
για ακ&*γft erτ* αξle*μζt τ$ιJ &ημ*,pgαυlffi*λαωq τι:υ &ημ*τιιε*ιil Συμβeuλ[gι; τ*u Aξμ*υ

τηq ΕπαρXtαq .'..'".....' " rιεaβιβ&ξε* τηv

πι* κ*τ*rl *κE*glη, αvαφ*ριx& με Τ{3 ε'κλ*γικ& *ξ*sg τ*ι:lηq τ*ειΦ n*γq.ι: υtτ*$ηφt*ωlεaq, γι* τιg

Aημ*τικ*q φκλ*γ*q τηq 'iδηq ,&aκεμβp[*ι'μ' **'{ffi.

&t{&ΦΦTiΚtrffi €κeffirffiffi μΦ'$ffi

Φ lT*Fl&ΗfrJl{}hi f.,i9h*$θΣ ?{Αι

* nΕFt EK.f1ΩΓi{Σ fu,lεΑ{tl,iTt'iE ffiffiγΑF{χ Τ{:r* AΝΤιΠF*ΞΩΠε}ru ru*Μ*x

ffiΚΦmX&€ mΚ&sΓxΚΓ*ffi ffi trΦ&*Ν

{}$ *ο*κ*q

#νd*' *ip

Υι€ nκλrγξ Φ?* anξiωμα ?ΦιJ *q#j;lffi*λ*r"lq &ημ*τκ** Συμβ*ι:λ[φι: Τ*ιJ &*μ*ιs

" 4 ηη ο*>""*s r"ν*{ rηq Επαρgiαu ."..tμrηο .r"l5'"a"La.{ *v*ργεaw a:ξ egξ*γιx*q

*wτιπp*αε.ι:π#q Yζe ταv εαωτ* μ*υ, ι:π*β&λλω τηw γτεs tε*τεβ *κ**αη, mvαψmpικ* μ* Τα

*κλογικ* *ξ*δ& μΦξ: γtffi τιq utrηματικ*q *κλrΥ*q τηq 't*ηη AgκeμβFtr*ι:, **1ffi.

Ηx*τεp*ξ**q;
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για *ξ*sα ποω *γιv*v για λ*γ*μαsμ* t
αα *g*η fi πaρεμπιπτΦtπ^εltξ κατ* τιq
ακλογ*q και γ* π*** π*ι: *λf1φ*η αγτ* *ψ*
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Tο 6v*μα xαι η αvαλ*γ[α xει τα ολικ*
ποα* ηg ra\ηριgμf:q $ε μ**ε πp*αωπο
Tτ*υ απαοXολf18ηκe εεξ αιrrιπΦσιl}nΦξ,
{guμπεριλαμβαvομ*vου l{αξ ΤΦU sιζλΦ-

γικοΦ αι.rιπροas:π*u}, ιlπαλλιtλου fE

xλητflρα.

Tα οδοιποpικ& *ξοδα και απ*ιαδf1ποτε
*λλα *ξ*rα παu *γιvαv απs τ*vl$ ι:nο-
ιt}tφirζ *ffi'
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Τ* Φξοδα ποu *γιvαv για:

{α} lιgφημΙgειq sε μαδιaφωvικ*t}g xαι
τηλεαrπικο*ξ αρΥαvιαμeι}q

{β} lιαφημΙEgιξ φ'* gφηι:εFilrq' πc*1Φ-

lικ* tαι lιαφημιεrrικ*q πιvακ1δεg

'Ολα τα *λλα *ξ*** π*π Φγιvαv ξ *g*υv
αψαληφsε{"

7. Τεξ αμφ:*Φητ*a!!r6ΨEξ ffiΙτΦlτξ*εrq:

{Περιγp*$*τ* τα *v*μα l#1ι tζt ατ*ιg*1α
κ&8e πp*αΦΤtΦU, τ&iJ φπ*iοu η απgiτηεrτi
αμφιαβητ*lτttι, τΦ πΦφl ττ}q *παlτηgηξ
κΦι τ{i}v αγα&d:v, ηq εργαιs[αq η &λ&ξ,}ξ,

π&vα: εrrα οπο{α *ηρ{ζεται η απe{τηr'η},

&. &rrαετΦωεlξ rΙΦΞJ δεw εξ*φ&ξΦηκαv:

{f.lα δοΦa*v m*ι1εlα για. ΤΦ Φvομs ruαι

τηv E€pιγραφ* κ&9ε πρeαΦπου TτpΦq τΦ

*π*[ο οφ*[λaται τ*ταιΦ απαlηαη, τe
ποοΦ ηq αnαlτηαηq αγαΦΦv, Tηξ rp-
Υ*gtαξ και &λλε*:γ, αι:v*πεig τ*:ψ αnω{εxψ

αφεlλετ*ι η απ*tτη*η}.
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