
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Επί τού σχεδίου νόμου «rip: μετατροπής τής II ανελληνίου 
Σχολής Κλωστοϋφαντουργίας ΣΚ Υ» εις δημοσία·/ *c·.- 
αυτ ην».

ΙΙοόζ Tt.r liur/.ijι· rr-jr E/./.iji'toy

Khz·, γνωστό. ότι ό Κλάδος τής Κ/.ωστοϋφαντουργιας 
είναι άπό τούς δυναμικότερους κλάδους τής οικονομίας μας. 
Η εξέλιξη τών μέσων παραγωγής είναι ταχυτάτη καί άπαι- 

τεί κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η αοναδ:κή “ προσπάθεια που εγινε στςν εκπαιοευτικο 
χώρο ήταν ή προσπάθεια πού ξεκίνησε ττήν κατοχή άπό 
μία ομάδα Βιομηχάνων. μέ τήν ίδρυση τής Σχολής Η λεκτι
κή ς — ’Υφαντικής — Κλωστιν.ής (ΣΚΥΠ).

Ή Σχολή αυτή λειτούργησε έπΐ μακράν ικανοποιητικά (ΐε 
τήν συνεισφορά των Βιομηχανιών, ή όποια κάλυπτε τά έξοδα 
λειτουργίας, χωρίς όμως νά επαρκεί γιά τήν ανανέωση και 
τον εκσυγχρονισμό τού εξοπλισμού.

~Ηδη στά πλαίσια τής άναπτύξεως τής Τ.Ε.Ε. θά topν- 
θούν Ανώτερες Σχολές Κλωστοϋφαντουργίας καί 5ά βελ
τιωθεί ή παρεχόμενη εκπαίδευση στό χώρο τής Μέσης Τ.Ε.Ε. 
Για τό σκοπό αυτό κρίθηκε σκόπιμη ή μετατροπή τής Σχολής 
Κλωστοϋφαντουργίας. ή όποια διαθέτει κατάλληλο διδακτή
ριο στον Ιίειραιά. σέ Δημοσία.

Με τήν μετατροπή αυτή πιστεύουμε οτι θά πραγματοποιη
θούν οίόραματισμο: τών ιδρυτών._'πσύ'“στά χρόνια τής κατο
χή ς σχέδιαζαν τήν άνάπτυξη τής Οικονομίας μας.

Γ.ιοικωτεσα με τα αο-ύρα σχεδίου νομού προίκεπονται
τά ακόλουθα:

Τό άρθρο 1 άναφέρεται στή μετατροπή της σέ Κέντρο Τε
χνικής καί Έπαγγελματικ ς ’Εκπαιδεύσεως και στις ειδικό
τητες. πού θά λειτουργήσουν. ;

Τό άρθρο 2 άναφέρεται στήν μεταβίβαση τών περιουσιακών 
δικαιωμάτων -/.αί εις τήν υποκατάσταση τών ΚΕΓΓΕ Κλω
στοϋφαντουργίας ώς διαδόχου τής Σ.Κ.Υ.

Με το άρθρο 3 καθορίζονται οι οροί τακτοποιήσεως τού 
Προσωπικού πού υπηρετεί στήν Σ.Κ.Υ. καί ή εξέλιξή του.

Τέλος τό άρθρο 4 άναφέρεται στις καταργούμενες διατά
σεις καί. στήν έναρξη ισχύος τού νόμου.

Αθήνα:.
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Έθν. Παιδείας /./· Θ:/των 
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Οΐκονου,ικών
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ΤΡΟ ΠΟΠ ΟΙΟ ΥΜΕΝΑΙ ή, Κ AT ΑΡΓΟ ΥΜΕΝΑ I 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέ τό σχέδιο νόμου «περί μετατροπής τής Πανελληνίου 
Σχολής Κλωστοϋφαντουργίας ιΣΚΥ) εις δημοσίαν τοιαύ- 
την» καταργοϋνται:

1. Το Ν.Δ. 740/43 «περί ίδρύσεως Π ανελληνίου Σχολής 
Κλωστικής Υφαντικής καί Π λεκτικής.

2. Ο Ν. 1848/1944 «πεοί τσοποποιή.σεως καί συοιπληοώ- 
σεως τού Ν.Δ. 740/43.».

3. Τά εδάφια δ' καί ζ' τού αρθρ. 1 καί τά άρθρα 2 
και 3 τού Ν.Δ. 2628/1953 «περί κυρώσεως νομοθετημάτων 
περιόδου ^.ενικής κ'ατοχής άφορών'ων εις τήν Επαγγελμα- 
τικην Εκπαίδευσιν Υπουργείου Βιομηχανίας καί τροποπΟιή- 
σεως ενιων έξ αυτών».

4. Τό άρθρο 72 τού Ν. 576/1977.
5. Πάσα γενική καί εΙδική διάταξη πού άντιτίθετα: στις 

οιαταςεις τού σχεδίου νόμου ή άναφέρεται σέ θέματα πού ρυ
θμίζονται άπ' -αϋτόν.

Περί μετατροπής τής Πανελληνίου Σχολής Κλωστοϋφαν
τουργίας εις δημοσίαν τοιαύτην.

"Αρθρ ον 1.

1. π
Μετατροπή Σχολής. 

Πανελλήνιος Σχολή Ινλωστοϋφαν τουργίας ΣΚΥ'
καθίστατ:ζ: άπο τής εναρξεως τής ισχύος ■τού παρόντος Δη-
μοσία.

2. Η ΣΚΙ’ μετονομάζεται εις Κέντρον Έπαγγελματικής
και Γεχνικής Εκπαιδεύσεως ■ ΚΕΤΕ) Κκΐνστούφαντουρ-
γίας» καίί περ:λαμβά·/ε: Τεχνικόν Αύκειον καί Τεχνικήν
και Επαγγελματικήν Σχολήν.

3. Εις τό Τεχνικόν Αύκειον λειτουργεί Τομεύς Κλωστο-
υφαντουργίας μέ τά κάτωθι τμήματα: 

α) Κλωστικής 
δ. Υφαντικής 
γ) Π λεκτικής 
δ) Βαφικής.
4. Εις τήν Τεχνικήν καί Επαγγελματικήν Σχολήν λει

τουργεί τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας μέ τάς κάτωθι κατευθύν-

α! Βοηθού Κλώστου
βΚΒοηθοϋ . Υφαντού-----------------------------— ---------- -----------
γί Βοηθού ΓΙλέκτου 
δ) Βοηθού Βαφέως.
5. Επί τών σχολικών μονάδων τού ΚΕΤΕ Κλωστοϋφαν

τουργίας εφαρμόζονται αί διατάξεις τού Ν. 576/77 «περί 
Οργανώσεως καί διοικήσεως τής Μέσης καί Άνωτέρας Τε
χνικής καί Επαγγελματικής ’Εκπαιδεύσεως».

6. Εις τό ταμεϊον τού ΚΕΤΕ Κλωστοϋφαντουργίας συμμε
τέχουν ώς μέλη καί δύο εκπρόσωπο: τού Συνδέσμου Βιο- 
μηχάνων.

“Αρθρ ον 2.

Μεταίίβασις περιουσιακών δικαιωμάτων.

Τά πάσης φύσεως δικαιώματα καί αί υποχρεώσεις τού εν 
Πειραιεϊ εδρεύοντας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικ.αίου 

ύπό τήν επωνυμία Π ανελλήνιος Σχολή Κλωστοϋφαντουργίας 
Ι,ΣΚΤ' μεταβιβάζονται διά τού παρόντος αύτοδικαίως άνευ 
άλλης διατυπώσεως τό Ταμείο·/ τού ΚΕΤΕ Κλωστοϋφαντουρ
γίας. το οποίον υποκαθίσταται εις τό έν λόγω νομικόν πρό
σωπο ν ώς οιονει καθολικός διάδοχος αύτοϋ. Προκειμένου περί 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων έτσι άκίνήτων ή μεταίίβασις χώ
σει αυτοδικαίως καί άτελώς, έκδιδομένης σχετικής διαπι- 
ττωτικής πράξεως τού 'Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί 
θρησκευμάτων, ήτις μεταγράφεται εις τά Οικεία βιβλία μετα
γραφών.

'Αρθρο·/ 3.
Προσωπικόν τής ΣΚΙ’.

1. Το ήδη υπηρετούν εις τήν Πανελλήνιον Σχολήν Κλωστο
ϋφαντουργίας (ΣΚΥ) έπί σχέσει δημοσίου δικαίου διοικητι
κά·/ προσωπικόν καθίσταται άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόν
τος και κατά παρέκκλισιν τών περί ορίου ηλικίας διορισμού 
διατάξεων μόν'-μΟν προσωπικόν τής Τεχνικής καί 'Επαγγελ
ματικής Εκπαιδεύσεως. Οί άνήκοντες εις τό προσωπικόν 
τούτο έντάσσοντα: εις κενάς θέσεις τών κλάδων ΑΤ2 καί 
ΜΕΙ τού άρθρου 55 τού Ν. 576/77 άναλόγως τών προσόν
των των καί μέ τόν βαθμόν τόν όποιον ήδη κατέχουν κατά 
τήν δημοσίευσαν τού παρόντος, τιθέμενοι εις τό αριστερόν τών 
ομοεοβάθμων των, άν-ατγ/ωρ ιζομέναυ τού μέν χρό/ου υπηρεσίας 
των εις τον βαθμόν τούτον διά τήν περαιτέρω προαγωγικήν 
των έξέλιξιν, τού δέ συνολικού χρόνου προϋπηρεσίας των παρά 
τή Σχολή τώ Δημοσίω ή έτέρω ΝΠΔΑ διά τήν λήψιν χρο- 
■/οεπ.ιόόιχατος συμφώνως πρός τά οριζόμενα οίςτό άρθρον 4 τού 
Ν. 754/78. ώς συνεπληρώθη διά τής διατάξεως τού άρθρου 
3 τού Ν. 1041/80 καί τάς λοιπάς ύπηρεσιακάς συνέπειας.



— X —

7.ζ: Έμτοpr/.ών Έτ:ττημών ή τής Π ζντε·Μ Ανωτζτης 
Σχολής 1Ιόλ·.τ·.τ.ών Έτ’.ττημών'ή "Ανωτζτης Βιομηχανικής 
Σχο/.ής ή zrvytov ΐζοτέμον ’Ανωτζτης Σχολή; τής άλλοϊί- 
τής. 3) Άρίττη γνώτ:ς ονο τθνλζχ:ττον έ/. τών έν τώ ΚΕ- 
ΜΕΑΙ ό'.όζτζ.ομένων Ξένων γλευττών. 41 Ετζγγε/.μζττ/.ή 
τείρζ ε·ς τήν ε:ό:ζ.ότητζ τον μετζςρζττον ή ο:ερμηνέως τον- 
λάχιττον τεντζετής ό:ζ τον Κ/.άόον 1 y.z· τθν7.ζχ*.ττθν τ?:ε- 
τή; ό'·ζ τόν Κλάόον '2. 5 1 Ίίλ'.ν.ίζ μέχρ: 55 ετών ό:ζ τον 
Κ/.ζόον 1 ζ.ζ· μέχρ: 45 ετών ό:ζ τόν Κλάόον 2.

Α:ζ τον /.λ2:ον 3: 1) ■ Ελλη·,:·/, ή ΙΑζγένε:ζ ‘2)
Γ1 τνχίον τον ΚΕΜΕΑΙ άντ:ϊτο:χον ε:ό:/.ότητος ·/.*· 3 11-
λ:ν:ζ μέχρ: 35 ετών.

Π ζράγρζοος 4.
Κζτ έΞζ:ρετ:ν τή; τζρ. 3 ζ.ζ: τών κειμένων ό:ζτάΞεων 

τερ: ό:ορ:τμον όημοτίων ντζλλήλων. έτ:τ?έτετζ: ότως μέχρ: 
13) τρεις έν. τών έν έόζςίω ί' τής τζρ. 1 Αέτεων τον 
Κλάοον 2 -ληρονντα: ό:ζ ό:ορ:τμον. έτ: τεντζετή Αητε:ζ. 
όννζμένη νά άνζνεοντζ:. ζλ/.οόζτών ζ.ε/.τημένων τά έν τζρ. 
3 τροτόντζ ν.2: γνωρ:ζόντων άρ:ττζ τήν ε/,/.ην.ζ.ήν γ/.ώττζν.

Ο! ΟνΤω ό:ορ:“όμενο: έΞθμθ:θνντζ: ντηρετ’.ζζ.ώς ζ.ζ: τε:- 
Αζρχ:·/.ώς με τονς Ελ7.ην:ζ.ής ΙΑζγενε:ζς τννζόέλ;ονς των. 
ό:ζτηρονντες τόν άζ.ζόημζϊζ.όν τίτλον, τόν όττο:θν ν.ζτεϊχον 
ε:ς τήν χωρζν τής τροε/.εντεως των.

11 20άγρζςος 5.
Το έν r2p. 1 τρθτωτ:ζ.όν ό:ορ:ζετζ: μέ τό ε:τζγωγ:ζ.όν

2. Μέ το ζρΑρο 10 τροό/.έτετβ·. ή τνμτ/.ήρωζ:ς τής 
Έττ’.τροτής Α:ο:/.ήτεως μέ ένζ έτΓ/.ε/.το μέλος τής Κερζ.ν- 
ρζΐζ.ής Κθ:νων:ζς.

3. Ατό ζρΑρο 1 1 ή τζρ. I τνμχληρώνε: τήν τζντάρ’.Αμη
τζρ. τον ζρΑρον 5 τον X. 047 77 τροτΑέτοντζς 5τ: ο: ό:ζ- 
τάΞε:ς τον Ν. 5711 77 έρζρμόΞοντζν- άνζλογ:ζ.ώς ζ.ζ: γ:ά
■ '■γ -ροζ ρω ρες ■ - ν i ζ. τ ζ: ο ^ ν τ: /. ο ν τ ρ ο τ ο, τ: y. ο ν τον ΚΕ5ΙΕΑ1.

Ατην τζρ. 3. τον άντΓ/.ζτέττητε τήν τζρ. 3 τον ζρΑρον 
5 τον τροτοτο’.ονμενον νόμον. ό'.Ζ/.ρ',οντζ: μέ Τ2ςήνϊ:2 7.2: 
όελτ'.ώνΟντΖ: τζ τροτόντζ τον έζ.τζ'·όενΤ:-/.ον τροτωτ:ν.θν -/.ζ: 
τών τριών 7-λζόων. Ενώ με τήν τζρ. 4 τροό/.ετετζ: ζνΞη- 
τη τον ζρ:Αμον Αέτεων τον έ/.τζ:όεντ:/.ον τροτωττ/.ον τον 
ν.ζτζ/.ζμόάνΟνν ζλλοόζτο: μέχρ: 4(Ε< γ:ά ν.ζΑε 7.7.ζ:ο μέ 
τ/.οτο την y.z/.ντερη ττελέχωτη τον —έτζνζλζμόζνομε — 
τε/.ε'.ως ε·ςε:ό:ζ.ενμενον "νωτεων έ·/.τζ:όεντ:·/.θν τοοοωτ'.ν.ον 
το·; ΚΕ.ΜΕΑΙ.

Μέ τήν τζρ. 5 τον :ο:ον ζρΑρον τρθτοτΟ:θνντζ: ο! ό'.ζτζ- 
Ξε:ς τερ: έτ:λογής τον ε·/.τζ::εντ:·/.ον τροτωτ:·/.ον. γ:ζτ· ο: 
Κχνντες ο:ζτ2ςε:ς ζτεοείχΑητζν χρονόόορες y.z! ζτεέ.έτοορες.

ΚζΑοοΕετζ: έτίτηε νέο ο;··ζνο έτ:7.ο-·ή: ζτό 7.ζΑη··ητέ: 
Λ.Ε.1.

4. Γε/.ος με το ζρΑρο 12 τζρέχετζ: ή ενχέρεοζ 7.ω::·/.ο- 
το:ήοεως τής νομοΟετίζς τερ: ΚΕ.ΜΕΑΙ y.z: Τεχν:/.ής y.z:
Ετζγγί/.μζττ/.ής Εκτ2:οεντεως με II ροεορ:·/.ό Αιζτζ'ρμζ 

τον Αζ έκοοΑεί μέ ::ν.ή τον τρότζτη.

ΑΑήνζ: ]() Ίοννίον 1U31
κ/.:μζ/.:ον ε/.ζττον y./.zoov. ο: ζτοοζζεωτ τον Γτουρνον Ε-
Αν.·/.ής Π ζ:οε:ζς y.z': Θρηζκενμζτων. μετ 
όον/.ίον τον ζρΑρον 31 τον X. 57(1'77 τ 
τονς ντοΑηο:θνς ε:ς τρορορ'.ν.ήν ή -ρρζττήν 
νά χ?ητ:μοτο'·ήτη τρός τοντο έςετζττζς : 
5 ετετζζοντζ: ·ο: ντοΑήςιο:. ΙνζΑη-ρητζς 
οενττ/.ών Ιορνμζτων τής ήμεοζτής ή τής 
/,εττομέρε:ζ ζοορώζζ ε:ς τήν ::εΞζ-;ΐυγήν 
των ρυΑμίζετζ: ο:’ άτοοζζεως τον Ττονρ· 
οείζς y.z· θρηζν.ενμζτων οημοτ'.ενομένης 
:ος τής Ιννίερνή-εως.

ζ γνώμην τον Ανμ- 
■ό ότοΐον ντοόζ/./.ε: 
έςέτζτ’.ν οννζμενον 

:ών μζΑημζτων είς 
Ανοοτζτων Ε'/.τζ:- 
ζ/.λοοζτής. Π ζτζ 

τών έΞετζτεων τον- 
γον ΈΑν:·/.ής Π ζ:- 
ό:ζ τής Ερημερ:-

U: Ι’τονργο:

ΕΑν'.ν.ής Π Ζ:όε:ζς
•/.2· Θρη/.ζενμζτων Ιΐροεορίας Κνόερνήτεως

ΛβΛΧ. TAAJAAUVPUA ΚΩΧ. ΑΤΕΊΆΧΟΠ ΟΓΛΟΑ

():·/.ονθν.:·/.ών
Μ1ΛΤ1ΑΑ1 ΙΑ ΕΒΕΙ’Τ

KATAITUVMEXAI Ή ΊΊ-Μ ) 11 (111 ΟΙΟΙ’ΜΕΧΑΙ
11 ζοζ-όζοΟ; Α] ΑΤΑΞΕΙΑ

Προς y.z/.vA:v ε!ο:·/.ών έ'/.τζ:οεντ:7.ών ζνζγ/.ών οννζντζ: 
νά μετζ'/.ζλώντζ: έ·/. τής ζ/./.οοζτής Έ/./.ηνες ή Ξένο: ::ζ 
τήν ::;2Τ7.2/.:ζν ή τζροχήν τεχντ/.ών τνμόον/.ών. Ο χρονος 
τής ζτζτχο/.ήζεενς y.z': τό νΑος τής ζτο7ημ:ώζεως ζντών 
ζ.ζΑορίέοντζ: ό:ζ ζ.Ο'.νών ζτοςζτεων τών Ττονργών ΕΑν:- 
-/.ής Πζ:οε:ζς y.z: βεητν.ενμζτων y.z: 0:-/.ονομ:ν.ών. At
τ/ετ’./.ζ: τ:;τώτε:τ ε·—οζοοντζ: ε:τ τόν τ:οντο7.ο·".τν.ον τον
ΚΕΜΕΑΙ.

Ανγ·/.ε·/.ρ:μένζ έτέρχοντζ: ο: ζζ.όλονΑες τροτοτο:ήτε:ς:
I. Με τό ζρΑρο Ο τζρ. I τον ζντ:ζ.ζΑ:ττζ τήν τζρ. I 

τον ζρΑρον X τον Χομον 1147 77 εΞ:τωνΟντζ: ο: τροντρμμςετς 
εγγρζρής ήμεόζτών y.z: ζ/./.οοζτώ. ττή Σχολή Μετζορζ-
ττών. ενώ με την τζρ, 2 τον ζνττ/.ζΑ:ττζ ζντ:ττο:χη ό:ζ- 
-ζΞη τον ζντον νόμον τζρέχετζ: ττόν ΤτΟνργό ΕΑν:κής 
II ζ:όε:ζς y.z: Θρητζ.ενμζτων ή ενχέρε:ζ νά με:ωνε: νττερζ 
ζτό εΚήγητη τής Ετ:τροτής Α:ο:·/.ήτεως τον ΚΕΜΕΑΙ. τό 
χρόνο ρο:τή;εως τών ττνχ:θνχων τή; Αχο/.ής Μετζοράτεωτ 
ττή Αχθ/.r Α:ερμηνε:ζς τέ όνο τον7.άχ:ττον έΞχν.ηνζ. Εττ:

•/.'.νητct z-'jsZ τ. τ τή ς Σχολής Μετζ-
νά "25 27*5/Λ J V ή 5 S JV τήν Α:ερμηνε:ζς y.z':

£”C;j.£v(.jr νά Tjzr/ji\ ζζ ζ ά ν τ« ·;.: τ·/£τ·.7.ά χτον:·/.ό ό'-ζττημζ
i ά: tvy.i; τό γ:, τών Μετ^ς:2Γ τών τττ ν.7: τών Α:ετμηνει·;ν.

Μέ την τζρ. 3 τον :::ον ζρΑρον ζτοτζ;ην:7ετζ·. τό ό:·/.ζ:<·.- 
μζ τής Έτ'.τροτής Α:ο:ν.ήτεως τον ΚΕΜΕΑΙ νά άνζΑέτε: 
το μετζορζττ:·/.ό έργο ττό έν.τζ-.όενττ/.ό τροτωτ:/.ό της y.z:. 
οτοτε ζντό :·νζ: ζνζγν.ζίο. τε :::ώτες ν.ζΑορίζΟντζς τζντό- 
χρονζ y.2: τήν άμο'.όή τονς.

"ΕΞ ά/./.ον μέ τήν τζρ.. 4 τοό :::ον ζρΑρον τέ άνττ/.ζτζ- 
ττζτη τής τ2ρ (1 τον ζρΑρον 3 τον X. · 147 77 ρνΑμίζοντζ: 
τά τής : ζ τ ρ ο ο ζρ μ ζ y ε ν τ: ζ. ή : τερ:Α ζέ.Αεως ν.ζ: τή; τ:τ:τεως 
τών ττονόζττών τής Σχο/.ής.

τον τχεόιον νομον ·■ τ:ρ: ΐόρντεως Χ’ομτ/.ον Π ροτώτον 
1ό:ωτ:/.ον Α:/.ζ:ον ντο την ετωννμ:ζν ι· Ε7.7.ην:7.όν Κέντρον 

Ενρωτζϊ/.ής Ετ:μ·οροώτεως·· y.z: τροτοτο:ήτεως ::ζτζ- 
Ξεων τ:-ών τον Χομον 047 77 τερ: -όρντεως Κέντρον Με- 
τζρρζτεως ζ.ζ: Α:ερμηνε:ζςι>.

Με το ζνωτέρω τ/έό:ο νόμον τροτοτο:ονντζ: ή ζ.ζτζργονν- 
τζ: ο: ζζ.όλονΑες ό:ζτζΞε:ς τον X. (147/77: 

ζ; ΑρΑρον 3 τζρζγρζρος I. 2. 3 y.z: Ο 
: ΑρΑρον 4 τζρζγρζοος 1
γ · ΑρΑρον 5 τζρζγρζοο: I. 2. 3. 1. 5 ζ.ζ: (1

ΣΧΕΑΙΟΧ ΧπΜΟΕ

II ερ: -όρντεως "Χομτζ.ον II ροτώτον Ίό:ωτ:·/.ον Α:·/.ζ:ον>· ντό 
την ετωννμ:ζν ■· Ε/./.ην.ζ.ον Κέντρον Ενρωτζϊ'/.ής Ετ:μορ- 
οώτεως.. y.z: τροτοτθ:ήτεινς ::ζτζΞεων τ:νών τον Χόμον 
1147 1077 τερ! ΐόρντεως Κέντρον μετζρρζτεως y.z’: ::ερ;.η- 
νεντεως εν Κερ/.νρζ.

Κ ΕΨΑΛΑ 1ι·Χ Α
Ιόρντις ζ.ζ: 7.ε:τονργ:ζ Ε7.7.ην;·/.ον Κέντρον 

; Ενρωτζϊζ.ής 1·.τ:ζ.οροωτεως.

“ΑρΑρον !.
Σνττζτ:;. Ετο;ννμ:ζ. "Εορζ. Ετοττείζ.

Ε Ιορνετζ: Χομτ/.ον 17ρότίντον Ιό:ωτ:ζ.ον Α:ζ.ζ:ο^ ντ: 
ετωννμ:ζν .. Ε7.λην:/.ον Κέντρον Ενρωτζϊ/.ής Ετ:μο 
τέως».


