ΑΝ.Ν. 2/ ΦΕΚ Α΄ 333/ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936
Πενί ηονχζεςξ ηδξ απυ 20 Ημοθίμο 1936 εκ Μμκηνέ οπμβναθείζδξ
ζοιαάζεςξ ηδξ αθμνχζδξ εζξ ημ ηαεεζηχξ ηςκ ηεκχκ
Γεχνβζμξ Β’
Βαζζθεφξ ηςκ Δθθήκςκ
Άνενμκ ιυκμκ
Ζ απυ 20 Ημοθίμο 1936 εκ Μμκηνέ οπμβναθείζα φιααζζξ δ αθμνχζα εζξ ημ
ηαεεζηχξ ηςκ ηεκχκ, δξ ημ ηείιεκμκ, εκ βαθζηχ πνμημηφπς ηαζ εθθδκζηή
ιεηαθνάζεζ έπεηαζ, έπεζ πθήνδ ηαζ κυιζιμκ ζζπφκ.
Δκ Αεήκαζξ ηδ 7 Αοβμφζημο 1936
ΓΔΩΡΓΗΟ B'
Σμ Τπμονβζηυκ οιαμφθζμκ
Ο Πνυεδνμξ
Η. ΜΔΣΑΞΑ
Σα Μέθδ
Γ.

ΛΟΓΟΘΔΣΖ,

Θ.

ΚΤΛΑΚΑΚΖ,

Κ.

ΓΔΟΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ,

Κ.

ΕΑΒΗΣΗΑΝΟ, Α. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ, Γ. ΚΤΡΗΑΚΟ, ΑΛ. ΚΟΡΤΕΖ, ΑΛ.
ΠΑΠΑΥΔΛΑ, ΔΤΡ. ΜΑΓΗΑΚΟ, ΠΔΡ.ΡΔΓΗΑΓΖ, ΑΡ. ΓΖΜΖΣΡΑΣΟ, Κ.
ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ,ΓΔΡ.ΑΛΗΒΗΕΑΣΟ,Ν.ΠΑΠΑΓΖΜΑ,
ΗΠ.ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ, ΓΔΤΚΑΛΗΩΝ ΡΔΓΗΑΓΖ, Μ. ΠΑΑΡΖ.
ΤΜΒΑI
ΠΔΡΗ ΚΑΘΟΡΗΜΟΤ ΣΩΝ ΣΔΝΩΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔΗΑ ΔΝ ΜΟΝΣΡΔ ΣΖ 20
ΗΟΤΛΗΟΤ 1936
Ζ Αοημφ Μεβαθεζυηδξ μ Βαζζθεφξ ηςκ Βμοθβάνςκ, μ Πνυεδνμξ ηδξ
Γαθθζηήξ Γδιμηναηίαξ, δ Αοημφ Μεβαθεζυηδξ μ Βαζζθεφξ ηδξ Μεβάθδξ
Βνεηακίαξ, ηδξ 'Ηνθακδίαξ ηαζ ηςκ πένακ

ηςκ εαθαζζχκ Βνεηακζηχκ

ηηήζεςκ, Αοημηνάηςν ηςκ Ηκδζχκ, δ Αοημφ Μεβαθεζυηδξ μ Βαζζθεφξ ηςκ
Δθθήκςκ, δ Αοημφ Μεβαθεζυηδξ μ Αοημηνάηςν ηδξ Ηαπςκίαξ, δ Αοημφ
Μεβαθεζυηδξ μ Βαζζθεφξ ηδξ Ρμοιακίαξ, μ Πνυεδνμξ ηδξ Σμονηζηήξ
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Γδιμηναηίαξ, δ Κεκηνζηή Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή ηδξ Δκχζεςξ ηςκ
μζζαθζζηζηχκ μαζεηζηχκ Γδιμηναηίχκ, ηαζ δ Αοημφ Μεβαθεζυηδξ μ
Βαζζθεφξ ηδξ Γζoοβημζθααίαξ.
Διθμνμφιεκμζ οπυ ηδξ επζεοιίαξ κά νοειίζςζζ ημκ δζάπθμοκ ηαζ ηδκ
καοζζπθμΐακ εκ ημζξ ηεκμίξ ηςκ Γανδακεθθίςκ, ηδ Θαθάζζδ, ημο Μανιανά
ηαζ ημο Βμζπυνμο, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ εκ ηδ βεκζηή μκμιαζία «ηεκά»,
εζξ ηνυπμκ χζηε κά δζαθοθαπεή, εκ ης πθαζζίς ηδξ αζθαθείαξ ηδξ
Σμονηίαξ, ηαζ ηδξ αζθαθείαξ, εκ ης. Δολείκς .Πυκης, ηςκ πανμπείςκ Κναηχκ, δ ανπή δ ηαεζενςεείζα οπυ ημο άνενμο 23· ηδξ οκεήηδξ ηδξ Δζνήκδξ
ηδξ οπμβναθείζδξ εκ Λςγάκκδ ηδ 24 Ημοθίμο 1923.
Απεθάζζζακ κά οπμηαηαζηήζςζζ ηδκ πανμφζακ φιααζζκ εζξ ηδκ
φιααζζκ ηδκ οπμβναθείζακ εκ Λςγάκκδ 24δ Ημοθίμο 1923 ηαζ δζχνζζακ ςξ
Πθδνελμοζίμοξ Αοηχκ, ήημζ.
Ζ Αοημφ Μεβαθεζυηδξ μ Βαζζθεφξ ηςκ Βμοθβάνςκ: Σμκ η, Γυηηςνα
Νίηυθαμκ Π. Νζημθάεθ, Πθδδνελμφζζμκ Τπμονβυκ, Γεκζηυκ Γναιιαηέα ημο
Τπμονβείμο ηςκ Δλςηενζηχκ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ.
Σμκ η. Πέηνμκ Νέσηςθ, Πθδνελμφζζμκ Τπμονβυκ, Γζεοεοκηήκ ηςκ
Πμθζηζηχκ

Τπμεέζεςκ

εκ

ης

Τπμονβείς

ηςκ

Δλςηενζηχκ

ηαζ

Θνδζηεοιάηςκ.
Ο Πνυεδνμξ ηδξ Γαθθζηήξ Γδιμηναηίαξ:
Σμκ η. Πχθ - Μπμκημφν, Γενμοζζαζηήκ, Μυκζιμκ Ακηζπνυζςπμκ ηδξ
Γαθθίαξ πανά ηδ Κμζκςκία ηςκ Δεκχκ, ηέςξ Πνυεδνμκ ημο Τπμονβζημφ
οιαμοθίμο, ηέςξ Τπμονβυκ ηςκ Δλςηενζηχκ, Ηππυηδκ ηδξ Λεβεχκμξ ηδξ
Σζιήξ, Πμθειζηυκ ηαονυκ.
Σμκ η. Ακνφ Πμκζυ, Πνεζαεοηήκ Έηηαηημκ ηαζ Πθδνελμφζζμκ ηδξ
Γαθθζηήξ Γδιμηναηίαξ εκ Αβηφνα, Ακχηενμκ Σαλζάνπδκ ηδξ Λεβεχκμξ ηδξ
Σζιήξ.
Ζ Αοημφ Μεβαθεζυηδξ μ Βαζζθεφξ ηδξ Μεβάθδξ Βνεηακίαξ, ηδξ
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Ηνθακδίαξ ηαζ ηςκ πένακ ηςκ Θαθαζζχκ Βνεηακζηχκ Κηήζεςκ, Αοημηνάηςν
ηςκ Ηκδζχκ. Γζά ηδκ Μεβάθδκ Βνεηακίακ, ηδκ Bυνεζμκ Ηνθακδίακ, ηαζ άπακηα
ηα ηιήιαηα ηδξ Βνεηακζηήξ Αοημηναημνίαξ ηα υπμζα δεκ είκαζ αημιζηχξ ιέθδ
ηδξ Κμζκςκίαξ ηςκ Δεκχκ.
Σμκ Δνίηζιμκ Λυνδμκ ηάκθεΰ P.C.Μ.C.Μ.P. Κμζκμαμοθεοηζηυκ
Γναιιαηέα εκ ης Ναοανπείς Αοημφ.
Γζα ηδκ

οιπμθζηείακ ηδξ Αοζηναθίαξ (COMMON WEALTH

D΄AUSTRALIE) :
Σμκ Δνίηζιμκ ηάκθετ Μεθιπμφνκ Μπνμοξ, C.Ζ.Μ.G., Ύπαημκ
Ανιμζηήκ ηδξ οιπμθζηείαξ ηδξ Αοζηναθίαξ εκ Λμκδίκς.
Ζ Αοημφ Μεβαθεζυηδξ μ Βαζζθεφξ ηςκ Δθθήκςκ.
Σμκ η. Νζηυθαμκ Πμθίηδκ, Έηηαηημκ Απεζηαθιέκμκ ηαζ Πθδνελμφζζμκ
Τπμονβυκ ηδξ Δθθάδμξ εκ Πανζζίμζξ, ηέςξ Τπμονβυκ ηςκ Δλςηενζηχκ.
Σμκ η. Ραμφθ Βζαίηα Ρςζζέηδκ, Μυκζιμκ Ακηζπνυζςπμκ ηήξ
Δθθάδμξ πανά ηή Κμζκςκία ηςκ Δεκχκ.
Ζ Αοημφ Μεβαθεζυηδξ μ Αοημηνάηςν ηδξ Ηαπςκίαξ.
Σμκ η. Ναμηάηε άημ, Εμοζαιί, Μεβαθυζηαονμκ ημο Σάβιαημξ ημο
Ακαηέθθμκημξ Ζθίμο, Πνεζαεοηήκ Έηηαηημκ ηαζ Πθδνελμοζζμκ εκ Πανζζίμζξ·
Σμκ η. Μάζζα-αηζ Υυηηα, Εμοζζί, ηεηζιδιέκμκ δζα ηδξ δεοηέναξ ηάλεςξ
ημο Σάβιαημξ ημο Ακαηέθθμκημξ Ζθίμο. Έηηαηημκ Απεζηαθιέκμκ ηαζ
Πθδνελμφζζμκ Τπμονβυκ εκ Βένκδ·

,

Ζ Αοημφ Μεβαθεζυηδξ μ Βαζζθεφξ ηδξ Ρμοιακίαξ.
Σμκ η. Νζηυθαμκ Σζημοθέζημ, Τπμονβυκ Γναιιαηέα ηδξ Δπζηναηείαξ
επί ηςκ Δλςηενζηχκ Τπμεέζεςκ.
Σμκ

η.

Κςκζηακηίκμκ

Κμκηγέζημ,

Πθδνελμφζζμκ

Τπμονβυκ,

Ακηζπνυζςπμκ ηδξ Ρμοιακίαξ πανά ηδ Δονςπασηή ηαζ ηδ Γζεεκεί Δπζηνμπή
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Γμοκάαεςξ.
Σμκ

η.

Βεζπαζζακυκ

Πέθθακ,

Έηηαηημκ

Απεζηαθιέκμκ,

ηαζ

Πθδνελμφζζμκ Τπμονβυκ εκ Υάβδ·
Ο Πνυεδνμξ ηήξ Σμονηζηήξ Γδιμηναηίαξ.
Σμκ η. Γυηηςνα Ρμοζημφ Ανάξ, Τπμονβυκ ηςκ Δλςηενζηχκ,
Βμοθεοηήκ ημο Ηζιίν.
Σμκ η. μοάκη Γααάγ Πνεζαεοηήκ Έηηαηημκ ηαζ Πθδνελμφζζμκ ηδξ
Σμονηζηήξ Γδιμηναηίαξ εκ Πανζζίμζξ.
Σμκ η. Νμοιάκ Μεκειεκηζζυβθμο, Πνεζαεοηήκ ηδξ Σμονηίαξ Γεκζηυκ
Γναιιαηέα ημο Τπμονβείμο ηςκ Δλςηενζηχκ.
Σμκ η. Αζίι Γημοκημφξ, Ακηζζηνάηδβμκ, οπανπδβυκ ημο Γεκζημφ
Δπζηεθείμο ηναημφ.
Σμκ η. Νεζιεκηίκ ακηάη, Μυκζιμκ Ακηζπνυζςπμκ ηδξ Σμονηίαξ
πανά ηδ Κμζκςκία ηςκ Δεκχκ, Βμοθεοηήκ ημο ζαάξ, Δζζδβδηήκ πανά ηή
Δπζηνμπή επί ηςκ Δζςηενζηχκ.
Ζ Κεκηνζηή Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή ηδξ Δκχζεςξ ηςκ μζζαθζζηζηχκ
μαζεηζηχκ Γδιμηναηζχκ.
Σμκ η. Μάλζιμκ Λζηαίκςθ, Μέθμξ ηδξ Κεκηνζηήξ Δηηεθεζηζηήξ
Δπζηνμπήξ ηδξ Δκχζεςξ ηςκ μζζαθζζηζηχκ μαζεηζηχκ Γδιμηναηζχκ,
Δπίηνμπμκ ημο Λαμφ επί ηςκ Δλςηενζηχκ.
Ζ Αοημφ Μεβαθεζυηδξ μ Βαζζθεφξ ηδξ Γζμοβημζθααίαξ.
Σμκ η. Ηαάκ μοιπυηζηξ, Μυκζιμκ Ακηζπηυζςπμκ ημο Βαζζθείμο ηδξ
Γζμοβημζθααίαξ πανά ηδ Κμζκςκία ηςκ Δεκχκ.
Οίηζκεξ
ακεβκςνίζεδηακ

αθμφ
ςξ

αημθμφεμοξ δζαηάλεζξ:

επέδεζλακ
κμιίιςξ

ηα

πθδνελμφζζα

ζοκηεηαβιέκα,

αοηχκ,

ζοκςιμθυβδζακ

άηζκα
ηαξ
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‘Ανενμκ πνχημκ.
Σα Τρδθά οιααθθυιεκα Μένδ ακαβκςνίγμοκ ηαζ αεααζχκμοζζ ηδκ
ανπήκ ηδξ εθεοεενίαξ ημο δζάπθμο ηαζ ηδξ εαθαζζμπθμΐαξ εκ ημζξ ηεκμίξ.
Ζ πνήζζξ ηδξ ςξ άκς εθεοεενίαξ δζαννοειίγεηαζ απυ ημφδε οπυ ηςκ
δζαηάλεςκ ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ.
ΣΜΖΜΑ I. Διπμνζηά πθμία.

.

Άνενμκ 2.
Δκ ηαζνχ εζνήκδξ, ηα ειπμνζηά πθμία εα απμθαιαάκμοζζ ηδξ
πθήνμοξ εθεοεενίαξ ημο δζάπθμο ηαζ ηδξ εαθαζζμπθμΐαξ εκ ημζξ ηεκμίξ,
ηδκ διένακ ηαζ ηδκ κφηηα, μζαζδήπμηε ηαζ ακ είκαζ αζ ζδιαίαζ ηαζ ημ θμνηίμκ
αοηχκ, άκεο μοδειζάξ δζαηοπχζεςξ, οπυ ηδκ επζθφθαλζκ ηςκ δζαηάλεςκ ημο
ηάηςεζ άνενμο 3. Οοδέκ ηέθμξ δ επζαάνοκζζξ άθθδ πθδκ εηείκςκ ηςκ
μπμίςκ δ είζπναλζξ πνμαθέπεηαζ οπυ ημο πανανηήιαημξ I ηδξ πανμφζδξ
οιαάζεςξ, εα εζζπνάηηεηαζ οπυ ηςκ Σμονηζηχκ ανπχκ επί ηςκ πθμίςκ
ημφηςκ υηακ δζαπθέμοζζκ εκ δζαιεηαημιίζεζ ηαζ άκεο ζηαειεφζεςξ εζξ ηίκα
θζιέκα ηςκ ηεκχκ.
Πνμξ δζεοηυθοκζζκ ηδξ εζζπνάλεςξ ηςκ ηεθχκ ή επζαανφκζεςκ
ημφηςκ ηα ειπμνζηά πθμία άηζκα εα δζήνπμκημ ηα ηεκά εα βκςζημπμζχζζκ
εζξ ημοξ πνάηημναξ ημο ζηαειμφ ημο πνμαθεπμιέκμο οπυ ημο άνενμο 3 ημ
υκμια, ηδκ εεκζηυηδηα, ηδκ πςνδηζηυηδηα, ημκ πνμμνζζιυκ ηαζ ηδκ
πνμέθεοζζκ αοηχκ.
Ζ πθμδβία ηαζ δ νοιμφθηδζζξ παναιέκμοζζ πνμαζνεηζηαί.
Άνενμκ 3.
Πάκ πθμίμκ εζζενπυιεκμκ εζξ ηά ηεκά εη ημο Αζβαίμο Πεθάβμοξ ή ημο
Δολείκμο Πυκημο εέθεζ ζηαειεφεζ εζξ Τβεζμκμιζηυκ ζηαειυκ πθδζίμκ ηδξ
εζζυδμο ηςκ ηεκχκ επί ης ζημπχ ημο οβεζμκμιζημφ εθέβπμο ημο
ηαεμνζγμιέκμο οπυ ηςκ Σμονηζηχκ ηακμκζζιχκ εκ ης πθαζζίς ηςκ δζεεκχκ
οβεζμκμιζηχκ

δζαηάλεςκ.

Ο

έθεβπμξ

μφημξ

εκ

πενζπηχζεζ

πθμίςκ
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ηαηεπυκηςκ

ηαεανάκ

οβεζμκμιζηήκ

πζζημπμίδζζκ

ή

πανμοζζαγυκηςκ

οβεζμκμιζηήκ αεααίςζζκ. αεααζμφζακ υηζ δεκ εθανιυγμκηαζ επ αοηχκ αζ
δζαηάλεζξ ηδξ παναβνάθμο 2, ημο πανυκημξ άνενμο, εα εηηεθήηαζ ηδκ
διένακ ηαζ ηδκ κφηηα ιεηά πάζδξ δοκαηήξ ηαπφηδημξ ηαζ ηα πθμία ηαφηα
δέμκ κα ιδ οπμαάθθςκηαζ εζξ μοδειίακ άθθδκ ζηάειεοζζκ ηαηά ηδκ
δζάνηεζακ ημο δζάπθμο αοηχκ δζα ηςκ ηεκχκ.
Σα πθμία εθ' ςκ οπάνπμοζζ ηνμφζιαηα πακχθμοξ, πμθέναξ, ηίηνζκμο
πονεηημφ, ελακεδιαηζημφ ηφθμο ή εοθμβίαξ, ή εθ΄ ςκ εζδιεζχεδζακ ημζαφηα
ηνμφζιαηα πνμ δζαζηήιαημξ αναποηένμο ημο επηαδιένμο, ςξ ηαζ ηα πθμία
άηζκα απέπθεοζακ εη θζιέκμξ ιειμθοζιέκμο πνμ δζαζηήιαημξ αναποηένμο
ηςκ πέκηε εζημζζηεηναχνςκ, εέθμοζζ ζηαειεφεζ εζξ ημκ οβεζμκμιζηυκ ζηαειυκ ημκ ζδιεζμφιεκμκ εκ ηδ πνμδβμοιέκδ, παναβνάθς ζκα παναθάαςζζ
ημοξ οβεζμκμιζημφξ θφθαηαξ ημοξ μπμίμοξ αζ ημπζηαί ανπαί ήεεθμκ ηοπυκ
μνίζδ. Οοδέκ ηέθμξ ή επζαάνοκζζξ εέθεζ εζζπνάηηεζεαζ επί ης θυβς, μζ δε
θφθαηεξ δέμκ κά απμαζαάγςκηαζ εζξ ηζκα οβεζμκμιζηυκ ζηαειυκ εζξ ηδκ
έλμδμκ ηχκ ηεκχκ.
Άνενμκ 4.
Δκ ηαζνχ πμθέιμο, ηδξ Σμονηίαξ ιδ μφζδξ ειπμθέιμο, ηα ειπμνζηά
πθμία, μζακδήπμηε ηαζ ακ χζζκ δ ζδιαία ηαζ ημ θμνηίμκ αοηχκ, εα
απμθαιαάκςζζ ηδξ εθεοεενίαξ ημο δζάπθμο ηαζ ηδξ καοζζπθμΐαξ εκ ημζξ
ηεκμίξ οπυ ημοξ υνμοξ ημοξ πνμαθεπμιέκμοξ οπυ ηςκ άνενςκ 2 ηαζ 3.
Άνενμκ 5.
Δκ ηαζνχ πμθέιμο, ηδξ Σμονηίαξ μφζδξ ειπμθέιμο, ηα ειπμνζηά
πθμία ηα ιδ ακήημκηα εζξ Κνάημξ ειπυθειμκ έκακηζ ηδξ Σμονηίαξ εα
απμθαιαάκςζζκ ηδξ εθεοεενίαξ ημο δζάπθμο ηαζ ηδξ καοζζπθμΐαξ εκ ημζξ
ηεκμίξ οπυ ημκ υνμκ κα ιδ αμδεχζζ ηαη΄μοδέκα ηνυπμκ ημκ επενυκ.
Σα πθμία ηαφηα εα εζζένπςκηαζ ηαηά ηδκ διένακ εζξ ηα ηεκά μ δε
δζάπθμοξ αοηχκ εα πναβιαημπμζήηαζ δζα ηδξ μδμφ ήηζξ εκ εηάζηδ
πενζπηχζεζ εα οπμδεζηκφεηαζ αοημίξ οπυ ηςκ Σμονηζηχκ ανπχκ.
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Άνενμκ 6.
Έκ δ πενζπηχζεζ δ Σμονηία εα εεεχνεζ εαοηήκ απεζθμφιεκδκ
δζ΄επζηεζιέκμο ηζκδφκμο πμθέιμο, δ εθανιμβή ηςκ δζαηάλεςκ ημο άνενμο 2
εα ελδημθμφεεζ ιμθμκημφημ, πθήκ ημο υηζ ηα πθμία εα ήζακ οπμπνεςιέκα
κα εζζένπςκηαζ εζξ ηα ηεκά ηαηά ηδκ διένακ, ηαζ ημο υηζ μ δζάπθμοξ αοηχκ
εα χθεζθεκ κα πναβιαημπμζείηαζ δζα ηδξ μδμφ ηδξ ηαεμνζγμιέκδξ εκ εηάζηδ
πενζπηχζεζ οπυ ηςκ Σμονηζηχκ ανπχκ.
Ζ πθμδβία εα ήημ δοκαηυκ εκ ηδ πενζπηχζεζ ηαφηδ κα ηαηαζηή
οπμπνεςηζηή αθθά άκεο αιμζαήξ.
Άνενμ 7.
Ο υνμξ «ειπμνζηά πθμία» εθανιυγεηαζ εθ υθςκ ηςκ πθμίςκ εζξ ηα
μπμία δεκ αθμνά ημ ηιήια ΗΗ ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ.
ΣΜΖΜΑ ΗΗ Πμθειζηά πθμία
Άνενμκ 8.
Δπί ης ηέθεζ ηδξ πανμφζδξ, οιαάζεςξ, μ εθανιμζηέμξ ηαεμνζζιυξ
ηςκ πμθειζηχκ πθμίςκ ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ αοηχκ, ςξ ηαζ μ ηνυπμξ
οπμθμβζζιμφ ηςκ εηημπζζιάηςκ, είκαζ μζ πενζεπυιεκμζ εκ ης πανανηήιαηζ ΗΗ
ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ.
Άνενμκ 9.
Σα αμδεδηζηά πθμία ημο πμθειζημφ καοηζημφ ηα εζδζηχξ καοπδβδιέκα
δζά ηδκ ιεηαθμνάκ ηςκ ηαοζίιςκ οθχκ, οβνχκ ή υπζ, δεκ εα οπμπνεμφκηαζ
εζξ ηδκ πνμεζδμπμίδζζκ ηδκ πνμαθεπμιέκδκ οπυ ημο άνενμο 13 ηαζ δεκ εα
οπμθμβίγςκηαζ

δζά

ημκ

οπμθμβζζιυκ

ηςκ

εηημπζζιάηςκ

ηςκ

οπμααθθμιέκςκ εζξ πενζμνζζιυκ δοκάιεζ ηςκ άνενςκ 14 ηαζ 18, οπυ ημκ
υνμκ υπςξ δζαπθέςζζκ ιειμκςιέκμξ ηα ηεκά. Δκ ημφημζξ εα ελμιμζμφκηαζ
πνμξ ηα πμθειζηά πθμία υζμκ αθμνά ημοξ θμζπμφξ μνμφξ ημο δζάπθμο.
Σα αμδεδηζηά πθμία ηα πνμαθεπυιεκα οπυ ηδξ πνμδβμοιέκδξ
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παναβνάθμο δεκ εα δφκακηαζ κα επςθεθμφκηαζ ηδξ ςξ άκς ελαζνέζεςξ εζξ
ιή ακ μ μπθζζιυξ ηςκ δεκ ζοιπενζθαιαάκεζ · υζμκ αθμνά ηυ πονμαμθζηυκ
ηαηά πθευκηςκ ζηυπςκ, πθείμκα ηςκ δομ πονμαμθςκ δζαιεηνήιαημξ 105
π.ι·ηαη' άκχηαημκ υνζμκ. υζμκ αθμνά ηυ πονμδμθζημκ ηαηά εκαενίςκ
ζηυπςκ, πθείμκαξ ηςκ δφμ ζοζηεοχκ δζαιεηνήιαημξ 75 π.ι ηαη ακχηαημκ
ακχηαημκ υνζμκ.
Άνενμκ 10.
Δκ ηαζνχ εζνήκδξ, ηα εθαθνά ζηάθδ επζθακείαξ, ηα ιζηνά πθμία
ιάπδξ ηαζ ηα αμδεδηζηά πθμία, είηε ακήηςζζκ εζξ πανμπείμοξ ημο Δολείκμο
Πυκημο Γοκάιεζξ είηε ιδ, μζαδήπμηε ηαζ ακ είκαζ δ ζδιαία αοηχκ εα
απμθαιαάκςζζ ηδξ εθεοεενίαξ ημο δζάπθμο εκ ημζξ ηεκμίξ άκεο μοδεκυξ
ηέθμοξ ή άθθδξ ηζκυξ επζαανφκζεςξ, οπυ ημοξ υνμοξ ημοξ πνμαθεπμιέκμοξ
οπυ ηςκ ηάηςεζ άνενςκ 13 ηαζ επμιέκςκ.
Σα πμθειζηά ζηάθδ ηα ιδ οπαβυιεκα εζξ ηαξ ηαηδβμνίαξ πενί ςκ δ
πνμδβμφιεκδ πανάβναθμξ δεκ εα δζηαζμφηαζ κα δζαπθέςζζ ηα ηεκά εζ ιδ
οπυ ημοξ εζδζημφξ υνμοξ ημοξ πνμαθεπμιέκμοξ οπυ ηςκ άνενςκ 11 ηαζ 12.
Άνενμκ 11.
Δπζηνέπεηαζ μ δζάπθμοξ ηςκ ηεκχκ εζξ πθμία βναιιήξ εηημπίζιαημξ
ακςηένμο ημο πνμαθεπμιέκμο οπυ ηδξ πνχηδξ παναβνάθμο άνενμο 14,
ακήημκηα εζξ πανμπείμοξ ημο Δολείκμο Πυκημο Γοκάιεζξ, οπυ ημκ υνμκ
υπςξ ηα πθμία ηαφηα δζένπςκηαζ ηα ηεκά εκ πνμξ εκ ζοκμδεουιεκα οπυ
δομ ηαη΄ακχηαημκ υνζςκ ημνπζθθζηχκ.
Άνενμκ 12.
Σα οπμανφπζα ηςκ πανυπεζςκ ημο Δολείκμο Πυκημο Γοκάιεςκ ηα
καοπδβδεέκηα ή αβμναζεέκηα εηηυξ ηδξ εαθάζζδξ ηαφηδξ, εά έπςζζ ημ
δζηαίςια κα ·δζαπθέςζζκ ηά ηεκά ίκα ιεηααχζζκ εζξ ηδκ αάζζκ ηςκ, εθυζμκ
εδυεδ ·εκ ηαζνχ ης δέμκηζ πνμεζδμπμίδζζξ εζξ ηδκ Σμονηίακ πενί ηδξ
εκάνλεςξ ηδξ καοπδβήζεςξ ή πενί ηδξ αβμνάξ αοηχκ.
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Σα οπμανφπζα ηα ακήημκηα εζξ ηαξ νδεείζαξ δοκάιεζξ εα δφκακηαζ
επίζδξ κα δζαπθέςζζκ ηα ηεκά ίκα επζζηεοαζεχζζκ εζξ καοπδβεία ηείιεκα
εηηυξ ηδξ εαθάζζδξ ηαφηδξ οπυ ημκ υνμκ υπςξ δίδςκηαζ εζξ ηδκ Σμονηίακ
αηνζαείξ πενί ημφημο πθδνμθμνίαζ.
Δκ εηαηένα πενζπηχζεζ, ηα οπμανφπζα δέμκ κα πθέςζζκ εκ διένα ηαζ
εκ επζθακεία ηαζ κα δζένπςκηαζ δζα ηςκ ηεκχκ ιειμκςιέκςξ.
Άνενμκ 13.
Γζα ημκ δζάπθμοκ ηςκ ηεκχκ οπυ πμθειζηχκ ζηαθχκ δέμκ κα
δίδεηαζ πνμεζδμπμίδζζξ εζξ ηδκ Σμονηζηήκ Κοαένκδζζκ δζά ηδξ δζπθςιαηζηήξ
μδμφ. Ζ ηακμκζηή πνμεεζιία ηδξ πνμεζδμπμζήζεςξ εα είκαζ μηηαήιενμξ,
αθθά είκαζ εοηηαίμκ υπςξ, δζά ηαξ Γοκάιεζξ ηαξ ιδ πανμπείμοξ ημο Δολείκμο
Πυκημο, δ πνμεεζιία αολδεή εζξ δεηαπεκεήιενμκ. Δκ ηή πνμεζδμπμζήζεζ εα
δδθμφηαζ μ πνμμνζζιυξ, ημ υκμια, μ ηφπμξ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ ζηαθχκ ςξ
ηαζ δ διενμιδκία ημο δζάπθμο δζα ηδκ ιεηάααζζκ ηαζ, εάκ ζοκηνέπεζ θυβμξ,
δζα ηδκ επζζηνμθήκ. Πάζα ιεηααμθή διενμιδκίαξ δέμκ κά απμηεθέζδ,
ακηζηείιεκμκ ηνζήιενμο πνμεζδμπμζήζεςξ.
Ζ είζμδμξ εζξ ηα ηεκά δζα ημκ δζάπθμοκ ιεηααάζεςξ δέμκ κα
θαιαάκδ πχνακ εκηυξ πεκεδιένμο πνμεεζιίαξ απυ ηδξ διενμιδκίαξ ηδξ
ηαεμνζγμιέκδξ εκ ηδ ανπζηή πνμεζδμπμζήζεζ. Μεηά ηδκ θήλζκ ηδξ πνμεεζιίαξ
ηαφηδξ, δέμκ κα δίδεηαζ εηένα πνμεζδμπμίδζζξ οθ' μοξ υνμοξ ηαζ δ ανπζηή
ημζαφηδ.
Καηά ηδκ δζάνηεζακ ημο δζάπθμο μ ανπδβυξ ηδξ καοηζηήξ δοκάιεςξ
δέμκ κα βκςζημπμζήζδ, πςνίξ κά ακαβηαζεή κα .ζηαειεφζδ, εζξ έκα
ζδιαημθμνζηυκ ζηαειυκ εζξ ηδκ είζμδμκ ηςκ Γανδακεθθίςκ ή ημο
Βμζπυνμο, ηδκ αηνζαή ζφκεεζζκ ηή οπ αοηυκ δοκάιεςξ.
Άνενμκ 14.
To ακχηαημκ υνζμκ ζοκμθζημφ εηημπίζιαημξ απαζχκ ηςκ λέκςκ
καοηζηχκ δοκάιεςκ ηςκ δοκαιέκςβ κα εονίζηςκηαζ οπυ δζαιεηαηυιζζζκ εκ
ημζξ ηεκμίξ, δέμκ κα ιδ οπενααίκδ ημοξ 15.000 ηυκκμοξ, πθδκ ηςκ
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πενζπηχζεςκ ηςκ πνμαθεπμιέκςκ οπυ ημο άνενμο 11 ηαζ πανανηήιαημξ
III ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ.
Δκ ημφημζξ αζ πενί ςκ δ πνμδβμοιέκδ πανάβναθμξ δοκάιεζξ δέμκ κα
ιδ πενζθαιαάκμοκ πενζζζυηενα ηςκ 9 ζηαθχκ.
Γεκ εα ζοκοπμθμβίγμκηαζ επίζδξ εκ ης εηημπίζιαηζ ημφης ηα
πμθειζηά ζηάθδ ηά ακήημκηα εζξ πανυπεζμοξ ή ιδ ημο Δολείκμο Πυκημο
Γοκάιεζξ,

άηζκα

ζοιθχκςξ

πνμξ

ηαξ

δζαηάλεζξ

ημο

άνενμο

17,

επζζηέπημκηαζ θζιέκα ηζκά ηχκ ηεκχκ.
Γεκ εα ζοκοπμθμβίγμκηαζ επίζδξ εκ ης εηημπίζιαηζ ημφης ηα
πμθειζηά ζηάθδ άηζκα εα είπμκ οπμζηή ααανίακ ηαηά ημκ δζάπθμοκ. ηα
ζηάθδ ηαφηα εά οπμαάθθςκηαζ, ηαηά ηδκ δζάνηεζακ ηδξ επζζηεοήξ εζξ ηαξ
εζδζηάξ δζαηάλεζξ ηδξ αζθαθείαξ ηαξ εηδζδμιέκαξ οπυ ηδξ Σμονηίαξ.
Άνενμκ 15
Σα εκ δζαιεηαημιίζεζ δζά ηςκ ηεκχκ πμθειζηά ζηάθδ δεκ εα
δφκακηαζ εκ μοδειία πενζπηχζεζ κα πνδζζιμπμζχζζκ ηα αενυπθμζα άηζκα
εκδεπμιέκςξ εα έθενμκ.
Άνενμκ 16
Σα εκ δζαιεηαημιίζεζ δζά ηςκ ηεκχκ πμθειζηά ζηάθδ δέμκ κα ιδ
παναιέκςζζκ εκ ημζξ ηεκμίξ πένακ ημο ακαβηαίμο, δζά ηδκ εηηέθεζζκ ημο
δζάπθμο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ, ελαζνμοιέκδξ ηδξ πενζπηχζεςξ ααανίαξ ή
εαθαζζίμο αηοπήιαημξ.
Άνενμκ 17.
Αζ δζαηάλεζξ ηςκ πνμδβμοιέκςκ άνενςκ δεκ εα δφκακηαζ εκ μοδειζά
πενζπηχζεζ κα πανειπμδίζςζζ καοηζηήκ δφκαιζκ μζμοδήπμηε εηημπίζιαημξ
ηαζ μζαζδήπμηε ζοκεέζεςξ, κά πνμαή, ηδ, πνμζηθήζεζ ηδξ Σμονηζηήξ
Κοαενκήζεςξ, εζξ επίζηερζκ αανμθνμζφκδξ πενζςνζζιέκδξ δζανηείαξ εζξ
ηζκα θζιέκα ηςκ ηεκχκ. Ζ δφκαιζξ αφηδ δέμκ κα εβηαηαθείρδ ηα ηεκά δζα
ηδξ αοηήξ μδμφ δξ επμζήζαημ πνήζζκ δζά ημκ είζπθμοκ, εηηυξ εάκ εονίζηεηαζ
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οπυ ηαξ ζοκεήηαξ ηαξ απαζημοιέκαξ δζα ημκ εκ δζαιεηαημιίζεζ δζάπθμοκ
αοηήξ δζα ηςκ ηεκχκ, ζοιθχκςξ πνμξ ηαξ δζαηάλεζξ ηςκ άνενςκ 10, 14
ηαζ 18.
Άνενμκ 18.
1. Σμ εηηυπζζια ημ μπμίμκ αζ ιδ πανυπεζμζ ημο Δολείκμο Πυκημο
Γοκάιεζξ δφκακηαζ ζοκμθζηχξ κα έπςζζκ εκ ηαζνχ εζνήκδξ εκ ηδ εαθάζζδ
ηαφηδ πενζμνίγεηαζ ηαηά ημκ ελήξ ηνυπμκ:
α.

Δλαζνμοιέκδξ ηδξ πενζπηχζεςξ ηδξ πνμαθεπμιέκδξ

οπυ ηδξ αημθμφεμο παναβνάθμο α, ημ ζοκμθζηυκ εηηυπζζια ηςκ νδεεζζχκ
Γοκάιεςκ δεκ εα οπενααίκδ ημφξ 30.000 ηυκκμοξ.
α.

Δκ ηδ πενζπηχζεζ ηαε' δκ, εκ μζαδήπμηε ζηζβιή ημ

εηηυπζζια ημο ζζπονμηένμο ζηυθμο ημο Δολείκμο Πυκημο ήεεθεκ οπεναή
ημοθάπζζημκ ηαηά 10.000 ηυκκμοξ ημ εηηυπζζια ημο

ζζπονμηένμο εκ ηδ

εαθάζζδ ηαφηδ ζηυθμο ηαηά ηδκ διενμιδκίακ ηδξ οπμβναθήξ ηδξ
πανμφζδξ οιαάζεςξ, ημ ζοκμθζηυκ εηηυπζζια ηςκ 30.000 ηυκκςκ, ημ
ακαθενυιεκμκ εζξ ηδκ πανάβναθμκ α, εέθεζ αολδεή ακαθυβςξ ιέπνζ ημο
μνίμο ηςκ 45.000 ηυκκςκ. Δπί ης ζημπχ ημφης, εηάζηδ πανυπεζμξ Γφκαιζξ
εα ακαημζκχκδ ζοιθχκςξ πνμξ ημ πανάνηδια ΗΗ ηδξ πανμφζδξ
οιαάζεςξ, εζξ ηδκ Σμονηζηήκ Κοαένκδζζκ, ηδκ 1δκ Ηακμοανίμο ηαζ ηδκ 1δκ
Ημοθίμο εηάζημο έημοξ, ημ ζοκμθζηυκ εηηυπζζια ημο εκ Δολείκς Πυκης
ζηυθμο ηδξ, δ δε Σμονηζηή Κοαένκδζζξ εέθεζ κα δζααζαάγεζ ηδκ πθδνμθμνίακ
ηαφηδκ εζξ ηα θμζπά Τρδθά οιααθθυιεκα Μένδ, ςξ ηαζ εζξ ημκ Γεκζηυκ
Γναιιαηέα ηδξ Κμζκςκίαξ ηςκ Δεκχκ.
β.

Σμ εηηυπζζια ημ μπμίμκ ιζα μζαδήπμηε ιδ πανυπεζμξ

Γφκαιζξ εα έπδ ηδκ εοπένεζακ κα έπδ εκ ης Δολείκς Πυκης, εα πενζμνίγεηαζ
εζξ ηα 2/3 ημο ζοκμθζημφ εηημπίζιαημξ ημο πνμαθεπμιέκμο οπυ ηςκ
ακςηένς παναβνάθςκ α ηαζ α.
δ.

Δκ ημφημζξ εκ δ πενζπηχζεζ ιζα ή πθείμκεξ ιδ πανυπεζμζ

ημο Δολείκμο Πυκημο Γοκάιεζξ εα επεεφιμοκ κα απμζηείθςζζκ επί
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ακενςπζζηζηχ ζημπχ καοηζηάξ δοκάιεζξ εζξ ηδκ εάθαζζακ ηαφηδκ, αζ
δοκάιεζξ αφηαζ, ςκ ημ ζφκμθμκ δέμκ εκ μοδειζά οπμεέζεζ κα ιδ οπενααίκδ
ημοξ 8.000 ηυκκμοξ, εα βίκςκηαζ δεηηαί υπςξ εζζένπμκηαζ εζξ ημκ Δφλεζκμκ
Πυκημκ, άκεο ηδξ πνμεζδμπμζήζεςξ ηδξ πνμαθεπμιέκδξ οπυ ημο άνενμο 13
ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ, ηαηυπζκ αδείαξ πανεπμιέκδξ οπυ ηδξ Σμονηζηήξ
Κοαενκήζεςξ οπυ ημοξ αημθμφεμοξ υνμοξ: Δάκ ημ ζοκμθζηυκ εηηυπζζια ημ
πνμαθεπυιεκμκ οπυ ηςκ ςξ άκς α ηαζ α παναβνάθςκ δεκ έπεζ
ζοιπθδνςεή ηαζ δεκ πνυηεζηαζ κα βίκδ οπένααζζξ ημφημο οπυ ηςκ
δοκάιεςκ ηςκ μπμίςκ γδηείηαζ δ απμζημθή, δ Σμονηζηή Κοαένκδζζξ εα
πανέπδ ηδκ εκ θυβς άδεζακ ημ ηαπφηενμκ ιεηά ηδκ θήρζκ ηδξ αζηήζεςξ ήηζξ
ήεεθε ηδ οπμαθδεή. εάκ ημ πενί μο μ θυβμξ ζοκμθζηυκ εηηυπζζια έπδ ήδδ
πνδζζιμπμζδεή, ή εάκ πνυηεζηαζ κα βίκεζ οπένααζζξ ημφημο οπυ ηςκ
Γοκάιεςκ ςκ εγδηήεδ δ απμζημθή, δ Σμονηζηή Κοαένκδζζξ εα ημζκμπμζήζδ
αιέζςξ ηδκ αίηδζζκ αδείαξ εζξ ηα θμζπάξ πανμπείμοξ ημο Δολείκμο Πυκημο
Γοκάιεζξ, ηαζ εάκ αζ Γοκάιεζξ αφηαζ, δεκ πνμαάθθμοκ ακηίννδζζκ εκηυξ 24
ςνχκ απυ ηδξ ημζκμπμζήζεςξ, δ Σμονηζηή Κοαένκδζζξ εα βκςζημπμζή εζξ
ηαξ εκδζαθενμιέκαξ Γοκάιεζξ εκηυξ ςθεθίιμο πνμεεζιίαξ ηεζζανάημκηα
μηηχ ημοθάπζζημκ ςνχκ ηδκ ζοκέπεζακ δκ εα ήεεθεκ απμθαζίζεζ κα δχζδ
εζξ ηδκ αίηδζίκ ηςκ.
Πάζα ιεηαβεκεζηένα είζμδμξ εζξ ημκ Δφλεζκμκ Πυκημκ καοηζηχκ δοκάιεςκ ηςκ ιδ πανυπεζςκ Γοκάιεςκ δεκ εα εηηεθήηαζ εζ ιδ εκ ημζξ δζαεεζίιμζξ μνίμζξ ημο ζοκμθζημφ εηημπίζιαημξ ημο πνμαθεπμιέκμο οπυ ηςκ
ςξ άκς α' ηαζ α' παναβνάθςκ.
2.

Οζμζδήπμηε ηαζ ακ είκαζ μ ζημπυξ ηδξ πανμοζίαξ αοηχκ εκ ης

Δολείκς Πυκης, ηα πμθειζηά ζηάθδ ηςκ ιδ πανυπεζςκ Γοκάιεςκ δεκ εα
δφκακηαζ κα παναιέκςζζκ εκ αοηχ πένακ ηςκ είημζζ ηαζ ιζαξ διενχκ.
Άνενμκ 19.
Δκ ηαζνχ πμθέιμο, ηδξ Σμονηίαξ ιδ μφζδξ ειπμθέιμο ηα πμθειζηά
πθμία εα απμθαιαάκμοκ απμθφημο εθεοεενίαξ δζάπθμο ηαζ καοζζπθμίαξ εκ
ημζξ ηεκμίξ οπυ υνμοξ μιμίμοξ πνμξ ημοξ ζοκμιμθμβδ- εέκηαξ εκ ημζξ
άνενμζξ 10 έςξ 18.
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Δκ ημφημζξ εα απαβμνεφεηαζ εζξ ηα πμθειζηά πθμία πάζδξ ειπμθέιμο
Γοκάιεςξ κα δζαπθέςζζ ηα ηεκά, ελαζνμοιέκςκ ηςκ πενζπηχζεςκ ηςκ
οπαβμιέκςκ εζξ ηδκ εθανιμβήκ ημο άνενμο 25 ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ,
ςξ ηαζ ηδξ πενζπηχζεςξ ζοκδνμιήξ πανεπμιέκδξ εζξ Κνάημξ υπεν εβέκεημ
εφια επζεέζεςξ, δοκάιεζ οκεήηδξ αιμζααίαξ ζοκδνμιήξ οπμπνεμφζδξ ηδκ
Σμονηίακ, ζοκμιμθμβδεείζδξ εκ ηςκ πθαζζίς ημο οιθχκμο ηδξ Κμζκςκίαξ
ηςκ Δεκχκ, ηαηαπςνδεείζδξ ηαζ δδιμζζεοεείζδξ ζοιθχκςξ πνμξ ηαξ
δζαηάλεζξ ημο άνενμο 18 ημο εκ θυβς οιθχκμο.
Δζξ ηαξ ελαζνεηζηάξ πενζπηχζεζξ ηαξ πνμαθεπμιέκαξ οπυ ηδξ πνμδβμοιέκδξ παναβνάθμο δεκ εα εθανιυγςκηαζ μζ εκ ημζξ άνενμζξ 10 έςξ 18
ζδιεζμφιεκμζ πενζμνζζιμί.
Πανά ηδκ απαβυνεοζζκ δζάπθμο ηδκ δζαηοπςεείζακ εζξ ηδκ ςξ άκς
πανάβναθμκ 2, ηα πμθειζηά πθμία ηςκ ειπμθέιςκ Γοκάιεςκ πανυπεζςκ ή
ιδ ημο Δολείκμο Πυκημο ηα απμπςνζζιέκα ηδξ αάζεςξ ελ δξ ελανηχκηαζ εα
είκαζ εθεφεενα κα επακαπθεφζςζζκ εζξ ημοξ εκ θυβς θζιέκαξ.
Απαβμνεφεηαζ εζξ ηα ειπυθεια πμθειζηά ζηάθδ κα πνμααίκςζζκ εζξ
μζακδήπμηε αζπιαθςζίακ, κα ελαζηχζζ ημ δζηαίςια επζζηέρεςξ ηαζ κα
πνμααίκςζζκ εζξ μζακδήπμηε επενζηήκ πνάλζκ εκηυξ ηςκ ηεκχκ.
Άνενμκ 20.
Δκ ηαζνχ πμθέιμο, ηδξ Σμονηίαξ μφζδξ ειπμθέιμο, αζ δζαηάλεζξ ηςκ
άνενςκ 10 έςξ 18 δεκ εα εθανιυγςκηαζ- μ δζάπθμοξ ηςκ πμθειζηχκ
ζηαθχκ εα επαθίεηαζ ελ μθμηθήνμο εζξ ηδκ δζάεεζζκ ηδξ Σμονηζηήξ
Κοαενκήζεςξ.
Άνενμκ 21.
Δκ δ πενζπηχζεζ δ Σμονηία εα εεεχνεζ εαοηήκ απεζ- θμοιέκδκ οπυ
ημο επζηεζιέκμο ηζκδφκμο πμθέιμο εα είπεκ ημ δζηαίςια κα εθανιυζδ ηαξ
δζαηάλεζξ ημο άνενμο 20 ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ.
Σα πμθειζηά πθμία άηζκα αθμφ δζέπθεοζακ ηα ηεκά, πνμ ηδξ
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πνήζεςξ οπυ ηδξ Σμονηίαξ ηδξ εοπενείαξ δκ ηδ πανέπεζ δ πνμδβμοιέκδ
πανάβναθμξ ήεεθμκ μφης εονεεή απμηεπςνζζιέκα ηςκ αάζεςκ εζξ αξ είκαζ
πνμζηεημθθδιέκα εα δφκακηαζ κα επακαπθεφζςζζκ εζξ ημοξ θζιέκαξ
ημφημοξ. Δκκμείηαζ εκ ημφημζξ υηζ δ Σμονηία εα δφκαηαζ κα ιδ πανάζπδ ημ
δζηαίςια ημφημ εζξ ηα πθμία ημο Κνάημοξ εηείκμο ημο μπμίμο δ ζηάζζξ εα
είπε πνμηαθέζδ ηδκ εθανιμβήκ ημο πανυκημξ άνενμο.
Δκ δ πενζπηχζεζ δ Σμονηζηή Κοαένκδζζξ, ήεεθε πμζήζεζ πνήζζκ ηδξ
εοπενείαξ δκ ηδ πανέπεζ δ ςξ άκς πνχηδ πανάβναθμξ εα απεοεφκδ
ακαημίκςζζκ επί ης ηέθεζ ημφης εζξ ηα Τρδθά οιααθθυιεκα Μένδ ςξ ηαζ
εζξ ημκ Γεκζηυκ Γναιιαηέα ηδξ Κμζκςκίαξ ηςκ Δεκχκ.
Ακ ημ οιαμφθζμκ ηδξ Κμζκςκίαξ ηςκ Δεκχκ δζα πθεζμρδθίαξ ηςκ
δφμ ηνίηςκ απμθαζίζδ υηζ ηα ιέηνα ηα μφης θδθεέκηα οπυ ηδξ Σμονηίαξ
δεκ δζηαζμθμβμφκηαζ, ηαζ εάκ ημζαφηδ είκαζ επίζδξ δ βκχιδ ηδξ πθεζμρδθίαξ
ηςκ Τρδθχκ οιααθθμιέκςκ Μενχκ ηςκ οπμβναράκηςκ ηδκ πανμφζακ
φιααζζκ, δ Σμονηζηή Κοαένκδζζξ οπμπνεμφηαζ κα ακαηαθέζδ ηα εκ θυβς
ιέηνα ςξ ηαζ εηείκα άηζκα ήεεθμκ θδθεή δοκάιεζ ημο άνενμο 6 ηδξ
πανμφζδξ οιαάζεςξ.
Άνενμκ 22.
Σα πμθειζηά πθμία εθ' ςκ οπάνπμοκ ηνμφζιαηα πακχ- θμοξ,
πμθέναξ, ηίηνζκμο πονεημφ, ελακεδιαηζημφ ηφθμο ή εοθμβίαξ, ή εθ' ςκ
ελεδδθχεδζακ ημζαφηα ηνμφζιαηα πνμ δζαζηήιαημξ αναποηένμο ηςκ επηά
διενχκ, ςξ ηαζ ηα πθμία άηζκα απέπθεοζακ εη ιειμθοζιέκμο θζιέκμξ πνμ
δζαζηήιαημξ αναποηένμο ηςκ πέκηε εζημζζηεηναχνςκ δέμκ κα δζαπθέςζζκ
ηα ηεκά οπυ ηάεανζζκ ηαζ κα εθανιυγςζζκ δζα ηςκ επί ημο πθμίμο ιέζςκ
ηα ακαβηαία πνμθοθαηηζηά ιέηνα πνμξ απμθοβήκ πάζδξ εκδεπμιέκδξ
ιμθφκζεςξ ηςκ ηεκχκ.
ΣΜΖΜΑ III Αενμζηάθδ
Άνενμκ 23.
Δπί ης ζημπχ κα ελαζθαθίζδ ηδκ δζέθεοζζκ ηςκ πμθζηζηχκ
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αενμζηαθχκ ιεηαλφ ηδξ Μεζμβείμο ηαζ ημο Δολείκμο Πυκημο δ Σμονηζηή
Κοαένκδζζξ εα ηαεμνίζδ εηηυξ ηςκ απδβμνεοιέκςκ γςκχκ ηςκ ηεκχκ,
ηαξ εκαενίμοξ μδμφξ ηαξ πνμμνζγμιέκαξ δζα ηδκ δζέθεοζζκ ηαφηδκ . ηα
πμθζηζηά αενμζηάθδ εα δφκακηαζ κα πνδζζιμπμζχζζ ηαξ μδμφξ ηαφηαξ
ηαηυπζκ πνμεζδμπμζήζεςξ ηνζχκ διενχκ πνμξ ηδκ Σμονηζηήκ Κοαένκδζζκ
δζα ηαξ εηηάηημοξ πηήζεζξ, ηαζ δζα ηαξ πηήζεζξ ηαηηζηχκ ζοβημζκςκζχκ
ηαηυπζκ

βεκζηήξ

πνμεζδμπμζήζεςξ,

πενζεπμφζδξ

ηαξ

διενμιδκίαξ

δζεθεφζεςξ.
Αθ' εηένμο, πανά ηδκ επακμπφνςζζκ ηςκ ηεκχκ, δ Σμονηζηή Κοαένκδζζξ εα πανέπδ ηαξ ακαβηαίαξ εοημθίαξ δζα ηδκ δζέθεοζζκ εκ πάζδ
αζθαθεία ηςκ πμθζηζηχκ αενμζηαθχκ εζξ α επεηνάπδ, ζοιθχκςξ πνμξ ημκ
αενμπμνζηυκ ηακμκζζιυκ ημκ ζζπφμκηα εκ Σμονηία, κα οπενίπηακηαζ ημο
ημονηζημφ εδάθμοξ ιεηαλφ Δονχπδξ ηαζ Αζίαξ. Γζα ηδκ πενίπηςζζκ ηαε' δκ
άδεζα πηήζεςξ ήεεθε παναζπεεή δ αημθμοεδηέα μδυξ εκ ηδ γχκδ ηςκ
ηεκχκ εα ηαεμνίγεηαζ πενζμδζηχξ.
ΣΜΖΜΑ IV Γεκζηαί δζαηάλεζξ
Άνενμκ 24.
Αζ ανιμδζυηδηεξ ηδξ Γζεεκμφξ Δπζηνμπήξ ηδξ ζοζηαεείζδξ δοκάιεζ
ηδξ οιαάζεςξ ηδξ αθυνςζδξ ημ ηαεεζηχξ ηςκ ηεκχκ, οπυ διενμιδκίακ
24 Ημοθίμο 1923, ιεηααζαάγμκηαζ εζξ ηδκ Σμονηζηήκ Κοαένκδζζκ.
Ζ Σμονηζηή Κοαένκδζζξ ακαθαιαάκεζ ηδκ οπμπνέςζζκ κα ζοβηεκηνχκδ ηαξ ζηαηζζηζηάξ ηαζ κα πανέπδ ηαξ πθδνμθμνίαξ ηαξ ζπεηζηάξ πνμξ
ηδκ εθανιμβήκ ηςκ άνενςκ 11, 12, 14 ηαζ 18.
Οθείθεζ κα επαβνοπκή δζα ηδκ εηηέθεζζκ πάζδξ δζαηάλεςξ ηδξ
πανμφζδξ οιαάζεςξ αθμνχζδξ ημκ δζάπθμοκ ηςκ πμθειζηχκ ζηαθχκ
δζα ηςκ ηεκχκ.
Άια ηδ πνμεζδμπμζήζεζ πενί ιέθθμκημξ δζάπθμο δζα ηςκ ηεκχκ λέκδξ καοηζηήξ δοκάιεςξ, δ Σμονηζηή Κοαένκδζζξ εα βκςζημπμζή εζξ ημοξ εκ
Αβηφνα ακηζπνμζχπμοξ ηςκ Τρδθχκ οιααθθμιέκςκ Μενχκ ηδκ ζφκεεζζκ

- 16 -

ηδξ δοκάιεςξ ηαφηδξ, ημ εηηυπζζια, ηδκ πνμαθεπμιέκδκ διενμιδκίακ ηδξ
εζζυδμο αοηήξ εζξ ηα ηεκά ηαζ ακ ζοκηνέπδ θυβμξ ηδκ πζεακήκ διενμιδκίακ
ηδξ επζζηνμθήξ αοηήξ.
Ζ Σμονηζηή Κοαένκδζζξ εα απεοεφκδ εζξ ημκ Γεκζηυκ Γναιιαηέα ηδξ
Κμζκςκίαξ ηςκ Δεκχκ ςξ ηαζ εζξ ηα Τρδθά οιααθθυιεκα Μένδ εηδζίακ
έηεεζζκ ακαθένμοζακ ηαξ ηζκήζεζξ ηςκ λέκςκ πμθειζηχκ πθμίςκ εκ ημζξ
ηεκμίξ ηαζ πανέπμοζακ πάζαξ ηαξ πνδζίιμοξ πθδνμθμνίαξ δζα ημ
ειπυνζμκ, ηδκ καοζζπθμίακ ηαζ ηδκ αενμπθμίακ, ςξ πνμαθέπμκηαζ οπυ ηδξ
πανμφζδξ οιαάζεςξ.
Άνενμκ 25.
Οοδειία δζάηαλζξ ηδξ πανμφζδξ ζοιαάζεςξ είβεζ ηα δζηαζχιαηα ηαζ
ηαξ οπμπνεχζεζξ ηαξ απμννεμφζαξ εη ημο οιθχκμο ηδξ Κμζκςκίαξ ηςκ
Δεκχκ

υζμκ

αθμνά

ηδκ

Σμονηίακ

ή

έηενμκ

μζμκδήπμηε

Τρδθυκ

οιααθθυιεκμκ Μένμξ, ιέθμξ ηδξ Κμζκςκίαξ ηςκ Δεκχκ.
ΣΜΖΜΑ V Αηνμηεθεφηζμζ Γζαηάλεζξ
Άνενμκ 26.
Ζ πανμφζα φιααζζξ εα ηονςεή εκ ης ηαηά ημ δοκαηυκ αναποηένς
δζαζηήιαηζ.
Αζ επζηονχζεζξ εα ηαηαηεεχζζκ εζξ ηα ανπεία ηδξ Κοαενκήζεςξ ηδξ
Γαθθζηήξ Γδιμηναηίαξ εκ Πανζζίμζξ.
Ζ Ηαπςκζηή Κοαένκδζζξ εα έπεζ ηδκ εοπένεζακ κα ανηεζεή εζξ ημ κα
βκςζημπμζήζδ εζξ ηδκ Κοαένκδζζκ ηδξ Γαθθζηήξ Γδιμηναηίαξ δζα ημο
δζπθςιαηζημφ εκ Πανζζίμζξ Ακηζπνμζχπμο ηδξ, υηζ δ επζηφνςζζξ επμνδβήεδ, ηαζ εκ ηδ πενζπηχζεζ ηαφηδ δέμκ κα δζααζαάζδ ημ υνβακμκ επζηονχζεςξ ηαηά ημ δοκαηυκ ηαπφηενμκ.
Πναηηζηυκ ηαηαεέζεςξ εέθεζ ζοκηαπεή άια ηδ ηαηαεέζεζ ελ μνβάκςκ
επζηονχζεςξ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο ηδξ Σμονηίαξ. Δπί ης ηέθεζ
ημφης δ πνμαθεπμιέκδ εκ ηδ πνμδβμοιέκδ παναβνάθς πζζημπμίδζζξ εα
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ζζμδοκαιή πνμξ ηδκ ηαηάεεζζκ ημο μνβάκμο επζηονχζεςξ.
Ζ πανμφζα φιααζζξ εέθεζ ηεεή εκ ζζπφζ ηδκ διενμιδκίακ ημο
πναηηζημφ ημφημο.
Ζ Γαθθζηή Κοαένκδζζξ εα επζδχζδ εζξ υθα ηα Τρδθά οιααθθυιεκα
Μένδ αοεεκηζηυκ ακηίβναθμκ ημο πνμαθεπμιέκμο εκ ηδ πνμδβμοιέκδ
παναβνάθς πναηηζημφ ηαζ ηςκ πναηηζηχκ ηαηαεέζεςξ ηςκ ιεηαβεκεζηένςκ επζηονχζεςκ.
Άνενμκ 27.
Απυ ηδξ εκάνλεςξ ηδξ ζζπφμξ αοηήξ δ πανμφζα φιααζζξ εα είκαζ
ακμζηηή εζξ ηδκ πνμζπχνδζζκ πάζδξ Γοκάιεςξ οπμβναράζδξ ηδκ
οκεήηδξ Δζνήκδξ ηδξ Λςγάκκδξ ηδξ 24 Ημοθίμο 1923.
Πάζα πνμζπχνδζζξ εα ακαημζκμφηαζ δζα ηδξ δζπθςιαηζηήξ μδμφ εζξ
ηδκ Κοαένκδζζκ ηδξ Γαθθζηήξ Γδιμηναηίαξ, ηαζ οπυ ηδξ ηεθεοηαίαξ ηαφηδξ
εζξ άπακηα ηα Τρδθά οιααθθυιεκα Μένδ.
Θα επζθένδ ηα απμηεθέζιαηα αοηήξ απυ ηδξ διέναξ ηδξ ακαημζκχζεςξ εζξ ηδκ Γαθθζηήκ Κοαένκδζζκ.
Άνενμκ 28.
Ζ πανμφζα ζφιααζζξ εα είκαζ εζημζαεημφξ δζανηείαξ απυ ηδξ εέζεςξ
αοηήξ εκ ζζπφζ. Δκ ημφημζξ δ ανπή ηδξ εθεοεενίαξ ημο δζάπθμο ηαζ ηδξ
καοζζπθμΐαξ δ αεααζςεείζα εκ ης άνενς 1 ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ, εα
είκαζ απενζμνίζημο δζανηείαξ.
Ακ δφμ έηδ πνμ ηδξ θήλεςξ ηδξ νδεείζδξ εζημζαεημφξ πενζυδμο, μοδέκ Τρδθυκ οιααθθυιεκμκ Μένμξ δεκ πνμέαδ εζξ πνμεζδμπμίδζζκ ηαηαββεθίαξ πανά ηδ Γαθθζηή Κοαενκήζεζ, δ πανμφζα φιααζζξ εα
παναιείκδ εκ ζζπφζ ιέπνζ πανυδμο δφμ εηχκ απυ ηδξ απμζημθήξ
πνμεζδμπμζήζεςξ ηζκυξ ηαηαββεθίαξ. Ζ πνμεζδμπμίδζζξ εα ακαημζκςεή οπυ
ηδξ Γαθθζηήξ Κοαενκήζεςξ εζξ ηα Τρδθά οιααθθυιεκα Μένδ.
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Ακ δ πανμφζα φιααζζξ ήεεθε ηοπυκ ηαηαββεθεή ζοιθχκςξ πνμξ
ηαξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ άνενμο, ηα Τρδθά οιααθθυιεκα Μένδ
ζοιθςκμφζζ κα ακηζπνμζςπεοεχζζκ εζξ ζοκδζάζηερζκ ίκα ηαεμνίζςζζ ημοξ
υνμοξ ηδξ κέαξ ζοιαάζεςξ.
Άνενμκ 29.
Καηά ηδκ θήλζκ εηάζηδξ πεκηαεημφξ πενζυδμο οπμθμ- βζγμιέκδξ απυ
ηδξ εέζεςξ εκ ζζπφζ ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ, έηαζημκ Τρδθυκ
οιααθθυιεκμκ Μένμξ εα δφκαηαζ κα θάαδ ηδκ πνςημαμοθίακ κα πνμηείκδ
ηνμπμπμζήζεζξ εζξ ιίακ ή πθείμκαξ δζαηάλεζξ ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ.
Ηκα βίκδ απμδεηηή δ αίηδζζξ ακαεεςνήζεςξ δ δζαηοπςεείζα οθ' εκυξ
ηςκ Τρδθχκ οιααθθμιέκςκ Μενχκ δέμκ κα ηφπδ ηδξ οπμζηδνίλεςξ, εάκ
πνυηεζηαζ πενί ηνμπμπμζήζεςκ ημο άνενμο 14 ηαζ ημο άνενμο 18, εηένμο
Τρδθμφ οιααθθμιέκμο Μένμοξ, ηαζ, εάκ πνυηεζηαζ πενί ηνμπμπμζήζεςκ
πακηυξ άθθμο άνενμο, δφμ εηένςκ Τρδθχκ οιααθθμιέκςκ Μενχκ.
Ζ

αίηδζζξ

ακαεεςνήζεςξ

μφηςξ

οπμζηδνζγμιέκδ

δέμκ

κα

ακαημζκςεή εζξ άπακηα ηα Τρδθά οιααθθυιεκα Μένδ ηνεζξ ιήκαξ πνμ ηδξ
θήλεςξ ηδξ ηνεπμφζδξ πεκηαεημφξ πενζυδμο.
Ζ πνμεζδμπμίδζζξ εα πενζέπδ ημκ ηαεμνζζιυκ ηαζ ημοξ θυβμοξ ηςκ
πνμηεζκμιέκςκ ηνμπμπμζήζεςκ.
Δάκ δεκ ηαηαζηή δοκαηυκ κα ηαηαθήλςζζκ αζ ζοκεκκμήζεζξ επί ηςκ
πνμηάζεςκ ημφηςκ δζα ηδξ δζπθςιαηζηήξ μδμφ, ηα Τρδθά οιααθθυιεκα
Μένδ εα ακηζπνμζςπεοεχζζκ εζξ οκδζάζηερζκ επί ημφης ζοβηαθμοιέκδκ.
Ζ οκδζάζηερζξ αφηδ δεκ εα δφκαηαζ κα θάαδ απμθάζεζξ εζιή ιυκμκ
ηαηά παιρδθίακ ελαζνμοιέκςκ ηςκ πενζπηχζεςκ ακαεεςνήζεςξ ηςκ
ζπεηζηχκ πνμξ ημ άνενμκ 14 ηαζ ημ άνενμκ 18, υζμκ αθμνά ηα μπμία
πθεζμρδθία ηςκ 3/4 ηςκ Τρδθχκ οιααθθμιέκςκ Μενχκ εα είκαζ επανηήξ.
Ζ πθεζμρδθία αφηδ εα οπμθμβίγεηαζ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 3/4
ηςκ πανυπεζςκ ημο Δολείκμο Πυκημο Τρδθχκ οιααθθμιέκςκ Μένςκ
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ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ Σμονηίαξ.
Δζξ πίζηςζζκ ηςκ ακςηένς μζ ςξ άκς ηαημκμιαγυιεκμζ πθδνελμφζζμζ
οπέβναρακ ηδκ πανμφζακ φιααζζκ.
Δβέκεημ εκ Μμκηνέ ηδ εζημζηή Ημοθίμο πζθζμζημφ εκκεαημζζμζημφ
ηνζαημζημφ έηημο έημοξ εζξ έκδεηα ακηίηοπα ςκ ημ πνχημκ πενζαεαθδιέκμκ δζα ηςκ ζθναβίδςκ ηςκ πθδνελμοζίςκ εέθεζ ηαηαηεεή εκ ημζξ ανπείμζξ
ηδξ Κοαενκήζεςξ ηδξ Γαθθζηήξ Γδιμηναηίαξ ηαζ εη ηςκ μπμίςκ ηα θμζπά
πανεδυεδζακ εζξ ηαξ ζοκοπμβναράζαξ Γοκάιεζξ.
(Σ. .) Ν. Π. ΝΗΚΟΛΑΔΦ
ίΣ..) ΠΔΣΡΟ ΝΔΗΚΩΦ
(Σ. .) I. ΠΑΤΛΟ - ΜΠΟΝΚΟΤΡ
(Σ. .) ΔΡΡΗΚΟ ΠΟΝΩ

.

(Σ. .) ΣΑΝΛΔΤ·
(Σ. .) . Μ. Μ Π ΡΟΤ
(Σ- .) Ν. ΠΟΛΗΣΖ
(Σ. .) ΡΑΟΤΑ ΒΗΒΗΚΑ—ΡΩΔΣΖ
Οζ ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμζ Πθδνελμφζζμζ ηδξ Ηαπςκίαξ, δδθμφζζκ εκ
μκυιαηζ ηδξ Κοαενκήζεςξ αοηχκ, υηζ αζ δζαηάλεζξ ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ
ηαη' ,μοδέκ ιεηααάθθμοζζ ηδκ εέζζκ ηδξ Ηαπςκίαξ ςξ Κνάημοξ ιδ Μέθμοξ
ηδξ Κμζκςκίαξ ηςκ Δεκχκ, ηυζμκ ςξ πνμξ ηυ φιθςκμκ ηδξ Κμζκςκίαξ ηςκ
Δεκχκ, υζμκ ηαζ ςξ πνμξ ηαξ ζοκεήηαξ αιμζααίαξ ζοκδνμιήξ ηάξ
ζοκαθεείζαξ εκ ης πθαζζίς ημο νδεέκημξ οιθχκμο, ηαζ υηζ ή Ηαπςκία
δζαηδνεί, ζδίςξ υζμκ αθμνά ηυ ζφιθςκμκ ημφημ ηαζ ηαξ ζοκεήηαξ ηαφηαξ εκ
ηαξ δζαηάλεζζ ηχκ άνενςκ 19 ηαζ 25, πθήνδ εθεοεενίακ εηηζιήζεςξ.
(Σ. .) Ν. ΑΣΟ
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(Σ. .) ΜΑΑ—ΑΚΗ—ΥΟΣΣΑ
(Σ. .) Ν. ΣΗΣΟΤΛΔΚΟ
(Σ. .) ΚΩΝ. ΚΟΝΣΕΔΚΟ
(Σ. .) Β. Β. ΠΔΛΛΑ
(Σ. .) ΓΡ. Ρ. ΑΡΑ
(Σ. .) ΟΤΑΝΣ ΝΣΑΒΑΕ
(Σ. .) Υ. ΜΔΝΔΜΔΝΣΕΗΟΓΛΟΤ
(Σ. .) ΑΗΜ ΓΚΟΤΝΣΟΤΕ
(Σ. .) Ν. ΑΝΣΑΚ

·

(Σ. .) ΜΑΞΗΜΟ ΛΗΣΒΗΝΩΦ
(Σ. .) ΓΡ. I. Β. ΟΤΜΠΟΣΗΣ

'
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I
Σα ηέθδ ηαζ αζ επζαανφκζεζξ άηζκα δφκαηαζ κα απεχζζ

1.

ζοιθχκςξ πνμξ ημ άνενμκ 2 ηδξ πανμφζδξ ηαζ είκαζ εηείκα άηζκα
ακαθένμκηαζ

εζξ

ημκ

ηφνζμκ

πίκαηακ

πμο

αημθμοεεί.Οπμζεζδήπμηε

εκδεπυιεκεξ ιεζχζεζξ ηςκ ηεθχκ ημφηςκ ηαζ επζαανφκζεςκ ηαξ μπμίαξ
ήεεθε παναδεπεή δ Σμονηζηή Κοαένκδζζξ εα εθανιυγμκηαζ άκεο δζαηνίζεςξ
ζδιαίαξ.
Πμζυ

πνμζθεεείζδξ

οπδνεζίαξ…………Πμζυ

ημο

εζζπναηηέμο

ηέθμοξ ή επζαανφκζεςξ δζ
έηαζημκ ηυνμκ ηαεανάξ
πςνδηζηυηδηαξ(net

register

tonnage) Φνάβηα πνοζά1
α) Τβεζμκμιζηυξ έθεβπμξ…………………………0,075
α) Φάνμζ, θςημαυθμζ ζδιακηήνεξ ηαζ ζδιακηήνεξ
δζαφθςκ ή έηαζνμζ:
ιέπνζ 800 ηυνςκ…………………………………0,42
άκς ηςκ 800 ηυνςκ…………………………….0,21
β) Ναοαβμζςζηζηή Τπδνεζία, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ καοαβμζςζηζηχκ εθμθηίςκ,
ζπμζκμαυθςκ,ζηοηαθίδςκ, ηςκ ζεζνήκςκ
μιίπθδξ, ηςκ ναδζμθάνςκ, ςξ ηαζ ηςκ
θςημαυθςκ ζδιακηήνςκ ιδ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ εκ α ή άθθςκ εβηαηαζηάζεςκ ημο
αοημφ είδμοξ……………………………………….0,10
1

Δπζ ημο πανυκημξ 100 βνυζζα ακηζζημζπμφκ πνμξ 2 θνάβηα 50 θεπηά πνοζά
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2.

Σα ηέθδ ηαζ αζ επζαανφκζεζξ ηα ηαεμνζγυιεκα εζξ ημκ

πνμζδνηδιέκμκ πίκαηα εζξ ηδκ πνχηδκ πανάβναθμκ ημο πανυκημξ
πανανηήιαημξ εα εθανιυγμκηαζ επί δζπθμφ δζάπθμο ηςκ ηεκχκ (ήημζ επί
δζάπθμο απυ ημο Αζβαίμο Πεθάβμοξ ιέπνζ ημο Δολείκμο Πυκημο ηαζ επί ημο
ηαλεζδίμο επζζηνμθήξ πνμξ ημκ Αζβαίμκ Πέθαβμξ, είηε επί δζάπθμο ηςκ
ηεκχκ απυ ημο Δολείκμο Πυκημο εζξ ημκ Αζβαίμκ Πέθαβμξ ιεη΄επζζηνμθήξ
εζξ ημκ Δφλεζκμκ Πυκημκ). Δκ ημφημζξ εάκ ειπμνζηυκ ηζ πθμίμκ δζααή εη κέμο
ηα ηεκά επί ης ζημπχ υπςξ επζζηνέρδ εζξ ημ Αζβαίμκ Πέθαβμξ ή εζξ ημκ
Δφλεζκμ Πυκημκ, ηαηά ηαξ πενζζηάζεζξ, ιεηά πάνμδμκ πθέμκ ηςκ έλ ιδκχκ
απυ ηδξ διενμιδκίαξ ηδξ εζζυδμο εζξ ηα ηεκά δζα ημ ηαλείδζμκ ιεηααάζεςξ,
είκαζ δοκαηυκ κα απαζηδεή πανά ημο πθμίμο ή εη κέμο ηαηααμθή ηςκ ηεθχκ
ημφηςκ ηαζ επζαανφκζεςκ άκεο δζαηνίζεςξ ζδιαίαξ.
3.

Δάκ ηαηά ημ ηαλείδζμκ ιεηααάζεςξ, ειπμνζηυκ ηζ πθμίμκ

δδθχζδ υηζ δεκ πνυηεζηαζ κα επακέθεδ, δεκ εα οπμπνεμφηαζ κα ηαηααάθδ,
υζμκ αθμνά ηα ηέθδ ηαζ ηαξ επζαανφκζεζξ ηαξ πνμαθεπμιέκαξ οπυ ηςκ
εδαθίςκ α ηαζ β ηδξ παναβνάθμο πνχηδξ ημο πανυκημξ πανανηήιαημξ,
εζιή ημ ήιζζο ημο ηαεςνζζιέκμο πμζμφ.
4.
ημκ

Σα ηέθδ ηαζ αζ επζαανφκζεζξ ηα ηαεςνζγυιεκα εζξ ημκ πίκαηα

πνμζδνηδιέκμκ

εζξ

ηδκ

πνχηδκ

πανάβναθμκ

ημο

πανυκημξ

πανανηήιαημξ ηαζ ημ πμζυκ ηςκ μπμίςκ δεκ εα είκαζ ιεβαθείηενμκ ή υζμκ
είκαζ απανάζηδημκ δζα κα ηαθφρδ ηα έλμδα ηα πνμηαθμφιεκα οπυ ηςκ εκ
θυβς οπδνεζζχκ ηαζ δζά ηδκ δζαηήνδζζκ εκυ απμεειαηζημφ ηεθαθαίμο ή εκυξ
ηεθαθαίμο ηζκήζεςξ θμβζημφ, δεκ εα αολάκςκηαζ ή δεκ εα ζδιπθδνμφκηαζ εζ
ιδ ηαη΄εθανιμβήκ ημο άνενμο 20 ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ. Θα
ηαηααάθθςκηαζ εζξ θνάβηα πνοζά ή εζξ Σμονηζηυκ κυιζζια ζοιθχκςξ πνμξ
ηδκ ηζιήκ ημο ζοκαθθάβιαημξ ηαηά ηδκ διενμιδκίακ ηδξ πθδνςιήξ.
5.

Σα ειπμνζηά πθμία είκαζ δοκαηυκ κα οπμπνεςεχζζ κα

ηαηααάθθςζζ ηέθδ ηαζ επζαανφκζεζξ δζα ηαξ πνμαζνεηζηάξ οπδνεζίαξ μίαζ δ
πθμδβία ηαί δ νοιμφθζηζζζξ, υηακ ημζαφηδ οπδνεζία ήεεθε δευκηςξ
παναζπεεή οπυ ηςκ Σμονηζηχκ ανπχκ ηδ αζηήζεζ ημο πνάηημνμξ ή ημο
πθμζάνπμο ημο έκ θυβς πθμίμο. Ζ Σμονηζηή Κοαένκδζζξ εα δδιμζζεφδ απυ
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ηαζνμφ εζξ ηαζνυκ ημ ηζιμθυβζμκ ηςκ ηεθχκ ηαζ επζαανφκζεςκ άηζκα εα
εζζπνάηηςκηαζ δζά ηαξ πνμαζνεηζηάξ αοηά οπδνεζίαξ.
6.

Σα ηζιμθυβζα ηαφηα δεκ εα αολάκςκηαζ εζξ ηαξ πενζπηχζεζξ

ηαε΄ άξ αζ εκ θυβς οπδνεζίαζ εα ηαηαζηχζζκ οπμπνεςηζηαί ηαη΄εθανιμβήκ
ημο άνενμο 5.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II2
1.

To ζοιααηζηυκ εηηυπζζια εκυξ πθμίμο επζθακείαξ είκαζ ημ

εηηυπζζια ημο πθμίμο ιεηά ηήκ απμπενάηςζζκ ηδξ καοπδβήζεχξ ημο ιεηά
πθήνμοξ ημο πθδνχιαηυξ ημο, ηςκ ιδπακχκ ηαί θεαήηςκ ημο, έημζιμκ κά
άκαπεή εζξ ημ πέθαβμξ, έπςκ μθυηθδνμκ ηυκ μπθζζιυκ ηαί υθα ημο ηά
πονμιαπζηά, ηάξ

εβηαηαζηάζεζξ, ηα ελανηήιαηα, ηνυθζια, βθοηφ φδςν δζα

ημ πθήνςια, εθυδζα πακηυξ είδμοξ, ενβαθεία ηαί ακηαθθαηηζηά πάζδξ
θφζεςξ, ηα μπμία δέμκ κά ζοκαπμθένδ έκ ηαζνχ πμθέιμο, αθθ' άκεο
ηαοζίιςκ ηαί άκεο εθεδνζημφ φδαημξ. δζά ηήκ ηνμθμδυηδζζκ ηςκ ιδπακχκ
ηαζ ηςκ θεαήηςκ.
2.

Σμ ζοιααηζηυκ εηηυπζζια εκυξ οπμανοπίμο είκαζ ημ εκ

επζθακεία εηηυπζζια ημο οπμανοπίμο ιεηά ημ πέναξ ηδξ καοπδβήζεχξ ημο
(ιή ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο φδαημξ ηςκ ιή ζηεβακχκ πχνςκ) ιεηά
πθήνμοξ ημο πθδνχιαημξ ημο, ηςκ πνμςζηήνςκ, έημζιμκ κά άκαπεή εζξ ημ
πέθαβμξ, έπμκ μθυηθδνμκ ημκ υπθζζιυκ ηαζ πάκηα ηά πονμιαπζηά ημο, ηαξ
εβηαηαζηάζεζξ, ελανηήιαηα, ηνυθζια δζά ημ πθήνςια, ενβαθεία δζάθμνα ηαζ
ακηαθθαηηζηά πάζδξ θφζεςξ, άηζκα δέμκ κα ζοκαπμθένδ εκ ηαζνχ
πμθέιμο, αθθά άκεο ηςκ ηαοζίιςκ, εθαίμο θζπάκζεςξ, βθοηέμξ φδαημξ, ή
φδαημξ εαθαζζενιάηςκ πάζδξ θφζεςξ.
3.

Ζ θέλζξ «ηυκκμξ» ελαζνμοιέκδξ ηδξ εηθνάζεςξ «ιεηνζημί

ηυκκμζ» ζδιαίκεζ ηυκκμκ 1.016 πζθζμβνάιιςκ (2.240 θίηναζ).
Β')

Καηδβμνίαζ.

1.

Σά πθμία βναιιήξ είκαζ ηα πμθειζηά πθμία επζθακείαξ

ηα ακήημκηα εζξ ιίακ ηςκ ηάηςεζ ηαηδβμνζχκ:
α')
αενμπθακμθυνςκ,

ηςκ

Πμθειζηά
αμδεδηζηχκ

επζθακείαξ,
ή

ηςκ

πθμίςκ

πθδκ
βναιιήξ

ηςκ
ηδξ

οπμηαηδβμνίαξ α', ηςκ μπμίςκ ημ ζοιααηζηυκ εηηυπζζια είκαζ ακχηενμκ ηςκ
10.000 ηυκκςκ (10.160 ιεηνζημί ηυκκμζ) ή ηα μπμία θένςζζ πονμαυθμκ
2

Σα ηείιεκα ημο πανυκημξ πανανηήιαημξ εθήθεδζακ εη ηδξ καοηζηήξ οκεήηδξ
ημο Λμκδίκμο ηδξ 25 Μανηίμο 1936
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δζαιεηνήιαημξ ακςηένμο ηςκ 203 πζθζμζημιέηνςκ (8 Αββθζηχκ δαηηφθςκ).

α΄)

Σά

πμθειζηά

πθμία

επζθακείαξ

πθδκ

ηςκ

αενμπθακμθυνςκ. ηςκ μπμίςκ ημ ζοιααηζηυκ εηηυπζζια δεκ είκαζ
ακχηενμκ ηχκ 8.000 ηυκκςκ (8.128 ιεηνζηχκ ηυκκςκ). ηαζ άηζκα θένμοζζ
πονμαυθμκ δζαιεηνήιαημξ ακςηένμο ηςκ 203 πζθζμζημιέηνςκ (8 αββθζηχκ
δαηηφθςκ).
2.

Σά

αενμπθακμθυνα

πθμία

είκαζ

πμθειζηά

πθμία

επζθακείαξ. άηζκα ακελανηήηςξ ημο εηημπίζιαημξ αοηχκ, εζπεδζάζεδζακ ή
δζαζηεοάζεδζακ ηονίςξ ίκα ιεηαθένςζζ ηαί εέηςζζκ εκ δνάζεζ αενμζηάθδ:
ηαηά εάθαζζακ. Ακ πμθειζηυκ πθμίμκ δεκ εζπεδζάζεδ ή δζεζηεοάζεδ
ηονίςξ πνμξ ιεηαθμνάκ ηαί εέζζκ εκ δνάζεζ αενμζηαθχκ, δ εβηαηάζηαζζξ
επί ημο πθμίμο ημφημο ηαηαζηνχιαημξ πνμζβεζχζεςξ ή απμβεζχζεςξ δεκ
εά .είπε χξ απμηέθεζια ηδκ ηαηάηαλζκ ημο πθμίμο ημφημο εζξ ηδκ ηαηδβμνίακ
ηχκ αενμπθακμθυνςκ.

.

Ζ ηαηδβμνία ηςκ αενμπθακμθυνςκ οπμδζαζνείηαζ εζξ δφμ
οπμηαηδβμνίαξ, ήημζ:
α)

Πθμία εθςδζαζιέκα δζα ηαηαζηνχιαημξ ημζμφημο

χζηε ηά αενμζηάθδ κα δφκακηαζ κα απμβεζςεχζζκ ή κά πνμζβεζςεχζζκ ελ
αοημφ ή επ' αφημΰ.
α)

Πθμία ιδ εθςδζαζιέκα δζά ημο εκ ηδ ακςηένς

παναβνάθς α πενζβναθέκημξ ηαηαζηνχιαημξ.
3.

Σά εθαθνά πθμία επζθακείαξ είκαζ, ηά πμθειζηά πθμία

επζθακείαξ, έηενα ηςκ αενμπθακμθυνςκ ή ηςκ πθμίςκ ιάπδξ ηαζ ηςκ
αμδεδηζηχκ πθμίςκ, ηχκ μπμίςκ ημ ζοιααηζηυκ εηηυπζζια είκαζ ακχηενμκ
ηςκ 100 ηυκκςκ (102 ηυκκμζ ιεηνζημί), πςνίξ κα οπενδαίκδ ημοξ 10.000
ηυκκμοξ (10.160 ιεηνζημί ηυκκμζ). ηαζ δεκ θένςζζ πονμαυθμκ δζαιεηνήιαημξ
ακςηένμο ηςκ 203-πζθζμζημιέηνςκ (8 αββθζηχκ δαηηφθςκ).
Ζ ηαηδβμνία ηςκ εθαθνχκ πθμίςκ επζθακείαξ οπμδζαζνείηαζ εζξ
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ηνείξ οπμηαηδβμνίαξ, ήημζ:
α) πθμία θένμκηα πονμαυθμκ δζαιεηνήιαημξ ακςηένμο
ηςκ 155 πζθζμζημιέηνςκ. (6,1 αββθζηχκ δαηηφθςκ).
α) πθμία άηζκα δεκ θένμοζζ -πονααυθμκ δζαιεηνήιαημξ
ακςηένμο ηςκ 155 πζθζμζημιέηνςκ (6,1 αββθζηχκ δαηηφθςκ), ηαζ ηςκ
μπμίςκ ημ ζοιααηζηυκ εηηυπζζια είκαζ ακχηενμκ ηχκ 3.000 ηυκκςκ (3.048
ιεηνζηχκ ηυκκςκ)·
β)

πθμία

ιδ

θένμκηα

πονμαυθμκ

δζαιεηνήιαημξ

ακςηένμο ηςκ 155 πζθζμζημιέηνςκ (6,1 αββθζηχκ δαηηφθςκ) ηαζ ηςκ
μπμίςκ ημ ζοιααηζηυκ εηηυπζζια δεκ είκαζ ακχηενμκ ηςκ 3.000 ηυκκςκ
(3.048 ιεηνζηχκ ηυκκςκ)·
4.

Σα οπμανφπζα -είκαζ άπακηα ηα πθμία ηά ζπεδζαζεέκηα

πνμξ καοζζπθμΐακ οπυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ εαθάζζδξ.
5.

Σά ιζηνά πθμία ιάπδξ είκαζ πμθειζηά πθμία επζθακείαξ,

έηενα ηςκ αμδεδηζηχκ πθμίςκ, ςκ ημ ζοιααηζηυκ εηηυπζζια είκαζ ακχηενμκ
ηςκ 100 ηυκκςκ (102 ιεηνζηχκ), πςνίξ κα οπενααίκμοζζ ημοξ 2.000 ηυκκμοξ
(2.032 ιεηνζημφξ), ηαζ ηα μπμία δεκ έπμοζζ μοδέκ ηςκ ηαηςηένς
παναηηδνζζηζηχκ.:
α)

κά

είκαζ

ελςπθζζιέκα

δζ

εκυξ

πονμαυθμο

δζαιεηνήιαημξ ακςηένμο ηςκ 155 πζθζμζημιέηνςκ (6.1 αββθζηχκ δαηηφθςκ).
α)

κά είκαζ ζπεδζαζιέκα ή κα εθςδζάζεδζακ πνμξ εηζθεκ-

δυκδζζκ ημνπζθθχκ
β)

κα έπμοκ ζπεδζαζεή δζα κα θεάκμοκ ηαπφηδηα

ακςηένακ ηςκ 20 ηυιαςκ '
6.

Σά

αμδεδηζηά

πθμία

είκαζ

πθμία

-επζθακείαξ

απμηεθμφκηα ιένμξ ημο πμθειζημφ ζηυθμο, ηςκ μπμίςκ ημ ζοιααηζηυκ
εηηυπζζια είκαζ ακχηενμκ ηςκ 100 ηυκκςκ (102 ιεηνζηχκ) άηζκα
πνδζζιμπμζμφκηαζ, ηαηά ηακυκα δζά ηήκ οπδνεζίακ ημο ζηυθμο, ή ςξ
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ιεηαβςβζηά ζηναηεοιάηςκ, ή δζ' μζακδήπμηε πνήζζκ άθθδκ απυ ηδκ ηςκ
ιαπίιςκ πθμίςκ, ηα μπμία δέκ ηαηεζηεοάζεδζακ εζδζηχξ ςξ ιάπζια πθμία
ηαί άηζκα δέκ έπςζζκ μοδέκ ηςκ ηαηςηένς παναηηδνζζηζηχκ:
α)
δζαιεηνήιαημξ

κα

είκαζ

ελςπθζζιέκα

δζά

πονμαυθμο

ακςηένμο ηςκ 155 πζθζμζημιέηνςκ (6,1 αββθζημί δάηηοθμζ).
α)

κα είκαζ ελςπθζζιέκα δζα πθέμκ ηςκ μηηχ

πονμαυθςκ δζαιεηνήιαημξ ακςηένμο ηςκ 76 πζθζμζημιέηνςκ (3 αββθζημί
δάηηοθμζ).
β)

κα έπςζζ ζπεδζαζεή ή κά εθςδζάζεδζακ πνμξ

εηζθεκδυκζζζκ ημνπζθθχκ.
δ)

κα έπςζζ ζπεδζαζεή ή κα είκαζ πνμζηαηεοιέκα

οπυ εςνδηηχκ πθαηχκ.
ε)

κα έπςζζ ζπεδζαζεή δζα κα θεάκμοκ ηαπφηδηα

ακςηένακ ηςκ 28 ηυιαςκ.
ζη)

κα έπςζζκ ζπεδζαζεή ή δζαζηεοαζεή ηονίςξ δζα

κα εέηςζζκ εκ δνάζεζ αενμζηάθδ ηαηά εάθαζζακ.
γ)

κα

είκαζ

εθςδζαζιέκα

δζα

πθέμκ

ηςκ

2

ιδπακδιάηςκ πνμξ εηζθεκδυκδζζκ αενμζηαθχκ.
Γ’

Τπενήθζηα πθμία
Σα πθμία ηςκ ηάηςεζ ηαηδβμνζχκ ή οπμηαηδβμνζχκ εα

εεςνμφκηαζ ςξ «οπενήθζηα» υηακ απυ ηδξ απμκαοπδβήζεχξ ηςκ εα έπδ
δζαννεφζεζ μ ηάηςεζ ανζειχκ εηχκ:

ηαζ α

α)

δζα πθμίμκ βναιιήξ………………………………….26 έηδ

α)

δζ αενμπθακμθυνμκ………………………………….20 »

β)

δζα εθαθνυκ πθμίμκ επζθακείαξ ηςκ οπμηαηδβμνζχκ α
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Δάκ εηέεδ επζ ηδξ καοπδβζηήξ εζπάναξ πνμ ηδξ 1δξ

I

Ηακμοανίμο ημο 1920………………………………………………………..16 έηδ
Δάκ εηέεδ επί ηδξ καοπδβζηήξ εζπάναξ ιεηά ηδκ 31 δκ

II

Γεηειανίμο 1919…………………………………………………………..20 έηδ
δ) δζα εθαθνυκ πθμίμκ επζθακείαξ ηδξ οπμηαηδβμνίαξ β.16 έηδ
ε) δζα οπμανφπζμκ…………………………………………..13 έηδ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III
οιθςκείηαζ υπςξ ιεηαλφ ηςκ ηάηςεζ ζδιεζμοιέκςκ ηνζχκ οπενδθίηςκ
πθμίςκ-ζπμθχκ ημο Ηαπςκζημφ Ναοηζημφ, δφμ ιμκάδεξ εα είκαζ απμδεηηαί
υπςξ επζζηέπηςκηαζ μιμφ ημοξ θζιέκαξ ηςκ ηεκχκ.
Σμ ζοκμθζηυκ εηηυπζζια ηςκ δφμ ημφηςκ πθμίςκ εα εεςνείηαζ εκ ηδ
πενζπηχζεζ ηαφηδ ςξ ζζμδοκαιμφκ πνμξ 15.000 ηυκκμοξ

Αζάια

Ζιενμιδκία

Ζιενμιδκία

οιααηζηυκ

εκάνλεςξ

εκάνλεςξ

εηηυπζζια

καοπδβήζεςξ

οπδνεζίαξ

(Συκκμζ)

Οπθζζιυξ

20Υ.1896

18,III.1899

9.240

IYx200x.ι
ΥΗΗ Υ150 π.ι

Γζαημφιμ

1.IX.1898

20.YI.1890

9.010

ΗΤπ200 π.ι
ΥΗΗπ150 π.ι

Ημοάηε

11.XI.1898

18.III.1901

9.180

ΗΤπ200 π.ι
ΥΗΤπ150 π.ι

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV
1.

Αζ ηαηδβμνίαζ ηαζ οπμηαηδβμνίαζ ηςκ πενζθδπηέςκ πθμίςκ εζξ

ημκ οπμθμβζζιυκ ημο ζοκμθζημφ εηημπίζιαημξ ηςκ ζηυθςκ ηςκ πανμπείςκ
Γοκάιεςκ ημο Δολείκμο Πυκημο ημο πνμαθεπυιεκμο οπυ ημο άνενμο 18
ηδξ πανμφζδξ οιαάζεςξ είκαζ μζ αηυθμοεμζ:
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Πθμία βναιιήξ
οπμηαηδβμνία α
οπμηαηδβμνία α
Αενμπθακμθυνα πθμία:
οπμηαηδβμνία α
οπμηαηδβμνία α
Δθαθνά πθμία επζθακείαξ:
οπμηαηδβμνία α
οπμηαηδβμνία α
οπμηαηδβμνία β
Τπμανφπζα
ηαηά ημοξ μνζζιμφξ ημφ πανανηήιαημξ II ηήξ πανμφζδξ οιαάζεςξ

·

Σμ εηηυπζζια υπεν δέμκ κα θαιαάκεηαζ οπ' υρζκ ηαηά ημκ οπμθμβζζιυκ ημο
ζοκμθζημφ εηημπίζιαημξ είκαζ ημ ζοιααηζηυκ εηηυπζζια, μίμκ ηαεμνίγεηαζ εκ
ης Πανανηήιαηζ III. Γεκ εα θαιαάκςκηαζ οπ' υρζκ εζ ιδ ηα ιδ οπενήθζηα
πθμία ςξ ηαεμνίζεδζακ εκ ης νδεέκηζ πανανηήιαηζ.
2.

Ζ άκαημίκςζζξ δ πνμαθεπμιέκδ οπμ ημο άνενμο 18, εδάθζμκ

α, δέμκ κα πενζθαιαάκδ επί πθέμκ ημ ζοκμθζηυκ εηηυπζζια ηςκ πθμίςκ ηςκ
ηαηδβμνζχκ ηαζ οπμηαηδβμνζχκ ηςκ ακαθενμιέκςκ εζξ ηδκ πνχηδκ
πανάβναθμκ ημο πανυκημξ πανανηήιαημξ.
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ
Καηά ηδκ ζηζβιή ηδξ οπμβναθήξ ηδξ οπυ ζδιενζκήκ διενμιδκίακ
οιαάζεςξ, μζ ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμζ πθδνελμφζζμζ δεζιεφμκηεξ ηαξ
μζηείαξ αοηχκ Κοαενκήζεζξ, δδθμφζζκ υηζ απμδέπμκηαζ ηαξ ηάηςεζ δζαηάλεζξ:
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1.

Ζ Σμονηία εα δφκαηαζ κα επακμπθήζδ αιέζςξ ηδκ γχκδκ ηςκ

ηεκχκ μία ηαεμνίγεηαζ εκ ης πνμσιίς ηδξ νδεείζδξ οιαάζεςξ.
2.

Απυ ηδξ 15δξ Αοβμφζημο 1936 δ Σμονηζηή Κοαένκδζζξ εα

εθανιυζδ πνμζςνζκχξ υπεν ηαεμνίγεζ εζδζηχξ δ νδεείζα φιααζζξ.
3.

Σμ πανυκ Πνςηυημθθμκ εα ζζπφδ απυ ηδξ ζήιενμκ.

Δβέκεημ εκ Μμκηνέ ηδ εζημζηή Ημοθίμο πίθζα εκκεαηυζζα ηνζάημκηα έλ.
Ν.ΗΗ, Νημθάεθ
Πέηνμξ Νέσηςθ
Η.Πχθ-Μπμκημφν
Δ.Πμκζχ
ηάκθετ
.Μ Μπνμφξ
Ν.Πμθίηδξ
Ραμφθ Βζαίηα-Ρςζζέηδξ
Ν.άημ (ad referendum)
Μάζζα-άηζ-Υυηηα (ad referendum)
Ν.Σζημοθέζημ
Κςκζη.Κμκηγέημ
Β.Β Πέθθα
Γν.Ρ.Ανάξ
μοάκη Νηααάγ
Ν.Μεκειεκηζζυθμο
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Αζίι Γημοκημφγ
Ν.αδάη
Μάλζιμξ Λζηαίκςθ
Γν.Η.μοιπυηζηξ

