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IQ.:.IfflHΣ r. ·nrωtΣ 

ΒΟΥΛ.Ι:.Υ'DiΣ t.a.:J:.ί..λNIU:UY 

' :ιvG(μ(vrαcf}g , 

' .. yιιnητlφ(λε , 

'Ζ.σwιιλε:{σ~ως ε:όρ[σιιετε: δ ιοριστ/iρια Δντιwροσώrιων τοU Κδμμα

τδς μα:ς ε:tς τ&ς 'll.ιnτpon&ς , cι\bιιο"tαι Μ διε:ν ε: ρytjσοvν ι'ι:n6 ιι~ριοv τfιv ι'ι:vα

Gdiρησι\ΙτωvtιιλοyιkWvΜCΙ.ταλδyωv . 

'hλκ(ζw vd ιl\Ιtιλαμβ6vεσ'h: nλ{ιpως τ{ιv σημ.ασCιιv ~i'jς ι'ι:ΥCΙ3cωρ6-

σε:ως ι«t( τfιv &vάy~ιηv ~κως ιιαταβληe;) nίiσα τ.ροσnάσε:ια nρολf)ι:.e.wς voνε: Wv .. ις 

βάροςμαςιιατ ' cι6τ{jν . 

Δι6 τοGς λδyοvς α6τοt!ς ~ npln'lt ο~ ΔvηnρδσωnοC μας v6 ε:t

ν<η δ.vGpωnoι t~<αvot ιια( \16 διcιGt:τοv\1 τδ\1 χρδνοv , δnως καρcιιιολοvο-fiσοvv Ολο 

τ6 ~pyov τiiς Έnιτροπi'jς . 

'l'fιvfιιλflyfιvτoU vάσvCητfισι:τtμε:τιf 

i:.ivμε:Ν;ίvτί:ivτοrιιιι&ίν ' ί::nι τ ροnί:iν α6τα(Qπάρχοv\Ιήίiv 

δtv αvνειιρο~fιοrισαν &~ιδμ.α , με:~ά τWv μα~ . 

τf)τwvτi:ίvό:vτιnροσώnωνμας. 't.& v κατοστi'i δvvα τδ\Ιvάy(V'Qμfτδ 

!διοvτα χvδρομt:ϊ: οv , f)ό:ποστολfιαt\τηl)άyCΥΌμfnρώτηvε6kιlιρCcιv . n&vrως 

tvιι.ι:ριnτώσει οtασδ"ί1Ι ς.τε Διιι;p{ας'Όt Δντιnρ6σt.ιπο C μας δUw;vται vd ζητο'Uv 

r-δηy(ας6:π ' εtιΟε(ιιςό11Gέμfε:tς ' .. αι'ίvας. 

ΒcισCζομ.αιέιιCη,.UCωηροVέ νδ ιαφfροvτος ΙtαCriϊςtvερyη

τι ~ιδττιτ6ςσας6ι6 rfιv~«ιΜvtιιτfλεσι\Ιτi'\ςπαροUσηι;. 

< '' f I ι, /ι j 

'Ιω&,νηι;r. ztyδτις 

Βuvλε:vτfiςΔωδε:ιιανfiσοv 



ΕΝΩΣ Ι Σ ΚΕΝΙΡΟΥ 

ΓΕΝ. Δ)ti Σ ΟΡfΑΝΩΙΕΩΣ 

Ο ΔΗΓΙ Α Ι 

Πpό( tοlιςι.κ.·Α wτιιιροσώιους ιοιίΚά μμιιτος ι ής ΕΝΩ Σ Ε ΟΣ KENIPOY 
διά ι ήv άvοθιίιρησιv τώv iι1oyιιUvιo:τolόyuv 

1. 'Αντιπpοοώιιεuοις τών Κομμckτων. Α\ιτη στ'Ι'jplζcτσι iιιί ...-ών διιι'tάξεων '<ώΥ &pθρων 97 χιιl 21 

τοi:ι Ν. ~~4)62 .. !:Σερί τρο:rτοnοιήοεως χσ\ σuμnληρώσεως τίjς l>eλoyικijς Νομ.οθ•σlιις>J δu11άμιι 
τοi;Ί llπo(ou ivερyεί'fΟΙ 4nΩσσ ~ tρyοοίι:ι άvσθεωρήσεως τών iκλοyικών χιιηιλδyων. 

2. Κσθήχον'<Ω όντιJΙροοώ,.ωv. Τήv llλη" δισδικcι.οlι:ι.ν i>οcσθορ(αεω; τών lκλοyιχών ιcοτι:ιλδyωv xιtl 

lyypιιφi;ς εΙς οότοδs νίι.ιv lχλοyίων, διιιιιιοU"rat νά πιιp<ι><ολοvθiΊ όvό ιΙς &νηπρδσωπος τώv Κομ.

μ.ιi:των. Πρllς τοίί'tο διορlζο\Γ'rιιι ί.οιιό τοi:; ήμc ι έροu Ηδμ.μ.Ω τοςcΙ<; τιι><ηΙ<llς κο\ εΙς ά.vα.πλJJpωμ.ιιcτι

><δς lιvτι,.ρδσω,.ος. Κιιτ' 6:ρχήv θ-' "aρ l οτιι.τιιι εlς "tol-ς tρy(ΙΙ.ο(ι::ις tχκι::ιθαρiσεως ό 'tιικηκός κcιl εΙς 

nερln"tωοιν χωλόμ.ι;ι'<ός '<OU θΔ ncιρ(o"fO'tOι δ όwο:nλl'jρωμcιηχό~ μ.~τσ. nροηyοuμ.4..,ην σu"ε"νόηοι..,, 

ώστε νι!ι μ.ή οημtιοUτοι &nouolιι. Ά μφδτεροι δi" δό""'"''"' "ι!ι nι::ιρlστιι..,τιιι 

ΟΙ όνηnρδσωποι τοU Κδμ.μ.οτος Ιχοuσι" κcιθήwο..,ηι nοροτηρητώ..,τijς lκτελοuμ.4 ... ης tρycισlιιtς 
χι::ιl Ιχοuσι διχσlωμ.ι;ι κο! κιιθijκο" ν ' & ... ιιφlρωσι" ~1ς τό" & ... τιnρδσωnο" τiΊς Δικσστικijς Άρχijς 

nΟ:οιιν np&ξι"ij nσρd:λf.ιψι..,ή όnοlιι όντ(χειτιιιιlς τό..,νόμ.ον. 

Το..,(ζομ.~ν τήν οημ.σοlσ" τijς t ... ερyοuμ.(..,ης & ... ι::ιθεωρήοεως . Σuνιο"tώμ.ε" δnωι; nopaxoλouθij'<c 

τt,.., Ι<ι:tνΟ..,tΙ<ό'tητο. τiΊςlρy.:rο(ος έκκο.θο.ρ(σεως κο.ΙνΩοu"ιστίiτε ιιlς Ιί.nο..,τος το\.ος όncιδο\.ος τοU 

Κόμ.μο.τος τijς nεριοχijς οιιtς "fήν έμnρόθεσμ.ο" nροοέλιuοι" nρός & ... ο.θεώρησιν τώ" βιβλιο.plων τω" 
η .την tπρι::ιφή" τω" τό nρώτο..,, το..,(ζοντ~ς τά:ς Unό τοU "όμ.οu nροβλεnομ.ένι:tς (11.\.οστηpΩς nοιν<ις 

διό:το\.1ς\.Ιστεpοόντι::ις 

3. Σuyκpό't'Ιjσις Έnιτροnώ" ,S,,..θεωpήσεως. Διlι τή" έκ><οθόριοι" τώ" lιnλώ" έκλοyικώ" χιιτιιλό

yω" χιιl τή" έyyρσ.φή" νέω" lχλ~yέων, σuyχροτείτο.ι χι::ιτ/.ι Dijμ.o" ij Κοινότητο. δι' όποφό.σιως τοU 
olκεlou Νομόρχοu μΙ" ijnλι(ο..,ις έnιτροncιl ό.nοτελοόμε..,cιι ο) lκτοίι δr.μd:pχoui\ τοίι Προίδροu 

"tijς Κοι ... ότη"tος i\ Ένοριιι><ών έπιτpοπών κιιl β) iνός δ.ημοδιδι::ισχά.λοu iΊ Δημ.οτικώ" η Κοινοτιχώ" 

Unι::ιλλήλων η iν lλλιiψιι τοϋτω\1 ένός fκλοyίως. y) Δι& το\.ος Μοuι:ιοuλμ.ό...,οuς της θρό.κης όpi

ζεται: Έnιτρο><ή έιιτοίi'Ιμ.ό:μητοU rρι::ιμμ.ατέωι; τής Κοινότητος κο.Ι tνόςiοιλοyέωςχιιτοlκοuτοU 

Δήμοu η Κοι...Οτη"tος. Έλ'λεlψει Ίμό:μη δρlζετ"ι lHpo; Μοuοοuλμό. ... σς έκλοyιός. δ) ΣημιιοUται 

δτιπpέnει "lιτηρηθοUνδιά.τΩς όνωτέρωπεpιnτώοειςιιl διατάξεις τοίι!ρθροu5 τοUνόμ.οu "274]62, 
δηλcιδή: 

1.-Ή lyyροφή ιlς 'tol.oς lκλοyιιιοUς ιcιιτολόyοu; ε!..,ιιι \ιrτοχρεωηχή. "Εκ"στος διΧ(ΙΙ.ΙΟίί"fιιtΙ 

11.-"Οσοι Ιχοuν διχιι(ωμ.ιι τοU fκλlyειν a. ... &ρεςο!yyρό.φοντι::ιι ιlς τΟν έκλοyιιιόν κιιτιi'λοyον 

τοίι Δήμοuijτijς Κοι..ότητοςιlς -τόΜητpψονΔήμοuηΚοινότητοςιlςτόΔημο'<ολόyιον-τοίίόποlοu 

ιΙ..,cιιlyyεyριιμμiνοι. 

111.-Αllχοuοι::ιιτΟ διιιιι(ωμ.ιιτοU lιcλέyιινyuν.:rίκες έyρό.φο•τσιιlς 't0νέιιλοyιχόνιιcιτό.'λοyον 

τοίί Δήμοu η Κοινότητος εlς "t0 δημο-τολόyιόν τ ο{ί δnοlοuιιlνιιι έyyι.yρι::ιμμi""'· 

ΙV.-Προιιειμ.έ..,οu nιpl Δήμων η Κοινοτή-τω\1 "tών δποlων οΙ έκλοyιχοl Μ(ΙΙ.'Ι'ιiλοyοι κcι-τιιtρ-τl • 

ζοΥ"Ι'οι χιιιτlιέvοplιιςοΙ:κιιτοικοϋν"Ι"fςέχ"Ι"iιςτοUΔήμοuη,.ηςΚοι~όrη"Ι"οςέyyριίφον'tιιtιι(ς,.δ..,έχλο

yικόν :κιιτιiλοyον τijς iνορ!οςτijς nρο"Ι"Ιμ.ήσ~ώς 'Ι'ων. 

V.-'8 iyypιι<pη ι(ς μ.ίν '1'0\.ος fιι'λοyικο\.ος ΧΟ'Ι'ιιλόyοuς iκλοyιιιών βιβλιαp(ων (νcρyεί-τa.ι 1111• 

'Ι'όnιν αΙτήσεως, ~ις δί 'Ι'Ο\.ος ά:πλο\.ος tκλοyικο\.ος ιcιιtτιιλόyοuς iν~ρyι.ί,.αι -ι α\ιτ~m:ιπiλ'tως. 

~. ΚαθήιιοΥ"Ι'ιι Έπι-τροnών ό""θεωρήοεως. Έκιίστη 'Επι"Cροπη ποριι'λα μ.βό.\Ιεt ncιρlι της οlχ~Ιας Νο

μ"ρχlας πλήρεις σ~ιρι!ις ,.,;,.., tσ1-vό"των Ωnλώ" fιιλοyιιιώ" ιcσταλόyων ιιιιl 'Ι'ών nιι ρcιρ"fημ.ό:των 
σ.Uτιίιν -τοίί Δήμοu η Κοινό'Ι'η"tΟς δι' flν ώplι:ιβ η ώς xol 'Ι'ι!ι σχ~'Ι'ΙΚό l:ν"tUIUII. 

Σuντό.σσ~ι έν αuνcχ~Ιq: o.\n~nσtyyjλτωι; xσtl μέχρι 20 'Ιιινοuιιρlοu 1963 -τΟ βραδUτιpσν χωΡι
στlι διι!ι "fΟ\)ς 4νδpcις ιιιιlχωριι:ι "Ι"Ωδιά; "Ι" ο!ις Υ""όαiιιας, ") κcιτcια'Ι'όσει.ς διαyρ.ιι .. τiω" lJC}.oyiων -τoi:ί 
Δήι-ιοu η Κοι..Οτη'Ι'ο.ς fj'I'OΙ "Ι"ών ιi:ιτοβιωοόΥ"Ι'ων, .....,.., στιρ11Νντω" 'I'OU δικαιώ μ.οι'Ι'ος 'tΟ\ι iιcλ(yeιν, 



-τώv iιπoβcr).).{l",-..," crtη')<rι" διcrypcrφij~ xcrl '<ώv l.κ ιτροσωrηκij~ οivτιλήψεω~ tπl εlκoσcrιτlcrv μή 

οiσκτ,σοi .. τω~ "t"ό lκλοyικl> .. ,.., .. δικCΙ[ωμ.α, oivcryρcrφoμ.i...ou ιl~ Ιδιaιτl.ρcr" ι:ιn'jλη" τw .. ""'"'!""τιiι:ιιωv 
'toU λl>you δισyραφij~ l_.,ά.ι:ιτοu. β) Κcr"t"crι:ιτοiι:ιιω" 'tώ" μ.ή tyyεyρ~μμl.νω" εiς '<ο\ις l.κλοyικο\ι~ κα
"t"ι:ιλl>yοuς οiλλ-i κcκη1;.ι.t"ω" κcrτό- vδμοv Ιδιότητcι bcλoyiω;, μο"lf<Ι•>Ιί ty.crιεoJ"'<ημl."ω" κ~l 4yyc· 
yρ~μμ4νω" ιlς τό- Μητρψcι &.ρρίνων η τό Δημοτολόγιο~ τσU ι' ή»οu η τi)ς J< σ, .. δτη"t"σς. y) Kcr"t"<ι• 

ιηιiι:ιεις τών il'lcνcκτtω" διι:ιρθώσιω" iιφιστaμCνω~ ""Χό" "'i'"-λμά.των ώς ιτρ ός τά ι:ιτοιχιίcι τcιu

τO n'j""fOς tyrεyρι:ιμ.μ.ί~ω" i_δη εΙς •οiι~ Ιι:ι;ι\ιο" ι ας lκλοyικσiις χaιΩλόyοuς ,...; δ) Καται:ιτοiσεις '<ώV 

iιπσβcιλΜ"τω" άln'jσοις lyyρ~φ'ίjς ~1ς το\1ς tκλοyικοiι; κ<:ιtοιλόyο'-'ς "έω" l ·•λοyίων . 'Ev •ii πιρι
π;ώσ~ ι τcιΟ:.τη, π p οχcιμ.ι...οu πrρl tτιροδ '!μ.στώv, μετ/.t τώv ο \tήσεων δiον vlι. σuνuπσβιiλλιτι:ι:ι κcrl 

f:εβο[ωσ ις '<~~ σlκεlaς "Α σ τu, ομ.•κijς ιiρχijς Ι"tεpl ""fOU δτι εlvaι l.yκcιΗστ-.;μ.ίvοι ιl ijμo" ij 
Κοινδηιτο τοίιλa;ιιστο" Ι"Σρός διετ(crς ΕΙς τ-Ι)ν αίτησι" nρίnο ι ν/.t δηλσίίνταιiιπιuΟU~ω τιδt" ιc!Υ<ιι 

ly'(€yp~μμl.νoι ιlς lκλοyικό" κστάλοyοv tτίρσu Δήμ.οu ij [\οιvότητος κο! δ ' ι δtν Ιχιι ι:ιηρηθij τσίί 

bιχcrιώμά"tος"tοUtκλiyει-.ι. Ή iιπε\ι θuvος δή).ωσις clvoιι &.π~ροr.[τητσ; κιι:Ι διiι. το\Ιςtyyιyρcιμμl.νοuς 

εΙ; τό-.ι Δijμ.ov ij Κοιvότη'<<Ι είι; τδ-.ι κττ.i"λιι:yιι:v τιι:ίί όπιι:(ιι:uάlτιι:Uντcιι τή .. tyyρe~φήν 
5-Αiτήσ•ιςδισyρσφijς. [] ιiς l.κλοyι\ιςlyyιyροιμμtvος εlς'<οiις lιι:χ\ιοv"tας ι κλιι:yικιι:Uς κσταλδyιι:uς 

l'ήμοu ij Κοίνό'tη"tεςκcrl μ.ήμοvlμ.ωςlyκο.Ηστημέvοςεlςτα\ιτην δ\ιvιι:'tάι δι" σlτήσεώς "tou Uπιι:

βcrλλομ.έvljς <1ς τήνοivω'tέFω'Επι-.fΟπ-Ι)vvά ζη-.ήσητήvtκτιι:Uέκλιι:yικοU χcrτολόyιι:u διοyρσφήv 

τιι:u. ΕΙ~ τήv ιι:.Ιττ,οι" τcιότηv όφιlλει -.ιά βιβcιιιι:ί iιπcuθύ"ως δη ι\ ... ιιι iyyεyρσμμ1"ος oc[~ κα'<ολδ · 

youς tτ(ροu Δήμ.οu η Κοι,.ότητιι:.; 

6 . -Διοβlβοσι~ κοιτοσ'<οiσεω" εΙς Εlρη .. οδlκηv. ΤΟς ιivωτiρω κaτοοτιiι:ιεις ή "Επιτrο"ή δισβιβιiζιι 

•1ς '<iιv Εlρηvοδlκηv. "Αvτlyρ~φιι:ν τώv κοτιιστιiι:ιιω" '<ι:>\ιτωv τοιχοκολλώ -.ι'tιιt ι Ιξωθι τιι:U Δημοτικο\ι 

~-~~::~::::~ .. ~:~0π~~μ.,00~0~tρηvοδίκοu. ~"•ο iιρη:Οδίκr;ς όφιίλει ~σ &έτn ~1ς '<o/)v διά.θεσιv παv"tδς 
Ω(τιι:νμ.(vοu τ~ς ι\ς α<ιτόv iιπιι:βλη&εlοaς iι~ 'tώv Ο.ήμωv ίΊ Κοι-.ιοτήτωv κcιτcιστιiσιις ><CΙ\ πιivτ<ι '<iιι 

ο;ιιτικό.lyyροφcr. 

Εvτlιςπροθιcσμlcις 25 ήμεpώvάnΟτi)ςUπό τιι:U Εipηνοδiκιι:u ποpάλοβijς 'tών χ«τcιοτάσεωv 

nCiς iκλιι:y~Uς ij δ διορισ&ι\ς ιiντιπρόσωπιι:ς τιι:\ί Κδ,ι.μ.aτσς, δUνοr.ται νά 4y~ειρήση οότοπροσώπως 

tn\ άποδεlξιι clς ο.Uτόv ι~στο.σι" ι<crτάι τής tyyρcrφ~ς, διά τήv μή lyyρe~φήν, διά τήv διcιyρcιφήv, η 

διcι τη-.. μ.ή διe~yρaφi;v οlοuδήποτι έι<).οyέω·~ . 'Η ι~στcισις τιρίτιει vά ό."crφtρn ιίδικώς κο! σνyκεκρι
μ.fvως τοiιr, Uποστηρlζιι:vτσς τσ\ιτηv λόyοuς κο\ τά ό.πιι:διιχτικό.Ω ι'ι τώ" στοι;ι~~:ίσ, έφ" δσο" δi l.
τιιδιώκιι τήv lyypoφήν τώv (νισταμέ .. ωv ιτρέnει ~,;. lπισuνάn'<ω .. τοι εΙς aότήv κάl "tά Uποι:ιτηρl· 

ζσ~τcr τcι:Uτηv {yyροφcι. 

Ο Εlρηvσδlχηr, lvιρyιί ο\ιτεnayyέλτως δι& τήν σuλλιι:y~ν τώ-.ι σχcτικών !πιι:δcικ'tικώv στοι

;ιε lωv, έφ" δσι>ν, δί ή lνσται:ιις ιiφιι:p<f τ-l)v διοyρο.φήv ij μ.ή διcryρcrφήv ίΊ εΙς τήv έyyf'Ciφήv ij "tήv 
μή 4yyραφήv έκλαy~ω.;, πaρcιyytλιι 'tήv Ιlμεσον tv &vτιyροφψ lπlδοσιν aότ~ς ιlς '<όv κοθ" oU 
οUτη ό.πεuΟuνιτaι. nιJ...,.,οι τάσ-τοιχείοι το\ιtα \ι7Ιοβάλ).ει ιlςτΟv Πρόεδριι:v Πρωτιι:δικώv. 

'f:φισ"tiται ~ι, "tήv περίπ-.ωσιν τcι\ιτηv Ιδιcιιτlρω; -1) πριι:σοχή τώv ιi~τιnρcσώπωv "tOU Κδμ
μο.τιι:ς. 'Η άποστολή '<Wv εl-.ιcιι διττη. !\α διεuκολΟ:.vωιι:ι το\ις φlλο~ς τuU Κδμμοιτιι:ς ιl~ τή" 4yyρcι· 
φήv -.ω" κal vόι (νlι:ι'<αvτοι κσ.τά πόση; έyyροφής ij μ.ή διnyροφijς lφ" δσοv δέ" π).ηροUvτcιι cιl 
προuπσ&tοειςτιι:Ul\όμοu. 

Πιiσcr δμωςlvι:ι"fΟΟιςπρίπιcι'ά στηρίζιτcιι ιlς πλήρη οιάί όιcμ/!tij οtοιχείcrχcι\ vοiμήlμφοι· 
νισθιι:uv περιπτώσει~ ένστά.σιων ιiδιι<.:ιιιι:λιι:yή-.ων ο Ι δποίΩι κcr'tσ.pρiπτωσι τό ι<ύρας cιiιtώv. 

8.-~ιcιδιι<cισlα tνώπιιι:ν Jlριι:ίδριι:u Πρωτιι:διχώv . 'ί) Πρόεδρο; Ωpω"tοδιχώv /iμ.,_ τfl λήψι ι τώv δ:· 

vωτtρω οτcιχεlω" δpiζει -Ι)μtι;a-.ι κο\ ώρcιv .!κδικιiσ<ως '<ών \ιπaθέσεωv 4vώιτιοv 'tOU Πρωτιι:δικ•Ιον, 
δι/ι. τοιχοι<ολλήσ.ωr, 7!pό δεχοημ(ροu. 

ΟΙ tvδι.,φιρδμ.ι~οι δόvcιvτcιι ν <i "'Ρ"•ηώσι σ.U:οιιραοώπω; ij δι& Δικηyόρον πρΟς \ιποστήρ ι
ξιv 'tώv l'στά.σιωv ij ιivτιpρήσιώ~ τωv. "Η ό.~tδφσσ.ις τοU IJρωτοδιχιίοu ιlvcιι όριστική κcrl ό 
1/ρδιδριι:ς Ιlfωτοδιχώ~ ><upιι:ί -.c;\ις όριστιχιι:ποιηθέ"'<Ος (~λοyικιι:iις ><<ιΤcιλόyοuς. 

9- Ατiλειο tyyρciφω-.ι. Dάvτα 'tl.ι: lκδιδδμι~cr lyyρoφcι, πιοτιι:ποιητικιi, ιι: Ιτήσιις , 4νστάσεις, δη

λώσεις, tξοuσιοfιοτήι:ιεις κλπ. εΙς οiιδίν ό.7Ιιι:λUτως όπδχει~'tσ.t "tέλοuς διχ«lωμ.cι η l·. σημ.οv \ιιτίρ 
το\ι Δημοι:ιlιι:u η Un~p τplτou, δηλaδ~ σuντά.ι:ιοοvτσ.ι 4φ' &πλοU χάρτσ\.1 

10 . -Εiδικοlδιa'<άξ•ιι; &νσ.&cωρήσεωι;. ΑΙ διοτό.ξι.ς a\ιτcιι πcριλομ.βιivοvτοιιlς τ/ι.&ρθρσ. 94κσ.\ 

lφιξijς το\ί iκλοy ικιι:U vόμοu. Σννtσ'<ώμιv διτως τα\ίτcr (ώς κcrl oi σ.uvcrφ ε ίς λσιτια\ δια"fιiξιις 'tιι:\ι 
~όμοu) μελcτη&ώσιv \ιπΟ τώv κ . )t. Cιντιπροσώπων '<OU Κόμμάτος ώστε ....i πcιpcικολοuθήσωσι τηv 
πopclcιv τώv iρyaσιώv •χκαθσρlι:ιεως μ.έ τιλήρη yvώotv 'tWv σχετικών διcr"t,j,ξεωv xcrl v/.ι: διεuκιι:λ\ι
νωσ ιv δι/.ι: "fώv nuστά.οf.ωv πρ/ις το\ις iκλoyciς x«l παρεμ.βά.σεωv l'lop& 1ψ οivη7ιpόοώΙtψ "tijς Δι-
κοστικijς o!ιpx.ijς τό δλοv lρyο-.ι ~ 

~Κ ~ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥθ.ΥΝΣΕωΣ ΟΡrΑΝωΣΕΦΝ 


