;.' αριθ. 41/25.10.1975 αναφοράς της 
Προέδρου της 'Επιτροπής Ρυθμίσεως Χορτ/σεων ξηράς 
Ρεθύμνης υποβληθέν ήμΐν άντίγραφον πρακτικού της ύπ' 
αριθ. 12/15.9.1975 συνεδριάσεως της 'Επιτροπής ταύτης, 
περί αυξήσεως τοΰ ισχύοντος τιμολογίου αμοιβής των 
φορτ/τών ξηράς Ρεθύμνου κατά ποσοστον 25 % κλπ.. 
σ:~. φασίζομεν : 

'Αποδεχόμενοι την εν τω ανωτέρω πρακτικώ τής Ε π ι 
τροπής Ρυθμίσεως Φορτ/σεων ξηράς Ρεθύμνου διατυπου-
μένην πρότασιν αυτής έγκρίνομεν τ ' ακόλουθα : 

α) Τήν αΰξησιν τοΰ ισχύοντος τιμολογίου αμοιβής των 
φορτ/τών ξηράς Ρεθύμνου κατά ποσοστον ε'ίκοσι πέντε 
επί τοις εκατόν (25 %) καί 

β) Προς διευκόλυνση/ τών συναλλαγών όπως αϊ εκ της 
εφαρμογής τής παρούσης προκύπτουσαι τιμαί έφ' όσον 
μεν καταλήγουσιν εις κλάσμα δραχμής άνω τών 50 λεπτών 
στρογγυλοποιούνται είς τήν αμέσως ε7:ομένην άκεραίαν 
μονάδα, έφ' όο-ον δε καταλήγουνσιν είς κλάσμ,α δραχμής 
κάτω τών 50 λεπτών στρογγυλοποιούνται είς τήν αυτήν 
άκεραίαν μονάδα. 

Ή παρούσα δημοσιευθήτω δια τής 'Εφημερίδος τής 
Κυβερνήσεοος. 

Έ ν 'Αθήναις τή 4 Δεκεμ.βρίου 1975 

Ό Γενικός Γραμματεύς 
Κ. Μ Α Λ Α Τ Ε Σ Τ Α Σ 

'Apt*. 525:24/1068!. (6) 

Περί αυξήσεως τοΰ ισχύοντος τιμολογίου αμοιβής τών Φορ/ 
τών ξηράς Ψαχνών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

"Εχοντες ύπ' όψει : 

1. Τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 39 τοΰ Ν. 3239/55. 
2. Τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 175/73 «περί Υπουργικού 

Συμβουλίου καί Υπουργείων», τεθείσας έν Ίσχύι δια τοΰ 
Π Λ . 396/73. 

3. Tàc διατάξεις τοΰ Β.Δ. 711/70 έν ουνδυασμώ προς τάς 
τοιαύτας τής ύπ' αριθ. 3347/434/1974 (ΦΕΚ 116 τ. Β' τής 
4.2.74) αποφάσεως τοΰ Υπουργού 'Απασχολήσεως, περί 
μεταβιβάσεως άρμ.οδιοτήτ<»ν είς τον Γενικόν Γραμματέα, 
Γεν. ΔιευΘυντήν, Προϊσταμένους Δ/νσεων καί Υπηρεσιών 
καί Προϊσταμένους Τμημάτων Υπουργείου Άποσχολή-
σεως». 

4. Τό δια τής ύπ' αριθ. 35/3.10.75 αναφοράς τοΰ Προέδρου 
τής 'Επιτροπής Ρυθμίσεως Φορτ/σεων Ξηράς Χαλκίδος 
υποβληθέν ήμΐν πρακτικόν τής ύπ' αριθ. 6/29.9.75 συνε
δριάσεως τής 'Επιτροπής ταύτης, περί αυξήσεως τοΰ ισχύ

οντος τιμολογίου αμοιβής φορτ/τών ξηράς Ψαχνών κατά 
ποσοστον 25 %. 

5. Τήν κατά τήν συνεδρίασιν τής 17.10.75 τοΰ Τμήματος 
Διακανονισμού 'Εργασίας τοΰ Α . Σ . Ε . διατυπωθεΐσαν γνώ-
μην αύτοΰ, άποφασίζομ,εν : 

'Αποδεχόμενοι τήν έν τώ ανωτέρω πρακτικώ τής 'Επιτρο
πής Ρυθμίσεως Φορτ/σεων Ξηράς Χαλκίδος διατυπουμένην 
πρότασιν αυτής έγκρίνομεν τήν αΰξησιν τοΰ 'ισχύοντος τιμο
λογίου αμοιβής τών Φορτ/τών ξηράς Ψαχνών κατά ποσοστον 
είκοσι πέντε έπί τοις εκατόν (25 % ) . 

Ή παρούσα δημοσιευθήτω δια τής 'Εφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως. 

Έ ν 'Αθήναις τή 4 Δεκεμβρίου 1975 

Ό Γενικός Γραμματεύς 
Κ. ΜΑΛΑΣΤΕΑΣ 

'Api*. 5O247/10S5O. (7) 

Περί αύξήσείος τοΰ 'ισχύοντος τιμολογίου άμιοιβής τών φορτ/ 
τών ξηράς Φαρσάλων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 

"Εχοντες ύπ' Οψει : 

α) Τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 39 τοΰ Ν. 3239/55. 
β) Τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 175/73 «περί Υπουργικού 

Συμβουλίου καί Υπουργείων», τεθείσας έν Ίσχύι δια τοΰ 
Π.Δ. 396/73. 

γ ) Τ ας διατάξεις τοΰ Β.Δ. 711/70 έν συνδυασμώ προς 
τάς τοιαύτας τής ύπ' αριθ. 3847/434/1974 (ΦΕΚ 116 τ . 
Β ' τής 4.2.74) αποφάσεως Υπουργού 'Απασχολήσεως «περί 
μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων είς τόν Γενικόν Γραμματέα 
Γεν. ΔιευΘυντήν, Προϊσταμένους Διευθύνσεων καί Υπηρε
σιών καί Προϊσταμένους Τμημάτων Υπουργείου Α π α σ χ ο 
λήσεως». 

δ) Τό, δια τής ύπ' αριθ. 2/15.11.1975 αναφοράς τοΰ 
Προέδρου τής 'Επιτροπής Ρυθμίσεως Φορτ/σεων Ξηράς 
Φαρσάλων υποβληθέν ήμΐν άντίγραφον πρακτικοΰ τής ύπ' 
άρεθ. 3/3.10.1975 συ\εδριάσεως τής 'Επιτροπής ταύτης, 
περί αυξήσεως τοΰ ισχύοντος τιμολογίου αμοιβής τών 
φορτ/τών ξηράς Φαρσάλων κατά ποσοστον τριάκοντα επι 
τοις έκο'.τόν (30 % ) , άποφασίζομεν : 

'Αποδεχόμενοι έν μέρει τήν έν τω ανωτέρω πρακτικώ τής 
'Επιτροπής Ρυθμίσεως Φορτ/σεων Ξηράς Φαρσάλων, δια
τυπουμένην πρότασιν αυτής, έγκρίνομεν τήν αΰξησιν τοΰ 
ισχύοντος τιμολογίου αμοιβής τών φορτ/σεων ξηράς Φαρ
σάλων κατά ποσοστον εικοσιν έπί τοις εκατόν (20 % ) . 

Ή παροΰσα δημοσιευθήτω δια τής 'Εφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως. 

'Εν 'Αθήναις τή 4 Δεκεμβρίου 1975 

'Εντολή Υπουργού 
Ό Γεν. Γραμματεύς 
Κ. Μ Α Λ Α Τ Ε Σ Τ Α Σ 

Άρι*. 103/3/4216 (8) 

Περί προσθήκης μεταβατικής διατάξεως έν τέλει τοΰ Κα
νονισμού Συντάξεως Προνοίας τοΰ Ταμείου Προνοίας 
καί 'Επικουρικής 'Ασφαλίσεως Προσωπικού Ι π π ο 
δρομιών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

"Εχοντες ύπ' όψει : 

1. Τάς διατάξεις : 

α) Τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 5 τοΰ A.N. 2276/1940 «περί 
συστάσεως Ταμείου Προνοίας καί 'Επικουρικής 'Ασφαλί
σεως Προσωπικού Ιπποδρομιών». 

β) Τοΰ άρθρου 42 τοΰ Ν. Δ/τος 175/1973 «περί Υπουρ
γικού Συμβουλίου καί Υπουργείων», τεθέντος έν ίσχύι 
δια τοΰ ύπ' αριθ. 396/1973 Π. Δ/τος. 

γ ) Τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν. Δ/τος 1379/1973 
«περί Συμβουλίων καί 'Επιτροπών αρμοδιότητος Υπουρ
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών». 
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2. Γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 
Προνοίας και 'Επικουρικής 'Ασφαλίσεως Προσωπικού 
'Ιπποδρομιών, ύποβληθεϊσαν ήμϊν δια της ύπ' αριθ. 861 
άπα 14 Νοεμβρίου 1975 αναφοράς αύτοΰ, άποφασίζομεν : 

Έ ν τέλει του Κανονισμού Συντάξεως καί Προνοίας του 
Ταμείου Προνοίας και 'Επικουρικής 'Ασφαλίσεως Προ
σωπικού 'Ιπποδρομιών προστίθεται μεταβατική διάταξις 
έχουσα ως ακολούθως : 

Μεταβατική Διάταξις. 

1. Ήσφαλισμένοι του Ταμείου υπό μίαν τών ιδιοτήτων, 
περί ών το άρθρον 3 του Καταοτατικου του Ταμείου, δύ-
\œ ται, δι' αιτήσεως των υποβαλλομένης εντός ανατρεπτικής 
προθεσμίας τριών (3) μηνών άπο τής δημοσιεύσεως τής 
π χ ( Ά σ η ς , να άναγνωρίσωσι τήν κατά το άρθρον 4 του 
Κανονισμού Παροχών προϋπηρεσίαν τών. 

2. Ή ά\αγνώρισις πραγματοποιείται επί τή καταβολή 
ποσοστού 8 % έπί τών, κατά τον χρόνον τής υποβολής τής 
: ε / ί αναγνωρίσεως αιτήσεως, τακτικών αποδοχών, τής 
α>αγ\ωρισθείοης ιδιότητος τοΰ ήσφαλισμένου. 

3. Τό, δια τήν άναγνώρισιν, ποσόν καταβάλλεται κατά 
τά έν άρθρω 8 τοΰ ΚανοΜσμοΰ Παροχών οριζόμενα. 

Έ ν 'Αθήναις τή 24 Νοεμβρίου 1975 
ο'ϊΠογρΓΟ* 

Κ. ΧΡΥΣΑ^ΘΟΠΟΥΛΟΣ 

Ά ρ ι * . οΐχ. 17625 (9) 

Περί χορηγήσεως εις τήν φαρμακοποιον Εύαγγελίαν Να-
κούλα τοΰ 'Αθανασίου άδειας ιδρύσεως φαρμακείου 
έν τω Δήμω Τιρνάβου Ν. Λαρίσης. 

Ο Ν Ο Μ Α Ρ Χ Η Σ Λ Α Ρ Ι Σ Η Σ 

Δια τής ύπ' αριθμ. 17163/28.11.75 αποφάσεως Νομαρ-
ίας Λαρίσης εκδοθείσης δυνάμει τών διατάξεων τών άρθρων 

5, 8 xcà 33 τοΰ Ν. 3607/32, τοΰ A.N. 972/46, τών άρθρων 
1, 2 καί 9 τοΰ A.N. 517/68 τοΰ Ν. 3200/55 και τοΰ εις 
έκτέλεσιν αύτοΰ εκδοθέντος άπο 28.6.55 Β. Δ/τος, τοΰ 
Ν. 3529/59 έχορηγήθη εις τήν επιστήμονα Φαρμακοποιον 
Εύαγγελίαν Νακούλα τοΰ 'Αθανασίου έχουσαν τα νόμιμα 
προσόντα τοΰ μετέρχεσθαι το φαρμακευτικον επάγγελμα 
εν Ελλάδι, άδεια 'ιδρύσεως φαρμακείου έν τω Δήμω Τιρ
νάβου. 

Έ ν Λαρίση τή 1 Δεκεμβρίου 1975 

Ε ν τ ο λ ή Νομάρχου 

Ό Διευθυντής 

X P . Ε Υ Σ Τ Α Θ Ι Ο Υ 

(10) 

Περί τροποποιήσεο^ς καί συμπληρώσεως διατάξεων τοΰ 

'Οργανισμού τής 'Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος. 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Το Διοικητικον Συμβούλιον τής 'Αγροτικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, έχον ύπ' όψει του τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 1 
τοΰ Ν.Δ. 179/1974 (ΦΕΚ Α' 344/18.11.74) αποφασίζει 
(Συνεδρίαι 20/16.10.75 καί 21/30.10.75) τάς κάτωθι τρο
ποποιήσεις καί συμπληρώσεις διατάξεων τοΰ έν ίσχύί 'Ορ
γανισμού Α.Τ.Ε. 

"Αρθρον 1. 

1. Εις τήν παράγραφον 2 τοΰ άρθρου 127 τοΰ'Οργανισμοΰ 
τής Α Τ Ε καί μετά το εδάφιον Α (ΦΕΚ Β' 1047/24.9.75) 
προστίθεται νέον εδάφιον ύπ' αριθ. VI έχον ώς ακολούθως : 

«VI. 'Εάν κατά τον χρόνον τής αποχωρήσεως των, ο'ι 
καταληφθέντες ή καταλαμβανόμενοι ύπο τών νέων ορίων η
λικίας (60, 62 καί 63 ετών ), δεν λαμβάνουν πλήρη έπικούρησιν 
καί πλήρες έφ' άπαξ βοήθημα Προνοίας, ή διαφορά κατά τά 
υπολειπόμενα ποσοστά, τά αντιστοιχούντα μόνον εις τον 
χρόνον άπο τής εξόδου εκ τής ένεργοΰ υπηρεσίας μέχρι συμ

πληρώσεως τών χρονικών προϋποθέσεων απονομής πλήρους 
έφ' άπαξ βοηθήματος Προνοίας, κατά το Καταστατικον τοΰ 
Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Α.Τ.Ε. , καί ή διαφορά 
μέχρι τοΰ ποσοΰ τής πλήρους έπικουρήσεως, κατά τον οι
κείο ν Κανονισμον του Ταμείου 'Υγείας τών 'Υπαλλήλων τής 
Α.Τ.Ε, καταβάλλονται ύπο τών Ταμείων τούτων, έπί τή βά
σει τοΰ κατά τον χρόνον πληρώσεως τών προϋποθέσεων ισχύ
οντος μισθολογίου, κατά τά.ς διατάξεις τοΰ Καταστατικού 
καί Κανονισμού τών Ταμ.είων καί ύπο τους λοιπούς δρους τής 
παραγρ. 2, τοΰ παρόντος άρθρου, άμα τή συμπληρώσει τών 
νομίμων προϋποθέσεων καί κατά τον χρόνον τής συμπληρώ
σεως αυτών, μη δυνάμενον νά ύπερβή κατά πάσαν περίπτωσιν 
το 65ον έτος τής ηλικίας τών απερχομένων υπαλλήλων. 

Έ ν περιπτώσει μη συνδρομής τών νομίμων προϋποθέσεων, 
προς λήψιν πλήρους έπικουρήσεως καί έφ' άπαξ Βοηθήμα
τος Προνοίας μέχρι τής συμπληρώσεως τοΰ 65ου έτους τής 
ηλικίας ή επελεύσεως θανάτου καταβάλλεται ή μέχρι τοΰ 
χρόνου τούτου προκύπτουσα διαφορά. 

Ό χρόνος άπο τής αποχωρήσεως τοΰ υπαλλήλου, βάσει 
τών ισχυόντων νέων ορίων ηλικίας, μέχρι τής συμπληρώ
σεως τών νομίμων προϋποθέσεων καί αποκλειστικώς μόνον 
δια τήν λήψιν τοΰ συμπληρωματικού βοηθήματος έπικουρή
σεως καί έφ' άπαξ βοηθήματος, λογίζεται ώς χρόνος πρα-
γμ.ατικής παρά τή Α Τ Ε υπηρεσίας». 

Άρθρον 2. 

1. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 38 τοΰ 'Οργανισμού, αν
τικαθίσταται ώς ακολούθως : 

1. Ό κλάδος Οικονομικών περιλαμβάνει πέραν τών θέ
σεων τών Διευθυντών καί 'Υποδιευθυντών καί τάς έπομένας 
θέσεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έξης : 

Θέσεις 

Έ π ί βαθμώ Τμηματάρχου 400 
Έ π ί βαθμοϊς Άρχιλογιστοΰ καί Λογιστοΰ 1400 
Έ π ί βαθμοϊς Ύπολογιστοΰ, Βοηθού καί Δοκίμου 700 

2500 

2. Το άρθρον 39 τοΰ 'Οργανισμού, άντικχθίσταται ώς α
κολούθως : 

"Αρθρον 39. 

Κλάδος Γεωτεχνικών. 

Ό Κλάδος Γεωτεχνικών περιλαμβάνει πέραν τών θέσεων 
Διευθυντών καί 'Υποδιευθυντών καί τάς έπομένας ειδικό
τητας, διακρινομένας κατά θέσεις καί βαθμούς ώς έξης : 

Α' ΕΊδικότης Γεωπόνων 
θέσεις 

Έ π ί βαθμώ Τμηματάρχου 130 
Έ π ί βαθμοΐς Άρχιλογιστοΰ καί Λογιστοΰ 350 
Έ π ί βαθμώ Ύπολογιστοΰ 120 

600 

Προσόν διορισμού εις τον είσαγωγικον βαθμον (Ύπολο
γιστοΰ) ορίζεται πτυ/ίον τής 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχο
λής 'Αθηνών ή τοΰ Γεωπονικού τμήματος τής Γεωπονικής 
καί Δασολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή 
πτυχίον ισοτίμων καί ομοειδών ανωτάτων σχολών τής ημε
δαπής ή αλλοδαπής. 

Β' Είδικότης Δασολόγων 
θέσεις 

Έ π ί βαθμώ Τμηματάρχου 
Έ π ί βαθμοΐς Άρχιλογιστοΰ καί Λογιστοΰ 
Έ π ί βαθμώ Ύπολογιστοΰ 

5 
9 
6 

20 

Προσόν διορισμού εις τον είσαγωγικον βαθμον (Ύπολο
γιστοΰ), ορίζεται πτυχίον τοΰ Δασολογικού Τμήματος τής 
Γεωπονικής καί Δασολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης, ή πτυχίον ισοτίμων καί ομοειδών ανωτάτων σχο
λών τής ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
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Γ' Είδικότης Κτηνιάτρων 

θέσεις 
'Επί βαθμώ Τμηματάρχου 6 
Έ π Ι βαθμοΐς Άρχιλογιστοΰ και Λογιστοΰ 28 
Έ π ί βαθμώ 'Τπολογιστοΰ 14 

48 

Προσόν διορισμού εις τον είσαγωγικον βαθμον ('Τπολο
γιστοΰ), ορίζεται το πτυχίον της Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πτυχίον ισοτίμων ή ομοει
δών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

3. Ή τ;αράγραφος 1 του άρθρου 40 τοΰ 'Οργανισμού αντι
καθίσταται ως ά:;ολούθως : 

1. Ό Κλάδος 'Εποπτικών περιλαμβάνει, πέραν των θέ
σεων Διευθυντού και ' ΐποδιευθυντοΰ και τάς έπομένας θέ
σεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έξης : 

θέσεις 
110 
195 

90 

395 

4. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 41 τοΰ 'Οργανισμού, ώς 
ισχύει νυν, αντικαθίσταται ώς ακολούθως : 

1. Ό Κλάδος Μηχανικών 'Ανωτάτων Σχολών περιλαμ
βάνει πέραν των θέσεων τοΰ Διευθυντού και Ύποδιευθυντοΰ 
και τάς έπομένας θέσεις διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έξης: 

θέσεις 
Έ π ί βαθμω Τμηματάρχου 20 
-εξ ών θέσεις 2 δια Μηχανικούς 'Ανωτάτων Σχολών 

ειδικότητος 'Αρχιτέκτονας Πολεοδόμου 
Έ π ί βαθμοΐς Άρχιλο-, ιστοΰ καί Λογιστοΰ 15 
-εξ ών θέσεις 2 δια μηχανικούς 'Ανωτάτων Σχολών 

ειδικότητος Άρχιτέκτονος - πολεοδόμου 
Έ π ί βαθμω 'Τπολογιστοΰ 5 

Έ π ί βαθμώ Τμηματάρχου 
Έ π ί βαθμοΐς Άρχιλογιστοΰ καί Λογιστοΰ 
Έ π ί βαθμώ 'Τπολογιστοΰ 

Σύνολον 40 

3ου 42 τοΰ 'Οργανισμού άν-5. Ή παράγραφος 1 τοΰ αρ 
τικαθίσταται ώς ακολούθως : 

1. Ό Κλάδος Χημικών περιλαμβάνει τάς έπομένας θέ
σεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έξης : 

θέσεις 
Έ π ί βαθμώ Τμηματάρχου 7 
Έ π ί βαθμοΐς Άρχιλογιστοΰ καί Λογιστοΰ 5 
Έ π ί βαθμώ 'Τπολογιστοΰ 3 

15 

6. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 44 τοΰ 'Οργανισμού αν
τικαθίσταται ώς ακολούθως : 

1. Ό Κλάδος 'Αναλυτών-Προγραμματιστών περιλαμβά
νει τάς έπομένας θέσεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς 
έξης : 

θέσεις 
Έ π ί βαθμώ Τμηματάρχου 6 
Έ π ί βαθμοΐς Άρχιλογιστοΰ καί Λογιστοΰ 10 
Έ π ί βαθμώ 'Τπολογιστοΰ 14 

30 

7. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 45 τοΰ 'Οργανισμού αν
τικαθίσταται ώς ακολούθως : 

1. Ό κλάδος Ταμιακών περιλαμβάνει τάς έπομένας θέ
σεις, διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έξης : 

θέσεις 
Έ π ί βαθμώ Τμηματάρχου 20 

• Έ π ί βαθμοΐς Άρχιλογιστοΰ καί Λογιστοΰ 225 
Έ π ί βαθμοΐς 'Τπολογιστοΰ, βοηθοΰ δοκίμου 95 

8. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 46 τοΰ 'Οργανισμού αν
τικαθίσταται ώς ακολούθως : 

1. Ό Κλάδος Μεταφραστών, περιλαμβάνει τάς έπομένας 
θέσεις διακρινομένας κατά βαθμούς ώς έξης : 

θέσεις 
1 
2 
2 

Έ π ί βαθμώ Τμηματάρχου 
Έ π ί βαθμοί; Άρχιλογιστοΰ καί Λογιστοΰ 
Έ π ί βαθμοΐς 'Τπολογιστοΰ-Βοηθοΰ-Δοκίμου 

5 

9. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 48 τοΰ 'Οργανισμού αν
τικαθίσταται ώς ακολούθως : 

1. Ό κλάδος Σχεδιαστών καί Ε ρ γ ο δ η γ ώ ν περιλαμβάνει 
τάς έπομένας θέσεις διακρινομένας κατά βαθμούς ώς εξής : 

θέσεις 
Έ π ί βαθμώ Τμηματάρχου 3 
Έ π ί βαθμοΐς Άρχιλογιστοΰ καί Λογιστοΰ 20 
Έ π ί βαθμοΐς 'Τπολογιστοΰ, Βοηθοΰ xrX Δοκίμου 17 

40 

10. Το άρθρον 49 τοΰ 'Οργανισμού e'.τικαθίσταται ώς α
κολούθως : 

Άρθρον 49. 

Κλάδος Χειριστών Μηχανογραφήσεως 

Ό Κλάδος χειριστών μηχανογραφήσεως περιλαμβάνει τας 
έπομένας ειδικότητα;, διακρινομένας κατά θέσεις καί βαθμούς 
ώς έξης : 

Α' Είδικότης χειριστών Ηλεκτρονικού 'Τπολογιστοΰ 

Έ π ί βαθμω Τμηματάρχου 
Έ π ί βαθμοΐς Άρχιλογιστοΰ καί Λογιστοΰ 
Έ π ί βαθμοΐς 'Τπολογιστοΰ, Βοηθοΰ Λογιστοΰ 

Ησεια 
1 

10 
9 

20 

Προσόντα διορισμού ε'ις τον είσαγωγικον βαθμον (Δοκί
μου), ορίζονται : 

α) Άπολυτήριον οικονομικού εξαταξίου Γυμνασίου ή ε
ξαταξίου Γυμνασίου (άρθρα 2 καί 9 παρ. 5 A.N. 129/1967) 
ή ισοτίμου Σχολείου μέσης εκπαιδεύσεως λειτουργούντος η 
λειτουργήσαντος ύφ' οιονδήποτε τιτλον και 

β) βεβαίωσις ή άποδεικτικον εκπαιδεύσεως ώς χείριστου 
ηλεκτρονικού 'Τπολογιστοΰ. 

Β' Είδικότης Βοηθών Προγραμματιστών 

Έ π ί βαθμώ Τμηματάρχου 
Έ π ί βαθμοΐς Άρχιλογιστοΰ καί Λογιστοΰ 
Έ π ί βαθμοΐς Τπολογιστοΰ, Βοηθοΰ Δοκίμου 

αεσεις 
1 
7 

12 

20 

Προσόντα διορισμού εις τον είσαγωγικον βαθμον (Δοκί

μου), ορίζονται : 

α) ó αυτός ώς ή περ. Α' τίτλος σπουδών καί 
β) βεβαίωσις ή άποδεικτικον έ,ιπαιδεύσεοος ώς προγραμ-

ματιστοΰ. 

11. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 52 τοΰ 'Οργανισμού, ώς 
ισχύει νΰν, αντικαθίσταται ώς ακολούθως : 

Ό Κλάδος Δακτυλογράφων περιλαμβάνει τάς έπομένας 

θέσεις διακρινομένας κατά βαθμούς ώς εξής : 

θέσεις 

Έ π ί βαθμώ Γραμματέως Προϊσταμένης 15 
Έ π ί βαθμοΐς Δακτυλογράφου Προϊσταμένης, Δακτυ
λογράφου Λογιστοΰ Α', Β', Γ', Δακτουλογράφου ' Τ 
πολογιστοΰ, Δακτυλογράφου Βοηθοΰ καί Δακτυλο
γράφου Δοκίμου "^ο 

340 850 
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Αί ώς άνω 835 θέσεις άπο του ;ιβάθμού της Δακτυλογράφου 
Δοκίμου μέχρι της Δακτυλογράφου Προϊσταμένης θέλουν 
κατανεμηθη δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
μετ' έ'γκρισιν των Υπουργών Γεωργίας και Συντονισμού, 
εις ενιαίας καί μη θέσεις άμεσος μετά την γενησομένην, 
συμφώνως προς τάς παραγράφους I I I (4) καί III (5) τοΰ 
άρθρου 6 των ύπ' αριθ. 10/31.5.75 καί 17/2.9.75 αποφάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου, (ΦΕΚ Β' 1047/24.9.75) 
ενταξιν των Δακτυλογράφων εις τον σ νιστώμενον άντίστοι-
χον κλάδον. 

12. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 52α τοΰ 'Οργανισμού, 
τοΰ προστεθέντος δια τοΰ ύπ 1 αριθ. 10/31.5.75 καί 17/2.9. 
75 αποφάσεων τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου, (ΦΕΚ Β' 
1047/24.9.75) αντικαθίσταται ώς ακολούθως: 

1. Ό Κλάδος Διατρητριών περιλαμβάνει τάς έπομένας 
θέσεις, διακρινομένσς κατά βαθμούς ώς έξης : 

θέσεις 
Έ π Ι βαθμώ Γραμματέως Προϊσταμένης 1 

Έ π ί βαθμοΐς Διατρητρίας Προϊσταμένης, Δια-
τρητρίας Λογιστοΰ Α', Β ' , Γ", Διατρητρίας Υ -
πολογιστοΰ, Διατρητρίας Βοηθού καί Διατρη-
τρίας Δοκίμου 34 

35 
Αί ώς άνω 34 θέσεις άπο τοΰ βαθμοΰ της Διατρητρίας 

Δοκίμου μέχρι της Διατρητρίας Προϊσταμένης θέλουν 
κατανεμηθη δι' αποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου εις 
ενιαίας καί μη θέσεις, αμέσως μετά την γενησομένην, συμ
φώνως προς τάς παραγράφους III (4) καί III (5) τοΰ άρθρου 
6 των ύπ' αριθ. 10/31.5.75 και 17/2.9.75 αποφάσεων τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Β 1047/24.9.75) ενταξιν 
των Διατρητριών εις τον συνιστώμενον άντίστοιχον κλαδον. 

13. α) "Οπου τοΰ 'Οργανισμού αναγράφεται «Κλάδος 
υπαλλήλων Ασφαλείας» νοείται εφεξής «Κλάδος υπάλληλων 
επιτηρήσεως Κτιρίων». 

β) Tò χρθρον 56 τοΰ 'Οργανισμού αντικαθίσταται ώς 
ακολούθως : 

"Αρθρον 56. 
Κλάδος Υπαλλήλων Ε π ι τ η ρ ή σ ε ω ς Κτιρίων. 

1. Ό Κλάδος των ' ΐπηλλήλων επιτηρήσεως κτιρίων 
περιλαμβάνει Δέκα (10) θέσεις επί βαθμοΐς Δοκίμου υπαλ
λήλου 'Επιτηρήσεως Κτιρίων ή Βοηθού υπαλλήλου ' Ε π ι τ η 
ρήσεως Κτιρίων ή υπαλλήλου 'Επιτηρήσεως Κτιρίων Δ' ή 
Γ ή β ' ή Α'. 

2. Προσόν διορισμοΰ εις τον είσαγωγικον βαθμον (Δο
κίμου υπαλλήλου 'Επιτηρήσεως Κτιρίων) ορίζεται τουλά
χιστον άπολυτήριον Δημοτικού Σχολείου. 

14. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 57 τοΰ 'Οργανισμού 
αντικαθίσταται ώς άκο?.ούθως : 

1. Ό Κλάδος Νυκτοφυλάκων περιλαμβάνει τριάκοντα 
(30) θέσεις έπί βαθμοΐς Δοκίμου Νυκτοφύλακος ή Βοηθού 
Νυκτοφύλακος ή Νυκτοφύλακος Δ' ή Γ' ή Β' ή Α'». 

"Αρθρον 3. 

ΑΊ μεταβατικαί διατάξεις των παρ. 5 καί 6 τοΰ αρθρ. 127 
τοΰ Όργανισμοΰ της Α Τ Ε , αί άναφερόμεναι εις το παλαιον 
οριον ηλικίας των 65 ετών, καταργούνται. 

Ή παρούσα άπόφασις μετά την έ'γκριοίν της υπό τών 
'Υπουργών Συντονισμού καί Γεωργίας, θέλει δημοσιευθή εις 
την 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καί ισχύει άφ' ής ελήφθη. 

Έ ν 'Αθήναις τη 30 'Οκτωβρίου 1975 

Ό Ποόεδρος Ό 'Αντιπρόεδρος 
ΑΔ. Π Ε Π Ε Λ Α Σ Η Σ X P . Π Ι Π Ι Λ Η Σ 

Τα Μέλη 
Κ. Δ Ο Τ Σ Η Σ , Π. ΚΑΛΑ-Ι-ΣΑΚΗΣ, Γ. Π Λ Α Σ Τ Η Ρ Α Σ , 

Κ. ΓΚΕ-Ι-ΒΕΛΙΙΣ, Η. Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ , 
Σ. Π Α Ρ Α Σ Κ Α Κ Η Σ , Ε. Π Α Γ Ο Τ Ρ Α Σ , Ι. Π Α Ν Ι Α Ρ Α Σ 

Δ. Ν Ι Κ Ο Λ Ο Τ Τ Σ Ο Σ 

Ό Γραμματεύς 
Δ Η Μ . Π Ο Τ Λ Ι Ο Σ 

ΑΓΌΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

'ApeS. 203668 (11) 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ UTE' apt·». 116. 

Περί καθορισμού τιμής ξηρών καρπών βάσει αποδόσεως 
εις ψίχαν καί φύρας φρύξεως τούτων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

"Εχοντες υπ' όψει : 

1. Το Ν.Δ. 175/73 «περί Υπουργικού Συμβουλίου καί 
Υπουργείων», ώς καί το Π.Δ. 396/73 «περί θέσεως έν 
Ίσχύΐ τοΰ Ν.Δ. 175/73» ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη 
μεταγενεστέρους. 

2. Τα Β Λ . 866/60, 415/63 καί 135/66 «περί Ό ρ γ α ν ι -
σμοΰ τοΰ Υπουργείου Έμ.πορίου». 

3. Το Ν.Δ. 532/70 «περί συμπληρώσεως τών διατάξεων 
περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως» καί το εις έκτέλεσιν 
τούτου εκδοθέν 708/70 Β.Δ. καί την ύπ' αριθμ. Λ7/14/2/ 
7.10.70 κοινήν άπόφασιν τών Υπουργών Προεδρίας Κυ
βερνήσεως, 'Εσωτερικών καί 'Εμπορίου. 

4. Την ύπ' αριθμ. 45618/3.8.74 άπόφασιν ημών «περί 
τροποποιήσεως τοΰ σχεδίου οργανώσεως καί λειτουργίας τοΰ 
Υπουργείου 'Εμπορίου έν πολέμω». 

5. Το Ν.Δ. 136/46 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως τοΰ άπο 10/11.5.46 Ν.Δ. ((περί Ά γ ο ρ α -
νοκοΰ Κωδικός» ώς τοΰτο συνεπληρώθη μεταγενεστέρως. 

6. Την ύπ' αριθμ. 2/72 Άγορανομικήν Διάταξιν (άρθρον 
1 παρ. 8/37) περί τών «έν ανεπάρκεια» ειδών. 

7. Το ύπ' αριθμ. 259178/3837/21.5.75 έ'γγραφον τοΰ 
Υπουργείου Γεωργίας, περί προσδιορισμοΰ τοΰ ποσοστού 
ψίχας καί φύρας φρύξεως ξηρών καρπών. 

8. TÒ ύπ' αριθμ. 43361/2681/17.6.75 έ'γγραφον τής 
Δ/νσεως Τεχνικοΰ 'Ελέγχου περί αποδόσεως τών ξηρών 
καρπών. 

9. Την ύπ' αριθμ. 71/2.8.75 Άγορανομικήν Διάταξιν 
ημών «περί καθορισμού τιμής ξηρών καρπών βάσει αποδό
σεως εις ψίχαν καί φύραν φρύξεως τούτων» καί τάς έφ' ών 
αύτη ερείδεται διατάξεις. 

10. Τήν, δια τοΰ ύπ' αριθμ. 12/10.11.75 πρακτικού τής 
Κεντρικής 'Αγορανομικής 'Επιτροπής, έξενεχθεΐσαν γνω-
μοδότησιν. 

11. Τήν ανάγκην καθορισμού τών τιμών τών ξηρών 
καρπών βάσει τής αποδόσεως των εις ψίχαν έπί σκοπώ 
προστασίας τής καταναλώσεως, διευκολύνσεις καί διασφα
λίσεως τοΰ 'Αγορανομικού 'Ελέγχου παρά τών προς τοΰτο 
αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών, ώς καί τά θέματα άτινα 
προέκυψαν κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τής ύπ' αριθμ. 
71/75 'Αγορανομικής Διατάξεως, άπο^ασίζομεν : 

Άρθρον 1. 

1. Ή τιμή μονάδος άναποφλοιώτων καί Άγορανομικώς 
ελεγχομένων ξηρών καρπών, καθορίζεται βάσει ποσοστοΰ 
αποδόσεως εις ψίχαν προσδιοριζόμενου κατόπιν συμφωνίας, 
μεταξύ αγοραστού εμπόρου καί πωλητοΰ παράγωγου καί έν 
περιπτώσει διαφωνίας κατόπιν δειγματοληψίας κατά τον 
χρόνον τής συναλλαγής. 

2. ΟΊ αγοράζοντες έκ τών παραγωγών ξηρούς καρπούς 
ύποχεροΰνται, όπως εις τά εκδιδόμενα ύπ' αυτών τιμολόγια 
άναγράφωσι πλέον τών υπό των κειμένων διατάξεων προ
βλεπομένων στοιχείων καί το κατά τά ανωτέρω προκύπτον 
ποσοστον αποδόσεως εις ψίχαν. 

3. Τά ποσοστά κέρδους τών Άγορανομικώς ελεγχομένων 
ξηρών καρπών ήτοι αμυγδάλων, καρυδιών, φουντουκιών 
καί φυστικίων, καθορίζονται εις 12 % δια τήν χονδρικήν 
καί 28 % δια τήν λιανικήν πώλησιν, ώς ταύτα ύπολογί-
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ζονται και μέχρις ενάρξεως ισχύος της παρούσης, βάσει των 
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της ύπ' αριθμ. 
2/72 'Αγορανομικής Διατάξεως. 

"Αρθρον 2. 

Εις περίπτωσιν εμπορίας πεφρυγμένων ξηρών καρπών, 
δια τον ύπολογισμον της τιμής αυτών θα λαμβάνηται ύπ' 
όψιν ή προκύπτουσα τιμή αγοράς τών άναποφλοιώτων 
ξηρών καρπών μετ' άναγωγήν τούτων ε'ις ψίχαν, βάσει του 
κατά το προηγούμενον άρθρον αναγραφομένου ποσοστού 
αποδόσεως εις ψίχαν, προσαυξανόμενης κατά το ποσοστον 
άπωλείας, λόγω φρύξεως, ήτις καθορίζεται γενικώς εις 8 % 
και κατά λοιπά, βάσει παραστατικών στοιχείων, έξοδα. 

"Αρθρον 3. 

1. Ή ύπ' αριθμ. 71/75 'Αγορανομική Διάταξις ημών 
καταργείται. 

2. Οι παραβάται τής παρούσης, ισχυούσης καθ' άπασαν 
τήν Έπικράτειαν, άπο τής επομένης ανακοινώσεως της δια 
του Ημερησίου Τύπου, διώκονται και τιμωρούνται κατά τάς 
διατάξεις του έν ίσχύϊ 'Αγορανομικού Κωδικός. 

Ή παρούσα δημοσιευθήτω δια τής 'Εφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως και άνακοινωθήτω δια τοΰ Τύπου. 

'Εν 'Αθήναις τή 1 Δεκεμβρίου 1975 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΘΣ 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 


