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Έτ: τ:1 χεείε/ν Nc;jl */.2v:p -7 A·» ·«5 »V·Vγ · *3

Π λτ,γίί': Λξ'.ωϋ τ:κών Πελεμ:κής A’.a-

77.γ·4 C 7;; r Bot/.i, i* Tcor Έ/.λήιων

τών 2Τ2Ξ ίων -rr.r xa: 27: a:εν 1 τον άρίρον 2

3618 1 ν 3 tcI ατΑρον 3. ν
••964 rap a*' 7 r iO tcC A: 5- τ ε.·. 24 "si

■Ν: 4464/1565 -/.Μ τών 139 1050'/.Μ 64. !9Γ,·> Πράήεων 
Ύτενργ:κεν Σ.μεενλίεν τρεέλετετα: ή χερήγττ:; είενκεν 
έττίόν.ατος ταρατληγίκών i·: τενς ::άτχε·.τ2ς iv. 
y.’Xzsiz. -2-2-'/.r;'\2z. 'Avar:ήρονς Iiε/.ε/,εν !Α£:ωματ:κεν; 
X7·· ‘ότλίτατ.

2, TO άν;>τί:ω έτίεενα ταρανενε:' τΤ2ν·:έν άτέ τής 1 r,c 
Trvwr-':t> 1965 εις το τετεττόν των 2.957 εραχμών.

ο. Βάτε: τής· irs 'τοντέτονς 1965 αντήτεωτ· τον . T'jvr:.·.- 
Αμτι. έτ:ο αλλετο·. A. χ/ττεετνΐ-ίογτ τεν-τάνο':ε-.,-ο, i.-..:Vy,.a*ir 
■χα: ό καν/ερ-.τμό; τεντεν ε:ς τετεττέν έτ: τεν εκτΕ-ήτε 6νϊτ/Λ. 
α::·Ιεν ώρ:τμενεν ρ2·5ν.εν. εις τρότεν Cizri .2 ά.ατρεταρ νε- 
ζητκ: αύτεμάτως. κα4 έκάτττν ανττ^τ:·/ των άτεεεχών των 
ττ:ϊτ·.ώτ··/.ών yco::: νά νοΌοεα: :·2τε:ά τετεν νετα-ν τώ·/ 
ϊεαρόροιν ρανκώ < 'Α£:ωμ2τ:κών Πρλεμ·.κής Λε α-5ετ:μόττ,τος, 
ώς έτ βίλλεν ίτχ.ε μεχρ: τονϊε.

4; Δια τεν 7*/ίί!53-Ν·07ΐϊ“ζ2σ·ε>5-.ϊΐτ2Τ' Τ5- ·$ν λόγω ετ:- 
ϊ:·μ2 £ti τενς ΆΞ'.ωνατικενς Π ελεν.κής Λ·2·$ετ:μόττ·.τες ανε
ξαρτήτως .ΐαννεν. ε!ς τειοττόν 50Τ> έ"! τεν εκάττετε ίτχνεν- 
τος ·3ατ:ν.εν μ:?·5ε* 'Λ-· τ-.τνντκγματάρχμίν.

5. Βάτε: τής νάνωτέρω οΩτάτεως. "το ετιεΌΓ τ’έό'νο. άτν 
τής ιτνύος τον Ν’.Λ.. ·3ά άνέρχετα: ε:ς ίραχμάς 6.155 
μη·<!2!ως.

6. Έ: .5 ντεοάλλετα: τό τατον τχε::εν Νόμεν /.2· τα-
ρο.ν 7/ ε'μεν ;:ά τήν έτίψής’.τ’.ν τεντεν.

Έ·. !Α·5ήν2·.ς τή 31 Μτρτίεν . 1975
Ό έτ: ore Έ·3ν:κής ΆΈντ,τ Ύ'τεν;··';

■ . ΕΤΑΐΐΕΆΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΊΌΣ1Ί ΣΑ.Σ ·

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ
Σνμςώνως τρός τό ap-Spcv’ 57 τα:.-6 τεν Σνντάγματος. έτ: 

τοΰ τ/εείεν Νόμεν «τερ: τντήτεώς τον ΈτΕόματες Πι:2- 
■■τλτ,γίας ’Αξ·ωμ2τ:κών Π ελεμ:ν.ής Λ:α·5ε7:μότϊ;τος,>.

1. ' Έλ των Πατάξεων τεν 2··ε>τέ.-ω Νεμετχεϊίεν τρεκα- 
λείτα: ε:; μίτε: τ:εντελεγ:τ;ε 7 'ντ'.νργε:ον ΈΑνιν.ής * Α μό
νης ϊατάνη 4SO.OOO 5: αχ. τερίτεν,έτητίως.

2. Η τρεν.α/ ενμενη ::ά τέ ε;·/.ε.εμ ·/.ε·- ετες 1975 έ2τ2ντ, 
720.000 ::2·/. τεείτε··. 5έ/.ε· -/.2λ·;ε·3ή έ·/. των :ά-;2γεγ:2ν.με- 
νων ·!ς τέν τεε;.τε/ε·;·:μέν Γτεεεγείεν Έ-3ν:·/.ής Άμύνης 
ζ~ΐζ~·.·/.ύ>ν τ.·.ζτώεεω·-.

Έν ΣΑΟήν 2·.ς τή 10 Ατ:·.λ!εν 1975 
Ό επ': τής Ενν./.ή; Άεΐ/ης ’Γτενενί,ς
El1 ΑΓΓΕΛΟ Σ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟ ΣΙΤΣ Λ Σ

Πεε: 7.2>εε:ε/ε. , . ΤίΑ έτ:::μ2τε; “2:2τλ·ζγ:2C
Αΐ·ωμ2Τ·.·/.ών Ι1;Χεχ·.ν^.Α^7νεττμςτητος.

·*' Ψτ,5·.τ2;χεν&: έ/εεώνως μενε. τή; Γ:. ή; τεΤ·ν ''· · ήν<·ν·
ΐτεενε τ^.'.εν γ.χ\ ε:2Τ2τεεμεν. _

Ά:·3:ε·. Ε
Ί-ε -/.2Τ2ετλ'/.εν.ενεν. είς/τεν; τ5ϊ/ί·,τ>; ε ε/. τλήε ε. . ν;:/: - 

‘.'5; τα:2τλτ(γ:2Γ Αε·:ω/>τ /■■>; 1Ιελεμ:>·.ήτ Α'.2-3·ί·.ν.Γ/Τττεε. 
έ-::εν.2 τ2.:2τλτ,'·:·/.ών. ν.μν.ε.ήετα: ε:; τετεττέν τε-'τή·/.εντ2 

: τεIς έ/.2τέ·< 505 έ :· τ.έ ε/.ίττετ; ίτ/έεντες έ,ν··.·/.:! μ
τνεε τεέ Λ . Τ'.τεντα-!.2Τ2.:ν;εν.

Άενεεν 2. . .

II ::χν; τεέ :;2:έ/:ε; 7:ν;τ2·. ήτέ 'r; ίεελίε. ‘974

Εν Α·τήν2:; τή 10 Ιεν.εεε 1975 . .
• Ο 1 τε·'.τ ES

Ε ΓΑΓΓΕΛΟΣ' ΑΓΕΙ ΏΦ- Τ.· ΆΤΡΣΛΣ

Αίί·5. 61/6/19(3 
Ε Ιν€* Ε-Σ-Ι -Σ--------  ----------------------

Τεέ Γεν.'/.εϋ Αεγηττ,ε!*. ι.τεί Κ~ . '.3
• ντί·,·;, ν:;:Α 'ύ.;->εε·/>·,;χϊ'ίεε λε-: .. .'· Γ
• ι.ν,.ε · ιΛ;.*·λ; τ. ττεεί ννΞήτεως τε3 ίτ; 1. > ·';

Τ2ε2τληγί2ς Ά=:ωμ2Τ:·/.ών Πολεμικής Λ:2νετ:μότητες>>.
Α:ά τών ::2Τ2ςεων τή; Τ2:2γε. 1 τεϋ ίενεομ 2 τού

Ν.Α. 3618/1956, τής 22:2-;;. 3 τεν άε-Αεον 3 τε-3 Ν. 
4448/1364 τή; ra:. 10 τε’ 4>5εεε 24 ts5 Ν. 4464/1965. 
τών έτ 4ε:ν. 139 1959 v.x: r :/19G2 τεάήεων .1. :ενεγ:·/.εϋ 
Σεμέετλίεν 7ε:τ·;ε'τ2· ε!:·/.έν -:τ:ίεν.2 τ τ: ττληγτ/.ίγ.· είς τεΐ; 
τάτ/εντΣ; ί·/ τ/.ή;εν; ρ).3·;; τα:2τλτ·;:ϊς Ά α^,'εεν; Π 
λεν. εν Α£:ίιίμ·»τ:·ΛΤ·3; /.>: Γ-./.ίτας. ά·ε:·/όμενεν εή: 'εαμμας 5 
2.957 την.αίως.

*Ήετ;. :;ά τεν εν Αέματ: r/είίεν Νεμεν όείζετχ: ίτ:. το ώς 
ά-/ω •/.2Τ202λλόμε·.εν ε·; τεν; τατ/ενττ; εν. τ/.ή:ονς γζλζ;?; 
ταοΣτλτ,γία; Άτιωματίν.είς Πελεμιν.ή; Α:2·3ετ μότητε; έτ: 
Ιομα ταεατλτ,Υ'.ν.ών -/.αΐοοίζετα: άτέ 1.7.74 ε:; τετεττόν τεν- 
τή-/.εντ2 ετ: τείς έν.ατεν , 5017) έτ: τον έ/.άττοτ: ·:χέε··τε; 3ί- 
τ: ν. ε ν μ:τ·3εΰ τεέ Ά ν τ: τν ν τ 2 ·< μ 2 τ a: yov.

Εκ τών τ:οτε:νομενων ε'.ατάτεων τοεκαλεϊτα: *ί-/τ;τ' 
τεε Κ;ατ·.κεν Π :εϋτελεγ':τμεΰ. εκτ τμωαίντ, .είτε: τ τ: ν·;
-5 εν των έτό τεν 'Γτονργείον ΕΑν.κής Άμνντ;· ττν., ε: ^ . Ες
εεα'/μα; 480.000. τεοίτεν. έτητίω;.

Ή κατά τέ τρέχε·/ έτος τροκαλονμέντ; έτ:έάρτ/ϊ:ς χ/έρ- 
χετα: ε·ς οραχμά; 720.000, τερίτον.

Εν Άν/ήνα·.; τή 8 Άτρ:λ:εν 1975 

Ό Γενικός Λ·.εννν·τής
/ ΧΙΚ. ΒΑΛΗΣ


