Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Δάνατο ένός τετάρτου, ύχηρετοΰν στο ΚΕΜΕ μόνο 2 Σύμβου
λοι Α'. Έτσι είναι αδύνατο νά συγκροτηΔεϊ τό Ειδικό Ύχηρεσιακό Συμβούλιο, χοΰ χροόλέχει τό άρΔρο 8 τοΰ Ν. 186/
1975 γκά τήν χλήρωση των κενών Δέσεων. Συνεχώς είναι
ά/αγκαίο ή χλή.ρωση τών Δέσεων αυτών νά γίνει μέ Π. Διά
ταγμα χοΰ Δά έκδοΔεί μετά άχο άχέφαση τοΰ Τχουργικοΰ
Συμβουλίου, τό όχοίο Δά ένεργήσει ώς όργανο έχιλογής τών
ύχο-ψηφίων, όχως έγινε καί κατά τή/ χρώτη χλήρωση τών Δέ
σεων, όταν δημιουργηΔηκε τό ΚΕΜΕ. Τήν χρόβλεψη αυτή
κά/ει ή χαρ. 1 τοΰ άρΔρου 3 τοΰ χροτεινομένου σχεδίου

Κατά την τελευταία τετραετία δημοσιεΰΔηκαν βασικοί νό
μοι αρμοδιότητας τοΰ Τχουργείου ’ΕΔνικής Π χιδείας καί
Θρησκευμάτων. Ή νομοΔεσία αυτή άχοδίδει ή:η τους καρχοΰς
της. Κατά τήν εφαρμογή της όμως έχεσημάνΔηκαν καί ορι
σμένες άευνομίες, χοΰ είναι σκόχιμο νά διορΔωΔοΰν. Τούτο,
έχ'. χλέον, Δά διευκολύνει καί τήν έχικείμενη κωδικοχοίηση
τής Έκχαιδευτικής Νομοθεσίας.

2. Έξ άλλου μέ τήν χαρ. 2 χροστίΔενται χαρ. 11 καί 12
στό άρΔρο 10 τοΰ Ν. 186/75, μέ τις όχοΐες έχιτυγχάνεται
ή λειτουργία τοΰ ΚΕΜΕ. Τούτο έχιτυγχάνεται αφενός μέ
τή/ ΰχοχρέωση τοΰ ΚΕΜΕ νά γνωμοδοτεί έντός μη/ός αχό
τής άχοστολής τοΰ σχετικού ερωτήματος τής Διοικήσεως καί
άφετέρου μέ τή/ συμμετοχή τών Συμβούλων .V καί Β' καί
σέ δύο άχο τά Τμήματα τοΰ ΚΕΜΕ.

Ειδικότερα, μέ τό είσαγόμενο σχέδιο νόμου έχιίιώκΟνται
ή καλύτερη έχάνδρωση καί εϋρυΔμοτερη λειτουργία τοΰ
ΚΕΜΕ ν.αι τής Κεντρικής Ύχηρεσίας τοΰ Τχουργείου "Ε
θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέ τή συμχλήρωση τοΰ
Ν. 186/75 και τή·/ κάλυψη τών κενών ή ελλείψεων χοΰ χροεκυψα·/ κατά τήν εφαρμογή του.

3. Ή χαρ. 3 τοΰ άρΔρου 3 διευκρινίζει ότι οι χερί άχχρτίας τοΰ ΚΕΜΕ διατάξεις τοΰ Ν. 186/75 διατηρούνται καί
μετά τις τροχοχοιήσεις χοΰ έχίφέρει τό χροτεινόμενο σχέδιο
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σχεδίου νόμου «χερί τροχοχοιήσεως τού Ν. 186/
1975 «χερί τοΰ Κέντρου Έκχα ιδρυτικών' Μελετών χ«ι
Έχιμορ φώσεως καί διατάξεων τινων τοΰ χροτωχικοϋ τής
Κεντρικής- Τχηρεσίας τού

Τχαυργείου

’ΕΔνικής Πϊι-

ίείας καί θρησκευμάτων».
Ποός τήν Βουλήν των Ελλήνων

Β\ Κατ’ άρΔρο.---------Ειδικότερα, σχετικά μέ τις διατάξεις τοΰ χροτεινομένου
σχεδίου χαρατηροΰνται τά έξης:
I. Έχ: τοΰ άρΔρου 1 :

Μέ τις διατάξεις τοΰ άρθρου αύτοΰ έχέρχεται μερική τροχοχοέηση τών άρΔρων 4, 5, 6 και 8 τοΰ Ν. 186/75, ώστε νά
βελτιωΔεί ή άχόΐοση τοΰ ΚΕΜΕ. Συγκεκριμένα:
1. Μέ τήν χαρ. 1 αυξάνονται άχο 2 σέ 3 ο: Δέσεις Άντιχροέερων τοΰ ΚΕΜΕ, ώστε, έχιχλέο/t τών Τμημάτων Δημο
τικής καί Μέσης Έκχαιδεΰσεως, νά χροεδρευει Άντιχρόεδ,ρος καί τοΰ Τμήματος Τεχνικής καί Έχαγγε,λματικής Έκχχιίεύσεως.
2. Μέ τή/ χαρ. 2 χροστίΔενται χαρ. 5 καί 6 στο άρΔρο
4 τοΰ Ν. 186/75, οί όχοΐες, έχαναλαμβάνοντας τήν χαρ. 15
τοΰ άρΔρου 21 τοΰ Ν.Δ. 4379/1964 «χερί όργα/ώσεως και
Διοικήσεως τής Γενικής (Στοιχειώδους καί Μέσης) Έκχαιίεέσεως», χαρέχου·/, ώς δυνητική, τή/ ευχέρεια διορισμού, μέ
Δητεία. στις Δέσεις τοΰ Προέδρου καί τών Άντιχροέδρων τοΰ
ΚΕΜΕ ΚαΔηγητών Α.Ε.Ι., καΔ’ ύχέρόαση τοΰ χριΔμο] τών
οργανικών Δέσεων Συμβούλων Α'. Οι κατ’ αυτό τον τρόχο
διοριζόμενοι ΚχΔηγητές Δά μχοροΰν νά μετόχου·/ στο Ειδικό
Ύχηρεσιακό Συμβούλιο καί τό Τμήμα Γενικού Προγραμμα
τισμού καί Συντονισμού τοΰ ΚΕΜΕ.
3. Μέ τήν χαρ. 3 ά/αδιατυχώνσνται οί δυο χρώτες χερίοδοι τής χαρ. 1 τοΰ άρΔρου 8 τοΰ Ν. 186/75, ώστε χά/τοτε
νά είναι εφικτή ή συμχλήρωση τών Δέσεων Συμβούλων Α' μέ
εκλεκτούς έχιστήμονες, χοΰ έχουν τά χροσότ/τα τοΰ Ν. 186/
1975.
·
U. Έχί τοΰ άρΔρου 2:
Μέ τις διατάξεις τοΰ άρΔρου αύτοΰ συντστώνται 47 συνολι
κά νέες Δέσεις στο ΚΕΜΕ (1 Συμβούλορ Α', 4 Συμβούλων
Β' καί 12 Εισηγητών). Κατ’ αύτό τον τρόχο έμχλουσίζεταε
τό ΚΕΜΕ τόσο χοσοτικά, όσο καί μέ νέος ειδικότητες, ώστε
νά μχοροί νά άνταχοκριΔεί χληρέστερα στήν χολύχλευρη άχοστολή του.
ΙΠ. Έχί τοΰ άρΔφου 3:
Μέ τις διατάξεις τοΰ άρΔροο αύτοΰ καλύχτονται ζητήματα χοό χροέκυψαν κατά τήν χραγματική εφαρμογή τοΰ Ν.
186/75, σέ σχέση μέ τό ΚΕΜΕ.
Ειδικότερα:
1. Είναι γεγονός ότι ήδη, μετά τήν άχοχώρηση λέγω ορίου
ηλικίας 2 Συμβούλων Α', τήν χαραίτηση ίνός άλλου και τό

IV. Έχ! τοΰ άρΔρου 4:
Για τήν ενίσχυση τοΰ έργου τής Κεντρικής Τχηρεσίας τοΰ
Τχουργείου έχέρχονται, μέ τό άρΔρο 4 τοΰ Σχεδίου, ο! εξής
τροχοχοιήσεις στό Π.Δ//γμα 147/1976 «χερί τοΰ ’Οργανι
σμού τής Κεντρικής Τχηρεσίας τοΰ Τχουργείου ΈΔνικής
Παιδείας καί θρησκευμάτων», άνχφερόμενες στα χρότωχα
χοΰ είναι δυνατό νά έχανδρώσουν ορισμένες ΰχηρεσίες:
1) Στή Γενική ΔιεύΔυνσν Θρησκευμάτων, στην όχοία 'μέ
χρι τώρα μχοροΰσε νά τοχοΔετηΔεί, ώς Γενικός'ΔιευΔυντής,
ΚαΔηγητής ή Έ/τεταλμένος Ύφυγητής Θεολογικής Σχο
λής, χαρέχεται ή δυνατότητα τοχοΔετήσεως καί ΚαΔηγητή
ή Εντεταλμένου Τφηγητή τοΰ Έ/.κλησ:αστικού Δικαίου,
Νομικής Σχολής Πανεχιστημίου τής ήμεδχχής, λόγο; τών
ειδικών γ/ώσεων καί τής χείρας, τή/ όχοία διαΔέτουν οί
τελευταίοι έχί τών σχέσεων Εκκλησίας καί Πολιτείας.
2) Στή Γενική Δ/νση ’Επαγγελματικής Έκχαιδεΰσεως
είναι δυ-/ατόν στό εξής νά τοχοΔετεΐται, ώς Γενικός ΔιευΔυντής. ΚαΔηγητής ή ’Εντεταλμένος Τφηγητής χάΔε Α.Ε.ΐ.
ά/τί (όχως μέχρι τώρα) ΚαΔηγητή ή Εντεταλμένου Τφη
γητή Πολυτεχνικής ή ΦυσικομαΔηματικής Σχολής. Έχίσης
στά ΰχόλοιχα χρέσωχα, τά όχοία είναι δυνατό νά τοχοΔετηΔοΰν στή Δέση τοΰ Γενικού Δ//ντή, χροστίΔενται οί Έχόχτες Τεχ/ικής καί Έχχγγελματικής Έκχαιδεΰσεως λόγω
τής άναμφισβήτησης χείρας τους στά σχετικά Δέματα καί
κατ’ αναλογία μέ τή Γενική Έκχαίδευση.
3) Τέλος στή Δ//νση Θεμάτων Σχουδαζούσης Νεότητος
καί Εξωσχολικών ’Οργανώσεων χροβλέχεται μέ τό σχέδιο
νόμου ή δυνατότητα τοχοΔετήσεως ύχαλλήλων τοΰ Κλάδου
ΑΤΙ Διοικητικού μέ ίαΔμό 3ω - 2φ.
V. Έχί τού άρΔρου 5:
ί. Κατά τό ανωτέρω Π. Δ//γμα 147/1976 λειτουργούν
τμήματα Οικονομικών ΤχοΔέσεων στις έχιμέρους Γενικές
Α/νσεις τοΰ Τχουργείου ΈΔνικής Παιδείας καί θρησκευ
μάτων. Ή έχί μία σχεδόν τριετία εφαρμογή τοΰ νέου ’Οργα
νισμού τοΰ Τχουργείου έδειξε ότι είναι σκοχιμότερη ή συγ
κέντρωση όλων τών αρμοδιοτήτων έχί οικονομικών Δεμάτων
τοΰ Τχουργείου όχό ενιαία Δ/νση Οικονομικών ΤχοΔέσεων,
ή όχοία καί δημιουργείται μέ τό χάρον άρΔρο.
2.
Ή Δ/νση αύτή Δά ύχάγεται άχ’ εύΔείας στό Γενικό
Γραμματέα τοΰ Τχουργείου καί Δά χεριλαμβάνει τά άκόλουΔ-χ Τμήματα:
Α) Οικονομικού Κεντρικής Τχηρεσίας καί IY/ικοΰ Προυχολογισμοΰ.
Β) Οικονομικοί Γεν. Δ/νσεως ’Ανώτατης Έκχαιδεΰσεως.
Γ) Οικονομικού Γεν. Δ/νσεως Γενικής Έκχαιδεΰσεως.
Δ) Οίκουνομικοΰ Τχηρεσίας Έκχαιδεΰσεως Έλληνοχαί-

Μ -Ε. προερχόμενου ex τής Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής
,5ων ’Εξωτερικού καί Ζένών καί Μειονοτικών Σχολείων.'
3.
Όπως είναι φυτικό, μετά τή ρύθμιση αυτή, καταργοϋ·ί- έκπαιδεΰσεως είδιχότητος Χημικού Μηχανικού.
ται τά αντίστοιχα τμήματα Οικονομικών ’Υποθέσεων. που
. 2 Συνιστώνται at έεής νέαι θέσε ς Συμβούλων Β’ τού
λειτουργούν μέχρι σήμερα.
'
Κ.Ε.Μ.Ε.:
*
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■
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VI. ’Επί τοϋ άρθ ρου 6:

Τέλος, με το άρθρο 6 καταργοΰνται οί άντικείμενες πρός
το προτεινόμενο σχέδιο διατάξεις, καί ορίζεται ή έναρξη τής
Ισχύος τοο.
’Εν Άθήναις τή 26 ’Ιουλίου 1979
Οί 'Υπουργοί
Εθνικής Παιίείας χαϊ θρ/μάτων Προεδρίας Κυβερνήσει»;
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟ ΥΛΟΣ
.·: :

........

Οικονομικών
Α. ΚΑΝΕΛΛΟ ΠΟΤΛΟΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
11 ερί τροποποιήσει»; καί συμπληρώσει»; τοϋ Ν. 136/1975
«περί τοϋ Κέντρου ’Εκπαιδευτικών Μελετών καί Έπιμορφώτεως καί διατάξεων τινων τοϋ προσωπικού τής Κεν
τρικής 'Υπηρεσίας τοϋ ’Υπουργείου Εθνικής Π α δείας
καί Θρησκευμάτων».
'-----
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Άρθρον 1.-

1. Ή rap. 3 τοϋ άρθρου 4
σταται ώς εξής:

too

— ■· — 1—--------

Ν. 186/1975 αντικαθί

«3. ’Εκ των Συμβούλων Α' ορίζονται, δ:’ άποφάσεως τοϋ
Τττοοργοϋ Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων, έ—ΐ τρίετεί θητεία δυναμένη νά άνανεοϋται, είς Πρόεδρος καί τρείς
’Αντιπρόεδροι τής ’Ολομέλειας τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε.».
2. Εις το άρθρον 4 τοϋ Ν. 186/1975 προστίθενται πα:ίγραφοι 5 καί 6 έχουσα; ώς εξής:
«5. Δι’ αποφάσεων τοϋ ’Υπουργού Εθνικής Π αδείας καί
Θρησκευμάτων δύν,αται νά ανατίθενται
καθήκοντα Π ροέδρου καί ’Αντιπροέδρων τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε. έπϊ θητεία μέχρ·:
τριών ετών, δυναμένη νά άνανεοΰτα·, εις Έλληνας καθηγή
τας Άνωτάτων, ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τής ημεδαπής
ή αλλοδαπής. Ουτοι κατά την διάρκειαν τής θητείας των
κατόχου'; υπεραρίθμους θέτεις Συμβούλ,ων Α'»,
«6. Οί κατά την προηγούμενη; παρ αγίασα; μετέχουν εις
την ’Ολομέλεια*; καί τά Τμήματα τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε., ώς καί υΐς
το υπό τής nap. 1 τοϋ άρθρου 8 τοϋ παρόντος προολεπόμενον
Ειδικόν ’Υπηρεσιακόν
Συμβούλιο·;. Κατά τήν περίπτωσιν
αυτήν τό Ειδικό·; Υπηρεσιακό·; Συμβούλιον καί τό Τμήμα
Γενικοϋ Προγοαμματισαοϋ καί Συντονισαοϋ τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε.
συνεδριάζουν νομίμως. έο’ ό ;ν ο αριθμός των αριστ αμενων
μελών τω-; είναι μεγαλύτερος τοϋ ήμίσεος τοϋ συνόλου τών
οργανικών θέσεων τών Συμβούλων Α’. π ε ρ: λ αμ β αν ομ έν ων καί
τών κατά τήν προηγούμενη·; πασάγραοον Καθηγητών ’Ανώ
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

α) Μία (1) έκ τής Μέσης ’Ξκπαιδεύίσεως ειδικότητες
Χημικού.
β) Τρείς (3) έκ τής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκ
παιδεύσει»; είδ κότητος ’Ιατρού, Γεωπόνου καί Αρχιτέκτο
νας.
3. Συνιστώνται αί έαής νέαι
θέσεις
Εισηγητών τοϋ
Κ.Ε.Μ.Ε.:
α) Δύο (2) έκ τής Δημοτικής Έκπαιδεΰσεως. έξ ών. μία
(1) μ-” ειδικεύσει»; εις τη; προβολικήν αγωγήν καί μία
(1) μετ’ έξειδικευσεως είς τήν ειδικήν άγωγήν.
6)
Μία (1) έκ τής Μέσης ’Εκπαιδεΰσεως εδδ κότ.'Πος
Χημικού.
γ) Τρεις (3) έκ τής Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως είίικότητος ’Ιατρού, Γεωπόνου καί Οικονομολό
γου.
δ) Μία (1) ξένης φιλολογίας έκ τής Μέσης ή τής Τε
χνικής καί Επαγγελματικής Έκπαιδεΰσεως.
ε) Πέντε (ο) εκ τών ειδικοτήτων σχολικού έπαγγελματικοϋ προσανατολισμού, τέστς καί μετρήσεων,
έκπα δευτικής
τηλεοράσεως, σχεδιατμού αναλυτικών προγραμμάτων. π:ογραμματισμοϋ τής Εκπαιδεύσει»;, άξιολογήσεως εκπαιδευτι
κής πολιτικής; εργαστηριακού εξοπλισμού.
4. Ώς προσόντα διορισμού είς τάς δ ά τού εδαφίου ε' τής
παρ. 3 τού παρόντος άρθρου συνισταμένας θέσεις ορίζονται
τά προβλεπόμενα ϋπό τού εδαφίου I' τής παο. 2 τοϋ άρθρου
7 τοϋ Ν. 186/1975, ώς καί πτυρίον ’Ανώτατης Σχολής καί
πενταετής πραγματική υπηρεσία εις cop είς σχετιζςμένους με
τό άντικείμενον έκάστης εΐδικότητος.
Άρ-θρον 3.
1. Αϊ κατά τήν έναρξιν ισχύος τοϋ παρόντος νόμου υφι
στάμενα: κεναί θέσεις Συμβούλων Α' τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε., ώς καί
ή δι’ αυτού συνιστωμένη. πληροΰνται κατά τήν πρώτη·; έφαρμογήν τοϋ παρόντος, διά Ν. Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τοϋ ’Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων,
μετ’ άπόφασιν τοϋ ’Υπουργικού Συμβουλίου, ένεργοϋντος ώς
όργά;ου επιλογής τών υποψηφίων, έκδιδομένην είσηγήσει τοϋ
αυτού ’Υπουργού.

2. Έ; τέλε: τοϋ άρθρου 10 τοϋ Ν. 186/1975 προστίθεν
ται παράγραφο: 11 καί 12 έχουσα: ώς εξής:
«11. Είς πάσαν περίπτωσιν γνωμοδτήσεως, τό Κ.Ε.Μ.Ε.
ΰποχφεοϋται νά απαντήσει εντός μηνός άπό τή; εις αυτό
περιελεύσεως τοϋ σχετικού έρωτήματος. άλλως ή έκ.δοσις
τής σχετικής πράξεως γίνεται ά;ευ γνομοδοτήσεώς του».
«12. Έκαστος τών Συμβούλων Α' καί Β' υποχρεούται
νά μετέχη είς τάς συνεδριάσεις τής Όλομολείας καί ενός ή
δύο έκ τών Τμημάτων αύτοϋ, κατά τά οριζόμενα δι’ άπορασεων τοϋ Προέδρου τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε.».
3. Ύπό τή·; έπιφύλαξιν τής διά τοϋ παρό;το; προστεθεί3.
Ή nap. 1 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. 186/1975 αντικαθί σης πασ. 6 τοϋ άοθρου 4 τού Ν. 186/19/5, αι περί οιπαρσταται ώς εξής:
τίας διατάξεις αύτοϋ διατηρούνται.
«1. Αί θέσεις Συμβούλων Α’ πληροΰνται δι’ άπ’ ευθείας
Άρ-θρον 4.
διορισμού ή διά προαγωγής Συμβούλων Β’ κεκτηυ.ένων τριετή υπηρεσία·; εις θέσιν. Συμβούλου Β' τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε Αί προ1. Ή παο. 1 τοϋ άρθρου 68 τοϋ Προεδρικού Διατάγμα
αγωγαί ή οί διορισμοί είς θέσεις Συμβούλων Α’ ένεργοϋνται
τος 147/1976 «περί τού οργανισμού τής Κεντρικής ’Υπηρε
διά Προεδρικού Διατάγματος, έκδιδομένου προτάσει τοϋ ’Υ
σίας τοϋ Υπουργείου Εθνικής Παιδεία; καί Θρησκευμά
πουργού Έθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων μετά σύμφωνον
των» αντικαθίσταται ώς έξής:
γνώμη; τών Συμβούλων Α’, συγκ,ροτούντων Ειδικόν Ύπηοε«1. Τής Γενικής Διευθύνσεως Θρησκευμάτων προίστατα;
σιακον Συμβούλιο·;, διατυπουμένων κατόπιν έγγραφου ερωτή
Καθηγητής ή Εντεταλμένος Υφηγητής Θεολογικής Σχολής
ματος τοϋ αυτού ’Υπουργού. Τό Ειδικόν Υπηρεσιακόν Συμή Καθηγητής ή Εντεταλμένος Υφηγητή; τοϋ Εκκλησια
βούλιον συγκροτείται νομίμως έκ πέντε (5). τοΰλάχιστ ;ν.
στικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου τής ημεδα
Συμβούλων Α'».
πής».
,, ■
2. Ή nap. 1 τοϋ άρθρου 71 τοϋ Προεδρικού Διατάγματος
άρ-θρον 2.
147/1976 αντικαθίσταται ώ; έξής:
1. Συνίστάτα: μία (1) νέα θέσις Συμβούλου Α’ τού Κ.Ε.

