ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
τοΰ Σχεδίου Νόμου «ττερί τροποποιήσεως διατάξεων
νων τοΰ Ν.Δ. 580/1970 καί ρυθμίσεως συναφών θε
μάτων.»
Διά τοΰ ΰπ’ όψιν σχεδίου Νόμου επιδιώκεται ή έξάλ.ειψις
των άτελειών, άντιφάσεων, άνισοτήτων καί ερμηνευτικών
δυσχερειών αί όποΐαι έπεσημάνθησαν κατά την εφαρμογήν
τοΰ Ν.Δ. 580/70 περί τοΰ εποπτικού, εκπαιδευτικού καί
λοιπού προσωπικού των Κατωτέρων καί Μέσων ΈπαγγελμαΈ·

Έκπαιδεύσεως.
Εΐδικώτερον διά τών έπί μέρους διατάξεων προβλεπονται
τ’ ακόλουθα :
Άρθρον .1.
Διά τοΰ άρθρου τούτου διευκρινίζεται ή έννοια τοΰ όρου
«πείρα» την όποιαν είσήγαγε τό Ν.Δ. 580/70 ως προσόν
διορισμού ώστε ν’ άρθή ή έγερθεϊσα σχετική άμφισβήτησις.
Άρθρον 2.
Παράγρ. 1.
'Η διά της παρούσης παραγράφου εΐσαγομένη λύσις
κρίνεται ώς έπιτυχεστέρα της ύπό της άντικαθισταμένης
διατάξεως προβλεπομένης τοιαύτης καθ’ ήν ή λόγω κτήσεως
πτυχίου ΣΕΛΕΤΕ ένεργουμένη μετάταξις εκ τοΰ Κλάδου
Β1 εις τον Κλάδον Α5 ισχύει άπό της κτήσεως τοΰ πτυχίου,
ΣΕΑΕΤΕ, δεδομένου οτι ή διαφορά προσόντων διορισμού
μεταξύ τών δύο Κλάδων Β1 καί Α5 έγκειται εις την προσθήκην
εις τον Κλάδον Α5 τοΰ Παιδαγωγικού πτυχίου ΣΕΑΕΤΕ
(ένιαυσίας φοιτήσεως) (άρθρον 22 παρ. 8) ένω τό βασικόν
προσόν διορισμού εις τον Κλάδον Β1 (πτυχίον Άνωτέρας
Τεχνικής Σχολής) ισχύει καί διά τον διορισμόν εις τον
κλάδον Α5.
- λ
Διά τής νέας ρυθμίσεως αποφεύγεται ή καταστρατήγησις τής διατάξεως διά τής χρησιμοποιήσεως δίς τοΰ
αύτοϋ χρόνου υπηρεσίας προς άπόκτησιν υπηρεσιακών ωφε
λημάτων. Τοϋτο επιτυγχάνεται διά τοΰ καθορισμού ώς
προαγωγίμου χρόνου ολοκλήρου τοΰ χρόνου τοΰ δίανυθέντος
έν τω κατεχομένω εις τον Κλάδον Β1 προ τής μετατάξεως.
Παραγρ. 2.
‘Η ύπό άντικατάστασιν διάταξις (άρθρον 22 παρ. 5)
προβλέπει ένταξιν εις τον αμέσως άνώτερον βαθμόν τών
διοριζομένων εις τούς Κλάδους Α1 (πτυχιοΰχοι Άνωτάτων
Τεχνικών Σχολών) Α5 (πτυχιοΰχοι Άνωτέρων Τεχνικών
Σχολών) καί Β2 (πτυχιοΰχοι Μέσων Τεχνικών Σχολών)
οί όποιοι κατά τόν διορισμόν των έκέκτηντο Παιδαγωγικόν
πτυχίον ΣΕΑΕΤΕ. Ή παροΰσα διάταξις εισάγει άπλουστέραν διαδικασίαν διά τής θεσπίσεως εισαγωγικού βαθμοΰ
(διορισμού) διά τούς ώς άνω κλάδους τοΰ άμέσως άνωτέρου
βαθμοΰ τοΰ οικείου κλάδου, άντί τής έντάξεως. ’Επί πλέον
διευρύνει τόν κύκλον των εις τό Ισχύ ον νομικόν καθεστώς
ύπαγομένων κλάδων (άρθρ. 22 παρ. 5) εις τρόπον ώστε
ή διάταξις αυτή νά έναρμονισθή πλήρως προς τήν συναφή
τοιαύτην τής παρ. 9 τοΰ άρθρου 22 ή όποια προβλέπει
ένταξιν εις τόν άμέσως άνώτερον βαθμόν τών άποκτώντων
πτυχίον ΣΕΛΕΤΕ μετά-τόν διορισμόν καί εις τήν όποιαν
διάταξιν υπάγονται άπαντες οί τυγχάνοντες τοΰ κατά τό
άρθρον 22 παρ. 8 παιδαγωγικού πτυχίου ΣΕΛΕΤΕ, έκπ/
κοί, ήτοι τόσον οί τών Κλάδων Al, Α5 .καί Β2, ττερί ών
διαλαμβάνει τό άρθρον 22 παρ. 5, όσον καί οί έκπαιδευτ.κοί
τών λοιπών Κλάδων, ττερί ών τό άρθρον 9 τοΰ Ν.Δ. 580/70.
Θά ήτο δέ άτοπον οί μέν διαθέτοντες πέραν τοΰ βασικοΰ
πτυχίου καί πτυχίον ΣΕΑΕΤΕ κατά τόν διορισμόν νά μή
δικαιούνται βαθμοΰ ένεκα τοΰ προσόντος τούτου καί νά
δικαιούνται τούτου οί άποκτώντες πτυχίον ΣΕΛΕΤΕ
μετά τόν διορισμόν.
'Η παροΰσα διάταξις έχει εφαρμογήν καί έπί τών διοριζομένων εις τούς Κλάδους Α1 καί _Α5 κατά τό άρθρον 20
παρ. 6 τοΰ Ν.Δ. 580/70 μέ άνώτερον εισαγωγικόν βαθμόν
-λόγω ηύξημένων προσόντων (τριετής έως πενταετής πείρα

κατά περιπτωσιν). Η ρύθμισις αΰτη έπιβάλεται χάριν
ομοιομόρφου άντϊμέτωπίσεως άμφοτέρο,ιν τών περιπτώσεων
διορισμού, καθ’ όσον σκοπός τής παρούσης διατάξεως είναι
ή άπονο μή ενός βαθμοΰ εΐσέτι εις τούς διαθέτοντας κατά
τόν διορισμόν πέραν τών λοιπών προσόντων καί πτυχίον
ΣΕΛΕΤΕ καί ένεκα τοΰ προσόντος τούτου.
Παραγρ. 3.
' Η άντικαθισταμένη διάταξις ενεφάνισεν άπό τής ένάρξεως
ισχύος της λόγω τών έν αύτή τιθεμένων προϋποθέσεων
δυσχερείας έν τή εφαρμογή της, δΓ ό καί έκρίθη άναγκαία
ή άντικατάστασίς της, ύπό έτέρας δυναμένης νά άνταποκριθή καλλίτερου εις τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν.
Διά τής παραγράφου ταύτης είσάγονται αί άκόλουθοι
καινοτομία·. : α) Καταργοΰνται αί δύο προϋποθέσεις τής
υπαρςεως νεοιτερου καί εύδοκίμου άφοΰ πρόκειται κατ’
ούσίαν περί άπονομής ενός βαθμοΰ λόγω κτήσεως προσθέτου
προσόντος καί ούχί περί προαγωγής, β) Καθίσταται προαγώγιμος ό χρόνος ό διανυθείς εις τόν κατεχόμενον βαθμόν
προ τής έντάξεως καί γ) έπεκτείνεται ή έφαρμογή της
καί εις τούς μετατασσομένους τόσον έκ τοΰ Κλάδου Β1 εις
τον κλάδον Α5 όσον καί εις κλάδους τοΰ άρθρου 9 τοΰ
Ν.Δ. 580/70 έξ άλλων κλάδων.
"Αρθρον 3.
Τό άρθρον τούτο σκοπεί νά~ άποκάταστήση τήν άρχαιότητα εις τόν έκπαιδευτικόν κόσμον, ή οποία διεταράχΒη
συνεπεία τών άτελειών καί άδυναμιών τών διατάξεων_τοΰ
Ν.Δ. 580/70. Διά τής διατάξεως ταύτης προβλέπεται έπανένταξις τοΰ έκπαιδευτικοΰ προσωπικού εις άνάλογον βα
θμόν βάσει τοΰ συνολικοΰ χρόνου δημοσίας υπηρεσίας καί
προϋπηρεσίας καί ούχί πέραν τοΰ 4ου βαθμοΰ διά τούς άνήκοντας εις τήν Α' Κατηγορίαν καί τοΰ 6ου βαθμοΰ διά τούς
ανήκοντας εις τήν Β' Κατηγορίαν λαμβανομένου ώς εισα
γωγικού βαθμοΰ τοΰ βαθμοΰ ό όποιος καθορίζεται ύπό τοΰ
Ν.Δ. 580/70, ώς ούτος τροποποιείται διά τοΰ παρόντος
σχεδίου νόμου.
Ή παράγραφος 2 τοΰ παρόντος άρθρου, προβλέπει τον
συνυπολογισμόν διά τήν ένταξιν τόσον τής προϋπηρεσίας
είς δημοσίας έπαγγελματικάς σχολάς ή όποια άνεγνωρίσθη
κατά τήν διαδικασίαν τήν όποιαν διαγράφει τό άρθρον 22
παρ. 7 τοΰ Ν.Δ. 580/70 (διά πράξεως Συμβουλίου) όσον
καί πάσης άλλης (οίασδήποτε δηλονότι) δημοσίας προϋ
πηρεσίας. Ή διάταξις άποτελεϊ έπανάληψιν κατ’ ούσίαν
τής παραγρ. 7 τοΰ άρθρου 22 τοΰ Ν.Δ. 580/70, σκοπός
τής όποιας ήτο ή θέσπισις ενός εΐσέτι κινήτρου (πέραν τών
άλλων, εΐσαχθέντων ύπό τοΰ Ν.Δ. 5S0/70) διά τήν προσέλκυσιν καταλλήλου προσωπικού εις τήν νεαράν επαγγελμα
τικήν έκπαίδευσιν. Ή εΐσαγομένη ρύθμισις έναρμονίζεται
πλήρως προς τήν ύπό τοΰ Ν.Δ. 580/70 διά τής ταυτοσήμου
διατάξεως αύτοΰ (άρθρον 22 παρ. 7) έπιδιωχθέντα σκοπόν.
'Αρθρον 4.
Σκοπός τής παρούσης διατάξεως είναι νά άρη τήν άνισον
μεταχείρισιν είς βάρος ώρισμένων κατηγοριών, έκπαιδευτικών, οί όποιοι κατά τόν διορισμόν'των εϊχον τριετή πείραν
πέραν τοΰ πτυχίου ΣΕΛΕΤΕ καί έλαβον μόνον ένα βαθμόν,
λόγω τής διαζευκτικής διατυπώσεως τής σχετικής διατάξεως
(άρθρον 22 παρ. 5 τοΰ Ν.Δ. 580/70), ένω έτεροι συνάδελφοί
των οί όποιοι εϊχον κατά τόν διορισμόν μόνον τριετή πείρας
(ούχί καί πτυχίον ΣΕΑΕΤΕ) έλαβον άρχικώς ένα βαθμόν
καί άκολούθως έλ.αβον καί δεύτερον βαθμόν λόγω κτήσεων
πτυχίου ΣΕΛΕΤΕ μετά τόν διορισμόν των κατά τό άρθρον
22 παρ. 9 τοΰ Ν.Δ. 580/70. Θά ήτο δέ άτοπον καί άδικον
οί διαθέτοντες μείζονα προσόντα κατά τόν διορισμόν νά
τίθενται είς ήσσονα μοίραν έν σχέσει προς είσαχθέντας μέ
όλ.ιγώτερα· προσόντα.
Άρθρον 5.
Διά τοΰ άρθρου τούτου έπιδιώκεται ή διατήρησις τής
σημερινής βαθμολογικής θέσεως ένίων έκ τών ένταχθησομένων οί όποιοι ένδέχεται νά εύρεθοΰν είς υψηλότερου τοΰ
προσήκοντος αύτοίς βαθμόν, βάσει τής αρχής καθ’· ήν ή
ένταξις δέν δύναται νά καταστήση χείρονα τήν θέσιν τοΰ
έντασσομένου.

