
■V O iT·—. τ'-· —/»: ον νοεον «χε~: :.ut/.i;:ufsu; 75J ά:Αρ:ν 31 
τον N. 4398/1929 χε:: χνρώαεως χα! τςοχοχαμήτεω' 
τής άτ:; IS Μαρτίου 1926 Σννταχτμχής Αχορατεως «χε: 

·*■«sv:—,?·» :r: Αχαδτηε:χς ΑΑηνών». ώς έτοοχστομήν.,
ixc τον άχό 17/5/1932 Λ·ατάγματος. «τεεί τροχοχομήτεως 
Tr<j Ότγχνμαμον τής Άχαδτμμας ΛΑηνών».

Ποός τήν Βου/.ip· τών 'Ελλήνων

Το άρΑρον 31 τον Ν. 4398/1929 «ζερμ χυρωτεως χεί τρε- 
; 18 Μα-το» 1926 Σννταχτμχής Αχο- 

ράαεως «χεςί Οργανμτμον τής Αχαίημμας ΑΑηνών», ώς 
έτοοχ'εζτ'.'τν r :: α το; άοΑρου 5 τον Δ'.ατάγματος «οχεα! τ:
—α-τομτ—ε(··" τον Ό*-*ανμτμον τχτ Αχαδημιχς ΑΑηνών» τής 
26 Άτρ:λ?ον/17 Μαίον 1932 (Φ.Β.Κ. A' άρμΑ. φαλλόν 
1 44' ότίΐε::

«Πάν ταχτμχόν μέλος τής Αχαδτμίας άχονσμάααν σννε- 
γώς χλέον τον έτονς τών συνειρμών χύτής. άνεν άδειας τής 
Άχαιϊημίχς ή είδμχής εντολής τής Κνδετνήαεως, δμχτηεεί 
μέν τον τίτλον τον ταχτμ,χοΰ αέλους τάς Αχαδτμ.ίχ.ς. άλλά 
Αΐωνρεμτχμ ώς χαρχ:τη·5έν ούττς. τής έδεας χύτου λογμζομέ- 
ντις όντως ώς χενής. Λύνατε-'· οχως νά άνχχατεελάδη τήν 
έδεαν τον. χατά χ,εότααμν τάε Τάξεως χαί άχόοατμν τής 'Ο
λομέλειας. χαί άν Ιτ: 6 χττά τον χαεάντα Όεγαν'.τμόν νόμι
μος άεμΑν,ός τών ταχτμχών μελών, τής οίχείας τάίεεως έχει 
σνμχληεωΑή».

Ή άνωτέεω δ'.άταχμς έΑετχίτΑη δμότι ίεννε: γενμχώς ή 
άεχή ότι ό άχαρ γινότχεινος άχαί ηεαϊχός οϋδέχοτε χαύει νά 
είναι τοιοντος. τον άμμώμεττος τον άχαδημαίχοΰ όντας ίσο- 
£ίον. Ίνα όμως w άχεδηΜ-αίχοί χαρμ-ετοντα: εις τάς συνεδρίας 
αυτής έΑεχχίτΑη ή ανωτέρω χάρωοες, τής άχωλείας οόχί τον 
τίτλον, άλλά τής ίδ'.ότητος τον άχαδημαϊχον έν ένεεγεία. Ευ
νόητο ν είνχμ ότμ έχηρέΑηταν άχό τήν άνωτέεω χνεωτμν ο! 
άχαντίάζοντες δεδμχχμολογημένως, ώς δε μόνα', τότε χροόλε- 
χτα! δμχζμολογμ» ήταν ή άχοοσία χατόχμν άδειας ή χατόχμν 
εντολής τής Κνϊ-εενήτεως. Ή άχσμχεία χατόχμν εντολής τής 
ΈΑνμχής Άντιχροσωχείας, ώς τοΰτο σνμδχμνε·. είδμχώς ϊ:ά 
τα·; Πρόεδεον τής Δημοχτατμας. δννάμεμ τον άρΑεου 32 
χαρ. 2 τον Συντάγματος, δ*ν χροεδλέ—ετο έν ετε: 1932.

Εαίτοι όρ·5όν ·5ά ήτο νά ·&εωρη·5ή άτι χ·α! ϊίά τήν τελεν- 
ταίαν ούτή·; χερ!χτο>ο·:ν ίοχύει ή ·δΓΤΧΐζοαένη ύχό τής άνω- 
τέοω δίατάςεω-ς έχαίρετίς δ·:ά τονς χατόχιν εντολής τής 
Κνόεονήτεως άχονομάζοντας ixaOTjjatiy.ovp, χαχά ταντα, έχει- 
ίή τό γράμχνα τον νό;νον χαρ ονομάζει χενόν. διά τον χ7ΐοόντος 
ογεϊίον νόεον χοοτείνεται ή χροσ-όήχτ, εις τό ap-Srov 31 τον 
Όργαν'.τμον τής Άχαδημίοος Ά-όττνών. έχλεγείς Ποόεδτος 
τής Αττνοχ:ατίας. άτχα τή λήρε; τής -λητείας τον χα-S·’ οϊον- 
δήττοχε τρόχο-Λ χλήν τής χατά τό ip-S-pov 49 τον Σνντά-γμχτ- 
τος έχχτώτεως, άχοχα-ίίαταται αύτοδιχαίως εις τό όχερ χα^ 
τεΤ*/ε χρό τής έχλογής τον ώς Πρόεδρόν τής Ατχχοχ.;ατίας 
ίοόδίον έν τή Άχαδηνία άρίωμα. χα: δ:ά λόγονς <εντονότΓ 
τονς. χωρίς οντος νά νχοίλη-5ή εις τήν μαχράν δ:αϊ:χααίαν 
τον ά:-5ρον 22 ή είς τήν διαδμχατίαν τον άρ·&ρ·ου 31 τον ’Ορ>- 
γτενετμον τής ’Αχτδτμίας, ήτις άχάδει είς τό χρογγοαμενον 
άνώτατον οώτον άρίωμα.

’Εν Ά-δήνα'.ς τή 14 Μαίαν 1980 

Οΐ 'Τχονργο!
’Εδνμχής Π αιδείας

Οίχονοαιχών χαί θτητχενμάτων
Μ. ΒΒΕΡΤ Λ.Θ. ΤΑΛΣΑΑΟΓΡΟΣ

τνμχ/.τ,εωοεως τον ν. 4398/1929 χεε·
" :ω*εω; ν.α: τρεταχοίήοεως τής άχό 18 Μάρτιον 1926 
Σννταχτ:χής Άχοοατεως «χερί Όργανμτμον τής Άχαϊη- 
".ac Λ'όχνών. ώς έτ:οχοχο:ή->τ} νχο τοό άχό 17.5 1932 

διατάγματος «χερί τροχοχοιήαεως τον :·Οργαν:ςμοό τής 
Αχαοημ:χς Αάτρνών)

Άρ·&ρον 1.
Είς τό τέλος τοό άρ-Spov 31 τον ν. 4398/1929 χροατί-όε- 

τα: έ;άρ:ον εχον ώς άχολού-όως:

«Ταχτμχον μέλος τής Άχαότ;μ:ας ΆΑγνών, διατελέταν 
Ποόεόρος ττς Aruoy.pατ:ας. άαα τή άχοχωρήτε: τον έχ τον 
λειτουργήματος τούτον, λόγω λήξεως τής Αγτείας τον ή τα- 
ρα:ττ.τεως. εχανερχετα: αντοϊμχαιως χαί άνεν έτέρας δματν- 
τώτεοας ε.ς τήν χατενονενγν χαρ αντον χρογγονμένως έν τή 
Άχαάγμια Αέ-μν τον ή έδροτν».

ΆρΑρον 2.
Η ίαχός τον χαροντος νόμον άρχεταμ μτχό τής δημοάμεν- 

οεώς τον είς τήν Έοημερίοα τής Ενδερνήσεως.

Έν ΆΑήναμς τή 14 Μαίαν 1980 

Οί 'Τχονργοί
ΈΑνιχής Π αμϊείας

Οιχονομμχών χαί ©:ττχενμάτω·ν
Μ. ΕΒΕΓΤ Αθ. ΤΑΛΙΑΔΟΓΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚίθΕΣΙΣ
Τον Ύχονργειον ΈΑνμχής Π αμδείας χαί θρητχενμάτων 

«χερί τής χροχαλονμένης δαχάνγς χα! τον τράχον άνχμμετω- 
χίαεως τανττ,ς έχ τής έααρμογής τών δίατάςεων τον ^ε- 
δίον νόμον «τοερί σνμχληρώαεως τον άρΑρον 31 rev ν 4398/ 
1929 «χερί χνράχιεως χαί τροχοχομτήτεως τής άχό 18 Μάρ
τιον 1926 Σννταχτμχής Άχοράσεως «χερί Όργανμςμον τής 
Άχαδγμίας Άύγνών», ώς έτροχοχομήΑη νχό τον άχό 17.5. 
1932 δματάγματος «χερί τροχσχομήαεως τοϋ ’Οργα·;:τχον τής 
Άχαδτρμίας Ά·5γνών».

(Άρ-όρον 75, χαρ. 3, τον Συντάγματος).

Έχ τής έραρμογής τών δμζτάςεων τον άνωτέοω νομο^ε· 
δίον χροχαλείτα: έττοία δαχάνη έχ δραχμών 1.200.0CM) χε- 
ρίχον, άναλνομένη ώς άχολονΑως:

Βαχμχός μ:α·5:ς 43.^0 X 14 μήνας = 633.000
Χρσνοεχι'δομα 33.326 ιΧ 14 » = 466.000
Έχίδομα οχονϊών 7.438 X 12 » = 89.000
Προσωρμνόν έχίδομα 1.000 X 12 » = 12.000

Σύνολον 1.200.000
Ή χατά τά ανωτέρω δαχάνη Αά άντ:μετωχ:τΑή έχ τών 

εγγεγραμμένων είς τόν χρατιχόν χροόχολογίτμόν οίχσνομμχον 
έτονς 1980 οίχείων χμμττώσεων.

Έν ’ ΑΑή/αις τή 14 Μαίαν 1980 
Ο! 'Τχονργοί

Έόνμχής Παμδείας
Οίχονοαμχών χαί Βοητχενμάτων
Μ. ΕΒΕΡΤ Αθ. ΤΑΛΙΑΔΟΓΡΟΣ


