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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΝΟΜΟΙ 

1495. Κηρωτή Συμφωνίας οικονομικής, επιστημονικής και 
τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ινδίας. ... ... 1 

1496. Κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Ουγγαρίας 
για την απ φυγή· της διπλής φορολογίας αναφορικά 
με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του 
συνημμένου σ’ αυτή Πρωτοκόλλου.2 

ΝΟΜΟΙ 
- (ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1495 

Κύοωοιι Συμφωνίας οικονομικής, επιστημονικής και τε¬ 

χνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελ¬ 

ληνικής Δημοκρατίας και της Ινδίας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κνρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής 
ψηφισ-ύέντα νόμον: 

Άρ·3ρο πρώτο. 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρ·3ρο 28 παρ. 
1 του Συντάγματος η· Συμφωνία οικονομικής, επιστημονικής 
και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ινδίας που υπογράφτηκε 
στηιν Α3ήνα στις 23 Σεπτεμβρίου 1983, της οποίας το κεί¬ 

μενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει 
ως εξής: 

ΣΓΜΦΩΝΙΑ 

Οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας με¬ 
ταξύ της Κυβέρνησης της Εΐλληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ινδίας. 

(Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυ¬ 
βέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας, καλούμενες στο εξής 
«(Συμβαλλόμενα Μέρη», 

Επυόυμωντας να ενισχύσουν τους υπάρχοντες δεσμούς φι¬ 
λίας μεταξύ των δύο χωρών, 

Εκτιμώντας τα πλεονεκτήματα που -3α προκόψουν για τις 
δύο χώρες από την ενίσχυση της οικονομικής, επιστημονική; 
και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ τους, 
Έχοντας υπόψη ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιθυμούν 

να αναπτύξουν τη συνεργασία που σύμφωνα με τους νόμους 
και τους κανόνες που ισχύουν στις δύο χώρες και μέσα στα 
πλαίσια των διεύνών τους υποχρεώσεων, 
Συμφώνησαν τα ακόλουθα: 

Άρ>όρο 1. 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 3α επιδιώξουν νφ ανάπτυξη 
και την ενίσχυση της οικονομικής, επιστημονικής και τε- 
χνΐκής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς 
Εμπορίου, Βιομηχανίας, Τουρισμού, Κατασκευών, Δημοσίων 
Εργων, Αλιείας, Τηλεπικοινωνιών, Μεταφορών, Ναυπήγη- 

■*Τ&' Επισκευής Πλοίων κ.λπ., σε πνεύμα αμοιβαίας κα¬ 
τανόησης, μέσα στα πλαίσια των διεθνών τους υποχρεώσεων. 
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Άρ4ρο 2. 

Βιδιχότερα, η συνεργασία που προβλέπεται *πο την πα¬ 
ρούσα συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα αχσλου4α: 

1) Τη συνεργασία για τη μελέτη, προπαρασκβυή και εφαρ¬ 
μογή γεωργικών, κτηνοτροφ ικών, βίομηχανικών χοί τεχνι- 
χών αναπτυξιακών προγραμμάτων που παρουσιάζουν ενδια¬ 

φέρον για τις δύο χώρες. 
2) Την προώθηση και ανταλλαγή διαφόρων προϊόντων 

χαι εμπορευμάτων μεταξύ των δύο χωρών. 

3) Την εν4άρρον<τη της ανταλλαγής πληροφορικόν που 
αφορούν την επιστημονική έρευνα χαι τεχνολογία και 

4) Την ενθάρρυνση της ανταλλαγής τεχνικών εμπειρο¬ 
γνωμόνων που χρειάζονται για ορισμένα προγράμματα συ¬ 

νεργασίας. 

Άρ4ρο 3. 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 4α ενθαρρύνουν την οιχονομιχή 
συνεργασία μεταξύ οργανισμών, επιχειρήσεων χαι αρμόδιων 
οικονομικών φορέων των ίύο χωρών, σύμφωνα με το<νς νό¬ 
μους χιαι τις 'διατάξεις που τους διέπουν, δίνοντας έμφαση 
στη δημιουργία ποινών ή μιχτών προγραμμιάτων ή εταιρειών, 
σε διαφόρους τομείς. 

Άρ4ρο 4. 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη 4α ενθαρρύνουν την ανταλλαγή 
επισχέσεων εμπορικών αντιπροσώπων, επιτροπών χαι απο- 
οτολών όπως χαι την οργάνωση εχ4έσεων με σκοπό να ενι- 
σχύσουν το μεταξύ τους εμπόριο. 

Άρ4ρο 5. 

Τ« Συμβαλλόμενα Μέρη 4α συστήσουν Μιχτή Επιτρο¬ 
πή, που 4α συνέρχεται εχ περιτροπής στις δύο χώρες, ύστε¬ 
ρα οκό αίτηση ενός ·από τα δύο Μέρη, με σχοπό να εξετώ* 
ζει χαι να υιοθετεί μέτρα χαι με4όδους για την ενίσχυση 
της μεταξύ τους οιχονομιχής, επιστημονιχής χαι τεχνικής 
συνεργασίας. 

Άρ4ρο 6. 

Η Μιχτή Επιτροπή είναι υπεύ4υνη για: 

α) την εξέταση τρόπων χαι με4όδων προώθησης της οι¬ 
κονομικής, επιστημονιχής και τεχνιχής συνεργασίας μεταξύ 
των δύο χωρών* 

β) την εξέταση ζητημάτων που μπορεί να αναχόψουν από 
την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας χαι για την εξεύ¬ 
ρεση καταλλήλων λύσεων* 

γ) την παρ«χολού4ηση της εξέλιξης των οικονομικών, 
επιστημονικών χαι τεχνικών σχέσεων σε διμερές χαι πολυ¬ 
μερές επίπεδο* 

ί) την υποβολή των αναγκαίων εχ4έσεων χαι προτάσεων 
για την ποιοτιχη χαι ποσοτική ανάπτυξη της συνεργασίας. 

Άρ4ρο 7. 

Η λήξη της Συμφωνίας δεν 4α έχει επίπτωση στην ισχύ 
συμφωνιών και συμβάσεων που 4α έχουν συναφ4εί μεταξύ 
των επιχειρήσεων χαι οργανισμών των δύο χωρών. 

[ 'Αρ4ρο 8. 

Η Συμφωνία υπόΧειτοκ σε έγχριση σύμφωνα μ$ τους ν 
μ«ος των Συμβάλλω ιενων Μερών χαι 4α τε4«ί σε ισχύ αι 
την «ιίρα ανταλλαγής των ρηματικών διαχοινώσεων που ·ύ 
επιβεβαιώνουν αυτή την έγχριση. 

,Η Β***· έχελ σ»ν>φ4εί για πέντε χρότνια. θα αν 
ν«»·«τ« αυτόματα 4,. ένα χρόνο, εκτός εάν ένα από ι 

Χ*τ^€ίλ*! 4ΤΓ?άφως έξ, αψ. 
«*6 τη ληξη «τρίοδοί. 

'Εγινε στην Α4ήνα την 23η Σεπτεμβρίου 1983 σε τρία 
πρωτότυπα στην ελληνική, στην ινδική καιι στην αγγλική 
γλώσσα. Και τα τρία κείμενα είναι εξ ίσου αυ4εντικά. 

Για την Κυβέρνηση 
της Ελληνικής Δημοκρατίας 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΓΛΙΑΣ 

Υφυπουργός Εξωτερικών 

Για την Κυβέρνηση 
της Ινδικής Δημοκρατίας 

Β. Ο. ΑΒΟΒΛ 

Π ρέσβυς, Π ληρεξούσιος 
Υπουργός 

ΑΟΚΕΕΜΕΝΤ 

ΟΡ ΕΟΟΝΟΜΙΟ, 80ΙΕΝΤΙΡΙ0 ΑΝϋ ΤΕΟΗΝΙΟΑΕ 
ΟΟΟΡΕΚΑΤΙΟΝ ΒΕΤλΥΕΕΝ ΤΗΕ ΟΟνΕΚΝΜΕΝΤ 
ΟΡ ΤΗΕ ΗΕΕΕΕΝΙΟ ΒΕΡυΒΚΙΟ ΑΝϋ ΤΗΕ 
ΟΟνΕΒΝΜΕΝΤ ΟΡ ΤΗΕ ΚΕΡυΒΕΙΟ ΟΡ ΙΝϋΙΑ 

ΤΙιθ ΟονβΓηιηβηΙ ο! ίΐιβ Ηβΐίβηίο ΚβρυΒΙίβ βηά ΐΡβ 
Οονβπιπιβηί οί ίΗβ Κβρυΐιΐίβ οί Ιηιΐία ΙιβΓβίηηίΙβΓ Γβ- 
ίβΓΓ8(1 Ιο 38 ίΐιβ ΟοηΐΓ3βίίη§ ΡβΗίβδ : 

\νίδίιίη§ Ιο δίΓΘΠ^ΙΙιβη ίΐιβ βχίδΐίη^ ίίβδ οί ίπβηάΐιίρ 
1)βί\νββη Ηιβ ί\νο βοηηίπβδ, 

αρρΓβοίαίϊη^ ΙΙιβ Ββηβίίίδ χνΐιίβΐι Γηί£;1ιΙ Ββ άβπνβίΐ Ιογ 
ΒοίΗ οουηίπβδ Ιγοπι ίΐιβ δίΓβη^ίΙιβηίη^ οί ίΗβ βοοηοπιϊο, 
δβίβηίίίίίβ υηά ίβοΐιηίοαΐ οο-ορβΓ&Ιίοη Ββίννββη ίΒβιη, 

οοηδίιΐοπη^ ίΙΐ3ί ίΐιβ ί\νο βοηίΓ3βίίη£ ροΓίίβδ ννίδΐι 
ίο (Ιβνβίορ ίΐιίδ οοορβΓοίίοη ίη υοοοπίβηοβ κνίίΐι ίΒβ 
τυΐβδ βηά Γβ^υΐηίΐοηβ ρΓβναϋίη^ ίη ίΐιβ ί\νο οουηίπβδ, 
βηά ννίΐΗίη ίΒβ ΪΓβπιβννοΓίί οί ίΙιβΪΓ ίηΙβΓηαίίοηβΙ οΒΙί- 
^3ίϊοηδ, 

Ιιανβ α^τββά 38 ίοΐίοχνδ : 

ΑΓίίοΙβ 1 

ΤΙιβ ΟοηίΓ3θίίη§ Ρ3Γίϊβδ βΗ&Π δββΐί ίο «Ιβνβίορ 3η<1 
δίΓβη^ίΙιβη ίΐιβ βοοηοηαίβ, δοίβηίΐίΐο 3η«1 ίββΒηίββΙ οο- 
ορβΓβίΐοη Ββίννββη ίΐιβ ί\νο οουηίΓΐβδ ίη ίΐιβ Κβΐά» οί 
ίΓ3«1β, ίηάηείΓΥ, ίουπδπι, οοηδίΓυβίίοηδ, ρηΒΙίβ \ν Λδ, 
ίίδΗβπβδ, ίβίβοοπιπιυηίοβίίοηδ, ίΓβηδροΗ,δ, δΡίρΡηϋα.η^ 

3ηι1 δΗίρΓβρβίπη^ βίο., ίη 3 βρΐπί οί ηιυίηβΐ υηάβΓδίβηιΙ- 

ίη^ ’ΛίίΗίη ίΗβ ΪΓβπιβννοΓίί οί ίΡβΪΓ ίηίβπΐ3ίίοη3ΐ οΐυΐί- 
β3ίίοηδ. 

ΑΓίίοΙβ 2 

ΕδρβοΪ3ΐ1γ, ίΡβ οοορβΓ3ίίοη βηνίδβ^βά ίη ίΗβ ρΓβββηί 
β^τββπιβηί οονβΓβ, ίηϊοΓ-αΙίυ ίΐιβ ίοΐΐοννίη^ : 

1) ΤΙιβ οοορβΓβίίοη ίοΓ ίΐιβ δίυ«Ιγ, ρΓβρβΓβίίοη βηιΐ 
ΐπιρίβπιβηίβίίοη οί ββποηΙΙυΓο], οαίίΙβ-ΓββΓΪη^, ίηάυ- 
βΙγΪ31 βηά ΙβοΗηίοαΙ «Ιβνβίορηιβηί ρΓο)βοίβ, Λνΐιίοίι ρΓβ- 
δβηί ίηίβΓβδί ίοΓ 1)οΙΙι οοηηΐπβδ; 

2) ΤΙιβ ρΓοπιοΙίοη οί ίΡβ βχοΐιαη^β οί νβπουβ ^οοιίβ 
3ηι1 ρΓθ(1υοί8 Ρβίννββη ίΡβπι; 

3) ΤΙιβ βηοουι·3§βιηβηΙ οί ΐηίοπη3ίίοη βχοΐιβη^β Γβ- 

ΐ3ίίη£ ίο βοίβηίίίίο ΓββββΓοΙι »ηιΙ ίβοΙιηο1θ£γ ηηιΐ 

4) ΤΙιβ βηοουΓ3§βηιοηί οί βχοΐιυη^ίη^ βηά ίΓαίηίης 

ίβοΐιηίοα] βχρβΓίβ, ηββ3οι1 ίοΓ οβΓίηίη οοορβΓβίίοη 
8β1ΐβΠ1β8. 

ΑΗίοΙβ 3 

ΤΙιβ ΟοηίΓ3θίίη£ ΡηΓίίβδ δΐιοΐΐ βηοουτη^β βοοηοπιίο 
οοορβΓβίίοη 3Πΐοη§ ίΗβ ΟΓ^αηίζβίίοηδ, βηίβΓρπβββ βη«1 
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βοιηρβίβηΐ ββοηοπιΐβ β^βηοίβδ οί ΗοίΗ βουηΐΓΪββ, ΐη 
ΗΟοοΓάδΠρβ τνΐίΗ ίΗβ ΐ3\ν$ αηά ρΓονΐδΐοηβ ΐη ίοΓββ ίΠβΓβίη, 
Ιαγίη βτηρΗβδΐδ οη ίΗβ βΓββίΐοη οί ^ΐηί ογ πήχβά ρΓο- 
ίθθί8 3Π(1 βΟΓρΟΓβίΐοηβ, ΐη νβΠΟυβ δβϋΙΟΓΒ. 

ΑγΙϊοΙθ 4 

ΤΗβ 0οηίΓ3βίΐη§ ΡβΓίΐββ δΗβΙΙ βηβουΓ3§β ίΗβ βχβΗβη^β 
οί νΪ8Ϊΐ8 οί οοπιηΐθΓοίβΙ ΓβρΓβδβηΐΗΐίνββ, οί (Ιεΐο^&ϋοηβ 
βηιΐ ηιΐδδΐοηβ Πβίννββη ΐΗβτη, 38 \νβ11 38 ίΗβ ΟΓ^βηΐββίίοη 
οί ίοίΓδ, \νΐίΗ 3 νΐβνν ίο 8ίΓβη£ίΗβηΐη£ ίΓ3<1 β Ηβίννββη 
ΐΗβπι. 

ΑγΙϊοΙο 5 

ΤΗβ ΟοηίΓββίΐη^ ΡβΓίΐβδ δΗηΙΙ 3βί υρ 3 ,ΙοΐηΙ Οογπ- 
Γηΐίίββ τνΗΐβΗ δίΐ3ΐ1 Ηοΐά ιηββίΐη^δ βΙίβΓΜίβΙγ ίη ίΗβ ί\νο 
βουηίπβδ, βί ΙΗβ Γβςυββί οί βϊΐίΐθΓ οί ΙΗβ ΡβΓίΐββ, -ννΐΐΐι 
3 νΐβ\ν Ιο άβ1ΐί)6Γ3ΐΐη£ 3ηά 3(1ορΙΐη§ ΓηβαδυΓβδ βηά 
ιηβΐΗοιΙδ Ιο δίΓβη^Ιίιβη ΙΗβ ββοηοιηΐβ δβΐβηίΐίΐβ αηά 
ΙββΗηΐοβΙ οοορβΓβίίοη Ηβίννββη Ιίιβηι. 

Άρ&ρο δεύτερο. 

Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται 
εκτέλεση της Συμφωνίας βάσει του άρθρου 5 αυτής και 
τα οπαία, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, εγκρίνονται 
κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών. 

Άρθρο τρίτο. 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Παραγγέλλομεν να δημοσίευσή στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεστή ως 
νόμος του Κράτους 

Αθήνα, 10 Ν'.εμδρίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΑιΊΐοΙβ 6 

ΤΗβ ,ΙοΐηΙ ΟοηιιηίΙΙθβ \νΐ11 Ηβ ΓβδροηδΐΗΙβ : 

β) Ιο θχβιηίηβ \ν3γδ 3η<1 ιηββηδ ίη ογΟθγ Ιο ρτοιτηοΐβ 
ίΗβ ββοηοιηΐβ, δβΐβηίΐίΐβ βηΟ ΙββΗηΐεβΙ εοορβΓβίΐοη 
Ηβί\νββη ΙΗβ ί\νο βαυηίπβδ, 

0) ίο θχβπιΐηβ ρΓοΗΙβηηδ ίΗβί πΐ3γ οεβυβ άυπη§ ΙΗβ 
ΐιηρΙβΓηβηίβίΐοη οί ίΐιβ ρββδβηί 3£ΓββιηβηΙ βηά ίο δββΗ 
βυΐίβΗΙβ δοΐυίΐοηβ, 

ο) ίο ίοΐΐονν ΙΗβ ρΓ0£Γ8δ8 οί ΙΗβ βοοηοηιΐο, δβΐβηίΐίΐβ 
βηοΙ ΙββΗηΐββ! Γβΐηίΐοηδ οη ΗΐΙβίβΓβΙ αηά πιυΙΙΐΙβΙβΓβΙ 
Ιβνβίδ. 

0) ίο δυΠητίΙ ίΗβ ηβοβ883Γγ ΓβροΓίβ 3ηά ρτοροδηΐδ 
ίθΓ ίΐιβ ςαβίΐίβίΐνβ 3ηά ςυβηΐΐΐηίΐνβ άβνβίοριηβηΐ οί 
ΙΗβ οοορβΓβίΐοη. 

ΑιΊΐοΙβ 7 

ΤΗβ βχρΪΓ3ίίοη οί ΙΗΪ8 Α§ΓββιηβηΙ δΗβΠ Ηηνβ ηο βίίβοί 
οη ΙΗβ ν3ΐΐ<ϋίγ οί 3§Γββιηβηΐ8 3η<1 εοηΐΓβεΙδ οοηοΐυιίβιΐ 
Ηβίννββη βηίβΓρπδβδ βηά θΓ§3ηΐζ3ίΐοηδ οί ΗοίΗ οουηίπβ». 

Αβίΐβΐβ 8 

ΤΗΐδ Α^ΓββπιβηΙ Ϊ8 δυΗ]βεί ίο βρρτονηΐ ΐη ηββοπίβηββ 
ννΐΙΗ ΙΗβ Ι3\ν8 οί 83οΗ ΟοηίΓ3θΙΐη§ ΡβΓΐγ 3ηι1 δΗηΙΙ 
βηίβτ ΐηίο ίοΓΟβ οη ΙΗβ <ΐ3γ οί βχβΗβη^β οί ηοίβδ εοη- 

ίΪΓτηΐη^ δΐιοΗ βρρΓονηΙ. 

ΤΗΐδ Αβτββιηβηί ΐδ οοηοΐιιιίβιΐ ίοτ ΙΗβ ρβι-ΐοά οί ίΐνβ 
Υ83Γ8. 

Ιί ννΐΐΐ Ηβ 3ΐιίοηΐ3ΐΐθ3ΐ1γ Γβηβννβά ίθΓ ρβηοΟβ οί οηβ 

γβ3Γ ββοΗ υη1β38 ηοΐΐίΐοηίΐοη οί ίβπηΐηβίΐοη ΐβ £ΐνβη 

£γ βΐΙΗβτ οί ΙΗβ ΟοηίΓ3βΙΐη§ Ρητίΐβδ βΐχ τηοηίΗδ Ηβίοτβ 
ΙΗβ 8ΧρΪΓ3ίΐθη Οί 83θΗ ρβΓΪ0<Ι. 

ϋοηβ ΐη ΑίΗβηδ οη 23 δβρίβπιΗβΓ 1983 ΐη ίΗτββ 
οπ^ΐηβίδ ΐη ΙΗβ ΟτββΗ, Ηΐηεΐΐ ηηά Εη^ΙΐβΗ Ιηη^υη^ββ, 
311 ίβχίδ Ηβΐη§ βί[υ3ΐ1γ ηηΐΗβηίΐο. 

Γογ ΙΗβ ΟονβΓηπιβηί οί 
ΙΗβ Ηβΐίβηΐο ΗβρυΗΙΐο 

0ΑΕΟΕΟ8 ΡΑΡΟυΕΙΑΕ 
ϋηΐ1βΓ-5βΟΓβΐ3Γγ οί δίβίβ 
ίθΓ Εοτβΐβη Αίί3ΪΓ8 

Γογ ίΗβ ΟονβΓηπιβηί οί ίΗβ 
ΗβρυΗΙΐο οί Ιηάΐυ 

Η. Ο. ΑΕΟΗΑ 

ΑπιΗβδββάοΓ ΡΙβηΐροΙβηίίβ- 
ΓΥ 3η(1 Εηνογ ΕχίΓ30Γ<1ΐη3- 
ΓΥ οί Ιηάίβ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΑΖΑΡΗΙ ΜΙΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝΟΥΑΟΧ 
ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΝ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΜΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΟΡΟΝ 

ΚηΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΕϋΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΑΑΝΗΣ 

ΕΝΠΟΡΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΓΠΔΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 

θεωρήθηκε και τέΰηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τον Κράτους. 

Ασήνα, 13 Νοεμβρίου 1984 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΣΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

(2) 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1496 

Κνρτοοη Σύμβασης ιιεταξύ Ελλάδας και Ουγγαρίας για 
την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους 
φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και τον συνημμένου 
σ’ αυτή Πρωτοκόλλου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κυοούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής 
φηφισόέντα νόμον: 

Άρθρο πρώτο. 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 
1 του Συντάγματος η Σύμβαση γ·α την αποφυγή της διπλής 
φορολογίας αναφορ:κά με τους φόρους εισοδήματος και κεφα¬ 
λαίου μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και το συνν^*· 
μένο σ’ αυτή Πρωτόκολλο που υπογράφτηκαν στη Βουδαπέστη 
στις 25 Μαΐου 1983 και των οποίων τα κείμενα σε πρωτό¬ 

τυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελλη¬ 

νική έχουν ως εξής: *·' 

ΊΠ
ϊ 
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ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ 

Ββίννββη ίΗβ ΟονβππηβηΙ οί ίΗβ ΗβΙΙβηίο ΗβρηΗΙίο 
&η<1 Ιΐιβ ΟονβππηβηΙ οί ίΗβ Ηυη^πβη Ρβορίββ 
ΗβρηΗΙίο ίοΓ ίΗβ βνοίάβηοβ οί (ΙοηΗΙβ ίβχβίιοη ννιίΗ 
ΓββρβοΙ ίο ίβχβδ οη ίηοοπιβ βη<1 οη οβρίίβΐ. 

ΤΚβ ΟονβΓηιηβηί οί ίΗβ ΗβΙΙβηίο ΗβρηΗΙίο 3Π(Ι ίΗβ 
ΟονβΓηηιβηί οί ΙΗβ Ηηη^βπβη Ρβορίβ’β ΗβρηΗΙίο 
«Ιββίπη^ ίο βνοίιΐ (ΙοηΗΙβ ίβχβίίοη ννιίΗ ΓββρβοΙ ίο ίβχββ 
οη ίηοοπιβ βηά οη ο&ρίίβΐ; 

Ηανβ οοηοίηάβά ΙΗβ ίοΐΐοννίη^ Οοηνβηίίοη. 

ΑΓίϊοΙβ 1 

ΡΕΚδΟΝΑΕ δΟΟΡΕ 

ΤΗίβ Οοηνβηίίοη κΗηΙΙ βρρίγ ίο ρβΓβοηβ ννΗο βΓβ 
Γββίάβηίδ οί οηβ ογ ΗοίΗ οί ίΗβ ΟοηίΓβοίϊη^ δΙβίβ3. 

ΑιΊΐοΙβ 2 

ΤΑΧΕ8 ΟΟνΕΗΕϋ 

1. ΤΙιϊβ Οοηνβηίίοη βΗβΗ βρρίγ ίο ί3χββ οη ίηοοπιβ 
βηά οη οβρίίβΐ ίπιρο8β(1 οη ΗβΗβϊί οί 3 ΟοηίΓ8θίίη$; δΐ3ίβ 
ογ οί ίίβ ροΐίίίοβΐ βιιΐχϋνίβίοηβ ογ Ιοοβΐ βηΐΗοπΙίβ8ι 
ΪΓΓββρβοίΐνβ οί ίίιο πββηηβΓ ίη χνΗϊοΕ ίΗβγ 3Γβ ΙβνίβΗ, 

2. ΤΗβΓβ βΐΐβΐΐ 1)β Γβ$3Γ(1β(1 38 13X68 ΟΠ ίηοΟΠΙβ 3Π(1 
οη οβρίίβΐ 311 ίβχββ ίπιροδβΗ οη ίοίβΐ ίηοοπιβ, οη ίοίβΐ 
οβρϊΐΗΐ, ογ οη βίβηιβηίδ οί ίηοοπιβ ογ οί οβρίίβΐ, ίηο1ηάίη§ 

ίβχβδ ογ £3Ϊη8 ίΓΟπι ΙΗβ βϋβηβίίοη οί πιονβΗΙβ ογ ίπιιηο- 

νβΗΙβ ρΓΟρβΓίγ, 38 \νβ1Ι 38 13X68 ΟΠ Οβρίίβΐ 8ρρΓβθίβ- 

ίίοη. 

3. ΤΗβ βχΪ8ίίη§ ίβχβδ ίο ννΗίοΗ ίΗβ Οοηνβηίίοη δΗβΙΙ 
βρρίγ 8Γβ ίη ρηΓίίοαΙβΓ : 

β) ίη ίΗβ Ηβΐίβηίο ΗβρηΗΙίο : 

(ί) ΙΗβ ίηοοπιβ βη(Ι οβρίίβΐ ίβχ οη ηβίηΓβΙ ρβΓδοηβ; 

(ίί) ίΗβ ίηοοπιβ 3Π<1 οβρίίβΐ ίβχ οη 1β§β1 ρβΓβοηβ; 

(ίίί) ΙΗβ οοηίπΗυίίοη ίοΓ ΙΗβ ΑβτίοηΙίυΓβΙ ΙηβιΐΓβηοβ 
θΓ£βηίβ8ίίοη οβίοαίβίβιΐ οη ίηοοπιβ ίβχ; βηά 

(ίν) ΙΗβ οοηίπΗηίίοη ίοΓ ίΗβ \¥βίβΓ δυρρίγ βη<3 ϋΓβίη- 

β£β Α^βηοίββ οβίουΐβίβίΐ οη ίΐιβ §το88 ίηοοπιβ ίβοιη 
Ηηί1(1ίη§8; 

(ν) ΗβΓβίηβίίβΓ ΓβίβΓΓβίΙ ίο 3β «ΗβΙΙβηίο ίβχ»); 

ί) ίη ίΗβ Ηηη£βπβη Ρβορίβ’β ΗβρηΗΙίο : 
(ί) ίΗβ ίηοοπιβ Ιβχββ; 
(η) ΙΗβ ρΓοίίί ίβχβδ; 

(ίίί) ίΗβ βρβοίβΐ οοΓροΓβίίοη ίβχ; 
(ίν) ίΗβ Ιιουββ ίβχ; 
(ν) ίΗβ £τοηη<Ι ίαχ; 

(νί) ΙΗβ οοηίΓΪΗαίίοη ίο οοπιπιηηβΐ άβνβίορπιβηί; 
(νϋ) ΙΗβ Ιβνγ οη (Ιίνίάβηάβ βη(Ι ρΓοίίί (ϋβίπΗηίίοηβ οί 

οοππηβΓοίβΙ οοηιρβηίββ; 

( ΗβΓβίηβίίβΓ ΓβίβΓΓβίΙ ίο 8β «Ηηη^βπβη ί&χ»). 

4. ΤΗβ Οοηνβηίίοη βΗβΙΙ βρρίγ 8ΐβο ίο βηγ ίάβηίίοδί 
ογ βηΗβίβηίίβΙΙγ βίπιίΙβΓ Ιβχββ \νΗίοΗ βΓβ ίηβροββίΐ βίίβΓ 
ίΗβ (Ιβίβ οί βίβηαίαΓβ οί ΙΗίβ Οοηνβηίίοη ίη βάάίίίοη 
ίο, ογ ίη ρΐβοβ οί, ίΗβ βχίβίίη^ ίβχββ. 

Αβίίοΐβ 3 

ΟΕΝΕΚΑΕ ϋΕΡΙΝΙΤΙΟΝδ 

1. Ρογ ΙΗβ ρηΓροβββ οί ΙΗίβ Οοηνβηίίοη, υηΐβββ ΙΗβ 
οοηίβχί οίΗβΓννίββ ΓβςηΪΓββ: 

β) ΙΗβ ίβΓπι «ΗβΙΙβηίο ΗβρηΗΙίο» πιββηβ ΙΗβ ΗβΙΙβηίο 
ΗβρηΗΙίο βηά, νΗβη υββοΐ ίη β ^βο^τβρΗίοβΙ ββηββ, 
ηαββηβ ίΗβ ίβΓπίοιτγ ο ί ΙΗβ ΗβΙΙβηίο ΗβρηΗΙίο, βηά βηγ 
βτββ β(1)βοβηΙ ίο ΙΗβ ίβΓπΙοΓί&Ι νν&ίβΓβ οί ΙΗβ ΗβΙΙβηίο 
ΗβρηΗΙίο νάίΗίη νΉίοΗ, ίη Γθ·ΌΓ<1&ηοβ νόίΗ ίηίβΓπβίίοηβΙ 
Ιβν βηίΐ υη<1βΓ ΙΗβ ΙβΊνβ οί ΙΗβ ΗβΙΙβηίο ΗβρηΗΙίο ΙΗβ 
ΓίβΗίβ οί ίΗβ ΗβΙΙβηίο ΗβρηΗΙίο νίίΗ Γβερβοί ίο ίΗβ 

βχρΙοΓβίίοη βη<1 βχρίοίίβίίοη οί ίΗβ ηβίΠΓβΙ ΓβδοηΓοβδ 
οί ίΗβ 8β8 Ηο<1 8ηά ίίβ βηΗ-βοίΙ πιβγ Ηβ βχβΓοίββίΙ; 

Η) ίΗβ ίβΓπι «Ηυη^3Π8η Ρβορίβ’β ΗβρηΗΙίο», \νΗβη 
υβοί ίη β ^βο^Γ3ρΗίο&1 ββηββ, πιββηβ ΙΗβ ΙβΓήίοΓγ οί ΙΗβ 
Ηηη^ΟΓΪβη Ρβορίβ’β ΗβρηΗΙίο; 

ο) ίΗβ ίβΓίΏδ «3 ΟοηίΓβοΙίη^ δίβίβ» βηά «ΙΗβ οίΗβΓ 
ΟοηίΓ3οίίη§ δίβίβ» ηιββη ΙΗβ Ηηη^βπβη Ρβορίβ’β Κβ- 

ρυΗΙίο ογ ίΗβ ΗβΙΙβηίο ΗβρηΗΙίο 88 ίΗβ οοηίβχί ΓβςυΪΓβδ; 

(I) ΙΗβ ίβοπι «ρβΓδοη» ίηοίηοΐβδ βη ίηοΐίνίβΐιαβί, 3 οοπι- 

ρβηγ 3η(1 βηγ οίΗβΓ Ηοάγ οί ρβΓβοηβ; 
β) ίΗβ ΙβΓπι «οοπιρβηγ» πιββηβ βηγ Ηοάγ οοΓροΓβίβ 

ΟΓ 3ηγ βηίίίγ λνΗίοΗ ίβ ίΓββίβά 38 3 Ηθ(1γ ΟΟΓρΟΓβίβ ίθΓ 
ί&χ ρηΓροβββ; 

ί) ΙΗβ ΙβΓΠΐβ «βηίβΓρπββ οί 3 (ΙοηίΓβοίίη^ δίβίβ» 3Π(Ι 
«βηίβΓρπββ οί ίΗβ οίΗβΓ ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ» ιηββη 
Γββρβοίίνβΐγ 8η βηίβΓρπββ οβΓπβι! οη Ηγ 8 τββίιίβηί οί 
3 ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ βηίΐ βη βηίβΓρπββ 03Γπβ(1 οη Ηγ 3 
Γββίάβηί οί ΙΗβ οίΗβΓ ΟοηΐΓβοίίη^ δίβίβ; 

§;) ίΗβ ίβΓπι «ηβίίοηβΐβ» ηιββηβ : 

(ί) βΐΐ ίηάίνίάυβίβ ροβββββίη^ ΙΗβ ηβίίοπβΐίίγ οί 3 

ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ; 

(ίί) βΐΐ 1β§3ΐ ρβΓβοηβ, ρβΓίηβΓβΗίρβ βηίΐ ββδοοίβίίοηβ 
άβπνίη£ ίΗβίτ βίβίηβ 3β βυοΗ Ποιη ίΗβ 1β\ν8 ίη 
ίοΓΟβ ίη 3 (]οηίΓ3θΙίη£ δίβίβ; 

Η) ίΗβ ίβΓΓη «ίηίβΓπβίίοηβΙ ίΓβίίίο» ιηθβηβ βηγ ίΓ8Π8- 
ρΟΓί Ηγ 3 βΗίρ ογ 3ΪΓ0Γ3Ϊί, βχοβρί χνΗδη ίΗβ δΗίρ ΟΓ 
βίΓΟΓβίί ίβ ορβΓβίβ(1 δοΐβΐγ Ηβί\νββη ρΐβοββ ίη ίΗβ οίΗβΓ 
€οηίΓ3θίίη§ δίβίβ; 

ί) ίΗβ ίβπη «οοπιρβίβηί βυίΗοπίγ» ηηββηβ : 

(ί) ίη ίΗβ ΗβΙΙβηίο ΗβρηΗΙίο ίΗβ ΜίηίβίβΓ οί Ρίηβηοβ, 

ογ Ηίβ βηίΗοπζβ(1 ΓβρΓβββηίβίίνβ. 

(ίί) ίη ΙΗβ Ηηη^βπβη Ρβορίβ’β ΗβρηΗΙίο, ίΗβ ΜίηίβίβΓ 
οί Ρίηβηοβ, ογ Ηίβ βηΐΗοπζβίί ΓβρΓβδβηίβίίνβ; 

2. Αβ Γβ^βΓάδ ΙΗβ 3ρρ1ίθ3ίίοη οί ΙΗβ Οοηνβηίίοη Ηγ 8 

ΟοηίΓ3θίίη£ δίβίβ βηγ Ιβπη ηοί άβίίηβά ίΗβΓβίη βΗβΙΙ, 
ηηΐβββ ίΗβ οοηίβχί οίΗβΓχνίδβ ΓβςυΪΓβδ, Ηβνβ ίΗβ πιββηίη^ 

ννΗίοΗ ίί Ηββ ηηάβΓ ίΗβ 1&\ν οί ίΗβί δίβίβ οοηοβΓηίη§ 

ΙΗβ ί&χββ ίο ννΗίοΗ ίΗβ Οοηνβηίίοη βρρίίββ. 

ΑΓίϊοΙβ 4 

ΚΕδΙϋΕΝΤ 

1. Ρογ ΙΗβ ρηΓροβββ οί ΙΗίβ Οοηνβηίίοη, ίΗβ Ιβπη 
«Γββίάβηί οί β ΟοηίΓ8οίίη£ δίβίβ» Γηββηβ βηγ ρβΓβοη 
ν^Ηο, ηηάβΓ ίΗβ Ι8\ν8 οί ίΗβί δίβίβ, ίβ ΙίβΗΙβ ίο ίβχ ίΗβΓβίη 
Ηγ Γβββοη οί Ηίβ ίίοιηίοίΐβ, τββίάβηοβ, ρΐβοβ οί πίθηβ^β- 
πιβηί ογ βηγ οίΗβΓ οπίβποη οί 8 βίπιίΙβΓ ηβίυΓβ. Βαί 
ίΗίβ ίβΓπι (1οβ8 ηοί ίηοίηάβ βηγ ρβΓβοη ν/Ηο ίβ ΙίβΗΙβ ίο 
ίβχ ίη ίΗ&ί δίβίβ ίη Γββρβοί οηϊγ οί ίηοοπιβ Ηοιη βοηΓοββ 
ίη ίΗβί δίβίβ ογ οβρίίβΐ 8Ϊίυ8ίβ(1 ΙΗβΓβίη. 

2. ^ΗβΓβ Ηγ Γβββοη οί ΙΗβ ρΓονίδίοηβ οί ρ3Γ3§ΓβρΗ 1 

βη ίηάίνίάυβί ίβ 8 Γββϊάβηί οί ΗοίΗ ΟοηίΓ8οίίη§ δίβίββ, 
ίΗβη Ηίβ δίβίηβ βΗβΙΙ Ηβ (1βίβπηίηβ(Ι 88 ίοΙΙον/3 : 

β) Ηβ βΗβΙΙ Ηβ άββπιβά ίο Ηβ 8 Γββίίίβηΐ οί ίΗβ δίβίβ 
ίη ννΗίοΗ Ηβ Ηηβ 8 ρβπηβηβηί Ηοπιβ βνβΠβΗΙβ ίο Ηίητι; 

Ιί Ηβ Ηββ β ρβπηβηβηί Ηοπιβ βνβίΙβΗΙβ ίο Ηίηβ ιη ΗοίΗ 
δίβίββ, Ηβ βΗβΙΙ Ηβ άββιηβί! ίο Ηβ 8 Γββίάβηί οί ίΗβ δίβίβ 
\νίίΗ λνΗίοΗ Ηίβ ίβπχίΐγ 8η<1 βοοηοπιίο Γβίβΐίοηβ 8Γβ οΙοββΓ 
οβηίΓβ οί νίίβΐ ίηίβΓββίβ; 

Η) Ιί ίΗβ δίβίβ ίη ννΗίοΗ Ηβ Ηββ Ηίβ οβηίΓβ οί νίίβΓ 
ίηΙβΓβδΙδ οβηηοί Ηβ (ΙβΙβΓαιϊηβίΙ, ογ ίί Ηβ Ηββ ηοί 3 ρβΓ- 

ηββηβηί Ηοηββ βνβίΙβΗΙβ ίο Ηίηβ ίη βίΐΗβΓ δίβίβ, Ηβ δΗβΠ 
Ηβ άββπιβ(Ι ίο Ηβ 3 Γβ8ί<Ιβηί οί ΙΗβ δίβίβ ίη ννΗίοΗ Ηβ Ηβ8 

βη ΗβΗίίηβΙ βΗοίΙβ; 

ο) Ιί Ηβ Ηβ8 βη ΗβΗίίηβΙ βΗοάβ ίη ΗοίΗ δίβίβδ ογ 
ίη ηβίίΗβΓ οί ίΗβπι, Ηβ βΗ&ΙΙ Ηβ άββιηβΗ ίο Ηβ 8 Γββίάβηί 
οί ίΗβ δίβίβ οί ννΗίοΗ Ηβ ίβ β ηβίίοηβΐ; 

ά) Ιί Ηβ ίβ β ηβίίοηβΐ οί ΗοίΗ δίβίββ ογ οί ηβίίΗβΓ οί 
ίΗβπι, ίΗβ οοπιρβίβηί βηΙΗοπίίβδ οί ίΗβ 0οπΐΓ8οίίη§ 

δί&ίββ βΗ&ΙΙ ββίίΐβ ΙΗβ ςιιββίίοη Ηγ πιηίηβΐ β^Γβοηαβηί. 
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3. 4ΥΒβΓ6 Ργ Γ6380Π οί ΙΡβ ρΓΟνίδίοηβ οί ρ3Γ3§Γ3ρΡ 1 

3 ρβΓβοη οΙΡβΓ ίΡοη 3η ίηβΐίνίίίπηΐ ίδ 3 ΓββϊαβηΙ οί ΒοΙΒ 

ΟοηΐΓ3βΙίη§ δΐηΐβδ, ΐΡβη ίί δΡβΗ 1>β 3ββπιβ(1 ίο Ρβ 3 

ΓβδίάβηΙ οί ΙΡθ δΐ3ΐβ ίη γνΡίβΡ ίίβ ρΐηββ οί βίίββΐίνβ ηιβηο- 

§βιηβηΙ ϊδ δϋηβίβίΐ. 

ΑΗ,ίβΙβ 5 

ΡΕΚΜΑΝΕΝΤ Ε8ΤΑΒΕΪ8ΗΜΕΝΤ 

1. Ρογ ΙΡβ ριΐΓρο868 οί Ιΐιϊδ ΟοηνβηΙίοη, ΙΡβ ΙβΓηι 
«ρβητιοηβηΐ βδΙηΒΙίδΡηιβηΙ» πιοηηβ 3 ϊίχβίΐ ρΐηββ οί Βαδί- 

ηβ88 ΐΡΓου§Ρ \νΡίβΒ ΙΡβ Ραδίηβδδ οί βη βηίβΓρπδβ ίδ 

\νΡθ11γ ΟΓ ρ3Γί1γ β3ΓΠ6(1 ΟΠ. 

2. ΤΡβ ίβπη «ρβπηβηβηΐ βδΙαΒΙίδΡιηβηί» ίηβίαίΐβδ 

ββρββίηΐΐγ : 

3/3 ρΐηββ οί Γηαηβ^βΓπβηί; 

Β/3 ΡΓβηβΡ; 

ο/βη οίίίββ; 

ά/3 ίηβίοΓγ; 

β/3 \νοΓΐίδΡορ; 3Π(1 

ί/3 Γηίηβ, 3η Οΐΐ ΟΓ §38 \νβ11, 3 ςΐ13ΓΓγ ΟΓ 3Πγ ΟίΡθΓ 
ρΐ30θ οί ΘΧίΓ3βΙίθη οί ΠβίπΓθΙ ΓβδΟΠΓββδ. 

3. Α Βαί1(1ίη§ δίίβ ογ βοηδίπιβίίοη ογ ίηδίβΐΐηίίοη ογ 
βδδβηιΒΙγ ρΓοίββί βοηδίίΐαίβδ 3 ρβπηοηβηΐ βδίβΡΙίδΡ- 

ιηβηΐ οηΐγ ϊί ίί Ιβδίδ οιογθ ΙΡοη 9 πιοπίΒδ. Αη ίηδίβΐΐη- 

ίίοη ογ δίΓΠβίαΓβ αββά ίοΓ Ιίιβ βχρΙοΓβίίοη ϊογ ηηίυΓοΙ 

Γβ8θυΓθβ3 βοηδίίΐαίβδ 3 ρβπηοηβηί βδίβΒΙίδΒιηθηΙ οηΐν 

ΐί ϊί, 138Ϊ8 τηοΓβ ίΡηη ΙΗγθθ πιοηΙΙΐΒ. 

4. ΝοΙ\νίΙίΐ3ΐ3η«1ϊη§ ΙΡβ ρΓβββ<1ίη§ ρΓονίδίοηβ οί ίΡίδ 

ΑΓίίβΙβ, Ιίιβ ίβπη «ρβπηηηβηΐ βδίβΡΙίδΡιηβηΙ» δΡβΙΙ Ρβ 

άββιηβ(ί ηοί Ιο ίηοΐιηίβ : 

β) Ιίιβ ιΐ8θ οί ίββίΐίίίβδ βοΐβΐγ ίοΓ ΙΡβ ρυΓροδβ οί 
δίθΓ3§β, άίβρίον ΟΓ (ΙβΙίνβΓγ οί §00(18 ΟΓ ηΐβΓβΡβηΐΙίδβ 
1)β1οη§ίη§ ίο ΙΡβ βηίβΓρπδβ; 
Β) Ιίιβ πιβίηίβηηηββ οί 3 δίοβΡ οί §οοάδ ογ ιηβΓβΒβηάί- 

8β Ββ1οη§ίη§ ίο ΙΡβ βηίβΓρπδβ δοΐβΐγ ίοΓ ΙΡβ ρηβροδβ 
οί 8ΐθΓβ§β (Ιίδρίβγ ογ (ΙβΙίνβΓγ; 

ο) ΙΡβ ιηβίηίβηηηοβ οί 3 δίοβΡ οί §οο38 ογ πιβΓβΒηηύί- 

ββ Ββ1οη§ίη§ Ιο Ιίιβ βηίβΓρπδβ δοΐβΐγ ίοε ΙΡβ ραβροδβ 
οί ρΓθοβ8βίη§ Βγ βηοίΡβΓ βηίβΓρπδβ; 

3) ΙΡβ ηιβίηίβηβηοβ οί 3 ίίχβά ρΐβββ οί Ρηδίηβδδ 

8θΙβ1γ ΪΟΓ ΙΡβ ρΐ1Γρ08β οί ρΐ1ΓθΡ38ίη§ §Οθάδ ΟΓ Π1βΓθίΐ3η- 

<1Ϊ8β ογ οί βο11ββίίη§ ίηίοπηηΐίοη, ϊογ ΙΡβ βηίβΓρπδβ; 

β) ΙΡβ ιηηίηίβηηηββ οί 3 ίίχβά ρΐηββ οί Ραδίηβδδ δοΐβΐγ 
ϊογ ΙΡβ ριίΓροδβ οί 03ΓΓγίη§ οη, Ϊογ Ιίιβ βηίβΓρπδβ, βην 
ΟίΡβΓ 3βΙίνίΙν οί 3 ρΐ·βρ3Γ3ΐ0Γγ ΟΓ 311χί1ΐ3Γγ θίΐ3Γ3θΙβΓ; 

ί) ΙΡβ αιβίηίβηβηββ οί 3 ϊϊχβίΐ ρΐηββ οί Ραδίηβδδ βοΐβΐγ 
ϊογ 3ηγ βοιηΒίηβΙίοη οί 3β1ίνί1ίβ8 ΓΠβηΙίοηβά ίη δαΡ- 
ρ3Γ3§Γ3ρ1ΐ8 ά) γο β), ρΓ0νί(1β(1 ίΡηί ΙΡβ ονβΓβΠ ββΐίνίίγ 
οί ΙΡβ ίϊχβά ρΐ3ββ οί Ρυβίηββδ Γβ8υ11ϊη§ ϊγοπι ΐΗίβ βοπιΡί- 
ηηϋοη ΐδ οί 3 ρΓβρβΓ3ΐθΓγ ογ οηχϋίβΓν οΙιβΓββΙβΓ. 

5. ΝοΐΡλνίΐΡδΐ3η(1ΐη§ ΐΗβ ρΓονίβϊοηδ οί ρ3Γ3§Γ3ρ1ΐδ 

1 3η(1 2, \νΡβΓβ 3 ρβΓβοη —οΐΡβΓ ΐΡβη ηη 3§βηΙ οί ηη 

ΐηίίβρβηοίβηΐ δίοίηβ Ιο ννίιοίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ 6 ορρίίββ - ίδ 3βΙί- 

η§ οη ΡβΡβΙί οί βη βηίβΓρπδβ ηηά 1ΐ38,3η(1 Ρη&ίΐυηΐΐγ βχβΓ- 

βίδβδ, ίη 3 ΟοηΐΓ3βΙίη§ δΐηΐβ 3η βηΐΡοπΙγ Ιο βοηοΐιΐίΐβ βοη- 

ΐΓ3βΙβ ίη ΐΡβ ηηπιβ οί ΐΡβ βηίβρπδβ, 1ίΐ3ΐ βηΙβΓρΓΪββ δΡοΙΙ 

Ββ (Ιββηιβά Ιο Ρηνβ 3 ρβπηβηβηΐ βδΙβΡΙίδΡπιβηΙ ίη ΐΡηΙ 

δΐ3ΐβ ίη ΓβδρββΙ οί 3ηγ 3β1ίνί1ίβ8 ΛνΗίοΡ Ιΐΐ3ΐ ρβΓβοη 

ηηάβΓίβΙτβδ ίοΓ ΐΗβ βηΙβΓρΓίδβ, ηηίβδδ ΐΡβ ββΐίνίΐίβδ οί 

βυβΡ ρβΓβοη 3Γβ 1ίιηίΙβ(1 Ιο ΐΡοββ ΓηβηΙίοηβά ίη ρ3Γ3- 

§Γ3ρΡ 4 \ν!ιίβΡ, ΐί βχβΓβίδβά ΙΡγοιι§Ρ 3 ίίχβά ρΐηρβ οί 

Ρυ8ίηβ88, \νοηΜ ηοΐ πιοίτβ ΙΡΪ8 ίίχβ<1 ρΐβββ οί Ρηδίηβδδ, 

β ρβΓπΐ3ηβηΙ βδΙβΡΙίδΡιηβηΙ ηηιΙβΓ ΐΗβ ρΓονίβίοηβ οί 

ΙίΐΗΐ ρ3Γ3§Γ3ρίΐ. 
Α ρβΓβοη β3ΓΓγίη§ οη ηβΐίνίΐίβδ ίη βοηηββΐίοη \νιΙη 

ΐΡβ βχρΙοΓβΙίοη ογ βχρίοίΐηΐίοη οί ΐΡβ δβη-Ρηά 3ηά ίΐ3 
βυΡ-οίΙ 3ηά ΐΡβΪΓ ηβΙιΐΓβΙ ΓΘβουΓββδ δίΐαηίβά ίη 3 Οοη- 
ΐΓ3βΙϊη§ δίβΐβ δΡβΠ Ρβ 3ββτηβ(1 Ιο Ββ β3ΓΓγίη§ οη 3 
Ιτ33β 11χΓοη§Ρ α ρβπηηηβηΐ βδίΕΡΡδΡπιβηΙ ίη ίΡαΙ 

δίβΐβ, ίί ίΐ ΐ38ΐδ γπογο ΐΡοη 30 Οβγδ ϊη 3§§Γβ§ηΙβ ίη 3ηγ 
12 ιηοηΐΡδ ρβποΟ. 

6. Αη βηίβΓρπδβ δΡοΙΙ ηοΐ Ρβ 3ββιηβ3 Ιο Ρηνβ η 

ρβπηηηβηΐ ββΙβΡΙίΒΡπιβηΙ ίη 3 ΕοηΐΓ3βΙίη§ δΐηίβ πιβΓβΙγ 

Ρβββιΐδβ ίί 03ΓΓΪ03 οη Ραδίηβδδ ίη ΙΡαΙ δΐηΐβ ΙΡγοο§Ρ 

3 ΡγοΡογ, §βηβΓ3ΐ οοιηιηίδβίοη 3§βηΙ ογ βηγ οΐΡβΓ 3§βηΙ 

οί 3η ίηΟβρβηάβπΙ βίοίηδ, ρΐ’ονίάοά ΐΡηΙ βηβΡ ρβΓβοηβ 

3ΐ·β 3β1ίη§ ίη Ιίιβ οβΟίηοΓγ βοιΐΓ8β οί ΐΡβΪΓ Ρϋδίηβδδ. 

7. ΤΡβ Ϊ3οΙ ΙΙιοΙ 3 βοιηραηγ λνΡίβΡ Ϊ8 3 ΓβδίΟβηΙ οί 3 

0οηΐΓ3βΙίη§ 8ΐ3ΐβ οοηίΓοΙδ ογ Ϊ3 οοηίΓοΙΙβά Ργ 3 βοπι- 

ρ3ηγ ννΡίβΡ ίδ 3 ΓβδίϋβηΙ οί ΐΡβ οΐΡβΓ ΟοηΐΓ3θΙίη§ δΐηίβ, 

ογ \νΡίο,Η 03ΓΠΘ8 οη Ρηδίηβδδ ίη ΙίιηΙ οΙΡθγ δΐηΐβ ("ννΡβίΡβΓ 

ΐΡΓου§Ρ 3 ρβπηοηβηΐ βδΙβΡΙίβΡιηβηΙ οί οΐΡβΓννίββ), βΐιβίΐ 

ηοΐ οί ίΐδβΐί βοηδίΐυΐβ βίΐΡβΓ βοιηρηηγ 3 ρβΓΠΐηηβηί 

βδΙηΡΙίδΡπίβηΙ οί Ιίιβ οΙΡθγ. 

ΑιΊίο.Ιβ 6 

ΙΝΟΟΜΕ ΡΒΟΜ ΙΜΜΟνΑΒΕΕ ΡΚΟΡΕΒΤΥ 

1. Ιηβοιηβ 3βπνβ3 Ργ β ΓβδίΟβηΙ οί β 0οηΐΓ3βΙίη§ 

δίοΐβ Ϊγοπι ίηηιηονοΡΙβ ριορβΓίγ (ίηβ1ιι3ίη§ ίηβοπιβ 

ϊγοπι 3§ΓΚ·η11υΓβ ογ ΪΟΓβδίΓν) δίΐυβίοϋ ίη Ιίιβ οΙΡθγ 

0οηΐΓ3βΙίη§ δΐηΐβ τη3γ Ρβ Ιβχο(1 ίη ΐΚηΙ οΙΙιβΓ δίβίε. 

2. ΤΡβ ΙβΓηι «ίιηηιονβΡΙβ ρΐ'ορβΓίγ» δΐιοΐΐ Ρανβ ί.Ρβ 

πιβ3ηίη§ \νΡίοΡ Η Ρβδ ππιΙργ Ιίιβ Ιβνν οί Ιίιβ ΕοηΐΓ3βΙίη§ 

δίβΐβ ίη ννΡίβΡ ΙΡβ ρΓορβΓίγ ίη ((ΐιοδίίοη 18 8ΪΙυ3ΐβ3. 

ΤΡβ ΙβΓηΐ 8ΐΐ3ΐ1 ίη 3Πν 033β ίηβΐΐκΐβ ρΓΟρβΓίγ 30ββδδΟΓγ 

Ιο ίιηηιονβΡΙβ ρΓορβΓίγ, ΙίνβδΙοοΡ ηηι! β(]ΐιίριηβηΙ Π8β3 

ίη 3§πβυ11ιΐΓβ ηηΟ ΪΟΓβδίΓν. π§1ιί8 Ιο ννΙιίο.Ρ Ιίιβ ρτονί- 

δίοηδ οί §βηβΓ3ΐ Ιβνν ΓβδρβοΙίη§ Ιπηιΐοίΐ ρΓορβΓίγ ηρρίγ, 

υδϋίΓηβΙ οί ίηιηιοναΡΙο ρΓορβΓίγ ηηΟ ϊ'ί§Ρ1δ Ιο νβπβΡΙβ 

ογ ίίχβ3 ρβγιηβηΐΒ 38 βοηδίίΙβΓΟίίοη ί«Γ Ιίιβ \νϋΐ'Ρίη§ οί, 

ογ ΙΡβ π§Ρΐ Ιο \ν'οΐ’Ρ, ιηίηβΓαΙ άβροδίίδ, 8οηΓββ8 3η3 

οΐΡβΓ ηηΙιίΓοΙ ΓβδοιίΓββδ : δΒίρδ, Ροηίδ βικί 3ΐΓβΓ3ίΙ δΡηΙΙ 

ηοΐ Ρβ γθ§3γ3θ3 38 ίπιηιονβΒΙο ρΓορβΓίγ. 

3. ΤΡβ ρΓονίβίοηδ οί ρ3Γ3§Γ3ρΡ 1 δΡηΙΙ ηρρίγ Ιο 

ίηβοπιβ άβπνβά ϊγοπι ΙΡβ (1π·βοΙ ιΐδβ, 1β11ίη§ ογ Π8β ίη 

βηγ οΙΡθγ ίοΓηη οί ίηαιηοναΡΙβ ρΓορβΓίγ. 

4. ΤΡβ ρι-ονίδίοηδ οί ρΗΓ3§ι·3ρΡ8 1 3γκ1 3 δΡβΙΙ ηΐδο 

3ρρίγ Ιο ιίιβ ιηβοιηβ ϊγοπι πηιηονοΒΙο ριορβΓίν οί 3η 

βηίβΓρπδβ βηά Ιο ίηοοτηβ ϊγοπι ΒηπίΰΥηΒΙβ ρτορβΓίγ 

πββά ίοΓ ΙΡβ ροΐ'ίοπηβηοβ οί ίη3βροη3βηΙ ρβΓβοηβ! βθγ- 

νίββδ. 

ΛΓΐίβΙβ 7 

Β’υδΙΝΕδδ ΡΒ0ΡΓΓ8 

1. ΤΡβ ρτοίίΐδ οί 3ίΐ βηίβΓρπδβ οί 3 0οηΐΓ3βϋη§ 

δίοΐβ δΡβί! Ρβ ίβχαΡΙβ οηΐγ ίη Ιΐιβΐ δίβΐβ υη1β88 ΙΡβ 

βηίβΓρπδβ 03ΓΠΘ8 οη Ρηδίηβδδ ίη ΙΡβ οΙΡβΓ ΟοηΐΓ3βΙίη§ 

δίβΐβ ΙΡγοπ§Ρ 3 ρβπηοηβηΐ βδΙηΡΙίδΡπιβηΙ 8ί1η3ΐβ5 

ΐΡβΓβίη. Ιί ΙΡβ βηίβΓρπδβ <·3Π·ίθ8 οη Ραδίηβδδ 3δ 3Ϊ0Γ83Ϊ3 

(Ρβ ρΐ'οίίΐδ οί ΙΡβ βηίβΓρπδβ ηιαν Ρβ 1βχβ3 ίη ΙΡβ οΙΡβΓ 

8ΐ3ίβ ΡηΙ οηΐγ 80 πιαβΡ οί ίΡβιηοδ ίδ βΙΙτίΡαΙβΡΙβ Ιο 

11ΐ3ΐ ρβπηαηβηΐ βδίΒΡΙίδΡηιβηΙ. 

2. δαΡίββΙ Ιο ΙΡβ ρβονίδίοηδ οί ρ3Γ3§ι·3ρΡ 3, ν(ΡβΓβ 

βη βηίβΓρπδβ οί 3 ΕοηΐΓ3βΙίη§ δίηΐβ β3Γπβδ οη Ραδίηβδδ 

ίη ΙΡβ οΙΙιβΓ ΟοηΐΓ3(:Ιίη§ δίαίβ ιΒγοπ§Β 3 ρβΓηι&ηβηΙ 

βδΙβΡΙίδΡιηβηΙ δίίαβίβιΐ ΐΡβί'βίη, ΙΙιβΓβ δΡηΙΙ ίη βββΡ 

0οηΐΓ3βΙίη§ δίοΐβ Ρβ 3ΐΙπΡαΙβ3 Ιο ΙΡαΙ ρβπηβηβηΐ 

βδΙβΡΙίδΡιηβηΙ ΙΡβ ρβοίίΐδ \νΡίοΡ ίί ιηί§ΡΙ Ρβ βχρββίβά 

Ιο Γηβΐίβ ίί ίί \νβΓβ α (ΙίδϋηβΙ αη3 δβραΐ'βΐβ βηίβΓρπδβ 

βη§3§β(1 ίη ΙΡβ 83βηβ οί δίπιίΐ3Γ ββΐίλ ίΐίβδ ιιη3βΓ ΙΡβ δβπιβ 

ογ δίιηίίοι· βοη3ίΙίοηδ αικί 3βα1ίη§ \\Βο11ν ίηίίβρβηάβηΐΐγ 

χνίΐΡ ΙΡβ βηίβΓρπδβ οί χνΡίβΡ ίί ίδ 3 ρβΓπίθηβηΙ βδΙθΡΙίδΡ- 

ηιβηΐ. 
3. Ιη (1β1βπηίηίη§ ΙΡβ ρΓοίίίβ οί 3 ρβπηαηβηΐ βδΐη- 

ΡΙίδΡπιβηΙ, ΐΡβΓβ κΡαΙΙ Ρβ 3ΐ1ο\νβ(1 βδ άβΡαοΙίοηβ βχραΐδ- 

δβδ ννΡίβΡ 3Γβ ίηβυΓΓβίΙ Ϊογ ΙΡβ ρπΓροββδ οί ΙΡβ ρβπη»- 

ηβηΐ βδΙβΡϋδΡπιβηΙ, ίηβ1ικ1ίη§ βχββαΐίνβ βηΗ §βηβΓ3ΐ 
ηάηιίηίδίΓαΙίνβ βχρβηδβδ 80 ίηοαΓΓββΙ, δνΡβίΡββ ίη ΙΡβ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΓΕΩΣ ΙΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

513*6 ίη ννΗϊοΗ ΙΕβ ρβΓίηβηβηί βδίβΕΙϊδΕιηβηί ίδ δίίαβίβά 
'^-ορ βΙδβννΕβΓβ. 

4, · Νο ρΓΟίίΙβ δΐιβίΐ 1)β βίΙήΕπΙβά Ιο 3 ρβπηβηβηί 
βδίβΕΙϊδΕιηβηί Εν Γβ3δοη οί ίΕβ ηλβΓβ ριίΓοΚαδβ Εγ ΙΕβί 
ρβιηιβηβηί βδΙβΕΙίδΕηιβηί οί £00<ΐ3 ογ ηιβΓοΕβηάίδβ ίθΓ 
ίΕβ βηίβΓρπδβ. 

5. ννΐιεεβ ρΓοίίΙδ ίηοίπάβ ίίβπΐδ οί ίηοοπιβ ννΕίοΕ 
;ΐΓ6 άβηΐί \νίί 1ι ββρβΓβίβΙγ ϊη ΟίΕβΓ ΑΠίοΙβδ οί ΙΕίδ Οοη- 
νβηίίοη, ίΕβη ίΕβ ρνονΐδίοηδ οί ίΕοββ ΑΗίοΙβδ δΕβΙΙ ηοί 
1)6 βίίβοίβά Εγ ίΕβ ρΓονίδΐοηδ οί ΙΕίδ ΑΗίβΙβ. 

ΑΗίοΙβ 8. 
δΗΙΡΡΙΝΟ ΑΝϋ ΑΙΚ ΤΚΑΝδΡΟΗΤ 

1. ΡΓοίίΙδ άβΓίνβά ίΓοη ίΕβ ορβΓβίίοη οί δΕίρδ βη^βρβά 
ίη ίηίβπιβίίοηβΐ ίΓβίίίο δΕβΙΙ 1)β ΙβχβΕΙβ οηΐγ ίη ΙΕβ 
(]οηίΓβοΙίη§ δίβίβ ίη ννΐιίοΐι ίΕβ δΕίρδ βΓβ Γβ^ίδΙβΓβά 
ογ 1>γ \ν1νίο1ι ίΕβν βΓβ άοοαπιβηΐβά. 

2. ΡΓοίίΙδ άβπνβά ίΓοη) ίΕβ ορβΓβίίοη οί βποΓβίί 
ίη ίηΐβϊ'ηβίίοηβΐ ΐΓβ,ίίίο δΕβΙΙ Εβ ΙβχβΕΙβ οηΐγ ίη ίΕβ 
ΰοπίΐ'βοίίη^ δίβίβ ίη χνΙιίοΗ ίΕβ ρΐβοβ οί βίίβοΐίνβ πιβηβ- 
^βπιβηί οί ίΕβ βηίβΓρπδβ ίδ δίίυβίβά. 

3. ΤΗβ ρΓονίδΐοηδ οί ρβΓβ^ΓβρΕ 2 οί ίΕίδ Αιΐίοΐβ 
δΕβΙΙ βίκο βρρίγ Ιο ρεοίίΐδ Ιγοιπ ίΕβ ρβΓίίοίρβίίοη ίη 
η ροο], 3 ίοίηί 1)ΐΐδίηβ8δ ογ 3η ίηίβΓπβίίοηβΙ ορβΓβΙίη§ 
38βηογ. 

4. ΡθΓ ίΕβ ρϋΓρΟδβ οί ίΕίδ 8Γΐίθ1β, ΡΓοίίΙδ ίΓΟΠΙ ίΕβ 
ορβΓβίίοη ίη ίηΙβΓηβίίοηβΙ ίΓβίίίο οί δίιίρδ ογ βΪΓΟΓβίί 
ίηοΐαίΐβ ρΐ'οίίίδ άβπνβά Ιγοπι ΙΕβ ϋδβ, ΓΠβίηίβηβηοο ογ 
ΓβηίβΙ οί οοηίβίηβΓδ βηά Γβίβίβά βςαίριηβηί ϊογ ΙΕβ 
ίΓβηδροΓί. οί οοηίβίηβΓδ πββά ίθΓ ΙΕβ ίΓβηδροΗ οί §οοάδ 
ογ ιηβΓοΕβηάίδθ ίη ίηίβπιβίίοηβΐ ΐΓ&ίίίο. 

ΑγΙϊοΙθ 9 
ΑδδΟΟΙΑΤΕϋ ΕΝ’ΓΕΒΡΚΙδΕδ 

\¥ίΐ6Γ6 
3) 3η βηίβΓρπδβ οί 3 €οηί,Γ8θΙίη§ δίβίβ ρβΗίβίρβίβδ 

(ίΪΓβοϋγ ογ ίηάΪΓβοίΙγ ίη ίΕβ πιηηη^βπιβηΐ, οοηίΓοΙ ογ 
οβρίίβΐ οί βη βηίβΓρπδβ οί ΙΕβ οΙΙιβΓ (1οηίΓ3θίϊη§ δίβίβ,ογ 

1)) ίΕβ 83Π16 ρβΓδοηδ ρβΗίοίρβίβ (ΙΐΓβοίΙγ ογ ίηάΪΓβοίΙγ 
ίη ίΕβ παβηβ^θπίθηΐ, οοπΙγοΙ ογ ββρίίβΐ οί βη βηίβΓρπδβ 
οί 3 ΟοηίΓββίίησ δίβίβ βηά βη βηίβΓρπδβ οί ΙΕβ οίΕβΓ 
0οηίΓ3οίίη£ δίβίβ, 3η<] ίη βίΙΙιβΓ οβδβ βοηάίίίοηδ βΓβ ιηβάβ 
ογ ίπιροδβά Εβίννββη Ιίιβ ίννο βηίβΓρπδββ ίη ΙΙιβΪΓ οοπι- 
ιηβΓοίβΙ ογ ίίηβηοίβΐ Γβίβίίοηδ ννΕίοΕ οΙίίίβΓ ίΓοηι ίΕοββ 
λνΙιίεΗ ννοηΐά Εβ ηΐ3<1β Εβίννββη ίηάβρβηάβηί βηίβΓρπδββ, 
ίίιεη βηγ ρΓοίίίβ ννΕίοΕ \νου!ι1, Ευί ίοΓ Ιΐιοδβ οοηάίίίοηδ, 
Εβνβ βοοπιβά, Ιο οηβ οί ίΕβ βηίβΓρπδβδ, Ιδιιί-, Εγ Γββδοη 
οί ίΕοδβ οοπίίίΐίοηδ, Ιιβνβ ηοΐ βο βοοηιβθ, πιβγ Εβ ίη- 
οίποίβά ίη ΐΗβ ρΓοίίΙδ οί ΐΕβί βηί,βΓρπββ βηά ί,βχβά 
3εοοΓ(1ίη^1γ. 

ΑΓίίοΙβ 10 
ϋΐνΐϋΕΝΒδ 

1. ρίνίάβηάδ ρβίίΐ Εγ β οοηιρβηγ )γΕίοΕ ίδ β τβδίάβηί. 
οι 3 ΕοηίΓβοΙίη^ δίβΐβ Ιο β Γβδίάβηί οί ΐΕε οίΕβΓ Οοη- 
ΐΓβοΙιηρ δίβΐβ πιβγ Εβ 13X6(1 ίη ΐΕβ! οΙΕθγ δίβίβ. 

2. ΗοντβνβΓ, δυοΕ (1ίνί(1βη(1δ πιβγ βίβο Εβ Ιβχβίΐ ίη ΙΗβ 
ΟοηΐΓβεΙίη^ δίβίβ οί \\ΈίοΕ ΐΕβ οοπιρβηγ ρβγίη^ ΙΕβ 
αινκΙεηΊδ ίβ β Γβδίίίβηΐ βηά βοοοΓ(1ίη^ Ιο ΙΕβ Ιβννβ οί 
ΙηβΙ δίβίβ, ΕηΙ ίί ΙΕβ Γβοίρίβηί ίδ ΙΕβ Εβηβίίοίβΐ οννηβΓ 
οι Ιηβ αινκίεηίΐδ ΙΕβ Ιβχ βο οΕβΓρβ3 βΕβΙΙ ηο! εχεββΟ : 

β) 4ο ρβΓ οβη! οί ΙΕβ ρεοβδ βηιοηηΐ οί ΙΕβ άίνίίίβηάδ 
π ΙΕβ οοηιρβηγ πιβΕίη^ ΙΕβ (ΗδΙπΕαΙίοη ίδ β ΓββίάβηΙ 
οί ΙΕβ Ηβΐίβηιο ΚβρηΕΕο, βηοΐ 
Ε) 10 ρβΓ οβηΐ οί ΙΕβ £γοβ8 βηιουηΐ οί ΙΕβ άίνίάβηίΐδ 

1, *’“® ΟΟΓηΡ3ηγ ηοβίίΐη^ ΙΕβ (ΙϊδΙπΕαΙίοη ίβ β ΓβδίάβηΙ 
οί ΙΕβ Η ϋη§βπβη Ρβορίβ’β ΚβρηΕΕο. 

ΤΕβ οοιηρβίβηΐ βαΙΕοηΙίβδ οί ΙΕβ ΟοηΐΓβοίίη^ δίβίββ 
δΕβΠ Εγ ιηυΐυβί 3§Γββ/ηβη1 βείΐΐβ ΙΕβ ιηοάβ οί βρρίίοβ- 
Ιιοη οί ΐΕβδβ Ιίηβίΐβΐίοηδ. 

ΤΕίδ ρβΓβ^ΓβρΕ δΕβΙΙ ηοΐ βίίβοΐ ΙΕβ ΙβχβΙΐοη οί ΙΕβ 
οοπιρβηγ ίη Γββρβοί οί ΐΕβ ρΓοίίΙδ ουί οί \νΕίοΕ ΙΕβ «Ιίνί- 
αβηαβ βΓβ ρβίά. 

3. ΤΕβ ΙβΓΠΐ («ϋνίοίβηάδ» βδ αββά ϊη ΙΕίδ Ατϋοΐβ 
πιββηδ ίηοοιηβ Ιγοπι βΕβΓβδ, ογ «ΐαίδβηοβ» βΕβΓββ ογ 
(^αΐδβηοβ» π§Εΐ8, ιηίηίηδ δΕβτβδ, ίοαηίΙβΓδ’ δΕβτββ, οΙΕθγ 

τί^ΕΙδ. ηοΐ Εβίηρ (ΙβΕί-οΙβίπΐδ, ρβΓίίοίρβΙΐηβ ΐη ρΓοίίίβ, 
ββ ννβΐΐ βδ ίηοοπιβ ίΓοηα οίΕβΓ οοΓροΓβΙβ τί^Εΐδ ννΕίοΕ ίδ 
8ηΕ]βοΙβ(1 ίο ΙΕβ δβπιβ ίβχβίίοη ΐΓββίπιβηΙ βδ ίηοοιηβ 
ίΓοιη βΕβΓββ Εγ ΙΕβ Ιβννβ οί ΙΕβ δίβίβ οί \νΕίοΕ ίΕβ 
οοπιρβηγ πιβΕίη^ ίΕβ άίδίπΕηϋοη ίδ β Γβδίίίβηί. 

4. ΤΕβ ρΓονίδΐοηδ οί ρβτβ^ΓβρΕδ 1 βη<1 2 δΕβΗ ηοί 
βρρίγ ίί ίΕβ Εβηβίίοίβΐ οννηβΓ οί ίΕβ (ϋνίάβηάδ, Εβίη§ 
β Γβδίίίβηί οί β ΟοηΐΓβοίίηβ δίβίβ, οβΓΓίβδ οη Εαδίηβδβ 
ίη ίΕβ οίΕβΓ ΟοηίΓβοίίηβ δίβίβ οί \νΕίοΕ ίΕβ οοπιρβηγ 
ρβγίη§ ίΕβ (ϋνίίίβηάδ ίδ β Γβδίίίβηί, ίΕτοα^Ε β ρβηηβ- 
ηβηί ββίβΕΕδΕιηβηΙ δίΙαβΙβίΙ ΙΕβΓβίη, ογ ρβΓίοηηδ ίη 
ίΕβί οίΕβΓ δίβίβ ίηοίβρβηίίβηΐ ρβΓδοηβΙ δβΓνίοββ Ιγοπι β 
ίίχβίΐ Εβδβ δίΐπβίβίΐ ΙΕβΓβίη, βηά ίΕβ Εο1(1ίη£ ίη Γβδρβοί 
οί ννΕίοΕ ίΕβ ιΐίνίίίβηίΐδ βΓβ ρβίίΐ ίδ βίίβοίίνβΐγ οοηηβοίβά 
ννίίΕ δυοΕ ρβΓίηβηβηί βδίβΕΙίβΕιηβηΙ ογ ίίχβίΐ Εβδβ. 
Ιη βαοΕ οβδβ, ίΕβ ρΓονίδΐοηδ οί ΑΓίίοΙβ 7 ογ Ατίίοΐβ 14, 
βδ ΙΕβ οβδβ πιβγ Εβ, δΕβΙΙ βρρίγ. 

5. \νΕβΓβ β οοηαρβηγ \νΕίοΕ ίδ β Γβδίίίβηί οί β Οοη- 
ίΓβοίίη^ δίβίβ άβηνβδ ρΓοίίΙδ ογ ίηοοιηβ Ιγοπι ΙΕβ οίΕβΓ 
ΟοηίΓ3θίίη§ δίβίβ, ΙΕβί οίΕβΓ δίβίβ πιβγ ηοί ίιηροδβ 
βηγ Ιβχ οη ίΕβ (Ιίνίίίβηίΐδ ρβίίΐ Εγ ίΕβ οοπιρβηγ, βχοβρί 
ίη δο ίβΓ βδ βηοΕ (Ιίνίίΐοηίΐδ βΓβ ρβίά ίο β Γβδίίίβηί οί ίΕβί 
οίΕβΓ δίαίβ ογ ίη βο ίβΓ 38 ίΕβ Εοΐιΐίη^ ίη Γβδρβοί οί 
χνΕίοΕ ίΕβ (ϋνίάβηίΐδ βτβ ρβίά ίδ βίίβοίίνβΐγ οοηηβοίβίΐ 
\νίίΕ 3 ρβΓίηβηβηί βδίβΕΙίβΕιηβηΙ ογ β ίίχβά Εβδβ δίίηβίβιΐ 
ίη ίΕβί οίΕβΓ δίβίβ, πογ δυΕ^βοί ΙΕβ οοιηρβηγ’δ υπάίδίΓΐ- 
Ειιίβίΐ ρΓοίίΙδ ίο β ίβχ οη ΙΕβ οοιηρβηγ’δ υηάίδΙήΕυΙβίΙ 
ρΓοίίίβ, βνβη ίί ίΕβ ίΐίνίίίβηίΐδ ρβίίΐ ογ ίΕβ υηιΙίδΙπΕαίβίΙ 
ρΓοίίΙδ οοηβίδί ΛνΕοΙΙγ ογ ρβΓίΙγ οί ρΓοίίίβ ογ ίηοοιηβ 
βΓίδίη^ ίη βηοΕ οίΕβΓ δίβίβ. 

ΑΗίοΙβ 11 
ΙΝΤΕΚΕ5Τ 

1. ΙηίβΓβδί βΓΪδίη§ ίη β ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ βηά ρβίά 
ίο β Γβδίίίβηί οί ΙΕβ οίΕβΓ ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ πιβγ Εβ 
13χβ(1 ίη ίΕβί οίΕβΓ δίβίβ. 

2. ΗολνβνβΓ, βηοΕ ίηίβΓβδί πιβγ βίβο Εβ ίβχβά ίη ΙΕβ 
€οηΐΓαοΙίη§ δίβίβ ίη ννΕίοΕ ίί βηββδ βη<1 βοοοηϋη^ ίο 
ίΕβ Ιβννβ οί ΙΕβί δίβίβ, Επί ίί ίΕβ Γβοίρίβηί ίδ ίΕβ Εβηβ- 
ίίοίβΐ οννηβΓ οί ίΕβ ίηίβΓβδί ΙΕβ Ιβχ βο οΕβτ^βά δΕβΙΙ 
ηοί βχοββίΐ 10 ρβΓ οβηί οί ίΕβ §Γ08δ βηαουηί οί ίΕβ 
ίηίβΓβδί. ΤΕβ οοπβρβίβηί βηίΕοπίίβδ οί ίΕβ ΟοηίΓβοίίη^ 
δίβίββ δΕβΙΙ Εγ ιηηίαβί β^ΓββπιβηΙ δβίίΐβ ίΕβ πιοίΐβ οί 
βρρίίοβίίοη οί ΙΕίδ ΙΐπιίίβΙίοη. 

3. ΝοίννίίΕδίβηίΙίη^ ίΕβ ρΓονίδΐοηδ οί ρβΓβ^τβρΕδ 1 
βη(1 2 οί ίΕίβ ΑΓίίοΙβ ίηίβΓβδί βτίδίη§ ίη β ΟοηίΓβοΙίη^ 
δίβίβ βηά άβΓίνβά. 

β) Εγ ίΕβ ΟονβΓηηαβηί οί ίΕβ οίΕβΓ ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ 
ίηο1ηάίη§ Ιοοβΐ βηίΕοπίίβδ ίΕβΓβοί ογ 

Ε) Εγ ίΕβ ΟβηίΓβΙ ΒβηΕ οί ΙΕβί οίΕβΓ ΟοπίΓβοίίη^ 
δίβίβ δΕβΙΙ Εβ βχβιηρί Ιγοπι ίβχβίίοη ίη ΙΕβ ΙΪΓδί-πίθηΙίοη- 
βά ϋοηΐΓβοίίη§ δίβίβ. 

4. ΤΕβ ίβΓπι «ίηίβΓβδί», βδ ιΐδβίΐ ίη ΙΕίδ ΑΗίοΙβ, ιηββηβ 
ίηοοιηβ Ιγοπι άβΕί-οΙβίπυ οί βνββγ Ειηά, ννΕβίΕβΓ ογ ηοί 
δβοϋΓβά Εγ αιρΓί^ι^β, βηΐ ινΕδίΕβΓ ογ ηοί οβΓΓγίη^ β 
π§Εΐ ίο ρβΓίίοίρβίβ ίη ίΕβ άβΕίοΓ’δ ρΓοίίΙδ βηά ίη ρβΗί- 
οηΙβΓ, ίηοοπιβ Ιγοπι κονβππηβηί δβοαπϋβδ βηά ίηοοπιβ 
Ιγοπι Εοηάδ ογ άβΕβηίιΐΓβδ, ίηοΐαάίη# ρΓβηαίαπίδ βηά ρπ- 
ζββ βίίβοΕίπ" ίο δαοΕ δβοαΓΪίίβδ, Εοηάδ ογ άβΕβηίαΓβδ. 
Ρβηβΐίγ οΕββ^βδ Ιογ Ιβίβ ρβγηββηί δΕβΙΙ ηοί Εβ Γβ^βΓάβά 
88 ίηίβΓβδί Ιογ ίΕβ ρηΓροδβ οί ΙΕίδ ΑΓίίοΙβ. 

5. ΤΕβ ρΓονίδΐοηδ οί ρβΓβ^ΓβρΕβ 1 βηά 2 δΕβΙΙ ηοί 
βρρίγ ίί ΙΕβ ΕβίϊίίοίβΙ οννα)Γ οί ΙΕβ ίηίβΓβδί, Εβία* β 
ΓβδίάβηΙ οί β ΟιιίΓββίϊητ δίβίβ, οβΓΓΪβδ οη Εβδίαβδδ 
ίη ίΕβ οΙΕθγ Ο^αίρβοίίβξ δίβίβ ίη «ταίοΕ ΙΕβ ίηίβΓβδί 
βπδβδ, ΙΕγοπ^Ε β ρ3Γ,ηΛ.ΐ3ηί βδίβΕΙίδΕηΐβί δίίαβίβά 
ΙΕβΓβίη, ογ ρβΓίοΓηι ίη ίιιί οίΕδΓ δίιίδ ϊηίβρίηΐιαί 
ρβΓδοηβΙ 83ί"νίθ31 Ιγοη β ίίχ31 Ε133 δίίαιί;ά ίΕβ’βίη, 
βηα ίΕβ άβΕί-οίβίη ίη Γ3δρ3)ί οί «τ,ιίοΕ ίηβ ίιί3Γ34ί 
18 βίίβοίίνβΐγ 03ηα30ίβά ννίίΕ βαοΕ ρβΓ-ηιαβηί 
βδίβΕΕδΕιηβηί οί ίίχβά Εβδβ. Ια δαοΕ οβδβ, ίΕβ ρΓονίδΐοηδ 
οί ΑΓίίοΙβ 7 ογ ΑΓίίοΙβ 14, βδ ίΕβ οβδβ πιβγ Εβ, δΕβΙΙ 
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6. ΙηίβΓββί βΗαΙΙ Ηβ άββπιβά Ιο &Γΐ8β ΐη β ΟοηίΓβοΙίηπ 
ννΗβη ίΗβ ρβγβΓ ΐ8 ίΗβί δίβίβ ίίββΐί, β ροΐίίίοηΐ 

βυΗάινιβιοη, 3 ΙοοβΙ βυίΗοπίγ ογ 3 Γββίάβηί οί ΙΗβί 

^ \β: ,ΙΘΓβ’ ΗοννβνθΓ>1116 ρβΓδοη, Ρ3γίη£ ΙΗβ ίηίβΓββί, 
ννΗοίΗβΓ Ηβ ϊβ β Γββίάβηί οί 3 ΟοηΐΓ3θΙίη§ δίβίβ, ογ ηοί, 

038 ιη 3 ΟοπΙ^οΙϊϋ^ δίβίβ 3 ρβπηβηβηΐ βδίβΗΙίβΗιηβηί 
ογ πχβα 1)380 ιη οοηηβοίίοη ννίΙΗ ννΗίοΗ ίΗβ ϊηάβΗίβάηβββ 
οη ννΗίοΗ ΙΗβ ίηίβΓββί ϊβ ρβίά νναβ ίηουΓΓβά, βηά βυοΗ 
ίηίβΓββί 18 1)ογπ Ηγ βυοΗ ρβπηβηβηί βδΙαΗΙίδΗΓηβηί ογ 
ίίχβά 0380, ίΗβη δαοΐι ίηίβΓββί δΚαΙΙ 1>β άββπιβά Ιο 3ΓΪ8β 
ιη ίηβ δίβίβ ίη ννΗίοΗ ίΗβ ρβπηβηβηί οδΙβΗΙίδΗΓηθηί ογ 
πχβα 1)38β ίη δίίιιαίβά. 

7. \νΐιβΓβ, Ηγ Γβββοη οί 3 βρβοίαΐ ΓβΙβίίοηβΗίρ Ηβίννββη 

Ιηβ ρβγβΓ 3Π(1 ίΗβ ΗβηβίίοίβΙ ο\νηοΓ ογ Ηοίννοβη ΗοίΗ 

οί ΐΗοπι 3Π(1 δοπιβ οίΗβΓ ρβΓδοη, ίΗβ βπιουηί οί Ιΐιβ 

ίηίβΓββί ραι<1, Ιι.ινίη^ ΓβββΓά Ιο ίΗο (ΐβΐιΐ-οΐαίιη ί0Γ ννΗίοΗ 

ΐΐ 18 Ρ3Ϊά, βΧΟββάδ ίΗβ βΓΠΟυηί νν'Ηκ'Π ννοπίά Ικινβ 1)ββη 

38Γββ(1 αροη Ηγ ίΗο ρβγβΓ βηά ίΗβ Ηβηβίίοίβΐ ο\νηβΓ ίη 

ΙΗβ βΗββηοβ οί βυοΗ ΓβΙβίΐοηδΗίρ, ΙΗο ρτονίδίοηδ οί ίΗίβ 

Ατίίοΐβ βΗβΠ βρρίγ οηΐγ Ιο ίΗβ ΙβδΙ-πιβηίίοηβά βπιουηί. 

Ιη βυοΗ 038β, ΐΗ.0 βχοβ88 ρβΓΐ οί ΙΗβ ρβγπιοηί βΗβΠ γο- 

πιβίη ΙβχβΗΙβ βοοοΓάίη^ Ιο ίΗβ Ι3\ν8 οί θ3θ1ι (ΙοηΐΓβοΙίη^ 

δίβΐβ, «Ιηβ γο^3Γ(1 Πβίη£ 1ΐ3<1 Ιο ίΗβ οίΗβΓ ρΓονίδίοηβ οί 
ίΗίδ Οοηνβηίίοη. 

ΑΓίίοΙβ 12 

ΚΟΥΑΕΤΙΕδ 

1. Κογβΐίίββ 3Π8ίη^ ίη 3 ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ 3Π(1 ρβί(1 
ίο λ Γβδίάβηί οί ίΗβ οΙΙιογ ΟοηίΓβοΙίη§ δίβίβ οηβγ Ηβ 
ίβχβά ίη ίΗβί οίΙιβΓ 8ίαίβ. 

2. ΗοννβνβΓ, Γογβΐίίββ οί ΙΙιβ Ιαηά ΓβίβΓΓβά Ιο ίη §υΗ- 
ρ3Γ3£Γ3ρΗ I)) ΟΪ Ρ3Γ3^Γ3Ρ1ΐ 3 Πΐβγ 1)0 ίβΧβά ίη ίΗβ 
ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ ίη χνΐιίοΐι ΙΗβγ ητίββ, βηά βοοοΓάίη§ 
ίο ΙΙιβ Ιβνν οί Ιΐιηί δίβίβ 1)ϋί Ιΐΐθ 13Χ 80 θΗβΓ£βά 8ΐΐ3ΐ1 
ηοί βχοββά 10 ρβΓ οβηί οί ΙΙιβ £το88 βπιουηί οί ίΗβ 
Γογηΐίίβδ. 
Τΐιβ οοηιρβίβηΐ 3αί1ΐ0ΓίΙίβ8 οί ΙΙιβ ΟοηΐΓβοΙίη^ δΐηΐββ 

βΐιβίΐ 1)γ ιηυΐυβί β£Γθθΐηβηί ββίίΐβ ΙΙιβ πιοάβ οί βρρίίοβ- 
ίίοη οί ίΐιίβ ΙίιηίΙηΙίοη. 

3. ΤΗβ ίβΓίη «Γογβΐίίββ» 38 υββά ίη ίΐιίβ ΑγΙϊοΙο πιβαηδ 
ρβγιηβηΐβ οί βηγ Ιίίηά Γβοβίνβίΐ 38 3 οοηδί(1βΓ3ΐίοη 

β) ίθΓ ίΐΐβ 1180 οί, ογ ίίιβ π§Ηί ίο υββ, βηγ οοργπβΗί 
οί 1ίΙβΓ3Γγ, βΓΐίβίίο ογ δοίβηΐίίίο ννοΓίο ίηο1υάίη§ οίηβιηβ- 
Ιο£Γ3ΡΗ ίίΐιηβ, 3η(1 ίίΐπΐδ ογ ίβρββ ίθΓ ίβίονίβίοη ογ Γβάίο 
1)Γθ3(1θ38ΐίη^; 

1)) ίθΓ ίίιβ υββ οί, ογ ΙΙιβ τί^Ηί ίο υββ, 3ηγ ρηίβηί, 
ίΓβίΙβ π)3γ!ι, (Ιββί^η ογ πιο3ο1, ρΐ3η, ββοΓβί ίοηηυΐη ογ 
Ργοοο88, ογ ίοΓ ίίιβ υββ οί, ογ ίίιβ γϊ^Ϊι! Ιο υββ ίηθυβίποί, 
οοΐϊίΓηβΓοίυΙ, ογ δοΐβηίίίϊο βςυίρπιβηΐ, ογ ίθΓ ίηίοηηηΐίοη 
οοηοβΓηίη^ ίηάυβίηβΐ, οοιηπιοΓοίβΙ, ογ βοίβηΐίίίο οχρβ- 
Γίβηοβ. 

4. Τΐιβ ρΓονίβίοηβ οί Ρ3Γ3£Γ3Ρ1ι8 1 αη<1 2 οί ίΚίβ 
ΑΓίίοΙβ δΐιαίΐ ηοί ορρίγ ίί Ιΐιο Ιιβηβίίοίυΐ οννηβΓ οί ίίιβ 
Γογβΐΐίββ, Εοιης 3 Γβ8ί3βηί οί 3 ΟοηΐΓβοίίη^ δίηίβ, 
οβΓΓίββ οη Ευβίηοββ ίη ίίιβ οΙΙιογ ΟοηΐΓ3οίίη^ δΐ3ίβ ίη 
νΐΐίοΐΐ ίίιβ Γογβΐίϊββ 3ΓΪ80, ίΙίΓΟϋ^Κ 3 ρΟΓΙΏΟηοπΙ 08ί3ΐ)1ί8ΐΐ- 
ιηβηί βϊίυβίβά ίΙιβΓβίη, ογ ρβΓίοΓπιβ ίη ίΐιηί οΙΙιογ δίηΐβ 
ϊηάορβηιίβηί ρβΓβοηηΙ ββΓνίοββ ίΓοιη β ίίχβά 1)33β δίΐυβίβά 
ίΙιβΓβίη, ηη<1 α γϊ^ΗΙ ογ ρΓορβΓίγ ίη Γββρβοί οί ννΐιίοΐι 
ίΕβ Γογβΐίίββ βτβ Ρ3Ϊ<1 ϊβ βίίβοΐίνβΐγ οοηηβοίβά ννίΐΐι βυοίι 
ρβΓπιηηβηί ββίηΜίβΙιπιβηΙ ογ ίίχβοΐ 1)38β. Ιη βυοίι οβββ 
ΙΙιβ,ρΓονίβίοηβ οί ΑΓίίοΙβ 7 ογ 14, 33 ίΗβ οβββ πιβγ 1>β, 
■Ιιβίΐ βρρίγ. 

5. Βογβΐίίββ βΐιβίΐ Εβ 3οβιηβ3 ίο βηββ ίη β ΟοηίΓηοίϊη^ 
δίβίβ χνΙιβΓβ ίΗβ ρηγβΓ ίδ ίΐιβί δίηίβ ίίββΐί, 3 ροΐίΐίοαΐ 
βυΐκΐίνίβίοη, 8 Ιοοοί βυϋιοπίγ ογ 3 Γββίάβηί οί Ιΐΐ3ί 
δίβίβ. \νΐιβΓβ, Ηο\νβνβΓ, ίίιβ ρβΓβοη ρβγίη^ ίίιβ Γογβΐίίββ, 
νΙιβίΙιβΓ Ιιβ ίβ 8 Γββίάβηί οί β ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ ογ ηοί, 
1)88 ίη β ΟοηΐΓ8θίίη& δίβίβ β ρβππβηβηί ββίβΐιΐίβΐιιηβηΐ 
ογ ίϊχβίΐ 1)88β ίη οοηηβοίίοη λνίίΐι χνΐιίοΐι ίίιβ ο^ΐί^βίίοη 
ίο ρ»ν ίΐ>β Γονβΐίίββ \νββ ΐηουτΓβά βηά ίίιβ Γογβΐίίββ βτβ 

1)ογπ 1>γ ίΐιβί ρβΓίηβηβηί οβίβΐιΐίδΐιιηβηί οί ίϊχβά Εβββ, 
ίΐιβη ίίιβ Γογβΐίίββ βΐιβίΐ 1)β 3οβπιβ(1 ίο βΗδο ίη ίίιβ δίβίβ 
ίη ινίιίοϊι ί,ϊιβ ρβΓπιβηβηί οβίβΐιΐίβΐιπιβηΐ ογ ίίχβ(1 1)βββ 
ϊβ βίίυβίβά. 

6. ννΐιβΓβ, Εγ Γβββοη οί β βροοίβΐ Γοΐβίίοηδίιίρ Ιιοίννοοη 
ίίιβ ρβγβΓ βη(1 ίίιβ Βοηοίίοίβΐ οννηβΓ ογ ΙιοΙνν'ββη Εοίΐι 
οί ίΗβπι &η<1 βοιώο οΙΗογ ρβΓβοη, ίίιβ βπιουηί οί ίίιβ τογβΐ- 
ίίββ, Ιιβνίη^ Γβ§3Γ<1 ίο ίίιβ υββ, πβΐιί ογ ίηίοΓΠίβίίοη 
ίοΓ ν,ΊιίοΙι ίΐιογ 3ΐ·β ρβίίΐ, βχοββάδ ίίιβ βπιουηί ννΐιίοΐι 
■ννουΐά Ιιβνβ 1>ββη 3§γθο3 υροη 1>γ Ιίιβ ρβγβΓ βηά ίΗβ 
Εβηβίίοίβΐ οννηβΓ ίη ίΗβ βΕββηοβ οί βυοίι ΓβΙβίίοηβΕίρ, 
ίΕο ρΓονίδΐοηβ οί ίΐιίβ ΑΓίίοΙβ βΐιβίΐ βρρίγ οηΐγ ίο ίΗβ 
1ββΙ-π)βηίίοηβ3 βιηουηί. Ιη βυοΗ οββο, ίΗβ βχοββδ ρβΓί 
οί ΙΗβ ρβγπιβηίβ βΗαΙΙ Γβπιβίη ΙβχβΗΙβ βοοοΓ^ίη^ ίο ΙΗβ 
Ιβννβ οί β3οΗ ΟοηίΓβοΙίη^ δίβίβ, (Ιυο γο^3γ3 Ηοίη^ Ηβ3 
ίο ίΗβ οΙΗογ ρΓονίδίοηβ οί ΐΗίβ Οοηνβηίίοη. 

ΑγΙϊοΙο 13 

ΰΑΡΙΤΑΕ ΟΑΙΝδ 

1. Οβίηβ (Ιβπνοιΐ Ηγ 3 ΓβδϋβηΙ οί β ΟοηίΓβοίίηβ 
δίβίβ Ιγοπι ίΗβ βΐίβηβίίοη οί ίπιπιονβΗΙβ ρΓορβΓίγ, Γβ¬ 
ίβΓΓβά ίο ίη ΑΓίίοΙβ 6, βηά βίίυβίβά ίη ίΗβ οΙΗογ Οοη- 
ίΓβοίίη^ δίβίβ πιβγ Ηβ ίβχβά ίη ίΗ&Ι οίΗβΓ δίβίβ. 

2. Οβίηβ ίΓοπι ΙΗβ βΐίβηβίίοη οί πιονβΗΙβ ρΓορβΓίγ 
ίθΓπύη§ ρβΓί οί ΙΗβ Ηυβίηβββ ρΓορβΓίγ οί β ρβΓηιβηβηΙ 
ββίβΗΗδΗπιβηί ννΗίοΗ βη βηίβΓρΓίββ οί 3 ΟοηΐΓ3οΙίη§ 
δίβίβ Ηββ ίη ίΗβ οίΗβΓ ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ ογ οί πιονβΗΙβ 
ρΓορβΓίγ ρβΓίβίηίη^ ίο β ίίχβά Ηβββ βνβίΙαΗΙβ ίο β Γβ- 
βίάβηί οί 8 ΟοηΐΓβοΙΐη^ δίβίβ ίη ίΗβ οίΗβΓ ΟοηίΓβοίΐη^ 
δίβίβ ίοΓ ΙΗβ ρυΓροββ οί ροΓίοηηίη^ ΐηάβρβηάβηί ρβΓ- 
βοηβΐ ββΓνίοββ, ίηοΐαάίη^ βυοΗ §3ίηβ ϊγοπι ίΗβ βΐίβηβ- 
ίίοη οί βυοΗ β ρβπηβηβηί ββίβΗΗδΗπιβηί (βίοηβ ογ 

ννίίΗ ίΗβ ννΗοΙβ βηίβΓΡΓΪ8β) ογ οί βυοίι ίίχβά Ηβδβ, πιβγ 
Ηβ ίβχβά ίη ίΗβί οίΗβΓ δίβίβ. 

3. Οβίηβ ϊγοπι ίΗβ βΐίβηβίίοη οί βΗίρβ ογ βίΓΟΓβίί 

ορβΓβίβά ίη ϊηίβΓηβίίοηβΙ Ιγ&Γϊϊο ογ πιονβΗΙβ ρΓορβΓίγ 
ρβΓίβίηίη^ ίο ίΗβ ορβΓβίΐοη οί δυοΗ βΗίρβ ογ βίΓΟΓβίί 
βΗβΠ Ηβ ίβχβΗΙβ οηΐγ ίη ίΗβ ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ ίη ννΗίοΗ 
ίΗβ ρΓΟίίίδ Οί δυθΗ δΠίΡ3 ΟΓ βίΓΟΓβίί 3Γβ ίβχβΗΙβ βΟΟΟΓά- 

ίη£ ίο ίΗβ ρΓονίδίοηδ οί ΑΓίίοΙβ 8 οί ίΗίβ Οοηνβηίίοη. 

4. Οβίηβ ϊγοπι ίΗβ βΐίβηβίίοη οίβηγ ρΓορβΓίγ οίΗβΓ 
ίΗβη ίΗβί ΓβίβΓΓβά ίο ίη ρβΓβ^ΓβρΗδ 1, 2 βηά 3 δΗβΙΙ 
Ηβ ίβχβΗΙβ οηΐγ ίη ίΗβ ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ οί ννΗίοΗ ίΗβ 
βΙΐβηβίΟΓ ίβ β Γββίάβηί. 

ΑΓίίοΙβ 14. 

ΙΝΟΕΡΕΝϋΕΝΤ ΡΕΚδΟΝΑΕ δΕΚνίΟΕδ 

1. Ιηοοπιβ άβήνβά Ηγ β Γβδίάβηί οί β ΟοηίΓβοίϊη^ 
δίβίβ ίη Γββρβοί οί ρΓοίββδίοηβΙ ββΓνίοββ ογ οίΗβΓ βοίίνί- 
ίϊββ οί βη ΐηάβρβηάβηί οΗβΓβοίβΓ βΗβΠ Ηβ ΙβχβΗΙβ οηΐν 
ίη ίΗβί δίβίβ υηΐβββ Ηβ Ηββ β ίίχβά Ηβδβ Γβ^υΙβΓίγ βνβίΐβ- 
Ηΐβ ίο Ηίιη ίη ίΗβ οίΗβΓ ΟοηίΓβοΙίη^ δίβίβ ϊογ ίΗβ ρυΓροββ 
οί ρβΓΪΟΓίηίη^ Ηίβ βοίίνίΐίββ. Ιί Ηβ Ηβδ βυοΗ β ίίχβά Ηβδβ, 
ίΗβ ίηοοπιβ πιβγ Ηβ ίβχβά ίη ΙΗβ οίΗβΓ δίβίβ Ηυί οηΐγ 
80 πιυοΗ οί ίί ββ ίί βίίπΗυίβΗΙβ ίο ίΗβί ίίχβά Ηβββ. 

2. ΤΗβ ίβΓΠΐ αρΓοίββδίοηβΙ ββΓνίοββ» ίηοΐυάββ ββρβοίβΐ- 
1γ ΐηάβρβηάβηί βοίβηίίίίο, ΙίίβΓβΓγ, βΓίίδίΐο, βάυοβίίοηβΐ 
ογ ίβ3θΗίη§ βοΐίνϊίΐββ 38 ννβΐΐ 38 ίΗβ ΐηάβρβηάβηί βοίίνί- 
ίίββ οί ρΗγβίοίβηβ, Ιβννγβτβ, βη^ίηββΓβ, βΓοΗϊΙβοίβ, άβη- 
ίίβίβ βηά βοοουηίβηίβ. 

ΑΓίίοΙβ 15. 

ϋΕΡΕΝϋΕΝΤ ΡΕΚδΟΝΑΕ δΕΚνίΟΕδ 

1. δυΗ]βοί ίο ίΗβ ρΓονίβίοηβ οί ΑΓίίοΙββ 16, 18, 19, 
20 βηά 21, ββίβπββ, ννβ^ββ βηά οίΗβΓ βίπιίΙβΓ ΓβπιυηβΓβ- 
ίίοη άβΓΪνβά Ηγ β Γββίάβηί οί β ΟοηΐΓβοίϊη^ δίβίβ ίη 
Γββρβοί οί βη βπιρίογπιβηΐ βΗβΙΙ Ηβ ίβχβΗΙβ οηΐγ ίη ίΗβί 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 
■- 

- ·,. Η'     ■ . ι. ——— 

ιιηΐθδϊ ί'ηβ βαιρίογιηβηί ϊβ βχβΓοίδβά ΐη Ιΐιβ οίΗβΓ 
ΟοηίΓαοΙίη^ δίβίβ. Ι( ίΗβ βπφίογπιβηΐ Ϊ8 βο βχβΓοίδβά, 
δηοΗ ΓβιηιιηβΓβίίοη 38 ίδ άβπνβά ΐΗβΓβίΓοιη πιβγ Ηβ 
ίβχβά ίη ίΗβί οίΗβΓ δίβίβ. 

2. ΝοΙ\νίΐΠδί3ηάίη£ ΐΐιβ ρΓονίδίοηδ οί ρβΓβ^ΓβρΗ 
ΓβπιαηβΓβΙίοη άβπνβά Ηγ 3 Γβδίάβηί οί 3 (1οηΐΓ3θίίη£ 
δίβίβ ίη Γβδρβοί οί 3η βιηρίογηιβηΐ βχβΓοίδβά ίη ίΗβ 
οίΗβΓ (1οηίΓ30ΐίη£ δίβίβ δΐι&ΐΐ Ηβ ίβχβΗΙβ οηΐν ίη ΙΗβ 
ίίΓδί-ιηβηίίοηβά δίβίβ ίί: 

β) ΙΗβ Γβοίρίβηί ίδ ρτβδβηί ίη ίΗβ οίΗββ δίβίβ Γογ 3 
ρβποά ογ ρβποάδ ηοί βχοββάίη^; ίη ίΗβ β££Γβ£3ίβ 183 
άβγδ ίη ίΗβ ίίδοβΐ νβ3Γ οοηοβΓηβά, βηά 

Η) ίΗβ ΓβπιυηβΓβίίοη ίδ ρβίά 1>γ, ογ οη ΗβΗβΙί οί, 3η 
βπνρΙογβΓ νΚο ίδ ηοί 3 Γβδίάβηί οί ίΗβ οίΗβΓ δίβίβ, 3η«1 

ο) ίΗβ Γθΐηιιη6Γ3ΐίοη ίδ ηοί Ηοβη Ηγ 3 ρβπηβηβηί 
βδίβΗΙίδΗπιβηί ογ 3 Ιίχβά Ηβδβ \νΗίοΗ ΙΗβ βιηρΙογβΓ Ηβδ 
ίη ίΗβ οίΗβΓ δίβίβ. 

3. ΝοΙλνίίΗδίβηάίη^ ίΗβ ρΓβοβάίη£ ρΓονίδίοηδ οί ίΗίδ 
Αβίίοΐβ, ΓβπιυηβΓβίίοη, άβπνβά ίη Γβδρβοί οί 3η βπιρίογ- 
πιβηί βχβΓοίδβά βΗοβΓά 3 βΐιίρ ορ βίΓΟΓβίί ορβΓβίβά ίη 
ίηίβπιβίίοηαΐ ίτβίίίο, πιβγ Ηβ ίβχβά ίη ΙΗβ ΟοηίΓβοίίη§ 
δίβίβ ίη χνΗίοΗ ίΗβ ρΓοίϋδ Γγοπι ίΗβ ορβΓβίίοη οί ίΗβ 
δΗίρ ΟΓ βίΓΟΓβίί 3ΓΘ ΙβΧβΗΙβ 3000Γάίη§ ίο ίΗβ ρΓΟνίδΙΟΠδ 
οί Αβίίοΐβ 8. 

Αι·ίίο1β 16 

ΌΙΚΕΟΤΟΗδ’ ΡΕΕδ 

ϋΐΓβΟίΟΓδ’ ίβ68 βηά ΟίΗβΓ δίπιίΙβΓ ρβγπιβηίδ άβπνβά 
Ηγ 3 Γβδίάβηί οί 3 0οηΐΓ3ϋΙίη^ δίβίβ ίη ίιίδ οβρβοίίγ 
3δ 3 ηιβιηΗβΓ οί ίΗβ ΗοβΓά οί άΪΓβοίοΓδ οί 3 οοιηρβηγ 
ν,ΗίοΗ ίδ 3 Γβδίάβηί οί ΐ,Εβ οίΗβΓ ΟοηίΓβοίίη§ δίβίβ ιηβγ 
Ηβ Ιβχβά ίη ΙΗβί οίΗβΓ δίβίβ. 

ΑγΙιοΙθ 17 

ΡΕΒΕΙ Ο ΕΝΤΕΒΤΑΙΝΕΒδ 

1. ΝοίλνίίΗδίβηάίη^ ίΗβ ρΓονίδίοηδ οί ΑιΊίοΙβδ 14 
βηά 15, ίηοοπιβ άβπνβά Ην 3 Γβδίιίβηί οί 3 ΟοηίΓβοΙίη§ 
δί3ίβ 38 3η βηίβΓίβίηββ, δηοΗ 38 3 ΐΗββίΓβ,ιηοΙίοη ρίοίπΓβ, 
Γ3(1ίθ ΟΓ ίβίβνίδίοη 3Γίίδί, ΟΓ 3 Γηυ8ίθΪ3η, ΟΓ 38 3Π βίΗΙβίβ, 
Γγοπι Είδ ρββδοηβΐ βοίίνίίίβδ 38 δαοΗ βχβΓοίδβά ίη ΙΗβ 
οίίιβΓ ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ, πιβγ Ηβ ίβχβά ίη ίΗβί οίΗβΓ 
δΐ3ίβ. 

2. \νΚβΓβ ίηοοπιβ ίη Γβδρβοί οί ρβΓβοηβΙ βοίίνίίίββ 
βχβΓοίδβά Ηγ 3η βηίβΓίοίηβΓ ογ βη βίΗΙβίβ ίη Ηίδ οβρβοίίγ 
βδ βαοΚ 3οοΓυβ8 ηοί ίο ίίιβ βηίβΓίβίηβΓ 0Γ.3ίΕ1βΙβ Είπι- 
ββΐί 6υί ίο 3ηοίΕβΓ ρβΓβοη, ίΕηί ίηοοπιβ ηιαγ, ηοΙ\νίί1ι- 
δίηηάίη^ ίΕβ ρΓονίδίοηδ οί ΑιΊίοΙβ 7, 14 βηά 15, 6β 
Ιβχβιΐ ίη ίίιβ 0οηίΓ3θίίη§ δίηίβ ίη ν,'ίιίοΚ ΙΚβ 30ίίνίίίβ8 

οί ίίιβ βηίβΓΐ3ίηβΓ ογ βίΕΙβίβ 3Γβ βχβΓοίδβά. 

3. Νοίν,ίΐΗδΙαηιΙίη^ ΙΚβ ρΓονίδίοηδ οί ρβΓ3£Γ3ρίΐ8 1 
3η<1 2 οί ίίιίδ ΑΓίίοΙβ, ίηοοπιβ άβπνβά Γγοπι βηοίι ηοίίνί- 
ίίβδ 38 άβίίηβά ίη ρ3Γ3^Γ3ρΕ 1 ρβΓίοπηβιΙ πη(1βΓ 3 ου1ίπΓ3ΐ 
8§τββπιβηΙ ογ 3ΓΓ3η^βπιβηΙ Ιιβίννββη ίίιβ 0οπίΓ3οίίη§ 
δίηίββ, δίιηΐΐ 6β βχβπιρί Γγοπι ίηχ ίη ίίιβ ΟοηίΓαοΙίη^ 
δίβίβ ίη χνΚίοΕ ίίιβδβ αοίίνίίίβδ 3Γβ βχοΓθίδβ3. 

6) Ηο\νβνβΓ, δποΚ ΓβπιυηβΓβϋοη δΕβΙΙ 6β ίηχ&ΕΙβ 

οηΐγ ίη ίίιβ οίΗβΓ ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ ίί ίίιβ δβΓνίοβδ 3Γβ 

ΓβηάβΓβά ίη ίΐιβί δίβίβ βηά ίΗβ ίη^ίνίιΐυβί Ϊ8 3 Γβδί3βηί 

οί ίΗβί δίβίβ ν,Ήο : 

(ί) ίδ β ηβίίοηβΐ οί ίΗβί δίβίβ; ογ 

(ίί) άίά ηοί Ηβοοπιβ Γβδίόβηί οί ΐΗβί δίβίβ βοΐβΐγ ίοΓ 

ίΗβ ρπΓροδβ οί Γβηάβήη^ ίίιβ δβΓνίοβδ. 

2. β) Αηγ ρβηδίοη ρβίά Ηγ, ογ οηί οί ίυηιΐδ οΓββίβά 

Ηγ, 3 ΕοηίΓ30ίίη§ δίβίβ ογ β ροΐίίίοβΐ δαίκΐίνίδίοη ογ α 

Ιοοβΐ βπίΗοΓΪίγ ίΗβΓβοί ίο βη ίηάίνίάϋβΐ ίη Γβκρβοί οί 

δβΓνίοβδ Γβη3βΓβ3 ίο ίΗβί δίβίβ ογ βαίχϋνίδίοη ογ 

βηίΗοΓίίγ δΗβΠ Ηβ ίβχβΗΙβ οηΐγ ίη ΐΗβί δίβίβ. 

Η) ΗοννβνβΓ, δποΗ ρβηδίοη δίιβίΐ Ηβ ίβχβΗΙβ οηΐγ ίη 

ίΗβ οίίιβΓ ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ ίί ίΗβ ίηιΐίνίιΐπβΐ ίδ β Γβδί- 

3βηΙ οί βπ(1 3 ηβίίοηβΐ οί, ίίιοί δίβίβ. 

3. ΤΗβ ρΓονίδίοηδ οί ΑΓίίοΙβδ 15, 16 βηά 18 δΗβΙΙ 

βρρίγ ίο ΓβπιυηβΓβίίοη βη3 ρβηδίοηδ ίη Γβδρβοί οί δβΓνϊ- 

οβδ ΓβηάβΓβά ίη οοηηβοίίοη ννίίΐι β Ηπδίηβδδ ογ ίηάπδίΓΪβΙ 

βοίίνίίίβδ οβΓπβιΙ οη 6γ β οοηίΓ3θίίη§ δίβίβ ογ 3 ροΐϊίίοβΐ 

δπΗάίνίδίοη ογ β Ιοοβΐ βπίΗοΓίίγ ίΗβΓβοί. 

ΑΓίίοΙβ 20. 

δΤυϋΕΝΤδ 
1. Ρβγπιβηίδ \νΗίοΗ β δίικίβηί ογ 3Π βρρΓβηίίοβ νΗο 

ίδ ογ \ν38 ίπιπιβάίβίβΐγ ΗβίοΓβ νίδίίίη^ 3 ΟοηΐΓβοίίη^ 

δίβίβ β Γβδίάβηί οί ίΗβ οίΗβΓ ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ βηά \νΗο 
ίδ ρΓβδβηί ίη ίΗβ ίίΓδί-ιηβηίίοηβΟ δίβίβ δοΐβΐγ ίοΓ ίΠβ 
ρυΓροδβ οί Ηίδ βΟηοβίίοη ογ ίΓβίηίη§ Γβοβίνβδ ίοΓ ίΗβ 
ρυΓροδβ οί Ηίδ ηιβίηίβηβηοβ, βΟηοβίίοη ογ ίΓβίηίη^ 

δΗβΙΙ ηοί Ηβ ίβχβΟ ίη ΙΗβί δίβίβ, ρΓονίάβΟ ίΗβί δυοΗ 
ρβγηιβηίδ βπδβ ίΓοτη δουΓοβδ οηίδίάβ ίΗβί δίβίβ. 

2. ΝοίΗλνίίΗδίβηΟίη^ ίΗβ ρΓονίδίοηδ οί ΑΓίίοΙβδ 14 

βηοΐ 15 β δίϋΟβηί ογ βη βρρΓβηίίοβ %νΗο ίδ ογ \νββ ίηβ- 

πιβάίβίβΐγ ΗβίοΓβ νίδίίίη^ β οοηίΓβοίίη^ δίβίβ β Γβδί- 

Οβηί οί ΙΗβ οίΗβΓ δίβίβ βηά \νΗο ίδ ρΓβδβηί ίη ίΗβ ίΐΓβί 

δίβίβ δοΐβΐγ ίοΓ ίΗβ ρυΓροδβ οί Ηίδ βάαοβίίοη ογ ίΓβίηίη^ 

δΗβΙΙ ηοί Ηβ ίβχβΟ ίη ίΗβ ίίΓδί δίβίβ ίη Γβδρβοί οί Γβπιυ- 

ηβΓβίίοη ίοΓ δβΓνίοβδ ΓβηάβΓβά ίη ΙΗβ ίίΓδί δίβίβ, ρΓονίάβά 

ίΗβί ίΗβ δβΓνίοβδ βΓβ ίη οοηηβοίίοη \νίίΗ Ηίδ βίυοίίβδ ογ 

ίΓβίηίη^ ογ ίΗβ ΓβπιηηβΓ3ίίοη οί ίΗβ δβΓνίοβδ οοηβίίίηίββ 

ββΓηίη§8 ηβοβδδβΓγ ίοΓ Ηίδ πιβίηίβηβηοβ, δίηάίβδ «η<1 

ΐΓβίηίη§. 

ΑΓίίοΙβ 21 

ΤΕΑΟΗΕΚδ 
ΒθΓηυηβΓβίίοη Γβοβίνβά ίοΓ βάαοβίίοη ογ δοίβηίίίίο 

ΓβδββΓοΗ Ηγ βη ίηάίνίάυβί \νΗο ίδ ογ \νββ ίπιπιβίΐίβίβΐγ 

ΗβίοΓβ νίδίίίη^ β ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ β Γβδίιίβηί οί ίΗβ 

οίΗβΓ ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ βη<1 ννΗο ίδ ρΓβδβηί ίη ίΗβ ίίΓδί 

δίβίβ ίοΓ ίΗβ ρυΓροδβ οί δοίβηίίίίο ΓβδββτοΗ ογ ϊογ ΙββοΗ- 

ίη^ άηΓΪη^ β ρβΓΪοά ηοί βχοββιΐίη^ ίΗΓββ γββΓ Ιγοπι ίΗβ 

<1βίβ Ηβ 'ίίΓδί νίδίίδ ίΗβί δίβίβ ίοΓ δυοΗ ρηΓροββ 8ί α 

υηίνβΓδίίγ, οοΐΐβ^β, βδίβΗΙίδΗπιβηί ίοΓ Πί^ΗβΓ βάαοβίίοη, 

ογ βί β δίπιίΙβΓ βδίβΗΙίδΗπιβηί δΗβΙΙ Ηβ βχβηηρί ϊγοπι ίβχ 

ίη ίΗβ ίίΓδί δίβίβ ρΓονίάβά ίΗβί βηοΗ βδίβΗΙίδΗπιβηί 

Ηβίοηρ ίο ηοη-ρΓοίίίιηβΙίίη^ 1β£β1 βηίίίίβδ. 

ΑΓίίοΙβ 18 ΑΓίίοΙβ 22 

ΡΕΝδΙΟΝδ 
δαΗ]βοί ίο ίΗβ ρΓονίδίοηδ οί ρβΓβ^τβρΗ 2 οί ΑΓίίοΙβ 

19, ρβηδίοηβ βηά οίΗβΓ δίπιίΙβΓ ΓβπιυηβΓβίίοη ρβίά ίο 
β Γβδίάβηί οί β ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ ίη οοηδίάβΓβίίοη οί 
ρββί βιηρίογηββηί δΗβΙΙ Ηβ ΙβχβΗΙβ οηΐγ ίη ΙΗβί δίβίβ. 

ΑΓίίοΙβ 19 

ΟΟνΕΚΝΜΕΝΤ δΕΚνίΟΕ 
1. β) ΚβηβαηβΓβίίοη, οίΗβΓ ίΗβη β ρβηβίοη, ρβίά Ηγ 

β ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ ογ β ροΐίίίοβΐ δαΗάίνίδίοη ογ β Ιοββΐ 
βαίΗοήίγ ΐΗβΓβοί ίο βη ίηάίνίάυβί ίη Γβδρβοί οί δβΓνίοβδ 
ΓβηάβΓβά ίο ίΗβί δίβίβ ογ βυΗάίνίδίοη ογ βαίΗοΓίίγ 
δΗβΙΙ Ηβ ίβχβΗΙβ οηΐγ ίη ΙΗβί δίβίβ. 

ΟΤΗΕΚ ΙΝΟΟΜΕ 
1. Ιίβπΐδ οί ίηοοπιβ οί β Γβδίάβηί οί β ΟοηίΓβοίίη^ δίβίβ, 

τνΗβΓβνβΓ βπδίη^· ηοί άββΐί ννίίΗ ίη ίΗβ ίοΓβ^οίη^ ΑγΙϊ- 
οΐβδ οί ΐΗίδ Οοηνβηίίοη δΗβΙΙ Ηβ ίβχβΗΙβ οηΐγ ίη ίΗβί 
δίβίβ. 

2. ΤΗβ ρΓονίδίοηδ οί ρβΓβ^τβρΗ 1 δΗβΙΙ ηοί βρρίγ 
ίο ίηοοπιβ, οίΗβΓ ίΗβη ίηοοπιβ ίΓοηα ίπηηονβΗΙβ ρΓΟ- 

ρβΓίγ βδ άβίίηβά ίη ρβΓβ^τβρΗ 2 οί ΑΓίίοβ 6, ίί ίΗβ Γβοί- 
ριβηί οί δυοΗ ίηοοπιβ, Ηβίηβ β Γβδίάβηί οί β ΟοηίΓβοίίη$ 
δίβίβ, οβΓτίββ οη Ηαδίηβδδ ίη ίΗβ οίΗβΓ ΟοηίΓβοίίη& 
δίβίβ ίΗΓου^Η β ρβΓπιβηβηΙ βδίβΗΙίδΗπιβηί δίίαβίβά 
ίΠβΓβιη, ογ ρβΓίοΓπΐδ ίη ίΗβί οίΗβΓ δίβίβ ίηάβρβηάβηί 
ρβΓβοηβΙ δβΓνίοβδ Ιγοπι β ίίχβά Ηβδβ δίίαβίβά ίΗβΓβίη, 
βηά ΙΗβ η^Ηί ογ ρΓορβΓίγ ίη Γβδρβοί οί \νΗίοΗ ίΗβ ίηοοπιβ 
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13 ρβϋ Ϊ8 βίίβοϋνβΐγ βοηηββί,ββΐ ννίΐΗ βυοΒ ρβπηβηβηΐ 
ββΙβΒΙίδΒπιβηΙ ογ ίίχβίΐ Ββδβ. Ιη βαοΒ οβββ, ΙΒβ ρΓονί- 
8ΐοη8 οί ΑγΙιοΙθ 7 ογ ΑΓίίβΙβ 14, ββ Ιΐιβ οβββ πιβγ 1>β, 
δΒβΗ βρρίγ. 

ΑγΙιοΙθ 23 

ΟΑΡΙΤΑΕ 

1. Οβρίΐβΐ ΓβρΓθδβηΙβιΙ Βγ ίπιπιονβΒΙβ ρΓορβΓίγ, Γβ- 

ίβΓΓβίΙ Ιο ίη Ατίίοΐβ 6, ο\νηο<1Βγ η Γββίίίβηΐ οί β Οοηί,ΓβοΙ- 

ίη8 δίβίβ βηά δϋυβίβά ίη ΙΒβ οΙΒθγ ΟοηΐΓββΙίη8 δίβίβ, 
πιβγ Ιΐθ Ιβχβ(1 ίη Ι,ΒβΙ οΙΒθγ δίβίβ. 

ίδ 8ίνβη \νΒίοΒ ίβ βΙΐΓΪΒαΙβΒΙβ Ιο βιιοΒ ίΐβπιβ οί ίη- 
οοπιβ (Ιβπνβά ίΓοπι ΙΒβ Ηιΐίβηίβ Ηβραίιΐϊο. 

(ίϋ) ννΐιβΓβ ίη ηοοοΓάηηοθ ννίΐΒ βήγ ρΓονίβίοη οί ΙΒβ 
ΟοηνβηΙίοη ίηοοπιβ ΓΐβΓΪνβίΙ ογ οβρίΐβΐ ο\νηβ<1 Βγ β 
ΓθβίάβηΙ οί Ιΐιβ Ηηη^&ΓΪαη Ρβορίβ’β ΚβραΒΙίο ίβ 
θχθΓηρΙ Γγοπι Ιβχ ίη 1)ιβ ΗηηββΓίβη Ρβορίβ'β Κβρα- 
Βΐίβ, ΙΒβ Ηαη^βηβη Ρβορίβ’β ΚβραΒΙίο πιβγ ηβνβΓ- 
ΐΒβΙβββ, ίη οεϋοηΐηϋη^ ΐίιβ βιηοαηΐ οί Ιβχ οη ΙΒβ 
Γβπΐ3ίηίη8 ίηοοπιβ ογ οβρίΐβΐ οί βαοΒ ΓββϊάβηΙ, 1»1εβ 
ίηΐο βββοιιηΐ ΙΒβ βχβτηρίβά ίηοοπιβ ογ οβρίΐβΐ. 

2. Οβρίΐβΐ ΓβρΓβδβηΙβιΙ Βγ πιονβΒΙβ ρΓορβΓίγ ίθΓπιίη8 

ρβιΐ οί ΙΒβ Βαδίηβββ ρΓορβΓίγ οί η ρβπηβηβηΐ ββίβΐιΐίδΐι- 

πιβηΐ \νΒίβΒ βη βηΙβΓρπδβ οί β Οοηί,Γ3θΙίη8 δίβίβ Βββ 
ίη Ιΐιβ οΙΒβι· ΟοηΐΓβοΙίη8 δίβίβ ογ 1>γ πιονβΒΙβ ρΓορβΓίγ 
ρβΓίβίηίη# Ιο β ϊίχβίΐ Ββδβ βνβϋβΒΙβ Ιο η ΓβδίάβηΙ οί β 
ΟοηΐΓ3θϋη8 δίβίβ ίη Ιΐιβ οΙΙιβΓ ΟοηΐΓβοΙίη8 δίβίβ ίοΓ 
ΙΒβ ροΓροδβ οί ρβΓίθΓηιίη§ ίηάβρβηιίβηΐ ρβΓβοηβΙ 8βΓ- 

νίοββ, πιβγ Ιιβ Ιβχβίΐ ίη ΙΒβ! οΙΒθγ δίβίβ. 

3. Οβρίΐβΐ ΓβρΓ030η1β(1 1)γ 8ΐΐίρ8 ΟΓ 3ΪΓ0ΓβίΙ ορβΓβΙβά 
ίη ίηΙβΓηβΙίοηβΙ ΐΓβίίίο 8η<1 1>γ πιονβΒΙβ ρΓορβΓίγ ρβΓ- 

ΐ3Ϊηίη8 Ιο Ιΐιβ ορβΓβϋοη οί βιιοΐι δΐιίρβ ογ βΪΓΟΓβίΙ, βΒβΙΙ 
1)β ΐ3Χ3ΐ)1β οηΐγ ίη Ιΐΐ0 ΟοηΙ,Γ3θΙίη8 δίβΐβ ίη ννΒίοΒ ΙΒβ 
ρΓΟίίΙβ ίΓΟΠΙ ΙΒβ 3ίθΓβ83Ϊ(1 δΐΐίρδ ΟΓ 31Γ0Γ3ίΙ 3Γβ ΙβΧβΒΙβ 
3000Γ<1ίη8 Ιο ΙΒβ ρΓΟνίδίοηβ οί ΑΓίϊοΙβ 8 οί Ιΐιίβ Οοη- 

νβηΐίοη. 
4. Α11 οίΒβΓ βΐθπιβηΐδ οί οβρίίβΐ οί 3 ΓββίάβηΙ οί 3 

0οηΐΓββΙίη8 δίβίβ δΒβΙΙ Ββ ίβχβΒΙβ οηΐγ ίη ίΒβί δίβίβ. 

ΑγΙιοΙθ 24 

ΕΕΙΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΡ ϋΟΙΙΒΕΕ ΤΑΧΑΤΙΟΝ 

ΤΒβ άοαΒΙβ ΐ3Χ3ΐΐοη βΐι&ΐΐ Ββ βΐίπιίηβίβίΐ 38 ίοΐΐοντβ : 

3) Ιη Ιΐιβ Ηβΐίβηίο ΚβραΒΙίο : 

ννίιβΓβ 3 Γβδί(1βηΙ οί ΙΒβ Ηβϋβηίο ΚβραΒΙίο άβπνββ 
ίηοοπιβ ογ οννηβ οβρίίβΐ ννΒίβΒ, ίη ηοοοΓίΙβηοβ \νΚΒ ΙΒβ 
ρΓονίβίοηβ οί Ιΐιίδ Οοηνβηίίοη, πιβγ Ββ ίβχβά ΐη ΙΒβ 
Ηαη^βπβη Ρβορίβ’β Κβριιΐιΐίο, Ιΐιβ Ηβΐίβηίο Κβρη1)1ιο 
8Ιιηΐΐ βΐΐονν : 

(ί) 38 3 (ΙβάαοΙίοη ίοοπι Ιΐιβ Ιβχ οη Ιΐιβ ίηοοπιβ οί Λ3ΐ 
ΓβδϊάβηΙ, 3η ηηιοαηΐ βςυαΐ Ιο Ιΐιβ ίηοοπιβ Ιηχ ρβια 
ίη ΐΗβ Ηαη§3Π3η Ρβορίβ’β ΚβραΜίο; 

(ϋ) 38 3 (ΙβάηοΙίοη ίοοπι Ιΐιβ 13Χ οη Λβ οβρίΐηΐ οί ΐΗβΙ 
Γβδίίίβηΐ, 3η ηπιοϋηΐ βςυβί Ιο ΐΗβ 03ρίΐ3ΐ Ιηχ ρηια 
ίη ΐΗβ Ηαη^βΓΪβη Ρβορίβ’β ΚβραΜίο. 

δηοΐι (1β3αοΙίοη ίη βίΙΙιβΓ οβδβ βΐιβίΐ ηοΐ, ΙιοινβνβΓ, 

βχοοβά ΙΙιηΙ ρ3Γΐ οί ΐΗβ ίηοοπιβ 13Χ ογ οβριίηΐ Ιηχ, 38 

οοπιραίβά ΙιβίοΓβ Ιΐιβ (ΙβάηοΙίοη ίβ βίνβη, \ν!πο1ι ιβ βΐ- 

ΐΓΪ1)ϋΐ3ί)1β, 38 Ιΐΐβ 038β Π13γ 1)0, Ιο Ιΐιβ ίηοοπιβ ΟΓ Ιΐιβ 

οβρίΐβΐ ννΐιίοΐι Π13Υ 1)6 Ι3χβ3 ίη Ιΐιβ Ηηη83Π3η Ρβορίβ 8 

Κβρα1)1ίο. 

Β) Ιη Ιΐιβ Ηαηββπβη Ρβορίβ’β ΚβραΜίο : 

(ί) ννΐιβΓβ β ΓβδκΙοηΙ οί Ιΐιβ Ηαη83Γί3η Ρβορίβ’β 

Κβρη1)Ιίο (Ιβπνββ ίηοοπιβ ογ ονηβ “ 

ηοοοΓίΙηηοβ 'Λίϋι Λβ ρΓονΐ8ΐοη8 οί ίΡιβ ΟοηνβηΙίοη 

ιηβγ Ββ Ι&χβά ίη Ιΐιβ Ηβΐίβηιο Κβραίιΐιο, 1^0 Ηαη^- 

τίβη Ρβορίθ’δ ΗβραΜίο βΐιβίΐ, βα^βοΐ Ιο Οΐιβ ΡΓονι- 

βίοηβ οί βα1)ρ3Γ38Γ3ρ1»8 (“) βη(1 βχβπ1Ρι 8αο11 
ίηοοπιβ ΟΓ 03ρίΐ3ΐ ΪΓ0Π1 13Χ. 

(ϋ) ΥνίιβΓβ 3 Γβδίίίβηΐ οί ΐκβ Ηαη83Π3η Ρβορίβ’β Κβ- 

1 ^ ραΡΙίο άβΓίνββ ίίβιηβ οί ίηοοπιβ «Μ »' 
ννίΐΐι Ιΐιβ ρΓονίβίοη» οί ΑγΙιοΙθβ 10, 11 Υ 
Ζ ιβχβά ίη 11)β Ηβΐίβηίο ΚβραΜιο, Ιίβ Ηαη83Π3η 
Ρβορίβ’β Κβρη1)1ίο δΐιβίΐ 3ΐ1ο\ν ββ β (ΙβάαοΙιοη ίΓοπ) κχ«·!™“ΪΓ1 “ηΓ" βαυβί Ιο Ιΐ)β Ιβχ ρ3ΐ(1 ιη Ιΐιβ Ηβ11βη)0 Ηβριώΐιο. 
δαοί) άβάαοϋοη βήβΐΐ ηοΐ, Ιιονβνβτ,. βχοββά 
ρ3Γί οί (Ιιβ Ιβχ, 38 οοπιραΙβ(1 ΙιβίοΓβ Ιΐχβ άβιίαοΐιοη 

ΑγΙιοΙθ 23. 

ΝΟΝ-ΡΙδΟΚΙΜΙΝΑΤΙΟΝ 

1. Νβΐίοηβίδ οί 3 ΟοηΐΓ3θΙίη8 δίβΐβ βΐιβίΐ ηοΐ 1)β 
8α1)^β^ιβ(1 ίη 11)β οΙΙιβΓ ΟοηΐΓβοΙίη8 δίβΐβ Ιο βηγ Ιβχβ- 

ϋοη ογ 3ηγ ΓβςαΪΓβιηβηΙ οοηηβοΐβίΐ 11)βΓβννί11ι ννΐιίοΐ) 
ίβ οΛβΓ ογ π)0Γβ Ρϋπίβηβοιηβ 11)βη 11)β Ιβχβΐίοη βηά 
οοηηβοίβιΐ ΓβςυίΓβιηβηΙβ Ιο \ν1ιίο1ι ηβΐίοηβΐβ οί 11)31 

οΙΙιβΓ δίβΐβ ίη Ιΐιβ ββπιβ οίΓοαπιβΙβηοοβ 3Γβ ογ πιβγ 1)β 
8η1)]βοΙβά. Τ1ιί8 ρΓονίβίοη βΐιβίΐ, ηοΙ\νί11ιβΐ3η(1ίη8 Ιΐιβ 
ρΓονίβίοηβ οί ΑγΙϊοΙθ 1, βίβο βρρίγ Ιο ρθΓβοηβ ννΐιο βΓβ 
ηοΐ ΓβδίάβηΙβ οί οηβ ογ 1»ο11ι οί Ιΐ)β ΟοηΐΓ3θΙίη8 δίβίββ. 

2. Τΐιβ ί3Χ3ΐίοη οη 3 ρβπηαηβηΐ ββΙβΡΗβΙιιηβηΙ ννΐιίοΐι 
βη βηΙβΓρπδβ οί 3 ΟοηΐΓ3θΙίη8 δίβΐβ Ιιββ ίη Ιΐιβ οΙΙιβΓ 
ΟοηΐΓ3θΙίη8 δίβΐβ δΐιβίΐ ηοΐ 1)β 1β88 ίβνουΓβΜγ Ιβνίβίΐ 
ίη 11)34 οΙΙιβΓ δίβΐβ 11)3η Ιΐ)β ΙβχβΙίοη 1βνίβ(1 οη βηΙβΓ- 

ρΓΪδββ οί 11131 ο11)βΓ δίβΐβ 03ΓΓγίη8 οη 11)β ββπιβ βοΐί- 

νίΐίββ. ΤΗίβ ρΓονίβίοη δΐιβίΐ ηοΐ Ββ οοηδΐΓϋβ(1 88 ο1)1ί8ίη8 

β ΟοηΐΓ3θΙίη8 δίβΐβ Ιο 8Γ3ηΙ Ιο Γββίίίβηΐδ οί ΙΒθ οΙΙιβΓ 
ΟοηΐΓβοΙίη8 δίβΐβ 3ηγ ρβΓβοηβΙ βΐΐοννβηοββ, Γβΐίβίβ βη<1 

ΓβάαοΙίοηβ ίοΓ Ιβχβϋοη ρηΓροβββ οη βοβοαηΐ οί οίνίΐ 
δίβΐηβ ογ ίβπ)ί1γ ΓββροηβίΒίΙίϋββ χνΒίοΙι ίί. 8Γ3ηίβ Ιο ίΐβ 

ο\νη ΓββίάβηΙβ. 

3. ΕχοβρΙ \νΒβΓβ ΐΒβ ρΓονίβίοηβ οί ΑγΙϊοΙθ 9, ρβΓβ- 

^τβρίι 4 οί ΑΓίϊοΙβ 11, ογ ρβΓβ^τβρΙι 4 οί ΑΓίίβΙβ 12, 

βρρίγ, ίηΙβΓββΙ, τογβίΐίββ βηά οΙΒβΓ άίβΒιΐΓββπιβηΙβ 
ρβίά Βγ βη βηΙβΓρΓΐββ οί 3 ΟοηΐΓ3θΙίη8 δίβΐβ Ιο β Γβ- 

βίάβηΐ οί ΐΒβ οΐΒβΓ 0οηΐΓ3βΙίη8 δίβΐβ βΒβΠ, Ιογ ΐΒβ 
ρηΓροββ οί <1βΐ0ΓΠ)ίηίη8 ΐΒβ ΙβχβΒΙβ ρΓοίίΙβ οί βαοΒ 
βηΙβΓρΓΐββ, Ββ (1β(1ιιβΙίΒ1β ηηάβΓ ΐΒβ ββπιβ οοηίΐΐΐίοηβ 
38 ίί ί,Ββγ 1)3<1 Βββη ρβίά Ιο 3 ΓββίάβηΙ οί ΙΒβ ίΪΓβΙ-ιηβη- 

Ιίοηβά δίβίβ. δίπιίΙβΓίγ, βηγ άβΒΐβ οί 8η βηΙβΓρήββ ο! β 
0οηΐΓ3βΙίη8 δίβίβ Ιο 3 ΓββίάβηΙ οί ΙΒβ οΐΒβτ ΟοηΐΓ3θΙίη8 

δίβίβ βΒβΙΙ, ίοΓ ΙΒβ ρηΓροββ οί άβΙβΓπιίηίη8 ΙΒβ ΙβχβΒΙθ 
οβρίΐβΐ οί βαοΒ βηΙβΓρπΒβ, Ββ (ΙβάαοΙίΒΙβ αηιΙβΓ ΙΒβ ββιηβ 
οοηάίϋοηβ 38 ίί ΐΒβγ Ββά Βββη οοηΐΓβοΙβά Ιο β ΓββίίΙβηΙ 
οί ΙΒβ ίΪΓβΙ-ηαβηΙίοηβά δίβίβ. 

4. ΕηΙβΓρπβββ οί 3 ΟοηΐΓ8βΙίη8 δίβίβ, ΙΒβ οβρίΐβΐ 
οί ννΒίβΒ ίβ ννΒοΙΙγ ογ ρβτΐΐγ οννηβά ογ οοηίΓοΙΙβά, 

(ΙΪΓββΐΙγ ΟΓ ίηίΙίΓβοΙΙγ, Βγ οηβ ογ ιηοΓβ ΓββίάβηΙβ οί ΙΒβ 
οΐΒβΓ ΟοηΐΓ3θϋη8 δίβίβ, βΒβΠ ηοΐ Ββ 8αΒ]ββΙβά ίη ΙΒβ 
ίΪΓβΙ-πιβηΙίοηβίΙ €οηΐΓ3θΙίη8 δίβίβ Ιο βηγ ΙβχβΙίοη ογ 
βηγ ΓβςηΪΓβπιβηΙ οοηηβοΐβίί ΐΒβΓβννίΐΒ ννΒίοΒ ίβ πιογθ 
Βιπίίβηβοπιβ (Ββη ΙΒβ ΙβχβΙίοη βη(1 οοηηβοίβά Γβςαίτβ- 

πιβηΐβ Ιο ννΒίοΒ οΙΒθγ βίπιίΙβΓ οηΙβΓρπβββ οί ΙΒβ ίΪΓβΙ- 

πιβηΐίοηβά δίβίβ βΓβ ογ πιβγ Ββ βαΒϊβοΙβίΙ. 

5. ΤΒβ ρΓονίβίοηβ οί ΙΒίβ ΑγΙιοΙθ βΒβΙΙ, ηοΙινίΐΒβΙβηά- 

ίη8 ΙΒβ ρΓονίβίοηβ οί ΑΓίϊοΙβ 2, βρρίγ Ιο Ιβχββ οί βνββγ 

Ιιίηίΐ βηά (ΙβββπρΙίοη. 

ΑΓίϊοΙβ 26 

ΜϋΤϋΑΕ ΑΟΗΕΕΜΕΝΤ ΡΚΟΟΕϋυΚΕ 

1. \νΒβΓβ 3 ρβΓβοη οοηβίιΙβΓβ ΙΒβΙ ΙΒβ βοΐίοηβ οί οηβ 
ογ ΒοΐΒ οί ΙΒβ ΟοηΐΓ30ΐίη8 δίβίββ Γβββΐΐ ογ ννιΐΐ ΓββυΙΙ 
Ιογ Βίπι ίη ΙβχβΙίοη ηοΐ ίη βοοοΓίΙβηοβ νίΐΒ ΙΒβ ρΓονί¬ 

βίοηβ οί ΙΒίβ ΟοηνβηΙίοη Ββ πιβγ, ίιτββρβοϋνβ οί ΙΒβ 
Γβπιβ(1ίβ8 ρΓονίάβά Βγ ΙΒβ (ΙοπιββΙίο Ιβν οί ΐΒοββ δίβίββ 
ρΓβββηΙ Βίβ οβββ Ιο ΙΒβ οοπιρβίβηΐ βαίΒοηΙγ οί ΙΒβ 
ΟοηΐΓββΙίη8 δίβίβ οί νΒίοΒ Ββ ίβ ο ΓββίίΙβηΙ ογ, ιί Βίβ 
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088β βοπιββ αηϋβΓ ρβΓ3£Γ3ρΟ 1 οί ΑγΙϊοΙθ 25, Ιο 10&1 
οί ΙΟβ ΟοηΐΓβοΙίη# δΐηΐβ οί ννϋίβΟ ϋβ ΐδ 8 ηβΐίοηβΐ. 
ΤΙιβ 088β πιαβί Οβ ρΓβββηΙβϋ \νίΙΟίη ΐΟβββ γβ3Γ8 ίΓοπι 
ΙΟβ ίίββΐ ηοΐίίίβδίίοη οί ΙΟβ ββΐίοη βββυΐΐίη^ ίη ΙβχβΙίοη 
ηοί ίη βββοβίίβηοβ ννίΐΟ ΙΟβ ρτονίδίοηδ οί ΙΟβ Οοηνβη- 
Ιίοη. 

2. ΤΙιβ οοπιρβίβηΐ βηΐϋοβίΐγ δΗβΙΙ βηϋββνοαΓ, ίί ΙΟβ 
οϋ)ββΙίοη δρρββιβ Ιο ίί, Ιο Οβ ]ιΐ8ΐίίίβ(1 8η<1 ίί ίί ίβ ηοί 
ίΐββΐί βΟΙβ ίο 8Π ίνβ 3ί 8 88ΐίδί8θίθΓγ δοΐϋΐίοη, Ιο Γβ- 
βοΐνβ Ιΐιβ 088β Ογ πιαίιΐδΐ 8£ΓββπιβηΙ \νίΙΟ ΙΟβ οοηιρβίβηΐ 
βιιΐΟοβίΙγ οί ΙΟβ οΐΟββ ΟοηΙβ&οΙίη^ δΐηΐβ, \νίΙΟ ο νίβνν 
Ιο ΙΟβ βνοίϋδηοβ οί Ιαχδίίοη ινΟίοΟ ίβ ηοί, ίη ηοοοΓίΙδηοβ 
ινίΐΟ ΙΟβ ΟοηνβηΙίοη. Αηγ 3£τββπιβηΙ ΓββοΟβά βΟβΠ 
ί)β ίιηρίβπιβηίβά ηοΙ\νίΙίΐ8ΐ3Γκ1ίπ^ &ηγ Ιίηιβ ΙίπιίΙδ ίη 
ΙΟβ (ΙοπιββΙίβ 1α\ν οί ΙΟβ ΟοηΐΓβοΙίη§ δΐηΐββ. 

3. ΤΙιβ οοπιρβίβηΐ ηυΙΟοΓίΙίββ οί ΙΟβ ΟοηΐΓ3βΙίη§ 
δίβίββ βϋβΐΐ βηϋββνοαβ Ιο βββοίνβ ί)γ πιυίαβί β^τββιηβηί, 
βηγ (Βίίίουΐΐίββ ογ ϋοαϋΐβ ββίβίΐι# 88 Ιο ΙΟβ ίηΙββρΓβΙβ- 
Ιίοη ογ βρρΓββΙίοη οί ΙΟβ ΟοηνβηΙίοη. Τίιβγ ηΐ3γ βίβο 
οοηβυΐΐ Ιο^βΙΟββ ίοΓ ΐΚβ βΙίΓηίηδΙίοη οί (1ουί)1β ΙβχβΙίοη 
ίη 08808 ηοί ρΓονίάβΟ ίοΓ ίη ΙΟβ ΟοηνβηΙίοη. 

4. ΤΟβ οοηιρβίβηΐ βαίΟοβίΙίβδ οί ίίιβ ΟοηΐΓ3βΙίη§ 
δίδίβδ ηιβγ οοπΐΓηαηίο8ίβ ν,’ίΐΟ β3βΟ οΐϋββ (ϋΓοοΙΙγ ίοΓ 
Ιίιβ ρυΓρ08β Οί Γβ8βΟίη£ 8Π 8£ΓββΠ1βηΙ ίη ΐΗβ 80η8β οί 
ΙΟβ ρΓβββ(1ίη£ ρ3Γ3£Γ8ρΟδ. \ΥΟβΠ ίί 806Π18 βάνίββϋΐβ 
ίη 0Γ(1βΓ Ιο ΓββοΙι δββββπιβηΐ ίο Οβνβ &η ογοΙ βχοΟβη^β 
οί ορίηίοηβ, βυοΟ βχοΟβη^β ηιβγ ΙβΟβ ρΐβοβ ΙθΓου§0 & 
Οοπηηίββίοη οοηβίβΙίη§ οί ΓβρββββηΙβΙίνββ οί ΙΟβ οοπιρβ- 
ΙρηΙ αυΐΟοΓΪΙίββ οί Ιίιβ 0οηΐΓ8βΙίη§ δίβίββ. 

Αβίίοΐβ 27 

ΕΧΟΗΑΝΟΕ ΟΓ ΙΝΓΟΚΜΑΤΙΟΝ 

1. ΤΙιβ βοτηρβίβηΐ βαίΟοπΙίββ οί ΙΟβ ΟοηΐΓ3βΙίη§ 
δίβίββ βΐιαίΐ βχοΟβη^β βυοΟ ίηίοπηβΐίοη 88 Ϊ8 ηβοβ883Γγ 
ίοΓ οβΓΓγίη^ οηΐ ΙΟβ ρβονίβίοηδ οί ΙΟίβ ΟοηνβηΙίοη ογ 
οί Ιίιβ ϋοπιβΒΐίο 1δ\ν8 οί Ιίιο ΟοηΐΓ3βΙίη§ δίβίββ οοηοβΓη- 
ίη£ 18X08 οονβΓβά Ογ ΙΟβ ΟοηνβηΙίοη ίηβοίβΓ 88 Ιίιβ Ιδ- 
χβΐίοη ΐΟβββαηάβΓ ίβ ηοί οοηΐβββγ Ιο Ιίιβ ΟοηνβηΙίοη. 
ΤΙιβ βχοθ3η§β οί ίηίοΓίηβΙίοη ίβ ηοί ΓββΙποΙβ·! Ογ ΑγΙϊοΙθ 
1. Αηγ ίηίοΓπιβΙίοη Γβοβίνβϋ Ογ 3 ΟοηΙβ3βΙίη£ δίδΐβ 
βίΐδΐΐ ίβ ΐΓββΙβί! 88 ββοΓβΙ ίη Ιίιβ 83πιβ πίδηηβΓ 38 ίη- 
ίοΓπιβΙίοη οΓΐβίηβίΙ υηάββ Ιίιβ ϋοιηββΐίο ΐ3\νβ οί ΙϋβΙ 
δίβΐβ 8 ΐ(1 βίιβίΐ ίιβ (ϋβοΐοβββΐ οηΐγ Ιο ρβββοηβ ογ βυΐΟοπ- 
Ιίββ (ίηοΐαϋίη# οουΓίβ 8η(1 βϋιηίηίβίΓδΙίνβ ΟοβΙίββ) ίη- 
νοίνβίΐ ίη ΙΟβ 8β8β88πιβηΙ ογ βοΐΐββΐίοη οί Ιίιβ βηίοβοβ- 
πιβηΐ ογ ρΓΟβββηΙίοη ίη ΓββρββΙ οί, ογ Ιίιβ (ΙβΙβΓηιίηβΙϊοη 
οί βρρβώβ ίη Γβίβΐίοη Ιο, Ιίιβ Ι3χβ8 βονβΓβά Βγ Ιίιβ 
ΟοηνβηΙίοη. δηβίι ρβΓβοηβ ογ 8ϋΙίΐ0ΓίΙίβ8 δίιβίΐ αββ Ιίιβ 
ίηίοΓπίδΙίοη οηΐγ ϊογ βυβίι ραΓροδββ. Τίιβγ πιβγ άίδβίοδβ 
Ιίιβ ίηίοΓπι&Ιίοη ίη ρυίιΐίβ οοογΙ ρΓΟβββάίηββ ογ ίη ϊιηϋ- 
βίδΐ (Ιββίβίοηβ. 

2. Ιη ηο βηββ βίιβίΐ Ιίιβ ρΓονίβίοηδ οί ρδΓ8^Γ3ρίΐ8 1 
&β βοηβίΓαβά βο 88 Ιο ίπιροββ οη 8 ΟοηΐΓ3βΙίηΒ δΐηίβ 
Ιηβ οΜί^δΙίοη : 

,β) β8ΓΓγ οηΐ βάπιίηίδίΓδΙίνβ πιβδβυΓβΒ βΐ νδΠδηββ 
ννιΐη Ιηβ Ιδίνδ ογ Ιίιβ βάπιίηίδίΓβΙίνβ ρΓββΙίββ οί ΐΚδΙ 
ογ οί Ιίιβ οΙίιβΓ ΟοηΐΓββΐίη^ δίβΐβ; 

1>) Ιο βυρρίγ ίηίοΓπίδΙίοη ινίιίοΐι ίβ ηοί οί)ΐ8Ϊη3ί)1β 
υηίΙβΓ Ιίιβ Ιδννβ ογ ίη Ιίιβ ηοπη&Ι βοιίΓΒβ οί Ιίιβ ηάπιίηί- 
ΒΐΓ&Ιίοη οί ΙΗβΙ ογ οί Ιίιβ οΙΗθγ ΟοηΐΓ3βΙίη§ δΐηΐβ; 

β) Ιο βαρρίγ ίηίοΓπίδΙίοη ννίιίοίι ννοαίά (Ιίδοΐοδβ &ηγ 
ΐΓβ(1β, Γυβίηβββ, ίη<1ιΐ8ΐΓί&1, βοπιπιβΓθί3ΐ ογ ρΓοίβδδίοηαΙ 
ΒββΓβΙ ΟΓ ΐΓβ3β ρΓΟββββ ΟΓ ίηίΟΓΠΙβίίοη, Ιίΐβ (1ί8θ1θ811Γβ 
οί νίιίβΐι ννοηΐά ίιβ βοηΐΓβΓγ Ιο ρηίιΐίο ροΐίβγ (οΓ(ίβΓ 
ραίιΐίο). 

ΑΓίίβΙβ 28 

ΜΕΜΒΕΚ5 ΟΓ ϋΙΡΕΟΜΑΤΙΟ ΟΗ ΟΟΝδΙίΕΑΗ 
ΜΙδδΙΟΝδ 

ΝοίΕίη^ ίη Ιίιίβ ΟοηνβηΙίοη βΐιβίΐ δίίβοΐ ιίιβ ίίβοδί 

ρΓίνί1β§68 οί ιηβιηΙιβΓβ οί «ϋρίοτη&ΐϊβ ογ βοηβιιΙδΓ πιίδ- 
βίοηδ ιιηάβΓ Ιίιβ §βηβΓ&1 τηΐβδ οί ίηΙβΓηβΙίοηβΙ ΐ3\ν ογ 
υηάβΓ Ιίιβ ρΓονίδίοηβ οί ερβοίβΐ δ^τββπιβηΐδ. 

ΑΓίίβΙβ 29 

ΕΝΤΚΥ ΙΝΤΟ ΓΟΗΟΕ 

1. ΤΙιβ ΟοηΐΓ8βΙίη§ Ρ&Γΐίβ8 δίι&ΙΙ ηοΐίίγ β8βίι οΙίιβΓ 
Ιΐιβΐ Ιίιβ βοηβΐίΐυΐίοη&ΐ ΓβςαΐΓβιηβηΙβ ίοΓ Ιίιβ βηΐΓγ 
ίηΐο ίοΓββ οί Ιίιίδ ΟοηνβηΙίοη Ιι&νβ Γββη βοιηρίίβίΐ \νίΙίι. 

2. Τΐιίδ ΟοηνβηΙίοη δίΐδΐΐ βηΙβΓ ίηΐο ίοβββ βίχΐγ άβγβ 
ηίΙβΓ Ιίιβ (ΙδΙβ οί Ιίιβ ΙηΙΙβΓ οί Ιίιο ηοΐίίίοβίίοη» τβίβΓΓβά 
Ιο ίη ρ3Γ8^Γδρ1ι 1 8π3 ίΐδ ρΓονίδίοηβ δΐιβίΐ ηρρίγ : 

β) ίη ΓββρββΙ οί ΙδχβΒ \νιΐΚίιβ1(1 81 δοιίΓββ Ιο 3ΐηοϋηΐ8 

οί ίηβοιηβ άβΓίνβά οη ογ βίΐββ Ιίιβ ίίβδί άβγ οί ΙηηηβΓγ 
ίη Ιίιβ β3ΐβη(ΐ3Γ γβ3Γ ηβχΐ ίοΐΐοννίη^ Ιίιβ γβητ ίη \νΓίβϊι 
Ιίιβ ΙβΙΙβΓ οί Ιίιβ ηοΐίίίβδίίοηδ ΓβίβΓΓβά Ιο ίη ρ3Γ3§Γ&ρΙι 
(1) οί Ιίιίδ ΑΓίίβΙβ ίδ §ίνβη 3η(1 8ΐιΙ)3β(}αβηΙ γβδΓδ; 

Γ) ίη ΓββρββΙ οί οΙίιβΓ Ιδχββ Ιο ΙβχβΜβ ρβηοάβ Γβ- 

^ίηίη^ οη ογ θίΙβΓ Ιίιβ ίΪΓβΙ (1;ιγ οί 1&ηιΐ3Γγ οί Ιίιβ γβδΓ 
ίη ννΐιίβΐι Ιίιβ ΙβΙΙβΓ οί Ιίιβ ηοΐίίίββΐίοηδ ΓβίβΓΓβά Ιο ίη 
ρ3Γ3§Γ8ρ1ΐ (1) οί Ιίιίβ ΑΓίίβΙβ ίδ ^ίνβη. 

Αβίίβΐβ 30 

ΤΕΗΜΙΝΑΤΙΟΝ 

Τΐιίδ ΟοηνβηΙίοη δΓηΙΙ Γβπιβίη ίη ίοΓββ ηηΐίΐ ΙβΓΓηίηηΙβά 
Ογ οηβ οί Ιίιβ ΟοηΐΓ3βΙίή§ ΡβΓίίββ. ΕίΐΟβΓ ΟοηίΓδβΙίη^ 
ΡβΓίγ ηιβγ ΙβπηίηβΙβ ΐΟβ ΟοηνβηΙίοη, ΙΙίΓΟϋ^Ιι <1ίρ1ο- 
πΐ8ΐίβ βΟβηηβΙδ, Ογ ^ίνίη§ ηοΐίββ οί ΙβπηίηδΙίοη 3ΐ 
ΙβββΙ βίχ ηιοηΐΟδ ΟβίοΓβ ΙΟβ βηά οί βηγ βδ1βη(ΐ8Γ γβδΓ 
ίθ11θ\νίη§ 3ΪΙβΓ ΙΟβ ρβΓΪοά οί ίίνβ γβ3Γ8 ίΓΟΠΙ ΙΟβ ί&Ιβ 
οη \νΟίβΟ ΙΟβ ΟοηνβηΙίοη βηΙβΓδ ίηΐο ίοβββ. Ιη βαβΟ 
βνβηΐ ΙΟβ ΟοηνβηΙίοη δΟηΙΙ ββ38β Ιο 0&νβ βίίβοΐ: 

&) ίη ΓββρββΙ οί Ιδχββ λνίΐΟΟβΙά 31 βουΓββ Ιο βιηοηηΐΒ 
οί ίηβοηιβ (Ιβπνβά ίη ΙΟβ οβίβηάδβ γβββ ίοΐίοχνίη^ ΙΟβ 
γβ8β ίη \νΟίβΟ ΙΟβ ηοΐίββ οί ΙβΓπιίηβΙίοη Ϊ8 §ίνβη βηά 
βηΟδβςηβηΙ γβ8Γ8; 

0) ίη ΓββρββΙ οί οΙΟββ Ιδχββ Ιο ΙδχβΟΙβ ρβποάβ Οβ- 
^ίηίη§ οη ογ βίΐββ ΙΟβ ΓϊγβΙ άβγ οί Ιδηυ&βγ οί ΙΟβ γβατ 
ίοΐΐοννίη^ ΙΟβ γβββ ίη ννΟίβΟ ΙΟβ ηοΐίββ οί ΙβηηίηβΙίοη 
ίβ £ΐνβη. 

Ιη ννίΐηβββ λνΟβββοί ΙΟβ ηηάβΓ8Ϊ§ηβά, <1α1γ 8ηΐ0θΓΪ8β(1 
ΟβββΙο, Οβνβ 8ί{»ηβ<1 ΙΟίδ ΟοηνβηΙίοη. 

Ώοηβ ίη άυρίίοβίβ ίη ΒαάδρββΙ ΙΟίδ ά&γ οί 2510 οί 
Μβγ 1983 ίη ΙΟβ Εη^ΙίδΟ Ιηη^αδ^β, ΟοίΟ ΙβχΙβ Οβίη^ 
βςιιηΐΐγ δαίΟβηΙίβ. 
Γοβ ΙΟβ ΟονββηπιβηΙ οί Γογ ΙΟβ ΟονββηπιβηΙ οί ΙΟβ 

ΙΟβ Ηβϋβηίβ ΚβραΟΙίβ: Ηαη^δτίβη Ρβορίβ’β 
ΚβραΟΙίβ : 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΤΛΙΑΣ ΚΑΚΟΕΥ δΖΑΚΚΑ 

ΡΗΟΤΟΟΟΕ 

ΑΙ ΙΟβ 8ί($ηίη£ Ιοιί&ν οί ΙΟβ ΟοηνβηΙίοη ΒβΙννββη ΙΟβ 
ΟονββηπιβηΙ οί ΙΟβ ΗβΙΙβηίο ΗβραΟΙίβ 8ηά ΙΟβ Οονββη- 
πιβηΐ οί ΙΟβ Ηαη£8Π8η Ρβορΐβ’8 ΚβραΟΙίβ ίοβ ΙΟβ 8νοί- 
(Ιβηββ οί άοαΟΙβ ΙδχβΙίοη ννίΙΟ ΓββρββΙ Ιο Ιβχβδ οη ίηβοηιβ 
3η<1 οη ββρίΐαΐ ΙΟβ αηάβΓΒΪ^ηβίΙ Οηνβ βββββά ηροη ΙΟβ 
ίο11ο\νίη£ ρβονΐβίοηβ ννΟίβΟ βΟ&ΙΙ ίοβπι βη ίηΐβββ&ΐ ρββΐ 
οί ΙΟβ ΟοηνβηΙίοη. 

Αά ΑγΙϊοΙθ 5 βηά 7 

ΑββοΓίϋηβ Ιο ΙΟβ ίηίοβπίδΐίοη £Ϊνβη Ογ ΙΟβ ΗβΙΙβηίο 
(Ιβίβ^βΐίοη ΙΟβ ρβονίδΐοη οί ρδββ^β&ρΟ (3) ΑγΙϊοΙθ 5, 
8αΟρ3Γ3§Γ&ρΟ 2 οί ρ3Γ3^Γ&ρΟ (5) ΑΓίίοΙββ 5 ίηΐΐγ οογ- 
Γββροηά Ιο ΙΟβ ^βηββαί βοηάίΐίοηβ οί ΙΟβ οοηνβηΐίοηβ 
ίοβ ΙΟβ 8νοί(ΐ8ηοβ οί 3οα01β ΙδχδΙίοη βοηοΐαάβίί Γβοβηΐΐγ 
Ογ ΙΟβ Ηβϋβηίβ ΚβρηΟΙίο. 
Νο ρΓοίίΙ βδη Οβ &ΙΐΓΪΟυΙβά Ιο ΙΟβ ρββπίδηβηΐ ββΙδΟΙίβΟ- 
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ιηβηΐ 5γ Γβ3βοη οί (ΙβΙΐνβΓγ οί £00(18 ογ πιβΓοΙίΗηάίδβ, 

ιηββΙιΐηβΓγ ογ βςυΐρπιβηΐ ηο(ννί11ΐ8ΐ3η(Βη£ (1ΐ3( (Ιιβ 

(ΙβΙΐνβΓγ \να« ΟΗΓΓίβίΙ ουί 5γ Ι5β βηίβΓρπββ ογ 1>γ 3 ΙΙιϊγιΙ 
ρεΓβοη. 

II Ϊ8 ιιιη1ογ81οο<1 Ιΐΐ3ΐ ίΚε Ιεπη «ρΐ3θε οί Ιιυβΐηββδ» 

ϊηοΐυίΐεβ βίβο β ρίβεε οί ρΓοάυβίΐοη. 

ΟοηεοΓηίη^ ΑΓίίεΙε 7 ννΙιβΓβ β 5υΐ1<Βη§ βίΐβ, βοηβίπκ;- 

οίΐοη ΐηβΐηΐΐηΐΐοη ρΓθ)ββ( βοηβίΐίυίβ 3 ρβπηηηβηΐ ββίβ- 

Βΐΐβΐιπιβηί οηΐγ Ιΐΐ09β ρπ)ίΐ(8 εβη 1)8 3ίίΓΪ1)υΙβ(1 Ιο ίΐιβί 

ρβπηβηβηί ββίβΜΐβΙιιηβηί \ν1ιϊε1ι άβπνβ Γγογπ ί5β αβίΐνΐίγ 

οί (Ιιο 1>ιιΠ(Πη§ βΐίβ, εοηβίΓαεΙίοη ογ ΐηβίειίΐβΐΐοη ογ 38- 

ββπ)1)1γ ρΓθ]εε(. 

Αά ΑΓίίεΙε 10 

II 18 3£Γ8β<1 (1ΐ3ΐ, 811108 (1ΐ8 (ΙϊΓίβΓεηοβ ΙιβΙννββη Ιΐιο 
ρΓΟνϊδΐοηβ οί 8θ1)-ρ3Γ32Γ3ρ1ΐ Η ) 3Π(1 (11088 οί 8ϋ1)-ρ3Γ8- 

£Γ8ρ5 1)) οί ρ3Γ3^Γ3ρ1ΐ 2 οί ΑγΙΪοΙθ 10 18 1)388(1 ΟΠ (Ιΐβ 
ίβο( (1ΐ8( βοοοΓίΙίηβ (ο (Ιιβ Ηβΐίβηϊο ίηοοπιβ (αχ οη Ιβ^βΙ 
βη(ΐ(Ϊ88 88 ΐη ίΟΓΟβ 3( (Ιιβ (ΙβΙβ Οί 81£η3(ΐ)Γβ οί (Ιιβ (ύοη- 

νβηίΐοη <1ΐνϊ(1βη(ΐ8 ρβϊοΙ 1>γ 8 οοιηρβηγ χνΐιΐοΐι Ϊ8 β Γββϊ- 

άβη( οί (Ιιβ Ηβΐίβηϊο Κεριι1)1ΐο 8Γβ <1β<1υβίίΙ>1β ΐη (Ιιβ 
οοιηρυ(3ίϊοη οί (Ιιβ ρΓοίίίβ οί (Ιιβ οοιηρηηγ ρβγΐη£ (Ιιβ 
<1ϊνϊ<1βη(ΐ8, (Ιιβ (ννο ΟονβΓηπιβηΙδ \νΐ11 ιιηιΙβΓίαΙίβ (5β Γβ- 

νΐβ\ν οί (Ιιβ ρΓΟνΐδίοηβ οί ρ3Γ3§Γ3ρ1ΐ 2 ν,'ΐΐβη (Ιΐβ 1)3818 

οί βιιοΐι (ΙϊίίβΓβηοβ ηο 1οη§βΓ βχίδίβ. υη(Π (Ιιβ Γβνΐβ\ν 
1ΐ88 1)ββη βοιηρίβίβά (Ιιβ 8££Γβ§3(β ΗβΗβηίο (3χ οη (11 νΐ - 
(ΙεηΟδ 3ηά οη (Ιιβ ρΓθίΐ(8 ουί οί \νΗΐο1ι (Ιιβ <1ίνϊ<1βη(ΐ8 

8Γβ ρ3Ϊ<1 βΚβΙΙ ηο( βχοββ(1 45 ρβΓ οβη(. 

Ιη \νΐΙηβ88 ννΙιβΓβ οί (Ιιβ υηάβΓβί^ηβά, άυΐγ 3υ(1ΐ0ΓΪ8β(1 

(ΙιβΓβίο, Ιιυνβ 8Ϊ^ηβ(1 (Ιιΐδ ΡγοΙοοοΙ. 

ϋοηβ ΐη (Ιυρίΐοβίβ ΐη ΒυΟβρβδΙ (1ιΪ3 άβγ οί 2515 οί 
Μβγ 1983, ΐη (5β Εη^ΙΐδΗ Ιηη^υ&^β 5ο11ι (βχ(8 ββίη£ 
βςυβίΐγ βυΛεηΙΐοβΙ. 
Γογ (5β ΟονβΓηπιβηί οί Γογ (5β ΟονβΓηπιβηί οί 
(5β Ηβΐίβηΐο Ηβρυ51ΐο : (5β Ηυηβ&ήβη Ρβορίβ’β 

Κβρυ51ΐο : 

ΚΑΚΟΕΟδ ΡΑΡΟυΐΛΑδ ΚΑΒΟΕΥ 5ΖΑΗΚΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕΤΑΕΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΛΑ-Ι-ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΣ ΑΝΑ¬ 
ΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοχρατίας και η Κυβέρ¬ 
νηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας επιθυμώντας 
να *χοφύγουν τη διπλή φορολογία σχετικά μι τους φόρους 
εισοδήματος χαι κεφαλαίου, 
Συνομολόγησαν την ακόλουθη Σύμβαση: 

Άρθρο 1. 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται σε πρόσωπα που είναι 
χάτοιχοι του ενός η χαι των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών. 

Άρθρο 2. 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 

1. Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται σ* φόρους εισοδήμα- 
τος χαι κεφαλαίου ποο επιβάλλονται για λογαριασμ (*νοί 
Συμβαλλόμενου Κράτους ή των πολίτικων του υποδιαιρέσεων 
η τοπικών αρχών, ανεξάρτητα απο τον τροπο |* τον οποίο 

εκβάλλονται. . , . , »·» 
2. Ως φόροι εισοδήματος και κεφαλαίου θεωρούνται όλοι 

οι φόροι που επιβάλλονται πάνω στο συνολικό εισόδημα ή η 

συνολικό κεφάλαιο η πάνω σε στοιχεία εισοδήματος η κεφα- 
λα'ου, περιλαμβανόμενων των φόρων πάνω στην ωφέλεια που 
προκύπτ.ι από την εκποίηση κινητής η ακίνητης περιουσίας, 
ως χαι οι φόροι από την υπερτίμηση του κεφαλαίου. 

3. Οι υφιστάμενοι φόροι στους οποίους εφαρμόζεται η πα¬ 
ρούσα Σύμβαση είναι ειδικότερα: 

α) Στην Ελληνική Δημοκρατία: 

1. Ο φόρος ε>σοδήματος και κεφαλαίου φυσικών προσώπων. 
2. Ο φόρος εισοδήματος και κεφαλαίου νομικών προσώπων. 
3. Η εισφορά για τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων 

που υπολογίζεται <ττο φόρο- εισοδήματος και 
4. Η εισφορά για τις Εταιρείες Υδάτοιν και Αποχέτευσης 

που υπολογίζεται πάνω στο ακαθάριστο εισόδημα από οικοδ)- 
μες. 

(Εφεξής αποκαλούμενοι ως «Ελληνικός φόρος»!. 
6) Στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας: 

1. Οι φόρο: εισοδήματος. 
2. Οι φόροι κερδών. 
3. Ο ειδικός εταιρικός φόρος. 
4. Ο φόρος -.πί των οικοδομών. 
5. Ο φόρος επί των οικοπέδων. 
6. Η εισφορά για την κοινοτική ανάπτυξη. 
7. Ο φόρος μερισμάτων και διανομής κερδών το»ν εμπορι¬ 

κών εταιρειών. 

(Εφεξής αποκαλούμενοι ως «Ουγγρικός φόρος»). 

4. Η Σύμβαση εφαρμόζεται επίσης σε ταυτόσημους ή ουσιω- 
δώς παρόμο ους φόρους που επιιίάλλοντα: μετά την ημερομηνία 
■υπογραφής της παρούσας Σύμβασης επιπρόσθετα, ή αντί, των 
υφιστάμενων φόρων. 

Άρθρο 3. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Για τους -κοπούσ της παρούσας Σύμβασης, εκτός εάν 
το κείμενο διαφορετικά ορίζει: 

ι α) Ο όρος «Ελληνική Δημοκρατία» σημαίνει την Ελληνι¬ 
κή Δημοκρατία και όταν χρησιμοποιείται με τη γεωγραφική 
έννοια σημαίνει το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και οποιαδήποτε περιοχή προσκείμενη στα χωρικά ύδατα της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, μέσα στα οποία η Ελληνική Δημο¬ 
κρατία μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά της σύμφωνα με το 
Διεθνές Δίκαιο και τη νομοθεσία της αναφορικά με την εξε¬ 
ρεύνηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της υφαλοκρη¬ 
πίδας και του υπεδάφους της. 

6) Ο όρος «Λαϊκή Δημοκρατ;α της Ουγγαρίας», όταν χρη¬ 
σιμοποιείται με τη γεωγραφική έννοια, σημαίνει το έδαφος 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας. 

γ) Οι όροι «Συμβαλλόμενο Κράτος» και «το άλλο Συμβαλ¬ 
λόμενο Κράτος» σημαίνουν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγ¬ 
γαρίας ή την Ελληνική Δημοκρατία όπως το κείμενο απαιτεί. 

δ) Ο όρος «πρόσωπο» περιλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο, την 
εταιρεία και οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων. 

ε) Ο όρος «εταιρεία» σημαίνει οποιαδήποτε εταιρική μορ¬ 
φή ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο έχει την ίδια φο¬ 
ρολογική μεταχείριση με μία εταιρεία. 

στ) Οι όροι «επιχείρηση του ενός Συμβαλλόμενου Κρά¬ 
τους» και «επιχείρηση του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους» 
υποδηλούν αντίστοιχα την επιχείρηση που διεξάγεται από κά¬ 
τοικο του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους και την επιχείρηση 
που διεξάγεται από κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κρά¬ 

τους. 
ζ) Ο όρος «υπήκοοι» σημαίνει: 

1) Όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ιθαγένεια ενός 
Συμβαλλόμενου Κράτους. 

2) Όλα τα νομικά πρόσωπα, τις εταιρείες και τις ενώ¬ 
σεις προσώπων που η νομική τους προσωπικότητα απορρέει 
από τους ισχύοντες νόμους του Συμβαλλόμενο» Κράτους. 
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,ί* 'ν" . 

Ο όρος «Διεθνείς Μεταφορές» σημαίνει τη μεταφορά 
|ώ πλοίο ή αεροσκάφος, εκτός εάν το πλοίο ή το αεροσκάφος 
Ικτελεί δρομολόγια αποκλειστικά μεταξύ σημείων τον άλλοι» 
Συμβαλλόμενου Κράτους. 

θ) Ο δρος «αρμόδια αρχή» σημαίνει: 

I) Γ'-α την Ελλάδα τον Υπουργό των Οικονομικών ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τον. 

Π) Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Ονγγαοίας τον Υπουρ¬ 
γό των Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 

2. Όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης από ένα Συμ¬ 
βαλλόμενο Κράτος, κάθε όρος που δεν καθορίζεται σ’ αυτό 
το άρθρο έχει, εκτός εάν το κείμενο όριζε· δ αφορετικά, την 
έννοια την οποία έχει κατά τους νόμους του Κράτους αυτού 
τους σχετικούς με τους φόρους που αποτελούν το αντικείμενο 
της παρούσας Σύμβασης. 

Άρθρο 4. 

στ) ο-υνείο. πηχό πετρελαίου ή αεοιον. λατομείο η οπΟΌ- 
δήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων. 

3. Ένα εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή εγκατάστασης 
ή συναρμολόγησης συνιστά μόνιμη εγκατάσταση μόνο εάν διαρ- 
κεί περισσότεοο από εννέα (9) αήνεσ. Εγκατάσταση ή κα¬ 
τασκευή που χρησιμοποιείται για την εξερεύνηση φυσικών 
πόρων αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση μόνο εφόσον διαρκεί πε¬ 
ρισσότερο από τρεις μήνες. 

4. Ανεξάρτητα από τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» δε θεωρείται ότι πε¬ 
ριλαμβάνει: 

α) τη γρήση εγκαταστάσεων αποκλειστικά π:ος το "κοτ.ό 
της αποθήκευσης, έκθεσης ή παράδοσης αγαθών ή εμπορευ¬ 
μάτων που ανήκουν στην επιχείρηση· 

6) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων που 
ανήκουν στην επ-χείρηση αποκλειστικά προς το σκοπό της α¬ 
ποθήκευσης, έκθεσης ή παράδοσης· 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ 

1) Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ο όρος «κά¬ 
τοικος του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους» σημαίνει το πρό¬ 
σωπο το οποίο, σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους αυτού, 
φορολογε:ται σ’ αυτό λόγω κατοικίας, διαμονής, τόπου διοι- 
κήσεως των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή άλλου πα· 
οόιοιας ούσεωσ κριτηείου. Π εό:ος αυτό-, όαως. δεν πεοιλαμ- 
βανει πρόσωπο που φορολογείται στο Κράτος αυτό μόνο για 
εισόδημα που προκύπτει από πηγές μέσα στο Κράτος αυτό ή 
για κεφάλαιο που υπάρχει σ’ αυτό. 

2. Οσάκις κατά τ·ς διατάξεις της παοαν-άοου 1 φυσικό 
πρόσωπο είναι κάτνκ'ς και των ϊύο Συμβαλλόμενων Κοσ¬ 
τών, τότε η νομική του κατάσταση καθορΓζεται ως ακολού¬ 
θως: 

α) Θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Κράτους στο οποίο 
διαθέτει μόνιμη οικογενειακή εστία. Εάν διαθέτει μόνιμη οι- 
κογενε·ακή εστία και στα δύο τα Κοάτη. θεωρείται ότι είναι 
κάτοικος του Κράτους με το οποίο διατηρεί στενότερους προ¬ 
σωπικούς και οικονομικούς δεσμούς (κέντρο ζωτ·κών συμφε¬ 
ρόντων), 

β) εάν το Κράτος στο οποίο έχει το κέντρο των ζωτικών 
του σ Ίφεσόντων δε μπο-ε' να κ-θ'ν-τθεί τ εάν >-ν 
τει μόνιμη οικογενειακή εστία σε κανένα από τα δύο Κράτη. 
θεω-ε·'ται ότ· ε·'ναι κάτοικος του Κράτους -το οποίο έχει τη 
συνήθη διαμονή του, 
γ) εάν έχει συνήθη διαμονή και στα δύο Κράτη ή σε κα¬ 

νένα από αυτά, θεωρείται ότι είναι κάτοικος του Κράτους του 
οποίου είναι υπήκοος, 

δ) εάν είναι υπήκοος και των δύο Κοατών ή χανενός από 
αυτα. οι αοιιόδιες αρχές των Κρατών θα διευθετούν το ζήτη¬ 
μα με αμοιβα;α συμφωνία. 

3. Οσάκις κατά τις δ ατά,ξεις της παραγράφου 1 ποόσωπΟ 
αλήτου φυσικού προσώπου, είναι κάτοικος κα· των δύο Συμ¬ 
βαλλόμενων Κρατών, τότε το πίόσωπο αυτό θεωσείτα· ότι εί¬ 
ναι κάτοικος του Συαβαύύό.ενου Κράτους στο οποίο ευοίσκετσ, 
η έδρα της πραγματικής διοΐκήσεως των επιχειρήσεών του. 

Άρθρο 5. 

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

γ) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων 
που ανήκουν στην επ'χείρηση αποκλειστικά προς το σκοπό 
της επεξεργασίας από άλλη επιχείρηση· 

δ) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων αποκλειστικά προς το σκοπό της αγοράς 
αγαθών ή εμπορευμάτων ή συγκέντρωσης πληροφοριών για 
την επιχείρηση· 

ε) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών 
δίαστηρ’οτήτων αποκλειστικά προς το σκοπό διεξαγωγής, 
για την επιχείρηση, οποιοσδήποτε άλλης δραστηριότητας 
προπαρασκευαστικού ή επιβοηθητικού χαρακτήρα· 

στ) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επ’χειρηιατικών 
δραστηριοτήτων αποκλειστ’κά για τη διεξαγωγή οποιοσδή¬ 
ποτε συνδυασμού δραστηριοτήτων που μνημονεύονται στις 
υποπαραγράφους α' έως ε'. υπό τον όρο ότι η όλη δραστη¬ 
ριότητα του καθορισμένου τόπου η απορρέουσα από αυτόν το 
συνδυασμό είναι προπαρασκευαστικού ή επιβοηθητ·κού χαρα¬ 
κτήρα. 

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 
?, οσάκις ένα πρόσωπο, πλην της περιπτώσεως του ανε¬ 
ξάρτητου πράκτορα για τον οποίο εφαρμόζεται η πα,οάγοα- 
φος 6, ενεργεί για λογαριασμό μιας επιχείρησης και έχει 
την εξουσιοδότηση την οποία ενα-κεί συστηματικά να συ¬ 
νάπτει συμβόλαια στο όνομα της επιχείρησης μέσα σ’ ένα 
από τα Κράτη, η επιχείρηση αυτή θεωρείται ότι έχε: μόνι¬ 
μη εγκατάσταση στο Κράτος αυτό αναφορικά με τ·ς δρα¬ 
στηριότητες που αναλαμβάνει το πρόσωπο αυτό για την επι¬ 
χείρηση, εκτός εάν οι δραστηριότητες του προσώπου αυτοί 
περιορίζονται σ’ εκείνες που μνημονεύονται στην παράγραφο 
4, οι οποίες, έστω και εάν ασκούντα’ μέσω ενός καθορι¬ 
σμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν 
τον καθορισμένο αυτόν τόπο αόνμη εγκατάσταση κατά τι<* 
διατάξεις της παραγράφου χυτής. 
Πρόσωπο που διεξάγει δραστηριότητες αναφορικά με τη 

εξερεύνηση και εκμετάλλευση τησ υφαλοκοηπίδας κα 
του υπεδάφους του και των φυσικών του πόρων σ’ ένα συμ¬ 
βαλλόμενο Κοάτος θα θεωοείται ότι δ εξάγε’ εμπόριο μέ¬ 
σω μιας μόνιμης εγκατάστασης στο Κράτος αυτό, μόνο εφ' 
σον το εμπόριο αυτό διαρκε; συνολικά περισσότερο από τριάν 
τα μέρες σε μια περΓοδο 12 μη»ών. 

1) Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ο όρος «μί 
νμη εγκατάσταση» σημαίνει ένα καθορισμένο τύπο 7π,χε·ρ, 
ματικων δραστηριοτήτων μέσω του οποίου ο. εργασίες της 8 
πιχειρησεως διεξάγονται εν δλω ή εν μέρει. 

2) Ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» περιλαμβάνει ειδικότερα 
α) έδρα διοικήσεως 
β) υποκατάστημα 
γ) γραφείο 
8) εργοστάσιο 
«) εργαστήριο και 

6. Μια επ’χείρηση δεν θα θεωρείται ότι έχει μόν'μ· 
εγκατάσταση σ’, ένα από τα Κράτη απλώς και μόνο επε δ· 
διεξάγει εργασίες στο Κράτος αυτό μέσω ενός μεσίτη, γ 
νικου πράκτορα επί προμήθεια ή οτοιουδήποτε άλλου ανε 
ςαρτητου πράκτορα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ενεργούν με 
σα στα συνήθη πλαίσια της δραστηριότητας τους. 

7. Το γεγονος οτι εταιρεία, η οπο’α είναι κάτοικος εν' 
Συμβαλλόμενου Κράτους ελέγχει ή ελέγχεται από εταιρεί 
η οποία είνα· κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κίάτν. 
*· ®'*ζ^Ύ** εργασίες σ’ χυτό το άλλο Κράτος (είτε ·χε τ 
μορφή μιας μόνιμης εγκατάστασης είτε κατ’ άλλο τρόπο 
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3«ν μπορεί αυτό καθεαυτό να καθιστά την καθεμί* από 
τις εταιρείες μόνιμη εγκατάσταση της άλλης. 

Άρθρο 6. 

ΜΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

1. Εισόδημα που απέκτησε χάτο-κος ταυ ενότ Συμβαλλόμε¬ 
νοι» Κράτους αχό ακίνητη περιουσία (συμπεριλαμβανόμενό;» χαι 
του εισοδήματος από γεωργική ή δασική δραστηριότητα) που 
βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, δύναται να φο- 
ρολογείται σ’ αυτό το άλλο Κράτος. 

2. Ο ορο; «ακίνιτη περιουσία» έχει την έννοια την οποία 
έχει χατά τη νομοθεσία του Κράτους στο οποίο βρίσκεται η 
εν λόγω περιουσία. 
Ο όρο; οπωοίηποτε περιλαμβάνει περιουσία παρεπόμενη 

της ακίνητης π>; ουσίας, ζώα χαι εξοπλισμό που χρη-ιμοποι- 
οΰνται στη γεωργί χα· τη δασοκομία, δικαιώματα στα οποία 
εφαρμόζονται οι δισ-άξεις της γενικής νομοθεσίας για την 
εγγειοϊδιοκτηρΐα, επικαρπία ακίνητης περιουσίας και δικαιώ¬ 
ματα τα οποία απορρέουν από πληρωμές μεταβλητές ή κα¬ 
θορισμένες ως αντάλλαγμα για εκμετάλλευση, ή για το δι¬ 
καίωμα εκμετάλλευσης, μεταλλευτικών κοιτασμάτων πηγών 
και άλλων φυσικών πόρων πλοία, πλοιάρια και αεροσκάφη 

•δεν -θεωρούνται ως ακίνητη περιουσία. 

( 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε ει¬ 
σόδημα που προέρχεται από την άμεση χρήση, εκμίσθωση 
η από οποιαδήποτε άλλη μορφή χρήσης ακίνητης περιουσίας. 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 εφαρμόζονται 
επίσης στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία μιας επιχ.ίρησης 
και στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία που χρησιμοποιείται 
για την παροχή μη εξαρτημένων προσωπικών υπηρεσιών. 

Άρθρο 7. 

ΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1. Τα κέρδη επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους φο¬ 
ρολογούνται μόνο σ’ αυτό το Κράτος, εκτός αν η επιχείρηση 
διεξάγει εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μεσω μό¬ 
νιμης εγκατάστασης σ’ αυτό" εάν η επιχείρηση διεξάγει ερ¬ 
γασίες κατά τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, τα κέρδη 
της επιχείρησης είναι δυνατό να φορολογούνται στο άλλο 
Κράτος, αλλά μόνο κατά το μέρος αυτών που προέρχεται από 
τη μόνιμη αυτή εγκατάσταση. 

2. Μ* την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγυάφου 3, 
οσάκις επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους δ'εξάγε’ 
εργασίες στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μιας μόνιμης 
σ’ αυτό εγκατάστασης, σε χαμένα από τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη αποδ’δονται στη μόνιμη αυτή εγκατάσταση τα κέρδη 
τα οποία υπολογ;ζεται ότι -3-α πραγματοποιούσε, αν αυτή 
ήταν μια διαφορετική και ξεχωριστή επιχείρηση που ασχο- 
λείται με τις ίδιες ή παρόμοιες δραστηριότητες κάτω από 
τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες και που ενεργεί τελείως ανε¬ 
ξάρτητα από την επιχείρηση της οποίας αποτελεί μόνιμη εγ¬ 

κατάσταση. 
3. Κατά τον καθορισμό των κερδών μόνιμης εγκατάστασης 

εκπ'πτονται τα έξοδα που πραγματοποιούνται για τους σκό¬ 
τους της μόνιμης εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και 
των διοικητικών και γενικών διαχειριστικών εξόδων που πραγ¬ 
ματοποιήθηκαν ή στο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η μόνιμη 
εγκατάσταση ή άλλου. > 

4. Κανένα κέρδος δεν θα αποδίδεται στη μόνιμη αυτπ εγ¬ 
κατάσταση από το γεγονός τκς απλής αγοράς απο τη μόνιμη 
αυτή εγκατάσταση αγαθών ή εμπορευμάτων για την επιχείρη¬ 

ση. 
5. Στιο πεοίπτώσεις που στα κέβδη πεο’λαμ*ανονται στο·- 

χεία εισοδήματος για τα οποία γίνεται ιδιαιτεβη μνεία η~ αλ- 
λα αωθο* τν>ς παοοόσβς Σύμβασης, οι διατάξεις των άρθρων 
αυτών δεν θα θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρ¬ 

θρου. 

Άρθρο 8. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ! 

1. Τα κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση πλοίων 
σε διεθνείς μεταφορές, θα φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλό¬ 
μενο Κράτος στο οποίο έχουν υπολογισθεί ή από το οποίο έ¬ 
χουν εφοδιασθεί με προσωρινά ναυτιλιακά έγγραφα. 

2. Τα κέρδη τα οποία προέρχονται οπτό την εκμετάλλευση 
αεροσκαφών σε διεθνείς μεταφορές, θα φορολογούνται μόνο 
στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της 
πραγματικής διεύθυνσης της επιχείρησης. 

3 Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθ'ου 
εφαρμόζονται επίσης σε κέρδη από τη συμμετοχή σε «ΡΟΟΕ». 
κΟ’νοπραξίες ή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διεθνές 
επίπεδο. 

4. Γ·α τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως κέρδη από την 
εκμετάλλευση πλοίων και αεροσκαφών σε διεθνε·'ς μεταφορές 
θεωρούνται και τα κέρδη που προέρχονται από τη χρήση, συν¬ 
τήρηση ή εκμισθωτή εμπορευματοκιβωτίων και συναφούς ε¬ 
ξοπλισμού για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων που χ,'.η:ι~ 
μοποιούνται για τη μεταφορά αγαθών ή εμπορευμάτων στις 
διεθνείς μεταφορές. 

Άρθρο 9. 

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
1. Αν: 

α) Επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους συμμετέχει 
άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο μιας 
επιχείρησης του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους ή 

6) τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοί¬ 
κηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο επιχείρησης του ενός Συμ¬ 
βαλλόμενου Κράτους και επιχείρησης του άλλου Συμβαλλό¬ 
μενου Κράτους, και σε καθεμία από τις περιπτώσεις αυτές 
επικρατούν ή επιβάλλονται μεταξύ των δύο επιχειρήσεων στις 
εμπορικές ή οικονομικές τους σχέσεις όροι διαφορετικοί από 
εκείνους που θα επικρατούσαν μεταξύ οτνεξάρτητων επιχει¬ 
ρήσεων, τότε οποιαδήποτε κέρδη τα οποία, αν δεν υπήρχαν οι 
όροι αυτοί, θα επραγματοποιούντο από μία των επιχειρήσεων, 
πλην όμως, λόγω των όρων αυτών, δεν πραγματοποιήθηκα» 
δύνανται να περιλαμβάνονται στα κέρδη της επιχειρήσεως 
αυτής και να φορολογούνται ανάλογα. 

Άρθρο 10. 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

1. Μερίσματα καταβαλλόμενα από εταιρεία η σπ'ία εί¬ 
ναι κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε κάτο-κο του 
άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, δύνανται να φορολογούνται 
στο άλλο αυτό Κράτος. 

2. Εν τούτοις, τα μερίσματα χυτά δύνανται να φορολο¬ 
γούνται επίσης στο Κράτος στο οποίο η καταβάλλουσα τα 
α ε?;σαχτα εταιρεία εδρεύει και σύμφωνα με τη νο¬ 
μοθεσία του Κράτους αυτού, αν όμως ο λήπτης είνα- ο δι¬ 
καιούχος των μερισμάτων, ο επιβαλλόμενος φόρος πρέπει 
να μην υπερβαίνει: 

α) Το 45 τοις εκατό του ακαθάριστου ποσού των μερι¬ 
σμάτων. εάν η εταιρεία που κάνει τη διανομή είναι κάτοι¬ 

κος Ελλάδας και 
3) σο 10 τοις εκατό του ακαθάριστου ποσού των μερι- 

ομάτων. εάν η εταιρεία που κάνει τη διχιομή είναι κάτοι¬ 

κος Ουγγαρίας. ιΤ , . 
Οι αρμόδιες ασχές των Συμβαλλόμενων Κρατών καοο- 

ρίζουν με αμοιβαία συμφωνία τον τρόπο εφαρμογής τ««>ν πε¬ 
ριορισμών αυτών. 
Η τραβούσα παεάγραφος δεν επηρεάζει τη φορολογία της 

εταιρε;ας όσον ασοοά τα κέρδη της από τα οποία καταβάλ¬ 

λονται τα μερίσματα. 

3. Ο όρος «μερίσματα», όπως χρησιμοποιείται ττο πα*όν 
άρθρο, σημαίνει εισόδημα από μετοχές ή μετοχές «επικαρ- 
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ί>«Κ*5 «| δικαιώματα «επιπαρπίας», αϊτό μετοχές μεταλλείων, 
«λρυτΜιούς τίτλους, αχό άλλα δικαιώματα συμμετοχής 

που λεν αποτελούν αξιώσεις πηγάζουσες αχό χρέη, 
καθώς και εισόδημα προερχόμενο από άλλα εταιρικά δι- 
χαιώμβτα, το οποίο έχει την ίδια φορολογική μεταχ-ίριση 
όπως το εισόδημα από μετοχές, σύμφωνα με τους νόμους 
του Κράτους του οποίου η ενεργούσα τη διανομή εταιρεία 
είναι κάτοικος. 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμό¬ 
ζονται αν ο δικαιούχος των μερισμάτων, ο οποίος είναι κά¬ 
τοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει ι*γασ'ες 
στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος του οποίου η καταβάλλου- 
σα τα μερίσματα εταιρεία είναι κάτοικος μέσω αόνιμης 
εγκατάστασης ευρισκόμενης σ’ αυτό ή παρέχει στο άλλο 
αυτό Κράτος μη εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες από 
καθορισμένη βάση που βρίσκεται σ’ αυτό, και η συμμετοχή 
(ΗΟΙΛΗΝΟ), δυνάμει της οποίας καταβάλλονται τα μερί¬ 
σματα, συνδέεται ουσιαστικά με τη μόνιμη αυτή εγκατάστα¬ 
ση ή την καθορισμένη βάση. Στην περίπτωση αυτή εφαρμό¬ 
ζονται οι διατάζεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14 κατά 
περίπτωση. 

5. Αν μία εταιρεία που «·'ναι κάτοικος σ’ ένα Συμβαλ¬ 
λόμενο Κράτος πραγματοποιεί κέρδη ή εισόδημα στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Κράτος, αυτό το άλλο Κράτος δεν μπορεί 
να επιβάλει κανένα φόρο στα μερίσματα που καταβάλλονται 
από την εταιρεία, εκτός αν τα εν λόγω μερίσματα κατα¬ 
βάλλονται σε κάτοικο του άλλου αυτού Κράτους ή αν η 
συμμετοχή (ΗΟίιϋΙΝΟ) δυνάμει της οποίας καταβάλλον¬ 
ται τα μερίσματα, συνδέεται ουσιαστικά με μΓα μόνιμη εγκα¬ 
τάσταση ή καθορισμένη βάση που βρίσκεται στο άλλο αυτό 
Κράτος ούτε μπορεί να υπαγάγει τα αδιανέμητα κέίδη της 
εταιρείας σε φόρο επί των αδιανέμητων κερδών, ακόμη και 
αν τα καταβαλλόμενα μερίσματα ή τα αδιανέμητα κέρδη 
αποτελούνται εν όλω ή εν μέρει από κέρδη ή εισοδήματα 
που προκύπτουν στο άλλο αυτό Κράτος. 

Άρθρο 11. 

ΤΟΚΟΙ 

1. Οι τόκοι που προκύπτουν σ’ ένα Συμβαλλόμενο Κράτος 
και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου 
Κράτους μπορούν να φορολογούνται σ’ αυτό το άλλο Κράτος. 

2. Εν τούτοις οι τόκοι αυτοί μπορούν να φορολογούνται επί¬ 
σης στο Συμβαλλομεινο Κράτος στο οποίο προκύπτουν σύμφω¬ 
να με τη νομοθεσία του Κράτους αυτού, αλλά αν ο λήπτης 
είναι ο δικαιούχος των τόκων, ο φόρος που επιβάλλεται κατ’ 
αυτό τον τρόπο δε θα υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου 
«σου των τόκων. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων 
Κρατών καθορίζουν με αμοιβαία συμφωνία τον τρόπο εφαρ¬ 
μογής αυτού του περιορισμού. 

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 1 χαι 2 του παρόντος 
άρθρου οι τόκοι που προκύπτουν σ’ ένα Συμβαλλόμενο Κράτος 
και αποκτώνται: ^ 5 

α) από την Κυβέρνηση του άλλου Συμβαλλόμενου ΚράτΟυι 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών αυτού ή 

6) από την Κεντρική Τράπεζα του άλλου Συμβαλλόμενο: 
Κράτους, θα «παλλασσονται από τη φορολογία στο πρωτοα 
ναφερομενο Συμβαλλόμενο Κράτος. 

4. Ο όρος «τόκοι» όπως χρησιμοποιείται, στο παρόν άρθρο, 
σημαίνει εισόδημα απο απαιτήσεις από χρέη οποιασδήποτε φύ 
σης, ανεξάρτητα αν ο, απαιτήσεις αυτές εξασφαλίζονται ή 
υχι με υποθήκη η αν παρέχουν ή όχι δικαίωμα συμμετοχής στο 
κέρδη του οφειλέτη, κυρίως όμως σημαίνει από κρατικά χρεώ 
γραφα και «ισόδνμα «πο ομολογίες μ, ή χωρίς ασφάλεια συμ· 
περιλαμβανόμενων και των δωρων (ΡΚΕΜΙϋΜβ) και 6ρ* 
δε ων που συνεπάγονται τα ανωτέρω χρεώγραφα και εμολο 
γιες. Πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή δεΓθεωρούνταΓω^ 
τοκοι με την έννοια του παρόντος άρθρο». < 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζον¬ 
ται αν ο δικαιούχος των τόκων, που είναι κάτοικος ενός Συμ¬ 
βαλλόμενου Κράτους, διεξάγει εργασίες στο άλλο, Συμβαλ¬ 
λόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν οι τόχοι, μέσω μιας 
μόνιμης εγκατάστασης σ’ αυτό, ή παρέχει στο άλλο αυτό Κρά¬ 
τος μη εξαρτημένες προσωπικές υπηρεσίες από καθορισμένη 
βάση που βρίσκεται σ’ αυτό και η αξίωση χρέους σε σχέση 
με την οποία καταβάλλονται οι τόκοι συνδέεται ουσιαστικά 
με τη μόνιμη αυτή εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση. Στην 
περίπτωση αύτή εφαρμόζονται οι διατάξεις το» άρθρου 7 ή 
του άρθρου 14 ανάλογα. 

6. Τόκοι θεωρούνται ότι προκύπτουν σ’ ένα Συμβαλλόμενο 
Κράτος, όταν ο καταβάλλων είναι αυτό τούτο το Κράτος, πο¬ 
λιτική υποδιαίρεση, τοπική αρχή ή κάτοικος του Κράτους αυτού. 
Αν όμως το πρόσωπο που καταβάλλει τους τόκους, ανεξάρτητα 
αν αυτό είναι κάτοικος ή όχι ενός Συμβαλλόμενου, Κράτους, 
διατηρεί σ’ αυτό μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση 
σε σχέση με την οποία γεννήθηκε η οφειλή για την οποία κα¬ 
ταβάλλονται οι τόκοι και οι τόκοι αυτοί βαρύνουν τη μόνιμη 
αυτή εγκατάσταση ή την καθορισμένη βάση, τότε οι τόκοι αυ¬ 
τοί θεωρούνται ότι προκύπτουν στο Κράτος στο οποίο βρισκε- 
ται η μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση. 

7. Σε περίπτωση που λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ του κα- 
ταδάλλοντος και του δικαιούχου ή μεταξύ αυτών των δυο και 
κατάιίιν άλλου προσώπου, το ποσό των τόκων που καταβάλ¬ 
λεται λαμβανομενης υπόψη της αξίωσης από χρέος για την 
οποία καταβάλλονται (οι τόκοι) υπερβαίνει το ποσό που θα 
είχε συμφωνηθεί μεταξύ του καταβάλλοντος και του δικαιού¬ 
χου αν δεν υπήρχε η σχέση αυτή, τότε οι διατάξεις του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται μόνο όσον αφορά το τελευταίο αυτό ποσό. 
Στην περίπτωση αυτή το υπερβάλλον μέρος τόκων φορολογεί¬ 
ται σύμφωνα με την νομοθεσία του κάθε Συμβαλλόμενου Κρά¬ 
τους λαμβανομένων υπόψη των λοιπών διατάξεων της πα¬ 
ρούσας Σύμβασης. 

Άρθρο 12. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΚΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ί. Δικαιώματα που προκύπτουν σ’ ένα Συμβαλλόμενο Κρα- 
τος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Σοί6άλλου.ε¬ 
ν ου Κράτους μπορούν να φορολογούνται σ’ αυτό το άλλο Κρά¬ 

τος. 
2. Εν τούτοις τα δικαιώματα το» είδους που αναφέρονται 

στην υποπαράγραφο 3 της παραγράφου 3 μπορούν να φορολο¬ 
γούνται στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο προκύπτουν και 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους αυτού, αλλά ο φόρος 
που επιβάλλεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δε θα υπερβαίνει το 10 
τοις εκατό του ακαθάριστου ποσού επί των διχαιωμάτων. 

Οι αρμόδιος αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών θα καθο¬ 
ρίζουν με αμοιβαία Συμφωνία τον τρόπο εφαρμογής του περιο¬ 

ρισμού αυτού. 
3. Ο όρος δικαιώματα όπως χρησιμοποιείται στο παοον άρ¬ 

θρο σημαίνει πληρωμές κάθε είδους που εισπράχθηκαν ως 
αντάλλαγμα: 

α) Για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτ* δι¬ 
καιώματος αναπαραγωγής φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επι¬ 
στημονικής συνεργασίας, περιλαμβανόμενων και κινηματο¬ 
γραφικών ταινιών καθώς και ταινιών ή μαγνητοταινιών για 
τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές. 

β) Για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε ευ¬ 
ρεσιτεχνίας, ίμπορικού σήματος, σχεδίου ή τύπου, μηχανολο¬ 
γικού σχεδίου, μυστικού τύπου ή διαδικασίας παραγωγής ή 
για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορι¬ 
κού ή επιστημονικού εξοπλισμού ή για πληροφορίες που αφο¬ 
ρούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική εμπειρία. 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζον¬ 
ται αν ο δικαιούχος των δικαιωμάτων, που είναι κάτοικος 
ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, διεξάγει εργασίες στο άλλο 
Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο γεννιώνται τα δικαιώματα, 
μέσω μόνιμης εγκατάστασης που βρσίκεται σ’ αυτό ή παρέ¬ 
χει στο άλλο αυτό Κράτος μη εξαρτημένες προσωπικές »*η· 
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ρεσίες από καθορισμένη δάση που βρίσκεται σ’ αυτό χα: το 
δικαίωμα ή η περιουσία σε σχέση με την οποία καταβάλλονται 
τα δικαιώματα συνδέεται ουσιαστικά με τη μόνιμη αυτή εγ¬ 
κατάσταση ή καθορισμένη βάση. Στην περίπτωση αυτή εφαρ¬ 
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 14 ανά¬ 
λογα. 

5. Δικαιώματα θεωρούνται ότι προκύπτουν σε ένα Συμβαλ¬ 
λόμενο Κράτος, όταν εκείνος που τα καταβάλλει είναι το ίδιο 
το Κράτος, πολιτική υποδιαίρεση, τοπική αρχή ή κάτοικος 
του Κράτους αυτού." 'Οταν όμως το πρόσωπο που καταβάλλει 
τα δικαιώματα, ανεξάρτητα αν αυτό είναι ή όχι κάτοικος ενός 
Συμβαλλόμενου Κράτους, διατηρεί σ’ ένα Συμβαλλόμενο Κρά¬ 
τος μόνιμη εγκατάσταση ή καθορισμένη βάση σε σχέση με την 
οποία γεννήθηκε η υποχρέωση καταβολής των δίχαιωμάτων, 
και τα δικαιώματα βαρύνουν τη μόνιμη αυτή εγκατάσταση ή 
καθορισμένη βάση, τότε τα δικαιώματα αυτά θεωρούνται ότι 
προκύπτουν στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο βρίσκεται η 
μόνιμη αυτή εγκατάσταση ή χαθορισμένη βάση. 

6..Σε περίπτωση που λόγω ειδικής σχέσης μεταξύ του κα¬ 
ταβάλλοντας και του δικαιούχου ή μεταξύ αυτών των δύο και 
κάποιου άλλου προσώπου, το ποσό των δικαιωμάτων, λαμβανο- 
μένης υπόψη της χρήσης, του δικαιώματος χρήσης ή της πλη¬ 
ροφορίας για την οποία καταβάλλονται, υπερβαίνει το ποσό 
το οποίο θα είχε συμφωνηθεί μεταξύ του καταβάλλοντο; και 
του δικαιούχου αν δεν υπήρχε η σχέση αυτή, οι διατάξεις του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο στο τελευταίο αναφερό- 
μενο ποσό. Στην περίπτωση αυτή, το οπερβάλλον μέρος των 
καταβαλλόμενων ποσών θα φορολογείται σύμφωνα με τη νο¬ 
μοθεσία του κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους, λαμβανομένων 
υπόψη και των λοιπών διατάξεων της παρούσας Σύμβασης. 

Άρθρο 13. 

ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Ωφέλεια που αποκτάται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμε¬ 
νου Κράτους από εκποίηση ακίνητης περιουσίας, η οποία κα¬ 
θορίζεται στο άρθρο 6 και που βρίσκεται στο άλλο Συμβαλ¬ 
λόμενο Κράτος, μπορεί να φορολογείται στο άλλο τούτο Κρά- 
τος. 

2. Ωφέλεια από εκποίηση κινητής περιουσίας που αποτε¬ 
λεί μέρος της επαγγελματικής περιουσίας μιας μόνιμης εγ¬ 
κατάστασης την οποία μια επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου 
Κ,'άτους διατηρεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή κινητής 
περιουσίας που ανήκει σε καθορισμένη δάση, την οποία κάτοι¬ 
κος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους διαθέτει στο άλλο Συμβαλ¬ 
λόμενο Κράτος για το σκοπό της άσκησης μη εξαρτημένων 
προσωπικών υπηρεσιών, περιλαμβανόμενης και της ωφελε'.ας 
από την εκποίηση μιας τέτο>ας μόνιμης εγκατάστασης (μό¬ 
νης ή μαζί με όλη την επιχείρηση) ή μιας τέτοιας καθορι¬ 
σμένης βάσης, μπορεί να φορολογείται στο άλλο τούτο Κρα- 

τος. 
3. Ωφέλεια από την εκποίηση πλοίων ή αεροσκαφών που 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές ή κινητής περιουσίας που ανή¬ 
κει στην επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τα εν λόγω πλοία ή 
αεροσκάφη φορολογείται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο 
οποίο φορολογούνται τα κέρδη από την εκμετάλλευση των εν 
λόγω πλοίων ή αεροσκαφών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 της παρούσας Σύμβασης. 

4. Ωφέλεια από την εκποίηση οποιοσδήποτε περιουσίας, 
εχτός εκείνης που αναφέρεται στις παοαγράφους 1, 2, 3, φοοο- 
λογε·'ται μόνο στο Συμβαλλόμενο Κράτος του οποίου το πρό¬ 
σωπο που εκποιεί την εν λόγω περιουσία είναι κάτοικος. 

Άρθρο 14. 

ΜΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Εισόδημα που αποκτάται από κάτοικο ενότ Σφαλλό¬ 
μενου Κράτους για επαγγελματικές υπηρεσίες ή άλλες δρα¬ 
στηριότητες μη εξαρτημένου χαρακτήρα φορολογείται μονο σ 

αυτό το Κράτος, έκτος εάν ο κάτοικος αυτός έχει στη διάθε^- 
αη του κατά συνήθη τρόπο καθορισμένη βάση στο άλλο Σι# 
βαλλόμενο Κράτος για το σκοπό της άσκησης της δραστηριό- 
τητας του. Αν διατηρεί μια τέτοια καθορισμένη βάση, το ει¬ 
σόδημα μπορεί να φορολογείται στο άλλο Κράτος αλλά μόνο 
κατά το ποσό που έχει πραγματοποιηθεί από τη καθορισμένη 
αυτή βάση. 

2. Ο όρος επαγγελματικές υπηρε-ίες περιλαμβάνει κυρίως 
μη εξαρτημένες επιστημονικές, φιλολογικές, καλλιτεχνικές, 
εκπαιδευτικές ή διδακτικές δραστηριότητες, όπως επίσης και 
τις μη εξαρτημένες δραστηριότητες των ιατρών, δικηγόρων, 
μηχανικών, αρχιτεκτόνων, οδοντιάτρων και λογιστών. 

Άρθρο 15. 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 16, 18, 
19, 20 και 21, μισθοί, ημερομίσθια και άλλες αμοιβές πα¬ 
ρόμοιας φύσης που αποκτώνται από κάτοικο ενός Συμβαλλό¬ 
μενου Κοάτους για εξαρτημένη εργασία του φορολογούνται 
μόνο στο Κράτος αυτό, εκτός αν η εξαρτημένη εργασία παρέ¬ 
χεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. Αν η εξαρτημένη 
εργασία παρέχεται έτσι, η αμοιβή που προέρχεται από αυτή 
μπορεί να φορολογείται στο έτερο τούτο Κράτος. 

2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράΙφου 1, η 
αμοιβή που παίρνει κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους 
για εξαρτημένη εργασία που παρέχεται στο άλλο Συμβαλλό¬ 
μενο Κράτος φορολογείται μόνο στο πρώτο αναφιρόμενς Κρά¬ 
τος εάν: 

α) ο δικαιούχος της αμοιβής βρίσκεται στο άλλο Κράτος 
για χρονική περίοδο ή περιόδους που δεν υπερβαίνουν συνολικά 
τις 183 μέρες κατά το οικείο οικονομικό έτος και 

β) η αμοιβή χαταβάλλεται από ή για λογαριασμό εργο¬ 
δότη που δεν είναι κάτοικος του άλλου Κοάτους και 
γ) η αμοιβή δεν βαρύνει μόνιμη εγκατάσταση ή καθορι¬ 

σμένη βάση που διατηρεί ο εργοδότης στο άλλο Κράτος. 

3. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες διατάξεις του πα¬ 
ρόντος άρθρου η αμοιβή που λαμβάνεται για παροχή εξαρτη¬ 
μένης εργασίας πάνω σε πλοίο ή αεροπλάνο σε διεθνείς μετα¬ 
φορές, μπορεί να φορολογείται στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο 
οποίο φορολογούνται τα κέρδη από την εκμετάλλευση του 
πλοίου ή του αεροσκάφους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 8. 

Άρθρο 16. 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ 

Αμοιβές δ·ευθυντών και άλλες παρόμοιες πληρωμές που 
αποκτώνται από κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους με την 
ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μιας 
εταιρείας που είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου 
Κράτους μπορούν να φορολογούνται στο άλλο αυτό Κράτος. 

Άρθρο 17. 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

1. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 19, 
το εισόδημα που αποκτάται από χάτοικο ενός Συμβαλλόμενου 
Κράτους για παροχή υπηρεσ-ών ψυχαγωγίας όπως ο καλλι¬ 
τέχνης θεάτρου, κινηματογράφου, ραδιοφώνου ή τηλεοράσεως 
ή ο μουσικός ή ο αθλητής, από τις προσωπικές του υπηρεσίες 
που παρέχει στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, μπορεί να φο¬ 
ρολογείται στο άλλο αυτό Κράτος. 

2. Όταν το εισόδημα από παροχή προσωπικών υπηρεσιών 
ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή «νός 
αθλητή με την ιδιότητά του αυτή, δεν περιέρχεται στο ίδιο 
το πρόσωπο που παρέχει τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή στον 
•δ» τον αθλητή, αλλά σε άλλο πρόσωπο, αυτό το εισόδημα 
μπορεί, ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 7, 14 
και 15, να φορολογείται στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο Οποίο 
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. ,ίίφέχονται όι υπηρεσίες του προσώπου που παρέχει υτητ^ρεσίες 
/^ιιχαγωγίας ή του αθλητή. 

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 
2 το» παρόντος άρθρου, το εισόδημα πο» αποκτάται από υπη¬ 
ρεσίες, όπως ορίζοντα» στην παράγραφο 1 χαι οι οποίες εκτε- 
λούνται σύμφωνα με μ·.α μορφωτική συμφωνία μεταξύ των 
Συμβαλλόμενων Κρατών, απαλλάσσεται απο φορολογία στο 
Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο ασκούνται αυτές θ'. δραστιη- 
ριότητες. 

Άρθρο 18. 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Μ* επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 ευ άρ¬ 
θρου 19, οι συντάξεις χαι οι άλλες παρόμοιας φύσης αμο βες 
που καταβάλλονται σε κάτοικο ενός Συμβαλλόμενου Κράτους 
για απασχόληση του χάτά το παρελθόν φορολογούντο; μό<ο 
στο Κράτος αυτό. 

Άρθρο 19. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

εξάσκησή του ή ο» αμοιβές για τις υπηρεσίες συνιστοόν ε·σό 
ϊημα απαραίτητο για την συντήρηση, τ:ς σπουδές χαι την 
εξάσχησή του. 

Άρθρο 21. 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Αμοιόές που λαμβάνει για διδασκαλία ή επιστημονική έρευ¬ 
να φυσιχό πρόσωπο που είναι ή ήταν αμέσιος πριν από τη με¬ 
τάβασή του σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος κάτοικος του άλ¬ 
λου Συμβαλλόμενου Κράτους χαι ο οπο ος βρίσκεται στο πρώτο 
Κράτος για το σχοχό επιστημονικής έρευνας ή γ:α διδασκα¬ 
λία για μία περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια από 
την ημέρα που για πρώτη φορά επισκέπτεται το Κράτος αυτό 
για τον εν λόγω σκοπό σε πανεπιστήμιο, κολλέγιο, ίδρυμα ανώ¬ 
τατης εκπαίδευσης ή σε ίδρυμα παρόμοιας φύσεως απαλλάσ¬ 
σεται από φορολογία στο πρώτο Κράτος υ,ε την προϋπόθεση 
ότι το ίδρυμα αυτό ανήκει σε νομικά πρόσο>πα μη κερδοσκο¬ 
πικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 22. 

ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
1. α) Οι αμοιβές, εκτός από τις συντάξεις, που καταβάλ¬ 

λονται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή πολιτική υποδιαίρε¬ 
ση ή τοπική αρχή αυτού σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική 
αυτού αρχή, φορολογούνται μόνο στο Κράτος αυτό. 

6) Εν τούτοις, μια τέτοια αμοιβή φορολογείται μόνο στο 
άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος αν οι υπηρεσίες παρέχονται στο 
Κράτος αυτό και το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος του Κρά¬ 
τους αυτού και: 

0 είναι υπήκοος του Κράτους τούτου ή 

ιι) δεν εγινε κάτοικος του Κράτους αυτού αποκλειστικά 
και μονο για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών. 

2. α), Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται, αχό ένα Συμ¬ 
βαλλόμενο Κράτος ή πολιτική υποδιαίρεση η τοπική αρχή αυ¬ 
τού ή από ταμεία που σνστάθηκαν από αυτό, σ’ ένα φυσικό 
πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος 
αυτό ή υποδιαίρεση ή τοπική αρχή αυτού φορολογείται μόνο 
στο Κράτος αυτό. 

, Ρ) Εν τούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στο 
άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος αν το φυσικό πρόσωπο είναι κά¬ 
τοικος και υπήκοος του Κράτους αυτού. 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 15, 16 κα. 18 εφαρμόζονται 
σε αμοιβές και συντάξεις για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στ 
»χε®η με εμπορικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες που διε¬ 
ξάγονται από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος ή πολιτική υποδιαί- 
ρ*»η ή τοπική αρχή αυτού. 

Άρθρο 20. 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 

1. Χρηματικά ποσά τα οχοία σπουδαστής ή μαθητευόμενος, 
ο οποίος είναι ή ήταν αμέσως πριν από την μετάβασή του σ’ 
ενα Συμβαλλόμενο Κράτος κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμε¬ 
νου Κράτους και ο οπο ος βρίσκεται στο πρώτο αναφερόμενο 
Κράτος ^αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της εκπαίδευ- 
3Τ*<· 1 «·ίάσκησης του, λαμβάνει για το σκοπό της συντήρη· 
σης, εκπαίδευσης ή εξάσκησής του, δεν φορολογούνται σ’ αυτό 
το Κράτος, με την προϋπόθεση ότι τα καταβαλλόμενα αυτά 
ποσά προκύπτουν από πηγές που βρίσκονται εκτός του Κρά¬ 
τους αυτού. 

2. Ανεξάρτητα απο τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 
σπουδαστής ή μαθητευόμενος, ο οποίος είναι ή ήταν αμέσως 
πριν αχό τη μετάβασή του σ’ ένα Συμβαλλόμενο Κράτος κά¬ 
τοικος του άλλου Κράτους και ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο 
Κράτος αποκλειστικά κα: μόνο για το σκοπό της εκπα δευσης 
η εξάσκησής του, δεν φορολογείται στο πρώτο Κράτος για τις 
αμοιβές του αχό παροχή υπηρεσιών στο πρώτο Κράτος, με την 
προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες έχουν σχέση μ* τις σπουδές ή την 

1. Εισοδήματα κατοίκου ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, οπου¬ 
δήποτε και αν προκύπτουν, που δεν αναφέρθηκαν στα προη¬ 
γούμενα άρθρα της παρούσας Σύμβασης φορολογούνται μόνο 
στο Κράτος τούτο. 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται για 
εισόδημα, με εξαίρεση εισόδημα από ακίνητη περιουσία όπως 
αυτή ορ ζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, αν ο δικαιού¬ 
χος του εν λόγω εισοδήματος, που είναι κάτοικος ενός Συμ¬ 
βαλλόμενου Κράτους διεξάγει επιχε;ρηση στο άλλο Συμβαλ¬ 
λόμενο Κράτος μέσω μιας μόνιμης σ’ αυτό εγκατάστασης ή 
παρέχει στο άλλο αυτό Κράτος μη εξαρτημένες προσωπικές 
υπηρεσίες από καθορισμένη βάση ευρισκόμενη σ’ αυτό και το 
δικαίωμα ή η περιουσία σε σχέση με την οπο;α καταβάλλεται 
το εισόδημα συνδέεται ουσιαστικά με την εν λόγω μόνιμη εγ¬ 
κατάσταση ή καθορισμένη βάση. Σε μια τέτοια περίπτωση ε¬ 
φαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 11, ανά¬ 
λογα με την περίπτωση. 

Άρθρο 23. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Κεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται από ακίνητη περιουσία, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 6, η οποία ανήκει σε κάτοικο Συμ¬ 
βαλλόμενου Κράτους και βρίσκεται στο άλλο Κράτος μπορεί 
να φορολογείται στο άλλο αυτό Κράτος. 

2. Κεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται απο κινητή περιουσία 
που αποτελεί μέρος της επαγγελματικής περιουσίας μιας μό¬ 
νιμης εγκατάστασης την οποία έχει επιχε ρηση ενός Συμβαλ¬ 
λόμενου Κράτους στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ή από κινη¬ 
τή περιουσία που συνδέεται με καθορισαένη βάση την οποία 
έχει κάτοικος Συμβαλλόμενου Κράτους στο άλλο Συμβαλλό¬ 
μενο Κράτος για το σκοπό της παροχής μη εξαρτημένων 
προσωπικών υπηρεσιών μπορεί να φορολογείται στο άλλο αυτό 
Κράτος. 

3. Κεφάλαιο που αντιπροσωπεύεται από πλοία ή αεροσκάφη 
σε διεθνείς μεταφορές ή από κινητή περιουσία που συνδέεται 
με την εκμετάλλευση αυτών των πλοίων ή αεροσκαφών, φο¬ 
ρολογείται μονή στο Συμβαλλόμενο Κράτος στο οπο». φορο¬ 
λογούνται τα κέρδη από τα εν λόγω πλοία ή αεροσκάφη σύμφω¬ 
να με ·,·; διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσας Σΐμόατης. 

4. ολα τα άλλα στοιχεία κεφαλαίου κατοίκου ενό; Συμ¬ 
βαλλόμενου Κράτους φορολογούνται μόνο στο Κρότο; τούτο. 

Άρθρο 24. 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Η διπλή φορολογία θα αποφεύγεται ως εξής: 

2) Στην Ελληνική Δημοκρατία: 

Στις περιπτώσεις που κάτοικος της Ελληνικής Δημοκρβ- 
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-<ας αποκτά εισόδημα ή είναι κύριος κεφαλαίου τ) οποίο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις τ^ς παρούσας σύμβασης, μπορεί να 
φορόλογείται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας, η Ελ¬ 
ληνική Δημοκρατία αναγνωρίζει: 

ι) ως έκπτωτη από το φόρο εισοδήματος του εν λόγω κα¬ 
τοίκου ποτό ίτο προς το φόρο εισοδήματος που καταβάλλεται στη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας. 

ιι) ως -έκπτωτη από το φόρο κεφαλαίου του κατοίκου αυτό», 
ποσό ίσο προς το φόρο κεφαλαίου που καταβλήθηκε στη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Ουγγαρίας. , , 
Μια τέτοια έκπτωτη δεν μπορεί, εν τουτοις να υπεροα.νε,ι 

και στις δύο περιπτώσεις το τμήμα του φόρου εισοδήματος, ή 
του φόρου κεφαλαίου, όπως υπολογίστηκε πριν να δοθεί η έκ¬ 
πτωτη, το οποίο αναλογεί, ανάλογα με την περίπτωση, στο 
εισόδημα ή στο κεφάλαιο που μπορεί να φορολογείται στη 
Λα;/.ή Δημοκρατία της Ουγγαρίας. 

6) Στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας: 

ι) Στις περιπτώσεις που κάτοικος της Λαϊκής Δημοκρα¬ 
τίας αποκτά εισόδημα ή είναι κύριος κεφαλαίου το οποιο', 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, Σύμβασης, μπορεί 
να φορολογηθεί στην Ελληνική Δημοκρατία, η Λαικη Δημο¬ 
κρατία της Ουγγαρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων οων 
υποπαραγράφων ιι και ιιι, απαλλάσσει αυτό το εισόδημα η κε¬ 

φάλαιο από φόρο. ' , 
ιι) Στις περιπτώσεις που κάτοικος της Λαϊκής Δημοκρα¬ 

τίας της Ουγγαρίας αποκτά στοιχεία εισοδήματος τα οποία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, και 12, μπο¬ 
ρούν να φορολογηθούν στην Ελληνική Δημοκρατία, η Λαϊ¬ 
κή Δημοκρατία της Ουγγαρίας αναγνωρίζει, ως έκπτωση απο 
:ο φόρο εισοδήματος του κατοίκου αυτού ποσο ισο προς ,το φο- 
ρο που καταβλήθηκε στην Ελληνική Δημοκρατία. ,Αυτη η έκ¬ 
πτωση, εν τούτοις, δεν θα υπερβαίνει αυτό ,το τμήμα του φό¬ 
ρου, όπως υπολογίστηκε πριν να δοθεί η έκπτωση, ,το θπο:ο 
αναλογεί στα στοιχεία αυτά του εισοδήματος που προέρχονται 
από την Ελληνική Δημοκρατία. 

ιιι) Σε περιπτώσεις όπου σύμφωνα με,οποιαδήποτε διάτα¬ 
ξη της Σύμβασης το εισόδημα που αποκτά ή το κεφαλαίο που 
κατέχει κάτοικος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας 
απαλλάσσεται από φορολογία στη Λαϊκή Δημοκρατία, της 
Ουγγαρίας, η Λα;κή Δημοκρατία της Ουγγαρίας μπορεί εν 
τούτοις, κατά τον υπολογισμό του φορου στο υπολοιπο εισοίη- 
μα ή κεφάλαιο αυτού του, κατοίκου, να λάβει υπόψη το απαλ¬ 

λαγμένο εισόδημα ή κεφαλαίο. 

Άρθρο 25. 

ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 

1. Οι υπήκοοι ενός Συμβαλλόμενο» Κράτους δεν υπόκεινται 
... *'_νΤιΑ,ιιτΛΤΛ Κ&άτοίτ τε ©ορολο^ί* 

τ τϊδβ»ϊ<Λτ*ρο »πο τη φορολογώ/ και τις 
επιβαρύνσεις στις οπο'ες υπόκεινται ή με,τις οποίες μπορούν 
να επιβαρυνθούν οι υπήκοοι του άλλου,αυτου κράτους κάτω απο 
τις ίδ>ες συνθήκες. Ανεξάρτητα απο τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 1, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης για πρόσωπα τα 
οποία δεν είνα- κάτοικοι ενός ή και των δυο Κρατών. 

2. II φοεολογια μόνιμης εγκατάστασης την οποία >7^ επι¬ 
χείρηση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους στο άλλο Συμβαλλόμε¬ 
νο Κράτος δεν επιβάλλεται λιγοτερο ,ευνοικα στο άλλο αυτό 
Κράτος από τη φορολογία που επιβάλλεται « «π^ιρητβις 
του άλλου αυτού Κράτους, που διεξσίγ«* τις ίδιες δρασ.ηριο- 
τητες II παοοόσα διάταξη δεν μπορεί να ερμηνευθει οτι,υπο- 
χοεώνει ένα Συμβαλλόμενο Κράτος να χορηγεί σε κάτοικου, 

του άλλου Κράτους οποιοσδήποτε προσωπικές 
χακλαγές ή μειώσεις για φορολογικούς 
σωπικής κατάστασης ή οικογενειακών υποχρεώσεων, τις ο¬ 

ποίες χορηγεί στους δικούς του κατοίκους. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου Ο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 11 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 

12, τόκοι, δικαιώματα και άλλες πληρωμές που καταβάλλον¬ 
ται από επιχείρηση ενός Συμβαλλόμενου κράτους σε κάτοικο 
του άλλου Κράτους θα εκπίπτοντα για τ.ν υπολογισμό των 
φορολογητέων κερδών αυτής της επιχείρησης, με τους ίδιους 
ορούς σαν να είχαν καταβληθεί σε κάτοικο του πρώτου ανα- 

φερόν.ενου Κράτους. , .... 
Επίσης, οποιαδήποτε χρέη επιχειρησεως ενός, ΣυμβαλλΟ- 

ίλενου Κράτους προς κάτοιαο του άλλου Συμβαλλόμενου Κρά¬ 
τους εκπίπτονται για το σκοπο του υπολογισμού του φορολο¬ 
γητέο.» κεφαλαίου αυτής της επιχερησης, με τους ίδιους 
όρους σαν να είχαν συναφθεί με κάτοικο του πρώτου αναφε- 

ρόμενου Κράτους. 

4. Οι επιχειρήσεις ενός Συμβαλλόμενου Κράτους το κε¬ 
φάλαιο των οποίων κατέχεται ή ελέγχεται ολικά ή μερικά, 
άιιεσα ή έμν,εσα. από έναν ή περισσοτέρου; κάτοικου; τιυ άλ¬ 
λου Συμβαλλόμενου Κράτους, δεν υπόκεινται, στο ποωτο α- 
ναφερόαενο Συμβαλλόμενο Κράτος σε καμιά φορολογία ή 
σχετική με αυτή επιβάρυνση που είναι πιο επαχυης α,.ο *η 
«ορολογία ή τις σχετικές επιβαρύνσεις στις οποίες παρόμοιες 
επιχειρήσεις του πρώτου αναφερόνενου Κράτους υπόκεινται 
■τ Ίί τισ οπο'ετ απο ιού ν να επιβαρυνθούν. 

5. Ο: διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, ανε¬ 
ξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 2, σε φόρους κάθε 
είδους και τύπου. 

Άρθρο 26. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1. Στις περιπτώσεις που ένα πρόσωπο, θεωρεί οτι, οι ενερ- 
γειες του ενός ή και των δυο Κρατών έχουν η θα έχουν,γι 
αυτό σαν αποτέλεσμα επιβολή φορολογ'ας η οποία δεν, είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις της αυτής Συμβα.,ης. μ,.ορει, ανε¬ 
ξάρτητα από τα μέσα θεραπείας π'υ προ βλέποντας ,απο την 
εσωτερική νομοθεσία των εν λόγω Κρατών, να υεσε'. την 
περίπτωσή του υπόψη της αρμόδιας αρχής του Συ/βαλλό¬ 
μενου Κράτους του οποίου είνα: κάτοικος ή, αν εφαομο,εται 
γι’ αυτό το πρόσωπο η παράγραφος 1 του άρθρου 25. της 
αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου,Κράτους του ο..,.·ου εί¬ 
ναι υπήκοος. Η περίπτωση αυτή, πρέπει να,τεθεί υπίΟ-η, μέ¬ 
σα σε τρία χρόνια από την πρώτη κοινοποίηση της, πραςης 
καταλογισμού του φόρου η επιβολή του οποίου δεν είναι σύμ¬ 
φωνη προς τις διατάξεις της Σύμβασης., , 

2. Η αρμόδια αρχή καταβάλλε· προσπάθειες αν ,η ένστα¬ 
σή της φαίνεται βάσιμη και η ίδια δεν μπορεί να δώσει ικα¬ 
νοποιητική λύση, να επιλύσει την,υπόθεση με αμοιβα-α ’υμ- 
«ωνία με την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Κρά¬ 
τους, με σκοπό την αποφυγή φορολογίας που δεν είναι σύμ¬ 
φωνη με τη Σύμβασ*. Οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί ε¬ 
φαρμόζεται ανεξάβτα από προθεσμίες στις εθνικές νομο¬ 
θεσίες των Συμβαλλόμενων Κρατών. , , 

3. Οι αρμόδιες αρχές των Συμδαλλό,μενών Κρατών θα 
προσπαθούν να επιλύουν με αμοιβαία συμφωνία οποιεσδήποτε 
δυσχέρειες ή αμφιβολίες που ανακύπτουν ως προς την ερμη¬ 
νεία ή εφαρμογή της Σύμβασης. Επίσης, σε περιπτώσεις που 
δεν προβλέπονται στη Σύμβαση μπορούν να διαβουλεύονται 
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. 

4. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών, μπο¬ 
ρούν να επικοινωνούν μεταξύ τους απευθείας με σκοπό την 
επίτευξη συμφωνίας με την έννοια των προηγούμενων παρα¬ 
γράφων. Όταν κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη "υμφω- 
νίας να γ;νεται μια προφορική ανταλλαγή απόψεων, αυτή η 
ανταλλαγή μπορεί να γίνεται μέσω μιας Επιτροπήν που θα 
αποτελείτα: από αντιπροσώπους των αρμόδιων αρχών των 
Συμβαλλόμενων Κρατών. 

Άρθιρο 27. 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών αν¬ 
ταλλάσσουν όσες πληροφορίες είναι αναγκαίες για ττν ε¬ 
φαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας αυτής ,η των εσω¬ 
τερικών νομοθεσιών των Συμβαλλόμενων Κρατών σε σχέση 
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I* βυς φόρους που καλύπτονται από χψ παρούσα Σύμβαση 
μι μέτρο πο» η φορολογία σύμφωνα με αυτές δεν ε!να>. αν- 
Ιϊβδίτη μι τη Σύμβαση. Η ανταλλαγή πληροφοριών δεν πε- 
β((ΐρΓζ*τα! από το άρδρο 1. Όλες ο* πληροφορίες που 
λβμβάνονται από Συμβαλλόμενο Κράτος δεωρούνται ως α¬ 
πόρρητες κατά τον ίδιο τρόπο· όπως ο: πληροφορίες ποι· συλ- 
λέγονται σύμφωνα με την εσωτερική νομοδεσία αυτού του 
Κράτους και -δα αποκαλύπτονται μόνο σε πρόσωπα ή αρχές 
(συμπεριλαμβανομένων και των δικαστηρίων κα: των διοι¬ 
κητικών οργάνων) που σχετίζονται με τη βεβαίωση, είσπρα¬ 
ξη, αναγκαστική εκτέλεση ή δίωξη ή την εκδίκαση προσ¬ 
φυγών αναφορικά με τους φό*ους που καλύπτονται από τη 
Σύμβαση. Τα πρόσωπα αυτά ή οι αρχές χρησιμοποιούν τις 
πληροφορίες μόνο γι' αυτόν το σκεπό. Μπορούν να αποκαλύ- 
ιΐοον τις πληροφορίες στο δικαστήριο κατά την επ’ ακροα¬ 
τήριο διαδικασία ή σε δικαστικές αποφάσεις. 

2. Σε καμιά περίπτωση οι δ’ατάξεις της παραγράφου 1 
δεν ερμηνεύονται ότι επιβάλλουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κρά¬ 
τος την υποχρέωση: 

α) να λαμβάνει διο-ικητικά μέτρα αντίδετα με τη νομοδε¬ 
οία και τη διοικητική πρακτική αυτού ή του άλλου Συμβαλ¬ 
λόμενου Κράτους· 

6) να παρέχει πληροφορίες που δεν μπορούν να ατοκτη- 
δούν με βάση την υφιστάμενη νομοδεσία ή κατά τη βυνηδη 
πρακτική της διοίκησης αυτού ή του άλλου Συμβαλλόμενου 
Κράτους· 

γ) να παρέχει πληροφορίες που να αποκαλύπτουν οπουδή¬ 
ποτε συναλλακτικό, επιχειρηματικό, βι·ομηχ)«νικό, εμπορικό 
ή επαγγελματικό απόρρητο ή παραγωγική διαδικασία ή πλη^- 
ροφορία η αποκάλυψη των οποίων δα ήταν αντίδετη σε κα- 
νόνα δημόσιας τάξης (ΟΚϋΕΚ ΡϋΒΕΙΟ). 

Άρδρο 28. 

ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Τίποτα σ’ αυτή τη Σύμβαση δεν επηρεάζει τα φορολογικά 
προνόμια των μελών των διπλωματικών ή προξενικών απο¬ 
στολών κατά τους γενικούς κανόνες του διεδνους δικαίου ή 
κατά τις διατάξεις ειδικών συμβάσεων. 

Άρδρο 29. 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΤ 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν επίσημα το ένα 
στο άλλο οτι οι προϋποδέσείς που απαιτεί-το Σύνταγμα για 
τη δέση σε ισχύ της παρούσας Σύμδασα^βχουν πληρωδεί. 

2. Η παρούσα Σύμβαση τίδεται σε ισχύ εξήντα μέρες μετά 
την ημερομηνία της τελευταίας από τις γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι διατάξεις της έχουν 
εφαρμογή: 

α),αναφορικά με φόρους που κατακρατούνται στην πηγή σε 
εισοδήματα που αποκτήδηκαν την ή μετά την πρώτη ημέρα 
του Ιανουάριου του ημερολογιακού έτους μετά το έτος κατά 
το οποίο δα δοδει η τελευταία από τις γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται ,στην παράγραφο 1 αυτού του άρδρου και των 
επόμενων ετών* 

6) αναφορικα με άλλους φορους σε φορολογικέ; πεοιόϊους 
που αρχίζουν την ή μετά την πρώτη ημέρα του ϊα/ι-αρίσυ του 
έτους κατα το οποίο η τελευταία από τις γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρδρου δα δοδει. 

Άρδρο 30. 

ΛΗΞΗ 

Η παρούσα Σύμβαση παραμένει σε ισνύ μένει να καταγγελ¬ 
θεί οτχό ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Το ένα ή το άλλο 
Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση 

μέσω της διπλωματικής οδού επιδίδοντας αναγγελία για τη 
λήξη τουλάχιστον έξι μήνες πρ^ν από το τέλος οποιουδήποτε 
ημερολογιακού έτους που ακολαβδεί μετά την περίοδο των 
πέντε ετών από την ημερομηνία που η Σύμβαση τίδεται σε 
ισχύ. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση, η 2ίϋμί1αση παύει να ισχύει: 

α) αναφορικά με φόρους που παρακρατούνται στην πηγή σε 
εισοδήματα που πραγματοποιήδηκαν κατά το ημερολογιακό 
έτος που ακολουδεί το έτος κατά το οποίο επιδίδεται η αναγ¬ 
γελία της λήξης και τα επόμενα χρόνια· 

δ) αναφορικά με άλλους φόρους σε φορολογικές περιόδους 
που αρχίζουν την ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουα'ίου 
του έτ^υς που ακολουδεί το έτος κατά το οποίο· επιδίδεται η 
αναγγελία της λήξης. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι δεόντως εξου¬ 
σιοδοτημένο! γι’ αυτό, υπόγραψαν την παρούσα Σύμβαση. 

Έγινε σε δύο πρωτότυπα στη Βουδαπέστη, σήμερα. 25 
Μαίου 1983, στην αγγλική γλώσσα και τα δύο κείμενα εί¬ 
ναι εξίσου αυδεντικά. 

Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της 
Ελληνικής Δημοκρατίας Λαϊκής Δημοκρατίας 

της Ουγγαρίας 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΤΛΙΑΣ ΚΑΚΟΕΤ 8ΖΑΚΚΑ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Κατά την υπογραφή σήμερα της Σύμβασης μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ¬ 
νησης της Λαϊκής Δημοχρατ;ας της Ουγγαρίας για την α¬ 
ποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους ει¬ 
σοδήματος και κεφαλαίου οι υπογεγραμμένοι συμφώνησαν επί 
των κατωτέρω διατάξεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της Σύμβασης. 

Άρδρα 5 και 7. 

Σ'μφωνα με στοιχεία που δόδηκαν από την Ελληνική· 
Αντιπροσωπεία, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρδρου 
5, της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 5 του άρδρου 5 
ανταποκρίνονται πλήρως στις γενικές διατάξεις των Συμ¬ 
βάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχει 
συνάψει πρόσφατα η Ελληνική Δημοκρατία. Κανένα κέρδος 
δεν μπορεί να αποδοδεί στη. μόνιμη εγκατάσταση από το γε¬ 
γονός της παράδοσης αγαδών ή εμπορευμάτων, μηχανημά¬ 
των ή εξοπλισμού ανεξάρτητα από το αν η παράδοση έγινε 
από την επιχείρηση ή από τρίτο πρόσωπο. 

Εννοείται ότι ο όρος «τόπος επιχειρηματικών δραστηριο¬ 
τήτων» περιλαμβάνει επίσης και τον τόπο της παραγωγής. 

Σχετικά με το άρδρο 7, όταν ένα εργοτάξιο, έργο κατα¬ 
σκευής ή εγκατάστασης ή συναρμολόγησης συνιστά μόνιμη 
εγκατάσταση, μόνο εκείνα τα κέρδη μπορούν να αποδοδούν 
στη αόνιμη αυτή εγκατάσταση τα Γποία πραγματοποιεί η 
μόνιμη εγκατάσταση από τη δραστηριότητα του εργοταξίου, 
έργου κατασκευής ή εγκατάστασης ή συναρμολόγησης. 

Άρδρο 10. 

Συμφωνείται ότι, δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ των 
διατάξεων της υποπαραγράφου α και εκείνων της υποπα¬ 
ραγράφου 6 της παραγράφου 2 του άρδρου 10 βασίζεται 
στο γεγονός ότι σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νο- 
μοδεσία σχετικά με το φόρο εισοδήματος των νομικών προ¬ 
σώπων. όπως ισχύει κ4τά το κοόνο της υπογραφής της Σύμ¬ 
βασης, μερίσματα που καταβάλλονται από μια εταιρεία η 
οποία εδρεύει στην Ελληνική Δημοκρατία εκπίπτονται 
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Μμς φύρους που καλύπτονται αχό την παρούσα Σύμβαση 
μέτρο το» η φορολογία σύμφωνα με αυτές δεν ε!να>. αν- 

—Ι(| μι τη Σύμβαση. Η ανταλλαγή πληροφοριών δεν πε- 
ριαρ ζεται αχό το άρθρο 1. Όλες ο· πληροφορίες που 
λαμβάνονται αχό Συμβαλλόμενο Κράτος θεωρούνται ως α¬ 
πόρρητες κατά τον ίδιο τρόχο όχως ο: πληροφορίες ποι· συλ- 
λέγονταί σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία αυτού του 
Κράτους και -9α αποκαλύπτονται μόνο σε πρόσωπα ή αρχές 
(συμπεριλαμβανομένων κα: των δικαστηρίων κα: των διοι¬ 
κητικών οργάνων) που σχετίζονται με τη βεβα:ω<ση, είσπρα¬ 
ξη, αναγκαστική εκτέλεση ή δίωξη ή την εκδίκαση προσ¬ 
φυγών αναφορικά με τους φό*ους που καλύπτονται από τη 
Σύμβαση. Τα χρόσωπα αυτά ή ο: αρχές χρησιμοποιούν τ:ς 
πληροφορίες μόνο γι' αυτόν το σκοπό. Μπορούν να αποκαλύ- 
<1ουν τις πληροφορίες στο δικαστήριο κατά την επ’ ακροα¬ 
τήριο διαδικασία ή σε δικαστικές αποφάσεις. 

2. Σε καμ'-ά περίπτωση οι δ’ατάξεις της παραγράφου 1 
δεν ερμηνεύονται ότι επιβάλλουν σε ένα Συμβαλλόμενο Κρά¬ 
τος την υποχρέωση: 

α) να λαμβάνει διοικητικά μέτρα αντίθετα με τη νομοθε¬ 
οία και τη διοικητική πρακτική αυτού ή του άλλου Συμβαλ¬ 
λόμενου Κράτους· 

6) να παρέχει πληροφορίες που δεν μπορούν να αποκτη¬ 
θούν με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία ή κατά τη συνήθη 
πρακτική της διοίκησης αυτού ή του άλλου Συμβαλλόμενου 
Κράτους· 

γ) να παρέχει πληροφορίες που να αποκαλύπτουν οπουδή¬ 
ποτε συναλλ,ακτικό, επιχειρηματικό, βιοαηχίανικό, εμπορικό 
ή επαγγελματικό απόρρητο ή παραγωγική διαδικασία ή πληι- 
ροφορία η αποκάλυψη των οποίων θα ήταν αντίθετη σε κα¬ 
νόνα δημόσιας τάξης (ΟΚϋΕΚ ΡϋΒΚΙΟ). 

Άρθρο 28. 

ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Ή ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

Τίποτα σ’ αυτή τη Σύμβαση δεν επηρεάζει τα φορολογικά 
προνόμια των μελών των διπλωματικών ή προξενικών απο¬ 
στολών κατά τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου ή 
κατά τις διατάξεις ειδικών συμβάσεων. 

Άρθρο 29. 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΤ 

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν επίσημα το ένα 
στο άλλο οτι οι προϋποθέσεις που απαιτεί-το Σύνταγμα γ:α 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβαση ·χουν πληρωθεί. 

2. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ εξήντα μέρες μετά 
την ημερομηνία της τελευταίας από τις γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 κα: οι διατάξεις της έχουν 
εφαρμογή: 

α),αναφορικά με φόρους που κατακρατούνται στην πηγή σε 
εισοδήματα που αποκτήθηκαν την ή μετά την πρώτη ημέρα 
του Ιανουάριου του ημερολογιακού έτους μετά το έτος κατά 
το οποίο θα δοθεί η τελευταία από τις γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται ,στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου και των 
επόμενων ετών* 

6) αναφορικα με άλλους φορους σε φορολογικέσ πεοιόϊους 
που αρχίζουν την ή μετά την πρώτη ημέρα του Ια/.καρίου του 
έτους κατα το οποίο η τελευταία από τις γνωστοποιήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου θα δοθεί. 

Άρθρο 30. 

ΛΗΞΗ 

Η παρούσα Σύμβαση παραμένει σε ισνύ μένει να καταγγελ¬ 
θεί οτπό ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Το ένα ή το άλλο 
Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση 

μέσω της διπλωματικής οδού επιδίδοντας αναγγελία για τη 
λήξη τουλάχιστον έξι μήνες πρ^ν από το τέλος οποιουδήποτε 
ημερολογιακού έτους που ακολοβθεί μετά την περίοδο των 
πέντε ετών από την ημερομηνία που η Σύμβαση τίθεται σε 
ισχύ. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση, η*Σύμβαση παύει να ισχύει: 

α) αναφορικά με φόρους που παρακρατούνται στην πηγή σε 
εισοδήματα που πραγματοποιήθηκαν κατά το ημερολογιακό 
έτος που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο επιδίδεται η αναγ¬ 
γελία της λήξης και τα επόμενα χρόνια· 

δ) αναφορικά με άλλους φόρους σε φορολογικές περιόδους 
που αρχίζουν την ή μετά την πρώτη ημέρα του Ιανουα'ίου 
του έτ^υς που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο· επιδίδεται η 
αναγγελία της λήξης. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι δεόντως εξου¬ 
σιοδοτημένοι γι’ αυτό, υπόγραψαν την παρούσα Σύμβαση. 

Έγινε σε δύο πρωτότυπα στη Βουδαπέστη, σήμερα. 25 
Μαΐου 1983, στην αγγλική γλώσσα και τα δύο κείμενα εί¬ 
ναι εξίσου αυθεντικά. 

Για την Κυβέρνηση της Για την Κυβέρνηση της 
Ελληνικής Δημοκρατίας Λαϊκής Δημοκρατίας 

της Ουγγαρίας 

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΤΛΙΑΣ ΚΑΚΟΕΤ 8ΖΑΚΚΑ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Κατά την υπογραφή σήμερα της Σύμβασης μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ¬ 
νησης της Λαϊκής Δημοκρατ;ας της Ουγγαρίας για την α¬ 
ποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους ει¬ 
σοδήματος και κεφαλαίου οι υπογεγραμμένοι συμφώνησαν επί 
των κατωτέρω διατάξεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της Σύμβασης. 

Άρθρα 5 και 7. 

Σ'μφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από την Ελληνική 
Αντιπροσωπεία, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 
5, της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 5 
ανταποκρίνονται πλήρως στις γενικές διατάξεις των Συμ¬ 
βάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχει 
συνάψει πρόσφατα η Ελληνική Δημοκρατία. Κανένα κέρδος 
δεν μπορεί να αποδοθεί στη. μόνιμη εγκατάσταση από το γε¬ 
γονός της παράδοσης αγαθών ή εμπορευμάτων, μηχανημά¬ 
των ή εξοπλισμού ανεξάρτητα από το αν η παράδοση έγινε 
από την επιχείρηση ή από τρίτο πρόσωπο. 

Εννοείται ότι ο όρος «τόπος επιχειρηματικών δραστηριο¬ 
τήτων» περιλαμβάνε-ι επίσης και τον τόπο της παραγωγής. 

Σχετικά με το άρθρο 7, όταν ένα εργοτάξιο, έργο κατα¬ 
σκευής ή εγκατάστασης ή συναρμολόγησης συνιστά μόνιμη 
εγκατάσταση, μόνο εκείνα τα κέρδη μπορούν να αποδοθούν 
στη ιιόνιμη αυτή εγκατάσταση τα Γποί* πραγματοποιεί η 
μόνιμη εγκατάσταση από τη δραστηριότητα τοο εργοταξίου, 
έργου κατασκευής ή εγκατάστασης ή συναρμολόγησης. 

Άρθρο 10. 

Συμφωνείται ότι, δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ των 
διατάξεων της υποπαραγράφου α και εκείνων της υποπα¬ 
ραγράφου 6 της παραγράφου 2 του άρθρου 10 βασίζεται 
στο γεγονός ότι σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νο¬ 
μοθεσία σχετικά με το φόρο εισοδήματος των νομικών προ¬ 
σώπων. όπως ισχύει κ4τά το νοόνο της υπογραφής της Σύμ¬ 
βασης, μερίσματα πο» καταβάλλονται από μια εταιρεία η 
οποία εδρεύει στην Ελληνική Δημοκρατία εκπίπτονται 




