
ΕΙΣΗΓΙΙΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ
*- ■ ~ -V..;.'. >> —ϊ; ετε/.τάοεως τών ίιατάΐόεων τών τα-
:2·;;2;ων 3. 4 κα! 5 τον Χόμον 5343/1932 «τερ!όργα- 

- J·-- τον Π α-.ε τ ι ο τ ημίον Α'όηνών» και έτ! ετερων άνωτα- 
toj - εκτα.οεντικών Ιδρνμάτων».

Ιίοοζ 7ήr Βοΐ'λήν τΛγ Ελλήνων
Λ:ά τών ταραγράοων 3. 4 -/.ϊ: 5 τοί άρ-ί»ρον 71 τον Χόμον 

<343 1932 "τερ! όργαν:ομοί τοί Π ανετιοτκ γιον Α-όηνών» 
ό-'Ώ-τα: τά έρής:

‘■3. Πλήν τής τνντάρεως οι τακτικοί κα-ΙΙηγηταί λαμοα- 
νονοιν έκ τοί Ταμείον τοί Π ανετιττημιον μηνιαίο·, βοή-Sr,μα 
άτοτελοίμενον έκ τόοων τεντηκοοτών τοί μιονοί τον χρόνον 
τής άτοχωρήοεως. όοα τά έτη τής εν τώ Π ανετ-.οτημιω ντη- 
ρετιας α,,τών ώς κα·όηγητών. Το Ροή-όημα μειοίται ε!ς τρο- 
τον ώοτε τ ρ ο ο τ: ·2 ε μ έ ν η ς ν. 2 ! τής ονντάρεως το τννοκον να 
; ή ν::.·ρβα:νη τον αίτιόν, ον -άά έλάίμανεν 6 άτοχωρήτας, 
ία-< έρηκολοίνη ϊιατελών εν ντηρεοία.

4. Το ίν ταρ. 3 δοήό»ημα άτ&ό ανόντος τοό δικαιούχον τα- 
ρέχετα: εις τήν οικογένεια- αντον. εφαρμοζόμενων κατ’ ανα
λογία·· τών τ/ετικών διατάξεων τ-ερί -άροσής ονντάρεως εις 
τολ :τ. κοί ς ί τ a λλή λ ο-:.

5. Το ανωτέρω δοήόημα ταρέχετα: κατά τον αντον τρίτον 
κα: εις τοίς ήδη άτοχωρήταντας καί εν ζωήδ’ατελοόντας >.α- 
ίηγητάς τον Π ανετιοτημιον».

Α! ώς άνω διατάρες έτερε τάπηταν διά τής νεωτέρας νο- 
μο-ίεοια: εις τά λοιϊ.'ά ανώτατα έκταιδεντικά Ιδρύματα. τλήν 

ζνωτάτης Σχολής.-.Καλών Ίιχνών καί τών Πααετιοτη- 
Π ατρών, Ιωαννινων. Θράκης καί Κρήτης.

’ ν ταραγράριο 5 τον άράρον 4 τον Χ..Λ 4432/1904 «τερ,
■," “'.οοοτήτεως Γονικών Ετι-5εωρητών Λιοική οεως. Χομαρ- 

γγ.<< ορίζεται ότ· «το ντο τής τα*. 3 τον άρ·5ρον 71 
τον X. 5343/1932. ώς έτροτοτοιή-ύη καί ίτερετά-ίη διά με- 
ταγενεοτέρωγ νόμων, χορηγούμενο·/ εις τονς τννταρ ιούχονς κα- 
-άηγήτάς Άνωτάτων Σχολών βοή·5ημά ντόλογίζετα: έτ! τον 
τννόλον τών Ικά: .οτε μηνιαίων οννταρίμων άτοοοχών τακτι
κό." κανηγητον».

At ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται άναλό*/ως και έτ! 
τών Γεν. Γραμματέων τών Π ανετιοτημιών Ά-άηνών καί Θετ
ό αλο-ίκης κα! τον Ε.Μ.Π.

Α;α τον εν αχεδιω νόμον έτι-διώκεται ή έτέκταν.ς τών 
τροα.αρερ·5ε:τών οιατάρεων κάί ε!ς τά λο:τά ανώτατα έκ- 
τα:όεντ:κά Ίορνματα, ;:ά τά ότοία οέν ίτχνονν αντα; μέχρ*. 
τήμοίο-, , '

Η Ανώτατη Σχολή τών Καλών Τεχνών, τάοτετα: ΐτότιμος' 
τ.ρο : το Ε/νικον Μετοοβίον Π ολντεχνειον, άταντες οέ ο! κα- 
·>τ:·;ητ2; αντής εςομοιονντα: ώς τρος τον όανμον κα! τάς άτο- 
:ί,λΑί “ί^ς τονς κανη-'ητάς τον Εάν.κον Μεττοόίον Πολν- 
τεχνείοα.

Ες αλ/.ον ό Γεν.κος Γραμματείς τής Σχολής ταντης. έςο- 
μοιοντα: 6αάμολογ:κώ; κα! μ:τ·νολογ:κώς ττρός τον Γενικόν 
’ Ρ τ τματεα τον ΓΙ ανεα·.ττημ<.ον Αληνών, έτ αρμοσμένων άναλέ- 
·,':. ε.: αντον των εκ.άοτοτε ίτχνοντών :>ατάςεων ττερί μ<-
τίολογ:κής κα! ίαόμολογ:κής έρελίΞεως τον Γεν.κον Γραμ- 
ματεως τον ως άνω Π ανεττατημίον.

Ώς Υ'νωττόν. τό τερ! ον τό τταρόν νομθτχέό:θν όοήόημα ττα- 
ρέχετα: ε!ς τονς άτοχωρονντας Γεν. Γραμματείς τον Π ανε- 
ττ:;:ημ:ον Ανηνών. τνμρο>νως ττ.ρός το dtp 5 ρ ον 2C2 τον X. 
3343/19,32 κατά τό ότοίον «1. Ό Γενικός Γραμματείς τον 
Π ν-ετ·.ττημ!ον έχε: όαόμόν κα! μ:τίόν Γεν.κον Γραμματέως 
-‘.:ονρ·;ε·.ον. ·έοαρμοζομενων τών τερ! ρροτανρήτεων τον με- 

τ-λον τών εκάοτοτε ί-χνοντών ό'.ατάρεων ώς κα! τών ϊ’.ατά- 
ρεων τον άρ·ίρον 71 . ..».

Εκ των Ιορνμάτων. ε!ς τά ότοία έτεκτείνοντα: α! ώς άνω 
ϊ:ατάρε':ς ϊέν τνντρέχε: έτ! τον ταρόντος τοίί.άχ.ττον αερ:- 
ττωα'.ς έςαρμογ<ής τον ·έν αχεοίω νόμον. ο:ότ< οί:ε!ς εμτίττει 
τρός τό ταρόν εις τάς ο:ατάρε·.ς ταντας. τλήν τής Ανώ
τατης Σχο/.ής τών Καλών Τεχνών, ντό τής ότοίας έγένετο 
ήμί' ή σχετική τρότα?:ς.

·· -3 _Q.o_^4
Ττό τής Σχολής ταίτης ν ά χθρηγηώή τό ντό τών ?·.α- 

τίρεω·' τον νοα'αχεοέον τροολετόμενον όοήώημα ε-ς τρΠς ■ 3).. : 
τννταρ:ονχονς καν ηη η*-ς κα'· £·-α <ί· Γενικόν -Γραμματέα.

Α! άνα-<εγραμμέ-α Τίΐτώτειί'ε:ς τόν τρο'ντολογιτμόν τής 
Σχολής, έτονς ‘975. εχον ίτο7.ογορ·όή ώατε ,ά εταρκέιονν 
τλήοωο ό·.ά~ τήν χορήγηα:·.· τών οοηνημάτων. μή άταιτονμε- 
νης ανρήτεως τής κρατικής έτ’χορη-ρήτεως τρός τόν οκοτόννη
TOVTOV.

Έν ο'ήε: τών ά/ωτέριο τα :ακαλοίμεν διά τήν ψήφιο
οχεοίω -ό;

Ι".
; Γ. „.

Λνιηνα.ς τή 2 Λνγονοτον 19 ,.<

Οί Γτονργο!
Έτ! τών Οίκονο νικών
Κ ΛΕΒΑΕΤΟΓΛΟΓ

Έτ! τής Έ-άνικής Π αιίειας και Θοηοκενν,άτων
π. ΖΕΠΟΣ

ΣΧΙνΑΙΟΧ ΝΟΜΟΓ,

Περί έτεκτάοεως τών οιατάρεων τώ·^ ταρ. 3. 4 κα! 5 τον 
άρώρον 71 τον X. 5343/1932 «τερ! όργ<· αν νομοί τον Πανε- 
τ’οτημίον Αώηνώ·-» κα! έτ! ετέρων άνωτάτων έκτα’.οενΤ!- 
κών 'Ιορνμάτωνο.

."A?-5pw 1. ...
Α! -:ατάρ·:ς τών ταραγράοων 3, 4 καί 5 τον άρ-Spov 71 

τον Χόμον 5343/1932 «τερ! όργαν.ομον τον Π ανετιοτημίον 
Ανηνώνχ ώς αίτα: τροτοτο:η·νείοα: ίτχνονν. έραρμόζονται
αναλογώς καί. έτ! τών τακτικών'καθηγητών κα! τον Γενικοί 
Γραμματέως τής Άνωτάτης Σχολής τών Καλών Τεχνών κα! 
τών Π ανετ:ττημίων Π ατρών. ΙωαννΚων. Θράκης καί Κρή
της.

"Αρ-ίρον 2. , >

Ή ίοχνς τον ταρόντος άρχετα: άτό τής οημοο:ενοεως αντον 
ό:ά τής Εςημερίόος τής Κνίερνήοεως.

Ιέ- Α-ίήνα:ς οή 2 Αίγονστον 1975 

Οί Γτονργο!
Έτ! τών Οικονομικών 

Ε. ΛΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ
Ετ! τής Εθνικής Π α:οε:ας κα! Θοηοκενμάτων

Π. ΖΕΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Τών ’Γτονργείων Ε5ν:κής Παιοείας καί θοηοκενμάτων κα! 
■Οικονομικών έτ! τον τχεοίον νόμον «τερ! ετεκτάοεως τών 
οιατάρεων τών ταραγράςων 3, 4 καί 5 τον άρ-5ρον 71 
τον Χόμον 5343/1932 «τερ! όργανιομοί τον Π ανετυτημίον 
Λ-νηνών» κα: έτ! ετέρων Άνωτάτων Έκταιόεντιν.ών Ί- 

ορνμάτων».
Έκ τής εφαρμογής τών οιατάρεων τον άνωτέρω οχεοίον 

Χόμον τροκαλείτα: έτηοια όατάνη έκ όραχμών 318.252. xr 
λνομένη ώς άν.ο'Αοί-ό'ως:

1. Λι' ένα τακτικόν καθηγητήν Α.Σ.Κ. Τεχνών μέ 35 
έτη ίτηρετίας τον ώς κ.α-ϊηγητοί:

Βαοικός νιοίός 19.64
Ετιό'έματα 'ν40%—26%) 12.96

Σν-ολον
Μείον κανονιτίεΐρα οννταρις

32.602
26.081

Μηνιαίον ίοή·5ημα · : 6.521
Έτηοια έτιόάρννοις 6.521X12 μήνες 78.252 δρχ.
2. Λι’ ένα τακτικόν καθηγητήν Α.Σ.Κ. Τεχνών μέ 33 

έτη ντήρεοιας τον ώς κα£ηγητοί:'
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 ο


