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Σ1oλδν ('ιθηνδν nαi Θεooαλoνtnηg) εiq τo69 δπoioυg παρ6,γεL στ6,Υην

δωρεd,ν nαΘ' 6λoν τ6 '{'τoq ιαi συΥ%ε,nρυμ6νωg εiq :

α) Σπoυδαoτd,g 'oρχ Lτ€,τLτoνυnfrq πo'6 θπι,Θυμolν νd, θπuαπεφθoiν τ6

Πdλr,oν τια'υ τfν περι.oxfν δμαδ υuCυg fi μεμoνωμ6νω9 iνα μελετfooυν
\ θ6μα τfrq εL6νn6τητ6q των.i

β) lVIεμoνωμ6νoυg oπoυδαoτd,g fi δμιiοαg oπoυδαoτδν μεταβαiνoνταg πρ6q

&νd,παυo l, ν.

Υ ) Eiq "Eλληναg &ρx , τ6nτoναg, θφ ' 6ooν δπd,ρ1oυν Θ6oε ι,g δ r,αΘ6o tμo L ,

μη πληρωθεΤoαι iπ6 oπoυδαoτδν.
tττ - u-11 σεtρσ, πρoτεραι6τητo9 }ιανoνLζεταu δg δηηs :

α)'oμ&δεg oπoυδαoτδν μεταβαuν6ντων uατ6πιν &πoφd,σεωq τiq Σxoλfrg
'ι --fr Kαθηγητοσ πρ6q μελ6την θ6ματo9 τfrq εL6νn6τητ6g ΤUJVo

β) Mεμoνωμ6νoι, απoυδαoτα'ι, μεταβα[νοντεg δι,ι1, τ6ν αriτ6ν oxoπ6ν.

γ) Σπoυδαoτα[ μεταβα[νoντεg πρ6q &νd,παυo uν.
) δ)"Eλληνεg 'iρχ υτ6,Nτoνεq μεταβα[νoντεg πρ6q μελ6την θεμd,των σχετL-

uζιν μ6 τf1ν περιoxτ]ν τoδ Πηλioυ 'rt τiq Θεooαλiαg.
\ '/-^ ^ νεq ' lιργυτ€τιτo νεq μεταβα i νo ντεg πρ6g &νd,παυo ι ν .ε ) tjλλη

στ) Σπoυδαoτα[ τiq Σxoλξg Kαλδν Tεxνδν,, Lφ'δooν δπd,ρ1oυν lηενα(,

θ6oε υg.

Jiq τιlq δq &νω δμιI,δαq δljνανταu νd, μετ6xoυν τtμητ υκ6g nαi τιαΘηu

Υηταi '{1 πρooωπνι6τητε9 πρoo'παλo6μεναι, εig πνευματ υn&"g θxδηλιiloειg
(Δι,αλ6ζεug, θxθ6οευg χ.λ.π.).

Eis h,lαυρετυτι6"9 περνπτ6lσεtq πρoτd,oει, τδν Σxoλδν τδν oπoυδαoτu-
τl"ζlν Συλλ6γων nαL τoσ Σ;'ιΔ:ιΣ δsναντα υ ν&. ξενLζωνταυ δ ι,ιi, δλ i^rαq iμ6ρoq
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χαι d,λλoδαπoι 'iιρχ υτi:τtτoνεg fi oπoυδαατα[ μεταβαiνoντεq διd' τoιig δg

&,νω oxoπofg εig τ6 Πf1λι'oν'

.Ι{ 
μετd,βασLq τLα'L παραμoνf1 δμι1,δων οπoυδαoτδν τδν Σxoλδν 

"'ρχυτε-
πτ6νων +i μεμoνωμ6νων θιi γ'ννεταυ lιατ6πυν αLτfioεωg τδν θνδuαφερoμ6νων

ε ig τ6ν o tπεioν oπoυδαo τ ντl"6ν Σsλλoγoν ( 
""θηνδν 

,Θεooαλo νdnηg π 'λ 'π ' )

i δπo'υα θ& δι,αβ υβ&ζεταr, πρ69 τελuNfiν '6τ^ρtσtν εig τ6ν ΣrJλλoΥoν '^P-

x ι,τεπτ6νων. 'H '€γιρLσ tq γ iνετα ν uατ6" τfiν πρoπαθoρ ιoθεΤoαν oε ιρd'ν

πρoτεραυ6τητo9. ΠρoNει,μ6νoυ περL iδυωτδν '..ρχ ντετιτ6νων fi αiτηoυg

δπoβ&λλεται &π, εriθεiαg εlg τ6ν Σrjλλoγoν '.,iρχι,τεNτ6νων Δι,πλωματot]1ων

. δπoΤog δι'&πoφ&σεωq τoδ Συμβoυλioυ '6 τig εLοr'xfrg
.r!ο Σχoλων9 o

'Eπυτρoπξg γ7α.ταρτ'νζεν τ6 πρ6γραμμα δι'd' μ6ν τriν Θερυνfiν περioδoν

τ6&ργ6τερoνμ6xρι,τ6λoυ9}/Ιαtoυ,δυd,6€,τriνχεtμερuνfiνμ6xρυτ6-

λoυg Noεμβρioυ.

Κατ&.τorigμfrναgτTsμεγ&ληgNυνl]oεωgfr,Eπυτρoπfiθd,δι]ναταr,ν6'

oυoτfioη τ6ν περLoριoμ6ν τδν πoλυημ6ρων παραμoνδν (τδν π€ραν τδν 1o

flμερδν) , 'ι7oτε νd, L1νπηρετoiνταt περι'oo6τερoι' oπoυδαοταi'

Διd, τfν γενι.πfiν ξ,πoπτεLαν τiq λευτουργ[αg τoδ Ξενδνog (θλ6γxoυ

θo6δων uαi θξ6δων , παθoρ ιομoi πρoτερα υ6τητo9 μεταβd,oεων ' δ uoρ υoμ6ν

θπι,μελητoδ, xαθαρι,oτρiαg χ.λ.T[. συνυατ&'ταυ παρ6' τQ Συλλ6γφ 
"ιρxυ_

τεxτ6νων θπιτρoπfi &παρτι'ζoμ6νη :

α) ';ιπ6 τ6ν Πρ6εδρoν τoσ Σ,''tΔ,iΣ ff &ναπληρωτfiν ΤoU'

β) "Eν ξ,πt πλ6oν μ6λo9 τiq ΔυoυNf1oεωg τoi Συλλ6γoυ'

Υ) Δ6o μ6λη τoδ Συλλ6γoυ δδρε6oντα θν ';iθfiναug'

δ) '.iΙππρ6oωπoν τfrq Σxoλfrg ' jrρχυτεNτ6νων δρ uζ6μενoν δπ'α$τflg'

ε) Δrio oπoυδαoτ,iq 'iq Σxoλξg 'λρχ ντετι'τ6νωυ E'M'Π' δρι'ζ6μ6νoυ9 δπ6

)

τol Συλλ6γου Σπoυδαoτδν'
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a:-- ,' Υπε ri Θ υy99_Ξ99-ζΞyQy9g-ΞggΦ-φ!9-μEyΞg-gigggs-i-EgΔgζ .

'Η δυαμoνf1 .ig τ6ν ξενδνα παρΕγεταν δωρεd,ν δωμd,τι,o γιαL

xδρoq θργαo [αg.

ο[ oπoυδαατα[ παταβιi,λλoυν μ6νoν τ6" '6,ξo6α δι,ατρoφfrg των,
a ,a t - t ^ t ^ .oσαχLζ ετt τoν &ρ ι,Θμoυ επuΘυμοf ντων δημr,oυργοσνται, oυνθfrzαL συ-

νεστ ι,d,oεωg.

'Η θπuτρoπr] τoσ Ξενδνog δo6'νιυ9 ιρiνεu d,παρg[τητoν δfναται
ν&" τιαΘ uεριilo11 μr,πρd,ν εioφoριiν ψ€xρι, δραxμiν π6ντε τlατ'&νι6τατoν

./.

t^ , aU ζενων θd, λειτoυργεΤ 5ιo τ6 '€,τog τιαC συΥτLεnρι,μ6νωg δg &πo-

λoliθωg :

;ι' Ξg9-ιr1-Δe -ι 
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6ρ ιoν 14α'ν nα'τ6" ξεν ιζ6βενoν δ ι i &ντ uμετιiπ tσ tν θ46οων f,lγ ιε Lνfrq παθα-

ρ u6τητo9 τιαi φωτ ι.oμoσ ii &μo L βην xαθαρ Lστρ iαq.

EΙΤITΡOΠΙΙ Ι]NffaULιT ΙKHΣ KΙNHΣEΩΣ

Tf ν πνευματ ννιfiν xiνηoνν τoσ Ξενδνog τιαt ιατ&. τfiν περ ioδoν

τξg πλfiρoυg λειτoυργ'ιαg τoυ δργαvιilνει εi6ιnfi bπυτρoπfi θδρε6oυαα

εiq τ6ν Ξενδνα. Eiq αi'τrjν μετ6xoυν oπoν6αoταi 1oνr 4oυ nαd 5oυ

'6,τoν9 θNλεγ6μενoι &π6 τhν 'Eπυτρoπfi, Δuoιπrjαεωg fi τ6ν Σπoυδαoτι,-

τι6ν Σιiλλoγoν uατ6πνν δπoβoλfrq δπoιpηφι6τητo9 nατ&" τfiν δπoiαν πρo-

παθορ i'ζεταυ nαd δ xρ6νo9 θητε iαg ε 1g τfiν 'Eπ υτρoπf ν . 'λπερx6μενoν

μ6λo9, δilναται νd, &ναπληρωθfr δι,'&λλoυ oπoυδαoτoσ τοσ αiτoσ '€τoυg

lιαi' uατ&" τf ν αιiτfν δr,αδ ντιαoi'αν, iioτe i 'Eπι,τρoπf νιi λειτoυργfr

}4ανoν ιπδg.
at - 2 a' ,Ξ 

' 
a ι. a 

' '' '.EjLoLχωτερoν η -Fjπtτρoπη η εoρευoυσα εLq τoν Ξεvωνα εχεL ταq
a -- ι _ .εξηq αρμoo Loτηταq :

'-ιPP99!QΞ!Ξ9g

Ιoν. 'Η θπuτρoπfi θ& θι6γxει βαo νn&' &ν τηρεΤται δ χανoνιoμ69 τoσ

ξενδνog δπ6 τδν δuαμεν6ντων oπoυδαoτδν.

2oν. Θd, liπoδExεταu τolig &φuxνoυμ6νoυg ιιαi θd θι6γxει τ'νg κ&'ρτεg

τoυξ.

1oν. Θd, θλ6γxει,' τ{ν θργαoiαν τiν oπoυδαoτδν.

4ov. Θd, φρoντLζεν ^γυ6" τfiν τηρησt τoσ πρoγριiμματoq πνευματνιζlν

' 

F 
^ιεχοηΛωσεων.

Δ-ιgμ9 y g yΞ gg- gΞ 9 gQgg:g!-e ! s -ζ 
g y Φyg

Ιoν. oι απoυδαoταi oL θπr,θυμoσντεq νιi δLαμε[νoυν εiq τ6ν ξενδνα

)

δφεiλoυν ν6' δηλι1looυν εiq τflν θπι.τρoπfiν δι,oι,πfiαεωg ττiν θπoxf
, ^ρ ' ^ '^ ' - '-a - a ^ a ,d"πρνβδs πoi θ6λoυν νci πδ,νε. 'Ed,ν διd, τι,να λ6γoν 6μπoδιoθoσν

fi θ6λoυν νι1 &ναβιiλλoυν, δφ"[λoυν νd, τ6 δηλι6ooυν Eνα μfrνα πρfν

&ιιωg xd,νoυν τfiν oει,ρd,ν πρoτεραι6τητo9.-
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2oν. cι oπoυδαoταi θd, δηλιiνoυν θπiαηg '€,να πρ6γραμμα θργαoiαg τ6

δπoΤoν δφεiλoυν ν6, τηρoiν ιατd'' τfiν δι,d,ρπειαν τfrg παραμovfrq

τoυq oτ6ν ξενδνα--

1oν. Κατ6' τfiν παραμoν{ ε ig τ6ν ξενδνα θd, τηρoσν αliατηρδg τ6ν τ1α-

νoνιoμ6ν nαi Θd, πρooπαθoσν νd, oυμμετ6xoυν εig ττ]ν παλλiτερη

λε ιτoυρΥ'ι,αν. -
4oν. Θ6" πρ6,πευ νd, Υνωρ'υζoυv 6τυ δ ξενιilν εbρionεταν a6 μ[α μνnρfi

θπαρ1 ναnfi π6λη nαi νd, πρoααρμ6ζωντα υ τιατ&" τ6 δυνατ6ν οτfiν

νooτρoπ [α τδν ?4ατo iτιων "-

Qg{g:ημg.

Ιoν. Δ6ν δπoxρεoiνταL ν& 6xoυν πρ6γραμμα θργαoioq'-

2oν. 'Yπo1ρεoiνται νd, τηρoσν τ6ν }.ιανoνι,oμ6ν τ7α'L νιi, oυμμoρφoσνται,

πρ6q τ&q δπoδεLζενg τoσ φ6λαπo9'-

Ι1 ρ g greηΔη μ g, o l - fr _Lι ygγQιιg !.'

oδτou θιi, δι,αμ6νoυν εig τ6ν ξενδνα θφ'6ooν τ6 θπυθυμoσν ια'ν

θφ'6ooν Exoυν 6να θ6μα νd, &ναπτ64oυν.-

ΙeggrgιLlμeygl-ζ€ygl-gTgg9gg:g!'
Eiq τ6ν ξενδνα θd, δ νατiθενται. 4 πλΤναu &ρρ6νων nαi' 4 Θηλ6ων

γν6" ξ6νoν9 oπoυδαoτd,g" Θd, δπoxρεoσντα υ nαL α1}τo t ν& τηρoσv τ6ν

?4αvoνυομ6ν τoσ ξεν6νo9 τιαd γενντιd. νιi, 6,oσν τfiν ζωfiν τδν 'Ξλλfiνων

oυναδ6λφων των"-

9gρ _LyQE-A_ι,gγψy l9μ0s'
n'βνα' δεπαf1μερo n6'Θε παλoxαΤρυ Θd, διoργανιilνεται 'dναg διαγωvL-

oμ6q μ6 Θ6μα θNλεγ6μενoν δπ6 τηq διoυπητtχηq θπυτρoπξg ξενδνog

nαt oL oπoυδαoτα[ πoιj θιi, δηλrilooυν oυμμετoxf o'αr}τ6ν τ6 δεπαflμερo

θιi αυμμετd,oxoυν εig αriτ6ν δπωoδf1πoτε. T6 εΙδog τoi δtαΥωνι,oμoσ
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(ζωγραφιπfi , &ρx, τε,T7τoνι,πfrg, γλυπτ Ln}q' φωτoΥραφ[αg, }t.λ.Τ.)
θd, d,ναπoLν6νεται, &π6 τfiν &ρxfν τoσ θ6ρoυ9 'ιioτe oi δηλιioεug νd,

&ργLζoυν &π6 τ6τε"-
Κρυτυnfi Lπντρoπfi θd εΤναι fi 6νoντιητυτιfi bπυτρoπfi τoσ ξενδ-

νoq πρoεδρε6oντo9 τoi xαθηγητoU τflg d,ρμoδiαg Eεραg.-
[6 bτι&'oτoτε 6παθλo Θ&. bn7ι6γεταL δπ6 τiq θπι,τρoπξg. Ξiq

6λoυ9 τolig συμμεταo16ντα9 Θ6" &πoν6,μεταu &ναμνηoτντι6ν.-

T6λoq, τ& Εργα τoi δι.αγωνι,oμoδ θd, ξ'κτiΘενται, εiq τ6ν ξe-

' 
νδνα xαi θd, παραμ6νoυν εig αriτ6ν.-

Δι,ιi τoιig θνεργoυμ6νoυg διαγωνuoμo69 δ6νανταυ ν&' δρiαoυν
'6παΘχα uαt oL ιfrμo ν uαi κor,νδτητεg τξs περυoxflg Πηλ[oυ Επi θε-

μd,των τfrg &ρμoδu6τητ6g των (Πoλεoδoμt?{tq &ργντεnτoνιxfrq πoλυ-
τυστLτLfrq γενυn6" φr3oεωg n.χ.π' ). Kατ6πι.ν 5μrg bγ'ρioεωg τiq Ξν

'i"θfiναtq ΔLo L11,ητ Lnqq 'Eπυτρoπflg τoσ Ξενδνog ti τig Διo ι,x"flοεωg

τoσ ΣAΔiιΣ 
" -

Tiν τρoπoπo[ηαuν τoδ παρ6ντoq χανoνιoμoσ πρ6q xαλλντ6,ραν

λειτoυργ'υαν τoU Ξενδνog δ6νανταυ ν&. ζητfooυν απoυδαοταi δι'
αLτf1oεωq πρ6q τfiν Διo'ι,πηoιν τoi Σπoυδαoτυηoσ Συλλ6γoυ, δ δπoΤog

' Lπι,oυνd,πτων τiv nρioυν τoυ Ε'πi' τiq ζητoυμ6νη9 τρoπoπoυfoεωg,

δπoβιiλλε ι, αι)τ{ν ε ig τf1ν Διo'ι,πηoυν τofi Σ.lι'Δoj\.Σ. oliδεμiα τρo-
πoπoiηoιg εΤναν ξ,πι.τρεπτfi θιiν &λλoυιilνει, fi θμπoδic'εν δπωoδfπoτε

τf ν θππλrjρωoιν τoσ θεμελιιΙlδoυg oτιoπoi τoσ ΞενδVoξt 'fiτoν τiν 
--tπαρoxfiν εig τolig απoυδαoτd,g '.*ρχLτεγLτoνιπfrg δωρε6ν oτ€γηg πρ6q

μελ6την, oπoυδfν nαL &νd,παυαLν"-


