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Κ“'. τZ'j zyiz’.zj Νoy.cj τ«—?ρ·. τ ρ c ττ i ttc ! τ] τ ε ti> γ των ^T-Spcjv 5" 
y.z: 6 τον Ν'.Λ. 4561 1966 «ζερ: ίίρνζεως έν Θεσσαλονί
κη Ινστιτούτου Δημόσιόν Α:ε-3νθνς Α:κα:ίν κα: Α'.εΑνών 
Σχεσεων» 7.ι; τον zoSpov 3 τον Ν'.A. 32/1968 <·ζερ: τρο- 
ζοζσ:ήσεως /.7· σνμσσληρώσεως τον Ν.Α. 4361/1966 «σερ: 
ιερνζεως εν Θεσσαλονίκη Ινστιτούτου Δημοσ'.ον Α’.εΑνονς 
Α’.κζίον καί Α:ε-3νών Σχέσεων».

ΣΧΕΑΙΟΧ NOMOV -( - Ο- ^
Περί τροτοζτοιήσεως τών άρώ,ρων 3 7.7; 6 τον Ν.Α. 4561/ 

1966 «σερ: :2ρύσεως εν Θεσσαλονίκη Ίνστ’.τούτον Δημό
σιό.· Α.ε·3νονς Α’.καίον 7.7': Α:ε-3νών Σχέσεων» /.ζ: τον zp- 
Spov 3 τού Χ.Α. 32/1968 «τερ: τροτο::ο:ήσεως καί tjα- 
τληρώσεως τού Ν. Α/τος 4561/1966 «ττερ: ίίρύσεως εν 
Θεσσαλονίκη Ινστ’.τούτον Δημοσίου Au-Svov; Α’.κζίον y.z; 
Α'.ε&νών Σχέσεων».

Ποός τήν βονλήν τών Ελλήνων

Δ:ά τού zp-Spov 1 τον ττροτε'.νομένον σχεϊ’.ον Νόμον σν.οτε:- 
τζ: τ; τροτσοττοίητ:; τον ζρ·5ρον 5 τον Χ.Α.^ 4561/66 «ζερ; 
ίορύσεως εν Θεσσαλονίκη "Ινστ’.τούτον Αημοσ'.ον Α:ε·3νονς Α;- 
καίον καί Α:ε·5νών Σχέσεων», ϊ’.ά την ετζύξησ'.ν κατά 400.000 
της τοός το Jv στ: τούτον Θεσσαλονίκης ετησ:ας ετιχερηγη- 
σεως τού Κράτους έκ ϊρχ. 600.000 εις ϊρχ. 1.000.000 Γνζ 
ν.ζτζστή ϊνν«τή ή άντ:μετώ":σ:ς τών έν. τής χ/ζσττνχ·>ε:σης 
οραστηρεότητος ττϋ Ινστ’.τούτον (, ή το: όργάνωσ:; κατά μέσον 
όρον 2—3 έστεστημονεκών συνεϊρίων ϊ:ε3νούς σνμμετοχής y.z; 
έ·3ν.κής σκοττ’.μότητνς ν.ζτ έτος y.z: τε:ρζς μζ·3ημότων. :ϊρν- 
τ:ς συλλόγων. 5-ημοσίενσ:ς ζορεσματο/ν τών Συνεϊρίων y.z: τών 
ΙΙρζν.τ!7.ών χυτών. ώς y.z; οεζρόρων μονογρ αριών. ϊ’.ζτρ’.ίών.. 
y.σί λοεζών μελετών), ατταετουμένων 2ττζνών όργχ/ωσεως y.z; 
εν γόνε·. έ-ε-στημοτν.κής y.z: τεχν.ν.ής τζρζκολον-Sή:εως. ώς y.z: 
τής ϊζττάνης ί:ά τήν ζρόσληψεν τον τροίλεττομενσν ντε τον 
ίϊρντεκοΰ νόμον τεν Ινστετούτον άτζοζ:τήτεν σσροσωσσ’.κοϋ 11 
ζτόμων ήτ:ς νοτολογιζομένη ετ; τής κατωτάτης -ροίλεττομέ- 
νης ίζσεως άνέρχ: ;ζι εις 653.000 ϊρχ. τέρ-αν τών 600.000 
ϊρχ. τής τακτ’.κής ετητίζς ετση/ορηγήσεως. ήτ:ς μετά ίίζς 
•/.ζλύτΓτε; τήν μέχρ: τούοε άνζτττυχόιείϊαν ϊραστηρ’.οτητα τεν 
Ινστετούτον.

Δ:ά τεν zp-Spov 2. τον ζΰτεν ώς άνω σχεοίον Νόμεττ σ·/Λ- 
τεΐτζ; ή τρετετείηιις τεν ζρ-5ρεν 6 τεν Ν.Α. 4561/66 «τερί 
ίϊρνεεως έν θετζαλενί'/.η Ινττ'.τοντεν Αημεε:εν Α:ε-$ν.ενς Α:- 
•/.ζ:εν y.z; Δ;ε-3νών Σχέσεων». 5:ά τήν τζρεχήν εν/ζτότητες 
ά'/ζκ.ηρνζεως ώς χορηγών τον Ίνστ'.τοντον xzt τών ή;ζεεζτών 
ή ζ/./.εοζττών Π ανετ:ττημ:ων ·αζ: λο;τών Άνωτάτων Εν.τζ:- 
ίεντ:ν.ών Ίϊρνμάτιον ετ: ζντ:τζρεχή τής ϊωρεά"/ χρητ:μετε;ή-
ζεως των ντο τον Iνζτ'.τοντον τζρεχεμενων ντηρεζ:ων.

Δ:ά τον ζ?·3ρτν 3. τον Νεμοζχεϊόεν. ζν.εττεΤτζ; y-ζτζ τρε- 
τεττεέητ·.'/ τεν zp-Spcv 3 τεό Χ.Α. 32/1968 «περ: τρ·ετ:ετε:ή- 
τεως y.z: ζνμττληρώζεως τού Ν.Α. 4561/1906 «τερ: Ιερνζεως 
εν βεζτζ/.εν:7.η Ίνζτ:τεντεν Αημεζίεν Α:ε-3νενς A:y.z:ov y.z: 
Α:ε·5νών Σχέσεων», ή ϊ:ενρννζ:ς τον Α:ε:7.ηΤΓ7.εν Σνμίονλίεν 
ϊιά τής συμμετοχής ε:ς ζντε νέων με/ών χεν.τη/μένων :5:ότη- 
τζς τζρεχενζζς έχέγγνζ ο:ζ την τλήρη ζ·/τ:μετώτ:ζ:ν έν τή 
ζρμε?:ότητί των τχ/τές ·3έμζτος ά'/ζ7.ν~ο·/τος ν.ζτζ τήν ένζ- 
τν.ηζ:ν τής Α:ε:7.ήζεως τεν Ίνζτ:τεύτον.

Τχΰτζ zy.orovvTz: ϊ:ά τον τρεν.ε-.μένεν ζχεοίον Νόμ-εν. ότερ 
έχεμεν τήν τομήν νά -Siζωμέ-/ ντο τήν 7.ρ:ζ:ν τής Έ-5ν:·/.ής 
Αντ:τρεζωτε:ζς y.z: νζ τζρζν.ζλέζωμεν ότως ζντη τερ:όζλη 
τοντε ϊ:ά τής ψηεον της.

Εν Α·3ήνζ:ς τή 3 Φείρονζρέεν 1977

Ο: 'Ττονενς:

Α:ν.ζ:οσννης
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

}T>w ί -1ι<ςω»τερ!χων
Α. ΜΠΙΤΣ1ΙΟΣ

Οΐκενομιτών
Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΑΟΓ

Τέ zp-Spov 5 τεν Ν.Α. 4561 1966 »τερ: :ίρνζεως έν θεζ- 
ζζλεν:·/.η Ινζτ’.τεντεν Αημεζίεν Α:ε-3νονς Α:·/.α:εν y.z: Α:ε- 
-3νών Σχέσεων» άντ:·/.ζ·3:ζτζτζ: ώς εζής:

«.“Ap-Spov 5
Πόρε: τον Ίνζτ:τοντεν ε:νζ::
ζΥ Έτηζίζ έζ:χορήγηζ:ς τον Κρότον; έ·/. ορζχ. ενός έ/.ζ- 

τοαμνρίον (1.000.000) εγγεγρζμμένη y.zr' έτος εις τον Προϋ
πολογισμόν τον 'Τττονργείον A’.y.z’.oζννης. σ.ζτζίζλλεμενη εις 
το Ίνζτ:τοντον ζμζ τή ένάρζε: τον οικονομικού έτονς κζ: 
οννζμένη νά ζνςεμε:οντζ: τή είζηγήζε: τών Υτενογών Α'.- 
κζ:οζννης y.z: Οικονομικών. i:‘ άτοεόζεως τον 'Ττονργ:κον 
Σνμίονλίον. ϊηιμοζ:ενομένης ο:ά τής Εεημερίϊο; τής Kb- 
όερνήζεως.---------—'—-------- ----------- r

ί) Τά έζεε ζ έν. τών ντ" χΰτον τζρεχομένων τληρερερίεών.
γ) Τά έζοοζ έν. τής τωλήζεως τών ϊημτζιε.μάτω·/ ζΰτεν.
ϊ) Α: τρός τό Ίνζτ'.τοντον χορηγίζ:. ϊωρεζ: κζ: κληρο- 

ϊοτήμζτζ.
«) Αί τρόζοοο: τής τεριονζίζς τον Τνζτ'.τεντοτ».

Ά?·3?ον 2.
Τό zp-Spov 6 τον Ν.Α. 4561/1966 «ττερ:

Θεσσαλονίκη Τνστ'.τοότον Αημοζίο Α:ε-3τ;οός 
Δ:ε-5νών Σχέσεων», άντ:κα-3ίστζτα: (ί>ς εξής:

«"Ap-Spov 6
Άνζκνρήζζοντζ: χορηγοί τον Τνζτ:τοντοε» καί ώς το:- 

οντο: ά'/αγράροντζ: εις τά ϊημον.ενμζτα ζΰτεν. τά ήμεϊζετά 
ή άλλοϊζττά Π ζνετ:ζτήμ:ζ κζ: λο:τά Άνώτζτζ Έκτζ:ίεντ: · 
κά Ίϊρνμζτζ κζί γενικώς τά ρνζ:κά ή νομικά τρόζωζα οη· 
μοζίον ή ΐϊ:ωτ:κον ϊ:κζίον. ζτ:νζ τζρέχον-/ εις τό Ινζτ'.τον- 
τον έτηζίζν χορηγίαν τονλάχ:ζτον ορζχ. -εντήκοντζ χ:λ:ζ- 
2ων (50.000) άτοκτώντζ ζνγχρόνως τό 2:καίω'ΐα τής 2ω- 
ρεά-/ χρηζ:μοτο:ήζεως. τών νττό τον Ινζτ’.τοντον τταρεχομένων 
ντηρ:ζ:ών».

’Ap-Spov 3.
Τό zp-Spov 3 τον Ν.Α. 32/1968 «ττερ·. τροζοτο·ήσεως κζί 

ζνμτληρώζεως τον Ν.Α. 4561/1966 «ζερί ιερνζεως έν Θεσ
σαλονίκη Ίνζτ:τοντον Δη-μοζίον Α'.ε-ΰνονς Α'κζίεν κζί Α:ε- 
-3νών Σχέσεων». ά'/τ:κζ·5ίζτζτζ: ονς εξής:

«’Ap-Spov 3
1. Τό Δεοεκητεκόν Σνμίονλίον ά-ζρτίζετα::
α) Έκ τον Είσζγγελέως 'Ερετών Θεσσαλονίκης, ώς Προ- 

έϊρον. άναζληρονμένον νομίμως.
ί) Εκ τον Προέϊρον τής Έτα:ρε:ας Μζκεϊονικών Σζον- 

οών. ώς 'ΑντεζροέΒρον. άνζττληρονμένον ντό τον Άντ:-ρο- 
έϊρον αντής.

γ) Έκ τον Α:εν-Swτον τον Σζονϊαζτηρίον Έμζορ:κον Αλ
καίον τής Σχολής Νομ:κών καί Οίκονομεκών Έζ:ζτημώ·- 
τον Άρ’.στοτε/αίον Π χ/εζ:ζτημ!ον Θεσσαλονίκης, ά·/αζλη- 
ρονμένον νομίμως.

2) Έκ τον A:ovSvvtov τον Σ.τονίζστηρίον Πο:ν:κον Δί
καιον τον χΰτον Π ζνεζ'.στημίον, ζνατεληρονμένον νομίμως.

ε) Έκ τον Δ: εν-Sw τού τον Σζονϊαστηρίον Τϊ:ωτ:κον Δ:- 
e-S'/ονς Δ’.κζίον κζί Σνγκρ;τ:κον Δ:κζίον τον χΰτον Π ανετ::- 
στημίον, ά'/ζτληρονμένον νομίμως.

:ορύσεως έν 
Δ:κα·ίον καί


