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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

" « ϋ £ Ε ? « . ! ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ Ι · " · - — 
\ ' .. 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο ΜΕ Ν A ΑΙΟΡΘΟςΕΙς ΗΜΛΡΤΗΜΕΝ»* 
Διόρ^ωσις ημαρτημένων εις την ΰπ" άρι^. Λ3)313 162 άπό-

ΥΠΟΥΡΠΚΑΙ ΑΠΟΦΆΣΕΙς ΚΑΙ ΕΓΚΡΊΣΕΙς φασιν^Γπουργ. Kotv. Προνοίας 20 

,
*CK .S l i ? .

i
S? iS? 3U? S? ι ΥπόΫΡΓΗΟΜ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Πβρί αντικαταστάσεως μέλους τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου· 
τοδ ΚΕΑ 2 'Apt*. 300485. (1) 

Περί ανασυγκροτήσεως κοινού υπηρεσιακού Συμβουλίου δια 
τους υπαλλήλους της Ίερας Συνόδου 'Αποστολικής Δια Περί χ*&ορ&σμοΰ Κρατικ,ής έ^ιχορηγήεως 
κονίας και Ιεροκήρυκας «L ΒΑΛΕ έτους 1962. 

Περί τροποποιήσεως του Κανονισμού της Ζ' Πανελληνίου \ ΟΙ ΓΠΟΤΡΓΟΙ 
Καλλιτεχνικής 'Εκθέσεως 4 1 <©1ΚΟΝ< >Μ1ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΠΝΗΣ 
ερι συμπληρώσεως της συνδέσεως της ΔΕΔΒΣ ·%τ "Εχοντες ύπ' δψειν: 

Περί παροχής έκ,τάκτου χορηγήματος έπϊ ταίς έορταις 1) Τάς δ ι ά γ ε ι ς τοδ NiJ&191) 19*84^ Ιπε,ρί προποποιή
τοΰ Πάσχα 196$ #ί ς τους μερίσματούχους τοΰ Μ. Τ. -mm ®Ρ5 Ν. 4808U930 
Π . Γ ; ... 6 2) Το Ν Α 2011)42 «dug τροποποιήσεως 0 συμπλη

Περί καθορισμού παγίας μηνιαίας έΐΜχορηγή|§|>ς δι' ε . ρώοιεως τοΰ φδρου 6 τοΰ Ν. 6*191 )1934 όσον άφορα την 
ξσδίίί χα^αρί^^τος τών Φορολογικών ίδ&χαστηρίων. . . 7 ι-Τ-'ιΧΊ «κινορήγησιν τής 1 >ΑΛΕ». 

Περί καθορισμού Χ4φ«ς μηνιαίας έπιχορηγήσεως &' ε 3) Τάς 2ιατά§ις τής 6 ' άρι5·. 58)1945 Σίοντακτ. IIρά
ξοδα γραφικής ύλης τών Φορολογικών Δικαστηρίων. . . 8 ςεως «£$$ |?ΗΜ^χρ|ρΒως τών νομοθετημάτων κατοχής α

®#ψ αντικαταστάσεως τοΰ Γραμματέως '^ρεσιακοΰ * * f " S ? ? T ^ w ? 7 ' q ^ ^ f e , , „ . „ „ , « ^ , , , , ω 
Συμδουλίου Υπουργείου 'Εμπορίου 9 . ,4) % ϋ π e f * J ΓΕΑ)2124)53)ΟΡΓ)3601)5.3.62 

Περί διαδοσίας εισαγωγής ειδών ι*§ρλαμοανομένων εις i^'?*™ . ? ? ' ' ***** Α<ων.Τ·ς. ^ B A A b » 
τον εΐσαγωγικόν Πίνακα Π6 . .10 β W αναγκην Ι^ισχυσεως του αερα^λτ,τισμοΰ, Απο<ρα

Περί συστάσεως Ταχ. Γραφείου Προσωρινής διαρκείας σ ι  * ^ ν : , ^» ·, , , .*  » 
έν τω Ζα«κ*ω Μεγάρω 11 , Τ ο ν ? * [ W E ^ ^ \ Τ ? ^ ^ ? , 3 Γ ϊ ^ > ? , * * * ^ ° " 

Περί καθορισμού εδρών Κέντρων Γεωργικής 'Εκπαιδεύ # « « W j « 1 ^ Αερολεσχην της Ε/,Λαίος δια το 
Lv j9 οιικονομικον β«ος. Ι^οζ εις δραχμας διαικοσιας πεντήκοντα 

Hap* τροποποιήσεως τοΰ' Κυνισμού 'Εσωτερικής Ύπηΐ χιλιαίας (250.000). 
ρεσίας τοΰ Τ.Α.Α.Π.Λ.Π 13 ;Β? 'Αθήναις ^ 1 6 Μαρτίου 196-2 

Περί προσθήκης δ ι ώ ξ ε ω ς έν τέλει τής φ ρ . 1 τοΰ ά>- 01 ΥΠ0ΥΡΓ01 

•ftpou 20 τοΰ Καταστατικού τοΰ Ταμείου Προνοίας Προ- Κ" ΤΗΪ ΕΘΝΙΚΉς ΑΜΥΗΗΧ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ 
σωπικοϋ Ελληνικών Σιδηροδρόμων 14 * ρ · ΠΡίΙΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΕ ΣΠ. Ι. ΘΕΟΤΟΚΗΣ 

Περί τροποποιήσεως τοΰ Κανονι$|ρδ Κλί|$δο Συντάξβ^ «· 0 ο ο η ο  /α\ 
ροσωπί̂ Γο .εμπορικών και ϋιομηχαν^ων Επιμελή r 

τηρίων 15 π ^ i 7ΤΞ ,, Μ_.  Α  r, Λ  , 
«* JΙ ερι αντικαταστάσεως με/.ους τοϋ Διοικητικού ζιυμοοολίου 

11 ερι συμπληρώσεως τής ΰπ' άρι&. 21670)1946 άποφά τοΰ Κ .Ε Α . 
σεως περί τών προϋποθέσεων χορηγήσεως επάγγελμα Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 
τικών 6»6λ?αρίων κλπ. εις άρτεργάτας %αί σιμιτ^γάτας. 16 "ΕΚτοντε ύπ' όψιν 

IIερι έγ·κρ(Ρΐίως ετησίων sbf|p#P' μελώ/ τοΰ Φ$#)κου 1) Τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 5 τοΰ Α. Ν. 1014)37 «περί 
Συλλόγου 6>εκφ?.ίικης ι^ος τον Σ^^ογόν των ίροος Μρατικοΰ Έργοστασίοj "Αε,ροι^νων» ώς έτροπ^ποιή^ηοΌν 
1962 17 και σ^νεπληρώίίησαν μεταγενεστέρως. 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2 ) ^ όπ' άριίι. 727)19.9.1961 Β. Δ'.άτarμa «περί χα

Ήφ υποχρεωτ.·/% ζυγίσεωσ τών ^ σφαγην άγοραζ* ? ° ^ δ | # ^°Ύ>τι™"™^ π Ρ ά ξ ε ω ν ^ ι ό τ η τ ο ς 
αένων"ώων " 18 1 ****■ Β*»»1!ί 'Αμύνης (ΓΕΑ). 

* Τ · " tt ■ · · ,' 8 3) Την υπ' άριS. Φ. 0903)6.11.65 άπόφασιν τοϋ Τπουρ
m$ προσω,ρινρ άναστο3%' |χύος τ % jtf &$ι&. 1 ) | | | «βύ Έ ^ ν ι κ ή ς ' Α ^ η ς «περί άνα&έσεως %^6%0^η%ων εις το·· 

Άγορ5?ομ.ικής Αια^ξεως Νομ. Ko|avm4 19 ΤΦ.ΕΙΘ.Α.». 
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4) Το από 23.7.53 Β.Α. «περί διορισμού μελών τού Δ. Σ. 
τού Κ.Ε.Α.», έν ο!ς και του #εε 'Αντ^ηνάρχου Οίκον. Δη
μητρί@| Κοντού (3366). 

δ) Το από 1.3.1962 Β. Δ. κοινοποιηθέν διά της Μ άρι8. 
33)15.3.62 εγκυκλίου Γ.ΚΑ., δ·.' ου προήχθη εις τον β^μόν 
του* Ταξιάρχου 'Αεροπορίας ό Σμήναρχος Οίκον. Δημήτριος 
Κοντός, άποφασιζομεν: 

Όιρίζομεν ώς τακτικόν ( |J^^ τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοϋ Κρατικού 'Εργοστα«ΐΘ|> 'Αεροπλάνων τον Σμήναρχον 
Οίκον. Γεώργιον Καλέργην (3377) εις άντικατάστασιν το3 
Ταξιάρχου 'Αεροπορίας Δημητρίου Κοντού (3366). 

Έν Άύήναις τη 23 Μαρτίου 1962 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ST. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ 

'Apt*. 25293. (3) 

Περί ανασυγκροτήσεως Κοινού 'Τ«!$ρεσιακοΰ Συμβουλίου δια 
τους υπαλλήλους της {1&ρ«ς Συνόδου 'Αποστολικής Δια
κονίας και 'Ιεροκήρυκας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

"Εχοντες υπ' όψει : 1) τά$ διατάξεις των αρβρων : α) 
3 παρ. 1, ©δαφ. α' και γ ' και παρ. 4, | Ιαφ. α' και β', β) 4 
και 6 τοΰ από 23.12.1955 Β. Διατάγματος «πβ ϊ̂ εφαρμογής 
τού 'Τπαλληλικού Κωδικός έπί τών ϋϋαλλήλων των Νομι
κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και 2) το ν»8? «ρι#. 462) 
180)2.3.1962 έγγραφον της 'Ιεράς Συνόδοο ^ ς Έκκλη
σίας της 'Ελλάδος, άποφασίζομεν : 

Άνασυγκροτοΰμεν τό δια της vif «ρι*. 118929 π. ε.)4. 
1.1961 Υπουργικής αποφάσεως συσταθέν παρά τη Ίερ$| 
Συνάδω της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος και έν 'Αδήναις κοιΙ 
νόν Ύπηρεσιακόν Συμβουλιον προσωπικού έκ πέντε (5) με] 
λών εις την αρμοδιότητα τού οποίου υπάγομαι : 

1. Οί υπάλληλοι του Νομικού Π ρασώπου της 'Ιεράς Σον̂  
όδου της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος. 

2. Οί υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου τής 'Αποστολι
κής Διακονίας τής 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος και 

3. οί 'Ιεροκήρυκες και κα#ορίζομεν την σ$ί#εσιν τούτου 
ώς ακολούθως : 

α) Τακτικά : 
1. Τόν Μακαριώτατον Άρχιεπίσκοπον 'Αθηνών κχί πάσης 

'Ελλάδος κ. Χρυσόστομον. 
2. Το; Σεδασμιώτατον Μητροπολίτην Σ'σανίου και Σια

τιστης *. Πολυκαρπον. 
3. Τον Άρχιμανδριτην Χριστόδουλον Παπαγιάννην. ιερο

κήρυκα τής 'Ιεράς 'Αρχιεπισκοπής 'Αθηνών, έπϊ 6α·&μφ 
Διευθυντού α' τάξεως. 

4. Τον Άνδρέαν Φυτράκην, κα#ηγητήν τής Θεολογϋ$|| 
Σχολής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών και Γενικόν Διευδυν
τήν τής 'Αποστολικής Διακονίας τής 'Εκκλησίας τής 'Ελ
λάδος. 

5. Τόν Βασίλειον Βέλλαν, καθηγητή; τής Θεολογική; 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών και Γενικόν Δι*υ#υν
τήν Θρησκευμάτων. 

β) 'Αναπληρωματικά δε αντιστοίχως : 
1. Τόν Σεβασμιώτατο / Μητροπολίτην Νικ^^λεως και 

Πρεβέζης κ. Στυλιανόν. 
2. Τόν Σε&ασμιώτατον Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Άντώ

νιον, 
3. Τόν Άρχιμανδριτην Θεόκλητον Φιλιππαίον. Άρχιγραμ

ματέα τής Ίερας Συνόΐδου. 
4. Τόν Κωνσταντίνον Μπόνην, κα#ηγητήν τής Θεολογι

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Ά·&η'ών. 
5. Τόν Βασίλειον Ίω«8»¥δην, κα*η'»8^ήν τής ΘεολογίΚ^Ι 

Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Άδηνών. 
Πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου τούτου είναι ό Μακαριώτατος 

'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών και πάσης 'Ελλάδος κ. Χρυσόστο
μος, αναπληρωτής ό Σεδασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπό

λεως και Πρεβέζης κ. Στυλια/ός και 'Α»πρόεδρος ό Σε
βασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου ν.τ.\ ΣΙιατίστης κ. Πο
λύκαρπος. 

Ή θητεία τών μελών τοΰ Συμβουλίου '^Ιτου λήγε: <ϊ$^ 
31 Δεκεμβρίου 19flfc' 

Έν Ά£ή αις τη 29 Μαρτίου 1962 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΡ. KASIMATHZ 

Άρι£. 29699)351. (4) 

Περί τροποποιήσεως τοΰ Κανονισμοΰ τής Ζ' Πανελληνίου 
Καλλιτεχν κής 'Εκθέσεως. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕθΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Εις τόν δια τής υπ' άρι#. 150491) 15&1) 30.12.1961 
ημέτερη αποφάσεως (Φ.Ε.Κ. 4)13.1.196·2 τ. Β') εγκρι
θέντα Κανονισμόν τής Ζ' Πανελληνίου Κ«Ρίλιτεχν®Β^ς 'Εκ
θέσεως, επέρχονται αϊ κάτωδι τροποποιήσεις: 

Α) Τό εδάφιον 7 τοΰ κεφαλαίου 4 «Κριτική] Επιτροπή», 
αντικαθίσταται ώς έξης: 

Ή Κριτική 'Επιτροπή υποχρεούται δπως μεχρΐ *ϊής 15 
Μαρτίου 1963 τό βραδύτερον σύνταξη και παραδώση εις την 
Όργανωτικήν 'Επιτροπήν τον ίείνακα τών γενομένων δεκτών 
έ'ργων διά την έκτύπωσιν τοΰ Καταλόγου τής Εκθέσεως. 

Β) Τό εδάφιον 2 τοΰ ά'ρΦρου ο «υποβολή έργων», αντικα
θίσταται ώς έξης: 

Τά έργα δέον νά υποβληδώσιν ε>ίς την Οργανωτικήν 'Ε
πιτροπή (Ζάππειον Μέγαρον) κατά τάς κάτω#ι ήμε^^Ι· 
νίας: 

α) Ζωγραφική 1—9 Φεβρουαρίου 1963. 
| | Γλυπτική 10—12 Φεβρουαρίου 196$. 
γ) Χαρακτική 13—15 Φεβρουαρίου 1963, 
Διακοσμητική 16—18 Φεβρουαρίου 1963. 

• Ουδέν ε'ργον γίνεται δεκτόν μετά τήν ΐΕβρέλει̂ 'Τ^τών άνω 
προθεσμιών. 

Ή παραλαβή και ταξινόμησις τών έργων W$ *ρ§ίτ*·1 π&ρ$ 
.συνεργείου υπαλλήλων και εργατών συγκροτούμενοι $πό τής 
αρμοδίας υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου. 

Γ) Τό κεφάλαιον 7 «Χρονολογία ενάρξεως και λήξεως 
τής Έκδέσεως», αντικαθίσταται ώς έ<ξ |̂|$ 

'Ημέρα ενάρξβρς τής εκθέσεως ορίζεται ή 21 'Απρι
λίου 1963, διάρκεια δε αυτή·; τεσσαράκοντα ήμερων δυν* 
μένη νά παραταδή μετά πρότασιν τής 'Οργανωτική 'Επι
τροπής έπϊ δέκα εισέτι ημέρας. 

'Εν Άδήναις τ^ 15 Μάρτιο? 1962 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΧ 

Άρι* . Δ. 322S. (5) 

Περί συμπληρώσεως τής συνδέσεως τής ΔΕΔΕΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

"Εχο/τες υπ' όψιν: α) τόν Νόμον 843)1917 «περί συ
στάσεως 'Επιτροπής «ρός μελέτην τοδ Δασμολογίου κλπ.) 
ώς ούτος έτροποποήί/η μεταγενεστέρως, β) τό άρθρον 6 
τοΰ Ν. Δ. 144)46 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
τελωνειακών και δασμολογικών τίνων διατάξεων», γ) τή·> 
ΰπ' άρι#. Δ. 11945)2.12.55 άπόφασιν ημών «περί καθορι
σμού τής συνδέσεως τής Διαρκούς 'Επιτροπής προς μελέτην 
τοϋ Δασμολογίου κλπ.» ώς αυτή έτροποποιήί'η και συνεπλη
ρώ#η μεταγϋκεστέρω^ $»©φασιζομεν: 

Ι. ΆντικΛστώμεν τό στοιχεΐον στ* τής παρ. Ι τής ανω
τέρω υπ' άρι·9. Δ 11945)2.12.55 αποφάσεως ημών, ώς ακο
λούθως:. 

«στ'. 'Εκ τών Διευθυντών τών Δ)νβιεω/ Δασμολογική;. 
Τελωνειακής, 'Επι#εωρφ6ως Τελωνείων και Συμβατικής 
τοΰ 'Τπουργείου Οικονομικών». 
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2. Όρίζομεν όπως εφεξής απάντων τω ι τμημάτων της 
ώς άνω 'Επιτροπής ήτοι, Δασμολογικού, Συμβαν.κοΰ και Τε
λωνειακών Νόμων, μετέχει ώς τακτικόν μέλος και ό Διευ
θυντής της Συμβατικής Δ)νσεω.; τοΰ 'Τπουργείο» (ϋκονο
μικών. 

Ή παροΰσα, δημοσιευδήτω διά της Εφημερίδος της Κυ
βερνήσεως. 

* 'Αδήναις τη 28 Μαρτίου 1962. 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

AM*;. ΛΛΙΠΡΑΙΓΤΜ* 

Ά ρ Λ Δ. 2367. (6! 

1Ρ§Ρ παροχής ^τάκτου χ&ρηγήξΑΐ̂ ^ |πί τοις εορταίς του 
Πάσχα 1962 εις τους μερι§|Εί3ΚΓθ]άχους τοΰ ΒΘ*.Π.Τ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

"Εχοντες υπ" όψιν τάς διατάξεις του Ν. Δ)τϋ | 1050)42. 
ώς τοδϋΐ ετροποποιή'&η και συνεπληιρώ'δη δια τοΰ Νόμου 48) 
43 ώς και την άπό 6.3.62 άπόφασιν τοϋ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Μ.Τ.Π.Τ. την ληφ'δείσαν κατά την 6π' άρι·δ. 
H έ.ε. συνεδρίασίν ζΰτοΰ. άποφασίζομεν: · 

:Εγκρίνομε$ *φβ δ'.ά τ % ώς ανω αποφάσεως τοΰ Λιοικητ 
τικοΰ Συμβουλίου τοΰϊΜετοχικού Ταμεία Πολιτικών 'Τπαλ
λήλων άποφασισδεΐσαν καταβολήν εφ' άπαξ χορηγήματος εις 
τους κατά την 29ην 'Απριλίου 1962 δικαιούμενους έκ τοΰ 
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων μερίσματος ίσου 
προς το σύνολον άν&ς μηνιαίου βασικού τοιούτου ρ<ετά της εκ 
40ο)ο προσαυξήσεως μη δυναμένου εν πάση περιπτώσει να 
είναι κατώτερον των δραχμών 300 δια τάς όρφανικάς οικο
γενείας και τώι? δβ^χμών 150 διά τους έξ ίδί©ο δικαιώμα
τος μερισματούχους. 

Ή παροΰσα ίημοσιευδήτω διά της 'Εφημερίδος τής Κυ
βερνήσεως. 

'Εν 'Αθήναις τή 22 Μαρτίου 1962 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ 

'Apt*, |k. 2367. (7) 

Περί καδορισμοί.$φρας μηνιαίας επιχορήγηση■&? έξοδα 
καθαριότητος Φορολογιών Δικαστηρίων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

"Εχοντες 3$' όψιν: 1) τάςί Πατάξεις τών $ρ#ρων 1, 2, 
3, 4, 5 και 6 τοΰ Β. Διατάγματος 868)1961 «περί συστά
σεως πρωτοβαδμίων και δεϋ*8®&οβα·δμίων φορολογικών δικα
στηρίων και ρυ·&μίσ3®ί35 δεμάτων τής οργανώσεως και λει
τουργίας αυτών» και 2) το ποσόν ίξής εγγραφείσης σχετικής 
πιστώσεως εις τον πφΐΙ'πολογισμόν τοΰ ^έχοντος ofotffl!; έτους, 
άποφασίζομεν: 

θεσσαλικής, δί*$ίξοδ·α καδαριότητος τών γραφείων τών Φο

1) Γενικού Επιτρόπου HHK τής Φορολογικής 
Δικαιοσύνης 

2) Άντεπι^που Θεσσαλονίκης 
3) Δευτ)·9|ρου Φορολ. Δικα®*ηρίου "Αθηνών 
4) » » w Πειρ·αιώς 
5) » )> » Θεσαλονίκης 
6) » » » Π ατρών 

δραχ. 

5οσ 
500 

1.500 
1.000 

800 
500 

7) Δευ 
8) 
9) 

101 
in 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
Ή 

Π 

πα 

:)·&μιου 
8 

5ωτ) δμ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ροΰσα δ 

Φο 

ου 

ρολ 
)> 
» 
» 
» 
» 
1) 
» 
» 
» 

Ομοσιευ 

Δικαστή* 

^ήτω 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Μ 

διά 

ίου 

τΥ/C 

Κομοτινής 
Χανίων 
Ά·δηνών 
Πειραιώς 
Θεσσαλονίκης 
Πατρών 
Λαρίσης 
Καβάλας 
Μυτιλήνης 
Ηρακλείου 
'Εφημερίδος 

600 
600 

2.000 
1.000 

800 
500 
600 
600 
600 
600 

:ής Κυ
βερνήσεως. (Άριδ. έγκ,ρ. Τ.Ε.Ε. Δ. 2367)62). 

Έν Ά#ήνα·.ς τ | 6 Μαρτίου 1962 
'Εντολή Ύπουργοΰ 

Ό Γενικός Διευθυντής 
Κ. ΒΕΝΑΡΔΗΣ 

'Apt*. Λ.2368. (8) 

Περί κα·δορισμοΰ παγίας μηνιαίας έπιχορηγήσεως δι' έξοδα 
γραφικής ύλης των Φορολογικών Δικαστηρίων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

"Εχοντες ΰπ' Οψιν: 1) τάς διατάξεις τών αρΰ-ρων 1, 2, 
3. 4. 5 και 6 «i! Β. Διατάγματος 868)1961 «περί συστά
σεως ΐ6$©τοβα#μίων και δευτεροβαθμίων φορολογικών δικα
στηρίων και ΛυΦμίσεως "δεμάτων τής οργανώσεως και λει
τουργίας αυτών» και 2) το ποσόν τής εγγραφείσης σχετικής 
πιστώσεως εις τον προϋπολογισμόν τοΰ τρέχοντος οικονομικού 
έτους, άποφασίζομεν: 

Καδορίζομεν την κατά μήν^ ιεαγιαν άνευ λογοδοσίας επι
χορήγησιν εις τους Γραμματείς τών Δευτεροβαθμίων και 
Π ρωτοβαδμίων Φορολογικών Δικαστηρίων, τοΰ Γενικού 'Επι
τρόπου !#1 τής Φορολογικής Δικαιοσύνης και τοΰ Άντεπι
τρόπου Θεσσαλονίκης, δι' έξοδα γραφικής ύλης τών Φορολο
γικών Δικαστηρίων, άπό 1ης Μαρτίου 1962 μέχρι 31ης 
Δεκεμβρίου 1962, εις βάρος τοΰ προϋπολογισμού εξόδων τοΰ 
οικονομικού έτους 1962. τοΰ είδικοΰ φορέως 20.340 τοΰ Κω
δικός 1262, ώς άκολούδως: 

1) Γενικού Έ^ρρόπου επί τής Φορολογικής 
δραχ. 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 

Δικαιοσύνης 
Άντεπιβρόπου 
Δευτ)δμίου Φ 

» 
» 
» 
» 
» 

Πρωτ)·δμίου 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Θεσσαλονίκης 
ορολ 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 

Δ καστηρ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ίου Άδηνών 
Πειραιώς 
Θεσσαλονίκης 
Π ατρών 
Κομοτινής 
Χανίων 
Άδηνών 
Πειραιώς 
Θεσσαλονίκης 
Π ατρών 
Λαρίσης 
Καβάλας / 
Μυτιλήνη α 
Ηράκλειο© 

100 
60 

200 
140 
140 
60 
60 
60 

200 
140 
140 
60 
60 
60 
60 
60 

Αί διά τής παρούσης καδοριζόμεναι ^«χορηγήσεις δύναν
ται κατά την κρίσιν τών ώς άνω Γραμματέων ν' άναληφδώ
σιν iv συνόλω προκαταβολικώς εκ τών αρμοδίων Ταμείων, 
άνευ ετέρας προς τοΰτο ειδικής αποφάσεως, προς άντιμετώ
πισιν τών κατά την εναρξιν λειτουργίας τών Φορολογικών 
Δικαστηρίων επηυξημένων δαπανών. 

Ή παροΰσα δημοσιευδητω διά τής 'Εφημερίδος τής Κυ
βερνήσεως. (Άρι,δ. έγκρ. Τ.Ε.Ε. Ύ * . Οίκον. Δ.2368)62)' 

'Εν Άδήναις τή 6 Μαρτίου 1962 
'Εντολή 'Τπουργοΰ 

Ό Γενικός Διευδυντης 
Κ. ΒΕΝΑΡΔΗΣ 
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Άρι& 139271)3143. (9: 

Περί «5$%ικατατάσεως ι:·3 Γραμματέως Ύπηρεσιακοΰ Συμ
βουλίου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
"Εχοντες ΰπ' όψει τάς Πατάξεις: 

1. Του άρδρου 3 παραγρ. 2 %αι τοΰ αρSpou 4 τοΰ Hk&, 
2500)1953. 

2. Τοΰ άρ·δροφ 40 τοΰ Χ. Α. 3070)54 «περί όρΓ·0ρ»ώσ©ως 
Hj§|>$ 'TxnrjpfitSv τοΰ Ύπουογείου Εμπορίου». 

3. Τήν ΰπ' άρι#. 249387) II606)2*.10.1960 όπο*>ργικήν 
άπόφασιν, άίποφασίζομεν: 

'^ ίζομεν: 1) Γραμματέα το3 #Βϋ£ το fe&pov 3 παρ·. 2 
;ου Ν. Λ. 2500)1953 Υπηρεσιακού Συμβουλίου τοΰ Ύπουρ

; 'pfe. wfag&p&iff: Ά·: Irf βα·δμφ (ko μέν.μον §κάλληίλο ι Ελιεο
•δέριον 11 ααφακλτ$ αντί τοΰ Γεωργίου Τσιμουροπουλου, 
■&|«Ϊ0ξ·δέντος εις άνωτέρ·3Ρ #έσ·.ν. 2) άναπ^ρωτήν S$g88i^ii' 
έπί 6ω Jα^μω μόνιμον ί^λληλον Λεωνίδαν Π axs^icoulov 
αντί το® όμοιοβάδμου του 'Ελευ$|ρί||| IJwSScb '̂ άπαλίλαισσο

Έν "Αθήναις τη 30 Μα^τίθΒ 19β2 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ 
♦ 

'Apt*. 16571 (10) 

Περί διαδικασίας εισαγωγής είδών «^λαμβανομένων εις 
τον είσαγωγικον πίνακα Π 6. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
"Εχοντες υπ' 6ki τάς διατάξεις τοΰ Ν. Δ. 480)47 «περί 

συστάσεως Διοικήσεως Έξωτερ«ίΙ !9μπορίθϊ8ϊ, άποφασί
ζομεν. 

Ι. Προκειμένου περί εισαγωγών επί προδεσμιακφ διακα
νονισμέ Ιΐδών περιλαμβανομένων εις τον είσαγωγικον πίνακα 
Π 6 της υπ1 άριδ. 46600)1961 αποφάσεως ημών, όρίζομεν 
τά ακόλουθα: 

α) Αί εξουσιοδοτημένοι δια τήν διενέργειαν πράξεων έπί 
τοΰ συν)τος Τράπεζαι, δύναντ# να χορηγώσιν εγκρίσεις εισα
γωγής δια τά είδη τά περιλο^ανόμενα είς τον ανωτέρω πί
νακα" έπί προ·δεσμιακω 2ρ»κανονισμω της άξιας των έντος 
έτους άπο της ^ερομηνίας εκδόσεως της σχετικής άδειας 
έκτελωνισμοΰ. 

Ειδικώς προκβ^νου περί μηχανημάτων, εξαρτημάτων καί 
άνταλλακτΐίΑ ^ τ ώ ν . περιλαμβανομένων είς τον είσαγωγι
κον πίνακα, Π 6, ή κχτά τά ανωτέρω προδεσμία καδορίζετα». 
τριετία 

β) Ή χορήγησις εγκρίσεων εισαγωγής των ως άνω είδών 
έί $ίακανονισμω τής αξίας των 6% προδεσμίαν μ ε γ α λ ο ^ ^ 
τής ύπό του προηγουμένου εδαφίου καθοριζομένης δύναται να 
ένεργήται κατόπιν σχετικής εγκρίσεως τής 'Εκτελεστικής 
'Επιτροπής τής Διοικήσεως 'Εξωτερικού 'Εμπορίου. 

γ) Ή προδεσμία εξοφλήσεως τών υποχρεώσεων, περί ών 
το εδάφιον «* τής παρούσης παραγράφου δύναται νά παρατεί
νεται αίτησε ι τοΰ ενδιαφερομένου είσαγωγέως βάσει εγγρά
φων στοιχείων εξ ών νά προκύπτει 5τι συμφωνεί έπ' αύτοΰ ό 
φορτωτής οίκος τής 'Αλλοδαπής, μέχρις εξ εισέτι μηνών 
πέραν τής tfo τοΰ εδαφίου τοότΐρ οριζόμενης προδεσμιας, 
κατόπίν εγκρίσεως τής Τραπέζης τής ^^Ιδέδος. Περα«^ίΜ 
παράτασις εξοφλήσεως τοιούτων υποχρεώσεων δύναται νά χο
ρηγήται %Λ^Λ τής 'Εκτελεστικής 'Επιτροπής τής Διοική
σεως Έξή$ϊερικοΰ 'Εμπορίου κατά τήν κρίσιν της. 

Π. α) Κατά τον διακανονισμών τής άξιας έπί προθεσμία, 
είδών περί ών ή παράγραφος 1 τής παρούσης, ό εϋ$$γωγεί>ς 
υποχρεοΰται, δπως καταδέτη προσωπικ% έγγύησιν, καλύϋΡ®*4* 
W&t *?© 4οΊο τής αξίας τών συναΧλί^ατικών. διά τήν συμ
.φώνως προς τ' ανωτέρω οριζόμενα εξόφλησίν των. 

Τήν ΰποχρέωσιν ταύτης $εν δπεχουν αί Δημόσια». 'Χπηρε
σίοιι καί τά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, έπίεισαγω
γών τών όποιων δεν έχουν εφαρμ,ογήν αί 
φίων β' εως ε' τής παρούσης παραγράφου. 

β) Είς π^ρπτώσεις καδ' ας οί είσ3ί^ϊγεις δεν προβαίνουν 
είς τήν έξόφλησιν τών εκ τοΰ προδεσμιάϊΐδδ διακανονισμού 
υποχρεώσεων των ivflg τών προδεσμιών τών καθοριζομένων 
ανωτέρω, επιβάλλετε $ΙΡ|θρά υπέρ τοΰ Δημοσίου ίση προς 
το 0,δο)ο τής αξίας τής εκπροθέσμως έξοφλουμένης συναλ
λαγμ,ατ^^ς δι' εκαστον παρερχόμενον μήνα· ^πό τής &j§̂ 8&$:' 
τής νομίμου ΐξθΟ'δεσμίας, καί μέχρι συμπληρώσεως 4 ο)ο κατ' 
^§®τατον δριον. 

γ) Ή πίξρ ης το εδάφιον α' τής παρούσης παραγράφου 
β^τρΐ^ις 9α αποδίδεται είς τον δικαιοΰχον εισαγωγέα κατά 
"tip έξόφλησιν τής συναλλαγματικής. 

δ) Εκπρόθεσμος έξόφλησις συναλλαγματικής ·δά επιτρέ
πεται μόνον έπί τή <||€σω καταβολή τής υπό τοΰ ^{φίου β' 
;ro|§ παροάδ^ς παραγράφου προβλεπομένης εισφοράς. 

ε) Μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ χρόνου τοΰ απαιτουμένου 
κατά τ^§; ;̂ 8ΐρ<^ρ:ΐς τής παρούσης διά τήν καταβολήν τοΰ 
^ό§ράτου ορίου εισφοράς (4 ο)ο) καί εφ' δσον ή εκ τοΰ προ
•δεσμιακοΰ διακανονισμοΰ υποχρέωσις παραμένει ανεξόφλητος, 
% συμφωνώ; τω εδαφίω α' τής παρούσης κατατιδεμένη έγ
γύησις εκπίπτεται #?ευ ετέρας διαδικασίας ΰτ:έρ του· $ggff· 
μοσίου. 

III. α) Προκειμ.ένου περί συναλλαγματικών δι' ών διεκα
νονίσδη ή αξία ιΙΙών περί ών το Ιϋάφιον α' τής παρ. 1 τής 
παροώ®»}?, εφ' δσον. συμφώνως προς τά προϊσχύοντα, ή προ
'δεβμία εξοφλήσεως των δεν Ιχει ήδη λήξει, ή έξόφλησίς 
των δύναται νά διενεργηδή εντός τών υπό τοΰ ώς ανω εδα
φίου οριζομένων χρονικών ορίων. 

β) 'Επί ομοίων ώς το προ^ρύμενον εδάφιον ανεξόφλητων 
συναλλαγματικών, ών ή προ·δεσμία εξοφλήσεως, συμφώνως 
προς τ& *ροϊσχό&αντα, έ'χει ήδη λήξει, ή έξόφλησίς των δύ
ναται νά διενεργηδή εντός έξαμή^Θ» άπο σήμερον. 

IV. α) Ό διακανονισμός τής αξίας τών περιλαμβανομέ
νων είς τον πίνακα Π 6 είδών. δέον δπως ένεργήται εντός 
ένενήκοντα (90Ί ημερών, άπο τής επομένης τής κομ^®^ 
των είς τον πρώτον Έλληνικόν λιμένα. 

β) Ή ίσχυς άδειων εκτελωνισμού άφορωσών είδη περι
λαμβανόμενα είς τον είσαγωγικον πίνακα Π6, εκδοδεισών 
ήδη καί |*ή εκτελεσδεισών, άρχεται άπο τής επομένης τής 
συμπληρώσεως τής υπ© τοΰ προηγουμένου εδαφίου οριζόμενης 
προδε^ας. 

V. At διατάξεις t^g παραγράφου II (έδαφ. στ') του Κε
φαλαίου Σ Τ ' τής ύπ' άρι^. 46600^14.9.1961 αποφάσεως 
ημών ώς καί τής παραγράφου IV (εδάφιον α') τής &$' άριδ. 
46601)14.9.1961 όμοιας, δεν f$$fi> έφαρμογήν προκειμένου 
περί ειδών πβρΛαμβανομένων είς τον είσαγωγικον πίνακα 
Π6. 

'Εν πάση δμως περιπτώσει ό διακανονισμός τής αξίας των 
δέον δπως διενεργήται 1νΐ% τής προδεσμίας τής οριζόμενης 
Οπό τής προηγουμένης ϋψαγράφου. 

Ή παρούσα, ης ή ίσχφ§ άρχεται άπο σήμερον δημοσιβο
•δήτω διά τής 'Εφημερίδος »$ής Κυβερνήσεως. 

Έν 'Αθήναις τή 23 Μα^ου 1962 
01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Π. ΠΑΠΛΛΗΓΟΥΡΑΣ ΣΠ. Ι. ΘΕΟΤΟΚΗΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό Δ ι ^ ^ ^ ^ τής ^α^έζης τής Ελλάδος 

ι% ΖΟΛΩΤΑΣ 
Ό Έντϊνος Δ)ντής τ ΐ ς Δ Ε . Ε . 

11. Μ. WESTEBBE 

Άριδ. 29070)530 (11) 

Περί «συστάσεως Τ·3^| Γροκρ»εί&υ ΠρΟΒ^ρινής διαρκείας εν 
τφ Ζαπείο> Μεγάρφ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΏΝ 
Έχοντες υπ' 5ψβι: 

α) Το υπ' &#/£> 23982)6^))6,3.62 εγγραφον τής Διευ
•δύνσεως? Φαχυδριομικής ΈκμεΐΜίλλεύσεως, καί 
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β) Τάς, διατάζεις τοΰ άρ&ρου lU too Α Α #ISj|p$$ απςρΐ 
τροποποιήσ«ί§^ 1^1 συμπ^ρώτεως Νόμων f% ΤΤΤ Ύπη
;ρ»εσί«ς. άποφασίζομε»3Ρ 

Σΰν:στώ|Λ ί̂ΐ Ταχυδιρομικον Γραφείον προσωρινής διαρκείας 
h τω εν 'Αθήναις Ζαππείω ! ^ f | s ^ | ^ ^ ^ ^ ν ταχυδρομικήν 
έξυπηρετησιν των συνέδρων της αυτόθι σανερχομένης Συνό
δου τοΰ NATO. 

Xpev^ovtscv' ενάρξεως των εργασία τοΰ ^ άνω Ταιχ. 
Γραφείου προσωρινής διαρκείας όρίζομεν την 2αν Μαΐου 1962 
^ 1 3Μ|^ως τη® Φην Μαΐο>υ 1962/ 

Το άναγκαΐον #ia την λ8;$3Ϊΰγίαν 'ίφΰ Γραφείου το^^ϊ 
ΐςροτωκ^^ #έλε: διαθέσει τ6 Κεντρικον ΤαχυδρομεϊΌν 'Α
θηνών. 

*& 'Αθήναις τη 26 Μαρτίου 1962 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Δ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΑΟΣ 

'Αρ·.*. 60290 12) 

Περί κχ·$&ρ'.7μοϋ εδρών Κέντρο)ν Γεωργικής 
'Ε^^ξ^εύσεως. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

"Εχοντες isf δψ:ν: 
1) Τα ^f i f t  IB κεφ. Ζ' —sop. i seei 119 παρ. 13 τοΰ υπ' 

άρι#. i Β. Δ)τος τ * | 2.1.61 «περί ^γανισμοϋ τ©$! *Χπονρ
γείου Γεωργείας» (Kevrcpet Γεωργική Έκπ)σεως). 

*) Τάς ΰπ gpfe. ΐ 1 § » ) 22.7.60, 147Ι1Τ7)22.8.60, 
2443,5)4.2.61. 76905)27.4.61 και 1 ^ ^ 2 9 . 4 . 6 1 αποφά
σεις ήμων «περί ^ ^ ^ ι ε ω ς καΐ 1%τουργ{38£ Κέντρων Γεωρ
γικής *!ES)g5l@iibra |̂['s'e; διαφόρους Νομούς της Χώρας. 

5SJ· ^&?τικην είσήγησιν τ?,ς stag»* ημάς Λ)σ«*ϊς Γεωργι
κών Εφαρμογών κ|βί Έκπαιδεύϋ?^, άποφ·ασίζςμ<6Μ: 
^Ρ&ρίζομιεί τάς έδρας xim, είκοσι Κέντρων Γεωργική 
"ΕκπαιφΙσεως έικ τών τεσσα·ράκο <·τα προβλεπομένων ΰπό τοΰ 
Ι^ίάρι^. 4 &ής 2.1.61 | |ασ. Λ)τος ώς ακολούθως: 

1) Τοΰ Κέντρου Γεωργικής Εκπαιδεύσεως Νομοΰ "Εβρου, 
την ΑΛιεςΌνδρί^ολιν. 

2) Τοΰ Κέντρου Γεωργικής Εκπαιδεύσεως Νομοΰ Ροδό
πης.. ίφ> Κομοτινη^ 

31 Τοΰ Κέντρου Γεωργικής Εκπαιδεύσεως Νομοΰ Καβά
λας, την ΧΜσούπολιν Καβάλας. 

4) Τοΰ ίστρου Γεωργική 'Εκπαιδεύσεως Νομββ· Δρά
μ.ας. την Λράμαν. 

PJ: Tcu Κέντρου Γεω$ρ8Ι% 'Εκπαιδεύσεως Νομοΰ Σερ
ρών, τάς 2§|>ρας. 

6) "Ι*8| Κέντρου ϊτ^ρνικΓς Εκπαιδεύσεως Ιίομοΰ Χαλ
κιδικής, τα ΝέϋΕ Μουδα ιά. 

7) Τοΰ Κέντρα? Γεωρ^κής Εκπαίδευσες Νομοΰ Κιλ
κίς, το Κ ιλκί ς. 

8) Τοΰ Εχτρού Γεωργικής "Εκπαιδεύσεως Νομ$$ *Ημ.α
$:ας. την Βέροι αν. 

9) Τοΰ $§*p$f!$3i Ρ&ΰφΊ™^ 'Εκπαιδεύσεως Νομοΰ Πιε
ρίας, την Κατερίνην. 

10) Ί?φ Κέντρου Γεω^κιής 'Εκπαιδεύσεως Νομοΰ Πέλ
λης C^$§8&fga.f την Σκτ:*δραν. 

11) ρου Κέντρου̂  Ι ^ ^ ι κ ή ς Ήκααφδβύσεως Ιίομοΰ Κ»ρ
δίτσης. την Καρδίτσα ν. 

12) Τοΰ Κετρω Γεωργικής 'ΕλπαίίΙευσεως Νομοΰ Τρι
κάλων, τη < Κ^^μπάκαν. 

13) Τοΰ {ί|έντρου Γεώργιος 'Εκπαιδεύσεως Νομοί 
Φ·&:ώΐ^ος. την ASjJpiSfSv 

14) Τοΰ Ilfv'sfou Γεω?γικ% 'Εκπαιδεύσεως Νομοΰ "Άρ
^^'■■Λ^ "Αρταν. 

ί δ ) %&. Κέντρου Γεωργική 'Εϊκ'παιδεύσιεως Νομ.οΰ Πρε
βέζης, την Πρέβεζα ν. 

16) Τοΰ Kefffgoo Γεο>ργΐ3®§ς 'Είκπαιδεύσεω§. Νομοΰ Αί
τωλοακαρνα ίας, το Μεσολόγγιον. 

17) Τοΰ Κέντρου Γεωρτρ&δής ΈΙκιπαιδεύσεως Νομοΰ 
'Ηλείας, g§u Πύργον. 

l<Si %tfo Κεν^©υ Έ κ  ^ ^ ^ ε ω ς Νομοΰ 'Apttjg îsag. «Α ; 

Κιερα3 ί τ3 αν (Λ1 αν τι^^ας). 
19) Τοΰ Κέν^ου Γεωργιι^ρ. ^Εκπαιδεύσεως Νομοΰ Ευ

βοίας, την Νέαν Άρτάκην. και 
20) Τοΰ Kevfg&u Γεω!ργί«^ Έ'κ'παιδβύσεως Νομοΰ Χα

νίω ·, τα Χανιά. 
Ή παρούσα δημιοσβ^Φήτω ίιά της Έφημερίδος της Κυ

βερ.ήϊεως. 
Έν 'Αθήναις τη 21 Μαρτίοο 1962 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
« Μ Ι . ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

.'A^s^. % 4964JS.239. 13) 

.®^Η *φ!ί$θ!ϊζο·.·Γ,?ιως τοΰ Kavowegpo Έσωτείΐί^® 
ΎτφσΊχς · # Τ.Α.Α.Π.Λ.Π. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

"%0\wr8^;l# Α ν : 1) Τάς διατάξεις τής παρ. 4 τοΰ αρ 
"Ipif* ^^®υ τοΰ Α. Ν. 727)1937 «περί συμπληρώσεως τής 
"ΑσφαλΙκΙως τών "Εργατών Λιμένος Πειραιώς», έν συνσυα

^^^ | έ ε ι ς τής παραγρ. 1 4$§δ:4§»»&5θυ 59 τοΰ Ά% .HSpssi;M^r 

Ι ί ^ ^ ^ ^ ρ ί ο υ 1935 «περί Ό|^ανισυ.ο§ %οΰ '"^"^^Φ^0 ερ
γασίας», ώς αύ·$εντ·.·/.ώς ήρμηνεύ^η δ.ά τοδ JjpH^^ 1 τοΰ 
Αν. Νόμου 694)1937 vagal αΰ·5εντ:·/.ής ερμηνείας συμχλη
ρώσε6>ς και ^οοπο^εως δί^ράξεών τίνων τ ^ . , ^ ^ 9 ^ ^ ^ 
κής Νομο^^ας. 3) τάς t-$SP$tj%&t$- $w- 0sh 30 'Απριλίου 
1946 Ν. Δ)τος βζ@φ 'Οργανώσεως imk Συντονισμοΰ S ^ 
παρακολουθήσεως και τοΰ ελέγχου τών 'Οργανισμών Ko^j^f 
νικής ΠΕολί^^ής χυρω^ΙΚΜς δια ^ δ υπ* άοι£. 1392)49 Ν. 
Λ)τος. 4) γ^ώμην νφ'■ Jk^$s%gtv.ou Συμβόλου τοΰ Ταμείου 
Άσααλίσεως Άίφενείας και ®!ρονοίαβ; ^|^βενε;γατών ΊΙ&ν 
ρα.ώς ΪΜ&φ&ν* ήμίν δ ι | ^ % W.$&k 1217^345)21. 
10.1961 άναΦθο% του 5) γνώμήν τοΰ Συμδοβου Κοινων. 
"Ασφαλίσεως' (άρ·.*. φντ. ΣΚΑ 325)1962) Συνφίασις 
28η τής IB ' Περιόδου'^ς 8.2.1θδ4 άποφασίζομεν: 

Εις ·ψ9. K^OI^AOV Εσωτερικής 'Τπηρεσίας τοΰ Ταμείου 
'Ασφαλίσεως, ' ^ ^ ν ε ί α ς και Πζο^οίχς Λ^/εργατών Πει
ραιώς έπέ^^νται αί κάτωSi τροποποιήσεις: 

ΐ) Το &-}'%$&) 13 ν$$· ώς άνω Κφ^νισμοδ "^ΚβΒΘ^Β^ς Υ
πηρεσίας αντικαθίσταται ώς ακολούθως: 

"Α?^ρον 1 3· 
Π ληρωμαί. 

1. Αί πάσης ούσεως πληρω^ί τοΰ Ταμ.είου ^έ^ν των έν 
τή επομένη -ffltp. 2 περιο^ττικώς αναφερομένων. ei®l0imSM. 
•Jεσω μιας τών ανεγνωρισμένων Τραπιεζων 6^^ομ.ένης 4»«© 
τοΰ Λ. Συμβουλίου. 

2. Αίκληρωμαί τών παροχών ά?3εη ί̂̂ ']βι§&&< τκ>σοΰ τρια
κοσίων (300) δραχ·μών Ινερ^οϋνται \ίι$_ &iecSI$&u διαχειρι
ττοΰ. Ι^^ιένου ^ ^ | | δ Α. Σ'^δουλίου εκ των μονίμων υπαλ
λήλων τοΰ Ταμείου και τ^Ι&ΰ'ντες ΰπέ την έποπτείαν τοΰ Δι
ευ·9υντοΰ αΰ^Ι, .% παγίας π$@&αταβολής ο^ζομένη^ feo το3 
Α. Συμΐΐν'λίου και μη δι^^ένης νά ΰπερβή το ποσόν τών δέ
κα χιλιάδων (Ί 0.000) δρυμών. 

3. Ή τοιαύτη προκαταβολή άνανεοΰται. εντός τών ώζίΜββ 
^^^ιένων ορίων μ ε ^ εκάστην άπόδοσιν λογαρι^ιοΰ iv^s&jt 
μένην όπο>τδήποτε έφ' οσ^ϊ ή«3ελε·̂  Ιξα,ντλη#ή το ποσόν τής 
wm$&<i προκαταβολής». 

II Τά άρ·5ρα 14. 15. 16 17 και 18 τοΰ asawj ώς avti 
^g^Spii^iu καταργούνται τών υπολοίπων άρθρων αύτοΰ ^ ^ 
βανόντϋΒΡ νέαν άνάλογον άρί^ρι?σίν. 

*Μ παοοϋα δημοσί^δήτω &$Γ«ξ|ς 'Εφημερίδος τής Κυ

βερνήσεως. 
^!ν Ά·ί»ηναις τή 24 Μαρτίου 1962 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΑΟΣ 
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'Apt*. 14953) Σ. 234. 14) Άρι#. 208612)3991 16" 

Περί xpc3$5|$gj§ διατάξεως εν τέΙέ|; της τταρ. %&$·$ρ&ρο\) 
20 τοϋ Καταστατικό ϋ τοΰ Ταμείου Προνρ&ς II ροσωι$®ϊ|Ρ 
'Ελληνικών Σιδηροδρόμων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
"Εχοντες υπ' δψει: 1) Το $j$pav 5#*ap. 1 τοϋ Άν. Νό

μου τή|·11 Νσ®ρΙρίου 1935 «πε5ΐ ΌργΟίΚϊμοϋ τοΰ Ύπουρ
f l l p 3$|γασίας, ως αύ&εντικώς ήρμ!$$£$β9$ διά τοϋ ά'ρ»%οο 
ί " ^ Α. Χ'μου 694fi937 «περί αΰ#5$τ';κής ερμηνείας, συμ
πληρώσεως καΐ βρβ^ΡΒ^^ως διατάΐρ&ν τίνων τήί 'Ασφα
λιστικής Χομοίσίας». 2) Το Μ αριθ. 2520)1953 Νομ. 
Διάταγμα οπερΐ προσδιορισμού των αντικειμένων, έφ" ών εφαρ
μόζεται ή διαδικασία ή διαγραφόμενη ΰπδ των διατάξεων τοϋ 
Α. Ν. της 11.11.1935 «περί 'Οργα«^®ρ$! τοϋ 'Txoufpfe 
!&|ρσ:ας κλπ.». 3) Τάς διατάί§1^| «0 άπδ 30 'Απριλίου 
1946 ΪΙομ. Διατάγματος «πε|&. Όργανώσεϊ8§ και Βυντονι
σμοϋ της παρακολουθήσεις και 11^*$^: ^δν 'Οργανισμών 
Κοινωνική; Πολιτικής κυρωθέντος δια τοϋ ΰπ" άρι<3. 1392) 
1949 Ν. Δ)τος. 4) Γνώρρ 4S6 Λ to ινδικού Συμβουλίου τοϋ 
Ταμείου Προνοίας Π δοσωπξΐξΐόΰ Ελληνικών Σιδηροδρόμων 
'mmrfaaTJ ήμ|« $ £ 'της υπ' ά | # . 13287)28.12.61 άνα
φοοάς W0. ο) Γνώμγv tm Συαβο#^1ρ Ι&οινων. Άσεαλίσεως 
{#6#, Πρωτ. Mk 10)62) Συνεδρίασις 27ης της IB ' Πε
ριόδου της 5.2.1962, άπο§ασίζομεν: 

Έν τϋ&ι της παρ. 1 χ-ΐΜ, (%#ρου 20 ΊΟΰ Κατ)κο5 3Β©ΰ Τα
μείου Προνοίας Π ροδίτικου Ελληνικών Ξ'δησοδρόμων ζροσ
τ 'Λ ζ χ&Ά διάτας ι ς εχΐίσα ου τω: 

Προκειμένου ιεερί τέως μετόχων τοϋ Ταμείου μή ϋποβα
•λοντων αίτησες roh§ 4*?!στροφγ}ν τών: κρατήσεων των. εντός 
της υπστϋ&§ προηγουμένου Ιδαφίου ταχθείσης 3μήνοο ανατρε
πτικής προθεσμίας άπδ της έκ της υπηρεσίας εξόδου των, λό
γω απουσίας των ε$| το έξωτεοικόν. παρεχεϋϋί εξάμηνος 
ανατοεπτική προθεσμία, άπδ τήσ δημοσιεύσεως της παρούσης, 
ρος ϋπο8ολί·(ν σ/ετικής αιτήσεως εις το Ταμεΐον». 

__!Η παροϋσα δημοσιευ$ήτω διά της 'Εφημερίδος της Κυ

% 'Ad-famm m 24 Μαρτίου 1962 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

Ά ρ Ά 90527)Σ. 800)61. (15) 

Περί τροποποιήσεως τοΰ Χρονισμού Κλάδου Σοντάξ«ρ? Προ
σωπικού 'Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
"Εχοντες &π' δψεϊ& 

1) Τάς ^ διατάξεις τοϋ Νόμου 2868)22. 
2) Πιρότασιν τοϋ Διο:κητικοϋ Συμβουλίου του Ταμείου 

Ι^ή^ΐάξεων Προσωπικού 'Εμπορικών καί Βιομηχανικών 'Επι
μελητηρίων $οΰ Κράτους υποβλήΦεΦσαν ήμΐν διά τών υπ' άρι#. 
380)28.2.01, 623)11.4.61 και 1233)12.7.61 αναφορών του. 

3) Γνώμην του Συμβουλίου Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως (άρι$. 
πρωτ.Σ.Κ.Α. 97)61 xal 208)61 συνεδρίασις 12η τής IB ' 
Περιόδου τής 30.1f«^^:$ $:ποφο9σίζομεν: 

Το έδ. γ ' τής παρ. 1 τοΰ af$fi$ 36 τοΰ Κανονισμοΰ τοΰ 
Κλάδου Συντάξεων τοΰ Τ·^ρείου Συντάξεων Προσωπικού 
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων τοΰ Κράτους 
τ$«Ητοποι·εΐται ως ακολούθως: 

«Ώς συντάξιμος μισ$δς ήσφαλισμ^ΰ δια 3®ν ως άνω 
υπολογισμδν τής συντάξεως, 'δεωρι^αι τδ ποσοστδν 80ο)ο τών 
αποδοχών του βαΦμοΰ δν κατείχαν οδτος κατά τον χρόνον τής 
εξόδου του εκ τής υπηιρεσίας με·9>' &ιβ0ϊϊ$9> τών επιδομάτων, 
$ψ' δν ενεργείται κράνψίβ me^ τοΰ Ταμείου». 

Ή παροΰσα δημοσίευση τω δια τής 'Εφημερίδος τής Κυ
βερνήσεως. 

'Εν Αθήναις τή 28 Μαιρτίου 1962 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΟΕ 

Περί συμπτώσεως τήφ | π ' άριύ. 21670)1946 αποφάσεως 
«ερί τών προϋποθέσεων χορηγήοβως επαγγελματικών βι
βλιαρίων κλπ. εις %c~s,Gvm%<; και σιμιτεργάτας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Έχοντες |lc' δοει: i ) Τάς διατάξεις τοΰ Α. Ν. 509 τής 

8)9 Αύγουστου 194S «περί τροποποίφκως και συμπληρώ
σεως τής περί Ταμείου 'Ασφαλίσεως 'Αρτεργατών Νομοθε
σίας», 2) Τάς δι·αταξεις τοϋ Δ. Ν)τος τής 29 'Απριλίου 
1®® «πεσί τροποποιήσεως διατάξεων τίνων τοΰ υπ' άρι·&. 
5 0 9 ) Ι ^ Ά . Ν.»'. 3) Τάς διατάξεις* τοΰ υπ' άρι^. 1236) 
30.4.46 Ν.Δ. «περί κυρώσεως τοΰ Ν. Δ. τής 29ης 'Απρι
λίου 1946» %# £} Τήν'υπ' άρι·&. 21670 τής 11. 'Ιουνίου. 15 
Ίου7̂ ίου 1946 ήμετέ{>αν άπόφ^ιν την άνΐ^ρομένην εις τας 
προϋποθέσεις χορηγήσεως έπαγγ^ίΛτικών βιβλιαρίων και 
σημειωμάτων εΐ^ aptzpffeas κα| ^Β*εργάτας, άποβασί

^ | Ι ^ ^ 0 | ^ Κ ε ς την άνω ή μ ί ΐ Α ^ άπόφασιν δρίζοί^ ότι ή 
*||$$ΐ£θπη %ορ4^σεοις 'Είπαγγε)^1ι,τ·.κών Βιβλιβήρων και 
σημειωμάτων εις άρτεογάτας κα» σιμιτεργάτας Άδηνών 
Πειραιώς $φ&&κχ'· έν απαρτία παρόντων τριώ"; εκ τών με
λών αυτής αϊ δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν 
τών τ:Λρό^-<ύ^ κατά τάς συνεδ^ίάσεις μελών, έν ισοψηφία δε 
υπερισχύει ή γνώμη^ϊέρ ης ή ψήφος τοΰ Προέδρου. 

Ή παροΰσα ης ή Ισχύς άρχ^δ!'· άπδ τής κοινοποιήσεως αυ
τής δημοσιευ#ήτω "sFfljjj": Εφημερίδος τής Κυβε^σεως. 

Έν 'Αθήναις τή 28 Μαρτίου 1962 
0 ΥΠΟΥΡΓΟΪ 

Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

•Α?ι·8. 59489. (17) 

Περί εγκρίσεως ετησίων εισφορών μελών τοΰ Φαρ)κοδ Σολ

λόγου*'Θ,εσ)ν^§"πιρδς τδν 36λλογόν των έτους 1*962. 
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

"Εχοντες δπ' δψιν: 
1) Τδ OTa'apfS. 315)16)3)62 εγγραφον τοΰ Πανελληνίου 

Φαρ)κοΰ Σολλόγου δι' ου υποβάλλει ήμΐν κ·ατάστασιν εισφο
ρών w v μ*λών̂  %(£ ΦΰρΙκοΰ Συλλόγου θεο")νίκη«ς διά τδ 
Ιτος 1962. 

2) Τδ υπ' άριδ. 3323)11 )8 )5 i 'N . Α)γμα «περί φορολο
γίας εισφοράς εισοδήματος. 

3) Τδ άρί^ον 46 τοΰ Νόμου 3601)28 «π©ρι συστάσεως 
Φαιρ)κών Συλλόγων». 

4) Τάς 'διατάξεις τοϋ Νόμου 32,00)65 S6a| i"so εις έκτέ
λεσιν αδτοΰ έκδο·34ντος άπδ 28.6.55 Β. Δ)τος, άποφασίζομεν: 

Έγκρίνομ®» τδν υποβληθέντα ήμ^ώς άνω πίνι^α εισφορών 
τών μελών τοΰ Φ»ρμ'ακευ*Εΐκοϋ Σολλόγου Θεσσαλονίκης προς 
αύτδν δΐιά τδ ήμερολογιακόν έτος 1962 ώς συνε·τάγη ο·3τος 
ΰπδ τ:ΰ ώς άνω ειρΛϊται Συλλόγου. 

Ή π«ροΰσα δημοσιευδήτω ^ ς την Εφημερίδα τής Κυ

βερνήσεο^ς. 
Έν θεσσαλον^» τή 24 Μαρτίου 1962 

Ό Νομάρχης 
Α. ΜΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟΣ 

ΛΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ! ΔΙΑΤΑ-ΕΙΣ 
Άρι·9. 18941 )έγκ. 47. (18) 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΰπ' apt*. 1. 
Περί δ*οχρεωτίΐ^ς ζυγίσεως τών πρδς σφαγήν αγοραζομέ

νων ζώων. 
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Έχοντες δπ' δψιν: 
1) Τδν Νόμον 3200)55 «περί Διοικητικής Αποκεντρώ

σεως» έν συνδυασμω πρδς τδ άπδ 28.6.1955 Β.Δ. «περί έ
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ξ αφέσεως τής αρμοδιότητος των Νομαρχών άντ<$6|ΐμένων 
τινών ά,ρμοδιότιρ&ς Υπουργεί) Εμπορίου». 

2) Τάς &<χχ<χφς ΐοβ &.Δ. 136) 4b απε^ Άγορα\ομικοϋ 
Κωδικός» ως έτροποποιή·&η και συνεπληρώ&η υπό τοΰ Α.Ν. 
782)1948. 

3) Το γεγονός οτι το έφαρμοζόμενον ενίοτε σύστημα της 
αγοραπωλησίας ζώων κατ' άποκ·όϊ5|ν αποβαίνει εις βάρος 
των τε κτηνοτρόφων και της καταναΤνώσεως. 

4) Την υπ' άρι#. 54)59 'Αγο«8νομικήν Διάταξιν «περί 
ι^^ννης των έ$|§|||^ϊνων τιμολογίων». 

5) Είσήγ$||ιν της παρ mjfyj, ^^πτε ίας Εμπορίου Νομοΰ 
Κοζάνης, άποφασίζομϋ» 5tS» διατάσσομεν : 

"Αρ#(ρον 1. 
"Απαντες οι ^έμποροι. κρίΐϊίώλαι και λοιποί διαμεσολα

βηται αγοράζοντες ζώα προς σφαγήν εκ της περιφερείας τοΰ 
Νομοϋ Κοζάνης ειτδ_.w ίδιον αΰτών<|ογαριασμόν εΐτε δια 
λογχριασμόν τρίτων, υποχρεούνται δπως ζυγίσω* ταΰτ& εις 
τον συνομολογού$§«ο ι εκάστοτε τόπον παρβϋδιβής. 

"Αρθρον 2. 
Έκ τοΰ ά,ριΦμοϋ τών κεφαλών τών αγοραζομένων ζώων $ά 

αναγράφεται εις το έκδιδόμενον τιμολόγιο ι αγοράς και το 
βάρος τούτων, ώς τιμή δε μονάδος Φ$.#εωρήται ή συμφωνη
θείσα Hj|i ζώντων κ$ | ουχί ή κα$' ΰπολογισμον εις κρέας. 

"Αρθρον 3. 
'Από της ισχύος της παρούσης απαγορεύεται ή αγοραπω

λησία ζώων κατ* άποκοϊί$|δ, 
"Αρθρον 4. 

Οί παραδάται της παρούσης ισχυούσης 5$$*' άπασαν την 
πε,ριφέρειαν τοΰ Νομοί Κοζάνης από της τοιχοκολλήσεώς της 
εις τον οίκείον -Jsrr/.y. τού Νομαρχιακού Καταστήματος διώ
9β®ϋί και ^^&Μιυνται κατ$ %άς διατάξεις τοΰ ισχύοντος 
'Αγορανομικού Κωδικός. 

Δημοβ^^δ·ήτο> εις την 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Έν Κοζάνη τη 16 Μαρτίου 19β|£ 

Ό Νομάρχης 
ΑΡ. ΚΑΚΟΓΡΗΣ 

Φ 

Άρι#. 20488. (19) 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ υπ' άριS·. 2. 
ΙΙερί προσωρ: ήις ά αστολής Ιϊχύος της dgf άρι9. 1)1«96<2 

^ρρανομικής ΔβατάξεϋΚφ* .
Ο Ν0ΜΑΡΧΒΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

"Εχοντες υπ' 5ψνν: 
1. Τάς διατάξεις τοΰ Ν. 3200)1955 φ§ όΊο«κ·ητι«ί?,ς 

αποκεντρώσεως». 

ι %. Το άπό 28.6.1955 ΒΛ. «περί της εξαιρέσεως atcb τήις 
ν.α:α την ««ράγραφον 1 τοΰ άρ·%ου 1 τ>ϋ Ν. 3200)1955 
ΐΙ^^ιοτητος τών Νομαρχών άντικειμετί<|ν τινών αρμοδιότητος 
τοο Υπουργείου 'Εμπορίου». 

3. Τάς Ι^ράξ'εις %ΰ Ν. Δ. 136)1946 «περί Άγορανομι
κοϋ Κωδικός» ώς τοΰτο έτιρ03φποιή#η και συνεπιληρώδη με
ταγε εστέρως. 

4. Τή> uf άρ{#. 1)4$|.3.196ι2 ημετέρα Άγορανομικήν 
Διάταξιν «πε·ρι ΰπο^^^^ώ^ς ζ·υγίσεω·ς; »8ων προς σφαγήν αγο
ραζομένων ζώο)ν». . 

5. Τήν άπό 23.3.1962'^τησιν ,^^ήμ^ιτείοΒί Κρεοπωλών 
Κ:ζάν^, % *$}ς αναφέρετε ο τι at Κ^ινότητρες το!Νομοϋ δεν 
διαθέτουν πλάστιγγας δια την ζύγισιν τών ζώων. 

0. Τήν σχετική; είσήγησ.ν της κα#' ημάς 'Εποπτείας 
"Εμπορίου ef| τοΰ δέματος, ·καί όπως πιρ<>ηγητ&οΰν αί σχετι
καΐ .;«στάσεις προς τάς Κοινότητιας ή ΣυνεταιρισμιοΙΐ Κοινο
τικούς και ''ΐ̂ ρομη^ευ^οΰν πλάστιγγας και έπί ^δ | τέλει 
όλοκληρωδ'^$ .προεργασία δια τήν έφικτήν εφββρμογήν της 
υπ' άρι#. 1)1962 ημετέρας Διατάξεως. 

"Αρ&ρον 1. 
Άναστέλορ^! j | % P § εκδόσιεως νεωτέρας 'Αγορανομικής 

Διατάξεως ημών. τήι^ |φ«ρμογήν τήις υπ' άρκ#. 1) 1Θ62'Jlpg* 
τέρας Αγορανομικής Διατάξεως. 

"Αρθρον 2. 
·ζ$§*,ιραρα'6άται της ^ρούσηις^ $Β|$|&ύσης κα·&' άπουαν τήν 

•Kief*f4fi©fcav τοΰ Νομοϋ Κοζάνης άπό της τοιχοκολλήσεώς τη.ς 
εν τφ Νομαρχιαικφ Καταστήματα ΙΙίώκονται και τιμωρούνται 
κατά τάς διατάξεις τοΰ Ίίχύοντος 'Αγορανομικού Κώδοκος. 

Δημοσιευδήτφ Φιά ΐπς 'Εφημερίδος τής Κωβειρνήιιεως. 
Έν Κοζάνη τη 26 M$f*i<w 1962 

Ό Νομάρχης 
ΑΡ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ 

♦ 
ΔΙΟΡθΩΧΕΙΣ HMAPTHMENStN 

(20) 
Utg τήν όπ' άρι#. Δ.3)313) 15.2.1962 άπόφασιν τοΰ Υφυ

πουργού Κοινωνικής Προ οίας περί συγκροτήσεως 'Yjfiflpsr 
σιακοΰ Συμβουλίου 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Αποκαταστάσεως 
'Αναπήρων δημοσιευ#είσαν εις το υπ' άρι#. 74 Φ.Ε.Κ. τήτ 
5ης Μαρτίου 1962 τεύχος Β ' , επιφέρεται ή κάτωδι διόρ$ω
σ:ς ήμαρτημένων: 

'Αντί τοΰ εσφαλμένως άναγραφέντος «Δια τής ύπ' άρι&. 
Δ)3313) 15.2.1962 αποφάσεως τοΰ Ύφυπουργοΰ Κοινωνικής 
Προνοίας», τίθεται το όρ#όν «Διά τής υπ' άρι·δ. Δ3)313) 
15.2.1962 αποφάσεως του Ύφυπουργοΰ Κοιν. Προνοίας». 

(Έκ τοΰ Υπουργείου Κο·.ν. Προνοίας) 
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο Τ Ι : 

*Αττό 1 'Ιανουαρίου '960 ή τησ α συν ψομ T\S ^φημ^ριοο^ τη$ 
μένων φάλλω τύ"τή α το r̂ Λτ, ^ημοσίο σ s ν τφ Δελτίο: 

θ"μένη$ ύ"συνη$ <oc. τω . locpapr μ"τ· 1έη$ Ε>ημ=ρ(δθξ TTV 

Α . Ε Τ Η Σ Ι Α Ι Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α 

S^fepv. σε'ο$, ή ιμ τών τμηματικώς ττ^λον 
Ανων /μων Ξτ ρει n και Εταιρειών Ι iεpιωp ·̂ 
^u>£ovnσεcύ$ κακ)ωρϊσυησαν ώς κάτωθι: 

1 . Λ13 τό τεϋχ os Α ' . . . . ρ χ
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Παράρτημα 
ΛελτΙ ·ν Ανωνύμων Έτα ρ ιώ* . . . . . . . . . . 
τεΰχος ροξει» Νομικών ροσώ

πων Α. Δ. κλπ. . . . . » 3U 
.SATIOV Εμπορικής «Μ 3ιομηχανν 

<ής διοκτησιας > Λ> 
\|* άπαντα τά τβΟχη τό 1 . ράτημς και 

τά ^ελτ·α . . . . > ΧΟ 
Οι Δήμοι και αι Κοινότητες τού Κράτους καταβάλλουσι το ν,μισν. 

τών ανωτέρω συνδρομών. 

Υπέρ rou Ι αμειον. ΑλληΛοβοηθεΙας οοσωπικού ΈθνικοΟ Τύπο* 
οαψείον (TAutT ά· υ\ο>ου< τα εξής π υ σ α : 

3, 
Β' 
Γ 
Δ' 

Δι 

* ι ιαραρτημο 
> ΔελτΙοι Ανωνύμων Εταιρειών . . . . 
» ΤίΟχυ . ipusti ομικώι . .ροσώπωι 

Δημ. .jiKvttov κ./..ττ.» 
» Δελτιον £μπ κο ιομ. Ιδιοκτησία; 

χτταντο τό τεύχη 

Δραχ. 
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Β . Τ Ι Μ Η Φ Υ Λ Λ Ω Ν 
Έκαστον φύλλον μέχρις σελίδων πμ6τ< ι ^pay 2 aire &l· σεΛιδω> a νω έ*το< riiικών περιπτώσεων δραχ 5. 

Γ . T f c A H 
1. Etc τό ϋ€λτιον Ανωνύμων ώταιρ€ΐ<*>\ cat 

€ΐών ι ί ερ ιωρισμένη > ΟΟύνης 
Α Δημοσΐ6ύ(χατο. Α ν ω ν ύ μ ω ν <ται?£ΐών 

1. Τών εικαστικών πράξεων Δραχ. 2CK 
2. Τών καταστατικών 'Ανωνύμων Εταιρειών. . » 3.000 
3. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών τών 

'Ανωνύμων Εταιρειών _ . . » 1.00C 
4 . Τ ώ ν ανακοινώσεων <αι προσκλήσεων els γτ

viKas συνελεύσεις .*>ς και τ ώ ν κ α τ ο τ ο άρ

Jpov 32 τ ο ϋ ιΜ. 3221 )24 γ ν ω σ τ ο π ο ι ή σ ε ω ν » >Ο0 
3. Τών ανακοινώσεων τών Οπό διάλυσιν Ανω

Λ/μων εταιρειών, κατά τό Ιί.Δ.20)5)193b> » 10 
6. Τών Ισολογισμών των Ανωνύμων Εται 

ρειών . » 2.000 
7. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών Εταιρειών » 500 
3. Τών άττοφάσεων ιτερι .γκρισεως τιμολογίων 

τών 'Ασφαλιστικών Εταιρειών » 301 
^ Τών Υπουργικών αποφάσεων περ> rrapoxfjs 

άδεία<· 'πεκτάσεως τών εργασιών Ασφα

Μστικών Εταιρειών, ώ£ και τών εκθέσεων 
περιουσιακών πτοινείων. > 2 .00 

Δ . ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 

Δ Η ι ν ΐ Ο Σ ΐ £ Υ £ £ Ω ι \ 
ται 10. Γών ιτερ παροχής πΛηρεςονσιότητος προς 

αντιιτροσωπευσιν έν 'ίιλλαδ. αλλοδαπών 
'Εταιρειών. 

11. Γών αποψασεων ιτερ> συγχωνεύσεω» Ανω 
<υμω» Εταιρειών 

Δραχ. 

*' Ζίημοσιευαατα ται €ΐών cpuuinauevnc όθύνης 

WJ.'.'i™1 T^Xf? ίραχ 

1.000 

5.000 

00 
200 
10C, 
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1. Ιών Καταστατικών ~ 7 7T7F"' ".Τ^rFFF^? 
t. Γών Γροπ_ποι. ,σεων τών Καταστατικών . . . 
3. Γών άνακοιν. σεων κα : ι ροο κλάσεων . . . . . 
4. Γών Ισολογισμών 
5 Γών έ«θέσεων έκτιμήσεω1 τε,.ιουσια ών στοι 

<ε ιων . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I I _ι . χ Π _ dp . η μ α . 

1. Γών εικαστικών ιτραςεων. προσκλήσεων και 
\οιπών οημοοτεύσεων 

ί Γών αδειών πωλήσεως .αμστικών υδάτων . . . 
Γο υπέρ τοο Ταμείον. Αλληλοβοήθειας ιΐροσωπικοΟ ΈθνικοΟ 

Ι σπογραφείον (ΤΑιιΕΤ' <αταΘλητεον τοσοστόν Ητι τών τελώι 
δημοσιεύσεω έν τ ω Δελτίω Ανωνύμων 'Εταιρειών καΐ 'Εταιρειών 
Περιωρισμένης Ευθύνης έ· ένε ορίσθτ 1: ' ο)ο 

50C 

200 
500 

ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.ΤΤ.Ε.Τ. 

1. ΑΙ σύνδρομα! το» εσωτερικού και tu τέλι, δημοσιεύσεων προκατα, αλλονται =Η τά <Λημοσιο ιαμβία έναντι άποδεικττκοΟ etc 
πράξεως, όπερ μερίμντ, τοΰ ενδιαφερομένου αποστέλλεται ε(ς τήν ΥπηρεσΙαν τοΰ ΈθνικοΟ Τυπογραφείου 

2. Αι συνδρομαι του. εξωτερικού >ύνοτσ' ■' άποστέλλωνται και el« ανάλογοι τυνάλλαγμα δι' βτπτσγτίς ι̂τ* ονόματι τοΰ Διευ 
υντού τθύ 'Εθνικού Ι υπογράφεioo 

3. Ή καταβολή τοΰ υπέρ τοΰ Ί .Α.Γ1.Ε. 1 ποσοστού ».πι τών σνωτεροο συνορομών και τελών όημοσιευσεων =νεργείται Sv 'Αθήναις μεν 
·4ς τό ταμείον τοΰ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα ΈθνικοΟ Τυπογραφείου), έν ταϊς λοιπαϊς δε πόλεσ τοϋ Κράτους βίς τά Δημόσια Ταμεία, άτινο 
ίητοδίδονσ» τούτο ε4ς τό ΤΑΠΕΤ συμφώνως προς τά οριζόμενα διό τής υπ αριθ. 192378)363ν» τοΟ έτους 1947 ( Ι ίΟΝΕΟ 185) έγκυ 
<λίου διαταγής Tffc Γβνικί̂ ς Διευθυνσεακ Δημόσιον Λογιστικού Επί τυνδοομώι έξωτβΜΚθΟ 'ίπτοοτελλομένων δι επιταγών, συνοπτο 
τ4Αλ*ται δ·ά τών επιταγών nal τό Cfirtp τοΰ ΓΑΙ1ΕΤ ποσοστόν. 

Ο Λ Ι Ε Υ β Υ Ν Τ Η Χ 
Κ Α Ν . ΧΡ. Τ Ρ Υ Φ Ω Ν Α Σ 

■Κ TOV ΕβΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙ 


