ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΗΚΘΕΣΙΣ
i t: σχεδίου Νόμου «χερί τροχοχοιήσεως τού Α.Ν. 1144/
;:116 «χερί ένιτχύσεως τοϋ ’Ιερού Κοινού τού Πανανιου
1 αιου».
~~
Ποός τ/yν Βουλήν ιών Έ/.λήνων
Α:α τών διατάξεων τού άρθρου 2 τού Α.Ν. 1144/1946
,,-εοί ένιτχύσεως τού Ιερού Κοινού τού ΓΙ αν αγίου Τάφσυ»
έθεστίσθη ή καταβολή τής μισθοδοσίας έκ τού Δημοσίου Τα
μείου, δ·ά μέν τής χσραγρ. 1 αύτού τών τριών άγιοταφιτών
εφημερίων διά δέ τής χαραγρ. 2 τών δύο διακόνων, τών εν
Άθήναις Ιερών Ναών τού 'Ιερού Κοινού τού Παναγίου Τά
φου, ΰχο την χροϋχόθεσιν τής φοιτήτεως τούτων έν τή Θεολ:·γκή Σχολή τού Π ανεχιστημίου Αθηνών.
Έχε:δή διά δωρεών. γινομένων άχοδεκτών ύχο τού Πα
τριαρχείου 'Ιεροσολύμων, ηύξήθη ό έν Άθήναις αριθμός τών
ιερών Ναών τού Γερού Κοινού τού Παναγίου Τάφου, ατό
τρεις εις τέσταρας, καί ένεκεν τούτου δεν έχαρκούν. διά την
Κανονικήν λειτουργίαν αυτών, οϊ κατά τά ανωτέρω μισθοδο
τούμενο: εκ’ τοϋ Έ/.λη/ΐκοϋ Δημοσίου τρεις εφημέριο:, διά
τούτο διά τού άρθρου 1 τού ύχοβαλλομένου νομοσχεδίου τροχοχοιεΐτα: μετά χρότασιν τής έν Έλήάδι Εξαρχίας τού
Παναγίου Τάφου, (έγγραφον ύχ" άριθ. 72/13/16.7.1 £ 75).
ή χαράγραφος 2 τού ώς άνω άρθρου τού Α.Ν. 1144/194G.
χαροχομένης οΰτω κατά χερίχτωσιν τής δυνατότητος μισθοϊοτήσεως δύο εφημερίων, αντί τής μισθοδοτήσεως δύο διακό
νων, ώς χροολέχει ή ώς άνω τροχοχοιουμένη διάταξις. ήτις
έχει ώς ακολούθως:
«2. Έκ τού Δημοσίου Ταμείου μισθοδοτούνται, άχό τής
ισχύος τού χαρόντος, καί οί δύο Άγιοταφίται διάκονοι τών
έν Άθήναις Ιερών Ναών τού 'Ιερού Κοινού τού Παναγίου
Τάφου, έφ·’ όσον καί ουτοπ φοιτούν τακτικώς καί εύδακίμως
έν τή Θεολογική Σχολή, διά τόπι άχαιτούμεναν χρός άχοχεράτωσ-.ν τών σχουδών των χρόνον, μή δυνάμενον 'νά ύχερίή χήν
χενταετίαν. Εις τους διακόνους τούτους χαρέχονται άχοδοχαί
ίσα: χρός τάς καταδαλλομένας εις τούς 'Ιερείς τής Α,' μισθοδοτικής κατηγορίας τού άρθρου 1 τού Α.Ν. 536/1945».
Έκ τών διατάξεων τού ύχοβαλλομένου '/αχοσχεδίου, ούδεμία έχιίάρυνσις έχέρχεται εις τον Κρατικόν Προύχολογισμόν, δοθέντος ότι ή χροκαλουμένη δαχάνη διά την
μισθοδοσίαν τών δύο έχί χλέον άγιοταφιτών ’Εφημερίων, αντι
σταθμίζεται χλήρως εκ τού κονδυλίου τής αντιστοίχου δατάνης τής μισθοδοσίας ισαρίθμων διακόνων, xept ών χροβλέχει
ή ανωτέρω τροχοχοιουμένη χαράγραφος, καθιστάμενης ανεν
εργούς τής δ·.' αυτούς άχαιτονμένης δχχάνης, άχο τής έκάστοτε μιτθοϊοτήσεως αντί τούτων δύο εφημερίων.
Έν Άθήναις τή 29 ’Ιουλίου 1976
Ό Ύχουργός
Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
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ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί -τροχοχοιήσεως . τού Α.Ν. 1144/1946 «χερ! ένισχύ
σεως τού 'Ιερού Κοινού τού Παναγίου Τάφου··.
Άρθρον 1.

Ή χαράγρ. 2 τού άρθρου 2 τού Α.Ν. 1144/1946 τροχ:·
χοιείται ώς άκολούθως:
«2. α. Έκ τού Δημοσίου Ταμείου μισθοδοτούνται καί οί δύο
Αγιοταφίται διάκονοι τών έν Άθήναις Ιερών Ναών τού
Ιερού Κοινού τού Παναγίου Τάφου, έφ' όσον φοιτούν τακτι
κώς καί εϋδοκίμως εις την Θεολογικήν Σχολήν, διά τον άχαιτούμενον χρός άχοχεράτωσιν τών σχουδών των χρόνον, μή
•δυνάμενον νά ύχερβή την χενταετίαν.
β. Εις τούς διακόνους τούτους καί εις τούς εφημερίους
χερί ών ή χροηγουμένη χαράγραφος, χαρέχονται άχοδοχαί
ίσαι χρός τάς καταδαλλομενας εις τους Εφημερίους τής.
’Εκκλησίας τής Ελλάδος τούς κεκτημένους τον εισαγωγι
κόν μισθόν τής Α' μισθολογικής κατηγορίας κατά τάς δια
τάξεις τού Α.Ν. 469/1968 «χερί μισθολογικής διαβαθμίσει»;
τού Έφημεριακού Κλήρου τής Ελλάδος», ώς καί τά χορη
γούμενα κατά τάς έκάττοτε ισχυούσας διατάξεις γενικά έχιδόματα καί χροσαυξήσεις.
γ. Τχό τάς χρούχοθέσεις τής χαραγράφου 1 καί τάς τού
έδαφ. α' τής χαρούσης δύναται χρός έξυχηρέτησιν τών εν
Άθήναις 'Ιερών Ναών τού 'Ιερού-Κοινού τού Παναγίου-Τά—
φου, νά μισθοδοτούνται δύο εφημέριοι, άντί τών δύο διακόνων».
Άρθρον 2.
Ή ισχύς τού χαρόντος άρχεται άχό τής δημοσιεύσεώς του
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 29 'Ιουλίου 1976
Ό ,'Τχουργός
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
ΈΚΘΕΣΙΣ
. '
Άριθ. 100/17/76
Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρον 75—χαράγρ.
1 τού Συντάγματος) έχί τοϋ σχεδίου Νόμου τού Ύχουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων «χερ! τροχοχοιήσεως τοϋ Α.Ν. 1144/1946 «χερί ένισχύσεως τού 'Ιε
ρού Κοινού τοϋ Παν αγίου Τάφου».
Διά τών διατάξεων τού ώς άνω Νομοσχεδίου, δι’ ών, τροχοχοιθυμένων τών διατάξεων τοϋ Α.Ν. 1144/1946 ιοχερί
ένισχύσεως τού Ιερού Κοινού τού Παναγίου Τάφου», χαρέχεται ή δυνατότης μισθοδοσίας έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου δύο
εφημερίων, φοιτητών τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεχίστημίου ’Αθηνών, άντί τής νύν χροίλεχομένης καταβολής
μισθοδοσίας έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου, ύχό τάς αύτάς χροϋχοθέσεις, δύο διακόνων τών έν Άθήναις 'Ιερών Ναών τοϋ 'Ιε
ρού Κοινού τού Π αν αγίου Τάφου, δεν χροκαλεΐτοπ δαχάνη εις
βάρος τοϋ Κρατικού Π ροϋχολογισμοϋ, καθ’ όσον οί ανωτέρω
διάκονοι λαμβάνουν νύν μισθόν εφημερίου Α' τάξεως.
Έν Άθήναις τή 5 ’Ιουνίου 1976
Ό Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΙΈΩΡΠΟΓ

