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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡ. Φύλλοu 847
24 Σεπτεμβρίου 1997

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

γΠΟγΡΠΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

γπογΡΓιΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων δέκα πέντε (15) κτιρίων, στην περιοχή Μαντούκι της πόλης της Κέρκυρας, με τον περιβάλλοντα χώρο στα όρια ιδιοκτησίας
.
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας Αφών Αραβανή στην Κοινότητα Καρυάς Λευκάδας.
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του
ελαιοτριβείου στην Κοινότητα Δραγάνου Λευκάδας
μαζί με τον εξοπλισμό του.
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της
Βρύσης Κοκκίνου mην Άμφισσα Φωκίδας.
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του
νερόμυλου στη Μητρόπολη επαρχίας Καινουργίου Ν.
Ηρακλείου, ιδιοκτησίας Λουπάκη μαζί με τον εξοπλισμότου.
Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων (6)
κτιρίων με τον περιβάλλοντα χώρο τους στα όρια της ιδιοκτησίας στη συνοικία "Χώρα» της Σιάτιmας Κοζάνης και επί των οδών: α) Μητροπολίτου Αγαθαγγέλου,
ιδιοκτησίας Δήμου, β) Πλ. Εθνικής Αντίmασης, ιδιοκτησίας κληρονόμων Γκιουλέ, γ) Αναmασίου Μελά, ιδιοκτησίας Ι. Παπαγεωργίου, δ) Μητροπόλεως 12, ιδιοκτησίας Δημ. Γκίμπα, ε) Διονυσίου Μοναχού 29, ιδιοκτησίας Μηνά Κακουλή, στ) Μητροπολίτου Γερμανού
4, ιδιοκτησίας Δημ. Λάγγα. ..
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του
αγροτικού συγκροτήματος (νερόμυλος, νεροτριβές,
κατοικία, ξενώνας, αποθηκευτικοί χώροι) στην Κρυmαλλοπηγή
Θεσπρωτίας,
ιδιοκτησίας
Λάμπρου
Ντούμα.
Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων είκοσι έξι (26) κτιρίων, στην περιοχή Μαντούκι της πόλης της Κέρκυρας, με τον περιβάλλοντα χώρο, στα όρια ιδιοκτησίας. ..
.
Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του
κτιρίου στην οδό Ζέας 63, στον Πειραιά.
Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων είκοσι τριών (23) κτιρίων, στην περιοχή Μαντούκι της
πόλης της Κέρκυρας, με τον περιβάλλοντα χώρο στα
όρια ιδιοκτησίας
,...............................................
Καθορισμός τύπου ειδικού δελτίου ταυτότητας του προσωπικού ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας................

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΔIΜΠ/Γ/2872/42597
(1)
Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων δέκα
πέντε (15) κτιρίων, mηvπεριοχή Μαντούκιτηςπόληςτης
Κέρκυρας, με τον περιβάλλοντα χώρο στα όρια ιδιοκτησίας.
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Ο ΥΠΟγΡΓΟΣ ΠΟΛIΤιΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 1558/1985 "Περί Κυβέρνησης
και Κυβερνητικών Οργάνων •• που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
137/ΑΊ26.7.1985
β) του άρθρου 52 του Ν. 5351/1932 "Περί Αρχαιοτήτων»,
όπως αντικαταmάθηκε
με το άρθρο 14 και 17 του ΝΔ
216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν.
1337/1983 και ισχύει
γ) του Ν. 1469/50 "Περί προmασίας ειδικής κατηγορίας
οικοδομημάτων
και έργων τέχνης μεταγενεmέρων
του
1830 ••
δ) του Ν. 2039 "Περί Κύρωσης της Σύμβασης για την προmασία της Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς της Ευρώπης ••
(ΦΕΚ 61/ΑΊ13Α.1992)
ε) του Π.Δ. 941/77 «Περί Οργανισμού του ΥΠΠΕ».
2. Την Διϋπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/11536/ 10.3.92
«Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό Πολιτισμού και τους Προϊmαμένους
Υπηρεσιών του ιδίου
Υπουργείου» (ΦΕΚ 210/τ.ΒΊ24.3.1992).
3. Την ΥπππαιΓΝΟΣ/49095/30.10.1991
(ΦΕΚ 987/ΒΊ
28.11.91) Υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» mους Γεν. Γραμματείς, Γεν. Δ/ντές και Προϊσταμένουο
των Δ!νσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίαςτου ΥΠ.Πα.
4. Το Π.Δ. 161/26.4.1984 (ΦΕΚ54/ΑΊ30Α.1984) «Περίανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων ΥΠΠΕ - ΥΧΟΠ.
5. Την εισήγηση του Τμήματος Νεωτέρων Μνημείων της
ΔΙΜΠ και τα λοιπά mοιχεία του φακέλου.
6. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου
Νεωτ. Μνημείων με αριθμό 22/3.7.97, αποφασίζουμε:
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία δεκαπέντε (15) κτίρια, στο Μαντούκι της Κέρκυρας, με τον περιβάλλοντα χώρο τους, στα όρια ιδιοκτησίας, γιατί αποτελούν
χαρακτηριmικά δείγματα λαϊκήο και αmικής κατοικίας της
περιοχής και συγκροτούν σύνολο στον πολεοδομικό ιστό
της πόλης, σημείο αναφοράς για την πολεοδομική και κοι-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
κτίριο με μονόκλινη κεραμοσκεπή στέγη και τραβηχτή κορνίζα κάτω από το γείσωμά της και πέτρινα πλαίσια ανοιγμάτων.
13) 7η πάροδος και Ξενοφώντος Στρατηγού 4, τριώροφο, με
αψιδωτό υπέρθυρο στην είσοδο, με περίτεχνο κιγκλίδωμα και
αυθεντική ξυλογλυπτική ταμπλαδωτή εξώθυρα.
14) Ευαγγέλου Ναπολέοντος 21, διώροφο πανταχόθεν ελεύθερο κτίριο, με συμμετρικά ανοίγματα και δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη. Τα ανοίγματα είναι συμμετρικά με πέτρινα πλαίσια, ο δε εξώστης φέρει διπλά πέτρινα φουρούσια και
περίτεχνο κιγκλίδωμα, ενώ μια πέτρινη σκάλα οδηγεί στον ό-

.

~~.

15) Ευαγγέλου Ναπολέοντος 19, διώροφο πανταχόθεν ελεύθερο, με τετράρριχτη κεραμοσκεπή στέγη και συμμετρικά ανοίγματα. Τα αψιδωτά υπέρθυρα του ισογείου, φέρουν
περίτεχνα κιγκλιδώματα. Στο κέντρο της κύριας όψης, υπάρχει πέτρινο ς εξώστης με διπλά φουρούσια και περίτεχνο
κιγκλίδωμα, ενώ στις ακμές του κτιρίου διαμορφώνονται
ψευδοπαραστάδες.
16) Ευαγγέλου Ναπολέοντος 17, ισόγειο με μεταγενέστερη προσθήκη καθ' ύψος σ' ένα τμήμα του, στέγη δίρριχτη κεραμοσκεπή, συμμετρικά ανοίγματα με πέτρινα πλαίσια και εξώστη με περίτεχνο κιγκλίδωμα.
17) Ευαγγέλου Ναπολέοντος 15 και Σπύρου Περούλη 5 - 7
(δύο ιδιοκτησίες), διώροφο κτίριο γωνιακό με τετράκλινη κεραμοσκεπή στέγη και εξώστες με περίτεχνο κιγκλίδωμα. Τα
ανοίγματα φέρουν πέτρινα πλαίσια, ξύλινα ταμπλαδωτά εξώφυλλα με κιγκλιδώματα στα υπέρθυρα.
18) Ευαγγέλου Ναπολέοντος 11, τριώροφο κτίριο, λιτό, με
διάχυτη κεραμοσκεπή στέγη και συμμετρικά ανοίγματα με
πέτρινα πλαίσια.
19) Ευαγγέλου Ναπολέοντος 9, τριώροφο κτίριο με δίκλινη κεραμοσκεπή στέγη και μικρή σοφία. Τα ανοίγματα είναι
συμμετρικά με πέτρινα πλαίσια και τα υπέρθυρα του ορόφου
φέρουν τραβηχτές κορνίζες.
20) Ευαγγέλου Ναπολέοντος 7, τετραώροφο κτίριο με δίκλινη κεραμοσκεπή στέγη, συμμετρικά ανοίγματα, με πέτρινα
πλαίσια και κορνίζες στα υπέρθυρα των δύο ορόφων.
21) Ευαγγέλου Ναπολέοντος 5, τριώροφο κτίριο, με πιθανή επέκταση καθ' ύψος του τρίτου ορόφου. Τα ανοίγματα
του ισογείου φέρουν πέτρινα πλαίσια και κορνίζες στα υπέρθυρα.
22) Παναγιώτη Γκιτσιάλη 2, 4 (δύο ιδιοκτησίες), διώροφο κτίριο, με συμμετρικά ανοίγματα. Η στέγη είναι δίκλινη κεραμοσκεπής και η είσοδος φέρει ψευδοπαραστάδες, αψιδωτό πέτρινο πλαίσιο και περίτεχνο κιγκλίδωμα στο υπέρθυρο.
23) Παναγιώτη Γκιτσιάλη 6, 8 (δύο ιδιοκτησίες), τριώροφο
κτίριο, με μεταγενέστερο εξώστη. Τα ανοίγματα είναι συμμετρικά με πέτρινα πλαίσια, δίκλινη κεραμοσκεπή στέγη και τραβηχτή περιμετρική κορνίζα στο γείσωμα της στέγης.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1997
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
ΔΑΝ.ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

•

6Qιθ.1016/109/5κδ
(11)
Καθορισμός τύπου ειδικού δελτίου ταυτότητας του προσωπικού ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας.
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χής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεκ;» (Α 164).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1παρ. 2 εδάφιο α' του Ν. 2459/1997
(Α'38).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός τύπου ειδικού δελτίου ταυτότητας.
1. Το προσωπικό σφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας εφοδιάζεται, με ευθύνη της
επιχείρησης που το χρησιμοποιεί, με ειδικό δελτίο ταυτότητας, το έντυπο του οποίου είναι κάρτα τύπου μανίλα, χρωματος ανοικτού πορτοκαλί και σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, διαστάσεων 9 Χ 6 εκατοστών. Το ειδικό
δελτίο ταυτότητας περιέχει όλα τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
6 του Ν. 2518/1997 (Α 164), σύμφωνα με τις εξής προδιαγραφές και ως το υπόδειγμα του συνημμένου παραρτήματος:
α. Στην πρόσθια όψη και στο άνω άκρο του δελτίου, φέρεται με κεφαλαία γράμματα ο τίτλος "ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. 2518/1997».
Στην επόμενη σειρά φέρεται με κεφαλαία γράμματα η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης. Κάτω από αυτή και στο αριστερό άκρο του δελτίου επικολλάται φωτογραφία του δικαιούχου, διαστάσεων 3 Χ 3,2 εκατοστών, πρόσφατης έκδοσης, διαυγής και σε λευκό πορώδες χαρτί, η οποία τον
απεικονίζει κατά μέτωπο και χωρίς στολή. Κάτω από τη θέση
της φωτογραφίας
φέρεται
η ένδειξη
"ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΟΧΟΥ». Στο σημείο αυτό θα υπογράφει ο δικαιούχος.
Παραπλεύρως της φωτογραφίας φέρονται σε κάθετη σειρά, με κεφαλαία γράμματα, προς συμπλήρωση οι ενδείξεις:
ΕΠΩΝΥΜΟ,
ΟΝΟΜΑ,
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ,
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ και ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οι ενδείξεις
θα συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα. Κάτω από τις
ενδείξεις αυτές το δελτίο θα φέρει επίσης, ημερομηνία έκδοσης, την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του εκπροσωπούντος την επιχείρηση, καθώς και σφρανίδα της επιχείρησης, σε σχήμα ορθογώνιου παραλληλογράμμου, η οποία θα
καλύmει και μέρος της φωτογραφίας του δικαιούχου.
β. Στην οπίσθα όψη του ειδικού δελτίου ταυτότητας και
στο άνω μέρος αυτού φέρεται με κεφαλαία γράμματα ο τίτλος
"ΕΙΔΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. 2518/1997» και στο μέσο του δελτίου με κεφαλαία γράμματα η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης.
2. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας, ο δικαιούχος του ως άνω ειδικού δελτίου ταυτότητας υποχρεούται
να παραδίδει αυτό στον εκπροσωπούντα την επιχείρηση, ο
οποίος οφείλει να προβαίνει στην άμεση καταστροφή του.
Άρθρο 2
Έναρξη της ισχύος.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΥΝΟΜΙΑΣ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2518/1997
-Προϋηοθεσειο λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παρο-

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 1997
Ο Αρχηγός
Αντιστράτηγος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΓΕΡΟ)
"ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
,lΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ .
ΤΜΗΜΑ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συνημμένο στην 1016/109/5κδ από
3-9-1997 απόφαση του Αρχηγού
τηc Ελληνικήc Αστυνομίας,

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΗ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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