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* Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής 
Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ). (Αναδημοσίευση).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΠΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρΟρου 13 του Ν. 

973/1979 (ΦΕΚ 226/Α727.9.79) «περί συστάσεως της 
Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου», όπως αυτές τροποποιή
θηκαν με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρ-2ρου 9 του Ν. 
1160/1981 (ΦΕΚ 147/Α75.6.81) «περί αυξήσεως των 
αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων, Πολιτικών και Στρα
τιωτικών, των υπαλλήλων ΝΠΔΔ, ρυ-ύμίσεως συναφών -Ρε
μάτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και 
άλλων τινών διατάξεων».

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ. 63/20.8.8ο «Ανά
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Νικόλαο Α·5ανασόπουλο» (ΦΕΚ 498/Β720.8.85).

3. Τις από 10.5.1985, 26.7.1985, 5.9.1985, 2.9.1985, 
1.8.1985, 4.9.1985 και 4.9.1985 παραιτήσεις των: Δημη 
τρίου Ρόκου. ,Καθηγητή Κτηματολογίου του Αριστοτελείσι» 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σκιαδαρέση Γεωργίου, Καίΐη- 
γητή Ε.Μ.Π., Πολεοδόμου Νικολάου Παπαντωνίου, Κα?η- 
γητή του Αστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Α-ύηνών. Νι-
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Ap«S. Φ. 9/οικ. 3876 ( 6 )

ν ,  . α Λ o Cu ς ο 'j i f l j .  TCüV £0p<TOJV Τ (j j V Χρι-
19S5 και του Νέου Έτους 19S6 στους

4. Το προβλ,επόμενο από την παρούσα δώρο, χορηγείται 
εφόσον και κατά το μέτρο που επιτρέπει η οικονομική κατά
σταση κάθε Οργανισμού. Πάντως η μη νορήνηση του όλου 
η μέρους του δώρου είναι δυνατή μόνο μετά από αιτιολονη-

-αΕιούχους και βοηθηματούχους των Οργανισμών £έν75 αττ̂ ,ασ0 ,του Δ·Σ; "ου °·κείου Οργανισμού, η οποία 
νωνικής Ασφαλίσεως αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Τ λ ¿ ^ με " 'V ~αρ· 2 Τ0υ αρθ?' 1

στουνίννων 
συν·
Κθΐνθ3νΐΧΥ|ζ Α  υ φ Ο ί λ ι , ι / ι . » « ! ,  Μ ^ . Μ .ν ι / ν ν  I  I I  ΙΜ .Ι , - ι  V ̂  ^  I ο. ον/ Ο/ α I .  .  Γ  _  _

Πρόνοιας και Κοινών. Ασφαλίσεων. Ν·Δ· 457//66·
Ο ΤΠΟΤΡΓΟΣ ·-*· Εια τα Ταμεία Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων η από-

ΥΓΕ1.ΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ <ρκστ' αυτή, εφαρμόζεται μόνο εφόσον από ρητή διάταξη 
] (ι της νομοθεσίας προβλέπεται η αυτοδίκαια ή κατόπιν απο-

. - - - - - --ηράσεως του Δ.Σ.-χορήγηση-δώρου.Έχοντας υπόψη : __
1. Tic διατάεειε του άρθρου I παο. 2 του Ν.Δ. 4577/ 

1966.
2. Την 747/7.8.85 (ΦΕΚ 487/85 τ. Β') κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας 
και Κοιν. Ασφαλίσεων, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-

α, ,πουργό Κοινών. Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε :
'  Εγκρίνουμε τη'/ παροχή με την ευκαιρία των επικειμένων 
εορτών των Χριστουγέννων 1985 και νέου Έτους 1986.

Ι.α) Σε καθέναν από τους κατά την 30ή Νοεμβρίου 1985 
συνταξιούχους και βοηθηματούχους (τύπου συντάξεως) 
των Οργανισμιυν Κύριας και Επικουρικής Ασφαλίσεως 

„αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. 
ί(ζ* Ασφαλίσεων, δώρου ίσου με το ποσό μιας μηνιαίας συντά

ξεως ή ενός μηνιαίου βοηθήματος μετά των ανα/.ογούντων 
πάοης φύσεως επιδομάτων.

Του ανωτέρω δώρου δικαιούνται επίσης και οι συντα
ξιούχοι ή βοηθηματούχοι (τύπου συντάξεως) των ως άνω 
Οργανισμών για τους οποίους θα εκδοθεί απόφαση περί 
απονομής συντάξεως μετά την 30ή Νοεμβρίου 1985 εφόσον 
η έναρξη συνταξιοδοτήσεως εμπίπτει στο μέχρι της 30 
Νοεμβρίου 1985 χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση ενάρξεως 
της συνταξιοδοτήσεως από 1-31 Δεκεμβρίου 1985, οι ανω
τέρω θα λάβουν τόσα τριακοστά του ως άνω δώρου όσες 
οι ημέρες του μηνός Δεκεμβρίου κατά τις οποίες θα συντα · 
ξιοδοτηθούν.

β) Στους συνταξιούχους ή βοηθηματούχους (τύπου συντά-

£·«,ξεως) των οποίων η συνταξιοδότηση έληξε μέσα στο χρο- 
ικό διάστημα από 14 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 1985, 

θα καταβληθεί ως δώρο ποσό ίσο προς το ένα τριακοστό

6. Χρονολογία ενάρξεως καταβολής του δώρου που προ- 
βλέπεται από την παρούσα, ορίζουμε την 16η Δεκεμβρίου 
1985.

Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η πληρωμή του δώρου νω
ρίτερα για όσους από τους Οργανισμούς λόγοι τεχνικοί 
επιβάλλουν αυτό, ή μαζί με τη σύνταξη του μηνός Ιανουάριου 
1986 και εφόσον υπάρχει, κατά την κρίση του Δ.Σ οικονο
μική ευχέρεια.

7. Για την καταβολή δώρου σεους συνταξιούχους υπαλλή
λους ΝΠΔΔ που σύνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3163/55, Ν. Δ/των 4277/62 και 
4579/66, κ.λ.π. έχουν ανάλογη εφαρμογή τα άρθρα 4-8 
του Ν. 1282/1982.'

Τα ίδια άρθρα του Ν. 1282/82 εφαρμόζονται ανάλογα 
και προκειμένου περί συνταξιούχων υπαλλήλων ΝΠΔΔ που 
σύνταξιοδοτούνται, σύμφωνα με τις περί Δημοσίων Υπαλ.- 
λήλων διατάξεις, από άλλους ασφαλιστικούς Οργανισμούς 
αρμοδιότητας του Υπουργείου μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 1985
Η 1‘φυπουργός 

ΡΟΓΑ Λ ΚΑΚΑΛΜΑΝΑΚΗ

Α ?ι·λ 51226 αγψ
(1/30) της μηνιαίας συντάξεως ή βοηθήματος για κάθε Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργα- 
π/.ήρες /ήμερο συνταςιοδοτησεως τους_ κατά το αυτό απο * νισμού Καπνού (ΕΟΚ). (
14 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 1985 χρονικό διάστημα,

__ χωρίς να επιτρέπεται πάντως η καταβολή ως δώρου ποσού 
μεγαλύτερου από το ποσό της μηνιαίας συντάξεως ή ενός 
μηνιαίου βοηθήματος.

2. Σε καθέναν από τους επιδοτούμενους ή επιδοτηθέντες 
λ.όγω ασθένειας ασφαλισμένους κατά το από 14 Απριλίου 
1985 μέχρι 24 Δεκεμβρίου 1985. χρονικό διάστημα θα 
καταβληθεί ως δώρο ποσό ίσο προς ένα ημερήσιο επίδομα 
ασθένειας για κάθε ΙΟήμερο επιδοτηθείσης ασθένειας μέσα 
στο αυτό χρονικό διάστημα από 14 Απριλίου 1985 μέχρι 
24 Δεκεμβρίου 1985, χωρίς να επιτρέπεται πάντως η κατα
βολή ως δώρου ποσού μεγαλύτερου από 25 ημερήσια επιδό
ματα ασθένειας.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του ΙΟημέρου καταβά.λ- 
λ,εται ανάλογο κλάσμα.

Ως επίδομα για τον υπολ.ογισμό του δώρου κάθε επιδο- 
ματούχου λ.αμβάνεται υπόψη το ημερήσιο επίδομα ασθέ
νειας του μετά των τυχόν επ' αυτού προσαυξήσεων (λ.όγω 
φυματιώσεως κ.λ.π.).

3. Το χορηγούμενο, με την παρούσα δώρο απαλλάσσεται 
από κάθε υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κράτηση καθώς 
επίσης και από τις ασφαλιστικές εισφορές οποιουδήποτε 
Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, εκτός εάν από τη 
νομοθεσία κάποιου Οργανισμού προβλ,έπεται ρητά, η επιβολή 
ασφαλιστικών κρατήσεων και στο δώρο.

Το δώρο υποκειται κατά περίπτωση σε φόρο εισοδήματος ίχβ  Από τον Πρόεδρο του ΕΟΚ, ως Πρόεδρο αυτού, 
και στο τέλος χαρτοσήμου που αναλογεί σ' αυτόν, εφόσον που διορίζεται κατά .τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, 
από ειδική διάταξη δεν προβλέπεται απαλλαγή. β) Από έναν ( 1 )¿εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας

-Ι
οί ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &- ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 7 του Ν.Δ. 3758/57 «περί ιδρύσεως Εθνι
κού Οργανισμού Καπνού».

β) Του άρθρου 8 του II.Δ. 437/85 «καθορισμός και 
ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Την Ε4/228/21.10.1982 απόφαση των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπλ. Γπουργού 
Εθνικής Οικονομίας «Ανασύνθεση του Διοικητικού Συμ
βουλίου του ΕΟΚ».

δ) Τη ΔΙΟΔ/Φ.7/183,6976/8.5.1985 (ΦΕΚ. 302/Β/20.5 
1985) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
«παράταση προθεσμίας για την σύνθεση και ανασύνθεση 
συλλογικών οργάνων του Δημόσιου Τομέα» και ,

ε) Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία γ από
φασης μετά τη δημοσίευση του Π .Δ. 437/85.

στ) Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ
γού Προεδρίας της Κυβέρνησης 8257/9.8.19δ5 «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης 
Μιλτιάδη Παπαϊωάννου». αποτασίϋουυε :____________

I. Ορίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού 
Οργανισμού Καπνού (ΕΟΚ), αποτελ.είται :

-•..■Λ . -·. :  'ν
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που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό 
Γεωργίας.

γ) Από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου 
που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον 1 πουργό 
Εμπ

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 607/76 «περί Οργανισμού του 
Υπουργείου Εμπορίου».

5. Τις διατάξεις του από 28.5.1935 Α.Ν. «περί κυκλο
φορίας εφημερίδων».

6. Το άρθρο 16 του Ν.Δ. 4231^1962 «περί μέτρων αφο-
δ) Από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών λ ρώντων εις την ανάπτυξιν του Εξωτερικού Εμπορίου», 

που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό/ 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/85 «Καθορισμός και ανα- 
Οικονομικών. \!

ε) Από τρεις (3) κατ’ επάγγελμα καπνοπαραγωγούς που Λ 
ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό '
Γεωργίας και που έχ^υν τη μόνιμη κατοικία τους και ασκούν
την καπνοκαλλιέργεια σε -τόπο-που-βρίσκετ-αΐτ στις περιοχές

1. Ο πρώτος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2. Ο δεύτερος στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και —
3. Ο τρίτος στην υπόλοιπη Ελλάδα.—
στ) Από έναν (1) εκπρόσωπο της Καπνεμπορικής Ομο

σπονδίας της Ελλάδος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του 
απ' αυτή, μέσα σε προθεσμία που τάσσει ο Υπουργός

ταρέλθει η προθεσμία αυτήC * υργιας. V- _ -,
και δεν έχει ορίσει τον εκπρόσωπό της η Καπνεμπορική 
Ομοσπονδία, ο Υπουργός Γεωργίας ορίζει στη θέση του 
έν**ν(1) καπνέμπορο με τον αναπληρωτή του. 
ί  ζ Π Από έναν (1) τακτικό υπάλληλο του ΕΟΚ που ορί-Ι 

ζε'Γ̂ ι με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Γεωργίας’./ 
( / Μ Η  θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» 
που αναφερονται στις περιπτώσεις ¡ί έως ζ είναι τριετής και 
ανανεώσιμη.

ήγν- 3 ^ / ’Γο'ύ Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου απόντα ή 
■ν*0· κωλυόμενο ή μη υπάρχοντα αναπληρώνει ο εκπρόσωπος 

του Γπουργείου Γεωργίας που έχει ορισθεί ως τακτικό. 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
(4 2  ΣΤ"περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών

με/.οιν του, το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει νόμιμα 
μ       — . . .   Ί  . .  .    Δ _ Δ Δ ι ,Λ  . Α/4 *« » « *. ΐιΛ^ΐέΔ 16 2» I Ο  /λ Δ  / »

\ί κατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 456/85 «Μεταφορά αρμοδιο- 
των, Υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Εμπο

ρίου από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας».
9. Την Β3/812/18.10.δ5 κοινή απόφαση του Ιίρωθ/γού 

και του Υπουργού Εμπορίου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπ/γό Εμπορίου».

10. Την Ε4; 10110/4.12.80 απόφαση του Υπουργού Ε
μπορίου, όπως τροποποιήθηκε Ίεταγενέστερα.

11. Την Ε4/1330/Φ. 42/20.12.82 απόφαση του Ανα
πληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

12. Το 28829/18.4.1985 εισηγητικό έγγραφο της Τρά
πεζας της Ελλάδος, αποφασίζουμε :

Η παράγραφος λ' της απόφασής μας Ε4/1330/20.12.82 
«περί εξαγωγής εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων» αντι
καθίσταται από την παρακάτω :

λ . II εξαγωγή ελληνικής έκδοσης και εκτύπωσης β ι
βλίων επιτρέπεται ελεύθερα, χωρίς να απαιτείται άδεια του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή της Τράπεζας της Ελ
λάδος ή άλλης Αρχής από κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος είναι 
γραμμένος στα μητρώα του οικείου Εμπορικού και Βιομη
χανικού Επιμελητηρίου ως εξαγωγέας βιβλίων είτε τα β ι
βλία αυτά έχουν προπωληθεί είτε αποστέλλονται επί παρα
καταθήκη (ΕΝ (Χ)Ν8ΙΟΝΑΤ10Ν) τηρούμενης της παρα
κάτω διαδικασία; :

• , ν  . . ν  , ,  ο» - , ‘ ‘ 1 I. Θα κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο εΐαγωγέα σε
τους α ν α πλ η ρ ωτ έ ς ^* $  1 ^  Εμπορική Τράπεζα της προτίμησής του, Δήλωση - Τιμο-

■ >· Χρέη Εισηγη.η στο Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί ο /.όγιο Εξαγωγής στην οποία θα αναγράφει το είδος και τον
αριθμό των βιβλίων που θα εξαχθούν, τη δασμολογική τουςΙΐρόεδρος αυτού ή οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων ή Υπηρεσιών 

του ΕΟΚ που ορίζονται από τον Πρόεδρο κατά περίπτωση 
και συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δι
καίωμα ψήφου.
V .,·. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτε- 
λεί υπάλληλος του ΕΟΚ που ορίζεται από τον Πρόεδρο._

7. Γο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με την 
παρουσία πέντε (5) τουλάχιστο μελοόν, μεταξύ των οποίων 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής

,  ,
8. Μέχρι τον ορισμο των κατά την απόφαση αυτή μελών, 

το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, με τη σύν
θεση και συγκρότηση που έχει σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 1985
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Υ« ΊΓΟ Σ  ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ Κ ΥΒΕΡ Ν Η ΣΕΙΣ  ΓΕΩ ΡΓΙΑΣ
ΜΙΛΤ. Π ΑΠΑΊΏ ΑΝΝΟ Υ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ
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Τροποποίηση απόφασης εξαγωγής Εφημερίδων, περιο
δικών και βιβλίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάςεις του Ν. 936/79 «περί τροποποιήσεοος και 
συμπληρώσεως των περί Εξωτερικού Εμπορίου διατάξεων».

2. I ις διατάξεις του Ν. 1558/85 «περί Κυβερνήσεως και 
Κυβερνητικών Οργάνων».

3. 7 ις διατάξεις του Ν.Δ. 3999/59 «περί ελέγχου του 
Εξωτερικού Εμπορίου».

κ/.αση και την τιμή πώλησης στο νόμισμα στο οποίο συμ- 
φωνήθηκε να γίνει η πληρωμή.

Έλεγχος τιμών δεν απαιτείται να γίνεται έστω και αν η 
αξία FOB της Δήλο,ισης - Τιμολογίου Εξαγωγής είναι μεγα
λύτερη των §5.000 ή αποτελεί μέρος παραγγελίας μεγα
λύτερης του ποσού αυτού αξίας. Απαραίτητα όμως θα ανα
γράφεται σ’ αυτήν αν πρόκειται για προπωλημένα βιβλία ή 
αποστελλόμενα σε παρακαταθήκη για πώληση.

Στην τελευταία περίπτοιση η Τράπεζα που θεώρησε τη 
Δήλωση - Τιμολόγιο Εξαγωγής θα χορηγεί βεβαίωση προς 
την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προορισμού πάνω 
σε ένα αντίγραφο του εμπορικού τιμολογίου, ότι χορήγησε 
για την εξαγωγή των αναφερόμενων σ’ αυτό βιβλίων, Δή
λωση - Τιμολόγιο Εξαγωγής, αναγράφοντας και τον αρι
θμό της.

2. II τήρηση της υποχρέωσης εισαγωγής της αντίστοιχης 
σε συνάλλαγμα αξίας των βιβλίων που θα εξαχθούν, θα 
καλύπτεται από την κατατιθεμένη στο οικείο Ε.Β.Ε. εγγύηση 
κατά τις διατάξεις της Ε4/2100/2.4.85 απόφασής μας.

3. Η προθεσμία ισχύος της Δήλωσης - Τιμολογίου Εξα
γωγής για τη φύρτωση ορίζεται τρεις μήνες από την ημέρα 
θεώρησής της. II προθεσμία αυτή δεν μπορεί να παραταθεί.

4. Ο εξαγωγέας έχει υποχρέωση να εισαγάγει στη χώρα 
ολόκληρη την σε συνάλλαγμα αξία των πωληθέντων στο 
εξωτερικό αντιτύπων των βιβλίων, μέσα σε προθεσμία ενός 
χρόνου από την ημερομηνία φύρτωσής τους, είτε αυτά ήταν 
προπωλημένα. είτε απεστά.λησαν επί παρακαταθήκη.

Οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν να παραταθούν από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την κρίση της. μετά από αίτηση 
του ενδιαφερομένου που θα διαβιβάζεται μέσω της Τράπεζας 
που θεώρησε τη Δήλωση - Τιμολόγιο Εξαγωγής.

5. Σε περίπτωση εξαγο>γής επί παρακαταθήκη απαιτείται 
για τη συναλλαγματική τακτοποίηση ή προσκόμιση εκτός 
της σχετικής βεβαίωσης αγοράς συναλ/τος και βεβαίωση της


