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Χα-t6χι.v ';&ίν χοι.νοχοι. ,ιι"-rων xcιC t.μt'ν -rlίliv 
&'JΙtu&u\Ιομ.ένων χρδς "tήν .Α..Ε. "λ.t..ODI.INΊON τΗΣ .ΙΑΑJ.ΔΟΣ " 
ιyyρ&φωv !nι'&ρ, •• 120 •i!ς 30. 11.1964 •οσ ' Y•ovρyε Cov 
JΙ•ομηχιινCιις κιιC rA/1740 19 >ijς 30.11.1964 •i!ς Δ.JΙ.Η., 
!χομ.ε ν 'tήv η.μή" νcΧ 11α.ρcιχαλέσωμ.εν tιμας 5~ως κα.-τά η1ν 
παρ& ,:i'iN tμε'fέρwν ι,,.. fl pεσι.&ί\1 ένέρyε ι. σ." 'toO lλlyxov 'tOtί 
-τρδ.οu 'tfiς δι.α.ιέσεως 1'00 δcιvε Cou, 1'00 χορηyη&Ε:ν'fος ncιρ' 
bμWν εLς "tή" .Α. . Β . "J.AODIINIOI'f ΤΗΣ Ε.ΑΑΑ.ΔΟΣ", δι.& 1'00 
lι11:'&ρr.t. 37332 'tfJς 9.5.1964 σuμβολcιCοu τοΟ Σvμβολa. ι.ο
yριίφοu • AfηvQν • A.yy . rεωρy Cou , συμφώνως χρ6ς 'toUς δροuς 
-roO σuμβολcιCοu "''o!ι-rou , !tcιχρι.βο01"αι. σVν -rotς lλλοι.ς 
xa.C !&ν a.t lyXCl'fασ'fciσει.ς 'fftι; εtρημlνης .ι.:ι. ~tνa.~o σύμ
φωνοΙ. •ρ6ς "tούς !ν yένt~. δροuς 'tftς σuμβciα~ως 'tftς χuρω
•~Cσης (,•6 'fOO Ν. 4110 'fo0 1960 χα( εLδ~οχώ"tερον δη 
a.L ί:yχα'fα.σ'fάσε~ος a.t'fa.Ι. δέν 7ιpοβλέχε'fαΙ. νci lxouν παρα
yωyήν μεyαλu'fέρα.ν 'fQν 52 . 500 με"tρ~οχQν 'f6ννων &λοuμ~ονCοu 
έτησ(ως. 

ο moYProε ' 



• Β'-'1ΛΕIΟ,.τ>ΙΣ<ΛΛΛΔΟ' t 
.:M-. if•OYPΓEtON ~I 
ΓΕΝΙΚtiΔJΕΥθΥΝΣ!Ι __ 

ΔΙΕΥθΥΝnΙ _ __ ------- --

ΤΜΗΜλ --=-=--
ΓΡλΦΕIΟΝ - ΥΠΟΥΡΙΌΥ 

11~ ΔεχεμβρCοu 4 . 
'Ev Άθήvαις τίj ______ 1<'6-

Πρό5 _ ~6v χ. Δ__:~ι.χη-τ~ _ 

Ε , Τ , :Β. λ , 

Βcή,~ ml)-o>"'Qo •<11 ·:"~") !η• - t!:~ 'fa.O~ --- --
ΕΙΙΙΙΙΣΤΠ':ΙΧΟΙΙ 

8 Θ ι μ α ---------

• 

1Ca.'f67Hν -tWv χοι.vοχοι.,ιέ.v-s:ω\1 κa.C ύμt\ι 'fQν 
&.χι.u6uνομl"ων 11:ρ6ς .ος-ήv Α.. Ε . "λ.AOntiNION 'l'Ht &λλΑ.ΔΟΣ" 
ιyyρ&φων !.χ'&ρ,ι . 120 •fiς 30.11 . 1964 •οΟ ΎxouρycCou 
1Ι•ομηχcινCος xcιC rΔ/1740 19 •~ς 30. 11,1964 '~ς Δ.Β . Η,, 
lχομε.v 'ι'ήv η.μή'\1 ν& Λα.ραχαλέσωμε" {ιμCϊς δχως xa't& 1'ήν 
χa.ρ&. 'tiiiv ύμε-tέ.ρω" lιχηρεσι.ωv c .., ιρyει.cιν "1'00 lλέyxou '100 

1'p6xou -τflς δι.αtlσr.ως 1'00 δa.vεCou, 'tOO χορηyηtέ.ν"Ι'ος -.e~ρ ' 
~μCίν ctς η\ν λ. Ε. "λλΟΙJUΙΙΙΟΠ ΤΗΣ ΒΔΑ.ιΔΟΣ", 6•4 •οΟ 
lιχ ' &.ρι.t. 37332 -τfiς 9. 5.1 964 συμβολcιCου 1'00 tuμβολa.ι.ο
yρό.,οu ' λtην&:i" 'Ayy. rεωρyCou , σuμ,ώνως χρ6ς -roGς δροuς 
'tOO οuμβολσ.Cοu 'foGτou, ltιιχρι.βοΟ-rcιι. σG" 'tot'ς !λλοι.ς 
xa.C !'οι a.L !yχcι'ta.σ't,σει.ς 1'1ς εtρημl"ης .&..Ε. εt ... σι σGμ
φωvοι. κρ6ς 1οGς 1. ... ylνει. δροuς 1'1ς σuμβ4σεως <tflς ιιuρω
tε(σης \ικ6 100 R. 41 10 100 1960 xo:C εLδι.χώ<tερο" δΗ 
a. L !yχcι<tcισ<ttiσεις cι~1cιι. δl" ,ςροβλlκε1cιι. ... ιι lxov" ncιρcι
yωyή" μεya.λυ,fρcι" 1G" 52 . 500 με<tρι.χG" '16""ω" &λουμι.\/Cοu 
έτησCι.ις. 

Ο ΥΠΟΥΡΙ'ΟΣ 

I.r. ΖΙrΔΗΣ . 
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Κ4-c6πι.ν 'tWv χοι.νοχοι. &lν-rων xa.C (φtν 1'&\v 
&~tutuνομlνων ,.ρ6ς ~~v Α.Ε. "λΛΟΊΙ4ΙΝΙΟΝ τ!!Σ ΕλλΑΔΟΣ" 
lrτρ&φων lnc'&ρ,t. 120 ~flς 30.11.1964 τοσ ΎnouρyoCou 
Ι!LομηχcιvCcις HcιC rΔ/1740 19 .tfς 30 . 11 . 1964 τljς Δ.Ε. ΙΙ . , 
Σχομι." -rή" 'fι.μή" νιi wcιρα.χcιλfσιψtν ύμa:ς δκως xa:tci <tήν 
na.ρcί -των lιμc-rlρων lιπηρcοι.GΝ l-νιfρycι.a.ν "rOO !λl.yxou "rOO 
'I'Ji6xou 'ff'jς δι.cιtfσε.ως -roO 6a.vι.Cou, -roO χορηyηtf"'Ι'Ος ,.;cr.ρ' 
~μCίv <tς τήν .ι. . Ε . "AΛODIIIIION ΤΙΙΣ ΕΔΑΑΔοε•, δL4 ~οσ 
lnc'&ρLt. 37332 .ι!ς 9.5.1964 σuμβολcιCοu ~οσ ΣuμβολcιLο
yρ&,οu • λ~νWν 'Ayy. rεωρyCou, σuμφ""wς πρ6ς 'fοός δροuς 
'fOO σuμβολα.Cοu 'l'oό-rou, l.(α.χρι.βοΟ'Ι'α.ι. σύν 'fotς !λλοι.ς 
""' l4v cιt lyχcιτcιστ4οtLς •ΙΙς <Lρημlvης .ι. . Ε . ctvcιL σύμ
φωvοL χρ6ς •ούς lv ylvtL δροuς ~~~ς σuμβ4οtως ~ς HUpω
tcCoης bn6 ~οσ ιι. 4110 τοσ 1960 •αC εtδLΗώ-<cρον δη 
cιt lyκα.'Ι'ΔΟ"t&.αι.ι.ς tιδ'fα.ι. δl ... 7ιροβλf1'Ιt'Ι'α.ι. ν& lxou" nαρcι
ΥW'Υ""' μcya.λu-tlρa.v 'fQv 52 . 500 με'fρι.χGΝ 'f6vvωv &λοvμι.ν C οu 
έ'tησ(ως . 

ο moYProε 

I.r. ΖΙrΑΗε. 
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Σιι1:6a ιν 1Θν *ηνοω~η&{~ 1411 ( Uμtν ~ &.c:uev...oμι"""" 

.ρ6'ς-c;fiν.ι.&.•.1λΟΠ.ΙIΊCWτat&ΑΑ.ιΔΟΣ•Cπριfιp.ΝU.'&ρ~. I20'tl'k 

~~1964 -c;oCI 't!WUpyε: Cou ΒιομιιχιινCcις ιu:ι: ( rtJ/n40 19 ~ 30-Π-1964 

11'\ςΔ.Ε .Η.,iχομεντη.,τιμ"fiννi.vιριπια).lα.ψ:νόμ!fςΟ-.ις:ΙCα'ώΦ 

wαρι{-τ:Chιύιιε-c;lρwνu.,pεσι.σν!νlρyι:ιcιντοσb.lnοu'fοti"Ι'ρ6ιwv'τfις 

διαtlσcwς'tοΟδιινε (οv, -τ-οCΙχορηyη&{vrοςwαρ 'Uμ;;ινεtςτη.,~Ε. 

•.!AOIMilfiOti τΗΙ CΛΑ.ι.ΔΟΣ",δι.ιί τοσ ν,.; ' &ρι.6μ . 373~ 't1k 9-5-1964. σvμ./lo~cι:Cov 

-totl Σuμρολιrιοyρ&φοv '.ι~ 'J.π. rεωρyCov , ~ ~ ~ δροuς 

1:otl αuμβολcι (οu 1:o6tov1 ~tαιφιβοΟ-ta:ι σδν 1:ο'Γι; &λλο ι ς ~~α ( l&ν a:t ~JΜ1:ΙΙ<1"Ι'dσι:ις 

'Cfις: ι: ( ρrμlνης: Α. Ε. εtνα ι σδμφωνοι -ιρ6ς τοδς: ~ ... ylνr:ι ~ροuς- 't'fις σuμ~dσcως 

1ftc 11\/f)ω&ε((Π)(ίι~τοσ!l. 41I01:oOI960MD.C t tδ ιιd'fερoν!"tιat qi\Ο'.'fΙΙ

σc4σc: ιςcώτο:ι δlν'Ιφ0βλ€u"tαι116lχοuν~!f,Ιμι:τιιλvτ€ραν'\Sν52ο500 

με-τρ;ιCίiν'f6ννωνώ.wμ.ιν (οu . 

n ρ 6 s: 
!'6νfι$ρ~ονΔιο ιιι.~ 


