ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έ-'^ τού σχεϊίου νόιου «κερί ίϊρύσεως Τμήματος ’Ιερατική;
Ε":μορρώσεω; εί; τά; θεολογ:κά; Σχολά; τών Πανεκ:ζ~.τ:.·.<_Ύί Αθηνών ‘/.a; Θεσσαλονίκης».
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Εις το Α ετο; σκουϊών έκαστου Τμήματος μετεγγράρονται ύκοχρεωτ:κώς. .ϊυυάμε: τού καρό·/Το; νόμου, ο: Κληρι
κοί καί Μοναχοί, ο! αντιστοιχώ; έγγραρέντε; εί; τό Πο:μαντ:κόν Τμήμα .τών Θεολογ:κών Σχολών τών Π ανεκ:στημίων
Άθηυών καί Θεσσαλον.κης 5άσε: τών ο:ατά;εων τοϋ άρθρου
41 (καρ. 1. εοάρ. ο') τού Π.Δ. 327/1974 «κερί ε:σ:τηρ!ων
έςετάσεων καί εισαγωγή; σκουίαστών εί; Ανώτατα Έκκα:ίευτικά Ιοουματα καί Ανωτέρα; Σχολά;» καί τοϋ άρθρου
μόνου τού Π.Δ. <60/19/4 “κερί όργανώσεω; τών σκουϊών έν
τή Θεολογ:κή Σχολή τού Π ανεκ:στημίου Αθηνών».

Βασε: τών ϊίατάςεων τού άρθρου 41 (καρ. 1 έϊάρ. ο )
τοϋ Π.Λ. 327/1974 «κερί ε!σ:τη:ίων έςετάσεων καί εισαγω
γή; σκουϊαστών εί; Ανώτατα Εκκα:ϊευτ:κά Ίϊρύματα κα:
Άνωτέρα; Σχολά;» -/.at τοϋ άρθρου μόνου τού Π.Λ. 760/
Άρθρον 2.
1974 «—£=>. όργανώσεω; τών σκουϊών εν τή Θεολογ:κή Σχο
Τό ύκό τοϋ ίϊρυομένου ο:ά τοϋ καρόντο; Τμήματος άκονελή τού Π ανεκ:σΤημίου Αθηνών». καρεσχέθη ή ϊυνατοτη; τή;
μόμενον ϊίκλωμα καρέχε: μόνον τό ϊ'.καίωμα έντάςεω; εί; την
άνευ είσ’.τηρίων έςετάσεων εγγραρή; εί; τά Πο:μαντ:κα Τμή
Α' ίαθμολογ:κήν κατηγορίαν τών Ιερέων.
ματα τών θεολογ:κών Σχολών τών Π α\εκ:στημίων ’Αθηνών
Άρθρον 3.
καί Θεσσαλονίκη; Κληρικών καί Μοναχών. Βασικός σκοκό;
Κατά τά λθ:κά έραρμόζοντα: αί κερί τών Θεολογ:κών ΣχΟτή; θεσκίσεω; τών ανωτέρω ϊ'.ατάςεων ήτο ή έκ:μόρτωρ::.;„
’7,ων .ο/ν Π ανεκισΤημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκη; καί τών
τών Κληρ:κών, κροκε:μένου οϋτο: νά άντακοκρίνωντα: κληρερο:τητών αυτών άσχύουσα: ϊ:ατά;ε:;.
στερον εί; τά Ίερατ;κά των καθήκοντα.
Άρθρον 4.
Ούχ’ ήττον όμως ί:ά τοϋ μέτρου τούτου ζζζτστλθε ν.αί ένεΗ ισχύ; τοϋ καρόντο; άρχετα: άκό τή; ϊημοσ:εύσεώ; τη;
γράοη εί; τά εν λόγω Τμήματα ικανό; άρ:θμό; Κληρικών καί
ϊ:ά τή; Ερημερίίο; τή; Κυβερνήσεως.
Μοναχών, μέ άκοτέλεσμα την ϊημ:ουργ!αν άϊυναμία; ομαλή;
λεετουργία; τών Θεολογ:κών Σχολών, άλλά y.2: σοβασοϋ κροΕν ’Αθήνα:; τή 19 Ιουνίου 1975
βλήν.ατοσ έκαγγελματ'.κοϋ άντάγων:σμοϋ τών μελλόντων να
*0 Υκουργό; Έθν.κής Π α:ϊεία; καί Θεησκευακτωτ - άκοφο'.τήσουν κολυαρίθμων Κληρικών ον.τητών κρο; τού; κα
ΠΑΝ. ΖΕΠΟΣ
νονικού; co-τητά;. κ.2τά τον ϊ:ορ:σμόν εί; τά Σχολεία Μέση;
Έκκαείεύσεω;. Την λήψ:ν τοϋ νοκοθετεκοϋ τούτου μέτρου έζήΕΚΘΕΣΙΣ
Τησχ; έκ’.μόνω; α[ Θεολογ:κα: Σχολά: συνερωνησαν οε κσο;
την κρότ ασίν των y.2: α: Σύγκλητοί τών Π 2νεκ:στημ:ων Α
Τοϋ Γενικού Λογ:στηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 57 καρ. 3
θηνών y.2: Θεσσαλονίκης.
τοϋ Συντάγματος) έκί τοϋ σχεϊίου νόμου τοϋ Ύκουργείου Ε
Σηυ.ε:ωτέον, ότ: ήϊη ϊ:ά Π. Δ/των κατηογήθησαν. άο’
θνική; Πα:ϊεία; «κερί ίϊρύσεω; Τμήματος Ιερατική;
έ··όσ αεν α: ϊ·ατάκε:ς τοϋ άοίοου 41 loaf. 1. έίάο. ϊ') τοϋ
Μορρώσεω; εις τά; Θεολογ:κά; Σχολά; τών Π ανεκ:στηΠ.Λ. 327/1974. άο>’ ετέρου'?έ τΰ Π.Λ. 760/1974. άκό. τοϋ
μίων Αθηνών καί Θεσσαλονίκης».
■=
άκαϊημαίκοϋ έτους 1975—76.
Δ:ά τών ϊ'.ατάςεων τοϋ ώς ά·/ωτέρω σχεϊίου νόμου θεσκίΕϊο'.κώτερον ο:ά τοϋ συνυκοβαλλτμένου αχεί ίου Νόμου ρυζετα:, ότ::
θμίύοντα: τά ακόλουθα:
α) Εις τάς Θεολογ:κάς Σχολά; τών Πανεκιστημίων ’Α
Δ:ά τοϋ άρθρου 1 ίϊρύετα: εί; τά; Θεολογ:κά; Σχολά;
θηνών καί Θεσσαλονίκη; ίίρύετα: Τμήμα Ιερατική; Μορρώ
τών Π ανεκιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκη; Τμήμα Ιε
σεω; τρ:ετοϋς ρο:τήσεως, άκονέμον ε:ϊ:κόν ϊίκλωμα.
ρατικής Έκ:μοροώσεω; ϊ'.ετοϋ; ?ο:τήσεως. κεραιτέρω ϊέ όρί
ί) Τό Α' ετο; σκουϊών, τοϋ ίϊρυομένου ώ; άνω Τμήματος,
ζετα: ό χρόνο; ένάρςεω; λειτουργία; αύτοϋ, ώ; καί ή ύκοθά λε:τουργήση άκό τοϋ άκαϊημαΐκοΰ έτους 1974—1975. τά
χρεωτ:κή έντα;:; εί; αύτό τών εί; τα Πο:ααντ:κα Τμηααίέ ύκόλοίκα. άνά έν. κατά τά έκόμενα ΆκαϊημαΤκά έτη μέχρ:
τ2 τών θεολογ:κών Σχολών έγγρατέντων, αν ευ ε:σ:τηρ:ων
συμκληρώσεως τοϋ τρ:ετοϋς κύκλου.
έςετάσεων, Κληρ:κών καί Μοναχών.
γ) Εις τό Α' έτος σκουϊών, τού Τμήματος Ίερατ:κής ΜορΔ:ά τοϋ άρθρου 2 όρίζετα:, ότι το άκονεμόμενον ό»—ο του
ρωσεως, έντασσοντα: οί ά·/ευ εισιτηρίων εςετάσεων έγγραρέν
Τμήκατο; Τε?ατ:κή; Έκεμοροώσεω; ϊίκλωμα καρέχε: μόνον
τε;, κληρ:κοί κα! μοναχοί, εις τό Πθ:μ2ντ:κόν Τμήμα τών
ϊ'.καίωμα έντάςεω; εις την Α' βαθμολογ'.κήν κατηγορίαν τών
Θεολογ:κών Σχολών τών Π ανεκ:στημίων ’Αθηνών καί Θεσ
Ίεοέων.
σαλονίκης όασε: τών ί:ατάςεων τού άρθρου 41 (καρ. 1 έϊάρ.
Τέλος ϊ:ά τοϋ άρθρου .3 όρίζετα·, ότ: ϊ:ά τού; ρο:τητά;
ϊ') τοϋ Π.Δ. 327/1974 καί τοϋ άοθοου μόνου τοϋ Π.Δ. 760/
τών Τμημάτων 'Ιερατική; ’Εκ:μορρώσεως έραρμόζοντα: α:
1974 (άρθρον 1).
κερί τών Θεολογ:κών Σχολών τών Π ανεκιστημίων ’Αθηνών
ί) Τό άκονεμόμενον ϊίκλωμα καρέχε: τό ϊ:καίωμα έντάκα: θετταλονίκη; καί τών ρο:τητών αυτών ίσχύουσα: ϊ:ατάςεως τών Ιερέων εις την Α' βαθμολογικήν κατηγορία·/,
ούχ: όμως ϊ:καίωμα ϊ:ορ:σμοϋ εί; τά Σχολεία Μέση; Έκ’Εν ’Αθήνα:; τή 19 'Ιουνίου 1975
κα:ϊεύσεως, ούϊέ έγγραρής εις έτέρχ/ Σχολήν ή Τμήμα Σχο
Ό 'Υκουϊ-'ο; Εθνική; Π α:οεία; καί Θοηακευκάτων
λής τών Άνωτάτων Έκκα:ϊευτ:κών Ίϊρυμάτων (άρθρον 2).
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Εκ τών κροτε:νομένων ϊ:ατά;εων, ϊέ·/ κροκαλείτα: ϊακά·/η
εί; βάρος τοϋ κροϋκολογ:σμοϋ τών Άνωτάτων Έκκα:ϊευτ:κών Ίϊρυμάτων ή τοϋ έκιχορηγοϋντος ταϋτα Κρατ:κοΰ ΠροϋΣΧΈΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
κολογ:σμοΰ, καθ" όσον εις τά έϊρυόμενα Τμήματα Ίερατ:κή;
Περί ίορύσεω; Τμήματος Ίερατ:κή; Έκ:μορρώτεω; εί; τά;
Μορρώσεω; θά ένταχθοϋν ο! εί; τά Πο:μαντ:κά Τμήματα
θεολογ:κάς Σχολά; τών Π α-;εκ:ατημίων Άθη·/ών καί Θεσ
τών Θεολογ:κών Σχολών ροιτώντες κληρικοί (άτ:να ϊ:ά κροωσαλονίκη;.
θουμένου Π. Δ/τος καταργθϋντ2:), ή ϊέ κροτε:νομένη ϊ:άτα=:ς
Άρθρον 1.
κερί έντάςεως τών κτυχ:ούχων ιερέων τών Τμημάτων τού
των εις την Α' μ:σθολογ:κήν Κατηγορίαν έκαναλαμβάνε:
1. Εις τά; Θεολογ:κάς Σχολά; τών Π εν!κ:στημ!ων ’Αθη
ίσχϋον ϊίκα:ον (άρθρον 2 Ν.Δ. 4538/1966). καθ’* ο: έχοννών καί Θεσσαλο'υίκης ίϊρύετα: Τμήμα 'Ιερατική; Έκ’.μορρώτε; κτυχίον Π ανεκ:στημ:ακής Σχολής ιερείς κατατάσσοντα:
σεως ί’.ετοϋς ρο:τήσεως, άκονέμο·^ Ε:ί:κόν Δίκλωμα.
εις την Α' μ:σθολογ:κήν κατηγορίαν.
2. To Α' έτος σκουϊών τοϋ ί3ρυομέ';ου έν έκαστη τών ώς
’EJv ’Αθήνα:; τή 10 Φεβρουάριου 1975
άνω Σχολών Τμήματος Ίερατ:κής Έκ:μορρώσεως θά λε:τουργήση άκό τοϋ Ακαοημαϊκοϋ έτους 1974—75 τό ϊέ Β' έτος
"Ο Γεν.κό Δ’.ευθυντή;
σκουϊών κατά το Άκαϊηααϊκέν έτοτ 1975—76.
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ

