ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚθΕΣΙΣ
'Επί τοϋ σχέδιου Νόμου <■ Περί Πειθχρχικοϋ
καθηγητών καί ΰσ.ηγητων των Ανώτατων
τ'.κων
Ιδρυμάτων».
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δικα.τ ν . . λειτουργών. ώς ό νομος όριξει». Γο ειρθρον Ν'»
παρ. -4 :-Τί ότι «οί δικα-στικο'. λειτουργοί δν/αντχι να
παυθούν μ-υνον κατόπιν δικαστικής αποοεάσείός ενεκα ποι
νικής καταδίκης ή ενεκα 3; ρέος πειθαρχικού ταρατετώ•αατος λ νόσου ή αναπηρίας ή υπηρεσιακής χ·<επαρκείεις.
βείεαιουμένων καβ ον τρόπον νομος ορι,ει......... ■».
Κατ’ έτ αρμογήν τής ώς ά-ω Συνταγματικής Έπιτε.γής
συνετάγα . -ορόν σχέδιο/ Νόμου εις το άρθρο·/ 1 τοϋ οποί'υ
έτεαοα!'.- . ';·.··:.ται ή ΰπό τοϋ άρθρου 68 παρ. ,ι τοϋ _ν.νταγματοΐ- - -ναμενη -αρχή.--------_
. ____
Λιά
Γ άρθρου 2 συνισταται χάριν τής ενότητες της
κτίσε·-*.· ίν πειθαρχικόν Συμβούλιου έδρεΰυν εις ’Αθήνας
καί 'λ -ήν αρμόδιό-ητα τοϋ όποιου υπάγονται οί κα.θνγηταί
και τς-ηγητα: λ
των Άνωτάτω·' ’Εκπαιδευτικών Ηδρυμά“ίυν τής ; ,;λλ; ; εν άντιθέσπι προς τά μέχρι σήμερον
ΐσ/υ··. υ.1
'
πίστανται τόσα Πειθαρχικά Συμβούλια
οσα σμε-Κν κ '
’Ανώτατα Πνευματικιί Ιδρύματα.
I ς νΰ :;·, οτ· ,.ενον Συμβούλιου εξασφαλίζεται ή πλειούηφία τό.··. ύ.κνττι,.ών λειτουργών ώς τό Σύνταγμα ορίζει.
Τά άο'λρν λ; καί 4 συνεταγησαν συμ.φώνο.ς προς τά επί
ΰικ.-.ντ'.κώ·.· » ιτουργών κρατούντα.
Α:-: τνΐ άρθρου 5 αποδίδεται το άρΟρον 9 παρ. 1 τοϋ Ν.Λ.
74 τής 5/30.9.74 «π ρί πειθαρχικού δικαίου τών δικαστι
κών λειτουργών».
Λιά τοϋ άρθρου 5 προβλέπεται ή εφαρμογή τον διατάξεων
τοϋ άρθρου 326 τοϋ Ν. 53 43 ΐ932-«περί όργανισοιοϋ τοϋ
Πανεπιστημίου Αθηνών» προκεινιέ/ου περί πειθαρνικώέν
αδικημάτων τα οποία επισύρουν την ποινήν τής προσωοινής
παύσεως.
Αιά τοϋ άρθρου 7 παρ. ί τοϋ σχεδίου ποοβλέπεται οτι
πειθαρχική δίωςις ασκείται είτε ΰπό τών Πρυτανικών
V 'ών είτε ΰπό τοϋ ’ Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θοη·..· 7 τ- υ. αποκλείομε, ης τής χϋτεπαγγέλτου διώξεως
λ. Ιυιρχιιιοϋ Συμβουλίου. ός προβλέπεται ΰπό τών
τ _ :.· ..ο'.ον μένων διατάξεων.
Αιά τοϋ ε.εθεου 7 πας. 2 παεέχεται ή δ-νεοτόον- ;·- τύυ
’ νπουργόν μετά γνώμην τής Συγκλήτου ν’ άποφα.σίζη
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/.T70y7I . >'j CV/ΙνίΑΟ'υLLZ*}~s"j w/1 t
.iLG/·
.6)^
καθηκόντων·/ του μέχρις έκδόσεος. τής άποφάσεως ώς προ
βλέπετε.'. ΰπό τοϋ Νόμου 5343 1932 «περί όργιοισμοϋ τοϋ
Πανεπιστημίου ’Αθηνών διά τούς Πρυτάντις» ίπεκττ.νο·;-··/"
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Αιά τοϋ άρθρου ,ίά προβλέπεται όπως εις \ττυς καθηγητάς
παύσεως λαμβάνουν τή ήμισυ τώ·· τακτικών άπο'οχώ ■ των.
Αιά τοϋ άρθρου 9 σκοπείτε:’, ή επί τών καθηγητώ- κπί
ΰστοπ'τώιν απάντων τών ’.ίνω τάτων Έκπσ.ι^ευτ-.κών Ίορυμάτων έ ο αρμογή ενιαίου υύσ.αο'Τ-.κού καί δικονομικοϋ τειθαρχικοϋ δικαίου. πατειργουμένων τών μέχρι σήμερον ΐσχυουσών ειδικών διατάξεων, ιδία δε τών αφορωσών'
Γϊανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης (Π. Α. 17 22.7.195»I ι·>ΕΚ
24S Λ καί άρθρο·/ 1 τής Συντακτικής ΙΙράξεως 72 τής 9
’Οκτωβρίου 1945 ΦΕΚ 249 Λ), εις τό ’Εθνικόν Με~σόβιον Πολυτεχνείο·/ (άρθρ. 15 τοϋ Ν.Λ. 27.3.1923). εις
τό Π ανεπιστήμιον Πατρών (άρθρο» 4 τοϋ Ν.Λ. Π/51
1971). εις τό Παπεπιστήμιο··· ’ ΙΟμν/ινων (άρθρον 44ίτοϋ
Ν.Λ. 746/19/0). τις οήν ’.\··;·πατην Γεωπονικήν Σχολήν
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ΣΧΕΛΙΘΝ ΝοΜωΓ

ΙΊ ε: ί

II ε:να:χ:·/.οϋ Σ.μεοελιεν Κ;>ηγησύν αα·. Γρηγησών
τών Ανωσάτων Ί./ :/ ί.ωτ.·/.ών Ιεεευατων.
“Λ,

Ο: ν.αύηγησ α: καί άσημη:/· .(,.·< V <·>νά" :■·■·· Εν.παιεεοσ:·
αών Ιερεμασαν ίύνανσα: νά παευνύ/ μό·ν> ΐνϊ/.α ποινικής
αασαεί/.η; ή ΐαρέις π··.ύαρχικού πα;απτών —.
όσσυ ή
αναπηρίας ή ύπηρεειακή; ά·/ϊπαρ·/.ε:α:
•.αώ.®. ντ^ςάσεως
τεϋ ε:ά τοϋ παρόντος νόμου προο’/.επομενου Συκέου/.ίω καί ύπό
σάς κατωτέρω κα-ύοριζομί-α; προύπονέτεις. -■ ·
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Το κατά τό- παεόντα νο/.θν Συυ,ίουλιον άποτ ύ| t“i: ε/. των
V
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Π εεέι:
τής Έεικρατείαπ: ν τοϋ Άρεΐου
Πάγου, τού ςϋ-.εγκτκοΰ Συνεορίου. τής Άκ { λας Αύηνών καί τοϋ
ρυτάνιας ή τ:·ύ έπέχοντος ύί (
-.υτάνεω;
τοϋ Ανώτατου’ Εκπα:είυτ:κυϋ Ιορύ/ατος. ε:ε.:<ε' 'ποιον ά-.ή
κε: ό έγκαλούμενος. Τά' ν ίλη τ:7 Σ.υ.όευλίου ί/ περιπτώτε:
απουσίας ή κωλύματος άναπλησο :α υτο τών νομίμων άνα
πληρωτών των. Χρέη γραμμα·"έως :θυ Συ,υόουλίου ασκεί ό
J ραυ /ατευς τού Συμόου/.ιου τής Επικράτειας .ή τούτου κωλυομένου ό νόμιμο; αναπληρωτής του. Έ. περίπτώσει άσκή
τέως πειΰαρχικής ειώσ εως κατά καύη ·ητοϋ
ή ΰσηγητεύ
Ανώτατου Έκπαιοευτικοΰ ’Ιϊεϋματος. τό Συμεοϋλιον ασκεί
άρμοίιότητας 11 :ι·υ αεχκοΰ Συυόευλίευ.
Τή
Σ.υεεύλιο·
έεριύε: έν Άνήναις.
“Λε-ϋρον 3.
Οί καίηγητα: καί ϋσηγηταί -ών Ανω.άτων λ
κών Ιορυμάτων παύονται ΰποχεεωτικώ; έ.εκα κατα:
οϋς λόγους κα. οί εικαστικοί λειτουργοί. Η σχετική ·:.
κή άπόςασις πέυπεται αμελλητί ΰπό τοϋ Γπ-υυργεϋ Εννιά ·.Ιίαιο.τίας καί 6)ρησκευμάτων ή τοϋ ΓΙ ευτά/εως. εις το σι ..
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Αρ-άρεν 4. ι
1.
Ο! κανηγηταί και ύετγηται τών Α··ωτ τη .·. Εκπα.εευ
τικών Ίίρυυάτων παύονται επίσης α' εάν κώ^- ησα
τικώς ή πνεύματικώς ανίκανο: οιά τό ύ.εισ- j ni.
προϋπονέσεις καί οί εικαστικοί λειτουργοί κα-ί
εα·/ έ-·
κνύουν άνεπάρκειαν πεει τήν έκπλήρυσ: · τώ> κα ν · ν ό·. ' ·
των.
2: Επί τών περί ών ή προηγούμενη παράγρασος λόγων
παϋσεωσ άπορασιξει τό κατά τό ά'ρύεον 2 τοϋ, παρόντος Συ μ-,
σου/.ιον είτε τή ίεια αιτήσει τοϋ καύηγητοϋ ή ϋσηγητοΰ είτε
τή αιτήσει τεϋ Πρύτανεως ή σεΰ έπέχεν.ες νέσε·/ ΓΙρυτάνειοσ ή τών νομίμων αυτών αναπληρωτών είτε, τή αιτήσει τεϋ
Υπουργού Ίνάνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
“ApS: ον 5.
Ή πε:·ναρχική ποινν

-ή,;

■ στικής παϋσεως έπιίάλλεται
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Αρθρον ο της υπ αριθ. 3/1974 Συντακτικής Πράξεως.

^ ?α·τε^γ εκ^·δομεναι κατ εφαρμογτην -των διατάξεων της
παρούσης η τοΰ κατ αρθρον 4 αυτής έκδοθησομένου Νομο-

3. Ασκ.ηΔείσχ: πρόσφυγα: ή αιτήσεις άκυρωσεως εν εκ.κρεμοδικία τελούσα-., εις οϊονδήποτε στάδιον τής διαδικα
σίας εϋρισκόμεναι κατά την ένχρξιν ισχύος. τού παρόντος,
συζηττοϋνται ή έπ.ανασυξητσϋντα,ι. αίροαμένοιυ τού άπχρχ/.έκτου.
'Αρθρον 3.

1. ’Αρχιερείς έξελύόντες
τής ενεργού ύπηρεσίχς κατ'
εφαρμογήν
τών
διατάξεων
τού
άρθρου 1
τής ύπ/ άρ-.·ύ.
τιθεμένους όρους καί προϋποθέσεις.
ΛΣΤ/1968 Συντακτικής Πράξεως. «περί χρόνου άποχω3. Αρθρον 2 τής υτ: κριθ. 7/1974 Συντακτικής πράξεως.
ρήσεως Μητροπολιτών έκ τής δέσεως και υποχρεωτικής εν
μοναϊς διαβ-.ώσεως Σχολαζόντων» ή συνέπεια καταδίκης δυ
’Αρχιερείς οίτινες^δι’ ένεργειών καί έκδηλώσεών των διαταράσσουν τήν ειρήνην καί ενότητα τής Εκκλησίας, δύνανται νάμει τών διατάξεων τού Α.Ν. 214/1907, ήτις έξηφχν,ίσύη
ύπό -δεύτεροία-ύμιού Συνοδικού Δικαστηρίου κατ' εφαρμογήν
νά κηρύσσωνται έκπτωτοι τοΰ ’Αρχιερατικού θρόνου αυτών,
δι’ άποφάσεως τής κατά τάς διατάξεις τής ΰπ’ άριθ. 3/1974 τών διατάξεων τού Ν.Λ. 87/1974. ή έξχναγκ.ασύέ-ντες εις
Σ.Π. ως αυτή συμπληροϋται διά τής παρούσης, Πέρας Συ ταραίτησιν δι’ άσκήσεως ψυχολογικής δίας ή ταραιτη-ύεντες
νόδου τής 'Ιεραρχίας τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, λαμβα- διά δυσμενή έν γένει καί μή δεδικαιολογημενην μεταχείρισιν
νομένης διά πλειοψηοίας τών 2/3 τών παρόντων μελών αυτής.
ή καί ένεκα επεμβάσεων τής Διοικήσεως εις τήν έκτέλεσιν
'Η άπόφασις αυτή έκτελεϊται άμα τή δημοσιεύσει της διά
τών καθηκόντων των κατά το από 21 Απριλίου 1967 μέχρι
δς Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, μή ύττοκειμένη εις έ'νδι>^&_>^οαί 23 Ιουλίου 1974 χρονικόν διάστημα, δύνα/ται νά αίτήμέσον ή προσφυγήν ενώπιον πάσης ’Εκκλησιαστικής ή σωνται την επαναφοράν αυτών
εις την ενεργόν υπηρεσναν
Πολιτειακής ’Αρχής ή Δικαστηρίου.
ενός μηνός άπό τής
τή: tvxpεντος ανατρεπτικής προ-ύεσμίας όνος
φεως ισχύος τού παρόντος.
4. "Αρθρον 4 τής ΰπ’ άριθ. 7/1974 Συντακτικής Πράξεως.
Τό αρθρον 5 τής ύπ’ άριθ. 3/19/4 Σ.Π, έχει εφαρμογήν
καί έπί τών Πράξεων
τών---------έκδιδομένων
κατ’ --ι—rr-iT
εφαρμογήν τής
-,.---- ·—·
,-------------· τ=
παρούσης ώς καίι επί ποάζεων έκδοθεισών'ήΉδοθήσομένων
κατ’ εφαρμογήν τοΰ Ν.Λ. 411/1974.
5. "Αρθρον 1 τής ΛΣΤ/1968 Συντακτικής Πράξεως.
’Αρχιερείς κατέχοντες τήν θέσιν Μητροπολίτου έν τή
’Εκκλησία τής Ελλάδος, άποχώ ‘,οΰσαν αύτοδικαίως άπό
τής θέσεως ταύτης έφ’ όσον συνεπληΟωσαν τεσσαρακονταετίαν
έν τή 'Ιερωσύνη, καί τριακονταετίαν έν τώ βαθμώ τοΰ ’Επι
σκόπου.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί άρσεως τού διά τών Συντακτικών Πράξεων 3/1974
καί 7/1974 ύεσπισύφντος άπαρα:έκτου καί σερί τής πα
ροχής δυνατότητες όταν αφοράς εις τήν ενεργόν άσκητιν
τών κα-5-ηκόντων παραιτηύέντων ή έξελ-όόντων τής ύπη
ρεσίχς ‘Αρχιερέων.
"Ap-Spcv 1.
"Αρσις τού άπχρχδέκ.του.
Αίρεται τό άπαράδεκτον άσκήσεως αιτήσεων άκυρωσεως
ή προσφυγών ενώπιον τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, το
προίλεπόμενον ύπό τών διατάξεων:
α) Τού άρύρου δ τής ύπ’ άρι-ό. 3/1974 Συντακτικής
Πράξεως «περί εκλογής προκαθημένου έν τή Εκκλησία
τής Ελλάδος καί άποκαταστάσεως έν γένει τής έν αυτή
Κα/ονικ.ής Τάξεως».
β) Τών άρύρων 2 και 4 τής ύπ' άρι-5. 7/1974 Συντακτι
κής Πράξεως «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής
ύπ' άρι-S. 3/1974 Συντακτικής Πράξεως κλπ.».
"Αρθρον 2.
1. Κατά πράξεων ή αποφάσεων έκδούεισών κατά τας διατάξεις τών εν τω προηγούμενα) α σύρω μνημονευόμενων Συντακτικών Πράξεων, κατά τών όποιων δέν ήσκήύησαν -πρό
σφυγα: ή αιτήσεις άκυρωσεως ενώπιον τού Συμβουλίου τής
Επικράτειας, λόγω τού ισχύοντος τότε άπαραδέκτου. ή προνεσμία άσκήσεως τούτων άρχεται άπό τής ένάρξ-εως ισχύος
τού παρόντος.
2. Τό δικαίωμα τή: άσκ.ήσεως τών ώς άνω ένδικων μέσων
παρέχεται και εις τήν περίπτωσιν κα-S’ ήν ήσκήύησα/ μέν
τούτα, άλλ’ άπερρίφ-ύησα/ λόγω τοΰ διά τών κατά τό- πρσηγούμενον άρύρον διατάξεων -όεσπ-.σύ-έντος άπαραδέκτου.

2. Ή αϊτησις υποβάλλεται εις τήν Διαρκή Ίεράν Σύνο
δον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ήτις μετ’ έκτίμησιν τών
κανονικών προϋποθέσεων, τών
έν γένει συνύηκών καί τών
·»
,
- ,«
λ°7ήν

ασκησε-ως

της -νυχο/.ογικης

βίας η _ και-των αίτιων.

°™ια ήτή70ν «‘C "ήν ν-^τά περίπτωσ-.ν -υποβολήν τής πα~
ραιτησεως, αποφαινεται ητιο/.ογημενως περί της επαναφο
ράς ή μή τού αίτευμένου εις τήν ενεργόν άσκησεν τών καθη
κόντων τοΰ άρχιερέως.
Άρύρ-ον 4.
1. ’Em περιπτώσειΐ επαναφοράς τών περί ών τό προηγού
μενο-/ άρ-Spov αρχιερέων εις τήν ενεργόν -υπηρεσίαν ή Διαρ
κής Ιερά Σύνοδος κΧ-άορίζει έλευύέρως κ.αι άνευ δεσμ&ύσεως έκ τίνος τών κειμένων διατάξεων' ή τύπου τήν έν τή
Έκ.κ.λησία -ύέσιν ή ν.ατάστασιν τοΰ επανερχόμενου άρχιερέως, επιτρεπόμενης διά μόνον τον σκοπόν τούτον τής κατ'
έξαίρεσιν άνασυστάσεως μητροπό/.εων ή κ.αί κανονικής κατατμήσεως υφισταμένων καί δημιουργίας, προσωρινών νέων
διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων τή προτάσει τοΰ
Υπουργού Έύν.κής Π αιδείας καί Θρησκευμάτων μετ’ είσήγησ-.ν τής Διαρκούς Ιερός Συνόδου.
2. Τά έν τή προηγούμενη παραγράφω οριζόμενα- δύνα/ται
νά έφχρμοσ-όοϋν ύπό τής Διαρκούς 'Ιερός Συνόδου κ.αι έπί
τών κ.ατεχόντων νρόνους. έξ ών άπεμακ.ρύνψησα/ οι τυχόν
δικ.αιω-όησόμενο: έκ. τών άσκησα/των τά έν άρύρω 2 τού πα
ρόντος ένδικα μέσα αρχιερείς.
3. Ή κατά τ’ ανωτέρω τακ.τοποίησις ένεργείτα: μετ' είσήγησιν τής Διαρκούς Ίεράς Συνόδου διά Πρ. Διατάγματος
έκ.διδομένου τή προτάσει τού Υπουργού Έ-όνικ.ής Παιδείας
καί Θρησκευμάτων. Ή είσήγησ-.ς αΰτη τής Διαρκ.οϋς Ιερός
Συνόδου προς τόν Υπουργόν Έύνικής Παιδείας κ.αι Θρησκευ
μάτων δέον νά άποστα/.ή εντός μηνός άπό τής λήψεως τής
ίό 7.0'Ζ' CCCT «
4. Αί έπί τή βάσει τών διατάξεων τών άρ-όρων 1. 3 κ.αί 4
τοΰ παρόντος Νόμου λαμβανόμεναι άποφάσεις οϋδεμίαν συνε
πάγονται μεταβολήν εις τήν σύνύεσιν τών διοικ.ητικ.ών κ.αί
-δικαστικών οργάνων τής Εκκλησίας τής Ελλάδος κατά τήν
νέα/ συνοδικήν περίοδον 1975—1976.
"Αρ-όρον 5.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άσχετα: άπό τής δημοσιεύσει!)ς του
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άύήναις τή 5 Νοεμβ.ρίου 1975
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Ό έπί τής Έόνικής II αιδείας και Θρησκευμάτων
’Υπουργός
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