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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

244. Αποδοχή παραίττρης Υφυπουργού.1 
245. Μετατροπή της ιερής ανδρικής κοινοβιακής μονής 

Αγίων θεοδώρων Καλαβρύτων της Ιερής Μητρόπο¬ 
λης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας σε γυναικεία.... 2 

246. Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 388/ 
1983 «Τα προσόντα και η διαδικασία κάλυψης της 
-δέσης του προϊστάμενον γραμματείας τοο Α.Ε.Ι. κα- 
·3ώς και οι αρμοδιότητες τον για την εξυπηρέτηση 
τον έργου των οργάνων και τον αποτελεσματικό συ¬ 
ντονισμό και διεύθυνση των διοικητικών, τεχνικών 
και οικονομικών υπηρεσιών τον Α.Ε.Ι.» (Φ.Ε.Κ. 
141, τ. Α').3 

247. Εκρίζωση, της) κλασσικής πανώλης των χοίρων και 
τροποποίηση των Δ/των: α) Π.Δ. 67/1980 (ΦΕΚ 
22/τ. Α'/ΗδΟ) και β) από 26.3.1936 Β.Δ. (ΦΕΚ 
174/π. Α 71936).4 

248. Τροποποίηση προσόντων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενο¬ 
φυλάκων.ο 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

53. Έγκριση απόφασης του Ταμείου Χρηματοδότησης 
Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) «Παραχώρηση στο 
Δήμο Αθηναίων της χρήσης του ακινήτου του 
ΤΑΧΔΙΚ που βρίσκεται μεταξύ των οδών Πανεπι¬ 
στημίου —· Σανταρόζα — Σταδίου και Αρσάκη»... 6 

56. Έγκριση σύναψης δανείου σε συνάλλαγμα μεταξύ 
της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού και της 
Ιαπωνικής Τράπεζας ΤΗΕ Ι)ΑΙ—Ι-ΟΗΙ ΚΑΝΟΥΟ 
ΒΑΝΚ ΕΤΠ για τη χρηματοδότηση του έργου της 
μελέτης, κατασκευής, προμήθειας, μεταφοράς, εγκα¬ 
τάστασης. -δέσης σε λειτουργία, δοκιμής και παρά¬ 
δοσης υποβρύχιων καλωδίων ελαίου 150 Κ\ για τη 
σύνδεση Κέρκυρας — Μούρτου.7 

58. Ανάκληση των 1052/5.7.1956 και 41/26.2.1982 
Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου.8 

59. Παραχώρηση του δημοσίου κτήματος ΒΚ 754. αρ¬ 
μοδιότητας της Οικ. Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων 
Αδηνών. στο Αήμο Γαλατσίου και διάδοση του τιμή¬ 
ματος εκποιήσεως του δημοσίου κτήματος ΒΚ 753. 
για την κάλυψη μέρους της δαπάνης ανέγερσης του 
Δηαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Γαλατσίου.9 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Εγκριση παρατάσεως της προθεσμίας υποβολής δικαιολο- 
γητικών για δανειοδότηση πλημμυροπα-δών έτους 
1982 των Νομών Πιερίας, Θεσσαλονίκης και Ημα- 
δίας, στα πλαίσια των διατάξεων της Π.Δ. 260/ 
18.8.83.10 

Χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων εμπορίας και βιο- 
μηχανιών τυποποίησης του ελαιόλαδου, για την αγο¬ 
ρά ελαιολάδου από τον οργανισμό περήμβασης μέσω 
δημοπρασιών. .11 

Τροποποίηση της απόφασης ΕΝ1ΙΘ 122/2/23.1,84 που 
αφορά τη χρηματοδότηση των βιομηχανιών ζυμαρικών 
για την αγορά σκληρού σταριού από την ΚΥΔΕΤ1 
με σκοπό τη μεταποίηση και εξαγωγή ζυμαρικών. . ..12 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Δ:όρ-δωση σφάλματος στο 127/27.3.1984 Π.Δ. αρμοδιό¬ 
τητας Υπουργείου Εξωτερικών.13 

Διόρ-δώσεις σφαλμάτων στο Ν. 1419/1984 που περιέχει 
ττοποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις, 
αρμοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης. ..14 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
-— (1) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 244 

Αποδοχή παραίτηση: Υφυπουργού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρδρων: α) 37 (παρ. 1; ί.·/< 81 
του Συντάγματος. β) 14. 21 (παρ. Π και 23 του Ν. 400/ 
1976 «πε^ρί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» και 
γ) 14 και 15 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της 
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής 
και άλλες διατάξεις». 

2. Την παραίτηση που υπέβαλε ο Λσημά/.ης Φωτήλας από 
τη -δέση του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, με πρό¬ 
ταση του ΓΓρωδ υπουργού, 

Α π ο φ α σ * ζ ο υ μ ε: 

Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλε ο Υφυπουργός 
Προεδρίας της Κυβέρνησης Ασημάκης Φωτήλας και τον 
απαλλάσσουμε από τα κα-δήκοντά του. 
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Ο Πρω&υπουργός να δγ^ΑΟσιεύτε- κ ι· εκτελέσε αυτό το 
διάταγμα 

Λδήνα. 28 Ιουνίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

(2) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 245 

Μετατροπή της ιερής ανδρικής κοινοί ιαχής μονής Αγιων 
θε'οδώρων Κα/,αβρύτων της Ιερής Μητρόπολης Καλα¬ 
βρύτων και Αιπαλείας σε γυναικοεία. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εχοντας υπόψη: 

ί. Τις διατάξεις του άρδρου 39 παρ. 3 του νόμου 590/ 
ί 977 «περί του καταστατιχ-οό χάρτου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος». 

2. Τη σύμίφωνηι γνώμη του σεβασμιώτατου- μητροπολίτη 
Καλαβρύτων και Αιγιαλείας που περιλαμβάνεται στο 102/ 
8.~. 1984 έγγραφό του. 

3. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλη¬ 
σίας της Ελλάδας ϊα,ριδ. εγγράφου 480/511/2.4.1984). 

4. Την 303/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας. με πρόταση του Υπουργού Βδνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε : 

Άρδρ-ο μόνο. 
Η ανδρική ιερή κοινοβιακή μονή των Αγίων Θεοδωρών 

Καλαβρύτων της Ιερής Μητρόπολης Καλαβρύτων και Α>- 
γιαλείας μετατρεπετα: σε γυναικεία. 

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας /.αι θρησκευμάτων 
αναδέτΟυμε τη δημοσίευση και εκ.τέλεση του Προεδρικού 
τούτου Διατάγματος. 

Λδήνα, 21 Ιουνίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕ ί» ΑΙί,Κ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟ* ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

(3) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 246 

Τροποποίηση του ΓΙ ροειδρικου Διατάγματος 388/1983 «τα 
προσόντα κιαι η διαδικασία κάλυψης της -ίέσης του προϊστα¬ 
μένου γραμματείας του Α.Ε.Ι. κ.αδώς και ο: αρμοδιότητες 
του για την εξυπηρέτηση του έργου των οργάνων και τον 
αποτελεσματικό συντονισμό κια: διεύθυνση των διοικητικών, 
τεχνικών και οικονομικών υπηοεσιών του Α.Ε.Ι.» 'ΦΕΚ 
141. τ. Α'). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρδρου 45 και 
της παρ. I του άρθρου 50 του νόμου 1268/1982 (ΦΕΚ 87, 

τ· Α')· 
2. Την απόφαση Η. 5421/1982 με τίτλο «ανάδεση αρμο¬ 

διοτήτων στους υφυπουργούς Εδνικής Παιδείας και θρη¬ 
σκευμάτων» (ΦΕΚ 474, τ. Β') κ.αι 

3. Τη; υπ’ αριδ. 289/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, με πρόταση του υφυπουργού Κίνικής Παι¬ 
δείας και θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: 

'Αρδρο μόνο. 
Η παράγραφος 3 του άρδρου 3 του Π Δ/τος 388/1983 

σντικαδισταται ως ακολούδως ■ 

«3. Η δητεια του προϊσταμένου Γραμματείας μπορεί να 
ανανεωδεί για μια τριετία, ύστερα από αίτηση του ενδιαφε¬ 
ρομένου που υποβάλλεται κοιτά το προτελευταίο εξάμηνο της 
δητείας του. Για την ανανέωση της δητείας εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρδρου τούτου. Η υποβολή 
της αιτήσεως αναστέλλει τη διαδικασία της προκ.ήρυξης και 
τη λήξη της δητείας. μέχρ-: να διατυπωδεί η πρόταση της 
συγκλήτου ή. σε περίπτωση -δετικής πρότασης, μέχρι να εζ- 
δο-δεί η απόφαση του υπουργού. II αναστολή δεν μπορεί να 
υπειρβει το εξάμηνο, από τη λήξη της δηιτείας». 

Στον Υφυπουργό Εάνικής Παιδείας και θρησκευμάτων 
αναδέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος 
τούτου. 

Λδήνα, 21 Ιουνίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ! ΟΝ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ . ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ 

(4' 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 247 

Ε/.ρίζωση της κλασσικής πανώλης των χοίρων και τροπο¬ 
ποίηση των Δ/των: αι Π.Δ. 67/1980 (ΦΕΚ 22/τ. Α'/ 
1980) και 2) από 26.3.1936 Β.Δ. (ΦΕΚ 174/τ. Α'' 
19361. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις; 

α) Του άρδρου μόνου Α.Ν. της 23.1.1986 «περί συμπλη- 
ρώσεως του Ν. 248 «περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 47/τ. Α724.1.1936). 

5) Του άρδ-ρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1838/83 «Εφαρμο¬ 
γή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ. Α717.3.1983), 
Οπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της 
Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποδεματιζά και στις προβλέ¬ 
ψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνδσάκος και Χάλυβος και 
του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» ('ΦΕΚ 70/τ Α7 
21.5.1984). 

2. Την 1 I 8/15.2.1984 απόφαση του Πρωθυπουργού «Α- 
νάδετη άσκησης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρνό 
Γεωργίας Γεώργιο Μωραιτη» (ΦΕΚ 75Λ. Β715.2.19841. 

3. Τη 22-2/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εδνικής Οικο¬ 
νομίας και Αναπληρωτή Γεωργίας, αποφασίζουμε: 

'Αρδρο 1. 
Με το διάταγμα αυτό κ.αδορίζονται μέτρα για την εφαρμο¬ 

γή προγράμματος εκρίζωσης της κλασσικής πανώλης των 
χοίρων από το έδαφος της χώρας σε συμμόρφωση ικε την οδη¬ 
γία 80/1095/ΈΟΚ του Συμβουλ ίου της 11.11.1980 «περί 
καυορισυου των ορω,ν πο> αποβλέπουν να απαλλάξουν και να 
διατηρήσουν το έδαφος της Κοινότητος απαλλαγμένο από την 
κ/,ασσική πανώλη των χοίρων» (Ε.Ε. Γιο Εκ.δ 08 - 031 
σελ. 2261. 

'Αρδρο 2. 
!. 1 ια τρν εφαρμογή του Δ/τος αυτου ισχύουν οι ορισμοί: 
Ζ ί^0-1 έρδρου 2 του Π.Δ. 707/1982 «Καθορισμός μέ¬ 

τρων για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλης των 
χοίρων» ιΦΈ.Κ 150/τ. Α /1982). το οποίο εκδόδηκε σε συμ¬ 
μόρφωση με την οεηγια 80/217/ΒΟΚ του Συμβουλίου της 
22.1.1980 Έ.γ„ Ειδ. Ε./.δ. 03 τομ. 027 σελ. 247). όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 80/1101/ΕΟΚ του Συμβου¬ 
λίου της 11.11.1980 (Ε.Ε. Ειδ, Βιάδ. τομ. 931 σελ. 243), 
και 

? Γου άρδρου 2 του Π.Δ. 554/1981 «περί ρυδμίσεως 
■νεματων αναφερομενων εις την ληψιν υγε'ονομικών μέτρων 
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ε:ς τον τομέα των εισαγωγών ζώντων βοοειδών και χοίρων εκ 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότατος, ε:ς 
συμμόρφωσιν προς την οδηγίαν υπ’ αοι3. 64/432/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 20.1.1064 (Ε.Ε.Ν. 121 της 29 Ιουλίου 
1964) » (ΦΕΚ 144/τ. Α71981). 

2. Επίσης για την εφαρμογή του Διατάγματος αυτού ο: 
ακολουόοί οροί έχουν την εξής έννοια: 

α) Εκμετάλλευση επίσημα απαλλαγμένη από κλασσική πα- 
νώλη των χοίρων, η εκμετάλλευση στην οποία: 

αα) Δεν διαπιστώθηκε κρούσμα κλασσικής πανώλης των 
χοιροον στη οιαρκεια τουλάχιστον των 12 τελευταίων μηνών. 

ρρ) Δεν υπαρχουν χοίροι που έχουν εμβολιαστεί κατά της 
νόσου. 

Επιπλέον η εκμετάλλευση βρίσκεται στο κέντρο μιας πε- 
ριοχής. ακτίνας 2 χιλιομέτρων, στην οποία δεν έχει διαπι¬ 
στωθεί κρούσμα κλασσικής πανώλης των χοίρων, τουλάχιστον 
τους 12 τελευταίους μήνες. 

ΥΎ) Δεν ίχ5’· 'δοβεί άδεια για εμβολιασμό κατά της πα· 
νώλης τουλάχιστον τους τελευταίους 12 μήνες. 

β) Κράτος -Μέλος επίσημα απαλλαγμένο από τκν κλασ¬ 
σική πανώλη των χοίρων, το Κράτος Μέλος στο οποίο: 

αα) \Δεν διαπιστώθηκε κρούσμα κλασσικής πανώλης 
των χοίρων στη διάρκεια τουλάχιστον των 12 τελευταίων 
μηνών. 

ββ) Δεν έχε: ϊο-ύεί άδεια για εμβολιασμό κατά της πανώ¬ 
λης τουλάχιστον τους τελευταίους 12 μήνες και στις εκ¬ 
μεταλλεύσεις του οποίου δεν υπάρχουν χοίροι που έχουν εμβο¬ 
λιαστεί κατά της κλασσικής πανώλης των χοίρων και το 
όμοιο έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το ά'ρβίρο 3 παρ. 2 της 
οδηγίας 80/1695/ΈΟΚ ή το άρ-3ρο 6 παρ. 1 του Δ/τος 
αυτού. 

γ) Περιοχή επίσημα απαλλαγμένη από κλασσική πανώ¬ 
λη των χοίρων, η περιοχή στην οποία: 

αα) Δεν διαπιστώθηκε κρούσμα κλασσικής πανώλης των 
χοίρων στη διάρκεια τουλάχιστον των 12 τελευταίων μηνών. 

ββ) Δεν έχει δοβεί άδεια για εμβολιασμό κατά της πανώ¬ 
λης. τουλάχιστον τους τελευταίους 12 μήνες και στις εκ¬ 
μεταλλεύσεις της οποίας δεν υπάρχουν χοίροι που έχουν εμ¬ 
βολιάστε: κατά της κλασσικής πανώλης των χοίρων και η 
οποία έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρ3ρο 6 παρ. 2 του 
Δ 'τος αυτού. 

δ^ Κράτος Μέλος απαλλαγμένο ή περιοχή απαλλαγμένη 
από κ.λαπτική πανώλη των χοίρων: Το Κράτος μέλος η η πε¬ 
ριοχή, στην οποία δεν διαπιστώθηκε κρούσμα κλασσικής πα¬ 
νώλης των χοίρων στη διάρκεια τουλάχιστον των 12 τελευ¬ 

ταίων μηνών. 

νώλίης των χοίρων: Ο εμβολιασμός, που επιβάλλεται απο τ ς 
Κτηνιατρικές Αρχές για την πρόληψη ή καταστολή της 
ασθένειας. ( 

στ) Επείγων εμβολιασμός κατα της κλασσιικης πανω’.ης 
των χοίρων: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός ^ που γίνεται σε 
περιορισμένη τοπική ζώνη, μετά την εμφάνιση της ασ·δε- 
νειας στη ζώνη αυτή. . ( 

ζ) Κάτοχος: Κάβε φυσικό ή νομικό πρόσωπό, που ασκεί 
άμεση εξουσία και επιΐτήρ*ητη σ’ ενα η περισσοτέρους χο.- 
ρους. είτε ως ιδιοκτήτης είπε ως φύλακας, επιστάτης ή ε··α- 

χειριστής. 
Άρβρο 3. 

1. Η εκρίζωτη της κλασσικής πανώλης των χοίρων φέρ¬ 
νεται σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα ταχείας εςαλειψεως 
'τσ νόσου αυτές από τη '/ώρα. το οποίο καταρτίζεται και 

£ΐώ 4 ^ I ™ ΠΑ Π42/Ι980 
οπεσ-' επιβολής υ*'ε:ονομικών και λοιπών μέτρων ..ι .(,> 

ποοστασιαν και εξυγίανσιν της κτηνοτροφίας σπο_ /.οιμωίη 
και παρασιτικά νοσήματα των ζώων και τροποποιήσει»; του 
άρβρου 4 του από 26.3.1936 Β.Δ. «περί μέτρων προς πρι^ 
ληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των κατοικί¬ 

διων ζώων» (ΦΕΚ 288/τ. Α'/Ε980). 
Το πϊό-'οαυαα αυτό οργανώνεται και εκτε/.ειτα: κατα τ,ο- 

πο ώστε σε χρονικό διάστημα, που δεν είναι δυνατό να υπερ¬ 

βαίνει τα πέντε (5) έτη, το έδαφος της χώρας να είναι επί¬ 
σημα απαλλαγμένο από την κλασσική πανώλη των χοίρων. 

2. Το πρόγραμμα εκρίζωσης της κλασσικής πανώλης των 
χοίρων πρέπει να προσδιορίζει: 

α) Ανάλογα με την περίπτωση: 
αα) Την ημερομηνία απαγόρευσης του εμβολιασμού κατά 

της πανώλους των χοίρων εκτροφής. 
ββ) Την ημερομηνία απαγόρευσης ή, στη διάρκεια των δύο 

πρώτων ετών εκτέλεσης του προγράμματος, την ημερομηνία 
περιορισμού του εμβολιασμού κατά της πανώλης των χοίρων 
πάχυνσης. 

γγ) Την ημερομηνία έναρξης ανίχνευσης της πανώλης 
των χοίρων, στις περιπτώσεις που αποδεικνυεται αναγκαίο. 

β) Τα μέτρα, τ« μέσα και το χρονοδιάγραμμα που προ- 

ολέποντα: για την επίτευξη του στόχου της προηγούμενης 
παραγράφου. 

3. Για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού το έδαφος 
της χώρας χωρίζεται σε δύο (2) περιοχές. Την περιοχή 1 
που περιλαμβάνει την ηπειρωτική Ελλάδα, την Πελοπόννη¬ 

σο και τα νησιά Εύβοια, Κέρκυρα και Ρόδο, και την περιοχή 
2 που περιλαμβάνει όλα τα Ελληνικά νησιά, εκτός από τα 
τρία προαναφερβέντα. 
Γι« καβεμιά ·από τις δύο αυτές περιοχές εφαρμόζονται, 

κατά περίπτωση, τα μέτρα που προβλέποντα: από την παρ. 
2 του παρόντος άρθρου. 

4. Η Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ενη¬ 
μερώνει την Επιτροπή της ΕΟΚ : 

α) Για τις ετήσιες δαπάνες που προκλήβηκαν τα τρία 
τελευταία χρόνια από την πανώλη των χοίρων και την κατ 
ιδία σύνβεση αυτών των δαπανών. 

β) Για τις ετήσιες δαπάνες που προβλέπονται για την 
εφαρμογή του πενταετούς προγράμματος. 

Άρβρο 4. 

Η Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας φρο¬ 
ντίζει ώστε τα εντεταλμένα από την Επιτροπή της ΕΟΚ 
όργανα, με τα οποία αυτή παρακολουθεί με τακτικούς και 
επιτόπιους ελέγχους την εφαρμογή προγραμμάτων εκρίζω- 
σης της κλασσικής πανώλης των χοίρων, να έχουν στη διά¬ 
θεσή τους όλες τις πληροφορίες και τα έντυπα που τους 
είναι απαρ«αίτητα για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών. 

Άρβρο 5. 

1. Το πρόγραμμα για την εκρίζωση της κλασσικής πανώ¬ 
λης των χοίρων υποβάλλεται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής 
του Υπουργείου Γεωργίας στην Επιτροπή της ΕΟΚ. γ:α 
έγκριση, σύμφωνα με το άρβρο 5 της απόφασης 80/1096/ 
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11.11.1980 «περί καβιερώσεως 
χρηματοδοτικής δράσεως της Κοινότητας για την εξάλειψη 
της κλασσικής ανώλης των χοίρων» (Ε.Ε. Ειδ. Εκδ. 03 τ. 
091 σελ. 290). 

2. Εάν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του εγκεκριμένου 
προγράμματος η πανώλη των χοίρων εξαπλώνεται ανησυ¬ 
χητικά στο έδαφος της χώρας, η Δ/νση Κτηνιατρικής του 
Υπουργείου Γεωργίας, αφού συντάξει έκβεση για την κατά¬ 
σταση που επικρατεί και ενημερώσει την Επιτροπή μπορεί 
να εφαρμόσει κάβε προστατευτικό μέτρο που κρίνε: κατάλ¬ 
ληλο ακόμη και προληπτικό εμβολιασαό. 

3. Το πρόγραμμα που έχε: εγκριβεί σύμφωνα με την πα¬ 
ράγραφο 1 μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωβεί. κατά 
την ίδια διαδικασία, για να ληφβεί υπόψη η εξέλιξη της 
κατάστασης της πανώλης των χοίρων στη χώρα, ή σε μία 
τπ" τις περιοχές αυτής, και κυρίως για να ληφ-ίεί υπόψη 
■ι. περίπτωση εφαρμογής των νίτρων της προηγούμενης πα¬ 

ραγράφου. 

Άρβρο 6. 
1. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη 

από την κλασσική πανώλη των χοίοων με τη διαδικασία του 
άρβρου 9 της οδηγίας 80/1095/ΕΟΚ. εφόσον σ’ αυτή: 
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$Γ ρ^Τδ.'”1^5 **4 '”ν 
„ ^π".τ^εχϊΤΛί 7°ν° τ' ^ϊτα?«?ά χοίρων που προορίζονται να 
;ί γ<ί? εντος £*! *ϊ^εΡων κατ’ ανώτατο όριο με την προϋπό- 

£ϊγ> οτ: δα συνορεύονται από πιστοποιητικό εξουσιοδοτημέ¬ 
νου κτηνίατρου με το οποίο δα βεβαιώνεται ότι οι χοίροι είναι 
ογιεις και οτι προορίζονται για σφαγή. /_ 

β} Δεν έγινε αντιπανωλικός εμβολιασμός τουλάχιστον τους 
τελευταίους μήνες. Λ * 

* *Γ τ'μήμα Τβ" εδάι?0ϋί τ,ϊ« Χ“Ρ*« 9*ς μ-ορβί να ανα- 

ΕβΡ0*’7αΤ,'β π0ϋ π?°*λέπεται στο άο- 
'3ρο 9 της οδηγίας 80/1095/ΕΟΚ, επίσημα απαλλαγή 

- 77 πανωλη των χοίρων το νω,ρίτεοο 3 άννες 
^ ^ Χρ°^^έσ$Μν «Κ προηγούμενης πα 

Ρ^Τραφοο και εφοσον, γ,α τη διατηρώ του κσδεστώτ0ς αυ- 

των χο',ρων γίνετ*! ΐ“^ τον« «?*>« «ο 

'Αρδρο 7. 

πέτα· !ττο άίδ^Ι 7^ 7° Ϊ!ίίρΧε!* τγΚ 8Ρ*"Κ ®» στροδλέ 
«Ρ*Ρ° 2 -*Ρ· 1 της απόφασης 80/1096/ΕΟΚ, χά- 

κλαττ ^ ? 7Ρ:ίμ° ως, ε~17^3 απαλλαγμένης από την ίρ“Τ'Γ7!■*<~**- ™ 4- 
22^ *Ρ· 1 ·51ΔΛθς *"». Μ*σον η εκτέλεση τον προ 
Τραμματος Λρ, ορίζεται στητ, προαναφερόμε^ *ράρ*ε:σ δρά- 

νώλν ™ νΙΓ επ*α,>μ" απαλλαγμένη από την κλασσική πα- 

τ ' :ης ™';*- Γγ ΤΤ7? ΤΡ" ?“ς ΚΛΡ°^'«'3εί μία η περισσά 
”Ρ ς *"*’ εκιζωοτιολογικά συνδεδεμένες μεταδό τους και 
7£, ?£ω™*?'** περιορισμένη περίοδο χαρακτηρ,σΓς τ7 

εΙίΓ'σε^σ γ"* Ϊ!^^α'ΐ5 η^ών. 
· “ 3,-ΙΤ1 απομονώσει τη γεωγραφική αυτή περιοντ 

τωνα15 ^Ρ- μπορει' σύμφΧΓμΓτί 
τΓς ίναΓλΧ ? ^ 9 τη? οϊ™'*« 80/1095/ΕΟΚ, να 
4/λ^1ΓΓ ° χαρ8χτηΡ^6« ^ ^ 7ά μέτρα που 
ΐΤνί-ίν ** ^ χωρ«μας κρινονται κατάλληλα. ναδ··α- 
τη.-ηλιΐ για διάστημά το πολύ τριών μηνών. 

λογά ^[πρ°5°7ενη ™Ρ*?Ρ*9°; μπορεί να εφαρμοστεί ανά- 

“Γκλαΐ.,; τμη:'ν της χώρ*ς £Χ?^’ απαλλαγμένο από η^ ^Αασσικη πανωλη των χοίρων. 

Άρδρο 8. 

Η Οιακινηση των χοίρων, σε εκμεταλλεύσεις ή περιονέσ 
νγΐ? λωρας μας γίνεται με τους κάτωθι όρους 

*■ Απ*Τ6Ρΐυ*™ τ· 5-αγωγή χοίρων εκτροφής ή πάχυν- 
..ον .εν συνοδεύονται απο πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου 

κτηνίατρον, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι οι χοίρο: προέρ¬ 
χονται απο εκμετάλλευση ή περιοχή επίσημα απαλλαγαέν’η 
σε εκμεταλλεύσεις η περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επί’ 
-ημα απαλλαγμένες απο κλασσική πανώλη των χοίρων. 

Ρ) Απαγορεύεται η διακίνηση χοίρων εκτροφής ή πανυν- 
ης από περιοχές που δεν είναι επίσημα απαλλαγμένες σε 
υερ.ιοχες επ’<™*ΐια απα'λ'λην.ι^,^ „ι_/ . 

..,οερ/γνται απο εκμετάλλευση επίσημα απαλλαγμέντ ' 

λεΕην' ,77ετβ! ? Ϊ!αχίν^ '/οίρ«ν μεταξύ των εκμεταλ- 
απο κλασσικό '^Ρ^ηρισδεί επίσημα απαλλαγμένη 
απο κλασσική πανωλη των χοίρων. 

δ) Η απαγόρευση της περίπτ. β δεν ισχύει για τους νοί- 
' 5 Τφ2γι\ς· ϊκ"°ν ο αν το σφαγείο προορίζεται για ενδοκοίνο- 

στο7ΓΛτ7'λλυγες' Ρ: Χ°Μ! Χυτϋί '3,2 συνοδεύονται από πι- 
-■ / ' 'Λ. ο^οσιοδοτημενου κτηνιάτρου με το οποίο να *- 
6σ.ωνεται οτι προορίζονται για άμεση σφα-ρή. 

υεταδύ !7?ί1Γ77'Χω?'7 · *·ρ,ορ«τμβύς η διακίνηση χ01'ρων 

25^*3*· -4 άΚ 

>ο 9, I Λ ' , ». 

στο άρ·$ρο 8. 

άΊάοΓ ς*Ρ«α*’γ,α ^ '?αρ^ το“ άΡ^Ρ°!> «’λτοό και του 
9 ανα-υετ-ται στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Α- 

■77°α'-Λ5ς Λ:μ·£ν!κδϊ ΑΡ'/Μ, οι οποίες μπορούν να ’δοη- 
7 . ερ7° τ?“ς αΖ0 υγειονοφύλακες, όπως προδλέπε- 
.πι απο το αρ·&ρο 4 του Ν.Δ. 1142/1980. 

Άρ-δρο 10. 

1. Σε περίπτωση μεταφοράς χοίρων εκτροφής ή πάνυνστς 

κΞσ^Ι^ ΐ5> ^ 8 ^ 9’ 4 Ώ 
σ-7 --’-.ον’ /01Ρ&! 7'"λν0ντα: ~*λ! εκμετάλλευση ή 
ν.4 4- ΧΡ?£λ£^? ™»ς. Αν η αποστολή δεν είναι δυ- 

77: Ζ 7 χ0'Ρ0ύ ΙΓζ0νταί !»*»« σε 48 ώρες στο πλησ.έ- 

7'-ου Υτ770'7ά ίαΤ7αν£ς τ0ΰ κα'™λ0υ **! λ^ρίς βητοζιριέω- 
σ7 ίατ1;ις. Ψ γ,α ^α με τις ισχύου- 

2. Σε περίπτωση διακίνησης χοίρων χωρίς την ταυτοποίη- 
η, που προδλεπεται στο άρ-όρο 13 του Π .Δ 707/1982 

-Ρ-^ενη παρ4ραφ0 Αν' 
'-ι ο. χοίροι αυτοί πιοερχονται από εκαετάλλ=υ- 

>), που χρησιμοποιεί για διατροφή των χοίρων της α-ο-ο^υ 

του αρόρου 15 του ΤΤ Λ τΠτ/ιοοο * * οιαταςεις 
ΓΙ/893^/14 I I ι ογ- ’ ύ και του άρθρου 2 της 
ιι/β-Λ,/14.11.19/0 απόφασης του Γπουργού Κοινωνικών 

0: νο.'οω 77 /9/τ· ΰ /1975) όπως ισχύει κάδε φορά 

- ^4 - 

Άρδρο 11. 

«Γΐ: 
*)ίνΑ97?-ί”! ° λΛ?κκτηρισμός της επίσσμα απαλλανυέ 

'ηΤ*^· '{ια ΧΡονικό διάστημα μέχρι 3 μήνε7 

λής από' κλασσυ/ό π7ώ) •«75<Ρ3'κ"Τ7,ζθντ3!: “"«τες προοδο- 

υγείονοί,ικά μέτοα άου ~^ηΤ- Χ°ί?ων κ“! «Φ^ρμίζονται τα 
Π .Δ. 707/1982. ° εζ&ντα: βΧ0 ζρ&ρο 41 του 

? °'(£ρ£ύντ*^ 7'·« ^αρξη φορέων ιού. 

δεται α-'. τ^Ν^άρχιακΐ ™ εκδί- 
•/οινοποιείτα·1 σ—ν -./ί7 " '<ί"'ει^0'7 κτηνιατρική υπηρεσία και 

4-4^53*, &*■ 4**^ 
φορέων του :ου ^5 αρρώστιας η των 

, Άρδρο 12. 

«· ■> *^Αλ·»ίιμ 
από κλατσ-κή -ανώ) λ* ^ "εν ’ΐν*,ί 5π!?τ19α απαλλαγμένη «*ή ίίϊ-,Τϊ™ά7Ρων 'μΧ0Ρ$! ^ ζγί^εί ^0- 

<^ή του επίσηΙα απαλΖ^ ™ γ«ρ^τΤιΡ„Μ , εκμ5τάλλε^ 

α) Η --/·ι--άλλ-. ,*γρ*ντ) £βίν πληρουνται οι κάτωδι όροι: 
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£>) Κχει άδεια λειτουργίας. 

*') συλλέγει, δεν επεξεργάζεται, δεν μεταποιεί, ούτε 
χρησιμοποιεί απορρίμματα εστιατορίων, στρατώνων κ.λπ. όπως 
προβλέπεται το Π.Δ. 707/1982 και αυτό τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις. 

ο) Σι μια η, περισσότερες ορολογικές δοκιμές, που πραγ¬ 
ματοποιήθηκαν σε δείγματα αίματος, που πήρε ένας εξουσιο- 
δοτημ.νος κτηνίατρος στο 25% των χοίρων της εκμετάλλευ¬ 
σης του, με ελαχισ-^ί-αριθμό 10, δεν ανιχνεύθηκαν αντισώ- 
ματα κατά της κλασσικής πανώλης. 

Άρθρο 10. 

1. Αχό την υποχρεωτική σήμανση των χοίρων, που ορίζε¬ 
ται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 707/1082, εξαιρούνται οι χοίροι 
των οικοσιτων εκτροφών όταν μετακινούνται χρος το σφα- 
γείο. Οι χοίροι αυτοί, κατά τη· διακίνησή τους -5α συνοδεύονται 
αχο πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένου Κτηνιάτρου με το οποίο 
να βε&αιώνεται η προέλευσή τους και η υγιεινή κατάστασή 
τους. Οταν η διακίνηση των χοίρων των οικοσίτων εκτροφών 
γίνεται για άλλο σκοπό, εκτός της σφαγής, τότε εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 707/32. 

2. Δεν ©πιτρέπεταε η σήμανση χοίρων που διατρέφοντα: με 
απορρίμματα που ϊεν έχουν εξυγιανθεί. 

Άρθρο 14. 
1. Στους ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων που οι χοίροι, τους 

θανατώνονται μεΐιά την επίσημη διαπίστωση της κλασσικής 
πανώλης των χοίρων, όπως προίλέπεται από το άρ-5ρο 5 
του Π .Δ. 707/1082. καταβάλλε ται αποζημίωση ίση με το 
100% της αξίας των χοίρων πριν από τη -5αν:άτωσή τους. 
Η εκτίμηση της αξίας των ζωντανό/, χοίρων γίνεται από 
την τριμελή επιτροπή που προίλέπεται από το άρθρο 5 
παρ. 3 της 272961/26.4.1982 Απόφασης των Υπουργών 
Προεδρίας Κυβερνήσεως και Γεωργίας «Αναμόρφωση Συλ¬ 
λογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και, Αποφασιστικής αρμο¬ 
διότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 215/τ. Β782). 

2. Σε εκμεταλλεύσεις που έχουν χαρακτηριστεί επίσημα 
απαλλαγμένες από κλασσική πανώλη των χοίρων, εάν δια¬ 
πιστωθεί κρούσμα κλασσικής πανώλης και διαπιστωθεί ότι 
οφείλεται, σε υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη μετά από παράβαση 
των διατάξεων που ισχύουν, τότε ο: χοίρο: θανατώνονται 
και κυαταστρέφονται με δαπάνη του ιδιοκτήτη και χωρίς απο¬ 

ζημίωση. 
Άοθρο 15. 

Το άρθρο 1 του Π.Δ. 67/1980 «περί μέτρων προς πρό- 
ληύιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των χοίρων» 

αντικαθίσταται ως εξής : 

^ «Άρθρο 1. 
Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί αρρώστια των χοίρων, 

από αυτές που χαρακτηρίζονται σαν μεταδοτικές, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Β.Δ. απο 26.3.1936 
«περί μέτοων προσ καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των 
ζώων» (ΦΕΚ 174/τ. Α724.4.1936). όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του άοθρου 3 του Π.Δ. 1142/1980 (ΦίΕΚ 
288/τ. Α71980). σε χοιροστάσια που οι νοίροι. τους δια- 
τρέφονται με απορρίμματα ποο δεν έχουν «ξυγιανθει, όπως 
αυτά ορίζονται στο άοθ:ο 2 της ΓΙ/8233/14.114975 Από¬ 
φασης του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, τότε τα χρ¬ 
εοστάσια αι/τά. με απόβαση του οικείου Νομαρνη. που εκδι- 
δετα; μετά από ποόταση της νομαρχιακής Κτηνιατρικής 
υπηρεσίας, απομονώνονται και διακόπτεται η λειτουργία τους 
οριστικά, οί δε χοίροι τους θανατώνονται και το κοεας του; 

καταστράφεται». 
Άεθρο 16. 

Από την έναο£η ισχύος του Δ/τος αυτου παυουν να ισχύ ου> 
οι διατάξεις του άρθοου 115 του Β.Δ. χτη 26.3.1936 σε 
6,τι αφορά την κλασσική πανώλη των χοίρων. 

Άρθρο 17. 
Οι παραβάτες του Δ/τος αυτού τιμωρούνται τυφώνα με 

τ-,ς διατάξεις του άρθρου μόνου του από 23.1.1936 Α.Ν. 

«περί συμπληρώσεως του Ν. 248 «περί οργανώσεως της 
Ζωοτεχνικής κα: Κτηνιατοικής Υπηοεσίας» (ΦΕΚ 47/τ. 
Α74 936). 

Άρθρο 18. 
Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος άρχιζε- 

απο της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 
Στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δη¬ 

μοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού. 

Αθήνα. 21 Ιουνίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΒΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ γεβρπας 

ΓΕΟΡΓ. ΜΩΡΑΤΤΗΣ 

15) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΟ. 248 

Τροποποίηση προσόντων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: , · 
α. Το άρθρο 1. παρ. 9 και άρθρο 23 παρ. 4 του ΝΑ 

530/70 (ΦΒΚ 100Α/2.5.70) «περί Λιμενοφυλάκων». 
ο. Την από 22.2.84 πρόταση Αρχηγού ΑΣ. 
γ. Την 181/1984 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Βπι- 

κρατείας, με πρόιταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1. 
Το καθοριζόμενο με το άρθρο 1 παρ. 2 του ΝΔ 530/ 

197Ό ανώτατο όριο ηλικίας για την κατάταξη Δοκίμων Λι¬ 
μενοφυλάκων μειώνεται στο 26ο έτος της ηλικίας τους. 

Άρθρο 2. 
Τα εδάφια (£). (γ) και (3) του άρθρου 1 του ΒΔ 422./ 

1970 «περί προσόντων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» 

ίΦΕΚ 136 Α/19.6.70) αντικαθίστανται ως κατωτέρω: 
18) Να έχουν ενταχθεί από· απόψεως σωματικής ικανό¬ 

τητας κατά την απόλυσή τους από το στράτευμα ή μεταγε¬ 
νέστερα στην κατηγορία πρώτη (1/1) ή δεύτερη (1/2). Να 
μην έχουν εκπέσει στρατιωτικού βαθμού και να μην έχουν απο¬ 
μακρυνθεί από το στράτευμα για λόγους πειθαρχίας ή τά- 

Όσοι έχουν προϋπηρετήσει στο Λιμενικό Σώμα ή στα Σώ¬ 
ματα Ασφαλείας να μην έχουν απολυθεί ως ακατάλληλοι 
για οποιαδήποτε αιτία. 

(γ) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα σε οποια¬ 
δήποτε ποινή ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραβία. δωροδοκία, απιστία περί την υπηρε¬ 
σία. παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορ¬ 
κία. λιποταξία ή για παράβαση των Νόμων περί προστα¬ 

σίας της Χώρας, του πολιτεύματος και της ελευθερίας 
των πολιτών και ούτε να έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ή να 
διώκονται για οποιοδόποτε από αυτά τα αδικήματα. 

ίί! Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα συνε¬ 
παγόμενα τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του 
Ποινικού Κώδικα. 

Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δη¬ 
μοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα. 2! Ιουνίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΜΣ 
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
- (6) 

(Πράξη αριΔ. 53, της 22 Ιουνίου 1984) 

Έγκριση απτότατης του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστι¬ 
κών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) «παραχώρηση στο Δήμο Αθη¬ 
ναίων της χρήσης του ακινήτου του ΤΑιΧΔΙΚ που βρίσκε¬ 
ται μεταξύ των οδών Πανεπιστημίου - Σανταρόζα - Στα¬ 
δίου και Αρσάκη». 

ΤΟ ΤΠΟΓΡΓ1ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρΔρου 29 του Ν. 1419/1984 «τρο¬ 
ποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις». 

2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΧ¬ 
ΔΙΚ, που έλαβε στη συνεδρίαση του αριΔ. 453/29.3.1984 
(■δέμα 26), για παραχώρηση στο Δήμο Αθηναίων της χρή- 
σβως του ακινήτου ιδιοκτησίας του Ταμείου, που βρίσκεται 
μεταξύ των οδών Πανεπιστημίου - Σανταρόζα - Σταδίου και 
Αρσάκη. 

3. Το αριΔ. 34220/1,554/2.5.1984 έγγραφο του Υπουρ¬ 
γού Δικαιοσύνης, αποφασίζει: 
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 29 του Ν. 

1419/84, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα¬ 
μείου Χρηματοδοτήτεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙ,Κ), 
που έλαβε στη συνεδρίασή του αρι-5. 453/29.3.1984, με την 
οποία παραχωρείται. χωρίς κανένα αντάλλαγμα, στο Δήμο 
ΑΔηναιών η χρήση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Ταμείου αυ¬ 
τού, που βρίσκεται στην Αί5ήνα μεταξύ των οδών Πανεπι¬ 
στημίου - Σανταρόζα - Σταδίου και Αρσάκη, προκειμενου να 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη δημιουργία πλατείας α¬ 
φιερωμένης στην Ελληνική Δικαιοσύνη και πράσινου στη διά- 
Δεση του κοινού. 

Η χρήση του τυχόν διατηρητέου κτιρίου όπως και του τυ¬ 
χόν δημιουργη5ησόμενου υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκι¬ 
νήτων κλπ. παραμένει στο ’ΤΑίΧΔΪΚ. 

Αυτή η πράξη να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ακρίδες αντίγραφο 
Ο Γοαχχατέας του Υπουργικού Συμβουλίου 

ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ 

(Τ) 

(Πράξη αρι5. 56, της 22 Ιουνίου 1984) 

Έγκρισο σύναψης δανείου σε συνάλλαγμα μεταξύ της Δημό¬ 
σιας Ηπιχεισήσεως Ηλεκτρισμού και της Ιαπωνικής Τρά¬ 
πεζας ΤΗΕ ΠΑΊ—ΙΟΗΙ ΚΑΝΟΥΟ ΒΑΝΚ ΙΤΌ για 
τη χρηματοδότηση του έργου της μελέτης, κατασκευής, 
προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης, Δέσης σε λει¬ 
τουργία. δοκιμής και παράδοσης υποβρύχιων καλωδίων 
ελαίου 150 Κν για τη σύνδεση Κέρκυρας - Μούρτου. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρΔρου 3 του Ν. 1468/ 
1950 «περί ιδρύσεως Δημοσίας Βπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού» 
όπως αντικαταστά5ηκε με το άρ5ρο 3 του Α.Ν. 1672/1951 
και κυρώΔηκε με το 'Ν. 2113/1962. 

β. Τις αποφάσεις αρι5. 136/5/16.3.84 και 149/22/16. 
5.1984 της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμά- 
των της Τράπεζας της Ελλάδος με τις οποίες εγκρι'5ηκε η 
σύναψη από τη ΔΙΕΗ με την Τράπεζα ΤΗΕ ΠΑΙ—ΙΟΗΙ 
ΚΑΝΟΥΟ ΒΑΝΚ ΕΤΌ δανείου σε συνάλλαγμα για τη χρη¬ 

ματοδότηση του έργου της μελέτης, κατασκευής, προμή5ειας, 
μεταφοράς, εγκατάστασης, Δέσης σε λειτουργία, δοκιμής και 
παράδοσης υποβρύχια»/ καλωδίων ελαίου 150 Κν για τη σύν¬ 
δεση Κέρκυρας — Μούρτου. 

γ. Την υπ’ αρ:5. 28417/Φ44/14.6.84 εισήγηση του Υ¬ 
πουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων για την παροχή έγ¬ 
κρισης σύναψης του ανωτέρω δανείου, αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει τη σύναψη μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού και της Ιαπωνικής Τράπεζας ΤΗΕ Ι)ΑΙ — 
ΙΟΗΙ ΚΑΝΟΥΟ ΒΑΝΚ Ι/ΓΙ) δανείου σε συνάλλαγμα μέ¬ 
χρι συνολικού ποσού των ΥΙΕΝ 1.065.879.453 για τη χρημα¬ 
τοδότηση του 80% του συναλλαγματικού μέρους του τμήματος 
του ανατεΔέντος στον οίκο ΕΙΙΚΟΚΑΑνΑ ΕΕΕΟΤΒ.ΙΟ Οο 
ΕΤΗ έργου της μελέτης, κατασκευής, προμήθειας, μεταφο¬ 
ράς, εγκατάστασης, Δέσης σε λειτουργία, δοκιμής και παρά¬ 
δοσης υποβρύχιων καλωδίων ελαίου 150 ΚΛΓ για τη σύνδεση 
Κέρκυρας — Μούρτου, με τους βασικούς όρους που εγκρίΔη- 
καν από την Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμά¬ 
των της Τράπεζας της Ελλάδος με τις αποφάσεις της αριΔ. 
136/5/16.3.84 και 149/22/16.5.84. καΔώς και με τους 
ειδικότερους που Δα συμφωνηΔούν μεταξύ των μερών. 

2. Εξουσιοδοτεί τον Υπουργό των Οικονομικών να διαβε- 
βαιώσει ανεπιφύλακτο) ς και ανεκκλήτως τη δανείστρια Τρά¬ 
πεζα εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου με επιστολή του 
προς αυτή ότι δεν Δα ληφΔούν κυβερνητικά ή άλλα μέτρα 
με τα οποία Δα χειροτερεύει η οικονομική Δέση της ΔΕΗ κα: 
Δα παρακωλύεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της που Δα 
απορρέουν από τη σχετική δανειακή σύμβαση. 
Αυτή η πράξη να δήμοσιευΔεί στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου 
ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ 

(81 

(Πράξη αριΔ. 58, της 22 Ιουνίου 1984) 
Ανάκληση των 1052/5.7.1956 και 41/26.2.1982 πράξεων 

του Υπουργικού Συμβουλίου. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

1 - Τις διατάξεις του άρΔρου 4 του Ν. 4407/29 «περί 
ουστάσεως Ταμείου ΕΔνικής Άμυνας». 

2. Τη 41/26.2.1982 πράξη του (ΦΕΚ 37/29.3.82 τ. 
Α'). με την οποία ανακλήΔηκε η 1052/5.7.1956 (ΦΕΚ 
180/18.8.56 τ. Α') όμοια, που αφορούσε στη·/ τακτοποίηση 
συνεχομένων ιδιοκτησιών Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δη¬ 
μοσίων Έργων και ΑΟΟΑ στο Χολαργό. 

3. Την αριΔ. Φ.953//5/6521388/7.4:1984 εισήγηση του 
Υφυπουργού ΕΔνικής Άμυνας, αποφασίζει: 

1. Ανακαλεί τις 1052/5.7.1956 και 41/26.2.1982 πρά¬ 
ξεις του. ·■ '■ ■· 

2. Εγκρίνει την παραχώρηση -τον Αυτόνομο Οικοδομικό 
Οργανισμό Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) της έκτασης, που εμφα¬ 
νίζεται στο απο 22.6.1983 διάγραμμα καΔορισμού ορίων του 
ΑΟΟΑ και κλίμακα 1 :2000 (σχεδίων 2), με τα στοιχεία 
Α, Α , Β ,, Β, Α, ιδιοκτησίας του Υπουργείου Συγκοινω¬ 
νιών.^ η οποία καταλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από την εγκε¬ 
κριμένη οδό. κα: αντ αυτής .εγκρίνει την .παραχώρηση από 
τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) 
στο 1 πονργείο Συγκοινωνιών τής έκτασης που εμφανίζετα. 
στο ίδιο διάγραμμα με τα στοιχεία Β', Γ. Ν. Α', Β' 'ίδιο- 
κτημίας του ΑΟΟΑ. 
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1 Ατό την ανταλλαγή: αυτή και χώ τη διάνο-ξη της οδού 
χ«»μ{<τ απαίτηση για αποζημίωση δεν θα έχει τόσο ο ΑΟΟΑ, 
όσο και το Υπουργείο Συγκοινωνιών. 

Αυτή η πράξη να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Ο Πρόωρος Τα Μέλη 

, . Ακριβές αντίγραφο . 
Ο.Γραμματέας τον Υπουργικού Συαβουλίου 

ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΒΑΣ 

(9) 
(Πράξη αριθ. 59, της 22 Ιουνίου 1984) 

II αραχώρητη του δημοσίου χτήματος ΒΚ 754, αρμοδιότητας 
της Οι/.. Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων Αθηνών, στο Δή¬ 
μο Γαλατσίου και διάθεση του τιμήματος εκ-οιήσεως του 
δημοσίου κτήματος ΒΚ 753, για την κάλυψη μ,έρους της 
δαπάνης ανέγερσης του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου 
Γαλαττίου 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Α.Ν. 1331/1949 «περί 
πα,ραχωρήσεως ακινήτων τινών του Δημοσίου και περί τρο- 
ποπαήσέως διατάξεων τινών της νομοθεσίας περί δημοσίων 
κτημάτων», σύμφωνα με τις οποίες με απόφαση του Υπουργι¬ 
κού Συμβουλίου μπορεί να παραμωρούνται κατά κυριότητα, δω¬ 
ρεάν ή με τίμιμια ακίνητα του Δημοσίου σε ιδρύματα ·και Ορ¬ 
γανισμούς ή Σωματεία κοινής ωφελείας. για εκπλήρωση των 
ειδικών τους σκοπών. 

2. Την 415/1964 γνωμοδότηση του τότε Νομικού Συμβου¬ 
λίου του Κράτους, βάσει της οποίας οι διατάξεις του άρθρου 
5 του προαναφερόμενου Α.Ν. έχουν εφαρμογή και στους Δή¬ 

μους και τις Κοινότητες. 

3. Τις 2134/1966. 164/1970, 181/1975 και 107/1979 
πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφορικά με, την πα¬ 
ραχώρηση στο Δήμο' Γαλατσίου των δημοσίων κτημάτων ΒΚ 
753 και 754, αρμοδιότητας της Οικ. Εφορίας Δημοσίων Κτη¬ 

μάτων Αθηνών. 

4. Τη Γ. 1676/1564 π.ε/15.5.1984 εισήγηση του Υφυ¬ 
πουργού Οικονομικών, την Ο'Λ‘1 ανέπτυξε και συμπλήρωσε 
ιίροφορικά κατά τη συζήτηση του δέματος στο 1 πουργικο 
Συμβούλιο, αποφασίζει: 

Παρανωοεί, δωρεάν και κατά πλήρες ο-,-καιωμα κυριότη¬ 
τας. στο Δήυ.ο Γαλατσίου, το δημόσιο κτήμα ΒΚ 754 αρμο¬ 
διότητας της Οικ. Εφορίας Δημοσίων Κτημάτων Αθηνών, 
προκειμένου να διατηρηθεί κάνω σ’ αυτό η παιδική χαρά, που 
λειτουργεί και διαθέτει στο Δήμο Γαλατσίου το Τίμημα εκ¬ 
ποίησης του πρώην δημοσίου κτήματος ΒΚ 753, αρμοδιοτη- 
τας της πιο πάνω Οικ. Εφορίας, προκειμενου να χρησιμοποιη- 

Δημαρχιακού Μεγάρου 1 αλατσιου. 

Αυτή η πράξη να δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυ¬ 

βέρνησης. 

Ο Πρόεδρος Τ* Μ*λη 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Γραμματέας του Υπουργικού 

ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΡΑΣ 

Συμβουλίου 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
- (10) 

Εγκριση παρατάσεως της προθεσμίας υποβολής δικαιολο- 
γητικών για δανειοδότηση πλημμυροπαθών έτους 1982 των 
Νομών Πιερίας, Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, στα πλαίσια 
των διατάξεων της II.Δ. 260/18.8.83. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΒΓΙΙΤΡΟ Π Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(Συνεδρίαση 139/4.4.84) 

Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων, 
νφου έλαβε υπόψη: 

α) Την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζα; της Ελλάδος 
260/18.8.83 «περί λήψεως διαφόρων πιστωτικών μέτρων 
'υπέρ των κατοίκων και επιχειρήσεων των Νομών Πιερίας. 
Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, που έπληγησαν από τις πλημ¬ 
μύρες έτους 1982» με την οποία καθορίσθηκε προθεσμία μέ¬ 
χρι 31.12.83 για την εκ μέρους των ενδιαφερομένων υποβο¬ 
λή στις αρμόδιες Επιτροπές των απαιτοΰμενων για τη δανειο¬ 
δότησή τους δικαιολογητικών. 

β) Αιτήματα ενδιαφερομένων περί παρατάσεως της παρα¬ 
πάνω προθεσμίας μέχρι 31.12.84, καθώς και το από 28.2.84 
σχετικό έγγραφο αης Νομαρχίας Πιερίας, ενέκρινε: 

Την παράταση μέχρι 30 Ιουνίου 1984 της προθεσμίας υπο¬ 
βολής δικαιολογητικών για δανειοδότηση των πλημμυροπα¬ 
θών έτους 1982 των Νομών Πιερίας. Θεσσαλονίκης και Η¬ 
μαθίας, στα πλαίσια των διατάξεων της Πράξεως Διοικη¬ 
τή της Τράπεζας της Ελλάδος 260/18.8.83. 

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα. 2 Μαΐου 1984 

Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 

(Π) 
Χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων εμπορίας και βιο¬ 

μηχανιών τυποποίησης του ελαιόλαδου, για την αγορά 
ελαιόλαδου από τον οργανισμό παρέμβασης μέσω δημοπρα¬ 
σιών. 
(Έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας 258808/26.3.84 

(Α.Π. 1115). 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΠΓΓΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΝ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(Συνεδρίαση 140/11.4.1984) 

Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, 
αοού έλαβε υπόψη: 

α) Την πράξη Διοικητή 307/30.12.83 που αναφέρετα: 
στη χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων εμπορίας και 
βιομηχανιών τυποποίησης ελαιολάδου. 

β) Το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, με 
το οποίο προτείνεται η χρηματοδότηση από τις Εμπορικές 
Τράπεζες των ιδιωτικών φορέων εμπορίας και τυποποίησης 
του ελαιολάδου για την αγορά ελαιολάδου από τον οργανι¬ 
σμό παρέμβασης μέσω δημοπρασιών σε ποσοστό μέχρι 80% 
της πραγματικά καταβαλλόμενης αξίας του προϊόντος, όταν 
το προϊόν διατίθεται στην εσωτερική αγορά και· μέχρ: 
100% όταν το προϊόν προορίζεται για εξαγωγή με τα τρέ¬ 
χοντα επιτόκια και διάρκεια πίστωσης τεσσάρων (41 μη¬ 
νών, αποφάσισε να εγκρίνει: 

Τη χρηματοδότηση από τις Ιμποιρικές Τράπεζες των 
ιδιωτικών φορέων εμπορίας και βιομηχανιών τυποποίησης 
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του ελαιολάδου, για την αγορά ελαιόλαδου από τον οργανι¬ 
σμό παρέμβασης μέσω δημοπρασιών .καί σε ποσοστό μέχρ. 
80% της πραγματικά καταβαλλόμενης αξίας του προϊόντος, 
όταν το προϊόν δίατίδεται στην εσωτερική αγορά, και μέχρ: 
ποσοστού 100# της πραγματικά καταβαλλόμενης αξίας του 
προϊόντος όταν αυτό προορίζεται για εξαγωγή, με τα επι¬ 
τόκια που :σχύουν για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης 
και· με διάρκεια πίστωσης μέχρι τέσσερις (4) μήνες. 
Η Πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ- 

βερνήαεως. 

Αδήνα, 2 Μαίου 1984 

Η Υποδιευδόντρια 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡ. ΚΟΡΥΤΣΑ 

(12) 
Τροποποίηση της απόφασης ΕΙΝΠΘ 122/2/23.1.84 τ.ου αφο- 

ρά τη χρηματοδότηση των βιομηχανιών ζυμαρικών για την 
αγορά σκληρού σταριού από την ΚΥΔΕΠ με σκοπό τη 
μεταποίηση και εξαγωγή ζυμαρικών. 
(Έγγραφο Υπουργείου Εδνικής Οικονομίας 2674/Τ' 278/ 

16.4.84 (Α.Π. 1314). 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(Συνεδρίαση 142/18.4.1984) 

II Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικό» Θεμάτων, α¬ 
φού έλαβε υπόψη: 

α) Την απόφαση ΕΝΠΘ 122/2/23.1.84 με την οποία εγ- 
κ.ρίδηκε η χρηματοδότηση των βιομηχανιών ζυμαρικών για 
την αγορά σκληρού σταριού από την ΚΥΔΕΠ με τους όρους 
που αναφέρονται σ' αυτή και ειδικότερα (’■) με υποχρέωση 
των βιομηχάνων εξαγωγέων για πραγματοποίηση μέχρι 31. 
12.1984 εξαγωγής 60 τόννων ζυμαρικών ανά 100 τόννους 
σταριού που αγοράζουν από την ΚΥΔΕΠ (παρ. δ), (ιι) η 
παραλαβή του στοιριού δα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα 
σε 3 μήνες και σε κάδε περίπτωση μέχρι 31.3.84 και (ιιι) 
διάρκεια χρηματοδότησης 12 μηνών. 

β) Το περιεχόμενο του 2674/Γ278/16.4.84 εγγράφου του 
ΤπΟυργείου Εδνικής Οικονομίας, αποφάσισε να τροποποιήσει 

τις σχετικές διατάξεις της απόφασής της 122/2/23.1.Γ 
ως-εξής: ■ . ' > · · 

1. Οι διομήχανοι εξαγώγείς δα αναλάβουν την υποχρέώσ 
για την πραγματοποίηση μέχρι 30.4.1985 εξαγωγής ποσόττ 
τας 60 τόννων ζυμαρικών ανά 100 τόννους σταριού που αγι 
ράζουν από την ΚΥΔΕΠ (παρ. 1β). 

2. II παραλαβή του σταριού δα πρέπει να έχει ολοκληρω 
δεί μέσα σε 3 μήνες από την υπογραφή της σχετικής συμφω· 
ν’ας και σε κάδε περίπτωση μέχρι 15.5.84 (παρ. 1γ). 

3. Η διάρκεια της χρηματοδότησης ορίζεται σε 19 μήνει 
(παρ. 1ϊ). 

Κατά τα λοιπά η απόφαση ΕΝΠΘ 122/2/23.1.84 πα 
ραμένε*· αμετάβλητη. 

Η παρούσα απόφαση δα δημοσιευδεί στην Εφημερίδα της 
Κυδερνήσεως. 

Αδήνα, 2 Μαΐου 1984 

Ο Διευδυντής 
ΓΕΩΡΓ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(13) 
Στο Προεδρικό Διάταγμα 127/27.3.1984, που δημο- 

σιεύδηκε στο ΦΕΚ 40 (τεύχος Α·') της 9.4.1984, από πα¬ 
ραδρομή καταχωρήδηκε στη στήλη περιεχομένων (σελ. 413 ) 
η ονομασία «Μαλβίδων» αντί του ορδού «Μαλίδίβων», όπως 
επίσης στον προτιτλο του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος 
σ*λ. 419) και πάλι «Μαλβίδων» αντί του ορδού «Μαλδί- 

βων». 

(Από το Υπουργείο Εξωτερικών) 

Στο Ν. 1419/1984 που περιέχει τροποποιήσεις διατά¬ 
ξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικο¬ 
νομίας και άλλες διατάξεις και δημοσιεύτηκε στο 28/ 
14.3.1984 ΦΕΚ (τ. Α'). στο τέλος του άρδροο 24, επιφέ- 
ρεται διόρδωση από το εσφαλμένο «του δρησκεύματος» στο 
ορδό «ή του δρησκεύματος». 

(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΌ 


