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Επ': τού νομετχεδίεν «τερι άναγ'νωρίτεως -ατανών 4 τενρ- 
γειεν Εςωτερικών».

Ποόζ τί/)’ E' ’.iinOsojohjly.ij)' Βουλήν το,y ’Ελλήνων 

α) Ε”: των ά:3ρών 1 -/.al 2.

Έν έτε: 1964. ή τότε Κνεέρνήτι; άτεεάτιτε την εκδοτιν 
τροτωρινού χρηματικού έντάλματος δραχμών ;ξ έκατεμμνρίων 
·! 6.000.ϋϋθ! — ίτότιμεν δελλαρίων 2Ô0.UÜ0— έτ όνόματ: 
τ;·] έν Πΐ:::!;:; Πρέτεεω; τής Ελλάδες έτ: τεύ Ταμείου 
Πληρωμών Άνηνών. ώς τνμεελήν αντή; εί; τήν ιδρντιν 
Ελληνικού Κέντρον έν Παριτίοις. άντατεκρινεμένη εί; τχε- 
τικόν αίτημα τη ; εκεί τολντλη-άεν; εμογενειας, ήτις /.a', 
λόγω τής -1/έτεως τών Παριτίων -ai τρετελάμε avîv ·; ; a: τε- 
ρον ένδιαςέρον διά τήν τρεόελήν τής Ελλάδες καί τήν -ν- 
ττείρωτιν τών έκεϊ άτεδήμων.

Τό ανωτέρω τετόν κατεόλήύη διά τής εκδότεως 2 τρε- 
τωρινών χρηματικών ενταλμάτων y.as τνμεώνως τή ντ άρι·3. 
109/1904 Π τάξε: τον ’ Υτονργικού Σνμ£ονλ;ον. ντεκειμένη 
ε!: νεν,ενετικήν κνεωτιν, κατά τάς διατάξει; τού Αημετίεν 
Λεγιττικεύ.

Ή τρεμνητ·3ε:τα Πράξις τεν ’Υτονργικού Σνμεενλίεν 
ετεετετειήάη '/.a: τννετληρωνη διά τής ντ άρ:3. < 4/1071 
όμοια;. ντεκειμένη; /.a: ταντης εις νομοθετικήν κνρωτιν.

____ Σιατε·3έντες ήδη τεν τοτεύ τών 6.QOO.OOÛ εραχ. διά_ τήν
άγοραν τεν έτί τής οδού MEXSIL αρ;3. 9 εν Π αριτιοις 
κτιρίου. ταρίτταται ανάγκη κνρώτεως τών τεεί ών ό λόγος 
Πράξεων τεν Υτενρ γικεν Σνμεενλίεν, ινα κχταττή οντω 
δννατή ή τακτετείητις τών έκδοΐ/έντων δνο τρετωρινών χρη
ματικών ένταλμ’-των. ήτοι τεν ντ’ αρι·3. 4/1964 καί 1/1963 
καί ή άρτι; τή-ά έμςανιζομένη; είς τήν Αημοτίαν ληψεδοτίαν 
εκκρεμότητες.

_ £) Έτί τών άρ·3ρων 3 καί 4.

Λ;ά τον άρ-νρεν 193 τον Κ.Ν. 4932/1931 καταβάλλεται, 
ντό ώριαμένας τροντο-νίέτεις, ταρά τών τρετορμιζεμένων είς 
τ:νας λιμένας τής αλλοδατής τλείων, είς τά κατά τότενς 
Ελληνικά Προξενεία ήμιτν τοίς εκατόν τής μεταλλικής 
δραχμής =:’ έκαττον τόννον τής κα-5αράς αντών χωρητικό- 
τητος. διατι3έμενον δι’ ελέη καί άγα-5οεργονς τκοτον;. Ώτ- 
αντως, διά τής ταραγράεον 4 τον άρ-3ρεν 2 τον Α. Νόμον 
353/1937 έτεελή-λη τροτ3ετεν τέλος 2%. έτί τών Πρεςε- 
νικών Τελών ντέρ τών έν τή Προξενική Περιςερεία άτό- 
ρων Ελλήνων.

Είς άμςοτέρας τάς τεριττώτεις, τά βοηθήματα χορηγούν
ται ντό Ετιτρετής έξ έγκριτων ’Ελλήνων, κατότιν τνντά- 

-ξεως τρακτικού τχύτης τεεί τών δικαιούμενων τρετώτων. 
Είς τά ντείαλλόμενα έκάττοτε δικαιολογητικα τρός τακτο- 
τείητιν τών Πρεςενικών Π’τελόγων διά τάς γενομένας ντ’ 
αντών, ώς χ/ωτέρω. καταίελάς ταρετηρήνηταν τντικαί τι- 
νες έλλεί'όεις. αΐτινες κα-5'.ττενν τήν άναγνώριτιν τών τλη- 
ρωμών ivr/ερή, ώς λ.χ. ήμερεμηνία τρ ακτικον μεταγεν:ττέρα 
τής τληρωμής. ένίοτε μή χ,αγρα;ή τλήρων ττειχείων ταν-ι 
τότητος τον λαίόντος έτί τής άτεδείτεως. καθότι ενίοτε οί · 
£εη·5ονμενε: δεν έχενν εις χειρ ας των τλήρη άτεδεικτικά τής 
ταντότητός των έγγραεα. ώς έκ τον ότι ταντα κατατίθεν
ται ή κατακρατούνται ταρά τών Ξένων ’Αρχών τον τότον 
ταροντιάτεώς των μέχρι τής άναχωρήτεώς των ή έκ τής άδν- 
ναμίας 7νγκλήτεως Ετιτρετής δι’ έκάττην τνγκεκριμένην 
τερίττωίΐν κλτ.

Aεδεμένεν ετι αί ελλείψεις αντα: δεν άναεέρονται είς τήν 
εντίαν τής γενεμένης καταεελής, τΐϊτοτειενμένης καί ταρά 
τεν Πρακτικού τής Ετιτρετής, ήτις έτ άλλον -Sà είχε τήν 
ενχέρειχ; τής άτερρίψεως τής τνχόν κακώς γενεμένης τλη
ρωμής καί τεν τννοδεντικεν τών άτεδείτεων έγγράεον τής 
Προξενικής Αρχής, τό ·έν τχεδίω Ν. Αιάταγμα άτοδλέτει 
είς τήν έτιβεόαίω-ιν τής γενεμένης άταλλαγής τον ντολό- 
γεν, βάτει τών εναιαατικών ττειχείων Πρακτικού καί Άτε-

εειτεων και της κα/.-νεως των τνχεν ι.τ./.ω. ε/./·ε:-εων. 
εάτει τεν διαβιόαττικεν τών δικαιελεγητ:κών τών γινομένων 
καταεελών ύτό τεν Πρετένεν. όττις ώς Λημότιεν όργχ/ον 
έχε: τότεν τήν εν-όννην τών /.ατατελών, έτεν καί τήν έτίγνω- 
πν τών έκάετετε ταρενίίαζεμενων τρε αντον τεριττώτεων 
τρός ταρεχήν τννδρεμής είς χ/ατιεταίενντας "Ελληνας.

Εν Α·5ήν<α:; τή 13 Μαίεν 1973 
Ό Ύτενε-ε: Έςωτεεικών 

Α. Σ.' ΗΠΙΤΣΙ0Σ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
, , ^ - -Λ. , . «λ

Περί χ<αγνωρι*ρως δατανών Γτενργε:εν ΕΞωτίΐν/.ών.

Άεύεεν 1. ;
, „ . ; ' , , ,

Κνρενντα: και εχενν ιτχνν νεμεν α; ής εςε:ε-ύήταν αι 
κάτων: Πράξεις τον Γτενργ:κεν Σνκεενλίεν: "τ

γ/ραΖΙ-Σ 135/2.10.1904 1
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ααδόν ντ’ εψιν.:
1. Τήν έτ’ άρι-ύ. Γ.Λ.Κ. 208931 έ.έ. τρότατιν τών Ύ- 

τενργώ·/ Εξωτερικών καί Οικονομικών.
2. Τήν ετείγενααν και έτιτακτικήν ανάγκην ά-.τιμετωτί- 

τεως τή; δατάνης διά τνμμετεχήν τής Ελληνικής Κνεερ- 
νήτεω: εί: τήν ΐδεντιν έν Παειτίοις Ελληνικού Κέντεεν.

-3τΤά; δ-.ατχξεις-ού N. 3127/193Ε---------------------------

- Ά τ ε ς a α ί ; ε :
1. Εγκρίνει τήν έκδετιν τρετωρινεν χρηματικεύ έντάλμα-

τες δραχμών εξ έκατεμμνρίων (6-000.000) —ίτετίμων δελ- 
λαρίων 200.000— έτ' όνόματ: τον έν Π αριτίεις Π ρέ-όεως 
τής Ελλάδες έτ! τεν Ταμείεν Πληρωμών ΑΑηνών. διά τνμ- 
εελήν τής Ελληνικής Κνεερνήτεως είς τήν ίδρντ··. έν Π α- 
ριτίοις Έ/,/.ηνικεν Πνέντρεν. ;

2. Τό ώς άνω ^χρηματικόν ένταλμα -Sέλε: τακίετειη-νή
τνμψηςιττικώς διάν^ής έκδότεως τακτικού χρηματικ» έντάλ- 
ματες εις δαρες τ,ιατωτεως άναγραςηαομένης έν κ^ιρώ είς 
τόν τρεντελεγιτμόν τεν Υτενργείον Εξωτερικών. ;Πτά τήν. 
μερίμνη τεν ’Υτενργείον τούτον, νεμιμοτοίητιν τής ϊατάνης.

3. Ή τληρωμή ’ τού έγκρινομένεν τεαον δνναται >ά ένερ- 
γήται καί τμηματικώς κατά τά, δι’ άτοεάτεως τεν Ύτενρ- 
γεν τών Οικονομικών, όριτνη-εμενα καί αναλογώ; τών τα
μειακών τνν-ύηκών. τά-/τως ονχί ΐραδντεεον τής 31 Ίανενα- 
ριεν 1963.

4. Ως δικ.αιολεγητικόν εττα: ή άτόδειξις λήψεως τού 
τετεν ντε τεν νόμιμόν εκτρετώτεν τής Ελληνικής Κοινότητες 
Π αρυίων.

5. Όριζε: τρε·ύετμίαν άτεδόεεως λεγαρ:ατμού τήν 31 Ια- 
νεναρίον 196.5

Ό Πρόεδρος Ό Άντιτρόεδρες Τά Μέλη

ΠΡΑΞΙΣ 74/1.6.1971 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΌΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ

-\αόεν ντ' εψιν:
1. Τήν ντ' άρ:·5. τ'ρωτ. ΙΒ 321/67 (Υτενργείον Εξω

τερικών) και 82031 (Υτενργείον Οικονομικών 1 άάτό 11 
Μαίεν 1971 κοινήν τρότατιν τού Πρω^ντενργεύ-^Ύτενρ- 
γεύ έτί τών Εξωτερικών καί τού Ύτενργεύ έτ: τ»ν Οικο
νομικών. )

2. Τήν ανάγκην αγοράς ντό τού Ελληνικού Αηίοτίεν έν 
Παριτιει; κατάλληλον οικήματος, ίνα διατί-ύεται. 3τό τούς 
κάτω-λι ορενς, διά τήν ττέγατιν τού ίδρν-ύητεμένεν-^ν Π α- 
ριτίοις ξλληνικεύ Κένττον.

3. Τά; διατάξεις τού Ν.Α. 321/1969 (άρύρ. 32 καί 
33) «τερι Κώδικες Αημετίεν Λεγιττικού»,

Ά τ ε ? a τ ί ζ ε :
1. Τρετοτοιεί καί τνμτληρεί τήν ντ’ άρ:·5. 155 άτό 2. 

10.1964 τρογενεττέραν Πράξιν τον καί έγκρίνε: τά άκό-
λον·3α:


