προσωπικού παρά τή Δημοσία Κατώτερα Τεχνική Σχολή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Καβάλας».
(
·
, ,
1. Ή έτησία έκ τού ώς ανω σχεσιου Νομού προκαλουμενη
δαπάνη, άνερχομένη εις δραχμάς 203.000 αναλύεται ως κ^
τωΔι:
α) 1X7.500X14 μην. = 105.000
&) 1X7.000X14 » = 98.000
203.000

τοΰ σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως Δέσεων Βοηύητικ.ο7
Προσωπικού είς την Δημοσίαν Κατωτέραν Τεχνικήν Σχο
λήν Καβάλας».
Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Διά τού Or" όψεν σχεδίου Νόμου, προβλεπεται ή σό?"2"
— ; είς την Δημοσίαν Κατωτέραν Τεχνικήν Σχολήν Κ α β άλ α ς,
δΰο ’2) Δέσεων υπαλλήλων βοηθητικού προσωπικού, πληρουυ,ενω'ν ά προσωπικού προσλαμίανομένου έπί σχέσει ιδιωτικοί
c\κ2ίου αορίστου χρονου. At Δεσεις αΰται κ.αταλαμβανονται ΰ^ό
-ών ΰπηοετούντων εις την τέως ιδιωτικήν Τεχνικήν Σχολήν
Κ2δάλ2ς «Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» δυο διοικητικών ΰπαλλήλων,
καταργούνται δέ άμα τή κα·3’ οίονδήποτε τρόπον. αποχώρησε»
αυτών εκ τής υπηρεσίας.
>
2. Η εκοοσις τοΰ ώς ανω Νομού κρινεται αναγκαία ^προς
τακτοποίησιν τών ώς, άνω δυο υπάλληλων. οο-υεντος, ο.ι ο
Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος Καβάλας «Ο Π1ΘΑΓΟΡΑΣ» κα
τά τήν ύτ' αϋτοΰ γιενομένην δωρεάν παραχωρησιν ττρος τό Δη
μόσιον τοΰ Διδακτηρίου καί μηχανικού εξοπλισμού τής Σχο
λής, έξέφρασε τήν τταράκλησιν όπως προστατευ-ίή τό 2ioixtjτικόν προσωπικόν τής Σχολής.
Έν ΆΔήναις τή 10 Ιουλίου 19 *6
—
Οι Υπουργοί
Οικονομικών
Π.οοεδοίας Κυβεονήσεως
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ

Ή ώς άνω έτησία δαπάνη διά τάς δύο δέσεις άντίσταΔμί*
ζεται έκ τής προκυπτούσης οικονομίας, λόγω μή πληρώσεως
ίσαρίΔμων τακτικών Δέσιεων.
2. Ή έκ τής έφ’ άπαξ καταβολής άναδρομικώς δεδουλέι^
μένων_μισΔών δαπάνη μέχρι 31.12.75 Δά άνελΔη περίπου εις
τό ποσόν τών τετρακοσίων τεσσαράκοντα τριών χιλιάδων διακοσίων πεντήκοτα δραχμών (443.250).
Ή δαπάνη αυτή Δά άντιμετωπισΔή διά μεταφοράς ίσου πο
σού έκ τού Κ.Α. 0211 εις τον Κ.Α. 0212 τού Φ. 40—/20,
δεδομένου ότι εις τόν προϋπολογισμόν έξόδων τρέχοντος οικο
νομικού έτους 1976 προεβλέφΔη πίστωσις διά διορισμόν άπό
τής ένάρξεως τοΰ τρέχοντος έτους 1976 υπέρ έξακοσιων πεν-^
τήκοντα έκπαιδευτικών εις Δημοσίας Κατωτέρας Έπαγγελ-'
ματικάς Σχολάς παραγματοποιηΔεντων μέχρι τούδε έναντι
τούτων τετρακοσίων έβδομήκον.τχ (470)- περίπου.------------ —
Έν ΆΔήν-αις τή 24 Ιουλίου 1976
Οί 'Υπουργοί
Ευ5ν. Παιδεί ας καί θρησκ/,των
Οικονομικών.
ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

’Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ

’Αρι$. 39/8/79
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

-

ΕΚΘΕΣΙΣ

’

Περί συστάσεως Δέσεων βοηθητικού Προσωπικού εις τήν Δη-'
μοσίαν Κατωτέραν Τεχνικήν Σχολήν Καβάλας.
ΆρΔρον μόνον.
ί. Συνιστώνται εις τήν Δημοσίαν Κατωτέραν Τεχνικήν Σχο
λήν Καβάλας δυο (2) -δέσεις υπαλλήλων βοηθητικού πρόσω-'
πικού πληροΰμεναι διά προσωπικού προσλαμβανόμενου έπί σχέδει έργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Α! Δέσεις'
αυται καταλαμβάνονται ΰπό τών ΰπηρετουντων εις τήν τέως
’Ιδιωτικήν Τεχνικήν Σχολήν Καβάλας «Ο Πυθαγόρας»,
διοικητικών υπαλλήλων, καταργούνται δέ άμα τή καΔ’ οίον-Ι
δήποτε τρόπον αποχωρήσει αυτών έκ τής υπηρεσίας.
2. Ή αμοιβή τού προσωπικού τούτου καΔορίζεται διά κοι
νής άποφάσεώς τών Υπουργών ’Ε-5νικής Παιδείας καί θρη-'
ίκευμάτων καί Οικονομικών έπί τή βάσίει τού χρόνου υπηρε
σίας των άπό τής προσλήψεώς των εις τήν ’Ιδιωτικήν Τε
χνικήν Σχολήν Καβάλας «Ό ΠυΔογόρας» καί καταβάλλε
ται άφ’ ής προσφέρει , τάς υπηρεσίας του εις τήν Δημοσίαν1
Κατωτέραν Τεχνικήν Σχολήν Καβάλας.
3. Μέχρι τής κ<αΔ' οίονδήποτε τρόπον άποχωρήσεως τού-1
των έκ τής υπηρεσίας παραμένουν κεναί ισάριθμοι δέσεις τού
κλάδου Β6 γραφέων τών προβλίεπομένων ΰπό τών άρΔρων 17
και 18 τού Ν.Δ. 580/1970 «περί τού έποπτικοΰ, έκπταιδευσικοΰ, βοηΔητικοΰ έργαστηριακοΰ, διοικητικού καί βοηβητικοΰ
προσωπικού τών Κατωτέρων καί Μέσων Επαγγελματικών1
Σχολών καί τινών οργανωτικών διατάξεων».
Έν ΆΔηναις τή 10 ’Ιουλίου 1976
0ί Υπουργοί
Προεδρίας Κυβερνήσεως
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ
ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
ΈΔνικής Παιδείας καί θσησκευαάτων
-ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
*
(αρΔρον 75 παραγρ. 3 τοΰ Συντάγματος)
Επι του Σχεδίου Νόμου τού 'Υπουργείου Έ-ίνικής Παιδίείας
και θρησκευμάτων «πέρα συστάσεως Δέσεων βοηύητικοΰ

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρΔρον 75—παράγρ.
1 τού Συντάγματος) έπί τού σχεδίου Νόμου τού 'Υπουρ
γείου Έΰνικής Παιδείας «περί συστάσεως δέσεων βοηθη
τικού προσωπικού παρά τή Δημοσίι^ Κατώτερα Τεχνική
Σχολή Καβάλας».
Διά τών διατάξεων τοΰ άρΔρου μόνου τού ώς άνωτέρω νο»
μοσχεδίου συνιστώνται παρά τή Δημοσία Κατώτερα Τεχνική
Σχολή Καβάλας, δύο (2) Δέσεις υπαλλήλων βοηΔητικοΰ προ
σωπικού, έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου άορίστου χρό
νου, αιτινες καταλαμβάνονται υπό ΰπηρετουντων, παρά τή
τέως ιδιωτική Σχολή Καβάλας «Ό Πυθαγόρας», διοικήτιίκών ΰπαλλήλων, καταργοΰνται δε άμα τή καΔ’ οίονδήποτε
τρόπον άποχωρήσει αυτών έκ τής υπηρεσίας.
Μέχρι ς άποχωρήσεως τών άνωτέρω υπαλλήλων παραμέ
νουν κεναί ίσάρι-Δμοι Δέσεις τού Κλάδου Β6 Γραφέων έκ τών'
προβλεπομένων ΰπό τών άρΔρων 17 καί 18 τού Ν.Δ. 580/70
«περί τοΰ έποπτικοΰ, έκπαιδευτικού, βοηθητικού έργαστηριακοΰ, διοικητικού κ-λπ. προσωπικού τών Κατωτέρων καί ΜέσωνΈπαγγελματικών Σχολών».
Η αμοιβή τοΰ έν λογω προσωπικού καθορίζεται διά κοινής·1
άποφάσεώς τών 'Υπουργών Παιδείας κ«αί Οικονομικών καΓ
καταβάλλεται, αφ’ ης τούτο προσφέρει τάς υπηρεσίας του είς
τήν Δημοσίαν Κατωτέραν Τεχνικήν ,Σχολήν Καβάλας.
Έκ τούτου, δεν προκαλεϊται νέα δαπάνη τού Κρατικού
Προϋπολογισμού, διά τόν άπό τής ισχύος τού νομοσχεδίου μαί"
έφεξής χρόνον, καΔ’ όσον ή έκ δραχ. 200.000, περίπου, έτη
ξίως, έπιίάρυνσις έκ τής συσηάσεως τών δύο ζέσεων, άντι-'
σταθμίζεται έκ τής οικονομίας λόγω μή πληρώσεως ίσαρίνΐμων τακτικών Δέσεων, προβλεπομένων ΰπό τού ΝΔ. 580/
1970, προκαλαίται όμως έφ’ άπαξ τοιαύτη δραχ. 450.000
ότεριπου, διά τήν καταβολήν, άναδρομικώς, δεδουλευμένων'
μισΔών, ήτοι άπό 28/2/1972 (άφ’ ής έπαυσεν ή μισθοδο
σία παρά τής τ>έως ιδιωτικής Σχολής ιςΌ Πυθαγόρας»)1
13.9.1972 δια τον ενα τών ώς άνω ΰπαλλήλων, άποχω•’ρήσαντα τής υπηρεσίας καί μέχρι τής ένάρξεως τής ισχύος"
τού Νομοσχεδίου διά τόν έτερον.
Έν Ά·3ήναις ·τή 19 Φεβρουάριου 1976
-

. Ό Γεν. Διεολυτής
NIK. ΒΛΛΗΣ

~· - j . ;
Γ " *■

—

παρχγρ.3 της ύπ’ άριθ. 281/20-12-1966 Π.Τ.Σ. κλπ.»
προβλ.επόμενα διά τούτους επιδόματα. Διά την παροχήν
της προσαυξήσεως πενταετιών λαμβάνονται ύπ’ δψιν άπό
1ης Ιουλίου 1968 καί ή πρρϋπηρεσία ώς ίεροδιακόνων.
"Αρθρον 2.
1. Έν περιπτώσει κατατάξεως τοϋ εφημερίου εις άνωτέραν μισθολογικήν Κατηγορίαν, λόγω άποκτήσεως των
διά ταύτην όριζομένων άνωτέρων προσόντων, ό εφημέριος
κατατάσσεται εις τον εισαγωγικόν μισθόν της άνωτέρας
ταύτης Κατηγορίας. "Αν όμως κέκτηται βασικόν μισθόν
άνώτερον τοϋ εισαγωγικού τούτου μισθού της άνωτέρας
μισθολογικής Κατηγορίας, κατατάσσεται μέ τον ον κέκτηται
μισθόν, τοϋ έν αύτώ ήδη διανυθέντος χρόνου συνυπολογιζομένου.
2. Ή κατά τό παρόν άρθρον κατάταξις έφημερίου διενεργεϊται κατά την υπό των παραγράφων 4 καί δ τοϋ προη
γουμένου άρθρου προβλεπομένην διαδικασίαν.

2

—

χρεώσεών των καί πάν συναφές θέμα, έκδοθήσεται -άπόφασις τοϋ 'Υπουργού Έθνικ.ής Παιδείας καί Θρησκευμάτων,
τή προτάσει τοϋ Δ.Σ. τοϋ ώς άνω Ταμείου.
"Αρθρον 7.
Διά Β. Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τών έπί τής
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί έπί τών Οικονο
μικών 'Υπουργών, καθορισθήσετκι πάσα λεπτομέρεια έν
σχέσει μέ τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος Α. Νόμου.
"Αρθρον 8.
'Η ισχύς τοϋ' παρόντος Α.Ν. άρχεται άπό 1-7-1968.
Έν Άθήναις τή 22 ’Ιουλίου 1968

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
ΐ”
1
Περί άνχϊιχίαόμίσεως Έφημερίων πτυχιούχων Θεολογίας.

"Αρθρον 3.
1. ’Εφημέριοι υπαγόμενοι εις τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν.
536/1945, έχοντες προϋπηρεσίαν κληρικού εις έφημεριακάς
θέσεις ελληνορθόδοξων ιερών Ναών Κοινοτήτων ή 'Ιδρυ
μάτων της αλλοδαπής συνυπολογίζουσι ταύτην διά τήν
“κατά τό άρθρον- 1—τοϋ- παρόντος Α.Ν. διαβάθμισίν -των.
2. Τήν ώς κληρικών τοιαύτην προϋπηρεσίαν δύνανται ν’
άναγνωρίσωσιν εις τό Τ.Α.Κ.Ε. κατά τά δ/ άποφάσεως
τοϋ 'Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τή
προτάσει τοϊΕΔ.Σ. αύτοϋ όρισθησόμενα.
3. Αΐ διαίεξεις τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος άρθρου
έχουσιν έφαρμογήν καί επί τών έφημερίων τής ορθοδόξου
Εκκλησίας τής Ελλάδος, έχόντων προϋττηρεσίαν κληρικού
είς τό Δημόσιον ή εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή ’Ιδιωτι
κού Δικαίου.'Ωσαύτως έφημέριοι Νομικών Προσώπων Δη
μοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου συνυπολογίζουσι πάσαν προϋ
ττηρεσίαν των ώς κληρικών διά τήν κατά τον παρόντα Νόμον
καί κατά τό άρθρον 13 τοϋ Ν.Δ. 3097/1954, ώς,ισχύει,
διαβάθμισίν των.
"Αρθρον 4.
Αί διατάξεις τών άρθρων 1 έως 3 τοϋ παρόντος Α.Ν.
δύνανται, κοινή άποφάσει τών 'Υπουργών "Εθνικής Παιδείας
καί Θρησκευμάτων καί Οικονομικών καί τοϋ κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού μετά πρότασιν τής 'Ιερας Συνόδου
καί τοϋ άρμοδίου ’Οργάνου, νά έπεκτείνώνται, έν όλω ή έν
μέρει, καί έπί τών έφημερίων ’Οργανισμών, 'Ιδρυμάτων ή
Συλλόγων έν γένει διατηρούντων ιερόν Ναόν είς βάρος τοϋ
προϋπολογισμού τούτων καί έφ’ όσον εχουσι τήν οικονομι
κήν δυνατότητα.
"Αρθρον 5.
Ή κατά τήν παράγρ. 2 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 536/45
ώς νϋν ισχύει προβλεπομένη εισφορά έξ 25 % έπί τών ακα
θαρίστων εισπράξεων τών ένοριακών Ναών, συναδελφικών
καί ύπό ειδικών νόμων διεπομένων Ναών, υπέρ τοϋ παρά τή
Δημοσία Ληψοδοσία τηρουμένου χρηματιστικοΰ λογαριασμού
«Κεφάλαια προς πληρωμήν μισθών Έφημεριακοϋ Κλήρου»,
είς όσους έξ αυτών εχουσι ακαθάριστα έτήσια έσοδα πλέον
τών-είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, αυξάνεται άπό 1ης
’Ιουλίου 196S είς 35 %, περιοριζομένου τοϋ διά τήν κάλυψιν
τών δαπανών τών Ναών ποσοστού έκ τών άνωτέρω εισπρά
ξεων άπό 56% είς 46%.
" "Αρθρον 6.
Οί κατά τό άρθρον 1 τοϋ παρόντος εφημέριοι έγγράφονται’
ώς μέτοχοι είς το Ταμεΐον ’Αρωγής 'Υπαλλήλων τοϋ 'Υ
πουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων είς βάρος
τών οποίων γίνονται άπό 1ης ’Ιουλίου 1968 αί νόμιμοι
κρατήσεις.
*
'Ως πρός τήν έςαγοράν τοϋ προδιαδρχμόντος χρόνου υπη
ρεσίας τών είρημένων έφημερίων, τήν έκπλήρωσιν τών ύπο-

Άρ-άρον 1..
I. Εφημέριο: υπαγόμενοι είς -ας οιαταπεις τοϋ Α.Ν. 536/
1945 «περί ρυόμίσεως τών άποίοχών τοϋ Όρόοσόαου Εφημεριακοϋ Κλήρου τής Έλλάίος. τοϋ τρόπου πληρωμής αυτών
καί περί καλύψεως τής σχετικής Δαπάνης», οίτινες άπέκτησαν πτΰχίον ',Θεολογικής Σχολής τών- Πανεπιστημίων τής
ήμεϊαπής ή τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης ή άλλης
άνεγνωρισμένης
ισοτίμου Όρόοίόπου θεολογικής Σχολής,
μετά τήν 1.7.1968. άναοιαό αόμίζονται άπο τής χρονολογίας
λήψεως τοϋ_ πτυχίου των έν τή έν.ή άνήκουσιν Α' μισόολογική
κατηγορία οι’ άποφάσεως τοϋ άρμοοίου Μητροπολιτικοϋ Συμόουλίου. εις άνάλογον προς τον χρόνον τής συνολικής έφημεριακής των υπηρεσίας μισθόν. οστις οέν Εύναται νά είναι
μείζων τοϋ 4ου όαΟμοϋ.
2. Εφημέριοι έμπίπτοντες είς τάς οιατάαεις τής προη
γούμενης παραγράφου καί κεκτημένοι υπέρ 30ετή υπηρεσίαν,
άναοιαόαόμίζονται μέχρι τοϋ μισόοϋ τοϋ 3ου βαόμοϋ, άπό τής
χρονολογίας καθ’ ήν έλαόον τον μισθόν τοϋτον εφημέριοι οΐτινες τήν 1.7.1968 άνήκον είς τον Α'· μισθολογικήν κατηγο
ρία.1 καί ειχον τον αυτόν χρόνον έφημεριακής υπηρεσίας.
3. Εφημέριοι περί ών ή παρ. Τ τοϋ παρόντος, έφ’ όσον
ήόελον άποκτήση πτυχίον τών έν αυτή άναφερομένων Θεολογικών Σχολών μετά τήν ίσχυν τοϋ παρόντος, άναοιαέαόμίζοντα: έντός τής Α1' μισΟολ-σγικής κατηγορίας, κατά τά}
οριζόμενα εις τάς προηγουμένας παραγράφους.
4. Έκ τής εφαρμογής τών οιατάαεων τών προηγουμένων
παραγράφων οϋοέν οικαίωμα άναορομικών άποίοχών γεννά■ ται.
"Αρθρον 2.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής οημοσιεΰσεως αύτοϋ
:ιά τής Έφημερίοος τής Ινυίερνήσεως.
Έν Άόήναις τή 24 Ιουνίου 1976
'

Οι "Υπουργοί

Επί τής Εθνικής Π αιόειας
■ καί Θοησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΑΛΗΣ

Επί τών Οικονομικών
ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί τής προκαλουμένης δαπάνης
έκ τής έφαρμογής
τοϋ σχεδίου νόμου «περί διαβαθμίσεως έφημερίων κτη-"
σχμένων πτυχίον Θεολογίας μετά τήν 1-7-1968. καί
τοϋ τρόπου καλύψεως ταύτης» ("Αρθρον 75 παρ. 3 τοϋ
Συντάγματος).
Ύπό τόϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 469/1968 «περί μισθολογικής διαβαθμίσεως τοϋ Έφημεριακοϋ Κλήρου τής ’ Εκκλη
σίας τής Ελλάδος» ορίζεται ότι έν περιπτώσει κατατάξεως
τοϋ ’Εφημερίου είς άνωτέραν μισθολογικήν κατηγορίαν,
λόγω άποκτήσεως τών διά ταύτην άπχιτουμένων άνωτέρων

