
Στο τχεϊιο νόμου Τ ροτοτο ίηση ::ατάξεων too Κώδικα Νό
μων «τερ: φορολογίας too' οινοτνεόματος» (Β.Λ. της 14.
2.1959 ΦΈΚ 77/18.2.1939). ότως Ο! διατάξεις αοτοό ε-
'/οο- τροτοτοιηδεί. σομτληρωδε: χα: ιτχόοον τήμερα.

ΙΙηυ; ιι/ Βον/.ή τιυν Ελλήνων

Με την τροτεινόμενη νομοδετιν.η ρόδμιση δημιουργειτα: το 
νταοαίτητο νομοθετικό χλαίτιο. για την χ/τιαετώχιση τοο δε-
αατο·: ΤΣΙΠΟΥΡΟ - ΤΣΚΟΓΑΙΑ χ.λτ.. »λλά xa: xta;
τ<··;ί; άλλων δέκατων 200 αοοοοον την ταοατχευή τοτω /
τττν 'Ελλάδα ότως WHISKY. ΡΟΥΜΙ. ΒΟΤΚΑ. Ι,Ι- 
OPiRS. RATLIN BRANDY χ.λτ.

Με την ιτχόο.τα μεχρ'. σήμερα νςμοδετια. το ΓΣ11ΙΟ1Ρ0 
'ΤΣΙ’ΚΟΥΛ:Λ -/..λ:..' ταρασχευάζετα:-ατό τοος Λιήμεροο; 
οινετνεοματο-οιους Α' κατηγορία; ;χε ατότταξη ττεμφόλων. 
ατ αγορεύεται η εμςιάλωσή τοο. χαι ετισρέτετα· η τώλησή 
τοο στοκλειστι'/.α χύμα '/.at αςορολογητοο στο Νομο. ττον οτοιο 
έ*·ίνε τ ταιαγε·)·.ή τοο ή ττοος γειτονικούς τονορεόοντος Νο
μούς. Για το τροϊόν αοτό. το οτοιο έχει μαχρά ταράδοτη στη 
•ώρα μας. έχε: εχδηλωδε! το ζωηρό ενδιαφέρον αετό τοοτ 
Γεωργικούς Συνεταιρισμού; "/.at τοο; τοτοτοιούς. για την το- 
τοτοίηση. την εμςιάλωτη και την κυκλοφορία τοο οχ/ κανο
νικού τ/.έον οινοΓ-ε.'ματώϊους τοτού. το οτοιο -So; έχε; τη οο· 
νατότητα α;τ ενός μεν να ανταγωνιστεί τλήρως στην εσωτε
ρική αγορά τα ςμοειίή ειτχγόμενα ( GRAPPA χ.λτ.). αρε- 
τέροο δε να τροστορίτει τττ. "/.ώρα μας συναλλαγματικά οφέλη 
•με την εξαγωγή τοο.

Η τροοττιν.ή α,,τη δημιουργεί την ανά-χη τρΟΓοσοιησης 
και οχιττλήρωτης τη; σχετικής νομοδετίας γΐ2 την ταραγωγή 
ατοττάγματττ ττεμφόλων. για τοοτ χαοάγοντες αοτό. χαδώς 
χαί για τα τοτά ατό αοτό. καδόσον η ιτχόουτα σταιεοα νομο- 
-λεσία αναγνώριζε: τη δυνατότητα ταραγωγής μόνο ατοττάγ- 
ματος οίνοο χαι τ.οτών ατό ατότταγμα οίνοο.

Είνα; τροοανές oat το τυτοτοιημένο. εμφιαλωμένο χα: κα
νονικά φορολογημένο ττίτοορο. δα ταράγεται ατό τοος Γεωρ
γικούς Συνεταιρισμούς χα: τοτοτοιούς χα: όχι ατό τοος διή
μερους οινοχνευμστοτοιούς Α' χατηγορίας, οι τυνδήχες ταρα- 
γωγή; των οτοΐων. αλλά χα: η διαττορά της χα: τονεταχό- 
λο-1-οα η αδυναμία τοίοτίχού ελέγχου. ϊεν το ετ:τρέτε: χα: 
γ:α τοος οτοΐοος δα εξχ/.ολουδήσει να ισχύει το υφιστάμενο 
•'.αίεττώς. της οικιακής ταραγωγής χα: χρήσης.

Έ/χτός ατό το ττότταγμ-α στεμφύλων. ότως αναφέϊδην.! 
χα: ταρατάνω τροτοτοιείτα: χα: σομτληρώνετα: η ιτχόουτα 
νφμοδεσία ώστε να ϊημ:οοργη·5ε: η οονατότητα ταραγο>γήτ 
χα: άλλων α τ. ο τ ταγμάτων, αταραΐτητων γ:α την ταρατχεοη 
ττην Εζ.λάεα τοτών ότως οοίαχο. ίάτχα. ροόμ:, αψηλής το:ν· 
τηττς λ’.χέρ χα: χεριως BRANDY με ατότταγμα ατό ξηρή 
•(Μί.ορη Κορ:ν-λ:αχη» τταφόϊα. με την ονοματία RAISIN 
BRANDY, το οτο:ο ό-/00·αε ήίη ανααέοει έτ: έχε: ατοοε'/-όε·
.: ΕΟΚ.

Σογχεχρμεενα με τ:ς τροτεινόμενες τροτοτοιήαε:; χα: το- 
μτληρώσε’.ς. ρο-5μ:ζοντα: τα εξής:

1. Με το ap-Spο 1 τοο Νόμοο αοτοό. ορίζοντα: τα-/ τοτο
το.ο: χα: αοτο: τ;. -5α χρητ:μοτο:οόν. εχτός ατό τη·/ α:·3ολ:- 
χή αλχοόλη τοτοτοιίας χα: το ατότταγμα οίνοο ίτοο :τ~/·όε: 
;ο.ό/ρ: τήμε-ρα . χα. τα λο:τά ατοττάγματα. too -Si ταράγο- 
ντα: ατό την ατότταξη των νέων ολών. ο: οτοίες τροόλέτο- 
ντα: ττο άρ-όρο 3 τοο ταρόντος.

2. Με το άρ·$ρο 2 ::ατηρείται η αταγόρεοτη τοο :αχόε: 
γ:α τοος τοτοτοιούς να τσολοόν το αφορολό*,ηητο ττεμφολό- 
τνεομα Α:ημερων. ή τοτα εχ ττεμφυλοτνεόματοο Δ:ημέρων 
ο:νοτ-/εοματοτο:ων Α' χατηγορίας ενώ τροφανώς -Sa μτοροόν 
να ταρατχεοαζοον χαι να τοολοόν τοτοτο'.ηχένα χα: τορολο- 
*.·ημενα τοτά. ατ: τα ατοττάγματα ττεμρόλων χα: λο:τών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ άλλων ολών το ο χαδορίζοντα: με το άρδρο 3 τοο ταρόντος 
Νέωοο.

3. Με το άρ-δρο 3 ορίζεται ότ: τοτοτοιοί - ατοαταγματο- 
τοιοί οεν είνα: μόνο αοτο: τοο ατοττάζοον χρααιά. αλλά χα: 
αο'οί τοο -δα ατειτάζοον τ:ς νέες όλες τοο για τρώτη ρο;ά 
ορίζονται με ;ον ταρόντα Νόμο.

Στο άρ-Spo αετό λαμίάνετα: εεϊιχή μέριμνα για την τα- 
εαγωγή ατοττα*,>ϊτων ατό ξητή «Μαόρη Κοριν-Μαχή» ττα- 
ϊίία. λόγω τη; εμετης τχέτης τοο έχε: η τταφίϊα με την 
τοχιτ:χη της χώρας μας ττοος όατιχοός τομείς οινότνεομα - 
οίνο:, τροχειαένοο να ατοςεοχδούν καταττραττγήιτεις, a/J.a 
χαι τροχειμόνοο να όιατοαλιτ-δε! η τοιότητα τοο ταραγήαενοο 
ατοτταγματος. τταοιοας. ώττε να χαταττεί Εονατή.,η ταρα- 
ιχεοή. ατό τη χώρα μας. RAISIN BRANDY, με το οτοίο 
η ελληνιχή τοτοτοιία δα όοηδηδε: ττα ίότχολα τροόλήματα 
τοο ανττμετωτίζει τημερα.

4. Με το άρδρο 4 τοο Νόμοο αοτοο τροίλέτεται ότι ένα; 
ατοοταγματο..τοο ταράγει την τρώτη όλη ταρατχεοής 
τοτών (ίιαρορα ατοττάγματα). για να μτορεί να τα εμφια
λώνει χαι νμ ε.ω/.εί έτοιμα τοτά. τερότει να ίιαδέτει χαι εις 
ζταραίτττες εγχαταττάαεις, τοο τροίλέτει ο Νόμος για τοος 
τοτοτοιούς.

5. Με το άρδρο δ τοο Νόμοο αοτοό τροόλέτεται ότι χαι 
για τοος νεο: ς ατοτταγοατοτοιοός. ιτχύοον οι ίϊιες χορώτει; 
τοο ιτχόοον χα: για τοος ατοτταγματοτοιούς οίνοο.

(Μέχρι τήνερα είχαμε μόνο ατοτταγματοτοιούς οίνοο).
6 Στο άρδρο C, τροόλέτετα: ότι η φορολογία αοτών των 

ατοε ταγμάτων δα αχολοοδεί τη φορολογία, τοο ιτχύει για 
την αιδολιχή α/.*οολη. γιατί τήρεερα η φορολογία όλων των 
το ων ττην Ε.Ο.Κ. -·ινεται με όάση την τεριεχόμενη αλχοό- 
λη τ αοτά.

Αο.εμη τττ αρίρο αοτό χαδορίζοντα: ο: αταλλαγές ατό 
τη ρορο/.ογια ττο τροίλετοντα: για τα οινοτνεόματα χα: ατο- 
ττά-γματα οίνοο. ότχ/ αοτά :εν ϊιατίδεντα: ττην εσωτερική 
χατανάλωτη

/■ Με το άρδρο i τινετα: η ϊονατοτητα ττον Ι'τοωτχό των 
Οιχονομιχών να χαδορίζει χάδε χρόνο τον αοιδμό των Λιτ- 
μερων ι ατό 1 έως 41 τοο δα ατοττάζοον τα ττέμφτλά τοος 
οι αμιτελοκτήμονες. για την ταραγεογή ττίτοοροο. χα: των 
οτοίων το χαδεττώς ταραγωγής χα: χρ-ήτης τοο τροϊόντος 
ταραμένε: αμετάόλητο.

Αίε τη-/ ιτχύοοτα τήμερα Νομοδετία. τροίλέτεται ότ: τα 
ειή-μερα μτοροόν. χωρίς άόεια too χ. Υτο.·ργοό. να είναι μέ
χρι τέττερα.

Η τρίτοτοίητη χοτή είναι αναγκαία για τη Νομική τρο- 
ττατία της Ελλάίας. ε·/όύε: της μελετοόμενης εφαρμογής 
στη-/ Ε.Ο.Κ.. ε·/ός ενιαίου τοντε/Λστή φορολογίας της αλ
κοόλης. τοο τεριέχεται ττα οινοτνεαματώϊη τοτά.

8. Με το άρδρο 8 ϊίνεται η ίια/ατότητσ στοεις Πρωτοίάδ- 
μιοος Γεωργικού; Σο/εταιριτμούς οοττρότιτων ορεινών ή νη- 
τιοτικών τεριοχών να ατοκτήτοον άμόοχα. για τη·/ εξοτηρέ- 
τητη των αμτελοχτημόνων της Κοινότητας, όταν οι λειτοορ- 
γοόντες ττη·/ Κοινόητα άμοκες διήμερων ίεν εταρχούν.

9. Με το άρδρο 9 τροτοτοιειτκι η ιτχόοοσα Νομοδεσία. τοο ο
ρίζει τον αλκοολικό τίτλο των κυχλοφοροόντων τοτών. τοο δεν 
χ/τατοχρινεται ττις τηχερινες τονδήχες ταραγωγής χα: κατα
ναλωτής και ακόμη οεν τεριεχε: όλες τις κατηγορίες τοτών. 
τοο σήμερα εισάγοντα: ατό την αλλοεατή. Με τη·/ τροτοτοίητη 
δίνεται η οονατότητα ττον κ. Υτοοργό των Οικονομικών να εν
δίδει ατοοάτεις. με τις οτοίες η Ελληνική τοτοτοιία μτορεί να 
ταρτσκευάζει ταντος είδους τοτά, τοο ειτάγονται, αλλά και να 
τροταρμόζεται ττις καδημερινές μεταδολές. τοο ιόραγματο- 
τοιούντα: ττο χώρο της.

19. Με το άρδρο !(> τοο Νόμοο αοτοο καταργείτάι το εδά
φιο ί της ταραγράφοο 12 τοο άρδρου 7 τοο Νόμου 1757/1944. 
τοο χ/ασέρει ότι το εξαγόμενο ούζο τρέτει να έχε: οινοετ/ευμα- 
τικό όαδμό 40rr \ 0L ν.ατ ελάχιττο.
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Καταργείται γιατί 7.ρ:'νετα: ότι η χυσοσοίηση του t-ivaji 
ματς ·σροϊσντος ΟΥΖΟ. 7'·3 το οσοίο καταβάλλεται τεράστια 
σαοσσά-λεια κατοχύρωσης της ονομασίας το-υ στη- ELOuK... εσ·- 
όάλλει ν2 κυκλοφορεί να: στο εξωτερικό με τον :ί:ο αλκοολι
κό τίτλο σου χ.ον.λοφορ’ε: y.x: στο εσωτερικό. σου είναι 37? Λ Οι- 
κατ’ ελάχιστο.

Αυτό χρίλην.ε σν.όσιμο με τη σύμφωνο γνώμη των Ελλήνων 
σοτοσοιών 7.2ΐ εξαγωγεων. για ττ, όελτίωση της ανταγωνιστι
κότητας το ο ασέναντι σε ανάλογα σοτα εξωτεριν.ον χωρίς ν! 
σαραόλάστετα; η σοιότητά του.

1 ]. Με το άρλρο 11 του Κόμου αυτού τροσοσοιείται η ισχύ- 
ουσα νομολεσία 7.2: ασαγορεύετα; νε τεωλούντα: σοτά στο στεμ- 
ρυλόσνευχα με την Ονου.στ: 2 'ΟΥΖΟ.

Τα σοτα σκι 62 σαρασν.ευαζοντα·. με ασόσταγμα στεμουλών 
λα κυκλοφορούν με τη·- ονομασία ΤΣΙΠΟΥΡΟ ή ΤΣΙΚΟΙ- 
ΑΙΑ. βνώ το ΟΓΖΟ είναι ένα άλλο σαραεοσιαν.ό μα; σοτό y.a: 
εσιόάλλίται να μη οηιμιουργηλει σύγχι.ση μεταευ των ούο a-- 
το>ν ττοτών ‘/.ατζνζΛωττ,.

12 -/.a: .13. Με τα άρλρα αυτί συνείονται ο: ειατάξεις σου 
ισχύουν σήμερα, για τη -φορολογία του οινοεενεύματος 7.2: τα εε. 
αυτού σαραγόμενα σροΐόντα. με τι; νεε; ρυθμίσει; εεου εισα- 
Τονται για την σαραγωγή ν.α: οιαλεση των νέων ασοσταγμα- 
των 7.2: τα εε αυτών σοτά.

Αλήνα. 26 Μαίου 1988
Ο Υσουρ-ός Οικονομικών Ο Ανασλ. Υσουργός Οικονομικών

ΑΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΣΟΣ

ΣΧΕΛΙΟ ΚΌΜΟΥ
Τροσοσοιηση ειχτάξεων του χώΕ'.ν.α νομών «σερ: φορολογίας 

του ο'.νοεενεύματο-σ».

«σερ: φορολογία; του οενοσνεύματος» αντεχαλίσταται ωτ
εξή; ;

«1.1. Ασαγορεύεται στους σοτοσοιου; να ί:2τηρούν σρατη- 
ρ:α στα οσοία σωλούνται στεμουλόσνευμα ϊ-.ήμερων οινοσνευ- 
ματοσοιών A ’ χατηγορίας ή ετοτί ασό στεμουλοσνευμ α ίιή- 
μερων ο:νοσνευματοσοιών Α τ.ατηγσρϊας η να τα εμσορεύο
ντα:. έστω και αν συμσράττουν ή συνεργάζονται με άλλους. 
Ο: σαραίάτε; τ;μωρούντα; σύμφωνα με τ:ς οιατάξεις του άρ
θρου 26 του χώο!7.α αυτού. Πέρα ασό τ:ς κυρώσεις αυτεζ
•χττΣ: £ ί. *χ£ a«c.tZ3T, Tt)v 7ΓΣ0ΐ"Τ2'Χ£^ο)ν των zpjL^sioiv */η·Χ'.7.ων

υσηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους, να ασαγορευ- 
τε: η λειτουργία του σοτοσοιείου γ:α ορισμένο χρονικό σιά- 
στημα μέχρι τεσσάρων μηνών. Σε σερίστωση υσοτροση; μσο- 
ρεί. με ασόσαση του Υσουργού Ο:χονομ:7.ών. ύστερα ασό ει
σήγηση της αρμό: ιας χεντριχής υσηρεσίας του Γεν.χού Χη
μείου του Κράτους, να εσιόληλει οριστική ασαγόρευση της 
λειτουργίας του σοτοσοιείου».

2. Το εσάρχ :ζ της σαραγράρου 1 του άρλρου 2θ του ν.ώ- 
ί:χα νόμων «σερ: φορολογίας του οινοσνεό'χατος» χ/τιχαλι- 
στατα: ως εξής:

«ιζ· Ο: σοτοσοιο: σου ϊιατηρούν σρατήρ-.α. στα οσοία σω- 
λε:τα: στεμουλόσνευχα τιήμερων ο:νοσνευματοσοιών Α’ κατη
γορίας .ν.α: εμσορεύοντα: στεμρυλόσνευμα ή σοτά ασό στεμ- 
ουλόσνευμα ο:ήμερων οινοσνευματοσο:ών Α' τ,ατηγορίας. έστω 
χα: αν συ-χσράττουν ή συνεργάζονται με άλλους, στους οσοίους 
σέρα ασό τις σροίλεστμενες ν.υρώσεες μσορεί. με ασόραση 
των σροισταμενων των αρμόϊιων χημικ.ών υσηρεσιών του Γε- 
ν’.χού Χημείου του Κράτους, να ασαγορευτε: η λειτουργία του 
σοτοσο:ε:ου τους γ:α χρον:7.ό Ο'.άστημα μέχρ: τεσσάρων μη
νών. Σε σερίστωση υσοτροσής μσορεί. με ασόραση του V- 
σουργού 0ΐ7.ονομ:·/.ών. ύστερα ασο εισήγηση της αρμό ο:ας 
χεντρεσ.ής υσηρεσίας του Γεν:χού Χημείου του Κράτους, να 
εσιΕλη&ει ορεστίχή ασαγόρευση της λε:τουσγίας του σοτο- 
σο:είου».

Αρ·5ρο 3

'Ap'Scc 1

Η σαράγραρος 3 του άρ-Spou 5 του χώο:χα νόμων «σερ·· 
φορολογίας τ.ου ο·.νοσνευματος» (Έ.Α. της 14.2.1939. 4*ΕΙ\ 
77) αντοα.α-ίίστατα: ως εξής:

«3. α. Π οτοσοιο: χαραν.τηρίζοντα: όσο: σαρασν.ευάζουν αλ- 
χοολούγα σοτά ή ηίυσοτα με τη -/ρησιμοσοίηση α:·5υλ:χής 
αλχοόλης σοτοσοιίας σου έχε: σαραχλε: ασό τα οινοσνευμα- 
τοσοιεία Β’ χατηγορίας. ή ασοοτάγματος οίνου ν.α: ασοσταγ- 
μάτων σου έχουν σαραχ·5ε: ασό τ:ς σαρα7.ατω σρώτες ύλες: 
στέμφυλα σταρυλών. σταρυλές. ξερή «μαύρη χορ:νό·αχή» στα- 
ρίοα. οηχητριαν.ά. -/.αρσούς. οσώρες. ττέμρυλο οσωρών χα: 
σ:ρόσ: χυμού ή μέλασσα ζαχαροχαλάμων.

ρ. Με ασόραση του Υσουργού των Ο:χονομ:7.ών σου οημο- 
σ:εύετα: στην Ερημερίοα τη; Κυίερνήσεως ορίζονται:

αα) Ο: όρο: σου σρέσε: να σληρούν ο: χώρο:. 0: εγν.ατα- 
στάσε:ς χα: ο μηχανολογ:χός εξοσλισμό: των εργοστασίων σσ- 
ρασχειτήρ αλτ,οολούχων σοσών 1 σοσοσοιεία';. ρί'> Η χατηγο- 
σία 7.α: το είοος ν.ά-Sε σλχ&ολούχττυ σοτού. γγ) Ο: ερο: σου 
σρέσε: να σληρβύν τα αλχοολούχα σοτά γ:α τη ί:άλεσή τους 
στη- χ,ατανάλωση. ϊϊΐ Ο: όρο: υγιεινής των σοτοσο:είων ν.α: 
ο: όρο: υγιεινής ν.ατά τη ο:αο:7.ασία σαραγωγή; χα: ο’.άλε
ση ρ των σροΐόντων τους.

γ. Ο: σοτοσοιο: σου οε συμμορρώνο-τα: με την σαρασάνω 
οσουργεχή ασόραση τιμωρούνται σύμφωνα με τ:ς ο:ατάξε:ς 
του εοαφιου :ζ' της σαραγράφου 1 του άρλρου 23 του 7.ώ::7.α 
χυτού, όσως χυτές ισχύουν».

1. Η σα; α—οασο:
Άολρο 2
του άρλρου 10 του χώοιν.α νόμων

Μετά την σαρ άγραφο 4 του άρλρου 3 του 7.ώί:χα νόμων 
«σερ: φορολογίας του οινοσνεύματος» σροστίλετα: σαρά-ρρα- 
φος 4Α ως εξής:

«4Α. α) Ως σοτοσο:ο: εσίσης χαρα/.τηρίζοντα: εκείνο: σου 
σαράγουν ασοστάγματα ασό τ:ς σαραν.άτω σρώτες ύλες, τω- 
οσο:ων η χσησεμοσοίηση εσ:τρέσετα: γ:α το σν.οσό αυτό: στέμ- 
φυ/.α σταρυλών. σταρυλές. ξερή «μαύρη ν.ορ:νλ:ακή» σταοί- 
ϊα. ϊηχητ;:χ/.ά. χαρσούς. οσώρες. στέμφυλα οσωρών ν.α: σ:- 
ρόσ: χυχού ή μέλασσα ζαχαροχαλάμων.

Κα: γ:α τους σοτοσο:ούς αυτούς εραρμόζο’-τα: τα άρλρα 
10 ν.α: 13 έως -/.α: 19 του ν.ώο:χα αυτού.

Με ασόοαση του Υσουργού των Ο:ν.ονομ:χών. σου εν.οίοε- 
τα: -ύστερα ασό εισήγηση του Γεν.χού Χημείου του Κράτους 
■/.α: σημοσιεύετα: στην Ερημερίοα της Κυόερνήσεως. ν.αλορ:- 
ζσντα: ο: οροί, ο: τεατυσώσε:; 7.α: ο: σερ:ορ:σμο: σχετ:·/.ά με 
τ:ς σρώτες ύλες σαραγωγή; των ασο σταγμάτων αυτών, του; 
χώρους χα: τ:ς εγχαταστάσε:;. Με όμοια ασόραση 7.αλορ:ζε- 
τα: c μηχανικός εξοσλισμό; των εργοστασίων ίασοστχρματο- 
σο:είων) σου σρέσε: να έχουν ο: σ:ο σά--ω ασοσταγματοσοιοι. 
7.αλώς 7.α: ο: όρο: υγιεινής, σαραγωγή; ν.α: οιάλεσης των 
ασοστχ,-ματων αυτω- ν.α: των σοτώ·- σου εσιτρέσετα: να σα- 
ρατ.'οντα: ασο τα σ:ο σάνω ασοστάγματα.

ρ Ε:οιχά τ, ν.ατεργασ:α ττ; ξερής «μαύρης y.op:νλιαχής· 
σταρ-.εας ζ·:α σαραχ/.ευή ασοστάγματος εσιτρέσετα:: αα
στους οινοσνευματοσοιούς Ε’ χατηγορίας ν.α: στους ασο-
σταγματσσοιους σου αναρέροντα: στο εοάριο α’. εε" όσον ο: ε- 
γν.αταστάσε-.σ τους ίασοσταγματοσοεεία) σληρούν χα: τις ε
ξής σροϋσολέσεις: το ασοστχγ.χατοσοιείσ τους ίρίσκετα: σε 
σό/.η όσου εοεεύε: οιεύλυνση ή τμήμα χηχινχόν υσηρεσιών του


