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439.‘Σι^ξ«β>^^ρ<τ>σ'η των 3ιατώ§»ων τΐο Π.Δ. 678/'1'9β2 
αΑίκατφρ&ασψ 3ίθιρ.ηιγήσ·εως ττα ζώα δτψ,εταλλεύσδως· 
ορισμένων οιισιών με ορμονίτιή ή -δυσεοειδοστατιχι^ 
ίράσψ (Φϊ^142ί/τ. Α'/2ΐ9.11.1983). 

44^ Δίβλβένηκιηιρ.-(«Ιβ *ρο4>ίΗ»έ|»»»>ς· εις το 3& το» 
)ΚοίΤΐΐ3'ΤΑΤΐ(Κιθ4' Ταΐμίεί<8> ΑβφοΛίΐΐΓβω.ς· Εενοβο^ξο^ 
ΊΜΟοέ^λτήλοΜ ΑΜ!®Μί(!ΐ»ί»ς.. 

441. Τρο<ι«3!5Μίηίχη χ® σομΊτλήροΜίιι τ<ι>ν διατάξεων το» όφ- 
■ '»ρο»^46· το» Ν. 4507;^ (ΦΕ^ ΤΊ/Α!/66) <ο»ρί 

'ρι»δ|μίσεως -δίειμάτων τινών των Διχητγόρων των 2ϊ)μ- 
βόΧαιογράφων, τροιτοβοιήσεως το» Κώδΐχος χερί Τα- 
μείΐ« Νόμΐίΐκών ϊιαι άλλων τινών διατάξεων». 

443. Χ<ψί(<[Ίρίη ·ττϊς ιαλίήροος ούνταξ'ης. το» Τ.^λΑυΥ. στα 
μέλη οιΟΜγένεΐιας· των ογειονβμι*^ δολοφονούνται 
'Λ««ά’ τηι» «ί!»»^·τοί9:*α<^^ . 

443. Σ&σταση Κλάδων και αώζψ^ <ΰίέΐίεων Κλάδων Ττο- 
χρεωτικής Εχΐκαίδΐοσης (Ϋ0) στστ Διικαττήρια και 
<η» Ύ^ιηέψΛψίϊίβ»^ . . 

444. Προσδιορισμός, των διαφόρων κατηγθ;ριών αοτοκινη- 
των οχημάτωΥ, των να' αυτών ρυμουλτιουμένων και 
τ«ν μοτοσικλετών, με δάση τον αριΑμό κυκλοφορίας 
τοος.6 

ΔΙΑΤΑΓΙΡίΑΤΑ 
-_ (4) 
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Συμπλήρωση των διατάξεων-του Π.Δ. 678/1982 «Απαγό¬ 
ρευση χορηγή,σεως-στα ζώα εκμεταλλεύσεως ορισμένων 
ουσιών με αρμονική ή θυρεοειδοστατική δράση» (ΦΕΚ 142) 
τ. Α729.11.1982). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗ£^ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις : 
α) Του άρθρου^! παρ, 1 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρ- 

μογή του κοινοτικού δικοιίου» (ΦΕΚ 34/τ.Α/17.3.83), όπως 
"Γροστοποιήθηκε και συμπληρώθηκε με· το άρθρο 6 του Ν. 
1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα 
«ποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τραπεζοις 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της' Ευρωπαϊκής Κοινότητος 

'.λνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
ΕΤΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/τ.Α/21.5.84). 

β) Των άρθρων 20 και 21 του Ν. 248/1914 «περί ορ- 
γανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής ντΐηρεσίας» 
(ΦΕΚ 110/τ.Λ/1914), όπο^ς συμπληρό>θηκε με το άρθρο 
μόνο του Α.Ν. της 23.1.1936 (ΦΕΚ 47/τ.Α/1936) και το 

, άρθρο πρώτο του Ν. 4085/1960 «πεόί σύμπληρούσειός του 
^ Ν. 248/4914...» (ΦΕΚ 110/τ.Λ/1960). 

2. Την 20862/2;8.85 κοινή απόφαση του Πριοθυπουργού 
και του Τπουργού Εθνικής Οικονο)^ιί«ς «Ανάθεση αρμόδιό- 

2 τήτων στους Υφυπουργού;: Εθνικής Οικονοαίας » (ΦΕΚ 
481/τ.Β/2.8.1985). 

3. Την με «ριθμ. 400/1987 γνωμοδότηση του Συμβου¬ 
λίου της Επικράτειας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και του Υπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε : 

3 Άρθρο 1. 

Σκοπός 

Με το Διάταγμα αυτό συμπληρώνονται οι διατάξεις του 
Π.Δ, 678/82 «Απαγόρευση χορηγήσεως στα ζιόα εκμεταλ¬ 
λεύσεως ορισμένων ουσιούν με ορμονική ή θυρεοειδοστατική 
δράση» (ΦΕΚ 142/τ..\/29.11.82), σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 85/358/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουλίου 1985 
«για τη συμπλήρωση της οδηγίας 81'/602/ΕΟΚ περί απα- 
γοοεύσεως ορισιιένων ουσιθ)ν με ορμονική ή θυοεοειδοστατική 
δράση» (ΕΕΕΊ91/23.7.8.5 σελ. 46). 

Άρθρο 2. 

Δειγματοληπτικός έλεγχος. 

Οι αρμόδιες νομαρχιακού επιπέδου κττφνιατρικές υττηρε- 
σίες του Υπουργείου Γεωργίας διενεργούν επιτόπιους επί¬ 
σημους δειγματοληπτικούς ελέγχους για τις ουσίες που «να- 
φέρονται στο Π.Δ. 678/82 στα στάδια παραγωγής, διακί¬ 
νησης, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και πώλησης, 
προκειμένου να ανιχνευθεί η παρουσία τυχόν απαγορευ¬ 
μένων ουσιών και κτη'^.ατρικών φαρμακευτικών παρα- 
σκευασμάτινν που περιέχουν απαγορευμένες ουσίες με προο¬ 
ρισμό να χορηγούνται στα ζώα για πάχυνση. 

Άρθρο .3. 

' Ελεγχος στα ζώα εκμετάλλευσης. 

Με την επιφύλαξη των ελέ'^χιον —ου προβλέπβνται από 
τις διατάξεις : 

α) Του Π.Δ. 599/1985 «Υγειονομικοί όροι που πρέπει 
να πληρούν τα νωπά κρέατα, τα οποία αποστέλλονται από 
Κράτη· - μέλη τιον' Ευρωπαϊκό»/ Κοινοτήτων (Ε.Κ;) ή 
εισάγονται από'τοίτες χώρες στην Ελλάδα» (ΦΕΚ 2Ι.>/τ..Λ/ 

18:12.85). 
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β) Του Π.Δ. 125/1986 «Υγειονομικοί όροι τους οποίους 
πρέπει να πληρούν τα ζώντα ζώα (βοοειδή και χοίροι) 
που αποστέλλονται στην Ελλάδα από Κράτη - Μέλη των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγονται σε αυτή από 
τρίτες χώρες» (ΦΕΚ 43/τ.Α/15.4.1986) και 

γ) Του άρθρου 3 παρ. 4 του Π.Δ. 1050/1981 «περί συ- 
μπληρώσεως, αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεων 
τινών των Π. Δ/των α) 40/1977 (ΦΕΚ 18/τ.Α/21.1.1977) 
και β) 653/1977 (ΦΕΚ 213/τ. Α/5.8.1977)» (ΦΕΚ 256/ 
τ.Α/16.9.1981), οι αρμόδιες νομαρχιακού επιπέδου κτηνι¬ 
ατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας διενεργούν έ¬ 
λεγχο στα ζώα εκμετάλλευσης, στα κρέατα των ζώων αυ¬ 
τών και στα προϊόντα με βάση το κρέας που προέρχονται 
από τα κρέατα αυτά, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα του 
Δ/τος αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως η τήρηση των 
διατάξεων του Π.Δ. 678/1982. 

Άρθρο 4. 

Έλεγχοι σε περιπτώσεις βάσιμης υπόνοιας- 
Αήψη δειγμάτων 

1. Οι αρμόδιες νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές υττη- 
ρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, σε περίπτωση βάσιμης 
υπόνοιας παράβασης, διενεργούν : 

α) Δειγματοληπτικό έλεγχο στα ζώα μέσα στην εκμετάλ¬ 
λευση από την οποία προέρχονται, ιδίως για να ανιχνευθούν 
ίχνη εμφυτευμάτων. 

β) Επίσημο έλεγχο στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις 
οποίες εκτρέφονται, φυλάσσονται ή παχύνονται ζώα, προ- 
κειμένου να ανιχνευθεί η παρουσία ουσιών η χρήση των ο¬ 
ποίων απαγορεύεται. Στους ελέγχους αυτούς μπορεί να περι¬ 
λαμβάνεται και επίσημη λήψη δειγμάτων. 

2. Οι παραπάνω υπηρεσίες λαμβάνουν δείγματα από τυ¬ 
χαία επιλεγμένα ζώα που προέρχονται από εκμεταλλεύσεις 
πάχυνσης. 

Άρθρο 5. 

Εξέταση ζώων στο σφαγείο 

Οι αρμόδιες για τον κτηνιατρικό έλεγχο νομαρχιακού επι¬ 
πέδου υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, εξετάζουν τα 
ζώα στο σφαγείο πριν από τη σφαγή και λαμβάνουν επί¬ 
σημα δείγματα πριν ή μετά τη σφαγή, προκειμένου να δια¬ 
πιστωθεί η παράνομη χρησιμοποίηση ουσιών, οι οποίες ανα- 
φέρονται στο Π.Δ. 678/1982 ή η παρουσία καταλοίπων τέ¬ 
τοιων ουσιών. Τα δείγματα αυτά λαμβάνονται , ανάλογα με 
τη φύση των ανιχνευομένων ουσιών : 

α) Είτε από ζώντα ζώα, συμπεριλαμβανομένων δειγμά¬ 
των ούρων ή ελέγχων των ενδεχομένων υπολειμμάτων των 
στερεών εμφυτευμάτων. 

β) Είτε από σφάγια μετά τη σφαγή, περιλαμβανομένης ι- 
στοπαθολογικής εξέτασης. 
γ) Είτε από ζώα και κρέατα. 

Άρθρο 6. 

Ανάλυση δειγμάτων- 
Εργαστήρια - Μέθοδοι ανάλυσης 

1. Τα δείγματα που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 ανα¬ 
λύονται σε ένα από τα εργαστήρια του Υπουργείου Γεωργίας 
όπως αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίοις. 

2. Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιείται με μία 
από τις κατωτέρω μεθόδους : 

α) Την Ραδιοανοσολογία (ΚΙΑ) 
β) Την Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας ή 
γ) Την Αεροχρωματογραφία. 
3. Όλα τα θετικά αποτελέσματα, σε περίπτωση αμφι¬ 

σβήτησης, επιβεβαιώνονται από επίσημο εργαστήριο εγκε¬ 
κριμένο για το σκοπό αυτό με απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας με βάση τις μεθόδους αναφοράς, οι οποίες καθορίζο¬ 
νται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του Π.Δ. 599/1985. 

Άρθρο 7. 

Υποχρεώσεις αρμόδιων Κτηνιατρικών Υττηρεσιών 

1. Εφόσον η ανάλυση, που προβλέπεται στο άρθρο 6 του 
Δ/τος αυτού επιβεβαιώνει την παρουσία απαγορευμένων ου¬ 
σιών ή την παρουσία καταλοίπων που είτε υπερβαίνουν τα 
ανώτατα φυσιολογικά επίπεδα που καθορίζονται για τις επι¬ 
τρεπόμενες ουσίες, είτε αποδεικνύουν καταχρηστική χρησι¬ 
μοποίηση των επιτρεπομένων ουσιών, οι αρμόδιες κτηνι¬ 
ατρικές υττηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας γνωστοποιούν 
αμέσως στην κεντρική κτηνιατρική υττηρεσία του Υπουρ¬ 
γείου : 

α) Όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την εξακρίβωση 
της ταυτότητας του ζώου και της εκμετάλλευσης από την 
οποία αυτό προέρχεται και ιδίως τη σήμανση την προβλε- 
πόμενη, όσο μεν αφορά τα βοοειδή στο Π.Δ. 101/1985 «Λή¬ 
ψη υγειονομικών και λοιπών μέτρων προς πρόληψη και 
καταστολή της φυματίωσης, βρουκέλλωσης και ενζωοτικής 
λεύκωσης των βοοειδών» (ΦΕΚ 32/τ.Α/8.3.1985), όσο δε 
αφορά τους χοίρους στο Π.Δ. 707/1982 «Καθορισμός μέ¬ 
τρων για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλης των 
χοίρων» (ΦΕΚ 150/τ.Α/23.12.1982). 

β) Το αποτέλεσμα της ανάλυσης. 
2. Η Κεντρική Κτηνιατρική Υττηρεσία του Υπουργείου 

Γεωργίας στη συνέχεια μεριμνά, ώστε οι αρμόδιες τοπικές 
κτηνιατρικές υττηρεσίες του Υπουργείου : 

α) Να διενεργήσουν έρευνα στην εκμετάλλευση από όπου 
προήλθε το ζώο, για να προσδιορισθεί η αιτία της παρου¬ 
σίας των ορμονικών κατοιλοίπων. 

β) Ανάλογα με την περίπτωση , να διενεργήσουν έρευνα 
στην παραγωγή, τη διακίνηση, την αποθήκευση, τη μετα¬ 
φορά, τη διανομή και την πώληση για την ττηγή ή τις ττηγές 
της ουσίας που έχει επισημανθεί. 

3. Οι αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουρ¬ 
γείου Γεωργίας : 

α) Σημαίνουν επίσημα και υποβάλλουν στις ενδεδειγμέ- 
νες αναλύσεις το κοπάδι ή τα ζώα της εκμετάλλευσης απ’ ό¬ 
που προήλθε το ζώο, καθώς και τα κοπάδια που, μετά τις 
έρευνες που προβλέπει η παράγραφος 2, θεωρούνται πι¬ 
θανοί φορείς των εν λόγω καταλοίπων. 

β) Δεν επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά των ζώων για 
ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφές, αν οι αναλύσεις 
αυτές αποκάλυψαν την παρουσία απαγορευμένων εουσιών. 

γ) Απαγορεύουν, εφόσον οι ανοιλύσεις έχουν αποκαλύψει 
την παρουσία καταλοίπων επιτρεπόμενων ορμονικών ουσιών 
σε επίπεδα ανώτερα των ορίων που αναφέρει η παράγραφος 
1, τη σφαγή των ζωών που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, μέχρις ότου εξακριβωθεί με βεβαιότητα ότι το 
επίπεδο των κατοιλοίπων δεν υπερβαίνει τα ανεκτά όρια. Η 
χρονική αυτή περίοδος δεν μπορεί σε καμμιά περίτττωση να 
είναι συντομότερη από τον χρόνο αναμονής που καθορίζεται 
για το εν λόγω παρασκεύασμα από τον Ελληνικό Οργανι¬ 
σμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Πάντως, αν κριθεί ότι οι όροι χρη* 
σιμοποίησης των προϊόντων δεν έχουν τηρηθεί, τα ζώα απο¬ 
κλείονται οριστικά από την ανθρώπινη κατανάλωση. 

δ) Δεν επιτρέπουν την παραχώρηση των ζώων, κατά την 
διάρκεια της περιόδου ανάλυσης, σε άλλα πρόσωπα, παρα 
μόνο υπό τον έλεγχο επίσημου κτηνιάτρου. 

4. Κατά παρέκκλιση της διάταξης της παραγράφου 3 
περίπτ. γ, τα ζώα των οποίων έχει απαγορευθεί η σφαγή, 
μπορούν να σφαγούν πριν από τη λήξη της περιόδου απα¬ 
γόρευσης, εφόσον έχουν ενημερωθεί σχετικά οι αρμόδιες το¬ 
πικές κτηνιατρικές αρχές πριν από την προβλεπόμενη ημερο¬ 
μηνία σφαγής και τους έχει γνωστοποιηθεί ο τόπος της σφα¬ 
γής. Όσα ζώα έχουν σημανθεί επίσημα συνοδεύονται στον τό¬ 
πο της σφαγής από πιστοποιητικό του επίσημου κτηνιάτρου 
με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 1 περίπτ. α. 

Όλα τα σφάγια των ζώων που η σφαγή τους ανα^ιοινώ- 
νεται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, υποβάλλονται επί- 
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σήμα σε ανάλυση για τα επίμαχα κατάλοιπα και φυλάσσο¬ 
νται μέχρις ότου γίνουν γνωτά τα αποτελέσματα της ανά¬ 
λυσης. 

Άρθρο 8. 

Δέσμευση απαγορευμένων ουσιών 

Εάν, με επιφύλαξη του άρθρου 5 του Π.Δ. 678/1982, οι 
έλεγχοι κοι οι έρευνες που προβλέπονται στα άρθρα 3 έως 7 
αποκαλύψουν την παρουσία απαγορευμένων ουσιών, οι το¬ 
πικές κτηνιατρικές υττηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας θέ¬ 
τουν τις ουσίες αυτές υπό επίσημο έλεγχο, μέχρις ότου επι¬ 
βληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Άρθρο 9. 

Ενημέρωση για διενέργεια ερευνών 

Αν τα αποτελέσματα των ελέγχων που γίνονται καταδεί¬ 
ξουν την ανάγκη να διενεργηθεί έρευνα σε ένα ή περισσότερα 
άλλα Κράτη - μέλη ή σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, η 
Κεντρική Κτηνιατρική Τττηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας 
ενημερώνει σχετικά τα άλλα Κράτη - μέλη και την Επιτρο- 
7ΐή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26.7. 
1985). 

3. Την 532/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι- 
κρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυ¬ 
βέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί¬ 
σεων, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 

«Προκειμένου περί αποφάσειον του Δ.Σ. του Ταμείου 
Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων, λαμβανομένων σύμφω¬ 
να με το άρθρου 3β του Καταστατικού αυτού, με τις οποίες 
ρυθμίζεται η εξόφληση των οφειλών σε μέχρι δώδεκα (12) 
το πολύ δόσεις, δεν απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντας 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί¬ 
σεων». 
Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α¬ 

σφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1987 1 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Άρθρο 10. 

Ανακοίνωση μέτρων ελέγχου στην Επιτροττή 

Η Κεντρική Κτηνιατρική Υτιηρεσία του Υπουργείου Γε¬ 
ωργίας ανακοινώνει, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, στην 
Επιτροττή των Ε.Κ. τα μέτρα ελέγχου που έχει λάβει, συ¬ 
μπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για τις δειγματο¬ 
ληψίες και τις αναλύσεις και έρευνες που γίνονται , προκει¬ 
μένου να διαπιστωθεί η παρουσία καταλοίπων ουσιών, η 
χρήση των οποίων είναι απαγορευμένη. 

Άρθρο 11. 

Εγγυήσεις από τρίτες χώρες 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της περίπτ. α' της παραγρ. 
2 του άρθρου 17 του Π.Δ. 599/1985, οι εγγυήσεις που ζη¬ 
τούνται από τις τρίτες χώρες, όσον αφορά τον έλεγχο της 
τήρησης της απαίτησης που προβλέπει η περίτττ. β της 
παραπάνω διάταξης, δεν πρέπει να είναι ευνοϊκότερες από 
αυτές που προβλέπονται στο Δ/γμα αυτό. Σε ορισμένες περι¬ 
πτώσεις εισαγωγών από τρίτες χώρες στην Ελλαδα, είτε 
απ’ ευθείας είτε μέσω άλλου Κράτους - μέλους των Ε.Κ. 
όπου δεν έχει διενεργηθεί ο νόμιμος έλεγχος, μπορεί, με από¬ 
φαση του Υπουργού Γεωργίας, να ζητηθούν έγγραφες βεβαι¬ 
ώσεις από την τρίτη χώρα ότι έχουν τηρηθεί οι εγγυήσεις 
αυτές. 
Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και 

εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 1987 

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦ)ΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΟΡΓΙΑΙ 

ΠΑΝΝΟΧ ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ ΓΙΑΝΜΗΧ ΠΟΤΤΑΚΗΧ 

■ , (2) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙ®. 440 

Απλούστευση της προβλεπόμενης εις το ά^ρο 3β του Κα¬ 
ταστατικού του Ταμείου Ασφαλίσεως ΰενοδοχοϋπαλλή- 

λων διαδικασίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

.1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 εδάφιο β του Ν. 

1199/1981 (ΦΕΚ 237 τ. Ά). 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΠΝ 

ΑΗ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΧ ΓΙΑΝΝΗΧ ΦΛΩΡΟΧ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 441 
(3) 

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του 
άρθρου 46 του Ν. 4507/66 (ΦΕΚ 71/Α66), ^«Περί 
ρυθμίσεως θεμάτων τινο'τν των Δικηγόρων των Συμβο- 
γράφων, τροποποιήσεως του Κώδικος περί Ταμείου Νο¬ 
μικών και άλλων τινών διατάξεοτν». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 4507/ 

1966 (ΦΕΚ/Α/66). 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 παρ. 2 εδ. γ του 

Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 

3. Τις διατάξεις των Διαταγμάτιον 1/68 (ΦΕΚ 260/ 

Α/68) και 957/71 (ΦΕΚ 166/Α/71). 
4. Την 472/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Ε¬ 

πικράτειας μετά από πρόταση του Υπουργού^ Υγείας, Πρό¬ 
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 

1. Ηπαρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4507/66 τροποποιεί¬ 

ται ως εξής: , -ν / α ' 
1. Την Γενική Συνέλευση του Ταμείου Γγειας Δικηγό¬ 

ρων" Επαρχιών (ΤΥΔΕ), αποτελούν οι εκάστοτε Πρόεδροι 
των Συλλόγων των Δικηγόρων και αμίσθων Δικαστικών 
Επιμελητών που υπάγονται στο Τ.Υ.Δ.Ε. ολοκλήρου της 
Ελλάδος, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. 

2. Η παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 4507/66, όπως συμ¬ 
πληρώθηκε με το άρθρο 8 του Β.Δ. 1031/66 (ΦΕΚ 279/ 

Α/66) αντικαθίσταται ως εξής: 
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα 

παρόντα μέλη αυτής είναι περισσότερα απο τα αποντα. 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευσ/) 

συνέρχεται την τρίτη Κυριακή, από της αρχικής προ^λη- 
σεως χωρίς άλλη ειδοποίηση των παρόντων ή απολειφΟέντων, 
θεωρούμενη ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα απο τον 
αριθμό των παρόντων. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διαταςεις της 

κείμε'νης νομοθεσίας. 
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Στον Τποοργό Τγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α¬ 
σφαλίσεων, αναθέτουμε τ/) δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 2.') Νοεμβρίου 1987 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΑΙΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΣΕΤΑΚΗΣ 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΤίΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ϋΑΙΙΝΙΗ «ΑβΡίη 

(4) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.Α42 

Χορήγηση της τϊλήρους σύνταξης του Τ.Σ-Α.ΐ. στα μέλη 
οικογένειας των υγειονομικών που δολοφονούνται κατά την 
άσκηση του καθήκοντος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Ί’ις διατάξεις της παρ. 1 του άρθο. 17 του Ν. 982/ 
1979 (ΦΕΚ 239/Α/20.10.79). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24. 27 του Ν. 1558/ 
1985 (ΦΕΚ 137/Α). 

·'). Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 574/ 
1982 ,(.ΦΕΚ 104/Α). 

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 113 του Π. Δ/ 
τος 544/1977 (ΦΕΚ 178/Α), όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρ. 2 παρ. 1 του Ν. 728/1977 (ΦΕΚ 316/Α) «περί 
του τρόπου εξοφλήσεως οφειλών των ημερησίων εφημερί- 
δ(ον Λθηνο'ιν εκ καΟυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών 
κ.λπ.». 

5. Την αριθ. 1358/2.10.87 (ΦΕΚ 533/5.10.87 τ. Β') 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «.\νάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων στους ϊ'φυπουργούς». 

6. Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Α.Υ. 
που διατυπώθηκε στην από 20.1.87 συνεδρίασή του. 

7. Τη γνωμοδότηση του ΣΚ.\ που διατυπώθηκε κατά 
την 53η/27.5.87 Συνεδρίασή του της ΚΔ' τιεριόδου. 

8. Την αριθ. 47ί1/1>987 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά 
από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας·κ«ι Κοινω¬ 
νικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο. 

Στα μέλη -της οικογένειας των ασφαλισμένων στο Τα¬ 
μείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεωζ Υγειονομικών (Τ.Σ. 
Α.Υ.), που δικαιούνται σύνταξη από το Ταμείο σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κ.Ν. 3945/34, όπως αυτές τροποποιή¬ 
θηκαν μεταγενέστερα και αντικαταστάθηκαν από τις δια¬ 
τάξεις του^ Ν. 982/79, χορηγείται σε περίπτωση δολοφο¬ 
νίας του αμεσα ασφαλισμένου κατά την άσκηση του κα¬ 
θήκοντος υγειονομικού, το ποσό της σύνταξης που αναλο¬ 
γεί στα σαράντα έτη ασφάλισης. 

Στον Υφυπουργό Υγείας, Προνοιοις και Κοινωνικών Α¬ 
σφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλε,σ-η του 
παρόντος διατάγματος. 

•λθήνα, 2.3 Νοεμβρίου 1987 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΩΣΤΟΣ ΑίΙΤ. ΣΑΤ¥ΖΚΤΑΚΗΣ 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΖ ΡΙΖβΤΗΜίΗΚ 

(.5) 
ΠΡ^δΔΡΙΚΟ ΑΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙ®.,443 

Σύσταση Κλάδιον και αύξηση θέσεων Κ>.άδων Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (ΕΥ) στα Δικοιστήρια και στα Υ’ποθηκο- 
φυλακεία. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 2 .εδάφιο 
τέταρτο του Νόμου 1476/1984 «Διορισμός σε μόνιμες 
θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου 
του Δημοσίου, .των Ν.Π..Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. και άλλες διατά¬ 
ξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 1320/1983. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24-παράγραφος 5 του Νόμου 

1558/1985. 
4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και-του Υπουρ¬ 

γού Οικονομικών οιριθμός 2389/13.2.1987 ·'(Φ'ΕΚ81/ί987, 
τεύχος Β') «για ανάθεση αρμοδιοτήτων-στον Υφυττουργό 
Οικονομικών Σ. Καλούδη». 

5. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας 
αριθμός 56/5.2.1987, με πρόταση του Αντιπρίβδρου της 
Κυβέρνησης και Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υπουργών 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονο¬ 
μικών, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

1. Στο Συμβούλιο της Επικράτειας συνιστάται Κλάδος 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ Ε) Προσωπικού κοίθαριό- 
τητας. Ο Κλάδος αυτός περιλαμβάνει (3) τρεις θέσεις. 

2. Τυπικόν προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του 
Κλάδου αυτού ορίζεται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (δηλαδή -αττολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή 
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρυιαι το 1980, 
απολυτήριο δ.ημοχικού σχιΛείου). 
Για μία τριετία από την έναρξη ισχύος του Νόμου 1586/ 

1986 (1.4.1986) και κάθε-φορά που δεν.καθίσταται..δυνατή η 
πλήρωση κενών θέσεων του Κ7αίδου αυτού από υποψαφφίους 
με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός τφοσω- 
πίκού με τυπικό ττροσόν ορισμένη ειδικότητα ή ,.εμτιειρία 
(άρθρο 17 παράγραφος 12 νόμου 1586/1986). 

Άρθρο 2. 

1. Στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια και Εισαγγε¬ 
λίες συνιστάται Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 
Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων. 
Ο Κλάδος αυτός ττεριλαμβάνει έξι (6) θέσεις. 
2. Στο Συμβούλιο της. Επικράτειας συνιστάται Κλάδος 

ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων. Ο Κλάδος αυτός περιλαμ¬ 
βάνει μία (1) θέση με -βαθμούς Δ-Γ. 

3. Τυτϊΐκό· προσόν διορισμού «τον εισαγωγικό βαθμό των 
Κλάδων αυτών ορίζεται Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (δηλαδή Απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για 
όσους υποψηφίους έχουν αποφοιτήσειμέχρικαιτο 198% Απο¬ 
λυτήριο Δημοτικού Σχολείου). 

Για μία τριετία από την έναρξη ισχύος του Νόμου 1586/ 
1986 (1.4.1986) και κάθε φορά που δεν καθίσταται δυνατή 
η πλήρωση.κενών θέσεων των Κλάδων αυτών από υποψηφίους 
με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέττεται ο διορισμός προσω¬ 
πικού με τυπικό προσόν ορισμένη - βιδικό^τα ή εμπειρία 
(άρθρο 17 τϊκράγραφος 12 Νόμου 1486/1986). 

'Αρθρο 3. 

1. Οι θέσεις- -του Κλάδου 'ΤΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
των Πολιτικών και Ποινικών Δικιχστίηρίων.παΐΕισαγγελιών 
αυξάνονται κατά πενήντα δύο (52) και ορίζεται έτσι ο συνο¬ 
λικός αριθμός θέσεων του Κλάδου οιυτόΰ σε εΥΜίτότ πενήντα 
τρεις (153). - 
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2. Οι θείτεις του Ι^λα3ου ΤΕ ΙΙροσωτϋΐκού Κοιθαριότ>]τας 
των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων αυξάνονται κατά 
δεκαπέντε (15) και ορίζεται έτσι ο συνολικός αριθμός των 
θέσεων του Κλάδου αυτού σε δεκιαέξι (16). 

3. Οι θέσεις του Κλάδου ΤΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων αυξάνονται κατά μία 
και ορίζεται έτσι ο συνολικός αριθμός των θέσεων του Κλάδου 
αυτού σε τρεις (3). 

Στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Δικαιο¬ 
σύνης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος. 

.4θήνα, 24 Νοεμβρίου 1987 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΧ ΔΗΗΟΚΡΑΤΙΑΖ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΑΓΑΜΕΜΝηΝ ΚΟΥΤΕΟΓΙηΡΓΑΧ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΗΙΚβΝ 

ΑΠ. ΕΑΕΛΑΜΑΜΗΧ ΧΠΤΡΟΧ ΚΑΑΟΥΔΗΧ 

(β) 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙ©. 444 

Προσδιορισμός των διάφορων κατηγοριών αυτοκινήτων οχη¬ 
μάτων, των υπ’ αυτών ρυμουλκουμένων και των μοτοσι¬ 
κλετών, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του Ν. 2367/1953 
«περί τίτλων κυριότητας, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας 
και φορολογίας αυτοκινήτων» (ΦΕΚ/Α/82/1953), όπως αντι- 
καταστάθηκε με την παράγραφο 9, του άρθρου 22 του Ν. 
1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολο¬ 
γία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/27/1984). 

2. Την 566/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι¬ 
νωνιών, αποφασίζουμε : 

Άρθρο μόνο. 

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα, τα από αυτά ρυμουλκούμενα 
και οι μοτοσικλέτες, διακρίνονται από άποψη αριθμού κυκλο¬ 
φορίας στις εξής κατηγορίες : 

α) Κατηγορία 1 ; Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Ενόπλων 
Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος 
χαι Λιμίνιχοό Σώματος. 

β) Κατηγορία 2 : Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες κρατικών 
υτιηρεσιών. 
γ) Κατηγορία 3 : Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, κάθε 

κατηγορίας. 

δ) Κατηγορία 4 : Αυτοκίνητα επιβατικά ιδιωτικής χρή¬ 
σης, που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβα¬ 
ρύνσεις ή και ατελώς. 

ε) Κατηγορία 5 : Αυτοκίνητα επιβατικά δημόσιας χρή¬ 
σης (ταξί). 

στ) Κατηγορία 6 : Λεωφορεία δημόσιας χρήσης. 
ζ) Κατηγορία 7 : Αυτοκίνητα φορτηγά δημόσιας χρήσης. 
η) Κατηγορία 8 : Μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας 

χρήσης· 
θ) Κατηγορία 9 : Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες προς δο¬ 

κιμή. 

ι) Κατηγορία 10 : Αυτοκίνητα αναττήρων πολέμου. 
ια) Κατηγορία 11 : Αυτοκίνητα πολιτικοιν αναττήρων. 
ιβ) Κατηγορία 12 ; .Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Διπλω¬ 

ματικού Σώματος. 
ιγ) Κατηγορία 13 : Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Προ¬ 

ξενικού Σώματος. 
ιδ) Κατηγορία 14 : Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες προ¬ 

σωπικού πρεσβειών. 
ιε) Κατηγορία 15 : Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ξένων 

αποστολών. 
ιστ) Κατηγορία 16 : Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες διεθνοδν 

οργανισμοδν. 
ιζ) Κατηγορία 17 : Ρυμουλκούμενα οχήματα. 
2. Καταργείται το Π. Δ/γμα 75/1985 (ΦΕΚ 26/Α/1985) 

«Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχη¬ 
μάτων, των υπ’ αυτών ρυμουλκουμένων και των μοτοσικλε¬ 
τών, με βάστ] τον αριθμό κυκλοφορίας τους». 
Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε 

τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 1987 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΒΝ 

ΚηΧΤΑΧ ΜΠΑΝΤΟΥΒλΧ 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΗΙΚΟ ΤΥΒβΓΤΑΦβίίΐ 








