
Έκι τού σχεδίου Νόμου «κερί ρυΔμίσεως Δεμάτων άφορώντων 
εις το Κέντρον Εκκαιδεόσεως Μελετών καί Έκιμορφώ- 
σεως και τό κροσωκικόν τής Γενικής Έκκαιδεόσεως».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Ή άνάγ/.η άνσιμετωκίσεως ένίων λειτουργικών ίδια Δε
μάτων. άνχκυψάντων έκ τής εφαρμογής τού X. 186/75 «κερί 
Κ.Ε.Μ.Ε.» καί Ν. 309/76 «κερί όργανώσεως καί διοικήσεως 
τής Γενικής •Έκκαιδεόσεως»'-έκέβαλε τήν κατάρτισεν τοϋ κχ- 
ρόντο; σχεδίου Νόμου.

Ειδικώτερον δι’ χύτου σκοκείται:
χ) Ή σόστχσις κλάδου Γρχ-μμχτέων τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε. έκ ς:/.ο

λίγων διά τήν κχλυτέρχν έίσυκηρέτησιν τών γραμματικών 
αναγκών αϋτοϋ.

ρ ι Η βελτίωσις διατάσεων τινων τοϋ X. 186/1973 «κεσί 
Κ.Ε.Μ.Ε.» ώστε νά διευρυνΔή ό κύκλος τών ύκο-δηοίων μελών 
τρίς έκιλογήν τών κλέον καταλλήλων.

γ) Η ρόΔμισις Δεμάτων άφορώντων εις τάς έν.Δέσεις ου
σιαστικών κροσόντων καί τον χρόνον σύντάσεως τών οικείων 

-κινάκων. κρσακτέων κατά τήν κρώτην έοασμονήν τοϋ X.
309/1976 καί

ο) ή τοκοΔέτησις εις κενάς όργανίκάς Δέσεις τοϋ έττοτττε- 
κοϋ κροσωκικοϋ τής Δημοτικής καί Μέσης Έκκαιδεόσεως. 
το οκοίον έκελέγη διά τάς Δέσεις "ταύτας κατ’ έφαρογήν τοϋ 
αρνρου 73 τοϋ Ν. 309/76.

Έν ΆΔήναις τή 28 ’Ιουλίου 1976 
Ό Ύκουργός

ΕΔν:κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων
. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ ' "

' ΠΙΝΑΞ
Τροκοκοίθυμένων. άντικαΔιστωμένων καί κ,αταργθυμένων 

οιαΡαςεων τοϋ σχεδίου Νόμου «κερί ρυΔμίσεως Δεμάτων άφο- 
ρώντων εις τό Κέντρον Έ/.καιδευτικών Μελετών καί Έκι- 
μορφώσεως καί τό κροσωκικόν τής Γενικής Έκκαιδεόσεως».

• · / · ";

1· ”Αρ·3ρον 9 καρ. 2 τοϋ'χ: 186/1975. (ΆρΔρον 2 καρ. · 
3 τοϋ σχεδίου). .

« Εκ τών διοικητικών ύκχλλήλων τής Α' κατηγορίας όρί- 
ζοντα: ο! γραμματείς τής Όλρμελείας καί τών Τμημάτων 
του Κ.Ε.Μ.Ε.»..

.2. Ά?·3ρον 6_καρ_. 2 κερίκτωσις δ' τοϋ X. 186/1975 
άρνρσν 2 καρ. 5 τοϋ σχεδίου).'

<£) Διά τήν Δέσιν τού γυμναστοϋ αα) κτυχίου ΕΔνικής 
Ακαοημιας Σωματικής ’Αγωγής καί ρβ) δωδεκαετής τουλά
χιστον λίαν ευδόκιμος έκκκιδευοική ύκηρεσία κλήρους άκα- 
σχολησεως εις Δημοσία Σχολεία Μέσης Έκκαιδεόσεως».

3. ΑρΔρψ /6 τοϋ X. 309/19,6 (αρΔρον 3 καρ. 3 τοϋ 
σχεδίου). ·

«■Κατά τήν κρώτην εφαρμογήν τοϋ καρόντος. ο! κερί ών τό 
αρύρον 62 αΰτοϋ κίνακες κροακτέων καταρτίζονται εντός 
ληνός άκο τής συγκροτήσει»ς τών κατά τό χοίρον 43 ύκη- 
ρεσιακών συμβουλίων». . . ' .

X. 186/75
ΆρΔρον 9..

- ·· Προσωκικόν Γραμματείας Κ.Ε.Μ.Ε. .
Παρά τώ Κ.Ε.Μ.Ε. τοκοΔετοϋντχι. κατά τάς κειμένας 

ο:ατά=ε:ς υκάλληλοι τής Κεντρικής 'Τκηρεσίας τοϋ Ύκουρ- 
•.'■ειού Έάνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων, ανήκοντες εις 
τους άντιστοίχους κλάδους, ώς άκολοόΔως:

α) Δόο (2) Διοικητικοί υκάλληλοι έκί ίχΔμοϊς 5ω—ta 
"ής Α' Κατηγορίας. '

β) .Δέκα'(10) Διοικητικοί υκάλληλοι έκί βαΔμοίς 8ω—- 
6ω τής Α" Κατηγορίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
"-ν-ΧΜ .

γ) Έκ ,6) Διοικητικοί υκάλληλοι έκί ίχΔμοί; ΙΟω—Οω 
τή; Β' Κατηγορίας.

δ) Τέσσαρες (4) Δακτυλογραφεί έκί βαΔμοίς ΙΟω— ϋω 
τής Β' Κατηγορίας.

ε) Τρεις (3) Κλητήρες έκί βαΔμοίς 12ω—9ω)
2. .Έκ τών Διοικητικών ύκχλλήλων τής Α’ Κατηγορίας 

ορίζονται οί γραμματείς τής Όλομελείχς καί τών Τμημά
των τού Κ.Ε.Μ.Ε.

X. 186/75
ΆρΔρον 6.

Προσόντα Συμβούλων Β’.
1. Έκ τών είκοσι (20) Δέσεων Σύμβουλων Β' είναι Δέ

σεις χ) κροερχομένίων έκί'τής Μέσης Έκκαιδεόσεως εννέα 
(9), έκ ών τέσσαρες (4) φιλολόγων, μία γΐ) Δεολόγου, δύο
(2) μαΔηματικών καί δόο (2) φυσικών, β) κροερχομένων έκ 
τής Δημοτικής Έκκαιδεόσεως κέντε (5), γ) κροερχομέ
νων έκ τής Τεχνικής ή Εκαγγελματικής Έκκαιδεόσεως τρεις
(3) ές ών μία (1) κολιτικοϋ μηχανικού, μία (1) ηλεκτρο
λόγου—μηχανολόγου, ή μηχανολόγου ή ήλεκτρολόγαυ, καί μία 
(1) φυσικού Ραδιοηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού, δ)_γυμναστοϋ_ 
μία (1), ε) οικονομολόγου μία (1) καί στ! κοινωνιολόγου μία 
.(!)- ' ... * /

2. Διά τήν κατάληψιν Δέσεως Συμβούλου Β'. άκαιτοϋνται
‘τα ώς εκεται κροσόντα: . ...

•α) Διά τάς Δέσεις τών. κροερχομένων έκ τής Μέσης Έκ·. 
καιδεόσεως, αα) κτυχίο» Π ανεκιστημίου τής ήμεδακής αντί
στοιχου είδικότητος, ββ) δωδεκαετής τουλάχιστον λίαν ευδό
κιμος κραγματική έκκαιδευτική ύκηρεσία κλήρως άκασχολή- 
σεως εις Δημόσια Σχολεία’'Μέσης Έκκαιδεόσεως.

β) Διά τάς Δέσεις τών κροερχομένων έκ τής Δημοτικής 
Έκκαιδεόσεως, αα) κτυχίον Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, ίόΐ 
κτυχίον μετεκκαιδεόσεως έν τώ Πανεκιστημίω ή ρω Διδα-^· 
σκαλείω Δημοτικής Έκκαιδεόσεως ή κτυχίον μιας τών κα- 
Δηγητικών σχολών φιλοσοφικής ή φυσικομαΔηματικής Παν-- 
εκιστημίου τής ήμεδχκίς καί γγ) δωδεκαετής τουλάχιστον 
λίαν ευδόκιμος έκκαιδευτική κραγματική ύκηρεσία εις Δημό
σια Σχολεία.

γ) Διά τάς Δέσεις τών κροερχομένων έκ τής Τεχνικής ή' 
Εκαγγελματικής Έκκαιδεόσεως, αα) κτυχίον Άνωτάτης Πο
λυτεχνικής ή Π ανεκιστημιχκής Σχολής τής ήμεδακής ή 
ισοτίμου τής άλλοδακής αντιστοίχου είδικότητος καί ββ) κον- 
τχετής τουλάχιστον λίαν ευδόκιμος έκκαιδευτική ύκηρεσία εις ' 
τήν έκαγγελματιχήν ή τεχνικήν έκκαίδευσιν. ,

δ) Διά τήν Δέσιν τού γυμναστοϋ, αα) κτυχίον ΈΔνικής 
’Ακαδημίας Σωματικής ’Αγωγής καί βί) δωδεκαετής τού-' 
λάχιστον λίαν εύδόκιμος κραγματική έκκαιδευτική ύκηρεσία 
κλήρους άκασχαλήσεως εις Δημόσια Σχολεία Μέσης Έκκ,αι- 
δεόσεως.

ε) Διά τάς Δέσεις τών οικονομολόγων, αα) κτυχίον ’Ανώ
τατων Οικονομικών Σχολών καί ββ) κενταετής τούλάχιστον 
λίαν εύδόκιμος κραγματική έκκαιδευτική ύκηρεσία κλήρους 
άκασχολήσεως εις Δημόσια Σχολεία ή Δημοσίας Σχολάς τής 
ήμεδακής.^ ^ *

στ) Διά τάς Δέσεις τών Κοινωνιολόγων^αα) κτυχίον Κοι- 
νωνιολογίας ή Ψυχολογίας Άνωτάτου Έκκαιδευτικού 'Ιδρύ
ματος τής άλλοδακής καί ίί) κενταετής τούλάχιστον κρα
γματική έκκαιδευτική ύκηρεσία κλήρους ή χορικής άκασχο
λήσεως εις ρεέσας, άνωτέρας ή άνωτάτχς Σχολάς τής ήμεδα
κής ή ισόχρονος ύκηρεσία εις Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών, 

ζ) Δι' άκάσας τάς Δέσεις:
αα) Διδακτορικόν δίκλωμα τής άλλοδακής ισότιμον κρός 

τό τής ήμεδακής. ή- διδακτορικόν δίκλωμα τής ήμεδακής 
καί μετ’ αύτοϋ διετείς τούλάχιστον μετακτυχιακαί σκουδαίρεις 
τό έξωτερικόν βεβαιούμεναι διά κανεκιστημιακοϋ τίτλου μετά- 
κτυχεακών σκούδων.

ββ) Άςιόλογοι έκτστημο;/!κάί έργασίαι σχετικαί κρός-τά· 
Δέματα τής έκκαιδεόσεως ή τής είδικότητός ςωνβ δημοσιευ- 
Δείσαι.



γγ) Ηλικία ούχι άνωτέρα των πεντήκοντα (50) ετών.
δδ) Τά ύπό τών έχάστοτε ίσχυουσών διατάξεων τοΰ Υπαλ

ληλικού Κώδικες οριζόμενα λ&:"ά προσόντα.

Ν. 309/76
Άρδρον 76.

Κατάρτισις πινάκων προακτέων.
Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τον παρόντος, ο! περί ών 

τό άρδρον 62 χύτου πίνχχες προχ/.τέων καταρτίζονται εντός 
μηνός άπό τής συγρχροτήσεως τών κατά τό άρδρον 43 υπη
ρεσιακών συμβουλίων.

’ ' Ν. 309/76
ΙΤΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Άρδρ-ον 43.
Υπηρεσιακά καί Πειθαρχικά Συμβούλια.

1. Διά Π. Δ/τος έφ’ άπαξ έκϊιδομένου εντός διμήνου άπό 
τής ένάρξεως ισχύος τού τταρόντος τή πρ-οτάσει τών Ύιπουρ-. 
γών ’Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων- καί Προεδρίας- 
τής Κυβερνήσεως καθορίζονται: α) ή ες έκπαιδευτικών λει
τουργών εν ενεργείς σύνδεσις τών κεντρικών καί τερις-ερεια
χών /υπηρεσιακών καί πειδ αρχικών Σσμβουλίων προσωπικού 
τής Γενικής ΈκτταΆεύσεως, β) ή -5-ητεία τών με/ών αύτών, 
γ) αί αρμοδιότητες αύτών έπί -δεμάτων καταστάσεως προσΟ 
πιχοϋ,δ) τά τής όργανώσεως καί λειτουργίας των καί ε) τα-) 
συναφές προς τά Συμβούλια ταΰτα -δέμα.

2. Τών Συμβουλίων τούτων μετέχει αιρετός εκπρόσωπος' 
τών ίάντιστοιχων πρωτοβαδμίων ή οεοτεροία-δμίων Ενώσεων 
τοΰ προσωπικού τής Γενικής . Έκπαιϊεύσεως, εκλεγόμενος

' υιετά τού άν-αίπληρωταΰ του κατά τά όρισδησόμενα διά τού έκ- 
δοδησομένου κατά την παράγραφον 1 τού παρόντος άρδρου 
Π. Δ/τος. '

.. Ες τούς εκλεγόμενους αιρετούς έκτςρασώτους τών Ενώ
σεων τού προσωπικού τής Γενικής ’Εκτταιϊεύσεως καί ’ τούς 
αναπλήρωσας αύτών άπονέμεται, διά πράξεως τού Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων δημοσιευόμενης εις 
την ’Εφημερίδα τής Κυβε-ρνήσεως καί έφ’ όσον χρόνον ρ:αρ
κεί ή -δητεία των, ό προσήκων διά την ττλήρη ασκησιν τών 
κα-δηκόντων των ώς μελών τών Συμβουλίων βαδμός, άνευ 
δικαιώματος λήψεως τών αποδοχών τών άντιστοιχουσών εις 
τόν άπονεμόμενον βα-δμόν. χ

3. ’Εκδιδομένου τοΰ κατά τήν πα-ράγραφ6ν I τοϋ τταρόντος 
άρδρου Π. Δ/τος καί συγκροτούμενων τών ύπ’ αύτοΰ συστα- 
«δησομένων Συμβουλίων, παύουν λειτουργοϋντα τά ήδη υφιστά
μενα Συμβούλια.

4. Μέχρι τής εκλογής ή έν ιάδυνχμία εκλογής ή εν κα-δυ 
στερήσει εκλογής τών έν παραγράφω 2 τοΰ παρόντος χρ-δρου 
αιρετών μελών τών Συμβουλίων, ταΰτα συντίθενται νομίμως 
μετεχόντων, ώς αιρετών .εκπροσώπων. μελών τών Β/-δμίων 
καί Α/δμίων Ενώσεων, χπονεμουμένου καί αϋτοίς, κατά τά 
έν τταρ. 2 τοϋ τταρόντος άρδρου οριζόμενα, τοΰ προσήκοντος 
βα-δμοϋ.

5. Διά κοινών αποφάσεων τών 'Υπουργών Έδνικής Παι
δείας καί θρησκευμάτων καί Οικονομικών ορίζεται ή κατα 
βλητέα άττοζημίωσις εις τά μέλη, είσηγητάς καί γραμματείς 

.τών ττερί ών τό παρόν άρδρον Συμβουλίων.

X. 309/76
νΑρ·δρον 62.

Π ίνακες προακτέων.
1. Αί ττροαγωγαί διδακτικού προσωπικού ένεργοΰντα: βά

σει πινάχων προακτέων.
2. Διά την προαγωγήν εις τόν βα-δμόν τοΰ Πρωτοβα-δμίού 

Κα-δηγητοΰ οί εκπαιδευτικοί κρίνονται ύττό τών αρμοδίων Συμ
βουλίων άπαξ τοΰ έτους, κατά μήνα Μάρτιον.

Δικαίωμα κρίσεως έχουν οί συμττληροΰντες μέχρι τής τε- 
-0:j Φεβρουάριου τοΰ επομένου τής

3. Διά την ττροαγωγήν εις τούς λοιπούς βαδμους οι εκ
παιδευτικοί κρίνονται ύττό τών αρμοδίων Συμβουλίων άπαξ τοΰ 
έτους κατά μήνα Μάιον.

Προκειμένης μεν συντάξεως πινάκων προακτέων εις τούς 
βα-δμούς Νηπιαγωγού Α’ καί Διευ-δυντρίας Β' τοΰ Κλάδου 
τών Νηπιαγωγών, Διδασκάλου Α' καί Διευ-δυντοϋ Β” τοΰ 
Κλάδου τών Διδασκάλων, ώς καί εις τόν βα·δμόν τοΰ Β, 
Γυμνασιάρχου τών εκπαιδευτικών Μ. Έκπαιδεύσεως απάντων 
τών Κλάδων, τί-δεται ύπό κρίσιν έκ τών συμπληρούν των, 
μέχρι τέλους Δεκεμβρίου τοΰ έτους κρίσεως, τόν άπαιτούμε- 
νον πρός προαγωγήν χρόνον, αριθμός μέχρι τοϋ τετραπλασίου 
τών κατά βα-δμόν κενών -δέσεων, υπολογιζόμενων καί τών μελ- 
λουσών νά κενω-δοΰν τοιούτων, κατά σειράν άρχαιότητος βαμ 
σει τής οικείας έπετηρίδος.

Προκειμένης ϊέ συντάξεως πινάκων προακτέων εις τους 
βα-δμούς τής Διευ-δυντρίας Α' τοΰ Κλάδου Νηπιαγωγών, τοΰ 
Διευδυντοΰ Α' τοΰ Κλάδου Διδασκάλων, τοΰ Γυμνασιάρχου 
κα,ί τοΰ Λυκειάρχου κρίνονται απόντες -οι μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου τοϋ έτους κρίσεως σμμπληροϋντες τον προς προαγωγήν 
-άπαιτούμεναν χρόνον.

__4. _Τ_ά αρμόδια Συμβούλια κρίσεως, βάσει τών ex-δέσεων ου
σιαστικών προσόντων τών κρινομένων, τών συνταχδεισών κατά 
τά ϊιανυ-δέντα τελευταία πέντε, κατ’ άνώτχτον όριον, έτη εις 
τόν βα-δμόν έξ ου ή προαγωγή, κρίνουν έκαστον εκπαιδευτικόν, 
κατά τά έν άρ-δρψ 61 τοΰ παρόντος οριζόμενα, καί χαρακτηρί
ζουν τούτον ώς προακτέον κατ’ -εκλογήν ή κατ’ αρχαιότητα ή 
ώς μή προακτέον. Έν συνεχεία τά αρμόδια Συμβούλια συντάσ
σουν πίνακας προακτέων:

α) Κατ’ εκλογήν, εις τούς βα-δμούς Νηπιαγωγού Α', Διδα
σκάλου Α' καί Πρωτοβαθμίου Κα-δηγητοΰ- 

β) Κατ’ αρχαιότητα, εις τούς αυτούς βα-δμούς. 
γ) Κατ’ εκλογήν, εις τούς βα-δμούς Διευ-δυντοΰ Β' (Νη

πιαγωγών, Διδασκάλων) καί Βοη-δοΰ Γυμνασιάρχου. - 
δ) Κατ’ αρχαιότητα, εις τούς αυτούς βα-δμούς. 
ε) Κατ’ εκλογήν, εις τούς βα-δμούς Διευ-δυντοΰ Α' (Νηπια

γωγών, Διδασκάλων), Γυμνασιάρχου καί Λυκειάρχου.
5. Δι’ όσους δεν ύφίσταντα- αί κατά τά ώς άνω εκδόσεις ου

σιαστικών προσόντων, τό αρμόδιον Συμβούλιον. διαπιστοΰν τού
το έν τώ πρακτικώ, επιφυλάσσεται νά κρίνη τούτους εις προσε
χή συνεδρίαν όριζομένην διά τοϋ πρακτικού. Ούτοι κρινόμενοι 
έν συνεχεία ώς προακτέοι,-εντάσσονται εις τήν άνήκουσαν χύτοίς 
σειράν τών πινάκων προακτέων, κατά τήν σύνταξιν τών όποιων 
είχεν έπιφυλαχ-δή τό αρμόδιον Συμβούλιον. Έάν καί κατά τήν 
έπομένην τχύτην συνεδρίαν διαπιστωδή ανυπαρξία έχ-δέσεων 
ουσιαστικών προσόντων, τό Συμβούλιον παραγγέλλει τήν έκτα
κτο-/ έπι-δεώρηισιν τοΰ ύπό κρίσιν εκπαιδευτικού καί τήν σύντα
ξιν τής οικείας έκ-δέσεως ουσιαστικών προσόντων, βάσει τής 
οποίας τό Συμβούλιον χωρεί εις κρίσιν κατά τά άνωτέρω.

6. Οί διατελοΰντες εις άναρρωτικήν ή εκπαιδευτικήν άδειαν 
κρίνονται καί προάγονται διαρκούσης τής τοιαύτης -έκ τής 
ενεργού υπηρεσίας άπουσίας των, όφ’ όσον κέκτηνται κατά τάς 
διατάξεις τοΰ παρόντος τά πρός κρίσιν καί προαγωγήν προ
σόντα.

7. Εκπαιδευτικοί, κα-δ’ ών έχχρεμεί άρξαμένη καί μή πε- 
ραιωδείσα πειθαρχική δίωξις. δεν κρίνονται, έφ’ όσον έκκρε- 
μεί ή τοιαύτη δίωξις. Ούτοι μετά τήν τελεσίδικον έκδίκασιν 
τής πειθαρχικής ύποθέσεώς του, κρίνονται κατά τήν πρώτην 
τσ/.τικήν ή έκτακτον σύνοδον τοΰ οικείου Συμβουλίου κρίσεως 
καί έφ’ όσσν κριδοΰν προακτέοι, προάγονται άνακτώντες τήν 
άρχαιότητά των μεταξύ τών συναδέλφων των, άδιαφόρως ύπάρ- 
ξεως ή μή κενών δέσεων. Οί οΰτω προαγέμενοι καταλαμβά
νουν ύποχρεωτικώς τάς πρώτας κενουμένας -δέσεις.

8. Ή σειρά έν έκάστω πίνακι προακτέων κατ’ εκλογήν ή 
κατ’ αρχαιότητα προσδιορίζεται έκ τής άρχαιότητος έν τώ 
βα-δμώ. Κατ’ έξαίρεσιν εις τούς πίνακας τών προακτέων κατ’ 
-εκλογήν προτάσσονται, έκ τών κρινομένων ούτως/οί κάτοχοι δι
δακτορικού διπλώματος, έπί δεμάτων συναφών πρός τήν εΐδι- 
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Ή μεταξύ τών προτασσόμενων σειρά προσδιόριζε 
«χαιότητος έν τώ βαδμώ.

9. Αί ούχί παμψηφεί λαμβανόμεναι αποφάσεις τ 
'/.ίων —ερt χαρακτηρισμού των εκπαιδευτικών ώς 
■Λίτ' αρχαιότητα ή ώς μη προακτέων άνακοινοΰν-

ται έκ της

ών Συμβου- 
προακτέων 

:αι επί άπο-
:ε:Ξε: εις του·ς ουτω κριναμενσυς.

10. Ο! κατά τάς διατάξεις τού παρόντος^ άρδρου στιντζσσο- 
αενο*. πίνακες προχκτέων υποβάλλονται προς τον 1 πουργόν 
εντός 10 ήμερων, πρός έπικύρωσιν, δημοσιευόμενοι μετζ τζυτζ 
διά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως.' ·

Οι έκ τούτων συντασσόμενοι διά την πληρωσιν δεσεων του 
όαδμοϋ τού Π ρωτοβαδμίου Καδηγητοΰ ισχύουν μέχρι τέλους 
Φεβρουάριον τοΰ επομένου ήμερολογ:αχοϋ έτους, ο: δε διά την 
πλήρωσιν -δέσεων τών λοιπών ίαδμών μέχρι τέλους Μαιοο 
τοΰ έτους τούτου.

11. ’Αναπομπή ώττο τού 'Υπουργού Έ3νιχής Παιδείας καί
/ ~ * \ - fν» - V . I ..Λ

στίχοι.
Εις περ ίπτωσιν αναπομπής τών πινάκων. τό οίχειον Συμβού

λιο·/ άτοςκτίνετζ: ήτ ιολογ ημένως έντός 10 ήμερων, άναχοινά/ν 
τήν χπόφασίν ταυ εις τον 'Υπουργόν, ο! ίέ πίνακες καδίστχ/-
ττ. οριστικοί. ■ ·

. 12. Αί προαγωγαί εις δέσεις Έπιδεωρητών Δ.Ε. Α' χζι
Εποπτών Δ.Ε., ώς καί εις δέσεις Γενικών Έπιδεωρητών 

Μ.Ε. χζί Εποπτών ΜΈ. ένεργοΰνται βάσει πινάκων προ
ακτέων. Προς 'τούτο τά αρμόδια Συμβούλια χρίνουν άπαξ 
ταυ ετοος, καπά μή^να Μάιον. άπαντ.ας φύς μέχρι τέλους 
Δεκεμβρίου τού έτους χρίσεως συμπληροΰντας τον προς προ
αγωγήν άπαιτούμενον χρόνον καί συντάσσουν πίναχας κατ’ 
έχλογήν προζχτέων είς τάς ώς άνώ δέσεις κατά τάς δια
τάξεις τού παρόντος, οΐτινες, χυρούμενοι χαι δημοσιευόμενοι 
χατά τά ανωτέρω, ισχύουν μέχρι τέλους ’Απριλίου τοΰ επομέ
νου-τής συντάξεως των ■ ή(μερθ'λοτγ5Ζχα> έτους.

13. Διά τούς .έπί βαδμώ 3ω έχπαιϊευτεχούς λειτουργούς 
Δ.Ε. χζί Μ.Ε. ό χρόνος ό διανυδείς έν τώ στρατεύματι άπό 
τής ορκωμοσίας τον/ μέχρι τής έγκατ αστάσεώς των εις τά 
χαδήχοντά των, λογίζονται ώς χρόνος διανυδείς είς τον βα
θμόν ον φέρουν.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ ·
Περί ρυδμίσεως δεμάτων άφορώντων είς το Κέ/τρσν ’Εκ

παιδευτικών Μελετών χαι Επιμορφώσεως χαι το Προσω
πικόν τής Γενικής ’Εκπαιδεύσεως. -

' Αρδρον i:. 
θέματα Κ.Ε.Μ.Ε.

1. Παρά τή Κεντρική 'Υπηρεσία τού Υπουργείου Έδνω 
χής Παιδείας καί θρησκευμάτων συν ιστών τα ι τέσσαρες (4) 
•δέσεις όπαλλήλων Α' Κατηγορίας, έπί αντιστοιχώ μειώσει 
τών δέσεων τοΰ εισαγωγικού βαδμού τού Κλάδου ΑΙ Διοι
κητικού, δικζρ-Sρ-ούμεναι είς ίδιον Κλάδον Α8 - Γραμματέων 
Κ.Ε.Μ.Ε. ώς άχολούδως:

Τρεις (3) -δέσεις έπί βαδμοίς καδηγητοΰ ή Α/δμίου 
Καδηγητοΰ Μέσης Εκπαίδευσε ως καί μισδολογικοίς κλι- 
μαχίοις 3—6.
- Μία ' (1) δέτις έπί βαδμώ Βοηδοΰ Γυμνασιάρχου έως 
Λυκειάρχου και μισδολογικοίς χλιμακίοις 7—9.
- 2. Α! κατά την προηγουμένην παράγραφον δέσεις πλη
ρούν τα: διά διορισμού έκ τών εν ίσχύι πινάκων δ-ιοριστέων 
είδικότητος φιλολόγου χοττόπιν γνώμης τοΰ διά τούς ανώ
τερους υπαλλήλους τής Κεντρικής Υπηρεσίας τού Ύποορ-

ι Έ-Ίνικίσ Παιδείας καί θρησκευμάτων Υπηρεσιακού

Συμβουλίου ή διά μετατάξεως εκπαιδευτικών τοΰ κλάδου Α2 
φιλολόγων τοΰ άρδρου 34 τοΰ Ν. 309/76, έξ ών τρεις μεν 
έπί βαδμώ ούχί ανωτέρω τοΰ καδηγητοΰ, μία δε έπί βαδμώ 
βοηδοϋ Γυμνασιάρχου, εφαρμοζόμενων προκειμένου περί μετα- 
τάςεως τών διατάξεων τοΰ άρδρου 97 τοϋ υπαλληλικού κω
δικός.

3. Οί χατέχοντες τάς συνιστωμένας διά τού παρόντος άρ
δρου δέσεις διεπονται ύπό τών διατάξεων τού Ν. 309/76 
«περί όργανώσεως καί διοικήσεως τής Γενικής Εκπαιδεύ- 
σεως». χρησιμοποιούνται δέ άποκλειστικώς διά τήν έξυπηρε- 
τησιν τών γραμματειακών αναγκών τού Κέντρου Εκπαιδευτι
κών Μελετών καί ’Επιμορφώσεως, καταργουμένης τής δια- 
τάαεως τής παρ. 2 τού άρδρου 9 τού Ν. 186/75 «περί τού 
Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών καί ’Επιμορφώσεως».

4. Αί διατάξεις τής παρ. 4 τού άρδρου 11 τού Ν. 186/75 
αί άφορώσαι είς τούς είσηγητάς τοΰ Κ/Ε.Μ.Έ. έχουν εφαρ
μογήν καί έπί τού προσωπικού τού Κλάδου Α8 Γραμματέων 
τού Κ.Έ.Μ.Ε.

5. Ή περιπτωσις δ τής παρ. 2 τού άρίρου 6 τού Ν. 186/ 
1975 άντικαδίσταται ώς ■ άκολούδως:

(d) Δκά τήν δ;σ·ν «τοϋ Πτχναττοΰ αα) πτυχίον τής Έ3νικής 
’Ακαδημίας Σωματικής ’Αγωγής καί ββ) δωδεκαετής τοϋλά- 
χυστον λίαν εύδέ/.μος εκπαιδευτική υπηρεσία Μέσης ’ΕκπΟι- 
δεύσεως ή είς ’Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ημεδαπής 
ή αλλοδαπής».

'Αρδρον 2.
θέματα προσωπικού Γενπκής Έκπαδεύσεως.

1. Είς τήν παράγραφον 5 τού άρδρου 62 τού Ν. 309/1976 
άφ’ ής ίσχυσε προττίδεται τελευταίο·/ έδάφιον έχον οΰτω: 
«’Επί μίαν διετίαν από τής ένάρξεως ισχύος τού παρόντος, 
έφ’ όσον δέν ύφίστανται ύπηρεσιακαί έκδέσεις τών κρινομένων 
είς τόν βαδμόν, έξ ου ή προαγωγή, λαμβάνονται ΰπ’ όψιν εκ
δόσεις άναγόμενα: είς τό χρονικόν διάστημα καδ’ ο οί κρινό- 
ILevai -δεωροά/ται κσπέχο/τες τό·/· βαδμα/ λόγω τής χατά τό 
άρδρον 75 έντάξεώς των καί πάντως έντός τών χρονεκών 
ορίων τών καύεμιζομένων ύπό τής —ομογράφου 4 τοΰ παρέ/- 
τος άρδρου».

2. Τό άρδρον 76 τιΰ Ν. 309/1976 κατα’ργείται άφ’ ής
ίσχυσεν. . ·· Η · ·

»
3. Οί κατόπιν κρίσεως τών Ειδικών Συμβουλίων τοΰ άρ

δρου 73 τού ·Ν. 309/76 τό πρώτον καταλαβόντες δέσεις 
’Εποπτών Μέσης καί Δημοτικής ’Εκπαιδεύσεως. Γενικών 
’Επιδεωρητών Μέσης Εκπαιδεύσεως καί Έπιδεωρητών Α' 
ή Β' Δημοτικής ’Εκπαιδεύσεως, τοποδετοϋνται είς τάς κενάς 
όργανικάς δέσεις μετά γνώμην τριμελούς Συμβουλίου, άπο- 
τε)Λυμέ:/τα> έκ τού Γεν. Γραμματέως τού Υπουργείου Έδνι- 
κής Ποκεΐεέας χσά θ?ησκευτχάτων, ώς Προέδρου, ενός Συμ
βούλου Α' ή Β'. τού Κ.ΕΑΙ.Ε. καί τού έπί βαδμώ Άνσπλη- 
ρωτού Γενικού- Διευδυντού Πίροίσταμένου τής Υπηρεσίας 
Διοικήσεως τής Γενικής ’Εκπαιδεύσεως. Τό Συμβούλιον συγ
κροτείτο* δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Έδνοκής Παιδείας 
καί θρησκευμάτων, διά τής όποιας ορίζεται καί ώς Γραμμα- 
τεϋς αύτοΰ υπάλληλος Α' κατηγορίας τοΰ χυτού Υπουργείου 
έπί βαδμώ Οω τούλάχιστσ/».

υ - "Αρδρον 3.

• Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεόσεώς του 
είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, έκτός έάν άλλως ορί
ζεται έν χύτώ- - .

’Ελ Άδήναις τή 28 ’Ιουλίου 1976

Ό Υπουργός ..
Έ3νικής Π αιδείας καί θρησκευμάτων .
' · - Γ, ΡΑΛΛΗΣ . . '


