θ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλοu

1006

12 Νοεμβρίου 1997

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΥΠΟΥΡΓιΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύσταση τριών (3) θέσεων γιατρών για εξειδίκευση
στην Εντατική Νοσηλεία στο Π.Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓιΑ
ΣΟΦΙΑ ••......................................
10
Καταβολή τελών υπέρ του Δημοσίου για την έκδοση ή
ανανέωση των αδειών που προβλέπονται από τις
διατόξεις του Ν. 2518/1997
(Α"-164)
11

ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Πόγια κρότηοη υπέρ ΜΤΑ για τη δημιουργία βοηθήματος οικογενειακής
ή επαγγελματικής
αυτοτέλειας
των παιδιών των μετόχων και μερισματούχων του
Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας
.
Τροποποίηση
της 51103/30.1.97
απόφασης
του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας « Καθορισμός κονδυλίων επιχορηγήσεων έτους 1997 σύμφωνα με το
δεύτερο εδόφιο της παραγρόφου 8 του άρθρου 6
του Ν. 1892/90 και το Ν. 2372/96»
Συμπλήρωση
της 51103/30.1.97
απόφασης
του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας « Καθορισμός κονδυλίων επιχορηγήσεων έτους 1997 σύμφωνα με το
δεύτερο εδόφιο της παραγρόφου 8 του άρθρου 6
του Ν. 1892/90 και το Ν. 2372/96»
Ορισμός αριθμού ιδιωτών - συνεργατών και συνεργατών - διερμηνέων που θα χρησιμοποιηθούν από τη
Γ.Γ. ΕΣΥΕ για τη συλλογή ερωτηματολογίων
της
έρευνας Διόρθρωσης των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων της Χώρας και την Απασχόληση του πληθυσμού σε αυτές, έτους 1997 και κοθορισμός αμοιβής τους
Σύσταση ομόδας ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου
του Λ.Π. «Ανόπτυξη του Τομέα Γεωργίας ••.......
'Εκδοση Ειδικού ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν εβδομήντα τεσσόρων δισεκατομμυρίων, διακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων,
τριακοσίων
χιλιόδων
δραχμών
(174.238.300.000)
με ημερομηνία έκδοσης την
2.1.1997
Παροχή της εγγύησης του Δημοσίου προς την Εθνική
Τρόπεζα της Ελλόδος Α.Ε. για την χορήγηση δανείου ποσού δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων
(5.000.000.000)
στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου
Καθορισμός αριθμού διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμότων που μπορεί να αποσπώνται σε Γραφεία
Συντονιστών Εκπαίδευσης και Μορφωτικών Εκπαιδευτικών Συμβούλων στο εξωτερικό.
'Εκδοοη επιταγών για την κίνηση λογlσμών έργων του
Π.Δ.Ε. με φορέο το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

Διορθώσεις

Σφαλμότων

Διόρθωση σφόλματος στη Φ. 8760/6220/97
απόφαση
Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης
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ΥΠΟΥΡΓιΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.951.111 ΑΔ 930537
(1)
Πόγια κρότηση υπέρ ΜΤΑ για τη δημιουργία βοηθήματος
οικογενειακής
ή επαγγελματικής
αυτοτέλειας
των
παιδιών των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕθΝIΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
'Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατόξεις του ΑΝ 1988/1939 (414/Α') « περί Μετοχικού Ταμείου Αεροσορκκόπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν με το Ν.Δ. 3981/1959
(ΦΕΚ 93/Α').
β. Την υπ' σριθμ. 453090/25,11,83
(ΦΕΚ 706/Β')
Κοινή Απόφαση με θέμα « Βοήθημα για την δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής
αυτοτέλειας των παιδιών
των μετόχων και μερισματούχων ΜΤ Α •• όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 932837/20.9.93
(ΦΕΚ 726/Β')
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας των ιδίων των μετόχων και μερισματούχων ΜΤΑ».
γ. Τις διατόξεις του όρθρου 64 του Ν. 1329/1983 (ΦΕΚ
25/Α') «περί κύρωσης ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου,
Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας ανδρών
και γυναικών στον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό του
Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς και μερικός εκσυγχρονισμός των διατόξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό
Δίκαιο".
δ. Την υπ' αριθμ. 2926117.10.96
(ΦΕΚ 933/Β'/
10.10.96)
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού
και
Υπουργού Εθνικής Άμυνας με θέμα: -Ανόθεοη αρμοδιοτήτων Υπουργού ΕθνικήςΆμυνας
στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας».

.-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

231/00/001/00/9
"Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αδιόθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών".
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΠPONOIAΣ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

(11)

Καταβολή τελών υπέρ του Δημοσίου για την έκδοση ή
ανανέωση των αδειών που προβλέπονται από τις διατόξεις του Ν. 2518/1997 (Α'-164).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Έχοντας

+
Αριθ. Υ4a1425 δις/97

(1 Ο)

Σύσταση τριών (3) θέσεων γιατρών για εξειδίκευση στην
Εντατική Νοσηλεία στο Π.Γ.Ν. Παίδων ••Η ΑΓιΑ ΣΟΦΙΑ »,
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑι ΠPONOIAΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατόξεις του όρθρου 84 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ
123/Ν92).
2. Τις διατόξεις του όρθρου του 38 του Ν. 1397/83
(ΦΕΚ 143/ ΑΊ83).
3. Τις διατόξεις του όρθρου 1 του Ν. 2467/97 (ΦΕΚ 38/
Α/97) και το γεγονός ότι από τις διατόξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπόνη ετησίως, ποσού έντεκα εκατομμυρίων εmακοσίων
πενήντα χιλιόδων (11.750.000)
δρχ. περίπου και θα καλύmεται από πιστώσεις που θα εγγρόφονται στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Αγ. Σοφία για το επόμενο έτος και την επόμενη πενταετία.
Για το τρέχον έτος υπολογίζεται ότι η δαπόνη θα βαρύνει το τελευταίο τρίμηνο του 1997 και ανέρχεται στο ποσό
των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα επτό χιλιόδων
τετρακοσίων εwενήντα εννέα δρχ. (2.937.499), θα αντιμετωπισθεί δε από το Φ. 210 ΚΑΕ 5173 "δαπόνες πρόσληψης προσωπικού για κατανομή".
4. Το υπ' αριθμ. 55/96 ΠΔ (ΦΕΚ48/Ν96)
Περιορισμός
συναρμοδιοτήτων
κατό την έκδοση διοικητικών πρόξεων.
5. Την αποφ. αριθμ. 3 της 127ης Ολομ. /9.1.97 του
ΚΕΣΥ.
6. Την αριθμ. ΔΥ3α/οικ. 878/96 (ΦΕΚ 924/8/96)
Απόφοση περί Ανόθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Υγείας και Πρόνοιας.
7. Την Αριθμ. 1107147/1239/0ΟΟ6Ν4.10.96
(ΦΕΚ
922/8/96)
Αηόφαοη ανόθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ν. Χριστοδουλόκη, αποφασίζουμε:
Συνιστώνται και προστίθενται στον Οργανισμό του Π.Γ.
Νοσ/μείου Παίδων Αγία Σοφία, τρεις (3) θέσεις γιατρών
για εξειδίκευση δύο (2) ετών στην Εντατική νοσηλεία που
παρέχεται από τη Μονόδα Εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.θ.)
αυτού.
Στις παραπόνω θέσεις διορίζονται γιατροί των ειδικοτήτων Παιδιατρικής Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας, Παιδοχειρουργικής και Αναισθησιολογίας.
Η οτιόφαοη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου
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Αριθ.6ΟΟ1/5/52ε

ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ

ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ)

1997

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕθΝ.

(ΤΕΥΧΟΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΤΑΞΗΣ

υπόψη:

1. Τις διατόξεις του όρθρου 31 του Ν. 1473/1984 (Α'127) -Μετορρυθμίοεκ;
στην όμεση και έμμεση φορολογία
και όλλες διατόξεις", όπως αντικαταστόθηκε
με το όρθρο
42 του Ν. 2214/1994 (Α·-75).
2. Τις διατόξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 (Α'137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικό Όργανα", όπως αυτό
αvτικαταστόθηκε
με το όρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α'154) και αντικαταστόθηκε
με το άρθρο 1 του Ν. 2469/
1997 (Α'-38),
3. Την 1107147 /1239/0ΟΟ6Ν4.10.1996
κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού των Οικονομικών
-Ανάθεοη αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους
Υφυπουργούς Οικονομικών" (8'-922).
4. Την 33410/457/21,10.97
μών και Εισοδημότων.

έγκριση της Επιτροπής Τι-

5. Το γεγονός ότι από τις διατόξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπόνη σε βόρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο

1

Καταβολή τελών.
1 . Για τη χορήγηση ή ανανέωση αδείας λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που προβλέπεται από τις διατόξεις του όρθρου 2 του Ν. 2518/1997
(Α'-164) κοταβόλλονται τέλη υπέρ του Δημοσίου ως ακολούθως:
α. Ατομικές

επιχειρήσεις

β. Ομόρρυθμες
δρχ.

50.000 δρχ,

και ετερρόρρυθμες

γ. Ανώνυμες Εταιρείες
Ευθύνης 200.000 δρχ.

ετοιρείεσ

και Εταιρείες

100.000

Περιωρισμένηο

2. Για την έκδοση ή ανανέωση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας που προβλέπεται από τις διατόξεις του
όρθρου 3 του Ν. 2518/1997 (Α'-164) καταβόλλεται τέλος'
υπέρ του δημοσίου 10.000 δραχμών.
Άρθρο

2

Έναρξη ισχύος,
1 , Η ισχύς της παρούσας σπόφσοηο αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφοοη αυτή να δημοσιευθεί
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου

στην Εφημερίδα

1997

1997
ΟIΥΠΟΥΡΓΟI

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Ν.ΧΑΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠPONOIAΣ

ΕΜΜ.ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΝΙΚ ΧΑΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΤΑΞΗΣ

ΓΕΟΡΠΟΣ ΡΟΜΑΙΟΣ

της

