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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 
ΤΗΣ ·ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΝ ΑθΗΝΑΙΣ ΑΡΙ8ΜΟΣ ΦΥΑΛ8Υ 

315 ΤΗι 14 ΟΚΤΠΒΡΙΟΥ 1977 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

922. Περt cm~'ΎΦ~~:rε.ως; ·~~rις ΧJp--ι}σΙ~ως ...:sτιρrsλια~w t~πο~ 
Mα-ζ;CJu't" .είς "-''t!ι='~JΙ:ι1aς 'έl'fιι.αιτι~:j!τ&.:r.ε.~ς κ.αι!)σι~ωrς; . . • 1 

923. ll·ψt •τρΙαΠΙCϊΠ!~vήσεως YJ11t ι~J!;J.'Πληρώι::ιfεiως τfαu ·~ 
17-'5/15J6,1'952 Β.Δ. Ι<ιt1t'f,?\ cψ .. q-ιrο.μιι'1jηι: ~~.ια~κ.ή
σεως καt λογιστικοG τώ•ν ~ήι.J.ων κ.αt κοινοτήτων. • • • • 2 

924. Πι::ρt ιμις::τ:Qνψη17i·αι; ::·7,·ς 1\!αι~ό-rr;-rcις "Αινιω ΣΙ:.ινοι"Χ.ίαι; 
Ί\ρι~κάλων ·τιώ Niφ;c·G Κ'αρννι-9~~2:ς • . • . . . . . . . . • • 3 

9.25. fi <.JP't 'κiχτtzργfι'α~Ζ!ως ·-:ιών ψι:ιι.ιτ~ων ή,ι.ΞΙρησίων Γ:JΙΙWΙ~ 
"J"fωrι Σ~F1:J:J Υ.αιl ΚαιΝ~μιν.ΟJ!.Ι ΙΥJαt ί~pιJ:ι!ει~ς (JJ.:ιJτώrι ή:;$
ρφ(ι,Jιν Ιl~ι:J..ν-α~τfων ~ίς Βαι)1uι::r~~α 'Hp:αYJ)Jsίw ~zί Νέ.αν· 
Ί~ρί;λιιΧ'Ι Χιχ);χ.:ι3~κ.~ς • . . • • • . . . • . . • . • • • • 4 

926. Π ~ρ: ο •C,F'ιi~;JJd~ τ.Ι?c;~Jιωτ:.~Ι:ιJΟι~ .,•ων Κλ~·ων 1, 2, 5, 8 
ΥJ~ί 11 τ:-ijς; Μ~σης 'Ί1::ιχνι:ιJfις .x~t 'FJπιαιyγ.ελ{J!m~χ:ης 
'ΕΥ.!Π! :ι.ι~~ .,~'J't~ως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 5 

927. Πιε;ρt ισJ:Jγ"ι..ρa;τ:-ή:rε:ως bραrι~ΥΟ~ς έ:?t'tlρ'απης άν•ειγ4pσ.εως 
'Προτcμής τοG πο.: 't'(t'OO 'Ηισιbaο:ι στην ~οινότη-τ~ 
~ Ασχρ'/)'ς Νο.;ι.οG Βοιωτ~α; •....•...•.....••• 6 

928. Πε.ρi σi)Ο'τάσεως Τ~;ι.είοu 'Αρωγής 'r1tαλλ~λων 
της 'Τιπηριει:ι~ί-α1ς ΠΙ::ιιΝ~'t'Μής 'ΑεριQπqj)a~ι; -.,αG Ύ-
Π1CΙ:.\ρ'j"ει:,ι:.ι:.ι Σ~"(Ικιο~νωνι~ών . . . . . • . '. . . . . . • . . • 7 

9;)1\ .li· ' '3! ' ' ) ' ~ iλ- ""'' .Q;J, Ιεp: tι;ι-ρ;.ι~ε:ω.ς κ~·ι ,ειΙ>Ιt':.ιριuαις .o.J'f!J ·ων: .!:!ιΞιν-ωiV 
Γ~~~·~ 'Αξ:ιω:J.Χι-;jdΥJW-' Υ~~~ί '<hλuτι7νν Χ.ιJ~~λια-
ιχιΥjς • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 8 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Περi τροποποιήσεως τής uπ' άρι~. 114/17/1131.3.76 άπο
φάσεως τής Νσμισματαήι; 'Επιτρο""ηι; περl έγ"Χ.ρίσεωι; 
ί.a~&τεως .YJOO\ λst'tfCΙ:Jιpyίaς r;Sω'l· u~Χ:m!~~τφάτ!ων 
Υ.Ιαιί ·ι9ΙUΙρ ua.w~ .σι;.ιν~λλ-χγών τ,ώ-,. φ;ΠfclptX!ώ"{ Ίiρ.mιeζών 
φος a~αιφόρ:ο;:Jς "'"εριrη~ς τής Χώιρaς . • . . . . . . • . • 9 

fi,φρt 'ti@'CJ7:1QΠ'Qt·ήw~ι; >c:Yjι; ι~τ.' ι~ι;{)ι. 114/17/13.3. 
1976 άtιαcιφάι~ωι; .._ης Νψtσ1tJ-α:τ~κήι; ~Επι~-qpκmjς 
"n./)1 ίγχρίσεως ίaρ&αεωι; κ-α;l λειτο:ιργίαι; ν~ Ύ-πο
χ.Φτ~στφάτων χ.αl -8-uρίaων σuν~λαγών τι!)ν '·Εμ.'Πο
-ρ~χ.ών Τρ.~tώv ιε!ι; 8uαιφόρ!οuι; ιπιφι~aι; ~- Χώ-
:ρ-arς •••••••••••••••••••••••••••••• 10 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΖ 

llyt w~ξ!Θως~ iισrι::Jο; ....ηι; ~w. 'Α~ν."tς ~ βη'~ 
· 'Ατ.ριλίοu 1976 ίmογραφοείστιι; 'Εμποριχ7jς Σu~νί~ι; 
\~λ~qι;- Μάλτ:aις .....•..••••.•••.•.• Η 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
(1) 

ΠΡΟ.ΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 922 

Π ε.~ί &ιπ:η-οpιόίΟΟt&ωι; τής χρf,σο.ως 7t~ετ:piόίλαιfw ·τιΠο.u Μαζο~-: 
εiι; χ.τιpιι%κ.aι; ίγχιaτα~τ~ι; κ.meωι;. 

Ο ΠΡΟΕ4ΡΟ~ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑτJΑΣ 

"!~ς ίιιr' ΟΨe.ι : 
1. ΤΦς aι~άξ~ις των όί~ρ·ω'Υ 3 -πιχρ. 1 Χι%1 3 ~. α Y.ιll'l 

7 πGΙΙρι. 1 κ.~ι 4 τcιG Ν. 360118.6.76 <<1qι,~& Χ~τQ:ξ(ας lxιGIIi 
Π ερι•δαίλλονταςιι. 

2. Τ1}ν ·ίιπ' ~. 1 τ;ς 12.7.177 cfΠ'&ψ.\Χ~{Υ ~~ '~YQXO~ 
~~wλiw Χωf'~:ιξι~ι; '"Χ.ι%1 · Π-ε.ρ~6Qιλ/n.ι-.ο.; «Dpl ~πQJ'forριe~ 
σε.ωι; τ.;jι; v'Ι}σειω; V,ι%ζct~τ rι&: ermτ-Φ;rτ~ι.ι; 'ΥJ~σeω;. σ& 
κ.τί.ρια,.. 

3. ΨΥιν ·im' ,ιjρι~. 42 -.ijι; 2.6.76 m~α:σιν -roiί ΊΕ~χ.'ο.G 
Σ~jJJ6ouλίou 'Ενιεργε·ίας «περί τής χρήσεως μαζι:ιuτ ·~ιa τ1)ν 
-~.έ.ρμαvιcτιVΙ χ'ώρων». . 

4. T-irι ίιιr' Q,ρ~19. 1054/1977 γν~p-ιν ·'t'OV Σ~μ.6ο-tiΧW-ι 
τ-ijς 'Επι"Χ.ρατείιz,, πρ~άσeι τώv Ήμετίρων 'Τπcιuρ-rων 
Σw..-ovw~ χιαιl Βιφ.~χα;νί•ι; x.:zi Ένιειρr~αι;, ·Ιi-πο-φ-(m'Ωζι:;μeν: 

"·~(ID\I 1. 
'_Aot.o τη; ~οι; τι:ι~ παρό·.ιτοι; Ιi-ιtα-y.ο.ρ,~;ιτσι:ι 'όίίς ..,φ 'ltlεtl'~o.

χ1)o; των Νομ.ώv 'Αττιιχijι; ~~ 8εισσ~λΟ"Λrχ:ης, ~ξα-~ρ:φ..ι τής 
πεpιφ,; της χε~νηι; Διιιτι:κ.ώι; τα:;) !1αλλιχιιG 'Π'Οταμο~, ~ χ~τι
σιμ.ι:ιπι:ιίηαι; πιετριελα;ίοο τonou ιιaζι:ι~r ε.ίι; παιν't'Οι; ε!aα:Jι; έ~οο
ταιστΦπις ·"Χ.~ωι; eντος χτιρίων ('1.ιχτι:ιι'mι%ι, ξενι~eiΊχ., 'YJ~ 
τ12ιατiμ:zιrα χ.λ-π.)' eπιτρετ.ψίνης της χριfp~ως τo&rou μόνον 
a:ιΧ ~ιομηχανιχ.Jr,ι xcz: διοτ-ιχ-.,ιικ.1)ν π~ρ<ίrfωτfιν. 

"Α,~ρον 2. 

'Από 1-c:ήι; iσχ~Gi τcιU ΠΙΦ~.'.ιτ.ο.ι; ΟΟ:QJj~τσι:ι χ.~' ~π:Ι2ιαΙLν 
-Μ;ν ΧώpΦΙ ~ τι:ιπ~τφ!ς )(.a~τfιρων χρ"tpψ.cιπο.ιο-Vντι.νν πΞΙ
τ~ρiλαcw τCmoou ιιιιztwτ εt, χιτίρια, π.ειρί ώv το άρ·Dφcrv 1 ·το::ί 
'Π'σι:ρόντος, ίξczιpέισοει -rών χp~σεων ~ιa 6ιομηχ~.ιιχ1ιν- χαl ~ιο
τιιχο;ι~fιν παρα:rωτήν. 

"~3. 
Oi ·ilι•~ Μ'&pwιχών ί"(Uτα.ατ&.εων 't'ών χ.~τa τΌ &ρ

~.οv 1 ""f>IJCIIXώY εtι; &ς ~-~τ.aι έrtχιaτa.α-τiϊ111ε~ι; 1Χι21~ω.; 
χρφιμιmeιοiίααι x,aucr-rijpaι; λει-rοuργι:ιuντ~ς ~~ιΖ πετ.ρελaίοu τU
ιιπ» ~ j'&ιί MnfiΩYp ~t'Y ή οί~α:re aλληv 
χρΥjαιν, ~ρaο~vται &tωι μίιχρι τΥίς 1 Νι:ιeμ.δρίοu 1977 μeτα
τ.pίψωσ'c τcιύι; uuιa~ι; .ιιίι; -rotιOiίtιwι; λιειτοι.ψyοGνwς aιιΧ πε
τ.ριιιλ«ίοω wπ~ «Υ~ελ>>. 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Επισήμανση

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Επισήμανση

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Επισήμανση



2908 ΕΦΗΜΕΡIΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {1ΕΥΧΟΣ ΠΡΩ"f~~---

• Αρι.Θο:ρον- 4. 

~Εχ.αστον λεδηw.στιΧσιον το όποiον ~~~έ."'ει iν ~τφ ένα--
οιt~τ(mu,σιν Πξτρελα(αu «ν't"ήζε),J) μέχρ I t~έ_x.a ( 10) τόν%)'>', 
,. ι Η 1 • _,. ι 3> ' 3> ι . ~ _' ' ;,,. !!> 11., 

"'εον οπω; ειvαι Ε:ψ<.ι10Ιασ>'μ;νον <.ii:X ~:J? '2rtJΙροσ<~ιεσ.r,ρωvι, e:ν .. , .,,,.-
ξ·ειΙ~ίο!ί το:ί ~ρα:χ.ος -.ώ·ι &'ξ χιλΙΟ)'p!Χ:jψ.ωV ~α:,\ ένο~ 
χ.bνεως ~ ιΧψροϊί τών δ~εΧ.tι χΙλΙΟj'p~μων, ~~~ tεσσCψu'Ι aε 

ι t () Ι '' - "'!. f I -ff 
e:iς mιριπtωσιν εν~οvηχιειnε@ς ανω των σειχ.α:: ·τοννωΊ, α~ι·τινες 

·9.~ είναι άvw·•τιvi'Κit 'Jti@O τoiJ χώρΟ'J τής &ιξ~νής έν~ο.ιJ.η
uUσ-εως τe>u πετf'·ελαfοο ~σ.\ -ΙJ.ι% έλέrχωντια::ι οπ:ρο έ"Χ.ιΖ1τ'ης χει
μερινής χρψεως. Ό aιαχει,rιστ~ς, ό -&-uρωρό;, ό -Θ<s.pp.αστης 
-χ.α\ πιΧς eτερος iιπε6-.9uνος ίι~CΙU~α~ ~; i~~~η-ΙJ.ώσι·ι 
εί; -.1-μ χρφψm'Οί·φίν των. 

"Aρ.l)..pe>ν 5. 

'Η μη σ".λ.υ.μ.όρφωσις ·-roίi ί.'Π'e>χpWι.ι, προς ηχ ~~~ τοϊί >2ra:ρό~e>; 
Δ 

f t Ι , ' t 

Π ρ~ριχ.οϊί ια::τα"(Ι!Jοα•οι; επιτα::ncομ.ενα::, ιrννεπαγsι-rαι ττιν ·επι-

'δολ1ιν προστίμου έκ aιρια::χμών χιλίων ΕJως '2rέντε χιλι~ων 
( 1.000-5.000)' έν περιπtώσει ae ίι'Π'e>τροπi)ς έ.χ. ~ραχμών 
aέχ.α~ eω; ε~Yml χιλι&aων ( 10.000-20.000) h;-;,6:zλλόμ;:.νο•Ι 
-ύπΟ τijς ι%Fμοιaία::ς iιπ-ηpι;:σ~(lς τοϊί Τποι>ρΎε;ο:.ο Βιομ:rr,ιjΙΧ'Ιίας 'X.ctt 

'Ε}ιερ-rε-ίa:ς. 

ιΕ!ς τ1J.v 'Ημέ.τερον έπ\ ττ,ς Βιομ.rιχανίας x.:xl Ένεpιεί:χς 
' • '" \ .. ' \ . 'λ - -χ 'Τ..:οuριον, C(ΙΙ:Χτιvεμεν τηv οφοσιεi.ίσιν χ.:χι εχτε εσcν -rou " -

ρόντ~>ι; Δt~•ά-rιισ.τοι;. 

1Ε.,. 'Α.Ι)..ήν~!ς τ~ 12 'Οχ.τωiδ.ρίοu 1977 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑτJΑΙ 

ΚΩΝΣΥΑΝΥΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥ!ΙΤΟΝΙΣΙιΙΟΥ 

Ο&ΜΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΖ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:t 

KDN:ET. ΚΟΝΟΦΑΓΟ:Ε 

(2) 
ΠΡΟ·ΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙθ. 923 

Π ε ρ! tρ·οποποιήσιεως χα;! σuμ.πληρώσοεωι; τοϊί tiπo 17.5/1·5.6. 
HJ52 Β. Δ/τοις κπερ\ ·οί"Χ.ονομcχ.ής ~cοιχ.ψε(t)ι; ~α~\ λογcση
κσ:ί των ~ήμ.ων χ.α\ χ.οcvοt~των>ι. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑΣ 

~ fltoν-rε; iιπ' οψtι: 

1. Ί'Ό &p.ιJ.'@OV 174 το!) Π. Δ/-.ος 933/1975 «π.ερ! Χ.(t)-
8cχ.οr.οιήσεωι; εiς ένc~iΌν χ.e.ίμ.εvον νόμ.Ο'J τώv iσχοο\Jiσ'ωv 8ιι:χ

τl%ξεων πειρ\ τοο Δ'Ιίμ.Οτt~Q() -x.a! Κοινοτcχ.οG Κώaιχοι;» ( &ρ-ΙJ.ρ. 
182 Ν.Δ. 2888/1954). 

. 2. την iιπ-' &:ρc-8-. Ε. Π. 6690/28.9.1976 ( ΦΕΚ 1211/ 
30.9.76 -.. Β') Mt·vΨ Gil1t'όφxσcv Πρ~"('ΟG -x.cιl Τ'Π'Q!)ρ~ 
γoij 'Εσ-ωτεριχ.ών χ.αι! τ1-μ ·tm' ά:ρc-8-. Δ. 6445/1497/15.10. 
1976 (ΦΕΚ 1279/16.10.76 τ. Β') τοιι:Wrηv Πρ(ι)ο/).~ο~
ϊοU χ.~\ ΤπΟ'..ιpιοG ΟiΜναμι-χ.ών, περl μετα>δc6.Φσεως άv-.cστe>ί
χως άρμ.~ιοτήtων ε~ς τΟν 'Τφι1"wργΟν 'ΕσωτεριΥ.ων χ.αι\ τw; 
Τqr.mο:.οργο~ς ΟίκΟ'IIομ.ιχ.ων. 

3. Τ-fιν :r.to 16.6.1977 )'Vωμο8ότφcν- -.ης Όλaμελείας το~ 
'.Ε),εϊ"Χ.τtΥ-ο:ί Σνν~ρίw -χ.~! 

4. τη., ~r.' Φpc-9.. 854/17.8.1977 Ύνωμ.~ότφιν το:ί Σψ
δοο'/.:ίο:.ο τής 'Θ::-ιχ.ραιτεία:ς, προτΦσεc των έπl τώv 'Τhωτερc
Υ.ών χ.:χ! Οc'Ι(.ονομ.αών ')'"φ:m-Ο'Jργών, ιiποφασίζομ.εν: 

~ Αρ-8-ροv 1. 

Είς aήμ.οuς καΙ χ.οινbτ-r.τα; tχΟ'f't'ΙΧς ~πηρε.σί:χν ~ρεbσεω; 

~,· δσον το ~ίκwον οορείισεωι; έ~Φστοu-· 8t~·ι9.έτeι ~(t) tών πεν
ταχ.Ο<σίων Π:%fiGχrJ;, έλεnομένα; 8ι' ίι8ροομεψητών, a.ιWατ:%ι, 

Ι t f - ' I ~ - "" 
Xct-.OΠ'tν αr.οψ-αισεως -;:ο:.> ΟΙΜΙΟ:.Ο ιιψ~CΜiΙ η ~GiνGτtX.OiJ O'U't~o-

δOilλWw e"(Y.pcv-oμ.ivij; ·&πa τw voμ"pχG!i, ή ε!σπpαξ~; τώv 
τελών baρ-ε!)σεω; τών δε6αιοομ.ένων ~ι t~ 6Φσe:ι τών i~Θί
ξtων των uaρομ.ετρi)tων, ώς Χιαίl τ:ών σννeιαπρΦττe>μ.~νων μετά 
τών λΟ)'αρc:χσμών ~ρ:ώσeως .οvν~ν ~όσ'ωv των ν~ ένερ~ 
γήτ~ι ~~~ 11'1'/Χ~ΟΎρ~φiνων :Ποa-e.ίξ"εων χ.rχτι% τ,;, όρ~~ομe,_ 
ν-φ e.tι; t~ έr.όμ~v:ι ~ρ-8:ρα ~ια~ιχ.ασί2-ν. 

'Άr·'Jρcv 2. 
' ' \ .t...~ ' -r 1. Οί λοrγαJρ~χσμοc σuvτancrιJντ:xι χ.:ιtΙΧ ννρ•ομ.ετρηtφ c.ιvΙΧΙι 

8e ~(-πruχοι, έχ&Jπο:ι περιλ~6tΧvΙ"ΙVτΟ~ εί~Ο'Π'Οίφιν-nόaειξcν 
χ~~: άr.όχ.ομμ.z tα&τ.,ιι; σι~ τC. τz·μιεiΌν. 

2. l\Ιετά τ·Ι;ν πaρα:λΙΧΙ61)v ίιπ-0 τοu ~f.pιou- τών !J.'Ι'/ΧΙΧ'ΙΟι"fpαιφ-η
μ.ένωv δεο:ιιω-.ιχ.ώv χ.ιχτ:χλόγων μετά tώv <n>ν~εubν't'ωV ~ 
τοtιι; ~ιπτ!)χων λοιαριχσμ.ών +, άρμ.ο~ί:χ 3ιa τ'lιν 6-ε:bα:(ωσιν το5 
έσόοοu iιπηρεσίχ με.τα: ·πFο't'JΎ4εvον f.λειι.ον τής 'Π'ληρόtηtος 
"Χ.α't άΥ.ριοείας τών eχ.τΙΠω-9-ένtων στοιχείων ΠpOo:XiVδl Θi•ς 
-..ην i.ϊtt"Χ.~ρωσιν τώv 6εοαl(ι}τι:ι<.ών ~α:τ:χλόγωv y.α:\ τοl)ν ι»1t'οστο
Ημ rι/Jτών μετιΧ τών οiχ.είων λογ:χριχσμ.ών των οοροληπών 

είς τον 3ψ.οη~οv τ:χμί~. 
3. Ό ταμίzς μιετιΧ πpο't'JΎΟbμ.ενQ'\1 f.λεΎΧΟ'\I τής σνμ.φ·ωνοίας 

τοv άιρι-ΙJ.μ.aiί κ:χl τ•οv ποσοv τών λογaρι.mμ.ων τώv \ι.aρόλ't(
πtών, προι; τιΧ στοιχεία. τοG oixeίO!) μrιχ~ΟϊίJΙΧφφ-έvοt) 6e;.;6α:ι
(t)τιχ.ου χ.,χτα;λόγο:.ο έχ.δί~ει το σχεη-,hv t-ptπλόtΙΠΟν Πα'pΙΧ'λα-

6ής eι.σ-π-ρα-χ.τέ~. 
4. l\ΙετιΧ τ1)ν δε.δαί(t)σ'tν ό "7JΙL!a; :r.tοστέλλεc τα:χ~ρομ.ι

χώι; 1) .Οι' έvτe:-.α:λμ.έιν•ων όpγrιων W.Ji τοiJς ~cπt)χwς λ<Jϊ:Χ

ρcαη.οiις ε:bι; -.οtις &ποχρέο·:.ος &~ρολήπτ~ς χ.αtά τι%ς έχ.Φστοτε 

ίηι>ο:Jσαι; 3ιzt~ξειι;, περl x.ιJινrnt'Gcfpεως τών άποnα::σμ.~ων 
τών δεδχt(t)ttχ.ων χ.ατrχλόγωv. 

&. Ό ~Ο:ρολ~ης έvτος τής ιjγωyρ·~ομέ.νηι; έπl τw λοια
ρια:crμοiί προ-ΙJ.εισμ.ία:ς tme>χριεοϋtαι ν~ πρ~ομ.ίσu wϋτον e;.;ίς το 
τχμείιJν τοϋ •οήμ.οu- κat ν~ "Χ.α;τ:χΜλ'{Ι το χρέος 't'Ot). _ 

6. Το έντετΙΧΙλμέl\/0'11 eiσπρα::χ.τοριχ.Ον oρΎIX'IO'I τροοαίvον είς 
tο/ιν ε~πρα:ξcν ~οχ.fιπτεt i"X. τw λΟϊ'~ιaσμe>u X.IXt παρ~ί,aeι 
εiς -.ον πλη;ώσα::vτα:ι τ-l)v ·είο<ΟΠοίφιν-&πόaειξιν, άφοϊί σφρ·ΙΧ
γίσ'!Ι ΙΧΙ'~•-1τι 8ι' ·ειί.οι"Χ.οU σφιΧvτρw χ.α:ι! ~έσ-ο χ.~ω./).ι τ1jς σ-q
μ.:rισε(t)ς τ1)ν ·tmογραφήv το!ί. Ή &Jπόaειξις αiίτη iπέχει .:;.e,_ 
σιν άnrο~ει:ι.τιχ.οϋ Θί·nρΦξιε(t)ς. Ή ί8·ίχ σήμ.ιr.ι.:;cς χ.~ι W:οιρα::~ 

φ1) τί.Ι)..εl\/τaι YJX't έ.π\ τοlίι &παχ.όμ.μαtος τοο έ.ξιJψλ'fβiντος 'Νο

γαρια:σμοG, το όποίον πzρα.μ.iνει e.iς τ1J.v eiσπρ~τορα:. 

~ Αιρ.ιJ.ρe>ν 3. 
1. ΜετG!; τΟ πέρας τής ήμ.eρφί:χ; σ!ίναλλα:-γής, ό eίσπρι»

χ.τωρ 6tkει τών ~ίι; χείρΦς το:.ο ιhο"'ομ.μ.~(t)ν σνντ&σσεc ~::χ
-.άl:ττασcν eίς aιπλwν τών ~ξοφλ-q,9.Jiντων έντΟ~ τήι; ήμ.&ραι; 
λΟ"r:χρι:χ:vιJ;ών _i.μ.φα:ίνι:m-αν τΟιv α1ίξ0'11τα~ ά:ρι.Ι).μ.ον τοίίι 6ε6ιχι(ι)Ι

τικ:οϊί χ.cιταλόγοο, τον άlρt-IJ.•μ.ον τe>u τριπλ1>τ6-Jtοt1 6e6αtώσοεωι;, 
το όνφαt~επώ.v:.ομ.οv τοu -πληρώσαντος. &aίJολήπτοu- -χ.αι τον j(.{ι)l-
1~tx.0'1 άρι·:J.μ.ον -.ο5 έσ6Ι~οu, έ~aιι;e;ι ~~ε ~ιά -.ο σu•ιολcχοv ποσον 
τής ~αταnτcΧ:σεω; τρcπλόt!)'JtΟV ε-ίσπράlξεω;, είι; το στέλεχοι; 
-.e>iί όr.'οίοu- έ.πισu-vάπτει -.ο εν άντίτπον αU-.ηι;. Το gτερον 
~τiτ'i.ί'Π'Ο'\I τής -χ.αtα~στcΧ:σεως μετ~ -.ων &Jπ.οχ.ομ.μ.~τ·ωv τώv έξι: 
~λη-IJ.έντων λοι:zρcασμών έ'2rtσ!iνά:'1t'τεiταt είς τa άντίγρα::ψΟ\1 τοu 
τρtπλ~Uποu eίσπράlξεως )(.αt παρ~ί~εταc ~t; to τaμeiO'II χα::τa 
τ'iϊν χ.ατάi-IJ.:ωιν τών εiσΠ'ρΦξ~ων 8ι~ τ1)ν πίστωσιν τών vaρο
λΥJπτων eίς τον οίχ.εiον χ.ατόλ(/"(ΟV. 

2 Δ \ \ \ '1:: λ' \ λ ' ' . · ια: wu-ς μ.η ε""οφ φα:vτα.ι; τe>!); οιαριασμauς των εν-

τοι; τijς έπ' mτωv όριζομ&νης προ-ΙJ.εσμ.ίας ό -.cφ.ί~; μ.ετά 
πάlρ~ον Gil1t'ρ·cn't'oo καΙ τής iιπ-ο τοv οiχ.είο:.ο χ.ιr.ιονc,σμ.οv όριζο
μέν'Ι); πρ~ιJ;ία:ς άvαμοvijι; εiσηγείτ~ι τΥ.μ λτιΨcν τώi\1 ~;ro 
•σu κΙXVO'\IΙ:J"ιJ.OiJ πρι:ιδ·λε>2rομ.ένων μέτρων. 

3. Μετ~ τψ πc»ροοaον τών ώς &:νω πριΧJ.ιεσμ.ιωv ή είσπ:ραξιι; 
έν,εργείtαι aιιΧ τριπλο-rUιπ-ων είnρ~εωι; χατά τά χα-IJ.cερω
μ.ενα. 

~ Αρ,9.ροv 4. 
'rπb τής άρμ.οa·ία.ς ~iιπ-ηρε.σία:ς wu 'Υ"ποu-ριείο!i 'Θσωτεριχ.ών 

χ.~ορί~ετα:t e)(.rmτo-.ε δ -.~r.c.ς των ~cπτιJχων μ.ηχΙΧVΟΎΡ:ΧΨ'Ι'J.:" 
μ~νωv λΟΎαρι~σμ.ών, ώς χ.α\ ό 't"h-oς χαi α~ί έν8είξεις 't'&:J 
εi·3αοϊί σφ~τρο:.ο. 

EJ; ~ Qv ' ' - 11;'_ - ινο ι • ι (1 '1\1 
-~ τ επι των Ι.ΝωηttΥ.ων J. qιπο:.οργΟ'II, Οl'ιατcv•εμ.εν τΥ) 

crι;ι;Οοσ-t<εΟΟt'Ι_ "X.at έχtέλεσιν τe>ϊί παρόν-.ος 3ιχ-.&;ιμ.atο;. 

'Εν Ά-ΙJ.-fιν:χις ή) 11 Όχ.τω~ίο:.ο 1977 
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