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1. Διά *5·: ά?·3?:υ 5 τού Ν.Δ. 211/1973 άρου-ύυίζεσο v:
.^;.π τή; έπιχορηγήσεως ύπa τής Γ.Ε.Ε.Α. νομικών f, φυσικών 
7Γ;cjti)r.ti)v ti)^ 7.2t ijttjiovιν.ών jcoy.i'iicov εττ.^'.ω/.οντων tj
έπυπηοετούντων ϊιά τής ϊραστηριότητός των τούς σκοπούς 
τής Γ.Ε.Ε.Α., περί ών το ίίρυτικόν αυτή; Ν.Δ. 83*2 Ί9< Ι

Έ·/. παραίρομής. ίσως ή προχειρότητος. εις την ώς άνω 
ϊιάταςιν, άναρέρετα: ότι ίΥ άποράσεως τού Υπουργού Πολιτι- 
σμον καί Έπιστημών κ:·3ο.::ζοντ.αι τά τής άποοόσεως λογα- 
ριασμοΰ των έπιχορ ηγουμένων 'επιστημονικών ρορεω'·. Ή ώς 
άνω παράγραρος οημιουογούσχ βείαίως άνωιαλιας. ύπεπετεν 
::’σ τή·, ά.τίληύιν των υπηρεσιακών παραγόντων τού τε Γενι-

Λ'γιστηρίο·.. τιύ Κράτους καί τού Ελεγκτικό3 Συνεϊρίου. 
όποιων 7.τ*. ύπεοει/νη ή άπάλε ύίς της.

.ιτης ίιαγράρετ: ·. ώς πε.ρ τσό. καί το έίάρ·:ον το προ- 
ί/,;τον τη-/ ϊυνχτότητα έπιχορηγήσεως τών έν Έλλάϊ: συγ- 
/.:■ κονυένων έπ.στ.ημθν.ικών ^ονείρίων, —5CX.S’ όσον παρά—τφ— 
' Υπουργειω Π ολιτσμού /.τ! Επιστημών ύρίστπτ τ: έτερος ρο- 
ρεύς. ή Διεύ·3υνσ·.ς Συνεϊριων, ήτ:ς τυγχάνει άποκλεττικώς 
άσυιοοίπ οιά την όργάνωσιν καί έν.'σχυσιν τών συγκαλουμένων 
έν Έλλάϊ: ϊ ε.·3\ών ·/.y5 πανελληνίων Συνεϊριων.

2. Ή προστεύεισα ϊιά τού άρ·5ρου 5 τ;3 Ν.Δ. 21 ■''1973 
παράγραρος 3 εις το άρ·3ρ·:ν 8 τού Ν.Δ. 823/191-.·', ήτ:ς 
αντικχύίστατσι οιά τού παρόντος. έχει ώς κάτω·3ι:

«3. Λ·.' άποράσεων τον Υπουργού Πολιτισμού καί Έπιστη- 
αών ϊ/.: ϊομένων εΐσηγήσε: τού Γενικού Δ:ευ-3υντου τής
ΥΕΕΑ. ίύνοινται .ά ένισχύωντα: ϊιά χρημστ κής έποχορηγή- 
σεως έν. τών τ'ττώτεων τής ΥΕΕΑ φυσικά ή νίμικά πρόσωπα

Άρ*5ρον 2.
:ί ώχΐς τν3 τιρόντος άρχετα: άζό τής ίημοτ'.εότεώς το. 

ο χ ;ής Ε-ρηαερίίος τής Κοίερνήτεως.
. . ΐ'.ν Ανήνχ.ς τή 2 Αΰγοόττου 1975 

Ο! Τ-οαργοί
ί.'-τι τοό Συντονισμού και Προγρχμματ'.τμοΰ 

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ 
!Ετ: τού Π ολιτ'.τχοΰ κτ*. Έτ'.ττη-ιών 

Κ. Α. ΤΡΪΠΑΝΗΣ 
Ν.Λ. 823/1971 (Φ.Ε.Κ. 9/Α/19.1.1971).

Π ερ: τυττίτεως Τ-ηρεσίτς καί Έ5ν.κοϋ Στην.ίουλίου- Έτί- 

αττιον.κής Εεεΰνης καέ Άνατττΰςεως (Τ.Ε.Ε.Α. κ:ί 
Ε.Σ.Ε.Ε.Α.;.

Άρ·3ρον 8.
1. Α! :ατ:χ.α: ίϊρΰαεως κχί λε’.τουργίας τής Τ.Ε.Ε.Α. 

βαρύνουν τόν Κρατικόν Προϋττολογϋμόν, έγγραρουένου ΐϊίου 
κονίυλίευ εν χύτώ κατ' έτος.

2. Α:ά κο:νής άαοράαεως τοΰ Πρω-δυττουργοϋ, 'Ττουργοϋ 
Συντον.μοϋ καί τοΰ, κατά ττερ.’ττωσ:·/ άραΐιϊίου 'Ταουργοΰ, 
μετά αρότατ'.ν τής Τ.Ε.Ε.Α., 'έγκρίνετα! ή Ϊ:ά·3ε3·:ς, εις τούς 
έαί μέρους ρορείς, τών εις τον τομέα τών ερευνών χ/αρερ-Ο'μέ- 
νων τοιών εκ τού ττροϋαολογ’.αιού τών' ίηιοαίων εσενίΰτεων.

___Α:ά- τ:ϋ ά:3ρο> 5 τοΰ-Ν.Δ.- 211 /19rj «ΦΕΚ* 268/.Α/4.
10.1973) αροτετέ-3η είς το ώς άνω άρ-3ρ:ν 8 τού Ν.Α. 823/ 
1971 ααρ. 3, έχο.σα οΰτω:

3. Α·.’ άαοςάτεων τοΰ Ττουργοϋ Π ολ'.τιαμοΰ καί Έα:ατη-
μών έκο'.ϊομένων είτηγήσε: τοΰ Γενικού Δ’.ευθυντοϋ τής
Τ.Ε.Ε.Α., ϊύναντ.α· νά ιένιαχύωντα: ϊ:ά χρηματικής ΐττ’.χορη- 
γήαεως έκ τών ττ’.στώαεων τής Τ.Ε.Ε.Α. φυσικά ή νομικά 
αρότωτα καί ίτ-ατημονικά σωματεία έτιϊιώκοντα ή ϋττοίοη- 
·3οϋντα ;:ά τής οραατηριότητός των, τάς έν άρ·3ρω 2 τού
τα: ον τ-- rr-

κα: ετ στηε:ν:κα αωυατεια ετ'.ϊ'.ώκοντα ή ϋτ:3:η·3:·.ντα ϊ:ά
; αρμο- 

των ιί:ων σκοτών
ταρ:της οραατηρ'.οτητος των,

2:ότητας κ:ί σκέτους. Προς έκτ/.ήρωί'.ν 
ίΰνατα· νά έτ'.χορηγώντ:: κατά την χΰτήυ ?:αϊ·.κασ!αν ονγ- 
κα/.οΰυε.α έν Έ/.λάο 'έτ'.ττηυοά Συνέϊρια. Α:" όμοιας άτο- 
φάτεως κα·3ορίζοντα: τά τής άτοίότεως λογαριασμού τών ώς 
άνω έτιχορηγήτεων».

Εν Ά-3ήνα.ς τή 2 Αύγουστου 1975 

Οί 'Ττουργοί
Έτί τοΰ Συντόνισα:ΰ ν.α! Π : ο-όσκυατισυού 

Π. ΠΛΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ

Έτί τού Π ολ τ συ;' ν.;ί Κτ ττηοιών
Κ. Α. ΤΓΓΠΑΝΗΣ

ήτας καί σκοτούς. Προς έκτλήρωσιν τών 
ίίίων σκοτουν ίύναται νά έτ[χορηγώντα:· κατά την αύτήν ϊ:α- 
ϊικασίαν συγκσ.λούμεναι έν Έλλάϊι άτιστημονοκά συνίϊρια. Δ:’ 
όμοιας άτοσασεως κα·3ορίζοντζ: τά τής άτοϊόσεως λογαρια
σμού τών ώς άνω έτιχορηγήσεων.

Διά τού αχεί ίου Ν όμοχυ τό Έτσυργείον Πολιτικιού καί Έ- 
τισττςμών αρ ο τείνει ότως ή τ;οατε-3είσα ταρ. 3 εις το άρ-3ρον
8 τού Ν.Α. 823 1971 όιά τού άρ·3ρο·υ 5 τού Ν.Α. 211/1973,
αντικατ;

«3. Δ:'
αύή ώς ακολούθως;

οράσεων τού 'ϊτουργοΰ Πολιτισμού καί Έτισττη- 
μών, εκίιοομενων εΐσηγήαεο τού Γενικού Δ.ευΰυντού τής 
Γ.Ε.Ε.Α. ίύναται νά ΐτιχορηγώντα: ύτο τύτον οΐκο·υθμ:κής 
ένισχύσεως έκ τών τιστώσεων τού τρούτολογισμού τής ΓΈ.Ε. 
Α. τακτ.κού τε καί τοιούτου Δτχιοσίων Έτενίύσεων, Φυσικά ή 
Νομικά Πρόσωτα καί Έτιστημονικά άνεγνωρισμένα Σωματεία 
ετιϊιωκο/τα ή ϋτοίοη·3ο>υτα ϊιά τής ϊραοτηρ.ότητός των τάς
εν τω 
τούς»·

ά;·3;ω 9 τού Ν.Δ. 823/1971 

ΕΚΘΕΣΙΣ

άρμοϊιότητος και σκο-

Άρι·3. 153/9/1973
Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρ-3ρου 57, ταρ. 3

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί άντικαταστασεως οιατάσεων τού Ν.Α. 823/1971 «σερ: 
σοστάσεος 'Γτηρεσίας καί Έυ-ικού Συμέο.λίου Έ* στημο- 
νικής Έτεΰ.τσ καί Άνατττύ-εως · Γ. Ε Jl Α καί- 
(' Ε.Σ.Ε.Ε.ύυ. ·>

Άρ-Spov 1.
Η ϊιά τού Ιρύ:οχ 5 τού NJL. 2! 1/197?; <ά τιτναττ- 

στάσεως καί συμτληρώσεως ένιουν ϊ-.ατασεευν τού Ν.Α. 823/ 
1971 «σερί συστάσεως 'Υπηρεσίας κσί Έύν.κοΰ Συμβουλίου 
Επιστημονικής Ερεύνη:, καί 'Αναπτάςεως.·. •π.ρΟΓΤτύ.τισ-τ 
παράγραφος 3 εις το άρ·3ρον 8 τού .Ν.Α. · 82 υ· έά>7) . ά τ·κά- 
υ.’σταται ώς άκοιλοό·3ως:

«3. Αι’ πποράσεων τού Υπουργού-.Πολιτισμού -καί··'Επ> 
ητΛΓίΐοών, έκσι.ϊο'μενων «ίσηγήσει τοΰ Γενικού Αιευ,3υ*'Τθύ τής,··

. Γο£,Γ2ΔέΡμ:υαία. 'νά.έ;, >χ:.ρη-(νώντα; υπό τΰπρν. Υ/.οτηΑΐκής ·ν%. . 
ΐ;Γ*·.^-ίί/:.ώ-.;ίο·'ύμ 'ίΐτπώσι.'.ι.· ςτ·» ·π^»>ύπν.·τγ/ίμ.*ϋ·μτής Χάμ!3.·,ί..’.» 
τακτικού Τε κα: τοιούτου Αημο’σιων Έπενϊύσεων, Φυσικά ή

τού Συντάγματος) έπί τοΰ οχείίου Ν. Δ/τος τού Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί Επιστημών «περί τροποπόιήσεως καί 
συμπληρώσεως τού άρ-3ρου 5 τού Ν.Δ. 211/1973 απερί 
άντικαταστασεως καί σι/χπληρώσεως έν ίων ϊιατάπεων τού
Ν.Δ.823/1971».
Δια τών ?:_τάσεων τού άρ-3ρου μόνσυ τού ώς χυω Νομο- 

ά.τ.·/.:·3:στωμένης τής παρ.χ,'ράρου 3 τού άρ·5ρθυ 8σχείίου,
τουτού Ν.Δ. 823/1971 προστε·3είσης ϊιά τού άρ·3ρου 

Ν.Δ. 2/! 1/19.73 όρ ζετχ. ότι, ϊι’ άπορσσεων το-ύ Υπουργού 
Ιυ οϋ.ισσμίύ κυί Επιστημών, έκϊιϊομένων εισηγήσει τού Γενι
κού Δ:ευ·3υντοϋ τής ΥΕΕΑ ίύναται νά επιχορηγούνται υπό τύ
πον οικονομικής ένισχύσεως εκ τών πιστώσεων τού Προϋπολο
γισμού τής ΥΕΕΑ τχ/.τικού τι καί τοιούτου Δημοσίων Έπεν>- 
ουσεων, ροσικά ή νομικά πρόσωπα καί επιστημονικά άνεγνω- 
ρισμενα Σωματεία έπιϊιώκοντ* ή ύποίοη3ούντα ϊιά τής ?ρα- 
στηριότητός των τάς έν τώ άρ3ρω 2 τοΰ Ν.Δ. 823/1971 
άμάΐτ,ϊ-'-·.-ς;Γ’:ι υ.αί σκοπούς (άχρι τούοε προίλέπετα: ότ·, ϊι’ 
μκοία; αΓοφό-σως κα*3ορίζονταπ καί τά τής άτοϊόσεως λογά-, 
ιιαομυύ. νώ·. ώς άνω επιχορηγήσεων). - ; ·< y-Y

Έκ τούτον ϊεν προκαλείτσι νέα ίαπάνη επί τού Κσατικού


