
Επί τής ποοτάσεως νόμου «περί προτλήψεως εις ΚΑΤΕΕ 
ώς καθηγητών των άπολυ'-μένων~έκπ αιδευτ·κών arc τήν Σχο
λή «ΕΓΚΛΕχΛΗΣ,ι Θεσσαλονίκης.

ίΐοός ιί/ν Βουλήν ιών Έλλψ’ων

’Εν ο6ε: τή: δημοσιοποιήσεως τής εν Θεσσαλονίκη Τε
χνικής Σχολής «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», έπίκειται ή άπόλυσις 
τών ιδιωτικών έκπαιδευτίκών όλων των ειδικοτήτων, οί ο
ποίοι εργάζονται εις τήν Άνωτέραν Σχολήν Ηλεκτρονικών 
τής ανωτέρω σχολής. Οι ανωτέρω —ΰπο άπόλυσιν— εκ π." · 
δευτικοί απασχολούνται με συμβάσεις παροχής έξηρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου καί Ιδιωτικού Δικαίου τοΰλάχ.- 
στον έπί 18ωρον εβδομαδιαίως κατά τα σχολικά έτη 1978— 
1979, 1979—1980, ώς καί κατά το τρέχον 1980—1981, 
έχουν άπαντα τά προσόντα τοϋ Ν. 576/1977 ,καί παρ’ όλα 
αύτά, είναι εκτεθειμένοι εις τον άμεσον καί σαφή κίνδυνον 
νά εΰρεθοϋν —άμα τή απολύσει των— άνευ ούδεμιάς εργα
σίας, καθ’ ήν στιγμήν τυγχάνουν άπαντες πτυχιοϋχοι άνω- 
τάτων καί άνωτέρων σχολών καί καθ’ ήν στιγμή·/, ήδη οι 
συνάδελφοί των εκπαιδευτικοί τών μέσων καί κατωτέρων 
σχολών, τής ίδιας ώς άνω σχολής,-κατωχυρώθησαν νομο- 
θετικώς. Τό ενδεχόμενον τής έπελεύσεως τοϋ κινδύνου τού
του, ήτοι τής μετά τήν άπόλυσίν των μή έντάξεώς των εις 
ί τέρας νενομοθετημένας θέσεις σχετικών σχολών (ΚΑΤ 
EE), θά άπετέλει προσβολήν τής επιστημονικής καιί επαγ
γελματικής τιμής των, άμα δε καί τον οικονομικά/ των άφα- 
νισμον καθ’ ήν στιγμήν ουτοι προσέφερον τά πάντα διά τήν 
τεχνικήν μόρφωσιν τών μαθητών των εις τον τομέα τής ηλε
κτρονικής. Κατόπιν όλων αυτών φρονοΰμεν ότι καθίσταται

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ απολύτως αναγκαία ή νομοθετική ρύθμισις τοϋ ανωτέρω 
σοβαρού προβλήματος δι’ έκδόσεως νόμου.

Έν Άθήναις τή 17 Νοεμβρίου' 1980

Ο Προτείνω/ Βουλευτής
Λ. ΒΛΑΧΟΠΟΓΛΟΣ

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ

Περί προσλήψεως εις ΙνΑΤΕΕ ώς καθηγητών τών άπολυο- 
με.ω'/ εκπαιδευτικών άπο Σ/ολήν «ΕΤΚΛΕΙΔΗΣ» Θεσ
σαλονίκης.

"Αρθρο·/ μόνον.

Ιοιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων τών ειδικοτήτων έχοντες 
εργασθε·., επι τριετία/ τουλάχιστον, εις τήν Ιδιωτική·/ Ά- 
νωτέραν Σχολήν Ηλεκτρον κών τής Τεχνικής Σχο
λής Θεσσαλονίκης «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» καί άπασχο- 
ληθεντες εις αυτήν έπί 18ωρον τουλάχιστον έβδομαδιαίως 
κατά τήν διάρκειαν τών Σχολικών ετών 1978—1979, 
1979—1980, απολυόμενοι εκ τής σχολής ταύτης —λόγω 
δημοσιοποιήσεώς της— προσλαμβάνονται —έφ’ όσο·/ έχουν τά 
ύπό τοϋ Ν. 576/1977 προβλεπόμενα προσόντα-— κατόπιν 
αΐτησεως των, εις σχολάς τών .ΚΑΤΕΕ Θεσσαλονίκης, έπί 
σχέσει έξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, καταρτιζομένης σχετικής συμβάσεως μεταξύ τούτων 
καί τοϋ Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
καί με βαθμόν έντάσεως καί διαβαθμίσεως καθοριζόμενο/ 
συμφώνως προς τά άρθρα ,32 καί 39 τού Ν. 576/1977.

Έν Άθήναις :ή 17 Νοεμβρίου 1980

Ό προτείνων βουλευτής
Δ. ΒΛΑΧΟΠΟΓΛΟΣ


