ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τής Προτάσεως Νόμου «Περί ρυθμίσεως εκπαιδευ
τικών τινων θεμάτων εν Δωδεκανήσω».
Δυνάμει τοϋ άρθρ. 60 τοϋ Ν.Λ.651/70, δΓ αποφάσεων
τοϋ τότε 'Υπουργού Παιδείας επχύθησχν 32 Δωδεκχνήσιοι δημοδιδάσκαλοι έπί βαθμω 6ω, 4ω, 3ω καί 1 νηπια
γωγός έπί 5ω ώς έχοντας συμπληρώσει δήθεν 35εεή υπη
ρεσίαν, προσμετρηθείσης δΓ αυτό καί τής εις τά δημοτικά
σχολεία των Δήμων καί Κοινοτήτων της Δωδεκανήσου
τοιαύτης προ της κατά τό 1948 γενομένης ένσωματώσεως
των νήσων εις την μητέρα Πατρίδα.
Διά προσφυγών εις τό Συμβούλιον τής Επικράτειας
καί δΓ άποφάσεων χύτου ΣΕ 3635,3145,3150,3151/71
τό άρθρ. 60 τοϋ Ν.Δ.651/70 έκρίθη άντισυτχγμχτικόν
καθότι δεν έπρεπε νά προσμετρηθή εις την 35ετίαν ή προ
τής ένσωματώσεως τής Δωδεκανήσου εις τήν Ελλάδα
υπηρεσία, έφ’ όσον ή Δωδεκάνησος δεν ήτο προσηρτημένη
εις τό Ελληνικόν κράτος.
Παρά τήν αντισυνταγματικότητα όμως τοϋ άρθρ. 60
τοϋ Ν.Δ.651/70 οί άπολυθέντες δημοδιδάσκαλοι Δωδεκα
νήσου δέν επανήλθαν εις τήν υπηρεσίαν των πλήν ελάχιστων
εξαιρέσεων καί ούτως ενώ είχον ένταχθή εις τό σχέδιον
έπετήρίδος τό συνταχθέν κατά τό 1070 ύπο τής διδασκαλι
κής ομοσπονδίας καί επί τή βάσει τοϋ οποίου συνετάγησαν
υπό τοϋ Υπουργείου Παιδείας οΐ σχετικοί πίνακες προα
γωγών κατά βαθμούς δεν προήχθησαν στερηθέντες τών έκ
τής προαγωγής των νομίμων ωφελημάτων.
Προς άρσιν τής καταφανούς ταύτης αδικίας οί ΰπογραφόμενοι βουλευταί έχομεν τήν τιμήν νά προτείνωμεν εις τήν
Βουλήν τών Ελλήνων προς ψήφισιν τον άκόλουθον νόμον.
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυθμίσεως Εκπαιδευτικών τινων θεμάτων έν Δωδεκανήσω.
Άρθρον 1. Εις τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δη
μοτικής Έκπαιδεύσεως Δωδεκα'/ήσου τούς άπολυθέντας
δυνάμει τών διατάξεων τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 60 τοϋ Ν.Δ.
651/70 επί βαθμω 6ω, 5ω, 4ω, καί 3ω παρέχεται κατ’ άπο-^
νομήν προαγωγή εις τον έμέσως επόμενον βαθμόν.
Άρθρον 2. Οί ούτω προαγόμενοι εκπαιδευτικοί λει
τουργοί Δημοτικής ’Εκπαιδευτικής Δωδεκανήσου οί άπο
λυθέντες κατά τάς διατάξεις τής παρ. 4 τοϋ άρθρ. 60 τοϋ Ν.Δ.
651/70 άπαναφέρονται εις τήν ενεργόν ύπηρεσίαν έφ’ όσον
δέν έχουν συμπληρώσει τό 65ον έτος τής ήλικίας των.
Άρθρον 3. Οί επανερχόμενοι εις τήν ένεργόν ύπηρεσίαν έκπαιδευτικοί λειτουργοί τής άνωτέρω κατηγορίας
ύποχρεοϋντχι όπως έντός ανατρεπτικής προσθεσμίας εξή
κοντα ημερών άπό τής ισχύος τούτου έμφανισθοϋν εις τήν
έξ ής άπελύθησαν ύπηρεσίαν προς άνάληψιν τών καθηκόν
των των.
Άρθρον 4. 'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής
δημοσιεύσεώς του εις τήν έφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
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