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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ KY8EPNHΣ~OΣ
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

εΝ Α8ΗΝΑΙΙ:

ΤΗ, 1 φεΒΡΟΥΑΡIΟΥ 1818 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΑΡIΟΜΟI: ΦΥλλΟΥ

23

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΙΟΜΟΙ

ίΝ. 866. Περι 'ι'ρο ..οr.οιΤΙσεω; 812,1,άξΖΙdν 'I'~νων -:oj Ν-Δ.

327111957 ιι..ερΙ σ:w:άσιω; 'OFizvt:rίIoo~ 'Aσ~:...ώ·1
Σ:ΙjΜI'lωνlων θ!σ:rΖλονί~'Ij; (ΟΛΣθ) ", ώ;;~οr;i)

"Ι;H'Ij~ίν j~lUSI Χ2Ι τ-ίj; Χ2'1" ~ρ~ΡO'1 :22 'OUtOJ \1:.0
ΎΡ2φείσ'lj; σ:ι;ι.~:Zσεω;· Χ2Ι ~λλω'l 'ι'ι'ιών 3ΙHά';:,ω'I.

ΔΙΑΤΑΓ.ΑΤΑ

104. Πιρι ~ι.OλIMiί ΧΖΙ alar.ι.'l'tXOU &'1'0:.1;, ~r,ρισl~ν 61
c~fIt)y, e.r:r'2φ~)·I, με';"Sπ.ρGrφώ'~. YOΙ,I,φeω;, a:aιωr

"('11; ΧΖΙ 'l't:J:r,,I,:x.ώ'1 ~:1'χ~'ί:l'εω'l 'ι'ών ~",ών .ών rJ7!r
'λείων Mi.π); Γε"/ιx.~; 'Ek::213ε~:ι'&ωΙ;. • ••••••• ~. 2:

Ν ΟΜΟΙ
(1)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡlθ. 866
ΠεΡI τροπσποιήσεως διατύ.$εών τιl'ων τοϋ Ν.Δ. 3";:!1/

1957 ιιπερΙσυσιύ.σεως 'O!!;'αι'~σμoυ ΆσllκιίΊι' ~'υί';:(ΙΙ"
)'ωlψυν θεσσαλονίκης (ΟΑ,ΣΘ)", (;ις ΤΡΟ;ΤΟΙΙΟΙη {)έι'

Ισχύει και της κατ' αρ{)ρσν 22 τ.>ύιου ύπoϊρaιιεί~HΙ:;!

συμ6άσεως και αλλων t!1'(7)v διαI·ί~εων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψ'ιjφl:rάμ.ενο: ό;ι.Οl'ώνω; J.ι.ε,α: τ·η; Βο:ιλYj;, ΠsφΖσ:12u.ε'l:
. •AΡ'~ρoν 1. .

Ι.Δι" Πρ. Δ/'Ι'οc; $1" :%;.χ1; έκ.3ι3(,1;.ι.e·lc:ι, ..ρο,άσε: 'tcG
ι Ι'-ο:ιρ"Ο· Σ ,., - Ν ', .. ,:.ι :.ΙjΥ.ο~νωv,', ", ".2'1'0..ιν εισΊΤ{Ίj:rεω; ..0:.1 1 O\J.~Xo;)

θεσσ:%λσ'lί~rι;, έΠΙΤΡέ~; ,~t '1"2 i;:tm2..9~i)·1 :%ί π.Ό 't-oi) OA~Θ
i":J-~-t ') , " , ,,, τ.......,..~ o:.ιμε·)~I ,~,ω-- _?ι;;ι:.ιJ<.2ι ΎΡ2ΙΨ-2Ι 'λ.2Ι ειjί o:ro') εΙΊ2Ι

a-IXjλozi'o'l να 3"μt/):it"·-r.~ο~'1 νέχι '~Ι·:l.i:ί ..α;t. Ή Κ1"Ι'α τό ;;:OΊj

"(~:rμ"ο·, i:::<'φΙ'J1 ε:l1iΎ~1ις τo~ Ν'ομάΡλΟIΙ et:r:r2AOIIiX'l];, ~τ~
ρlζ~'I',. εί~ τεΧΚO"\Y'.oνo;ι.ιx~ν ,J.ιλiτ,l/"Ι. ~'::Τ:.lΠΟ~"%~ ....α;.όπι'l
υToo~oλiι; To~oς 2~ ..ό'l Υ/ω:J.~ο"'11εω; 'l'0~ ΈπoΠ'η~o~ Σ:.ι',J.~Ο::.

λίοll ..o~ αρ·9ρο:) 13 τoi:ί Ν.Δ. 372l/1H57, Ι1; ~ :r~',-ii~J;';:ι.ίι-'
'1'00' έτ~οπο;.οιfιe.'ΙΙ ~Iα .~ ~?.{j.,FI)'J 2 .oj ΝΔ. 716/1970 Ι(:7ε.Ι
-rροποr.οιΤ,.σεωι; χ,%ι σ:.r,J.7.λ.",?~σεωι; ~:xτ&ξεώ') .. ~'ιω'l τoi:ί Ν.

Δ/το.; :'π' &ί?l~. 3721/"1957 ιιπερ! σ:Jστ:tσεως 'O?·(1"MiJ.Oi:ί 'Λ
ατ:ΧΑίι'1 Σ'.ιΎχοι·ιω·Ηώ·1 θε:r:rα;.J.ο·l:κ·r.,; (Ο.Α.Σ.θ.))). Κ2Τ' έ~~ί·
p~ι'l, σια: Τ~'I ,if:x.FιJ.OjT;'1 τΤι; St1"l'άξεως τοί) Π?OηΎΙΙ:ιμi')OO ia2
φίΟ:J, εΙς το ά'~ω-:έ?ω ·~;;ΤΙ'λ.1:ι-, :Σ:JιJ'~ο~λtΟ'l I1'J:ψ.ε ..iχε: 'ι.:ϊ:;
eχπρό:rωιr.ος 'l'0~ K~Λ τ:οτϊ Nψ.oiί θεσIT2λo'lί~η;. Δια: '1'05
a'j,l,ou Προ Δ/το;, όρiζετχι Χ2Ι ό άρι·9,μΟ; τω'l λεω'jlΟFείι,)"

•Α?{;?ο'ι 2.

'. 'Η περ'οχή. ~ ':i.rΩ.2(.ι.~1"/(Y,J.iν'ΙJ έ,ι,;ο; ..~; vοη,r,; Ύ?%μ
μ'~; ..ης :ru'l:εQ~:ϊ'ljς ,;cc τ~..~τ% .ω,ι i.:I'>rO?,:rI.wl 1F1.(I.
μ.ω,ι ,οσ ΟΛΣΘ, ώς '2~Τ2Ι -οα ~ι:φ.ΟFlfω·~οi)'1 :Η ..ά "",ν ϊ,..~~

σι') -;oi:ί Ί.:;(τ~ ..& Π?Ο'tT(ο~.ι.ε'/ο·1 2?'~),p~ν Π ρ • .l/';0; :ior.Q't~X";;

τ~ν Ί.α;τ~ t1;'1 ;:α;ρ. 1 τώ α;.~?,,:) 22 -;οσ ~.Δ. 3ί2111957 :%:;-;:
...1;ν ;:ΨΟϊ.';"/ Θεσ:ϊ:;(λ~',Ιx'lj~. Εί... α: λ"ωr;ο~.ία; τ~~ ΚΤΕΛ
'l'oi:ί~φ.o~ θS:ϊ:r2λtol:χ'lj~, των ό1:~:ων Τι 3t:ι~?cιμ'I] ':J:.ι.;::;-:,;ε~

ιU τη\ι 3~:x13~O:J.Yι" ~,τι;ι..ω·I Ύr2;J.tJ.ώ'J, !7:!:re.~!,::.ι:~ 'ι.χτ2 ~i'J

""Τι'1 a~2'3.ρο.:.L~\} ,Δτω,) ~πo ":'0-5 :ι.έΨt',?-Ο; ,;~.; ι;:όλε.ω'~ '::'?~; ";'2
τs?μ:ιτα; ,(;)'1 rl':'~:ϊ,;~[:ι.ω'ι 'f?:1.oIL!J.ώ'I, ~ 1:Iρ:ιλα;~1; έ1t.~I,ω·1 ιΧ1:?

Oto~3~-:;fj-;a: 1ιr,:.ιsίQ'J ~~; 3~ :xa~OIilTι~ Υ.=ΙΙ ~ ι.iπ~~t~,~_σ't= 't'(ι)\' ...ιΡ2ν
τω'ι Τ:'Fμ.i-;ων τω,} YrXΙιL:L6)'1 τ/ς i1';~1ν~; ϊ:ε.r·tΟ:ι.~;, Y...m':i.

" , r λ .' , • - , - .. ,
ΤΤ,'Ι t;;t:rt?CΙ7ηJ. 'tj 1:2?2' :ι~Yι ε;-:ι~:ι,:,ωΊ !J.εχ?! τω'l Τ~J':.ι.t%-;ωΊ

'-rω., "'ίJJ'Jϊ,),) -.;; .. :0-.'/,::' .. -."oz1i; '/,2Ι .:. ιX-,~r" ,. -ω",:-, ι'. ~ '" .,.,. "',J 10. .. f ~ 'e I~ ....'r" • .. j .. Ιί Ι\''Ι ':;Ι • 'J "8" ,

εΙ; t)lo'~~~o,:,s '''~J.Ξoto·J τ~; 3~2aFομ~;.

2. 'E-i,l,O; έ~2:jJ.ή'lc:ι T:.o-~.η,ί2ς ~~ ,Τις ε'12?;.(,;~ ~τ.;

iriIJo ; τo~ Τ:1l?όν ..οι;, .~ Διοικ'/)'Ι'ι:.ι.Ο'1 ΣJ·,J.~ο~λ:cν ..o~ (ΑΣθ
όq:ιε(λi~ οπω; ;;ρoε~ !ί; τ~ν ix3'Cι~tv ;:λτ'r~:J; x;tf~ β2~Ι: .t;~7..0-

_ ")'" ::.ι '
νΟ',J.aτε;cI:κ.ων σ'iο:χtι(,)'I, 'Ιίτια ,Oyη:J.ε'IYις ,α::o~; .Q:: ;:;.?~

•• , ,., OΛ~.α • ., '~~,. - ~,1,0:) Ι2ν :r:JμfSF'II !Ι~ ,;;ον .:.:.;u η ιr;;ιtλ."Ίj1ις, .!" 2'(0;'-'; .,.
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EΦH~EPIΣ ΤΗΣ KVSEPNHIEQI (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤόΓJ)

Κ:Ι:':':Ι::J'1.Ι~ Ql1:·:ι:ντω·~ Τι ~:τί ;ι.ίρι;:); ,:,ων ί·ι ~,(.ιrι:) 12 -:=:ι:;. 2
τη; imQ τοίί Ν.Δ. 372111911:7 '1.;)pιι)"~ι(TIί; Τ.ι'ιιΗnω; ι%-r.:ι:

;::ι:ιτ'l],:,ων ~'L'i~μi)., :τUτο~I·Ir.~ων, ':)'lιργι(ω'l ί-:=:τι.ι:.η; '1.:ι:1

·αJνΤ'/jΡ.φιω; των l.ιωΥGρι:ω·I, ώ; '1.21 τω·ι 1'0t;;ω·1 ί·Γι.:χτ:χ

,τά:Jεών tOU '1.:τ1 ών ":'οtG6.ω·1 at:τ·ιc.μτ,; '1.:Τ\l'1:1-ω·1 Τι ~ al2
μt,.~~ ΙΡYj,ψ.Ο1:C('Ι;<7I; ΤG6,,:,ω·l. 'Η ά-:=όφ:Τ71; :ΧU':'"/ί ,/Η :r.:G
ε.λ-rβτ, ιί; ~ν ΝGμ:%?ι\1'Ι θι,,:ι:ί.Gν(Υ.'/j; ό ό-:=οίο; Υ.:τ1 ~α ~;;o-

,6~ί:'ι ιί; τον 'r>r.c.η·ι-ό ν τω'! Σu·rl.~I·ΙΙJ}'/:ω·1 ,χ•• :,,:,,·ι .:o;f.
. ~t'fι1:'1 ;;p~; '·('1.ρι,ιν.

1: Ο( "iΙIG'1.Τr,τ:ι:1 τ(;n '1.:xτ~ τό· aρ·:;'ρο·ι 1 .oiί ;;ο:χρόντο; ;LS

τ:ι:τ:ι:"rιιJ,i'lων ε:;. τό'l υΑΣθ λlω~oρl(ω'! τoiί ΚΤΕΛ ':'G~

Noμoiί θι,,~λ~I(":tj;, "..:τ.(.i(,τ:ι:νt:ι:1 .μίtΟ".<Οt tcUto:) ....at2 ..a ί·ι

tιj) ;;Ο2lρόντt οριςφι·ι:τ '1.:Χί λ"ι-ι6ά-1'O:ιv ~:ro το5 όΡΎ:rΗΟ'μοiί μ.(:ι:ν

Πιρ:τ(;Ζ.1 ιi·l" λΙCιY,'''ΡI;Oν μιτοκΤ,'1 ~ yJ.&~:x t:χGτ''ι;, ά'l:Χλό
'(ω; π:ρό; τφ. i ....t·:ι:at·, των iπl. τοίί λεω~ΡΙ(ΟU 3170:χιωμάtω ..
τω·ι. Ώ; (alo....tijt:xl alcX τ1rιίφ2ρμOrYι·1 ti) -:=:χρόν,:,ο; rZp.e.::c.:)
νc.Oiί·lt21 x~ί ο( cX'(ιιρaατ:χ1 λιιι)φορι(ων των Cπο(ω'! ή Y.~?!?'

τrι; ίr.C09uλάχ'l9"/j' ~!; t~'1 1:ωλη'l'~ μίχρι; άr.ο:;-λ'l)ρω:.ι:r,; toiί ':'t
μήμtt'Oι;, ο( 'ί..... ;:;ροτ.ιμΥώvo:) r.ωλή,ιωι; λιωφαρ.(ο') ~ΤCΊ'ι.t'I'Ι1

το:) .ijΟοΡ·:ι:qτ:χί εχο·/τι; tTιν χρΤ,ι7lν x:xl i;φ.Ηάλλ.;."'tνm':'(ι~\

ώ; ....:xl ό 1:ΡOΙ'1.ιιλf,π-η;.

2. Ο( ....:xta ta; aιat~ξειι; tr,; r.,PQ't/'fOVILS·I'Ijι; πaρ<ιαy,,~
~1"..:χt.GΨι.<ιι. ~""tp:x(~; με~χη;, iιπO"ι.P~O~'1Τ:X1 'Ια 7.:x.%Si%AG:n
,i; tG'1 όPϊ:ι:νια;ι)w .~ ....sr&λ:χιο,ι 'J':ΙΙΡ').tτοχΤ,~ τω'ι. ":'G Π~1~'1

.0 όr.cίGν civtI,t<ltxti 1tpO; ta; μέ~pι τη~ 31 τι; Δeuμ~(ou

1Ω78 ....Ι%t~~ολ&ι; των μιτόχω'! ~ι' eχΦστ'\'i"l άκ'Ι'ιχ(-:ι:ν μ,τ!)χ.φ,

".2''1'' έ1~ρμO"(1τ1 των οίκείω'Ι aΙ2lτά:ξ!ων .O'j Ν.Δ. 372111957
'Εκ tW ....'1:x.λ~ίo:) twtw το ήμl~,) (112) Χι:χta6ιΧλλιetal &μac

.f,άνηκat:ι:,tΦ,ιl των λεωφ09ε(ων, -ro σε nόλ'OlΠ'(Ιν ειl; ίσιο

r.ό,ο:ι; μ't'Jl'I:Χ(%; ~ό,ει; ivtO~ aόo (2) ί'l"ωv. WAμa 'ήj χιιχτa

~ολr. tO~ ~;ι.ίO'tO; (112) τo~ χ.ιφιχI'ΙΧ(Ο:) "apixttac εΙι; fo.U; μιe
tό'o,{'O'J; όλ'O~λWΩ λεωφ-οΡοε(Ο') μίιχ άΧΙΡ:Χ(ΙΧ IL'toχή .η άνηaτo(

ΧΙΙ~ xH'1J.2I :τUtη;. είι; τ1μ όποίαν πληl tωv λοιπών xιιτιiι

':'0 Ν.Δ. 3721/1957 ,t(lΙϊ.ι(ων cXν:ΙΎρrlφο'lτ2lΙ έ-πl' άp.φoτ~ων

. tΙ;)ν πλο:.ψων a( λέξειι; «ΜΗ ΑΠ οπ ΛΗΡΩθΕΙΣΑι, ώι;

χ:χl το r.o:Ov τ~ όφtιλή;. Ή Gtνω μεtοχηfΙΡ41 ώι; ήμιe.ρι()o

μηι(:rι i~ό:Jι.ω; t1μ ~μερoμφίIXν Χι:Χt~60λη; t'Oi) ήμ.ίσεoQΙ; τοίί

7••φ2λ:ΧίσJ, no tηι; έm~ώ; '1''1); δε 1t\apsxsl τιJ ιzUτιJ ~I.

)Ι'.2Ιώ.μ.:ι.:χ εΙ; ':o~; νέι>;)ι; ;J..τόχO\l; eVo:X:VtI 'COi) όp'ίανlαμO~ ώι;

χ.:χl :χ( ..:χλ:χl,:χl IJo'toxaίo 'Meta τ1rι όλοηερη έ.ξόφλφ(ν-tων

:%ντt....:ι,~fπaναl a~tl%t acιX tώY ,:ΙΠο tοσ φρ-8-ρ'Οι> 16 τo~ Ν.Δ.

3721/1957 1tρ06/Jεr.ομ&-/ω'1 'ό?La"t'Ι~Υ μ.ιτο)δών. .

3. Τά jJ..Τ2tmα'ό;.uν~ .ί; tOOJ ΟΑΣθ λεωφοικίa t'O~ ΚΤΕΛ

τoiί NOjJooiί ee'a:x/.O'li....'Ij;, άντικ.~·:Ηατ:rιτ:ιι Jtaal:ι~ω; ~ι' ί.

τ:'(ω'l Υ.:ιι·l'Ο:)ργων ijXexPCiLsvot) iX~tOt! Τ~ΠOtι i1t' όνόμ,ιχtl
.o~ ΟλΣθ .~ ~ρrό ..."Γqy έ-ιτο; tTrι'J; άπο tη; μεti%tάιξεω;

ιχίι.ών. MiXrl tr,; ά'lηΧ:ΧΤI%:Jtάσεώι; των χ.uχ.λοφ-οροiίν εΙ;

.α; j(:I.;J.;J.2; .(;~ ΚΤΕΛ τού Ναιμο:; θεα,,:xλoνίx'Ijι; ώ; μέχρ.1
~:xl lI"I\μ!~ν.

4. ΤΟ ":,?·ς'J'ω;;ΙΥ.G·1 tών jLst:xtXJ~eνωoν λιωφορ·ε(ωον autQ
·1.!·/τ.ΤΙ.Υ'ι .o~ ΚΤΕΛ toiί Νομοσ θεααΙΧλον(χη;, το a:;νaequ.

νον ILSt:X ΤOιί':'otι ~Iα ,:ι.;ι.~εω; ίξ'ljj?t'lj.;ι.έν'/jΙ; βPι2,ί~;,

ώ; Υ.:ι:Ι όOy.ΎO~ tώ·ι ί..ωφορείων τοσ lσίο:ι ΚΤΕ1Λ, :.ι.ετ:Χ
.G~ ;ί-ι:xλOjOσvτ:;; ;;ρο; tc% !Ut:χτα,aό-,ι.~v~ λιωφορsίa ),OIOΠGU

ι-ί'OP'ωπι ....ι>iί toU ΚΊ1ΕΛ ~Oιί.OII, μ.s,,:χφΙΡετι%ι εΙ; -;Q.,. Ό?Ύll

ν 1"'ιJ,Oν , .~ 2!itfpsl Τι σ"J'/:χινi,ε: ΤO~ μ.tτaφ~ομίνο:) T;ΡWωπl
7~σ, ~ω~.ί-:::ι:1 ώ; '(~t(W πρ(),ωr.ικtJν ·cιUtώ xal σ'J'/εχ(ζεl 1tpOO'

9$γΟ'I τ"; ίιΠTιρεa(:x~ ,;ο:ι ;;:xριJ tι~ QΡj2"lι,μφ, t:;iί χρόνι>:)
;;;o~;:rι.:'!'\:;:; ';(i:) ~:; ,;ό ΚΤΕΛ λογιςομΙνο;) ώ; tO:out4:)

:::Ι':2 ,:,φ ??"::Ι,lIΤ,J.ί:). ΊΌ ΔΙGtΧ'tj,:,lχον Σ:ιμε~)λloν tO~ GFj~-
,..- ,.,,,, , \ ν t: ι ., 't ,

'/::;μ ...:ι "Ρ·,~::ΙΊ": .:; ''Ij'' s,lt7... tv tο:ιtο\l etIO tl%; aνtll1tQIΧOI)~

.~t1.C;, • ?ο;;ο7:'Ο ιιημ t'lων , Χ:XT~ t~; Χ!Ι:J.Ιvα; ~ιat:Ζξεl;, 1%'11»
I.~·:ωι; ,;oiί Όρ-;:x·ι!η.l'J~ 1.71 tοσ Γενlxoiί K::ι:νoνι,μo~ τo~
JJ ΡGαω;;Ι'1.cσ t05 ΟΑΣθ.

5. Έ1.-:=ρόαω;;0ι; .(,)'1 iΡj:Χ~"':J.!vω'l .ίι; .0'1 ΟΑΣθ, ίι;;:;~.:
~-,:;όίLt·;Ο; ~;:ό 'tcdv 1t!}.~J. :x-;,~ίων 2ι)tω~1 )(.~i.ti";3' ~;:o ';0-5, Δ~c:-

, . ,,,, ",'
"'7;-::ΚG;j ΣJ'ιL;C:Jί-~G;Ι 7..2~ 7"J:"':Li':'~lt: ~:; ':%; TJ'JΞo~f~21t~; .2~-

. -:Cι~ ;ι.tτ2 '~~1tj:.J Ι:rrl..:; :'~:'tT:'~~'J':%: ..~·έι:.12-:2 2y~?ώ'Ι':% !i::
~ώ; ..; ;:?o:-ω;;~xO·ι -;~~ ~OrirI:~J.~~. :0 -:;:6:0; ':~; s;::i..G
.~; 'to~ a-ιω i1,.:::γlj~ώ;-''j:J x.2·~"jrf;!Τ2: ::' ά;:~1:ijtω<; ':~~ ~~

:.ι.:%ρχοu θε.,.,:χί.ονί".τ,;.

6. Ei; ;;ιρΙι;:ι;ιιn:'1 1..2·~' ..~·I,. ;J.~,:i -:~'J ~·!,:~χ%t:ίj,::r~t'Ι -;ώ1

με-:2':271Ijμέ'ιων Κ2Τ:Ι .~ "t·~FIj·J 1 -;G~ ~:Xr6'''':c; 'Ι6μο:.ι λ~ω
φ(;F.(ω·1 t!ίiί KT~.\ N~)~σ θs:,~:χλG·Ι::f.1j;tiι; ,:,~., ΟΛΣΘ•
~'~εl.oν τι~η ίιπ' 2ίι~(;σ .!; ~:)y.i.'J!(OF(n 1:rc1·~i.c.); ·/t:z ;'.ι·)

qIOPSi2, ίχ.a!·~οψr2~ ι:έ;,:χρ% -:&';~~'t% .;L~%; :.iXSF2~2; ;J.~t~z·;';
~I' i ....:x,tQ'! tC~';(oJ", t~ t1ι~I~-ό:J..·ICΙ ~I τ-,ι,τ"μ:Ζt:χ S:f.2,,,:,τ;; ci:f.!-

,~%t2; μ.ιτοχ.η·; lO~1i·:~~~,r";2! ii; -;;',;:;:.ιr~; ό~.,.,,{:ι~; X~:ι>~~;~~ω·ι

τ(;σ Όpγ:;ινιαιoιJ,o~ ';ι;~; ΙχονΤ:Ζ; τη-ι iJ.!j:Χλr.iF2'1 r.,:(;σ1:Yj;:.::rι

ιΙ; τόν ΟΛΣθ, ~::Ο)"Ο·(~~GίJ.-ί'lτ;; ~.a' ':~; ';G~rj't'r.; -ΖΙ; -:ό

ΚΤΕΛ θΙ7:Jaλο·l(χ'r.';, Ώ; ά'lt2λλ:ΖγjLl% 3:2 tTι'l ~λ:)φιν '~Tι;

άξίαι; tων ώ; ιi'/(ι) n1:rάΡων τε,,:,:Ζγτων :.LttOzή; χ.:ΖΤ:Ζ;:ί.λλt

'r2t Τ:2?% ~ω,1 !~Κ2~σ~~ωv,n 't~J:rt.J.2 1..,;~.,.!ω; τ~~ ,:~·9ι!:'.ιS·/~:.J
εΙ; ~:rιλι>φορ(:χν λεΙΙ)!'jορείο:).

~Ap~F"N 4.
ΊΌ ....:xt' έφ:Ζρμ:;'(Τιν τω-ι !12tι%ξiων τoiί ~~poJ 10 ,,:,Τι;,

μΙΤ2ξ~ 'ι'ώ Έλλ'/ίι'ι ....οίί Δφοα(οι> ....21 tQu ΟΛΣθ. ~Jμ!&ιrcωι;

χ.:τί toiί ίip~ρO',) 24 tou Ν.Δ. 3721/1 957 x.a,:,,n:z),A:'jJ.::·~1 YJ2t'
eto; 'Π~όν 1tp0IO το ·BpuIAι~ ΚΙ>CI'/ω'/Iχ.ω·, 'Ααφ:τλt,.ων (ΤΚΑ),

ιX'l.tPX~AeV()"/ti~ ~Ρl%'χμά; ai~:x exato:.LIL~pla (1 Ο.ΟΟΟ.οο(η ίο
Τ'l)1(ΙΙ);~ iξ:nι>λω-ι9-εί '12 mt:χ!&λΜτal .Ιι; !awόπrJ; !ό,ιι;

~αΤ2 μ~Ι2 μέχρι ;;iPCΙtOt; t1i~ r.po; tOν ΟΑΣθ Μτa r.~ι::ί

t:z,:oι τη; ci-xu qoJμ.Ι~.ΙΙ)Ι; r.2!Ρ':χχιuρ":",εω;. Ή σιtινιχlαl~ t~

r.p-b; .0 ΙΚΑ Χ:Ι:t~ολη; Χ:ΙL ΧΙ2ΤΙ:Χ ":'0'1 χγόΥι;ν tYi; π:χ.γat:ί
αε-ωι; τ'~; r.aρ:χχωρf.~tω;, ιi::oτελεί iιποχρέω7lν 'toj ΟΛΣΘ

r.rb; .ό ΙΚΑ, ιXr.():T~'.VOΙ:JjJ.ioιr;; πι:nηι; itέιp:x; άξιώα'εω;.

WΑΡ':λΡ'ΙΝ 5.
Δια σ:ι:.ι.~:n,ω;, ~;;ΟΎΡ:Ι1lτΡοιJ.eψ'ί; :.ι.ε,,:,:ι~;' toiί ·Ελλφl ....oU

Δ''ι;Ji:aiQ:), t:ι.ΠFΟ'(ι)ΠΟ:)μΙ·lο:ι no των 'rΟ-:Ο;)Ργων Σ:ιντονισ:ι.οίί,

Ο(;(,()·lομ:Υ.ω·1 ΚΙ21 Σιιτι.tlινωνtων x~1 'rOiί ΟΑΣθ, iY.r.9'QO'ωιr.O'J

μΘνotι ~π~.t'Oσ Π~OΙ~ΡO'') 'toiί Διcιχητl....ι>u Σ:.ιμ.!ο:ιλ(ι>:) 'roiί 'Ορ

'(:ι:νΙ~J.!)σ, a~:ΙΤ:)r,Ο'Jμίνη; ίν tίλel τ.οίί παρόνt'O; Χ21 eχoUa-ηι;

(,χιι,ι ν ό;J.ο:) , Τ'ρ'ο-ποΠ'Οlείτιχl ~ χ.:τt' &p·90ρ~ν 22 ":'O~ Ν.Δ. 3721/
1Ω;)7 ~r.O"(F'~fsia2 .~;:O 30 Auj'OuΠ'O~ 1957 IτJμβaCfI;. 'Η
';Fιr;~Ο:tο(η:rlι; χat;ι.ρtίςιt:Χ1 y.w' ον τ.ρόπον xatηpt(a~'r, ....~1 οή

•.po;;oπol~φέν'η .,.uμ.6rt:JI; ....:ιτιi τά ίν αρ'l9.ρ!ι) 22 τοίί Ν.Δ.

372111957 . εί~l,χώn;'J" ~ρtςG-μν2. K:z-τ~ t~v ,~νt:χξ!·ι χ:χ:

ίIr.0r?:xq;oIι·' tij; '11,ι.6:n.ωι;. ίφ' 0,0'1 ~π:%ρξη άY:frX'li r.:x?:x,,;2
,.ω; a~Υ.'tT(ό.ρο:ι, ώ; ,,:,ot!)no; ~α r.:Ι:?:Χ1Τ~ al'1.1j"'rC;o; ί-ι. τώ"

i'1t'1 r.:%j(~ ιiνη;ι.lσ·9Iίc;τ eΨ.ε:ε~J.e·lων r.:x?2 tοσ ΟΑΣθ. O:'tl:;
0,j5.jLtιi; ia::xttiFa; .,9,:% ~tx:xtoiίtQ': ~oι~τ,;, -:=λέον tTι; ;::::
γί:Χ; άντιμ ι,,9.\ΙΧΙ;.

"Aρo8.ρrιν 6.

Κ:Χt:Χ?ΊΟ~ντ:χl, άφ' f.; ί,χua2'/, al alaτιΧξel; των &aaφίων

τεtιΧι:t'O:) ΜΙ πS:.ι.πtΟt) .1); ΠΙΙ?Q'jΡιiφΟJ 3 ~-oU ap.e.poll 24 t'Ou
Ν.Δ. 3721/1957.

"Aρ~ρoν 7.

T~ ΠFωτον έaι2φιo" .η; r.:Xp:%jp. 9 tO~ 2F,9-':G:) 6 'Qσ Ν.
Δ/τος 102/1973. cXνt: .... :x·,9,(:rt2":'%1 ώ~ ;ί7.01'0:J,,'J,(ι);:

ι(9. Eiaιx(;); al2 ,,:,Τι'Ι ΎΡ:Ι:.ι.:.ι.Τι·1 'Α·~-r,'iώ'j--θ.σ,:ι:λον(χ'lj;, ό

άpι~:.ι.O; tων λ.ω?ο?\(ο)'Ι tω·ι ΚΤΕΛ. x:xt:X'Ieμott:x1 εΙ; .2
ΚΤΕΛ ,,:,6.1'1 'ιομων χ Ζλιχι03lχτ,;, Κι!.χ(;. π; ιερί:Χ;, Σε:cιd'ι.
Δ , }7 4'λ -, n Ρ' wp. • •

ρ=ι:;.ι.:χ;. \.CΙςιOO :ι~, .::.ι:Ζ-,I'U'Υ,';, ~;, ir;;pO~ X:n θε,a:χλο-
, ,..).' .. t ι.'" " f ι ,

Ίt:ι.Ίj.... :2 .Ί);εν -:=:ΙF. "" Τι;;) ..:ιι:o~,:ς; aF·';;'Ι:Ι>tιlXr.οφi%3εως,

ά'l7!.Οjtχωι; ..;:0; 'I:~ σ:.rι(;).:χΟν i.τ.aιον ϊριο'ι έ:ι.2,,,:,0~ -;o~-
\ \ t _ ~ ι ..,

;Cι)ν Κo:Xtac tO JtpoTjjo:Jo:~~'1Q'1 τη; :.Ί):.ι.ο,:.:nεω; to:) it:XPQ'1to;
ετο;».

~AP~FGν 8.

1. Ή ;::;:ρ. 11 .~σ 2?·:JrC:J 4 .cσ Ν.Δ. 102/1973 ι(π~ρ:
ό;:j:Ι'lώ:rεω; ,,:,ω'! ~Ι:X λεωΥορ.(ων :xίι.o ....ινiι'tων ί....τιλO'Jμ&νω·,



_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 1~1

)To'.1":r'f)'1 ;-'~]-T.."- ..·.·.-Ί..~•.. ·Ιι,~·ι •. ω-.. 'I.: ι.: :,' "''10' .. ... ~ f!oj., .. _ .. • •

r",~/.Ij:J·~(,); :

cι Ι J.2 '; ·1·:::!;::)λ21:1~:.Li·'ν:; ,:Υ.; i.Y2~:J.rι~~~ ι:ώ,,, ~t:χ-:.%ξε(ι) ..
- - - ;-.... .:. ... --. __ ' ... r. '" ,... .. ..
• .,.~ -o.",,J.:.l"": .. .• :,:"~,, .ω1!(·);, XI2':t';IO!":2! 1; .'1..:.ι.!":2λλ!J'~; ,ι;

-:~ ~:Y.:::~·Ι ΚΤΕλ ;;::nώ·ι -Ι~'Ι '.1.;7.-' 'JT:'J. ••••j ~r.ι.·~J·"''t'<'.'
_ • "'" _. _.." .... ~.. •• -:- '" ...... t' • • " .....

~ω·ι ~:!χω·ι J~t?:ιj-:!Υ.ω·ι ·t~!~:ι-:"!Υ..ών ..:~:ι~iJ.ών -:ώ'Ι iΞ:.t~:! ..
":~:J:J.i·JN·J :!. rj-:~".:ψ;''":ωv ~Χ'r.'J.2,,:ων IJ:r. ;'1-.-2YJJ.ι"'ιων .• 1' -')... , . ι. • ... '.".. .. ..
:::'I-:~':,:fjIΊoIj'J ΚΊΈΛ (i·tόνι,)·ι) Χ:Ζ: i·ι,::.i"ο·ι-::ιl ::ί; -:ιI~-:O (-:;
ι;,;Υ.•ίlj1/ Τι ί-:::~:z ΚΤΕλ) -:Ζ :Z~-:ιlY':'i't,-::z ~ι.r.'J.:Z-::Z -:Ζ b:-:'.il
i~:J::-r:rtΙ:ιi~'1 '~:.ι~~O\1 ":2; ·~r%μ;.ι.i; ':2~'"::Ι;• ...

; 1 ,π ;~; έ.7..:λ~ρω:rι"l ":~~ π:.,:,:~~ -:'fι; ~!:χ,::i~tω; ":Υ;; i:;Q

-:;·~"":J.!~f-r:; ~!r~ϊ:"':'ω~!ω;:

~~) 'Ε~!v:ιλ:χnιltLέ'ΙYj; -:~; ί~:xpμ.oιT,~ -:ων :!:ιτ:iξιων τη;

~~ρ. 1 -:..5 2F-t),ρο:ι 30 τ05 Ν.Δ. 333V1955 ΙΙ~lΡΙ :.ι.ι-::ιΥοριΖ;

Ζ-r.l.·Jώ·/ ~;:l ~!'rι.~~-:γ(;) ,~!~ t~Ρ:ιη'{ώ'ι :-pι,:,?6χ~~ :ΙU-:~~~'J~Τ(U'J
;o.:ι~ ':ΡQ~Q~G{1';~ιω; ~:ιl 7:rμ:λ-r,ρωaιω; 3::Ζ-::ι:;εων :ιν:ιφιρο

:.ι.iπ,)vc;i; ,~i;.ι.:xτ:ι -:~; ΓI\I~Y.~; Δll:ι-%ν~lω; ~[ε-::ιφOΓωllll,

~~~ Π . .1!:Ζ-:2r..ι:ι-: .. ;. i;Ο.:::Qμt·/ιΙ:Ι ':~ ::?ΙΙ,:3σΙ! -:o~ γ::c:ιγ

·:c~ Σ:,;-;;o.o~·lω·l!ώ·/ ίν-:ο; ::Γo'~I~;ιί:ι; -:ρ:ων μτ,νω·ι :i::o τη;

~'Z~ιI; -:o~ :::ι?ιrl':ιI;, X2'~OFi~!jVt21 ιιί λο:::οΙ οροι Χ2Ι :ιί ::?ο
J::c,·,i'Jtl:; ττ. :f:ΙV:fcμΤι -:ων ό::oiω'l ιf,l:ιι ~:ιν:z-:~ ~ x:ιτ~ 'tY;v •
::?~'Ij·tο:ι:.ι.έ'Ι'ι;1 ::ΙFί~ω:f!'1 εν-::x~!,". 'ΙΙ :;Jν:~ιliJ.lJ ,:ω·/ ~~o~::o
·'i~sω'l τη; άο/ωτίρω aI2-::%;sω," τη; :::χρ. 1 τo~ άρ-9ρου

30 -:05 Ν.Δ. 3334/1955 !SO'I ν& ~φίaΤ(%'ltΟ Χ:Χ,l,2 'I'~ν 13'11'Ι

Δ~7.IμΙFίo:ι 1978 Χ21 μΊ."Ι 'ι'η; χ~ovoλOΎί'Xι; Sν-:i~sι·,;
τo~ 2~tox!·I~tO"J ιί; -:0 ΚΤΡ.Λ. Δ:~ τo~ 1::0:1 -:o~-:::.ι

Π. ΔI:ι-::rr,J.2tο; Υ.280"i~1-::Ι: ~:ιί +. a::Ι:I7.:ι~ί1 ':~:; l'/-:1
~a~. ;:jv i-:s,p"O'I ~:%x~-;;":o~ 1'·u.ν2φe; μι ':~'Ι ϊν,:z~~'ι -:χ1

tYjV {J.~2 ώ; ~21 r.aa:z άν.2jY.:χί:Ζ λε::τομ.έΡlI7 ~: % -:~'Iι

i9~FμΟΎ~'1 των aI2-::X~tIι)'1 toη; ~X?O~1'Iί; ~ερ~::,:r~nω;.

Π!?! ,:Υι; ~J·/a?ο:.ι.ης τώv op(o)v κ:ιι ::PfJ~::o·~i'Jsl')·J -:o~

Υ.Ζτ1 ':';"1 ::7~"~:;:l"1 u::o::tp:::tι'><r~'1 Π. Δ~:Ζτi-(;ι.:χτο;. ac' ί'Χ2

1.",·1 :ηΥ.::κΡlμένην περίπ..ωaιν svtάξsω;, ixaf!~tt:Z1 σΧlτl~η

ά:-:όφ:χσl; ..,.j οίχιίου νoμ.&ρχ~:ι. Εί," ..ήΥ mφ:Ζσlν τ:χu"'r,ι,

:ι....:x~ιι t"ω·ι άλλω'l, 't&'Jat..:x1 Gi::-O'Xl&latIX~ πρ 0-1), Ι τ,.ι. ία, auv:x
μ~'lη να ::Ζρ:χ .. :χ·,η if' ιΠ:χξ, ίξ μ.r,νων, ίνα ό i~ι:χφtρόμινο;

~:~17..:ιάσ,ll .0 :χίιτοχίνη ..6ν 'tou, 6ι.nεl του x:xτ~ ..~ν tπομ.ί·Ι1Jν

~::;r:::pi::t!J)<Jtv X:I-I),0Fcσ-IJ.iII't"O; tUWJ Υ.α! ).~η ίν σ:ΙVlϊ.&ί~

'Ii:xv, at' ~-:o ,,6ει:χν XtlXλ~φoρία;. Εί; ~'/ περίπτ(ο)aιν tO αίι

-:οχίψlj-:Ο'Ι -:αU έva~αφερομ.ίνou aev auν:χτ:ιl ν~ alασ-UJ:χσ-l),η

Y.2Τ~ -:(,'1 X:I-I),opla-l),ivta τιnιw Τι aiv έπl·9:ι:.ι..ί τη !ιαaχc:ι;"1

τ:χτί ..τ,.ν ό έν3ΙiZφερόμ,ενο;, ~ άνωτέΓω πρo-9ε~,.ι.ία τω,ι ίξ !J.'t;"

νων ::~ρ:x ..::ίν::Τ21 έπΙ ίν ιίaί'l'ι 't"Iμo'ljVOV al~ τήΥ rrοράν χα1
νο:.ι?ϊΟίίι; λεωφορ::ίιlu u,ro του έ.".aι:χφsρο:.ιίνοu χα! !I~ τ/ χο

,pr,j'ljalv 31' αίιτο νία; 23eIiZΙO χυκλοφορί:χ;.

Μ) Ό ο!χιί'ο'Ο 'ι~μ2~Χ'lj;, 31' ά::οφ:%σεωι; :ιίι ....u, y.:x·~ρί~.1

τον ΚiZτάλληλ ..'I ~I' έ)'.2aτψ 'tOt:xut'l;'/ ba:XTJ'I ΎP2jψ.1rι τ!Ρ.ο·ι

λεωφορείου, ό ,όποίΌι; ιn:xlτlϊτ:xl al~ τ~ν έξ:m1Jρ' ..φlν τ~;

ΎP~J.μ'Γι'O. Δια τον y'".Ό~lσμ.O·/ ίιπο τοϊϊ νομ.άρχou του mou του

λειο>φορείο:.ι, :J.η .3u·J1 ,i'/i:\i ν& r.FO~,i':tf, ά~!~;ι.~" ·9ιtaεNν χ:ι-D'Ij

μ.ίvων έπι~:xτω·ι' ~~.~. ..r;;., είκοaι ΤS:f~άρων (24) Κ:Χί όλ~Ύω

';ΙF~)" των ~(~'~Z-Ι.~ .' ~ 2) ~ λ2μ~%κ'Ι't2t in;' οψιν, το :J.~Τ2φΟF:~

κον iPjOV .7;.. j~~,j,;J.Tiιo (έT:!~άΤ21 καΙ φορτίον) κ:χΙ ~ 3:.ιν:χ
τότ't,Ι; ιX7,?..c;I,,5'O, ιΧν:ΧλόϊΙΟ>Ι; τΥις χατ:χaτάaεωι; τή; ό60υ, xu
7.Αοφο::aςiπl -:η; γfl~Yιι; τιl5 Τοροι; κ~plaμOν τιnό:.ι λεω-

,..fopsco'J, τ-ατίτης - πιΟ'τ(>ποlο~ν'lj; ύπο 't'i1; οίχιί:χι; τεχνlκ~ι;

ίιΠ1ίρεσίας ..ου ν~I,oυ».

2. Τά, κ:xτ'έφαρμ.orYιν τω" 31:χτάξεων του π:χ.ρόντο; αρ

r9pou, ει; -rhv 8Uvα:J.t'f ":61'1 οi'1.εCωv ΚΤΕΛ έντaa,όμ-εν2 αύ ...
το)'.ίνητ:χ όχf,v-aτ%, 3ρομ.ολΟϊουνταl, ίnto του ΚΤΕΛ, ίι::οχ?εω-

_ ., ι ι, \ ,. " .... , t

,,:,~xω; ·εϊ:t :Pot1'1 ;;ε\,"Τ2ZΤ~2ν, a-::ο ":~; t''Χ!Jος ":~:,) 1:2prrItO;, et;
τις ό3ικα'Ο ~πtραaτt1!c%; έπI6:ιτιχα; ΎΡGφ.μe; τα; όπeιί%ς ταi:ί~

τ:ι έξ:Ι;:'φi':CJ'1 :J.izPI τ~ς Ί.ΡοvολQϊί:χι; τ:;'ι; eν-tάξe?,ς τω·ι.

ΕΙς τ~ :xίIToxi'J"'rr:x όχΥ;'J.:ΧΤ2 .:xiί't:x ::i-ι:χτί~s:t:χι, udJ τo~ ΚΤΕΛ,

~ iξ:rι:τ,ρίΤ1jσlς χα: έτέρων ό3!χών iιπtF:X'Jt~xώv έπI6:ΧΤΙΥ.ων

':ρ:ιμμων τo~ ΚΤΕΛ, ίφ' ο:;ον αί aUjY.οινω·ΙΙ2Χ2t άοlάΎ1!αl

.1;'0 ::::ρl'οχ1;'Ο τoi:ί ΚΤΕΛ έ-π16άλλουν τουτο κ:χΙ ίιQί,τα,lΤ2Ι 'tc%
άYrry.:zi:x χ?~ν!'X~ ::f.ρ~~~ έ.tτ:σ:rί:oσ; τών et; τ~ οίχεί·:ι

Ι 'ΙΙ ~:z.~. 2 τt~ ~"·9pι;,oJ '!:i ':Q"j Ν.Δ. t Cr2/t 973. ~tI
x:z·:'ί7'::Z-::Z~ ι:); ;"'AOi.o:j.:)(.>;:

«(2. .lt2 τy.ιV a'tJ.Ltt;,~Ύί2ν 'Ρ"'(ιν/ ~o!o.:.ιT,; "IJ~' ty,v ~~r;~o~
':)η1lν ix::X'l)~ώo~sIO); των ~::-ΟΖ;:!!~'J'sων τι~y KTf1A x~~ 'l'CΊ

G,:C':,~:J.!·J:X ιί; τ~ν ,:,:!.ρί::-:. ι' -:o~ ~P"'FO'J 8 ':IJ~ :::χρόν't'O; Ι1:I
,χΧλΙ-::Ζ1 c1'J9ι1PZ έ~ ίνός: -:οί; ίχ:ιτο'Ι (1 "f) ί::Ι ':~~ 1iJ'IbACJ
-:ώll %ΧιΧ~I:ΙΙ:;'J":ιο>ν tίni':»~ιιο)ν. Αϊ cί~ι)lώ,::,::ιl '::'p(l~::o-lHCI'II;

ί~~ω.τ,.; Κ7ί ό ":Ιρ6::οι; x:z-::z~oλ1;'Ι; Χ:Ζ\ ~1:x-9i'Js(o); τ/ι; :" λ6
'(Ι:) si:'J~Pιi;. ι~; X%t πaa:ι ίτί~:z rι:X'i)l,2i] λtϊ:τφίρcι;, χα

'~O?ί':,"τo:xl ~:~ 11. ΔΙ-:ο;. :\liZrI; ί1l.aό'JS(Ο); τo~ Π ?~Ι~ΡΙ)loY
':'G~tI'1J .112':crr.J.:Z-ΤO; ί~:ΙXιO).o:,ι."o~ν ίσ-.(ΟΟ:.ισο:χι 21 προij91:rτφ.

μSV':ΖΙ 3ι%τ;jξιιι;. ~~' Ο ;λί:ο; .19~ρoiίν ,ί; τ~ν τρ'όmν &:-::1
εc.;'ήι; 1,%1 X2τ~:)ί,.ειι>ι; -:i;; ιί"90ρaι; :ιίιτή;. γπόλοιπ% t'l(,

':Τι; :J.iZ?,I 'Jf.jJoIι:oν ί?2ΙρμΙ>ϊ1;; τών 3tatQ~U,~V τΤ;ι; άvτιx:x~
ΠΙΙ;(JJi-t1J; ~χ:'rr"·&ι1Ο-:.ι aI:xtt·:J'!II";')J1 ~ιάι τι;ιΥι; axo;:,c·~; τώ.ν

3ι:z.~~::ι,., -:Υ.,; :::xpo~'J''f,; ,;:"7,::ΧΊr~ΨIJ'"

•Λ.ρ·9ΡΓJΙ 9.

1\:,i~'~:'/-:2~ ;ο,χ: Υ.,:ών-:2Ι1 ίιrι.~ν 'y~wJ, :iφ' 1,; ί~ιaQ..',Τ/'1:ιν,

:ιί ~~' :X?~':Ι.: :χ) Δ-~~{JιιΊ/2!ι()1 Ι ~ίίϊ "r.tpt άT.Ol.:XΤ2'J~:i.

...ω; :Ζ~τa-l.l·ιYj"t~'J-:ι;)·1 i~'J::YJF·S-:o,jlltr,,'1 :'φ ί::ι :Xjόon,w Υμμ.

:.ι.ω,ι τη,l.r.ιl·ιω'ι:,rm (Ψ.ΚΙ\. 7:i!;),:!.:7 'ι'ιϋχο; D'). β)

Δ--400()/420/Hn7 ιc::ιι? ί a:,ι:λΤ:λΥΙΡώ7ΙΙ'>'; 'ι. Ι! τ.ρΟ r.or.OI *,11,);
t1jo; ~::' :χ?ι". Δ.--2200/2,iΟ/25.1.77 :X::oφιhe.ω; 'Yr.(1..'P'.
'('O~ Ση)'.ο,·/ωνιώll" (ιΙΨ}[{ 12:Ι/ Ι 9ί7 Ts,r-I.0; R') 11.21 γ)

Δ--2(Η 77/22ΙΙ8/ιιJ7ί ιι::cρί 'ι'ΡCΙΠO'::QιrΡ'Ι'); των iιηN,JM

a~%τ~ξtω<'Ι ~&ρ.ι mΥ~Τ2'1'1':nιιι); ι.ιU-:GY..IVr,τc.mw Ιξ',)1Π)j:'Ι

τν:Ν-:ι,)'Ι ,:1;'1 i::t .%"(6νιιw Ύρ:ιμ:.ι.ών '7"Jιm<'ν!ιΥ/(:Ζν,) (ΦfJΚ 801/
1!Ιί7 Τ.5Ζ0Ι; U'), )ι':%'ιο,lιr.ιχ,ιί :Χ;Ο;'.?Χ1.:; 'tlj~ 'rπο:.φ·{l)'j

ΣΤ'rΧ'J~'ιων~ώ~ι ~, ί~~'O"~ΙΤ12Ι 1.2';' ίξQ:Jj~ι;~6τ.,..,.~ν t'~v ~ι %Τ~·

ξtων -: ..~ α?·~po:ι 4 ::'},~. 11 τo~ Ν.Δ, Ι 1121 Ι \)i;}.

:π ~rι.U:: τo~ ::2~όoιτO; #ΖΙ':«Ι :ίπ/ι ..1=1; ~'ιiΨι'nιGnω; (ι~.
r"'J ~Ι:Z -:'Ij'; 'E)iWtp:~Ij; ~ή; K:.ι~ΙΡ"'+l"ιω;.

•Aρ·$ρG'.ι μ.όοιον.

Ι, ΊΙ ~;o;o -:()'j ιZ?~?'J'j 1 trι; )',,:χτ' &?'~?ιlν ;:2 -:o~ ΝΔ.

372111 fi)7 :Lι-:ιζu ':o~ 'E),j,'r,lIl"r.ιij ΔφΟ7:α',) Y.~: -:oiί ΟΑΣθ

σ':J.~;j1:ω;, 1.:t·9-0PI'J,90ei'J:X ::ε?ί~r.ι; παΡ2χωΡΤ.'Jιω.. είι; τΟοI
ΟΑΣt> -:oiί i::O)'.A::e'J,:lxoiί ~Ι)',,2Iώμ.:xτo; τήι; μ.ι'Ι'%φορ:Χ; ίτ,ι ..
~:z,:ω·/ ac:i: λ.ωψ:ι;ε:ιι)ν είι; ,,:7;'1 ~,:.~XYιI r.;:.ρ~ι;,χ.η. Θ~"T1'2λO'lί

Z1j';, ':Ι:ΙΡ:Χ-:Ζt'Ι~Τ2~ i::l 1Ω !t't, ~ί':O τη; λ-f.ξ!ώ; 't1'J-;~

2. Κ:χτά τον χρόν~ λr,ξιωι; tij; π:χρηωρτ,aιωι;. '~~rl 'ι'ό
. - 'Ο - ., .-~ , ,.,

::?c.!ι)::~:ι.Q·Ι TOJ ~·t2'I!:r,.ι.οu 1::1 GI;'«;1j1tlGte. '7Ί.Σ~.ιι ΙΡΎ%'Cf;Φ;

-:ιλOi:ίol μι=τά -:OτίΤCιU, eξ:moολ~c.ί ν~ π:ιρέχ'!1 τι:i; ύ:o;ηy~σι:ι;

τtίυ !ίι; ΤΟ-Ι 3.IΒο-ι.ον 9GP''', ιτ....lιχl~ι;;ι.ί·I1Jι; της t?')':i1Inηι;
, ~," ~.. ,., '.' .i.1t••

'7χ::nω; • :λ::-:% τo~,:ι;,ιι Υ.2! QΙ:Χ""'ιΡο:ι-,.ι.ινων ιν;rντι ~'I"O\I TCιIJI'
• , • ~. - & ' ~ ,-:::nr,; ;Ι'J;.ωι; .Χ 't1JΙO ti'Ύ;Τ'J~:χ)'"η; ΙΤJ:.ι.,,:ΙΙ'J&ωι; "x.:xlωμι.rrωΊ

-:OJ.
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ΚΕΦΑΛλΙΟΝ Α'.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ, 104

rι~ρι ιrχoλ..ικoυ κσιΙ 8t8σιχ..τtκου !τ~uι;, ύΠ1Jρεσισικων βtβλΙων,
επρσιφων, μεΤεΥΥρσιφων, φοtτ/σεως, δισιγω'(1jς κσιΙ τψη

τtκων 8tσικρΙσειι)ν τι';)ν μσιΟYjΤΙ';)V τi;),ι ιrχoλεΙων ΜΖο-ης

Γενtκ~ς 'εκπσιt8εUσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ οlΚΟΝΟΜ ΙΚΙΙΝ

ΙCΠNZT. _HTZOTAICHZ Afτ.' ΚΑΝΕΑΑΟΠΟΥΑΟΖ

ΚΟΙΝΙΙΝ'ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΙΝ ΣΥΓΚΟΙΝΙΙΝΙΙΙΝ

ΖΠΥΡΙΔΠΝ ΔΟΞΙΑΔΗΖ ΑΑΕ3. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Έ{}εωρψ?η ,ΚCll έτέΟIJ ιί μεγ/ιί.η tιιϋ Κ!!ιλιους οι/'.!ιι.γί.;,

'Εν -'A.f)~V·~; 't''G 3 (1J!~ρο:;%?ίΟ:J 1970
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΠΡΓΙΟΖ ΖΤΑΜΑΤΗΣ

:ι Κ'Χ":'-:Χ T~\Ι o~i?xzt~'I "71j:j ~taxX":'!,Z(j~ g-:-Ο'Jζ 8~~iγt:'χ!.

'ίj i)tI~'Xr;"/.'1.i,L'X --:ω'! μΖΙj'ljμ:χ--:ωv x'Xt ~ιε-IΖ?ΊΟU'ι--:σιt :χΙ ~:xστ,ι:;, ,,..,
'('Jt1ΖΙι1ζ ε~Ζ":'~ι;~tζ.

ι.. 'Η aI~:XιT'/.IXi.l'X --:ω-ι μ'&Ij:.L:Χ-:-ω·1 '~ΙΖξ:χγε':':χt x'X-:i --:ιΧι:;

ιZX(Ji.fJl~(I')1); at~:ΧΚ'":'tκiζ πε?tl;~r)'):;, κ:χi.ι:.ι'Jμέ'ι:χ.; ,,=,?t:.LΊj"JΧ:

r. Λ' ΤΡΙ~J.Ίj'lf}'J ιΧ?Ζl;με-lο'! ιΧπο τ;'ς 2 Ι '/jΙ:; Σ:::Π';'::J.β?Ιrιu·

κα,Ι λΤιΊ"" "ή'ι 5'IJ'I ΔΖ"/.εμβρΙο')'

ΙΙ. Β' Tρίμ'lj'Irιν ιΧΡΖ/ΨΖ'11}'Ι άπο -:-;;ς G1JΙ:; ΔZ',(zμ~ρΙo') κ:χΙ

λΤιΊ'Ν "Ij" τ;::λε')Τ7.ί'Χ,Ι ·iJ!J.k?IX,l --:ou μ'ιjνος ιI>:::;3PO·J:xplou.

([ Ι. Γ' ΤρΙμ'/j'I'),I ιXρχόμε-lrι'! "πο "r,ςΙ'/jΙ:; ~I'Χρ-:-ΙοΙ) κlχΙ

i.TιY'IOJ τ/'Ι 201j'l ~I7.t,)\).

!>, ΛΙ. έξετιίσΖΙΙ:; οιεξ:ΧΊο'lτσι,t κσιτ7. τ:Χς &πο 21'/jΙ:; λ10ct rIu

μ~Ζρt 3Ιhjς Ίου'IΙ,)υ κσιΙ &πο ,,'ijς 11jς μέ".(ρt κσι! -:-'ijς 2<hjt;
ΣεπτεμβρΙrι'" χρο'lικα.ς περt680uς, χocλουμέ-/lχι:; έξετotσ-:-ικΖι;

περιQ80υς.

G. Κσιτ7. "ήν 2Ο-ήν ,Ιztl)·) 8~ν 8ιεξciΥετσιt 8ι8σισ'.ιtσι).ίχ

μσιΟ'ιjμάΤCιJν. ΚΙΧΤ! "ήν ,ημέρσιν σιl:",~ν ό Σ{ιλλΟΥος των 8t8oc
σχό'lτων &ποφc<σΙζ.~t περ! του χc:ρ!tκτ/ρtσμου "fις ψοtτ/σεωι;

των μσιθ1jτω'l κσιΙ iκτελεί: π~σσιν ΠΡΟΠΙΧΡΙΧO'Κεuσιστtκ'ή'l έργ'Χ

σΙσιν 8," τ/ν κocνο'ι:κ'ήν κσιί ιΧπρόσχοπτον 8ι.εξσιγωΥήν των

έξετOCσεων τι:ιίιτων. Το πρόγρσιμμoc των γρσιπτων έξετ:Χσεων

&νσικοι'lοuτσιt ;::Ιι; τούς μσιΟYjΤιΧι; '%0 'ήμέρσιι; r.pb τr,ι.; ένιΧρ-

ζεΙ:)ς -:ων. '

7. 'Ε"ν 'η ενσιρξtι; τ-'ijς 8t8σισκotλΙσις των μιχQ'ιιμoc-:-ων β'ρσι

8{ινη ~ το σ'.(oλε~oν &ργήση κσιτ7. τ/ν 8tcipxttIXOJ του 3t8at
κτtκοu ~τo\)ς πλέον των 8έχσι 'ήμερων, 8t' oΙoν8~πoτε λόγον,

ό Ύπουργ;)ι:; ΈΟνtκ~ς Πσιt8ΖΙ'Χς κιχ! Θρ'/jσ'Α::::'Jμocτω'J δόν.χτιχι

ν" οtσιτocζη &νάλογον itIXpιX--:oιatv ..ου 8ι8ιχκτικrJU ετοuς, κocτό

ittv εΙο-ηΥήσεως τοϊ) οΙκεΙου rεo/txOu 'Επtθεωρψηu κσιΙ

προτάσΖως του &ρμ08ίου Έπόπτου.

"Λρ()ρον 2.

ΔtσικοπσιL -'Λ ?rLIXt.
1. Δt8σισχσιλΙσι μσιΟ1jμocτων 8έν 8ιεξάγετσιι XOCL έξετιΧσεtς

~εν 8tΖ'lεργοuντσιι κocτ" τocς&κrιλΟIJΟοuς ΧΡOνtκocι:; π:::ρtό30υι;

τοu σ'1.0λtκοU ~τοuς, κ:Χλουμένσις οισικοπ:Χς:

ΙΧ) ΔtσικοπσιL Χρtστοuγέννω'l, ι7.πό 24Υις ΔεκεμβρΙου μέχρι

κσιΙ "ης 7Ίjς Ί:χνουσιρΙου,

β) ΔίσικοπσιΙ Πάσχσι, &πό ,,'ijς ΜΖοΥάλ'YjΙ; Δεuτέρσιι; μέχρι

,,~ς Κυρtσικ'tjς 'rou Θωμii,

γ) Θερt'lOCL οισικοπσιΙ, &πο -:-Ίϊς 1ης 'Ιουλίου ΙJ.έχρι κocί τ/ς

311)ς ΛύγοΙΙστου, έπtφuλσισσιιμέ-/ωv των 8tσιτάξεων τ'ijς πσιρ.

7 Tou :χρυροΙ) 1 "ou πσιρόντος ΙΙ.Δ/τος.

2. Κocτά: τιΧς ΟερινOCς 8tσικοπά:ς το γρσιφεί:ον έκάστο!) ru
μνα:σΙ~υ κα:Ι ΛuκεΙοu ~έχετα:t το κοινόν μΙιχν ~μέρocν "ήν έβ80

μOC8oc, ~ όποΙσι C'JΙζετα:t ~t' &ποφocσεωι:; του Συλλόγου των

Δι3σισκόντων κσιί &VIXXOtVJU"IXt 8," τ/ς πtνσικίδος των &νιχ

χoινι~σεων. Κσιτ" Τ'},'Ι +Ιμέρσι'! τσιότ/'Ι ε!ι:; ..ούλOCχtστον των

κσιθηΎΊjτων έκocστου ΓυμνocσΙου κσιΙ AUX;::(QU όρtζόμενος ύπο

..oU Δtευθυντου πρό τ/ι:; λfιξεως του 8t8σικτtκου ετοuς,

'εΤvα:t υ;τε,jθυvοι:; 3ιoc τ/ν 8ιεκπερα:Ιωσtν πσιντός τρέχοντος

1)ΠΎ)ρεσιακοϊ) Οέμocτος, &οκων έκτcXκτως cXρμ08ιότ/τιχι; 8ιεu

Ο\Jντοu σ'.(ολείοΙ) XIXt uπογριΧψιι)ν ιΧ,Ιτ! τοότου itiiv ~ρσιψl)ν

~ τι..λον. 'Επί πλειόνων τ"ς άρμ08tότ/τσις lΧότOCς &σκεί:

ό κσιτ" βσιΟμον άνώτεροι; κσιΙ έπ! Ισοβocf)μωνό &ρχσιt6τερος.

'ΕOCν +ι ώς άνω ~μέρα σuμπΙπτη μέ ήμέρocν &ργΙσις το γρσι-
- 8' \ 1 \ ι: , " r έ

ιpεtov εχετσιt το xotV{JOJ τ/ν επομεν1jν εργσισιμον '1j[J. pa.v.

3. Ήμέρσιt &ργΙσιι:; των ΓuμνασΙων κσιΙ ΛυκεΙων όρΙζον

τσιt :

οι) "Απocσoct ocί KuptIXxoιt, β) σιί θΡ1jσ'~Τ~ΚιiL έορτlχΙ των

Τρtωv 'Ιερσιρχων κσιΙ -rou 'AY(f)IJ Πνεόμιχτιος;,γ) ocί έθνtΚOCL

έπέτειοι ,~ι:; 281)ς 'Οκτωβρίου κσιΙ 25Ίjς ΜσιρτΙου, 8) ~ Κσι

Ocιpoc Δευτέρσι, ε) 'ή 11j Moctou κα:t στ) .η κιχτOC τιΧς κεψένιχι;

δtocτciξεις ήμέρoc &ργΙσις οι" "ην εδρσιν έκχστου σχολε(ου λόγ~

τοπικ'Γ,ς θΡΊjσκευ-;ικYις ~ έθνικΥις έΟΡτ/ζ.

4, ΚατιΧ τ/'Ι πσιρc:μοvr,v των έθ'ltκ(,')v έπετεΙω\1 τ/ς :3'/jI:;
'ΌκτωβρίοΙ) κ:χι ,,~ι:; 251j; ΜσιρτίοΙ) πρσιγμσιτοποtοuντσιι εΙς

(2)
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ.~. '\"

1. το

3ημδσtσι

Σχολικόν ~τoς, Διοσικτικον ~τoς κσιΙ 8ιάρΟρωσtς ιχιjτωv.

".\pOpov 1.

Σχολtκ.)v καΙ οιοο:κτικον ετος.

σχολtκον ετος οια. τoc ΓυμνocσtlΧ κιχι τα. '\uXttIX
ΚIXι"~ ι t Ι , 'v'
~ tI ιωηκσι, ημεpΊjσισι xlXt ν')κτερινιχ, :xpxtTIXt

;Jιν 1Ίjν :Σι:ππμβρΙου κ:χι λήγεt τ/ν 31 η') ΛΙΙγούστοΙ) TOU
επομένου ετους,

ΕΙ , \,,, .... ,
ις τ:χ κσιτιχ τ/ν E,l,/OtIXOJ 'Πις πσιροuο-ης πσιρσιγρocφοu ΛΙΙ-

xttΙX περ!.λιχμβιΧνοvτσιt κσιΙ τOC Ν:χυτtκoc .AuxttIX ι:'ς κιΧ! τα.

μ~ι τ/ς κσιτσιρyήσε(~ς των τμήμσιτσι Oίκoνoμικ~ς Kσιτεu
θuνσεως.

::;;'~2. ΤΟ 8ι8~τ'κ~ν ,ετος Otoc τιΧ 'σιότιΧ σχολεU1. ~pxt-:IXt τ/ν
11J! Σεπτεμβρ;ου εκσιστοΙ) ετοuς κσιΙ λΤΙγεt τ/ν 3Ο-ήν 'Ιουνίου
του mομένοu ετους.

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Έχοντ;::ς ύπ' l5ψεt ;

Ι τ.χς οtσιτocζεtς του ~ΡOΡOI) 28 πσιρOCγρ. 6 κlχΙ ΤΟU ~ΡOΡOI)
31 πσιρOCγρ. 4 ΤΟU N.3O!J/1!J76 ιιπερ! όργσινώσ;::ως κσιΙ 8tat
κ'ήσεως ,,'ijς Γενtκ'ijς 'ΕκπlΧt8εuσεως)), ώς κσιΙ τοu άρΟροΙ)
68 πσιρ, 1, ώς νυν Ισχuεt, του σιότου νόμοu.

2. T~ν γνώμην τοu Kbιτρoυ Έκπσιιοεuτtκων Μελετων
κσιΙ 'ΕπψορφΙ:)σεως, 8tσι'τuπωΟε~σσιν εΙς τα-ς υπ' άριΟ.
13, 14, 15, 16 17/1977 πράζεtς σιότου.

~. ~Γ~ς υπ' &ptO. 942/1978, 1101/t 978 ' γνωμ080τήσεις
:~\) 1')μβο\)λΙου τ/ς 'ΕπικρσιτεΙlχς, προτάσει του υπό τΥις
~Ονtκ~ς Π σιι8εΙσις κσιΙ ΘΡYjσχ;::υμocτων ')'ποuργοu, ιΧποψσι
σtζομεν :

:ι Ά::? 'τlj~ ίr.ιi;ι.r/Ijι'J -τ~ ~(?:r;ιη~ τΥι; '::~flJ~ 'Τ"',.ι
~~Σω; ί~~;, ~,; ί7:'ι:ι.ΣΨIIJ.2t~·,}.ι'Ι 1,!.ρ>.ο; ~:i l.ηι..f~;~'t'2Ι '::0

ι;~,m ~ί1:% ι;:ί-ι-:C ί~l ~~Τ; ίY..:ι-;~·1 (1 rJ??,) . ί-:''ι7fι,); ί7:~ τ~5

~::ff'tIII'O'JI;Li';Ij:J ~λ~2λ2ίΟ'J, ώ; τι;,~ όIpi~t2I ίν ~~'''γι:) 13
~2I" Ι Ο::ΣΡ. ΔΙ -τrι; Σ·.r;.~~cω;.

4. Ai !Ι2,;~ξι!; -τω·ι ά;:.:J.ρψl 1 ίω; ~.:zί 6 τοίί 7:%;:6'1,0; 7.~fί
() •..,...... J...... . - , - , • '

.J. "_'7 '/~J' ~';'C/.Ij'J·I ;:;!ο;:~ΣΧ"',.ιt'Κ;·1 'τΊj; 7:aΡοn-η; 'Τη.;:;..,

7.1t';. Kr.-2 'τ2 ί.οιο:::ί ~:ri :ι.ίχ;:ι Ι.f,ξsω; tr,; ~); ιiνω 7.%Ρ:Ζ

1.1t~(Yι1Σι.); ίT,(tίc~ιν %ί ~C:ϊι,:,:Xξ.c; τΤο; ~,2Τ' "P~oγlJν 22 τοίί
Ν.Δ. 3721/195'7 Ur.ογΡ:Ζφιί:r'lj; μ.ι,;~ξUτοU '!}<~.λrι·I:y.?~ Δ.,./.J,Ο•
.,.I,;:ι X2i 'τO~ ΟΑ.Σθ IJ"J;ι.~&"sω;.

'Ο r.2p~)V -ιόμι:ι; ψ-r,φC1{.1sί; ύο::ό ,:η; no:ιλ~; Υ,:ιί Ο::7.Ρ' Ί 1:),(7,,,
,fι;ι.ιρoν ~;:ι.){.IΣί~, ~'tjμ.ιn!s~-Ι;τω ~!:ί ';~; 'E?",:J.;?!:Ii; :r;,
Ku~spvr,:reb); χ.:Ζί ίχ.tιλ&'1{ι.f"ω ~ι; ·I?;ι.c; ':'o~ Kpi,:cJ;.

'Ει ,A-I)r,VGII; tij J Φ&~ρo:nρίo:ι 1U7!)
Ο ΠΡόΕΔΡοι, ΤΗΙ ΔΗ'ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ, ΤΣΑΤΣΟΣ
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ΚΕΦ.\.\.\ΙΟΧ Β'.

Ί'Π"lJρ:ι:σιxκOι Βιβλίιχ - 'Έv':Uπ«.

".\pOFov 3.

'Υ:,:"ΙΙ?:ι:σιχκχ βιβλίχ.

1. Τi δπο των Γυμνιχσίων κlχι λυκείω') Τ/ΡOόμΕVΙX tπι
ιTljμ:x βιβλίιχ εΤνιχι :

ΙΧ) Πρωτόκολλον, εΙς το όπo~oν ΚIΧ";ι.(ι)ρίζοντιχ, «Πιχντ«
τά. εΙσι:ρχόμενlχ χαιΙ έξερχόμενιχ εγγριχφιχ, & οΤς κιχι οΙ πcXιτr.ς

, Ι λ ~ \,. ,- '
φυcπως τ τ Ο,, ως κιχι τlχ εμπιστευτικιχ τοιιχυτιχ. Δ~ τά.

πλευτlX~« τ:χυτ:χ ιTljμεΙOυτlXι εΙς τ1j') σ'τ/λ7jν ιιπεριεZόμtνoν

!γypcXφoUΙ) ~ ένδειξις Ε.Π. μόνον, ένω τ/ρc~~ιχι. Ι~ι~Ι~:ι:ρoς
φcXκελλος έμπιστεuτικων έγγράφων.

β) Βιβλίον Π ΡcXξεων Διεu(JuντοU.

γ) Βιβλίον ΠΡcXξεων Συλλόγου Διδιχσχόντιι)ν.

δ) 'Η μερολόγιον Λε,τουργίοι.ς Σχολ<:Ιου, εΙς το όπo~oν

κιχτιχγρcXφοντοι., έν (J'J'lτομί~ κlΧO'1jμερινως τΟι κιχτά. 'τ/ν κρί

σ,ν του ΔιευΟυντου ιTljμlXντικώτ:ι:ριx γεγονότιχ, ιΧνlχφ:ι:ρδμενιχ

εiς τ1jν λειτ{)υργίιχν το;) Ο"'l,ολείοu.

ε) Βιβλίιχ Δι8ιχσχομένΤις uλ7jς κιχτά. τάξιν ~ τμ'~μ'X~x ':"ιΧ

ξΕως, εΙς τά. όπo~1X κιχτιχχωρίζετιχι ιxuQ7jfLepOV υφ' έΧcXστοu

8,δciσxoν,:,oς ό τίτλος τ/ς ίιπ' ιχύτου δι8lχχΟείG7jς ένότ/ΤΟζ.

στ) Βιβλίο') Μισθοδοσίιχς ΠροσωπικοU.

ζ) Βιβλίον ΒιβλιοθήΧ7jς. '
7j) Βιβλίον 'IλLXou, εΙς το δπo~oν κoc~ocχωρίζοντocι απocντιχ

'rcX: μ-η ιΧvocλώσιμoc etB7j του σχολΕίου, πλ~ν των κιχτcxχωρι

ζομένων εΙ;' το Βιβλίον Βιβλιοθήκης.

θ) Μ7jτρωον l\{IΧΟ7jτων, εΙς το όπo~oν κoc,:,ocχωρίζοντιχι 'ret.
ίιπο του ~ρθρoυ 10 πιχρ. 2 προβλ:ι:πδμενιχ στoιχε~1X των XOCTet.
νόμον ά,ν1jκόντων εΙς το σχoλε~oν μocθ1jτων.

ι) Ευρετήριον, εΙς το όπo~oν κιχτocχωρίζοντocι το έπώνυ

μον, το ονομιχ, τό ονομ:χ πιχτρόζ κocΙ ό ιχριθμός του Μ1jτρώοu

ΜocO'1jτωv πΜω'l των έγγεγρocμμένων εΙς τουτο μocθ7jτω,l,

προς ευχερειπέρocν ιχν:Ι:'Jρεσιν τ/<; εΙς τό Μ1jτρωον ΜocΟ1)των

μερίδος έκcXστοu.

,οι.) Βιβλίον φοι-:-ήσεως (ά,πουσιολόγιον).

ιβ) Βιβλίον Έπιβoλ~ς Κυρώσεων.

2. ΔιιΧ του πocρδντος κocτιχργουντocι έκ των μέχρι τουι3ε

τ/ρουμένων βιβλίων 'rcX: έξ~ς: oc) το Mocθ'1jτoλόγιoν, β) δ
Γενικός "Έλεγχος, γ) 'rcX: Βιβλίoc ΒΟ1jO'1jτικοu ΕΙ8ικοϊ; Έλέγ

χου (Βocθμολόγιoc), δ) το Βιβλίον ΠισΤΟΠΟΙ1jτικων Σπου8ων

(ΒΠΣ), ε) το Έμπ:στεuτικον Πρωτόκολλον, στ) το Ποι

νολόγιον, ζ) το η "ιΑιον ΕΙσιτ/ρίων Έξ:ι:τ&.σεων, 1j) το
Βιβλίον ΠocιδocΥωγι:..ι.7ιν ΣυνεδριιΧσεων, θ) το Βιβλίο') Συμ
πλ1Jρωμιχτικων κ.'χ~ Κ!Χτocτocκτ/ρίων έξ:ι:τ&.σεων.

"Αρθρον 4.

• 'ΙΠ1jp:ι:σι;xκ~ ~lτυT:OC.

ΤcX: υπο των Γυμνιχσίων Κ:ΧΙ Λυκείων ΧΡ1JσιμΟΠΟΙθuμενιχ

l'Jτυπιχ εΤνιχι :

.. αι.) 'Ατομικet. Δελτίιχ μlXθ'1jτων. Δι' εκocστον μoc01)τ1jν
τ/ρε~τlX, (διον 'Ατομικόν Δελτίον, εΙς το όποΙ:ον κocτocχωρΙ

ζοντιχ, κιχτιΧ τ1jν πρώτ/ν εΙ~ το σχολεΤον έγγριχφΊιν κlχι τ1jν
BLcXpxεLIXV τ/ς φoι't"ήσέως τά. όπο τ/ς πocρ. 1 του ιΧρθρυυ
10 του πocρόντος Π. Δ/τος προβλεπόμενoc στοιχεΤIΧ των
κιχτά. νόμον ά,νηκόντων εΙς το σχολεΤον μlXθ'1jτων. ΤιΧ Άτο
μικΟι ΔελτΙoc, δ,ιχβιβιχζόμενιχ έΠ'G7jμΟΠΟΙ7jμένιχ είς ετερoc
σχολεΤIΧ, έπέχου... θέσιν έπισήμου τίτλου μετεγγριxφ~ς.

β) "Εντυπαι. 1jμερ7jσίων δελτίων φοιτήσεως των μιxθ'1jτων
κιχτά. τιΧξ,ν .η τμήμιχτιχ τ&'ξεως, εΙς τά. όΠΟLΙΧ κιxτιxχωρίζovτιxι
κιχθ' έκciστ/ν διδocκτικην ώριχν ΙΧΙ &πουσίιχι τούτων.

γ ) Ώρoλόyι~ πpoγpXμμ~τ~ ..... -~. n....~ ~ ο,οχσχ"",ΙΙΧζ μ.χν.ιμιχ.ων.

δ) Τι,λο\ ιr.:oυ3(';)ν.

ε) "~ντuπ~ έπ.χλΊ)ΟtUα/:ων ,,:,ί.λιι)ν.

~)" '}'Π7jpεσι~κ?: ~μ~ιώμ~τιχ μετ~γγριxφTις μ:χΟ7jτων.
i,) I;ντυ~~ εΙG7j'{IjQ'::ω; ~ iπιβολη,ς τ.εω:ιρχι~ν xup(~-

σειι)ν.

n...1J2 K~τ~στxσει; β~OμoλoyΙ~; πprιφopιxΊj; έπι3όσειι); μ:χ
ν·ιτιι)ν.

Ο) Il\στΟ~ΟΙ1jΤΙΚΧ lΙιχ ~ρ~τoλoγικ-ην χp~σιν.
,) Δελ,ί::ι κιγήσ:ι:ωζ προσΜ";\κοϋ.

ι:χ) Κσιτχ~ciσ:t\; μ\σlJo,~oσίιxζ ΠΡοσ(uπικοU.

".\ρΟρον !'Ί.

Τόπος, ίπtιTljμοποt1jσΙζ,φόλlΧ;Ιζ ίιΠ7jpεσι:xκων β~βλί(o)ν κιχι

έντ-Jπων.

1. '() T1JT:O~ ΚΙΧ" ΙΧΙ ~ιιxστιXιrεις TI'7Jv ίιπ(ι TOU ΠΧQόντο~ Π.

Δ/τος όρ,ζομένων βψλίιιιν κιχ" iνΤ1Jπ(ι)ν κιχΟορίζοντιχι ,~ι'
νπ08ειγμ&.τιο)ν, κ::ιτιχρτl,ζομένων ίιπο τ/ς ά-ρμοι)(:χς Κεντρι

χ~ζ Ί'Π1jρι:σίιxζ TOU Ί'πrιυρyείoυ Ί~Oνικ~ς [(ιχιδείιχς κocι

(-)ρ7jσκι:uμ&.των.

2. Τci. υΠ1jρεσ,ιxκιX βιβλίoc προ τ/ζ έν,χρ;ε(ι)ς τΊ'jζ χρfισεως

~ύτων ά,ριΟμουντιχ, κιχτcX: σελ[l'Ιιχ ίιπ!:ι -rrιu Διεuf)uντοu -rou
σχιιλείου μεν προκειμένου περ" τί~ιν ,)1)μΙΙ'1ίιιιν ΙΤΧ(Jλείωll,

νπο του οΙκείοΙ) ~ι rcvtxou Ί!:πιΟεωΡΊ)τοϊ; ΜΕ προχ;:ιμένοΙ)

"Περ" Ιδιωτικων σχολείων, συντιχσσομ.ένης εΙς ci.μφΟΤCΡΙΧζ τΟις

πtριπτώσεις σχεΤΙΚ~ζ πριΧξεως ~Ις τ/ν τελευτιχίιχν σελίδιχ.

3. ΤιΧ ώρολόγιιχ προγρiXμματoc IΜocσκocλίocς μOCΟ7jμάτων

,~πισljιιrιπoιη::ϊντιxι άμιχ τη χρ+Ιιτει των δια σψριxyίιrεω; ΚΧΙ

,jπογρocφ~ς τou ΔιευΟυντο(ϊ 't'ou σχολείοu, τά. δ~ 'ΛτομΙΖΧ

Δελτίιχ έΠΙG7jμοποιοuντιχι κατα 't'o." ocuτον ώς ~νω τρόπον,

μόνον έφ' 5σον πρ6χειτιχι νOC ~ιocβιβιχσ()οijν εΙς ~τεpoν ιrχη

λεLον. ΕΙδικως προκειμένο l) π;::;1 'ΛΤΟΙJ.ικων Δελτίων '.ι,ιχ

07jτ(7)v ΙδιωΤf.Κων σχολείων, 8ιocβιβαζομένων εΙς eT;pov
σxOMLOV, τιχUτt.( Οεωροuvτιχι κιχ" ύπ(, 't'ou οlκείου Γ:ι:'ιικοu

•ΕπιΟεωΡ7jΤΟU Μ. ε-

Ι!. 'Εκ των ίιΠ7jρεσι!Xκων βιβλίων xoc" έV't'I)πω'ι ψ"ιλ&.σ

σοντιχι ,jΠΟΧΡΕωτικως: .•

ΙΧ) Το Μ7jτρωον ΜΙΧΟΊ)των, 't'oc ΒιβλΙΙΧ Π ριΧξεων Διε,)Ο'ιν

το::ϊ κιχ!. Σuλλ6γηu Διδoc()')(ό·l't'ων, τΟ 'Ι [:LεΡ(}lλΥιον Σχη).εί,)u,

το Βιβλίον Mtr;{)oaoaLocc; προσωπικοu, τoc Βιβλίιχ •nLKtIu

κιχ!. DιβλιοΟήΚ"l)ζ κocι το Πρωτόκολλον, εΙς το δι"l)νεχ.ές

β) ΊΌ βιβλίον έπιβoλ~ς κυρώσ:ι:ω'l εΙς ΤΟIJς μocU"tjΤrXς, :Πι

μίιχν ~ιετίιxν ιΧπο τ/ς λ'~ζe:ως τ/ς ΧΡ+I".εώς ΤΟ'J.

Υ) Toc ΆτομικιΧ Δε~ίσι έπ!. Μο ~τ/ ιΧπο τ~ς '~μέpιxς -::ίjς

κιχΟ' οΙονδ+Ιποτε τρόπον έξιχγωίijς κιχ!. κχτocχωρίσεωζ εΙς

~JV otxeLocv μερίδoc του Μ1jτρώQU MαOΊjτων -rou όριστικου

άποτελέσμocτος τ/ς τελεuτocί:χς εΙς το σχολεΤον φo~-:-~σειι)ς

έκιΧστου μOCΟΊjΤΟU, τά. ά,ντίγροιψσι των Δελτίων Κινήσεως

Ilροσ'λΙπικοϊ; ώς κιχ!. τιΧ τοι:χυτιχ κιχτσιστ&.σεων μισuοaοσίιχς

έπΙ Μο ~τ/ ά.πο τ/ς (J\)·ιτιχξεώι; των, τιΧ δέ βιβλίιχ Δι~ιxσxo

μέν1jζ "Iλ7jC; έπ!. Μο ~τ/ ιχπο τ/ς λ~ξεως τou εΙς Ο octpopouv
σχολικοϊ; ετους.

δ) Τά. l'Jτuπιχ '~μερ-ησίων ~ελτίων φοιτήσεως, τ~ βιβλίιχ

φοι't'ήσe:ως (ιΧΠΟ1)σιολόγιιχ), ocΙ κιχ~σισ't'(iσεις βοιΟμολΟΥίΙΧς

πρoφoρ~κΎjς έπι8δσεως, τoc ώρολόγιoc προγρ&.μμocτσι δι~ιx

σxlXλίιxς, μocθ-ημιΧτων, τα. εντuπιx εΙσ'ljΥήσεως ''ι έπιβoλΎjζ

πειθocρχικων κυρώσεων έπΙ εν ετος ά.πΟ τ/ς λ'ί;~εως -rou είς

Ι) cXφοροuv σχολικοϊ) ~τoυς .

"Αρθρον 6.

"Eνcxρξ~ς 1σχόος νέων βιβλίων κιχ!. Έ Ι1:')-;Ο'}

1. Τά. υπο τοϊ) πιχρόντος npoe~PLXou Δ/τος προβ!.επόμενιχ

'ΙΠ1jρεσιΙXΚιX βιβλ(ΙΧ κoc!. l'Jτuπιχ τίθεντιχι &1 ltTl,ut οι' ιχποφχ

σεως -rou 'Τπουργοί) ΈOν~κΎjς Πιxιδε(ocς XOCL ΘΡΊjσχι:ιιμcXτω'l.

2. Μέχρις ένciρξεως Ισχύος των νέων ίιΠ7jρεσΙΙXκων βι

βλίων κ.χΙ έντόπων διιχτ/ροuvτocι έν ΧΡ'ήσει τά. προ τ/ς 8ημο
σιείισεως του πocρόντος Π. Α/τος ύφιστ&.μενΙΧ ύπ-r,ρSO'uxκιX
βιβλίιχ κιχί fιτυπιx.. .
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"ΛρΟρο'l 7.

ΙΙΕ'J'Jf)ΙCΙ Τ'~ς έ'Yγρzιp·ηζ~

1. '11 έγγρα.φ~ μσιοψου είς το Γuμ'locgιο'J 1ι το Νικειο'ι

χωρεΤ, άφ' ~ς οuτος &Π'JΚ7~ ΟικΙΧίωμα. -:pσ\7~σεως εΙς ':"ο\)το.

2. Το 8ικα.Ιωμα. το\)το cΧπr,κτq. ό μσ.f)·'ι7r,ς εΥ.τε Κ'1.τόπιν

έπιτυχων είσιτ/ρΙων εξετά,σεων εrτε 3υ'Jocμει τΙτλοι) Ισ-f.'ψr)ij
" '" 'γ, . 'ι ~

προς εγrρα.φ'1)ν cxv<ru εζετιχσεω'l, ως κιχτα περιπτωιn'l (x~

κεΙμενα.ι οιcxτocςεις όρΙζουν. .
3. 'Ως έγγρα.φ-η VCJεtτcxι .~ Ζψ l7.πlΧζ κατσ.χιι'ψιc;\ς το ΠΡ61

':"0'1 ':"ων δπο τl)1) &ρΟρου 10 -.ο\) π~ρόντoς n. Δ/τος πρσβλε

πομένων στοιχεΙων "ou μiΟΊjΤΟU έΙς το 'ΛτομΙΚΟΥ ΔελτΙο'l

ιχύτου κα.Ι είς το Μ'lJτρωl)ν των ΜαΟητων του σ-/l)λείr:ιυ.

"ΛρΟρον 8.

Τρ6πος xrtι χρόνος έγγ!'ιχφΎις.

1. Έπιφυλιχσσομένων των οιιΧτocςεων τ'ijς πιχρ. 7 του

πιχρόν-.ος OCρΟρου, έγγριχφιχΙ εΙς τα Γυμνχσια: κα:ι ΛιJ;~ει~

κlχΟ' εκα:στον σχολικον ετος ,ένεργοϋ·ιτχι μόνον -.ων το πρω

τον είς τΙΧ σ-1.0λεΤα: τlχUτα. εΙσlχγομέ'lων μα.ο·ψων τΊjς Λ'

τcXξεως.

2. 'ΕξlΧιΡετικως κα.τα. τΊj'1 πr-ώ7ην έφαρμc.γΎ]ν -.c.U πα.
ρδντος ένεργεϊ:τιχι υφ' έκcίσ't"ου Γυμνιχσίου κσ.Ι Λυκείου

α.υτεπcXγγελΤΟζ έφ' &παξ, xcx't"ix ","Ίjν εννοια.ν 't"ou πα.ρόντος

GίpOρl)υ,' έγγpxφΊj και ΠcXν't"ων ","ων μέχρι -.'ίjς έφοιρμογ'!jς ':"ou
,;,;α.ρόντος Π. Δ/':"ος έΥγριχφέντων μαΟΥι-,ων. .

3. Δια. ':""ην έγγρoι?~ν μ~OTιτoυ είς -;Ίjν Α' τcXξιν των
έκτος των ά.cr.ικων κέντρων Γυμνοισίων εκιχστος -.ων ένοιιχ

fj)Ζρομένων μΙΧθΤιτων κcxτlχUέΤΖΙ l3ια. ,:,ου ΚΤιοεμ6νος ,:,ου μ'έχΡΙ

15 ΊουνίοΙ) -.0 βροιΜτερον εΙς -.0 ΔΥιμο-.ικΟν Σχολεϊ:ον, :::ίς

':"ίjν ΣΤ' τOCξιν "ou όποίου φοι,:,α εΙσέ-.ι, σχε-.ικΊjν οήλωιπν

έγγριxφ~ς εΙς εν των 'Πιζ 'ltcxpoucrl).; πιχρα.γρcXφου ΓυμνcxσΙων.

ΜερίμνΎ) κlΧι euOuν-n ':'ou ΔιευΟuν,:,οu ':'ou ΔΊ)μοτικου Σχο

λεΙου ΙΧΙ μεν' 01jλιι')σεις πιχριχμένουν εΙς το εΙς (, κcx't"ετέΟΊ)σοιν

σχολε'ϊ.ον, ,:,iX οε ά.πολυ-.-f;ριιχ των ιΧπολυομένων ΟιοιβιβOCζον,:,'.(ι

εΙς το Γυμνάσων 'rou 'ltpooptcrllou των βάσ:ι Oνoμα.στικ~ς

κιχ-.ιχσ,:,άσεως δΠ'1)ρεσιlΧκως κα.ι έπι &πι)8είξει. Δια μα.οψας

ιiΠΟφΟΙ7r;σCXVτα.ς έκ ""u Δ'1)μuτ:κr,u Σχολείr)υ κα-τα τΙΧ πα.ρελ

Οόντα. Ετη κιχι έπιCυμ"Uν"α.ς να φοιτήσουν εΙς το ΓυμνOCσων

(, εΙς χε'Lρcxς ',ων πρωτότυπος ιΧΠΟλuτ/;.ιος τί':'λΟζ κιχτοιτί

(ιετιχι ιΧπ' εΜεΙσις εΙς .το Γυμνάσιον είς το όποϊ.ον δικcxιοuν

ΤOCΙ νιΧ έyγpcxcpouν.

4. Διχ τ-ην έ-πριχψην . μlΧOΊjτι';)ν :::Ις τ-ην Λ' τάξιν των

rυμνcxσίων -.ων άσ-.ικων κέντρων lJ:xouν έφσ.ρμιηΎjν αΙ ΟΙΙΧ

τιΧζ,:::ις -.'ίiς ΠΡΟ'ljγοuμέν1jς πσ.ρα.γρά.φου, πλ~ν του ο';"ι ~

ΟΙΙΧβίβιχσ:ς των τί-.λων :::ίς τα Γυμνάσιοι γίνετlΧι έo.tl τ/

βcXσει Y.oιν~ς ά.ποψOCσ:::ως των οΙκεΙων Γενικων 'ΕπιΟεω

Ρ'r,.ω'l ~Ιέσ'r,ς ~al Έ;;!·~εωΡ'r,τω'! Δ-ι;μoτι~Ύίς Έ~Π'2!aS'Jσεως,

.at' ~ς ό r fζεΤ2t 'τtνων Δ"'~.Lοτtjl,.ων Σχ~λειων οί ά:ιr.όφοι.-:cι. ~''(-
, • _ J " ........ ,

:lρa90'!'Τ2Ι IrΠOχ?εωτι~ως εις ..'1.20''':0''1 τω'! 'Ί)ς 7:1Ρo:)1'''';.

;;αΡ2ΎΡ:l~()'J Γ'J:J.·I::ισ;ων. ΠΡΟΚ$ιμέ'!Ο:) ;:-$ρ1 έΎΊρ::ιφ·i;ς :l;:·:;'(,

'i:ών ;;ίς -:α :I~ιω,,:ιχα Γ:;μν~σt:t των ~στtχων y.έντpων~ ό 7:~Ρ:'"

c;ριστιχος ο>.ος ορος σε·ι ITι:~ει.

5. Δισ. τ/ν έnpιxφ~ν μCXΟ'ljτων ::Ις τ/ν ΑΆ -.ιχζιν των
Λυκε(ων οι. τίτλοι -.ων έ..ι-.υχιχνό,,-.ων είς τα.ς εΙσΙ71)ρίους έξε

",:,ocσεις 8r.~βι~ά.ζον':"ΧL ,jπό ,:,o1j (;~XElfjU Γυμ.ν~σ[oυ είς ':0
w,,,:,Ιστοιχον A')x:::tu·1 δπl)μσι:σ:ως κlΧι έπι ιΧ..σ;)είξει. Μ·η

uφισ-.αμb:ου ταο')';"ου 'ή 8ια.βί{3ασις γίνε-.οιι εΙς το Λ'~κει<.ιν

",:"r,ζ πρ~τιμ·~σς;ως του ένόr.α'ΡΖρομ$\fjU, έφ) ;~GOV '.. ου,,;ο

έ8Fεύεt έκτ~-; ';;;)') ά.σ,:,ιχώ') κέντρων, &λ/,{ι)ζ ΖΙς ":0 υπο 'rOU
o~χεί,>,) [~'I\κσυ 'ΕπιΟεωρr,-.οU Μ.Ε. ό?ιζ6μενο'l XIΧ'riX τας

ΟΙ::lτάςΖις ';"ou *ρθροι) 12 παρ. 2 του ΠiΧ.::ό,,-.Oζ.

6. Δι!Χ ':'Ίjν =-rrprxιpT,'1 είς 7ην λ' τ&ξιν -.ων Λυκ<:ίων "ων

μrx&ιjτων "ι';)ν ΠΡΟ:::ΡΧQμbιων έξ ίδιωτικi;j,l Γ')μν:ι:σίων ή

·Οια.βίβχσις των τίτλων γίν;;.τ:ι:~ &;Ζ ;:Ις ,6 ΙO~ω,;,α;...ν Λύ

κειον -.-;;ς ΠPo-.ψίjσzως των έ'IΟΙ7.φερομb;ων, :::ι-:ε εΙς Ο"lJμό

σιeιν A,jxetcN -Τ":;;'; Τ:?Q,:ιμ:ίίσ:C:}ς .ι;ων έκ,,:,ος ro:ων ά:σ:ικων

κέντρων, ε~τε εΙς το έγγίιτε;;ον 7ϊjς μονίμου κ:ι:.τοικίιχς των

...ι\t~ΧΖtrJV, έ-Υ ' ~CΓι·/. "':''f.,:j-;o ::;ο;:;:':εt. Ζ{ς ~t;':~/'.t;;'J

Τ~ζ ar.oc,,:,iξεtς 'τ'r)ίj ~?(Jt(,IJ 12 ~η;:) π-:.~~6··ί,:.jς.

σ-/~τικ'7,ς ό"r,λιι'Jσεως -'w'l Χ'ιι;)φ6·1ι.ι'1 -.ων.

7..\1:ΖΟη-.'.(Ι X:::X71J~/.t·lr)t -.Ι,λι:..ν rrr:fJ'J3wv ςε'IΟ') σχ",.ειο'),

i.~t':'tj')pytjιj\J7t)~ Z'J 7~ ά:i..Χf.ι~:ΧΠ~ έ-π?';.?fj'J"':'Χ.t Z~ζ ~:Ι r'Jμ·J:ίGt~

.~ Αύκειιχ κα'":"χ τα: ΧΖιυ.ένι:ις ε~()~χιi; :-:ε;;ι~ ,,:,οtJ,,:,ων ()ι~,,;Xξz~~.

~. Δια τc.ιij ;~or.ι') "« ::ίσ~ικz ·κέ·J':'~~» 'Jt)(,1J'J'":'Z" ~~ ϊ:6λΖtζ t,l,,;;.J~. .
των ΓιΤ:Γ.;ίιι}ν λ::;~,:"o'):;γO:';'I ΠΑεfΟ'JΧ ,:,oij έν'.ι~ ~:).rJt.~"':')Π'Χ f1Ζaλ~LΖ

Ι'ε'ιικ-ijς ινΙέσΊ)ς ,t:Λπlχι;)ε')t7Ζ(ο)ς.

σ. ΠIΧΡ:::ΡΖομέ'I'l)ς άπράκτο') 't'fιζ υπ;) 7f,; 7':7.ρ. 3 -.ου Π7."ό·l

τος τασσσμέγ'1ς π~[}JΖσμ~:.ις 7'::;ός ~~~7iΟεσt~ 7;':; ;)ηλ(~}ι7ε{ι~

έγγροιψ'ijς, ~'~ν'.(τ7.Ι ,:fι έΥ-ιρΙσΖι -.0;:; Δ~ε·JΟ')ν-.r)j -:-0;:; oΙ;~ε(',υ

Γυμ'1Μ'ΙΟ') '/,χ ΠΡIΧΥμ:ΖΤΟΠΟιΊj!J-ij .~ έ"rrΡ7.'7η μέΖΡΙ χ:ιι 7ij:;
..~?α.μoν'7,ς 'rf,.; ένocρξεως -:-ω·) μα-OημrX-.ων το;; :::ίς ό σ.φoρ~

α{J':""1) νέου σ-1.0λικοU εΤfJ'Jς. Πέp~ν -.-~::; ·ήμ:::ρ'ψηνΙ7.ς .7;'Jτ/ς

ΛζJ.Ι έντί,ς lU 'ημΖΡ"Jν C<π' ιxιι-.'ίjς 'ή έκπρόθεσμος έrrΡΖφ-η

';πι)κειται εΙς την ε"(κριt7~ν του οΙκ;;:(Ο\1 Γενtκοu 'Ε..tO~ωΡ"ljτrAί.
'Εγγριχφ-η μlΧ()Ί)τοϊ) μετ~ τ-ην 1Ο-IjVί;μέ?Χ'1 σ.πο 7~ς ένσ.ρξεω::;

τ{;)ν μα.f)"ιjμιχτων οέν έπιτρέ';';Ζ-:-α.ι. ΑΙ 8ιοιτocζεις τ't,ς "ΙXPO'Jσo/J::;

πιχραγρσ-φου Ισ-I:Jοuν εί~ικως at~ τοο')ς εις ':""lΙν Α' .OCζιν το\ί

Γυμ'ια-σίου εγγραφομένους &ποφοί-:-ους -rou ΔYjμGΤΙΚΟU ΣΖΟ

λείου μέχρι τΥις Ο"ljμοσιεύσεως -:-oV δπο τ~ς παρ. 3 τοϊί ~POΡO')

26 του Ν. 3ω/Ι!)76 προβλεποι..ιένου Π.Δ/τος «"ΖρΙ ';ποχρ;;:ω

τικΥις τριετοuς εΙς το Γυμνά:σιον ψοιτί;σεω:;ι),

10. Δια το &..0 τΊΊς ένOCρξεως τι;ν μα.ΟYjμiτων μέχρι τ'ijζ

rιμέρα.ς τΊjς έκπροΟέσμ,ου έγγρα.φ-rις χρονικον o~ocστ/μα ΙΧΙ

&πουσίιχι των μα:Οητων λογίζοντοιι είς -rc. &κέρ:χιον.

11. Εις ολως έκτocκτου::; περιπτώσεις, λδγ~ σ.προβλέπτων

γεγονότων, 8')νlχται ό οίκε'Lος Γενικι,ς ,EπιOεΙΙ>ρ"I)':""ίjς 3~' ά.πο

ψOCσεώς του να. έΥκρΙνη όποτεο-ήποτε έντος τοί) οι8lχκτικοϊ)

ετοuς τ-ην έκπρ6θεc;μον έγγρα.φήν μα.OΎjτων προερχομένων

έκ ξένων 1ι άνεγνωρισμένων έλληνικων σχολ:Ιων λεΙΤΟιJργοuν

των εν τη &λλOOlΧπΩ, εφ' οσl)ν ου"οι κέκτηντlχι τoιoUτoν ~ικαί-'

ωμα κιχτα τα.ς εΙοικrlς περι τοU-.ων ΟιlχτOCζεις. Είς τ/ν π:ρί

πτωσιν αυτ/ν 'ή περι ΚCX't'~ογισμοu των cXπουaιων λ6γι:)

εκπροΟέσμου έγγρα.φΤις 8ιOCτοιξις τrις ποιρ. 10 του πιχρ6ν,:,ος

αρΟρου οεν εχει έφαρμογήν.

12. Δια. τ/ν έγγplX?~ν το πρω,:,ο·ι μ'.(Οητο;; εΙς 'Εσπερι'ιον

Γυμνocσ~oν '/j Έσπερι'Jον Aux;;:toν OCπα.ιτε1:τ:χι ~'f;λωσις τοί)

έΡϊο8ότοu, i).εωρr.μένr,. σι:Χ το Ύν~σ!o'l τΎίς \/;;OI?J:7rι<;. ίι;;~;

'Α()'ΤU,/ΟtJ.ικ1jς 'Αρχ1jς ~ u;-:o τo~ ΔΙν.οU τoiί είς Ο χ:τ"ί,:t! ό

μoιOΊ)':"ίjς -.Ίjν lΎYpcxφor,ν έσΠΖρινοu σ-ι.ολείοu, .~ έπίσ-Ι)μος

βεβlΧίωσις τΊjς UΠljρεσία.ς, της όΠOίlΧς ':"UniνEt uπιχΜ'1)λος

ό μoιOΎJ':""ή ς, '/j, πρoκεψέν~ ΠΖρΙ μΙΧθψου ά.σ-ιοϋντοος rδιον

έπOCγγελμιχ, βεβα.ίωσις άστuνoμικΊjς ά.ρχ~ς ότι ουτος κ:χτχ ':""ην

o~ocρκειιxν 7~ς Ύ)μέρας έργcXζετα.ι βιοποριστικωζ.

1.'3. Μετα. τ/ν πlXpαλoιβ~ν τω·ι UΠ1jΡΖσια.κως ~ιαβιβα.

ζομένων τίτλων, εκαστον των Γυμνα:σΙων κα.Ι Λυκείων χωρεΙ:

αύτεπιχγγέλτως είς τ/ν κατεχώρισιν -.ων δπο "ou OCρθρου 10
τοϊ) πιχρόντος Λ.Δ/τος προβλ:::nομένων στοιχείων ':'όσον

εΙς τ6 'Λτομικον Δελ-:-ίον, '-σον xocl εΙς το MYι-τ~ωoν των ΜΙΧθη

των•
14. 'Η Πλήρωσις των κενων Οέc;εων των Προτuπων κα.ι

Π - "i,' λ' , - ,. μέν ''t>
ειρχμιχτιχων ....χο ειων ενεΡΥειτα.ι κιχτoc -τοις κει ΙΧζ ε~oι-

κα.; περι '!'ιΛ,ων aιιχτ&ξεις.

"ΛρΟρον 9.
Προσέλευσις Κ'1)οεμόνων καΟ' εκ:ι:στον σχολ. ~τoς.

1. Δια. τους κιχτα. τα:ς OιlXτcίξεις του ocpCpou 8 -rou πα.?δν

τος Π .Δ/ΤΟζ ΤΟ πρι';)το'/ έγγρ6ιφομένους οΙ.:; -;0 ΓυμνcXσων

:η το λ'JΧΖ~ον μΧ(1)-.!Χς εκocστος κηο:::μων όφεlλεt να: προσeλθ-n

εΙς την Δι:όθυνσιν -rou ΣχολείοΙ) μέχ;:ι τ'ις πρoτεΡIX(~ζ τ'ις

έ'ιάρξεως ,ων μΟΙΟ'ημOCτων -rou ;;:Ις 8 &φoρ~ ~ "l.J πρωτον έΥ

γpιxφ~ σχολιχο:-.ί ετους χα.Ι 8ψιι')O'ΎJ ένυ..ογράφως οτι τυΥχ&νει

νόμψος κ,';8εμων του μocθητου.

2. Τ-Ι;ν οιό7ην δποχρέωσιν έμφ:χνΙσεως uπέχουν χοιι οΙ

κ"l)ο:::μόνες 7ων ·,,81) έγγεγριχμμέ"ων εΙς 7!Χ Γυμο;Χσια. ~ Λ')κεια.

μιχθ'ητι-;)', ..ρος ένυ..όγρ:xrρoν κοιθ' εχχστον σχολικον έτος
ς,lλ \ ...., , - ( ) ) - " -
σΊί ωσΙ'Ί περ; ;'::; :ΙΟΥ-ψοτ/τος της υπ αυτων σ.σκΤισεως τl)ς

Κ'1)σεμΟ·lt'.(ς επ :ωτων.

~). 'Η ΚΧ7a τας ΠΡOΎJγoυμέ'lιxς ΠΧί'C(γριχφσuς προσέλευσις

των ΚΊ)οφ6Υων των μιχθ'1)των OUνlχτιχι ν!Χ πραγμQ(τοποι~τα.L
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χιχτοικίχ.

'Ό \ρΟρο'ι 10.

~:-I)~z:tz :~:Ι:~λZ(')?!.~~!ΙZ'ΙX.

1. ΤΟΧ χ:χτ2. Τ/... πρώτη'l inP:X9'~ν το;:; μ:χΟητοu ~Ι τ/ν
8ιιΧρ;ιο.ε:ι:χν τΤ,; ;::1c; το σ-1.0λ..7.0ν φQιτ/σΖώι; του κ:xτ:xχι~ριζo
~ια. εις το 'λΤΟ:λΙΚΟ'Ι :x·j-:-ou Δελnον στoιχε~:x zlν:xt τχ !ξ~ι; :

) ,.. - , '1,"" 1"Ε ' " "Qt ...-τοιχειQt -Τ:Χ'J-ΤΟτ/ΤΟ:;, !Tι-:-OLJ.:~ •πωνυμ.ον, oνoμαt, OνCΙμϊιt

'::2'tγό;, ί~rr:!λjJ.2 ~~,:γ'J; .. O'JQ:J.% ~J.-r.~~ό;. $';0; ":Ι'J'~~]"~(t);,

~η:ιιG; 1; ΚΟ:'lό-:1j; 11; -:-r.ν ό..οί:χ',l 9έρ~-::x: 'iitϊΡ:χ;.ι.:J.i-If4; C
,:u~ητ";;, 2p:·',jJ.0; jJ.1j-:ρώο:ι Τι a1j:.ιοτο;'ογ:a:ι, ·'Ρ";'~Ι:Ι:J.:Χ.
β) Στ')ιχ:::r.:χ ε1σό8ου, 'Γιτοι : ΤΟ εΤ80Ι; -τou -τίτλου, 8'JvxrJ.t

-:-~u όποΙου iyγpιX'(t-:-:xt ό μ:xfh]τ/c;. '
Υ) Σ-roιχεr.σ. i'-:L&batblC;, 'ήτοι: '.\ ν:xλIΙΤΙX~ καιΙ ΥεοΑκή

,7.:χτ2 IL2-901jjJ.:x : -:1j,i:% ..poyoρ:'1.~ %:χ: '(; %::τ~ ~% :ί:J.ι:λι:ι·::;ι.

~) ΣτοιχείΙΧ φοιτ/ιτ<:ωι; χ:χΙ ~Ι::ΙϊωΥijc;, ~τ{)ι: ~Ιί',lολον

«πwσιων χιχτιΧ ΤΡΨ:Ρινσ., ,:>ι; κ:χι ιxt ~ιιX πρ:χ.ξεω; τoU ciρμο8tQU
" 'rJ:_.... '\ ι , .... ",
oρy::ι~υ εΠ,Lj~I\Λομεν:χι X'J?MJZtt; Τι α.πωφι>μ:::ν:χι τιμη-

-:::ι.:χ: a::ι::ι.~~,.e.ι;.

ε) ΣΤQΙΧ<:~Χ Κ·Ij'~t!J.όνr,;, ~τoι : 'Εr:Ι:)','Jμον, ί)νομ:χ, 8Lz.j
Ο'l'lσΙζ Χ:ΧΤΟΙΚ\:Χζ ,oi:i X'ι;~;μ~νoι;.

2. Ta Κ!1Τ-Χ ":1jv "ρώ-:-ην irrpocιp~v ~ij μ:χΟηΤΟ;J χιχΙ τ/ν

8tcipxtLa... τ/ζ .:(c; το ιrι.oλ:Τo", φοιπ,ιπ,:)ι; του >ωLτxχωΡ'.ζό

μεν:χ ε:tς το λΙ~ΤΡωQV Μ~O-ητΩV στοιχ.:r.:χ ε!νοιι τ:Χ έξ'r,ι; :

ιχ) Σ-:οιχ:r.:Υ. τχυτότητlJΙ;, ~-:UL : 'Εr:ι:>νuμον, ονο:ΑοΧ, oνcιμx
,,, ,,, , Δ" .:1 Κ '

'Π:χ't'ρ<JΙ;, ονομχ μητροι;, ε-:-ος γΖΨιησεΝΙ;, Ίίμοι;,ι OΙ'lOΠjζ

εϊι; 'Γην cΊΠ9[X'" φέρ:τα.ι έγγεγρψμέ'ΙΟζ, ιχριΟμος μ~τρώoυ ~

8'r,μο:rολογΙοu, ΙΙΡ'ίjσxε'Ψx,

β) Στοιχ:::"L:x Ζtσό3CιΙJ, '~ΤOΙ : ΤΟ Ζ!δος 't'OU .ΙτλΟυ, 8uv.xfJ.tL
του όποΙοu έπράφ.:το:ι ό μα.Ο·ητ/ι;.

Υ) ΣτοιχεΤΙΧ έξόδO'J, Τι-:-'ιι : ΤΟ εΤ30Ι; τΙτλου δυνιχμΖΙ _ou
όποΙο') cX;-;ολ·jετ:χι r. μ:τεί(ρ,χφΖ-:-α.ι ό μα.Οητ1;ι;.

8) ΣΤOιχεLα. έπι~όσ<:(ι)ς, ~,oι:'ΙΙ έ"φία. βιxOμoλcιγΙ:x

έφ' Ζνο; έχcfσΤΟΙJ ,i:)ν μ~Oημ&.των, Ι:>ς Κ!7.ι ό γ.:νικΟι; έτήσιοι;

β::ιΟμοι; τοίιτων.

c) Στοιχεϊ:ιχ 8ια.ΥωΥ;'Ι;, '~ΤOΙ :Ό χα,ρ:χκτηρισμος τηι; οι:χ-

γωy1jι; έxιχσ'roυ μα,ΟητοU. .
3. Μέχρι της κ:χΟ' oΙoν~+Ιπι:ιτz τρόπ'>ν έξό;)Ο1) των μα.o~,ων

έχ ΤΟ;:; σχολεΙου δuνcι't'::LΙ νi ΥίνΏ <Χποκα,τιχστ:χσιι; stc; το ,~?o;Jν

τuχoν έσψα.λμέ'Jωv σΤΟLχεΙων τα.uτότητοι; 'rO'JorOU -r'(j α.ΙT~σει
.. orou χη&:μόνος :xUτou. •Η ιΧποκ:χτ:χ.στ:χσιι; α.1Jτ-1j έ'IΖργεr.τα.ι

ίιπο -rou Διε:uOυvτoo ,ou ιr.(oλεΙoυ δι' lpuOpric; γριχφτ,ι; έπι ήj

βιΧσει το\) δελτΙου cX,-;τuνΟ!J.αηι; ηr.u,ότIjΤΟΙ; -rou μ:χΟψοu, ~,

έλλεΙψει τοιοίιτου, b.:~ ήj β«σει πιστrlΠΟΙ~ΤΙΧΟ;:) του otyoεtOlJ

Δ , .:1 - , , 'L-' "θ' Ι' ~
:Yjμοu 'Ι τ/ζ οικειχς ι ..οινΟτ/ΤΟΙ;, ::ι;'ιεu .c:ω?~σεως τουτου υπο

't'ou ΝομιχΡΧΟ'J. Ή διόρθωσιι; σφΡ:ΧΥΙζ:;;τ:χι χα.Ι μονογρ:χ?ciτιχι

δπο του Δt.ε'JΟUντοU του ΣχολΖΙοu.

"Αρθρον 11.

"Evτ:xζις τω,ι μ:ΧΟ1jτων εις τciξειι;.

ΟΙ χα.τσι. τιΧι; διιχτ.χξειι; ~oϊ) &ρΟρου 7 -rou π:χρό'ΙΤΟΙ; Π.Δ/τοι;
, , , \ Γ ' .. ~ Λ' ι:ι... ' ,
επρα.φομενοι ειι; το uμ.να.σιον 1j το υκειον μ:ΧV'jΤΙΧΙ εν-

τciιrσοντα.ι εις τciξειι; ώι; ιΧκολοίιθωι; :
ΙΧ) Εις τ/ν Α' -r~Lν : Otx:XTιX τιΧι; κεφ.έvα.ι;~ι:xτιXξειι; ~ιτu

χόντα; . εις τσι.ι; οtκεΙcxι; εtσιτ-ιιρίοuι; έξετ.xσε~ι; η xε'ιιτημΈVOΙ
, , ~ "',,, , "ξ' - ν l-:νv am~' ο' μ~

τιτλον ισχυρον οι ιxν~ εισιτηρι~ν ε ε;α.σ..ω -; ••J Τ:Ι Ι!. ~ ,'1

προα.χθέντει; έχ τ/ι; τιχξεωι; τιχυτηι;, ωι; χιχΙ οι τηι; α.υτηι; τα.-.

ξεωι; έξ έτέρου σχολεΙου μετzπρ:xφόμεν~ι. _ .
β) Εις τ/ν Β' τ~ξιν : ΟΙ ;τρo;ιr.χθέντ~ έκ :-?ις, A~τιχζ;ω5'

οΙ μ-η προα.χθέντες εκ τηι; Β τα,ξεωι;, ωι; κ:χι οι της :xuτηι;

..~εωι; έ~ έτέρου σχολεΙου μετr:yyρα.φόμενoι.

.. ) 1;0:, -'.'1 r' ,φ ·)ι Ο' • - ]\"- '• ~ .~".," ::ι..;~ν :, ;:ροrxχ ε"I~'; εκ ":'"t,$ ) 't".x.;;.~(~,

O\':'-:OX?ZO'J;LZVO~ :::ι.; έ~:t'ι.:iλ."Υ:'J ...r,.; 90!τ/σει:Ι.:; τω... εις -:1jν
--ν>oa'ν -' " \ ...... , • ~, .... • - , ••
It_~. ..x'Jτ7j 'Ι. (ι)'; i,:xt ο!. ::; ",::-zpO\J σ.lfjλ;::LUU n;~ «uπι-; ..·.1.;~ω.;
fJ.t,:,zrό·?:χ?ομ<:,lο~.

3) ΕΙ; τ/'ι Δ' τιi;ιν ':")u •Eor.::). Λυκ:::Ιι>υ : ο! ποοα.χUS-ιπς
'_1 - 1"-'-; 'Ε - \' ι ,- .'- ,φα...ο -:-Υ;Ι; •x.,ει->~ •σT:tpινι\)'I , ')κε Ι\)'Ι. OL ":'1''; .:χυτ/ζ τ.χ::..::ι->,;

ξ z,:,iPIJu 'Eσr.::?ινo~ σχολ:::ίο') μ~εγγpxφ.ί:ι~oι, (:Ις κ~Ι οι
\'που:::ΟJμZVΟL Ζί; zπx',iλη'~ιν της 'PO~τ/'T':Ι:)'; Τ/ο)'1 ::ις τ/'Ι
-riξL'I ηι.ίι-:-ην.

) Ι)' ';: • _.,' r ' ;1 \.:: ι ε., ΖIf;:ΖρινΙ\)'J .:ιι; ·Ι;:λ<:?ΤιιΤ'.ον uμvιιιτιιιν .'j • υκειον

μΖΠ"ι"Ί'Ρ~7ό:1Ζ"!JL μ.:χΟ·Ij-;-:Χ~ έ"-;-xσιJιιν,:x: ι:1.:; ,:,:l.c; \,πο τ(.)ν ~~Tri

ξ;;;ι\),Ι -:-o'J ~?tlρo') 18 (~1.? ~,:I,Iι) π?ο~~λΖπΟ:j,_·Ι.χ.; ΤΙΧ;.ις.

l1εp~Ι>1:~ σ-,(,ολΖίων κα.Ι ιiρLOμo.; ΤΙ-;)'Ι ::~ς a.ύτ.χ φΟLτι:Ι',lτω'J
μ.:χ()η,:,ι';)ν.

φι>t't'1)~Y εί.; τΟ ['υμ"ίσιον η το Λίιχ:::ιον,

-rou όποΙΟυ εo)ρΙσκ~τ:xι ~ μόνιμοι; ιχυτων

2. Ε1.; ;τόλ:::ι,;, dι; !Χι; λΖΙΤΙ>'Jργοuν πλΖΙΙ>'I:Χ _o:j :νl.,; ,jμοιό

-:-U~:JL /fΧ()λ::r.σ., ,.i 1ιριιχ ,,'ijc; r::;;pLoz'ijc; ,ι>ύτω". ώ,; xlJtt uιiριoμoς

"';ι-;." εΙς τα.Uτα. χιχτ' ά.νώΜ-;-'I" Ι;ριιιν ~u":tμ~νι->v ν,χ ιΡοιτήσουν

/.ια.Οητων. χ:χΟι>ρίζοvτlJtι 3ι' ιXπoψιiιτzως τοίί t)Ιν.ε(ι)u Ι'.;νικοU

'Επωι-τοu Μ. Ε.. ΑΙ ΠΖριοχα.Ι τ(7)ν rr,(,ολ::Ιιο)ν, έφ' f'ισ,ι',I 8εν

δίιν.χντα.ι νιΧ XIX()QptσOf)UV ϊ,ι τι:) πλ:χ:σί,:> τηι; 8Lκα.:ο~ιισΙ.χι;

έvuι; μόνQν Ι'ενιχοu ' ΕπLO::ωρητοίί, U.~ιcι(j~τt)U"τ:χι8ι' ιiπ')φ:χ.

Ο'ΖΙο)ζ -rou οΙκ::Ιου 11. }"~.M.~.
3. '~ά.ν δ OCρLOμοι; των ΨGtτ(:)νΤΝν μιχΟητι';iν .j1Uρβ-ij έξ

οtΟ'J~'~ΠQτε λογου τιΧ; 3υνα.τιίτιjΤΙΧ; στ;γϊΧσεως του ~ι:x()εσΙμoυ

~L~oι.XΠIPL:XXI'JU χι:Ιρου ιr.(oλz(oυ τινο;, ό οiΚ:Ξ:r.ος ΙΊνΙΥ.Οζ

'F.πtOt'ο)Ρ1jτ/Ι; alPEL τ/ν υπε:ρ:χρLOμί:χν Ι}ι' I1tUτιπα.γγCλτι>u

\'r:οχρεωτιχYjι; μeτ'tγγριχφrιι;; ιiν:xλ6yl'Ju Iiptf)fLou μα.()ητi:)ν.

Etc; ιΧ; περιπτώσειι; ή χ!ΧΤ« τΙι; 3Lxorci~eL; τ1jι; πα.ροιJσηζ πιχρ«

γριχφου &ρσιι; τηι; ίιπιριχρLOμία.; ιr.<.oλείoI) 'rLvtJc; ~ιν ~uvιxToι.,

νσι. σuντελεσΙ}ij έν-τοι; -ri:)" όΡΙι.Jν τ1jζ ιxuT1jc; ~κπ:χι~ε1JτιχΥιζ

περιφερε:Ιor.ι;, λιχμβιχν:::τ!Χι χοι,,;) cXπόψor.lτις των ciρμo~Ιων cic;
έΧciστη'ι ΠΖρίπτιι>σιν Γενικω" ' ΕπιΟ/τ(:)ν 11 -rou οΙκείοll

Π.Τ.Σ.Μ.Ε. cv τι:> πλοι.ισΙ,:> τ1jζ όποία.ς ivzpy:r.Tιxr. ~ρμo~Ιω;

ή χιχτιΧ τιΧι; δια.τιχξι:ιι; τ'ίjι; π:χρο,jιτηι; Π:ΧΡ:ΧΥρ&.φου ιxtιτ:πιχy'
"Κ \ \ , ~ , , λ

,c.λτoι; μεΤε:Υγριχψ.ι. ιχτιφ 'Γην ωι; ιχνω CX1JΤΙΠa.π:;: τον (J.CTt-
γριχφην μ:x~τω" λqιμβά.νO'lΤΙXΙ όπ' όψιν τ:Χ. /fΧετιx:x χωρι>τα.

ξιχσι. ~z30μ.ένιx ΙV σuν8ucxσμ<i'> πρtJι; τα; τυχόν πρoτψ~σ<:ιι;

τών κηδεμόνων -των μοι.Οητων.

"ΛρΟρο" ,13.

Κηδεμονί:Χ cXV1jλ(κων μ:Χθ-ιj't'ων •

1. KΙϊ~Ι:Aoω'l .o~ μ.:Χ.ιJ.'tjτ()G, &~' 00-0'1 I)~Τ(); ti,,:xt ~'I'ι1;,ι~o;,

,e.i',la: ό '7t2T~P Χ:Χ1 tοUΤ():ι iλλιί1tοντο; Τι νόμφ χ(ι)λJC';J.i.νο:ι ~

,x:xta ta; aι:χτάξe.\; "()~ 'ΛHΙX()~ Κώaι1tΟ; ίχω'l tYι'1 er.φ.έ-,

,λιι:χν aίιτοϋ, ~ tO u,ro -;οUτο:ι ·ι():.ιίμω; e-::l i~tcnτο:ι ~ -::21;2;
~&ιaιωι; ίξΟ:ιο'ιoa-οt·η;J.ί',l(i·1 ί'l~λΙMν !J.ίλο; "η; cm~Ύ&"ιίa; tG:Ι.

2. Ό χιχτσι. την ΠΡΟ1jγοuμ...!.vην ΠΙΧΡ!ΧΥρ:χφον χη8Ζμών,

έφ' (ίσον δεν ΧΙΧΤΟΙΥ.εΙ έ" τij Ι8ρ~ -rou σxOkLf. J, «vτιπρo

σωπευετ:χι δπο ένηλΙκου προσώπου έπρciψω:; έξοuσι030ΤΟIl
μένου 1)Π' cxuorou χιχΙ 'ΙομΙμ.ως κ:χτοι;~~uντος έν cx,j,,~.

3. ~Or:ou ttc; το π:χρον Π.Δ/γμ:χ ιΧνοι.ψέρετ:χι ό χη3φ.ών,

vott7ιXLxoct b κ:χτιΧ τ/ν προηΥοuμέV1jν π:χριχγριχιΥΟ" δρι~6μενoς

ιχντιπρόσωπος :χUτοU.

4. Ό χ:χτιΧ τιΧι; ιΧνωτέρ·ιι πχριχγρά.ψουι; κηδεμώ~ ,jdxtt
τιΧι; όπο των &ρθρ. 9 κα.Ι 25 τοίί πα.ρό'ΙΤΟΙ;. μ.Δ/-co; προβλε

πομένα.ι;; δποχρεώσεις.

5. ΟΜεν στοιχεr.ο" περΙ τηι; 'ΤχολικΥίι; κ:xτ:xστ&.σfωι; -τοΥ
cXV1jAtxou μ.α.θ-ιj-τoυ Υνωστοποιεr.τrxι. Υι πιχρέχετα.ι εlς Ιτιρον
πρόσωπον πλ-ην του χη3εμ.όνοι; aUτou η έπρου ιJ'UΎΎC'JtxOu
προσώποu κ:χτιΧ τ/ν κρΙσιν του Δ/ν-ro:j -rou Σχoλr:Ιoυ:
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ΚΕΦΛΛΛΙΟΙ'; Δ'.

Μ~τ~rrρ~ιΡσιΙ Μα.Ο·ljτω,l.

'Ά ρ()ρ'"ι tIι.

Γε'l~κ'lj Διά.τα.ξις.

Με:τεΥΥριχ'Ρ'η μσι'J-fjΤ'Jij &.π/. τι'lος 1'(;,'1 Κ7.τα τ;ι'Ι Ν. 309/
1ωβ ΓΙJμ'ιιχσίω'l Τι Λ'ικε(ω'Ι :εΙς ετεΡrJ'I ;.μeιΙ!-Τ'JΠι:.v Ζ'lερ

Ύ~ΤΤ('(' a~' άΠ(JΖρiJJ')ΤΙΖ έκ&.στσΤΖ i.ι,γfJV, z;~-;Ζ ";ΙΙ ,~i-; ί{;'Z~ Τ(ιίi

έν3ισιιΡερ'ψ.Ινου πρ,ι,ς tot(,,1 iX,jΤOiJ fJ1Jμψέρον, ε~τε κα~ ιΧ',ευ

Ι ' ,.. \ ,"!.' - • , U' Λ
α τ/σεως αlJΤΟIJ πρ/)ς XOLλIJ't'~'I IJΠΊι ρεσΙ7.ΚΊ)ζ αΊαΥΚ'l)ς, κα: iX
αΙ 8ι~τιXξε~ς 1'(;1'1 «μέσωι; iΠCJμeνων 1:-' "<α:~ 10 ιΧρΟρω'l ':'OU
πα:ρό\τος όρίζου';'

.,Λρ()ρ'"ι 15.

ΜετεγΥρocφσιΙ μι:&ητων τ~ σιί-:-ήσει ,,:ω·, Κ'fι3εμ!-νω'Ι τω·ι.

1..~Iετεγγρσιφ~ μσιO'ητoίj o'Yj(J.'Jalou rIJiLIJoιcrlfJU Ίj Λυκεί,ι')

εΙς Ο·l)μόσιο ... ΓuμvocσLΟ'l ~ A'JXZLO,l χω.pε~ (ιΠΟϊ.ρεωτι.κως oι~

τ/ν ίιΠ1JρεσΙσιν ΚOCτιSπι'l ocίτ/σεως τοϋ Κ'YjοεμόVfJς του, Ζ,χν

οισιπιστωΟ'Π δτι συντρέχει εΙς των κ&τωΟι λόγων :

σι) "Οτι ιι μOCΟ'Yjτης μεΤι[>Κ'ησεν εΙς άπ611τσισιν κιχΟιστωσoc'l

«,%νιχτον ~ ΖξOCιΡετικως Ουσ-ι..ερη Τ'fιν ψ,!ΙτφΙν του εΙς το Ζξ

o~ 'ή με,,:εγyρocψ~ ΓυμνιΧσιο'l ~ AUxeLfJV.
β) ''Οτι ~ μετεyyρocψ~ έπιι)ιώκετιχι προς ψοίτ/σιν εΙς

σ-ι..oλε~oν έτέρocς ΚOCΤΖυ'Ηινσεως Τι εΙς τμημιχ iτέρocς κocτεu()'~ν

σεως μ~ ίιψιστocμέν-ης εΙς τό έξ 00 ~ μετεyypα:φ~ '1χολciον.
γ) "Οτι δ μΙΧΟ'Yjτ/ς ~μερ-ησίoυ Γυμνιχσίου Ίj Λυκείου ~ρ

ξrHrΟ έΡΥιχζόμενος πρός βιοπορισμον κιχ,,:α τ/ν ~μ&ριxν κσιί,

ώς έκ τουτου, ~χει «νιXyκ-rιν μετεΥΥριχφης εΙς έσπερινον

ΓυμνιΧσιον Ίj Λυκειον.

8) ''Οτι ό μCiLΟ'Yjτ/ς Έσπερινοσ ΓIJμνMίrιυ ~ ΛυκεΙου

επocυσεν έΡΎιχζόμενος βιοποριστικωςτfιν ~μέpα:ν κα:Ι ιxΙτε~τocι

τ/ν μετεγγpιxψ~ν του εΙς -ήμερfισιoν l'υμνιXσ~oν Ίj Λόκειον.

ε) 'Ότι ό μΙΧΟ'Yjτ/ς &'πέκτ/σε, κιχτα τας κειμένιχς 8ιιχτΙΧ

ξεις, 3ικιxΙωμ~ ψιιιτ/σεως εΙς IIρότuπoν Υ, lIειρocμ~τικoν

~χoλε~oν;

ΑΙ μετεΥγριχψιχί τijς πocρoυσ-rις πιχριχγρOCψου ένεΡΥοσντιχι

κcx:τα τ/ν οιocοικιχσίιχν το\) ιΧρΟροΙ) 17 το\) πιχρό'/τος 1ΙΔ/τος
μετ' εΥκρισιν 'tOU ΔLeuΟuντοu ":oU εΙς δ ~ μετεyyριxψ~ σχολείου

κιχτόπι... ιχΙτ/σεωι; το\) Κ'Yjοε:μόνος το\) μιχΟ'YjΤΟU, auνooeuo,.

iLZ'/'YjC:; ίιπο των ~πooε:ικνυόντων τον λόΥον της μετεγΥριχφης

στοιχεΙων. Ό ΔιεuΟuντ/ς ου,,:ος ΟI,Jνιχτιχι να ζ'Yjτ/σn πocρα το\)

ιχΙτοuντος oΙoνo~πoτε &.π03εικηκΟν στoιχε~oν προς σ-ι..'Yjμιχ

τισμον πrnoιO~σεως gτι υψίστα.τιχι ό προβocλ/όμενος, κιχτα

τας Οια.τOCξεις τijς πιxρoόσ-rις πιχρα.γρOCψου, λόγος μετεγyριxψ~ς.

2. .l\1ετεyγpιxφ~ μιχΟ'YjΤΟ\) Ι8ιωτικοσ ΓuμνιχσΙοu ~ Auxelou
εΙς δΊjμόσtον Ι'uμνocσιον ~ Λόκειον χωρε~ ίιποχρεωτικως οια

τ/ν ίιΠΎJpε:σίιxν κιχτ6πιν ιχΙτήσεως του Κ'Yjοεμόνος 'tou μιχΟ'Υ)1'οϋ,

έψ' 00'0'1 δια.πιστωOΊj Ο":Ι συντρέχει εΙς των κιΧτωΟι λόγων:

ΙΧ) 'Ότι cXνέκυψεν ά.Οuνα.μΙCIt κιxτιxβoλ~ς των οιχπιχνων,
, .., , f, .... () _, "~

τα.ς.οποια.ς ι::u'/rnα.γετocι -η ψοιτησις τοι) μσι -ητοΙ) εις ":0 ιοιω,.

τικο,/ σ-1.0λειο'ι.

β) ''Οτι ό μιχθTjτ/ς με,,:Ψκ-ησ<;,ι εΙς &πόσΤill1ιν κιχθιστωσα.ν

cXOUνιχτον Ύj εζιχιρετικι7>ς 81)σ-ι..ερ~ -rfι'/ φοΙτ/σΙν τοΙ) εΙς το έξ

o~ ~ μετεγγρocψl; σχoλε~oν.

) "Ο ' Ο" -,~ - Ι' '~Υ τι Ο μιχ 'Yjτ/ς εσπ::ρινΟ'J ιοιωτικοΙ) UiLνocaLOU,1

Λ:ιχείο:) ε;;:ΙUΣε'l έπ-=~(η:ε'loς δ:o;:;o~ιστιY.ω; χ:ιτα ττιν ήμε

ραν χαι :ιΙτε'it:J:Ι fi.ετ;πρ :ιq;r.ν ε1ς Ο·φ.ΟΟιον -Γμ.ερφιο'ι f!J
μν:fqιον Τι Λ.~Y.ειo'l.

8) ''Οτι ό μΙXθΊjτ/ς ίοιωΤLΚΟU ~μεP1Jσίoυ Γuμνα.σί'JU .~
AuxeLOU ~ρξ;ι..o έργιχζόμενος βιοποριστικως κα.τΟι τ~ιν ~μέριxν

κιχί ΙXΙΤ<:~ΤΙXI μετεyyριxψ~ν <:Ις Ο'Yjμόσιι;,ν έσπερινον ΓuμνιΧσιον

Υ, Λυκειον.

ε) 'Ότι 'ή. μετe:yyρlΧφ~ iπιδιώκετocι προς φοΙτ/σιν εΙς

αχολείΌν έ"i~:ις Y.aτε~{).μνσεως i1 τμ.~:J.:Ι έτέρ:ι; YocxtS:J·,%ν

αεως μor, &φισ":Ι;J.e'ΙΥίς είς το έξ o~ Τι μεnπρ:!?Υ. σι:ολείο'l.
στ) 'Ότι ό μCltθ'Υ)1'Ί;ς ,tjU Ιοιωτικοϋ ΓlJμνιχσ(οu Ίj ΛυκείοΙ)

&.πέκτ/σεν οικιχΙωμιχ ψoιτ~σεως εΙς Πρότuπoν .:η Πεφocμocτι
κον Σχολ:::ί:ον κιχτΟι ,'Οις κ::ψένιχς Οιιχ,:,ιΧζεις.

ΛΙ μ:::-:ε"rrρoc,?α.ί -:Τις π~φo'~'Πι:; πα.ρ:ι.γρiιΥ;Ο'.J mργoUVΤΙX1
κα.τ:Χ ...-ίj'l Οια.Οικα.σία.ν ':'0::; ίρθρο\) 17 ,,:ou r.:ι.ρόν-:-ος f[ .Δ/,:,'ιι;

μετ' εy.φ~'H'I τ"ϋ Δ/v,,;,}j ':'CJU εΙς ;. .η μz-:~rrpιxιy;~ 8'1jμrισ!fι')

Γ'Ψ:Ι.7.σίΟ') 'ίj Λ')κ:::ίο\), έ'i'α.ρμο:ομέ·ι(ιJ1Ι ΚiXΤ:X 'ri λl)~πά ,,;ων
8ια.:,Χ~:ω'Ι τίjς πα.ρ. 1 'tOU r.α.ρόν-:-<i; iρOρoυ,

:Ι Μ<:ΤΖ"rrρocΨ'fι μα.Ο·,Ι,:,οϋ 10ιωτικοϊ) Γ'Jμ'lCiLσίοu ή ΛυκεΙοΙ)

είς Ιοιωτικο,l Γ')μ'ι:Χσιο'} Τι ΛΛκειον χωρεί: IJΠCιχρ~ωτtxώι; 3L%
....η'ι ·jπ-r,ρεσΙ7.ν χ~':"ιSπι'ι ~ι....r,σΖ(ι)ς τοσ κη&μόνος Τfισ μ~Oητoϊί,

,~π;, -;;,,1 ;;ρ/),1 ;;τι 'ή μετ~rrΡΙΧ?'ίj σ;,Ynι 8έ'Ι σuνεπiΥεΤCiLL ίιπιρ

βocσLν τ"υ έr.ΙΤΡ:::Π'JμένO'J άριΟμοσ ΙUΟ'Yjτων, έψ' (;crov 8LιITCt

σ"ιulJ~ QΤL συν-:-ρέΖ<:! εΤ; των ~ιXτωO~ λόΥων :

ΙΧ) "Οτι ό μocΟ'l)τίj:; με":(:>Κ''ισεν Ζl'ς &.πόστιxσ~ν κιxθ~στωσιΣν

«ίJ'Jν~τι;,ν .:η Ζζα.φετικως O')σxzp-'ij τ/ν 90ίτ-ησΙν του εΙΙ; τό Εξ o~

~ μ:τ:::yyριxφ'ίj Ιδιιιιτικό'l ΓυμνιΧσιον 1; Λ'~κειoν •
β) "Οτι ό μιxU-l) ....ίjς. fσπερινου Ι8'.ωΤLΚ{ιU Γυμνιχσί'ιυ 1j

ΛυΚΖίου ϊπιχυσ<:ν έργιχζόμενος βιoπoρ~στ~κω; ΚOCΤ2. τίjν ΥιμέΡιΣν

κιχί ιxΙτε~,:,ιxι μετεγyριxιp~ν εΙς ~μεo'ήσ~oν l3~ω"t'tκόll ΓυμνιΧ-
σι"ν .η AuXZLoν. '

γ) 'Ότ~ ό μocΟ'Yjτ/ς ·ημερ·ησΙου Ι8~ω,:,ικoυ Γt.μ'locσ(oυ :;,
Λ'JκεΙοu ηρζιχτο έΡΥιχζόμΖνος β~oπoριστικως κιχτ:Χ. τ/ν ήμέριχν

κα:Ι ΙXΙΤ<:~ΤΙXI μεΤ<:"Γrριχφ-ίjν εΙς έσπΖρινον Ι8ιωτ~κόν l'uμνιΧσL<:J,I
Ίj A,JX<:LOν.

δ) ''OΤL ~ μ:::τ:yyρα.φ~ έπι8ιι:)κ<:,:,σ.~ r.pb; ιΥ;οίτφιν εΙ:;

σχολεί:ον .~ τμ'r,μιχ σχολ:Ιου iτtpιxc:; κιχτευυ';νσεως μ~ ίιφ~

στιχμέγης εΙς το έξ oi) 'ή μετεγyρocψ~ σχoλε~oν.

4. M<:τzyyριxφ~ iLCiLO'YjΤOU Ο'YjμοσΙfιιί Γυμνιχσίου 1) λυκείου
είς Ι~ι(ι)τικόν Γuμ'JιΧσLον ~ Λόκειοιι χωρε~ έλ<:υΟέρως (ltXPLC:;
23 ΔεκεμβρΙου έκιΧστου !τους. Πέρσιν τr,ς ~μερoμ-ηνίσις τocu

τ-ης κιχΙ μέχρ, τijς 1 ΜocρτΙου ~ xoc,oc τα &.νωτέρfι) μετεγyρocΨ'ίj

έπιτρέπετocι μόνον εΙς περΙπτωσιν κιχθ' ην, λ6Υ<Ι> &.π08-ημ(ocς

1'(7)'1 Υονέων 1) του Κ'Yj8εμcνος Ίj αλλου &.πoχρωvτo; λόΥου, έκη

μωμένου ίιπο το\) &ρμfJ8Ιοu Γενικου ΈΠLΟεωρ-ητοu Μ.Ε., ή

έπιμέλ:::ιιχ ιxuτou &'νocτ(θετocι εΙ:; σ-ι..oλ~κOν οΙκοτροψεί:ον.

ΑΙ μετεγ"(ρα:φιχί ΙΧUΤOCL ένεΡΥουντocι τη έyκρίσε~ του Γεν~κoσ
Έπιl)εωρ'YjΤΟU Μ.Ε., <:Ις τήν &ρμ08ιότ/τα: του όποΙου ίιπιχ

γ<:τιχι το έξ ου ~ μετ<:yγριxφ~ Ο'l)μ6σιον σ-.ι.ολεί:ον, έφιχρμοζο

μένων κιχτα. τα λοιπα των 8ιocτιΧξεων τ~ς πιχρ. 1 του πocρόν,:,ος

αρΟρου.

"λρθρον 16.

Λοιπ:χί' μεΤεγΥΡΙΧΨOCί.

1. :ΜΖΤ:Υγρα.φα.ί μιχO'Yjτων 8-ημοσΙου ΓυμνocσΙου Ίj Λυ-
, ,~, Γ ' ~ \.' , '- 'ξκ<:ιου εις Ο'Yjμοσιον uμνιχσιον,/ J υκειον ενερyoυvτocι ε

ύΠ1)ρεσιιχκ'ijς OCνOCΥκ-η:; &.κ6μ-η κιχΙ &'ιευ ocΙτ/σεως των κ-η

8εμόνων των εΙς περίπτωσιν : α.) κocτocρ~σεως Γυμνoc

σίου 'f; Λυκ<:Ιοu, ~) Ι8ρόσ<:ως Γυμ'locσΙου ~ Λυκείου, Υ)

έπιβολ'ijς εΙς μσιθψας τr,ς ποιν'ijς "ijc:; &,λ/ιχΥη, σχολLΚΟU

περιβOCλ/ον--;ος xoct 8) ίιπερσιριθμίocς των εΙς το σχολεί:ον

ψοιτώντων μιχθ-ητων.

2. Μετεγγρocφα.ί μιχθ1)των Ι8ιωτικοϋ Γυμνσισίου ~ Λυ

κείου εΙς 81)μόσιο'Ι ΓυμνιΧσιον ~ Λόκειον ένεΡΥοuνΤCiLL έξ

UΠ1)ρεσιocκ'ίις ίιποχρεώσεως &.κόμ-η κιχί &νευ σιΙτ/σεως των

Κ'Yj~Ζμόνων -:-ων εΙς περΙπτωσιν: oc) πιxόσειuς τijς λει

τουΡΥΙσ-ς 1διωτικου Γl.ιμνocσΙου Ίj Λυκείου ~ τιfξεως ocuτων,

β) ίιπερβά.σεως του κιχθωρισμένου ίιπερτιΧτου OCριθμψικοϋ

όρΙοΙ) μα:θψι7>ν κιχί γ) έΠIβoλ~ς εΙς μoc&ητ/ν τijς κυρώσεως

της άλλG(γ'ljς σχδ'λικου περιβOCλ/ovτoι;.

.Λ.1. κιχτα. ...-ίjν πα:ροuσCiLν πιχριΧγρσιψον (leτεyypCiLrpOC~ μoc

θ"ιτων 'Ιδιωτικων ΓuμνCiLσ(ων .:η Λυκείων δόνιχτocι να

ένεργι7>ντιχι καί εΙς 'Ιοιω,,:ικα fvfLvιiatιx ~ Λόκεισι τ/ς

προ,,:ψ,Τισεως τοίί οΙκείοΙ) Κ'Yjδεμό'lος, cXλλOC μόνον έν περιπτώ

σ<:ι χα:τιχΟέσεως ύπ' ιx~τoυ έΥΥριΧψου σχετικ~ς 81)λώσεως.

3. Αί λόγφ κατιxpγ~σεως .:η ίορόσεως σχολείων μετεΥΥΡOC

φαί ώς ;..::x~χί προς δίρσιν της ύπ<:ρocριθμΙα.ς των μιχ&ητων

cXπoψιxσιζόμενα:~ ::νεργOϋVΤΙXI έπί "Γι βιΧτει των χωρoτα.ξ~κων

οεδομένων έ" συνoυιxσμίj) κιχτα το 8\)νocτ6ν, κιχΙ προς τ~

τυχον τ;ρo-;-.μ~σε,ς των Κ'Yjοεμόνων των μιχθ1)των.
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"AρOpo\J 17•

.λ~α;~~χ:xσix μΖ":'<:ΥΥρχ?ων.

. 1. '0_ .λ~εu.Ο\):/,,:,~; ,,:,oU έξ οο ~ μ<:τεyyρxιρ~ σχολ<:iοu
~::oXF~to~'r%1 tιι-~ι;_ ;J.t:~ τ~ν χ%.,.' OiO'l~t.:ott -:;0::0" 'γχρι

~~ν -:η; ;ι.ετεπ;:xιrτι~ (ι7.ω~ τΟ tηojtt;oν: %) Σ~ιL::λ'l);ώ~'Ω χ:χι

επ~~μο;:;οι·r.σ-n ~ιx σ9ρ~γίσεωι; χ:χΙ ίι1tOγρxιρ'i)ι; τΟ προς
δt~,Ψ:χσι'l πρω,,:,oτu;:;oν λ-:oμ~χoν Δελ,,:,toν τοίί μετεγγρ«
?oμ~/oυ μ:χΟ'l)":'Οu, β) με,,:,lXιρέρΊl έχ -:οίί πoωτoτUπoυ 'ATnIjtxou
\λ'9,' , ι, ,Ι --r
-;ε 'tIou επι ομοιο,,:,υπου τοιουτου τχ στοιχε!ιχ, έπ(~νυμoν,

ονομ«, ovoμoι πχτροι; κlχΙ μ1jτρόc;, τον ιΧοιΟμον M1jtp(OO'J
~llXιhjτων, τα. τuχoν ίιπxρχovτlX στοιχε!ιχ' έπι8όσεωι; (βΙΧ-
(\"_') " - " 1""t""1Jι; ,τιχ ιχφορωντχ :;;1; ":'') f1Zf)M:WV ετοι::: κlχΟ' 15 ~ μετcy-

γριχφή ~ΙXι τα. διΧβιβlΧσ':ΙΚα. στοιχε!ιχ τοu 'λτομιχοίί ΔελτΙου

(ι1ριθμον πρωτοκόλλοu, ~μερoμΊIνίlXν, σχολε!ον προορισμοu
Δ/yίjν), γ) έV'ljμερώσ'n π<:ρΙ 'τ/ζ μετιxβoλ~ι; τ«ύτ/ι; τi.
M:Irrpώov Μιχ&ητων χ~ δ) ιΧποστεΙλ1l ίιΠΊjρεσΙΙXκως XlXL
, , , _ ~'I:: ' 1 , ι! •
ε-πι. ΙXT:QOtI",ec εις Το ειι; ο 1j μετεΥΥριχφή σχολε!ον το κιχτα.

τα. ι1νωτΙρω σ>Jμ.πεπλ1jρωμένων πρωτ6τυπον' Ατο μικον Δελ
τΙον.

2. ΠΡOχειμέ'loυ περΙ Ιδιω-rικων ΓuμvιxσΙ(uν ΧιΧΙ ΛUκε-ιων

't'ό κιχτα. τα. ι1νωτέρω πρω't'6τuπoν 'Ατομικον ΔελτΙον, πρi
't'i\c; «-ποοτοληι; του, Oεωρε~τιxι κιχΙ ίιπο 'rOU οίκεΙου rSVIΚOU

ΈπιΟεωρητοu Μ.Ε.

3. ΤΟ xa:rcX το έΜφ. β' της 'Itctp. 1 τοίί πιχρόντoc; &ρΟρου

συvτιxσσόμενoν ά.ντίγριχφον 'Αrομικοu ΔελτΙοu, l5περ 86
νlχτlXl να. εΤνιχι κιχΙ πληρει; φωτοιχντΙγριχφον του πρωτoτUπoυ,

έπισημΟΠΟΙ1jμ.bJον κιχΙ τoUτo κιχτιχλιχμβ«νει. 't'"ήν θέσιν του

ιΧποστιχλέντοι; πρωτoτUπoυ.

4. Ό ιχύτος Διευθυν't'"ήι; ίιποχρεουτιχι ώσιχύτως l5πωι;

έφOδl«σn τον μετεΥΥριχφ6μενον μιχΟ1j't'"ήν δι' εΙδlκοϊ) ίιΠΊjρε

σιιχκου σ1jμειώμΙXΤoι;, δυνάμει του όποΙΟυ ό μιχO"1jτήι; oUτoι;

δύνιχτιχι να. πιxριxκoλoυOfισn 't'"ήν ~ιδιxσκιxλΙιxν των μιχθημ«των

εΙι; το εΙι; ΙS μετεγγρ«φετιχι σχολεΤον μέχρι 'τ/ι; λfιΦεωι; του

Άτομικου Δελτίου ιχυτου.

5. Ό Διε~Ouντήι; 't'ou είι; ι> ή μετεyyριxφ~ σχολεΙου

&μιχ τ?ί λ~Φει του 'Ατομικου Δελτίου του μετεyyριxφoμέ'loυ

μ«θ-ητοϊ) κιχτιχχωρΙζει τα: στoιχε~ιx «ύτου είι; το Μ1jτρωον

Μιχθ-ητων κιχΙ Ιvτ«σσει 't'ό'Ατομικον ΔελτΙον't'οUτο εΙι;

-ΠΙν πρoσfικoυσιxν σειρα:ν μετιχξδ των 'Ατομικων ΔελτΙων

των μιχθ1jτων 'τ/ι; ιxUτηι; 't'«ζεωι;.

6. Μετα. τr,ν περctίωσιν τ/c; ίιπο τ/ι; ΠΡCι7jγοuμέ'l1jς

Π«Ρ«Υρ«φου κ«θορ'''~ψέ'l1jΙ; 8Iιχ8ικιχσίιχι;, ή μεΤεΥΥριχφή
θεωρεΤτlXl συντελεl'J'θ"',ίΏτιx, δ at μιχθητήι; του λοιπου λογίζετιχι

tyγεγριxμμbmι; εΙς ',; Ι Mν~μlν του σχολείου.

7. Είι; &Ι;'~F ,mωσε~ι; ή μετεΎΥριχφή ΈVεργε~τΙXI με't"
φρισιν το'; Δlευθυvτ"υ 't'ou εΙς 6 ή μεΤεΥΥριχφή σxoMtou,
ό Διευθυν-ηί>; o~oι; γνωστoπo~ε~ τoUτo δι' υΠ1JρεσlΙXΚOυ

σ1jμειιiψ.ιxτoι; είι; τον ΔIeueuYτYjv 't'oii Ιξ οδ ή μεΤεΥΥριχφή
σχολεΙου, μεθ' ΙS «Κολοuθεr.'t'ιχι ή υπο των πιχρ. 1-' 5 του

πιxρ6vτoι; &ρθρου προβλεπομένη διιχδικιχcnιχ, ~ at μεΤεΥΥριχφή
θεωρε~τιXl συντελεσθεΤσιχ κ«τα. 't'"ήν πιχρ. 6 του &ρθρου 't'ou
't'OU.

8. ΑΙ κιχτα. 't'ό &ρθρον 16 μετcyγριxφιxΙ,έΥκριν6μενιχι Uπo
των «ρμοδΙων κιχτα. περΙπτωσlν όργιΧνων,ιχφορουν εις μετcy
γριxφcXς bιτOι; 't'ων όρΙων του ιχυτοί) νομου. MετcyγριxφιxΙ
ΜΙΧθ-ητων ΙΚτόι; 't'wv δρΙων του Νομου ΙΙ'Πόκειντιχι ιχποκλει

O't'Lκωι; εlι; nιv φρισc.ν το;; ΔIΕUΘUVΤOϋ τou ιξ οδ ή μετcy-

γρ«φη σχολείου. .
9. ΑΙ περΙ μετεΥΥριχφ(;)ν ιxΙτfισεlι; των ΈV8ιιxφερoμέ'lων

ύπoβιXλ/ovτιxl εlι; -rcX κιχτα. περΙπτωσlν ΙXovτιx -ΠΙν «ρμοδl6

't'7)'t'ΙX τ/ι; έΥκρΙσεωι; ΙΙργιχνιχ.

Ο, n...' - Π' 'Γ' ,,.. •Γ.'Ι μοι",ιτιχι ΤΙΥν κ:χι τοι:,εων ι'..σπερινου' Λυκ::Ιου

μετεΥΥριχφόμ.ενοι εις ~μ<:p~ιnoν λύκειον έvτoct1ιτο,lτιχι εις ται;
ιΧντιστοίχους τ!Χξεις ιχίιτοϊ:ί, έφ' ΙSιτoν εΤχον τΙτλον πpolXγιyγ~ς
εΙς ται; τΧξει.ι; τιχύ-:-ιχι; ήμεΡ1jσΙου .\ux::Cou.

4. .λια. 't'"ήν μετεyyριxφ~ν μΙΧΟ1jτ(';)ν 'Ι8ιωτικι';)ν ΛυκεΙ(Υν
:~ι; τα. ά.νΤ,ίιποιχιχ ΔΊΙμόιτιιχ A'JXZIΙX ά,πιχιη::Ττιχι κιχτιχτιχκτ/ριοι;
ει;έτιχσιι; εν::?γοuμέv1j κιχτα. τάς Ισχυούσιχι; ~κocστoτι:: οΙκεΙιχς
~ιιxτ«:;εις.

5. Προκειμένου περΙ μεΤεΥΥριχφ'ηι; μιχθ1jτων έξ Ιί)ιωτικοσ

εΙι; δ1jμ~σιον κιχΙ έξ ~σπ~pινOϊ) εΙς ήrιεp~σlOν σχoλε~oν, ~
μέχρι τ/ι; μετεΥΥριχφ1jς επΙ80σις τουτων δεν λιχμ.βά.νι;τιχι
υπ' 6ψιν υπο τοϊ) εΙι; ι> ή μετεyypιxφ~ σχολεΙου. '11 Πεp'"",τέp~
πρόοδος των μΙΧΟ1jτων τούτων κρΙνετιχι έπΙ τn βά.σει τ/ς εΙς
το νέον σχoλε~oν έπI8όσεώι; των.

ΕΙι; π~ιxν &λλ1jν περΙπτωσιν ή μέχρι τYjι; μετεyyριxφ~ς
βιχΟμολογΙΙΧ ΙΠιδ6σεωι; των μΙΧΟ1jτωv εΤνιχι δεσμευτική δι~
το νέον σχολεί.ον.

"ApOpo\J 1G.
ΠροΟεσμΙιχ μετεΥΥρα:φι7)'Ι.

1. ΑΙ μετεγγριχφιχΙ μΙΧO"1jτων Ι''ψ·,..<σΙω-. κcΔ Λ<.JκεΙ",v
διενεργουντιχl :

ΙΧ) ΙΧΙ μlν τοϊ) &ρΟρου 16 του πιχρόνΤ')ζ ά.πΟ τ~ι; ένOCρξεως

του ~ιδιxκτικoυ ~τoυς μέχρι κιχΙ τΎjς 20'rc; Mιxtou έκOCστου ~
τουι;, β) ΙΧΙ at. κιχτ' ιχlτ/σιν τοιιχϋτoc( μέχρι κcxΙ τYjς 1'ljc;
ΜιχρτΙοu, Ικτοι; &ν πρόκειτιχι πεο: μετεyypιxφ~ι; τέκνων

δ1jμοσΙων πολιτικων κιχΙ στριχτιωτικων όπΙΧλλ+,λων ΙΡΥα

νισμων ~1jμοσΙοu ~ Ιδιωτικοϊ) δικιχΙο:) :λετιχτιΟεμ.ένω'l μετα.

't'"ήν 11jV ΜιχρτΙου ικ 'τ/ι; πόλεωι; εΙς το σχολείο'l τYjι; όποΙιχς

φοιτουν τα. τέκνιχ των.

2. ΠΙριχν 'τ/ι; 20~ι; Mιxtou ουδεμΙιχ μεΤεΥΥριχφή έπιτρέ
πετιχι.

K~ΦAΛAION Ε'.

ΦοΙτ/σιι; Μ.χ.θψων.

"Αρθρον 20.
ΦοΙτ/σις.

1. Ή προιχγωγή κιχΙ ή ά,πόλuσιc; των μιχfhrrωv Γυμν«σΙων

κιχΙ ΑuκεΙων ιξιχρτaτιχι έκ τYjι; τιχκτικηι; ιχυτων φοιτ/σεωι;

ειι; το σχoλε~oν κιχΙ έκ τYjζ κιxτιi 't'"ήν διOCρκειιχν τοίί διδιχκτικοίί

e:TOUC; ΙΠιδ6σεώς των.

2. Ή τιχκτική φοΙτ/σιι; ~ ά,πoυσiιx των μιιθ1jτων έκ

του σχολεΙου κιχτα. τcXι; &ριχι; τYjι; λειτουργΙιχι; α:υτου ά,πο

τελουν τα: κριτ/ριιχ δlιi τον χιχριχκτ/ρισμον τ/ι; φοιτ/σεωι;

ιχυτων ώι; ΙΠιχρκοίίι; ~ Ιλλιπουι; ~ ιχνεπιχρκοσι;.

3. ΑΙ &πουσΙΙΧι ιΧριθμοσντοιι ά,να. μΙιχ δι' έκιf~ν διδιχ·

κτlκ~ν &ριχν.

4. 'Aπoυσiιx μιxθ-ιjτoυ ~Κ των πολιτιστικων ~κ81jλώJεων

η ά,θλ1jτlκων τοιούτων, πpιxγμΙXΤOπoloυμέ'lων ΈV ~ίj> πλιxισί~

του ώρολογΙου προγρ«μμιχτοι; του σχολεΙου, λo'(Ιζετ«~

ώς ιχπουcnιχ έκ των διδιxσκoμέ'lων μιxθ-ιjμd.των ΙΠΙ tc.χ:;-tθμοuς

δlΔΙXΚτικcXς &>ΡΙΧΙ;, ~ at ά,πουσίιχ lξ ήμεΡ1jσΙιχι; έκδρομης η
περιπ«του λοΥΙζετιχι ώι; ά,πουσΙιχ έπΙ Ισιχριθμουι; δl~ΙXΚΤΙΚcXς

&>ριχι; 00« κοιΙ τα. ώριoι~μιxθήμιxτιx, τιΧ !'-~ 8ιδιχχθέντιχ ικ
του λόγου τούτου κιχτα. 't'"ήν ~μέριχv ιχύτ'ήν. Έξι,ιΙρεσι.ι; χωρεΤ

εlι; ~ περιπτώσεις κοιτ« τήν κρΙσιν του Δ/vτoυ του σχ"λεΙου

ή είς τcXς ά.vωτέρω έκδ1jλώσειι; σuμμετox.η του μιxfhrrou ΧΙΧ
θΙστιχτlXl έκ των πριχγμ«των ιχ8ύνιχτι,ι;.·
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'ΆρΟρον 21.

IlεΡLΠΤ6)σεtς aLΚ~tολΟί'lμbrl)ς ιΧπt.l1)lrίιχς.

i. Διά: τ(,ν ΧCXΡCXΚ'Γ'ιρtσμbν κιχτιΧ T"~ν l·Jνr;,ι.ιχ~ τ,,;:ϊ .χρΟρου
~ -rou πσφ6ντος 11. Δ/τος, 'Γ~ς 'POΙ'Γ~ι:rεως των μ~(r'ιτων
aν ΛCXΜβ~νoντιxι δπ' r.Ψtν:

cx) 'ΛΠΟΙJσίCXL έκ τοϊ) σχολείι:.υ κιχτά. τά.ς tIP~C; λεLτι:.υργtcxς

(Χ1Λ-ου (LcxO"l)Tc7IV ιXπoι:rτελλoμένιι)ν εΙς το 'Εξωτερικον Ίjτό

'ΕσωΠΡLκον ;)t' εΙ8ΙΚ'~ν ιΧπt.lστολ·~ν 0lJv«tLet έγγριfφoυ έντο

λ'ης του' rπ(,υργοu 'ΕΟνικΊ]ς ΠαιοεΙιχς κ,-,Ι ΘΡ'I)σ',(ευμ"των 'i;
του OlxelfJIJ Noμ~ρχoυ.

β) 'Λ ' 11- - t λ/'" .",πουσιιχ, μcxv,ιτιι)ν cxπιχrrι.ο ουμ",νων (,πωσδ'l)ποτε

εΙς έργιχσίιχν ιΧνιχτεΟεϊ:σιχν ΙΧότοϊ:ς υπό του ΔΙντοσ ~ ot"
πρ«ξεως του Συλλόγt.lυ των ΔL8cxσκ6νΤΙΙΙ'J.

γ) 'Λπουσίιχ μιχ(}l)των 3LcX ..ην προσΖλευσΙν των έν6ιπιον

του Συμβουλίου ΈΠLλfJΥ~ς 'Οπλιτων ΠP0ιTfjκόντως ιiπo-

, δε8ειγμέ'Π)ν. , .
ό) 'Λπουσίιχ Mrcr συμμετοχΊ]ς εΙς έπι."ήΙΙΟ1)ς &Ολ'l)τικιΧς

,έκ8ηλώσεLς πιστoπoιoυι.Lέ'Π) δπο 'Γ~ς άρμοοίιχς oημoσΙcxι;

ιiΟλ'ητικ1jς 'ΛρχΊ]ς.

ε) 'ΛπουσΙιχ μcxO'ητων: cx) του Κιχθολικου Δόγμιχτος

κιχτcX τcXς έορτιχς του Μ'Π)ατ/ρος 'Ιωσ1)φ, τ/ς 'Λγίιχξ Δωρε~ς

κιχ, ιΧπο τ/ς πρoτεριxίcxς μέχρι κιχ, τ/ς έπομένης του Λιχ

τινικοσ Πάσχιχ, β) του 'Εβριχτκου Θρησκεόμιχτος την προ

τεριχΙιχν κιχ, τη'ν 1ην τοσ •Εβριχτκου 'Έτους, την ~μέριxν τ/ς

'Εξιλεώσεως ώς κιχΙ την προτεριχΙα:ν κιχΙ την ~μέριxν του

'Εβριχτκου Πάσχιχ, γ) του Μουσουλμιχνικοσ ΟΡ1jσκεόμιχτος

κcxτιX τcXς ~μέρCXς των έορτων Σεκέρ Mπσι'CριXμ κιχΙ ΚουρμπcXν
ΜπΙΧΤριΧμ κα:Ι την προτερΙΧίιχν έκιfστ/ς τοότων.

στ) 'Λπουσίιχ των μιxθ1jτων συνεπεί~ [LeTeYΎpιxιp1jc; εΙς

Γυμνάσιον Υι Λόκειο,! έτέριχς πόλεως έπΙ τρεϊ:ς ~μέριxς,

μη περιλιχμβιχνομένης εΙς Tιxu.TCX!; τ/ς ~μέρα:ς τ/ς έκοόσεως

τοσ προς ιiποχώΡ1jσιν του μα:Οητου υΠ"IJρεσιιxκoσ ιTfjμειώ

μιχτος.

ζ) 'Λπουσίιχ μΙΧΟ1jτων ιiπCXΛΛα:σσoμένων νομίμως έν μέρει

Υι έν gλcr έκ τ/ς συμμετοχ:ης α:ότων εΙς τ/ν οιδα:σκα:λίιχν

μcx01jμ~των Ι'ιχτcX τιΧ έν τι'jΊ έπομένcr &pOpcr δριζόμενιχ.

'ΆρΟρον 22.

'ΛπCXΛΛιxγιxΙ μcx01jτων έχ τ/ς ένεργου συμμετοχ:ης εΙς

μΙΧ&ήμιχτιχ

1. Κηδεμων μιχΟητοσ κωλυομένου 8ιcX λόγους υγείιχς

πΙΧ&ήσεως μονίμου Υι πιχροοικης Υι ειοικης μειονεξΙιχς να:

μετάσχη εΙς το μάθ1jμιx τ/ς Φυσικ'ijς 'Αγωy'ijς Υι τ/ς Μουσι

κης 8όνιχτιχι νcX ζ1jτ/GΎJ την έξιχΙρεσιν του μιχΟητου εκ τινος

των μιxθ1jμάτων τούτων δι' ιχΙτ/σεώς του. 'Η ιχlτ/σις ιχστ/

συνοοευομέ'Π) υποχρεωτικως κιχΙ υπό ιιχτρικης βεβιχιώσεως

κριχτικου ιιχτροσ Υι ιιχτρου ιiσφcxλιστΙΚOϊ) του φορέως 8ιcxλιxμ

βΙXνoόιTfjς τούς λόγους κocΙ την διιΧρκειιχν τ/ς ιxlτoυμέv"ljς

ιiπcxλλΙΧy'ijς, υπoβcXλλετOCΙ εΙς τον ΔιευOυvτ/ν του σχολείου

έντος πέντε ~μερων ιiπo τ1jς ένιfρξεως των μcxθ1jμάτων Υι

τ1jς έμφιχνΙσεως τ1jς πoc&ήσεως Υι τ/ς μετ' ιiσθένειιxν έπιχνόδου

-rou μΙΧθητου εΙς το σχολεϊ:ον.

2. 'Επ, τ'ijς κιχτcX 'Γ~ν ΠΡΟ'ΙJΎουμέ'Π)ν πιχριΧγρlχφον ιχΙτ/

σεωι; ιiπoφιxΙνετΙXΙ ό Δr.ευθυντηζ του σχολεΙου μετιΧ του

κιχτιΧ περίπτωσιν άρμοδΙου οιΜσκοντος κIXOηΎ"IJΤOυ, συντιχσ

σoμέν"ljς σχετtΚ'ijς πριΧξεωι; ε!ς το βιβλίον πριΧξεων του

Συλλόγου των Διδιχσκόντων. 'Εν ιiμφιβoλί~ ό μιχθητ/ζ

πιχριχπέμπετlχι ε!ς τ/ν άρμοδΙιχν σχολιιχτρικ-ην υΠ"IJρε

σΙΙΧν.

\Ή βεβΙΧίωσΙζ τ/ς ΠΡΟ1jγουμέvης πιxριxγριfφoυ δέν ιiπιxι
τεϊ:τoc, ε!ς C(c; περιπτώσεις 'ή πάθησις εΙνιχ, έμφιχν-ης μη

χρήζouσιx «ποΟείξεως.

'Η Ισχύς τ'ijς κιχτιΧ τcX ιiνωτέρω «πcxλλιχy'ijς ιiφoρώιTfjς

ε!ς δλόκληρον το δι8ιχκηκον ετος Υι τμ1jμιχ ιχότοσ &ρχετιχ, ιiπo

τ1jς έν«ρξεως των μιxθ1jμ&.των Υι τ1jς έμφιχνΙσεως τ/ι; πιχ

&ήσεωι; :tJ ιiσθενεΙΙXς ΠΡ0ιTfjxόντως βεβα:ιoυμέVΗς.

3. "Aπιxλλιx-(tjν ~ του μΙΧθήμα:τοι; τ/ς Φuσικij.; Άγωγ1jς
8L3ιxxTLκijc; τι"ος (';')ριχς 8όνocτιxι νιΧ ζ1jτ/GΎJ ό μιχ(}ητ/ς 3ι'

«ποχρωντoc λόγον πcιρ« τοσ 3ι3ιΧσκοντος ΚCXe1jΎ"IJToG, 6στις

aιJvcx,;,ιx~ ν-Χ ΧΟΡΤιίΩ ';'σL·j-:-/j·J με,;,' q-,(roLG~Y ~ϊ) Δ/V':'οu τοu

Σχ",.εΙr:ιIJ. •
4. ()t x~,,:,i ,,:,i; "ι~,,:,~ξεΙζ "=",,,t:ί ;:~;;~ν:'(.ις ~~θ?oυ ά1:vλ«a

σόμενfJt έκ τr:ι;:ϊ :J.ιxItί;(J.cx,;,',c; -:-;':;Φ'.)σ~κ-;':; 'λγωy~:; μΙΧθ-ητocΙ

8έν Uπr:ιχ?εr:ι;:ϊV':'ιχt :::ί:; o;-ίj'Ι ΠσL?rJ:κr:ι;'fJoj{J-φtν τούτου. Π ρο

κεtιWJου δμωι; περΙ ιΧΠ(1i.λιχίr.:; έκ -:-r,u μΙΧθ-f;μcx-:-'J:; 'Γ~:;

MfJIJaLKΊji:; O;-fj'J ,j7:QΖ?έωfίΙ'J ο;-'ι:; ΠσL?σLΚ'JλΟU(}',σεωι; .η μη -:-ou
μΙΧ(}ήματος ιx,j,;,r,ij κσιΟ,,?(ζε:ι -:0 ΚσL-:-Z -:-ίjν ;,,;,'%ρ. 2 -:-ου πcxρόV':'ος

&ρOpr:ιυ άρμόι)~(,ν iSPYσLyr,'J.

".\ρΟ?("J 23.

"Εί.εΥχ"ς κιχΙ κιxτιxχώρισtς -:-ω" ιΧποuσtω·J.

1. •Η ιXπr:ιυσειx ΙJ.OL(}ητου έκ του rr/.oM(ou έΠLιTfjμα:Ινετocι

:::ίι:; -:-0 '~ΜZΡ'ίjσιoν δ:::λτΙον ιiπoυσtω~ ΚOLθ' έκιXGτ/ν 3t8cxX-:-LX'~V
ίJψιxν. .

2. '] Ι σόντιχζις κιχΙ '~ φόλιxξtς -:-00 ~μεΡ'ησίoυ 3ελτΕου

ιΧπουσιων ιiνocτΙOετιxι υπό τοσ Διευθυντοσ Tou rrι.ολε!οu εΙς

μl7.0ηο;-~ν τ.fξεωι; ~ τμ'f;μιχτηι; -:-ίξειι)ι; 8ιιχχρι"όμε"ον εΙς το

'ηΟος κιχι την έπ(δοσLν, ιiνocπληρoόμενoν υπό έτέρου [Lcx01j-:oij
υπό TO'JC; ιχότους 6ρους. Το 8ελτίον τοστο έλέ-Υχετιχι xcxt
μονΟΥριχφεϊ:τιχι υφ' έκιΧστου των 3ι~ocσκόντων είς την οΙχεΙΙΧν

σΠjλην κιχΙ πιχριχδεοετιχι μετα: τ/ν λτΑιν των ~μεΡ1jmων

θ , 'ό -. ο' ", έ Α--.,-μιχ 1jμιχτων υπ του υπεu 'JYOIJ κocτα: τιχ ιχνωτ ρω (LCXv,/ .vIJ
εΙς τον ώρισμένον υπό του Δtευθυντo;:; xιxθ1jmv.

3. ΔιιΧ τον tλεγχoν των ιiπoυσιων των (Lιxθ1j-rώY τ/ρεϊ:τιχι

t8Lov βιβλΙον ιiπoυσtων (ιiπουσιολό-ytον), ε!ς Ο κcxτιxχωρE

ζετιχι ιiριθμητικως το σύνολον (~θρoισμιx) των ιΧποuσLων

τ/ι; ~μέριxς έκιΧστου ιiπoυσΙιXσocντoι; [Lιx01jTou, λιxμβotνό

μενον έκ του ~μερησίoυ δελτίου ιiπoυσιων. 'Η τ/ρησtς τΟΟ

κιχτ« τ« «νωτέρω βιβλΙο\) ιΧπουσιων (<<πουσLολογΙου) ιiνocτ!

θετιχι εΙς xιx01jΎ"IJτYιv όριζόμενον υπό του ΔLεuθuντοu μέ

ιiνιxπληρωτ/ν έτερο',; ΚΙXθηΎ"IJτ/ν.

4. ΛΙ κιχτιΧ την ΠΡΟ1jγουμέ'Π)ν πιχράγριχφον κcxτocχωρLζό

μενιχι εΙς το ώς α.νω oίκε~oν βιβλίον ιiπoυσιιxι, ιiOΡOιζόΜCΝOC'

κιχτιΧ τρίμηνιχ μετιχφέροντoc, συνολικώς elc; τιΧ 'ΑτομLΚιΧ

Δελτίoc των μιχΟητων κιχι γνωστοποιοσντιχι είς τοος Κ1j3εμό

να; αu.των aLa των c%ΤtJμιχων eλ~ των.

5. Κα:τOC τη" ληξιν του ΓΙ ΤΡLμήνου κιχΙ προ τ1jς ένιiρξεως

των γριχπτων έξετιΧσεων τOC κocτιΧ την προηγουμέ'Π)ν πιχρά

γριχφον ιiOρoΙσμιxτιx ιiπoυσιων ιiOρoιζόμενoc εΙς γενικον σύν

ολον εΙς τα: ΆτομικιΧ ΔελτΙα: των μΙΧ!hjτων ιΧποτελοσν την

βιΧσιν, έν συν3υιχσμΙ:)' κιχ, προς τα: προσκομισΟέντoc τυχον

δικιxιoλoΎ"IJΤΙΚιX ιΧπουσΙιχς, 3toc τΟν κιχτ« τΟ <ΧρΟρον 24 τοϊ)

πιχρόντος Π. Δ/τος χαΡOLκτ/ρισμον τ1jς φοιτ/σεως ocu
των.

"ΛρΟρον 24.

Χcφcxκτ/ρισμος τ/ζ~ιτ/σεως - συνέπεLcxt.

1. Ή φοίτ/σις των μιχοψων Γυμνιχσ(ων κιχΙ ΛυχεΙων

χα:ριχκτ/ρεζετιχι έπΙ τη βιΧσε, του κocτ« την πocρ. 5 του ~ρθρoυ

23 του πιχρόντος Π. Δ/τος γενικοϊ) συνόλου των ιΧποuσtων, των

ιTfjμεtωθetσω" .κιχτιΧ την 8tιXpxeLOCV έκάστου 3L3ιxxTLκou ι

τους, έν συνOυιxσμι'jΊ κιχΙ προς την μέχριτ1jς ~μέρocς του

ΧOCΡOLκτ/ρισμοϊ) τιχότ/ς έτ/σΙocν προφορικ-ην έπΙ&σtν έπΙ

πάντων των μιχ(}ημιΧτων, ώς έπιχρκης Υι έλλιπης Υι άνεπιχρ

κής.

. 2. Έπα:ρκΎjς χιχριχχτ/ρίζετιχ, 'ή φοίτ/σις μocθ1jτo;:; τινος

έφ' οσον:

cx) το σύνολον των κιχτ« τΟ oΙκε~oν oL8ιXXTLXOV Ιτος ιTfj
μειωθεισων ιiπoυσιων του, ιiνεξιxρτ/τωι; τοσ λόγου ε!ς τΟν

όποϊ:ον όφείλοντιχι 3έν δπερβιχΙνει τα:ς έβ30μήκοντoc πέντε (75),
β) τΟ σύνολον των ιiπουσLων T!'lU 3έν υπερβotΙνει τιΧς έκocτόν

πεντήκοντιχ (150), έκ των όποίων ocΙ έβ80μήκοντoc πέντε (75)
όφεΙλοντα:ι εΙς ιχσθένειocν octTou, βεβocιουμέ'Π)ν κcxτιX τιΧ έν

&percr 25 πocρ. 3 -rou πιχρόντος όΡLζόμενoc,
γ) κιχτ' έξOLΙρ::σLν δ Σόλλογος των Δι8ιχσκόντων έκιXσTou

σχολείου 8όνχτιχι 3t' elOLK1jc; πράξεώς -rou νcX χιxριxxτ/ρΙιrn

έπα:ρκη την φοΙτ/σιν μσLθ1jΤOυ TLVO!; ιTfjμεLώσocντoς mpLG-



"Λρθρον 25.

'Εν-I)ι.ιέρωσις γoν~ων - Δι.χιχι.ολό"(7jσι.ς ιXπouσ!.ών.

1. "ΕΜσ-;-ος κηδεμ.ω·, lJ4θηΤΟίί πρέπε' 'Ιό; προσέρχεται

άποιξ 'rouλιixtaτov του μηνός elc; 1'0 σχοΜΤον, Τνιχ λαμβν/n Υ"ω

atν της προόδου Χ%Ι Πίς τιχχτ'Χης ~ μη φοtτήσεωι; του μα

Οητου.

2. Δta την τακτ,κην φoE't"l)atv τοίί μιxθη-roίί ευθ&vετlXι
έξ δλο)tλήρου δ κηδεμών 't'OU, του Δr.εuΘUντoίί τοίί σχολεΙου
όποχρεουμένου '1«: είδοποιη τοϋτον είι; περίmωmν σuσnιμιι.

τιχηι; «πουσίΙΧς του μαθYjτoυ.

3. "ΕΜστοι; κηδεμων μιxθYjτoίί ιXπouσ,ιXσιxντoς 8,a λό
γους ciσOεYε(ιxc; έχ των μ.:ιθ-ημιΧτων l1νω των 360 (2) ήμε- .
ρων, διΡείλει &μα τfι i'πιχνόδιιι του μσtθηΤOυ είc; το σχολείον
XσtΙ έντος όκτω ([;) 'ήμερων ait' ιχόΠίς '1« πρoσxoμ(cryι Ειχ
-rptxoήν βεβιχίωσιν νuτ.ιΜυτ,κοϋ Ιδρύμιχτος ~ σχoλ,ατρr.κηι;
όπηρεσίιχς, ~ tιp' οσον πρόχε,τιχ, περΙ όλιγοημέρου ιΧσθε
νείιxc;, του (Ι~ ?'i:ίtoVΤOC; Ιιχτροίί, atσtλσtμβιiνοuσιχν το εΤ80Ι; XσtΙ
την Btcip,;. tttX'I της ιiσθενεΙιxς,σuνε:τεΙq;τ'ίjι; CπoLιxc; ιΧ.πουσl.«σεν
ό μΙΧθη,ης, προς Οtχσt'Ολόγησtντων λ6γιιι ιiσθενείσtς σημειω

θεtσων CXπουσιων.
Πιxρερχoμένlιι; ιXπριixτoυ τ1jι; δxτσt-ημέρoυ τιχότηι; προ

θεσμ(ιxc;, oόδtν' otxΙXtOAOyη-r'Xoν στο'χεΤΟν γΙνετιχι δεχτόν
χιχΙ οΜεμ(a ιiπoυσίιx οtΧΙΧ,ολοΥεΤτιχt ώι; έχ τoUτoυ.

Δια: -rην οtκιχιολόγησtνιiποumων [Ltiiς ~ δόο ήμερων, λ6γιιι
«σθενείας ιiρχε~ ένυπόγριχφον σημε(ωμσt -rou κ-ηοεμ6νοι;
-rou μσtθη't'oυ, προσκομιζόμενον εύθύι; &μσt τη έΠσtν68φ του

μcιθη't'oίI εΙς το σΧολεΤον.

4. Τ« xσtτ« -rην προηγουμένηνπιχριΧγριχφον 8txιxtoAOjl)'ttxά.
aτoιχε~or: 8έν 8εσμεόουν τον, Σύλλογον των Δtδιχσκ6ντων,
6-τ'ιxv οδτος ηη Ιδ(ιχν ιiντίληψ,ν ΠΕρ' της ιiληθείιxc; ~ μη τοϊ:;

προβrUJ,.ομένοu λόγου ιiσθενείιxς.

ΚΕΦ.\.\:\ΙΟΝ ΣΤ'

.λ,Iχ,\,cο)Υη μα:θητων.

".\ρΟρον 26.

rεYtxσtt oιιx'tCiξεις.

1. '11 σuILmptιpOPιX μσtOητων, ή χιχΟ' οΙονδήποτε τρόπον
έχ8ηλουμένη έντός κιχΙ έκτος τοίί σχολε(ου 3L!i πριiξcων ή
Παφ«Α&Ιψεων, σuνιστ~ τ/ν ~l~yt,)nv α\η·(~ν.

2. •Η 8ιιιγωγή περιλιxμβιiνιτιxι μετιχξu των στοtχι1ων
Πίς σχολ,χης χιχτιχατιΧσιως των χοιθ' Ι)(ιστον σχολ,κον lτo~

εΙι; 1'0 f'uILvιimov η Λόκ!:,ον φο,τώντων μΙΧθητων κιχ), ίλCyxc

τ(lt, χιχρ«κτηρΙζετ(lι χιχ), κιχτιχχωρΙζιτ(lι ι:Ις τα. oixeLΙX β'β).Ιαι:

x(lτ« ..ιΧς 3ιιx..ιiξεις 't'OG πιχρόντος Π. Δ/ΤΟf\.

3. 'Η πρoσijκoυσιx 8ΙΙΧΥωΥ1ι των μοιΟη..ων, νooυΜCνη
ώι; εμπρ«κτος σuμμόρφωσις προς τούς 8,έποντιχς τη" aχo

λιχη'l ζωψ ΚCΙ'lόνοιι; x(lt προς ..ιiς ~OιX«Ι; <xρχc1ς τοl> χοινω

νιχοίί πε!Xoβ«).λovτoι;, 1-Ιτοι; τοϊ> όποΙο\) 8ΙΙΧβtοί.ίν, .χποτW'L

υποχρέωσιν ιχότων, π&σOt 8i: nιxpέχχλcm.; b< τοιότης, έκ8,11·

λoυμiνη a,' uΠQl&τΙΟU πριiξεως η πιxρσtλεΙψεως, ιXπoτΕΛc'L

ιΧνηκεΙμενον πω3ιχΎωΥιχοϊϊ Ιλέγχου κσt, tv «ν<%γ)('(Ι <XVΤt

μετωπΙζετσtι 8ιιi σχολικων :κυρώσεων κσtτα. τ~ 8Ι1\τciξειι;

του πιχρδντοι; Π. Δ/τος.

4. •Η 8Ι«Ύω-Υη έχιίατou μαΟητου xιxpιxx't"l)ptteTIXt "κoσμ'~

ωτιΧ-rφ), «xoσμΙOCιι, ιιέπΙμεμππρι, ιχ.νιχλ6γωι; των συνιστώντων

οιίιτ/ν χ~ιατ,xων στο,χεΙων κοιτιΧ; -rιit; κοιτωτέρω 8,ιχ
κρίσεις : .

ot) αχοσμtω-rιi't'η», χιxρσtκτ/ρΙζετΙXΙ ή aι.<ryωn μιχ()ητοu

τινος δτιχν oUτoι; τ/ρη ιΧπολότως την κιχτ«: 17)'1 Μοιοιν rij.;
πιχρ. 3 -του π«ρδντοι; &ρθρου προσΥικουσαν atιχγωyJιv.

β) αχοσμία» χaφιxxτ/ρΙζετΙX, ~ Ο,α.Υωγη μιχΟητου τ,νοι;,

O-rΙXV oo't'Oς '"IPi) ΜCΝ κσtτιX κιxν6ν~ •ι/ν κιχτιχ 17)'1 Μο,οιν τ/ς
πσtρ. 3 Tou πιχρ6ντος &ρθρου προσΥικουσlχν a,lχγωΥήν, οίιχΙ

6μως ιν/ιιι πaΡΙΧΧλ!ο:τcιιw,
γ} ((έΠΙμεμπτη» χιχρlχχτηρΙζε ..lχ, ~ 8ιιχΥωn μΙΧ(}ητοu ΤΙ'lος,

ΙS1'ιx~ oUτoι; πιχρεκχ).ίνη ιΧπο την πρoσijκoυσoιν, κιχτιΧ -rην

MO'ΙXV Πίς πιχρ. 3 't'OU itιxp6ν-roc; &ρθρου ΟΙIΧΥωγην ιι.; βΙΧθμον
ι!vεπί'tρεπτον ιΧλλ' ή itoιpexxλtaLC; IXUτI) κρΙνετοιι iπι8εχτιx~
ΠIXt8ιxrωy,κης έπιχνορθώσεωι; έντος βοϊ> ιχύτου σxoACxou

περ~oντoι;. .
'Ό1'ιχν δ μιχθητήι; πιχρεχχλίνη άοπο την πρoσijκoυσιxν, χιχτα.

την MOtιxv τη; πιχρ. 3 του παρ6ντος &ρθρου, 3'ιχΥωΥήν εΙς

βσtθμOν &στε ή πιχρέκχλισις ιχ6τ/ νι:i 01JtJocoupr7ί πιχιοοιγωγtκον

πρδβλημιχ UπερβΙΧ"i:νον ..α.ι; έπιxνoρθωτικaι; 8υνατδτ/τΙΧς τοϊ)

εΙς 6 φoL1'<f σχολεΙου, ό μιχθ1)τηζ oUτoς ύπoχρεoUτιxι εΙς ckλ
λιχγην σχολικοίΙ περ,β<ΧλλοντΟζ, tvoc bι -rij) πλιχtσΙφ ν~ων σχο

λικων σuνθYjκων ..ij) itlXpOtσxeθ7i ~ εfιχίρειoι βελτ,ώσεωι; Πίς

8,ocγωΥης του.

5. Ό έτήσtος χ~ριχκτηρtσμός '"ϊζ 8ιιχγωΥης -rων μιxθYjτων
έκιiστoυ ΓυμνιχσΙου η ΛυχεΙου bιεpyεϊ:τιx, ΧιΧτιχ -rην λ~ξιν

το\) 8~8ocxτtxoiJ Ιτουζ δ,' ~ί8ικηι; πριίξεωι; του Σι-;"ι.όΥου των
Δι30cσχόντων ιiποφlΧtνΟμ!vΟU χοιτιΧ πλε,oΦ1JφΙιxν έπΙ τn β~σε,

της r:v γένει tν τε τij) σχολε'φ κlχΙ έκτος ιxUτo;) σuμπεριφoρ~

τούτων κσtΙ των -roxoν εΙς.1cX.OΙχε!σt β'βλΙιχ κσtΤΙXχεχωρισμέ

νων σ't'oιχεΙων χυρώσεων ~ ήθ~κων «μοιβων, προση:κ6ντωι;
auνεχτ,μωμένων xιxτ~ την κρΙσιν το;) ~tιλλδγoυ των Δ,·

8ιχσχδντων. Πρoxε~μένoυ περΙ χσtρακτ/ρισμOϊ; τ/ι; 8ιc>:yιυyης
[LιxOηorou 1'tνOC; ώς (()(οσμΙιχς») :η (( tπΙμεμπ't"l),,)Ι ~ χατιΧ τα.

«νωτέρω πριiξtς τοίί Συλλ6γου -rων Δι3ιχσχδντων 3ίΟΥ νci

εΙνιχ, ήτ,ολΟΥημένη.

9.' ΔιιΧ τ/ς ocUτηι; 7tρ~εωι; χocρa.χτ/ρΙζετΙXΙ κσtΙ '1ι μέχρΙ
τηζ ήμέρcxι; -rou χιφΙΧΧ't"l)ρtσμοu 8tιχΥωγη των ΧιΧτΙΙ τΟ ~θpoν
24 !λλιπωι; η aνεπιφκως φο,'t"I)σiXντων.
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ΚΠΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ .

"Aρθ~oν 31.
'Απονομη τιμηΤLκων 8ιιχκρίσεων.

ΑΙ ΚΙΧτά: τά:ς 8ιοιτ<iξεις το\ί προηγουμένου &ρθρου '("ι

μ'ηΤΙΚΙΧΙ 8ιιχκρΙσεις άπoνέμoντιx~ έν έπισήμ,φ πλεήj κιxτόr.

τ/ν ~μέριxν της Έορτης της ΣημιχΙιχς, εΙς ην κoιλoUvτιxι νόr.
ποιροιστοίίν έκπρόσωποι '("ων τοπικων ιχρχων κιχΙ οΙ yover:;
ΚΙΧΙ Κ'η8εμόνες των μΙΧθ'ητων.

"Αρθρον 32•

<Η Ισχυς των 8ιιx"iίξεων των &ρθρων 20, 21, 22, 23,
24 κοιΙ 25 τοίί πιxρόvτoς &ρχετιχι άπο τοϊ) σχολικοϊ) ιτouς
1979-1980.

ΕΙς τον έπι της Έθvικ-Yjς nιxL8eLιxς ΚΙΧΙ ΘΡ'ησκεuμ&.των

<ΤΠΟUΡΥόν, ιχνιχτΙΟεμεν τ/ν 8ημoσLει;σιν κιχΙ έκτέλεσιν τou.
πιχρ6ντοι;.

...ΛρθρΌν 27.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Et8'I} ΚlJρώσεων.

1. Διά: πσ.σιχν liπιχΙτ~ον ποιρέκκλισιν έκ ..ης προσηκοοσης

κοιτά: τ/ν lvνOLΙXV της πιχρ. 3 το\ί &ρθρου 25 το\) παρόντος

Π. Δ/τος 8ιιχγωίης κιχι ιχνιχλόγως το\) βιχΟμο\ί ..ης ποιρεκκλΙ

σεως τιχοτης έπιβιχλλoντιx~ εΙς τους μιχΟητιχιΧι; ΙΧΙ κά.τωθι, ,
κυρωσεις:

ΙΧ) Πιχριχτ/ρφις, β) έπίπληξις, γ) ώριocΙιχ άπομ<iκρuνσ~ς

έκ το\ί 8ι8οισκομένου [.LαΟ'ήμοιτος, ?) ιχποβολη έκ των μιχ

θημά.των μέχρι 3 ~[.Lερων, ε) ιχπoβoλ~ έκ των μιχθημά.των
μέχρι πέντε (5) ~μερων κοιι στ) ιXλλιxrIJ σχολικο\ί περιβιΧλ

λοντος.

Τιμ'ηΤΙΚΙΧΙ Δ~ιxκρΙσεις

"Αρθρον 29.

ΓεvικιxΙ ΔLιχτιΧξε~ς.

1. Ε[ς μΙΧθητά:.ς ΓlJμνιχσΙων κιχι ΛυκεΙων 8r.ιxκρ~νoμένoυι;

κιχτιΧ τ/ν ~ιoιyω~ν κοιι τ/ν εΙς τιΧ μοιθήμοιτιχ έΠE80σ~ν άπο
νέμοντιχιτtμ'ηηΚΙXΙ 8ιοικρΙσειςκατιΧ τά:.ς 8ιιχτάξειι; τοίί πιχρόν

τος Π. Δ/τος.

.".,..,:92 ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧ"l ~_Ω_Τ_ON_. .:....) _

'!:~ X«ΡΑCXτ/ρισ~~ς ..ης 8~~γωίης μ«(}ητων, ώς κ~: 2. ;Ι8ιχι _,ψ.ητ;,,;Η 8~2κρΙσεις ιχΠΟ'ιέμο'l,χ~ xx,i 7Χ;
~Ά πcxr.B«Υω~κοu χιχρ«κ..ηρος 8~80ι~νoν, &πoτελε~ 8~~τcχι:;εις,του ,;xρo·I.~oς Π; Δ/τος εΙς μΧθη.iς Γuμ'lfσtω.ι
__... ,!ν.,tcν σχoλLκης ιXπoκλεισ't'ικως χρ·ησ.::ως. κχι Λ'Jκειων 8ι'Χ π~ι.;~μς ΙΧ'Jτοθ'Jσίχ~ '" πox::-,~ ~Κ?~Nζl~., .~
~~OG3e:flL« τρoΠCιΠCιΙ-ησις όιιxγωίfι~ Ι.L:r.l)-ητ~υ ιiπό, τl')υ cΧO"'),1ηOες ΠOItUiL:r.· cΧ'I~8ιoτελo\ίς φ~.~.λ~λ~~~~' .."" JJax..
~yoυ των Δι8ιχσκ6ντων χωρεΤ μετ~ ..ην κχθ οΙον8'ljποτε "Λ Ο
τρ6πον δρισ't'ικ~ν lξο80ν τούτου έκ ,,:,ου ΙΤJ.ολείοu. "" ? pr.N 30.'

Ειδη τtμητικ~Ίν 8ι~κρίσε(ι)ν - ΠρotίπoOέσzις ιΧ.πονΟΙ.LΊ:ς•
• ι

1. ΕΙς μ:ΧΟ'ητιΧς έπιτυγΖiνονηις γενικόν βΙΧθμον έ"""σίιx~
Π J.""" , , "" ,,.. "" ··, ..
~Ov~ou ,((:xρι~τ:x)) κ:χι ε;rι.σεις~ντιχς ΟΙΙΧΥωΥην (κοσμιω-

τιχτην)) οιπο'ιεμετοιι, χοιτοπιν !Χποφ<iσεω'- το\ί ΣUλλ6γo~

των »»' ". LIl' ~'" •ι οισκοντων, «OΙριστεΙσ1J ΠΡΟQOΟU»οt επι80σεως ε:-

8ικο\ί 8ιπλώμ~-;-oς. •

2. Elc; τον πρωτ:ον έξ έκάσ..ης τιX~εω'- :;, Tμ~"!X-:o'"
,~ θ' f' __ _ . '. .., _.," ~Ί '.,...- "'ι

τιχι:;εω: ι~:x η;ην εκοιστου ΙΤJ.l')λεΙΟ1J 7JΧ'Jντoc τοt~ιλiχt<r.ον

γενικου ετ/σιου βoιθμoi'ί ((λ(ιχν κοιλως)) ,,;~Ι έπι8εΙι:;'Ίχντιχ
"". " Lo~γωίην ((κoσμι~τιxτην)) ιχπ?νεμε.τιχι, κcxτόπιν uποφάσεως

τ~υ ,Συ~λόγoυ ;ων _Δι8ιχσκ,οντων, ~(ΒρlΧβεLον Προ680ω)
8ι επι80σεως ει8ικου 8ιπλωμιχτΟζ. Εν περιπτώσει ίσο-
βοιθμ'''' Ι", " 'β θ 'ιοι... ιxπoνεμετα~ κιχι tLC; τους ~σo ιχ μησιxvτιxς Ισότιμον

άντΙστo~χoν «(BpoιβEr:ov Προό8οlJ)).

3. Elc; μοιθητά:ς 8ικοιιοuμέVOΙJς κοιτιΧ τιΧς 3Lιχτ&.ξεις "1Ι;
πιχρ.: 2 το\) &rOpou 29 το\ί πιχρόντος Π .Δ/-rΟζ Ι3Lιxς 't"Lu.YJ
ΤΙΚΊjς 8ιoικρLσεως 8ca πρ~ξιν oιUτοθuσL«ς η άσuνήόouς
άνΙ?Lοτελο\ίς φιλoιλληλLιxς, eufM; μετ" τ/ν τέλεσιν ..ijς
πρΙΧξεως, άπ:>νέμετιχι, 8ι' ιχπoφιfσεως το\) Συλλόγου των

8ι8r.ισκόντων, 8ημόσιος ε:πιx~νoς ένώπιον του σ'Uνδλoυ των
μιχθητων κοιι των 8ι8ιχσκόντων Κιχθ'ηγητα/ν έπΙ τοu-rφ
σuνερχoΜΈVων. .
Έπι πλέον εΙς τους μιχΑ-τιΧς τou.τoυς οΤτινε'" 8ιιΧ n'

,_ f Ρ.: , ,v'l ,.., ... ·,"
ιχυτ/ς ως σ.νω ιχποφιχσεως του ΣlJλλόγοuτων Δι8ιxσκόvτων

άπΙXΛΛιfσσoντιx~ ά.πιχσων των τυχον βιχρυvoυσων Μους
κυρώσεων μεθ' δλων των σuνεπειων των, έπ~8ι8ετιxι ά

~ικoν 8Ιπλωμιχ κιχτά: τ~ν ύπο των 8ιιχτάξεων -rO\) ~πoμένOI>

ιxρ~ρoυ όfιζομέν'ην ~μέριxν έπισήμοlJ άπονομης των ύπο
του πιχροντος Π.Δ/τος προβλεπομέων τ~μηΤLΧων 3~r.ι
κρΙσεων.

4 <ο' • < "" , -. 1 - ,. ΤUΠOς κιχι ιχι οLιχστιχσεις των υπο του πιxρovτoς

&ρθρου προβλεπομένων εΙ8ικων 8Lπλωμά.των ΚΙΧθορίζετα:t
8~' άπ?ψάσεως το\) <Τπουργου Έθνικ-Yjς Πιχι8ε{ιχς κιχι Θρ'η
σκευμοιτων.

"ΛρΟρον 28. ~

'Λρμ08Lότ/ς έπιβoλΊjς ΚlJρώσεων.

1. Τά:.ς δπο το\ί ΠΡΟ'ηγΟlJμένοu &ρΟροι> προβλεπομένιχς

κυρώσεις 8ονιχτιχι να έπιβά.λλrιυν:

ΙΧ) 'Έκιχστος των 8L8ιχσκόντων κιχΟηγητων μόνον τά:ς

.δπο στοιχ. ιχ' t β' κιχΙ l' κuρώσεLς.

β) Ό ΔιεlJΟuvτ/ς το\ί ΣχολεΙου τά:.ς δπο στοιχεϊ:« ιχ',

β' t γ' κιχι 8' κυρώσε~ς.

γ) ΣυμβοολLOν ιΧποτελοομενον έκ το\ί ΔΙντο\ί το\) Σχο

MEOIJ, ώι; Προέ8ροΙJ κιχι των 8ι8ιχσκόντων εΙς τ~ν τάξ~ν το\ί

μΙΧθητο\ί κιχθηjljτων ώς μελών τά:.ς δπο σΤΟLχεr:οι ιχ', β', γ', 8'
κιχΙ ε' κυρώσε~ς.

8) την δπο στοιχεr:ον στ' κuρωσLν 8ονοιτοιι νά: έΠLβά.λλη

μόνoν.~ δλομέλειιχ το\ί Συλλόγου των Δι8ιχσκόντωντου Σχο

MLOIJ.
2. «) Ή πιχροιτ/ρησις, σκοπο\ίσιχ ε[ς τ/ν προει80ΠΟΙ'ησιν

το\ί μιχθητο\ί, 6τι ~τέριx ιχυτοίί ποιρέκκλLσ~ς 8υνιχτοννιΧ έΠLσίιρ71

κορωσιν βΙΧΡlJτέριxv, κρΙνετιx~ ώς ~ έλιχφροτέριχ των κυρώ'.
σεων μη κιχτιχχωριζομένη εΙς τά: olxer:oι βιβλΙΙΧ το\ί σχο

λεΙου.

β) Ή έΠΙπληξις κιχτοιχωρΙζετοιι εΙς το βιβλΙον Έπιβολ-Yjς

ΚlJρώσεων τοίί σχολεΙοlJ έφ' 6σον κρΙνει το\ίτο έπιβεβλ'ημέ'loν

το έπιβιΧλλον -r«ίIτηv ΙSργιxνoν.

γ) Πiiσιxι ΙΧΙ λοιπιχι κυρώσε~ς το\ί &ρθρου 27 το\ί πιχρόντος

έπιβoιλλόμεvιxι, κιχτ«χωρΙζοντιχι εΙς το βιβλΙον Έπιβολ-Yjς

Κυρώσεων τou ΣχολεΙου, κοιτόπιν ένlJπογριχφοu σημε~ώ

μιχτος προς τον ΔΙντ/ν το\ί έπιβιχλόντος την κορωσιν όργcχνoυ

κιxτιxχωpιζόμεvoιι έπΙσης εΙς το •Ατομικον ΔελτΙον το\ί τι-

μωΡ'ηθΈVΤoς μοιθ'ητο\ί. .
3. ΟΙ ιχπoβιxλλόμενo~ μΙΧθ'ηΤΙΧΙ 8όνιxτoι~ νά: πιχριχμένουν

.ε[ς το σxoMr.ov κιχτιΧ τιΧ.ς ~ριxς 8ι8ιχσκοιλΙιχς των μοιθημά.των,

«πιxσχoλooμεvoι μερΙμνη το\ί ΔΙντο\ί το\ί ΣχολεΙου.

ΑΠΟ ΤΟ E8N"CO ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙ"


