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Α Ι Τ ίΟ Α Ο Γ  ΙΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η

Πρός τήν Πολιτική ’Επιτροπή
•Ο οργανισμός τής Γραμματείας Κ ο ινω ν ική ς  Π ρόνοιας κ α ι 

Υγ ιε ινής που υποβάλλουμε, προβλέπει τήν ίδ ρ υ ση  τω ν ύπηρεσιών~  
που ε ίνα ι αναγκα ίες τή στ ιγμή  αυτή, γ ιά  τήν π ερ ίθ α λψ η  κ α ι υγειονο
μ ικ ή  βοήθε ια  των π ληθυσμώ ν τής ’Ε λεύθερης 'Ελλάδας, μέσα στ ις  
σκλ,ηρ'ες συνθήκες τον έθνικοατιελευθερω τίκοΰ αγώνα. Παράλληλα β ά 
ζε ι τις βάσεις, γ ιά  τή δ ιάρθρω ση  των κεντρ ικώ ν κ α ι περ ιφ ερειακώ ν  
κρατ ικώ ν  υπηρεσ ιώ ν, γ ιά  τήν έξακρ ίβω ση  των ανθρώ π ινω ν  θυμάτω ν  
κ α ι των τεράστιω ν καταστροφών, πού προξένησε δ πόλεμος κ α ι προ 
πάντω ν ή κατοχή άπό τον π ιο  απ α ίσ ιο  κ α ι βάρβαρο καταχτητή , πού 
γνώρισε ή ισ τορ ία . Ο ί υπηρεσ ίες ε ίνα ι στελεχωμένες με τέτοιο τρόπο, 
ώστε κάτω  απ ' τήν καθοδήγηση  Γ νω μοδοτικον Σ υμβουλ ίου , νά β ρ ί 
σκονται άμεσα συνδεμένες με τά όργανα τής Α υτοδιοίκησης κ α ί τ ις  
λα ϊκές οργανώσεις Π ερίθαλψης.

Σ την Έ δ ρα  τής ’Ε πιτροπής, 29 Ίούλ.η 1944 
Ό Γραμματέας Κοινωνικής Πρόνοιας καί Υγιεινής 

Π. ΚΟΚΚΑΛΗΪ

ΠΡΑΞΗ 54
ΓΟ ργανισμός Γραμματείας Κ ο ινω ν ικής  Πρόνοιας κ α ί Υ γ ιε ιν ή ς »

Έχοντας υπόψη τό ψήφισμα Α .' τοΰ ’Εθνικού Συμ
βουλίου τής 27 τοΰ Μάη 1944

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
Κεντρική Υπηρεσία 

“Α ρ θ ρ ο  1
Ή  Κεντρική Υπηρεσία τής Γραμματείας Κοινωνικής 

Πρόνοιας και Υγιεινής κατανέμεται στις ακόλουθες Υ π η 
ρεσίες καί Γραφεία :

1) Τό Γραφείο τοΰ Γραμματέα.
2) Τήν Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.
3) Τήν Υπηρεσία ’Αποκατάστασης Πολεμοπαθών.
4) Τήν 'Υπηρεσία Κοινωνικής 'Υγιεινής καί ’Ιατρικής 

’Αντίληψης.
”Α -ρ θ  ρ ο 2

1. Τό Γραφείο τοΰ Γραμματέα έχει αρμοδιότητα γιά 
δσα ζητήματα τοΰ αναθέτει ό Γραμματέας.

. 2. Ή  'Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας οργανώνει, 
εποπτεύει, καθοδηγεί καί ελέγχει δλες τις Υπηρεσίες, 
’Οργανισμούς καί 'Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς 
καί προστασίας τής μητρότητας καί παιδικής ηλικίας.

3. Ή  'Υπηρεσία ’Αποκατάστασης Πολεμοπαθών έχει 
αρμοδιότητα νά οργανώνει τις υπηρεσίες εξακρίβωσης ζη
μιών καί θυμάτων πολέμου, νά μελετά καί νά έφαρμόζει

δλα τά μέτρα γιά τήν περίθαλψη καί αποκατάσταση τών 
θυμάτων πολέμου.

4. Ή  Υπηρεσία Κοινωνικής 'Υγιεινής κ α ί’Ιατρικής 
’Αντίληψης έ^ ι αρμοδιότητα νά οργανώνει, νά εποπτεύει 
καί νά ελέγχει : α) τις 'Υπηρεσίες Κοινωνικής καί Δημό
σιας Υγιεινής, β) τά 'Ιδρύματα περίθαλψης κάθε κατη
γορίας καί γ) τό υγειονομικό σώμα τής χώρας σέ δ,τι αφορά 
τήν εξάσκηση τοΰ επαγγέλματος.

’Ά ρ θ ρ ο  3
1. Ή  οργάνωση καί κατανομή τών παραπάνω Υ π η 

ρεσιών σέ Γραφεία, τό προσωπικό, ή αρμοδιότητα καί ή 
λειτουργία τών Γραφείων αυτών, ορίζεται μέ απόφαση 
τοΰ Γραμματέα.

Ά  ρ θ  ρ ο 4
Τό προσωπικό τής Γραμματείας διορίζεται απ’ τό 

Γραμματέα καί άποτελεΐται άπό έναν προϊστάμενο γιά κάθε 
Υπηρεσία καί τούς βοηθούς του.

’Ά ρ θ ρ ο  5
Ό προϊστάμενος είναι ό άμεσος υπεύθυνος γιά τήν 

καλή λειτουργία τής υπηρεσίας του. Κατευθύνει μέ πνεΰμα 
συναδελφικής ά'μιλλας τήν εργασία δλων τών υπαλλήλων 
τής υπηρεσίας του.

Παίρνει μέρος σάν εισηγητής στά γνωμοδοτικά συμ
βούλια τής άρμοδιότητάς του καί εχτελεΐ δλα τά καθήκοντα 
πού αναθέτουν στήν Υπηρεσία του Πράξεις καί ’Αποφά
σεις τής ΠΕΕΑ.

’Έχεΐ' τήν πρωτοβουλία γιά κάθε μέτρο σχετικό μέ 
τήν καλύτερη διεξαγωγή τής Υπηρεσίας. Υπογράφει δλα 
τά έγγραφα τής'Υπηρεσίας του έχοντας ευθύνη γιά τό 
περιεχόμενό τους.

’Ά ρ θ ρ ο  0
1. Κάθε τρίμηνο συνέρχονται δλοι οί υπάλληλοι τής 

Κεντρικής Υπηρεσίας τής Γραμματείας σέ συνέλευση καί 
συζητούν ισότιμα γιά τή λειτουργία καί τις εργασίες τής 
υπηρεσίας τοί'ς στο τρίμηνο πού πέρασε καί προτείνουν 
μέτρα γιά τή βελτίωσή της.

2. Πρόεδρος τής συνέλευσης είναι ό Γραμματέας τής 
Κοινωνικής Πρόνοιας καί Υγιεινής. Σέ περίπτωση πού 
δεν μπορεί νά παρευρεθεϊ, ή συνέλευση εκλέγει γιά Πρόε
δρο έναν άπό'-’ΐούς υπάλληλους.

3. 'Ο χρόνος πού θ ’ αρχίσει ή λειτουργία τής συνέ
λευσης, ό τρόπος τής λειτουργίας της καί κάθε άλλη λεπτο
μέρεια θά κανονιστούν μέ απόφαση τοΰ Γραμματέα.

Περιφερειακή 'Υπηρεσία 
’Ά ρ θ ρ ο  7

1. Ή  περιφερειακή υπηρεσία τής Γραμματείας Κοι
νωνικής Πρόνοιας καί Υγιεινής άποτελεΐται άπό επιθεω
ρητές καί επόπτες πρόνοιας καί υγιεινής πού διορίζονται 
άπ’ τό Γραμματέα στις διοικητικές περιοχές.

2. Έ νας άπό τούς υγειονομικούς επιθεωρητές δρίζεται 
μέ άπόφαση τοΰ Γραμματέα σάν προϊστάμενος τής κοινω
νικής Πρόνοιας ,καί 'Υγιεινής στήν υπηρεσία τής Διοικητι
κής ’Επιτροπής.

3. Τά προσόντα καί ή αρμοδιότητα τών επιθεωρητών 
καί Ιποπτών Πρόνοιας καί Υγιεινής θα κανονιστούν μέ 
άπόφαση τοΰ Γραμματέα.



88 δελτίο πρα ϊε ιιν  και αποφάσεων

”Α ρ θ  ρ ο 8
1. Στή Γραμματεία Κοινωνικής Πρόνοιας και Υ γ ιε ι

νής συγκροτείται Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, πού τό απο
τελούν :

α) Ό Γραμματέας σαν'πρόεδρος, β) Οί προϊστάμενοι 
των υπηρεσιών τής Γραμματείας, γ) "Ενας αντιπρόσωπος 
τού Πανελληνίου ’Ιατρικού Συλλόγου, δ) "Ενας αντιπρό
σωπος τού Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ε) "Ενας 
αντιπρόσωπος μιας ανώτερης συνδικαλιστικής '  οργάνωσης 
των εργατών, στ) Έ νας αντιπρόσωπος μιας ανώτερης συ 
νεταιριστικής οργάνωσης αγροτών, ζ) ■ Δυο αντιπρόσωποι 
μιας λαϊκής οργάνωσης πρόνοιας και η) ένας αντιπρόσω
πος τών θυμάτων πολέμου.

2. Τό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον αντι
πρόεδρο.

3. Για τη συζήτηση ειδικών ζητημάτων (υγιεινής, απο
κατάστασης πολεμοπαθών κλπ.), τό Συμβούλιο καλεΐ κάθε 
φορά μέ απόφασή του αντιπρόσωπο απ’ τούς ενδιαφερομέ
νους, καθώς και άλλα πρόσωπα μέ είδικέ'ς γνώσεις, πού 
μετέχουν ισότιμα στη συζήτηση.

4. Ό τρόπος τής εκλογής τών παραπάνω άντιπροσώ- 
πιον θά οριστεί μέ απόφαση τού Γραμματέα.

5. "Ως την απελευθέρωση, οί παραπάνοο αντιπρόσωποι 
διορίζονται απ’ τό Γραμματέα-άνάλογα μέ τις δυνατότητες 
πού υπάρχουν.

"Α ρ θ  ρ ο 9
1. Τό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο:
α) Επεξεργάζεται δλα τά σχέδια Πράξεων καί Α πο

φάσεων, πού καταρτίζει ή Γραμματεία.
β) Εΐσηγείται μέτρα γιά την άρτιώτερη οργάνωση τών 

υπηρεσιών τής Γραμματείας.
γ) Γνωμοδοτεΐ γιά κάθε θέμα σχετικό μέ τό έργο τής 

Γραμματείας.
2. Οί αποφάσεις τού Γνωμιοδοτικοΰ Συμβουλίου είναι 

συμβουλευτικές γιά τό Γραμματέα. Σέ περίπτωση διαφω
νίας του μέ τό Συμβούλιο, δ Γραμματέας είναι υποχρεωμέ
νος νά ανακοινώσει στην ΠΕΕΑ τις απόψεις τού Συμ
βουλίου.

’Ά ρ θ ρ ο  10
1. Ή  θητεία τών μελών τού Συμβουλίου είναι ενός 

χρόνου.
2. Τό Συμβούλιο βρίσκεται σέ απαρτία όταν τά πα

ρόντα μέλη του είναι περισσότερα από κείνα πού απου
σιάζουν.

θ. Οί αποφάσεις παίρνονται μέ αποφάσεις τών πα
ρόντων.

4. Κάθε άλλη λεπτομέρεια γιά τη λειτουργία του καθο
ρίζει ιό ίδιο τό Συμβούλιο μέ εσωτερικό κανονισμό.

’Ά ρ θ ρ ο  11
Οί λεπτομέρειες γιά την εφαρμογή τής Πράξης αυτής 

ορίζονται μέ άπόφμση τού Γραμματέα.
Ή  Πράξη αυτή ισχύει άπ’ τή δημοσίευσή της.
Ψηφίστηκε άπ’ τήν Άντιπροστοπεία τού Εθνικού Συμ

βουλίου στή συνεδρίαση τής 19 Αύγούστου 1944.
Σ την  "Εδρα της ’Ε πιτροπής, 20 Αύγούστου 1944 

Ό Πρόεδρος της Π.Ε.Ε.Α.
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΣ
Τ ά Μ έ λ η

ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΜ 
ΤΟΣ, ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟ· 
ΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΑΣΚΟΥΤΣΗΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗ-

ΜΠΕΗΣ
Θεωρήθηκε και σφραγίστηκε

Σ την °Εδρα τής ’Ε πιτροπής, 20 Αύγουστον 1944 
Ό Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 

ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Α 1 Τ Ι Ο Λ Ο Γ !  ΚΗ  Ε Κ Θ Ε Σ Η
Πρός τήν Πολιτική Επιτροπή

1. Γ ιά νά ελαφρύνουμε ορισμένες κατηγορίες παραγω γώ ν πού 
ά π * τις σημερινές συνθήκες επ ιβαρύνοντα ι αυτές μέ τό παρακράτημα  
κα ι όχ ι ο ί καταναλωτές τών προ ϊόντω ν  τους, ε ίσηγούμάστε τη μείω ση  
κατά 10 ο)ο του παρακρατήματος γ ιά  τά νωπά λαχαν ικά  κ α ι φρούτα  
καί γ ιά  τά νωπά ψ άρ ια , καΊώ ς κα ί γ ιά  τον καπ ιό  σέ φύλλα πού 
πάνε σέ κατεχόμενη περ ιοχή .

2. Γ ιά νά ένισχύσουμε τούς μ ικροπαραγω γούς κ α ί μ ικροκτηνο- 
τρόφους αυξάνουμε τό αφορολόγητο όρ ιο  από 100 σέ 150 οκάδες δ η μ η 
τρ ιακά  κα ί θ εσπ ίζουμε αφορολόγητο όρ ιο  σέ τυρ ί φέτα 20 οκάδες, 
όταν ή οικογένεια του παραγωγού κ α το ικ ε ί σέ ελεύθερη περ ιοχή . ’Ε π ί
σης θεσπ ίζουμε αφορολόγητο όριο 30ί) οκάδες δημ η τρ ια κ ά  γ ιά κείνους  
τούς παραγωγούς πού ή ο ικογένειά τους κατο ικε ί σέ κατεχόμενη  
περ ιοχή .

Γ ιά νά διευκολύνουμε τ ις  ανταλλαγές, σέ μεγάλες ποσότητες, κα ί 
νά εντ ιίνουμε τό συνετα ιρ ιστ ικό  πνεύμα , περ ιορ ίζουμ ε  τό παρακράτημα  
στο μ ισ ό , όταν τή μεταφορά στην κατεχόμενη περ ιοχή  γ ιά  ανταλλαγή 
τήν κάνει 6 συνετα ιρ ισμός.

3 ’ Επιβάλλομε δασμό στά είσαγόμενα ά π * τό εξω τερικό ε ίδη .
4. ί  ιά  νά δ ιευκολύνουμε τούς υπόχρεους πού βρ ίσκοντα ι σέ α δ υ 

ναμ ία  νά καταβάλουν τό προ ϊόν  πού ορ ίζε ι ή π ρά ξη  22, είσηγού· 
μαστέ τήν καταβολή σέ άλλο ε ίδος . Παρέχομε τήν ευχέρεια του σ υμ 
ψ ηφ ισμ ού  στήν ε ισφορά τής Πράξης 22 γιά τά ε ίδη  πού επ ιτάχθηκαν  
μέχρι 15 ’ Ιούνη γ ιά  τ ις  ανάγκες τού ενεργού ΕΑΑΣ.

5. Παρέχεται ευχέρεια δ ιάθεσης ενός μέρους ά π * τά έσοδα γ ιά  
τ ις άπορε; οικογένειες τών άνταρτών κ α ί α ξ ιω μ ατ ικώ ν  τού ενεργού 
ΕΛΑΣ κα ί τών προσώ πω ν πού προσφέρουν τ ις  υπηρεσ ίες τους στή 
Δ ιοίκηση, γ ια  τούς άπορους, κ α ί γ ιά  τούς άνάτηρους κα ί τά θύματα  
πολέμου .

6. Ρ υ θμ ίζε τα ι τό ζήτημα  τής δ ιανομής τού 20 ο)ο άνάμεσα στήν  
κοινότητα κ α το ικ ία ς  κ α ί στήν κοινότητα πού β ρ ίσ κ ο ιτα ι τά κτήματα .

7. Γ ιά τήν εξυπηρέτηση, τών άναγκών τού άγώνα δεσμεύεται τό 
ποσό τής παραγωγής τών δημη τρ ιακώ ν  προ ϊόντω ν κάθε  παραγωγού 
πού ξεπερνάει τ ις 10.000 οκάδες.

8. Γ ιά νά έν ισχυθούν ο ί οικογένειες τών άνταρτών κλπ . τού  
ΕΛΑΣ, πού στερήθηκαν  τήν ενίσχυση ά π * τήν εργασία τού μέλους 
τους πού ε ίνα ι άντάρτης, παρέχεται πρόσθετο άφορολόγητο όρ ιο  ίσ ο  
μέ τό δ ιπλάσ ιο  τον άφοροκόγητου ορ ίου τώ ν άρθρω ν  2 κ α ί 3  τής 
Πράξης 22.

Σ τήν νΕδρα τής Ε π ιτροπή ς , 8 Αύγούστου 1944 
*0 Γραμματέας Οικονομικών

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Π Ρ Α Ξ Η  56
«Σ υμπλήρω ση κα ί τροποπο ίηση τ ώ ϊ Πράξεων 22 κα ι 27»

Σΰμψωνα μέ τό Ψήφισμα Α'. του Εθνικού Συμβουλίου 
της 27 Μάη 1944

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
’Ά ρ θ ρ ο  1

1. Ή  εισφορά (παρακράτημα) του άρθρου 2 της Πρά
ξης 27 περιορίζεται από 20ο)ο*σέ 10 ο)ο γιά τά μεταφερό- 
μένα στις κατεχόμενες^ περιοχές προϊόντα της γεωργίας καί 
της αλιείας πού προσφέρονται στην κατανάλωση νωπά (λα
χανικά καί φρούτα νωπά, ψάρια νωπά).

2. Ή  εισφορά (παρακράτημα) τού άρθρου 2 της Πρά
ξης 27 γιά τό μεταφερόμενο σέ κατεχόμενες περιοχές καπνό 
σέ φύλλα, περιορίζεται από 40ο)οσέ 30ο)ο.

’Ά ρ θ ρ ο  2
1. Ό  υπόχρεος, πού πληρούσε τήν εισφορά τής Πράξης 

22, έχει τό δικαίωμα, χωρίς νά πληρώσει τήν εισφορά 
^(παρακράτημα) τής Πράξης 27, νά μεταφέρει στήν κατε- 
χομενη περιοχή : α) ίσαμε 150 οκάδες άπ’ τά δικά 
του δημητριακά προϊόντα καί ίσαμε 20 οκάδες τυρί φέ
τα απ’ τά δικά του κτηνοτροφικά προϊόντα, γιά δλο τό 
χρόνο, αν ή οικογένειά του κατοικεί σέ ελεύθερη περιοχή 
καί β) ’ίσαμε 300 οκάδες απ’ τά δικά του δημητριακά προϊ
όντα, γιά δλο τό χρόνο, αν ή οικογένειά του αποδειγμένα 
κατοικεί σέ κατεχόμενη περιοχή.

Ό  υπόχρεος μπορεί νά αντικαταστήσει τά πιο πάνω 
αφορολόγητα προϊόντα του μέ άλλα προϊόντα τής δικής

ν
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του παραγωγής. Ή  αναλογία μεταξύ των δύο προϊόντος 
κανονίζεται από την ΕΤΑ Κοινό τη τας’μέ βάση την τοπι
κή τιμή χονδρικής πώλησης τους.

2. Στις περιπτώσεις πού γίνεται μεταφορά σέ κατεχό- 
μενες περιοχές άπό ενα συνεταιρισμό προϊόντων γεωργι
κών, κτηνοτροφικών, αλιείας κλπ. των μελών του, για αν
ταλλαγή, ή εισφορά (παρακράτημα) τού άρθρου.2 τής 
Πράξης 27 περιορίζεται στο μισό.

3. Καταργείται ή παράγραφος 1 τού άρθρου 3 τής 
Πράξης 27.

4. Οί λεπτομέρειες τής εκτέλεσης τού άρθρου αυτού κα
νονίζονται μέ εντολές τού Γραμματέα Οικονομικών.

’Ά ρ θ ρ ο  3
Τά είδη πού είσάγονται άπ’ τό εξωτερικό πληρώνουν 

δασμό σέ είδος μέ ποσοστό 10 ο)ο πού βεβαιώνεται και 
είσπράττεται σύμφωνα μέ τη διαδικασία τής Πράξης 27.

’Ά  ρ θ  ρ ο 4
1. "Ocav ό υπόχρεος στην εισφορά τής Πράξης 22 

βρίσκεται σέ αποδειγμένη αδυναμία νά καταβάλει τό 
προϊόν πού ορίζεται σ’ αυτή, επιτρέπεται νά καταβάλει 
άλλο προϊόν, οριζόμενο απ’ τό Συμβούλιο ΕΤΑ Επαρ
χίας, πού σύγχρονα καθορίζει, ενιαία γιά κάθε κοινότητα, 
την αναλογία μεταξύ τών δύο προϊόντων, παίρνοντας υπόψη 
τις -τοπικές τιμές χονδρικής πώλησης τους.

2. Ό υπόχρεος στην εισφορά τής Πράξης 22 έχει τό 
δικαίωμα νά συμψηφίσει τά είδη πού τού επιτάχθηκαν 
μέχρι καί τής 15 τοΰ-Ίούνη 1944 άπ5 την ΕΤΑ,τον ΕΛΑΣ 
ή άλλη οργάνωση γιά τις άνά/κες τού στρατού τού ενερ
γού ΕΑ ΑΣ. Οί δροι τού συμψηφισμού κανονίζονται άπ’ 
τό Συμβούλιο ΕΤΑ Επαρχίας, ενιαία γιά κάθε κοινότητα.

’Ά ρ θ ρ ο  5
1. Μέ εντολές τού Γραμματέα Στρατιωτικών, γιά τό 

μέρος τών εσόδων πού διατίθεται γιά τον ΕΛΑΣ, ή μέ 
εντολές τού Γραμματέα Οικονομικών γιά τό μέρος τών 
εσόδων πού διατίθεται γιά τις άλλες δημόσιες ανάγκες, 
μπορεί ή ΕΤΑ νά προβαίνει σέ ανταλλαγή τών ειδών πού 
είσπράχθηκαν άπ’ τις εισφορές καί τά δημόσια κτήματα, 
μέ άλλα είδη πού είναι άπαραίτητα γιά τήν κάλυψη τών 
αναγκών τού άγώνα.

2. Μέ κοινές εντολές τών Γραμματέων Οικονομικών 
και Στρατιωτικών, ύστερα άπό έγκριση τής ΠΕΕΑ, τίθε
ται στή διάθεση τής ’Εθνικής ’Αλληλεγγύης ή άλλης οργά
νωσης άνάλογο ποσό άπ’ τά είσπραχθέντα άπ’ τις εισφορές 
καί τά δημόσια κτήματα, γιά τήν ενίσχυση τών άπορων οι
κογενειών τών άνταρτών καί αξιωματικών τού ενεργού 
ΕΛΑΣ καί τα>ν άπορων οικογενειών «άλλων προσώπων 
πού προσφέρουν ταχτικά τις υπηρεσίες τους στή Διοίκηση.

3. Μέ εντολές τού Γραμματέα Οικονομικών, ύστερα 
άπό έγκριση τήςΠΕΗΆ, μπορεί άπ’ τά είσπραχθέντα ποσά 
άπ’ τις εισφορές καί τά δημόσια κτήματα νά διατεθεί έ'να 
μέρος γιά τούς άπορους κατοίκους τών κοινοτήτων πού 
είναι πυροπαθείς, άκριδόπληκτοι κλπ, καθώς καί γιά 
τούς άναπήρους καί τά θύματα πολέμου.

Ά ρ θ ρ ο  6
Ή  παράγραφος 1 τού άρθροο 14 τής Πράξης 22 άντι- 

καθίσταται άπ’ τήν ημέρα πού άρχισε νά ισχύει, μέ τήν 
πιο κάτω διάταξη :

1. Ποσό ίσο μέ τό 20 ο)° τής εισφοράς και τού πρόσ
τιμου παραδίνεται άπ’ τον Προϊστάμενο τής ΕΤΑ Κοινό
τητας στον Πρόεδρο τής Κοινότητάς της καί διατίθεται 
γιά τις άνάγκες τής Κοινότητας. "Οταν μέρος τής παραγω
γής τού υπόχρεου σέ εισφορά προέρχεται άπό κτήματα πού 
βρίσκονται στήν περιοχή άλλης κοινότητας, τότε ή κοινό
τητα τής κατοικίας τού υπόχρεου, υποχρεώνεται νά δώσει 
στήν άλλη κοινότητα άνάλογο μέρος άπ ’ τό 20 ο)ο. Τό

ποσό κανονίζεται μέ συνεννόηση άνάμεσα στις κοινότητες 
καί σέ περίπτωση διαφωνίας τους, τή διαφορά τή λύνει 
τό ’Επαρχιακό Συμβούλιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

’Ά ρ θ ρ ο  7
1. Τό ποσό τών δημητριακών προϊόντων τού υπόχρεου 

σέ εισφορά τής Πράξης 22 πού υπερβαίνει τις 10.000 οκά
δες δεσμεύεται σεά χέρια τού παραγωγού καί εξαγοράζεται 
υποχρεωτικά άπό τήν ΕΓΑ μέ εθνικά ομόλογα τού άπε- 
λευθερωτικοΰ άγώνα ή μέ προσωρινές άποδείξεις.

2. Μέ κοινές εντολές τών Γραμματέων Οικονομικών 
καί Στρατιωτικών μπορεί νά γίνεται άποδέσμευση ενός 
μέρους ή δλου τού δεσμευμένου ποσού. ,

’Ά ρ θ ρ ο  8
1. Ό υπόχρεος σέ εισφορά τής Πράξης 22 πού δ ίδιος 

ή τά μέλη τής οίκογένειάς του υπηρετούν στον ενεργό 
ΕΛΑΣ καθώς καί οί οικογένειες τών άναρτών τού ενεργού 
ΕΛΑΣ πού πέθαναν ή σκοτώθηκαν, δικαιούνται πρόσθετο 
άφορολόγητο δριο ίσο μέ τό διπλάσιο τού άφορολόγητοί' 
δριου τών άρθρων 2 καί 3 τής Πράξης 22.

2. Σέ δσες περιπτώσεις έγιναν ήδη καταβολές, χωρίς νά 
γίνει δ εκπεσμός τού αφορολόγητου δριου τού άρθρου αυ
τού, τό ποσό πού καταβλήθηκε παρά πάνω άπ’ τό κανο
νικό συμψηφίζεται σττ ν εισφορά στά ό'ψιμα προϊόντα καί 
άν δέν υπάρχει περίπτοοση τέτοιου συμψηφισμού θεωρείται 
επιταγμένο καί δίνεται στο δικαιούχο παραγωγό ίσης άξίας 
εθνικό δμόλογο ή προσωρινή άπόδειξη.

’Ά ρ θ ρ ο  9
Οί διατάξεις τών άρθρων 1 έως 5 καί 7 ισχύουν άπό 

τής 20 Αύγούστου 1944.
Ψηφίστηκε άπ’ τήν ’Αντιπροσωπεία τού Εθνικού 

Συμβουλίου στή συνεδρίαση τής 19 Αύγούστου 1944.
Στην ° Εδρα της ’Ε πιτροπής, 19 Α αγονοτον 1944'

Ό Πρόεδρος τής Π.Ε.Ε.Α.
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΣ 

Τ ά Μέ λ η
ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΉΣ, ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝ· 
ΤΟΣ, ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΑΣΚΟΥΓΣΗΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΖ, ΣΤ. ΧΑ-

ΤΖΗΜΕΗΣ
Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε

Στην "Έδρα τής 'Ε πιτροπής, 19 Αυγονοτον 1944 
Ό Γραμματέας .Δικαιοσύνης 

ΙΙΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
« ’Α ναπλήρωση Γραμματέως*

'Η άναπλήρωση το ί συναγ. ’Αντιπροέδρου στρατηγοί Εύρ. 
Μπακιρτζή πού αναλαβαίνει άλλα καθήκοντα, θά γίνει ώς εξής : 

Στήν Άντιπροεδρεία τής ΠΕΕΑ θά τόν αναπληρώσει ό 
Γραμματέας Στρατιωτικών συν. Έμμ. Μάντακας.

Στή Γραμματεία ’Επισιτισμοί θά τόν αναπληρώσει ό Γραμ
ματέας Γεωργίας συν. Κ. Γαβριηλίδης.

Στή Γραμματεία Λ. Διαφώτισης θά τόν αναπληρώσει ό Γραμ
ματέας ’Εσωτερικών συν. Γ. Σιάντος.

Σ τήν  "Εδρα τής ’Ε πιτροπής, 28 Α νγονρτον 1944 
Ό  Πρόεδρος τή  ̂ Π. Ε. Ε. Α.

ΑΛ. ΣΒΩΛΟΣ 

Τ ά Μ έ λ η
ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝ· 
ΤΟΣ, ΕΜΜ. ΜΑΝΤΔΚΑΣ, Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΑΣΚΟΥΤΣΗΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΛΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗ-

ΜΠΕΗΣ
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Α  Π Ο Φ Α Σ Η
« Κ υκλοφορ ία  εθ ν ικώ ν  ομολόγων»

"Εχοντας υπόψη τις διατάξεις τής Πράξης 28 γιά τήν «πλη
ρωμή προμηθειών κλπ. του στρατού μέ εθνικά ομόλογα του απε
λευθερωτικού αγώνα» καί τό πρωτόκολλο παραλαβής τών ομολό
γων από τήν αρμόδια 'Επιτροπή

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Βάζουμε σέ κυκλοφορία τά πιό κάτω άναφερόμενα ομόλο

γα αξίας ολικής ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα πέντε χιλιά
δες (1.965.000) οκάδες σταριού α) τίτλοι των 5 οκάδων σταριού 
εκατόν έξη χιλιάδες εξακόσιες εξήντα πέντε (106.665) πού είναι
, „ , ..................... A Α
αριθμημενα χειρόγραφα με μεΛανη απο —  ίσαμε - "lu g gG5 ’ Ρ)
τίτλοι των 25 οκάδων σταριού, είκοσι τέσσερες χιλιάδες εξακόσιες

Α
δέκα πέντε (24.615) πού είναι άριθμημένα από - y  ίσαμε 

Α ,
24Γ-6Ϊ5_’ ^  τιτ 0̂1 τ®ν 100 οκάδων σταριού οκτώ χιλιάδες εκατόν

A Αεξήντα τρεις (8.163) πού είναι άριθμημένα άπό y  ίσαμε y y  .
Τίτλοι άλλων κλάσεων ώς π.χ, των 500 οκάδων δεν μπαίνουν 

σέ κυκλοφορία.
2. Στό πίσω μέρος κάθε ομόλογου έχει μπει ό αυξοντας άριθ- 

μός καί ή σφραγίδα τής Διοικητικής ’Επιτροπής τής περιοχής, 
πού θά πρωτομπεΐ σέ κυκλοφορία τό ομόλογο, σύμφωνα μέ τον 
πιό κάτω πίνακα :

Σφραγίδα Διοι 
κητικής Έπιτρο- 

πήσ Περιοχής

Αΰξοντες άριθ 
μοί κλάσης των 
5 οκάδων στα

ριού

Αΰξοντες άριθ· 
μοί κλάσης τών 
25 οκάδων στα

ριού

Αΰξοντες ά- 
ριθμοί κλά 

σης των 100 
όκ. σταριού

Πελοπόννησου 1 — 10.500 1 - 3.000 1—1.225

’Ηπείρου 10.501 -  20.500 3.001— 5.000 1.501—2.000

Μακεδονίας 20.501 -  35.500 5.001— 9.000 2.001—3 250

Στερεάς 35.501 -  45.500 9.001— 12.000 3.251-4.000

Αττικής 45.501 -  55.500 12 .001- 14.000 4.001—4.500

Θεσσαλίας 55.501 -  75.500 14.001— 20.000 4.501-6.000

Π.Ε.Ε.Α. . 75.501 -  106.665 20.001— 24.615 )6.001—8.163) 
)1.226—1.500)

3. Ή διάθεση καί διαχείριση των ομολόγων γίνεται μόνο 
άπ’ τά κλιμάκια ΕΤΑ Περιοχής καί όπου δέν υπάρχει τέτοια, άπ’ 
τόν προϊστάμενο τής υπηρεσίας Οικονομικών τής Διοικητικής 
’Επιτροπής Περιοχής.

4. Τά πιό πάνω ομόλογα πού μπαίνουν σέ κυκλοφορία είναι 
στόν κομιστή καί μπορεί νά κυκλοφορούν άνιί χρήματος μεταξύ 
των ιδιωτών γιά νά διευκολύνουν τις συναλλαγές.

5. 'Ομόλογα πού δέν φέρουν τή σφραγίδα καί τόν αΰξοντα 
άριθμό είναι άκυρα.

Σ την  ”E ton τής 'Ε π ιτροπής, 23 Αύγουστον 1944 
Ό Γραμματέας Οικονομικών 

ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α  Π Ο Φ Α Σ Η
«Σ υμπλήρω ση  τής ’Α πόφασης άπό τ ις  12 Ι ο ύ λ η  1944 γ ιά τά προσόν

τα κα ί ,την ονομασ ία  έφεδρων α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν» ’
’Έχοντας υπόψη τό άρθρο 2 τής Πράξης 19 

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Συμπληρώνουμε τό άρθρο 4 ’Απόφασής μας άπό τις 12 

Ιούλη 1944 γιά τά προσόντα καί τήν ονομασία εφέδρων άξ^μα- 
τικών τής Διαχείρισης ώς εξής :

’Ονομάζονται έφεδροι άνθυπασπιστές οί άπόφοιτοι Γυμνα
σίων, ισοδυνάμων Πρακτικών Λυκείων καί Μέσων ’Εμπορικών 
Σχολών, πού έχουν άπαραίτητα έξάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη 
υπηρεσία στήν ΕΤΑ ή ’Επιμελητεία τού ΕΛΑΣ.

Στην "Εδρα τής Ε π ιτρ οπ ή ς , 19 Αύγουστου 1944 
Ό Γραμματέας Στρατιωτικών 

ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ 
Υποστράτηγος

Α Π Ο Φ Α Σ Η

« Προαγωγή τον υποστράτηγον Πτολ,ειιαιον Σ αρηγιαννη  στο βαδιι 
τοΰ αντιστράτηγον»

"Εχοντας υπόψη τό άρθρο 5 τής Πράξης 52, καθώς καί οχ! 
τική πρόταση τού Γραμματέα Στρατιωτικών 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Προβιβάζουμε τόν έφεδρο άπό μόνιμους υποστράτηγο Πτολτ 

μαΐο Σαρηγιάννη στό βαθμό τού μόνιμου σε ειεργεια αντιστρά- 
τηγο γιά επανόρθωση αναγνωρισμένης άδικίας. Θεωρείται οτι δέν 
άπομακρύνθηκε ποτέ άπ’ τό στρατό καί προαγεται αναδρομικι 
άπ’ τις 19 Όχτώβρη 1929 καί μπαίνει σέ άρχαιότητα ανά
μεσα στους άλλους συναδέλφους του πριν άπό τόν άντιστράτηγο 
Καμμένο, σύμφωνα μέ τήν επετηρίδα 1932. Ή άναδρομική προα 
γωγή λογίζεται γιά άρχαιότητα, προαγωγή καί σύνταξη, χωρίς 
άποδοχές.

Σ την "Εδρα τής ‘Ε πιτροπής, 22 Αύγουστον 1944 
‘Ο Πρόεδρος τής Π.Ε.Ε.Α.

ΑΛ. ΣΒΩΛΟΣ
Τ ά Μ έ λ η

ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝ- 
ΤΟΣ, ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ, Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΟ· 
ΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΑΣΚΟΥΤΣΗΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑ-

ΤΖΗΜΠΕΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Γιά τ ις  άπολαυές των μ ισ θ ω τώ ν »

"Εχοντας υπόψη : 1) τήν Πράξη 42 καί 2) σύμφωνη γνώμη 
τού Συμβουλίου Εργασίας

’Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
"Αρθρο 1

1. Οί μισθωτοί κάθε περιφέρειας καί κάθε κατηγορίας θά 
πληρώνονται μέ τις άπολαυές πού ΐσχυαν τήν 28—10—1940.

2. Οί άπολαυές τής 28—10—1940 πληρώνονται σέ σιτάρι μέ 
άναλογία 10 δραχμές μία όκά σιτάρι.

3. ’Εάν συκφωνεΐ ό εργοδότης μέ τό μισθωτό μπορεί ή πλη
ρωμή νά γίνει μέ άλλα είδη διατροφής, πού υπολογίζονται μέ βά
ση τήν τρέχουσα σχέση άνταλλαγής, πού υπάρχει άνάμεσα στά εί
δη αύτά καί τό σιτάρι.

4. Μονάχα όταν τό δέχεται ό μισθωτός μπορεί νά πληρωθεί 
σέ χρήμα, μέ βάση πάντα τήν τρέχουσα τιμή τοΰ σιταριού.

" Α ρ θ ρ ο  2
"Ολα τά παραπάνω ισχύουν καί γιά τις γυναίκες μέ τή δια

φορά ότι εάν στις 28—10—1940 ϊσχυε μεγαλύτερο άνδρικό μερο
κάματο γιά τήν ίδια δουλειά, θά πληρωθεί ή γυναίκα μέ βάση 
αυτό τό άνδρικό μεροκάματο.

• "Α ρ θ  ρ ο 3
Σέ καμμιά περίπτωση τό σημερινό κατώτατο όριο μεροκάμα

του δέν μπορεί νά κατεβεϊ κάιω άπό τις 3 οκάδες σιτάρι τήν ημέ
ρα γιά μισθωτούς πού δέν έχουν κλείσει ηλικία 18 χρονών ή τις 
4 οκάδες γι’ αυτούς πού έχουν κλείσει τά 18 χρόνια.

"Α ρ θ  ρ ο 4
Κάθε συμφωνία νεώτερη άπ’ τις 28—10—40 καί δώθε συμφε- 

ρότερη γιά τό μισθωτό εξακολουθεί νά ισχύει.
Στήν  "Εδρα τής ’Επιτροπής, 10 Αύγουστον 1944 

^ 'Ο Γραμματέας ’Εργασίας
"ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨ Η ΑΠΟΦ ΑΣΗΣ
«Δ ιορισμός Α ιοικ. ‘Α ντιπροσώπων Θεσσαλίας»

Μέ τήν άπό 16 ’Ιούλη 1944 άπόφαση τής Διοικητικής ’Επι
τροπής Θεσσαλίας, πού έγκρίθηκε μέ τήν ύπ’ άριθ. 840)24-7-44 
άπόφαση τοΰ Γραμματέα ’Εσωτερικών σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 
τής Πράξης 4 καί τό άρθρο 6 ιής Πράξης 39, διορίστηκαν οί 
παρακάτω Διοικητικοί ’Αντιπρόσωποι :

1) Στήν ’Επαρχία Τρικκάλων ό Ζαχαρίας Παπαζαχαρίας, 2) 
στήν ’Επαρχία Καλαμπάκας ό Στέφανος Κουτσής, 3) στήν ’Επαρ
χία Έλασσώνας ό Βασίλειος Δαδαλιάρης, 4) στήν’Επαρχία 'Αγιας 
ό Λέων. Καλλέργης, 5) στήν ’Επαρχία Φαρσάλων ό Γιώργος 
Παπαθανασίου, 6) στήν Επαρχία 'Αλμυρού ό Κάιστας Ματίκας 
καί 7) στήν ’Επαρχία Βόλου ό Μιλτιάδης Παπακώστας.

(Άπό τή Γραμματεία ’Εσωτερικών)


