
2701

0 1 0 0 1 7 0 1 6 0 7 9 8 0 0 0 8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
" 16 Ιουλίου 1998

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
211. Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Μεθοδολογίας,

Ιστορίας και Θεωρίαςτης Επιστήμηςτου Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού .. 1

212. Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 352/1995 «Ορ
γανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α' -187)........ 2

213. Καθορισμός θέσεων ή ειδικοτήτων προσωπικού
στις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτώντων
Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,κα
θώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε
Έλληνες πολίτες των εταιρειών που εποπτεύο
νται από το Υουργείο Μεταφορών και Επικοινω
νιών: «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ», «OLYMPIC
CATERING» «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ», «ΟΛΥ
ΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ», «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟ
ΓΡΑΜΜΕΣ», και «ΓΑΛΛΙΛΑΙΟ ΕΛΛΑΣ»................. 3

214. Καθορισμός θέσεων ή ειδικοτήτων του προσωπι
κού των Ο. Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ ΗΛ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. στις
οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των
Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα
θώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλ
ληνες πολίτες......................................................  4

215. Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού του
Ο.Σ.Ε, κατά κλάδους και ειδικότητες στους οποί
ους επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρα
τών - Μελώντης Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες
πολίτες................................................................  5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επιτόκια αποδοχής καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυ

μάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος................ 6

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην τροποποίηση των διατά

ξεων της Π.Δ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, σχετι
κά με τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της
Ελλάδος (ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2435/26.6.98)....... 7

Διορθώσεις σφαλμάτων στο Π.Δ. 180/98 αρμοδιότη
τας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.. 8

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ο)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 211 

«Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστο
ρίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Κα- 
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός 
του εσωτερικού τους κανονισμού».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982

(Α’ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 48, παρ. 2 του ν. 1404/83 (Α’ 173).

β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α’ 247).
γ)του άρθρου 1 περιπτ. II του π.δ. 55/1996 (Α148).
δ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ

γού Οικονομικών αρ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 «Ανά
θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυ
πουργούς Οικονομικών» (Β’ 922).

2) Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Με
θοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίαςτης Επιστήμηςτου Ε
θνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συ
νεδρίαση 6η/11.4.97).

3) Τ ο γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύ
ψους 3.000.000 δρχ. η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολο
γισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Α
θηνών (ΚΑΕ 4121-01 -31) του οποίου οι εγγεγραμμένες πι
στώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η 
ανωτέρω δαπάνη εξοικονομείται από τα έσοδα των εργα
στηρίων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 
του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής ε
πιχορήγησης προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι
στήμιο Αθηνών, για τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων 
εργαστηρίων άρθρο 29Ατουν. 1558/85-Α’ 137,όπως αυ
τό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και τρο
ποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/97 Α’ 38.

4) Την αρ. 21 /1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Ε
πικράτειας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών, α
ποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Ιδρυση - αντικείμενο

Ιδρύονται στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεω
ρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα
νεπιστημίου Αθηνών τα εξής εργαστήρια:

α) Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης και Εκπαιδευτι
κής Τεχνολογίας το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ε
ρευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα της γνωστικής ψυ
χολογίας, φιλοσοφίας της γνώσης (γνωσιολογίας), νευ- 
ροεπιστημών και τεχνητής νοημοσύνης και των σχέσεων 
τους με την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία 
και

β) Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Διαχείρισης Ιστορικών 
Αρχείων το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στα αντικείμενα της ιστορίας των επιστημών, 
των επιστημών στο νεότερο ελλαδικό χώρο και της ψη
φιακής αποκατάστασης και ηλεκτρονικής ταξινόμησης ι
στορικών αρχείων.

Άρθρο 2
Αποστολή

Αποστολή κάθε εργαστηρίου είναι:
α. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 

των διδακτικών αναγκώντου Τμήματος Μεθοδολογίας, Ι
στορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, καθώς και άλλων 
τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί
ου Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενατων 
εργαστηρίων.

β. Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά Ι
δρύματα Ελληνικά και Αλλοδαπά, με συναφείς στόχους.

γ. Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριάσεων, 
διαλέξεων, καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων.

δ. Η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 
159/1984 (Α’ 53).

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τρή
ματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστή
μης, των οποίων, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, 
εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντατου εργαστηρίου, 
από μέλη του ΕΔΤΠ καθώς και από μέλη του λοιπού επι
στημονικού προσωπικού που τοποθετούνται με τη διαδι
κασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) τουν. 2083/1992 (Α '159).

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, 
που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του 
ν.2083/92 (Α' 159).

2. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρ
θρο 7 του ν. 1268/1982 (Α’ 87) μεταξύ των οποίων περι
λαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχια
κού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργα
στηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέ
ριμνα για τη στελέχωσητου με το αναγκαίο προσωπικό, η 
μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του, η 
μέριμνα για την κατανομή των χώρων του, ο ορισμός υ
πευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και του κινητού εξοπλι
σμού, η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη 
για την ομαλή και απρόσκοπη λειτουργία του.

Άρθρο 5 
Λειτουργία

1. Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του πανεπιστη
μίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό 
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον ε
σωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πανεπιστημίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από την διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει α- 
ποφασιστεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστο
λής του εργαστηρίου τις προτεραιότητες στην χρησιμο
ποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρ
χει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει
τουργία του εργαστηρίου, την χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, και την παραμονή των ερ
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους του.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνωντων εργαστηρίων, 
επιτρέπεται στο προσωπικό ή άλλους ερευνητές που έ
χουν ειδική επί των οργάνων αυτών, εκπαίδευση και ε
ξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παρα- 
δίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφανται με
τά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του 
ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε το
μείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη
ριότητες του εργαστηρίου.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση

Κάθε εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του πανεπι
στημίου. Χώροι των εργαστηρίων είναι εκείνοι στους ο
ποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την α
ποστολή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών ε
γκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη 
διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεω
ρούνται επίσης το γραφείο του διευθυντή, καθώς και κά
θε άλλος χώρος που διατίθεται για τη λειτουργία τους. 
Στους χώρους εγκατάστασης, υπάρχει πινακίδα με τον 
τίτλο του εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Έσοδα

Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ

ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 

προίοντών.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 

3 του π.δ. 159/1984(Α53).
δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Μεθοδο

λογίας, Ιστορίας, και Θεωρίας της Επιστήμης με τη διαδι
κασία του άρθρου 4 παρ. ε'του Ν. 2083/1992 (Α' 159).

ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα και

στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες κάθε Εργαστηρίου, τηρούνται τα α-
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κόλουθα βιβλία και στοιχεία:
- Βιβλίο πρωτοκόλλου,
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων

- Φάκελλος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ

γάνων
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρούνται α

κόμα κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχεία που προβλέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία, ή κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, α
ναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1998
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΑΡΣΕΝΗΣ

--------------♦-------------- (2)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘΜ. 212 
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.352/1995 «Οργανισμός 

Σχολής Αστυφυλάκων» (Α '-187).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν.2226/1994 

«Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές 
της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυρα- 
γών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις 
(Α '-122).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφια α’ και στ 
του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης» (Α' -152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 
1 του ν. 1590/1986 (Α'- 49).

3. Τις διατάξεις του π.δ.82/1993 «Περιορισμός συναρ- 
μοδιότητας κατά την έκδοση των κανονιστικών διαταγμά
των και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουρ
γείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» 
(Α'- 36).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυ
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α'- 137), το οποίο 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α'-154) και 
αντικαταστάθηκε μετο άρθρο 1 του ν.2469/1997 (Α- 38), 
καθώς και του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.2362/1995 (Α - 
247).

5. Την υπ’ αριθμ. 1107147/1239/0006/4-10-1996 από
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Α
νάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους 
Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β-922).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια
τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 514 εκατ. δρχ. περίπου για το 
τρέχον οικονομικό έτος και 1.060 εκατ. δρχ. περίπου για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δα
πάνη θα καλυφθεί για μεν το τρέχον οικονομικό έτος από 
τις σχετικές πιστώσεις που έχουν εγγράφει στον προϋπο
λογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43 - 110

και Κ.Α.Ε. της Ομάδας 0400 και του 0813, για δε τα επό
μενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφο- 
νται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

7. Την υπαριθμ. 329/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλί
ου της Επικράτειας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουρ
γού Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, α
πό φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Αρθρο 1
Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του π.δ.352/1995 αντι

καθίσταται ως εξής:
«2. Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ορίζονται 

με διαταγή του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, 
μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, για το από 
1/10 μέχρι 30/9 χρονικό διάστημα και αντικαθίστανται μό
νο σε περίπτωση μετάθεσης, μακροχρόνιου κωλύματος ή 
απαλλαγής από τα καθήκοντα τους. Με την ίδια διαταγή 
ορίζονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ισόβαθμα ή με 
την ίδια ιδιότητα. Ως αναπληρωματικά μέλη δύνσται να ο- 
ρισθούν και αξιωματικοί από άλλη Σχολή της Αστυνομι
κής Ακαδημίας».

Αρθρο 2
Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 43 του ανωτέρω π. δ. 

αντικαθίστανται ως εξής :
« 2. Το πρώτο εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την ημερομη

νία παρουσιάσεως των δοκίμων στη Σχολή και λήγει την 
31η Αυγούστου. Το έτος αυτό διαιρείται σε δύο αυτοτε
λή εξάμηνα από τα οποία το μεν Α αρχίζει την ημερομηνία 
έναρξης του εκπαιδευτικού έτους και λήγει στο τέλος Φε
βρουάριου το δε Β αρχίζει την 1η Μαρτίου και λήγει την 
31η Αυγούστου. Το δεύτερο εκπαιδευτικό έτος αρχίζει 
την 21η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Απριλίου και διαι
ρείται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα από τα οποία το μεν Α αρ- 
χίζειτην 21η Σεπτεμβρίου και λήγει την 20η Ιανουάριου το 
δε Β αρχίζει την 21η Ιανουάριου και λήγει την 30η Απρι
λίου. Το τρίτο εκπαιδευτικό έτος εκπαίδευσης περιλαμ
βάνει το τελευταίο εξάμηνο εκπαίδευσης που αρχίζει την 
1 η Μαίου και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρί
ου».

3. Οι πρωτοετείς δόκιμοι με την παρουσίασή τους στη 
Σχολή υφίστανταιτηνπροβλεπόμενη βασική στρατιωτική 
εκπαίδευση και ακολούθως παρακολουθούν το τακτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης του πρώτου εξαμήνου. Οι ίδιοι 
δόκιμοι κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου και συγκεκριμέ
να από 1η Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου υφίστανται πρα
κτική εκπαίδευση σε αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέ
ροντος σε Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύν
σεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε λοιπές 
Αστυνομικές Υπηρεσίες. Κατα τη διάρκεια του τελευταί 
ου εξαμήνου και στο διάστημα από 1ης Μαίου μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου οι τριτοετείς δόκιμοι υφίστανται πρακτική 
εκπαίδευση, κυρίως σε Αστυνομικές Υπηρεσίες νήσων 
και λοιπών τουριστικών περιοχών της χώρας. Οι εν λόγω 
δόκιμοι μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής εκπαίδευ
σης υποβάλλονται σε γραπτές πτυχιακές εξετάσεις και α
ποφοιτούν από τη Σχολή.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι 
δόκιμοι αστυφύλακες, όταν συνοδεύονται από αστυφύ
λακα ή άλλο βαθμοφόρο, δύνανται να ασκούν αστυνομι
κά καθήκοντα, με εξαίρεση αυτά του ανακριτικού υπαλ
λήλου».

Άρθρο 3
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 45 του ως άνω π.δ. α

ντικαθίσταται ως εξής :
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« Με το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο κα
ταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργεί
ου Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται η διδακτέα ύλη κάθε 
μαθήματος και ο χρόνος διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο, 
οι εκπαιδευτικές βολές, πρακτικές εφαρμογές, ασκήσεις, 
διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές. Τα ω
ρολόγια προγράμματα καταρτίζονται από τα οικεία Τμή
ματα Δοκίμων Αστυφυλάκων και εγκρίνονται από το Διοι
κητή της Σχολής Αστυφυλάκων».

Άρθρο 4
Η παράγραφος 4 του άρθρου 46 του ανωτέρω Π.Δ. α

ντικαθίσταται ως εξής:
« 4. Οι τακτικές γραπτές εξετάσεις διενεργούνται στο 

τέλος κάθε εξαμήνου, πληντων εξετάσεων του Β' εξαμή
νου του 1ου έτους που διενεργούνται στο τέλος Μαίου, ε
νώ οι πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται μετά το πέρας 
της πρακτικής εκπαίδευσης. Ο ακριβής χρόνος διενέρ
γειας των εξετάσεων προσδιορίζεται με το γενικό αναλυ
τικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διακό
πτεται η διδασκαλία των μαθημάτων και ο χρόνος διατί
θεται για μελέτη.

Στις εξετάσεις του κάθε εξαμήνου περιλαμβάνεται η ύ
λη που διδάχθηκε κατά τη διάρκεια αυτού. Ο αριθμός των 
ημερών των εξετάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τον α
ριθμό των εξεταζομένων μαθημάτων».

Άρθρο 5
Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 49 του ιδίου ως άνω 

π.δ. αντικαθίστανται ως εξής :
«4. Για την αξιολόγηση των αστυνομικών προσόντων 

λαμβάνονται υπόψη τα εξής : 
α. Τα ψυχικά προσόντα, ή το ι: θάρρος, αποφασιστικό

τητα, πρωτοβουλία, αυτοκυριαρχία.
β. Τα διανοητικά προσόντα, ή το ι: επίδοση κατά την εκ

παίδευση, νοημοσύνη, κρίση, επαγγελματική και εγκυ
κλοπαιδική μόρφωση.

γ. Τα σωματικά προσόντα, ήτο ι: υγεία, αντοχή, εμφάνι
ση, παράσταση.

δ. Ταδιοικητικάπροσόντα, ήτοι: ικανότηταπροσαρμογής 
στις πραγματικές συνθήκες του αστυνομικού έργου, ζήλος 
και ενδιαφέρον γιατην υπηρεσία, εργατικότητα, πνεύμα συ
νεργασίας και αίσθημα συναδελφικότητας και αλληλεγ
γύης, πνεύμα εξυπηρέτησης των πολιτών και συμπεριφορά 
προς αυτούς. Τα διοικητικά προσόντα αξιολογούνται μόνο 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης».

« 6. Ο βαθμός της επαγγελματικής ικανότητας των δο
κίμων Αστυφυλάκων κάθε έτους προσδιορίζεται ως εξής: 

α. Για το πρώτο έτος ο βαθμός προκύπτει από το μέσο 
όρο των βαθμολογιών στη διαγωγή και τα επιμέρους α
στυνομικά προσόντα που αξιολογήθηκαν τόσο κατά το 
χρόνο εκπαίδευσης στη Σχολή όσο και κατά τη διάρκεια 
της πρακτικής εκπαίδευσής των.

β. Γ ια το δεύτερο έτος ο βαθμός προκύπτει από το μέ
σο όρο της βαθμολογίας της διαγωγής και των αστυνομι
κών προσόντων που αξιολογήθηκαν κατά το χρόνο εκπαί
δευσης στη Σχολή.

γ. Γ ια το τρίτο έτος ο βαθμός προκύπτει από το μέσο ό
ρο της βαθμολογίας της διαγωγής και των επιμέρους α
στυνομικών προσόντωνπου αξιολογήθηκαν κατάτη διάρ
κεια της πρακτικής εκπαίδευσης.

Τη βαθμολογίατης επαγγελματικής ικανότητας των δο
κίμων αστυφυλάκων κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκ
παίδευσης αποτελεί ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμο
λογιών των υποδιοικητών των Υπηρεσιών επιπέδου του

λάχιστον Τμήματος, στην οποία εκπαιδεύεται για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και των βαθμολογιών 
του διοικητή της Υπηρεσίας αυτής. Σε περίπτωση που ο 
δόκιμος βαθμολογηθεί από τους υποδιοικητές και διοικη
τές περισσοτέρων της μιας Υπηρεσίας εξάγεται ο μέσος 
όρος αυτών».

Άρθρο 6
Η περ. γτηςπαρ. 1 του άρθρου 50του ιδίου ως άνω π.δ. 

αντικαθίσταται ως εξής:
« Δόκιμος που δε συγκεντρώνει μεν τη βάση βαθμολο

γίας δέκα σε κάθε μάθημα κατά τις πτυχιακές εξετάσεις, 
συγκεντρώνει όμως βαθμολογία ίση με το άθροισμα των 
βάσεωντου συνόλου των πτυχιακών εξετάσεων».

Άρθρο 7
Οι παράγραφοι 1 εδάφιο γ, 5 και 6 του άρθρου 65 του 

ως άνω π.δ. αντικαθίστανται ως εξής :
1. «1. γ. Αδεια θερινών διακοπών :
(1) Από 1/9 μέχρι 20/9 στους πρωτοετείς δόκιμους α

στυφύλακες.
(2) Δέκα (10) ημέρες στους τριτοετείς δόκιμους αστυ

φύλακες κατάτη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, εκ 
περιτροπής, ανάλογα με τις προτιμήσεις των δοκίμων, σε 
συνδυασμό και με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρε
σίας που πραγματοποιούν την εκπαίδευση. Η άδεια αυτή 
χορηγείται από τους διοικητές των Υπηρεσιών, ύστερα α
πό έγκριση των διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσε
ων ή Διευθύνσεων Αστυνομίας.

2. «5. Στους ονομαζόμενους αστυφύλακες χορηγείται 
20ήμερη μετασχολική άδεια».

3. «6. Η χορήγηση των αδειών εγκρίνεται από το διοι
κητή του Τ μήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων, πλην της πε- 
ριπτώσεως (2) του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του πα
ρόντος άρθρου».

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσί
ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 1998
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ

--------♦--------
(3)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 213 
Καθορισμός θέσεων ή ειδικοτήτων προσωπικού στις ο

ποίες επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών- 
Μελώντης Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων 
που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες των ε
ταιρειών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Μετα
φορών και Επικοινωνιών: "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ", 
"OLYMPIC CATERING", "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ", 
"ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ", "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟ
ΓΡΑΜΜΕΣ", και "ΓΑΛΛΙΛΑΙΟ ΕΛΛΑΣ".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις α) του Ν 2431/96 (Α' 175) "Διορισμός ή 
πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημό
σια Διοίκηση" β) του άρθρου 27του Ν 2081 /92 (Α' 154) που 
συμπλήρωσε το άρθρο 29 Ατού Ν 1558/85 (Α' 137) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2ατου Ν. 2469/97 (Α' 
38).

2. Τα έγγραφα 1482/10.7.97 και 1627/28.7.97 ΟΛΥ
ΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, 1130/16.7.97 και 1137/18.7.97 
ΟΛ. ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ, 2679/11.7.97 OLYMPIC CATERING, 
678/1.7.97 και 755/23.7.97 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜ
ΜΩΝ και 711/30.6.97 CALLILEO HELLAS

3. Τον Κανονισμό εργασίας προσωπικού της ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που κυρώθηκε με το 701/64 Β. Διά
ταγμα, όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο 
Μεταφορών & Επικοινωνιών φορείς ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥ
ΡΙΣΤΙΚΗ, OLYMPIC CATERING, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟ 
Α, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ και ΓΑΛΛΙΛΑΙΟ ΕΛ
ΛΑΣ, στερούνται Γενικών Κανονισμών Προσωπικού.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Προεδρικού Δια
τάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού ή των προϋπολογισμών των 
προαναφερομένων φορέων.

6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ 1/23470, ΦΕΚ 924/20.10.97 από
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΕΣΔΔΑπερί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Σ. Μπένο.

7. Τη γνωμοδότηση του ΣτΕ 141/1998 μετά από πρότα
ση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δη
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Καθορίζουμε τις ειδικότητες, στις οποίες επιτρέπεταιη 
πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ και στις θυγα
τρικές εταιρείες αυτής, ως εξής:

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ’ όλες τις κατηγορίες και ειδι
κότητες προσωπικού, οι οποίες είναι οι εξής :

1. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
2. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
3. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
4. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ
5. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (Δικηγόροι- Νομικοί, 
Επιμελητές πτήσεων, Ελεγκτές, Marshallers, Οδηγοί Αυ
τοκινήτων, Φύλακες, Αρχιεργάτες, Εργάτες, Χειριστές Α
νυψωτικών Μηχανημάτων, Εργάτριες, Κλητήρες και Υ
πάλληλοι).

2. OLYMPIC CATERING
Επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις ειδικότητες, οι ο
ποίες είναι οι εξής :

1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΙ
3. ΟΔΗΓΟΙ/ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
4. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
5. ΜΑΓΕΙΡΟΙ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ

6. ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών- Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις κατηγορίες προσω
πικού, οι οποίες είναι οι εξής :

1. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
2. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ

Επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών- Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις κατηγορίες προσω
πικού, οι οποίες είναι οι εξής :

1. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
2. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
3. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ
4. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΝΟΜΙΚΟΙ
5. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
6. ΤΕΧΝΙΚΟΙ
7. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
8. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
9. ΚΛΗΤΗΡΕΣ
10. ΕΡΓΑΤΕΣ
11. ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ
Επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις ειδικότητες προσω
πικού, οι οποίες είναι οι εξής:

1. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
2. ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ( με γνώσεις αεροπορικού α

ντικειμένου)

6. GALLILEO HELLAS

Επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις ειδικότητες, οι ο
ποίες είναι οι εξής :

1. ΑΝΑΛΥΤΕΣ Η/Υ
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ
4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5. ΛΟΓΙΣΤΕΣ
6. ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
7. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
8. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ /Customer Services
9. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / Marketing & Sales
10. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/εκπαίδευσης 
11 .ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτου

με τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγμα
τος.

Αθήνα , 7 Ιουλίου 1998 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΗΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΙΝΟΜΙΑΣ

Σ. ΜΠΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ
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Καθορισμός θέσεων ή ειδικοτήτων του προσωπικού των 
Ο.Α.Σ.Α, Ε.ΘΕ.Λ ΗΛ.Π.Α.Π, Η.Σ.Α.Π στις οποίες επι
τρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επι
φυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 2του Ν. 2431/96 

(Α' 175) "Διορισμός ή πρόσληψη πολιτώντης Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση" β) του Ν. 2175/93 "Ορ
γάνωση ενιαίου φορέα αστικών Συγκοινωνιών στην πε
ριοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων και άλλες διατά
ξεις" (Α 211) γ) Του Ν.Δ 768/70 “Περί ιδρύσεως Οργανι
σμού προς ανάληψιν των παρά της ΗΕΜ εκτελουμένων 
μεταφορών και περί κυρώσεως της από 3/12/70 σύμβα
σης μεταξύτου Ελληνικού δημοσίου αφ’ενός και της ΗΕΜ 
και ΓΕΕ αφετέρου (Α' 273) δ) του Ν. 352/76 "περί κυρώσε
ως της από 10/2.2.76 πράξεως Νομοθετικού περιεχομέ
νου του Προέδρου της Δημοκρατίας "Περί ιδρύσεως Ορ
γανισμού (ΗΣΑΠ) προς ανάληψιν των παρά των Έ.Η.Σ 
Α.Ε" εκτελουμένων Μεταφορών" (Α 147) καιε) του άθρου 
27 του Ν. 2081/92 (Α' 154) που προστέθηκε στο άρθρο 29 
Ατού Ν. 1558/85 (Α' 137), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α'38).

2. Τα έγγραφα 2835/2.7.97 των ΗΛ.Π.Α.Π, 60473/1.7.97 
και 60700/30.7.97 των Η.Σ.Α.Π και του Ο.Α.Σ.Α 
3459/11.7.97 και 3885/17.7.97

3. α) Τους κανονισμούς προσωπικού Εξωτερικών και Ε
σωτερικών Υπηρεσιών των Ε.Η.Σ που κυρώθηκαν, αντί
στοιχα, με το από 13.2.40 Β.Δ (Α' 60) και με την αριθ. 
27498/5695/5.9.60 Υπουργική απόφαση και (σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.2 του Ν. 352/76 εφαρμό
ζονται και για το προσωπικό των Η.Σ.Α.Π), όπως ισχύουν 
β) Το Γ ενικό Κανονισμό προσωπικού των ΗΛΠΑΠ που κυ
ρώθηκε με την Κοινή Υπουργική απόφαση 12129/4.3.72 
(Β' 202)

γ) Το Γ ενικό Κανονισμό προσωπικού του ΟΑΣΑ και των 
εταιρειών που ιδρύει (ΕΘΕΛ), που εγκρίθηκε με την 
17270/1893/28.6.94 Υπουργική απόφαση (Β' 510).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Π.Δ/τος αυτού 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ
πολογισμού ή των προϋπολογισμών των προαναφερομέ- 
νων φορέων.

5. Την 566/96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υ
πουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοι
νωνιών" ( Β' 910).

6. Την ΔΙΔΚ Φ. 1/20199/5.9.97 (ΦΕΚ 801/5.9.97) απόφα
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, "Περί αναθέσε- 
ως αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Σ. Μπένο" όπως τρο
ποποιήθηκε με την όμοια ΔΙΔΚ/Φ. 1/23470/20.10.97 (ΦΕΚ 
924/Β' 97).

7. Τη γνωμοδότηση του ΣτΕ 253/1998 μετά από πρότα
ση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουρ
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
Καθορίζουμε τις ειδικότητες, στις οποίες επιτρέπεται η 

πρόσληψη πολιτών των Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στους παρακάτω φορείς που εποπτεύονται από 
το ΥΠΜΕ:
1. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(ΗΛΠΑΠ)

Επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
3. ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
4. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ
5. ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ
6. ΟΔΗΓΟΙ
7. ΕΠΟΠΤΕΣ
8. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
9. ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΟΔΗΓΟΙ
10. ΤΕΧΝΙΤΕΣ
11. ΕΡΓΑΤΕΣ
12. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (κλητήρες, θυρωροί, νυ

κτοφύλακες)

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(ΗΣΑΠ)

Επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ακόλουθες ειδικότητες του 
προσωπικού εξωτερικών και εσωτερικών υπηρεσιών:
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 ,ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΟΙ ΣΙΔ/ΜΟΥ (ΔΕ)
2. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΔΕ)
3. ΕΡΓΑΤΕΣ (γραμμής-έλξης) (ΥΕ)
4. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΡΟΧ/ΜΟΥ (ΔΕ)
5. ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (ΥΕ)
6. ΘΥΡΩΡΟΙ (ΥΕ)
7. ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΥΕ)
8. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΔΕ)
9. ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΥΕ)

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ)
2. ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΤΕ)
3. ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ (ΔΕ)
4. ΙΑΤΡΟΙ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ) (ΠΕ)
5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΕ)
6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕ)
7. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΕΣ (ΚΛΗΤΗΡΕΣ) (ΥΕ)
8. ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ (ΥΕ)
9. ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΥΕ)
10. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ) ή (ΤΕ)
11. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ-ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΕΣ (ΥΕ)

3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΑΣΤΙΚΏΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΟΑΣΑ)

και

4. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΕΘΕΛ)
Επιτρέπεται η πρόσληψη πολιτών Κρατών- Μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ακόλουθες κατηγορίες προ
σωπικού:

1. ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
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2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
5. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 2
Αποκλείεται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών- Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κλάδο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕ ή ΥΕ των ΗΣΑΠ.

ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20-10-97 (ΦΕΚ 924/τ.Β/97).
7. Την 830/97 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υ

πουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω
νιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών». (Β' 
839).

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο
κέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασί-

ΑΡΘΡΟ 3
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ

τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγ
ματος.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1998 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΙΝΟΜΙΑΣ

Σ. ΜΠΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 215 
Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού του Ο.Σ.Ε, κα

τά κλάδους και ειδικότητες στους οποίους επιτρέπε
ται η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επιφυλάσ
σονται μόνο σε Έλληνες πολίτες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2431/96 

(Α' 175) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτώντης Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» β) του Β.Δ 532/72 (Α' 
161) «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί ι- 
δρύσεωςτου Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε) 
ισχυουσών διατάξεων» γ) του Π. Δ 59/85 (Α' 22). «Δο
μή, ρόλος καιτροπός διοίκησης και λειτουργίας της κοι
νωνικοποιημένης Επιχείρησης «Οργανισμός Σιδηροδρό
μων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε)», δ) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/85 
(Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 
(Α' 154 ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α 
του Ν. 2469/97 (Α' 38).

2. Το έγγραφο 238115/1.7.97 του Ο.Σ.Ε
3. Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Σ.Ε, που κυ

ρώθηκε με την 47748/72 (Β’ 827) κοινή υπουργική από
φαση, όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Προεδρικού Δια
τάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του 
Ο.Σ.Ε.

5. Τη γνωμοδότηση του ΣτΕ 112/19-2-98.
6. Την υπ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5-9-97 ΦΕΚ801Β75.9.97 

Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΕΣΔΔΑ για 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό ΕΣΔΔΑ Σ. 
Μπένο, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθμ.

Καθορίζουμε τις θέσεις του προσωπικού του ΟΣΕ, κατά 
κλάδους και ειδικότητες, στους οποίους επιτρέπεται ο 
διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών-Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ΟΣΕ, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΙ
1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΧΗΜΙΚΩΝ
3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
5. ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
7. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
8. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
9. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΤΡΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
10. ΙΑΤΡΩΝ
11. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
12. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ
13. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ
14. ΚΛΗΤΗΡΩΝ
15. ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
16. ΣΤΑΣΙΑΡΧΩΝ
17. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ
18. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ
19. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
20. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
21. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
22. ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ
23. ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
24. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
25. ΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ
26. ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ
27. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ
28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ
29. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
30. ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
31. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
4. ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
5. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
7. ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
2. ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
3. ΠΑΡΑ ΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Αρθρο 2
Καθορίζουμε τις θέσεις του προσωπικού του ΟΣΕ, κα
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τά κλάδους στους οποίους δεν επιτρέπεται η πρόσληψη 
πολιτώντων Κρατών-Μελώντης Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
εξής:

1. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ
2. ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ
5. ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ

τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγ
ματος.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1998
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΙΟΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σ. ΜΠΕΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ο ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ
------- ♦-------

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (6)
Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής Αριθμ. 5/8.7.98 

(Άρθρο 12 του Ν. 2548/97)

Επιτόκια αποδοχής καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυ
μάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη:
α. Το άρθρο 12 του Ν. 2548/1997: «Ρυθμίσεις για την 

Τράπεζα της Ελλάδος».
β. Την ΠΔ/ΤΕ 2407/26.3.1997, παραγρ. 3.
γ. Την ΠΔ/ΤΕ 2414/24.7.1997, όπως ισχύει (τελευταία 

σχετική Πράξη ΣΝΠ 3/22.4.1998).
δ. Τη σκοπιμότητα περαιτέρω εξορθολογισμού της σχέ

σης μεταξύ των επιτοκίων παρέμβασης της Τράπεζας της 
Ελλάδος στη διατραπεζική αγορά.

ε. Τις συνθήκες στις αγορές χρήματος και πιστώσεων, 
καθώς και την ανάγκη περαιτέρω αποκλιμάκωσης του 
πληθωρισμού, αποφάσισε:

Να τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 2414/24.7.1997, όπως ι
σχύει, και να καθορίσει από 9 Ιουλίου 1998 σε 11,90% ε-

τησίωςτο επιτόκιο του πρώτου, βασικού, κλιμακίου κατά
θεσης των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελ
λάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 
2407/26.3.1997.

Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

Τα Μέλη
Π. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ, Β. ΔΡΟΥΚΟΠΟΥ- 

ΛΟΣ, Α. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ, Ν. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

--------♦--------
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (7)

Στην τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 
336/29.2.84, όπως ισχύει, σχετικά με τη σύσταση Επιτρο
πών στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
2435/26.6.98) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142/24.6.98 
τ.Α' επιφέρονται οι πιο κάτω διορθώσεις:

α) Στη σελίδα 1998 στήλη β'και στίχο 21ο έκτων άνω α
πό το λανθασμένο: «Μέλη: Οι δύ υποδιοικητές» στο ορθό: 
«Μέλη: Οι δύο υποδιοικητές».

β) Στη ίδια σελίδα και στήλη και στίχο 35ο εκ των άνω α
πό το λανθασμένο: «Χρεή γραμματέων ...» στο ορθό: 
«Χρέη γραμματέων...».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
----- φ-----

(8)

Στο Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-6-98 όπου δημοσιεύτηκε το Π. 
Δ/γμα 180/98 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας
95/19/ΕΚτου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης......
...............της σιδηροδρομικής υποδομής και τη χρέωση
τελών υποδομής» γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

Στο κεφάλαιο II, άρθρο 6, στίχος 2ος από το λανθασμέ
νο «αποκλειστικά σχετικά δικαιώματα» στο ορθό «απο
κλειστικά δικαιώματα».

Στο κεφάλαιο III, άρθρο 8, στο στίχο 8 από το λανθα
σμένο «οι κανόνες καθορισμού των τελών» στο ορθό «οι 
διαδικασίες καθορισμού των τελών».

Επίσης να αναγραφεί το όνομα του Προέδρου της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ» το οποίο έχει παραληφθεί.

(Από το Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


