Λ IT ΙΟΛΟΓ Κ1Ι ΕΚΘΕΣΙΣ
Ε—ι του σχεδίου νόμου «περί έπάνιδρύσεως των δεά τοϋ
Ν.Λ. 842/1971 κχταργηθει,σών.Παιδαγωγικών Άκαδημιών.
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Λαμίας, Τριπολεως, Ηρακλείου καί Φλωρίνης εις τάς
όμοιας Μαρασλείου Αθηνών. Ραλλείου Πειραιώς, Ρόδου

Προς την Βονλην τών 'Ελλήνων
_ 1. Είναι γνωστόν, ότι διά τοϋ Ν.Δ. 842/1971 ή τότε
Κυβερνησις κατήργησε τάς Παιδαγωγικά; ’Ακαδημίας τών
μεγάλων αστικών κέντρων, ήτοι την αίωνόβιον Μαράσλειον
Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν, την Ράλλειον Παιδαγωγικήν
Ακαδημίαν Πειραιώς, την Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν Θεσ
σαλονίκης καί τήν Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν Ρόδου, ή
ο~οια εις την εσχατιάν εκείνην της Ελληνικής τατρίδος
ε-ληρου ένα ιδιαίτερον εθνικόν τεροορισμόν.
2. At Άκαδημίϊι αύται κατηργήθησαν έκ λόγων σαφώς
■πολιτικών. Οί τότε κυβερνώντες έφρόνουν ότι οί διδάσκαλοι
δεν —ρέπει νά μορφώνωνται εις μεγάλα αστικά κέντρα, άφ’
ενός μεν διά νά μή μολύνωνται ύπό φιλελευθέρων καί προο
δευτικών ιδεών, άφ’ ετέρου δέ διά νά είναι εύχερεστέρα ή
άστυνόμευσίς των εις τά επαρχιακά κέντρα. Οότω διά τοϋ
Ν.Δ. 842/71 αί καταργηθεΐσαι ώς ανωτέρω Παιδαγωγικαί
’Ακαδημία', συνεχωνεύθησαν μέ τάς επαρχιακά; μέ άποτέλεσμα τήν λίαν αίσητήν διόγκωσιν τοϋ άριθμοϋ τών φοιτώντων εις αΰτάς.
3. Όθεν ή έπανίδρυσις τών καταργηθεισών Παιδαγω
γικών Άκαδημιών είναι έθνικώς, ήθικώς καί εκπαιδευτικούς
επιβεβλημένη. Τό γεγονός τούτο, σϋνεπικουρεϊται καί από’
τήν υποβολήν εις τό 'Τπουργεΐον ερωτήσεων πλείστων
Βουλευτών διά τών όποιων έζητεΐτο ή άπό τοϋ σχολικού
έεους 1975—76 επαναλειτουργία αυτών.
Είδικοδτερον :
4. Διά τοϋ άρθρου 1 προβλέπεται ή έπανίδρυσις τών
καταργηθεισών διά τοϋ Ν.Δ. 842/71 Παιδαγωγικών Άκαδημιών α) Μαρασλείου ’Αθηνών, β) Ραλλείου Πειραιώς
γ) Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Θεσσαλονίκης καί δ) Ρόδου.
Ή έπανίδρυσις τών ώς άνω Παιδαγωγικών ’Ακαδημιών
ουδόλως συνεπάγεται αΰξησιν τοϋ άριθμοϋ τών εισακτέων
εις τον Διδασκαλικόν Κύκλον, διότι διά τοϋ ύπό έκπόνησιν
νέου σχεδίου νόμου αί διογκωθεϊσαι έπχρχιχκαί Παιδα
γωγικά! Άκχδημί: ι έπαναφέροντχι εις τάς πρό τοϋ Ν.Δ.
842/71 διαστάσεις των άπό άπόψεως άριθμοϋ τμημάτων
εις τρόπον ώστε νά έπέλθη μείωσις τοϋ άριθμοϋ εισακτέων
καί ούχί αίξησις.
5. Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπ.ται ότι μέχρι τής διά νεωτέρου νόμου οριστικής ρυθμίσεως τής συνθέσεως τοϋ προ
σωπικού τών Παιδαγωγικών Άκαδημιών, αί άνάγκαι εις
διδακτικόν προσωπικόν θά καλυφθούν ύπό τοϋ ύπάρχοντος
διδακτικού προσωπικού, έν άνάγκη δέ καί αποσπάσεων
προσοντούχων έκ τής Δημοτικής καί Μέσης. Έκπαιδεύσεως, ή δΓ άναθέσεως διδασκαλίας εις τό προσωπικέ ν
τούτο.
6. Διά τοϋ άρθρου 3 ορίζεται ότι τά πρότοπκ δημοτικά
σχολεία τών επανιδρυόμενων Παιδαγωγικών Άκαδημιών
έπαναφέροντχι εις την διοίκ.ησιν καί έποπτχίχν αυτών προκειμένου νά καταστή δυνατή ή πρακτική άσκησις τών σπου
δαστών.
7. Διά τοϋ άρθρου 4 προβλέπεται ή έπχνχφορά εις τήν
κυριότητα τών έπχνιδρυομένων Π.Α. τών περιουσιακών
αυτών στοιχείων’ ώς καί το σύνηθες σχολικόν ύλικόν, προκειμένου νά έξασφαλιεθ/) ή εύρυθμος λειτουργία των. Ή
Μαράσλειος Παιδαγωγική Άκαδηχία θά στεγασθή εις τό
παλαιόν διδακτήριον, όμοϋ μετά τοϋ κκταλαβόντος τούτο
Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Έκπ/σεως, ή Ράλλ.ειος Πειραιώς εις ήδη ύποδειχθέν ύπό τοϋ Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας (’Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) ύπό
άποπεράτωσιν δημόσιον διδακτήριον επί τής όδοϋ Τζαβέλλα, ή τής Ρόδου εις τό παλαιόν διδακτήριον καί τέλος ή
τής Θεσσαλονίκης εις τό παλαιόν διδακτήριον. Συνεπώς δεν θά άπαιτηΟή δαπάνη διά μισθώματα. Ή
έλαχίστη δαπάνη ή οποία θά άπαιτηθή μόνον διά τήν μετα
φοράν τών αρχείων άπό τάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας

πουργόν ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων όπως δι’
άποφάσεών του ρύθμιση πάσαν λεπτομέρειαν προς έσαραογήν τοϋ παρόντος νόμου.
Εν Α-5ήνα:ς τή 21 Αύγουστου 1975
Ο: 'Υπουργοί
Έπί τών Οικονομικών
Ε. ΛΕΒΛΕΤΟΓΑΟΓ

Έπί τής "Εθνικής Π αιδείας
κα· θοησκευαάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ

τών Π αιδαγκογικών Άκαδημιών.
'ApSpov 1.
Επανιδρύονται άπό τού σχολικού έτους 1975—76 αί διά
τοϋ Ν.Δ. 842/71 “περί άνα-διοργανώσεως τών Παιδαγωγι
κών Άκαδημιών καί συμπληρώσεως τής περί αύτών κείμενης
νομοθεσίας» καταργη3είσα: Παιδαγωγικαί ’Ακαδημία/: α) ,
Μαράσλειος Αθηνών, β) Ράλλειος Πειραιώς, γ) Ρόδου
καί δ) Θεσσαλονίκης.
Άρ-Spov 2.
Αί εις’Διδακτικόν προσωπικόν άνάγκαι τών έν άρθρω 1
Π αιδ'αγω ικών Άκαδημιών θέλουσι καλυφθή δΓ αποσπάσεων
έκ τοϋ νϋν ύπηρετοϋντος εις τάς Παιδαγωγικάς Ακαδημίας
καί Σχολάς Νηπιαγωγών προσωπικού ή καθηγητών καί δι
δασκάλων τής Μέσης και Δημοτικής ’Εκπαιδεύσεως ή δι'
άναθεσεως διδασκαλίας εις τους τελευταίους τούτους καθη-,
γητάς καί διδασκάλους έφ' όσον κέκτηνται τά κατά τάς κειμένας διατάζεις νόμιμα προσόντα.
Άρθρον 3.
1. Τά τέως πρότυπα δημοτικά σχολεία τών έπανιδρυομένων Παιδαγωγικών Άκαδημιών Θεσσαλονίκης, Ραλλείου καί
Ρόδου, προσαρτώνται εις ταύτας.
2. Τά πρότυπα δημοτικά Σχολεία τοϋ Μαρασλείου Διδα
σκαλείου Δημοτικής Εκπαιδεύσεως προσαρτώνται εις τήν
επανιδρυόμενη·/ διά τοϋ παρόντος Μαράσλειον Παιδαγωγικήν
Ακαδημίαν. Ταύτα χρησιμοποιούνται καί προς πρακτικήν ,ά-;
σκησιν τών μετεκπαιδευόμενων έν τώ ώς άνω Διδασκαλείο)
■ ’:i
διδαισκάλων.
'ApSpov 4.
· ■-·
Τά αρχεία, αί βιόλιοθήκαι, τά έπιπλα καί σκεύη, ώς καί
λοιπά πάσης ρύσεως περιουσιακά στοιχεία τών σχολικών τα
μείων τών έν άρθρω 1 Παιδαγωγικών Άκαδημιών, τά μεταίιίασθέντα κατ' εφαρμογήν τοϋ Ν.Δ. 842/71 εις σχολικά
ταμεία ετέρων Παιδαγωγικών Άκαδημιών ή εκπαιδευτικών ’
ιδρυμάτων, έπαναμεταίιδάζονται κατά κυριότητα εις τά σχο-1
λικά ταμεία τών έπανιδρυομένων Παραγωγικών Άκαδημιών.
.'ApSpov 5.
ΔΓ άποφάσεών τού Υπουργού ’ES'/ικής Παιδείας καί
θρησκευμάτων καθορίζεται πάσα αναγκαία προς έφαρμογήν
τού παρόντος λεπτομέρεια.
'ApSpov 6.
.1. Ή έποπτεία έπί τής λειτουργίας τών Παιδαγωγικών
Άκαδημιών, τών Σχολών Νηπιαγωγών καί τών Άνωτατων
Σχολών Οικιακής Οικονομίας, ώς καί τοϋ προσωπικού αύτών
ασκείται ύπό τοϋ 'Υπουργού 'ES'/ικής Παιδείας, όστις δύναται νά άναθέτη ταύτην δΓ άποφάσεών του εις τον άρχαιοτερον Γενικόν Διευθυντήν Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή τού
του μή ύπάρχοντος εις τον αρχαιότερο·/ Διευ-3υντήν Παιδα
γωγικής ’Ακαδημίας.

2. Ή^έτοχτεία est τής λειτουργίας των'·Διδασκαλείων
Μέσης και Δημοτικής ΙΕκχαιδεύσεως ασκείται ωσαύτως ύχο
τοΰ Ύχουργού Έδνικής Παιϊείας, όστις 2ι’ άχοφάσεων του
άνα-5έτει ταύτην εις άνώτατον έκχαιϊευτικόΫ λειτουργόν.
Έν Ά5ήναις τή 31 Αύγουστου 1975
Οί 'Υχουργοί
Έχί τών Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

’Ext τής Εθνικής Παιδεία»
καί θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Κατά τό άρθρον 75 παρ. 3 τού Συντάγματος 1975, περί
τρόπου καλύψεως τής προκαλουμένης δαπάνης έκ τοΰ σχε
δίου νόμου «περί έπανιδρύσεως των διά τοΰ Ν.Δ. 842/71
καταργηθεισών Παιδαγωγικών Άκαδημιών».
1. 'Η προκαλουμένη έτησία δαπάνη, έκ τοΰ ώς άνω
σχεδίου'νόμου άνέρχεται εις τό ποσόν τοΰ 1.283.600 δραχ
μών.
2. Ή δαπάνη διά τό έτος 1975(τρίμηνον ΌκτωβρίουΔεκεμβρίου θά άνέ/.Οη εις τό ποσόν τών 525.000 δραχμών.
3. Έκ τής ώς άνω δαπάνης τό ποσόν τών 435.000
δραχμών θέλει καλυφϋή έκ τής άναγεγραμμένης πιστώσεως
εις τον προϋπολογισμόν οίκ. έτους 1975 ΰπό φορέα 40/160
καί έπί τών κωδικών αριθμών 713,723 καί 2254.
Διά τό" υπόλοιπον τής δαπάνης έκ δραχμών 90.000 δεν
ύφίσταται άναγεγραμμένη πίστωσις εις τον προϋπολογισμόν
τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας τοΰ οίκ. έτους 1975 ΰπό φορέα
40/160 καί κωδικόν άριθμόν 0267.
/'■’·■

Έν Ά-δήναις τή 21 Αύγουστου 1975
. Οί Ύχουργοί

Έχί τών Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
·
-

Έχί τής Έδνικής Παιδείας
καί θρησκευμάτων
. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ

δημαϊκοϋ έτους 1971-1972, αί Παιδαγωγικαί Άκαδημίαι :
Μαράσλειος Αθηνών, Ράλλειος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης
καί Ρόδου μετά τών Παιδαγωγικών Άκαδημιών Λαμίας,
Τριπόλεως, Λαρίσης καί 'Ηρακλείου Κρήτης, άντιστοίχως.
Ήδη, δεά τών διατάξεων τοΰ ώς άνωτέρω σχεδίου Νόμου
θεσπίζονται τά κάτωθι :
·
1. ’Επανιδρύονται, άπό τοΰ σχολικού έτους 1975-76
αί διά τοΰ Ν.Δ. 842/1971 συγχωνευθεΐσαι Παιδαγωγικαί
Άκαδημίαι : α) Μαράσλειος ’Αθηνών, β) Ράλλειος Πει
ραιώς, γ) Ρόδου καί δ) Θεσσαλονίκης (άρθρον 1).
2. Μέχρι τής διά νεωτέρου νόμου οριστικής ρυθμίσεως
τής συνθέσεως τοΰ προσωπικού όλων τών Παιδαγωγικών
Άκαδημιών, αί εις διδακτικόν προσωπικόν άνάγκαι τών
έπανιδρυομένων Παιδαγωγικών Άκαδημιών θέλουν καλυφθή δι’ άποσπάσεων έκ τοΰ νϋν ύπηρετοϋντος εις τάς II αιδαγωγικάς Ακαδημίας καί Σχολάς Νηπιαγωγών προσω
πικού καί έκ καθηγητών καί διδασκάλων τής Δημοτικής
καί Μέσης Έκπαιδεύσεως ή δι’ άναθέσεως διδασκαλίας
εις τό προσωπικόν τοϋτο κ.λπ. (άρθρον 2).
3. Τά άρχεϊα, αί βιβλιοθήκαι, τά έπιπλα καί σκεύη, ώς
καί λοιπά πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία τών ώς
άνω Παιδαγωγικών Άκαδημιών, τά μεταβιβασθέντα διά
τοΰ Ν.Δ. 842/71 εις έτέρας Παιδαγωγικάς Ακαδημίας ή
έκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, έπανέρχονται εις την κυρι ότητα
τών έπανιδρυομένων δικαιούχων Παιδαγωγικών Άκαδη
μιών (άρθρον 4)..
Έκ τών προτεινομένων ώς άνω' διατάξεων προκαλεΐ
δαπάνη είς βάρος τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού ύπολογιζομένη εις δρχ. 1.300.000, περίπου, έτησίως, καί μέχρι
τής διά νεωτέρου νόμου οριστικής ρυθμίσεως τής συνθέ
σεως τοΰ προσωπικού τών Παιδαγωγικών Άκαδημιών, έξ
ών δραχ. 200.000, δι’ οδοιπορικά έξοδα καί ήμερησίαν άποζημίωσιν άποσπωμένου εις τάς έπανιδρυομένας Παιδαγωγικάς Ακαδημίας έξ άλλων Παιδαγωγικών Άκαδημιών
καί Σχολών Νηπιαγωγών διδακτικού προσωπικού, δραχ.
300.000, δι’ έπιμίσθιον διδασκόντων κατ’ άνάθεσιν εις τάς
ώς άνω Παιδαγωγικάς Ακαδημίας καί δρχ. 800.000, δι’
έξοδα λειτουργίας κ.λπ.

Ώσαύτως προκαλεΐται έφ’ άπαξ δαπάνη, ούχί σημαντική
διά την μεταφοράν τών άρχείων, βιβλιοθηκών κ.λπ. είς
τάς έπανιδρυομένας Παιδαγωγικάς Ακαδημίας έκ τών Παι
’Apt-S. 109/22/1975- δαγωγικών Άκαδημιών καί έκπ/κών 'Ιδρυμάτων είς ά
είχον μεταβιβασθή διά τού Ν.Δ. S42/71.
. .
ΕΚΘΕΣΙΣ
•·Γ
Κατά παρασχεθέντα ΰπό τού 'Υπουργείου Εθνικής Παι
Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους («ρ-5ρον 75—χαράγρ.
δείας στοιχεία ή προκαλουμένη κατά τό τρέχον έτος δα
1 τοΰ Συντάγματος) έχί τοΰ σχεδίου νόμου τοΰ 'Υπουργείου
πάνη, ύπολογίζεται είς δρχ. 530.000, περίπου.
Έ5-νικής Παιδείας «χέρι έπανιδρύσεως τών διά τοΰ Ν.Δ
842/1971 καταργηθεισών Παιδαγωγικών Άκαδημιών»
Έν ΆΟήναις τή 17 ’Ιουλίου 1975
Δίμ τών διατάξεων τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 842/71 «περί
άναδιοργανώσεως τών Παιδαγωγικών Άκαδημιών καί συμπληρώσεως τής περί αυτών κείμενης νομοθεσίας» καί τοΰ
ύπ’ άριθ. 345/1971 Β. Δ/τος «περί συγχωνεύσεως Παιδα
γωγικών Άκαδημιών κ.λπ.», συνεχωνεύθησαν από τοΰ άκα-

'Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΗΣ

