
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ., ΕΚΘΕΣΙΣ
χεδπυ ίSij.z j «·τ· :· π.νθέσεως τοϋ ,

λ:ζ υ τοϋ Βαρ:

Ποός τΐ/>’ Βον/.η >■ τώ>· 'Ελλήνων

Ν.Α. 2562, ! 953 ,<πε;|·. συσπασεως
•[•ΕΚ 240 τ.ΛΠ , συνεστήθη Χομ:

Διοικητικού

Δυ

-ς·ν δημοσίου δικαίου. ύπό τήν επωνυμίαν «Bapiαν.ειον Ιδρυ- 
μα». διεπίμενον ύπό τών διατάξεων τού Νομοθετικού του- 
-0j Λ'. 2Τ2''22Τ^ς 7.2: τών T127 άξιων τού Λ .Ν’. 2039/1950 
«-ϊ:: τροποπο·:ήσεως. συμπληρώσει» ς 7.2· κωδικοποιήσει»; 
τών νόυ,ων «πε:ί εαΛ-ιαθαπίσεως 7.2: διοικήσεως τών εις το
Κράτος 7.2! υπέρ κοινωσελών σκοπών καταλειπομενων ν./,η- 
σονομιών. κληροδοσιών 7.2! δωρεών» (ΦΕΚ 455 τ. A ).

Εις το συσταθέν νομικόν πρόσωπον περιήλθεν ή εις το 
Ελληνικόν Δημόσιοί/ κ,σταλϊ'.ϊθε’.σσ υπο τοϋ αειμνήστου 

Ίωάν/ου Β ασ ίάκ.η. δ-ά τής άπό 22 Μαίου 1824 διαθήκης 
του, csp««W{2.

Σκοπός τοϋ :δρύμ·ατος είναι ή ΐδρ'υσις 7.2! λειτουργία Ε//- 
παιδευτηρίων τής Βαρίακείου Προτύπου Στολής κα: τοϋ Δι
δασκαλείου Μέσης Έ/.παιδεύσεως. ώς 7.2: άλλων Σχολών 
π:ός Γ/.το!::.::·; νέων 7.2! χορήγησε*/ ύποτρορ'ΐών εις από
ρους νέους.

Λ:ά τής ύπ" ά:ιθμύν 112648/2803/8.8.(37 άποςάσεως 
τών 'Μουργών Συντονίσου, Παιδείας 72: 0!/.ονο;υ!7.ών_έκ- 
ο0'Sε:σης 7.2τ’ εξουσιοδότησιν τοϋ άρθρου 2 τοϋ Α.Ν. 65/ 
1967. ορίζεται ή σ-ύνθ·:σ:ς τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
Βαρίακείου Ιδρύματος. Κατά την άπόοασιν ταυτήν το Διοι
κητικόν Συμβούλιο·/ τοϋ 'Ιδρύματος απαρτίζεται έν. πέντε 
μελών λαμβανομένων έν. τοϋ διδακτικού προσωπιν.οϋ τής
Βαρίακ.είου Προτύπου Σχολής, καί έξ ’Ανώτερων η Άνω- 
τάτων υπαλλήλων τών ‘Υπουργείων Εθνικής Παιδείας y.ai 
Θρησκευμάτων 7.α· Οικονομικών έν ένεργεία ή συνταξιού
χων ώς 7.αι έν. μελών τής Σχολικής Επιτροπής τής Βαρ- 
ίακείου Σχολής έν. τών κηδεμόνων τών μαθητών τής αύ- 
~ής Σχολής.

Διά τήν καλλιτέρ αν επίλυσε·/· τών προβλημάτων τοϋ
Ιδρύματος, έν όψει μάλιστα τής άνεγέρσεως τών νέων διδα
κτηρίων τής Βαρόαν.είου Σχολής εις Κησισιάν, παρίστατα: 
ανάγκη άνασυνθέσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίσυ τοϋ Ιδρύ
ματος καί αϋξήσεως τών μελών αύτοϋ.

Λ:ά του -το ί,ήοισιν σχεδίου Νόμου προβλέτετα: έπταμε- 
λές Α:ο:κητ:κόνΣυμβ ούλ·.ον τοϋ 'Ιδρύματος, ώστε να έν.προ- 
σωπήται. ττλήν τοϋ συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων. καί ό 
Σύλλογος Άποοοίτων τής Βαρίαν.είου Σχολής. δ:ά μελών 
εχοντων κατά προτίμη-σιν τεχνικός γνώσεις, δυναμένων οΰτω 
νά :οτ>ίήσουν τό "Ιδρυμα είς την άνέγερσιν τοϋ νέου Διδα- 
ν.τηρίου τής Σχολής και πραγμάτωσιν τοϋ σκοπού του.

Έν Αθήνα: ς τή 1 Σεπτεμβρίου 1977 
■ Ο! 'Υπουργοί

Οικονομικών Έθν, Πα:δ. κα: Θρησκευμάτων
ΕΓΑΙΤ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ■ Γ. ΡΑΆΛΗΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

ΙΙερ: συνθέσεως τοϋ Διοικητικού Συμίουλίου τοΰ Βχρία- 
κ.είου Ιδρύματος.

Άρθρο·/ 1.
1 -Το Διοικητικόν Σ.μίούλιον τοϋ Βαρίακείου Ιδρύματος 

αποτελείται εξ επτά μελών -προερχόμενων α) έκ τοϋ διδα
κτικού -προσωπικού τής Βαρόακ,είου Προτύπου Σχολής, ό)

εξ άνωτάτων ή άνω τερών ύπαλλήλων τών Υπουργείων Ε
θνικής Παιδείας κ.αί Θρησκευμάτων καί Οίκονομ:κών. έν 
ενεργεί α ή συνταξιούχων, γ) έκ μελών τής Σχολικής Ερο- 
ρείας ή τοϋ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τής Βαρία- 
κείου Προτύπου Σχολής κα: δ3 έκ μελών τοϋ Συλλόγου 'Α
ποφοίτων τής Βαρδακείου Προτύπου Σχολής έχόντων κατά 
τιροτίμησ:ν τεχ^κάς γ/ώσε:ς. Τό ύπό στο:χ. γ’ καί δ’ μέλη 
ύποδειν.νύοντα: ύπό τών Α:ο:κητ:7.ών Συμβουλίων τών οι
κείων Νομικών Προσώπων.

2. α. Τά μέλη τοϋ Α:ο:κητ:κοϋ 
αναπληρωτών των δ:ορίζοντα: επ': τριετε: ύητεία δ:' άποσά- 
σεως τοϋ Υπουργού Ε-υνικής Παιδείας y.a! θρητνεευμά- 
των.

δ. Γραμματεΰς τοϋ Συμίουλίου ορίζεται, δι αποοάσεως 
τοϋ Α:ο:κητ:κοϋ Συμίουλίου. υπάλληλος τού Βαρίακείου 
Ιδρύματος τοϋ Κλάδου ΑΤΙ.

3. Η άμο:ίη τών μελών τοϋ Α:θ!7.ητ:κιθϋ Συμίουλίου καί 
τοΰ I ρα;χματέως κ.ανύορίζετα: δ:α κοινών άποοάσεων τών Υ
πουργών Ε3ν:κής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα: Οίνκ- 
νομικών. Ή οικεία δαπά;η ίαρύνε: τον προϋπούχγ:σμον τοΰ 
Βαρίακείου Ιδρύματος.

*Άρ·5ρον 2.
1. Ή Αητεία τών μελών τοΰ ϋς:σταμένου Α'.Ο'./,ητικοϋ 

Συμ,βουλίου -ύεωρείτα: λήξ-ασα μετά παρέλευσιν διμήνου άπό 
τής δη;μοσ:εύσέως“·^ϋ “πιαρόντοςέ Εές—πέρίπτώσιν κατά τήν 
όποία'ι' τό νέον Λιο-.κητ'.κόν Συμίούλ:αυ ή-ύελε συγ/.ροτηώή 
ένωρίτερον τοϋ δ:μήνου. ή υητεία τών μελών τοϋ ότιμτχμί- 
νου θεωρείται λήξασχ άπό τής συγκροτήσεως τοϋ νέου.

2. Ή θητεία τών μελών τοϋ συγκεοτηθησομενΒυ Δ:ο:κ.η- 
τ'.κοϋ Συμίουλίου λήγει τή·^ 31 ην Αεκεμίρίου 1969.

Άρθρον 3.
Ή ισχύς τοϋ παρά/τος άρχεται άπό τής δη^χοσιεύσεώς του 

είς τήν Εοημεριδα τής Κυόερνήσεως.
’Ε}ν Άθήναις τή 1 Σεπτεμβρίου 1977 

Ο: Υπουργοί

Οίν.ονομπ/.ών Έθν. Παιδείας y.a: Θρ/των
ΕΥΑΓΓ. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Γ. ΡΑΛΛΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Τοϋ 'Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας κ,αί Θρησκευμάτων γ:ά

τό σχέδιο Νόμου «περί σύνθετε ως τοϋ Α:ο :κητ:κοϋ Συμ
βουλίου τοϋ Βαρίατ/.είου Ιδρύματος» (άρθ-ρο-υ 75 παράγρ. 3
τοϋ Συντάγματος).

Άπό τήν ίσαρμογή τών διατάξεων τοΰ Έωτέρω σχεδίου 
•Νόμου θά προκυψε: έτησία δαπχ/η τής τάξεως ,τώκ/ δρα- 
χ;εών 170.000 πού ά/αλύετα: ώς έξης:

Άμοιίή έπί πλέον δύο μελών.
7X1.800 = 12.600X14 = 170.000.

Ή ανωτέρω δαπάνη θά ίαρύνη μόνο τόν Προϋπολογισμό 
■δοϋ Βαρίακείου Ιδρύματος καί θά ά/τηχετωπ:σθή άπό τό 
άποθεματεκό του.

Εν Άθήναις τή 20 Απριλίου 1977 

Ο: Υπουργοί

Οικονομικών Έθν. Παιδείας κα: Θρ/των
ΕΥΑΓΓ. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Γ. Ρ ΑΛΛΗΣ

^ Τ


