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ΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έ ν 'Αθήναις 
τη 28 Μαΐου 1 » £ > Κ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 'Αριθμός φύλλου Ο ^ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΡΠΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Ap'.fl. 33151. (1) 

Περί διορισμού Προέδρου και μελών Δ. Σ. Δικηγορικού Περί fttoptojieS Προέδρου και μελών Διοκ. Σϋμδοολίρυ 
Συλλόγου Λαμίας 1 Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας. 

Περί έ/.λογής Προέδρου και μελών Δ. Σ. Δικηγορικού Q ΥΠΟΥΡΓΟΣ Τ Η Σ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Συλλόγου Ευρυτανίας 2 

Περί εκλογής Προέδρου και μελών Δ. Σ. Δικηγορικού . J ^ * * ? " V * ™ » " ^ ^ ? " £ ? »°· NQ * / ™ f * 
Συλλόγου Λαρίσης ·· · · . . . 3 ^ } J g «*Ρ 1 κωοικος σ^ηγορων,, κ α ι τ ο υ*' « Λ 40)22.3 . 

_ , , . ,    ™*. τχ S. f *Λ *yo i> βγγρ·»?ον τ&'> Δ κηγορ.κου Συλλόγου Λογίας, εγκρινο

Περι εγκρίσεως του κανονισμού της Ε Πανελλήνιου V £ν ^ | 1 ς φ Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ϊημοσίευσιν 
Καλλιτεχνικής Εκθέσεως του 195ο. M . w αποτελέσματος τών γενομένων αρχαιρεσιών προς έκλο-

Περί Καταβολής .φόρου Δ ' κατηγορίας Άνων. Εταιρειών / νή ν Προέδρου -/αϊ μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τού 
εις δόσεις ]ρ Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, δια την τριετίαν από 16 
ερί παρατάσεως προθεσμίας δηλώσεως φόρου Δ ' κατή Μαρτίου 1955 μέχρι 15 Μαρτίου 1958. ώς ακολούθως: 
γορίας Λ. Ε . . ' ^ 6 Πρόε,δρος: Ευάγγελος Κοντογιάννης. 

Περί τρόπου καταβολής φόρου Δ' κατηγορίας Άνων. Έ  ■**,-. 
taipswav 7 '* 

Π χ ,  , , . η ,τ n / i«oo\ inEn · Απόστολος ΣταΦογαννης 
ερι τροποποησεως της υπ * * . Κ. 24722)1950 απο Αηυ.ήτριος Γαοδίκης 
φάσεως Υπο,ργου Οικονομικών.. 8 Γ β ώ ρ γ ^ ς 'Αλεξανδρής 

Περί παροχής επιδόματος εις τους υπάλληλους Ν. Π . Θεοφάνης Θεοφανόπουλος 
Δ Δικά'ου της περιφερείας Βόλου. . . . . 9 ^ , ^ ^ ^ oy ^ 

Περί αυξήσεως του ωρομ·σ·&ιου τών καθαριστριών των 
Δημοσ'ων Υπηρεσιών και τών Ν . Π . Δ . Δ . . . . . . . . . 1 0 ^ βΙ™™*0ΎΜτ 

Περί παρατάσεως προθεσμίας διαθέσεως ζυ#ου αρχικής 
πυκνότητος ζυάογλευκους προ της ζυμώσεως τουλάχι

στον 9,50 και βαθμού ζυμώσεως ουχί κατωτέρου τοϋ Αριδ. 41683. (2) 
άρι·5μοΰ 45 11 ■ 

Περί συμπληρώσεως της ΰπ! άρι-S. Τ. 6 7 8 3 ) 2 . 8 . 5 0 Π ε Ρ ' ^ Υ Ή Προέδρου και μελών Διοικ. Συμβουλίου 
αποφάσεως Υπουργού Οικονομικών 12 Δικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας. 

Περί συμπληρώσεως τού Κεφαλαίου 2 «γάλα διατετηρη Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
μένον» τοϋ Κωδικός περί τροφίμων, ποτών κλπ 13 Έχοντες ϋπ' δψιν το apflpov 228 παρ. 7 τοϋ Ν. Δ. 3026) 

Περί μέτρων χρησιμοποιήσεως ^αρμτ/.ωΊ προδλαστησεως J954 «περί κωδικός δικηγόρων» και τό ύπ' άριS. 41)1955 
■σπορογεωμήλων 14 έγγραφον τού Δικηγορικού Συλλόγου Ευρυτανίας, έγκρίνο

Περί ιδρύσεως Κ.Τ.Σ. εις Κοινότητα 'Αγρού—JKepy.u '^1 Γ ' ν *1? τ*<ν ' E ? j W ' S a της Κυβερνήσεως δημοσίευσιν 
η Ύ* . ΤΤ ' Α κ τ 0 ϋ αποτελέσματος τών γενομένων άρχαιρεσ ών την 27 Φε

Ρ α ς 7 η ς Τγειον. Περιφέρειας. . . 1 5 ^ ^ ^ ^ , , · * $ ^ ^ ^ ^ 
Περί τροποποιήσεως της υπ apt*. 8954)55 αποφαιεως Δοικητικού Συμβουλίου τού Δικηγορικού Συλλόγου Ευρύτα

του Υπουργού 'Εργασίας, περί αυξήσεως αποδοχών νίας δια την τριετίαν άπό 16 Μαρτίου 1955 μέχρι 15 Μαρ

Προσωπικού τής 'Ε&νικής Τραπέζης της Ελλάδος χαί τίου 1958 ώς ακολούθως : 
Άδηνών 16 Πρόειδρος: Κων. Ν. Παπαδογούλας. 

Περί χορηγήσεως αδείας μεταλλευτικών ερευνών έν τω Μέλη: 
. νομώ Λαρίσης.. . . . . 1 7 Κ. Ι. Δημητρίου 
Περί χορηγήσεως αδείας μεταλλευτικών ερευνών έν τω Δημ. Χ. Ζαρίδας 

Νομώ Λαρίσης 18 'Εν 'Αθήναις τη 28 'Απριλίου 1955. 
Περί χορηγήσεως αδείας μεταλλευτικών ερευνών έν τω ο ΥΠΟΥΡΓΟΧ 

^ομφ Λαρίσης 19 ΚΑ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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'Apt*. 407G5. (3) 

Π ε?': εκλογής Προέδρου και μελών Διοικ. Σο;: 
Α κηγορικοΰ Συλλόγου Λαρίσης, 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

"Εχοντες ;ν 228 παρ. 7 τοϋ Ν. Λ. 3026) 
10 τής 

b . 4. i 95! ·:,ϋ Συλλόγου Λαρίοης, 
ε!ς "V "ής Κυβερνήσεως 

οιεϋσιν »ν αρχαιρεσιών την 
6ην '/. 

ΔίΟΐκητ ν ptXOJ Σΰλ' 
ζρτίου 1 *) Γ>r> ;j.£/p'. 15 

^I^c: ώς ακολούθως: 
Πρόεδρος: Δημήτριος Ίζτροϋ. 

Μέ; 
Κων)νος Κ of 
Δημ ίλης 
Μιχ: ί :εκιαρόπουλος 

ίκης 
Άλκ 6 ζϊης Χατζηγιάννης. 

; τή 25 'Απρίλη 1.11 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΛ. Ο Ε Ο Φ Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Ζ 

(4) 

1Τ ε c · εγκρίσεως τοϋ Κ Ε' Πανελληνίου Καλ

νν.ν.ή: 'Εκθέσεως τοϋ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

»ικής Παιδείας 
και β 
νισμοϋ, ώς ·/.. ,ων. 

ΛΟΣ 

Ι. Σκοπός. 

ής εκθβ 
ν'« **■>'.' ττά. 

. και 

.ων. 
2. 

Ή εκθεα $εξια"ς 
'ε; τά ν. 

. 
ήσεως. 

ρ α■/.-.: 

■ 

Γαϊκά. 
' ακεττες · ,λτ. 

γανωτική Έπιτρο? 

' · "ή7 έκ.9 

Ινικής 
:ου. 

"ου Διευθυντού" Καλώ 

είκα

στ'.ν.ών τεχνών. 
γ) Τοΰ Προέδρου τής Στέγης Καλών Τεχνών και Γ 

μ.ατών ή του 
. Συμβουί Καλλιτε

ελματικ'οΐ 
ε) Ί και /.ό

ρους και · μένων πα| 
Ή προσκλήσεως τοϋ 

ρου και ευρίσκεται 
ν αυτής, έν οίς ό Πρόεδρος ή ό 

πρόεδρος. ΑΙ ά τ ο υ ά ^ ς λαμβάνονται ο ζ τ.) ; των 
παρόν 

Πρόεδρον απόντα η κωλ : ό Διευ

θυντής Κάλων Τεχνών, απόντος, ::ς ή 
. ό Πρόεδρος τής Στέγης Καλών Τεχνών καϊ 

ι >ν. 
2. "Εργον τής όργανωτικί ροπής είν ·, με

ορώντος νωσιν καί 
; παντός 

:/: και γ) 
και έκτοι )3 καταλόγου. Ί Ι 'Οργανω

τική -/. όρίζη τριμε

cο~άς, εις a 
τήν εκτελεσιν ώρι . ί ,>ων ι'.ζ 

y. αυτής καθηκόντων. 
Η ζς τής έκΟέεως 

εις το ' :ον Έ3νικής Πα.δείας και 
σκευμ< τοϋ έ'ργου της. ■ 

Ή Κριτική Έττ.τροττή. 

• έκτεθησο .■ συνίστα

ται Κριτική Έπ.τροπή ά. . : 
α) Τοϋ Λ'.ευό'.ντοϋ ί 

. 
Too Διευθυντού" τής 'Ανωτάτης Σχολής Καλών Τ«

ίπροέδροϋ, αν α ή κω

λόματι ϋτό τ:. ι αϋτοϋ α 
γ) Τεσσάρων δ ακεκρ μένων /·/· εγνωσμένου /.όρους Καλ

,,/νών. όριζ^λένων παρ' ημών. 
οϋ Έ 

.ητηρίου (δύο ζωγ( 
πτών /.Ζ: ενός χαρ< ;ό τής Γ 

,εόσεως των συνέδρων κα;. ττροέοροον μελών τοϋ Κ. Ε. 
Γος, 

,εως τούτων έντος τής τασσο». 
,'.α· 

είκαττικών τεχ,ών. έν. 
μματέως, άνευ δικαιώματος ψή 

Ιπιτροπής :ζ ή κω

;ιν προσκλήσεως τοϋ 

τών μελών χυτής, έν οίς ό 1; 'Αντιπρόε

Φ 

■' τής έπιτρι 
ίλλόμενα έργα, ττλήν τών ιγητών /.α! 

*θη.γητών , Σχολή*ς 

γίνεται 
•/.ε̂ ντρώ ε̂ω^ των. πλην τών 

δύναται κατόπιν αιτήσεως τοϋ καλλίτε
ρ α '·  ^ ra έρ·, , τούτου. 
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'/.?■ "ή τ 
() ζ''-~ τ η ν 

ίεκτών 
:ως. 

ψ 

;.ν:ν Έ λ -
'i..-.iyyy.·.. 

εις την 
. 

Γλυπτικ· >3. 

•>CC:OJ 19 

'^: δεκτδν jjtv των άνω 

Ή παρα3 τ:ς των έργων 8ά γίνεται -■/.;-). 

Όργ ης. 
δύναται να ύποβάλη προς /.ρ·

., 

τογραφία,' Λ;ν 

κατη

• η γλοπ 
.ης. 

ων 5τινά δύνανται 

. 

;γανω

ιήν εκβεσιν 5εν γίνονται 5ε/.τά : 

■;y.. 

γ Τα ϊκτδς αν δ ήλος έχει 

*}. 

. ■/.■/, tpya άνεο 7δλαΐίτίων 
?$ων, 

κτέΘεντα 

«του των. 
, του δέον 

μητίκης δέον 
■; εύωντατ '.ος, εις 0V να 
j τεμαχίοι ή τ».μή 

χόβολη τι ροπής 
χλόντα /.αλλ'.τ ε/ν ην νά 

μο3. 
"7. ! 

τ.'ςα δια τήν καλήν TU' και την >ν παρα

καΐ δεν όπο'χρε

οΰτΛ! ε:ς ·/'.ζη;;.!(·)7ίν t'.va ::ν άπώλείαν η ζην/Γ/ν ες 
;ίας. 

8. Οό ev ε/, των εκτεθέντων ίργων δύναται νά άποϊο'&η" 
VA της εκδέτεως κέρατος νϋτής, έκτο; 

όλως £:: ώσεων, περί ων κρίνει ή Όργανω

6, '] ργων. 

κιτροπήν 
■·' δονται, επί τη ; :είςεως, 

7 ς λήξεως της 
>μενα δεκτά ; ήμερων άπδ 

Ιεσμ'αι αδτάι προταυ

νταΐ κατά llv.r ή'έ;ας δ Ις έπαρ

ί:γ« των ;;.ετ:ζ τη λευτ'.ν 
.'/: εις ζ,; δ ά 

ως δι' 
ν των τ 

πέντε κατά τ;:ς έ 

7. 5 ως της b 

δέκα ειτετ; ήμερας. 

8. 
; 

τικης πρές τάς παρ' αυτη

·ς· 

' >ται ψευΐ 
jv αΰτοΰ ' 

ϊννοδεΰον τά έργα εν τόπον ; ·ρη την :. 

JUff'.O : * α ! 

ΑΟη

ηρδς 

*.ς τό 

ε ΐς ·.: :/)ή/.ας των διακο

3 καλλ τέχνοο, δ τίτλος του ε?

&αρωρδς, και δύο κα·&αριστί 
! ϊτο:

;,ς ωλή . cat α? είσ-

>ν και τοΟ κα

Μετά το πέρας της ιτρ'οπή 

·;ων άποτελούμενον έν. 
ων. 

Πώληχις 

Α.Ι πωλήσεις των έργων 

&πέρ της 
ίνης 

ών τ:ΰ Κράτους 

εις 
•.ηί/εντος 
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10. Κατάλογος. 
Ό κατάλογος πωλείται εις την κα·δοριζομένην υπό της 

'Οργανωτικής Επιτροπής τιμήν. 
Κατά την ήμέραν των εγκαινίων επιτρέπεται ή προς τους 

προσκεκλημένους δωρεάν διανομή μέχρι 200 καταλόγων. 
11. Τίμημα εισόδου. 

Δι* αποφάσεως τής 'Οργανωτικής Επιτροπής εγκρινομέ
νης παρ' ημών, δύναται νά κα·δορισ·δή μικρόν τίμημα εισό
δου εις την έκδεσιν. 

12. Διά#εσις εσόδων εκθέσεως. 
Πάντα τ' ανωτέρω πραγματοποιούμενα έσοδα διατίθενται 

κατόπιν άποφά^ως ημών λαμβανομένης μετά πρόταση τή; 
'Οργανωτικής Έπ'.τροπής δ ά τάς άνάγκας τής λειτουργίας 
τής έκ·δέσεως, το δε άπομένον τυχόν ύπόλοιπον κατατίθεται 
υπέρ τοϋ παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος λογαριασμού τής 
Στέγης Καλών Τεχνών και Γραμ,μάτων και διατίθεται fa' 
αποφάσεων ημών δια την όργάνωσιν ομαδικών Ελληνικών 
εκθέσεων εις το έσωτερ'κόν και το έξωτερικόν. 

Έν 'Αθήναις τή 24 Μαΐου 1955. 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΧ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Άριδ. Α. 11332. Π) 

Άρ·.δ. Π. 8922. (5) 

ΠερΊ καταβολής φόρου Δ' Κατηγορίας 'Ανωνύμων 'Εται

ρειών εις δόσεις, 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
"Εχοντες υπ' όψιν την διάταξιν τής παραγρ. 3 του άρθρου 

19 τοϋ Α. Ν. 1839)51, άποφασίζομεν: 
Προκειμένου περί άνων. εταιρειών αποκλειστικός σκοπός 

τών οποίων είναι ή εισαγωγή γεωργικών μηχανημάτων και 
ή διάδεσις αυτών διά τάς άνάγκας τοϋ αγροτικού πληδυσμοϋ 
τής χώρας, έγκρίνομεν δπως ό φόρος Δ' κατηγορίας τών κα
θαρών προσόδων τών διαχειριστικών περιόδων ών ή λήξις 
εμπίπτει εις το άπό 31)12)54 και εφεξής χρονικόν διά
στημα καταβάλληται εις δέκα (10) ΐσας μηνιαίας δόσεις 
ες ών ή πρώτη συν τή έμπροδέσμω υποβολή τής δηλώσεως 
εκάστη δε τών λοιπών εντός έκαστου τών επομένων μηνών. 

Έν 'Αθήναις τή 28 Άπρχλίου 1955. 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ 

Άριδ. πρωτ. Π. 8923. (6) 
ι 

Περί παρατάξεως προδετμίας δηλώσεως φόρου Δ' Κατηγο
ρίας Άνων. Έταιρε:ιών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντες υπ' όψει την ιδιάταςιν τής παρ. 3 το'ϋ άρθρου 

19 του Α. Ν. 1839)51. άποφασίζομεν : 
Έγκρίνομεν δπως ή δτλωσις Δ' κατηγορίας φορολογίας 

καδαρών προσόδων προκειμένου περί τώ" ανωνύμων εταιρειών 
περί ών ή υπ' άρ'ΐδ. Π. 8922)1955 άπόφασις ημών τής 
διαχειριστικής περ.όδου 'ήτις έΤ η̂ξε την 31.12.54 ΰποβλη
3ή μέχρι 31ης Μαΐου 1955 και ό φόρος καταδληδή συμφώ
νως προς τά έν τή προμνησ·δείση άποφάσε' ημών οριζόμενα. 

Έν Ά^ήνας τή 28 'Απριλίου 1955

β ΤΠΟΥΡΓΟΧ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΥΤΑΕΙΑΖ 

Περί τρόπου καταβολής φόρου Δ' Κατηγορίας Άνων. Ε
ταιριών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
"Εχοντες υπ' ό'ψει τήν διάταξιν τής παραγράφου 3 τοϋ άρ

θρου 19 τοϋ Α.Ν. 1839)51, το υπ' άρι·δ. 9042 έ.έ. υπόμνη
μα τοϋ Έμπορικοϋ Συλλόγου Άδηνών και το υ' άριδ. 183 
έ.έ. τοιοϋτον τοϋ Συνδέσμου τών έν Ελλάδι Ανωνύμων Ε 
ταιριών, άποιφασίζομεν: 

1. Όρίζομεν δπως αί δηλώσεις Δ' κατηγορίας τών ανω
νύμων εταιριών διά τά κέρδη τών διαχειριστικών περιόδων, 
ών ή λήξις εμπίπτει εις το άπό 31)12)54 μέχρι 30)6)55 
χρονικόν διάστημα, περιλαμβάνουν το σύνολον τών έκ τών 
ισολογισμών ποοκυπτόντων κερδών, εφόσον μέχρι τής λήξεως 
τής προδεσμίας υποβολής δηλώσεως Δ' κατηγορίας δεν έ'χει 
ληφ$ή άπόφασις υπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών μετό
χων περί διανομής μέρους ή όλου τών κερδών. 

2. Ό έπί τών κερδών τούτων φόρος, προκειμένου μεν περί 
τών μη διανεμομένων κερδών, δά ΰπολογίζηται εις το άκέ
ραιον και ·δά καταβάλληται εις τρεις ίσας δόσεις συμ,φώνως 
προς τον Α. Ν. 1764)51, προκειμένου δε περί τοϋ τμήματος 
τών κερδών, διά τήν διανομήν τοϋ οποίου υπάρχει άπόφασις 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου ούχι δε και τής Γενικής Συνε
/εύεως, ό φόρος <δά ΰπολογίζηται και πάλιν εις το άκέραιον 
και δά καταδάλληται εις εξ (6) Τσας μηνιαίας δόσεις, έξ 
ων ή πρώτη σύν τή έμπρο·δέσμω υποβολή τής δηλώσεως, έ
καστη δε τών λοιπών εντός εκάστου τών αμέσως επομένων 
μηνών. 

3. Κατά τήν έπίδοσιν τής δηλώσεως τοϋ <fopou V Κατηγ. 
κλάσεως α' έπί τών διανεμομένων κερδών, δυνάμει αποφά
σεως τής Γενικής Συνελεύσεως, δέλουν συμψηφισδή αί ^ίχρι 
τής υποβολής τής δηλώσεως ταύτης καταβλη·δείσαι ως α
νωτέρω δόσεις, τοϋ τυχόν υπολοίπου τοσοϋ φόρου καταβαλλο
μένου έξ ολοκλήρου συν τή δηλώσβί. 

4. Εις τήν όρ'στικήν δήλωσιν Δ' κατηγορίας δέον απαραι
τήτως να έπισυνάπτηται κεκυρωμένον αντίγραφαν τής απο
φάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου περί διανομής κερδών. 

Έν Αθήναις τή 7 Μαΐου 1955. 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ 

Άριδ. Κ. 6827. (8) 

Περί τροποποιήσεως τής ΰπ' άριδ. Κ. 24722)1950 άποφά
φάσεως Υπουργού Οικονομικών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
"Εχοντες ΰπ' δψει τάς διατάξεις τών εδαφίων α' και 6' 

τής παραγράφου 2 τοϋ άρδρου 17 τοϋ Νόμου 1587)1950 
«περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων», άποφασίζομεν: 

Τροποποιοϋντες τήν υπ' άρι·δ. Κ. 24722)1950 προγενε
στέρων άπόφασιν ημών κα·δορίζομεν: 

1. Τό εις τους συμβολαιογράφους καταβαλλόμενον χρη
ματικόν ποσόν, -κρος κάλυψιν τών δαπανών των, διά τά ΰπ' 
αυτών κατά την παράγραφον 2 τοϋ άρ·δρου 14 τοϋ Νόμου 
1587)50 αποστελλόμενα εις τους Οίκον. 'Εφόρους αντίγραφα 
συμβολαίων, εις δραχ. μίαν (1) καδ' έκάστην σελίδα σχή
ματος φύλλου χαρτοσήμου πλήρως γεγραμμένην. 

2. Τήν εις τους μηχανικούς, μη δημοσίους υπαλλήλους 
και τους Ίδιώτας τους ένεργοΰντας κατά τήν παρ. 1 τοϋ 
άρδρου 10 τοϋ Νόμου 1587)50 εκτιμήσεις ακινήτων, πλοίων 
κλπ. παρεχομένην άμοιδήν και έξοδα κινήσεως εις δραχ. όγ
δοήκοντα (80) δι' έκάστην ήμέραν πραγματικής εργασίας. 

Ή ίσχΰς τής παρούσης άρχεται άπό 1 Απριλίου 1955. 
Έν Άδήναις τή 19 Μαρτίου 1955. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ 
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Άρι3. 135928. (9) 

Περί -κχροχής επιδόματος εις τους υπαλλήλους Ν . Π . Δ . 
Δικαίου της περιφερείας Βόλου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

"Εχοντες υπ' όψιν σχετικήν πράξιν του Υπουργικού Συμ

βουλίου, δι' ης προς άποκατάστασιν των ζημιών τ ή, ς οίκο

ϊκευης των έκ των τελευταίων σεισμών τοΰ Βόλου πληγέν

των υπαλλήλων Ν . Π . Δ . Δικαίου και 'Οργανισμών Τοικκης 
Αυτοδιοικήσεως και προς άντιμετώπισιν τών εκτάκτων συν

θηκών διαβιώσεως τών δημιουργη#εισών εκ τών σεισμών, ώς 
και τών είδικών ορών εργασίας τών υπαλλήλων Ν . Π . Δ . Δ . 
τών υπηρετούντων εις την πόλιν τοΰ Βόλου και τους πέρις 
ταύτης οικισμούς και χωρία τα πληγέντα έκ τών σεισμών 
της 19ης 'Απριλίου έ.ε. ενεκρίθη ή παροχή προσωρινώς και 
οιά τρίμηνον ν-?~ άνώ~ατον δριον ypov:*O't ο αίτημα από της 
χρονολογίας ταύτης προσθέτου επιδόματος μέχρι ποσοστού 
50ο)ο τών μηνιαίων αυτών αποδοχών, όρίζομεν τά κάτω·9ι: 

Του προσωρινού τούτου επιδόματος δύνανται να δικα:ω#οΰν 
οι τακτικοί, οί έκτακτοι έ~ί μηνιαίο μισ#ώ ή ημερομίσθιο) 
ΰπάλληλΟ; Ν.Π.Δ.Δικαίου, οί έπι συμβάσει ή δητεία και οί 
ημερομίσθιοι οί υπηρετούντες όργανικώς ή κατ' άπόσπασιν 
κατά τήν 19ην 'Απριλίου 1955 εις την πόλιν τοΰ Βόλου και 
τους πέριξ αυτής οικισμούς και χωρία τά πληγέντα έκ τών 
σειυμών ώς και οί εντός τοΰ τριμήνου άπό της χρονολογίας 
ταύτης τοποθετούμενοι εις τήν έν λόγω περιοχήν. 

Το επίδομα τοϋτο ορισθέν είς ποσοστόν μέχρι 50 ο) ο τών 
αποδοχών κατ' άνώτατον οριον δύναται να καταβλη·3ή μέχρι 
τοΰ ώς ειρηται ποτοστοϋ μετά προηγουμένην άπόφασιν τοΰ 
οικείου Διοικητικού Συμβουλίου και έφ' δσον υφίσταται ή προς 
τοϋτο οικονομική ευχέρεια τοΰ 'Οργανισμού. 

Το επίδομα τοϋτο δεν καταβάλλεται δια τάς ημέρας κα£' 
ας δικαιολογείται ημερησία εκτός έδρας άποζημίωσις, παύε1, 
δε καταδαλλόμενον άπό της μετα#έσεως ή αποσπάσεως τοΰ 
υπαλλήλου εκ της άνω περιοχής. 

Το επίδομα τοΰτο υπόκειται είς τάς κρατήσεις τάς έπίβαλ

λομένας υπό τών κειμένων διατάξεων εις τά επιδόματα. 
Προς τούτοις παρίχομζν τήν εγκρισιν ημών 'διά τήν τρο

ποποίηση τών προϋπολογισμών και τήν έγγραιφήν της απαι

τουμένης πιστώσεως. 

Έν 'Αθήναις τη 19 Μαΐου 1955. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ 

'ApiS. 111156. (10) 

Πε: ΐ αυξήσεως τοΰ ωρομισθίου τών καθαριστριών τών Δη

μοσίων υπηρεσιών και τών Ν . Π . Δ . Δ . 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντες υπ' ό'ψει : 
1) Τάς δ ατάξεις της παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ 

Ν. 2314)1953 «περί τροποποιήσεως τών περί κα#αρ:σμοΰ 
το5ν Δημοσίων Καταστημάτων οιατάςεων» και 

2) "Οτι κατόπιν της δυνάμει της ΰπ' άρ #. Φ. 28051) 
1954 αποφάσεως τοΰ Ύπο.ργοΰ Εργασίας γενομένης αυξή

σεως τοΰ ήμερομ·σ9ίθυ τών Κα^αρστριών τών Δημοσίων Ύ 

πηρεσ ων παρίσταται ανάγκη αυξήσεως και τοΰ ωρομισθίου 
τών έκ τών καθαριστριών αμειβομένων επί ώρομσ&ιω, άπο

φασίζομεν : 
Αύξάνομεν άπό Ι η ς Μ ζ ι ο υ 1955 το ώρομίσ#:ον τών κατά 

τάς διάταξες τοΰ Ν. 2314)1953 προσλαμβανομένων έπί 
ώρομσ#ίω καθαριστριών τών Δημοσίων Γραφείων και τών 
Γραφείων τών 'Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου και Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου άπό δραχμάς πέντε (5) εις 
δραχμάς πέντε καΐ 80 ο)ο (5,80). 

Έν 'Αθήναις τή 18 Μαΐου Ι

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ 

Ά ρ Ά 23025)2212. (11) 

Περί παρατάσεως προθεσμίας διαθέσεως ζύ&ου αρχικής πυ

κνότητος ζυ#ογλεύκους τζρο της ζυμώσεως τουλάχιστον 
9.50 και βα#μοΰ ζυαώσεως ουχί κατωτέρου τοΰ ac 
45. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
"Εχοντες υπ' ό'ψει: 1) Τήν δευτέραν περίοδον της πα

ραγράφου 3, τοΰ άρθρου 3 τοΰ Νόμου 2963)1922 «περί τρο

ποποιήσεως διατάξεων τών περί φορολογίας τοΰ ζύθου νόμων» 
ώς συνεπληρώθη υπό τοΰ "Αν. Νόμου 205) 19 Ί.". «πβρί τρο

ποποιήσεως και συμπληρώσεως νόμων αρμοδιότητος Γενικού 
Χημείου τ Ι ΖΟΊ ] παραγρ. 3) και, 2) οτ: 
έκ λόγων Εθνικής Οικονομίας και σκοπιμότητος δεν 
ται επί τοΰ παρόντος σκόπιμος ή παρασκευή και διά&εσις 
ζύθου, δεικνύοντος άρχικήν πυκνότητα ζυθογλεύκους ~ρο τής 
ζυμώσεως μεγαλυτέραν τής ήδη καθωρισμένης τοιαύτης, ά

ποφασιζομεν: 
Παρατείνομεν έπί έξάμηνον τήν προθεσμίαν διαθέσεως 

παρά τών ζυθοποιών προς έσωτερικήν κατανάλωσιν ή προς 
έξαγωγήν εις τήν άλλοδαπήν ζώου, δεικνύοντος κατά τήν 
διά χημικής αναλύσεως αύτοΰ άρχικήν πυκνότητα ζυθογλεύ

κους προ τής ζυμώσεως τουλάχιστον 9,50 να: βαθμόν ζυμώ

σεως ουχί κατώτερον τοΰ άριθμοϋ 45, τής παρατάσεως ταύ

της αρχομένης άπό 25 Μαΐου 1955. ήυ.έο^ς λή5εως  ή ; 
διά τής ΰπ' αριθ. 58808)5245 τής 22 Νοεμβρίου 1954 α

ποφάσεως ήμων (ΦΕΚ 238)1.12.1954 τ.. Β ' ) οριζόμενη; 
προθεσμίας διαθέσεως τοιούτου ώς άνω ζύθου. 

Έν 'Αθήναις τή 12 Μαΐου 1955. 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ 

:Αρ·θ. Ε. 3843. (12) 

Περί σνμληρώσεως τής ΰπ' ά ρ θ . Τ. 6 7 8 3 ) 2 . 8 . 5 0 
αποφάσεως Ύπουργοΰ Οικονομικό) Λ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
"Εχοντες ΰπ' όψει : 

1) Το άρθρον 7 παραγρ. 1 τοΰ Νόμου 1595)1918 «περί 
τελωνοφυλακής», 2) τό άρθρον 2 τοΰ Α. Νόμου 1347)49 
«περί οργανώσεως υπηρεσιών τίνων τής αρμοδιότητος τοΰ 
Τπονργεί'υ Οικονομικών». 3) τό άρθρον 0 τοΰ ΰπ' άρι3. 
1342)1938 Α. Ν . «περί Κρατιχών σημαιών και στολών 
τών 'Ενόπλων Δυνάμεων και τών ιδιωτικών οργανώσεων» 
και 4) τήν ΰπ' αριθ. 40)950)54^29.4.55 γνωμοδότησα τής 
κατά το άρθρον 9 τοΰ αύτοΰ Α. Νόμου υπ' αριθ. 1342)1938 
Επιτροπής, άποφασίζομεν : 

"Αρθρον 

Ή τρίτη περίοδος τοΰ δευτέρι w τής παραγράφου 
Β ' τοΰ άρθρου 3 τής ΰπ' αριθ. Τ. 0783)2.8.50 άοφάσεως 
ημών «μέχρι και τοΰ βαθμού" τοΰ Δεκάρχου ή Χλαίνη δεν 
φέρει διακριτικά βαθμού», αντικαθίσταται ώς εξής: 

Μέχρι και τοΰ βαΟμοϋ τοΰ τελωνοφύλακας Α ' ή χλαίνη 
δεν φέρει διακριτικά βαΟμοϋ. Άπό τοΰ βχΟμοϋ τοΰ δεκάρχου 
κ/ι άνω τά έπί τής χλαίνης διακριτικά φέρονται έπι τών 
έπωμίων. 
2. Ή παράγραφος Δ ' τοΰ άρθρου 3 τής αυτής αποφάσεως 
αντικαθίσταται ώς ακολούθως : 
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hoo πρδς to 
■.,λων εκ toy χύτο "'.το; με τον Ιπενδύτην διά 

την στολήν W '/.'!'· Ι "/ήματο; ·;ο> 
co τ ή ; προς το  : . πλευράς 2ύο ίϊοσκελή τρί

γωνα εις τρόποι ώστβ τά έπώμια ταύτα να καταλήγωσι προς 
to μέρος too" εν. ' . ■ 90 μοιρών. 

αφής της γων Τά 
φερουσιν Οι άνδρες Τελωνοφυλακής μέχρι 

4ί,»ι τόΰ βαθμού τοί "/ο; α' τάςεως. 
Τά επώιμιά τ< ίρχοο *αί 

ΪΌμεάρχου είναι 8μο α ου υφάσμα

τος με τον έπενδότην, προσαρμόζονται 2ε έπι μεταλλικής 
βάσεως όταν φέρωνται εις την ττΌλή ρΐϋ καύσω· 
Επί τής · >ς των έπωμίων και κατά ;ο >άτ:ς αυ

τών ράπτονται τά ενδεικτικά των 
Ή κατωτέρα τειρι :ι 0.01 τής πλευράς τ ή ; άνω ό

ψεως των έιπωμίω τ ή ; προς τέ μου. 
3) Το άρθρον 4 τή ; αυτής ως a ω υπουργικής » 

τέως αντίκα^ίπταται ώ ύθβ ; : 

Διακριτικά 8α#μων : 
Το Σώμα τή ; Τελωνοφυλακής φέρει τα εξής διακριτικά 

ιών: 
1) Δόκιμοι Τελωνοφύλακες ουδέν /.ον φερουοΐ» 
2) Τελωνοφύλακες Γ πλα> 

':;:; ή κά

4) Ι .5/; πλά

Ικάστη 0,015, 
! επάργυροι εις r/ru.y. Υ, ίν.ά-

ϊτη /.ε.;..·: τ: . 0,10 το Μ άνοιγμα 

κατά 
0,005. 

Γά ι\ {-' άμφοτέ
τών £:/·.■ ων. 

Ή ■···. , ν ί ζ τ ω ν 

τήν ιτΟλήν του «ίσχ*ρί >νται μόνον επι 
του άριστί χνωθεν του άγκώ

νος και εις ά* χκρου αυτού ν. 
V. 

ν τοΰ ίνοίγματος 
·ί_τών 0.00 ;ι 

•τάξεων πλάτ 
ίψους 0 017 τ χτίζεται εκ 

δύο εις το &των ένο ίμφικοίλων γραμμών μή

"/■ν.; . 0,00*7 :!:. :αι το 
' έτου 0,0(Χί τ·?; οριζοντίου 0.005 

ενόν /.ατά τά έκατβ( 
 ^πο κλάδου έλα'χς. 

»
 ;
/ r /T ' i f - i ' ' ' . - , i-ft «>*/ίιι,ι'ι»1 .,Τ,> .,-/. 7OUC 

ιρουσι Οϋο τειρίδας /.ατούς 
.015. ή δε ντε : / 

7ε;ρ!:ας πλάτους Ικ 

Τά ίια>:.ρ:τί7.ά των τριών το.'.· 
τότε. ει; ~αντα; τοΰ; τύπον; ττολα . 
βαθμούς τούτους καθοριζομένων έν 

τος έωμιων. 
Έπι τών έωμίων και ύττερΟε !*xp'.tt%&v σείρίδων 

jtasiv 0,0 ς " η ; 
ιτειρίδος του Δεκάρχου και τ ή ; υπερκείμενης η/.ον

τάρχου και Τομεώρχου συρράπτεΐαι το έν αραγρά?ω 
παρόντος άρθρον καθοριζόμενον οια τάς κατηγορίας τ( 
λωνοφόλακος ϋμ&λημα του Σ(·:ματος. 

Έν ΆΟή αις τή 2 Μαΐο 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Λ Ε Ω Ν . Δ Ε Ρ Τ Ι Λ Η Σ 

Άρ:#. 30ο)!' (13) 

Περί ^πληρώσεως τοΰ Κεφαλαίου 2 «ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΕΤΗ

. ί ίΕΝΟΝ» τ~·υ Κωδικός m •'■·λ·~· 

IKON ΧΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΝΩΤΑΤΟΝ ΧΗΜΙΚΟΧ 1 

Λ' TO J Γ : · 
',?: 3::Υ 

:Yojp7£ioj Έ ;  ο ; ί ; ν (Γ*νι*ής Λι<^<:εως 
3/ετ.^ώς ^ „,, μιικρο&ολογικην ίέέταο 
τερ·.·,.ού έισαγμένων "Ο"ο;ή·.·(θν 
τ ; εδάφιον δ'' της πα,:. 

:) «πέρι 

τα O'J 
την y.pttv ή,;ών ΐί$1ψ 
τ ά ξ ε , 

αλλοίωσιν», προστεΦή ή κ«τω&! "?;· δος : 

•J ν.-: να αο
τ ' Λ η -άογπ v.y\ Το^εάονου 

«Χ&> των έν:':ά·Λετον 
0.005. 

Έν ΆSrVai; τή ! Γ, 

Πρόεδρος 
ΒΑΣ 

Τά Μέλη 
Γ. Πανό,το^λος. Σ. Χόρς. Σ. Γαλον'ς, Ι ος, Λ. 

Λίαγγιώρος. Ε. Συνο? ', Κοτταναρης. 11. Χριστό

πουλος. 
Ό Γραμυ χι 

•ν,εν την ώ; ί Χϊΐν τοΰ . ^ ^ ^ 
, ως ν.αι τήν δημοτίευσίν 

ίνάρξεως 
ισχύος y.'j-.τ,ζ άττό τ ή ; ι\ζ εΰσεως. 

'Εν Ά^ηναις τν. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

m ΤΟΥ ΕΜΠΟΡ.ΟΥ Υ^ΡΓΟΙ . ΕΠΙ ΤΗΣ « Ο ' ^ ^ ^ 0 " 0 ' ^ 

Α θ . TAMAAOYPOS Σ. ΠΟΑΥΖίΙΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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570. (14) 

Πι:\ μέτρων χρησιμοποιήσεως φαρμάκων κροδλαστήσεως 
σπορογεωμήλων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
"Εχοντες υπ' όψει : 

14876)16.2.55 άπόφασιν τοϋ Ύπουρ

γοΰ Γεωργίας «περί εκχωρήσεως άρμοδιοΐήτων». 
?α<ρος 2 του" Νόμου 214*/ ι 

3) Τδ άπο 29.12.54 Βασ. Δ)γμα. 
4) Το ·!»' άρ:6. 4)10.2.53 πρακτικον της 'Επιτροπής Έ» 

Λ άκων του Νομού "21 47) 1952. 
5) Το άρθρον 21 τοϋ αότοδ Νόμου, αποφασίζομεν : 
1) 'Απαγορεόομεν την άνευ τής ημετέρας εγκρίσεως εί

ιαγωγήν παρ! Ιδιωτών τής χλωρα·.#υλικής αλκοόλης προο

ριζομένης διά γεωργικήν χρήσιν. 
. εφεξής την κυκλοφορίαν τοϋ εν λ 

φαρμάκου άχρδου, ώς εμφανίζεται τούτο διομηχανικώς. 'Επί 
,οπφ της διακρίσεως τού φαρμάκου δέον τούτο 

να εϊνα; κεχρωσμένον ιώδες. Το μέτρον ισχύει τόσον δ*ά μελ

χ,άς είσαγωγάς όσον και ίιά τα αρά τη ΑΤΕ υφιστά

μενα αποθέματα χτινα ύποχρεο&ται ή εν λόγω Τράπεζα όπως 
ij-Q κεχρ< 

Ή χρήσις τ;ϋ εν λόγω φαρμάκου όΥ 8ν προορίζεται 
στησ ς σπορογεωμήλων) δέον να γίνεται απο

κλειστικώς και Ιντδς κα~σλλήλων θαλάμων, ειδικώς 
κατασκευαζόμενο)·,*, ή καταλληλότης των οποίων Θά κρίνεται 
όπο τού Δ)ντοϋ Γεωργία; Νομού όστις και Φά είσηγήται διά 
πλήρους έκ()έσεο)ς μετά σχεοίου τού Θαλάμου, την παρ' ημών 
χορήγησιν αδείας λειτουργίας, ετησίως άνανεουμένων. 

4) Όροι ους δέον να πληρούν ct θάλαμοι ίνα τύχωσιν α

δείας λειτουργίας. 
α) Νά κείνται έκιος σχεδίου πόλεως ή τουλάχιστον εις 

τάς -■ : πάντως εγγύτατα κατοικιών, και νά 
διαθέτουν χώρον διά την άποΟήκευσιν τού 
φαρμάκου. 

β) Τεχ· :■: κντεσκευσυένοι ώστε να πλϊ 
ροορισμόν >ησιμοπθ'ησις άφλεκτων 3ομησίμων υ

λικών, στεγ^νότη; Θαλάμου ίνα άττοτρέπωνται όΊαφυγαι αε

ρίων τού φαρμάκου) /.α"; 
Νά είναι έφωοιασμένοι διά τού απαραιτήτου τεχνικού 

εξοπλισμού έ:αε:ώτεω; και διατηρήσεως σταθεράς θερμο

κρασίας τού θαλάμου 
δ) Ή κατά τά άνω λειτουργία τών θαλάμων γενικώς, θα 

ύπδ τή; άπαραίτητον έπ'βλεψιν Γεωπόνου ανωτάτης η 
μέσης σχολής ή τελειοφοίτου ανωτάτων Γεωπονικών Σχολών 

τού Διευθυντού Γεωργίας. Ή αμοιβή 
//η τον ίδεκτήτην τού θαλάμου. Κί,θορ'σνή

σεται οϊ εκάστοτε ΰ~ό 'Επιτροπής ε·/, τοϋ α) Δ)ντού Γεοορ

γίας, β) ΤεχνοεπιΟεωρητου ΑΤΗ ή τών κατά τόπους βοη

θών του και γ) ενός αντιπροσώπου της Έν. Γ. Συν)σμών. 
Αί λεπτομέρεια» τή : λειτουργίας τών θαλάμων θελουσι 

εγκυκλίου προς τάς Δ)νσεις Γεωργίας. 
6) «ριπτώσει θά έπιτρέπηται ή ύπό της ΑΤΕ 

:·.ά')εσ·ς τού έν λόγφ φαρμάκου εις ϊοιοκτήτας θαλάμων ών 
η λειτουργία δεν τελεί υπό την έποπτείαν τεχνικού κατά τά 
ώ; άνω. ή στερουμένων άοείας λειτουργίας. 

7) 'Απαγορεόομεν αυστηρώς τού λοιπού την τ,^ος τον σκο

τόν τ< :r.~\-) τών μέχρι τουοε χρησιμοποιουμένων προ

χείρων ακατάλληλων χώρων (ληνοί, βυτία, π θοόλια κλπ.), 
την χωρικήν προολάστησιν των σπορογεωμήλων. 

Ή ισχύς τή οχετζ ; μετά τρίμηνον άπο της 
δημοσιεύσεως εισ τήν 'Εφημερία της Κυβερνήσεως, οί :έ 
παραδάται τιμ κατά τάς ποινικάς δ'ατάξεις τών 
άρθρων 38, 39, 40, 41 και 42 τοϋ Νόμου 2147)1952. 

'Εν Αθήναις τή Ο Μαΐου 1955. 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡ. ΚΑΒΔΑΣ 

"Αρλ ΝΙΑ 2882. (15) 

ϊεως Κ:: Στ^Ι/μ'ύ εις Κοι

νότητα ■;; Γγ&ιονομικής Περιφε

ρείας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

τας διατάξες v. ου ΙΟ τού 
Ν.Α. Jpou Ί τού αό 27. 

: Ι!. Α.: : «περί τρόπου ίορϋσεως και λε ~.r/jp-

γ ας Κ Ργειονομ'κών Σταθμών,, και 3) την εν τώ 
π:ακτ:κώ L0 29.10 54 πρότασ ν τοϋ Ι ί ερίφερείακοΰ Ι 

λίου Ιατρικής 'Αντιλήψεως της 7ης Ύγε.ονομίκής Περι

φέρειας. :■.·.. ■:■/ : 
Ιδρόομεν έν τή 7η Υγειονομική Περιφέρεια και έν τή 

fpou τοϋ Νομού Κερκύρας Κο.νοτικόν Τγεονο 

ίμεως Ο κλ νών ύπό τήν έπωνυμίαν «Κοι
v c " ; / o ; ί κος ΣχνΑ (οΰν εξάρ

τημα τού μεί.j Κέρκυρας. 
Α ά του εν λόγφ , i ^ j 

τηφετούν'το ότητες 'Αγρού, Πάγο·, ΤΑρκ;.:άοες, Κα

στελλάνοι, Μεσσαριά, Άλιμματάδες, ΛΙαλζκοί. ΙΊερλετζη

:'2-^- ,;;;ες. Χωρεπί

σκοποι, Ι 'χχτάίε ; ν.Ά \iy.iy^2>iz. 

wrv: : : ; τή 22 Map τ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΤ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Άριύ . 33338 

. : τού 
Γωπι

*$ hi ΤρατΜ 
νών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ίν 
1) Τάς διατάξεις τ 
2) Τήν ανάγκην τής ϊζ\. χοτέρας ρ 

τού προ; εΐμένου ·ί : 7-νης ϊϋλ-

ιίατά τήν 

ές 'Υπουργώ/ Έπ ά> 
ν ?::';ομεν: 

Ί ροπαπο :' αριθ. Ι 
ημών, όρ ,Ί ής zap. 2 της 

: μας ταΰτης. άντ:καταστανή ώς άκοΛοΰίως: 
./ δη

λονότι κα:α ν. ,γενειακών έπ'.

ιΐς), Γ.ρ:σα.Ηα

: κατά . 27333)51 άποοάσεως 
όριζομεν :Ά: εραι

τέρω 5 ά της όπό τή ; 
χορηγηθείσης χΰξήσεως. 'Κ::ί τού οοτω διαμορφουμένεΐ) βα

' ·"/■ ύ υ. ινύ. ύπολογίζονα 
τής Ί : ; :  χτα και προσαο'ξήσεις». 

Ί Ι παρούσα, ής ή ισχύς άν;<.;ρέχε· άπό L.1.195 
και r :<σεως. 
:ημοσ·:ε6ή :ω διά  τΫ: Κυ:ερ·/ήσεως. 

Έν 'Αθήναις τή 2S Μαΐου 1955. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ 



79b ΕΦΗΜέΡίΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ) 

'Aptf. 1G607. (17) 

Περί χορηγήσεως άδε·ας μεταλλευτικών ερευνών 
έν τφ Νομω Λαρίσης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

ταύταρίΦμου και ταυτοχρόνου αποφάσεως ημών, έχο
ρηγόν· ν Στεφανον 'AS. Χάψαν, κάτο.κον Λ>. 
68ος τών ΛΕξ άρ:<$. 2, 5ι«τής o8sca μεταλλευτικών έ; 

Λ>ρβ#έντος ελευθέρου χώρου κειμεν υ Ιν τή π 
ρ:·.α /.ου επαρχίας Ελάσσονος Νομού Λα
ρίσης, εκτάσεως ττρεμμάτων 8.300 περίπου και έ'/ον: 
έξης δρια: 

Λ' : 
I) ίου Δομβνί 

Ράχη Κ 
3) Ράχη Καραντάου 

Βρύση i 
5) Τ. Σ. Α' (Τομή ευθειών 2 

ρίακον ναδν χωρίου Σκόμπα και ά~ό φηλορράχην εις ΰψ. 
6) Τ. Σ. "Β"' (Τ μ ή ευθειών άτ:ο Τ. Σ. Α' εις ψηλό 

χην γ.7.\ 7~ο ενοριακού ναού Σκδμπα ε'.: ενοριακόν ναον χω
ρίου Λομενίκου). 

7) Άρχ'.κδν τημεΐον έ'κτασις 8.000 στρεμμάτων ιτερίποι 
Τμήμα Β' : 

1) Κορυφή Πατταδολείβαδο ύψ. 900. 
2) Ύψο. 
3) Τ. Σ. Α' (Τομή ευθειών άπδ ΰψ. 802 ει; ένορ 

ναον χωρί υ Σκομπα και άπο κορυφές Παπαδολεί&α<&ο ύψ, 
906 εις ΰψ. 443. 

4) Άρ*/κον σημείον εκτοκπς 300 στρέμματα περίπου. 
Ώ ς έγγύησιν καταέλητεαν 0—ο τοϋ είρημένου $ ά την arrQ

ζημίωσίν των ιδιοκτητών των ακινήτων ώρίσαμεν δρχ. (100) 
εκατόν. 

Έν Λαρίση τη 13 Μαίου 1955. 
Ό Νομάρχης 

Ι. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ 

ΆριΑ. 16682. (18) 

Περί χορηγήσεως άδε'ας μβταλλδυτ'.κων ερευνών 
έν τω Νομω Λαρίσης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΙΙΣ 
Δ.ά ταύταρί·5μου xae ταυτοχρόνου αποφάσεως ημών, έχο

ρηγή·δη εις τον Στεφανον Ά#. Χάψαν, κάτο:κον Λαρίσης, 
οδός των "Εξ άρ:#. 2, διετής άδεια μεταλλευτικών ερευνών 
επί τοϋ εΰρεδέντος ελευθέρου χώρου κε'.μέν;υ έν τη περιφέ

ρεια τοϋ χωρίου Γαλανό&ρυση επαρχίας Ελάσσονος Νομνϋ 
Λαρίσης, εκτάσεως στρεμμάτων 10.000 τ.ερίτ.ον και έχοντος 
τα εξής δρια: 

1) Ενοριακός ναός χωρίου Γαλανόβρυση. 
2) Ύψομετρικόν σημείον Μελοϋνα ΰψ. 537 
3) Κ'ροφή Παπαδολείδαδο ΰψ. 906. 
4) Κορυφή "Αγιος Ιωάννης ΰψ. 867. 
5) Τ. Σ. Α' (Τομή ευθειών άπδ κορυφής "Αγιος Ίωάν 

νης εις ψηλορράχην και άπο ενοριακού ναοΰ χωρίου Σκόμπα 
εις ενοριακόν ναον χωρίου Γαλανοί ρ:, ση). 

6) Άρχικόν σημείον. 
Ώς έγγύησιν καταδλητέαν ΰπο τοϋ 'εΐρημένου δ'ά τήν 

ζημίωσιν τών ιδιοκτητών τών ακινήτων ώρίσαμεν δρχ. (200) 
διακοσ'ας. 

Έν Λαρίση τη 12 Μαΐου 1955 

Ό Νομάρχης 
Ι. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ 

'Apt*. 16684. (19) 

Περί χορηγήσεως άδε'ας μεταλλευτικών ερευνών 
έν τω Νομω Λαρίσης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

Δίά ταύταρί·2μου και ταυτοχρόνου αποφάσεως ημών, έχο
ρηγή'ί*η εις τον Στί'^χνο^ Ά<#. Χάψαν, κάτο.κον Λαρίσης, 
Οδός τών Έ ξ apt*, 2. ί'.ετής άδεια μεταλλευτικών ερευνών 
έπί τοϋ ευρεθέντος ελευθέρου χώρου κειμεν υ έν τή περιφέ
ρεια τοϋ χωρίον Σκόμπα επαρχίας Ελάσσονος Νομού Λαρί
σης, εκτάσεως στρεμμάτων 6.750 περ που και έχοντος τα 
εξής δρ·.«: 

1) Ένριακδς ναός χωρίου Σκομπα. 
2) Τ. Σ. Α' (Τομή ευ&ε 

Σκόμπα εις Βρυσην Γαζίνας και άπο ψηλορράχης εις ύψο
μετρικόν σημείον 443). 

3) Ψηλορράχη. 
4) Κορυφή "Αγιος Ιωάννης ΰψ. 867. 
5) Κορυφή Παπαδολείδαδο ΰψ. 906. 
6) Τ. Σ. Β' (Τιμή ευθειών άπδ κορυφής Παπαδολείδαδο 

6ψ. 906 εις ΰψομετρικδν σημείον 443 και άπο ένορ'.ακοϋ ναοϋ 
χωρίου Σκόμπα εις ΰψ. 802). 

7) Άρχικόν σημείον. 
Ώς έγγύησιν καταβ·λητέα,>' ύπο τοϋ 'ίίρημένου δ'α τήν άπο

ζημίωσ.ν τών ιδιοκτητών τών ακινήτων ώρίσαμεν δρχ. (200; 
διακοσίας. 

Έν Λαρίση τη 12 Μαίου 1955 
Ό Νομάρχης 

1. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ 

*» 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 


