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r; τον τχεοίον N , ;v ν.νρω';.ί; ιών v“‘
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ΓΙούς τί/ΐ· Boc/.iji· ion· ’K/./.t]v(or

Άζοο της μετζτολεμτ/.ή; τοεριοοον - -/.a* οννάμε: τών :;ζτζ- 
|itov τον N.A. 255/1947 :;ενεργε;το /.zt‘ έτο; ζνγ/.ίντρω- 
τ·- των τλεονζομζτων τή; τζρζγωγή; ϊ'.τηρών :;ά 7.ογζρ:ζ- 
tjcv τον Λτ,μοτίον. ζετοτκοτον-ζ ζ;' £νό; ε:; τήν ττήρ:Ξ;ν των 
τ:χών τών τλεον ζομζ των τον τ:τον των μ;·/.ρών y.z: μίτων 
-/.ζ/./.ιεογτ,τών. ώ; /.ζ; τήν τζροχήν ηνμτ,μεντ: τοροττζζίζ;
ε:; τζ; ο:/.ονομ:/.ώ; ζτνενεττέρζ; /.ζττ,γορίζ; των ώ; ζνω 
•/.ζλ/.εεργητών y.z: ζ; ϊτερον ε:; τήν εμμετον ττή::;;·/ των 
τιμών τον τίτον εν τή έλεννέ:ζ ζγορζ ::ζ τή; λήψεω; μέ
τρων ττ/ν.ιζ ζζτορροοήϊεω; ντο τή; ζλίνροί:ομτ;χ2ν:ζ; των 
τλεονζομζτων. τά ότο:ζ νΐ' ενρ::·/.ωντζ: εις '/£:pz; τών ζτο- 
y./.ε'.'.μενών εν. τή; τνγν.εντρώϊεω; κζ/.λ'.εργητών y.z: ζλων:- 
ττών.

Μέχρ: y.z· τον ετον; 1966. ή :νγ·/.έντρω::; ζτε:ζ-ίζετο 
ο:ά τρζήεων τον Ττο.ργτ/.ον Σνμόονλίον. ο:ζ τών ότοίων 
•/.ζΐ/ωρίζοντο y.zt ζ: λεττομέρειζ: ϊ:ενεργε;ζ; τζντη;. εί; ο.τ: 
ζοορζ εί; τζ; τ;μζ; τών προϊόντων, τζ οργζνζ τή; ϊνγν.εν- 
τρώτεω;. τήν ζτοζτ,μ:ω::ν ζντών. τζ; •/.ρζτήτε:;. τήν εν γί
νει όργζνωτ:ν τή; εργζτϊζ;. τήν τνντήρητ:ν y.z; ί;ζ·5ετ:ν τών

"/.s ■ τ ο . jtt /ω . τροίο-των. τ/.ζ,ρωνζ; y.z: ί'.οτρζ;·.;. την
ζτ/.ητ'.ν τή; ζνζλογον Ι\ν::ρ ■ητν.ή; Πολ;Τ·.7.ή; y./.r.

11 ο../.ζ; έν τών ε/.ίονε;-ώ·.· · έξεων τον Γτονργ;·/.ον
Σνμόονλίον οέν εκνρώνητζν ζ νόμον, αν y.z; τοντο
ε:νζ: ζτζοζιττ,τον. :;ζ τήν νο ,ητ:ν τών γενομενων ::;
ρζρο; τοί Κρζτ;·/.ον Προϊτολο- .μον οζτζνών -/.ζ: τών r/ετ;- 
/.ών r:/.r,ρωμών ή -/ρεωτεττώτεων.

Λζ τον ζρνρον ! κνρονντζ; ζ: ώ; ζνω τρίτε:; τον 
Υτονργ:/.ον Σνμόονλίον. "Ατζτζ: /.ζτζ ρ,ζτ-.ν -λήν τών εχον- 

οώ · 7νμ~ληρωμζτ:·/.ον ",/ζρζ'/.τήρζ. ε:νζ: όμο:ζ: y.z; ζοορονν ε:; 
τετελεομενζ; ήοη ε:; το τζοε/.-νό. νττρετ-.ζν.ζ; ενεργε:ζ;.

Σ;ζ τον ζρ-νρον 2 ζτοοεομενετζ; ίΞ ε:ο:-/.ον τζρζ τή 
Α.Τ.Ε. λογζρ:ζτμον τοτόν 18.250.000 opr/μών ντέρ τον 
λογζρ;ζομον ζνεγίρτεω; τ:τζτθνη·/.ών τζρζ τή ζντή Τρζτί'η. 
Το τοτόν τοντο ζτοτ-'/.ε; τροϊόν γενομί-ων -/.ρζτήτεων έν. 
2.75 λεττών ζνζ •/:7.;όγρζμμΟν ετ; τή; ζτ:ζ; τον τνγν.εντρω- 
■νί-το; -/.ζτζ το I960 τέτον. ο:ζ τό ότο:ον /.ζνωρ;οό;ά τή; 
ζντή; ττρζζεω;. 5τ; νζ ν.ζτζτενή ε:; ·ο;ον τζρζ τή Α.Τ.Ε. 
λογζρ'.ζομόν.

Ε;; τοντο ζτοτ/.οτε; τό τζρόν ο·/ε;:ον Νόμον ότι: £·/' ;·ν 
τήν τ:μήν νά νίζωμεν ντ' ό·1;ν Γμών τρό; όήρΌ'.ν.

Εν ΛΤήνζι; τή 25 Ίοννΐον 1975 
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