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Περ2 συμπληρώσεως τώγ διαίάξεω?ι :περι της Δημοσίας
Έ:πιχε!ρήσεως Ή λεχ.τρισμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

ΨΎ(φισ~μενo. ~μoφώνως μετα της BoυλΎjις, άπεφασίσαμεν:
IΆρ.fJ.,ρο'l 1..

Έν τέλει του ,k.oxψofo~ 6' τ'ηις Π7.Ραγράφαυ 1 του ιrρ.,9.p~I)3
Τ~~ ~. 1468/ΗΡ5Οι «περ] (~ρύσιεω-ς Δ'Γιμcσίας 'Έη~ι~ψι1σsως
ΊΙλε-I,::ρι,σ'μοϋ))( 7ί'ροσ'τί-8'βται. e~ά\Τi7.lξις ε'Χ.'συσα iω'ς α ϊJo.f.o'J-
·5ως:

"Tdι i'! λόγ<JJ Υ,εψάΙλαια iΎΎράψο-ιται είι; τον Π po:i:.oXo·
.::-;:J.~~J~::::.'I3~~εων Χ:X~ άν~ΡΧΟ'iταt k-ησtως ~tς πωοστόν 5-8%

έπι του συνολΙΧιου ϋψους tGU y..I~,τα ~O άντί:JΤQt'χον ετος ε.TI..~-
ϊ.ρψένου ;φογράμματος της ΔΈΗ. ΤΟ έντος τω,ι iνωτiρω
όρίων 3:Ύ.ρ!!δες ποσόν Τ'Γις σ:J'ιtισφορας -oiί πρ,oryράμμcχτο; 3,ι;-
μοσίω» έίi:ενΟUσεων ;-.α.fJ.ορίζεται χ.α,-' ετ,;ς 3ια Μιν!)ς i-;:c:-
ψΜεως τ'ων Ύπο:ψγι';)'1 Σ'Ji'iτο'ιισ!JΙ')U χα) ΓΙ ΡΟΎlρα;:ψ.:Ζ:Ι'Jμου
XJ:t B:oμTΓιcι:νίας.

~Α ρ.fJ.Ρ01'12.
Ή ίσχιι-; Τίιυ παρόντος νόμω αρy~τ'αι απο τ'~,ς 1'fji!J.οο-ιεύ-

σΞώς του Ξίς Τ'~1'i Έψr;με~ίΌα της ΚυΟΞρνήσεως.
Ό παρών 'ιόμος '',ι'Γιφισ--8'<.Ιςίιπο της Βοuλης και παρ' ':Εψ.ω.'1

σήμερον Υ.υρω{)ε(-;, δ'(,μοσιευ-&.ήτω δια της 'Ef't)1Jl€,piOO; της Κυ-
6<ι.ρν+ισ~ωςΥ.αΙ έ;-.,,:~λεσ.{j.ήτω ώς '!Ομ.ος του ΚριΧτοιις.

'Εν 'ΑΛj.·Γι'ια:ς τΊj 8 ΌκτωQρίοι> 1975
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΊNT()ί~IΣMOY ΚΑΙ ilPO,'PAM ~IATIΣMOΎ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠAN4~ ΠΑΠΑΛΉΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΟΦ4ΓΟΣ

Έ?Jεωρή?Jη και έίέ?Jη '1 μεγάλη του Κράιους σφραγίς.
'Ε·ι 'Α.fJ.·Γ,ναις ,'Ώ 9 Όκ-τω'&ριου 19075

ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦ4Ν4ΚΗΣ

(2)
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Π ερι αντικαταστάσεως διατάξεώγ ΤΙ1/ων αφορωσων εΙς
"7')1 ΦίλιΤι:ΠOJΙ'Έγωσ!? και ρυ{}μίσεως συγαφων {}ε-
μάίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ·ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜ,ΟΚΡΑΤιΑΣ

ΊΓηψισάμε'!ο" όμψι~νως ν,ς:τα τ~ς Βοιιλης, άπεψασίσcφ,εν:
'Άρ.f)ριο,ν 1.

Ή Τ>αράγραψ-ος 2 τΟΟ cφ.fJ.ro()~5 'toS Α. 399/1968, (CΠ-ερι
τρΟ'Π,cιπιο,ι-r..σ--εωςτΌσ Α.Ν. 85-8/19317 «τι εΡ ( φ,~λίT.π~υ 'Ενώ-

, ", , ο " - ,,' ο 1 -:JI.T Δσε ω;» ως .αυτη α\rtΊΧ7.ΤΞσ!'i'αV"/j υπο του OI?v·pOU τω \!.~. .
12/1974, ι:1Jντιy.α-8ίστι:;ι,τ,αιιώς ,άΥJολοU.fJ.ως:

«2. Ή Γενα.ry Συ'!.έλευσις ,ης Φιλί-ππ'ου 'Ενώσεως συγΥ.Ρ'Ο·
τ-εϊται -μόνο'! ιέΥ.των τα-κτ,~;-.ω,νμ;ελων αύτιης, &,ινα δεν OUνια-
ΤΙΧι να εΙνα,ι 'Πλείο\ια των τεσσι'4ράΥ.οντα (40). Τ,α;ί)ιτιαάρ-ίζον-

, ι rI' (, •••• Ι .-, '\τ'χι ε,κ Π,ρl()t:J'(ι)τω'lατιν'χ, ως εκ του χυρ'ους "ων γνώσεων χ/αι
της εμ'7C-ει,ρίcι:ςτων, δύ'lαψχι να o(jυμδάλλ-ου'ι &Π·Qτελωμαι'tlt.",(,ως
εtς τ..ην k.πίτειιξιν τω-ν σΥοο;;οωντης 'Ενωισεως, ~ι' ιΧ'Πcψάσεως
Τ!Ού Τ-π-οιηγοϋ Π ρo()εδp'~ας της Κι.ισειρ--ι·ι)σ<.ι.>-;,Tι,pdrιfσ.ε,c'tr);
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"Ο,.-!ς oιατα,ρ,cmσε! A~.f).' Oιίιoνδήr.oτε ':pbπo.', την όμ~λην διε
ξ:ΧΎωγ1;ν των 'Ι'πιΠΟΟρομιω,ν δι~ λόγων η πράξεων ίtί~ οι'
3~pεων ,/] 6ωμ:ο.λο.χι.ώ\' 6-ιΠ'c!~άλλετο:ι αμέι:;{i)ς έ:ι. των χώ?ων
7:;,:ί 'ΙππΟΟΡόμ,cH!,

Ή bσχuς "C'ou πα-ρ.όντας αρχειτιΧΙ &πο της ~'(N,o.σ\ειJσ'εώς το-
3!:Χ της Έφ't)!Lε.ρίΟο.ς της Kιι6εpνή~ως.

Ό Π7.:pι~'ι 'ιάμος W'ιjψ'.C'-8εΙςιιπ~ τη,ς Βο.uλi)ς :1.0:'; π'α,ρ' 'Έψ,ων
σΤΙμ,ερο.νΧΙ>ρ{i)'ι~Ιε(ς,οη;ιοοιευ-Θήτω οια της 'Εφη\i.4JίΟο.ς της Ku-
~ε.p"ιΤΙσεως :ι.ο:ι έχτΩ.εσ-Θή-ω ώς νόμος -0.6 Κράτοuς,

'Εν 'Α-Θή'ι:nς Τ'Ω 8 Όχτωqρίοu 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΓΕΩΡΓιΟΣ Ρι\ΛΛΗΣ
Έ'Οεωρή'Οη και ετέ'Οη ή μεγάλη τοϋ Κράιους οφραγίς.

'Ει Ά-Θήνιχ(ς τ'Ω 9 Όκ:τω'ορίο.l> 1975
ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤι\ΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦι\Νι\ΚΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(3)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 687

11ερι έγκρίσεως συστά.σεως κσινωφελούτ; Ιδρύματος υπο
την έπωνυμίαν «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗ» και κυρώσεως του 'Οργα-
νισμου αύτοθ. '

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Έχοντες δπ' οψει : 1) την απο lΟης "Ϊανουαρίου 1974
μυστική: διαθήκην του Γεωργίου 'Αχιλ. Άλλαμανη, δημο-
σιευθείσαν δια του δπ' αριθ. 859 πρακτυωϋ του Πρωτο-
δικείου Άθηνων κατα την συνεδρίασιν της 2.5.1974, 2) ':'0
δποβληθεν δπο του έκ-ελεστου -ης διαθήκης σχέδιο» "Οργα-
νισμού του 'Ιδρύματοτ, 3) τας διατά.ξεις των &ρθρων:
α) 108 κlΧι 110 του' Αστυωδ Κώδικος, β) 10'Ι κlΧι 119 του
Είσαγωγικου [όμου του Άστικου Κώδυωτ, γ) 95 και 98
,:,ου Α.Ν. 2039/39 «περ! ΤΡΟΠΟΠΟΙ'ήσεως,συμπληρώσεως
και κωδικοποιήσs:ως ,:,ων Νόμων περ] εκκαθαρίσεως και
διοικήσεως των είς το Κράτος και δπερ κοινωφελών σκοπών
κα~lΧλεΙΠOμένων κληρονομιών, Χληροδοσιων και δωρεων»
και 4) την απο 21.8.1975 σύμφωνον γνωμοδότησιν του Συμ-
βουλίου 'Εθνικων Κληροδοτημά.των, πρστασει των' Ημετέρων
έπι της 'EθνικΎjς Παιδείατ; και Θρησκευμάτων και Οίκονο-
μικων "Ι'πουργών, απεφασίσαμεν χαι διατασσομεν :

'ΆρΟρον μόνον.

1. 'Εγκρίνεται -η γενομένη, δυναμει της &πο 10.1.1974
μυσ-ικης διαθ-ήκης -ου Γεωργίου 'Αχιλ. ' Αλλαμη, σύστασιξ
Κοι\'ωφελους 'Ιδρύματοτ, δπο την έπ ωνυμίαν «ΙΔΡΥΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΗ.

2. ΤΟ Ζδρυμα, αποτελουν νομικόν πρόσωπον ίδιωτικου
δικαίου, τελεϊ δπο την έποπτείαν και -0'1 ελεγχον των έπι
,:,ης 'Εθνικης Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οίκονομιχων
"Ι'πουργών, συμφώνως προς τας διατάξεις του Α. J. 2039/39,

( 7" (Ι " ,....." Ι... Ι'ως ουτος εκάστοτε ισχυει, και των εις εκτελεσιν τούτου εκ-
δσθέντω» Διαταγμάτων.

3. Κυροϋται ό Όργανισμος αύτού, ώς ο::ίτος δπεβλήθη
~;-:o ,:,o'j εχ,:,ελεσ70υ -Ίjς διαΟήΧ'ης, έτροποποιήθη και συ-
·/ε;-:ί.·ι;?ώθ·ι;&ρμοδ[ως, εξ *ρθρων δέκlΧ τριων (13) Υ.c<τιχχω-

v' ,
~~~O~ZΊO~ χ~x::ω'7ερω.

Είς τούτ; αύτούτ; έπι της 'Εθνικης Πάιδείας κιχι Θρησκευμά-
των χαι Οίκονομικων 'Υπουργούς, &νατίΘεμεν την δημοσί-
ευσιν χαι έκτέλεσιν ,:,ου παρόντος Διαταγματοξ.

'Εν Άθ~ναις τη 8 "Οκτωβρίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

~θN. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ΠΑΝι\ΓιΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ εΥι\ΓΓ. ΔΕ8ΛΕΤΟΓΛον

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΤΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

((ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΛΑΜΑ Η»

'Άρθρον 1.

Μορψή-' Επωνυμία-"Εδρα-Σφραγίς.

1. Τό, δια τΊ)ς άπο 10 'Ιανουαρίου 1974 μυστιχ:Γις δια-
θήκης του θανόντος έν Άθήναις -'ην 19 'Απριλίου 1974,
Γεωργίου 'Αχιλλέως' Αλλαμανή, συσταθέν κοινωφελέτ; Ζδρυμα,
ύπο την έπωνυμίαν ((ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗ», &πoτελε~ νομοων πρόσωπον
ίδιωτικου δικαίου, διεπόμενο» δπο των διlΧ-άξεων της ώς
&νω συστατική; πρά.ξεως, του Α,Ν. 2039/1939, ώς οδτος
Ε:κάστοτε ίσχύει, των είς έκτέλεσιν τούτου έκδοθέντων Δια-
ταγμάτων και του παρόντος "Οργανισμού.

2. ΤΟ 'Ίδρυμα έδρεύει έν ΚαρδίτσΤ/ Θεσσαλίας.
3. Ή σφραγίτ; του Τδρύματοτ εΤνlΧικυκλική, έξωτερικης

διαμέτρου 25,5 χιλ. μετ ' όδoντωτΎjς περιφερείαξ. Δευτέρα
όμόκεντρος περιφέρεια-νγραμμικη, ακτ~νoς 1,5 χιλ περι-
κλείεται δπο της όδοντωτης τοιαύτηξ. ' Ακολουθεί τρίτη
όμόκεντρος Υραμμικ·η περιφέρεια &κτ~νoς 9 χιλ. Μεταξο των
δύο τούτων (2ας και 3'l)ς) όμοκέντρων περιφερι.ών, ανα-
γραφονται κυχλο-ερως δι' εύθυγραμμων διπαχων γραμμάτων
δψους 1,5 χιλ.αί λέξεις ((ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΑΛΛΑΜΑΝΗ». Δύο χυκλικαι τελεία: διαμέτρου 0,5
χτλ. διαχωρίζουν την αρχ·ην και το τέλοτ; των ώς &νω λέξεων.

,ΑΙ τρε~ς, όμό~εντρoι π~ριφέρειαι ,περιβάλλουν κυκλΙΧο'ι
σύμπλεγμα εκ των γραμματων Γ και Α.

"Αρθρον 2.

Περιουσία-> Πόροι.

1. Ή περιουσία του 'Ιδρύματος είναι : α ) Το δπο του
Ιδρυτου καταλειφθέν αΟτ<{)ακίνητον εν Καρδίτσ'n, β) ποσόν
δραχμων τεσσάρων Ε:κατομμυρίων (4.000.000), δπερ ό
διαθέτης ύπεχρέωσε κα,:,' ίσομοιρίαν τούτ; τέσσαραξ &δελφους
και κληρονόμους αύτού να διαθέσουν δπερ του Ίδρύματος
και γ) τυχόν δωρεαί ~ αλλαι παροχαί οΙωνδήποτε τρίτων
προς το ZδρυμlΧδια πρά.ξεων έν ζωη ~ octTr(f θανατου.

2. Πόροι του 'Ιδρύματοτ; είνιΧΙ τα έκ της είς αΟτο &νη-
κούσης περιουσίατ; είσοδήματα, ώς και πάσα προς αύτό
επιχορήΥησις του Κράτους, "Οργανισμών τοπικης Αύτο-
διοικήσεως ~ έτερων νομιχων :η φυσικών προσώπων.

'Άρθρον 3.

Σκοπός.

Σκοπος του 'Ιδρόματοτ; είναι -η χορήγησις ύποτροφιών
είς αριστούχους αποφοίτους σπουδαστατ; των έν ΚαρδίτσΊ]
κατωτέρων και μέσων Τεχνικών Σχολών διιΧ την συνέχισιν
των σπουδών 7ων είς τ·ην &μέσως ανωτέραν τσιαύτην. 'Εν
ανεΠιΧρκείq. των πόρων του 'Ιδρύματοτ; διιΧ την χορήγησιν
ύποτροφιών εΙς παντατ; τούτ; αριστούχους των Τεχνικων
Σχολών, θα δίδηται το 1/3 των διαθεσίμων πόρων του Ίδρύ-

" ι •...• Ι \, ?:/3 " ιματοτ; εις αριστουχουτ; των κατωτέρων και τα "' εις άριστου-
χους των μέσων Τεχνικων Σχολών, παντωξ δέ, -η προτί-
μησις ανήκει εΙς τούτ; εκ του ομου Καρδίτσηξ καταγο-
μένους και περισσότερον ένδεε~ς οίκονομικων μέσων, δια την
συνέχισιν των σπουδών των, διlΧκρινOμένoυς δια το ~θoς και
την εφεσιν προς μά.θησιν, τηρουμένης -;ης OιαδικlΧσίας του
Λ.Ν. 2039/39.



1636 :ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Kγ~EPNHΣEΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ)

'Άρθρον 4.

Διοίκησιτ.

1. ΤΟ "Ϊδρυμα διοικεϊται ύπο Διοικητικου Συμβουλίου
και Έκτελεστικης ΈπιτρoπΎjς.

2. ΤΟ Διοικητυων Συμβούλων -ου 'Ιδρόματο ; άπο':"ελεϊται
έκ των:

α) Προέδρου Πρωτοδικων ΚαρδίτσΊJς, ώς Προέδρου,
αναπληρουμένου, έν &πουσίq. .η κ.ωλύματι , παρά του &ρχαιο-
τέρου Πρωτοδίκου Καρδίτσης.

β) Βασιλείου Άχιλλέως Άλλαμανη, ώς Α' 'Αντιπροέ-
δρου, καπνεμπόρου κατοίκου Βρυξελλώ» (Βελγίου), &να-
πληρουμένου παρά του Στυλιανού 'Αχιλλέως 'Αλλαμανη,
δικηγόρου χαι κατοίκου 'Αθ'ηνων.

γ) Κλειους Γεωργίου ΆλλσψανΎj, ώς Β' 'Αντιπροέδρου,
ιΧναπληρουμένης ύπο της Μαρίνας Βασ, 'Αλλαμανη.

δ) Δημάρχου Καρδίτσης, &ναπληρουμένου παρά του
Προέδρου του Δημοτικου Συμβουλίου.

ε) Πολυβίου 'Αχιλλέως 'Αλλαμιχνη, κ(χπνεμπόρου, κα-
τοίκου 'Αθηνων, ιΧ\ιαπλ-ηρουμένου παρά του Σωκράτους
Δημ. 'Αλαμμανη, δικηγόρου κατοίκου 'Αθηνων.

στ) Προέδρου του Έμπορικου Συλλόγου Καροίτης,
&ναπληρουμένου παρά του Προέδρου της "Ομ οσπονδία.;
Έπαγγελματιων και Βιοτεχνών.

ζ) Μιλτιάοου Άχιλλέως Άλλαμανη, καπνεμπόρου, άνα-
πληρoυμέ~oυ παρ~ Ί'ου 'Αχιλλέω,ς Στ. "Aλλ~μανΎj, πολιτικού
μηXανLΧOυ, κατουωυ Θεσσαλονίκη; αμφοτερων.

η) Διευθυντου του έν ΚαροίΤσγ) 'γπoκαταστ~ματoς της
Ά γροτικης Τραπέζης -Ύjς Έλλάδος, ά'ιαπλ'ηρουμένου παρά
του Προέδρου τΎjς Ένώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών
ΚαρΟίτσης.

θ) Γεωργίου' Αποστόλου 'Αλλαμανη, πολιτυωύ μηχανι-
κου, κατοίκου Άθηνων, αναπληρουμένου παρά του Νικολάου
Μιλτιάδου 'Αλλαμανη, μηχανολόγου-οίκονομολόγου, κα-
τοίκου Θεσσαλονίκης.

ι) Έκάστοτε αρμοδίου δια τας Τεχνικας Σχολας του
Νομου Καρδίτσης, Έπιθεωρητου του 'Υπουργείου Έθνικης
Π αιδ~tcι,ς και ΘΡ'f('Jί'...ε!)μά'των 1) του νομ[μου ε~ς τ·ην εοραν τοij
Ne';Lou Κcr.ρ13ί-JΊjς, άναπλ'l]ρωτου του Y.(f,( εν Ιλλ3[Ψε~ :η κωλυ-
μ.ατ~ τούτων. τοσ Δ.~3u.,9.l)ντοστης Μέσης Τ'εχνικης Σχοιλης
Καρ13ί'τσ'l]ς.

ια ) Κλεομένους 'Ιωάννου Εύαγγελοπούλου, συνταξιού-
χου έμπόρου, κατοίκου Άθηνων, άναπληρουμένου ύπο -ου
'Αλεξάνδρου 'Ιωάννου Εύαγγελοπούλου.

ιβ ) 'Ιωάννου Δημητρίου Εύαγγελοπούλοu, δικηγόρου, κα-
τοίκου 'Αθηνών, άναπληρουμένου παρά του 'Ιωάννου Κλεο-
μένους Εύαγγελοπούλου, μηχανολόγου, κατοίκου 'Αθηνων.

3. Ή Έκτελεστικ·η Έπιτροπ-η άποτελεϊται έκ των:
α) Προέορου του Διοικητυωδ Συμβουλίου του 'Ιδρύματος.
β) Α' 'Αντιπροέδρου του Διοικητικου Συμβουλίου του

'Ιδρύματοτ;
γ) Δημάρχου Καρδίτσης.
δ) Έκ των μελων του Διοικητικου Συμβουλίου Π ολυβίου

Άχιλλέως Άλλαμανη.
ε) Έκ των μελων του Διοικητυωύ Συμβουλίου 'Ιιλτιά-

δου 'Αχιλλέως 'Αλλαμανη.
Οδτοι ιΧναπληρουνται καθ' 6ν τρόπον και ώς μέλη του

Διοικητικου Συμβουλίου.
Έν περιπτώσει ιΧρ'l"ήσεως άποδοχης :ry παραιτήσεωξ :ry

άνικανότητος ~ έκπτώσεως ~ κωλύματοτ; (ούχ] παροδικου
χαρακτήροτ; ) :ry θανάτου μέλους τινος της ώς rJ.νωΔιοικήσεως
του Ίορύματος, το μέλος τούτο θα άντικαθίσταται οι' έτερου
προσώπου, δπερ ηθελον δια πλειοψηφίατ; (έν ίσοψηφίq. ιΧπο-
φασίζεται δια κλήρου) έπιλέξει ΟΙ έκ των μελων του Δ.Σ.
έκάστοτε συγγενεϊ:ς έξ αΖματος :ry άγχιστείας του διαθέτου,
οΙοι νυν είναι ο[ άνωτέρω άνσ.φερόμενοι 'ης μέλη του Δ.Σ.
ύπο στοιχεϊ:α β, γ, ε, ζ, θ, ια, και ιβ.

"ΑρΟρον 5.
Λειτουργία Διοικήσεως.

1. ΤΟ Διοικητικον Συμβούλιον έκλέγει ανα διετίαν,
μεταξυ των μελων αύτου, τον Ταμίαν του 'Ιδρύματος καΙ. τον

Γραμματέα αύτοδ και της Έκτελεστικης ΈπιτροπΥις.
Γραμματεύτ; ,ου 'Ιδρύματο ; δύναται να εΙναι Υ.αΙ μ'η μέλος
του Δ.Σ., δτε στερείται ,,';ήφου.

2. Τον Πρόεορον Υ.αΙ 70ν &ναπληρωτ/ν τούτου κωλυο-
μένους άναπληροϊ: Ο Α' Άντιπρόεδρος του Δ.Σ. ~ Ο ιΧναπλη-
ρωτ·ης τ ούτ ου και έν κ.ωλύματι κ.λπ. τούτων .η Β' Άντιπρόε-
ορος :ry ή &ναπληρώτρια ταύτητ; και έν κωλύματι κ.λπ. και τού-
των, το πρεσβύτερο'! μέλος -ου Δ.Σ.

3. Το Διουτητυων Συμβούλιον συγκαλείται ύπό του Προέ-
δρου αύτού ταχ.-.-ιχ.ως &'!α τετοαμηνον, έχ-άκτως δέ, οσάκις
ηθελε κρίνει του-ο ιΧναγκαϊον ο Πρόεορος :ry ο Α' 'Αντιπρόε-
δρος :ry ή Έκτελεστι),·η Έπιτροπη Τι πέντε τούλαχιστον μέλη
του Δ.Σ. 'Η 'Εκτελεστική 'Erιτρoπη συνεδριάζει -71 προσ-
χ.λήσεl• το::'; Π ροέδρου Τι το::> νομίμου ιΧναπληρωτου του ~
του πρώποu 'Αντιπροέδρου, δστ«; δύναται να προεδρεύη της
Έπιτροπης έν κωλύματι κ.λπ. 'ωυ Προέδρου, τακτικως μεν
άνα δίμηνον, έκτάκ-.-ως δέ, Ο-.-ανζητηθ?ι 'η σύγκλησιτ; αύτης
ύπό τοϋ Προέορου Τι -ριω'! μελων -ης. Ό Πρόεορος ~ ο
άναπληρωτής του είσηγεϊται εις το Δ.Σ. και την Έκτελεστι-
κην 'Επιτροπή» τα: προτ συζ-ήτησιν θέματα, έπιμελεϊτα,
της έκτελέσεως των &ποφχσεων και &σκεί πδ.σαν έτέραν
άρμοδιότητα ~ έξουσίαν προβλεπομένην ύπο του Έσωτερικου
Κανονισμού.

4. ΤΟ Διοικητυων Συμβούλων χ.αΙ ή Έκτελεστικ·η Έπι-
τροπή εύρίσκονται έν άπcψ:ί~, δια: μεν το Δ.Σ. παρόντων τού-
λαχ ιστον έπ-.-α μελωϊ α/)70::>, δια: δε _·ην Έκτελεσ-.-ιΚ'ην
'Επιτροπήν τριω,ι μ::λων αύ'Ίις. Α] άποφάσεις λαμβάνονται
κατά πλειοψηφίαν των παρόντων και του μεν Δ.Σ., έφ' δσον
ύπερ ,ης &ποφάσεως ,α1Jτ-tίς έψήφισαν πέντε μέλη αύτ οδ ,
της οε ΈκτελεστικΥις ΈπιτρoπΎjς, έφ' δσον ύπερ της άπο-
φάσεως ταύτητ έψ'ί;φισαν τρία: μέλη αύτης. Έν ίσoyηφί~
έπικρατεϊ: ή ΥΥιφος -.-ou Προέδρου ~ του προεδρεύοντο ; Α'
,Αντιπροέδρου.

5. Κα7ιΧ τα:ς συνεδριασε«; του Δ.Σ. και της 'Εκτελεστι-
κης Έπιτροπης τηρσύνται πρακτικα, ύπογραφόμενα παρά
του Προεδρεύσαντοξ, του Γραμματέω-; και των παρόντων
μελω'! αύτώ».

6. τα: μέλη -ου ~.Σ. και της Έκτελεστικης Έπιτροπης
παρέχουν -.-ας ύπηρεσίας των &μισθί, είς δε τον Γραμματέα
καταβάλλε-ται άποζημίωσΙζ ιΧνσ.λογος πρότ; τCις προσφερο-
μένας παρ' αύτου ύπηρεσίαξ καθοριζομένη ύπο του Δ.Σ.
του "Ιδρύματοα.

'Άρθρον 6.
'Εκπροσώπησιι;.

1'0 'Ίδρυμα εκπροσωπείται ένώ πιον ο[ασοήποτε Δη-
μοσίαξ 'λΡΧΊις και τρίτων έν γένει παρα του Π ροέδρου ~ του
.\.' 'Αντιπροέδρου του Δ.Σ., δστιτ; και ύπογραφει μ5τα του
Γραμματέως -'ην άλληλογραφίαν του 'Ιδρύματος. ΕίδικΙ:)-
τερον, ένώ πιον ο[οuδ'ήΠΟΤΞΔικαστηρίου το "Ιδρυμα έκπρο-
σωπεϊ ο Α' "Αντιπρόεδρο; αύτου, δστιτ; προκειμένου περ!
έπαχ.70υ ~ δικασ-ιχου 6ρχου δέχεται και δίδει Τι άντεπάγει
τούτον δια το "Ιδρυμα.

"ΑρΟρον 7.
'Εκποίησις-'Επένδυσις περιουσίαο=Διαχείρισ«;

Ή περιουσία του "[ορύματος εΙναι αναπαλλοτρίωτοξ.
Συγχεχριμένως &παγορεύεται ή έκποίησ«; παντόξ είς το
'Ίδρυμα άν'ήκ')ντος περιουσιωωϋ στοιχείου, της τοιαύτη;
έχποιήσεως έπιτρεπομένητ; μόνον έφ' δσον ληφθ?) συγχ.ρόνως
άπόφασις του j.ιoLXYJTLxoGΣυμβουλίου περί άμέσου έπεν-
δύσεωτ; -ου έκ τΊις έκποιήσεως προϊόντος είς έτερον περιουσια-
χ.Ονστοιχεϊον έξυπηρετουν, χ.ατα. την κρίσιν του, τούτ; σκοπούτ;
του '[δρύματος, έφαρμοζομένων -.-ων διατάξεων -ου Α.Κ
2039/39. 'Υπο τας αύτας προϋποθέσεις και κα-α. Γην αύτην
Οιαδικασίσ.ν έπιτρέπεται ή διάθεσις χρηματικης περιουσίας
του ίδρύματος προς κτησιν έτέρου περιουσιακου στοιχείου.

Ρη-.-ως ορίζεται, 6τι εν τ?) έννοίq. του &ναπαλλοτριώ-.-ου
δεν περιλαμβάνεται ή προς έπωφελεστέραν άξ\οποίησιν γι-
γνομένη άνοικοδόμησις άκινήτου του Ίδ~ύματoς έπι άντι-
πcφοχη ώς κα:ι ή άνταλλαγη άκιν-ή,ου του 'Ιορύματος ΠF>ος
rί.λλo'l ισάξιον &xίνη~oν.
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'Η Οίχονομικη οιαχείρισις του Ίορ{ψατος ένεργεί-ται
επι τη βάσει προϋπολογισμού εσόδων ΧΙΖΙεξόοων, κατΙΖΡΤΙ-
ζ ι 'ψ ζ ι τ - Δ - Σ Β ,Ιομενου και Ύjφι ομενου υπο του ιουτητικ ου υμ, ουλιου,
)~α.θ' εΚΙΖστον Οιχονομικον ετος, Υ..αΙ υποβαλλομένου προς
εγκρισιν είς το ΎπουργεΊ:ον Οίχονομικων. Μετα τ·ην ληξιν
έκάστου Οίκονομιχου ε.ους καταρτίζεται &"ολογισμος έσό-
δων και εξόοων, δστιτ; εγκρίνεται ύπό --:ουΔιοιχ·ητιχου Συμ-
βουλίου. Μετ« του &πολογισμου καταρτίζεται χαι γενΙΥ..Ος
ίσολογισμότ; της περιουσίαξ του ΊΟρύμα.--:ος. δστιτ; δέον να
περιλαμβάνη τ"ην γενικην καταστασιν του ενεργΎjΤΙΚOυ και

θ - " -ξ - ο' - ,Ι 'β ) λ Ιπα ΎjΤΙΚOυκατα τ!)ν λη ιν του οωνομυωυ ετουτ, υπο α., 0-
μενοι προς εγκρισιν είς το 'ΥπουργεΊ:ον των ΟικονομΙλων,
έφαρμοζομένων των σχετικών οιατ6:ξεων --:ου Α.Ν. 2039/39,
ώς οδτος έκάστοτε ισχύει, κα.ι των εις εκτέλεσιν τούτου Δια-
ταγμάτων. ΊΌ Otχονομικον ετος του Ίορύματος άρχεται
την 1Ύ]'! 'Ιανουαρίου χα.l λήγει την 31 Ύ]'! Δεκεμβρίου έκάστου
έτουτ,

"Αρθρον 8.
Καθ·ήκοντα και άρμοδιότητεξ του Δ.Σ.

ΤΟ Διοικητυων Συμβούλιον οιοικεΊ: το "Ϊδρυμ« και δια-
χειρίζεται την περιουσίαν και τα οίχονομιχα αυτου και α"ο-
φασίζει επι παντότ; εν γένει θέματος, αφορωντος εις την εκπλή-
ρωσιν των σκοπών αύτού. Είοικώ-ερον το Δ.Σ.

1. Καταρτίζει κα.ι Υηφίζει έτησίω ; τον προϋπολογισμό»
" , \') " Ι ~ \ 'Υ-' ~ .... (I~ Ικαι εγκρινει τον απο .ογισμον εσοο ων και εξοοων του ορυ-

τ '\'1) \.... "....,ματος ως και ':"0'1 σο .ογισμον τr,ς περιουσιαξ αυτου, μετ
εκθέσεως πεπραγμένων.

2. Καθορίζει το ϋψος τΥις εκ των είσοδηματων --:ου "Ιδρό-
μα.τος Οια.τεθησομένης κατα Σχολοών i) 'ΛκαΟ·ημα ·ίκΟν
ετος oαπ6:νΎjς οια την XOρ"ήγΎjσιντων ύποτροφιών προς έκ παί-
δευσιν και αναλόγως ταύτηξ καθορίζει κ:χι -0'1 αριθμον έκά-
στης κατηγορία.; ύποτρόφων οι' εκαστον Σχολικον ~ 'Ακα-
OΎjμα·ίκoν ετος. 'Αποφασίζει επι πάσης εν γένει οαπάνης --:ου
'Γδρύματο.; και έπίσηξ περί δαπανών μ.η προβλεπομένων
εν -ij> εγκεκριμέν<ρ προϋπολογισμώ Ί; ελλιπως προβλεπο-
μένων εν αυ-ij> , δτε και αποφασίζει την τρσποποίησιν του
προϋπολογισμού και την υποβολην προς εγκρισιν -ων απαι-
τουμένων συμπληρωματικών Ί; ανα.πληρωματικων πιστ ώ-
σεων.

3. 'Αποδέχεται κληρονομία.ς, κληροΟοσία.ς, οωρεας και
rJ..λλας προς το "Ιορυμα παροχαξ μετά ~ rJ..νευ δρων και απο-
ποιεϊται ταύτατ; οι' ηΤΙOλOγΎjμένης αποφάσεώς του. Προ-
βαίνει είς την σύναψιν δανείου, έφ' δσον αί ανάγκαι του
'Ιορύματος επιβάλλουν του το τηρουν επι του προκειμένου
τας σχετικας οιατάξεις του Α.Ν. 2039/'1939.

4. "Αποφασίζει επι έγέρσεω-; &γωγων, καταργήσεωτ; Οι-
κων, συμβιβασμών, προσλήψεως πληρεξουσίων οικηγόρων,
έφαρμοζομένων τ ών οιατάξεων -ου Α.Ν. 2039/39.

5. "Αποφασίζει περ! τ'Γις έπενδύσεωξ --:ων κεφαλαίων -ου
Ίορύματος, περί αγορας ~ εκποιήσεως κινητων ~ ακιν"ήτων
i) χρεωγραφων, περί ύπ οθηκεύσεωτ; και ένεχυριασεωξ των
περιουσιακών στοιχείων αυτου τηρουμένων των σχετικ ών
οιατάξεων του Α.Ν. 2039/39.

6. 'Αποφασίζει περι επισκευων, μεταρρυθμίσεων των
άκινήτων αυτου, &νεγέρσεως νέων κτιρίων, ώς χαι περι
ΠΡOμΎjθειων -ων άναγκαιούντω'J εν γένει είδων.

·7. Άσκεϊ: εποπτείαν και πειθαρχικη'J εξουσίαν εφ' όλο-
Ι..... tv ••••.• (I~ f \.... ( ι

κληρου --:ου προσωπικου του σρυματος Υ..αι -ων υπο-ρο-
φων, ουνάμενον να επιβάλη οι' &ποφάσεώς του, μετα προη-
γουμένην κλησιν είς ιΥ.πολογίαν. την υπο του κα.νονισμου προ-
βλεπομένΎ]'! ποινήν.

8. ΈπιμελεΊ:--:αι τΊ;ς ΤΎjρήσεως των οιατάξεων τΥις κειμένΎjς
~oμoOεσίας, --:ης συστατικΊ;ς πράξεως κα.ι του πα.ράντος
Όργανισμου και Έσωτερικου Κανονισμου και Υενικως
, 'ζ , , " Ύ Ι ~'\'r"αποφασι ει χαι ενεργει παν οτι εινω προσφορον οια την εζα-

ι \ "1':" •..• ι .....,(l~ ι '"σφαλισιν και αυζησιν των πορων του ορυμα.τος ΧΟ'.Ι την εκ-
πλήρωσιν του σκοπου τούτου.

9. 'Λποφα.σίζει και περι παντος Οέματος μ.η προβλεπο-
μένου. δπο τΊ;ς συστατικης πράξεως, του παρόν70ς Όργανι-
σμου χ:χι υπο των λοιπων Οιατά.ξεων, υφ' (;)'1 -ο "lOρυμα
διέ"ε-:-:χι, ουνάμενον να συνιστq., χατα την κρίσιν του, Γνωμο-

οοτικα Συμβούλια ~ Έπιτροπάς, rνα γνωματεύουν επι
θεματων διαθέσεως των πόρων --:ου 'Ioρύμcι..τoς η άλλων
ε[οικ'ijς Ί; τεΖνΙΥ..Υις φύσεωξ θεμά7ων.

Β.' Κ(χθ-ήχον--:α κ:χι άρμοδιότητες 'Εκτελεστικης Έπιτροπης.

ι. Ί1 Έκτελεστικη Έπιτροπη επιμελεϊ:ται της εκτελέ"
σεως των &ποφάσεων -ου ΔΙOΙΚΎj-ΙΚOυ Συμβουλίου και προς
τούτοιξ ενασκεϊ: εχείνας εκ των εξουσιων και άρμοδιοτήτων
του Δ. Συ;,'.βουλίου, α~--:Ι'/ες ρητως και είοικως δι' άποφά-
σεών του παραχωρούνται είς αύτήν. .

2. Προς εξασφάλισιν ~ oιατ·ήΡΎjσιν δικαιώματος του
'Ιδρύματο ; 1; προς ρύθμισι» καταστασεω ; '1; προς απο-ροπην
έ.πιΥ..ειμένου κινδύνου όικαιουται είς χατεπειγCιuσας περιπτώ-
σεις ν.χ υποβάλΓι αιτήσεις λήψεως οικαστικων ασφαλιστικώ»
μέτρων, να. εγείρΊ) &γωγας και να. άσκη ενοιχα μέσα, να
&ποφ:χσίζη περ] εκτελέσεως έργασιών, έπισκευώ» χαι συντη-
ρήσεων άκιΛιτων, να. άπολύη και να. προσλαμβά.νη προσωπυων
και να ενεργ'ij παν 0--: ι ενοείΚ'ιυ-αι προς εξασc;:ιάλισιν των
δικαιωμάτων Υ..αΙ τ~~ περιουσίας του Ίδr-ύμα-:-ος χαι πρότ;
-+,ΡΎjσι', 70υ "Οργανισμού αύτού. έφαρμοοζμένων -:ων δια-
τάξεων του Λ.Ν. 2039/1939.

3. πασαι αΙ πράξεις και &ποφάσεις της Έκ-ελεστικΥις
Έπιτροπης &νακοιουνται εις το Δ. Συμβούλιον προς ένη-
μέρωσίν ':"ου, Υ.ιχτα. .-ην πρώτην άπο της ένεργείατ; και λ"ίj-
ψεών των συνεδρίασιν αύτοϋ, γινομsνης Υητης περί τούτου
μνείατ; εν τοις οίκείο«; πρακτικοΊ:ς.

'Άρθρον 9.
Προσωπικόν του 'ΙΟρύμα-ος.

1. ΤΟ Διοικητυων Συμβούλιον, αναλόγως των έργασι ών
του 'Γδρύματοτ, δύναται, έφ' δσον νομίζει τούτο σκόπιμον ,
να οιορίζΊ) Διευθυντήν, ώς και λοιπόν π ροσωπυων του 'Ιδρύ-
ματος, δι' ώρισμένον .~&όριστον χρόνον, επι μισθij> και δρου ξ

καθοριζομένου ; οι' αποφάσεως αυτου. Ώσαύτως χαθορίζει,
οι' αποφάσεώς του, --:α προσόν-α του προσληφθησομέν ου
Διευθυ'!του και προσωπυωύ, τα χαθήχοντα αυτων ώς χαι παν
δτι &φoρ~ --:ην με-τ' αυτου εργασιακην σχέσιν.

2. 'Ο' κατα την προηγουμένην παραγραφον διοριζόμενο'"
Διευθυντης του 'Ιορύματος εΙναι ύπεύθυνοτ; οια. την όμαλην
και εϋρυθμο» λει-τουργίαν τούτου, συμφώνως προς τού;
ίσχύοντατ; Κανονισμους και τα.ς αποφάσεις του Δι.oΙΚΎjΤΙΚOυ
Συμβουλίου. Προtσ--:αται απαντος του προσωπικού και πασών
των ΎΠΎjρεσιων του 'Ιδρύματος, εχων τον ελεγχον αύτών ,
εΙναι άρμόοιος οι' δλα τα άφορωντα το προσωπυων χαι τούξ
ύποτρόφουτ; ζΎj,,"ήματα , είσηγούμενοτ; σχετικώτ; είς το Δ.Σ.,
εχει -ην έπ οπτείαν χαι παρακολούθησιν των ύποτρόφων και
ύπαγετα; ΙJΠΟ .0'1 ελε-γχον του ΠρσέΟρου.

3. 'Ο Διευθυντης προσκαλούμενοι; μετέχει των συνε-
οριάσεων του Διοιχ-ητικου Συμβουλίου ιΧνευ δμωτ; ψήφου.

4. ΊΌ προσω ποων εΙναι οιοικητιχως ύπεύθυνον έναντι του
Διευθυντου, οί οε ύπότροφοι του "Ιδρύματοτ ύποχρεούνται
εις την παροχην προς αύτον πάσΎjς πληροφορίας σχετικΥις
με την οίχογενειακην και οίκονομικήν των κατ6:στασιν και
τα.ς σπουδ6:ς των έν γένει. \

5. 'Αντι Διευθυντου εΙναι ουνατον οπως όρισθ'ij, επι

μηνιαί<ρ μισθij> χατόπιν αποφάσεως του ΔΙOΙXΎj-ΙΚOυ Συμ-
βουλίου, εν εκ των μελων αυτου, ώς ενπταλμένος Συμβουλος
του 'ΤΟρύματος. Οδτος ασκει παραλλήλως τα.ς άρμOOιόΤΎjτάς
του ώς μέλος -ου Δ.Σ. κσ.ι ώς Διευθυν-"ης -ου Ίδρυμιχτος,
ελεγχόμενος και λογοοοτων είς -ο ΔΙOΙXΎjΤΙΚOνΣυμβουλιον.

"Λρθρον 10.
13ιβλί:Χ- Στο ιχε Ί:α.

1. ΤΟ "JOρυμcι. τηρεΊ: υΠlJχρεωτικως τα. κάτωθι βιβλία. :
Π ι ) ι "t: ι , ιcι.) . ρω--:οκολλον εισερι.ομενων χαι εζερχομενων εγγρα-

φων.
Β) Βιβλία Π ρcι.xτικων του Διοικητικου Συμβουλίου και

"η~ , Εχ.τελεστικης 'Επιτροπης, εν οϊς καταχωρίζονται
r!J.νελλιπως χατα χρονιχην σειΡ:Χν cι.Ι πράξεις και αποφάσεις
αυτων.
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γ) Ήιβλίον 'Εσόδων και Έξόδων, εν <ί> καταχωρίζονται
με. α της δεούση.; λoγιστικ~ς τάξεως τα χα"α την διάρχειαν
έκάσ-ου οικονομιχου ε-:ους πραγματοποιούμενα εσοδα και
εξοδα.

δ) Σ-ελέχη διπλοτύπων γραμματίων εισπράξεων, :1ΡΙ-
θμημένα και τεθεωρημένα, εν τέλει έκcί.σ-:Oυτούτων, ύπο -ου
Προέδρου.

ε) Στελέχη διπλοτύπων ενταλμάτων πληρ ωμών, ~ριθμη-
μένα και τεθεωρημένα ώς ά.νωτέρω.

στ) Βιβλίο'ι ύλιχου και παντ ότ; περιουσιακού στοιχείου
-ου 'Ιδρύματος.

ζ) Μ'ιjτρωον ύποτρόφων, εν <ί> καταχωρίζονται τα εν
'(JJ iXpGF<[) 34 -ου Κανονιστυωϋ Διαταγματοτ τΥ:ς 1.8/23
Αύγούστου 1941 περιλαμβανόμενα στ οιχεϊα.

2. Έκ-ος των ά.νωτέρω ύποχρεωτικώ ; τηρουμένων βι-
βλίων, το Δ.Σ. δύναται να αποφασ(ση περί τ~ς -ηρήσεως
και αλλων βιβλίων Τι στοιχείων, &τι'lα κατά την κρίσιν του
!ήθελον θεωρηθ~ αναγκαια δια τ~ν παρακολούθησιν τ~ς δια-
χειρίσεωξ του 'Ιδρύματος και τ~ν έκτέλεσιν του σκοπού αύτου.

'Άρθρον. 11.

'Εποπτεία του Κράτους.

ΤΟ 'Ίδρυμα υποκειται , ώς πρότ; μεν τον έκτελεστέον
σκοπόν, εις τ·ην έπο πτείαν του 'Υπουργείου Έθνικ~ς Παιδείας
και Θρησκευμάτων, ώς προς δε -:·ην δωίκησιν χαι διαχείρισιν
της περιουσίαξ αύτού, εις τον ελεγχον και ,,·ην έποπτείαν
του "Ι'πουργείου των ΟΙκονομικων.

"Αρθρον 12.

Δωρηταί-> ΕΟεργέται.

1. ΤΟ Διοικητιχον Συμβούλιον δύναται να ανακηρύσση
Δωρητάς, Εύεργέτας και Μεγάλους Εύεργέτας του 'Ιδρύ-
ματος φυσικά Τι νομικα. πρόσωπα. Δωρηταί ανακηρύσσονται
οΙ αφιερουντες εις -:0 'Ίδρυμα &νω των 100.000 δραχμων,
Εύεργέται &νω των 200.000 δραχμών και μεγάλοι Εύργέται
ανω των 500.000 δραχμων, τα δε όνόματα τούτων θα. εγγρά-
φωνται επι έντοιχισμένηξ μαρμαρίνης πλακότ;

2. Εις Υιν περίπτωσιν το "Ιδρυμα αποκτήση '~διoν ακί-, , , ψ ,- θ' , - " "θ 1νητον, εις την προσο ιν αυτ ου, α αναγραφη η εν αρ ρ<[)
του παρόντος 'Οργανισμου επωνυμία αύτ ού,

3. Εις τα Γραφεϊα τ~ς Δωικήσεως του Ίδρύματος
θα ύπάρχη ανηρτημένη φω τογραφία του ίδρυτου αοτου Γεωρ-
γίου 'Αχιλ. 'Αλλαμανη.

4. τα εν παραγραφφ 1 -:ου παρόντοξ ποσά δύναται δ,:
ά.ποφάσεως του Δ.Σ., να. μεταβαλλωνται.

"Αρθρον 13.

Τροποποίησ«; καΙ συμπλήρωσιξ "Οργανισμού.

Ό παρών 'Οργανισμος δύναται να τροποποιηθ-π Τι συμπλη-
ρωθΊi μόνον δι' αποφάσεως του Διοικητυωύ Συμβουλίου,
λαμβανομένη; δι' απολύτου πλειοόηφίατ; του συνόλου των
μελων αύτοδ, ακολουθουμένης πάν το-ε τ~ς βουλησεωξ του
διαθέτου, χαΙ συμφώνως προς τας δια-:cί.ξεις των &ρθρων
98 του Α. . 2039/1939 και :110 του 'Αστυωδ Κώδιχος.

( 4)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ' ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 688

ΠερΙ τ~ς διαδικασίας εκμισθώσεως εγκαταλελειμμένων εκτά-
σεων εντος βοσκοτόπων τελούντων ύπο διαχείρισιν.

'Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

'Έχοντες ύπ' οψει :

·1. τας διατάξεις του &ρθρου 3 του Ν.Δ. 216/73 «περί
διαχειρίσεωτ; χαι βελτιώσεως των βοσκοτόπων».

2. T~ν ύπ' αριθ. 192/75 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου
7'ης Έπικρατείας, προτάσει του Ήμε-:έρου 'Υπουργου
Γεωργίας, αποφασίζομεν:

'Άρθρον μόνον.

1. 'Η διαδυω σία χηρύξεως ώς εγκαταλελειμμένων των
κατα την παραγρ. 1 του αρθρου 3 του Ν.Δ. 216/73 «περί
διαχειρίσεωτ; καΙ βελτιώσεως των βοσκοτόπων», εκτάσεων,
κινειται ΤΓΙ εισΥ)γήσει της οιχείας Διευθύνσεως Γεωργία-;
o'~xoθεν Τι -Ίi αΙΤ'ήσει παντότ; ενδιαφερομένου, ή δε κα-α την
παραγρ. 2 του αύτού &ρθρου ασκουμένη ένώπιον του ΕΙρη-
νοδίκου προσφυγη κατα τ~ς κατα την παραγραφον ταύτην
αποφάσεως του ομάρχου, περί κηρύξεως ώς εγκαταλε-
λειμμένων των (~ς &νω εχτάσεων, εκδικάζεται κατα τ·ην δια-
δικασίαν του αρθρου 682 καΙ έπόμενα του Κώδικος Πολι-
τικης Δικονομίας.

2. Ή κατα -:~ν παραγρ. 3 το\) IΧ1J-:OU ως &νω, &~θρoυ 3
του ΧΔ. 216/73 ά.πόφασις του ::'\ομάρχου, περι ανάγκα-
στικ~ς μισθώσεως κηρυχθεισων εγκαταλελειμμένων εκτά-
σεων εκδίδεται κατόπιν εκθέσεως της κατα την παραγρ. 2
του αύτού &ρθροlJ 3 ΈπιτρoπΊjς. Ή αναγκαστικ~ μίσθωσις
τελεί ύπο τούτ; δρουο, περιορισμούτ; καΙ ύποδείξεις του σχε-
δίου διαχειρίσεω ; ή δε διάρκεια αύτης, μ~ δυναμένη να.
ύπερβΊi τ~ν πενταετία», όρίζε.αι εν τΊi orXElq. ά.ποφάσει
κατα. τα. εν T(JJ σχεδίω διαχειρίσεως όριζόμενα.

3. Ή κατα. τα &νω Έπι-ροπη δια προσκλησεωξ, γνωστό-
ποιουμένη; δια τοτχωωλλήσεωτ; εις τον προς τούτο χωρον
τ~ς Νομαρχία; και 7'r,:; Διευθύνσεωξ Γεωργίας, καλει τ ούτ;
ενδιαφερομένους δπω ; ε'l.Ος προθεσμίατ; τριάκοντα (30)
ήμερων, ύποβαλουν ιxt.....r,crEL:; τρος εκμίσθωσιν των ύπ'
οψιν εκτάσεων. Εις .·Γι'ι σΖε.ιχ-Γιν πρόσκλησιν αναγράφονται
οί δροι και αί προϋποθέσε«; εκμισθώσεως τούτων επι T1J

βάσει "ων εν παΡ:>'.γρ. 2 .ου παρόντος δριζομένων. Δι' απο-
φάσεως -:ου ο(χε[Ο') . ~ομαρχου αναδεικνύεται ό μισθωΤ'ής,
με7αξυ δε πολ) ων αίτούντων αναδεικνύεται ό εξ αύτών
συγκεντρών .ας με7' εισ'ήγησιν της ώς &.νω Έπιτροτης
πλείονατ; δυ'ια-:ό.Ί;7ας ά.ξιοποι·ήσεως των εκτάσεων, ύπο
τού.; εν .....1ι σΖε-:ιχΥ' προσκλήσει αναγεγραμμένους δρουτ; και
προϋποθέσειξ. Τ ± αl~7:Χ ώς ανω έφαρμόζονται και έπι άνα.-
νεώσεω ; -:γ,ς &.'Ια χασ-;ιχης μισθώσεως.

ΕΙς 70') ~1j'";0') έπ] της Γεωργίαξ "Ι'πουργόν, ά.vocτίθεμεν
τ-ην δημοσίο;ισι'l χαι εκτέλεσιν του παρόντος.

'Εν 'λθ~ναι:; τΤι 1 'Οκτωβρίου 1975
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

lηηΟΚΡΑΤΗΣ IΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓιΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(5)

π ραξις bh' αp~·9.1'18J , της 6ης Όκτω6ρίου 1975

ΠερΙ δημιουργίατ; ζώνης παραλίαξ εις θέσιν εντος της πόλεως
Ζακύνθου και εμπροσθεν -ου ύπ' αριθμ. ΒΚ 91 Τουριστι-
κου ~ημoσίoυ κτ-rιματoς.

Η ΤΡΙ\ΙΕλΗΣ ΕΞ ΥΠΟΥΡΓΩ:'ΙΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαβούσα ύπ' οψιν :
α) τ·ην ύπ ' αριθμ. 135/29.7.1974 πραξιν του Ύπουργικου

Συμβουλίου «περί συστασεωξ Τρψελους εξ "Ι'πουργών Έπι-
τροπΓις»·

β) T~ν ύπ' αριθμ. 900/1.7.5.1975 εγχύκλιον «περί λει-
τουργίαξ καΙ, αρμιοδοτήτων -:ης Τριμελους εξ "Ι'πουργών
Έπιτρoπ~ς».

γ) τας διατάξεις του &.ρθρου6 του Α.Ν. 234/1/1940 «περί
αίγιαλου καΙ παραλίαξ»

δ) T~ν ύπ' αριθμ. Ζ431./22 α.πΟ22 Σεπτεμβρίου 1975 πρό-
ταστν του Ύπουργείου Οικονομικων, περ] οημιουργίας ζώ-
νης παραλία; είς τ/'ι περιοχ:ην εντος τ~ς πόλεως Ζακύνθου
κα.Ι εμπροσθεν του ύπ' αριθμ. 91 Τ.Δ.Κ

ε) T~ν απο 12 'Ιουνίου 1975 εκθεσιν της προβλεπομένης
ύπο του !ipepou 5 ,,;ου Α. ~. 263/1968 ΈπιτροπΊ;ς, περι κα-
θορισμου των όρίωlJ αιγιαλου xcι.Ι παρα),(ας εις .'ην ανωτέρω


