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ΙΙυΰζ τ//>· Βουλήν ιών Ελλήνων

ί. Εχομεν τήν τιμήν νά ύέτωμεν ύζό τήν κρίτιν Υμών 
ζρο; ψήοιτιν το ω; άνω ζχεόιον νόμου, ό: ου έζέρχοντα: τρο- 
ζοζοιητει; και τυμζ/.ηρωτει; ει; τόν όιέζοντα τον Όργανι- 
ritov Σχολικών Κτιρίων οργανικόν νόμον, κρίνείται άζαραι- 
τητο: ζρο; καλύτερα·/ ζρα*;μάτωτ:ν τή; άζοττολή; τού Όρ- 
γ αν ιτμοϋ.

Σίόικωτερον:
α. Αια τού άρύρου I έζαυζάνονται αί ύζό τής ιταρ. 2 τού 

άρΰρου 6 τοϋ Λ.Λ. 627/68 ζροολεζόμεναι οργανικά: νέτε:; 
τοτον εν οψε: τοϋ μετά τήν έκόοτιν τοϋ νόμου τούτου μεγάλω; 
όιογκωύέντο; έργου τοϋ Οργανιτμοϋ, οττι; εκκινήτα; οιά του 
ίόρυτΓ/.ού του Σάμου ^Χ.Α. 4247/02) με ετητια; ζιττώτει; 
εκ τοϋ ζροϋζολογιτμοϋ όημοτίων έζενόυτεων εκ οραχμών 
JO.J.UUO.UDt), ήόη χρηματοόοτειτα: εκ τή; αυτή; πηγή; οιά 
τιττωτεων έγγιψουτών, κατά τό τρεχον έτος, τά; όραχμα;

.Cολ·.Οϋ'1>.Uo‘Lr, έτον και εν οψε: τοϋ τυνεχώ; όιογκουμένου 
έργου τοϋ ’Οργανιτμοϋ, ώ; έκ τή; όζυτητος τοϋ τχολικοϋ ττε- 
γαττικοϋ ζροόλήματο;, οζερ ύε/.ε: όςυν-ύή ετ: ζεριττοτερον 
ετς-τ0~ άμετον μέλλον, “τϋνεζεια Ύών~ζρΑϊςάτών όιεΓοΤΰνμ!-- 
τεων ττρο; κα/.υτέραν όργά'/ωτιν τή; Γενική; Εκζαιόεύτεως
. X. 309/76).

II αυτή ανάγκη ύζηγόρευτε και τήν οιά τοϋ άρύρου 2 -ύε- 
τζιζομένην ευχέρειαν ζροτλήψεω; ζροτκαίρω; ζροτωζικρϋ έζ: 
τχετε: ίόιωτικοϋ οικαιου. οι’ ώριτμένον χρόνον.

Ή ζροτεινομένη έζαύίςητ:ς εί; ζροτωζικόν, μόνιμ.ν καί 
έζ’ι τυμόάτει έργααίας ίόιωτικοϋ οικαιου, άζοτελεί έν ζολ- 
λοίς τακτοζοίητιν ή or, ζροτρεροντο; άζό ετών .τάς ύζηρετια; 
του ζροτωζικού, δττερ ελλείψει άλλης νομικής εύχερείας άζα- 
τχο/.είται, όυνάμει τυμοάτεων έργου, κατά μήνα άνανεουμένων.

5. Αιά τοϋ άρ-ύρου 3, άναοερομένου εις τήν όιαόικατίαν 
τροτκ.τήτεως γηζέοων, άναμορφοϋται τό έχον τό αύτό αντι
κείμενο·/ άρύρον 16 τοϋ Α.Χ. 627/68, κατά τάς άνάγν.ας, 
τάς όζοία; ενετάνιτεν ή —ρακτική. Εΐόικώτερον, 5:ά τοϋ άρ- 
-·ρου 16 τοϋ Α.Ν. 627/68μζαρ. 2) ή ζρότκτητι; τών γηζέ- 
οων οιά ζαραχωρήτεως ή αγορά; ζροεόλέζετο νά γίνεται μό- 
■ ον υζερ τών οικείων Σχολικών Ταμείων, όαζάναι; τοϋ Ορ- 
γ αν ιτμοϋ, ούχί όέ και ύζερ αϋτοϋ. Τούτο είχεν ώς άζοτέ/.ε- 
τμα νά όυτχεραίνετα: ή ζρότκτητι; γηζέοων, ίζου οέν ύφί- 
•ταντα: τυνεττημένα Σχολικά Ταμεία, όταν αί τχολικαί μο- 
αόες, ά; ζροοριψονται τά γήζεόα είναι είτέτι ύζό ϊόρυ- 
ιν, ή οζου ή ζρότκτητι; τών γηζέοων άναρέρετα: εις μεγά- 
.α; έκτάτει; ζροοριζομένα; οιά τχολικά τυγκροτήματα, ο:' ά 
εν είναι ζά/τοτε εζακριόώ; ζροκαύωρ ιτμένον ζοϊα: τχο/.ι- 

/.α: μονάόε; ·ύά ττεγατύούν εις ταύτα. Αιά τή; έν τώ τχε- 
ιω όιατάίόεω; \ζαρ. 1} κανίττατα: έρικτή ή ζρότκτητι; 
ηζέοων και ϋζέρ τού Οργανιτμοϋ, είτε οιά ζαραχωρήτεως, 
ιτε ο:' άγοράς, είτε οι’ ά/αγκαττικής άζαλλοτριώτεως.

Γίνεται ρητή ζρόόλεψις ζροτκτήσεως γηζέοων μετά κτι- 
μάτων ίυναμένων νά χρητιμοζοιη-ύοϋν οιά ϊιοακτήρια (ζαρ.

ένώ εΐ; τό τημείον τούτο ύζήρχε κενόν εί; τή·/ ΐτχύου- 
αν νομούετίαν.

Αντιμετωζίζετα: ή ζερίζτωτι; τής χρητιμοζοιήτεως οιά 
χολική·/ ττέγην τών καταλειρ-ύέντων, έΞ οίατοήζοτε αίτιας, 
ιά τόν τκοζόν τούτον γηζέοων εις Αήμους ή Κοινότητας 
ζαρ. 5—7). τών όζοίων ή ζεριέλευτις εΐ; τόν Όργανιτμόν 
ροτέκρουε μέχρι τούοε εί; νομικά κωλύματα. “Ηοη τά γή- 
εοα ταϋτα ζεριέρχονται οιά τού νόμου εις τόν Όργανιτμόν 
οο; άζιοζοίητίν των :Γ όν τκοζόν κατελείρ-ύηταν.

Προόλέζετα: ζεραιτέρω ν"ζ.:· 8) τό ζρώτον ή τύττατις 
αι τύν-ύ'ετι; τών Έζιτροζών έζακριόώτεως τής καταλληλο- 
ι;τος. έζιλο-γής και έκτιμήτεως τών γηζέίων, ένώ τό ά·/τι- 
α-ύιττάμενον άρ-Spov 16 τοϋ Α.Χ. 627/68 (zap. I) ζαρέ- 
•μζε οιά τή*/ τύττατιν καί τύν-ύετιν τών εν λόγω Εζιτρο-
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ζών εί; τά άρ-υρα 23 και 28 τού Α.Χ’. 1850/39 ι.ζερι τυ- 
ττάτεω; Ταμείων Ανεγέρτεω; Αιοακτηρίων». Ή ρύ-ύμιτ:; 
αυτή εκρι-ύη άναγκαια μετά την οιά τοϋ άρ-ύρου 4 τοϋ ζα
ροντο; τχεοιου νομού εμμετον κατάργητιν τοϋ είρημένου νόμου.

γ. Α.ά τού άρ-ύρου 4 ζαρέχετα: ή εύχέρεια εί; τόν Ορ- 
γαν.τμον και τά Σχολικά Ταμεία νά ζαραχωρούν. μετά ή 
α<ευ άνταλλαγματο;. τήν χρήτιν τών άκινήτων, τά όζοία 
τοϊ; ζεριερχονται. Παρέχεται έζιοη; εί; τόν Όρ-;α·/:τμόν ή 
ευχερεια άνταλλαγή; η εκζοιήτεω; τών άκινήτων του. ενώ, 
κατα την κειμένην νομο-ύετίαν αρ·ύρ. 16 ζαρ. 3 Α.Χ. 627/ 
ί 968 ,. τοιαύτη ευχέρεια όοίττατο μόνον οιά τά Σχο/.ικά Τα
μεία, αοού μόνον ταίτα, καΰ ο εάετεύη, ζροοεκτώντο γή- 
ζεόα.

ο. Αια τοϋ άρύρου 5 καταργοϋντα: τα ου·/άμει τού ώ; άνω 
Α.Χ. 1850/39 τυττα-ύέντα εί; του; Αήμου; Ιαμεια Ανε- 
γέρτεω; Αιοακτηρίων, τά όζοία έχοντα οκοζού; ουμζορευόμε- 
νου; μ_ετά τών τού Οργ’ανιομού, οεν έχουν λόγον ΰζάρζεως. 
Καί ταύτα άνεάαρτήτως τοϋ γ-εγονότο; ότι τά εν 7.όγ·ω Τα
μεία, ττερούμενα ζόρων, είναι έν τοϊ; ζράγματ: ά/ύζαρκτα, 
ζλήν ί/.αχίττων, τά όζοία όια-ύετουν ζεριουοιακά οτοιχεία.

Είναι όμω; ζροόή/.ως άντιοικονομικόν νά οιχοτομήται ή 
άντιμετωζιοι; τού ττεγαοτικού τχολικού ζροίλήματο; τή; 
ζεριοχή; τοϋ οικείου Αήμου μεταςύ τού Οργανιτμοϋ και τού 
Ταμείου Ανεγέρτεω; Αιοακτηρίων τού Αήαυυ. Πέρτ/ οε 
τούτου, ή τοιαύτη όιχοτόμητι; καταλήγει εις άτυντονίττους 
ένεργεία; με όέόαιον άζοτέ/.ετμα κανυττερήτε:; τοόαράς 
εις τό ιτεγαττικό τχολικόν εργον τή; ζεριοχή;, ώ; ηοη έχει 
οιαζιττωύή.

Αιά τοϋ ιοίου άρ·ύρου λαμόάνεται ζρό/οια όιά τή·/ αύτοοικαία 
ζεριέ’/.ευτιν τών ζεριουτιακών ττοιχείων τών καταρ·;ουμε·/ων 
Ταμείων εί; τόν Όργανιτμόν. ώ; καί ζρόνοιαν όιά τήν τύχην 
τοϋ ζαρ αύτοίς ύζηρετοϋντο; ζροτωζικοϋ.

ε. Αιά τοϋ άρνρου 6 τυνιττάται Π εριτερειακή Ύζηρετια 
τού Οργανιτμοϋ εις τήν Θετταλονίκην με άρμοίιότητα; όιά 
τόν ομώνυμον Χτομόν. Ή ρύ-ύμιτις αύτη έκρί-ύη άνα-γκαία. όο- 
•ύέντος τοϋ μεγάλου όγκου τοϋ έργου τοϋ ’Οργανιτμοϋ εις τόν 
νομόν τούτον, οζου τό Χομαρχιακόν Ταμείο·/-, μή όια-ύέτον τήν 
τ.είραν τή; Κεντρικής Ύζηρετίας τοϋ Όργανιτμοϋ. οέν άζο- 
όίοει ότον ά-ζεμένετο. Γό Ταμείον τούτο άνέ/.αοε τή·/ τχετικήν 
άρμοοιότητα οιά τού X. Α/το; 686/70. ό:’ ού τά -ύέματα τής 
τχο/.ική; ττέγης τοϋ ζολεοοομικοϋ τυγκροτήματο; Θετταλονί- 
κη; μετεόιόάτνηταν έκ τϋ Ο..Σ.Κ. εις τήν άρμοοιότητα τοϋ 
έν λόγω Ταμείου. Ή τυνιττωμένη Τζηρετία έχει ζροτωρινον 
χαρακτήρα, οι’ ο καί ζροόλέζετα: ή όυνατότη; καταργήτεώς 
της. άν οέν ή-ύελεν άζοοώτε: τά αναμενόμενα άζοτε/.ετματα. 
Ή ύζηρετια ·ύά λειτουργήτη όιά τή; χρητιμοζοιήτεω; υζαλ- 
7.ήλων τοϋ οικείου Χομαρχιακοϋ Ταμείου ώ; και όια μετα-υε- 
τεως ύζαλλήλων τή; Κεντρικής 'Γζηρετια; τοϋ Ο.Σ.Κ.

ττ. Αια τοϋ άρ-ύρου 7 ζροτόιορίψοντα: αί άνα·γκαία: όιά τήν 
ύλοζοιητιν τών τκοζών του τχεοιου νομού εζουτιοοοτητει; ζρο; 
τήν έκτελεττικήν έζουτίαν. όιά τής έκόότεω; Π. Α:ατα-;μά- 
των και Κανονιτμών.

ζ. Αιά τοϋ άρ-ύρου 8 άντικαύίττατα: ή οιάτααι; τοϋ άρύρου 
1 τοϋ Χ'.Α. 1336/73 ύετζίψουτα εύχέρεια·/ ζροτλήψεω; ζε- 
ριωριτν.ένου άρινμοϋ ύζαλλήλων εις τά Χομαρχιακά Ταμεία 
οιά τό έργο·/ τοϋ Οργ'ανιτμοϋ. έζ: τχετε: ιόιωτικου οικαιου 
ζρός κάλυψιν άζροό/.εζτων καί έζειγ'ουσών: άναγ/κών. οιά 
χρονικήν ζερίοόον μϊχρ: 31.12.// εζ: τώ τε/.ει, οζω; υοιττα- 
μένων καί όιά τό μέλλον καί οή ηύζημένων αναγκών ζαρε- 
τχε-ύή ή εύχέρεια ζροτλήψεως μειζονο; άριύμού ύζαλλήλων 
όιά τά έν λόγω Ταμεία.

η. Αιά τοϋ άρύρου 9 τό μέν έζεκτείνοντα: αϊ άζαλλαγαί 
τοϋ Ο.Σ.Κ.. καί εί; τά Σχολικά Ταμ.εία. τό όέ έζέρχεται 
ζλήρης έζίτωσις τού Ο.Σ.Κ. ζρος Αημοτιον). ώς ζρος τά 
ζεονόκια τούτου έζί όικών του.
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•ό. Δ:ά τού αρ-όρου 10 (τελεκαί y.2;. μεταόατικαί ε:ατά- 
ςε:ς), έκέρχοντα: τακτοκοιητκ/.α: ρνόμίτε:; ώς κρός τό 
κατά την έκ:ψής:τ:ν τον καρόντος τχεείον, νκηεετούν εις τόν 
‘Οργαν.τμόν κροτωκεκόν.

ί. Δ:ά τού αρ-όρου 11 καεέχετα: ενχέρε:2 κωε:κοκο:ήτεως 
τής οεεκού'ης τον Όργανίΐμόν νομονετίας. κεενομένης μ.:άς 
τοεαντης έργζτίας τκοκίμου κρός ενχερεττέραν καί άοοαλε- 
ττέρ2ν χρήτεν τής έν λόγω •'μονετεας καε τέλος.

!2. εεά τού αρ-όρον 12 ορίζοντα: 2: καταργονμενα: εεά τού 
καρόντος νόμου οεατάίίεες.

2. Το καρόν ετχέεεον νόμον, ;νμ~άλλον οεα τους εκτε-όεντας 
λόγονς εις τήν καλυτέεζν άκοοοτεν τον εργον τον Οργ-ζ/ετμ-ού 
Σχολεκών 'Κτιρίων, ένος έργου ν.ζτ -εςοχήν ε-νν.κού αλλά 
καί έκείγοντος, καρακαλούμεν, βκως τνχτ, τής ψήοου τον 
Σώματος.

Έν Ά·όήνα:ς τή 7η Δεκεμβρίου 1076 
Ο: -Ύκουργοί

Σνντονετμού Π; ε ε ε ε ί α ς Κυεερνήτεως
ΠΑΝ. Π Λ ΠΑΛΗ ΓΟΤΡΑΣ 1ΈΩΙΤ10Σ 1ΆΛΛ11Σ

__ _______ Ετωτεοεκών
Iff π,Ίορδλνογαου

Εόνεκή; Παεϊείας καί θεησ/.ευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΑΗΣ 

Οικονομικών Δημοτίωί/ Εργων
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ ΧΡΙΣΤΟΦ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

“ Αε-όεον 2.
Προτωκεκόν έ.τί τχέεε: εεεωτεκού οεκαίου.

1. Προς καλυψεν των ζν. τής έοαρμογής τον νόμον 309/
1976 «κερί όργανώτεως y.a: οεοεκήτεως τής Γενικής Έν.· 
καεεεντεως» άνακνκτοντών άκροολέκτων y.a: έκεε-ροντών
ί.αγ/.ών τχολεκής ϊτέγης ονναταε νά κροτλαμόάνωντα: κα
ρά τώ Ο.Σ.Κ. ό: άκοοατεως τον Δεοεκητεκού Συμόουλεον 
αυτού. εγν/.ρενομένης ντο τον Ύκουργού Έόνεκής Π ε:: ε :α ς 
καί Θρητ/.ευμάτων -/.ατά τά έν το:ς έκομένοες οριζόμενα. έτ· 
τ/ετε: :ο:ωτ:.κού ό:-/.αίου ώρετμένον χρόνου μ.ή ονναμ,όνον νά 
ύκερόή τήν εεετίαν ατό τής έτχνος τον ταρόντος νόμον :

α. Μέχρι 71 Δεκλωματούχο: Ανωτάτων Π ολυτεχ/εκών
Σχολών.

ί·. Μέχρι 20 Πτυχεονχο: Ανώτερων Τεχνικών Σχολών.
γ. Δ1έχρ: 50 Πτυχεούχο: Μ ετών Τεχνικών Σχο/.ών.
II αράτατες έκετρέκετα: τυντρεχοντων τών ανωτέρω οοων 

άκακ μόνον καί οεά όύο είτέτ: έτη. όεά Προεόρεκοΰ Διατάγμα
τος έκοιόομένον τή. κροκάτε: τών Γτ.ονργών ΙΙροεορεας Κν- 
οερνήτεως. Έόν.κής Π αινείας καί Θρησκευμάτων καί Οι
κονομικών.

2. Ο άρ'.-όμός τών άκαετουμένων έκάττοτε εεοεν.οτήτων εν
τός τών ντό τής κροηγουμένης καραγράοου όρ·.ζομένω/ κατη
γοριών. όρεζεταε οε" άκοεάτεως τον Ύκουργού Εύνεκής Π αε- 
όείας καί Θρησκευμάτων, τή κροκάτε: τού Δ.Σ. τον ως άνω 
Οργανιτμον.

3. Ο! κατά τά ώς άνω τροτλαμόανόμενο: ;έ:ν νά έχουν τά 
κροτοντα τών άευρών 14 έως καί 20 τον Ύκαλληλεκού ΙΫώ- 
ό:κος. ώς ταϋτα ισχύουν οεά τους ύκαλλήλους Ν.Π.Δ. Δε-

Πεοί TOO ”0·7θ:ή7εω ε ν.α ! ζ:;ϋ.-λη:ώ7ει·:) 7 7 ή 7 (ίττερί τον Ό?-
γαν:7μοΰ Σχολ: 7.ώ V Κτ’.ρίων VCV.G'S ε7’27».

* Α: όρο-/ 1
ΔΙόν:μ•CV ~:ζ7ω~ ίΤ.όν

1. Ή :72:27:7c ο ν- 9 -:ο*3 άε-όεου G 7C‘J Λ.Ν. 627/1 968
«κερί Up ·’ZL j*'J.7J Σχολ: 7.ώ V Κτ:ρ ίων 7.2· 7·37727εω; :7272
τώ Γ γείω Γύ >*.7. ή 7 π α'.εείας /.α:: Θρη ν / ς ν * 2. ω / ν.ευ-
νύντεως 11·ρογρ·αμ.ματ:;μ οό y.a: ί νων »·. άντ·.-/.α·!·ίτε 372!
c 3τω:

«2. Ai :: *; 3 ν: ·/. 2: ίVivo! 7 7 ών ;.».ων ό’ 2/.λτλων 7GJ Όε-
VavsrjL ού :ΐχολ'.κών Κτ:ρίων 72*. 10 7 27Λ/.7υνω7 :

AT Δεοεο'.Τ-.'.νλ, Σ νέτε:ς 17
AT Τεχν 17.0 7 »* 4ο
ΑΡ Τεχν.7Λ7 .. 25

>) ΜΕ Δ:ο: » 50
» ΜΕ Τεχν.κός .. 25

ΜΕ Τηλεεωνγ;·.ύV » 2
Μ ΣΕ Κλητήείον »» 3"

2. Πα: ά τώ Ό:**2ν:7·JL £0 Σχολ::·ιών Κτ:ε :ων /2/72: ν 2
τ.ζζτ/,2 ir.zz:ά7ίίω; τ:5 Δ: Z.Y.TtZ •.-/.ού Σνμ'.Ο. /..ZJ

::vc;jl£v7(7 ■770 'Γττευ:■\-ZJ Έν:/:κής Π α:ε.1.7 Ζ
καί Η.: Τ 77. εναάτων. έ~: έ 3ν(·) εν τελ*F, ε * 7 1:ν.τ;'ίζζζ 727*
Αρείω 11 άγω ώς Νομ:κός Σύμ’εον ί.ΖΖ 7-2: j.ivz: 7;ε:; -Δ -

7.η·*;ο.ς - : τ:??' Αρείω ΓΙ άγ(0 Γ, πα; Έ:έτα:ς. έτ:
-iry.T. μην: Τι* 7'*' ;jl:uvcj: γ εό: 727 :::τάαε:; τον
1\ώο:κ:,; -•apt Δικηγ'όρων 7.3Γ: των 727;:: 20 7θό :μενω *
ir.r.zzizεων τού Υκο■JZ'-’ZZ Δ: '/.277JVT 7.

καίου έ;α:ρέ;ε: τού ά-.ωτάτου •/εν.Γ/.οΰ g::oj ηλικίας ο:ορ·-
7'j.oj. 72 ;έ λ&:"2 ε:;·.7.2 zjr.r/.y τ.ζζζόν72. ώ; 7.2: κατα άναγ--
7.2*2 λετ.τΖΊ.ίζ'ζ:2. ό::ζον72* : * ; ~ c ; 2 ;εως τών Ύτουργ'ών
11 ζζζζζ'.ζς ΚυΕερνή;εως y;2t Ενν.κής Πα: όείας καί Θεη-
ζγ.ζζι 2των. εν.ό’.'ομεντς μετά -•νώυ.ην τού Δ.Σ. τού Όρ-
γ2ν.τμοΰ —/ο/,ι/.ών Κ7:7·ίων. Ή κρότλη·1: ς ένεργο-τα: κα-
το.τ:ν ο;α-'ων:τμ.ον η ετ:/.ογης κετα τας κε:μεν·ας ο:ατααε:ς. 
ο:ά κράςεως τον Γενικού -Διενννντοΰ τον 'Οργαν.τμού μετ 
άτόο 2τ:ν τού Δ

4. Οι ί:ο:.
:ο:κητ:κον _νμοον/.:ου αυτόν, 

τυννήκα: καί άν.ο’.οή τττ έ:______ ,'^τεας του to;
α-νω κροτωκ'.κοϋ ρν-νμίζοντα: τυμοώνως τώ άρ-1>:ω 5 τον 
Ν.Δ. 1 108/1972. «κερί τον τρόκου ρυί-μίτεως τών όρων 
άμο’.όής καί έργα;:ας. τού έκί τχέεε: εργ-ατίας ίοιωτεκοΰ ί:- 
καίου κροτωκκ/.οϋ τον Δημοτίου. τών Ο.Τ.Α. καί Ν.Π.Δ.Δ. 
καί τροκοκο'.ήτεως ο-.ατάΞεων τής «κερ; "ν/./.ο-ρικών τυμόα- 
τεων έργ-ατίας νομοόετίας».

5. Πέραν τού νκό τής καραγρα-νου 1 τού καρόντος άρ-άρου 
ορ'.ζομ.ένου κροτωκικού. όύνατα: νά κροτ’/.αμ.όάνετα: ε:α κρο:- 
ξεως τον Γενικού Δ'.ευ-άυντού μετ' ακόοατιν τού Δ.Σ. εκ: τν 
αϋτή έργα;:ακή τχέεει καί το κάτων: £οη·άητ:κό·. κροτωκικον.

α. Μέχρ: 5 έργατα:
£. » 2 όεηγ-οί αυτοκινήτων
γ. » 8 καναρίττριαι
ο. » 2 θύλακες
ε. )> 2 άκουηκάρ'.ο:
0. Εκ: τού κροτωκ:κού τής κροηγ-ονμένης καραγ-ραοου εχον. 

έοαρμογ-ήν α: ε: α τ α; ε: ς τών άρ-άρων 2 το^ Ν.Δ. 5S·:71 061 
«κερί κροτλήύεως κροτωκικού εκ: τνέτε: :ο:ωτ:κον ε:κα:ον ε:ς 
Δηυ,οτία: Υκηεετία: καί Ν.Π.Δ.Δ.·· καί 5 τού Ν.Δ. i 1C8 
1072.

7. Τό κατά τάς ο:ατάκε:ς τής καρ. 1 τον καροντος αρ-ύεο. 
κροτωκεκόν άκο/.νετα:... αύτοΐ:κ.α:ω,ς άμα τή λήρε: τον τυμεα- 
Τ'.κού χρόνον κροτλήύεως. άνεν ό:κα:ώματος άκο/.τύεως ο:αε· 
οήκοτε άκοζημ.’.ώτεως έκ τής α:τ:ας ταντης.


