ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ
Επί τοϋ σχεδίου νόμου περί συνλέσεως τοΰ ’Ανώτατου ’Εκ
παιδευτικού Συμβουλίου %* περί τρόπου πληρώ τέως λέσεών τινων Διευλυντών τής Κ.Υ. τού Υπουργείου Έλνιχής Π αιδείας καί θρησκευμάτων.
77ρός τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν ιών Έλ.λήνων
Το όλαν σύστημα της έργοΓνώσεως τής Γενικής Έκπαιδεύσεως χζί Διοιχήτεως τοΰ προσωπικού χΰτής εύρίσκεται ΰπό
άνχλεώρητ’.ν, έν όλε: τών υφισταμένων αναγκών τής Έκπαισεΰσεως.
Εις -τήν ά/>λεώρ ησνν τούτην ΰπόχειται χιαί ό λεσμός τού
'Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, τον κυρίου συντονι
στικού καί γνωμοδοτ ιχθύ συλ/,ογικοϋ όργά/ου τής Γενικής Εχπαιδεΰσεως.
Άλλ’ ώς έχει νυν ή σύν-ΰεσις ·ιτοΰ ·’Ανωτάτου Έκπαιδε*ιιχοΰ Συμβουλίου συγκροτούμενου έξ ώρισμένης υπηρεσιακής
ιδιότητες μελών
(δύο Γενιχο! Διευλυντα: τής Κεντρικής
Υπηρεσίας χζί δέκα Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι—Προϊστάμε
νοι τών ίσαρ-ίλμων Άνωτέρων Έκπεσ.δ ε υτιχών Π ερισερειών
τής χώρας καί Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι ττερ! ών τό άρλρον
69 παρ. 3 τού ΝΑ. 651/-1970), δημιουργεί δυσχερείας εν τή
λί'.τοοργιά του. Διότι τινά τών με)ών του έγχαλοΰπα; διά
ί-μμ-τεριλαράν, κ-χτά το πρόσφατον ιπαρελλόν, μή συνάίουσαν
πρός τήν χρλώς νοονμενημ. άσχησιν τών _ καληκόντων. των,
ουτω ίε δημιουργεί?*; κλίμα 'συγχΰσεως -καί αμφιβολιών, τό
όποιον είναι δυσμενές διά το χάρος τον ανώτατου τον του
οργάνου.
· ,·
ιΜέχρι τής όριστιχής, διά τών νομίμων διαδικασιών, έχ•χαλοφίσεως τών καταγγελλόμενων καα τής. νέας έργανώσεως!
τής Γενικής !Εχ«β6βόό«ώς' ήτις'χΐ» επισπεύδεται. παράστατοι.
ανάγκη άρσεως τών περί συνλέσεως τοΰ ’Ανώτατου Εκπαι
δευτικού Συμβουλίου, φραγμών, διά τής ταραχής εις τον Υ
πουργόν Έτλνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων,' τής εϋχερεόας νά προβαίνη «ς >άνάσυνλεσίγ τούτου, όρΐζων τά δώδεκα
μέλη του έχ τοΰ συνόλου τών ήδη όπηρ-ετόύντων Έκπαιδευτ·.χών Συμβούλων, ένοίς -ττερ ιλαμβ άνονται και οί δυνάμει τοΰ
ΝΑ. 76/1974 έπανελλόντες εις τήν ενεργόν υπηρεσίαν y.r!
οατέχοντες -προσωρινάς'λέσεις. /

-

Σ

Διά .τοΰ άρθρου 2 τοΰ σχεδίου διώκεται ή παροχή εύχερείας
ΐς τον Υπουργόν Έλνικής Παιδείας 'χα! θρησκευμάτων
όπως ·άναλέτη καλήκοντα Προϊσταμένων .τών Διευλύνσεων
νίέσης χσά Δημοτιχής ’Εκπανδε-ύσεως καί εις Άναπληρωτάς
V/ιχθΰς Έπιλεωρητάς ή χα! Έπι-άεωρητάς δι-ευρυνεαέ'.ουΙ
ΰτω τοΰ χόχλου έπύ-ογής προς έςεΰρεσιν τών καταλλήλων
ιά τάς Διευθύνσεις ταύτας λειτουργών.
Εις τό άρλρον 3 άναγράςονται αί χαταργουμεναι διατάσεις.
.

’Εν Άύήναις τή 29 Ίαυουαρίου 1975
- *

Ό Υπουργός
Π. ΖΕΠΟΣ

.... -

Καταργοΰαεναι διατάξεις
τοΰ ΝΑ. 651/1970, :

α) Τής παραγράφου 2 τοΰ άρόρου 2.

3-θο_

«2. Τό Α.Ε.Σ., άττ^7
’Ανώτερος ’Εχτταί^ευ τικάς Π έφitcecti
ών το άρλρον 5 v^jy. Τι
r.zzz τω 1 Trove γε!ω
νιν.ής Έχττζ'.ίεύσ ^ως.
Θ: ησχευματων».
?) Τής παραγραοου 3 τοΰ άρ-3ρου 2 ώς άντεχατεστά·3η
ΰπο τοΰ άρύρου 3 τοΰ Ν. Δ. 444/1974. ·: ^
νΑρ-3ρον 2 - παράγρ. 3
,
.. . . Λ
«3. Τοϋ Α.Ε.Σ. προΐσταται ό Πρόεδρός, άναπληρουμ^νος
υπο τοΰ Αντιπροέδρου. Πρόεδρος ορίζεται ό Γενικός Διευ
θυντής
τής Γενικής Διευλύνσεως Γενικής ’Εχπαιδεΰσεως
και Αντιπρόεδρος ό Γενικός Διευθυντής -τής ’Επαγγελμάτ!-··
κής ’Εχπαιδεΰσεως)).
■
·-'·· :
·
' ’Ap'-Spov 3 ΝΑί'444/197.4 .
Ή παράγραφος 3 τοΰ άρλρου 2 τοΰ ΝΑ. 651/1970' «περί
οργανώσεως τής Γενικής '‘Εχπαιδεΰσεως και Δ'.οιχήσεώς τοΰ
προσωπικού αΰτής» άντιχαλίσταται ώς άχολοΰλώς:
«Τοΰ Α.Ε.Σ. προΐσταται ό Πρόεδρος, άναπληροόμενσς ΰπό
τοΰ ’Αντιπροέδρου. Πρόεδρος ορίζεται ό Γενικός Διευλυντής
τής Γενικής Διευλύνσεως Γενικής ’Εχπαιδεΰσεως. ’Αντιπρό
εδρος τοϋ Α.Ε.Σ. ορίζεται-είς εκ των μεΰ,ών αύτοΰ διΐ. απόφάσεως
τοΰ Υπουργού Έυνικής Παιδείας καί θρησκευ-.·
μάτων».
γ) Τής παραγράφου 1 τοΰ άρ-λρου 4.
4
Άρλρον 4' - παράγρ. 1
«1. Τό Α.Γ Σ. επιτελεί.τό εργον του έν όλομελε’α ή έν
περιορισμένη σ νλέσει.
;
·
Τούτο λογίζεται ώς τελούν έκάστοτε έν νομίαω συνλέσει,·
έφ’ όσον είναι συμπεπληρονμένat έν -μεν τη πρώτη περιπτώσει
τουλάχιστον έπτά (7) λέσεις μελών αύτοΰ, έν δέ τή δεύτερα
τέσ-αρες (4). ^
^
^
^
,
'
Τό Α.Ε.Σ. έν περιορισμένη συνλέσει άποτελείται έκ τών
τριών Γενικών Διευλυντών και τών έδρευόντων εις ,’Αλ.ήνας
και Πειραιά Εκπαιδευτικών Συμίοΰλων»..
. - · '·
• Διατάξεις συαπληροΰμεναι. ·
Άρλρον μό·)ον παρ. 1 ΝΑ. 1340/1973
«1. Τής παρά τώ Υπουργείο Έΰνικής Παιδείας xat
θρησκευμάτων Αιευλΰνσεως Σχολών Εχπαιδεΰσεως Διδα
κτικού προσωπικού προΐσταται Εκπαιδευτικός λειτουργός· έπτ
ίαλμφ 1ω ή β' Ειδικών λέσεων άρμοδιότητος τής Δχυλΰνσεως ταΰτης, τών Διευλΰνσεων Μέσης καί Δημοτικής Έχ-·
παιδεΰσεως, Γενικοί Έΰπιλεωρηταί Μέσης καί Δημοτικής
’Εχπαιδεΰσεως άυτπετοίχως και τής Διευλΰνσεως Σιυματίκής
’Αγωγής κα·3ηγητής Σωματικής ’Αγωγής έπί 2ώ €ου3μώ ή:
Νομαρχιακός Έπιλεωρητής Σωματικής ’Αγωγής ή Έπι-λεωρητής ειδικότητος Σωματικής ’Αγωγής.
; ·
Αί ά/ωτέρω λέσεις πληροϋνται είτε διά μετοτεάξεως κατά,
σάς κιειμένας διοετάξεις είτε δι’ άποσπάσεως έκπαεδευπικών,
λειτουργών-έκ τών οικείων Κλάδων»,

