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Σποπ6s τoδ Σωματεfoυ τo,jτoυ εΙναι,: α) 'Eν γdνει, τ\ πρoαγωγli ιαC δ

συντoνιoμ6s τδν Σπoυδδν Nοτιoανατoλuxis trriριjπηs θν 'Eλλdδι. β)'Η
'ι', a ξ a 
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πρoαγωγτj τδν δπ6 τfrs Διε$νoδ5 'Eνιioεω5 Σπουδδν Nοτιoανατoλtχηs

Eιiρι,6πη5 πρoγραμματιζoμdνων δυε$νδν θρευνδν. γ) 't o'jνδεoι,s τδν

'τx,ιrirr, ξπνoτηψ6νων, τδν &οxoλουμdνων περ., τd $dματα τfrs Noτu'o-

αyiioιι,xfrs Eιiρι.,iπηs μετc{ τfrs "Δι,ε$νoδ5 'Eνιioεωs Σπoυδδν NoτLoανα-
/

.-:ζoxιNfrs Eiρι.6πηs,' κα( 'δr,,θiηρτημ€νων 
Ln τα'3τηs δργανιoμδν nαd

θπιτρoπδν. δ) 'Ι1 ouμ$ετοxf τδν 'Eλλriνων tπιoτημdνων ιιαi eis &ιιαs
δι,εsνεis δργανιioεuE tπιοτημc,νιlι,οδ xαραxτfrρo5, πλfν τis Διε'$νοδs

'Ξνιjoεωs Σπoυδδν }Toτuoανατoλuxfrs Eiριiπηs (ofoν f Διε$νiE 'Ξνωoιζ
'Ιoτoριxδν 'Eπιoτnμδν, '\ 

Δυε$νfis U}γιJσιζ Bυζαντι,νδν Σπoυδδνr. τ]

Ι]NESCO, xλπ. ) .

''. ^ -oνΑO$QOV J =

Td {ργoν τοδ Σωματε(oν oυντελεiται α) δι,'αιJτoτελδν δημoοιευμdτων

'' n- - t οη αλλων εxo6oεων, β) δυd τfrs δργανι.6oεωs θπuoτημoνιxδν dναNοινο3oε-

0)Vr txsdoεων, διαλdξεων, tπιoτημoνιxδν oυμποofων fi εr,i τηs συμμε-

τoxis εis τoιαιjταE θπδηλιiσεts, γ) δu,'Ιδριiοεωs_ θπLστημoνLxoδ x6ν*'

τρoυ lηαi &ντνoτo(γoυ β ιβλιo$τixηs, δ) δι,d παντds &λλ-,υ τρ6πoυ, δο.' s

ffoειε xρu.$fr πρ6oφoρog πρds εioδωoιν τoδ Eργoυ τoδ ΣωματeCoυ.
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"Αρsρoν 4o}

Tαπτ ι,xd μdιη τoδ Σωματεf oυ γf νοντα ι. δεπτof θ'πιοτriμoνεs θνδ ι.αφερ6_

μενoι δι, d τ&s Σπoυδds τis Nοτιοανατoλ νγΛs Eiρι-6πηs lηα( θγγρdφoνται

εis τfν διiναμυν τoδ Σωματει1oυ xατ6πι,ν &πoφdοεωs τoδ Διoυxητιxoi

συμβoυλfoυ, τδ ιiπoδεfξευ δrjο τoιi}ιd1Lστoν μελδν τoδ Σωματεfoυ'

'Eπfτuμα μdλη dναxηρ6oσoνταυ "Eλληνεζ xα( ξdνoι θπι,οττiμονεs παρα-

ox6ντεs οπoυδαfαs rjπηβ εo(αs ειζ τ6ν τομdα τoiτoν τis Erjoι-6πηs $'

oυντελdοαντεs ε ιs ττiν πρoαγωγτiν tν γdνει τδν Σπουδδν "is Noτιoαν'7-

τoλιπis Eiριiπηt,
"Αρ$ρoν 5οΞ

Td μdλη τoδ Σωμα τε(ον δuxαιoδνται, νd dπoxωρτjoωoι,ν α'iτoδ θλευsdρωs,

δταν ζηττiοωo ι, τoδτo θγγριfφωs . 'ΙΙ dπoχι-6ρηo ι. s δdoν νd γνωοτoπo uiτα ι

τρεis τoriιιiitστον μiναs πρ ( "6s 
λfiξεωs τod λoγι.οτιxoi 3τoυs nα(

Lox{ει. δι.d τ6 τdλos αιiτoδ. Els ττiν 'llαταβoλτiν τis εioφoρδs αiτδν

εljodνoνται δι'δλ6πληρoν τd λoγ υoτνx6ν ξτos '

"Αρ$ρoν,5oΞ

T6 Δι,oL?tητι.x6ν Συμβoιjλιoν &oπεi τr{ν πει.$αρ xtnrtν θ6,oυo(αν ξ,πi τilν

μελων τoυ ιωματε(oυ. Πει,$αρχ νn6' παραττι1ψατα τoljτων, xα$'δν θπι,βιfλ-

λoντα ι α [ xdτω$ι, Nυρι.ioε r, g , εΙνα ν τ6 δξis 
'

1) Πδoα δπd τοδ μdλoυs τoδ Σωματε(oυ πορdβαouE τδν δuατdξεων τoδ

Kαταoτατιπoδ {i τδν dπoφdοεων τoδ Διουnnτνιoi Συμβoυλfoυ'

2) Πδoα θνdργεια ii oυμπερι'φoριf τοδ μdλουs βλdπτoυoα ii $dτoυoα θν

dμφ ι β 6λφ τιf oυμφdρoν τα τoδ Σωματε f oυ '

1)'ιΙ μf θxπλfρωσti.δr,iπoxρει6oεων του θν γdνει δs μdλoυs τoδ Σω-

ματεf,oυ, θφ'δοoν αδτη or]xf &παξ Eιαβε xα3ραν

Κατd τδν παραβατδν

α)'Ξπι1πληξυs τoδ

διiναντα ι νd θπι,βλη"$δοιν ,i dπ6λoυ$oι xυριioε
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Tρ6 πdοηs θrι,βoλfrs πυρι.6oεωs xαλεiταυ τ6 μdλοs εiE dπoλoγfαν' τd'o-

οoμdνηg α,3τfr ε11ι6γoυ πρds τoδτo ποοΦεομι1α5. 'T{ πει,$αρxυNτj θ6oυoiα

:ηατd τδν μελδν τoδ Δ. Συμβoυλfoυ &oNεtται δπ6 τfrs Γενυlιfis Συνελειj-

σεωζ.Πει$αργνnd,παραπτιiματατδνμελδντοizr..ΣυμβουλfoυeΙναντ6'
αιiτci δs &νω διd τ:i μdλη τοδ Σωματε(cυ 4ναφερdμενα, 'Ωζ xυρι'6oεr's

ιατ6' τδν παραβατδν μελδν τoδ ι. Συμβουλ(ου θπιβdλλoνταυ: α) 'Eπ(-

πληξι g. β ) Δr.αγραφτj tπ τδν μελδν' τοδ ι ' Συμβουλf oυ '

"Aρsρον 7o]

1.6' τcιlιτνy'6, μdλη παταβdλλoυοr,ν δs δυNαfωμα θγγρα'ρis παf δs iτηο(ctν

τα14τιπfrν oυνδρoμ{ν ποoi δριζ6μεν α ξnd'aτaτε δπ6 τοδ Δ' Συμβoυλfoυ'-

Td Lτε(τνψα μdλη δdν,3πoxρεοδνται. εis xαταβoλrjν δι,tιαυι'iματo5 θγγραφηs

fi θτηοfαs oυνδρoμfrE. Ι'd' τα'ιιτνNd' μdλη λαμβdνoυoι' δωρεdν τd δημοoνε'3'-

ματα τoδ Σωματεfουo

"Αρsρoν 8o]

u τoi Σr:ματε ιicυ εΙνα υ τd' δ ιxα ιι^1ματα tγγραφηs ' α i

αi τδν τατιτν,ιiιν μεirδν, αi πρoαt ρετνν''^:i ε[oφoραf ,

ξτfiοναν συν-

tπυ 1oρηγτioε u s

ε ioπρdξε r. s ξι
μdρoυs τοδ Δημοof ου, διυρεαf , Nληροδoττjματα πα f α i

πωλfoεωE δημoοt,ευμdτων τoδ Σωματεfου'

"Αρ-$ρον 9oΥ

'H 'Τ!πντρoπ{ δdν δdναται, νd ,llποNττ]οη dπ(νητoν περtoυοfαν θξ θπαx$oδs

αiτfαs &νευ dπoφdοεωs τfrs Γεν ι,xis Συνελειioεωζ. 'ΙΙ 'Ιπι'τρoπd δdν δd-

ναται νd .j'πoδεx$fr Nληρoδcοfαν ii δωρειiν δπd δρoν &νευ cιπoqodoεωE τfrs

Γεν ιιfrs Συνελει1oεωg, λαμβανoμdrηs δ ι. 'dπoφdσεωs τοδ iμf oεos τoriιdxι-

στoν τδν μελδν αriτfrE. 'Η δπd τfrs 'EπιτρoπfrE dπoδox{ πληρoνoμ.,αs τ(-
νεταυ πdντoτε ψ€ τ6 εiεργ6τημα τfrs &πoγραφiE' Kληρoνoμι1αυ' χληρoδo-

ofαι, δωρεαιi δπ€ρ τis 'Eπιτρoπfrg ξπ( δριoμdνφ onoπ$ τελoδoιν $π6

iδι,αιτdραν δυαxε(ριoιν θντ6s τoδ πρoijπολoγιoμoδ τηE ' αi τυx6ν δd

πρ6ooδoι αi πρoερx6μεναL θξ αriτδν διατfsενται &

r4#
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τoδ δι,α$6τoυ +\ τo; δωρητoδ δρoυs. Πdoα dπ€ρ τis 'Eπιτρo-

δdoν νd εΙναυ θπιiνυμos.

"Αρ$ρoν 1οoΥ

'O εiοφdρων εis τd Σωματεioν ποσ6ν &νω τδν δραxμδν e'[noot χtλtd-
δων (eο.oοο.-1 &νlxηριiοσεται, δωρητlis αι]τoδ, δ εioφdρων &νω τδν

δραxμδν δNατdν xι.λιdδων (lοo.OOo.-) εiiεργdτη5 x'f δ εloφdρων &νω

τδν δραχμδν πενταπooιiων xιλυdδων ( lοο,OCΟ.-) μdγα5 ειiεργdτηζ.

ΔΙOΙKΙTTΙKON ΣΥΙιBCΥIιΙON

"Αρ$οoν 1 1 
οΙ

T6 Σωματεioν διοι,xεi θννεαμελdE ΣυμβοJλιoν, θπλεγdμενoν μεταξ'j

τδν μελδν &ν{ τρυετfαν ιiπ6 τis ΓενιNfrs Συνελειjoειυζ. 'Ι{ &νευ δεδι-
παιoλ γημdνηs αiτfαs ii &νευ dδεfαE τ,:δ Δuouπητιxοδ Συμβουλ(oυ

ουνεxτj5 ξ.πi Eι, μfrναs &πoυοfα Συμβoιiλου τr.νds &'π6 τds oυνεδριdoει5

τoδ ΔυoLuητιNoδ Συμβoυλ(ου iooδυναμεi πρ6s παραfτηoυν, ijτιs λcγf-

ζεταu oυντελcυμdνη, &φ'δs τ6 ιιoι,Nητιx6ν Συμβo'jλι,oν dπoφαotoη περ(

αιiτis nαC &ναγραφfr τoδτo εis τ6' 'Πραlιτνnd. τoi Συμβoυλ(oυ.

."Α ρ.$ρoν 1 2o}

Td ΔLoL14,ητι,π6ν Συμιβoιjλιoν tnλ'€yεl, μεταξιj τδν μελδν α,3τoδ τdν Πρd-

εδρoν , τ6ν 'Αντυπρ6εδρον , τ6ν Γεν ι,rι6ν Γραμματd }' 't4α( τ6ν Tαμfαν

τoδ Σωματεfoυ' 
,,. ^ .-oν

.οΓΙρ6εδρosθxπρooωπεiτ6ffi-oτι,xδEnα(θξωο(nωsθνι,j-
πLoν πdoηs dρxδs ( δ ι,xαoτυπfrs fi ει, oντLητι.πfrs) , oυγNαλεi τοιjs συμ-

βοr5λουs ε[s ουνεδριdoεr,E nα( τ'μdλη εis γεννn6.: oυνελεljoειζ, πρo-

εδρειiει τodτων, δι,ευ$rjνει, τds oυζητfoει.ζ, δπoγρ{φε ν 'c!ι πραNτν'n6'

ιιαt τ{'ντc:'τ6' Ξγγραφα τoi Σωματε(ου, θντ6λλεται ττiν πληρωμτiν τδν

δcιτεανδν, oυμφι6νωE πρ6s τis ΦηΨuo$εfοcιs iπ6 τοi Συμβουλfcυ πνoτζs-

σεts Nι:f δπoβ jιLει εis ττiν Γεν. Συν6λευor,ν τδν ψe7'ily,'{x$εοιν τ$

6.t
δπd τoδ Σωμα τεCoυ πεπρcιγμdνων .

$-'ι$ Λ



'o'Jντuπρ6εδρos dναπληρoi τdν r1ρdεδρoν xωλυ6μενον ii dπdντα xαd

τoδτoν τd πρεoβιiτερoν μdrο5 τοδ Συμβοl;λ(oι.l, πλτ]ν τoδ Γενulιoi t

Ι

' ', τoδ Tαμf oυ. 'O Γεν υx6ζ Γoαμματειis, βοη$οιjμενos δπ6 ιΙ'oαμματεωs yL1L τoυ Ι1μLoυ. U ΙενLχoS ΙJι-ΙPΨιrtLυSl Pυrl1:Ι 
\

τoδ θπr,oτημoνuποδ Δι,ευ$υντοδ τοδ Σι,lματε(ου,. oυντcoοεl, τc πρ",lητυnd'

τδν oυνεδρ ιδν τoδ Συμβoυλ(ου nα'C τδν Γεν ι,πδν Συνελε,joεων τδν μελδν
nαt τt θγγρ;lφα τοi Σωματε(oυ, συνυπoyρdφει μετd τoδ Πρodδρoυ τd'

πραnτντιd, τ6, θγγραcpα ,ια( τυ!ζ θντoλds πρ6s πληρωμfνl ττll3εi τ6 μη-
τρQoν τδν μελδν yιαi βυβλfoν τδν εiοερxoμdνων nα( θξ:ρxoμdνων θγγρ,f-

φων nα( iγευ ττiν οφρcιγΓδα τοδ Σωματεfoυ. 'O Tαμfcls εioπρdττευ πδν

ξooδoν τοδ Σωματεfoυ, tνερ.1εi πioα.,, θντoλfr τoδ Πρodδρου πληρωμliν,

lιρατεi ταlιτνn& β ιβλdα θo6δων τι ( θEiδων, δs lια( τfrs περ ιουofαζ τoδ

Σω1ιατε f oυ. 'Υπoβdιιε υ Τ\ctτ'ξτaζ εi s τdν θλεγ1o.ν τοδ Συμβoυλfoυ λογα-

ρι,αομ6ν τfrs Nαταoτdoειυζ τοJ ταμεfoυ τια( εis τ6 τdλos ξlιdοτoυ Ξτoυs

λ6γoν τfrs δLαχειρfοεωE αriτoδ. T6ν Tαμfαν ξπ6ντα fi xωλυ6μενoν &ναπλη-

ρο; Eτερoν μdλos δρι.ζ6μενoν παρi τοδ Συμβoυλfoυ, οiδdπoτε δμrs δ

Πρ6εδρos. 'ομοfωs δ Tαμfαs τηρεΤ παρi rραπ€en λογαρυαoμ6ν, παP'Φ

πατα$6τει πdν ταμει.αx6ν riπdλoLπoν δπερβαiνoν τ6 πoo6ν τδν δdxα χt-
λ-ι.dδων δραxμδν.

"Aρ$ρoν 1 4oΥ

Ed Συμβo,jλuoν oυνεδρ νξιξευ τi:14τuxδs μdν ilταξ τοδ τρι.ιιliνoυ , ξ.nτ6'xτωs

'δ6 δodNι.s iig.ι, πρfνει. &νι:γπαioν δ nρ6εδροs s' iisελον ξητfiaει. τoδτo

διiο τοiλdxιστcν τδν μελδν αi]τol. Toδτo εδρfοxεται, θν dπαρτf,; L3ν

τ6' παρdντα μdλη εΙναυ πλεfονα τδν dπ6ντων, α[ δd &τoφd'oειE λαμβd-
νoντα L τ1ατ'&πdλυτoν πλειoνoΦηφ(ciν τδν παρ6ντων.

"Αρ$ρον 1 5ol

T6 Δι, oυ14ητυπ6ν Συμβοιjλυον δυoρfζει, 'Eπι,οτημoνuπ6ν Δυευ$υνττjν δs

ιαC τ6 λoιπdν πρoσωπντι6ν τοδ Σωματεfου.

Td τfrs δι,oι γtητυιfis διαρsρι6oεω5 τoυ ποoσωπ νno6 τoδ Σωματeioν

ρ(ζoνται δu'&πoφdοεωs τoδ Διot,νιητνxo6 Συμβoυλfoυ.

,i.,b Φtr



'" l iιlit 
5

I

0]K0Nο1VΙΙτζ0Σ LΔΞΓΧοΣ

"Αρ$ρoν 1 5oΥ

'O Hιεγxos τfrs οiNoνομr,πfrE δυαxει,ρfοεωg &roφrρ6μενοs εis πd'ντα τi
πραγματoποuη$dντα ξocδα nα'( τds πηΥdζ α'3τδν δs'xαf εis τds πραγμα-
τoτtoι,η$εfoα6 δαπdναs διενεργεiτcl L 1λατ"lτcg δ1,' τfrs 'EEελεγxτνn6s
'EπιτρoπfrE, fi", g &πoτελεΓτα ι, ξn δf o θλεγlιτδν θπλεγoμdνων δπ6 τfrs

\ a l-- 
- ' 

A 2^ l ρΓενι,xηs Συνελεrjoεω5. 'ΙT Γενulιτj Συνdλaυor" ζ δμoσ μετi των τατLτ Ly.ων

, θλεγπτδν tτιΧ€yεL γLαf δ6o &ναπληρωματL τιo6s,
\ι ^2 Q ι . - 1 .
|\ Δdxα τiμdρα ζ fiρo τηs ημεραs ουγxλfoεωE τfrs Γενι,xis Συνελειioεω5 τ(-
\ι'\$ενται εis τrtν διdsεoι,ν τδν θλεγπτδν τd' ΓιραlιτυNξ' τisν Συνεδριdoεων

τοδ ινoL}ιητνl^'o6 Συμβουλfoυ nαi τilν Συνελειioεων, τd 9r,βλfα δια1ε Lρ(-
σεωs ncι( tν γ6νεu πdν στotxεioν dναγxαιoδν εis α'jτo'js διd τ6ν δι,-
ενdργεuαν θλ€γxoυ. O,l θλεγxταf ο'υντdοσoυσ ν yραπττ\ν τijν θx$εουν αri-
τδν, {iν δποβiλλουotν εis τrfν Γενι,πi{ν Συνdλευo'ι,ν.

. 'O iooλoγι.oμ6s nα(, dπoλογr.oμ6s ξlιξ'oτου 3τουs δs τια( λ ξx$εoL s τfrs
'E6ελεγxτνn6s'Ξ'lτιτρoπfrE ι}πoβdλλονταL δπoxρεωτιπδs πρ6s ξιnρLσLν
εis τliν Γενι,πτjν Συνdλευoι,ν τδν μελδν θντ6s τρι,μ:{νου &π5 τis λfζεωs

t-t,τoυ oL}4oνoμL14oυ ετcUs.
ΓΞ:NΙΙ.ΙH ΣΥ}LLΛΙYΣΙΣ

"Αο"}ρoν 17o]

't Γενιxτi ,Συν6λευou E τδν μελδν t'nΙ'€γεν τd μdλn τοδ ΔLoLχητυxoδ Συμ-
βoυλfoυ xα( τ6s 'Eqελεγπτνκis 'Eπιτρoπfrs, &ναxαλεΤ, xα( &ντιxα$uoτ{
ταiτα δui μυοτνnis Φηφoφoρfαs. 'Aonεt τ6ν θλεγxoν τια( τ6ν θπoπτεfαν
των 6ργαοι.δν τfrs Δuoιxτioεωs. '1γxρ(νει, τ6ν ioo'λcγιoμdν. 'Eλdγxευ τr1s
t2απoφασεLs τoδ ΔLoL?{ητ υγιoi Συμβcυλfoυ. 'ΑπoΦα(νετα L τcερ( '6s δι,αγρα-
φηs των- μελων, μεταρρυ$1-ιfζεu i1 τρoπoπο νεΤ τ6 Kατ: στατν'n6ν nα(, Υενt_
,δζ, δs &.νι.6τατoν lια( u.υρfαρxoν oδμα , &πocραo(ζεν περC παντdζ $6ματo5,
μ{ δπαγομdνου ξ'yι τοδ N6μου fi ξn τοδ παρdντos Καταoτατυnoi εis τ6
dρμoδι6τητα &ιιotl δργdνoυ.

JιL
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"Αosooν 1cοE

'Ι1 Γενιxτj Συνdλευουs oυγxαλεiτιιυ δπ6 τoδ Προdδρου τατ1"τιxδs μdν

νdC(τ'ξτas nα( θντis τοδ μην6E Ι1α f ου, tnτdτιτωE δd δοιixι s πρ f νε r,

dναγπαi:ν τ5 Δ LaLuητνn6ν Σrμβoιjλuον ii fi+ειε ζητf'oεr, τοδτο τ6 ι/ιc
τδν τατtτuπδν μελδν δι 'θγγρdφου α iττiοεωζ, &ναγραφorjοηs κα( τd ουζn*

τητ€α $dματcr. '}Ι οιiγxληοι5 τis Γενι.lιfrζ Συνελεljoειυs γ(νεταL δυ'dτο-

μυxδν πρoοπλrioεων Jιναγρl,,oουoδν τdν τ6πον Nc':i χρdνον τis Συνελειjoε-

ιnζ, δs y'α( τξ' ουCnτητξα sdμcιτι: lια( '1ποοτελλομdνων τ-,bχ''jΧ.tστoν δξια
(lc1 iμiρα S πρ6 τfrs ,iμ.ρcl-ιηνfαE τfrs Συνελε'jοεωζ '

'Αρgρoν 19o!

Αι &ποφc?oεug τfrs Γενιxfrs Συνελειjοεωζ λoμβ{νoντα L nατ 'dπd,'υτoν

πλει.ονοι}.,ηφfαν τδν παρdντων μελδν. 'Ι1 Συνdλευοus $εωρεT,ται. θν dπαρ-

τ(q, δ"", ττα'ρ(-aταξαν, 'ι1ατ' αriτdν τ6 τρ f τoν (ι /z) τδν τα1λτυxδν μελδν

τoδ Σωμα".7offiu θxπληρωodντων τds ταμευαndζ πρds τοδτο δποxρει,i-

σεts των. Ιuid θπιτευx$εioτs dπα ρτCαg oυγxαλεiται. νdα Γενι.πτj Συν6λευ-

σLs θντds δuτιΙl (B) liμερδν &π6 τfrs πριΙ,τηs &νευ &ποoτολfrs νdων πρoσ_

ιλfοεων nαC 1li τi α{τd $dματcι. 'ΙΙ Συνdλευοr,s αδτη εδο(oxεταν tν &ταρ-

τ.(q, ξ6ν παρ(oτα'τcυ θν αδτfr τοιiλiiLστον τ6 τ€ταρτον (ι/+) τoδ διcυ
t^t. ''α.ρLi}!-toυ των τ.1ilτLχων ,ι::L θxπληρωο{';τιυν τ6,ζ ταμειcixis πρ6s τoδτο

q'',;Ι:\. , ^- '--., 
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B ποirrj τiμερδν, &
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παo.]υσLα τ')υ π€ψπτου (ιi-> ) τoιjιdxLστoν τcυ rγΟτου δζ dνω &ρ usμιoυ

μελδν. 'Ef ν δdν εδoε$fr iν ('παcτ(q γ"η ( λ τρtτη αUτη Συνdλει.,oι, ζ συy_

].tι:ι2ιtiταυ νdα τou:ιjτn tντ6E 6nτ{l (8) τ6 πο'rij τiμερδν, &νευ νdαζ

προoπλτioειυs nα'( μ€ τ4 ctilτd '9dματα , ii", s sεωρεiτα ι. θν &παρτ(q dνεξαρ_

ττjτω6 τοδ ilριδμoδ τδν πcιρ6ντων tν αι}τfr ιbs iiνιυ μελδν. ΙΙρ6s λfrιΙ,ι"ν

&πoφdoειυE περ( τρcπoποιτioεωs τoi Kαταστατνlιoi $, δυαλιioεωs τοδ Σω-
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μελδν αιiτoδ xc:f i πλει,ονcΦηcηfα 3/,| τδν παρ6ντων. 'Απdφαοιg θπf οd_
,trt:ματoζ μη αναγρα(ρεντoS εν "η riμεοno(α δυcιτdE'εr, εζν:ι. &xυρcs.

TPοΠ0ΙΙ0ΙEΣΙΣ KΑtΙΣTΙf1Ι{OΥ κtΙ ΔΙtΛΥΣΙΣ

"-ιiρsοον 2Oo]

Πρι5s ιfrΦι,ν &ποcοdοειυs ".ρr τDc;oποulioειr.l5 τοδ Kατα στατι;ιοJ {' δυ::λιj-

σεωζ τoδ Σωμcι τε(ου &πα uτεiτα ι, 'i παoουo(α τcδ τ1μf oεοs τοri)ιixι στcν

τδν τατιτυπδν μελδν , fi δ€ oΧετνnτi dπ6φαoυ s λαμβdνετα ι. δ ud πλε t oνο-

Φnφfαs τδν τρuδν τετdρτων β/4) τδν ,ιαοdντιυν μελδν.

"Αρ$ρoν 21 
oΞ

Td Σωματεiον δuαλrjετα u δι.d τοιjs θν iiρ$ροus 1Ο5-105 τcδ '!,oτυNο6

Kι6δ ι,xοs nα( τois σ)GτυποiE νdμ9 ι. E lν:coερcμ,dνουE .λdγcυs'. 'Eν περ L_

πτιioεu δι,αλι5oεωg τοδ Σωματεfου i ΙlερLoυσrα αι}τcδ περL €ργεταr, αι}τc-

διπα(ωs εis ττiν θν Θεοοαλ. νflιη δδρε,jουoαν 'Ξταιρfαν ΙνΙαxεδoνι,xδν

Σπoυδδν δυi τoιis οπoπoιjζ τoδ "'Ιδρι1μcιag6 }Ιελετδν τfrs Χερocντ]oου

τoδ Αtμου''.

ΣΦΡiΓΙΣ

",1o$ρον 22oE

T6 Σωuατεiον Ξxει iδfαν o,ρραγiδα φdooυo:'ν nυγι)νι,πδs ττiν θπυγραφliν

'''Eλληνυxfi 'Τιτυτρoπτj Στιoυδδν 1{οτuοανατολuxfrs Eijρ6πηs'' .

π i s πiοcιν πε ρ (πτωo ι,

xoδ θφαρμ6eoνταL αi
τδν σχετυxδν ν6μων.

TEΛΙKi,Ι ΔΙj. TΑΞΙΙΣ
', ' ^ ^-cν.e,βi,Qoν Ζ) =

ν μri πρcβλεπoμdνην bτ6 τoδ παρ6ντοs Κcιταaτα.τυ-

$r,;$
σχετ νια( δ ι ατ,iξε ι, E τoδ ' λoτυxoδ κιiδ Ly'oζ 14α
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"Ιρ$ρoν 24ol
td παρ'5ν Kατci στ.!τι πdν ' συγ"'l'εf ti.ενον ξt εilηooι τεoo,iρων (z+)
τf$εται θν Loγι3υ tιπcζ τis τiμdρ::s τfrs 4,ηcρfoεω5 αι]τοδ.

',jjν 'i$fν:lιE τfi 12η 'Ιανoυαρfoυ 1973
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