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15. Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μουσεία και λοιπά κτίρια και δαπάνες έργων που βρί
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17. Αριθμός βιβλιοθηκών κατά νομική μορφή και είδος βιβλιοθήκης, ανάλογα με το θέμα, κατά γεω
γραφικό διαμέρισμα: 1992
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18. Βιβλιοθήκες: Απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορία και κατά γεωγραφικό διαμέρισμα:
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24. Επαγγελματικές σχολές θεάτρου, χορού, κινηματογράφου, μουσικής και ωδεία, κατά λειτουργι
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38. Αριθμός διατεθέντων αντιτύπων, σε όλη τη Χώρα και την Περιφέρεια Πρωτευούσης, των περιο
δικών που εκδίδονται στην Αθήνα: 1989 - 1992
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