ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
'Βει τού σχεδίου Νόμου' «χερί καδ ορισμού τού ύψους τής
έχιχορηγήσεως χρός τήν 'Ιεράν Σύνοδον τής ’Εκκλησίας
τής Ελλάδος, δια τήν όντιμετώχισιν δαχχ;ών λειτουργίας
τών Σχολείων Εκκλησιαστικής Έκχαιδεύσεως».

.

2. Προς τον σκοχόν τούτον ή διαρκής 'Ιερά Σύνοδος τής
Εκκλησίας τής 'Ελλάδος έχιχορηγεϊται κατ’ έτος έκ τού
Κρατικού Προϋπολογισμού, διά τού εις τούτον έγγραφέντος
κατά το οίκον, έτος 1971 χοσού τών 10.000.000 δραχμών.
3. Έχειδή όμως το έν λόγω χοσόν άχεδείχδη’ άνεχαρκές,
χαρέχεται εις τήν Διαρκή Ίεράν Σύνοδον συμχληρωματική
κατ’ έτος έχιχορήγησις, ήτις διά τήν χρονικήν χερίοδον
1972—1975 άνήλδε συνσλικώς εις τά εξής χοσά r'
α) Διά

τό οίκον, έτος 1972 εις δρχ. 16.000.000

β)
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»
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»
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»

15.000.000

4. Κατά τούτα, δοδέντος ότι ή καδορισδείσα χρό χενταετίας σχεδόν χίστωσις τών 10.000.000 δεν έχαρκεί νά κά
λυψη τάς δμχάνας λειτουργίας τών έν χρ:κε:μένω σχολείων
Εκκλησιαστικής Έκχαιδεύσεως, ώς άχοδεικνύεται καί έκ τών
έκάστοτε μέχρι τούδε χορηγούμενων καδ’ ΰχέρδασιν συμχληρωματικών χοσών, καδίσταται χροφανής ή άνάγκη όχως το
χρόδλημχ ά*; τ ιμε τωχισδή εΰδέως διά τής «ναχροσ αρμογής τής
έν λόγω έχιχορηγήσεως χρός τάς σημερινός συνδήκζς.
'5. Οΰτω διά τής χσραγρ. 1 τού άρ-δρεί* 1 τα;· χαρόντος,
τό ύψος τής έχιχορηγήσεως τούτης καδορίζεται κατά τά ση
μερινά δεδομένα εις 25.000.000 βασικώς, διά δέ τής χαρ. 2
τού χυτού άρδρου χαρέχεται έξουσιοδότησις αύξομειώσεων αυ
τής διά κοινών άχοφάσεων τών Ύχουργών Έδνικής Πααδείας καί θρησκευμάτων καί Οικονομικών.
Ύχοδάλλιοντες το χορόν σχέδισν Νόμου ύχό τήν κμίσιν τής
Βουλής, έχομεν τήν τιμή; νά χαρακαλέσωμεν διά τήν έχιψήφισιν χυτού.
’Εν Άδήναις τή 21-Μαΐου 1976

Άρδρον

1.

1. Ή, κατά τάς διατάξεις τού άρδρου 7 τού Ν.Δ. 876/
1971 «χερί ύχαγωγής τής Δημοσίας Εκκλησιαστικής Έκχαιδεύσεως εις τή; ’Εκκλησίαν τής Ελλάδος καί άλλων
τινών συναφών διατάξεων» χαρεχομενη εις τήν Διαρκή Ιε
ρά-; Σύνοδον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος έτησία κρατική έχιλ°Ρ1ί7Τ33''·ί κχδορίζεται. αχό τοΰ έτους 1976. εις δρ αχμάς
είκοσοχέντε έκατομμύρια (25.000.000).
2. Διά κοινής άχοφάσεως τών Ύχουργών Έδνικής Παι
δείας καί θρησκευμάτων καί Οικονομικών, δύναται ή έχιχορήγησις χύτη νά χύξοαειούται άναλόγως τών έκάστοτε αναγ
κών τής ’Εκκλησιαστικής Έκχαιδεύσεως.
'Αρδρον 2.
Ή ισχύς τού χαρό-;τος Νόμου άρχεται άχο τής δημοσιεύσεως αύτού διά τής Έφημερίδος τής Κυίερνήσεως.
Έν Άδήναις τή 21 Μαΐου 1976
Οί Ύχουργοί
Έδν. Π αιδείας καί θρησκευμάτων
Γ. ΡΑΛΛΗΣ ‘

1θ

-

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Τής χαραγράφου 3 τού άρδρου 75 τοΰ Συντάγματος, έχί τού
σχεδίου Νόμου κχερί κχδορισμού τού ύψους τής έχιχορηγή
σεως χρός τήν Ιερόν Σύνοδον τής ’Εκκλησίας τής Ελλά
δος, διά τήν άντιμετώχισιν δαχανών λειτουργίας τών Σχο
λείων Εκκλησιαστικής Έκχαιδεύσεως».
Ή έκ τού Νομοσχεδίου τούτου χροκαλουμένη δαχάνη άνέρχεται εις (25.000.C39) δρχ. καί δ-ά καλυφδή κατά μέν τό
χοσόν τών δέκα έκατομμυρίων (10.000.000) έκ τής έν τώ
Κρατικώ χροϋχολογισμώ έγγεγραμμένης ΰχό φορέα 640 καί
Κ.Α.Ε. 2296 ίσοχόσου χιστώσεως. κατά δέ τό ΰχόλοιχσ; τοιοΰτον τών (15.000.000) έκ τής ωσαύτως έν τώ Κρατικώ Προϋχολογισμώ έγγεγραμμένης ΰχό φορέα 115 χιστώσεως.
Έν Άδήναις τή 21 Μαίου 1976
Οί Ύχουργοί

Οί Ύχουργοί
Έ3·ν. Π αϋδείας καί θρησκευμάτων
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

3-16-Η

Περί καδ ορισμού τού ύψους τής έχιχορηγήσεως χρός τήν
Ιερόν Σύνοδον τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, διά τήν
όντιμετώχισιν δαχανών λειτουργίας τών Σχολείων ’Εκκλη
σιαστικής Έκχαιδεύσεως.

Ζ7οος τ),>■ Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Κατόχιν τής ΰχαγωγής, τής Δημοσίας Εκκλησιαστικής
Έκχαιδεύσεως εις τήν Εκκλησίαν τής 'Ελλάδος, χατά τάς
διατάξεις τοΰ ΝΛ. 876/71, αί χάσης φύσεως δαχάναι όργανώσεως καί λειτουργίας τών εις τήν αρμοδιότητα ταυτης
ύχαχδεισών ’Εκκλησιαστικών Σχολών, εξαιρούμενων τών
άναφερομένων εις τήν μισθοδοσίαν τοΰ Εκπαιδευτικού Προσω
πικού χυτών τού έχοντος τήν δημοσιούχαλληλικήν ιδιότητα,
άνελήφδησαν ΰχό τής Εκκλησίας.

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Οικοδομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΓΓΟΓΛΟΓ

Έδν. Πατδείας καί θρησκευμάτων
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Οικονομικών Ε. ΔΕΒΛΕΓΓΟΓΛΟΓ

