
Νόµος: 1327/1983 
 
Κύρωση και συµπλήρωση της από 18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου: «Αντιµετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και 
ρύθµιση συναφών θεµάτων».  
(ΦΕΚ 21/Α/7-2-83) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατατέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον : 
 

Άρθρο πρώτο. 
Κυρούται η από 18 Ιουνίου 1982 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου: "Αντιµετώπιση 

έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθµιση συναφών θεµάτων" που 
δηµοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 73 της 18.6.1982 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
(τεύχος Α') που έχει ως εξής: 
 

ΠΡΑΞΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
Αντιµετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγµατος. 
2. Την υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος σύµφωνα και µε τη σχετική επιταγή 

του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγµατος και ιδίως την ανάγκη αποτελεσµατικής 
αντιµετώπισης έκτακτων περιπτώσεων εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που 
προκύπτουν από: 

α) Την αυξανόµενη µε ανησυχητικό ρυθµό ρύπανση του περιβάλλοντος και τον 
επικίνδυνο υποβιβασµό της ποιότητας ζωής ιδίως στα µεγάλα αστικά κέντρα. 

β) Το φαινόµενο της επανειληµµένης και εκτεταµένης σε χρονική διάρκεια εµφάνισης 
επεισοδίων σοβαρής, ατµοσφαιρικής κυρίως, ρύπανσης στο λεκανοπέδιο της Αττικής αλλά 
και σε άλλες βιοµηχανικά αναπτυγµένες περιοχές. 

3. Τη, µέχρι την επικείµενη οργάνωση του θεσµικού πλαισίου αποτελεσµατικής 
αντιµετώπισης της προστασίας του περιβάλλοντος, επιτακτική ανάγκη λήψης άµεσων, 
κυρίως βραχυπρόθεσµων µέτρων για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών ρύπανσης 
που εγκυµονούν κίνδυνο και για την υγεία του ανθρώπου, µε πρόταση του Υπουργικού 
Συµβουλίου, αποφασίζουµε: 

 
Ορισµοί 
Άρθρο 1 

 
Για την εφαρµογή των διατάξεων των επόµενων άρθρων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

 
1. "Περιβάλλον":Καλείται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που 

ευρισκόµενοι σε στενή αλληλεπίδραση επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία και την 
ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. 

Ειδικότερα το περιβάλλον αποτελείται από το χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, τη 
χλωρίδα, την πανίδα, τα υπόγεια ύδατα, τους φυσικούς πόρους και τα στοιχεία πολιτισµού, 
όπως αυτά διαµορφώθηκαν από τη δραστηριότητα του ανθρώπου. 

2. "Ρύπανση": Καλείται η άµεση ή έµµεση εκποµπή στο περιβάλλον ουσιών ή κάθε 
µορφής ενεργείας σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που είναι αδύνατο να προκαλέσουν 



βλάβη στην ανθρώπινη υγεία, υλικές ζηµιές ή να έχουν δυσµενή επίδραση στους ζωντανούς 
οργανισµούς ή τα οικοσυστήµατα και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για 
τις επιθυµητές χρήσεις. 

3. "Ανθρώπινη Υγεία": Είναι η κατάσταση της πλήρους φυσικής ψυχικής, διανοητικής 
ευεξίας. 

 
Άρθρο 2 

Έκτακτα µέτρα :  
 

1. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος και του 
ή των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών και ανάλογα µε τη σοβαρότητα της υφισταµένης 
ή αναµενοµένης κατάστασης καθορίζονται τα κατά τις επόµενες παραγράφους αναγκαία 
µέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, η χρονική διάρκεια και η 
γεωγραφική έκταση εφαρµογής τους, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια. Με όµοιες 
αποφάσεις καθορίζονται επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις λήψης των παρακάτω µέτρων 
ιδίως οι υπό έλεγχο ρύποι, οι µέθοδοι µέτρησης και τα οριακά επίπεδα καθενός, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

2. Τα κατά το παρόν άρθρο µέτρα είναι δυνατό να περιλαµβάνουν τα εξής: 
α. Μέτρα για τη βιοµηχανία. 

Μείωση της κατανάλωσης καυσίµων των βιοµηχανιών και αντίστοιχη µείωση της 
παραγωγής τους. 

Απαγόρευση λειτουργίας ή περιοδική διακοπή λειτουργίας ορισµένων βιοµηχανιών. 
Ελάττωση παραγωγής βιοµηχανιών στα ελάχιστα επίπεδα λειτουργίας που απαιτούνται για τη 
συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 

β. Μέτρα για τα αυτοκίνητα. 
Επιβολή της εκ περιτροπής κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων. 
Επέκταση του περιορισµού κυκλοφορίας αυτοκίνητα των µε εξαίρεση εκείνων που είναι 

εντελώς αναγκαία για τη ζωή και την ασφάλεια της περιοχής όπου εφαρµόζονται τα µέτρα. 
Απαγόρευση κυκλοφορίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων σε ορισµένη ζώνη. 
Απαγόρευση κυκλοφορίας ορισµένων κατηγοριών ∆.Χ. αυτοκινήτων. 

γ. Μέτρα για τη θέρµανση κτιρίων. 
Απαγόρευση ή επιβολή περιορισµών στην κεντρική θέρµανση δηµοσίων ή ιδιωτικών 

κτιρίων και χώρων. 
δ. Λοιποί περιορισµοί. 

Απαγόρευση κάθε είδους ανοιχτής φωτιάς. 
∆ιακοπή λειτουργίας αποτεφρωτικών κλιβάνων σε νοσηλευτικά ιδρύµατα. 
Περιορισµός ή απαγόρευση χρήσης αποτεφρωτήρων απορριµµάτων. 
∆ιακοπή σε µεγάλη κλίµακα οικοδοµικών και χωµατουργικών εργασιών. 
Μείωση ή κλιµάκωση ωραρίου εργασίας. 
Περιορισµός ή διακοπή λειτουργίας δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων και σχολών. 
Περιορισµός λειτουργίας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, Οργανισµών και Τραπεζών. 
Επιβολή υποχρέωσης χρησιµοποίησης ορισµένου τύπου καυσίµων και ορισµένες 

κατηγορίες καταναλωτών. 
Η ευθύνη εφαρµογής των µέτρων που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού ανήκει στον κατά τόπο αρµόδιο νοµάρχη, υπό την εποπτεία του Υπουργού 
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, προς τον οποίο και ασκείται κάθε συναφής µε τα 
µέτρα αυτά διοικητική προσφυγή. 

Στο νοµό Αττική η ευθύνη εφαρµογής των µέτρων ανήκει στον Υπουργό Χωροταξίας 
Οικισµού και Περιβάλλοντος. 
 

Άρθρο 3 
∆ιοικητικές κυρώσεις 

 
1. Στον παραβάτη των µέτρων που καθορίζονται µε τις παραπάνω διοικητικές πράξεις, 

επιβάλλεται µε απόφαση του αρµοδίου νοµάρχη, µετά από την πράξη ελέγχου του κατά το 



άρθρ. 5 ΚΕΠΠΕ ή της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ήµων και Κοινοτήτων, διοικητική χρηµατική 
ποινή µέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχµές, εφόσον δεν προβλέπεται αυστηρότερη 
ποινή από ειδικές διατάξεις. 

Για παραβάσεις στην περιοχή του νοµού Αττικής η κατά το προηγούµενο εδάφιο 
διοικητική ποινή επιβάλλεται από τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. 

2. Σε περίπτωση που τάσσεται από την αρχή προθεσµία συµµόρφωσης επιβάλλεται 
χρηµατική ποινή µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχµές για κάθε ηµέρα υπέρβασης της 
προθεσµίας που έχει τεθεί. 

3. Σε περίπτωση σοβαρής ρύπανσης κατά τη διάρκεια της επιβολής εκτάκτων µέτρων από 
τη λειτουργία βιοµηχανικών, κατασκευαστικών ή λατοµικών επιχειρήσεων ή από εκκαπνισµό 
πλοίων ή από άλλες εστίες ανοικτής φωτιάς ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος µε τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό µπορούν να επιβάλλουν χρηµατική 
ποινή µέχρι δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) δραχµές. Για τον ίδιο λόγο είναι επίσης δυνατή 
από τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό και η αφαίρεση της αδείας άσκησης της 
δραστηριότητας που προκαλεί τη ρύπανση, εφ' όσον τέτοια άδεια προβλέπεται από τις 
υπάρχουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 4 
∆ιάθεση εσόδων 

 
Τα κατά το προηγούµενο άρθρο έσοδα παρέχονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. του Υπουργείου 

Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος και διατίθενται για την εκτέλεση προγραµµάτων 
προστασίας περιβάλλοντος. 

Ποσοστό των εσόδων αυτών που ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών, Εσωτερικών και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, διατίθεται στους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ιδίως για έργα προστασίας περιβάλλοντος ή 
αντιρρύπανσης. 
 

Άρθρο 5 
Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος 

 
1. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος και του 

κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού συνιστώνται από δηµόσιους λειτουργούς Κλιµάκια 
Ελέγχου Ποιότητας και Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) που υπάγονται στους κατά τόπους 
αρµόδιους νοµάρχες. 

Με τις αποφάσεις σύστασης των Κ.Ε.Π.Π.Ε καθορίζεται η σύνθεση, οι αρµοδιότητες και 
οι λοιπές λεπτοµέρειες οργάνωσης και λειτουργίας τους. 

2. Στη σύνθεση των Κ.Ε.Π.Π.Ε είναι δυνατό να συµµετέχουν ένας ή περισσότεροι 
εµπειρογνώµονες που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος. 

3. Τα Κ.Ε.Π.Π.Ε είναι αρµόδια για τον έλεγχο τήρησης των µέτρων που προβλέπονται 
στο άρθρο 2 παρ. 22 µε στοιχ. α' γ' και δ'. 

Η τήρηση των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρ. 2 παρ. 2 στοιχ. β' ανήκει στα κατά την 
κείµενη νοµοθεσία αρµόδια όργανα. 

Οι αρµοδιότητες των Κ.Ε.Π.Π.Ε. δε θίγουν τις κατά την κείµενη νοµοθεσία αρµοδιότητες 
άλλων οργάνων. 

 
Άρθρο 6 

Περιοχές υποβαθµισµένου περιβάλλοντος 
 

1. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση του Υπουργού 
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος και µε κριτήρια το µέγεθος υποβάθµισης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης υγείας ή την ανάγκη 
αντιµετώπισης εξαιρετικά επειγουσών καταστάσεων είναι δυνατή η κήρυξη περιοχών ως 
περιοχών υποβαθµισµένου περιβάλλοντος. 



 
2. Η κήρυξη µιας περιοχής ως περιοχής υποβαθµισµένου περιβάλλοντος έχει ως 

αυτοδίκαιη συνέπεια την ανάθεση στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, 
της αρµοδιότητας εισήγησης για τη λήψη µέτρων προστασίας περιβάλλοντος που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και το συντονισµό όλων των κατά περίπτωση 
αρµοδίων φορέων που ασκούν αρµοδιότητες προστασίας περιβάλλοντος στην περιοχή. 

 
Άρθρο 7 

Εξασφάλιση αποδοχών εργαζοµένων 
 

1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής της επόµενης παραγράφου, µισθωτοί επιχειρήσεων, 
οι οποίοι δεν απασχολούνται εν όλω ή εν µέρει εξ αιτίας εφαρµογής εκτάκτων µέτρων, για τα 
οποία προβλέπει το άρθρο 2 αυτής της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, δικαιούνται όλες 
τις αποδοχές τους. 

Η σχετική δαπάνη του εργοδότη καταβάλλεται σ' αυτόν από το ∆ηµόσιο για το µέρος που 
αντιστοιχεί στο χρόνο µη απασχόλησης του µισθοδοτηθέντος προσωπικού. 

Η διαδικασία της καταβολής αυτής της δαπάνης από το ∆ηµόσιο ύστερα από αίτηση του 
εργοδότη, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για τα δικαιολογητικά, τα αρµόδια 
διοικητικά όργανα , κ.λ.π. καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών. 

2. Κατά τη διάρκεια περιοδικής διακοπής της λειτουργίας βιοµηχανιών και βιοτεχνιών σε 
εφαρµογή αυτής της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου οι µισθωτοί που απασχολούνται σ' 
αυτές πραγµατοποιούν την κανονική άδεια που δικαιούνται ή µέρος αυτής εφόσον η περίοδος 
διακοπής της λειτουργίας είναι διάρκειας τουλάχιστο δύο (2) συνεχών εβδοµάδων. 
 

Άρθρο (10) 8 
Καταργούµενες διατάξεις 

 
Κάθε διάταξη που αντίκειται στο περιεχόµενο της Πράξης αυτής Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου καταργείται. 
 

Άρθρο (11) 9 
Ισχύς 

 
Η ισχύς της παρούσας Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αρχίζει από τη δηµοσίευσή της 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα 16 Ιουνίου 1982 
 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
Το Υπουργικό Συµβούλιο 

 
Ο Πρόεδρος 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
 

Τα Μέλη 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
∆ΡΕΤΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ, ΑΜΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΠΕΠΟΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΩΤΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ. 
 

 
Άρθρο δεύτερο. 



 
Στο άρθρο 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώνεται µε αυτόν το νόµο, 

προστίθενται οι εξής παράγραφοι 4, 5, 6: 
 

"4. Κατεξαίρεση οι παραβάτες των µέτρων του άρθρου 2 παρ. 2. εδάφ. β' αυτής της 
πράξεως που καθορίζονται µε τις κοινές Υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου 
2, διώκονται και τιµωρούνται µε χρηµατική ποινή 10.000 µέχρι 50.000 δραχµών µε την 
επιφύλαξη της εφαρµογής οποιασδήποτε κείµενης διάταξης που προβλέπει την επιβολή 
βαρύτερης ποινής. 
 

5. Τα αδικήµατα της προηγούµενης παραγράφου διώκονται αυτεπάγγελτα. Αρµόδιες για 
τη βεβαίωσή τους είναι οι οικείες αστυνοµικές ή άλλες κατά νόµο αρµόδιες αρχές. 
 

6. Οι διατάξεις των άρθρων 417 µέχρι 424 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας 
εφαρµόζονται στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγρ. 4 και 5". 
 

Άρθρο τρίτο 
 

1. Η παράγρ. 1 του άρθρου 5 της αυτής Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«1. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Χωροταξίας Οικισµού και Περιβάλλοντος και 
του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού συνιστώνται από µόνιµους δηµόσιους υπαλλήλους 
ή υπαλλήλους µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου και µε συµµετοχή εκπροσώπου του οικείου 
κατά περίπτωση ∆ήµου ή Κοινότητας Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ Ε Π 
Π Ε.) που υπάγονται στους κατά τόπους νοµάρχες. Στα Κ Ε Π Π Ε δύναται να µετέχει και 
εκπρόσωπος της οικείας Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων που ορίζεται από αυτήν. 

Με τις αποφάσεις σύστασης των Κ.Ε.Π.Π Ε. καθορίζεται η σύνθεση οι αρµοδιότητες και 
οι λοιπές λεπτοµέρειες οργάνωσης και λειτουργίας τους". 
 

2. Στην παρ. 3 του αυτού άρθρου 5 και στο τρίτο στίχο ο αριθµός 2 διαγράφεται. 
 

3. Τα άρθρα 10 και 11 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αναριθµούνται σε 8 και 9 
αντίστοιχα. 
 

Άρθρο τέταρτο 
 

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 
Παραγγέλοµεν να δηµοσιευθή στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το κείµενον του 

παρόντος και να εκτελεσθή ως νόµος του Κράτους. 
 

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1983 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 
  

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 



ΓΕΩΡΓ. – ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗΣ ∆ΗΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ 
  

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
  

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 

 
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 
 

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1983 
 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

 


