
Έπί τοϋ_σχεδίου Νόμου «περί τού Κέντρου Εκπαιδευτικών 
Μελετών καί Έπιμορφώσεως καί διατάξεων τινων περί 
τοϋ προσωπικού της Κεντρικής '1 πηρεσίας τοϋ Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων».

Πρός χήν Βουλήν τώτ ‘Ελλήνων
Τδ ύπδ τδν άνωτέρω τίτλον σχέδιον Νόμου, άποτελεϊται 

άπδ δύο Κεφάλαια. Τδ πρώτον κεφάλαιον περιλαμβάνει 
τάς διατάξεις περί όργανώσεως καί λειτουργίας τοΰ Ιδρυό
μενου «Κέντρου ’Εκπαιδευτικών Μελετών καί Έπιμορφώ- 
σεω;». Τδ δεύτερον, περιλαμβάνει διατάξεις τινά; περί των 
θέσεων τοϋ προσωπικού της Κεντρικής 'Υπηρεσία; τοϋ 
'Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Άνα- 
λυτικώτερον :
A. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΑΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ. (ΚΕΜΕ)
1. «’Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον» ύπδ την έννοιαν κεν

τρικού άνωτάτου διοικητικού καί γνευμοδοτικοϋ συλ
λογικού όογάνου τής εκπαιδευσεως, συνεστηθη το

.πρώτον διά τοΰ Νόμου ΈΝΑ' τού 1862 (ΦΕΚ 52). 
"ο θεσμός έσυστηματοποιήθη διά τοϋ Π. Δ/τος τής 
17/18.9.26, τού Νόμου 3436/27 καί τού Κωδ. Π. Δ/τος 
τής 16/10.5.32 (Ν. 4653/30). Ύπδ διαφόρους τίτλους καί
άναδιαρ'ρυθμίσεις τών αρμοδιοτήτων του, τδ Συμβούλιού 
τούτο όνομασθέν τελικώς «Άνώτατον ’Εκπαιδευτικόν Συμ
βούλιον» (άρθρ. 37 Ν.Δ. 3971/59 - ΦΕΚ 187) καί άποτελε- 
σθέν άπδ 23 έν συνόλω μέλη (13 μόνιμα, 2 αιρετά, 5 επί 
θητεία καί 3 κατ’ άπόστασιν), διηρέθη εις δύο Ειδικά Συμ
βούλια: Τδ Άνώτατον Συμβούλιον ’Εκπαιδευτικού Π Αγράμ
ματος καί τδ Άνώτατον Συμβούλιον Διοικήσεως Εκπαι
δευτικού Προσωπικού. Τέλος μέ τδ Ν.Δ. 4320/1963 προσε- 
τέθησαν έτερα δύο μόνιμα μέλη.

2. 'Ως δηλοϋν καί δί άνωτέρω τίτλοι, τδ Άνώτατον 
’Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον (ΑΕΣ), έπηνδρωμένον μέ άνω- 
τάτους λειτουργούς (βαθμού β' Κατηγορίας, Ειδικών θέ
σεων), ήσχολεΐτο, άφ’ ένδς μέν μέ τά γενικώτερα θέματα τής 
παιδείας (σχολεία, προγράμματα, βιβλία κλπ.) ώς γνωμο- 
δοτικδν δργάνον, άφ’ ετέρου δέ μέ θέματα διοικήσεως 
προσωπικού, ώς υπηρεσιακόν δηλαδή συμβούλιον άνωτάτου 
επιπέδου, έχον αρμοδιότητας επί μεταθέσεων καί προαγωγών, 
άσκοϋν άμα καί πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν (Β.Δ. 18/1964). 
Είναι όμως δεδομένον ότι, όταν μεταξύ τών καθηκόντων 
περιλαμβάνωνται καί θέματα προσωπικού καί δή εις εύ- 
ρεΐαν εκτασιν, ελάχιστος χρόνος άπομένει διά την άσκησιν 
τοϋ γνο/μοδοτικοϋ έργου, οΐον μάλιστα άναμένεται άπδ έν 
άνώτατον καθοδηγητικόν δργανον.

3. Διά τοϋ Ν.Δ. 4379/64 «περί όργ ανώσεως καί διοική- 
σεως τής Γενικής Έκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 1S2), τδ Άνώτα
τον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον κατηργήθη. Τά έργα τής 
επιστημονικής έρεύνης τών εκπαιδευτικών προβλημάτων, 
τής μετεκπαιδεύσεως τών διδακτικών στελεχών, τών προ
γραμμάτων διδασκαλίας, τής καθοδηγήσεως τών εποπτικών 
καί διδακτικών στελεχών καί έν γένει πάντα τά έργα τά 
δυνάμενα νά προωθήσουν τάς μεθόδους καί νά βελτιώσουν την 
γενικήν καί επαγγελματικήν έκπαίδευσιν, άνετέθησαν εις 
ίδρυθεϊσαν υπηρεσίαν ήτις ώνομάσθη «Παιδαγωγικόν ’Ιν
στιτούτο"/». Ή υπηρεσία αΰτη διέθετεν 20 Συμβούλους μέ 
βαθμόν β' τής Κατηγορίας τών Ειδικών θέσεων, 20 Παρέ- 
δρους μέ βαθμόν καί μισθόν Γενικού Έπιθεωρητοϋ καί 12 
Είσηγητάς μέ βαθμόν καί μισθόν Πρωτοβαθμίου Καθη- 
γητοϋ. Άπαντες οί άνωτέρω κατενέμοντο εις ειδικότητας, 
προστεθεισών διά πρώτην φοράν καί τών ειδικοτήτων Πο
λιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων, ’Ηλεκτρολόγων καί Οι
κονομολόγων.

Παραλλήλως, ίδρύθησαν τρία Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμ
βούλια (διά την Στοιχειώδη, την Μέσην καί την ’Επαγ
γελματικήν Έκπαίδευσιν). Ταϋτα προηδρεύοντο ύπδ Συμ- 
βούλο/ν τοΰ . Παιδαγωγικού ’Ινστιτούτου, μέ συμμετοχήν 
Παρέδρων αύτοϋώς Αντιπροέδρων καί Αιρετών ’Εκπαι
δευτικών Συμβούλων ώς μελών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
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4. Αλλά καί τδ Παιδαγωγικόν Ίνστιτοϋτον δέν έπέξησε. 
Κατηρν-ήθη διά τοϋ Α.Ν. 59/1967. ’Εν συνεχεία, διά τού άρ
θρου 17 τού Α.Ν. 129/1967 «περί όργανώσεως καί διοικήσεως 
Ά- Εενικής Εκπαιδευσεως και άλλων τινων διατάξεων» 
(ΦΕΚ1Υ3), συνεστηθη πάλιν «Άνώτατον ’Εκπαιδευτικόν Συμ 
βούλιον» μέ 13 μέλη έξ ών, είδικώτερον, πέντε άπετέλεσαν 
"° ’Ανώτατον Διοικητικόν ΣυμβούλιονΈκπαιδεύσεως, πέντε 
τδ Άνώτατον Γνωμοδοτικ.δν Συμβούλιον Έκπαιδεύσεως, 
και τρία τδ Άνώτατον Συμβούλιον Επαγγελματικής Έκ- 
παιδευσεως. Τα 13 ταϋτα μέλη ειχον τδν τίτλον τοϋ Εκ
παιδευτικού Συμβούλου καί τδν βαθμόν β' τής Κατηγορίας 
Ειδικών θέσεων. Καί τδ Συμβούλιον τούτο είτε έν ολομέλεια 
είτε διά τών τριώ/ εΐδικώτερον Συμβουλίων είτε δ.ά Τμη
μάτων αυτού, ήσκει έργα διοικητικά, εποπτικά καί γνωμ ,- 
δοτικα επι πάντων τών σχολείων καί τοΰ προσωπ.κοϋ τ.ϊς 
Δημοτικής, Μέσης, Επαγγελματικής καί Άνωτέρας Εκ
παιδεύσει»;, έπελαμβάνοτο δέ παντός θέματος π.ιεαπεμπο- 
μενου αύτώ ύπδ τού Υπουργού.

5. Τελευταίος εξελικτικός σταθμός τοΰ όλου θεσμού εί
ναι .ο δια τοϋ άρθρου 1 του Ν.Δ. 6ο1/19/Ό «περί όργανώ- 
σ-ωί Γενικής Εκπαιδευσεως καί διοικήσεως τού προ
σωπικού αυτής» (ΦΕΚ 179) συσταθέν «Άνώτατον Εκπαι
δευτικόν Συμβούλιον», καταργηθέντος τοΰ διά τού ά.ν. 
129/6/ προβλεπομενου ομοτίτλου του (άρθρ. 69 ν.δ. 651/70).

- Άλλά τό νέον Συμβούλιον, άποτελεσθέν άρχϊκώ ς έκ 13 μελών 
περιορισθέντων μέ τδ ν.δ. 213/1974 (ΦΕΚ 363) εις 12, μέ 
βαθμόν πάντοτε β τής Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, τυ- 
πικώς μόνον είχεν έδραν τάς ’Αθήνας. Διότι ή χώρα διηρέθη 
εις δέκα Άνωτέρας Εκπαιδευτικά; Περιφερείας, εις τάς 
οποίας έτοποθετήθησαν ώς Προϊστάμενοι ισάριθμοι Εκ
παιδευτικοί Σύμβουλοι (ές ών τρεις εις Αθήνας) καί οί 
λοιποί δύο ώς Προϊστάμενοι τών Γενικών Διευθύνσεων 
Γενικής Έκπαιδεύσεως καί Θρησκευμάτων.

Ούτως οί Σύμβουλοι καταστάντες διοικητικοί προϊστά
μενοι (Β.Δ. 702/71) άπησχολοϋντο καθ’ όλον τδ έτος μέ 
τα; προαγωγάς, μεταθέσεις καί πειθαρχικά; υποθέσεις 
τών εκπαιδευτικών. Άμεσοι συνέπειαι έκ τής ρυθμίσεως 
ταυτης υπήρξαν ό μή έκσυγχρονισμδς τής Παιδείας, ή έλ- 
λειψις τού άναγκαίου προγραμματισμού έπί τε τής Γενικής 
καί Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως καί γενικώς ή 
μη επιτέλεσις ύπδ τοϋ Συμβουλίου τούτου έργο/έπιστημο- 
νικοϋ καί έκπαιδευτικοΰ.

6. α. Ή τοιαύτη κατάστασις, συμπορευομένη ίσως μέ τήν 
κρατησασαν τάσιν έκμηδενισμοϋ τού ύπευθύνου φορέως τού 
έκπαιδευτικοΰ προγράμματος, δέν ήτο δυνατόν νά συνεχισθή 
Ούτε καί νά παροραθή τδ γεγονός ότι εύρίσκονται ήδη έν 
ένεργεία 33 Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι, τινές τών όποιων 
εγκαλούνται διά μή καλώς νοουμένην άσκησιν τών καθη
κόντων των, κατά τήν διαρεύσασαν έπταετίαν. ΔΓ δ καί 
διά σχεδίου Νόμου «περί συνθέσεως τού Άνωτάτου Εκπαι
δευτικού Συμβουλίου καί περί τρόπου πληρώσεως Οέσεών 
τινων Διευθυντών τής Κ.Υ. τού Υπουργείου Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων», έπεζητήθη όπως τδ Α.Ε.Σ. 
συγκροτηθή προσωρινώς έκ 12 μελών, λαμβανομένων έκ 
τού συνόλου τών 33 έν ένεργεία, μέχρις ού ό θεσμός, άνα- 
συγκροτούμενος έκ βάθρων, προσλάβη τδν οριστικόν προσα
νατολισμόν του, ύπδ μίαν βασικήν άρχήν διά πρώτην φοράν 
θεσπιζομένην : ότι θά έχη ώς άποστολήν τδν προγραμμα
τισμόν τής παιδείας, τήν διεξαγωγήν έρευνών έπί έκπαι- 
δευτικών προβλημάτων καί τήν άνύψωσιν τοΰ έπιστημονι- 
κοϋ καί παιδαγωγικού έπιπέδου τών λειτουργών τής γενι
κής καί έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως, άνευ ούδεμιάς άνα- 
μίξεως είς θέματα διοικήσεως τοΰ προσωπικού.

Τά τελευταία ταϋτα θέματα θά ρυθμισθοϋν έπί άσφαλών 
βάσεων, διά τού ’Οργανισμού τής Κεντρικής Υπηρεσίας 
τοϋ Υπουργείου, τού έκδοθησομένου κατά τήν έξουσιοδό- 
τησιν την παρεχομένην διά τού δευτέρου κεφαλαίου τοΰ 
σχεδίου καί τοΰ Ν. 51/75. - .· -

β. Ύπδ τήν προεκτεθεϊσαν άρχήν διετυπώθησαν παρ’ 
Όμάδος Εργασίας, άποτελεσθείσης έξ έπιλέκτων έκπαι-



την woav ε^επρυσωπηοησαν καί at οργανώσεις των. 
λειτουργών Δημοτικής καί Μέσης Έκπαιδεύσεως καί διχ- 
τελούσης ύπό την προεδρίαν τοϋ 'Υφυπουργού κ. Χρυσ. 
Καραπιπέρη, άπόψεις όδηγήσχσχι εις τδ ύποβχλλόμενον 
προς ψήφισιν σχέδι-ον Νόμου, έπί τοϋ όποιου σημειοϋντχι, 
άναλυτικώτερον τά επόμενα:

γ. Προς έμφανή διαδήλωσιν τής αρχής ότι το νέον Σώμα 
εχει χαρακτήρα καθαρώς παιδευτικόν καί ερευνητικόν, 
ώνομάσθη «Κέντρον Εκπαιδευτικών Μελετών καί Έπι- 
μορφώσεως» (ΚΕΜΕ).

'Ο σκοπός αύτοΰ περιγράφεται εις τό άρθρον 1, είναι δέ 
«ή χάραξις κατευθύνσεων καί προγραμματισμός τής Παι
δείας πρός προαγωγήν τοϋ παιδευτικού έργου τής στοι
χειώδους, μέσης καί άνωτέρας, γενικής, επαγγελματικής 
καί τεχνικής έκπαιδεύσεως, δημοσίας καί ιδιωτικής ώς 
καί τής έκπαιδεύσεως των Έλληνοπχίδων τής αλλοδαπής.

Είναι άδιανόητον σήμερον ό προγραμματισμός καί ή λει
τουργία τής Έκπαιδεύσεως νά ένεργώνται έμπειρτκώς, ενώ 
πρέπει νά Θεμελιώνωνται έπί ειδικών μελετών καί ερευνών, 
συστηματικώς όργανουμένων υπό υπευθύνου οργάνου, όπως 
γίνεται εις πάσας τάς ανεπτυγμένα; χώρας, εις ας προβλέ- 
πεται ή λειτουργία Κέντρων έπιστημονικής παιδαγωγικής 
έρεύνης. Έπί πλέον μέ τάς άλματώδεις εξελίξεις εις όλους 
τούς τομείς τής γνώσεως καί τάς άλλας προόδους τής έ.τι- 
στήμης, τής αγωγής καί τής διδασκαλίας, είναι άδύνατον 
σήμερον ό έκπαιδευτικός λειτουργός νά έπιτελέση το έργον 
τοϋ -άνευ συνεχούς άνανεώσεως τοΰ έπιστημονικαΰ του έξο- 
πλισμοΰ. Είς τοΰτο θά τον βοηθήση τό ΚΕΜΕ μέ πρόγραμμα 
συνεχούς έπιμορφώσεως δι’ ένημερώσεώς του επί των προό
δων καί έξελίξεων τής έπιστήμης καί τών παιδευτικών 
μεθόδων καί μέ σκοπόν την όψωσιν τοϋ έπιστημονικοϋ καί 
παιδαγωγικού έπιπέδου του. Ρητως έν άρθρω 1 άποσαφη- 
νίζεται ότι τό ΚΕΜΕ είναι άπηλαγμένον παντός θέματος 
άφορώντος εις την διοίκησιν τού προσωπικού.

7. Έπί τή βάσει τών ώς άνω γενικών κατευθυντηρίων 
γραμμών περιγράφονται είς τά άρθρα 2-4 at αρμοδιότητες 
τού ΚΕΜΕ, αί όποϊαι είναι κυρίως :

α) Ή συστηματική έπιστημονική έρευνα καί μελέτη τών 
εκπαιδευτικών προβλημάτων (βαθμίδες καί τύποι τών Σχο
λείων, μέθοδοι διδακτικής, βοηθητικά μέσα, μορφωτικά! 
σχέσεις, προγραμματισμός τών είς προσωπικόν αναγκών, 
κ.λ.π.).

β) Ή γνωμοδότησις έπί παντός θέματος σχέσιν έχον- 
τος πρός τον σκοπόν τού ΚΕΜΕ, ιδία δέ ή γνωμοδό- 
τησις έπί πάσης προτάσεως Νόμου ή σχεδίου κανονιστι
κού διατάγματος ή κανονιστικής άποφάσεως ώς καί είς 
θέματα καθορισμού προσόντων, διορισμού ή προαγωγών τού 
έκπαιδευτικού προσωπικού ή έπί έρωτήματος τού 'Υπουρ
γού. Είναι προφανή; ή σημασία τής διατάξεως ταύτης τό 
πρώτον θεσπιζόμενης, διά τής όποιας παρέχεται ή έγγύησις 
ότι κάθε νομοθέτημα ή κανονιστική πράξις, πριν φθάση είς 
τούς τελικούς κριτάς, (τήν Βουλήν ή τήν Κυβέρνησιν) θά 
διέλθη άπό τήν βάσανον τού μάλλον αρμοδίου οργάνου.

γ) Ή κατάρτισις ωρολογίων προγραμμάτων, ή άσκησις 
μορφωτικών δραστηριοτήτων, ή έκδοσις οδηγιών καί προ
κηρύξεων συγγραφής βιβλίων, ή ίδρυσις κέντρων ταχυ- 
ρύθμου έκπαιδεύσεως κλπ., ή κατάρτισις ειδικών ραδιοφω
νικών καί τηλεοπτικών έκπομπών καί ή σύγκλησις διασκέ- 
ψεως τού έποπτικού προσωπικού έπί τω τελεί διατυπώσεως 
καί παροχής οδηγιών πρός έπιτέλεσιν τού έργου των.

δ) Ή ύποβολή έτησίας έκθέσεως είς τον 'Υπουργόν 
περί τής έκάστοτε καταστάσεως τής έκπαιδεύσεως, ώς καί 
έκθέσεως πεπραγμένων του καί ή έκδοσις έτησίου «Επι
στημονικού Δελτίου».

Τό εύρύ φάσμα των άρμοδιοτήτων τού ΚΕΜΕ καλύπτει 
ολόκληρον τό εκπαιδευτικόν πρόγραμμα τής Δημοτικής 
τής Μέσης καί τής Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως. Τό

γ/,-.ί.κ.υν, j*h,j ,;νυς εις οιυΐ/ΐ/έ"..λ,α a.jlv/^.ov .λ.
8.0. Τό ΚΕΜΕ συγκροτούν κατά τά άρθρα 4-8 τού 

σχεδίου 7 Σύμβουλοι Α' έπί βαθμώ καί μισθώ Καθηγητοϋ 
Π ανεπιστημίου.

20 Σύμβουλοι Β' έπί βαθμώ β' τής Κατηγορίας Ειδι
κών θέσεων.

11 Είσηγηταί έπί βαθμώ 2ω.
Ή Γραμματεία του θά άποτελεσθή άπό 25 διοικητικούς 

ύπχλλήλους A', Β' καί Γ' Κατηγοριών (άρθρον 9).
β. Οότω, τό κύριον προσωπικόν τοϋ ΚΕΜΕ, άπετελέσθη 

άπό τρεις βαθμίδας : την άνωτάτην - τούς Συμβούλους 
Α' ήτις είναι ολιγομελής καί έκ τής όποιας θά προέρχωνται 
ό Πρόεδρος του ΚΕΜΕ καί οι Προϊστάμενοι τών Τμημάτων 
καί τών Παραρτημάτων αύτοΰ, τήν μεσαίαν— τούς Συμβού
λους Β' ήτις θά άποτελή τό κύριον σώμα τών μελών τού 
ΚΕΜΕ, καί τήν κατωτέραν— τούς Είσηγητάς— οί όποιοι 
θά βοηθούν τά μέλη τών δύο άνωτέρων βαθμιδών είς τά 
έργα, των καί έκ τών όποιων θά προέρχωνται, κατά κύριον 
λόγον, τά μέλη τών βαθμιδών τούτων.

Οί Σύμβουλοι Α' θά έχουν ώς έργον τήν χάραξιν τοϋ προ
γράμματος τών έργασιών τού ΚΕΜΕ, έργον δπερ μέχρι τούδε 
άνετίθετο είς Έπιτροπάς μή μονίμους, συνιστωμένας έκ με
λών, κατά τεκμήριον μόνον θεωρουμένων ώς ειδικών μή σχε- 
τιζομένων όμως πρός τάς ύπηρεσιακάς μονάδας αίτινες θά 
έπεξειργάζοντο τά έπί μέρους θέματα καί θά έπώπτευον τά 
τής έφχρμογής των άποφάσεών των. Έπί πλέον οί Σύμβουλοι 
Α' έχουν ώς έργον τήν έποπτείαν τών κατά μέρος τμημάτων 
καί παραρτημάτων άύτού καί τόν συντονισμόν πασών έν γένει 
τών δραστηριοτήτων καί έκδηλώσεών του. 'Η άποστολή χύτη 
δημιουργεί τήν ύποχρέωσιν καθορισμού ηύξημένου έπιστη- 
μονικού οπλισμού, μακράς εκπαιδευτικής ή έρευνητικής πείρας 
καί άλλων ειδικών προσόντων διά τούς μέλλοντας νά άποτε- 
λέσουν τά μέλη τής άνωτάτης ταύτης βαθμίδος.

γ) Δεδομένων τών είδικωτέρων έργων τών μελών τής 
άνωτάτης βαθμίδος, περί ών ό λόγος έν τή προηγουμένη παρα
γράφω, έπεβάλλετο νά περιληφθούν μεταξύ τών μελών τής 
βαθμίδος ταύτης καί έπιστήμονες θεραπεύοντες τάς έπιστή- 
μας ύποδομής τού έκπαιδευτικού προγραμματισμού, ήτοι είς 
κοινωνιολόγος, είς οικονομολόγος καί είς τεχνολόγος.

δ) 'Η αύτή αρχή έπεκράτησε καί κατά τόν καθορισμόν 
τών έκ διαφόρων έπιστημών μελών τής μεσαίας (Συμβούλων 
Β') καί κατωτέρας (Εισηγητών) βαθμιδών ώστε νά είναι 
δυνατή ή καί είς τάς βαθμίδας ταύτας έκπροσώπησις όλων 
τών κατά μέρος τύπων, βαθμιδών, κλάδων καί προβλημάτων 
τής έκπαιδεύσεως.

ε) Κατά τόν κζθορισμόν τών μελών έκάστου κλάδου δεν 
ήτο δυνατόν νά βχρύνη ό άριθμός τοΰ ύπχλληλικοϋ δυναμικού 
τό όποιον ύπηρετεϊ τόν κλάδον τούτον. Ή άναλογία Οά είχε 
λόγον, έάν τό ΚΕΜΕ ήσκει έργα διοικητικά. "Ομως τούτο 
θά άτκήση έργον έπιστημονικόν, καί ό άριθμός τών μελών 
έκάστου κλάδου δέον νά είναι άνάλογος πρός τάς επιστημονι
κά; άνάγκας, τάς όποιας θά κχλύψουν τά μέλη τού κλάδου 
τούτου. Έπί πχρχδείγμχτι, είτε 32.000 είναι οί διδάσκαλοι 
καί 9.000 τά δημοτικά σχολεία είτε 10.000 καί 3.000 
άντιστοίχως, τό άναλυτικόν πρόγραμμα ή ή κρίσις τών δι
δακτικών βιβλίων τών δημοτικών Σχολείων δεν άπαιτούν 
μέλη περισσότερα, προσπάθειαν μείζονα καί διακατοχήν 
γνώσεων μεγαλυτέραν είς τήν πρώτην περίπτωσιν καί όλι- 
γώτερα μέλη, έλάσσονα προσπάθειαν καί διακατοχήν γνώ
σεων μικροτέραν είς τήν δευτέραν.

στ) Μεταξύ τών προσόντων άτινα ώρίσθησαν διά τά μέ>η 
τής άνωτάτης καί τής μεσαίας βαθμίδος (τών Συμβούλων 
Α' καί Β') φυσικόν ήτο νά περιληφθή καί τό διδακτορικόν 
δίπλωμα, καθ’ όσον δεν είναι επιτρεπτόν ή ήγεσία ενός 
πνευματικού Κέντρου, επιστημονικού καί έκπαιδευτικού, νά 
εύρίσκεται είς κατωτέραν βαθμίδα καί αύτών έτι τών επιμε
λητών τών άνωτάτων σχολών, άφού νύν διά σήν πρόσ/ηψιν 
τούτων πρώτη καί άναγκαιοτάτη προϋπόθεσις τυγχάνει 
ή κατοχή τού διπλώματος τούτου.
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'Η έν τώ σχεδίω διεξοδική άπαρίθμησις των προσόντων 
των Συμβούλων καταδεικνύει τδ εύλογον τής άντιστοιχή—- 
σεώς των προς τον βαθμόν Καθηγτοϋ Πανεπιστημίου.

ζ) Μέ διαδοχικά; άπσκλ ίσεις άπδ των προσόντων των 
Συμβούλων Α', διατυποϋνται εις τό σχέδιον τα προσόντα 
των Συμβούλων Β' καί των Εισηγητών. Οί τελευταίοι, έφ’ 
όσον δεν καταλάβουν θέσει; Συμβούλων, ελλείψει κενών θέ
σεων, θά έξελίσσωνται μέχρι καί τοϋ 1ου βαθμού. Τέλος, άν 
δεν άποκτήσουν εντός δεκαετίας τά διά την προαγωγήν 
εις θέσιν Συμβούλου Β' άπαιτούμενα προσόντα, θά μετατάσ- 
σωνται ΰποχρεωτικώς εις την έκπαίδευσιν, άναλόγως τής 
προελεύσεώς των (παρ. 0 καί 7 τοϋ άρθρου 11 τοϋ σχεδίου).

9. Περαιτέρω, καθορίζονται :
α) Ή όρ^άνωσι; τοϋ ΙνΕ.ΜΕ καί ό τρόπος άσκήσεως τών 

άρμοδιοτήτων του διά τής 'Ολομέλειας, τών Τμημάτων καί 
τών αελών του, ώς καί ή διαδικασία τών συνεδριάσεων (άρθρον 
10)/

β) Ρυθμίζονται θέματά τινα καταστάσεως τοϋ προσωπικού 
παραλλήλως προς τά καί διά τούς λοιπούς διοικητικούς 
υπαλλήλους τοϋ Κράτους δυνάμει τοϋ Υπαλληλικού Κώ- 
δικος. ίσχύοντα (άρθρον 11), δεδομένου ότι καί το κύριον και 
το προσωπικόν τής γραμματείας τοϋ ΚΕΜΕ έχει την ιδιότητα 
τοϋ μονίμου δημοσίου υπαλλήλου (άρθρον 4 παρ, 2 άρθρον 9).

10. Διά τοϋ άρθρου 12 παρέχονται εξουσιοδοτήσεις όπως 
διά Πρ. Δ/των ή κανονιστικών άποφάσεων ρυθμίζωνται, 
κατά περίπτωσιν, θέματα άρμοδιοτήτων τοϋ ΚΕΜΕ, εσω
τερικής λειτουργίας του, όργανώσεως καί λειτουργίας Κέν
τρων ταχυρύθμου έκπαιδεύσεως ή Σεμιναρίων η Όμαόων 
Εργασίας διά τό διδακτικόν καί εποπτικόν προσωπικόν, 
τά τής διεξαγωγής ερευνών ύπό τοϋ ΚΕΜΕ, καί παρέχεται 
ή δυνατότης προσλήψεως τή προτάσει του, μέχρι 10 ειδικών 
επιστημόνων προς ΰποβοήθησιν τοϋ έργου του.

11. Τέλος διά τών μεταβατικών διατάξεων τοϋ άρθρου 
13, κανονίζονται τά τής πληρώσεως τών θέσεων τών Συμ
βούλων Α' καί Συμβούλων Β' κατά την πρώτην εφαρμογήν 
τοϋ Νόμου, ρυθμίζεται δέ ή τύχη τών μή διορισθησομένων 
εις θέσεις τοϋ ΚΕΜΕ έν ένεργεία ’Εκπαιδευτικών Συμ
βούλων, οίτινες θά καταλάβουν συνιστωμένας ισαρίθμους 
προσωρινάς θέσεις Ειδικών Συμβούλων παρά τώ ΚΕΜΕ.

12. Άπεδόθη ιδιαιτέρα σημασία εις τήν αύτοτελή δργά- 
νωσιν τοϋ ΚΕΜΕ, δι’ ό καί άπεσπάσθη τό θέμα τούτο άπό 
τον τομέα τής Γενικής Έκπαιδεύσεως, καί τίθεται δΓ 
ιδιαιτέρου σχεδίου Νόμου ύπό τήν κρίσιν τής ’Εθνικής ’Αντι
προσωπείας, μέ τήν δήλωσιν, ότι λίαν προσχεχώς θά κατα- 
τεθή καί τό σχέδιον Νόμου περί όργανώσεως καί διοικήσεως 
τής Γενικής Έκπαιδεύσεως, τοϋ οποίου ή κατάρτισις περα- 
τοϋται όσονούπω.
Β. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝ-' 
ΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

ΓΕΝΙΚΑ
1. α. Ή άνάγκη τής έπί τη βάσει τών δεδομένων συν

θηκών καί προοπτικών, όργανώσεως οίουδήποτε τομέως, 
άνεξαρτήτως σκοπού τόν όποιον έπιτελεϊ, είναι πρωταρχική, 
καί προ πολλοϋ έχει άναγνωρισθή καί έφαρμοσθή είς τήν 
δημοσίαν διοίκησιν. Ένώ τά θέματα καταστάσεως τοϋ 
προσωπικού έρρυθμίσθησαν ένιαίως διά τοϋ 'Υπαλληλικού 
Κώδικος (ν. 1811/1951—ΦΕΚ 141), όλαι αί όργανωτικαί 
τών δημοσίων υπηρεσιών διατάξεις περιελήφθησαν είς βα
σικούς καθ’ Υπουργεία ή μεγάλας υπηρεσιακές μονάδας 
’Οργανισμούς διά τών έκδοθέντων έντός τοϋ β’ έξαμήνου 
τοϋ I960 μέχρι καί τής 2.1.1961 είκοσι δύο Β. Δ/των. 
Ή έκδοσις τούτων έγένετο δυνάμει τοϋ Νόμου 3925/1959 
«περί 'Υπουργείων καί τών ’Οργανισμών τών Δημοσίων 
Πολιτικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1). Κατωρθώθη τοιουτο
τρόπως, διά πρώτην φοράν είς τήν ιστορίαν τοϋ τομέως 
της διοικήσεως, νά περιληφθοϋν είς ’Οργανισμούς, συντε
ταγμένους καθ’ ένιαΐον καί ομοιόμορφον τύπον, τά κύ
ρια στοιχεία συγκροτήσεως τών Υπουργείων καί Ύπηρε- ..

σιών, δηλαδή ή διάρθρωσις είς οργανικά; μονάδας (Γενικά; 
Διευθύνσεις, Υπηρεσίας, Διευθύνσεις, Τμήματα), αί αρμο
διότητες έκάστης μονάδος, κεντρικής ή περιφερειακής, τό 
προσωπικόν (Κατηγορίαι, κλάδοι, βαθμοί, προσόντα), ή 
έπάνδρωσις τών μονάδων, τά συμβούλια (πλήν τών Υπη
ρεσιακών), αί Έπιτροπαί, κ.λ,π.

β. Ή συμβολή τοϋ οργανωτικού αύτοΰ μέτρου είς τήν 
λειτουργίαν τής κρατικής μηχανής ήτο ανυπολόγιστος. Τό 
γεγονός καί μόνον ότι σωρεία εγκατεσπαρμένων διατάξεων 
άναφερομένων είς τήν όργάνωσιν τών Υπηρεσιών καί τοϋ 
προσωπικού των (πλήν τών καταστατικών αί όποΐαι επίσης 
περιελήφθησαν είς τόν Υπαλληλικόν Κώδικα καταργήσαντα 
σωρείαν έπί μέρους άνομοιομόρφων διατάξεων), συνεκεν- 
τρώθησαν είς τούς ενιαίους ’Οργανισμούς, άπήλλαξε τήν 
διοίκησιν άπό άτέρμονας άναζητήσεις καί περιπτωσιολο
γίας καί έπέλυσε πλήθος προβλημάτων ταλαιπωρούντων 
αύτήν. Τό γεγονός τοΰτο δύναται νά συγκριθή τηρουμένων τών 
άναλογιών, μέ τό είς άλλους τομείς συντελεσθέν άντίστοιχον 
έργον, ώς λ.χ. τόν ’Αστικόν Κώδικα, κλπ.

γ. Οί έκδοθέντες ’Οργανισμοί δέν παρέμειναν, βεβαίως, 
άναλλοίωτοι. Ούτε ήτο δυνατόν νά παραμείνουν ύπό τήν πίε- 
σιν τών έξελισσομένων συνθηκών καί τών δραστηριοτήτων 
τοϋ κράτους, έπεκτεινομένων διαρκώς είς νέους τομείς. 
Ή ΐδρυσις, ή συγχώνευσις-, ή ή κατάργησις Υπουργείων 
καί Ύ’πηρεσιών, μεταβάλλουν συνεχώς τούς βασικούς ’Ορ
γανισμούς. Άλλ’ οί κορμοί των παραμένουν άνέπαφοι. Τοΰ
το σημαίνει ότι έστηρίχθησαν έπί ορθών βάσεων, αί όποΐαι 
άντέχουν είς τόν χρόνον καί τάς έκάστοτε διαμορφουμένας 
συνθήκας. Ύ

2. ’Από τό όργανωτικόν τοΰτο έργίν, απούσιασε τό· 
Ύπουργεΐον Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Ή 
άπουσία αύτή θά ήδύνατο νά δικαιολογηθή — άν καί όχι 
έπαρκώς — άπό τήν ιδιομορφίαν ή όποια έπικρατεΐ είς τήν 
συγκρότησίν του. Πράγματι, τό Ύπουργεΐον, διαθέτον τό 
ήμισυ περίπου τοϋ υπαλληλικού δυναμικού τής χώρας, κι
νείται έπί δύο βασικών τομέων δράσεως : Άφ’ ενός μέν τοϋ 
τομέως τής διοικήσεως, τοϋ καί συντονιστικού ή έπιτελικοΰ, 
άλλά καί όλιγαρίθμου, άποτελοΰντος τήν Κεντρικήν Υπηρε
σίαν, άφ’ ετέρου δέ, τοϋ έκπαιδευτικοϋ τομέως, ό όποιος συγ
κεντρώνει όλους τούς έκπαιδευτικούς λειτουργούς καί συγ
κροτεί τάς περιφερειακές άρχάς, δηλαδή τά Σχολεία πά- 
σης μορφής τής Δημοτικής καί Μέσης Έκπαιδεύσεως, τά 
Διδασκαλεία καί τάς Παιδαγωγικές ’Ακαδημίας, τά Σχο
λεία τής Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως, τό εποπτικόν 
καί βοηθητικόν προσωπικόν, των κλπ. Τό σύστημα δέν 
λειτουργεί κατά τόν ΐδιον τρόπον όπως είς τά άλλα Υπουρ
γεία, είς τά όποια τό προσωπικόν τών Κεντρικών καί Πε
ριφερειακών Υπηρεσιών άνήκει είς σύνολον ενιαίων κατά 
κανόνα, κλάδων, έναλασσομένου είς τάς οικείας θέσεις 
προσωπικού, ή δέ όργάνωσίς των έπιτυγχάνεται δΓ ενιαίων 
έπίσης οργανισμών.

Ό μέγας άριθμός τών έκπαιδευτικών λειτουργών (περί
που νϋν 29.000 θέσεις διδασκάλων καί εποπτικού προσωπι
κού Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, 3.500 Νηπιαγωγών καί 
1.700 λοιπών υπαλλήλων Δ.Ε., 17.300 Καθηγητών καί 
εποπτικού προσωπικού Μέσης Έκπαιδεύσεως, 1.000 λοιπών 
ύπαλλήλ.ων Μ.Ε.,· 6.000 Καθηγητών καί 1.000 λοιπών 
ύπαλλήλ.ων Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως, ήτοι περίπου 
59.500 θέσεις έκπαιδευτικών λειτουργών, έπί συνόλου 
120.000 τακτικών θέσεων τοϋ Δημοσίου, (31-12-73), ήτοι 
ποσοστόν 50 % περίπου), ή εύρεΐα άποκέντρωσις τών διοι
κητικών των θεμάτων (περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβού- 
λ.ια) καί ή ιδιομορφία τοϋ έπιτελουμένου έργου των, δέν 
έπιβάλλουν κατ’ άρχήν τήν έπί τή βάσει ενιαίων οργανισμών 
σύνδεσιν τοϋ τομέως τής, έκπαιδεύσεως (περιφερειακού) 
προς τόν έπιτελικόν καί συντονιστικόν (κεντρικό). Διά τούτο 
ή. όργάνωσίς έκατέρου τών τομέων ήτο άνέκαθεν χωριστή, 
ούδείς δέ μεταγενέστερος λόγος έπέβαλλε τήν ένοποίησιν.

3. Κατά τήν τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν, είς τόν τομέα 
τής κεντρικής διοικήσεως τοϋ Υπουργείου, τήν μεγαλυτέραν 
σπουδαιότητα παρουσιάζουν:
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α) '0 A. Ν. 782/37 «περί ’Οργανισμού τής Κεντρικής 
'Υπηρεσίας τού 'Υπουργείου Θρησκευμάτων κα’. L· 3 νι.κής 
Παιδείας».

'Ο νόμος αυτός περιέλχβε την διχρθρωσιν τού Υπουργείου 
εις όργανικάς μονάδας, το προσωπικόν των, καταστατικας 
διατάξεις διορισμού καί προαγωγών, καί πλήθος μεταβατι
κών διατάξεων τακτοποιήσει»; τού τότε υπηρετουντος προ
σωπικού. ΤΗτο, ύπό τό πρίσμα των σημερινών α ντιληφεων, 
τελείως ανεπαρκής καί υποτυπώδης, άλλ’ έπί τέλους ήτο εις 
ενιαίος οργανωτικός νόμος. ’Από τότε ΰπίστη αλλεπαλλή
λους μεταβολάς (βλ. ά.ν. 1158/3S, 1941/38, ώς καί μετα
φοράν τής Άρχαιολογ.κής 'Υπηρεσίας καί τού πολιτιστικού 
τομεως εις άλλα 'Υπουργεία), κχτάργησιν των καταστα
τικών του διατάξεων ΰπό τού 'Υπαλληλικού Κωδικός, άνχ- 
κατανομήν των θέσεων τού προσωπικού, δυνάμει τού αυτού 
Κωδικός, με τό Β.Δ. 29/20-6-58 (ΦΕΚ 92) ύποστάν επίσης 
(αλλεπαλλήλους μεταβολάς. Έν τελεί, δυνάμει έξουσιοδοτή- 
σεως τού ν.δ. 239/69 «περί άναδιοργανώσεως τής Κεντρι
κής Υπηρεσίας τού Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 139), έξεδόΟη ή ΰπ’ άριθ. 101491/ 
1969 Υπουργική άτόφασις «περί άναδιαρθρώσεως τών Κεν
τρικών 'Υπηρεσιών τού Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας κχί 
Θρησκευμάτων, -ανακατανομής κχί-καθορισμού τών αρμο
διοτήτων αυτών» (ΦΕΚ 499 - τ. Β) διά τής όποιας έγένετο 
ή κατά Γενικάς Διευθύνσεις, Διευθύνσεις καί Τμήματα διάρ- 
Ορωσις τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας, καί κχθωρίσθησχν αί 
οίκεΐαι άρμοδιότητες, άλλ* ουδόν πέραν τούτου. Ή έν λόγω 
απόφχσις, έπανειλημμένως έτροποποιήθη εις δευτερεύοντα 
σημεία της. Τό προσωπικόν παρέμεινεν ανοργάνωτου, κατα- 
νεμηθέν μόνον εις Κατηγορίας.

4. 'Ο τομεΰς τής Έκπαιδεύσεως έτυχε μεγαλυτερας προ
σοχής κατά τάς δύο τελευταίας δεκαετίας, άναδιαμορφούμενος 
ήδη ώς πρός την Γενικήν Έκπχίδευσιν με καταρτισθεν σχέ- 
διον νόμου, ενώ διά τούς άλλους τομείς (λ.χ. την Έπχγγελ- 
υχτικήν Έχπαίδευσιν) καταρτίζονται επίσης ΐδια νομοσχέ
δια.

5. 'Υπό τό κράτος τής ανάγκης οργανώσει»; τής Κεντρι
κής 'Υπηρεσίας τού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, κατηρτίσθη καί προωθήθη άρμοδίως πρός 
επεξεργασίαν, σχέδιον Νόμου, σχετική δέ περί τούτου εξαγ
γελία έγένετο προ μηνός. Παραλλήλους, όμως, είχε καταρτι- 
σθή υπό τής Προεδρίας τής Κυβερνήσει»;, τό «περί άναδιορ- 
γανώσεως τών δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» σχέδιον Νό
μου, διά τού οποίου επιβάλλεται ή εντός τακτής προθεσμίας 
έξ ύπαρχής σύνταξις τών ’Οργανισμών τών 'Υπουργείων 
έπί τή βάσει ενιαίων αρχών καί κατευθύνσεων. Κατόπιν τού
του προεκρίθη όπως άποτυρθή τό διά την όργάνωσιν τής 
Κεντρικής 'ύ'πηρεσίας καταρτισθεν σχέδιον, διά νά καταστή 
τοιουτοτρόπως δυνατή ή διατύπωσις τού ’Οργανισμού της 
έπί τή βάσει τού έκδοθησομένου γενικού οργανωτικού νό
μου. Επειδή όμως ό τελευταίος ούτος νόμος δεν θά έπιτρέόη 
αύξησιν τών θέσεων, ένω άδήριτος είναι ή άνάγκη τής τοιχό- 
της αΰξήσεως διά τήν Κεντρικήν Υπηρεσίαν τού * Υπουργείου, 
έπεφασίσθη ή διατύπωσις τών διατάξεων τού παρόντος κε
φαλαίου, διά τού όποιου ρυθμίζονται καί χοονίζοντά τινα 
θέματα όργανώσεως καί καταστάσεως τού προσωπικού. Με 
τήν ψήφισιν τών διατάξεων τούτων, ό έκδοθησόμενος ’Ορ
γανισμός κατά την σχετικήν έξουσιοδότησιν, τού παραλλή- 
λως έκδοθησομένου γενικού οργανωτικού νόμου, Ομ είναι 
συγχρονισμένος καί βιώσιμος.

ΑΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. α. Διά τού άρθρου 14 αυξάνονται αί ύφιστχμευχι τα-

κτ ικχί θέσεις τού προσωπικού ώς έξή;
Ύφιστάμεναι τχκτικχί θέσεις Ποοσιπθέμεναι Σ όνολον

θέσ::ις
Α' Κχτηγορ ία 165 75 241
Β' » 202 129 322
Γ' » 35 10 43

403 295 693

tv /1 οιστχαεναι Προστιθέμεναι ]
τακτικχι θέσεις θέσεις

Ιδιωτικού Δικαίου
55 22

Θέσειτ έκττχιδευ·τικών λειτουογών (έν ά
25 33

Σύνολον

/ /

ρώ: διοικητικά έργα, τά όποια ασκούνται ήδη παρ’ υπηρε
σιών έπηνδρωμένων μό 150 άπεσπασμένου; εκπαιδευτικούς 
λειτουργούς.

γ) Ώς έχει νύν ή διάρθρωσες τής Κεντρικής Ύπηοεσίας, 
βασ.κή οργανική μονάς είνχι ή Γς,ν.κή Διεύθυνσις Γενικής 
Έκπαιδεύσεως. Ή μονάς αύτη, ή όποια παρακολουθεί άνω 
τών πεντήκοντα χιλιάδων έκπαιδευτικούς λειτουργούς, ώς 
ήτο ανέκαθεν καί έςακολουθεϊ νά είναι καί σήμερον διηρθρω- 
μενη, μικρόν μόνον έργον εις τόν τομέα τής εφαρμογής τών 
προγραμμάτων ή καί προγραμματισμόν άκόμη όπου έχει άρ- 
μοδιότητα - δύναται νά έπιτελέση. Διότι αί ύπ’ αυτήν μονά
δες (Διευθύνσεις καί Τμήματα) έπηνδρωμέναι ιδία με εκπαι
δευτικό ύς λειτουργούς άσχολούνται κυρίως, παρά τήν περι
φερειακήν άποκέντρωσιν, με τά θέματα τού πολυαρίθμου καί 
ετεροκλήτου προσωπικού, ώ; καί διάφορα άλλα διοικητικά 
θέματα, κατά τρόπον ώστε ελάχιστος χρησιμοποιήσιμος 
χοόνος νά άπομένη εΐ; τούς οικείους προϊσταμένους καί υπαλ
λήλους πρός άσκησιν τού κυρίου έργου των, δηλαδή τής προω- 
θήτεως τών θεμάτων τής Δημοτικής καί Μέσης Παιδείας. 
"Ηδη, ή Γενική Διεύθυνσις Γενικής Έκπαιδεύσεως διαθέτει 
τέσσαρας Διευθύνσεις: Τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, τής 
Μέσης Έκπχιδεύσεως, τών Σχολών Έκπαιδεύσεως Διδα
κτικού Προσωπικού καί τών Προγραμμάτων καί Μελετών. 
Άλλ’ αί τρεις πρώται, άν καί έχουν καί προϊσταμένους άλλ.ά 
καί άρκετούς υπαλλήλους προερχόμενους έξ εκπαιδευτικών 
λειτουργών, άσχολούνται άποκλειστικώς με θέματα κατα
στάσεως προσωπικού καί κχθχρώς διοικητικά τοιαύτα, μία 
δε μόνη, ή τελευταία, άτχολεΐτχι με τήν εφαρμογήν τών προ
γραμμάτων κ.λ.π. ολοκλήρου τής Γενικής Έκπαιδεύσεως, 
έπηνδρωμενη επίσης με εκπαιδευτικούς.

δ) ’Ανάλογος κατάστχσις, άλλ’ εις μικροτέραν κλίμακα, 
διαγράφεται καί εις τούς τομείς τής Γενικής Διευθύνσεως 
Θρησκευμάτων, τής Άνωτάτης καί τής Επαγγελματικής 
r/'πχιοευσεως, ω; κχί εις τχς η5η ανεξαρτήτους Ιττηρεσιας 

Σχολικής 'Υγιεινής, Σωματ.κής ’Αγωγής καί Διευθύνσεως 
Σχολείων ’Αποδήμου Ελληνισμού καί Μουσουλμανικών 
ήμεδαπής.

ε) Πρός απαλλαγή ν τών εκπαιδευτικών λειτουργών άπό 
ξένα πρός τήν κατάρτισίν των έργα αλλά καί πρός ένιχίχν καί 
ομοιόμορφον εφαρμογήν τών γενικών διατάξεων τού ' Υπχλ- 
ληλικού Κωδικό; καί τών είδικωτέρων διά τούς εκπαιδευτι
κούς λειτουργούς καταστατικών διατάξεων, ή μάλλον προ
σήκουσα λύσις είναι νά συστχθή μία 'Υπηρεσία Διοικητικού 
ή όποια, έπανδρουμένη με υπαλλήλους διοικητικής κχτχρτί- 
σεως, νά άσχολήτχι άποκλειστικώς με τά θέματα κχτχστά- 
σεω: προσωπικού καί τά λοιπά κχθχρώς διοικητικά θέματα. 
'Η μονάς αυτή θά διαθέτη, ώς έκ τού μεγάλου άριθμού καί 
τού ετεροκλήτου τών ύπχλλήλων, ιδίας Διευθύνσεις Προσω- 
π.κού δι’ έκαστον τομέα τής Έκπαιδεύσεως ή τής διοική
σει»; (Εκκλησιαστικής, Άνωτάτης, Μέσης, Δημοτικής, 
Επαγγελματικής, Κεντρικής Υπηρεσίας κ.λ.π.). Τούτο, 
άλλως τε, συντελεϊτχι άπό μχκρού εις άλλου; τομείς τής 
κρατικής ιεραρχίας, συστηματικό»; δε άπό δεκαπενταετίας, 
διά τών νέων ’Οργανισμών, εις τά άναλόγου διαρθρώσει»; 
καί υφής 'Υπουργεία, εις τά όποια κυριαρχούν μή διοικητικοί 
κλάδοι (λ χ. Βιομηχανίας Β.Δ. 3/19δί-ΦΕΚ 2, Γεωρ
γίας Β.Δ. 3/1931-Φ2Κ 2, Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίων 
"Εργων Β.Δ. 833/1939-ΦΕΚ 210, Κοινωνικής Προνοίας- 
περιλχμβχνομένη; τή; Γενικής Διευθύνσεως 'Υγιεινής, άρχι- 
κόν Β.Δ. 632/1939-ΦΕΚ 157 ΐσχύον κατά βάσιν καί νύν). 
Εις τά 'Υπουργεία καί τά; άνχφερθείσχ; 'Υπηρεσίας, οι



χχτ» περί—τι υστ. τεχνικοί (μηχαν··-.'. -/πόνοι. ιατροί κλ.π.) 
επανδρώνουν τά; υπηρεσία: προγρα,.'.ατών καί έφατ μονών 
χωρίς νά απασχολούνται χέ το προσωπικόν τά θέματα τού 
όποιου χειρίζεται ενιαία καί αυτοτελή; υπηρεσία διοικητι
κού, μή ύπαγομένη εΐ; τινα τεχνικήν μονάδα. ά>.λ’ απ’ ευ
θεία; εί; τον Γενικόν Γραμματέα, διαθέτουσα δέ τού; χρι
στούς υπαλλήλου; διοικητική; καταρτίσεως. Τοιουτοτρόπω; 
ή ερμηνεία καί ή έταρμογή τών γενικά.' καί ειδικών περί 
καταστάσεω; προσωπικού διατάξεων επιτυγχάνονται ομοιο
μόρφου; καί αί έκδιδόμεναι διοικητικά·. πράξεις αντέχουν εΐ; 
τήν ένώπιον τοΰ Συμβουλίου της ’ Επικράτειας προσβολήν. 
Το σύστημα τοΰτο λειτουργεί όμαλώτατα ,μέ στενήν συνερ
γασίαν των τεχνικών υπηρεσιών τερό; τά; Διευθύνσεις Διοι
κητικού.

στ) “Ηδη υπηρετούν ώς άπεσπασμένοι —xpi τη Κεντρική 
Υπηρεσία 150 εκπαιδευτικοί λειτουργοί, οί όποιοι θά επι
στρέφουν εις τάς θέσεις των, καθ’ ον λόγον Οχ αναλαμβάνουν 
τά έργα των υπάλληλοι τών διοικητικών κλάδων. (Βλ. καί 
άνάλυσιν άρθρου 17), περιοριζόμενοι τελικώς εις 58. Αί ζη- 
τούμεναι αυξήσεις τών θέσεων κρίνονται όθεν απολύτως δι- 
κχιο'/.ογ'ημένχι έκ τής έκτεΟείσης άναπτύςεως τών στόχων 
τοΰ Υπουργείου καί τών διοικητικών αυτού υπηρεσιών και 
άντιστοιχοϋν εις τήν γενησομένην διά τού ’Οργανωτικού 
Διατάγματος δίάρθρώσΐν'τών Γενικών' Διευθύνσεων,-'-1 -πη— 
ρεσιών, Διευθύνσεων, Τμημάτων καί Γραφείων.

2. Διά τού άρθρου 15 ρυθμίζεται το θέμα τών προσλη- 
τθέντων δυνάμει τού ν.δ. 1165/72 καί 202//4 δέκα ειδικών 
συνεργατών, αυξανόμενων κατά δύο. Ούτοι ονομάζονται εφε
ξής Ειδικοί Σύμβουλοι, άνκπτΰσσονται δε τά προσόντα καί τά 
καθήκοντα αυτών, εις τρόπον ώστε νά παρέχουν άποτελε- 
σματικώς τήν συνδρομήν των εΐς ·τό νομοπαρασκευαστικόν 
έργον τού 'Υπουργείου, ώς καί εις τήν άντιμετόιπισιν παντός 
θέματος τό όποιον δύνανται νά χειρισθούν λόγω της μορφώ- 
σεως καί τής πείρας των. Το ν.δ. 1166/72 καταργεΐται διά 
τού άρθρου 21 τού παρόντος.

3. Διά τού άρθρου 16 μεταφέρονται εις τό σχέδιον σαφώς 
και πεε-Γνηπτικώε. αΐ περί όιχάδων εργασίας διατάξεις τού 
ν.δ. 1384.73, τό όπο ίον καί καταργεΐται διά τού άρθρου 21. 
*0 θεσμός τών ομάδων εργασίας έχρησιμοποιήθη ευρέως κχτά 
τό τελευταϊον έξάμηνον διά τήν κατάρτισιν νομοθετικών κεί
μενο.' ή μελέτην καί έρευναν πάσης φύσεως θεμάτων, τά 
όποια δεν ή το δυνατόν ν’ άντιμετωπισθούν διά τής συνήθους 
διαδικασίας.

4. Διά τού άρθρου 17 καθορίζεται ό αριθμός τών αποσπώ- 
μένων έκ τής δημοσίας έκπαιδεύσεως λειτουργών πρός έπαν- 
δρωσιν τών όργανικών μονάδων τής Κεντρικής Υπηρεσίας, 
αί όποΐαι Ο’ ασκούν, κατά τον νέον ’Οργανισμόν, καθήκοντα 
εφαρμογής τών εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Γενικής 
Έκπαιδεύσεους. Ώς έλέχΟη. ό αριθμό; τών ήδη άπεσπα- 
σμένων ανέρχεται εις 149.

Ό αριθμός ούτος θά περιορισθή εις 5S, κατά λόγον της 
πληρώσεως τών οικείων θέσεων διά διοικητικών υπαλλήλων, 
δεδομένου ότι οί περισσότεροι τών ήδη άπεσπασμένων εκπαι
δευτικών άσχολ.οϋνται μέ θέματα διοικήσεως καί καταστά- 
σεους τού προσωπικού, ήτοι εις έργα άλλότρια πρός τό λει
τούργημά των. (Β>_ καί παρ. 1 περ. στ).

5. Διά τού άρθρου 19 έξομοιούνται αί άποδοχαί τών ύπαλ.- 
λ.ήλ.ων τών τεχνικών κλ.άδων Α' καί Β' κατηγοριών, πρός 
τάς άποδοχάς τών υπαλλήλων τών όμοειδών κλ.άδων τού 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 'Ομοίως έξομοιούνται αί 
άποδοχαί τών ύπαλλήλ.ων τών κλ.άδων Άνκλ.υτών - Προ
γραμματιστών Α' Κατηγορίας καί Βοηθών Προγραμματι
στών καί Διατρητριών Β' Κατηγορίας, πρός τάς άποδοχάς 
τών ύπαλλήλων τών όμοειδών κλ.άδων τής ’Εθνικής Στατι
στικής Υπηρεσίας τής Ελλάδος. (ΒΧ. ν.δ. 3627/58-ΦΕΚ 
278, Β.Α. 871/60 χ?0?; 19 πχ?. 1 ΦΕΚ 219, άρθρα 28, 41 
καί 45 Κχνονισαού Κέντρου Ύπολ.ογιστού Κοιν. Ύπηοε- 
σιών - ΦΕΚ 427/1974 Β').

* Η έξομοίωσις αΰτη είναι δίκαια καί εύλ.ογος, διότι είς 
όλ.ους τούς τομείς τής Διοικήσεως αλλά καί τής ιδιωτικής

οικονομία;, τό τεχνικόν προσωπικόν τής μηχανοργανωσεως 
εχει ηυςημενχς άποδοχάς ώ; έκ τού επιπόνου καί άνθυγπεινού 
έργου του.

6. Διά του άρθρου 2;) καθιερούται ή άρχή τής άξιοποιή- 
σεω; τής επιμορφώσεως τών μετεκπαιδευθέντων ή έξειδι- 
κευθε/των εκπαιδευτικών λ.ειτουργ'ών καί ύπαλλήλ.ων, είς 
τρόπον ώστε *·ά καθίσταται κτήμα εύρυτέρου κύκλου ή έπι- 
τευχθεισα επιμόρφουσις. Είς τήν διοίκησιν τού Υπουργείου 
άπόκειται ή λήφις ετέρων μέτρων ώς λ.χ. τής τοποθετήσεώς 
των είς επιτελικά; υπηρεσίας, ή μεγάλα; σχολικά; μονάδας 
κ.λ.π., πρός ύλοποίησιν τής αρχής τού άρθρου τούτου.

7. α) Προβλέπεται ή κατάληψις θέσεων τού κλάδου Διοι
κητικού (Β' Κατηγορίας) παρά δακτυλογραφούν έχουσών 
δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εις έργα δακτυλ.ογράφου. 
Τούτο δέ διότι, ώς γ /ωστόν, ή μακρά άσκησις τών έργων 
τούτων καταπονεί τάς ύπχλλήλ.ους μέ επιπτώσεις έπί τής 
υγείας καί τής άποδόσεώς των, δΓ δ καί επιβάλλεται ή συνε
χής άνανέωσις τού κλάδου Δακτυλογράφων.

Πρέπει νά λ.εχθή παρεμπιπτόντως, οτι ή κατά τάς διατά
ξεις τού άρθρου 21 τού ν.δ. 751/1970 «περί τροποποιήσεως, 
συμπλ.ηρώσεως καί έπεκτάσεως διατάξεών τινων τού Ύπαλ- 
ληλικού Κωδικός» (ΦΕΚ 281) γενομένη συνένωσις τού κλ.ά- 
δου Διοικητικού μετά τΰύ κλάδου Δακτυλογράφων είς ένιαΐον 
κλάδον καί μέ προοπτικήν έκμαΟήσεως τής δακτυλογραφίας 
μετά έςάμηνον από τού διορισμού, άπεδείχθη τελείως απρό
σφορος καί άνεφάρμοστος.Τό άποτέλεσμα είναι νά παρχτηρή- 
ται σπαν·.; δακτυλογράφων, αί όποΐαι παρά τά νέα τεχνικά 
μέσα φωτοτυπήσεως-κ.λ.π., δεν παύουν νά είναι άπολύτως 
καί συνεχώς απαραίτητοι. ΔΓ δ καί ό ενιαίος «Διοικητικός» 
κλάδος Β' Κατηγορίας έχωρίσθη εις κλάδον «Διοικητικόν» 
καί κλ.άδον «Δακτυλογράφων» ώς ΐσχυε σταθερώς μέχρι τού
ν.δ. 751/1970.

Τά ανωτέρω ρυθμίζονται διά τής παραγράφου 1 τού άρ
θρου 21 τού σχεδίου.

β) Αί παράγραφοι 2 καί 3 τού αυτού άρθρου περιλα-::λ- 
νουν ειδικά; τινας μεταβατικά; διατάξεις, άφορώσας '"'; · 
εφαρμογήν τής άρχής τού ’Οργανισμού καθ’ ήν οί έκτο.;·' 
τικοί λειτουργοί θά διακινούνται δι’ αποσπάσεων είς τά.' 
σεις της Κεντρικής Ύττηρεσίας. . ..

γ) Διά τής παραγράφου 4 λ,αμβάνεται πρόνοια τακτοπ 
σεως εκτάκτου ύπαλλήλ.ου, διά τον όποιον δέν έφηρμάίΑ 
σαν αί διατάξεις τού ν.δ. 169/1969, λόγω στρατεύσεώς ν:

δ) Δεδομένου οτι διά τού νέου ’Οργανισμού, αί αρμοδιό
τητες τής τεχνικής ύττηρεσίας θά μεταβιβαστούν είς τόν ’Ορ
γανισμόν Σχολ.ικών Κτιρίων (ΟΣΚ), όστις έχει άναλάβει 
τό οΐκεΐον έργον τών κατασκευών, προβλέπεται δυνατότης 
άποσπάσεως, παρ’ αύτώ τυχόν πλ.εοναζόντων τεχνικών υπαλ
λήλων τού Υπουργείου. (Παραγρ. 5).

ε) Τέλ.ος, διά τής παραγράφου 6 ορίζεται πρός άρσιν πάσης 
παρερμηνείας οτι τό έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
προσωπικόν τής Κεντρικής 'Υττηρεσίας τών Κέντρων Ανώ
τερα; Τεχνικής Έκπαιδεύσεως, έξακολ,ουθεΐ διεπόμενο ν υπό 
τών κειμένων, περί τής Υπηρεσίας ταύτης, διατάξεων.

8. Επειδή, κατόπιν τής καταργητικής ρήτρας τού άρθρου 
4S τού ν. 22/75 «περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως τών 
δημοσίων διοικητικών ύπαλλήλ.ων καί ύπαλλήλων ν.π.δ. δι
καίου», διετυπώθησαν άμφιβολίαι περί τού καθεστώτος τών 
υπηρεσιακών συμβουλ.ίων τής Έκπαιδεύσεως, διευκρινίζε
ται διά τού άρθρου 22 ότι τά συμβούλ.ια ταύτα, μή έχοντα 
αρμοδιότητα τινα έπί τού προσωπικού τής Κεντρικής 'Υττη
ρεσίας τού Υπουργείου, εξακολουθούν διεπόμενα υπό τών 
περί αυτών κειμένων διατάξεων.

δ. Τό αρύρον 23 περιλ.αμίανει τάς διατάξεις. αϊ όποΐαι 
καταργοΰνται καί το άρ-3ρον 24 καθορίζει την Ιναραιν τής 
ιτ/όος τοΰ ψηφ:τ·3ητομένου’ Νόμου.

Υπό τάς έκτε-δείαας αιτιολογίας καί ϊιευκρινίαεις, τί·3ε- 
τα: ύπό τήν κρίοιν τής Έ·3νίκης ‘Αντιπροσωπείας τό παρόν 
σχέοιον Νόμου.

Εν Ά-3ήνα:ς τή 12η Μαιου 1975 

Ό Υπουργός
ΠΑΝ. ΖΕΠ0Σ


