
ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΌΜΟΥΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚβΈΣΙΣ -=*
Εκ! τού χ/ε::ον No :ov <·.κ::ί ζ.τ νατζττ-· τεω: ο:ύ z:5:zj 

62 τού N.A. 496/ 1974 scl Λογυτικού των Νομικών 
Π οοτώκων Αηκοχίον Α’.κζίον».

77οός ε ή ν Βουλήν τώ)' c£7ληνών

•Ιγο ν.ζ.ζ ν τνεοίον Ν :; :j . TVT•ν.ζί'ζ’Γ2 72'. ΤΟ
Zrj Ν.Α. 496/1974. ώ; άντΓ7 2Τ£ΤΤ ά ν η Ζ'.ζ

TCJ Χ.Α. 220/1974. έ-: T/.C,ττω 2Γ' αόολή;

r/ύc; τών ί'.ζτζςεων tjt cj :ι i την Ιην Ir/1

:: τήτ 1ης Τχ/ον 7Z:.ZJ ιο:»6. ώς τ.ζζζιΛτ..

ή; ά/Τ’7. α-ύ'.ττωμενη ; ;·. ζ'ίζ;εως. έ*/θό·:ης
ρίον 197' 
ήοη otz 
άκολού-5ω ς :

«Ή !χ/.νς τού κζρόντος Νομού ετικού Α:ζτχ-;μζτος άρ- 
νετζ>. ::τό Ιτς Ιχ·.:· ζρίον 1976. εςχ.ϊετε·. τών χοχαςεονν 
τών ζρ-ύρων 14. 40 έως κζΐ 43. 59 κζΐ 61. ζίτ·.νες :χ/νονν 
άκό τής όημοχεύτεος ζύτού» ΦΕΚ 367/74 — Α'.ορύωχ.ς 
ήνζοττιενων ΦΕΚ 371/74'.

Ή άναίολή 2/τη κρίνετζ·. έκ:όεό).ημενη. ν.τ4 όζον χ: 
ζίτη-ύεΐ zzt κζ:' ήν,ών ζκόψ'εις ζκχντων τών ' Υκο.ργε'.ων 
κζΐ τών πζρ’ χύτών εκοκτενομενων νομικών κροζωκων οη- 
μοτίον oty.ztov. ώς προ; τζς. κζτά την ζρίχ.ν των. ίπ: οχλ- 
λομενχς τροποπο'.ήτε·.ς κζΐ χ.μπληρώζε'.ς τών οιχτχΞεων 
τον ώς άνω Ν. Α/τος εκ! χ/.οκώ κροζχρμογής χύτών κρος 
τζς ΐοίομορςίζς τών Ν.Π.Α.Α.. ζκε-τελλοντο ημΐν με·/:’, 
y.xt τον μηνός Όκτωορίου τρέχοντος έτονς. χΠν.νψζν οε 
οοερχίτέρω κζΐ εις την ΥΜηρεχίαν ώριχμένα -ύέμζτζ ζ/ε- 
τίζόαενζ μέ το Λο-μττικόν τών νομ;·/.ών τούτων ζτοζώκων 
-/οήζοντχ εκχ/εςετχτεως.

Εν. τττ 'ΐελεττς τών χνχ/.νύχντων εν γένεί -ύεμζτων 
ύκό τής Όαχοος Έρ-'χτίζς τον άρ-Spov 59 τον Ν.Α. 496/ 
1974. οτοοέκνψεν ή ζνχγκη τροκοκοίήτεως y.zt ζνμκληρώ- 
σεως ένίων Οίχτχςεων τον νομο-ύετεκον τούτον οίζτχγμζτος. 
κρό: τούτο οε -ύέλει κραοίύχύή έτεοον τ'/έοιτν Νέαον.

Προς τούτοις. οιά τής κζτά τά άνωτέρω άναίολίς. κζ- 
ρ έχε τα: εις τά νομπ/.ά κρότωκζ το άναγκζόον χρονικόν ::ά- 
ζτημζ ίίά την π-ροκζραχ/.ενήν τών Υ’κηρεχ.ών των. έκ! τώ 
τέλε:. ότως. όζτεί y.zt τίς ώς άνωτέοω ά'χνορςώτεως. ή 
έςζρμογή. τον νέον Λογ'.τττ/.ον τών Ν.Π.Α.Α.. νομούετή- 
μζτ·:ς τό όκοΓον -Sz ζκοτελέτη την 6ζχ·ν τήτ -/οτττή; or- 
μοχ.ονομ :·/.ής ϊ-.αχε-.ρίτεως ζύτών. χωρήτη άνεν χ.ζττζ/.Tt- 
•/.ών έττ· τής ορζττηο’.ότητος χύτών ζννετοε’.ών.

•Εν Α·ύήνζ:ς τή 6 Αεκε.μόρίον 1975
Ο ■’Υτονργος τών Οικονομικών

ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ'

Περί ζντκ/.χτζχοζτεως τον zp-Spov 62 τον Ν.Α. 496/1974 
«περί Αογ:ττ:·/.ον τών Νομικών Π ροτώκων Αημοτίον 
Α’.κζίον».

"Αρνίον μόνον.

To ζρ-ύρον 62 τον Ν.Α. 496/1974, ώς Ητ'.ν.ζτεττζύη 
ντό τού Ν.Α. 220/1974 ζντ:-/.α·5ίττζτζ: y.zt zv-S:ς. ζ;’ 
ής Tr/ντεν. ώς ζν.ολούνως:

«“Ap-Spcv 62.

Ή !χ/νς τον παρόντος Νομοΐετικον Αιατζ-ηεοτος ζρχε- 
τζ·. ατό 1ης Ιανονζρίον 1977. εςζ'.ρέτε! τών ΗζτζΞεων 
τών άρ-νρων 14. 40 έως y.zt 43. 59 y.z! 61. αίτιες ΐτχνονν 
άπο τής οημοζτεν-εως ζύτον».

Εν Άύήνζις τή 6 Αε/εμορίον 1975 

Ό 'Τττονργός τών Οικονομικών 

ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ'

A Ρ -S. 196/51/1975
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τον Γενικόν Λογ'.ττηρίον τον Κρχτονς (ap-Spov 75 τζρ. 1
τον Σνντά-ρμζτος) έπ··. τον χ/εοίον AΓόμον τού ' Υ'τονργείον
Οικονομικών «κερί χντ’.κζτχττάτεως τον zp-Spov 62 τον
Ν.Α. 496/1974. «ττερ; Λογυτ··/.ο3 τών Νομικών Προτώ- 
των Αημοτίον Αικζίον».
At τ: τών ::ζτζςεων τον ώς άνω τνε:·ον Νό.'ν. ό- ών 

χν τ: κ 2-S: τ τ ω μ έ ν ω ν τών ;:ατζπεων τον zp-Spcoi 62 τον Ν.Α. 
496/1974. ώς ετροτοτοιή-ύη μετχρενεττέρως. όρίζετζ·. ή
εναρς-.ς ίχ/ύος τον ώς άνω νομοθετικού οιίζτάγμζτος ζπό
1η: Ιζνοντρίοον 197 7. i-ντ: τής 1 ης Ίανον:ζρίον 1976. ώς
τροό/.έτετζί ήοη. οεν -ζζν.ζλιΐζζ': ζτζτ/η τού Κοζττ/.ού
Π ροντο7.ογ:τμον ή τών ttc ουττολογιτμών τών ν.π.α'.α.

Εν Ανήνα:ς τή 4 Αε/ενόρίον 19 <5
Ό Γενικός Α'.ενύνντής 

ΝΙΚ. ΒΑνΑΗΣ


