
ΕΙΣϋΙΙΙΤΙΚΙΙ ΕΚηΕΣΙΙ οίοοοητοτε τμήμοεος Ν'ομ'./.ής Σχολή; ή Ανώτατης Σχολή;

Γ:ά τό r/o::o j "7ερ: ίορότεως Χομ·.·/.οό [Iροτώτον "lo’.o-
T:v.cj A:r/. α:ον>> -τό την έτω/νμιαν « Ελληντ/.ον Κεντρεν

νωτατης Σχο/.ής 1Ιολ:τ:2.ων Ε~2'·ττημών ή ' Ανώτατης Β:ο- 
οηχτν.ν.ής Σχολή; ή :τοτ:μΟο Σχολή; τής άλλοοατής γνω- 
ρ’ήοντες 2ρ:ττ2 τοολάχ'.ττον τόο εν. τών ο’.οατν.Ομενων ενΕ - ρ ω τ α * /. η ς Ετ*. μ.ορ ρ ωτεω ς ** /.α: τ ρ 0 2 02 ο: η -ω ^ -:2.2—-ων 

τ’.νών τοό Nc'j.cj G 47 i~ '-too: : όρ·-τέως Κέντρου Μετα-
τή Σχολή Ξένων γ·/.ωττών.

ρ Αλλοο22θ: έχοντες ώς μητρ:·/.ήν γλώτταν μίαν τών
. · 2v « (V a "/. 2 ' 0 '. — a Λ η*/ i ' 2 a — ' l V i » /■ J » 2 1 ' ■ ό’.οατ/.ομενων εν τή Σ/ο/.ή Ξένοον γλωττών. γνωρ:ήθντες αρ:-

//ii'c ri/i’ lior/.i/r ri'ir h/./.i/> o>v
ττ2 τήν Ελλην:·/.ήν y.2: μίαν τών ό:οατν.ομε-ο-ν ε:ς την 
Σχολήν Ξένων γλωττών έρ ότον 2.έ·/.τηνΤ2: τοολάχ'.ττον

1. Μί την τροτεχή ενταΞη τής Έλλαοος ττήν EUK »:ν2· 
2:0ε ανής ή. ά:ήρ:τη άνάγ/.η ίτ'.μορρώτεως των ττε'-εχών

ά“θ/.οτήρ'.Ον Σχολείοο ίτοτίμοο μέ Έλλην:2ον Α-2ε:θν.

, Μ Είς τήν Σχολήν Α’.ερμηνέων έγγράροντα: ν.ατότ'.ν ε>-
τ'-·; οημοτίο- ·/.:.· τοό ί::ωΤ:2θό το-αέως τής χώρας μας Τ2- τ:τηρ:ων εςετατεων:
Vi·) 77-ΣΓ νΐΤ Ί.Ζ^Ζ. 7!Σ /.i'.T '/·2*. Τ'.Γ SC Τ TC ' C. . Τ( Τ - -
των Εόρωτα'/.ών Κο:νοτήτων Ε'ΟΚ Εόρατόμ 22· Εόρωτα- 
:·/.ή 1\ο:vo τη τα Ανόραν.ος /.α: Χαλ-εος . 1 :ά το τ/.οτο
2οτο /.ρί'όη/.ε άταρ α:τηΤη ή :: ρ-τη το·- Ελλην'.ν.οό Κέντρου

α 11 τοχ:οόχο: τής Σχολής Μ εττρρ αττινν τ'-ό ΚΙ'.ΜΙόΑΙ.

,·- 11 τ ο χ: ο ο χ ο: :τοτ:μων 2θό ς τήν Σχολήν Μεταρραττών 
τοό ΚΕΜΕΑΙ τχολών τή; άλ/.οοατής. γνωρίόοντες αρ'.τττ

Εόρωταί/.ής Έτ'.μορρώτεως τό ότοίο A2 είνα: ό ρορέας των τήν Ελλην:ν.ήν I λώτταν.
τχετ'./.ών τρογραμμάτων. Γ’·ά την τληρεττερη έτ'.τέλετη τών 
ττο.οών τεο τό Κέντρο τρί-όη/.ε ϊτίτης τ/.ότ'.μο νά όργανώ-

3 * Α: 22θράτεων τοό Ττοοργοό Ε'όν:/.ής ΓΙ αιίείαςν.α: 
(.-•ρητ'/.εομάτων οόνατα: νά άν2τ:-όετ2: ε:ς τό ΚΕΜΕΑΙ ή

vs: άντίττΟ'.χα τρογράμματα τοό άροροόν ττή τόγχρονη Ελλά- 
02. άτεν-ό-νόμον α τέ ττελέχη τών Κο'.νοτήτων ή τοο οημοτίο- 
/.α: τοό :ό:ωτ:2θό το;;.εα τών χωρών τεοο μετέχουν τ αυτές.

όργάνωτ:; ε:ο:2ών τρογραμμάτων έν.22:όεότεως ή μετεν.τα:- 
οεότεως ετ! -όεμάτων μεττρράτεως 22: οιερμηνείας ε:ά λογα- 
ρ:2Τμον ο:αρόρων ρορέων τής ήμεοατής ή τής ά/.λοοατής 
22: νά 2 2·όορίζθντ2: τά τής 2θ2γμ2τθ2θ:ήτεως αότών.

Είο'./.ώτερ 2: Uv-θίως ο: άτοράτεων τών ΙΜοοργών Ε-όν.ν.ής ΓΤαιοε'.ας
1. Μέ τό 20·όρ0 1 ίορύετα: το Ελό.ην./.ό Κέντρο· Εύρωτα- 

ϊ/.ής Έτ'.μορρώτεως, μέ μορρή Χ.Π.Ι.Α. τοό ν.ρί-όη/.ε τε-
•/.α: (τίρητ/.εομάτων. ϋΚ.ονομ'.ν.ών 7.2; ΕΞωτερ:·/.ών οονατα: 
νά ά·-ατί-όενττ: είς τό ΚΕΑΙΕΑΙ ή μετάρρατ:ς έτ'.τήμων 2ε:-

ρτοοότερη τρότρορη—γ'.ατ-έ ττ2ρέ'/ε: μ-εγα/.ότερη οργανωτ’.'/.η μενών τοό Αήμοτίοο ή Οργ2ν:τμών 7.0:νής ώρελε’.τς 7.2: νά
•/.2·. ::2χε:ρ:ττ:·/.ή εόελιΞία. ττή τρώτη ράτη λειτουργίας 
τοο. Ατό :::ο όίρ-όρο τερ:·;0 2ρετ2·. τυνοττ'./.ά ό τν.οτός τοό 
Κέντρου 7.2: /.α-όορίζετα: ή έόρα τοο <Κέρ·/.υρα) 22: ή
αρχή τού άτ/.ε: τήν Κρ2τ'2ή ΈτΟττεία.

22·όορ:”ωντ2: τά άρορώντα είς τήν άμο:όήν αότ-ό ο':ά τήν 
2 ρ 0 τ ρ ε ο ομένην έρ γ α τ: αν.

νΟ,ι (.): ά2θρο:τώντες έ·/. τών Σχολών τοό ΚΕΜΙόΑΙ ότο- 
χρεοόντα: νά ότηρετήτοον είς το Αημ,ότ'.ον 02: τενταετίαν.

'2. Στό όρ-όρο '2 ε·/.τ:·όεντ2: άναλυτ'.'/.ά ο: τ/.οτο: 22:
:ρ2ττηρ:ότητες τοό Κέντροο τότο ττήν Ελλά:2 ότο 22: 
ττό εΞωτερτ/.ό 2.2: /.α-όορίζοντα: τά τρότωτα. "Ελληνες

άλλως Ο2θχρεοόντ2: είς έ2:ττρορήν τών Ο'.οά/.τρων ν.ατά τά 
άτοράτεων τοό Γτοοργοό Ινόν:·/.ής II α:- ε · 2 ς ν.α: Θρη- 

τ/.εομάτων ε:ό:7.ώτερον όρόόόμενα.

22: άλλοοΣτΟ: τού 0.20:00V' νά υ.ετέχουν ττά έτ’.μορρωτ'.ν.α “Αο-όρον 4. ΙΙαοάγραρος 1.
TOO 200γ: 20.0.2Τ2.

3. Τό ά'ρ-όρο 3 άναρέρετα: ττή ο'.οί/.ητη τοό Κέντροο
220 τήν Έτ'.τροτή Α:ο:·/.ήτεως, τής ότοίας -/.α-όορίζε: τήν 
τόνόετη. 7.2: τον Γεν:·/.ό Α'.ευ-όυντή τοό ότοίου τά τροτόντα. 
ότως 7.2: τοό Α:ευ·όυντοό Στουοών, /.α-όορίζοντα: ττό άρ- 
·5ρο 4.

4. Με τό 2ρ·όρο 5 τροόλέτεττ: ή τρότληψη :::2·/.τ'.·/.οό, 
::θ:/.ητ:2θό 2.2: όθη·όητ:2θό τροτωτ'.ν.οό. ο.έ -'/έτη :::ωτ'.- 
2.0ό ::·/.2:οο 22: ή 220Τ22τη ττό Κέντρο όηο,οτίων λε’.τοορ- 
·;ών ή 022/./.ήλων 22: 0222λήλίνν Ν.Π.Λ.Λ.

; 1) Όργανα Α:ο'·7.ήτεως τοό Κ'.ΕΜΙηΑΙ είνα::

α) II Εττ:τ:02ή Αιο'.ν.ήτεως ά2θτελοομένη έν. τοό Γε- 
ν'./.οό Α'.εοΟοντοό. ώς Π ριοέοροο -/.α: τών Α'.εο-όοντών Σχολών, 

,ε) (J I εν:7.ός Α'.εοόοντής. 
γ) (J! Α:εο-όοντ2· Σχολών -/.α:

0: 11 ροίττάμενο: τμημάτων.

"Αρ·όρον ο:

11 αράγραρος 1 :
5. Τό 2ρ·1*ρο (5 2ν2ρέρετ2: ττοός τόροος. 2.2: τ:ς 02έρ

τοό Κέντροο 2222/.οτρ:ωτε:ς 2/.:νήτων ή 220 2·/ωρήτε: ς 
τής ·Λορ:οτητ2ς ή τής χρήτεως 22/.νήτων τοό Αηνο.οτίοο. 
|·.2:της 2·/2ρερετ2: ττήν έν.τέλετη έργων 22: ε':ενέργε:2

()! ν.λάόο: 22: αί ·όέτε:ς τοό Ϊ222:όεοτ'·2θό τροτινα'-ν.οό 
όρ : ήον τ α: ώς ά/.ολοό-όως :

2,1 Κλάοο; 1 Καόηγητών. Ινοε/.α ·όέ-ε'.ς έν:2:α: έ2· μ:- 
-όθλογ·.2θ:; Λ/.'.μαν.ίο:ς 8—Η).

200ο.η·όε:ών -/.2Τ2 τρότο 2θό 2θθτ::·.2”ε: ττή νθο.:/.ή οορρή 
τοό Κέντροο ώς :ό:ωτ:2.οό ::22:οο. ΕΞ ήλ/.οο τό όρ-όρο 7

Κλάόος 2 Έ~:μελητών. όεν.αεττά -όέτε'.ς ενιαία: =2':
μ:τ·όόλθγ:ν;ο:; -/.λίμα-λίο:; 5-- !).

2ν2ρέρεΤ2: ττόν οϊν.ονοο.-.ν.ό έλεγχο 2θό 2τ·/.::τ2: 220 όρ·/.ω- γ1 Κ/.άεος 3 Εοη-όών. τέτταρες όέτε'.ς έν:αία: έ2·. μ:τόο-
τοός λογ:ττές. ’Λθγ:7.οί; 2/.·.μ22:ο:ς 3—7.

G. I ε2ος το 20-όρο 8 τροολέτε: τήν ϊ'/.οοτη ο.ετ2 ·;νώο.η 
τής Ετ^τροτής Λ:ο:·/.ήτεως τών 2ν2γ/.2·(νν 2.2νθν:τ;;.ών γ:2 
τήν :ρ2ττηρ:020:ητη τοό Κέντροο.

II αράγραρος 2.
Ώς μ'.τόολογ'.ν.ά ν.λ'.μάα.'.α νοοόντα: τά όρ'Έμενα ότο τοό

Π. Τό οεότερο ν.ερόλτ’.ο τοό τχε::οο νέο. ο ο 2·/2ρέ:ετ2: τέ 
τρο2θ2θ:ήτε:ς τοό Ν. (547/77 2ερ: :όρότεως Κέντροο ^[£T2- 
ρ ρ 2 τ ε (ν ς 22: Α:ερ;;.ηνε:2ς. 2θό 2 2 τ έ τ τ η τ 2ν όν-τγν.οόε ς όττε- 
02 220 όόο χ?όν:2 λε:τθοργ:2ς τοό Κέντροο. Μετ2Ξό τών 
τρ02020:ήτεων τοό νόο.οο 2·ότοό ε·ν·2; 22: ο: αν.όλοο-όες ο'·2-

άρ-όροο 49 τοό Ν. 3U'J/7G «2ερ: όργανώτεως ν.α: ο:ο:·/.ή- 
τεινς τής Γεν.ν.ής Εν.ταιοεότεωςν. Είς τό τροτωτ'./.ον τοό 
22ρόντος άρ-όροο /.αταόάλ/.οντα: -/.αί τά ^άτης ρότεως 02:- 
οόματα τά χορηγοόμενα είς τό ό'.όαν.τ'.ν.όν 200Τ(θ2'.20ν τών 
ΚΑΤΕΙ'ό ά·/τ:ττο!χων -όέτεων -/.α· όα-όμών.

Τ2τε: ς τοό 2ντ:22·ό:ττ2ντ2·. ή τοο.τληρώνονττ;: 11 αράγραρος 3.

“Λρόρον 3. II 2θ2γρ2ρο: 1. 3 ·/.*: (5 Τά 2ροτόντ2 τοό έ·22α::εοτ:2θό τροτωτ'.ν.οό ορίζοντα: ώς

1 1; Ε:ς τήν Σχο/.ήν Μετ2ρθ2θτών εγγθ2ρθντ2: 22τ02'.ν
ά/.ολοό-όως:

α * Α’.ά τοό; Κλάόοος 1 /.α: 2. 1) Έλλην./.ή Ι·όαγέ
ε:τητηρ:ων εΞετάτεων: νεια. 2) ΙΙτοχίον ήμεό2200 Άνωτάτοο Τ022 2:όεντ'.20ό Ίορό-

2 ! Έλληνες ΙΙολ:τ2: ή Έλληνες τό γένος 22το·/ο: 2το- 
χίοο το.ήο.2τος Λγγ/.τ/.ής ή ΙΑλλ'.ν.ής ή Γερ;;.2ν:·/.ής Ί':λο- 
λογ:2ς Ελλην.ν.οό ΛνωτάτΟο Εν.τΖ'.οεοΤίν.οό Τορόμ2τος ή

ματος. είο'./.ότητος Ξένης ρ:λολογίας μ:άς τών έν τώ ΚΕ- 
ΜΕΑΙ ό'.όατ/.ομένων Ξένων γλωττών ή οίοοοή2θτε τμήματος 
Νομε/.ή; Σχολής ή τής Ανωτάτης Σχολής Οί'/.ονομ,'./.ών


