
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Του σχεδίου νόμου «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευ
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με' το σχέδιο νόμου «Λομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεοοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ολοκληρώνεται 
το θεσμικό πλαίσιο όλων των βαθμιδών της εκπαίδευσης. Προηγήθη- 
καν οι νόμοι 1268/1982 και.1404/1983, που αφορούσαν στα Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι., δηλ. την τρίτη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Μ?*ην ολοκλήρωση αυτή αποδεικνυεται ο ενιαίος χαρακτήρας της 
εκπαιδευτικής πολιτικής τής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ κατά βαθμίδα 
και η συνολική αντίληψή της για την εκπαίδευση και υλοποιείται έ
νας ακόμη -σημαντικός τομέας της διακήρυξης κυβερνητικής πολιτι
κής του ΠΑΣΟΚ.

Βασική θέση της πολιτικής αυτής, που διατρέχει όλες τις βαθμίδες 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος, είναι ότι η μέριμνα για την 
εκπαίδευση είναι υπόθεση του κράτους και σ’ αυτή τη μέριμνα τίποτε 
δεν είναι αρκετό. Η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίζει όλες τις απαραί
τητες προϋποθέσεις και μέσα για την απρόσκοπτη λειτουργία της 
εκπαίδευσης. Η παιδεία δεν είναι μόνο επενδυτικό αγαθό, αλλά ταυ
τόχρονα και αυτοσκοπός. Η μόρφωση είναι αγαθό, το οποίο η πολι
τεία οφείλει να μην στερήσει από κανένα.

Μια ακόμα βασική θέση που υλοποιήθηκε στα μέχρι σήμερα νομο
θετικά και διοικητικά μέτρα και ολοκληρώνεται με αυτό το νομοσχέ
διο, είναι ότι η παιδεία είναι υπόθεση όλου του Λαού. Μετέχουν έτσι 
στους εκπαιδευτικούς θεσμούς και τον προγραμματισμό η πολιτεία, 
οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές-σπουδαστές-μαθητές xat οι κοινωνικοί 
και επιστημονικοί φορείς.

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Α. Η διαμόρφωση του'σχεδίου νόμου
Η ιστορία του εκπαιδευτικού μας συστήματος, είναι γεμάτη από 

νομοθετικές προσπάθειες, που παρουσιάστηκαν ως μεταρρυθμίσεις, οι 
οποίες ή δεν παρέμειναν ως μόνιμα xat ενιαία χαρακτηριστικά ή δεν 
απέβλεπαν σε μια ριζική αλλαγή της εκπαίδευσης.

Έτσι, η ανάγκη για ριζική αλλαγή παρέμενε ζωντανή xat επί
καιρη και εκφραζόταν με αποφάσεις συνεδρίων εκπαιδευτικών, προ
τάσεις επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και προτάσεις πολι
τών. Αυτό το υλικό, ακριβώς, αξιοποιήθηκε. αξιολογήθηκε και συνε- 
χτιμήθηκε από ομάδα εργασίας του ΤΠΕΠΘ, η οποία δούλεάε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και διαμόρφωσε μια πρόταση ολοκλήρω
σης των θεσμικών αλλαγών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Βασικοί άξονες της διαμόρφωσης του προσχεδίου ήταν 
ot αρχές, οι οργανωτικές μορφές, οι κατευθύνσεις πολίτικης xat οι 
στόχοι που εκφράζονται τόσο στη «Διακήρυξη Κυβερνητικής Πολιτι
κής» του ΠΑΣΟΚ, όσο και στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυ
βέρνησης.

Από τον Ιανουάριο του 1984 ΤΟ ΤΠΕΠΘ, δίνοντας στη δημοσιό
τητα το προσχέδιο νόμου, προσκάλεσε. για μια όσο το δυνατό πλατύ
τερη και ουσιαστικότερη συζήτηση, τους εκπαιδευτικούς φορείς και 
κάθε ενδιαφερόμενο. Η ανταπόκριση σ’ αυτή την πρόσκληση, ξεπέ- 
ρασε κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη. Ειδικές εκδόσεις του Δελτίου της 
ΟΛΜΕ, του Διδασκαλικού Βήματος και της ΟΛΤΕΕ. έφεοαν το 

. προσχέδιο ττα χέρια κσθ: εκπαιδευτικού. Γενικές Συνελεύσεις όλων 
ανεξαίρετα των-συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών μας σε 
τοπικό, περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο, τους έδωσαν τη δυ- 
•νατότητα να εκφραστούν xat να καταθέσουν τις εμπειρίες τους και τις 
απόψεις τους ακόμα και σε μικρής σημασίας σημεία του προσχεδίου. 
Οι σύλλογοι γονέων συζήτησαν και πρότειναν. Οι επιστημονικοί φο
ρείς ενεργοποίησαν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους.

Οι μαθητές με τις μαθητικές τους κοινότητες, πήραν μέρος στο 
διάλογο. Δήμοι και κοινότητες διοργάνωσαν ανοικτές εκδηλώσεις- 
συζητηαεις του προσχεδίου με τους δημότες τους. Επιστήμονες και 
πνευματικοί άνθρωποι, απλοί πολίτες, κατέθεσαν μεμονωμένα τις 
απόψεις τους.

Ο όγκος αυτός του πλούσιου υλικού εκτιμήθηκε. αε... -γήθηκε και 
αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η τε,,ική διαιχορ- 
φωση αυτού του σχεδίου νομού, που-κατατίθεται στη Βουλή.

Β. Νομοθετικά — διοικητικά μέτρα που προηγήθηκαν

Τα τρία πρώτα χρόνια και μέχρι να ετοιμαστεί το θεσμικό πλαί
σιο. το Υπουργείο Παιδείας, όχι μόνο αντιμετώπισε, δραστικά, θέ
ματα υλικοτεχνικής υποδομής και στελέχωσης της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και προχώρησε στη λήψη ση
μαντικών νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αναβάθμιση 
της. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στη διοίκηση και επιστημο
νική καθοδήγηση, την επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, 
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ποιότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ειδικότερα:

1. Με το ν. 1304/82. αντιστοιχήθηκε με τη διοικητική διαίρεση 
της χώρας xat η εκπαιδευτική. Έτσι ο προϊστάμενος διεύθυνσης του 
νομού (μέσης ή δημοτικής εκπαίδευσης)'είναι ο διοικητικός προϊστά
μενος των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του νομού. Παράλληλα, σε μι
κρότερη διοικητική διαίρεση, λειτουργούν τα γραφεία εκπαίδευσης 
σχεδιασμένα να αντιστοιχούν στο θεσμό της επαρχίας. Με τον τρόπο 
αυτό, η διοίκηση έγινε καλύτερη xat αποτελεσματικότερη και συνδέε
ται με την υπόλοιπη διαίρεση της χώρας και τη λειτουργία των οργά
νων προγραμματισμού. Ο διαχωρισμός των διοικητικών καθηκόν
των από τα καθήκοντα για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδή
γηση, που ανατέθηκαν στο νέο θεσμό των σχολικών συμβούλων, 
αποτέλεσε νέα βασική αρχή. Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου λει
τούργησε ήδη με επιτυχία “κατά το σχολικό έτος 1983-84.

Οι σχολικοί σύμβουλοι έγιναν ευμενώς δεκτοί ως ισότιμοι συνερ
γάτες από τους εκπαιδευτικούς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους 
κοινωνικούς φορείς 'και' άρχισαν ήδη να επενεργούν στο ποιοτικά 
στοιχείο στη μικροκλίμακα του σχολείου, αναλαμβάνοντας πολλές 
και δημιουργικές πρωτοβουλίες σε σεμινάρια επιμόρφωσης, προώ
θηση νέων μεθόδων διδασκαλίας, ενημέρωσης γονέων κ.ά. Αυτό συ
νάγεται και από τα σεμινάρια σχολικών συμβούλων που έγιναν το 
καλοκαίρι του 1984 όπου συνολικά εκτιμήθηκε η πείρα τους. Απο
δείχθηκε ότι είναι θεσμός με τεράστιες δυνατότητες για την ποιοτική 
αναβάθμιση της εκπαίδευσής μας και είναι σημαντικό τμήμα του 
νέου πλαισίου λειτουργίας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

2. Στην ανατροφοδοτική σχέση της τριτοβάθμιας με τις άλλες βαθ
μίδες εκπαίδευσης, από το ακαδημαϊκό έτος 1984-85 λειτουργούν τα 
παιδαγωγικά τμήματα στα Α.Ε.Ι. Αναβαθμίζονται έτσι ot παιδαγω
γικές σπουδές και τροφοδοτείται η πρωτοβάθμια εκπαίδευση με αρ
τιότερα επιστημονικά εξοπλισμένα στελέχη. Πολλά μένουν να γίνουν 
στα ποιοτικά χαρακτηριστικα αυτής της ανατροφοδοτιχής σχέσης και 
αυτό το σχέδιο νόμου προβλέπει και τα όργανά και τις διαδικασίες 
αντιμετώπισής τους.

3. Η σύνδεση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την τριτοβάθμια 
γίνεται πια ομαλότερα και πιο δίκαια, μέσα από τις γενικές εξετά
σεις, μετά την κατάιργηση των πανελλήνιων εξετάσεων. Το νέο σύ
στημα επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξασφαλίζει απε
ριόριστες ευκαιρίες στους νέους, γιατί καμμία πρόσκαιρη αποτυχία δεν 
μπορεί να είναι καθοριστική για το μέλλον τους. Προετοιμάζονται, 
επίσης, καλύτερα και σύμφωνα με τις κλίσεις τους, με τις τέσσερις δέ
σμες προπαρασκευαστικών μαθημάτων στη Γ Λυκείου, ενώ σύγ
χρονα υπάρχει η 5η δέσμη, γι' αυτούς που δεν επιθυμούν σπουδές 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με την ομαλή αυτή σύνδεση αποφεύ
γεται η αποδιοργάνωση του λυκείου, που είχε γίνει με το σύστημα 
των πανελλήνιων, η μετατροπή των δύο τελευταίων τάξεων σε φρον
τιστηριακές, η ισοπέδωση των ενδιαφερόντων των νέων για ανώτε
ρες σπουδές, μια που είχε ανατεθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή η 
κατανομή τους σε δύο μοναδικές ομάδες σχολών. Αντίθετα, εξασφα
λίζεται ο σεβασμός στην προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του 
μαθητή, με τη δυνατότητα να επιλέξει δύο ομάδες σχολών, από τις 
16 στις οποίες διαιρούνται οι σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ, xat η απεριό- 
ριστη χρονικά συμμέτοχη xat η κατοχύρωση της βαθμολογίας των 
μαθημάτων, στα οποία δεν επιθυμεί επανεξέταση.

Οι γενικές εξετάσεις συνοδεύονται από την καθιέρωση του μετακυ-ι 
κειαχού προπαρασκευαστικού κέντρου, ενός θεσμού που συμβάλλει 
αποφασιστικά στην αύξηση του κοινωνικού μισθού του εργαζόμενου. 
Βοηθούνται ot οικονομικά ασθενέστεροι μαθητές, ενώ η περιφερειακή 
κατανομή των μεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων δεν
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βναγχάζει τους ίδιους ή τους γονείς τους να μεταφέρονται στα με
γάλα αστικά κέντρα για φροντιστήρια. Με ττ|ν ίδια λογιχτ,, η εισαγω- 
γή του δεσμού της εαωσχολιχης βοήθειας στους μαθητές, αμβλύνει 
τις συνεπειες διαφορετικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστι
κών συνθηκών καταγωγής και ανατροφής. Ενισχυεται ο κοινωνικός 
μισθός των εργαζομένων και περιορίζεται η παραπαιδεία. Η ουσια
στική -------γ " του θεσμού των μεταλυκειακων προπαρασκευαστικών
κέντρων φαίνεται από τα ποσοστά επιτυχίας των υποψηφίων που πα
ρακολούθησαν μαθηιιατα σ’ αυτα. 1983: 29.8.%, 1984: 43.9%.

Οι παραπάνω θεσμοί, όσο ανεβαίνει η ποιότητα της λειτουργίας 
της εκπαίδευσης, θα συντελούν αποφασιστικά στον περιορισμό της 
παραπαιδείας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ήδη η αναβάθμιση της 
δημόσιας εκπαίδευσης μεταξύ των ετών 198! έως 1984 συντέλεσε 
στη συρρίκνωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης: από 744 σχολικές μονά
δες το 1981-82 σε 522 το 1984-85 στη γενική εκπαίδευση.

4. Μια άλλη ουσιαστική επίλογέ, στις δύο πρώτες βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, είναι η προτεραιότητα που δίνεται στο ποιοτικό στοι
χείο* με“την επιδίωξη νέων προγραμμάτων και τη βελτίωση των με
θόδων διδασκαλίας κα: των εκπαιδευτικών μέσων.
—Γΐ«ρβ·»ΐγματα που εκφράζουν αυτή την πολιτική προτεραιότητα 
στο ποιοτικό στοιχείο, αποτελούν:

α) Τα νέα αναλυτικά προγράμματα του δημοτικού σχολείου και 
τα νέα βιβλία που τα συνοδεύουν.

β) Η καθιέρωση της αρχής ότι κάθε βιβλίο συνοδεύεται από το βι- 
βπίσ του δασκάλου.

γ) 0 μεγάλος αριθμός σεμιναρίων σ' όλη την Ελλάδα για θέματα 
όΤεόϊ^τα «κ βιβλία και προγράμματα, ο σχολικός επαγγελματικός 
προσανατολισμός, η θεατρική παιδεία, η διδασκαλία της μουσικής 
κ.ά.

δ) Η εισαγωγή νέων μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
όπως η Κοινωνιολογία και η Πολιτική Οικονομία, για υπεύθυνη και 
αντικειμενική ενημέρωση των μαθητών σε θέματα ζωής και λειτουρ
γίας της κοινωνίας.

ε) Η συγγραφή και έκδοση κέων βιβλίων δευτεροβάθμιας εκπαί
δευσης, ιδιαίτερα στους τομείς των φυσικών και μαθηματικών επι
στημών, της νεοελληνικής λογοτεχνίας, της ιστορίας και της δημο
κρατικής αγωγής, τομείς που είχαν μείνει στάσιμοι για δεκαετίες.

στ) Εϊ σύνταξη, για πρώτη φορά, αναλυτικών προγραμμάτων των 
τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων και η, σε πολύ σύντομο χρόνο, 
παράδοση των αναλυτικών προγραμμάτων των τεχνικών επαγγελ
ματικών σχολών, που λειτούργησαν χωρίς αναλυτικά προγράμματα 
από την ίδρυσή τους.

ζ) Η ίδρυση νέων μονάδων επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπι
κού (ΣΕΛΜΕ-ΣΕΛΛΕ Λάρισας, Καβάλας. Τρίπολης, Ηρακλείου).

.η) Η καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος στη νεοελληνική 
γραφή, γιατί τα πολλά τονικά σημεία δεν αποτελούσαν οργανικό 
στοιχείο της γραφής, αλλα τροχοπέδη στη σχολική διδασκαλία.

6) Η ουσιαστική εισαγωγέ, του σχολικού επαγγελματικού προσα
νατολισμού με την καθιέρωσή του σ' όλες τις τάξεις του γυμνασίου, 
στην Α' και Β' τάξη του γενικού λυκείου και την Α' τάξη του 
τεχνικού- επαγγελματικού λυκείου, την επιμόρφωση των στελεχών 
εφαρμογής του σε σχολές 5μηνης διάρκειας, την έκδοση οδηγών 
σπουδών για μεταγυμνασιακές κα: μεταλυκειακές σπουδές ως κα: 
οδεγού επαγγελμάτων.

Η ανάλυση της σύνδεσης αυτού του σχεδίου νόμου με τα υπόλοιπα 
μέτρα, γίνετα: για να αποδειχθεί ότι αποκαθίσταταυ πια. ένα ολο
κληρωμένο και σφαιρικό πλέγμα εκπαιδευτικών θεσμών, που μέσα 
από το δημοκρατικό προγραμματισμό και τον κοινωνικό έλεγχο, 
επιτρέπουν τη συγκρότηση σχεδίων δράσης, που θα είναι συντονι
σμένα και όχι αποσπασματικά, που θα επιτρέπουν δυναμικές ποιοτι
κές εξελίξεις στο σύνολο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, εξελίξεις 
που θα καθορίζονται από τους γενικότερους προγραμματισμούς ανά
πτυξης της πατρίδας μας αλλά και θα προκαθορίζουν τα ποιοτικά χα
ρακτηριστικά αυτής της ανάπτυξης.

Γνωρίζει η κυβέρνηση ότι τα προβλήματα της εκπαίδευσης δεν λύ
νονται με μιας αλλά απαιτούν μακροχοόνια. συστηματική κα: επί- 
~ονη προσπάθεια, με την ενεργό συμμετοχή και κινητοποίησε, του 
Λαού μέσα από τους οργανωμένους φορείς του. Οι νέοι θεσμοί που έ
γιναν πραγματικότητα τα τελευταία τρία χρονιά και οι νέοι θεσμοί 
αυτού του σχεδίου νόμου, μας επιτρέπουν την αισιοδοξία ότι όλο και 
περισσότερα προβλήματα της εκπαίδευσης θα λύνονται, και μέρα με 
τη μέρα θα θεμελιώνεται η νέα παιδεία.

Γ. Θεωρητικό πλαίσιο του σχεδίου νομού

Ένα θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευσε,, δεν μπορεί να είναι ξε
κομμένο από τις σύγχρονες επιστημονικές εκπαιδευτικές απόψεις και 
τις κοινωνικές-οικονομικές-πολιτιστικές συνθήκες. Πρέπει ακόμη να 
περιέχει ή να προϋποθέτει την ύπαρξη τέτοιων αρχών, απόψεων ή 
ιδεών, ώστε να μπορεί να επιτύχει τους στόχους του και να γίνει κοι
νωνικά αποδεκτό.

Έτσι σε αυτό το σχέδιο νόμου:
1. Η εκπαίδευση εχει ως κύριο σκοπό τη διαμόρφωση ενός ολο

κληρωμένου και καθολικού ανθρώπου, σε σχέση με τον εαυτό του 
(ατομική προσωπικότητα, επάγγελμα, δεξιότητες και ιδανικά), σε 
σχέση με την κοινωνία (ατομική και συλλογική συνείδηση και 
στάση), σε σχέση με τη γνώση (επιστήμες, τεχνολογία, εικαστικές τε- 
χνες και πολιτισμός γενικότερα), σε σχέση με το έθνος (ελληνικός πο
λιτισμός και παράδοση, ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, συμμέτοχη 
στην εθνική προκοπή και ανάπτυξη) και τέλος σε σχέση με τους συ
νανθρώπους κάθε φυλής (ανθρωπισμός). -**

2. Η εκπαίδευση είναι βασική κοινωνική λειτουργία, μέσα από την 
οποία συντελούνται:

α) η κοινωνικοποίηση του παιδιού κα: του νέου,
β) η συστηματική μετάδοση και οικειοποίηση σύγχρονης γνώσης 

και των πολιτιστικών στοιχείων που συνιστούν την πνευματική πα
ράδοση της χώρας.

γ) η αποδοχή και οικειβποήησημςςςνόνων ποιμιεριφορφ^ διαπρο- 
σωπικών σχέσεων και κοινωνικής στάσης.

δ) η ανάπτυξη της ικανότητας για επίλυση προβλημβτω* και της 
κριτικής σκέψης.

ε) η δημιουργική προσαρμογή του νέου στις ανάγκες της ανάπτυ
ξης. προσαρμογή που περνάει και μέσα από την ικανότητα να παρα
κολουθεί τις τεχνολογικές μεταβολές.

3. Το σύστημα τής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ
σης εχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α) είναι συνολικό και σφαιρικό: περιέχει δηλαδή όλους τους απα
ραίτητους θεσμούς, οργανωτικές μορφές και γενικούς άξονες πολιτι
κής, που θα ενοποιούν τα εκπαιδευτικά πράγματα, θα προδιαγράφουν 
την πορεία της παιδείας μας. ως συνόλου, στο οποίο κάθε κομμάτι 
και κάθε μέτρο αλληλοεξαρτάται, επηρεάζει και επηρεάζεται από τα 
άλλα,

β) είναι δυναμικό, ευέλικτο και προσαρμόσιμο: εμπεριέχει τη δυ
ναμική της αλλαγής, τη δυνατότητα διόρθωσης ατελειών και προ
σαρμογής σε μεταβαλλόμενες πραγματικότητες, στοιχεία δηλ. απα
ραίτητα μέσα στις συνθήκες της νέας επιστημονικής-τεχνολογικής 
επανάστασης (ΕΤΕ), με την οποία πρέπει να συζευχθεί η χώρα και το 
έθνος μας,

γ) προωθεί αποφασιστικά την αποκέντρωση και εισάγει το δημο
κρατικό προγραμματισμό στην παιδεία, την οποία συνδέει με τους 
στόχους της αυτοδύναμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της 
χώρας,

δ) εμποδίζει την κοινωνική απομόνωσε, και καθυστέρηση του 
εκπαιδευτικού συστήματος και μεταθέτει τον τρόπο λήψης αποφά
σεων. ώστε η παιδεία να είναι πραγματικά υπόθεση όλου του Λαού. 
Εξασφαλίζει, δηλαδή, τη. συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων των 
εκπαιδευτικών, των γονέων, των μαθητών, των κοινωνικών και επι
στημονικών φορέων,

ε) δίνει έμφαση και προτεραιότητα στο ποιοτικό στοιχείο, στα επι
στημονικά και παιδαγωγικά στοιχεία, που θα πρέπει, ως μόνιμα και 
σταθερά χαρακτηριστικά, να διεπουν τη λειτουργία της παιδείας μας, 

στ) αλλάζει όχι μονο τα εξωτερικά χαρακτηριστικό του συστήμα
τος. αλλά κυρίως τα εσωτερικά του, με τη θέσπιση αρχών, οργάνων 
και διαδικασιών, που επιτρέπουν συνεχείς νέες προσαρμογές στο πε
ριεχόμενο. τις μεθόδους διδασκαλίας και τις διαπροσωπικές σχέσεις, 
προσαρμογές που θα ξεπερνούν συνεχώς την αυταρχική εκπαίδευσε,, 
την άκριτη και παθητική αοομοίωση γνώσεων.

ζ) εξασφαλίζει τη διατήρηση, αναπαραγωγή κα: διαιώνιση των 
αξιών της εθνικής και λαϊκής μας παράδοσης, όχι ως μουσειακών 
στοιχείων αλλα ως γόνιμων, ζωντανών, καθημερινών στοιχείων της 
εθνικής και κοινωνικής μας ζωής.

η) επιτυγχάνει τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, ο οποίος πε
ριλαμβάνει τη συμμέτοχε,, τον κοινωνικό έλεγχο και το δημοκρατικό 
προγραμματισμό.

θ) καθοδηγεί προς τον κοινωνικό ανθρωπισμό, που είναι σπουδή 
και βίωση, βίωση και πράξη και οραματισμός του μέλλοντος του αν-
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θσωπου xat σημαίνει οτι το άτομο συνειδητοποιεί την αναγκη -τ J 
ρισσοτερη κατανόηστ;. συντροφικότητα κα: συνεργασία, ότι ενστεσνί- 
ζεται την υποχρέωση να σκεστεται κριτικά, να δημιουργεί, να διαθέ
τει τις καλύτερες ιδιότητες του για να οικοδομήσει την ευτυχία του ί
διου και των άλλων συνανθρώπων του και να πσοβάλλει αρετές συλ- 
λογικοτητας. αλληλοσεβασμού και αλληλεγγύης προς τα ατομα κάι 
τους καους.

Λ. Κυειοι αξόνες του σχεδίου νόμου

Τρεις κύριοι άξονες διατρέχουν το σχέδιο νόμου και χαρακτηρί- 
ξουν την όλη δομή του και την εκπαίδευση: η διοίκηση, η λαϊκή συμ
μέτοχη. η επιστημονιχή-παιδαγωγική υποστήριξη (Σχ. 1).

α) Λιοίκηση
Ακολουθεί τη διοικητική διαίρεση της χώρας στο σχήμα υπουργείο 

- νομαρχίες (διευθύνσεις εκπαίδευσης) - επαρχίες (γραφεία εκπαίδευ
σης) - σχολική μονάδα. Έχει έντονες αποσυγκεντρωτικές και απο- 
κεντρωτικεξ"τάσεις. Ιδιαίτερα τεράστιας σημασίας είναι η αποκέν
τρωση πόρων και αρμοδιοτήτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση, που 
γίνεται στην οργάνωση-διοίκηση της σχολικής περιουσίας.

Η κυριότητα και η διαχείριση της σχολικής περιουσίας περνάει σε 
κοινωνικό έλεγχο. Έτσι καταργούνται τα σχολικά ταμεία, που είναι 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά σχολείο και οι σχολικές 
εφορείες, που έχουν τη διαχείρισή τους και ιδρύεται ένα Ν.Π.Λ.Λ. σε 
κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα και σε κάθε κοινότητα, η «Εφο
ρεία Σχολείων», που έχει την κυριότητα της σχολικής περιουσίας καί 
τη φροντίδα για ανεύρεση πόρων. Η διαχείριση της σχολικής περιου
σίας, η αντιμετώπιση των επισκευών και συντηρήσεων των σχολικών 
κτιρίων και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών τους,'περ
νούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στους οποίους μετα
βιβάζονται τα απαιτούμενα κονδύλια, μέσω των νομαρχιακών συμ
βουλίων. Εδώ επισημαίνεται ότι υπάρχει η σύνδεση και σύζευξη του 
άξονα διοίκησης με τα όργανα λαϊκής συμμέτοχης και εισάγεται ο 
δημοκρατικός προγραμματισμός στην εκπαίδευση και την παιδεία. 
Έτσι η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, που αποτελεί το 
πρώτο όργανο λαϊκής συμμετοχής, το κύτταρο του δημοκρατικού 
προγραμματισμού, είναι ταυτόχσονα αυτή που διοικεί την «Εφορεία

Σχολείων» και εισηγειται στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης θέ
ματα παιδείας.

β) Λαϊκή συμμέτοχη-όηχοκεατικος προγραμματισμός
I ίασάλληλα με τη νέα οργάνωση και διοίκησή της σχολικής πε

ριουσίας. οικοδομουνται τα όγρανα λαϊκής συμμετοχής και εισάγεται 
ο δημοκρατικός προγραμματισμός στην παιδεία και στην εκπαί
δευση. Έτσι η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας (αποτελειται 
από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή εκπροσώπους τους, 
εκπροσώπους γονέων. εκπροσώπους της διοίκησης της εκπαίδευσης 
και εκπροσώπους κοινωνικών τάξεων), εισηγειται στον οογανισμό 
τοπικής αυτοδιοίκησης θέματα παιδείας, καθώς και θέματα κατανο- 
μης των πιστώσεων. Συνδέεται με τη σχολική μονάδα μεσω των 
σχολικών επιτροπών και των σχολικών συμβουλίων. Το σχολικό 
συμβούλιο είναι διευρυμένα όργανο υποστήριξης του σχολείου και 
αποτελειται από το σύλλογο διδασκόντων και από όλο το Λ.Σ. του 
συλλόγου γονέων. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετέχουν κα: τρεις 
εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων.

Η σχολική επιτροπή αποτελειται από εκπρόσωπο του δήμου ή της 
κοινότητας, τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και το 
διευθυντή του σχολείου. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετέχει και 
ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων. Αποτελεί όργανο γεα 
την αντιμετώπιση κάδε λειτουργικού προβλήματος και επίσης όρ
γανο σύνδεσης με τους ΟΤΑ.

Σε κάθε νομαρχία ή επαρχία, λειτουργεί επιτροπή του νομαρχια
κού ή επαρχιακού συμβουλίου, η νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή 
παιδείας, που μελετά και εισηγειται στο οικείο συμβούλιο θέματα 
παιδείας, με βάση τις εισηγήσεις των δημοτικών και κοινοτικών επι
τροπών. Μετά το νομαρχιακό- επίπεδο, στο εθνικό, συγκροτείται το 
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.Σ.Υ.Π.). Αποτελειται από εκπροσώ
πους της πολιτείας, εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που αν
τιπροσωπεύονται στη Βουλή, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκη
σης και των κοινωνικών τάξεων, εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, 
εκπροσώπους των γονέων και εκπροσώπους του Σ.Α.Π. των Α.Ε.Ι.. 
Σ.Τ.Ε. των T.E.J. και των άλλων συμβουλίων που εισάγονται με το 
σχέδιο. Ο ρόλος του Ε.Σ.Υ.Π. είναι αποφασιστικός και αυτόνομος.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΓΓΟΥΡΠΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σ-Χ 4-
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Κισηγείται στην χυβερντιστ δέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, παι
δείας. συνεχιζόμενης εκπαίδευσης χα: λαιχης επιμόροωσης.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε τη σύνδεση του Ε.Σ.Υ.Π. με τα 
συμβούλια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σ.Π.Ε.), δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Σ-Λ.Ε.ΐ χαι ειδιχης αγωγής (Σ.Ε.Α.), που λειτουργούν 
περισσότερο στον άξονα επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγη
σης. Είναι μικτά όργανα στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της πο
λιτείας. εκπρόσωποι των επιστημονικών ενώσεων και συλλόγων, 
των εκπαιδευτικών και ειδικοί επιστήμονες και συνδέονται με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

γ) Επιστημονικός — παιδαγωγικός άξονας.
Μέσα από τα συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, γίνεται η σύζευξη της λαϊκής συμμετοχής με την επι
στήμη. εξασφαλίζεται η συμμετοχή και αλληλεπίδραση των κοινωνι
κών και των επιστημονικών φορέων. Αποτελούν, έτσι, αυτά, βήμα 
σύνθεσης και έκφρασης των απόψεων των επιστημονικών ενώσεων, 
πεδίο τροφοδότησης του επιτελικού - επιστημονικού οργάνου της πο
λιτείας με τι; απόψεις τους και εισηγουνται στο Εθνικό Συμβούλιο 
Παιδείας, το οποίο συνθέτει τις απόψεις και εκφράζει τον κοινωνικό 
λόγο. Επί πλέον, εμποδίζει την απομόνωση του επιτελικού οργάνου 
της πολιτείας από τη ^όγη των κοινωνικών και επιστημονικών φο
ρέων, μέσα από τη συνεχή τροφοδότηση και αλληλοεπίδραση τους. 
Με αυτόν τον τρόπο, λειτουργικά, βοηθούν ώστε, το βασικό μειονέ
κτημα της μη σύνδεση; με την κοινωνική πραγματικότητα, του μέχρι 
τώρα Κ.Ε.Μ.Ε., να μην εμφανισθει στο μΐπλοτ με το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, το νέο επιτελικό όργανο της πολιτείας, που για λόγους 
αποκατάστασης της ιστορικής μνημης, επανιδρύεται για να συνδέσει 
τη μεγάλη αλλαγή, που συντελείται σήμερα, με την εκπαιδευτική με
ταρρύθμιση του Γεωργίου Παπανδρέου και το ν.δ. 4379/64. Το νέο 
επιτελικό όργανο της πολιτείας συνδέεται με την εκπαιδευτική πραγ
ματικότητα, μέσω της οργανικής του σχέσης με τους σχολικούς συμ
βούλους. Μελετά και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής 
πράξης, συνδέεται με τα Α.Ε.1. και συντελεί στο να γίνει η έρευνα ορ
γανικό στοιχείο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Μέριμνά του 
αποτελεί, επίσης, η εισαγωγή της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολο
γίας. Λύονται, ακόμα, τα ζητήματα διάρθρωσής του, έτσι, ώστε να 
υπάρχει ποιότητα αλλά και ευελιξία στη σύνθεσή του, για να ανταπο- 
κρίνεται στις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Τα όργανα λαϊκής συμμετοχής, επιτρέπουν στην κοινωνία να εκ
φράζει θέσεις και απόψεις για την παιδεία, συνδέουν το περιεχόμενο 
σπουδών με την παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία, επιτρέ
πουν τη σύνδεση των εσωτερικών ανθρωπιστικών στόχων, για ανά
πτυξη ολοκληρωμένης και ελεύθερης προσωπικότητας, με τις ανα
πτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες και, τέλος, επιτυγχάνουν τη σύν
δεση της τεχνολογικής και επιστημονικής γνώσης με την ευρύτερη 
γνώση και μόρφωση στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίπεδο.
Ε. Ειδικότερα τμήματα του σχεδίου νόμου.

1. Προσχολική αγωγή.
Η κατάσταση που επικρατεί, παρόλες τις βελτιωτικές προσπάθειες 

από το 198) μέχρι σήμερα, στην τόσο κρίσιμη και ευαίσθητη, για την 
ανάπτυξη του παιδιού, προσχολική ηλικία, δεν είναι καθόλου ευχάρι
στη. Στο σύνολό τους, σχεδόν, τα νηπιαγωγεία που λειτουργούν, δεν 
στεγάζονται σε δικό τους, σωστά μελετηιεένο για τις ανάγκες των νη

πίων. κτίριο, αλλά σε μισθωμένα κτίρια ή σε αίθουσες δημοτικών 
σχολείων. Λεν υπήρχε φροντίδα για τον αναγκαίο εξοπλισμό τους και 
την απαραίτητη υκικοτεχνική υποδομή. Λεν καλύπτουν ολόκληρο το 
νηπιακό πληθυσμό της χωράς. Ακόμα, τα νηπιαγωγεία λειτουργούν 
με περιορισμένο, εκπαιδευτικού συνήθως χαρακτήρα, πρόγραμμα και 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες, μεγάλου αριθμού παι
διών αυτή; τη; ηλικίας, για κοινωνική προστασία.

Στους παιδικούς σταθμούς, παρατηρείται πάλι τοεραινόμενο ακα
τάλληλων κτιρίων, έλλειψη των αναγκαίων εγκαταστάσεων και υλι- 
κοτεχνικής υποδομής, αδυναμία παροχής σωστής φροντίδας - 
απασχόλησης και οργανωμένης αγωγής ταυτόχρονα, διάσταση με
ταξύ. του αριθμού των δικαιούμενων κοινωνικής μέριμνα; και προ
στασίας παιδιών εργαζομένων μητέρων ή οικογενειών με κοινωνικά 
προβλήματα, και του αριθμού όσων φοιτούν σήμερα σε παιδικούς 
σταθμούς και ακόμη ασυντόνιστη παρέμβαση δύο Υπουργείων στο 
χώρο της προσχολική; ηλικίας, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με 
αποτέλεσμα να παρατηρείται:

α) συστέγαση νηπιαγωγείων - παιδικών σταθμών στο ίδιο κτίριο.
β) παράλληλη λειτουργία νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών 

στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να γίνονται ατροσικα τα νηπιαγω
γεία μια και η εργαζόμενη μητέρα, ανάμεσα στο δίλημμα αγωγή η 
κοινωνική μέριμνα, που έβαζε η πολιτεία, αναγκαστικά έχανε επιλο
γή του δεύτερου.

Έτσι, η παροχή προσχολική; αγωγής και κοινωνικής μέριμνας, 
λειτουργούσε σε βάρος των παιδιών των εργαζομένων και των αγρο
τών, μια και σ' αυτήν την ηλικία, πρέπει να αρχίσει από την πολιτεία 
η άμβλυνση-των επιπτώσεων από τις διαφορετικές οικονομικές, κοι
νωνικές κα: πολιτιστικές συνθήκες ανατροφής στην οικογένεια. Λεν 
υπήρξε, δηλαδή, προηγουμένως μέριμνα για την τεράστια σημασία 
που αποδίδει η παιδαγωγική επιστήμη στην προσχολική αγωγή, 
σχετικά με τη μελλοντική διαμόρφωση του ατόμου. Ευθύνη, όμως, 
της πολιτείας είναι να εξασφαλιστούν στα ελληνόπουλα, πραγματικά 
ίσες ευκαιρίες αγωγής και μέριμνας, με απόλυτα συναγωνιστικό και 
συντονισμένο τρόπο και όχι ανταγωνιστικά και ασυντόνιστα. Γι' αυ
τό, σε τούτο το -σχέδιο νόμου, περιέχονται μέτρα και κατευθύνσεις 
πολιτικής, που μπορούν μεσοπρόθεσμα να Θεραπεύσουν αυτήν την 
απαράδεκτη καταστάση, αφού γίνεται αποδεκτή η τεράστια παιδα
γωγική σημασία της αγωγής σ' αυτήν την ηλικία, προετοιμάζονται 
σωστά τα νήπια για τη φοίτησή τους στο δημοτικό και ορίζεται, ανά
λογα, ο σκοπός της αγωγής για τη βαθμίδα αυτή της εκπαίδευσης. 
Εισάγεται ο Θεσμό; του παιδικού κέντρου, όπου νηπιαγωγεία του 
Υπουργείου Παιδείας λειτουργούν μαζί με τους τομείς μέριμνας και 
κοινωνικής προστασίας, που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας. Δημιουργείται. δηλαδή, η μονάδα που Θα παρέχει σωστή 
απασχόληση και φροντίδα αλλά και εκπαιδεύσει στα παιδιά των ερ
γαζομένων, που πράγματι αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα σ' αυ
τό τον τομέα. Τα δύο Υπουργεία συντονίζουν τις δραστηριότητες 
τους, μέσα από την κοινή λειτουργία τους στο συμβούλιο πρωτοβάθ
μιας εκπαίδευσης (τμήμα προσχολική; αγωγής) και οι περιφερειακές 
τους υπηρεσίες δρουν πια σε στενέ) συνεργασία, έτσι, ώστε να εξασφα
λίζουν την κοινωνική φροντίδα, μέριμνα και υγιεινή στο βρεφικό και 
παιδικό μέρος του παιδικού κέντρου, ενώ θα αυξάνει ο ρόλος κα: η 
σημασία της αγωγής όσο μεγαλώνει το νήπιο και πλησιάζει την ηλι
κία εισαγωγής στο Δημοτικό Σχολείο. Τα παιδικά κέντρα, δημιουρ- 
γούνται με τη συγχώνευση παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, 
που ήδη λειτουργούν ή και με νέες ιδρύσεις, ύστερα από τις προτάσεις 
των νομαρχιακών συμβουλίων, για να καλύψουν, κατά απόλυτη προ
τεραιότητα, τις ανάγκες των εργαζομένων μητέρων ή οικογενειών με 
έντονα κοινωνικά προβλήματα. ί)ς προ; τη γενίκευση της προσχολι- 
κής αγωγής, η παραπάνω διαδικασία ίδρυσης νηπιαγωγείων σε παι
δικά κέντρα ή ανεξάρτητων, μετά από προτάσεις των νομαρχιακών 
συμβουλίων, είναι εκείνη, που θα επιτρέπει μεσοπρόθεσμα να γενι- 
κευθεί η προσχολική αγωγή και να γίνει υποχρεωτική σταδιακά. 
Επιτρέπει, δηλαδή, στον εθνικό προγραμματισμό, με προτεραιότητες, 
να προχωρήσει στην κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και 
επίσης στην κάλυψη των αναγκών ορεινών, ημιορεινών, νησιώτικων 
αλυ.ά και περιοχών που έχουν ανάγκη, να προγραμματίσουν τις 
ανάγκες σε κτίρια, σε υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να γίνει τελικά 
υποχρεωτική η προσχολική αγωγή.

2. Δημοτική εκπαίδευση.
Η λειτουργία του δημοτικού σχολείου (με την εισαγωγή από το 

1982 - 83 των νέων αναλυτικών προγραμμάτων και των νέων βι
βλίων μαθητή και δασκάλου), έχει ήδη αναβαθμιστεί ποιοτικά. Είναι 
γεγονός, οτ: η εφαρμογή των αρχών για τα αναλυτικά προγράμματα 
και τα βιβλία, που περιέχονται στο σχέδιο νόμου και θεσμοθετούνται, 
είχε ευεργετική επίδραση, τόσο στο παιδαγωγικό κλίμα και στο πε
ριεχόμενο σπουδών, όσο και στην ποιότητα εκπαίδευσης στο δημοτι
κό σχολείο.

Τα αναλυτικά προγράμματα όασιστηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία, 
αλλά πέρασαν μέσα από ελληνικά φίλτρα και δέθηκαν με τις παραδό
σεις μας. χωρίς στείρα μίμηση ξένων προτύπων. Τ α αναλυτικά προ
γράμματα και τα βιβλία, έχουν συνταχθεί συλλογικά, με τη συμμέτο
χε, εκπαιδευτικών της πράξη; και την υπεύθυνη καθοδήγηση παιδα
γωγών. οργανώνουν κάθε μάθημα με βάση γνωστικές δομές (σύνο/.α 
γνωστικών στοιχείων που έχουν πυρήνα καποια βασική έννοια ή αρ
χή) και αποτελούν διδακτικές ενότητες, που κλιμακώνουν το γνωστι
κό υλικό από τα απλά και ειδικά δεδομένα, φαινόμενα ή πληροφο
ρίες. σε βασικέςΊννοιες και από κει σε βασικές αρχές και συστήματα.
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ως τις θεωρητικές αρχές κάθε επιστήμης. Βασικά αντικείμενα μάθη
σης επανέρχονται, από καιρό σε καιρό, σε διαφορετικό επίπεδο.

Με βάση αυτές τις αρχές, συνδέονται οι συγκεκριμένες;*» ποαγ- 
ματοποιησιμες διδακτικές ενέργειες και μαθησιακές δραστηριότητες, 
που είναι διατυπωμένες στα βιβλία για το δάσκαλο και γίνονται 
προέκταση και ολοκλήρωση του αναλυτικού προγράμματος. Το βι
βλίο για το δάσκαλο συνδέεται αναπόσπαστα με το βιβλίο του μαθη
τή, και είναι και τα δύο εκσυγχρονισμένα, από άποψη περιεχομένου, 
ψυχολογικών και διδακτικών αρχών και εμφάνισης.

Νέα, σημαντική διαφοροποίηση και νεο ανέβασμα της ποιότητας 
στη λειτουργία του δημοτικού σχολείου, είναι η εισαγωγή της διδα
σκαλίας της φυσικής αγωγής, της μουσικής, των ξένων γλωσσων και 
των καλλιτεχνικών μαθημάτων από εκπαιδευτικούς που έχουν τα 
αντίστοιχα, με το αντικείμενο, επιστημονικά προσόντα. Στο σχέδιο 
νόμου εκφράζεται η πολιτική βούληση να γίνει αυτή η εισαγωγή και 
θεσπίζονται πολλαπλές δυνατότητες για την πραγματοποίησή της. Η 
τεράστια σημασία της διδασκαλίας της φυσικής αγωγής, για τη σω
στή σωματική ανάπτυξη των παιδιών, των ξένων γλωσσών, που εί
ναι τελείως απαραίτητες στη σύγχρονη ζωή, καθώς και της μουσικής 
και των καλλιτεχνικών μαθημάτων, για την αισθητική τους αγωγή, 
αναγνωρίζεται για πρώτη φορά από την πολιτεία.

3-♦Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Με το γυμνάσιο, ολοκληρώνεται η 9χρονη υποχρεωτική εκπαί

δευση. Η καθιέρωση της αρχής για εσωτερική συνοχή και ενιαία θεώ
ρηση ως προς την επιλογή, οργάνωση και ανάπτυξη του περιεχομέ
νου της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συντελεί στο να 
υπάρχει λειτουργική ενότητα, οικονομία ύλης και γνώση, ανάλογη 
με τους στόχους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Το τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο, επιδιώκει να μεταδώσει 
στους μαθητές τις τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις, ώστε να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να απασχοληθούν με επιτυχία σε 
τεχνικό ή επαγγελματικό κλάδο. Στην τεχνική - επαγγελματική 
σχολή, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, στοχεύει στην άσκηση opt- 
σμένου επαγγέλματος. Στο ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο γίνεται η ορ
γανική σύνδεση γενικής και τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
δίδονται ευκαιρίες στους μαθητές για τη σύμμετρη ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους, την καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και δεξιοτή
των τους. Είναι ενιαίο, γιατί συνδέει τη «θεωρία» με την «πράξη», τη 
γενική μόρφωση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τεχνικών και επαγ
γελματικών, αναπτύσσει ισότιμα την ικανότητα για «χειρωνακτική» 
και «διανοητική» εργασία χωρίς διάκριση.

Το ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο εξυπηρετεί τους στόχους μιας συνο
λικής ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα δίνει μια 
καθολική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
νέου. Παράλληλα, με το κοινό πρόγραμμα σύγχρονης γενικής παι- 
δείσις, δίνει σ’ όλους τους μαθητές τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη 
διαδικασία της παραγωγής και να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και 
τις ικανότητές τους, διατηρεί, για όλους αν εξαίρετα, ανοικτή τη δυ
νατότητα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και για την παρα
γωγή μέσα από το τμήμα ειδίκευσης. Από το στάδιο της σοβαρής με
λέτης και ανάλυσης των διεθνών εμπειριών και προσαρμογής τους 
στην ελληνική πραγματικότητα, περάσαμε στη φάση της ίδρυσης αρ
χικά λίγων Ε.Π.Λ.. αφού, όπως είναι φανερό, απαιτείται προσεκτική 
μελέτη των αποτελεσμάτων, αδιάκοπος προβληματισμός και συνε
χής αξιοποίηση της πείρας. Αργότερα, θα προχωρήσουμε στη σταδια
κή επέκταση του νέου αυτού σχολείου, στηριγμένοι στην πείρα που 
αποκτάται.

Η ίδρυση του ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου στη χώρα μας, αποτε
λεί σημαντική, ίσως τη σημαντικότερη προσπάθεια για την ουσιαστι
κή αλλαγή στον τομέα της μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης. Με το αν
τιαυταρχικό συνεργατικό πνεύμα του, με σύγχρονες παιδαγωγικές 
αντιλήψεις και διδακτικές μεθόδους, με νέα προγράμματα και βι
βλία, με κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό, με συμμετοχή όλων 
των φορέων στην οργάνωση της σχολικής ζωής, το ενιαίο πολυκλα
δικό λύκειο δεν φιλοδοξεί μόνο να μορφώσει σωστά τους νέους, αλλά 
και να αποτελέσει έναν από τους κύριους φορείς .της ανανεωτικής 
προσπάθειας που γίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης στον τόπο μας. 
Η προσδοκία είναι να συμβάλει αποφασιστικά η μεταρρύθμιση αυτή 
στην επίλυση χρόνιων κοινωνικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων, 
όπως είναι η συσσώρευση χιλιάδων υποψηφίων για τα Α.Ε.Ι, η είσο
δος στο χώρο της εργασίας χιλιάδων νέων δίχως επαγγελματική κα
τάρτιση, η ανισόρροπη κατανομή του μαθητικού δυναμικού μεταξύ

των δύο κλάδων της μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης, η αναβάθμιση 
της σχολικής ζωής.

Παράλληλα, η κατάσταση στους άλλους τύπους λυκείων, δεν μένει 
στατική. Στο γενικό λύκειο, η αναβάθμιση της ποιότητας περνάει και 
μέσα από το αναλυτικό του πρόγραμμα, που συνδέεται τόσο με τον 
κοινωνικό ανθρωπισμό, όσο και τη νεα συγχοονη γενική παιδεία. Γε
νικά διαγράφεται η προοπτική να αποκτήσουν ενιαία θεώσηση και 
εσωτερική συνοχή τα αναλυτικα προγράμματα όλης της πρωτοβάθ
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η λογική του σχεδίου νόμου, να βλέπει ισότιμα σε όλο το πλάτος 
της τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ε'-vat σημαντικό βήμα αναβάθμι
σης των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων και σχολών. Εχει 
ιδιαίτερη σημασία η σύνδεσή τους με τις περιφερειακές ανάγκες και 
το νομαρχιακό προγραμματισμό, ασού τα νομαρχιακά συμβούλια έ
χουν τη δυνατότητα να προτείνουν νέους τομείς, κλάδους ή ειδικεύ
σεις, ενώ το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί να εισάγει νέες ειδικότητες, 
για την αντιμετώπιση των κατά τόπους αναγκών. Αυτή η ευελιξία 
και η στενή σύνδεση με τήν κοινωνική πραγματικότητα και την πα
ραγωγή της περιφέρειας, είναι από τα σημαντικότερα μέτρα για την 
αναβάθμιση των λυκείων και των σχολών.

Ο συντονισμός των κυβερνητικών υπηρεσιών, όπως ο Ο.Α.Ε.Λ.. 
μέσα από το τμήμα τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης του συμ
βουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η παρουσία των επιστημο
νικών φορέων των εκπαιδευτικών, δίνουν τη δυνατότητα για συνε
χείς βελτιωτικές παρεμβάσεις και για συνεχή αναβάθμιση της ποιό
τητας του συνόλου της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η ά
σκηση στο επάγγελμα και στην επιχείρηση, _που μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα, είναι ένα σημαντικό άλμα για την ποιότητα των 
σπουδών. Ακόμα, η συγκρότηση, για πρώτη φορά, σχολικών εργα
στηριακών κέντρων, τα οποία θα εξυπηρετούν άρτια τις ανάγκες πρα
κτικής και εργαστηριακής άσκησης ομάδας σχολείων, καθώς και η 
για πρώτη φορά ρύθμιση των θεμάτων των σχολικών εργαστηρίων, 
συμβάλλει αποφασιστικά στην καλύτερη λειτουργικότητα των τεχνι
κών - επαγγελματικών λυκείων και σχολών και στην αρτιότερη 
εκπαίδευση των μαθητών.

4. Ειδική αγωγή.
Η ειδική αγωγή αντιμετωπίζεται ισότιμα, ως μέρος του εκπαιδευ

τικού συστήματος, σε όλο το φάσμα των βαθμιδών της, χωρίς να χά
νει την ιδιαιτερότητά της, ως ειδική παιδαγωγική επιστήμη. Σκοπός 
της ειδικής αγωγής παραμένει ο ίδιος ο ευρύτερος σκοπός της πρωτο
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για κάθε βαθμίδα και κάθε 
τύπο σχολείου.

Ειδικότερα, αναγνωρίζονται σ’ αυτούς τους σκοπούς προσανατολι
σμοί που απαιτούν επιπρόσθετη βοήθεια και κατανόηση, όχι μόνο 
από την πολιτεία και τους εκπαιδευτικούς, αλλά από το σύνολο της 
κοινωνίας μας. Απαιτείται, έτσι, κάθε προσπάθεια για την ολόπλευρη 
και αποτελεσματική ανάπτυξη των δυνατοτήτων και ικανοτήτων 
των ιεαθητών. που χρειάζονται ειδική αγωγή, την εργασία και την 
ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία, την αποδοχή τους από το 
κοινωνικό σύνολο και αντίστροφα.

Αναγνωρίζεται ρητά στο σχέδιο νόμου, ότι οι παραπάνω σκοποί 
επιτυγχάνονται με την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμ
μάτων, αν αλόγα με τις αφομοιωτικές δυνατότητες και ανάγκες των 
μαθητών, σε συνδυασμό όμως με άλλα επιστημονικά και κοινωνικά 
μέτρα. Ο χώρος βοήθειας στο άτομο με ειδικές ανάγκες, γίνεται ένας 
χώρος όπου συναντούνται πολλές επιστήμες (ιατρική, ψυχολογία, 
παιδοψυχολογία κ.α.), δημιουργούνται νέες διαγνωστικές και θερα
πευτικές δυνατότητες, λαμβάνονται σειρά από μέτρα κοινωνικής μέ
ριμνας και προστασίας. Γι' αυτό, αποκλειστικός φορέας της ειδικής 
αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ορίζεται το 
Υπουργείο Παιδείας, ως φορέας της κύριας επιστήμης της ειδικής 
αγωγής. Ταυτόχρονα, όμως, ορίζεται η συνεργασία και ο συντονι
σμός. τόσο με τις άλλες επιστήμχς. όσο και τους άλλους φορείς, ώστε 
να γίνεται η σύνθεση της εργασίας τους πάνω στην κοινή τους προ
σπάθεια. στη βοήθεια, δηλαδή, προς το άτομο με ειδικές εκπαιδευτι
κές ανάγκες. Καθορίζεται, έτσι, με το σχέδιο νόμου, η συνεργασία με 
τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, 
ενώ εισάγονται για πρώτη φορά στην ειδική αγωγή, οι ειδικότητες 
των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών. 0 συντονισμός των 
υπουργείων και οργανισμών, η συνάντηση του λόγου των γονέων 
των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η συνάν-
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τηση χαι η μίξη ίου λόγου των ειδικών επιστημών που ασχολούνται 
με τις αναγκε; των παιδιών, γίνονται στο Συμβούλιο Ειδικής Αγω
γή;. Επειδτ, αναγνωρίζεται από την Κυβέρνηση η μεγάλη σημασία της 
ειδικής αγωγής, η ευαισθησία τη; σ' αυτόν τον τομέα, εκφράζεται με 
την παραπέρα ενίσχυση του Συμβουλίου Ειδική: Αγωγής με την πρό
σληψη επιστημονικών συνεαγατών με μεταπτυχιακές σπουδές ή ειδι
κή εμπειρία σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης. Ακόμα, η Κυβέρνησε, 
αποδίδει μεγάλη σημασία στο ρόλο των γονέων και της οικογένειας 
των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γιατί η ειδική αγωγέ, 
πρέπει να αρχίζει από πολύ νωρίς και γιατί η οικογένεια είναι το πιο 
εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη των ικανοτήτων κ.αι δεξιοτήτων 
τους, καθώς και για την αλληλοαποδοχή του; στα π/.αισια του κοι
νωνικού συνόλου.

Επειδή το ΤΠΕΠΘ πιστεύει ότι τα προβλήματα των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρέπει να αντιμετωπίζονται από κρά
τος ανθρωπιάς και ότι δεν είναι αντικείμενο φιλανθρωπίας, όυτε. πο
λύ περισσότερο, αντικείμενο εμπορευματοποίησης, γι' αυτό προβλέ- 
πεται η δυνατότητα μετατροπής σχολείων που ανήκουν σε νομικά 
πρόσωπα, ιδρύματα, σωματεία ή ιδιώτες, σε δημοσία σχολεία. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ρυθμίζονται τα θέματα του προσωπικού τους και 
προβλέπεται η δυνατότητα εξαγοράς των εγκαταστααεών τους από 
τον Ο.Σ.Κ. Προβλεπονται ακόμα η δωρεάν χορήγηση βιβλίων αλλά 
και ατομικών μαγνητοφώνων, ακουστικών βαρηκοΐας και όλων των 
απαραίτητων μέσων για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικες εκπαι
δευτικές αναγκες. Για πρώτη, επίσης, φορά, προβλέπεται η έκδοση 
βιβλίων για τυφλούς από τον Οργανισμό Εκδόσεως Λιδακτικών Βι
βλίων καθώς και η δωρεάν χορήγησή τους. Ακόμα ρυθμίζονται η με
τεκπαίδευση, η ειδίκευση και η επιμόρφωση του προσωπικού σε θέ
ματα ειδική; αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

5. Νέοι θεσμοί για την ποιότητα της εκπαίδευσης, 

α) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Η κοινωνική απομόνωση του προηγούμενου επιτελικού οργάνου, 

του Κ.Ε.Μ.Ε. και η έλλειψη σύνδεσης και αλληλεπίδρασής του με την 
κοινωνική πραγματικότητα, ήταν ένα από τα βασικά θεσμικά του 
μειονεκτήματα που το οδηγούσε στην αναπαραγωγή ενός περιεχοιιέ- 
νου σπουδών, που διαιώνιζε την κοινωνική απομόνωση αλλά και την 
καθυστέρηση της εκπαίδευσης σε σχέση με τις κοινωνικές εξελίξεις. 
Ακόμα, το προηγούμενο επιτελικό όργανο της πολιτείας, ήταν απο
κομμένο από τον κορμό της εκπαίδευσης, απομονωμένο από την 
εκπαιδευτική πραγματικότητα, δεν διέθετε τις απαραίτητες συνδέσεις 
και μηχανισμούς, ώστε να αξιολογεί την εκπαιδευτική πράξη και με 
βάση αυτή την αξιολόγηση, να προτείνει νέες μεθόδους σε σχέση με 
την εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν τα έντονα σημάδια γραφειο- 
κρατικοποίησής του και η δυσλειτουργία του. Η ίδια η σύνθεση και 
στελέχωση,του δεν ανταποκρινόταν στις σύγχρονες ανάγκες. Βασικές 
ειδικότητες έλλειπαν, η εκπαιδευτική τεχνολογία ή έστω ο σχεδία
σμά; και εισαγωγή εποπτικών μέσων δεν υπήρχαν, δεν είχε δυνατό
τητα. λόγω της σύνθεσής του. να δράσει στον ευαίσθητο τομέα της ει
δικής αγωγής. Επιπλέον ο: πολλές χρονοβορες και δευτερεύουσε; 
ενασχολήσεις δεν του επίτρεπαν να λειτουργήσει όπως επέβαλε η 
αποστολή του.

Γ ια τους παραπάνω λόγου; ήταν αναγκαία η κατάργηση του 
Κ.Ε.Μ.Ε. και η θεσμοδέτηση ενός επιτελικού οργάνου, που να μπορεί 
να ανταποκριθεί στα τεράστια και αποφασιστικής σημασίας ζητή
ματα βελτίωσης της ποιότητα; της εκπαίδευσης. Το νέο όργανο, κα
θαρά ερευνητικό και επιτελικό, ονομάζεται Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
για λόγους αποκατάσταση; της ιστορικής μνήμης. Αποτελείται από 
30 μόνιμους συμβούλους και 15 μόνιμους παρέδρους. η επιστημονική 
ειδίκευση των οποίων καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς γνώσεων 
για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από 30 πα
ρέδρους με θητεία, ο προσδιορισμός της ειδικότητας των οποίων γί
νεται με την προκύρηξη της θέσης, έτσι ώστε να μπορούν να καλύ
πτονται αναγκαιότητες και προτεραιότητες του εθνικού σχεδιασμού.

Η συμβολή των παραπάνω είναι ισότιμη, γιατί η επιστημονική 
γνώση και έρευνα δεν μπορεί να μπει σε δημοσιοϋπαλληλική ιεραρ
χία, ούτε βέβαια ψήφοι να επηρεάζουν άλλους τομείς γνώσεων. 
Ακόμα καθιερώνεται η απόσπαση εκπαιδευτικών της πράξης, με 
υψηλά επιστημονικά προσόντα ή κατάλληλες εμπειρίες, ώστε να 
μπορούν να συμβάλλουν στο έργο του Π.1. και να γίνεται η απαραί
τητη μίξη του επιστημονικού λόγου με το λόγο της μαχομενης εκπαί

δευσης. H αρχή αυτή εφαρμόσθηκε ήδη με επιτυχία στη σύνταξη των 
αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων του δημοτικού. Τέλος 
προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασία; ιδιωτικού 
δικαίου, εφόσον μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά στο ερευνητικό 
έργο του Π.!.

Με την παραπανω εκσυχρονιομένη σύνθεσή του. το Π.Ι. μποοει να 
ανταποκριθεί στο έργο του. απαλλαγμένο πια απο τα δευτερευοντα 
και χρονοβόρα ζητήματα. Η σχέση συνεργασίας του με το Εθνικό 
Συμβούλιο και τα γνωμοδοτικά Συμβούλια, του εξασφαλίζει συνεχή 
ροή κοινωνικού λόγου, ενώ συνεργάζεται με τα Α.Η.Ι., τα Τ.Ε.Ι.. αλ
λά και τα άλλα ερευνητικά επιτελικά όργανα τη; πολιτείας ώστε, να 
αξιοποιεί. να ζητά και να συνδέεται με τις επιστημονικές έρευνες, 
προτάσεις και γνώμες τους.

Η σύνδεσή του με την εκπαιδευτική πραγματικότητα επιτυγχάνε
ται μέσα από την οργανική σχέση συνεργασία; και αλληλοβοήθειας 
που έχει με τους σχολικούς συμβούλους. Οι σχολικοί σύμβουλοι, με 
βάση την πείρα τους, αξιολογούν και ελέγχουν τα αποτελέσματα της 
εκπαιδευτικής πράξης κάθε χρόνο σε νομαρχιακό και εθνικό επίπεδο. 
Το Π.1. δέχεται αυτή την εμπειρία και αξιολογεί την εκπαιδευτική 
πράξη συνολικά και εισηγείται για τη θεραπεία αναγκών και ελλεί
ψεων. Σ' αυτές του τις εισηγήσεις παίρνει υπόψη και τα αποτελέ
σματα των ερευνών του ή προσδιορίζει τομείς που είναι αναγκαίο να 
γίνει έρευνα.

Από την άλλη μεριά, οι σχολικοί σύμβουλοι μεταφέρουν τις εθνικέ; 
προτεραιότητες σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευση; στην περι
φέρεια, τις προσαρμόζουν στις ιδιαιτερότητές της και γίνονται έτσι οι 
ίδιοι και το εκπαιδευτικό προσωπικό της περιφέρειας τους, φορείς έ
ρευνας και επιμόρφωσης και κάθ: είδους πρωτοβουλίας, που προάγει 
την ποιότητα της εκπαίδευσης στην περιφέρειά τους.

Έτσι, για πρώτη φορά, η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πράξης, 
είναι συνεχής και τα αποτελέσματα αξιοπσιούνται για τη βελτίωση 
της εκπαίδευσής μας. η παρέμβαση στο ποιοτικό στοιχείο, η επιστη
μονική παιδαγωγική καθοδήγηση, διατρέχει όλη την εκπαίδευση και 
φθάνει σ' όλα ανεξαίρετα τα σχολεία, η έρευνα, επιστημονική και 
παιδαγωγική, γίνεται πια οργανικό στοιχείο της εκπαίδευσή; μας 
και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας αποκεντρώνεται, γίνεται 
και μέσα στο ίδιο το σχολείο αλλά και στα περιφερειακά επιμορφωτι
κά κέντρα, που αγκαλιάζουν σταδιακά όλες τις περιφέρειες.

β) Επιμόρφωση — μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών.
Η επιμόρφωση, με βάση τα παραπόνου, αναδιοργανώνεται, απο

κεντρώνεται, ορίζονται ο: φορείς της και οι μορφές της. Ο σχεδιασμός 
είναι πια ένα από τα κύρια έργα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Σε 
περιφερειακό επίπεδο, η λειτουργία των περιφερειακών επιμορφωτι
κών κέντρων (ΠΕΚ) αποτελεί μια από τις σημαντικές ευθύνες των 
σχολικών συμβούλων. Διευθυντής του Π ΕΚ, είναι σχολικός σύμβου
λος, ενώ στη διοικούσα του επιτροπή, μετέχουν και άλλοι σχολικοί 
σύμβουλοι. Σ' αυτά διδάσκουν επιστήμονες από τα Α.Ε.Ι.. τα Τ.Ε.1, 
σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί αλλά και άλλοι που έχουν τα 
απαιτούμενα προσόντα. Γ ια πρώτη φορά ορίζεται ως υποχρεωτική η 
εισαγωγική επιμόρφωση, για να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί, που 
μόλις έχουν διοριστεί ή πρόκειται να διοριστούν, την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, να εναρμονίσουν μ' αυτή τις γνώσεις τους, να τις 
ανανεωσουν ή να τις συμπληρώσουν.

Όλοι εξάλλου οι εκπαιδευτικοί, ανεξαίρετα. καλούνται, μετά τη 
συμπλήρωση πέντε ετών υπηρεσίας, σε ετήσια επιμόρφωση για την 
ενημέρωσή του; στις εξελίξεις τη; επιστήμης τους, στην ανανέωσε, 
των μεθόδων διδασκαλίας, έτσι ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερο 
το έργο τους.

Σε πανελλαδική ή περιφερειακή κλίμακα, οργανώνονται περιοδι
κές επιμορφώσεις μικρή; χρονική; διάρκειας. Τα πρότυπα σχολεία 
καταργούνται. ιδρύονται όμως πειραματικά σχολεία, που στοχεύουν 
στην πρακτική παιδαγωγική επιμόρφωση και την πειραματική εφαρ
μογή μεθόδων διδασκαλίας, προγραμμάτων κ.ά. Έτσι η λειτουργία 
τους συνδέεται με τα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα, αλλά και 
τα Α.Ε.Ι. Τα πειραματικά δεν είναι πια προνομιακά σχολεία, άλλο 
σχολεία εφαρμογών και έρευνας και για να μην αποκτήσουν κάποιο 
μόνιμο χαρακτήρα, ορίζεται η υποχρεωτική μετατροπή τους κάθε 6 
χρόνια.

Η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών μας. παύει να έχει χαρα
κτήρα ενδούπηρεσιακό. Το Διδασκαλείο Μέση; Εκπαίδευσης καταρ- 
γειται. ενώ το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης κα- 
ταργείται ενα χρόνο μετά την έναρξη μετεκπαίδευσης στα Παιδαγω-



γιχά Τμήματα. Η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών μας στο μέλ
λον. θα πραγματοποιείται στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.1. και έτσι γίνεται ένα 
σημαντικό βήμα για την ποιοτική επενεργεια της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στις άλλες βαθμίδες.

Για πρώτη φορά καθιερώνονται ειδικά ποογράμματα του ιδρύμα
τος Κρατικών Υποτροφιών για μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
μας, ώστε να γίνεται τροφοδότηση της εκπαίδευσής μας με τις απα
ραίτητες σύγχρονες επιστημονικές εξελϋ,_., και τεχνολογίες. Ακόμα 
για τη μελέτη ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων, καθιερώνονται και 
αποστολές εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για μικρότερο χρονικό διά
στημα.

γ) Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
Ορίζονται τα σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να στελεχωθεί κάθε σχολείο με 
ενημερωμένο και υπεύθυνο καθηγητή. Τα προγράμματα του επαγ
γελματικού προσανατολισμού, καταρτίζονται από τον ανάλογο το
μέα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στις περιφερειες αποσπάται, 
στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός με τα 
κατάλληλα προσόντα για την παρακολούθηση και το σχεδίασμά του. 
Για πρώτη φορά, λοιπόν, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολι
σμός δεν νομοθετείται ως αόριστη επίκληση μεας κατεύθυνσης των 
αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά ορίζονται συγκεκριμένοι τρόποι 
υποστήριξής του σ' όλα τα επίπεδα.

6. Οργάνωση της σχολικής περιουσίας.
Η |μέχρι σήμερα οργάνωση της σχολικής περιουσίας, βασίζεται 

στο Ν.Δ. 5019/1931 και στον Α.Ν. 1297/1938. Λύο κύριοι θεσμοί 
στηρίζουν την οργάνωση και διοίκησή της. Το Σχολικό Ταμείο 
(Σ.Τ.) και η Σχολική Εφορεία (Σ.Ε.), ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου, δηλαδή, που έχει την κυριότητα της σχολικής κινητής και 
ακίνητης περιουσίας και η διοικητική και διαχειριστική του επιτροπή 
αντίστοιχα.

Οι αρμοδιότητες της Σ.Ε. εκτείνονται από την ανεύρεση πόρων, 
την αύξηση της σχολικής περιουσίας, τη μέριμνα για επισκευή, δια
σκευή, ανέγερση του κτιρίου, μέχρι τη συντήρηση, φροντίδα, καθα
ριότητα, θέρμανση, φωτισμό, εφοδιασμό του σχολείου με τα απαραί
τητα σκεύη, εποπτικά μέσα, όργανα, βιβλιοθήκες κ.ά. Και είναι ακρι
βώς αυτοί οι τομείς δραστηριότητας, όπου ανακύπτουν τα περισσό
τερα και ενοχλητικότερα καθημερινά προβλήματα στη λειτουργία 
του σχολείου κάθε βαθμίδας και τύπου.

Η ύπαρξη ενός τεράστιου αριθμού νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, δεν βοήθησε στην επίλυση προβλημάτων και τούτο, παρά το 
γεγονός ότι το πρόβλημα παιδεία και υλικοτεχνική υποδομή, είναι ο 
τομέας που παρουσιάζεται η μεγαλύτερη διάθεση και έφεση για συμ- 
μετοχή όλων ανεςαιρετα των κοινωνικών φορέων ενός τόπου και 
γύρω από αυτόν κινητοποιούνται, ώστε να συμβάλλουν ενεργά στην 
επίχυσή του. Τέτοια παραδείγματα κινητοποίησης, είτε ατόμων με 
την μορφή δωρεών ή κληροδοτημάτων, είτε συλλόγων στο εσωτερι
κό ή το εξωτερικό, είτε των ίδιων των κατοίκων, υπάρχουν πολλά 
στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης.

Βασικό στοιχείο που αποξένωσε αυτές τις μορφές οργάνωσης της 
σχολικής περιουσίας από τις ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις κάθε τό
που, είναι ότι (παρόλο που με την εγκύκλιο του ΤΠΕΠΘ 
13996/20.4.82 αναγνωρίζεται ότι η Σ.Ε. είναι οργανισμός αυτοδιοί
κησης) η Σ.Ε. καμιά σχέση δεν έχει με τους οργανισμούς τοπικής αυ
τοδιοίκησης, τους δήμους και τις κοινότητες, που είναι ο βασικός φο
ρέας επίλυσης των τοπικών προβλημάτων. Ακόμα η Σ.Ε. μέχρι πρό
σφατα, οπότε θεσμοθετήθηκε από την Κυβέρνηση η εκπροσώπηση του 
συλλόγου γονέων σ’ αυτήν, καμιά σχέση δεν είχε με τους άμεσα εν
διαφερομένους φορείς των γονέων των παιδιών που φοιτούν στο σχο
λείο. Αποτέλεσμα αυτής της αποξένωσης των Σ.Ε. από τους ΟΤ.Λ 
και τους κοινωνικούς φορείς, είναι η γραφειοκρσπκσποιηση τους και η 
ένταξή τους σ’ ένα συγκεντρωτικό σύστημα εποπτείας και ελέγχου 
από το ΤΠΕΠΘ. Έτσι, ούτε ένα παράθυρο ή βρύση δεν ήταν δυνατό 
να επισκευαστούν έγκαιρα, με αποτέλεσμα οι επισκευές των κτιρίων 
να μην ήταν έτοιμες την κατάλληλη στιγμή. Οι αριιοδιότττες των 
πολιτών μελών τους, καθορίζονταν μόνο στα χαρτιά και ουσιαστικά 
τις ασκούσε ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος ανελάμβανε πέρα 
από τα παιδαγωγικά και διοικητικά του καθήκοντα, μια σειρά γρα
φειοκρατικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημόσιου 
λογιστικού.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα τυπικά και ουσιαστικά απονεκρωμένο

θεσμό, έναν τεράστιο αριθμό οργάνων που δεν λειτουργούσαν σύμ
φωνα με την αποστολή τους για την επίλυση των προβλημάτων 
εκπαίδευσης και παιδείας.
Με το σχέδιο νόμου:

α) Εισαγεται η έννοια της κοινωνικής ιδιοκτησίας της κινητής ή 
ακίνητης σχολικής περιουσίας, η οποία θεωρείται συνολική ιδιοκτη
σία των κατοίκων ενός δήμου ή κοινότητας. Με αυτόν τον τρόπο αλ
λά”-· η αντίληψη, που έχει περάσει και στους γονείς και στα παιδια. 
ότι δηλαδή πρόκειται για «δικό μας κτίριο», «δική μας βιβλιοθήκη» 
και γι’ αυτό δεν έχουν δικαίωμα για χρηση και ωφέλεια από αυτα τα 
παιδιά ενός άλλου σχολείου.

β) Προωθείται αποφασιστικά η αποκέντρωση, οι ΟΤΑ έχουν πια 
το δικαίωμα να ιεραρχήσουν τις ανάγκες, να παρέμβουν άμεσα για 
την επίλυση προβλημάτων των πολιτών τους στην παιδεία, να προ
γραμματίσουν τις διαδικασίες γ αυτήν την επίλυση κα, να ζητή
σουν απο τα νομαρχιακά και εθνικά όργανα τις απαραίτητες πιστώ
σεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τώρα ο φορέας προς τον οποίο δια
βιβάζονται οι απαραίτητες κρατικές επιχορηγήσεις για την αντιμε
τώπιση των δαπανών του σχολείου και έχει την ευθύνη για τη διά
θεση και διαχ:·οηση. των σχετικών πιστώσεω*

γ) Μέυα σ’ ένα δήμο ή κοινότητα, προωθείται η αποκέντρωση και 
η συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων στον προγραμματισμό του 
ΟΤΑ καθώς και η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης για την έγκαιρη 
επίλυση προβλημάτων.

Με βάση τα παραπάνω, οι Σ.Ε. και τα Σ.Τ. καταργούνται και 
ιδρύεται ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κατά δήμο ή δημοτι
κό διαμέρισμα ή κοινότητα, που έχει την κυριότητα όλης της σχολι
κής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, η «Εφορεία Σχολείων». Η 
φροντίδα για ανεύρεση πόρων και αύξηση της σχολικής περιουσίας, 
ανήκει, πια. στην «Εφορεία Σχολείων», δεν είναι ζήτημα δηλαδή 
ενός μεμονωμένου σχολείου, αλλά όλου του δήμου ή της Κοινότητας.

Ακόμη, επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα εργαζομένων, του 
προσωπικού καθαριότητας, το οποίο με το προηγούμενο καθεστώς 
προσλαμβάνονταν ως εργολαβικό προσωπικό καθαριότητας από τις 
Σχολικές Εφορείες, με μικρή αμοιβή κατά αίθουσα. Τώρα οι δαπάνες 
καθαριότητας μεταβιβάζονται στους ΟΤΑ, οι οποίοι, ανάλογα με τις 
ανάγκες τους, προσλαμβάνουν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτι
κού δικαίου αορίστου χοάνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου. Με τον 
τρόπον αυτά, οι εργαζόμενοι αποκτούν και ασφάλιση και τα δικαιώ
ματα, που έχει κάθε εργαζόμενος.

Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, αποκεντρώ
νονται και μεταβιβάζονται στους ΟΤΑ. Οι αρμοδιότητες επισκευής 
και συντήρησης μεταφέρονται στόυς ΟΤΑ, προς τους οποίους μεταφέ- 
ρονται και οι απαοαίτητοι πόροι. Ειδικά για το Λεκανοπέδιο Αττι
κής, ο ΟΣΚ διατηρεί μεταβατικά συναρμοδιότητα για να μπορεί να 
συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων που είναι ιδιαίτερα οξυμένα σ’ 
αυτήν την περιοχή.

Οι αρμοδιότητες για ανέγερση χτιρίων, μπορούν να μεταβιβάζον
ται στους ΟΤΑ με απόοαση του ΟΣΚ. Αυτή τη δυνατότητα, που 
προ υπήρχε και για τις σχολικές εφορείες, δεν αναφέρεται δυνητικά, 
αλλά ως η κυρία κατεύθυνση πολίτικης για την ανέγερση κτιρίων. Με 
τον τρόπο αυτό, προωθείται ο κοινωνικός έλεγχος, τόσο στην επι
σκευή και συντήρηση, όσο xat στην ανέγερση χτιρίων. Ο ΟΣΚ πια. έ
χει ως κύριο επιτελικό έργο του, το σχεδίασμά του σχολικού κτιρίου 
με όσο το δυνατό καλύτερη λειτουργικότητα, προσαρμοσμένου στο 
περιβάλλον του, αρμονικά δεμένου με την γειτονιά και το χωριό 
και ανοικτού σ’ αυτα και για άλλες χρήσεις. Ένα σχολικό κτίριο που 
είναι πια κέντρο ζωής και πολιτισμού της γειτονιάς και του χωριού.

• Η νέα αυτή οργάνωση της σχολικής περιουσίας, προωθεί αποφασι
στικά την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, ανοίγει αποφασι- 
στκά τους θεσμούς στη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων, των 
ζωντανών κοινωνικών δυνάμεων κάθε τόπου. Η σχολική περιουσία 
είναι πια κοινωνική ιδιοκτησία. Οι υπηρεσίες της πολιτείας μπορούν 
με μεγαλύτερη ευχέρεια να συνδράμουν τους ΟΤΑ και τους φορείς 
ν·α την επίλυση προβλημάτων. Γίνεται δυνατέ) η άμεση λύση προ
βλημάτων, ώστε να μην εκκρεμούν για χρόνια. Ο προγραμματισμός 
και η ιεράρχηση είναι βασικά πια στοιχεία της νέας οργάνωσης.

Το ΤΠΕΠΘ πιστεύει ότι, ακριβώς για τους παραπάνω λόγους, γί
νεται ένα νέο τεράστιο ποιοτικό άλμα στη λύση των προβλημάτων, 
υλικοτεχνικης υποδομής της εκπαίδευσής μας. Προβλήματα σε πολύ 
οςυμένη κατάσταση, που αντιμετωπίσθηκαν όσο ήταν δυνατό στα
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zpiti χρόνιο που πέρασαν, βρίσκουν πια την καλύτερη διαδικασία γιο 
επίλυση τους.

Η διαδικασία αυτή, επιτρέπει αχόμσ να αποκτήσουν όλα τα σχο
λεία σχολικές βιβλιοθήκες και με τη φροντίδα των Σχολικών Επιτρο
πών και τις επιστημονικές συμβουλές των σχολικών συμβουλών. να 
αποκτήσουν πλήρεις σειρές οπτικοακουστικών και εποπτικών μέσων, 
όπως και να λυθεί οριστικά το πρόβλημα των κυλικείων με τον κοι- 
νωνικό έλε^/ο τζοό εισότγεται yia ττ; λειτουργία τους.

7. Όργανα Λαϊκής Συμμετοχής
Με το σχέδιο νόμου, εισαγεται. σ όλα τα επιπεοα (σχολείο - ΟΤΑ 

- επαρχία - νομαρχία - εθνικό επίπεδο), η συμμετοχή του λαού στην 
οργάνωση και τους μηχανισμούς της εκπαίδευσης.

Σε επίπεδο σχολείου θεσμοθετούνται δύο όργανα. Ενα ευρύτερο 
που συνέρχεται σε μακρύτερα χρονικά διαστήματα και ένα εκτελεστι
κό και ευέλικτο που συνέρχεται συχνότερα. Αυτά είναι το σχολικό 
συμβούλιο και σχολική επίτροπέ,. Το πρώτο αποτελείται από το σύ
νολο των δασκάλων ή καθηγητών ενός σχολείου, ολόκληρο το Λ.—, 
του συλλόγου γονέων, τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και για την δευτεροβάθμια εκπαίδευσε, τρεις εκπροσώπους της μαθη
τικής κοινότητας. Το δεύτεσο αποτελείται από τον εκπρόσωπο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, τον εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων, τον 
διευθυντή τού σχολείου και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναν 
εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων και είναι ταυτόχρονα διαχει
ριστικό αλλά και εισηγητικό όργανο προς την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η σύνθεση αυτών των οργάνων, δείχνει από μόνη της, ότι: ο κοι
νωνικός λόγος, όπως εκφράζεται από τους άμεσα ενδιαφερομένους 
γονείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, εισάγεται για πρώτη φορά στο 
σχολείο, συναντάται με το λόγο τών εκπαιδευτικών μας και ακόμα 
για πρώτη φορά, οι μαθητές εκφράζονται σε συλλογικά όργανα για 
προβλήματα που τους αφορούν άμεσα.

Σε επίπεδο δήμου ή κοινότητας, η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή; 
παιδείας, είναι το πρώτο εισηγητικό κύτταρο του δημοκρατικού προ
γραμματισμού αλλά και το όργανο που διοικεί την Εφορεία Σχο
λείων. Με τον τρόπο αυτό, συναντάται η οργάνωση και διαχείριση 
της σχολικής περιουσίας με το δημοκρατικό προγραμματισμό και η 
πρώτη αποτελεί την υλική βάση του δεύτερου. Μπορεί έτσι, από τη 
μια μεριά να ιεραρχούνται τα υλικοτεχνικά προβλήματα της εκπαί
δευσης και να προγραμματίζεται η λύση τους και από την άλλη να 
συγκεντρώνεται η εμπειρία κάθε σχολείου χωριστά, ώστε η δημοτική 
ή κοινοτική επιτροπή να εισηγείται λύσεις για τη βελτίωση της ποιό
τητας εκπαίδευσης. Βέβαια, αυτές οι εισηγήσεις, δεν μπορούν να έ
χουν άλλο αποδέκτη, παρα το όργανο που είναι υπεύθυνο για τη συ
νολική τοπική ανάπτυξη, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Η δη
μοτική ή κοινοτική επιτροπή,, αποτελείται από εκπροσώπους γονέων, 
εκπροσώπους της διοίκησης της εκπαίδευσης και των συνδικαλιστι
κών φορέων των εκπαιδευτικών, εκπροσώπους κοινωνικών φορέων.

Έτσι, η συνολική πείρα ενός χωριού ή πόλης, είναι η βάση της ει
σήγησης προς το δευτεροβάθμιο όργανο αυτοδιοίκησης, το επαρχια
κό ή νομαρχιακό συμβούλιο. Αυτό, ως υπεύθυνο όργανο για τη συνο
λική ανάπτυξη, είναι εκείνο που δέχεται εισηγήσεις και βοηθείται στο 
έργο του από τη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας, που 
αποτελείται από το νομάρχη ή τον έπαρχο, ως εκπροσώπου; της πο
λιτείας, τους σχολικούς συμβούλους και τους υπεύθυνους της διοίκη
σης της εκπαίδευσης, εκπρόσωπό της Τ.Α., εκπρόσωπο του εργατι
κού κέντρου, των γεωργικών συνεταιρισμών, εκπροσώπου; των 
εκπαιδευτικών κ.α. Το νομαρχιακό ή επαρχιακό συμβούλιο, διαμορ
φώνει προτάσεις για την κατανομή πιστώσεων, την ίδρυση σχολείων, 
την ίδρυση επαγγελματικών σχολών, καθώς και τομέων επαγγελμα
τικών λυκείων, αλλά και εισηγείται στον Εθνικό Προγραμματισμό 
οτιδήποτε προάγει την. ποιότητα της παιδείας ανάλογα βέβαια με τις 
αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Ο τελικός αποδέκτης των εισηγήσεων, για τη βελτίωση της ποιό
τητας εκπαίδευσης, που προέρχονται από όλο το σύστημα του Λημο- 
κρατικού Προγραμματισμού και η κορυφή του, είναι το Εθνικό Συμ
βούλιο Παιδείας, που αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων 
των εργαζομένων, των κοινωνικών και πολιτικών φορέων, της τοπι
κής αυτοδιοίκησης, των φορέων των εκπαιδευτικών, των φοιτητών 
και των σπουδαστών και όλων των υπουργείων, που η δραστηοιότη- 
τά τους έχει σχέση με την εκπαίδευση και την παιδεία του λαού. Εί
ναι το όργανο, στο οποίο ακούγεται και από το οποίο εκφράζεται ο

κοινωνικός λόγος για το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος, από 
την προσχολική αγωγη μέχρι το πανεπιστήμιο.

Είναι το αποοασιστικο όργανο για τη συνεχή και ριζική παρέμ
βαση της κοινωνίας στο περιεχόμενό και την ποιότητα εκπαίδευσης, 
στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τη λαϊκή επιμόρφωση. Σ' αυτό 
συμμετέχουν και εκπρόσωποι των οργάνων που ασκούν τον κοινωνι
κό έλεγχο στα ΤΕΙ. και ΑΕΙ - Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευ
σης και Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας αντίστοιχα - καθώς και 
εκπρόσωπό, των αντιστοίχων οστανων που θεσμοθετούνται σ' αυτό 
το σχέδιο νόμου για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και την ειδική, αγωγή,. Οι παραπάνω εκπρόσωποι με την προεδρία 
του Γπουργού Παιδείας ή εκπροσώπου του, αποτελούν τη γραμμα
τεία του Ε.Σ.Τ.Π. που προετοιμάζει την ημερήσια διαταξη για τα θέ
ματα που θα συζητηθούν, και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφά- 
σεών του.

Οι επιστημονικοί φορείς, συντελούν αποφασιστικά στη διαμόρ
φωση των απόψεων του Ε.Σ.Τ.Π. μέσα από τα Σ.Α.Π.. Σ.Τ.Ε.. 
Σ.Π.Ε., Σ.Λ.Ε. και Σ.Ε.Α., όπου η συμμετοχή τους είναι η πολυπλη
θέστερη και μπορούν να συνθέτουν τις απόψεις και προτάσεις τους. 
Ιίαράλληλα. οι επιστημονικοί φορείς σε περιφερειακό επίπεδο, μπο
ρούν να εκφράζουν τις απόψεις τους για τα περιφερειακά προβλή
ματα. Αποκαθίσταται μ' αυτόν το τρόπο, η σωστή και εποικοδομητι
κή σχέση μεταξύ κοινωνικών και επιστημονικών φορέων, όπου ο κοι
νωνικός λόγος είναι κυρίαρχος, αλλά ταυτόχρονα ο επιστημονικός 
λόγος είναι καθοριστικός και δεν χάνει ποτέ την κοινωνική του διά
σταση.

Το ΕΣΤΠ μπορεί να ιεραρχήσει, ακόμα, συγκεκριμένα προβλή
ματα που χρειάζονται επίλυση και να ζητήσει από τα όργανα συμμε
τοχής των επιστημονικών φορέων αλλά και από τα επιστημονικά 
επιτελικά όργανα της πολιτείας, τη μελετη του; και την υποβολή 
συγκεκριμένων προτάσεων.

Στο διάγραμμα λειτουργικής διάρθρωσης της εκπαίδευσης που 
ακολουθεί ραίνοντας καθαρά τόσο οι πυραμιδικές διαρθρώσεις σε επί
πεδα ΟΤΑ, επαρχίας ή νομαρχίας, αλλά και σε εθνικό επίπεδο όσο 
και η σύνδεση, η μίξη και η ροή του κοινωνικού και επιστημονικού 
λόγου. (Σχ. 2)

Λεν υπάρχει φόβος δυσλειτουργία; εξαιτίας του αριθμού των οργά
νων, ούτε ο συμβουλευτικός τους ρόλος περιχαρακώνει τη λαϊκή συμ
μετοχή, για τους παρακάτω βάσιμου; λόγους:

α) Ουσιαστικά καταργούνται Ν.Π.Λ.Λ., που ο αριθμός τους ήταν 
όσος σχεδόν και ο αριθμός των σχολείων και αντικαθίστανται από 
ένα περιορισμένο αριθμό, ίσο με τον αριθμό των Ο.Τ.Α. και των διοι
κητικών τους διαιρέσεων (δημοτικά διαμερίσματα).

β) Η αναφορά δεν γίνεται πια απ' ευθείας στην κεντρική εξουσία 
(Σχολείο - Ϊ'ΠΕΠΘ) αλλά από τα όργανα των σχολείων στους ΟΤΑ 
και μέσω του Λημοκρατικού Προγραμματισμού στο υπουργείο Παι
δείας.

γ) Η αποκέντρωση είναι αποφασιστική στις αρμοδιότητες και 
τους πορους που αφορούν την υλικοτεχνική υποδομή,, όπου τα προ
βλήματα λύνονται πια έγκαιρα και σύμφωνα με τις κοινωνικές αυάν- 
κες.

δ) Η διαπίστωση και η εισήγηση προς τα περιφερειακά και εθνικά 
όργανα για ζητήματα περιεχομένου και ποιότητας εκπαίδευσης, είναι 
εύκοκη και ροηθιεται αποφασιστικά από τους επιστημονικούς φορείς. 
Η συνολική εκπαιδευτική πείρα, μετασχηματίζεται σε κατευθύνσεις 
πολιτικής, με βάση τις· εθνικές προτεραιότητες, χωρίς να χάνεται η 
-ωντανια. ο παλμός και οι πιθανές ιδιομορφίες της περιφέρειας, η 
οποία και έχει τη δυνατότητα υλοποίησης αυτών των κατευθύνσεων.

συμμέτοχη, πρέπει vcΑναλύοντας το διάγραμμα, σχετικά με 
επισημάνουμε τα τιαραχάτω:

- Η συμμετοχή των γονέων, είναι ποσοτικά αλλά και ποιοτικά 
μεγαλύτερη και ισχυρότερη σε επίπεδο σχολείου.
- Στο ίδιο επίπεδο, είναι και η συμμετοχή, των μαθητών, γιατί 

. £8Τ· τ7)ί ΧυΡέρνησης είναι ότι, πρέπει να στοχεύουν στην καλύτερη 
λειτουργία του σχολείου τους, να κάνουν την εσωτερική, του ζωή συ
νεχώς πιο πλούσια για τους ίδιους και για τη γειτονιά ή το χωριό
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τους. Με τον τροπο αυτό, θα το δένουν με την κοινωνία και θα συν:: 
λούν αποφασιστικότερα στην υλοποίηση των σκοπών της εκπαίδευ- 
σης.

— Η συμιιετοχτ, των εκπαιδευτικών είναι μόνιμη και σταθερή από 
το σκολείο μέχρι το εθνικό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί μας είναι η ρα- 
χοκοκαλιά του δημοκρατικού προγραμματισμού και η νεα οργάνωση 
αποτελεί ταυτόχρονα μια πρόκληση αλλά και πρόσκληση να αντα- 
ποκριθούν διαμέσου των συνδικαλιστικών τους φορέων σε κατευθύν
σεις όπως το περιεχόμενο σπουδών και η ποιότητα εκπαίδευσης.

— Η συμμετοχή των κοινωνικών φορέων αυξάνεται σταδιακά όσο 
ανεβαίνουμε τα επίπεδα από το δήμο μέχρι το πανελλαδικό επίπεδο, 
οπού είναι αποφασιστική.

11 συμμετοχή των επιστημονικών φορέων είναι αποφασιστική 
στα συμβούλια πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδι
κής αγωγής.

— Η συμμετοχή της κυβέρνησης με βάση τις αρχές του Δημοκρατι
κού Προγραμματισιεού βρίσκεται στο 1/3 στο Εθνικό Συμβούλιο 
Παιδείας, όπου συμμετέχουν όλα τα συναρμόδια υπουργεία για να 
ενοποιούνται οι κατευθύνσεις πολιτικής τους γύρω από κρίσιμο για 
το μέλλον του Έθνους και του Λαού ζήτημα της εκπαίδευσης και 
παιδείας του.

Επειδή, για πρώτη φορά θεσμοθετείται η λειτουργία των συλλό- 
νων γονέων στο σχολείο, αλλα και στα άλλα όργανα λαϊκής συμμέ
τοχης, μεταφέρεται δηλαδή η δραστηριότητά τους σε ένα χώρο δημό
σιου συμφέροντος, παρουσιάζεται η ανάγκη να ρυθμίσει αυτό το σχέ-
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-δι© νόμου μερικες πλευρές τη; Λειτουργίας τους. Γι' αυτό:
α) Καθιερώνεται η αρχή ότι για κάδε σχολείο λειτουργεί μόνο έ

να; σύλλογο; που φερει την προσωνυμία του σχολείου, στον οποίο έ
χουν δικαίωμα συμμέτοχη; ολοι οι γονει;. Ορίζεται ότι οι παραπάνω 
σύλλογοι συγκροτούν μια ένωση κατά δήμο ή κοινότητα ώστε να 
μπορούν να εκπροσωπούνται σε επίπεδο ΟΤΑ. Ορίζεται ότι οι παρα
πάνω ενώσει; συγκροτούν μια ομοσπονδία κατά νομό ή νομαρχιακό 
διαμέρισμα, ώστε να εκπροσωπούνται σε επίπεδο νομαρχιακού συμ
βουλίου. Ορίζεται» επίσης, ότι οι παραπάνω ομοσπονδίε; συγκροτούν 
μια συνομοσπονδία σε εθνικό επίπεδο, ώστε να εκπροσωπούνται στο 
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας.

β) Καθιερώνεται η αρχή της δημοκρατικής λειτουργίας τους, με 
εκλογικό σύστημα το σύστημα της απλή; αναλογική; και ορισμό των 
εκπροσώπων του; από τι; Γενικές Συνελεύσεις τους.

γ) 'Καθιερώνεται η αρχή της μαζικότητά; τους, ώστε να είναι αν
τιπροσωπευτικοί και επιδιώκεται η συμμετοχή όσο το δυνατό περισ
σότερων γονέων στι; δραστηριότητες και λειτουργίες των συλλόγων 
γονέων.

Ακόμα, πρέπει να επισημανθεί ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Παι
δείας. όσο και τα συμβούλια πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμια; εκπαί
δευσης και ειδική; αγωγής, συνδέονται με τα επιτελικά επιστημονικά 
όργανα τη; πολιτείας, τα οποία με αυτόν το τρόπο, δεν είναι δυνατό 
να απομονωθούν από τον κοινωνικό και το συλλογικό επιστημονικό 
λογο.

8. Οργάνωση της μαθητική; ζωής
Το σχολείο πρέπει να είναι δεμένο με τη ζωή και την κοινωνία, να 

είναι δημιουργικό. Αυτό επιτυγχάνεται με πλούσια εσωτερική ζωή 
{πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις κ.α.) και τη συμμετοχή σ" αυτή 
των μαθητών. Έτσι με το .σχέδιο νόμου κατοχυρώνονται οι μαθητι
κές κοινότητες της δευτεροβάθμια; εκπαίδευσης, ο θεσμό; δηλ. μέσα 
από tov οποίο οι μαθητές αναπτύσσουν την υπευθυνότητά τους, 
ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία, συμβάλλουν στην άνοδο τη; 
εκπαίδευσης του σχολείου του; και, τέλος, το συνδέουν με την κοινω
νία. Όσο πλουσιότερη κάνουν την εσωτερική ζωή του σχολείου που 

. ζουν και μορφώνονται, τόσο στενότερα συνδέονται με τη ζωή και την 
κοινωνία.

Η κυβέρνηση, πιστεύει ότι αυτή η δραστηριότητα των μαθητών, 
σωστά επικεντρωμένη στο σχολείο τους, συμβάλλει αποφασιστικά 
στη συνεχή1 προσέγγιση των σκοπών τη; εκπαίδευσης.

Ως μορφή οργάνωσης τη; σχολικής ζωής, θεσμοθετείται ακόμα ο 
σχολικό; συνεταιρισμός, που μέχρι σήμερα έχει άτυπη λειτουργία. Ας 
σημειωθεί ότι αρκετοί σχολικοί συνεταιρισμοί έχουν λειτουργήσει σε 
δημοτικά, κυρίως, σχολεία και μερικοί έχουν αξιόλογη δραστηριό
τητα.

Ο σχολικό; συνεταιρισμός δεν έχει σχέση ως θεσμός με τι; μαθητι
κέ; κοινότητες, μια και πρέπει να ακολουθήσει τη βασική συνεταιρι
στική αρχή, ότι είναι ελεύθερη ένωση των μαθητών, που γνωρίζουν 
έτσι συλλογικές μορφές οικονομική; δραστηριότητας και εξοικειώ
νονται με τι; αρχές της αλληλοβοήθειας, τη; συνεργασία; και τη; 
κοινωνικής ευθυνη;. Σ' ένα σχολείο, λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν πε
ρισσότεροι από ένας συνεταιρισμοί, οι δραστηριότητες των οποίων 
μπορεί να διαφέρουν και στους οποίου; συμμετέχουν ελεύθερα οι μα
θητές που επιθυμούν. Ειδικά για το δημοτικό, οι δραστηριότητες των 
σχολικών συνεταιρισμών επεκτείνονται και σε πολιτιστικέ; και άλλες 
δραστηριότητες.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ακόμη ένα νέο; θέσμός (οι μαθητι
κοί όμιλοι αθλημάτων) που σκοπό έχει να δέσει τι; εσωσχολικέ; 
αθλητικέ; δραστηριότητες με ανάλογη άθληση των μαθητών τι; 
ελεύθερες ώρες τους. Τα αθλήματα λειτουργούν κατά τομείς και οι 
μαθητές διαλέγουν τον τοιεέα που επιθυμούν, κάτω από την καθοδή
γηση υπεύθυνου καθηγητή φυσικής αγωγής. Πρόκειται για ένα ση
μαντικό θεσμό που ικανοποιεί την ανάγκη των νέων για άθληση, 

•προάγει τη μαζική άθληση και δένει τον εσωσχολικό με τον εςωσχο- 
λικό αθλητισμό.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Α'. Γενικές διατάξεις
Στο κεφάλαιο αυτό (άρθρα 1 - 4) ορίζονται οι γενικοί σκοποί τη; 

πρωτοβάθμια; και δευτεροβάθμια; εκπαίδευσης, η διάρθρωσή της σε 
βαθμίδες και προσδιορίζονται οι παροχές τη; πολιτείας για την ολο
κλήρωση της εφαρμογής τη; δωρεάν παιδείας.

Το άοθρο I αναφερεται στην αποστολή’κα: τον προσανατοκισμο 
τη; εκπαίδευσης, όπως αναλυτικότερα έχουν εκτεθεί στο πρώτο μέ
ρος αυτής τη; εκθεσης. Οι διαγραφομενοι σκοποί, στοχεύουν σε μια 
εκπαίδευση συγχρονισμένη,, δημοκρατική και αποδοτική, ικανή να 
βοηθήσει αποτελεσματικά τη νέα γενιά στη δύσκολη προσπάθειά τη; 
για προκοπή, και ευτυχία. Καθορίζονται ακόμα με το άρθρο αυτό, οι 
βασικοί συντελεστές, με τους οποίου; επιδιώκεται η πραγμάτωση 
των στόχων της εκπαίδευσης. Και αυτοί οι συντελεστές είναι η προ
σωπικότητα του διδάσκοντος, το περιεχόμενο των σπουδών, τα διδα
κτικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα, η υλικοτεχνικη υποδομή 
και οι σωστές διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο και στην τάξη για 
τη δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος. Επικρατεί 
έτσι, ο αντιαυταρχισμός και αντιδογματισμός στο περιεχόμενο και 
στη μορφή των αναλυτικών προγραμμάτων και ταυτόχρονα εξασφα
λίζεται η συμμετοχή, των μαθητών και η καλλιέργεια της κριτικής 
τους σκέψης. Σημαντικός παράγων που θα δρα καταλυτικά μόνιμα 
και με συνέχεια για την αναβάθμιση τη,ς ποιότητας, είναι η δημιουρ
γική συνεργασία των φορέων του σχολείου, κοινωνικών και επιστη
μονικών. μέσα από τα όργανα που καθορίζονται μ" αυτό το σχέδιο 
νόμου. Ορίζεται ακόμα ότι γλώσσα διδασκαλίας είναι η δημοτική, ό
πως διαμορφώνεται από το λαό και τη δόκιμη λογοτεχνία, απαλλαγ
μένη από τον κίνδυνο νόθευσής της με την αυτούσια χρήση ξένων λέ
ξεων.

Με το άρθρο 2 δίνεται το διαρθρωτικό περίγραμμα της εκπαίδευ
σης και προσδιορίζονται οι σχολικές μονάδες που αντιστοιχούν σε 
κάθε βαθμίδα της. Καθορίζεται το υποχρεωτικό της φοίτησης για ό
λου; του; νέους μέχρι το 16ο έτος της ηλικία; τους, και για πρώτη 
φορά προβλέπονται κυρώσεις για την παραβίαση της υποχοέωσης 
αυτής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο την ένταξή τους στην παραγωγική 
διαδικασία. Η ειδική αγωγή δένεται οργανικά με το εκπαιδευτικό 
σύστημα και δεν είναι κάτι ξέχωρο απ' αυτό. Εκτός από τη δωρεάν 
χορήγησε, των διδακτικών βιβλίων σε όλου; τους μαθητές, πρυβλέ- 
πεται συγγραφή και χορήγηση ειδικών βιβλίων και στους διδάσκον
τες για να βοηθούνται στο δύσκολο έργο τους και να επιτυγχάνεται η 
ενιαία κατεύθυνση των σπουδών. Για λόγους παιδαγωγικούς και για 
λόγους ανάπτυξης της αγάπης και του σεβασμού προς το βιβλίο, κα
θιερώνεται δυνατότητα έκδοσης V.A. που θα καθορίζει υποχρε'ωση 
επιστροφής βιβλίων στο τέλος του διδακτικού έτους. Εισάγονται πε
ρισσότεροι πρόσφοροι τρόποι για τη διευκόλυνση των μαθητών στη 
φοίτησή τους, όπως δωρεάν μεταφορά, διαμονή και σίτιση στο τόπο 
που λειτουργεί το σχολείο ή παροχή μηνιαίου επιδόματος.

Β . Πρωτοβάθμια Εκπαίδευσή,
Το κεφάλαιο αυτό (άρθρα 3 και 4) αναφέρεται στην οργάνωση και 

τους ειδικότερους σκοπούς των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθ
μιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

Στο άρθρο 3 προσδιορίζονται οι σκοποί του νηπιαγωγείου στα 
πλαίσια του ευρύτερου σκοπού της πρωτοβάθμιας κα: δευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης με στόχο την προετοιμασία των νηπίων για την ει
σαγωγή του; στη διαδικασία τη; μάθησης κα: της αγωγής. Σημαντι
κός θεσμός στην προσχολική αγωγή,, είναι ο συνδυασμός της λειτουρ
γίας νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών με τη μορφή των παιδι
κών κέντρων. Στην ευαίσθητη ηλικία του νηπίου, παράλληλα με την 
αγωγή,, πρέπει να υπάρχει και να παρέχεται η κοινωνική μέριμνα και 
η πσοστασία της πολιτείας, ιδίως για τα παιδιά των εργαζομένων 
μητεοων. Προοπτική του κυβερνητικού προγράμματος είναι η στα
διακή επεκταστ, της προσχολική; αγωγής ώστε να καλυφθούν σύν
τομα οι εκπαιδευτικές ανάγκες όλης της χωράς στο τομέα αυτό.

Το άρθρο 4 αναφέρεται στους ειδικότερους σκοπούς των δημοτι
κών σχολείων, στην οργάνωση και λειτουργία τους. Για πρώτη φορά 
καθιερώνεται η διδασκαλία των μαθημάτων φυσικής αγωγής, μουσι- 
κής. ςένων γλωσσών και τεχνικών στα δημοτικά σχολεία από εκπαι
δευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, ώστε να αποβε: περισσότεοο 
αποοοτική η μάθηση στους τομείς αυτούς. Ιδιαίτερα, η διδασκαλία 
ςενων γκωσσών εισάγεται και συστηματοποιείται για πρώτη φορά 
στα δημοτικά σχολεία με στόχο την ευκολότερη και γρηγορότερη 
απόκτηση του μέσου επικοινωνία; με τους άλλους λαούς, πράγμα 
τοσο απαραίτητο στη σημερινή εποχή,.

Γενικεύεται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες ο θεσμός της συγχώ
νευσης των ολιγοθέσιων δημοτικών σχο/.είων σε μεγαλύτερες σχολι
κές μονάδες, ώστε να αποβεί η λειτουργία τους αρτιότερη κα: γίνεται



— il —
πρόβλ*4η οργάνωσης της μεταφοράς των μαθητών κατά τον προ- 
σσοοοτερο δυνατό τοοπο. με δαπανη του Λημοσιου.

!". Λευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Το κεοάλαιο αυτό (άρθρα 5-10) ανατετετα: στους ειδικότερους 

σκοπούς, την οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γυμνάσιων, λυκείων κάθε τύπου, τεχνι
κών - επαγγελματικών σχολών και σχολικών εργαστηριακών κέν- 
τεων.

Το αοθρο 5 αναφερεται στους σκοπούς του γυμνασίου και στη δια
δικασία ίδρυσης, μετατροπής και κατάργησης γυμνάσιων. Κατά κα
νόνα οι σπουδές στα γυμνάσια, που είναι υποχρεωτικές για όλους 
τους νέους έχουν ενιαία κατεύθυνση και χαρακτηρίζονται από την 
ενότητα και αλληλουχία των προγραμμάτων της εννιάχρονης υπο
χρεωτικής εκπαίδευσης. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η ίδρυση και 
λειτουργία αθλητικών και μουσικών γυμνασίων σε ορισμένες πόλεις 
της χώρας, με στόχο τη διαφοροποίηση του προγράμματος, ανάλογα 
με τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών και τις τοπικές παραδόσεις.

Με το άρθρο 6 ορίζονται οι τύποι των λυκείων, παρέχεται η δυνα
τότητα ίδρυσης αθλητικών και μουσικών λυκείων και καθορίζονται 
οι ειδικότεροι σκοποί κάθε τύπου λυκείου.

Το άρθρο 7 αναρερεται στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια που απο
τελούν τη σημαντικότερη τομή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 
προσθετουν μια ακόμα εκπαιδευτική δυνατότητα σ’ αυτές που υπάρ
χουν. Το Ε.Π.Λ. συνδυάζει τη γενική με την τεχνική - επαγγελματι
κή εκπαίδευση. Μαζί με τη γενική γνώση δίνει και γνώσεις εξειδικευ- 
μενες. Ο κάθε μαθητής διευκολύνεται να διαλέξει το είδος των σπου
δών που του ταιριάζει. Μέσα στο ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο ο μαθη
τής μπορεί να βρει εκείνο που επιθυμεί, χωρίς αδικαιολόγητες αποτυ
χίες, χωρίς στεγανά, χωρίς αδιέξοδα. Στην Α' τάξη του λυκείου αυ- 
του. διδάσκονται κοινά μαθήματα για όλους στους μαθητές και μα
θήματα επιλογής, καθώς και προαιρετικά, όπως δεύτερη ξένη 
γλώσσα, μουσική κλπ. έξω από το ωρολόγιο πρόγραμμα.. Στη Β' 
τάξτ, λειτουργούν κύκλοι σπουδών. Κάθε μαθητής μπορεί να ακολου- 
0 ,ί τυν κύκλο που τον ενδιαφέρει, χωρίς να δεσμεύεται από τα μαθή
ματα που είχε επιλέξει στην Α' τάξη. Και εδώ υπάρχουν κοινά μαθή
ματα για όλους τους μαθητές, ειδικά μαθήματα, ανάλογα ριε τον κύ
κλο σπουδών, καθώς και μαθήματα επιλογής. Στη Γ' τάξη προβλέ- 
πονται κλάδοι σπουδών πιο πολλοί από τους κύκλους και με περισσό
τερη ειδίκευση. Κάθε μαθητής ακολουθεί τον κλάδο που σχετίζεται με 
τον κύκλο σπουδών που παρακολούθησε £τη Β' τάξη. .Τελειώ
νοντας με επιτυχία οποιοδήποτε κλάδο, οι μαθητές παίρνουν απολυ
τήριο λυκείου και μπορούν όσοι προέρχονται από κλάδους γενικής 
κατάρτισης, να πάρουν μέρος στις γενικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ και 
ΤΕ1 η να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα συγγενούς ειδικότη
τας στα τμήματα ειδίκευσης. Όσοι προέρχονται από κλάδους επαγ
γελματικής κατάρτισης, μπορούν να ειδικευτούν σε ένα επάγγελμα 
στο τμήμα ειδίκευση; και στη συνέχεια να ασκήσουν το επάγγελμα 
αυτό ή να παρακολουθήσουν μεταλυκειακό προπαρασκευαστικό κέν
τρο και να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για τα ΑΕΙ και ΤΕ1 ή να επι- 
/.εγούν γ.α τα ΤΕΙ. σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους απόφοιτους 
των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων.

Το άρθρο 8 αναφερεται στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ο
κών των τύπων λυκείων, σε συνεργασία πάντοτε με τα νομαρχιακά 
συμβούλια και τις νομαρχιακές επιτροπές παιδείας. Σημαντικό μέτρο 
είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών για κάθε τμήμα τάξης και 
ιδίως στα τμήματα δεσμών προπαρασκευαστικών μαθημάτων στη Ρ 
τάξη των λυκείων, καθώς και η δυνατότητα παραπέρα μείωσης ανά- 
λογα με την αντιμετώπιση του διδακτηριακού προβλήματος.

Το άρθρο 9 αναφέρεται στους ειδικότερους σκοπούς των τεχνικών 
- επαγγελματικών σχολών. Στόχος είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στην τεχνικοεπαγγελματική κατάρτιση των μαθητών σ' αυτές τις

σχολικές μονάδες, ώστε οι απόφοιτοί τους να μπορούν με επιτυχία να 
ασκήσουν παραγωγ,κό επάγγελμα. Με το τρόπο αυτό θα αντιμετω- 
πισθεί το πρόβλημα της έλλειψης μέσων τεχνικών και επαγγελματι
κών σχολών στην παραγωγή και θα δοθεί η δυνατότητα σε χλιάδες 
νέους να βρουν το δρόμο για την επαγγελματική αποκατάστασή τους 
και να συμβάλουν στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της παρα
γωγής.

Σημαντικό μέτρο για την καλύτερη εργαστηριακή άσκηση των 
μαθητών των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πο- 
λυκλαδικων λυκείων και των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών

είναι ο θεσμός των σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ.) στον 
οποίο αναφερεται το άρθρο 10. Η συγκρότηση ενιαίων εργαστηρια
κών κέντρων για περισσότερες σχολικές μονάδες, εξασφαλίζει την 
καλύτερη οργάνωσή τους, τον αρτιότερο εξοπλισμό τους, την πληρέ
στερη λειτουργική χρησιμοποίησή τους και την καλύτερη αξιοποίηση 
του διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού. Όπου λειτουργεί 
μια σχολική μονάδα από τις παραπάνω, η άσκηση του μαθητή γίνε
ται στα εργαστήρια της μονάδας αυτής.

Λλ Λιοίκηση των σχολείων
Στο κεφάλαιο αυτό, ανήκει το άρθρο 1 1 που αναφέοεται στα όο- 

γανα διοίκησης της σχολικής μονάδας. Αυτά είναι ο διευθυντής, ο 
υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων, που είναι το συλλο
γικό όργανο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την καλύτερη 
εφαρμογή τη; εκπαιδευτικής πολιτικής και τη σωστότερη λειτουργία 
του σχολείου. Σε αρμονία με τις διατάξεις για την επιλογή και τοπο
θέτηση των προϊστάμενων των οργανικών μονάδων της δημόσιας 
διοίκησης,
ορίζεται η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης, των διευθυντών και 
των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και των διευθυντών και 
υπεύθυνων τομέων των Σ.Ε.Κ. Χαρακτηριστικά του νέου συστήματος 
επιλογής είναι η διεύρυνση του αριθμού των υποψηφίων, η συμμετο
χή στη διαδικασία επιλογής όσων επιθυμούν κατά κανόνα, οι διαφα
νείς και αδιάβλητες διαδικασίες αξιοκρατικής επιλογής, η τοποθέ
τηση όσων επιλεγούν στις θέσεις που έχουν δηλώσει με την αίτησή 
τους, η άσκηση των καθηκόντων τους για μια τετραετία, μετά τη 
λήξη της οποίας είναι επανεκλέξιμοι. εφόσον διαπιστώνεται η θετική 
προσφορά τους, καθώς και η χορήγηση ειδικού επιδόματος θέσης για 
τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.

Ε' Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το Κεφάλαιο αυτό (άρθρα 12 - 18) αναφέρεται στα προσόντα, τις 
οργανικές θέσεις, τη διαδικασία διορισμού και τα θέματα υπηρεσια
κής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων των κλάδων 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο άρθρο 12 προσδιορίζονται οι οργανικές θέσεις νηπιαγωγών 
και τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό. Η-εξέλιξή τους 
είναι αντίστοιχη με την εξέλιξη των άλλων δημόσιων υπάλληλων AT 
κατηγορίας. Πς βασικό προσόν ορίζεται το πτυχίο παιδαγωγικού 
τμήματος Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης νηπιαγωγών. Μεταβατικά γίνονται 
δεκτοί για διορισμό και απόφοιτοι των σχολών νηπιαγωγών μέχρι 
τη συμπλήρωση μιας τριετίας από την παύση λειτουργίας των σχο
λών αυτών.

Στο άσθρο 13, προσδιορίζονται οι οργανικές θέσεις δασκαλών, τα 
προσόντα διορισμού τους, η βαθμολογική τους εξέλιξη που είναι αντί
στοιχη με εκείνη των λοιπών δημόσιων υπαλλήλων AT κατηγορίας 
και τα διδακτικά και άλλα καθήκοντά τους στο σχολείο. Και εδώ 
ορίζεται ως βασικό προσόν διορισμού, το πτυχίο παιδαγωγικού τμή
ματος Α.Ε.1. κατεύθυνσης δασκάλων και μεταρατικά και πτυχίο παι
δαγωγικής ακαδημίας. Κατ' εξαίρεση από τα ισχύοντα σήμερα μπο
ρούν να διοριστούν σε θέσεις δασκάλων και όσοι έχουν πτυχίο αλλο
δαπής ισότιμο με τα πτυχία των παιδαγωγικών ακαδημιών. εφόσον 
γίνει αναγνώριση της ισοτιμίας του πτυχίου τους σύμφωνα με τη δια
δικασία που προβλέπεται σ' αυτό το άρθρο. Προβλέπεται η επεβολή 
πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων σε όσους εκπαιδευτικούς 
απασχολούνται με ιδιαίτερες παραδόσεις, με σκοπό την εξαφάνιση 
του τεράστιου αυτού κοινωνικού και ηθικού προβλήματος που, ανε
ξάρτητα από την περιορισμένη έκτασή του. υποβαθμίζει το παιδευτι
κό έργο και μειώνει το κύρος των εκπαιδευτικών στο σύνολό τους. Η 
Πολιτεία θα επιμείνει στην εφαρμογή αυτών των διατάξεων, αλλά 
για την επιτυχία θεωρεί απαραίτητη τη συμπαράσταση των γονέων, 
των εκπαιδευτικών και του κοινωνικού συνόλου.

Το άρθρο 14 αναφέρεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτε
ροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε εφαρμογή της ενοποίησης των δύο κα
τευθύνσεων γενικής και τεχνικής - επαγγελαστικής εκπαίδευσης, 
ενοποιούνται οι όμοιοι κλάδοι, για τους οποίους απαιτούνται τα ίδια 
τυπικά προσόντα και οι εκπαιδευτικοί πλέον θα διδάσκουν μαθήματα 
της ειδικότητάς τους σε όλα τα σχολεία, ανεξάρτητα από κατεύθυνση. 
Συνιστάται κλάδος κοινωνιολόγων για τη διδασκαλία του νέου μα
θήματος της κοινωνιολογίας και παρέχεται η δυνατότητα σύστασις 
και νέων κλάδων στις περιπτώσεις εισαγωγής νέων μαθημάτων στα 
σχολεία. Αυξάνονται σημαντικά οι θέσεις καθηγητών αγγλικής



-12-
γλωσσας. για τη συστηματικότερη διδασκαλία τη;: γλώσσα; αυτής, 
που είναι τόσο αναγκαία στην εποχή μα;, χαθώ; και οι δέσει; καθη
γητών Φυσικής αγωγή;, καλλιτεχνικών μαδημάτων και μουσική;, 
για να ανακτήσουν τα μαδήματα αυτά το σημαντικό ρόλο του; στην 
εκπαίδευση των μαδητών. Καθορίζονται οι διδακτικέ; και άλλε; ερ- 
γααίε; του εκπαιδευτικού προσωπικού στο σχολείο και δίνεται η δυ
νατότητα συμπλήρωση; του ωραρίου του; σε άλλα σχολεία, ανάδεση; 
υπερωριακη; διδασκαλία; και πρόσληψη; διδακτικού προσωπικού με 
ωριαία αντιμίσδια σε ορισμένε; περιπτώσει;. ώστε να καλύπτεται 
πλήρω; το πρόγραμμα όλων των μαδημάτων σε όλα τα σχολεία.

Στο άρδρο 15 καθορίζεται η διαδικασία υποβολή; αιτήσεων διορι
σμού των εκπαιδευτικών, σύνταξης των πινάκων διοριστέων και διο
ρισμού για την κάλυψη των κενών δέσεων. Αξιοσημείωτη είναι η διά
ταξη της αναστολή; διορισμού στην εκπαίδευση των βουλευτών, δή
μαρχων. προέδρων κοινοτήτων, δημοτικών και ‘κοινοτικών ■ συμβού
λων μέχρι τη λήξη τη; δητεία; του;. Καθιερώνεται η δυνατότητα διο
ρισμού με εξαιρετικές διαδικασίες υποψηφίων με αυξημένα τυπικά 
προσόντα για την προσέλευση εκπαιδευτικών με πληρέστερη επιστη
μονική ειδίκευση. Ειδικά για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προβλέ- 
πεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε γυμνάσια για μια 5ετία 
για να αποκτήσουν ικανή διδακτική εμπειρία προκειμένου να ασκή
σουν το διδακτικό έργο στα λύκεια. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα 
καθορισμού της διαδικασία; και των κριτηρίων για την τοποθέτηση 
των διοριζομένων ώστε με τρόπο αδιάβλητο και με χρήση του ηλεκ
τρονικού υπολογιστή να επιτυγχάνεται πλήρη; αντικειμενικότητα.

Το άρθρο 16 αναφέρεται στα θέματα υπηρεσιακή; κατάστασης 
των εκπαιδευτικών. Οι προαγωγές των εκπαιδευτικών γίνονται με 
σύστημα ανάλογο εκείνου που ισχύει για τι; προαγωγές των άλλων 
δημόσιων υπαλλήλων. Δίνεται η δυνατότητα μετάταξης σε διοικητι
κές θεσεις της εκπαίδευσης όσων κρίνονται ακατάλληλοι για την ά
σκηση του διδακτικού έργου, που είναι φυσικό να έχει υψηλέ; απαι
τήσεις. Προσδιορίζονται αναλυτικά οι περιπτώσεις μετάθεση; των 
εκπαιδευτικών και εισάγεται η αρχή της υποχρεωτικής παραμονής 
κάθε εκπαιδευτικού στο ίδιο σχολείο για δύο τουλάιχιστον χρονιά, ώ
στε να εξασφαλίζεται η συνέχεια του διδακτικού έργου και να απο
φεύγεται η αναταραχή στη λειτουργία των σχολείων από τη συνεχή 
αλλαγή του διδακτικού προσωπικού. Ορίζεται ότι οι μεταθέσει; θα 
γίνονται μέσα σε αποκλειστικές προθεσμίες και θα ισχύουν για το 
επόμενο σχολικά έτος, ώστε να εξασφαλίζεται έγκαιρα η επάρκεια 
προσωπικού σε κάθε σχολείο. Παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού 
της διαδικασίας χαιτών κριτηρίων για τι; μεταθέσεις, ώστε και εδώ 
με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή να εξασφαλίζονται αδιάβλητε; 
και διαφανείς διαδικασίες. Ορίζεται ότι οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών 
είναι εξαιρετικό υπηρεσιακό μέτρο που εφαμρόζεται κατά κανόνα 
στον ίδιο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα και πάντοτε ύστερα από 
κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε εξαιρετικέ; περιπτώσεις, όπως 
βαρείες και δυσίατε; ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετι
κά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, είναι δυνατή η απόσπαση εκτός νο
μού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και πάντοτε ύστερα από κρίση 
υπηρεσιακού συμβου/.ίου. που θα διαπιστώνει τη συνδρομή των εξαι- 
ρετετικών λόγων και θα σταθμίζει το συμφέρον τη; εκπαίδευσης. Πε
ριορίζονται οι μετατάξεις μέσα στους κλάδου; τη; εκπαίδευσης, στις 
περιπτώσεις που αποκτώνται από του; ενδιαφερομένου; τα προσόντα 
άλλου κλάδου. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα για τον καθορισμό 
των πειθαρχικών οργάνων και την αρμοδιέπητα επιβολή; ποινών 
στις περιπτώσεις πειθαρχικών παραβάσεων.

Με το άρθρο 1 7 καθορίζονται οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις 
πρόσληψη; προσωρινών αναπληρωτών για την αναπλήρωσε μόνι
μων εκπαιδευτικών, που για κάθε αιτία είναι εκτός διδακτικού έρ
γου. Καθιερώνεται η σειρά πρόσληψης των αναπληρωτών από την 
ημερομηνία εγγραφής στο βιβλίο διοριστέων και εξασφαλίζεται έτσι 
αντικειμενικότητα, η έλλειψη της οποία; στο παρελθόν είχε δηιειουρ- 
γήσει πολλά προβλήματα και στην εκπαίδευση και στους ενδιασερο- 
μενους.

Το άρθρο 18 ρυθμίζει τα θέματα των αποζημιώσεων για τι; -μετα
κινήσεις των εκπαιδευτικών για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισάγεται για 
πρώτη φορά η δυνατότητα αποζημίωσης όσων μετακινούνται εκτός 
γραφείου και εντός έδρας, ειδικά στις μεγάλε; πόλεις και υφίστανται 
δαπάνες, που δεν μπορούν να τις διεκδικήοουν με το ισχύον καθε
στώς.

ΣΊ Διοικητικό προσωπικό

Το κεφάλαιο αυτό (άρθρα 19 και 20) αναφέρεται στη διάρθρωση 
των υπηρεσιακών μονάδων τη; εκπαίδευσης, στις οργανικές θέσει; 
διοικητικού προσωπικού για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, 
καθώς και των σχολικών μονάδων και στα προσόντα διορισμού 
υπαλλήλων στον εισαγωγικό βαθμό. Επεκτεινεται η τοποθέτηση 
γραμματέων στα σχολεία που έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών. Προ- 
βλέπεται η τοποθέτηση επιστατών και στα 1 Οθέσια και πάνω δημοτι
κά σχολεία, καθώς και φυλάκων - νυκτοφυλάκων στα μεγάλα διόα- 
κτηαιακά συγκροτήματα για τη διαφύλαξη της σχολικής περιουσίας. 
Συνιστώνται θέσει; τεχνιτών συντήρηση; ειδικά για τον εργαστηρια
κό εξοπλισμό των σχολείων, που θα έχουν ως έργο τη συντήρησή του 
και την προετοιμασία του, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των πρα
κτικών ασκήσεων. Ακόμα για πρώτη φορά, ορίζεται η λειτουργία 
των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευση; σε τμήματα, ώστε να 
εξασφαλίζεται η καλύτερη απόδοση και η αναβάθμισή τους.

Ζ . Υπηρεσιακά και γνωμοδοτικά όργανα

Στο κεφάλαιο αυτό (άρθρα 21 και 22) αναφέρονται τα υπηρεσιακό 
και πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και τα λοιπά γνωμοδοτικά συλλο
γικά όργανα που συνιστώνται για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθ
μια εκπαίδευση.

Στο-άρθρο 21 ορίζεται ότι τα θέματα υπηρεσιακή; κατάσταση; και 
πειθαρχικού δικαίου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, 
κρίνονται κατά κανόνα από περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά 
συμβούλια. Κατεξαίρεση, τα θέματα που απαιτούν ενότητα κρίσης, 
κρίνονται από κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια. Στα συμβούλια αυ
τά. κεντρικά ή περιφερειακά, εκτός από τα υπηρεσιακά μέλη, μετέ
χουν και αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, στους οποίου; για τη 
νομιμότητα της σύνθεση; των συμβουλίων, απονέμεται ο βαθμός που 
κατέχει το πρώτο, μετά τον πρόεδρο, τακτικό μέλος του συμβουλίου, 
εφόσον βεβαίως ο αιρετός εκπρόσωπος δεν κατέχει το βαθμό αυτό.

Με το άρθρο 22 συνιστώνται τρία γνωμοδοτικά συμβούλια στην 
Κεντρική-Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων. το συμβούλιο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το συμβούλιο δευ
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και το συμβούλιο ειδικής αγωγής, ο χαρα
κτήρας και ο ρόλος των οποίων έχει αναλυθεί στο γενικό μέρος τη; 
έκθεσης.

Η'. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

.Με το κεσάλαιο αυτό (άρθρα 23 - 27). επανιδρύεται το Παιδαγω
γικό Ινστιτούτο, καθορίζεται το έργο και η σύνθεσή του και προσδιο
ρίζεται η οργάνωση και η λειτουργία του.

Με το άρθρο 23 επανιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που είχε 
ιδρυθεί από τον αείμνηστο Γεώργιο Παπανδρέου με το ν.δ. 
4379/1964 και πριν προλάβει να οργανωθεί και να αρχίσει το έργο 
που του είχε ανατεθεί, παροπλίσθηκε από την αποστασία του 1965 
και καταργήθηκε στη συνέχεια από τη δικτατορία του 1967. Με το ί
διο άρθρο, καταργείται το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επι
μόρφωσης. το οποίο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν 
τα μέλη του, δεν μπόρεσε και δεν αφέθηκε σε κάποιο στάδιο να αντα- 
ποκριθει στον προορισμό του. Η αναφορά στο ν.δ. 4 3 79/1964 γίνεται 
για λόγους ιστορικούς και δεν σημαίνει αναβίωση των διατάξεων 
του. διότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διέπεται από τις νέες γι’ αυτό 
διατάξεις.

Το άρθρο 24 αναφέρεται στη μορφή και στις αρμοδιότητες του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που αποτελεί νέο επιτελικό, εκπαιδευτι
κό και επιστημονικό όργανο τη; πολιτείας. Συνδέεται με την εκπαι
δευτική πραγματικότητα μέσω τη; οργανικής σχέσης του με του; 
σχολικούς συμβούλους και της συνεργασίας του με τα γνωμοδοτικά 
όργανα. Μελετά και αξιολογεί τα επιτεύγματα της εκπαιδευτική; 
πράξης, συνδέεται με τα Α.Ε.1. και τα Τ.Ε.Ι.. συμβάλλει στην έρευνα 
και φροντίζει για την εισαγωγή της πιο σύγχρονης εκπαιδευτικής τε
χνολογίας. Με τη διαρκή επικοινωνία του με τα άλλα γνωμοδοτικά 
όργανα, πληροφορείται και τροφοδοτείται συνεχώς με τα απαραίτητα 
στοιχεία, εισηγήσεις, απόψεις και προβλήματα της εκπαίδευσης. Με 
ανανεωμένο οργανισμό λειτουργίας, προορίζεται να υπηρετήσει με 
επιτυχία τους υψηλούς στόχους του πρώτου επιτελικού και επιστημο
νικού οργάνου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το άρθρο 25, καθορίζει τις θέσεις του προσωπικού του Παιδαγω-
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rixou Ινστιτούτου, τα προσόντα και τη διαδικασία πλήρωσης των ή- 
σεων αυτών. Εκτός απο τις θέσεις των συμρούλων και των μονίμων 
παρέδσων. η ανάγκη της συνεχούς ανανέωση; του ανθρωπίνου δυνα
μικού και της χρησιμοποίησης κάθε φορά των ικανότερων και κα
ταλληλότερων προσώπων, επέβαλε τη σύσταση και θέσεων παρε- 
δοων με θητεία. Με τον προσδιορισμό των προσόντων εξασφαλίζεται 
η χρησιμοποίηση προσώπων υψηλής επιστημονικής στάθμης και ικα
νής εμπειρίας στα εκπαιδευτικά πράγματα. Όλε; οι ειδικότητες του 
ννωστικοΰ αντικείμενου της εκπαίδευσης, εκπροσωπούνται στο Παι
δαγωγικό Ινστιτούτο, ώστε να είναι δυνατά, η άνετη αντιμετώπιση 
των συναφών θεμάτων. Πέρα από το κύριο προσωπικό, προβλέπεται 
η δυνατότητα πρόσληψης ειδικών επιστημόνων, καθώς και η από
σπαση κατάλληλων εκπαιδευτικών για την υποβοήθηση του έργου 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Με το άρθρο 26 ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουρ
γίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Προσδιορίζονται τα τμήματα 
αυτού, τα οποία μπορούν να λειτουργούν και κατά τομείς και ορίζε
ται ότι ο Πρόεδρός και ο Αντιπρόεδρος μπορούν να είναι είτε μόνιμοι 
σύμβουλοι, είτε καθηγητές Α.Ε.1. ή T.E.i. ή προσωπικότητες με ανα
γνωρισμένη ειδίκευση και προσφορά στην εκπαίδευση. Ετη δεύτερη 
περίπτωση η απασχόληση του Προέδρου και των Αντιπροέδρων είναι 
αποκλειστική.

Το άρθρο 27 αναφέρεται στη δυνατότητα διεύρυνσης των αρμοδιο
τήτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και στην έκδοση του κανονι
σμού λειτουργίας του, με τον οποίο μπορούν να ρυθμίζονται όλα τα 
λεπτομερειακά θέματα που αναφέρονται στη σύνθεση και τη συγκρό
τηση των τμημάτων του και στη συνεργασία με άλλους επιστημονι
κούς φορείς.

Θ'- Επιμόρφωση - μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών

Το κεφάλαιο αυτό (άρθρα 28-31) αναφέρεται στους σκοπούς, την 
οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της επιμόρφωσης και μετεκπαί
δευση των εκπαιδευτικών.

Στο άρθρο 28 αναλύονται οι σκοποί της επιμόρφωσης και οι κύριες 
μορφές της που είναι η εισαγωγική επιμόρφωση για τους διοριζόμε
νους, η ετήσια επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμ
πληρώσει δετή υπηρεσία και οι περιοδικές επιμορφώσεις όταν πρό
κειται για εισαγωγή νέων προγραμμάτων, νέων μαθημάτων, νέων 
μεθόδων διδασκαλίας η νέων σχολικών βιβλίων. Εκτός από τις μορ
φές αυτές, μπορούν να οργανώνονται κάθε είδους επιμορφωτικές 
συγκεντρώσεις για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών που παρου
σιάζονται.

Το άρθρο 29 αναφέρεται στους φορείς της επιμόρφωσης. Το σχε
δίασμά και το συντονισμό των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων έχει 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τα επιμορφωτικά κέντρα λειτουργούν 
περιφερειακά και αποκεντρωτικά, ώστε να εξυπηρετούν όλες τις μομ
φές επιμόρφωσης χωρίς την ανάγκη συγκέντρωσης των εκπαιδευτι
κών στα μεγάλα αστικα κέντρα. Ειδικά η επιμόρφωση των εκπαιδευ
τικών των τεχνικών κλάδων γίνεται στην παιδαγωγική τεχνική σχο
λή της ΣΕΑΕΤΕ και σε ειδικά τμήματα των περιφερειακών επιμορ
φωτικών κέντρων. Στα ΠΕΚ μπορούν να καλούνται για επιμόρφωση 
εκπαιδευτικοί των σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Λ. Για την ενημέ
ρωση των εκπαιδευτικών των τεχνικών κλάδων στις εξελίξεις των 
εφαρμογών, δίνεται η δυνατότητα επιμόρφωσής τους σε αντίστοιχες 
προς την ειδικότητά τους εγκαταστάσεις δημόσιων ή και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων.

Πέρα από την επιμόρφωση, προβλέπεται με το άρθρο 30 και ο θε
σμό; της μετεκπαίδευσης στο Μαράσλειο διδασκαλείο δημοτικής 
εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και για όλους τους εκπαιδευτικούς στα τμήματα μεταπτυχιακών 
σπουδών των Α.Ε.1. και στα ειδικά προγράμματα μετεκπαίδευσης 
των Τ.Ε.Ι. Παράλληλα, προβλέπεται η παρακολούθηση από εκπαι
δευτικούς ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων 
για θέματα παιδείας στο εξωτερικό, καθώς και η κατάρτιση ειδικών 
προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές.

Με το άρθρο 3 1, καθορίζεται ο σκοπός, η οργάνωση και η λειτουρ
γία των πειραματικών σχολείων. Σε αντίθεση με τα σημερινά πρό
τυπα και πειραματικά σχολεία, τα οποία δεν έχουν συγκεκριμένους 
στόχους, πέρα από τη λειτουργία τους με κάποιες καλύτερες συνθήκες 
υποδομής και προσωπικού, τα πειραματικά σχολεία, που καθιερώ
νονται με το άρθρο αυτό, προσαρτώνται στα Π.Ε.Κ. με σκοπό την 
πρακτική παιδαγωγική επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού και

ττ ν πεισαιεατική εφαρμογή προγραμμάτων και μεθόδων διδασκα
λίας. σχολικών βιβλίων, οπτικοακουστικων μέσων και άλλης εκπαι
δευτικής τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό τη; νέας μορφής των πειεα- 
ματικων σχοκειων είναι ότι αυτα δεν είναι πσγια. Το αργότερο κάθε 
έξι χρονιά μετατσέπονται σε κοινά σχολεία και άλλα σχολεία της πε
ριοχής χαρακτηρίζονται ως πειραματικά. Η εγγραση των μαθητών 
νινεται πάντα με κλήρωση και η τοποθέτηση του προσωπικού γίνεται 
με αξιολόγηση και προτίμηση όσων έχουν αυξημένα τυπικά και ου
σιαστικά προσόντα. Αναδιοργανώνονται τα πειραματικά σχολεία 
των Α.Ε.1. για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. αλλα και του 
εκπαιδευτικού προσωπικού της περιοχής και προβλέπεται ίδρυση πει
ραματικών σχολείων και σε άλλα Α.Ε.Ι., στα οποία λειτουργούν το
μείς η τμήματα παιδαγωγικής. Λιατηρούντα: τα κλασικά λύκεια με 
ακοπο την εντατικότερη διδασκαλία των ελληνικών γραμμάτων.

Γ Ειδική Αγωγέ.

Με το κεφάλαιο αυτό (άρθρα 32 - 36) συστηματοποιείται και ανα
βαθμίζεται η ειδική αγωγή με στόχο από τη μια μεριά να γενικευθει. 
να περιλάβει όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες και από την άλλη να 
τα καταστήσει ικανά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνοκο και στην 
παραγωγική διαδικασία.

Το άρθρο 32 αναφέρεται στους ιδιαίτερους στόχους της ειδικής 
αγωγής, προσδιορίζει τις κατηγορίες των προσώπων που έχουν 
ανάγκη απ' αυτή, καθορίζει τις μορφές των σχολικών μονάδων ειδι
κής αγωγής, που ποικίλουν ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες των ατό
μων και δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας αυτών με 
βάση τις ιδιαιτερότητες του τομέα αυτού.

Με το άρθρο 33 καθιερώνεται η συνεργασία των υπηρεσιών χ,χι 
οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας - Πρόνοιας για την 
ιατροόιαγνωστική εξέταση όσων έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής και 
την παροχή συμβουλών στους διδάσκοντες, τους γονείς και τα ίδια τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
τους. Καθιερώνονται ειδικά προγράμματα διδασκαλία; για την ειδι
κή αγωγή. Προβλέπεται η δωρεάν χορήγηση βιβλίων, ατομικών μα
γνητοφώνων. ακουστικών βαρηκοΐας, μαγνητοταινιών και άλλων δι
δακτικών βιβλίων και βιβλίων εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης με το ει
δικό σύστημα γραφής.

Αποκλειστικός φορέας της ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελ
ματικής εκπαίδευσης ορίζεται με το άρθρο 34 το Υπουργείο Παι
δείας. Όλες οι μονάδες ειδικής αγωγής, δημόσιες ή ιδιωτικές, υπά
γονται εφεξής στο Υπουργείο αυτό και δίνεται η δυνατότητα δημο
σιοποίησης των ιδιωτικών μονάδων με την εξαγορά τους για την 
υπεύθυνη άσκηση της ειδικής αγωγής από την πολιτεία.

Το άρθρο 35 αναφέρεται στο ειδικό προσωπικό που χρειάζεται για 
την ειδική αγωγό, πέρα απο το διδακτικό πσοοωπικό. Με την αύξηση 
των μονάδων ειδικής αγωγής προβλέπεται αύξηση και του προσωπι
κού αυτού.

Τέλος, με το άρθρο 36 διατηρούνται οι αρμοδιότητες άλλων 
Υπουργείων και Οργανισμών για τα θέματα ιατρικής βοήθειας, κοι
νωνικής μέριμνας, σωφρονισμού και επαγγελματικής αποκατάστα
σης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και για άλλα θέματα που 
δεν αναφέρονται στην εκπαίδευση.

ΙΑ'. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Με το κεφάλαιο αυτό (άρθρα 37 - 39) διευρύνεται ο σχολικό; 
επαγγελματικός προσανατολισμός, οργανώνεται η εφαρμογή του σε 
κάθε διεύθυνση ή γραφείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε 
κάθε σχολείο, προσδιορίζεται το εκπαιδευτικό προσωπικό για την 
εφαρμογή του και καθορίζεται ο τρόπος επιμόρφωσης του προσωπι
κού για την επιτυχή εκτέλεση του έργου του.

ΙΒ'. Σχολική περιουσία

Το κεφάλαιο αυτό (άρθρα 40 - 44) αναφέρεται στη σχολική πε
ριουσία. Με το άρθρο 40 η τοπική αυτοδιοίκηση συνδέεται στενότερα 
με την εκπαίδευση. Ιδρύεται εφορεία σχολείων σε κάθε δήμο ή κοινό
τητα. που διοικείται απο τη δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, 
στην οποία μεταβιβάζονται τα διδακτήρια, οι εγκαταστάσεις και 
κάθε σχολικό περιουσιακό στοιχείο. Η κινητή περιουσία των σχο
λείων μεταβιβάζεται στη σχολική επιτροπή. Η επισκευή, συντήρηση, 
καθαριότητα, φωτισμός, θέρμανση, ύδρευση κ,λ.π. των διδακτηρίων, 
ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση που επιχορηγείται με κρατικές
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πιστώσεις.

To άρθρο 4 1 αναφέρεται στη χοήση των σχολικών κτιρίων που 
κότα κανόνα χρησιμοποιούνται Yta τη στέγαση και συστέγαση σχο
λείων. Στις περιπτώσεις που σχολικά κτίρια δεν χρησιμοποιούνται 
για το σκοπό αυτό, είναι δυνατέ, η διάθεσή τους για άλλες χρήσεις 
κοινής ωφέλειας. Ακόμα είναι δυνατή η διάθεση σχολικών κτιρίων 
κατα τα χρονικά διαστήματα που δεν χρησιμοποιούνται από τα σχο
λεία. όπως στις αργίες και διακοπές, για πραγματοποίηση εκδηλώ
σεων κοινού ενδιαφέροντος. Τη διάθεση αυτή και στις δυο περιπτώ
σεις αποφασίζει ο νομάρχης ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτι
κής η κοινοτικής επιτροπής παιδείας.

Με το άρθρο 42 καθιερώνεται η λειτουργία εποπτικών και οπτι- 
κοακουστικών μέσων και εργαστηρίων φυσικής και χημείας σε όλα 
τα σχολεία και παρέχεται στη σχολική επιτροπή η δυνατότητα προ
μήθειας οργάνων και υλικού, πέρα από τα χορηγούμενα από το 
Υπουργείο Παιδείας.

Το άρθρο 43 αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία σχολικών 
βιβλιοθηκών σε όλα τα σχολεία για χρήση των μαθητών, των διδα
σκόντων, αλλα και των κατοίκων της έδρας και της περιοχής του 
σχολείου. Οι σχολικές επιτροπές έχουν την αρμοδιότητα για την επι- 
λογή και την προμήθεια των βιβλίων από κατάλογο που καταρτίζε
ται από κεντρική επιτρεπτή που αποτελείται από εκπαιδευτικούς και 
λογοτέχνες για την κρίση των βιβλίων που είναι κατάλληλα.

Το άρθρο 44 ρυθμίζει τα θέματα διαχείρισης της σχολικής περιου
σίας. Οι δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτι
ρίων και γενικά για τη λειτουργία των σχολείων αντιμετωπίζονται 
από την τοπική αυτοδιοίκηση που επιχορηγείται γιαυτό. Οργανώνε
ται ακόμη η λειτουργία των σχολικών κυλικείων με τρόπο ώστε να 
εξυπηρετούνται οι μαθητές, αλλά και να απομένει κάποιο εισόδημα 
στο σχολείο για τις δαπάνες λειτουργίας του.

ΙΓΤ Οργάνωση της μαθητικής ζωής

Με το κεφάλαιο αυτό (άρθρα 45 - 47) ρυθμίζονται τα σχετικά με 
την οργάνωση της μαθητικής ζωής, στα πλαίσια των μαθητικών κοι
νοτήτων και των σχολικών συνεταιρισμών, με στόχο τη σύμφωνη με 
τους σκοπούς της αγωγής ενεργητική συμμετοχή των μαθητών '-παν 
εκπαιδευτική διαδικασία.

Το άρθρο 45 αναφέρεται στους στόχους λειτουργίας των μορφών 
οργάνωσης της μαθητικής ζωής και στη συγκρότηση των μαθητικών 
κοινοτήτων, μέσα από τις οποίες οι μαθητές συμμετέχουν στη σχολι
κή ζωή και στην οργάνωση των κάθε είδους σχολικών εκδηλώσεων. 
Ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων είναι δοκιμασμένος και ση
μειώνει ικανοποιητική επιτυχία και θα επιδιωχθεί η βελτίωσή του με 
τη συστηματοποίησή του στην οποία αποβλέπει το άρθρο αυ.ό.

Με την οργάνωσε, των σχολικών συνεταιρισμών, το άρθρο 46 απο- 
ρ/.έπει στην καλύτερη διαπαιδαγώγηση των μαθητών με τις σύγχοο- 
νες αντιλήψεις κοινωνικότητας, αλληλοβοήθειας, συνεργασίας και 
δημοκρατικής αγωγής.

Το άρθρο 47 έρχεται να καλύψει το σημαντικό τομέα της άθλησης 
των μαθητών, η οποία θα γίνεται ελεύθερα, αλλα συστηματοποιη
μένα και οργανωμένα, πέρα απο το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχο
λείων. Με το ίδιο .άρθρο ρυθμίζονται τα θέματα της οργάνωσης συ- 
ναυ/.ιών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

!Δ' Όργανα λαϊκής συμμέτοχης.

Το οριστικό τέλος της κοινωνικής απομόνωσης του σχολείου και η 
καθιέρωση της λαϊκής συμμετοχής, του κοινωνικού ελέγχου και του 
δημοκρατικού προγραμματισμού σε όλη την εκπαιδευτική διαδικα
σία επιδιώκεται με το κεφάλαιο αυτό (άρθρα 48 — 52).

Με το άρθρο 48, συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ. 
Π.) στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των 
εκπαιδευτικών, των επιστημονικών και άλλων κοινωνικών φορέων, 
για τη μελέτη των εκπαιδευτικών προβλημάτων και την κατάρτιση 
εισηγήσεων για την επίλυσή τους.

Με τα άρθρα 49 και 50 συγκροτούνται νομαρχιακές επιτροπές 
παιδείας στο επίπεδο του νομού και δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές 
παιδείας στο επίπεδο του νομού και δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές 
παιδείας στο επίπεδο του δήμου ή της κοινότητας, καθώς και επαρ
χιακές επιτροπές παιδείας, οπού συνιστώνται επαρχίες και επαρχια
κά συμβούλια με τις διατάξεις του Ν. 14] 6/1984. Τα όργανα αυτά

συγκροτούνται από εκπροσώπους φορέων, όπως και το Ε.ΣΥ.Π. και 
ασκούν αντίστοιχες αρμοδιότητες για εκπαιδευτικά θέματα της πε
ριοχής τους.

Με το άρθρο 51 συγκροτείται σχολικό συμβούλιο σε κάθε σχο/.ειο. 
που αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, το Διοικητικό 
Συμβούλων του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και εκπρόσωπο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το όργανο αυτό στηρίζει τη λειτουργία 
του σχολείου φροντίζοντας για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων 
ομαλής λειτουργίας με κάθε προσφορο τρόπο.

Το άρθρο 52 αναφέρεται στη λειτουργία της σχολικής επιτροπής 
σε κάθε σχολείο, που είναι η διαχειριστική επιτροπή των λειτουργι
κών δαπανών και έχει την ευθύνη για τον εφοδιασμό του σχολείου με 
όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του.

ΙΕ. Οργανώσεις γονέων.

Με το κεφάλαιο αυτό (άρθρο 35) προσδιορίζεται η διαδικασία ορ
γάνωσης και λειτουργίας των συλλόγων γονέων και δημοκρατικής 
ανάδειξης των εκπροσώπων τους που προβλέπονται να συμμετέχουν 
στα διάφορα συλλογικά όργανα της εκπαίδευσης. Αναμφισβήτητα η 
συνεργασία του σχολείου με τους γονείς, όταν γίνεται σε σωστές βά
σεις. βοηθάει σημαντικά τη λειτουργία του σχολείου και το παρεχό
μενο εκπαιδευτικό έργο.

Επιδίωξη του άρθρου αυτού είναι βασικά η όσο το δυνατό ευρύτερη 
εκπροσώπηση των γονέων των μαθητών στους συλλόγους που συγ
κροτούνται και η δημοκρατική ανάδειξη των εκπροσώπων με το σύ
στημα της απλής αναλογικής. Σε κάθε σχολείο συγκροτείται ένας και 
μόνος σύλλογος γονέων. Έτσι αποφεύγεται η παράλληλη δράση πολ
λών συλλόγων σε κάθε σχολείο, συνήθως με παραταξιακή και κομ
ματική χροιά, που δυσκολεύει, αν δεν παρεμποδίζει εντελώς, τη συ
νεργασία των γονέων με το σχολείο. Ακόμη στο ίδιο άρθρο προβλέ- 
πεται η λειτουργία αυτόνομων συλλογικών μονάδων αγωγής στα 
δημοτικά σχολεία που θα συμβάλλουν στην αγωγή των μαθητών, 
αλλά και στην επιμόρφωση των γονέων.

ΙΣΤ' Ειδικά θέματα.

Το κεφάλαιο αυτό (άρθρα 54 — 58), αναφέρεται σε ρυθμίσεις ειδι
κών θεμάτων της εκπαίδευσης.

Με το άρθρο 54 ρυθμίζονται τα θέματα απόσπασης εκπαιδευτικών 
σε σχολεία της Κύπρου, πρόσληψης Κυπρίων εκπαιδευτικών στην Ελ
λάδα και αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στα σχολεία 
της Κύπρου. Ακόμα ρυθμίζονται η διάθεση εκπαιδευτικών σε άλλα 
σχολεία ή σε αντίστοιχες με την ειδικότητά τους υπηρεσίες, αναγνω
ρίζεται η προϋπηρεσία δασκάλων στο Ψυχολογικό Κέντρο Βόρειας 
Ελλάδας ως κανονική υπηρεσία από τότε που τελείωσαν τις σπουδές 
τους στην εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία, δίνεται η δυνατό
τητα αναγνώρισης τίτλων μετεκπαίδευσης του εξωτερικού ως ισότι
μων προς τα πτυχία των διδασκαλείων μέσης και δημοτικής εκπαί
δευσης και καθορίζεται ότι το απολυτήριο κάθε τύπου λυκείου γίνεται 
δεκτό όπου η κείμενη νομοθεσία απαιτεί ως τυπικό προσόν το απολυ
τήριο σχολείου μέσης εκπαίδευσης κ.ά.

Στο άρθρο 55 προσδιορίζονται ο πρόσθετες απασχολήσεις εκπαι
δευτικών πέρα από το διδακτικό ή συμβουλευτικό τους έργο και δίνε
ται η δυνατότητα συγκρότησης ομάδων εργασίας από δημόσιους 
εκπαιδευτικούς ή και άλλους δημόσιους υπαλλήλους για τη μελέτη, 
έρευνα και κατάρτιση εισηγήσεων σε θέματα παιδείας.

Με το άρθρο 56 συγχωνεύονται οι διευθύνσεις και τα γραφεία μέ
σης γενικής και μέσης τεχνικής — επαγγελματικής εκπαίδευσης σε 
διευθύνσεις και γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μετονομά
ζονται οι διευθύνσεις και τα γραφεία δημοτικής εκπαίδευσης σε διευ
θύνσεις και γραφεία πρωτοβάθμια; εκπαίδευσης, σύμφωνα με την 
ορολογία του νέου νομού. Καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέ
σεις επιλογή; των προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων τη; 
εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρχές του νέου βαθμολογίου των δημο
σίων υπαλλήλων και με κριτήρια αξιολογικά και σύστημα αντικειμε
νικό και αδιάβλητο. Ρυθμίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση των ποοϊ- 
σταμένων. ο τρόπο; τοποθέτησής τους και προβλέπεται η καταβολή 
επιδόματος θέσης κατά την διάιρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.

Με το,άρθρο 57 εναρμονίζεται το σύστημα επιλογής των σχολικών 
συμβούλων με τις αρχές του βαθμολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, 
καθιερώνεται η αρχή της πρωτοβάθμιας κρίση; από τα περιφερειακά 
υπηρεσιακά συμβούλια για την υποβοήθηση του συμβουλίου επιλυ-
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γης, εξομοιώνονται βαθμολογικά χαι μισθολογικα οϊ σχολικοί συμ- 
βουλοι προς τους Παρέδρους μεθητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτού
τού γιατί ασκουν στην περιφέρεια αντίστοιχο με αυτους επιστημονικό 
και παιδαγωγικό έργο και ρυθμίζεται το θέμα της συμμέτοχης αιρε
τών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια των σχολικών συμβούλων.

Με το άρθρο 58 επιδιώκεται η αποκατασταση στη σειρά διορισμού 
όσων για πολιτικούς λόγους αντίθεσης προς το δικτατορικό καθεστώς 
είχαν εμποδιστεί να διοριστούν ή να ολοώ,.,ρωσουν τις σπουδές τους, 
ρυθμίζονται τα θέματα αναγνώρισης των πτυχίων και διορισμού στη 
δημόσια εκπαίδευση των επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφυγών, 
καταργούνται όλες οι διατάξεις που πρόβλεπαν προτιμήσεις διαφό
ρων κατηγοριών υποψηφίων κατά τους διορισμούς, γιατί εξέλιπαν οι 
λόγοι διατήρησής τους και νομιμοποιούνται οι διορισμοί εκπαιδευτι
κών στην τεχνική — επαγγελματική εκπαίδευση από το 1979 μέχρι 
το 1981 που είχαν ακυρωθεί.

Με το άρθρο 59 δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης τάξεων: λυκείου σε 
απομονωμένες συγκοινωνιακά κωμοπόλεις της χώρας, νησιά, ορει
νές περιοχές κ.λ.π. και προσάρτησής τους στα λειτουργουντα γυμνά
σια. Έτσι, επιτυγχάνεται καλύτερη λειτουργικότητα της εννιαιας 
σχολικής μονάδας και εξυπηρέτηση των μαθητών των νησιωτικών 
και ορεινών περιοχών με τη δυνατότητα φοίτησης κοντά στις εστίες 
τους στις .V και Β' τάξεις του Λυκείου τουλάχιστον όπου το πρό
γραμμα είναι ενιαίο για όλους τους μαθητές.

Με το άρθρο 60 κωδικοποιείται, εκσυχρονίζεται και συστηματο
ποιείται η όλη νομοθεσία και η διαδικασία που αναφέρεται στη συγ
γραφή και έκδοση των διδακτικών βιβλίων με στόχο την έγκαιρη 
απόχτηση και διάθεση των καταλληλότερων διδακτικών βοηθημά
των για διδασκομένους και διδάσκοντες.

Με το άρθρο 61 προσαρμόζεται η λειτουργία της ΣΕΛΕΤΕ και της 
Σιβιτανίδειου Σχολής και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του 
προσωπικού τους στις αρχές του νέου νομοθετήματος.

Στο άρθρο 62 καθορίζονται οι προϋποθέσεις πρόσληψης στη δημό
σια εκπαίδευση όσων απολύονται από τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες 
και εναρμονίζονται οι σχετικές διαδικασίες προς το καθεστώς του Ν. 
1476/1984 για το διορισμό σε μόνιμες θέσεις του προσωπικού με 
σχέση ιδιωτικού δικαίου. Ακόμα παρέχεται η δυνατότητα ένταξης ή 
επανένταξης των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής τεχνικής — επαγγελ
ματικής εκπαίδευσης γιατί εξαιτίας της έλλειψης σαφούς διάταξης 
νόμου, οι περισσότεροι απ’ αυτούς δεν έχουν διαβαθμιστεί και ρυθμί
ζονται διάφορα θέματα της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Με το άρθρο 63 καταργούνται οι ειδικοί λογαριασμοί που αναφέ- 
ρονται στη φυσική αγωγή, γιατί διαπιστώθηκε ότι το σύστημα λει
τουργίας των λογαριασμών αυτών είχε οδηγηθεί σε γραφειοκρατικά 
αδιέξοδα ενώ μοναδικός πόρος τους ήταν η κρατική επιχορήγηση. Με 
την κατάργηση των λογαριασμών αυτών, οι συναφείς δραστηριότη
τες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού 
με βάση τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού.

Το άρθρο 64 αναφέρεται στις διαδικασίες καθορισμού των επαγ
γελματικών δικαιωμάτων των αποοοίτων των τεχνικών — επαγγελ
ματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τε
χνικών — επαγγελματικών σχολών, στην ισοτιμία τίτλων σπουδών 
και στην κατάταξη μαθητών ο' αυτές τις σχολικές μονάδες.

Με το άρθρο 65 καθιερώνεται σύστημα ελέγχου για την πρόσληψη 
και εξέλιξη του διοικητικού προσωπικού των σχολείου που είναι 
αναγνωρισμένα ως ισότιμα με τα δημόσια, εφόσον το προσωπικό αυ
τό συνταξιοδοτείται από το δημόσιο, ανάλογα με τα ισχύοντα και για 
το διδακτικό προσωπικό αυτών των σχολείων.

Με το άρθρο 66 παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτι
κών στα γραφεία του Συντονιστή xat των Συμβούλων Εκπαίδευσης 
του εξωτερικού για τη λειτουργία των γραφείων αυτών και ρυθμίζον
ται τα θέματα οδοιπορικών εξόδων, επιμισθίου, ωραρίου διδασκα
λίας και οικονομικών παροχών σε όσους αποσπώνται στο εξωτερικό 
xat παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού των προϋποθέσεων επιχορή
γησης των Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού.

Με το (άρθρο 67 συνιστώνται τρεις θέσεις μετακλητών ειδικών 
γραμματέων στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, οι 
οποίοι προορίζονται να υποβοηθήσουν τον Γενικό Γραμματέα με την 
άσκηση αρμοδιοτήτων σε τομείς του Υπουργείου και της εκπαίδευσης 
ώστε να αντιμετωπίζεται ευχερέστερα το πλήθος των καθημερινών 
προβλημάτων που δημιουργούνται από τον τεράστιο όγκο των 
εκπαιδευτικών, των σχολικών μονάδων και ιδρυμάτων και το πλή
θος των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών που ανέρχεται σε δύο

εκατομμύρια περίπου.
Με το άρθρο 68 αυξάνονται οι θέσεις του προσωπικού του Υπουρ

γείου Παιδείας για να στελεχωθούν σωστά οι διάφορες υπηρεσίες και 
να εκπληρώσουν το έργο τους, υστέρα μάλιστα από την ενοποίησε, 
των κεντρικών με τις περιφερειακές διοικητικές υπηρεσίες.

Μ ε το άρθρο 69 ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, υπηρεσιακής κατάστασης του 
προσωτ.,Λού τους και παροχών προς τους μαθητές και σπουδαστές 
των μονάδων αυτών κατά τρόπο ανάλογο με τα ισχύοντα για τη δευ
τεροβάθμια εκπαίδευση και με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουρ
γίας τους. Ακόμα στο άρθρο αυτό, περιλαμβάνονται διατάξεις με τις 
οποίες ορίζεται ότι στο συλλογικό όργανο διοίκησης του Ιερού Ιδρύ
ματος Ευαγγελίστριας της Τήνου μετέχει και ο οικείος Μητροπολί
της και ότι σε θέσεις διακονων^των Ιερών .Μητροπόλεων μπορεί να 
δωρίζονται και έγγαμοι.

Με το άρθρο 70 ρυθμίζονται θέματα των Λ.Ε.1. Συγκεκριμένα 
ρυθμίζονται -δέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κα
τάσταση των προϊσταμένων γραμματείας των Α.Ε.Γ. την 
αντιμετώπιση των περιπτώσεων που τα όργανα ίεν ασκουν 
τα κα-δήκον-ά τους ή δεν υπάρχουν υποψήφιο; για πλήρωση 

θέσεων, τη νομιμοποίηση αποφάσεων κατοχής β’ θέσης ώστε να απο
φευχθούν καταλογισμοί από την καθυστέρηση έκδοσης κανονιστικών 
διατάξεων, την παροχή εξουσιοδότησης για ρύθμιση υπηρεσιακών θε
μάτων της Ακαδημίας Αθηνών, τη σύσταση επιτροπής Αθλητισμού 
Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση και το συντονισμό των αθλητικών εκδηλώ
σεων των Α.Ε.Ι., τη δημοσιότητα των προκηρύξεων πλήρωσης θέ
σεων και τη νομιμοποίηση της Υ.Α. για αύξηση της δαπάνης σίτισης

των φοιτητών. Ακόμη ρυθμίζονται -δέματα που ασοροΰν στην 
αναγνώριση υπηρεσιών, την κατασκευή, επέκταστ κ.λ.π. 
νοσηλευτικών μονάδων. τις άέειες απουσίας Δ.Έ. Π., τη με- 
τενομασία του ΕΣΑΓΤ σε ΣΑΠ. λόγω της ίδρυσης του 
ΕΣΓΠ. την επέκταση του -δεσμού του επισκέπτη καθηγητή 
σε όλες τις όαθμίίες. θέματα έκδοσης συγγραμμάτων κ.ά.

Με το άρθρο 71 ρυθμίζονται θέματα συνέχισης σπουδών των απο
φοίτων των σχολών που καταργήθηκαν με το Ν. 576/1977. Ακόμη 
κυρώνονται αποφάσεις που αφορούν το συμβούλιο ισοτιμιών και την 
αύξηση της αμοιβής των σπουδαστών που ασκούνται στο επάγγελμα 
και ρυθμίζονται θέματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του Ν. 
1404/1983 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ι.Τ.Ε., την ίδρυση νέων 
Τ.Ε.Ι., τις σπουδαστικές λέσχες, την κατάσταση του προσωπικού 
που εντάχθηκε, την ένταξη των σπουδαστών σχολής του ΕΑΚΕΠΑ 
και του ψυχολογικού κέντρου Βόρειας Ελλάδας στα Τ.Ε.Ι. κ.ά.

Με το άρθρο 72 επεκτείνονται οι αρμοδιότητες του Ο.Σ.Κ. και 
στις κατασκευές κτιρίων για χρήση της λαϊκής επιμόρφωσης και δια
σφαλίζεται η υγειονομική περίθαλψη και η συνταξιοδότηση των 
υπαλλήλων του Ο.Σ.Κ,

Το άρθρο 73 παρέχει τη δυνατότητα πρόσληψης συνταξιούχων 
εκπαιδευτικών ή και ιδιωτικών σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών 
όταν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές που προέρχον
ται από τους υποψηφίους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Με το (άρθρο 74 αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών 
σε όλα τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Σχολεία της αλλοδαπής, καθώς 
και στα ξένα σχολεία αν έχουν διδάξει σε τάξεις ή τμήματα ελληνο- 
παίδων και ικανοποιείται έτσι ένα πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών 
που πρόσφεραν διδακτικό έργο στους απόδημους ελληνόπαιδες.

Με το άρθρο 75 διευρύνονται οι σκοποί της Ο.Ε.Λ.Β. για να περι- 
ληφθούν σ’ αυτές η έκδοση και διάθεση βιβλίων για τη λαϊκή επιμόρ
φωση, την προώθηση της επιστημονικής έρευνας-και τις ανάγκες 
κάθε υπηρεσίας ιυυ δημόσιου τομέα. Στις εκδόσεις αυτές περλαμβά- 
νεται και η εκσύπωση πανεπιστημιακών βιβλίων.

Με το άρθρο 76 κυρώνονται πράξεις και αποφάσεις της διοίκησης 
νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκαν από το 1977 μέχρι σή
μερα, τα κείμενα των οποίων επισυνάπτονται.

Με το άρθρο 77 προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στους κα
θηγητές φυσικής αγωγής που ασχολούνται πέρα από το κανονικό 
ωράριο σε αθλητικές εκδηλώσεις, δίνεται η δυνατότητα προμήθειας 
στο υλικό για τις γενικές εξετάσεις με τη διαδικασία του επείγοντος, 
καθιερώνεται η δωρεάν σίτιση των σπουδαστών των ανωτέρων σχο
λών και λαμβάνεται μέριμνα για τη φύλαξη των διδακτηρίων γτα ό-
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λες τις μερες και ώρες για την πρόληψη των φθορών που υφίσταται 
οπτό ανεύθυνα στοιχεία. που εισέρχονται στους περιβόλους στις ώρες 
που δεν λειτουργούν.

Με το άρθρο 78 απλουστεύονται οι διαδικασίες αναγνώρισης από 
το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. της ισοτιμίας πτυχίων σχολών της αλλοδαπής.

ΙΖ' Μεταβατικές διατάξεις

Στο κεφάλαιο αυτό (άρθρα 79 — 89) περιλαμβάνονται οι αναγ
καίες διατάξεις για τη μετάβαση από το ισχύον νομικό καθεστώς στο 
νέο, που διαμορφώνεται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου.

Το άρθρο 79 αναφέρεται στην κατάταξη των εκπαιδευτικών όλων 
των βαθμιδών και κατευθύνσεων που υπηρετούν, μόνιμων και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στους κλάδους που δημιουργούν- 
ται. Επίσης προβλέπεται η κατάταξη όλων όσων έχουν τοποθετηθεί 
οργανικά σε θέσεις προϊσταμένων διοικητικών και σχολικών μονά
δων για να ασκήσουν, εάν επιθυμούν, τα καθήκοντα αυτά μέχρι 
31.8.1986. Όσοι από αυτούς δεν επιθυμούν να ασκήσουν τα καθή
κοντα αυτά, μπορούν να απαλλαγούν με δήλωσή τους.

Το άρθρο 80 ρυθμίζει τα θέματα κατάταξης των διοικητικών 
υπαλλήλων στους νέους κλάδους.

Με το άρθρο 81 κατατάσσονται σε θέσεις συμβούλων του Π.Ι. οι 
σύμβουλοι α και β' του ΚΕΜΕ και ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής 
κατάστασης όσων διατέλεσαν σύμβουλοι και πάρεδροιτου Παιδαγω
γικού Ινστιτούτου του Ν. 4379/1964. Για την κατάταξή τους συνι- 
στώνται προσωρινές θέσεις όταν οι μόνιμες δεν αρκούν. Όι εισηγητές 
του ΚΕΜΕ εντάσσονται σε θέσεις μόνιμων παρέδρων του Π.Ι. Επίσης 
αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των μελών του Π.Ι. ως ερευνητών σε 
κέντρα ερευνών διεθνούς κύρους και καταργούνται οι προκηρύξεις για 
την πλήρωση θέσεων συμβούλων του ΚΕΜΕ.

Στο άρθρο 82 προβλέπεται η μεταφορά θέσεων νηπιαγωγών του 
Υπουργείου Τγείας και Πρόνοιας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευμάτων και η κατάταξη όσων υπηρετούν στις θέσεις αυ
τές στον ενιαίο κλάδο νηπιαγωγών, η κατάργηση -των κλάδων 
εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αφού οι υπηρετούντες εν
τάσσονται στους νέους κλάδους και η διατήρηση ορισμένων κλάδων, 
στους οποίους ανήκουν προσωρινές θέσεις.

Με το άρθρο 83 ρυθμίζονται τα θέματα μετατροπής των σχολικών 
μονάδων τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε μονάδες που 
προβλέπει το σχέδιο νόμου και ορίζεται ότι ο: διατάξεις αυτού εφαρ
μόζονται. ως προς ορισμένα θέματα και στις σχολικές μονάδες τεχνι
κής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που ανήκουν σε άλλα Υπουρ
γεία. Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιώτες.

Με το άρθρο 84 καταργούνται τα διδασκαλεία μέσης εκπαίδευσης 
από την εφαρμογή του νόμου και δημοτικής εκπαίδευσης μετά την 
συμπλήρωση διετίας από την έναρξη λειτουργίας της μετεκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης των δασκάλων και νηπιαγωγών στα πανεπιστήμια 
και ρυθμίζονται τα θέματα του προσωπικού και της σχολικής περιου
σίας των διδασκαλείων αυτών.

Το άρθρο 85 περιλαμβάνει διατάξεις του αναφέρονται στη συγχώ
νευση και μετονομασία υπηρεσιών για την εναρμόνισή τους προς το 
καθεστώς που εισάγει το σχέδιον νόμου, στην ενοποίηση επετηρίδων 
υποψήφιων για διορισμό που έχουν τα ίδια προσόντα, στη ρύθμιση 
υπεραριθμίας προϊσταμένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, στη λει
τουργία των συλλογικών οργάνων για τη μεταβατική περίοδο, στη 
σύσταση των νέων συλλογικών οργάνων και στην κατάργηση των 
εκκρεμών διαδικασιών προαγωγής του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Με το άρθρο 86 παρέχεται η δυνατότητα επαναφοράς στην υπηρε
σία των εκπαιδευτικών που απολύθηκαν στη διάρκεια της δικτατο
ρίας τυπικά μεν για εγκατάλειψη θέσης στην ουσία όμως για δυσμενή 
μεταχείρηση του δικτατορικού καθεστώτος που τους οδήγησε στην 
εγκατάλειψη της θέσης τους και αναγνωρίζεται ο εκτός υπηρεσίας 
χοόνος όσων είχαν στην ίδια περίοδο κριθεί «ως μη νομιμόσρονες».

Με το άρθρο 87 ορίζεται μειωμένος γοόνος υπηρεσίας για την επι
λογή προϊσταμένων σε ορισμένες σχολικές μονάδες όταν δεν υπάρ
χουν υποψήφιοι με τα π αγία προσόντα, ρυθμίζεται ο τρόπος της πρώ
της πλήρωσης των θέσεων του Π.Ι. και καταργείται ο κλάδος γραμ
ματέων ΚΕΜΕ.

Το άρθρο 88 αναφέρεται στη μετατροπή των προτύπων σχολείων 
που λειτουργούν σήμερα και στην ένταξη του προσωπικού τους.

Με το άρθρο 77 ακόμη ρυθμίζονται εκκσεμή οικονομικά θέματα ό
πως η νομιμοποίηση επιδόματος σπουοών που έχει καταβληθεί σε 
εκπαιδευτικούς για να μην υποχρεώσουν σε επιστροφή χρηματικών 
ποσών που εισέπραξαν, η καταβολή των αποδοχών συμβούλου α του 
ΚΕΜΕ στους ειδικούς Συμβούλους αυτού αναδρομικά σύμφωνα με 
σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας, η καταβολή 
αποζημίωσης στους δασκάλους των μονοθεσιών και δημοτικών σχο
λείων από 1.1.1980 μέχρι 30.9.1981 που οφείλεται και δεν κατα
βλήθηκε, η ρύθμιση του εφάπαξ βοηθήματος από το 3 αμειο Πρόνοιας 
Δημοσίων Υπαλλήλων στους Ιπαλλήλους της Σχολής Κλωστοϋφαν
τουργίας που μετατραπηκε σε δημόσια σχολή και η αποζημίωση 
διοικητικών υπαλλήλων των ανώτερων ιδιωτικών σχολών που κα- 
τασγήθηκαν, χωρίς αυτοί να προσληφθούν στη δημόσια εκπαίδευση ή 
να συνταξιοδοτηθούν. Τέλος, καθορίζεται με το άρθρο 89 ο χρόνος 
πλήοωσης των νέων θέσεων, με το άρθρο 90 οι καταργούμενες δια
τάξεις και με το άρθρο 91 η ισχύς του Νομού.

Α-ύήνα. 26 Ιουνίου 1985
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ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
ΑΠ. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Γηφισαφα.νο* ομοφώνους μετά τής Βαυλ,ής, άπεφασ ίσαμε ν:

Άρδρον 1.

Γενικό.

. 1. Ή Γενική Έκχαίδευσις, Δημοσία καί Ιδιωτικέ·., παρέ
χεται εις τα:

α) Νηπιαγωγείο 
β; Δημοτικό Σχολεία 
γ) Γυμνάσια 
ο) Λύκεια.

2. Ή Δημοσία Γενική Έκχαίδευσις παρέχεται δωρεάν, απα
γορευόμενης χάσης οικονομικής «πιόαρύνσεως τών μαθητών, 
τών γονέων ή κηδεμόνων αυτών.

3. Τά διδακτικά όιόλία εις τά σχολεία τής Δτμ.0αίας Γε
νικής Έκπαιδεύσεως χορηγούνται δωρεάν, αί δί άνάγ-και λει
τουργίας τών σχολείων τούτων αντιμετωπίζονται διά κρατι
κών επιχορηγήσεων προς τά Σχολικά Ταμεία.

4. Μαδηταί οίκούντες εις -μακράν άπόστασιν άπο τού σχο
λείου των δνναται νά μεταφέρωνται δωρεάν εις αυτό.

5. Διά κοινών αποφάσεων τών Τπουργών Έδνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων καί Οικονομικών καδ ορίζοντα; τά 
τής εφαρμογής τών διατάξεων τών παραγράφων 3 καί 4 τοΰ 
παρόντος άρδρου. Αί άναγκαιούσαι πιστώσεις έγγράφσνται εις 
τόν Προϋπολογισμόν ΙΕξόδων τοΰ Υπουργείου Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκεικιάτων.
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'Αρύρον 2.

Γλώσσα.I
1. Γλώσαα διδααχαλίας, αντιχειμενον ■ διδασχαλίας χαί 

•'λώ:*3 τών διϊχχτιχών 6ι6λιων «»ς οχας τβς 6αύμιίας τής 
Γενιχής Έχχβιδεύσεως είναι άχέ. τού σχολιχού έτους 1976— 
1977 ή Νεοελληνική.

2, Ώς Νεοελληνική γλώσσα νοείται ή δοβμορρωύείοα εις 
χανελλήνιον έχρραστιχόν όργανσν ύχό τού Έλληνκχοϋ Λβοϋ 
χαί τών ϊοχίμων συγγραφέων τού 'Βύνοεις Δημοτική, <μυτ»- 
ταγμένη, άνευ ιδιωματισμών χαί ακροτήτων.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΓΣΙΣ

'Αρύρον 3.

Βαύμίς.

Πρώτη δαύμίς τής Γενεχής Έχχαιδεύσεως είναε ή Δη
μοτική Έϊχταίδεμπς (Δ.Ε.) χαί «βρέχεται διαδοχιχώς χίς τα 
νηχιαγωγεία χαί τά δημοτιχά σχολεία.

Ι/ΕΦΛΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΆρΑρον 4.

Σχοχος — Φοίτησις.

1. Σχοχός τού Νηχταγωγείου liven νό συμχληρώση χαί να 
ένισχύσγ τήν οίχογ*Λ*ε ιαχήν ανατροφήν διά τής διδασκαλίας 
τρόχων έχρράσεως χοκ συμχβρίφοράς χαί διά τής καλλιέρ
γειας εξεων, ίια των όχαίων τα νήχια 'Sa άναχπνχύούν »ω- 
ματιχώς χαί διανοητιχώς χαί ύά χροσαρμοσύοάν εις το Φυ
σικόν χαί το χότνοχνιαυσν χεριδάλλον των.

2. Τά νηχιαγωγεϊο είναι διετούς φοιτήσεος xal έγγράφον- 
τα: εις αυτά νήχια συμχληρούντα, τήν 1 η» Όχτωδρίου τού 
«τους εγγραφής, ήλιχίαν 3 έτών χαί 6 μηνών, άχοδειχνυομέ- 
νην διά ληξιαρχιαχής χράξεως γεννήσεως.

3. Ή φοίτησις εις τά νηχιαγωγεία ίάναται νά χαταστή 
ϋχοχρεωτιχή εις χεριοχάς τής Χώρας όριζομένας έχάστοτε διά 
Πρ, Δ/τωγ, έχδιδομένων χροτάσει τών 'Τχουργών Έύνιχής 
Παιίίΐας χαί θρησκευμάτων χαί Οίχονομιχών.

Άρύρον 5.

Κατάταξις — Ίδρυπς — Κατάργησις νηπιαγωγείων.

1. Τά νηχιαγωγεία είναι μονούέσισ χαι διύέσία. Μονούε- 
σια είναι έχείνα εις τά όχοϊα φοιτούν 10—30 νήχια ύχέ μιαν 
Νηχιαγωγόν, δι-ύέσια δέ όταν φοιτούν 31—00 νήχια ύχό δύο 
Νηπιαγωγούς.

Διά Προεδριχών Διαταγμάτων, έχδιδομένων χροτάσει 
τών 'Τχουργών Έύνιχής Παιδείας χαί Ofησχευμάτων χαί 
Οίχονοαιχών, ή σχέσις αΰτη ίάναται νά μεταδάλληται λογω 
είδιχών συνύηχών.

2. ΊΙ ϊδρυσις χαί ή χιροαγωγή τών νηχιαγωγείων ώς χαί 
ή ϊδρυσις χροτύχων τοιοάτων χαί ή συνεχεία τούτων αϋξησις 
τών όργανιχών ύέσεων Νηπιαγωγών ένεργοϋνταί διά II ρ. 
Δ/των. ίχΕιδε-αένων χροτάαει τών Τχουργών Έύνιχής 
Παιάείας χαί. θρησκευμάτων χα* Οίχονομιχών.

3. Ή κατάργησις, ό ύχοδιίασμός ή ή συγχώνευσ-.ς τών νη- 
χιαγωγείων χαί ή συνεχεία τούτων μείωσις τών όργανιχών 
Δέσεων τών νηχιαγωγών ένεργοϋνται ίιά Π ρ. Δ/των, έχδι- 
εομένων χροτάσει τοϋ Ί’χουργοϋ 'Εύνιχής Παιϊείας χαί θρη- 
σν.ευμάτων.

Άρύρον 0.

Όργά-ζωσις — Λειτουργία νηχιαγωγιίων.

Διά Πρ. Δ/των, έχοιίομένων χροτάσει τού Τχουργοΰ Έ-

ύνιχής Π αιίείας χαί ήίρτ,σχευμάτων, βυύμίζονται:

α ! Ή όργάνωσις χαι η λειτουργία τών νηχιαγωγιίων.

Ή εισαγωγή νηχιων εις τά νηχιαγωγεϊα, χεριλαμίανο 
μενης χαί τής εις τά χρότυχα.

γ) Ή εναρξις χαί λήξις τών μαδημάτων, ή ίιαχοχή τού
των χατά τούς χειμερινούς μήνας χαί ή συνέχισίς των χατά 
τούς θερινούς μήνας .εις ώρισμένας χεριοχάς τής Χώρας.

ο) Ή χαρεχομενη εις τά νήχια χροσχολιχή αγωγή χαί τά 
οιοασχόμενα μαύήματα.

ε) Πάσα άναγχαία συναφής λεχτομέρεια.

• Άρ-λρον 7.

Διίαχτιχον χροσωχιχον νηχιαγωνείων

1. Το ίιί αχτιχόν χροσοιχιχόν τών νηχιαγωγιίων άνήχει εις 
τον χλάίον τών Νηχιαγωγών τής Α’ Κατηγορίας.

2. Οί ύαύμο! τών Νηχιαγωγών ορίζονται ώς άχολοάύως:
Διευ-ύύντρια Α', έχί μισύολογιχώ χλιμαχίω 8.
Διευύύντρια Η', έχί μισύολογιχώ χλιμαχίω 7.
Νηχιαγωγός Α', άχί μισ·5ολογιχοΓς χλιμαχίοις 5—0.
Νηχιαγωγός, έχί μισ·5ολογιχοίς χλιμαχίοις 2—4.
Είσαγωγιχός 6αίμες όρίζοται ό τής Νηχιαγωγοϋ έχί μι-

σύολογτχώ χλιμαχίω 2.

3. Εις τήν ίιοριζοαέντζ, έχί μισ-ύολογιχώ χλιμαχίω 2 Νη- 
χιαγωγόν χαταί-άλλονται, μετά διετή εύδόχιμον άχέ τού διορι
σμού ύχηρεσίαν, άχοίοχαί μισύολογιχού χλιμαχίου 3 χαί μετά 
τριετίαν, ύχό τάς αύτάς χρούχο-ύέσεις, άχοδογαί μισύολογτχοϋ 
χλιμαχίου 4.

4. Διά τήν χροαγωγήν εις τον δαύμόν Νηχιαγωγοϋ Λ' 
έχί μισ-ύολογιχώ χλιμαχίρ) 5 .άχαιτείται οχταετής ύχ-ηρεσια 
εις τόν όοσύμόν Νηχιαγωγοϋ, έξ ής τρωτής έχί μισύολογιχύ) 
χλιμαχίω 4. Μετά τνριετή εύδόχιμον άκηρισίαν, εις τήν Νη- 
χιαγωγον Α’ έχί . μισύολογιχώ χλιμαχίω Π χαταδάλλονται 
άχοίοχαί μισύολογιχοϋ χλιμαχίου 6.

Γ). Διά τήν χροαγωγήν εις τόν δαύμόν Διευύυντρίας Β’ 
έχί μισύολογιχώ χλιμαχίω 7 άχαιτεϊται εξαετής ύχηρεσία 
εις τόν ta-ύμόν Νηχιαγιογοϋ Α', έξ ής τριετής έχί μτσύο- 
λογιχ.ώ χλιμαχίω 6.

ϋ. Διά τήν χροαγωγήν εις τόν δα-ύμύν Διευύυντρίας Λ 
έχί μισ-ύυλογιν.ώ χλιμαχίω 8 άχαιτεϊται τριετής ύχηρεσία εις 
τόν δα-ΐλεον Διευύν/τ.οίας Β’ έχί μισύολογιχιυ- χλιμαχ-.ω 7·

7. Εις Νηχιαγωγούς, συμχληρούσας έξαετη ύχηρεσίαν έχι 
μισ-ύολογιχώ χλιμαχίω 4 χαι ιιή χροαγομενας, ελλείψει χενων 
όργανιχών ύέσεων, χαταόάλλονται άχοϊοχαί μισύολογιχοΰ
χλιμαχίου 5.

"Αρύρον 8.

Προσόντα Νηχιαγωγών.

Διά τόν διορισμό'/ εις ύ-έσιν Νηχιαγωγοϋ έχί μισύολο- 
γιχώ χλιμαχίω 2 άχαιτεϊται χτυχίον τής Σχολής Νηπια
γωγών ή χτυχιον τών χαρά ταϊς Π αιδαγωγιχαϊς Άχαδη- 
μίαΓς "μονοετών -τμημάτεσν- έχχαιδεύσεως Να^ΐΛγωγώνν ή άχο- 
λυτήριον Λυχειου ή Γυμνασίου χατά τάς μέχρι τοΰδε χει- 
μενας διατάξεις χαί είδιχόν δίχλωμα ή χτυχιον χερατώσεως 
σχουδών νηχιαγωγών ξένων 1J ανεχιστημίων ή Είδιχών Ινστι
τούτων μονοετούς τουλάχιστον διαρχείας.

Άρύρον 9.

’Οργανιχα! ύίσεις Νηχιαγωγών.

1. Αϊ οργανιχα! ύέσεις τού διδαχτιχοϋ χροσωχιχού τών νη- 
χιαγωγειων ορίζοντα: ώς άχολούύως:
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Διευθυντριών Λ' 5

Διευθυντρίων Β' 50

Νηπιαγωγών Λ' 700

Νηπιαγωγών 2702

Σύνολον 3457

(ΣΗΜ.ι Με το άρ. 3 του Π.Λ. 738/! 976 ο: όέσεις αυξήθηκαν κατα
268ρ

2. Αύξομειουμένου τού αριθμού των οργανικών θέσεων τών 
Νηπιαγωγών, κατά τα έν άρθρω 5 παρ. 2 καί 3 του κομάν
τος οριζόμενα, ανακατανέμεται, κατά τήν έν τή προηγουμί- 
νη· παραγράρω ύρισταμένην αναλογίαν, ό αριθμός τών οργα
νικών θέσεων εις ταύς έαθμ,ούς Νηκιαγωγών καί Νηπιαγω
γών Λ', διά Πρ. Διαταγμάτων, έκδιδομένων κροτάσει τών 
Υπουργών ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οι
κονομικών. Έν κεμικτωσε: μειώσεως θέσεων, παραμένουν ώς 
υπεράριθμοι αϊ έν τώ ίαθμώ νεώτεραι, καταλαμέάνουσαι 
κενουμενας όρεξής οργανικός θέσεις.

'Λρθρσν 10.

Καθήκοντα Νηπιαγωγών.

1. Διευθύντριαι Α" τοποθετούνται ώς Διευθύντριαι εις 
Γ1 ρότυκα νηπιαγωγεία τών Σχολών Νηπιαγωγών.

2. Διευθύντριαι Β' τοποθετούνται εϊς τά διθέσια νηπια
γωγεία.

3. Λ! Διευθύντριαι τών νηπιαγωγείων ασκούν, πέραν τών 
διδακτικών, καί καθήκοντα διοικητικά έπ: τού προσωπικού, 
εποπτικό δέ έπ; τής όλης λειτουργίας τού νηπιαγωγείου, άνευ 
δικαιώματος συντάξεως εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων ϊιά 
τό ύπ’ αύτάς προσωπική.

4. Εις ήν πεοίκτωσιν εις διθέσια νηπιαγωγεία υπηρετούν 
αόνον Νηπιαγωγοί, ώς Διευθύντριαι τοποθετούνται αί κατά 
έαθμον ανώτερα!, έπ: δέ όμοιοδάθμων, ορίζονται ύπέ τού αρ
μοδίου Έπιθεωρητού α' καταλληλότεραι.

:>· Ία καθήκοντα τ<·- < Διευθυντρίων τών νηπιαγωγείων 
καί τών Νηπιαγωγών ό, ;ζονται είδικώτιρον ϊι’ άποράσεων 
τού ' ί πουργού Εθνική; ' ! αιδείας καί Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

"Αρθρον 11.

Σκοπό; — Φοίτησι; — Τίτλοι.

1. Σκοπός τού Δημοτικού Σχολείου είναι νά θέση τάς δό
σεις τής αγωγής τών μαθητών τής πρώτης σχολικής ηλι
κίας, ήτοι νά πλουτίση τάς εμπειρίας των, νά διεγείρη, και νά 
άν'αχτύξη τάς σωματικός καί διανοητικός των ικανότητας, 
να είσαγάγη αυτούς εις τήν γνώσιν τού ρυσικού και τού ιστο
ρικού κόσμου, νά καλλιεργήση τήν παρατηρητικότητα, τόν στο
χασμόν καί τήν ευαισθησίαν των, νά άρυπνίση τήν ηθικήν των 
συνείδησιν και νά θέση τάς βάσεις τής θρησκευτικής, εθνι
κής και ανθρωπιστικής αγωγής αυτών.

2. Ή ροίτησις εις τά δημοτικά σχολεία είναι έξκτή; 
υποχρεωτική καί περιλαμδανε: τάς τάξεις A', Β', Γ', Δ', 
Ε' καί ΣΤ'.

3. Εις τήν Α' τάξιν έγγράροντσ; οί έξ άμρστέρων τών ρύ- 
ήν συμπληρούντε-ς, τήν Ιην ’Οκτωδρίου τού έτους έγγραρής 
των, ηλικίαν πέντε ετών καί εξ μηνών, άχοδιικνυομένην διά 
ληξιαρχικής πράξεως νεννήσεως.

4. Εις τους άποροιτους του δημοτικού σχολείου άπονεμε-

ται «’Απολυτήριον», ό τάχος τού όχοίου ορίζεται δι’ άπορα- 
σεως τού Ύπρυργο» Έθιτκής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

'Αρθρον 12.

^ατάταξις — "Ιδρυσις — Κατάργησις δημοτικών σχολείων.

1. Τά δημοτικά σχολεία είναι μονοθεσία έως καί ϊεκαπεν- 
ταθέσια, διακρινόμενα ούτως έκ τού αριθμού τών δι’ έκαστον 
προδλετομένων διδασκάλων. Ό αριθμός τών διδασκάλων εξά
γεται ώς κατωτέρω καί έκ τής αναλογίας: τριάκοντα ροι- 
τώντες μαθηταί είς διδάσκαλος.

Φοιτώντες Κατάταξις

άσκαλοι Μαθηταί Σχολείου

1 15— 30 Μονμθέσιον
2 31— 60 Διθέσιον

3 61— 90 Τριθέσισν

4 · 91—120 Τετραθέσιον

5 121—150 Π ενταθέσιον

G 151 — 180 Έξαθέσιαν

7 181—210 Έπταθέσιον

8 211—240 Όχταθέσιον

9 241—270 Έννεαθέσιον

10 271—300 Δεκαθέσιον

Μ 301—330 Ένδεκαθέσιον

12 331—360 Δωδικαθέσιον

13 361—390 Δεκατριθέσιον

14 391—420 Δεχατετραδέσιον

15 421—450 Δεκαπενταθέσιον

Δεκατριθέσια έως καί δεκαχενταθέσια δημοτικά σχολεία 
λειτουργούν, κατ’ έξαίρεσιν, μόνον έρ’ όσον διδαχτηριακαί 
άνάγχαι έπιδάλλουν τούτο.

2. ΊΙ Ιδρυσις, η προαγωγή τών δημοτικών σχολείων ώς 
και ή ιδρυσις Προτύπων τοιοέττων καί ή συνέπεια τούτων αυ-

ξησις τών οργανικών θέσεων τού κλάδου Διδασκάλων ένερ- 
γούνται διά Π. Δ/των, έκδιδομένων προτάσει τών .’Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων καί Οικονομικών.

3. Είς περιπτώσεις, καθ’ άς συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι 
(έθνικοί. γεωγραρικοι), δυναται νά ίδρύωνται μονοθεσία δη- 

μοτικά σχολεία καί όταν ό αριθμός τών ροιτώντων μαθη
τών όπερδαίνη τούς 7, άλλ’ υπολείπεται τών 15.

4. Ή κατάργησις καί ό άποδιδααμός, ή διαίρεσις καί ή 
συγχωνευσις τών δημοτικών σχολείων και ή συνεχεία τούτων 
μείωσις τών οργανικών θέσεων τού κλάδου Διδασκάλων 
ένεργοϋνται διά Π. Δ/των, έκδιδομένων προτάσει τού 'Υπουρ
γού Εθνικής Π αιδείας καί Θρησκευμάτων.

5. Ή συνεπεία τής έραρμογής τών διατάξεων τού δευτέ
ρου έδαριου τής καραγράρου 1 τού παρόντος άρθρου μετα
βολή τής ύρισταμινης κατά τήν εναρξεν τής ισχύος τού πα
ρόντος νόμου όργανιχάτητος τών δημοτικών σχολείων πρα
γματοποιείται σταδιακώς καί άναλόγως προς τους διορισμούς 
ρίς τον εισαγωγικόν' βαθμόν JOV iAaiou τών Αιδατκάλωυ

6. ίΚαταργήθηκε από το εοαε. β' της παε. 2 αε. 14 \όμ.
1286 Ί982 (ΦΚΚ Π 9).

"Αρθρον 13.

Όργάνωσις — Λειτουργία δημοτικών σχολείων.

Λιά Πρ. Δ/των, έκδιδομένων προτάσει τού Υπουργού 
‘Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται:
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α) Ή όργάνωσις χαί λειτουργία τών ίημκ,τιχών σχολείων, 

t) At έγγραφα! χαί μετεγγραφα! μα-Δητών εις αυτα.

γ) Ή εισαγωγή μοσΔητών εις τά ίημοτιχά σχολεία, εις 
τά χρότυχα ίημοτιχά σχολεία χα! εις τά Πειρεμοστιχά Σχο- 
λεία των Π σνεχισττμίων ώς χαί ή χατάταξις τών μοΔ-ητών 
εις τάς Β'—·ΣΓΓ' τάξεις τών.σχολείων τούτων.

3) Ή ένομξις χαΐ λήξις τού σχολιχοϋ έτους.

ε) Ή ϊιαχοχή των μαΔημάτων, λόγψ ςχτάχτων συνΔηχών 
χα! ή συνεχισις τούτων μετά τήν λήςιν του ίιίαχτιχου έτους.

' στ) Τά ϊιίασχόμενα μαδήματα, εν οις άχαραιτήτως τοιαύ- 
τα έχ τού Δεολογιχού. φιλολογιχοΰ χα! φυσιχομαΔηματιχού 
χόχλου. ώς χα! τά ωρολόγια χα! τά άναλυτιχά τρογραμματα.

ζ) ΑΙ τάσης ρύσεως εξετάσεις.

η) Ή όαΔμολογία, β χαραχτηρισμός τής έχιλόσεως χα! 
τής διαγωγής τών μαΔητών.

■5) Πάσα άνσγχα/α συναφής λεχτομερεια.

ΆρΔρον 1 4.

Διίχχτιχόν χροσωχιχόν ίημοτιχών _σχολείων.

ί. Τό -διδακτικόν χροσωχιχόν ηών δτριστικών σχολείων 
άνήχει εις τόν χλάϊον Διδασκάλων τής Α” Κατηγορίας.

2. Ο! 6αΔμο! τών Διδασκάλων ορίζονται ώς άχαλούΔως: 
—ΔιεΔΔυντής Α' έχ! μισΔολογιχφ χλιμαχίω 8
—Διεοιλοντής Β έχ! μισΔολογιχφ χλιμαχίω 7 
—Διδάσχαλος Α* έ"· μισΔολογιχοίς χλιμαχίοις 5—6 
—Διίόσχαλος ία! μ.-Δολογικοίς χλιμαχίοις 2—4.
•Ρ" τγωγτχές ΔαΔμός ορίζεται ό τού Διδασκάλου έχ! μισΔο- 

.ογιχφ χλιμαχίω 2.
3. Μετά διετή εύίόχιμον άττό τού διορισμού ύχηρεσιχν, εις 

τόν Διδάσχαλον έχ! μισΔολογιχώ χλιμαχίω 2 χαταΔάλλον- 
ται άχοϊοχα! μισΔού.ογικού χλιμαχίοο 3 χαι μετά τριετή εύ- 
ίάχιμον ύχηρεσίαν έχ! μισΔολογιχφ χλιμαχίω 3. χχταδάλ- 
λονται άχοδοχα! μισάολογιχοΰ χλιμαχίου 4.

4. Διά τήν χροαγωγήν εις τόν ΔαΔμόν Διδασχάλοο Α' 
έχ! μισ-Δολογιχω χλιιιαχίφ 5, άχαιτείται οχταετής ύχηρεσία 
εις τόν 6αΔμόν τού Διδασκάλου, έξ ής τριετής έχ! μισΔολο- 
γιχφ χλιμαχίω 4.

Μετά τριετή εύίόχιμον ύχηρεσίαν, εις τόν Διδάσκαλον Α' 
έχ! μισΔολογιχφ χλιμαχίω δ, χαταόάλλονται άτοδοχα) μισΔο- 
λογιχού χλρεαχίοu 6.

5. Διά τήν χροαγωγήν εις τόν όαΔμόν ΔιεΔΔυντού Β' έχ! 
μισΔολογιχφ χλιμαχίω 7, άκαττείται εξαετής ύχηρεσία εις 
τάν ΔαΔμον Διδβσχάλοι; Α', έξ ής τριετής έχ! μισΔολογιχφ 
χλιμαχίφ 6.

6. Διά τήν χροαγωγήν εις τόν ό»Δμόν ΔιευΔυντοϋ Α' έχ: 
μισΔολογιχφ χλμμχχίιμ 3, άχαιτείται τριετής ύχηρεσία εις 
τον ΔαΔμόν ΔιευΔυντοϋ Β' έχ) μισΔολογτχφ χλιμαχίιμ 7.

7. Είς Διδασκάλους, σιιμχληροΰντας έξαρτή ύχτρεσίαν έχ! 
μισΔολογιχφ χλιμαχίι,) 4 χα» μή χμοαγμιενοος είς Διδασκά
λους Α', ελλείψει .χενών όργανιχφν Δέσεων, χαταόάλλονται 
άτχδσχταί μεσΔολογιχού κλιμακίου 5.

'ΑρΔρον 15.

Προσόντα Διϊασχάλων.

Διά τόν διορισμόν είς Δέσιν Διδασκάλων έχ! μισΔολι/γικφ 
χλιμαχίω 2 άχαετεϊτα: Π τ/χίον ' Π αιδσγωγιχής Ακαδημίας 
ή Ιεροδιδασκαλείου Β ελλάς ’Ιωαννίνων ή ’Ανωτέρας Έκκλη- 
σταατιχής Σχολής Θεσσαλονίκης όχό τούς χερεορισμούς τσϋ 
ΝΑ. 3885/58 «τχρ! ίδρύσεως ’Ανωτέρας ’Εοκχλησιαστιχής 
Στολής έν Θεσσαλονίκη χα! ρυΔμίσεως Δεμότμμ τινών άφυ- 
ρώντων είς τάς Έκκλησεαστικάς Σχολάς χα! τά ’Βχχλησιβ- 
σ-^^εά Φροντιστήρια».

ΆρΔρβν 16.

Όργανιχα! Δέσεις Δώασχάλων.

1. Αί όργανιχ» Δέσεις τού όιϊαχτιχού χροσωχιχού τών Δη- 
μοτιχών σχολείων ορίζονται ώς άχολοόΔως;

— ΔιευΔυντών Α' 649
— ΔιεκΔοντών Β' 2.&81
— Διίασχάλων λ’ 16.000
— Διίασχάλων 12.370

Σύνολον 32D0O

(ΤΗΜ.: Οι θέσεις μειώθηκαν κατά 500 με το αρ. 3 του Π.Λ. 
824/761.

2. Μοαμμενου τού χριΔμσύ τών όργανιχών Δέσεων χζτά τά 
έν άρΔρφ 12 sop. 4 τού χαρόντος οριζόμενα, χαρσμένουν ώς 
ύχεράριΔμοι έν τφ 6αΔμφ, έν φ ή μείωσις, οί έν τφ όαΔμφ 
νεώτεροι, χαταλαμόάνοντες χενουμένας εφεξής όργανιχας Δέ
σεις.

3. Ή χλήρωσις τών 3.471 νέων Δέσεων τού είσαγωγιχοϋ 
όαΔμαϋ, τών όημιουργουμένων είτε έχ χροογωγών εΗε έχ τής 
βκστάσεως νέων Δέσεων, γωρεί σταόιαχώς έν συνάυαομφ τρός 
τήν έχόρχειαν τών ίιόαχτιχών _)γίιρων. ’Ελ χάτχ χεριχτώσει 
ό άριΔμός τώ»ν χα·ς’ έτος ϊ«ρ·ζομένων χρός χλήρωσιν τών 
νέων Δέσεων όεν ίύναται >ά είναι χατώτερα; των χιεντβχο
σίων.

ΆρΔρον 17.

ΚαΔήχοντα Διόασχάλων.

1. ΔιευΔιιντσ) Λ' τοχοΔετοάνται είς ΟχταΔέβια χα) ά>ε> 
όνμοτιχά σχολεία ώς χαί είς τά χρότνχα όημοτιχά σχολεία 
ώς ΔιεοΔονταί τούτων.

2. ΔιεοΔυν-ςα! Β’ τοχοΔετούνται είς τετραΔέσια έως χα) 
έχταΔέσια ίτμοτιχά σχολεία ώς ΔιεοΔνντα) τούτων.

3. ΔιευΔιιντα) Β' τοχοΔετοάνται είς όχταΔέσια χα) άνω 
ϊημοτιχά σχολεία ώς ΎχοόκοΔοντα) τούτων ή ώς ®Λάσχμ- 
λ.οι. Έν χάση χεριχτώσει ίέν ίύναται.νά ύχηρετοΰν χλείονες 
τών ίύο Διεο-Δυνταϊ Β εις όχταΔέσια χα) άνω ίηιοτιχά σχο
λεία.
^ ‘Οχου ίτχηρετοϋν ίύο ΔιευΔυντα) Β', χαΔήχοντα 'Τχοίιευ- 
Δυντοϋ άσχμϊ ό αρχαιότερος τούτων.

4. Είς τά μονούέσια έως χα! τριΔίσια ίημοτιχά σχολεία 
τοχοΔετούνςαι Διόάαχαλοι Α' ή Δι&άσχαλοι. Είς τά ίιΔέσια 
έως χα! τριΔέσια ϊτγεστιχά σχολεία χροΐσταμενος είναι ό χατά 
6αΔμρν ανώτερος, έχ) ίέ όμοιο6άΔμων ό ύτό τοό άρμοίίου Έ· 
χιΔεωρητού οριζόμενος ώς χαταλληλότερος χα! χατά χροτι- 
μτριν, ό έχων χτυχίον μετεχχαιέεύσεμις.

5. Οί ΔιεοΔυνταΙ τών ίημοτιχών σχολείων άσχοάν, χέραν 
τών ίιίαχτιχών, χαι χαΔήχοντα όιοιχητιχά έχ) τού χροσωχι- 
χού, έχοχτιχά ίέ έχ) τής δλης λειτουργίας τού σχολείου.

Οί έχ) 6αΔμφ ΔιευΔυντοϋ Α' χαί ΔιευΔυντοϋ Β' ίιευΔυν- 
τ^ΐ ίημοτιχών σχολείων συντάσσονν Εϊίιχήν ΈχΔεσιν ίιά τό 
ύχ’ αυτούς ίιίαχτιχόν χροσωχιχόν,_ εξαιρέσει τών χεριχτώ- 
σεων χωλύματος - συγγ|γείας μέχρι 3ου όαΔμοϋ χαι όμοιοόα- 
Δμίας.

G. Οι χατά- τήν χαράγραφον 3 τού χαρόντος άρΔρου Ί’χο- 
ίιειιΔυντα) ίημοτιχών ςχο/.είων έχιχουροϋν τόν ΔιεοΔκντήν 
χα) άναχ/.ηρούν αυτόν έλλείχοντα, άχόντα ή χωλυάμενον.

7. 0) ΔιευΔυντα! ·,ών όχταΔεσιων χαί άνω σχολείων ίιίά- 
σχουν έχ) 20 ώρας ίζέομαίιαίως, τών τςτραΔεσίων έως χα) 
έαοαΔεσίων έχ! 24 όρας, οί ίέ χροϊστάμενοι τών τριΔεσίων 
χαί ίιΔεσίων έχ! 28 ώρας.

8. Οϊ Διίάσχαλοι ϊιίάσχουν έχ) 28—34 ώρας έόίομα- 
ίναίως.

9. Τά χαΔήχοντα τών‘ΔιιαΔυντών,'νττ^χχοΔοντώνχσκ'Δι-· 
ίασχόλων, ώς χα! τά τής άναχληρώσεως τούτων έλλειχόν-
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των, άτόντων ή χωλκμχένων, όρίζονηαι είδικώτερσν δι' αχ»· 
φάβεως τεώ 'Τχοκργον ΈΔνιχής Π «δεύας XX Θρησαειφεά-
HtV.

10. Μειουμένων τών ώρών τών προγραμμάτων διδασχαλιας, 
μειαΰνται σκμειέταως τά «ν χζρ. 8 τού παρόντος άρύρο., xa- 
τώτατε* χα! «νώταχίΛ, όρο «όρων έόδομαδιαίας διδασχαλιας.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΤΟΝ

, Η1Ί0ΠΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΚΠΑΙΔΕΓΣΕΟΣ
Τα άρθρα 18-22 καταργήθηχαν από την παρ. 1 άρ. 41 Νόμ. 

1304/1982 (ΦΕΚ Λ44).

ΆρΑρβν 23.

'Ανώτεροι Έκχαιδεκτιχα!, Π εριφέρειαι Δ.Ε
Π ροίοτάμενοι.

1. Ή Χώρα διαιρείται τις δέχα πέντε Άνωτέρας Έχχαι- 
δενπχάς Περιφέρειας Δ·Β·

2. Έχάστης Άνωτέρας Έχχαιδευτιχής Περιφερείας 
Δ.Ε. χροίσταττ» Έχόχτης Δ.Ε.

3. Τα όρο έχάστης Άνωτέρας Εκπαιδευτικής Περιφέ
ρειας Δ.Ε., η α! εις αύτήν ύχαγόμεναι Εκπαιδευτικά! Περι
φέρεια! Δ.Ε., χα! ή έδρα αυτής, ορίζονται δΓ αποφάσεων τού 
'Τχοϋργον ΈΔνιχής Πάιδείας χαΐ θρησκευμάτων.

4. Τόν έχόχτην Δ.Ε., έλλιίχοντα, άχόντα ή κωλυόμενο?, 
άναχληροί ό άρχαιότερος τών έν τή· ίδρφ top ύχηρετούντων 
ΈπιΔεωρητών Δ.Ε.

ΆρΔρον 24.

Έχόχται Δ.Ε.

1. Σκνιστώντα: δέκα ΐ: Δέσεις Εποπτών Δ.Ε. έπ! μισΔο- 
λογιχώ ν.λιμαχίω II. λΐία τών Δέσίων τούτων είναι Δέσις 
) ivixci ΔιικΔυντού Γενική; Έκπαιδεύσίως ή Προϊσταμένου 
τής 1 1'χηρεσίας Έκχαιδεύσεως τής Κεντρικής ''Γχηρεσίας 
τον 'Τχουργείου .ΈΔνιχής Παιδείας χα! Θρησκευμάτων.

■ 2. Ο! -Έπόπτοι Δ.Ε. είναι διοικητικοί χα! χειΔαρχιχο! 
προϊστάμενοι τού. εις τήν δικαιοδοσίαν των ύχαγομένου διδβ- 
χτ·χοΰ χα! εποπτικού προσωπικού Δ.Ε. Οντοι συντάσσουν εχ- 
Δέσεις ουσιαστικών προσόντων δι’ άπαντας τους ίίς αυτούς 
όπσγομένους ΈτιΔεωρητάς ΔΕ., ΈχιΔεωρητάς Προσχολι- 
χής ’Αγωγής, χα! ΈπιΔιωρη£άς Εΐϊιχών Σχολείων, καθοδη
γούν αυτούς τις τά έποχτιχά των έργα, σμμόάλλουν τις τήν 
έπ! επιστημονικής όάσεως όργάνωσιν τών Π ροτνχων Σ/γα
λτ ίων τής Π εριφεριίας των χα! συντονίζουν χα! χαρα^ολοο- 
Δούν το έργον έπιμορφώσειυς τού διδακτικού χροαωχιχοΰ, διδα- 
σχοντις όήεα χατά τάς έπιμορφώσεις ταότας.

3. Τά λαΔηχοντα- χα! α! αρμοδιότητες τών Εποπτών ΔΕ. 
ορίζοντα! είδ’χώτερον διά Π. Δ/των, έχδιδομένων χροτάσε; 
τοΰ 'Γπουργού Έίνσχής Παιδείας χα! Θρησκειμάτων.

ί. Εις Επόπτην Δ.Ε. προάγεται. χατ' εκλογήν ΈχιΔεω- 
ρητής Δ.Ε. Α' μετά διττή υπηρεσίαν εις τόν δαΔμόν τούτον.

3. Α! υφιστάμενα! χατά τήν ίναρξιν ισχύος τού χαρόντος 
νόμον Δέσείς Γενικών ΈπιΔεωρητών ΔΕ. χα! ’Αναπληρωτών 
Γίν:χών ΈπιΔεωρητών Δ.Ε. ex! όαΔμώ 1_ω χαταργοόνται.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΤΤΕΡ0Ν

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΓΣΙΣ 

ΆρΔρον 25.

Βα6μίς.

1. Ή Μέση Έχχαίδιοσις (ME.) tivai ή δ*ντίρα 6α6μ!ς 
τής Γίνιχής Έαχαίδίύσιως χα; χαρέχτται διαδογιχώς τις 
το Γκμνάσιον χα! το Λόχιιον.

2. Τό · Ι’ομνιέσιον χα! το Λύχαιον ιίναι αότοτίλή σχολβία 
ΰχο ίδιαν δΐί'λόιινσιν χα! Ιδιον διδαχτιχόν χροσωχιχόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΓΓΜΝΑΣΙΑ 

ΤΑρόρον 26.

Σχοχος — Φοίτησις — Τίτλοι, 
ί. Τό Γoavaotov ίχτι σχοχόν νά σομχληρώσ^ χα! νά έμχβ- 

δώση τήν έγχΰχλιον μόρρωσιν τών «φήθων. ΕΙΐδιχώτβρον:'Νά 
άσχήσχ αύτοΰς χϊς τήν όράήν χα! άχριόή ίχφρασιν τών' σχί- 
ψ«ων χα! τών σιιναισ<&ημάτων των, *ίς τήν χαρατήρησιν χα! 
άνάλυσιν τών φαινομένων τοό ρκσιχοό χα! τού χοινωνιχοϋ χό- 
σμοο, νά γνωρίση ιίς αύτοΰς σονοχτιχώς τήν ιστορίαν χα! τάς 
σχοοδαιοτέρας χνβοματιχάς χαταχτήσχις τού Έλληνιχοΰ, τού 
Εύρωχαϊχοΰ χα! γινιχωττρον τού άνΔρωτίνοο πολιτισμού, νά 
τούς δοηΔήση νά σονιιδητοχοιήσοον τάς χλίσβις χα! τάς ίχα- 
νότητάς των, νά όξόνη τήν ήΔιχήν χρίσιν των, νά άναχτόξη 
τήν Δρησχίοτιχήν χα! έΔνιχήν σονιίδησιν των χα! νά άμχνιό- 
ση αίς αύτοΰς φρόνημα σύμφωνον χρός τάς άρχάς τού δήμο! 
χρατιχοΰ χολιτιύματος τής Χώρας.

2. α) Ή φοίτησις χίς τό Γκμνάσιον ιΐναι τριιτής ύχοχρι- 
ωτιχή χα! χιριλαμδάνιι τάς τάξβις A', Β’ χα! Γλ Ο! σκμ- 
χληρώσαντις τό 16ον έτος τής ήλιχίας τωνχα! μή όλοχλη- 
ρώσαντις τήν φοίτησίν των ιίς τό Γκμνάσιον δέν κχόχιινται 
ιίς τήν ύτοχρέωσιν τής χβραιτέρω φοιτήσιως ιίς αυτό.

0,ι Εις τήν Α' τάξ·.ν τού Γκμνασίοκ ίγγράφονται οι άχό- 
φοιτο: τού δημοτικού σχολτίοκ orvtu τίσιτηρίων έξϊτάστων.

3. Ή χροηγοκμένη χαράγραφος τίΔιται έν ΐσχύι διά Π. 
Δ/τος. έχδιδομίνοκ χροτάσβι τού Τχοκργιχοΰ Σκμόοκλίοκ 
μ*τ’ ιίσήγησιν τού 'Γχοκργού ΈΔνιχής Παιδτίας χα! θρη- 
σχοκμάτων. λΐέχρις έχδόστως τού ώς άνω Π. Δ/τος. αίς τήν 
Λ' τάς^ν τεΰ Γκμνασίοκ ίγγράφονται «ί άχόοοιτοι τού δτροοτι- 
χοΰ σχολιίοκ χβτόχιν χΐσιτηρίων ϊξττάσιων. Ο! άποριριχτόφitvc: 
χατά τάς ·!σιτηρίθκς ΐξ*τ.άσιις τού Γκμνασίοκ δύνανται νά φοι- 
τήσοκ-/ όχ νέοκ ιϊς τήν ΣΤ' τάξιν τού δημοτιχοΰ σχολβίοκ.

4. Εις τούς· άχοφοίτοκς τού Ρκμνααίοκ άχον«<ιιται <ι’Αχ&- 
λκτήτιον». έ τύπος τού όχοίοκ ορίζεται δι1 άχοφάσ*ως τού 'Τ- 
χοκργού ΈΔνιχής Παιδείας χα! θρττσχβκμάτων.

-ΆρΔρον 27.·

ύΐδρκσις — Κατάργησις — Μιτατροπή 
Μεταφορά Γκμνασιων.

ί. Ή ίδρκσις Γυμνασίων χα! ή συνεχεία ταύτης αΰξησις 
τών-όργ*ν·.χών—Δέσεων τού χροοωπιχού—αύτών ώνιργούνται-δια. 
Π. Δ/των. έχδιδομένων άχσξ τού έτους, χατά μήνα Μάρ
τιον, προτάσει τών 'Τχοκργών ΈΔνιχής Παιδείας χα! θρη- 
σχεκμάτων χα! Οίχονεμιχών, τή «ίσηγήσε: τών oixetiov Έχο- 
χτών ΜΕ.

2. Ή χατάργησις χα! ή βκγχώνεκσις Γυμνασίων χα! ή συνε
χεία τούτων μείωσις τών όργανιχών Δέσεων τού προσωπιχού 
αύτών ένεργούντα: διά Π. Δ/των, έχδιδομένων προτάσει τού 
'Τχουργοΰ ΈΔνιχής Παιδείας χα! Θρησχευμάτων, τή είσηγν 
σει τών οίχείων Εποπτών ΜΕ.

3. Ή αετατροπή ημερησίου Γυμνασίου εις εσπερινόν ή χαι 
άντισςρόφως^ ώς χα! ή μετςνομασία ή με’ταφορά έδρας, ένερ- 
γούνται δι' αποφάσεων τού 'Τπουργοκ ΈΔνιχής Παιδείας χα! 
βρησχευμάτωρ, τή εϊσηγήσε: τών οίχείων ’Εποπτών ΜΕ.

4. Εις τή·. έδραν έχάστης Άνωτέρας Έχπαιδευτιχής I] ερι- 
φεριιας ΜΕ. δύνατα: νά ’Λειτουργούν μέχρι δύο Πρότυπα Γυ
μνάσια διά τήν πραχτιχήν παιδαγωγιχήν έπιμόρφωσιν τού διδα- 
χτιχού χροσωχιχού τής Μ. Έχχαιδεύσεως. κατόπιν άποφάσεως 
τού 'Τπουσγού ΈΔνιχής Παιδείας χα! Θρησχευμάτων.'τή εί- 
σηγήσει τών οίχείων ’Εποπτών, ΜΕ.

5. Τό Κ.Ε.Μ.Ε. άσχεί έπιστημονιχήν έποπτείαν έπ! τών 
Σχολών Μετεχχαιδεύσεως έχπαιδευτιχού προσωπιχού ώς χα! 
τών Π ροτύχων Σχολείων.

ΆρΔρον 28.

Τύποι — Όργάνωσις — Λειτουργία Γυμνασίων.

1. Τά Γυμνάσιο διαχρίνονται εις ημερήσια χα! εσπερινά.
2. Είς τά εσπερινά Γυμνάσια γίνονται δεχτοί πρός φοίτησίν
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μόνο·· μαδηταί αποδεδειγμένους εργαζόμενοι πρός διοπορισμόν 
χατα την ημέραν.

3. Τά Γυμνάσιο είναι γένικής χατευδύνσεως ώς πρός άίεασας 
τάς τάξεις ούτών.

4. Ό άριδμος τών μαδητών έχάστης τάξεως βράζεται εις 
35 δυνάμενος χατ’ έξαίβεσιν να άνέλδή χαί μέχρι 40. Τάξει; 
μέ μαδητάς πλείονας τών 40 διαιρούνται it; Τμήματα.

δ. Εις ος τεριοχάς λειτουργούν Γυμνάσια μέ μαδητάς πλείο- 
νας τών 350 έπι τρία συνεχή σχολιχά έτη, ιδρύονται νέα τοι- 
αϋτα.

6. Τ.ά άφορώντα εις α) τήν όργάνωσιν χα! λειτουργίαν τών. 
Γυμνασίων, β) τα διδααχόμενα μαδήματα, έν οίς άπαραιτή- 
τως τοιαΰτα έχ του δεολογιχού, φιλολογιχοϋ, φυαιχομαδημα- 
τιχοΰ, χαλλιτεχνιχοϋ χαί τεχνολογιχοϋ χόχλου ώς χαί στοιχεία 
δημοχρατιχής όργανώσεως τής Πολιτείας χαί σχολιχός χαί 
έπαγγελματιχός προσανατολισμός, γ) τά ωρολόγια χαί άνα- 
λυτιχά προγράμματα, δ) τόν χαρακτηρισμόν τών μαδημάτων 
ιός πρωτευόντων — δενΤερευόντων ή βασικών— μή βασιχών. 
ε) τήν εναμξιν χαί λήξιν τού διδαχτιχαυ χαι σχολιχά! έτους, 
στ) τάς- διφκοπάς, ζ) τάς έγγραφός, τάς μετεγγραφάς, τήν 
φοίτησιυ, τάς-ποινάς τών μαδητών, τάς χάσης φυσεως έξcτά
σεις (είστττχκαος, προαγωγιχάς, χαταχτητηρίους, άπολυτηρ.ιοος 
χλχ.), τήν όαδμολογίαν, τόν χαραχτηρισμόν τής έπιδόσεως 
χαί τής διαγωγής, τούς'τίτλους σπουδών ώς χαί παν συν apt; 
δέμα, ρυθμίζονται διά -Π. Δ/των, έχδιδομενων προτάσει τον 
'Τπουργοϋ Έδνιχής Παιδείας χαί Θρησχευμάτων.

ΚΈΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ 

ΛΤΚΕΙΑ 

Άρδρον 29.

Σχοπός — Φοίτησις — Τίτλοι.
ί. Τό Λύχεισν έχει σχοπόν νά προσφέρη χλουσιωτεραν χαί 

ευρυτεραν τής γυμνασιακής μόρφωσιν εις όσους νέους προορί
ζονται δΓ έχτΔιδευσιν άνωτέρου επιπέδου ή δΓ επαγγέλματα 
μεγαλυτέρων άπαιτήσεων. Ή μέιρρωσις αάτη περιλαμόάνει τήν 
συστημπτιχωτέραν χαλλιέργειαν τού προροριχού χαί τού γρα
πτού λόγου, τήν όαδυτέραν μελέτην τής έδνιχής Γραμμα
τείας χαι 'Ιστορίας χαί τής παγχοσμίου Ίστορίβς καδώς χαί

τών μνημείων τοΰ πολιτισμού, ίδίμ δε τής ιστορίας χαί τού 
πολιτισμού τής Ευρώπης, τήν άνάπτυξιν τής χριτιχής σχί- 
4εως χα! τής φαντασίας, τήν πληρεστέραν διερεύνησιν τού 
ρυαιχού χαί τού χοινωνιχού κόσμου, τήν τόνωσιν του δρησκευ- 
τιχοϋ χα! έδνεχοΰ φρονήματος, τήν ούσιαστιχωτέραν .γνώσιν 
τών -άρχών τού δημοχρατιχού πολιτεύματος τής Χώρας χαί 
τελιχώς άποόλέπει εις τόν φωτισμόν τού πνεύματος χαί τήν 
διάπλασιν χαραχτήρων έλευδέρων χαί ύπευδύνων.

2. α. Τά Λύχεια είναι ημερήσια χαί έσπερινά.

3. Ή οοίτησις εις τό ημερήσιον Λύχειον είναι τριετής, πε- 
ριλομδάνουσα τάς τάξεις A', Β' χαί Γ', εις δέ τό εσπερινόν 
Λύχειον τετραετής, περιλαμδάνουσα τάς τάξεις Αώ, Β’, Γ' 
χαί Δ'.

γ. Εις τά εσπερινά Λύχεια γίνονται δεχτοί χρός φοίτησιν μά- 
δηταί άποδεδειγμένως έργαζόμενοι προς- όιοπορισμόν χατά τήν 
ημέραν.

3. Καταργήθηχε με την π as. 3 άρ. μόνου της πράςεως νομοβετ. 
περιεχομένου τη; 11.11 Νοεμ. 1981 (ΦΕΚ 323).

4. Εις τους αποφοίτους τού Λυχείου άπονέμεται «’Απολυτή
ριον», ό τύπος του οποίου ορίζεται δΓ άποφάσεως τού ’Τπουργού 
Έδνιχής Παιδοίος χαί θρησχεειμάτωΥ.

Άρδρον 30.

Ιδρυσις —Κατάργησις —Μετατροπή —Μεταφορά Λοχειών.

1. Ή ιδρυσις Λυχείων χαί ή συνεπείς τούτης αύξησις τών 
οργανιχών δεσεων τού προσυιπιχοϋ αύτών ένεργοΰνται διά Π. 
Δ/των, έχδιδομένων άπαξ τεύ έτους, χασά μήνα Μάρτιον, προ- 
τδσει σών Υπουργών Έδνιχής Παιδείας χαι θρησχευμάτων 
*Λΐ Οίχονομιχών, τή είσηγήσει τών οίχείων Εποπτών Μ·Ε·

Λύχεια λειτουργούντα έπί δύο έν συνεχεία σχολιχά έτη μέ 
μαδητάς όλιγωτερους τών 50 χαταργούνται, οί δε μαδηται 
τούτων έγγραφονται εις έτερα Λύχεια.

Κατ’ έξαίρεσιν τά Ναυτιχά Λύχεια δύναται νά λειτουρ
γούν, χαί μέ μαδητάς όλιγωτερους τών χεντήχοντα (50).

2. Ή ν.αταργησις χαί ή συγχώνευσις Λυχείων χαί ή συνε
χεία τούτων μείωσις τών όρνανιχών δέσεων τοϋ προσωπιχοϋ 
αύτών ένεργοΰνται διά Π. Δ/των. έχδιδομένων προτάαει τού- 
Ύπουργου Έδνιχής Παιδείας χαί θρησχευμάτων, τή-ειση-- 
γήσει τών οίχείων Εποπτών Μ.Ε.

3. Ή μετατροπή ημερησίου Λυχείου εις εσπερινόν ή χμί άντι- 
στρόφως, ώς χαί ή μετονομασία ή μεταφορά έδρας, ένεργοΰν- 
ται δΓ αποφάσεων τοΰ 'Τπουργού Έδνιχής Παιδείας χαί θρη
σχευμάτων, τή είσηγήσει τών οίχείων ’Εποπτών Μ.Ε.

4. Εις τήν έδραν έχάττης Άνωτέρας Έχπαιδευτιχής Περι
φέρειας Μ.Ε. δύναται νά λειτουργούν μέχρι δύο Πρότυπα Λύ- 
χεια διά τή'· πραχτιχήν παιδαγωγιχήν έπιμόρφωσιν τού διδσ- 
χτιχού προσωπιχοϋ τής Μέσης Έχπαιδεύσεως, χατόπιν άχοφά
σεως τοΰ ’Τπουργού Έδνιχής Παιδείας χαί θρησχευμάτων, 
τή είσηγήσει .τών οίχείων Εποπτών Μ.Ε.

5. Ωσαύτως, διά Προεδριχών Διαταγμάτων, έχδιδομένων 
προτάαει τών 'Τπουργών Έδνιχής Παιδείας χαί θρησχευ
μάτων χαι Οίχονομιχών, ιδρύονται Π ρότυπα '©Ληνιχά Κλασ- 
σιχά Λύχεια μετά ή άνευ οίχοτροφείων, εις τά όποια δά δι- 
δάσχωνται προεχόντως ή ’Αρχαία Έλληνιχή Γλώσσα χαί 
Γραμματεία, ή ’Αρχαία 'Ιστορία xai τά Λατινιχά.

Άρδρον 31.

Τύποι — Όργάνωσις — Λειτουργία Λυχείων.

1. Τά Λύχεια διαχρίνονται εις τοιαΰτα Γενιχής
χαί Ναυτςχής Κατευδύνσεως.

2. Άπαντα τα εσπερινά Λύχεια είναι Γενικής χατευθύνσεως.

3. Ό'άριδμός τών μβδητών έχάστης τάξεως ορίζεται εις 
35,-δυνάμενος χα-Γ έξαίρεσιν νά άνέλ/δη εις 40. Τάξεις χερι-

"λαμόανουσαι μαδητάς περισσοτέρους τών 40 διαιρούνται εί: 
Τμήματα.

4. Τά άφορώντα εις α) τήν όργάνωσιν χαί λειτουργίαν 
τών Λυχείων, β) τά τής χατευδύνσεως χα! τών τμημάτων 
αύτών, γ) τά διδασχόμενα μαδήματα, έν οίς άπαραιτήτως 
τοιαΰτα εχ τού δεολογιχού, φιλολογιχοΰ, φυσιχομαδηματιχοΰ 
χαι χαλλιτεχνιχοϋ χόχλου ώς χα! στοιχεία δημοχρατιχής όρ
γανώσεως τής Πολιτείας, δ) τά ώρολόγια χα! άναλυτι- 
χά προγράμματα, ε) τόν χαραχτηρισμόν τών μαδημά
των ώς πρωτευόντων—δευτερευόντων ή όασιχών—μή όασιχών, 
στ) τήν έναρξιν χαί λήξιν τοΰ διδαχτιχοϋ χαί σχολιχοΰ έτους 
ζ) τάς διαχοπάς, η) τάς έγγραφός, τάς μετχγγραφάς, τήν 
φοίτησιν, τάς ποινάς τών μαδητών, τάς χάσης ρύσεως εξετά
σεις (εϊσιτηρίσυς, προαγωγιχάς, χαταταχτηρίους, απολυτή
ριους χλπ.), τόν χαραχτηρισμόν τής έπιδόσεως χαί τής ϊια- 
γωγής, τους τιγλους σπουδών ώς χαί πάν συναφές δέμα

'ρυδμίζονται διά 'Π. Δ/των, έχδιδομένων προτάαει τοϋ Υ
πουργού Έδνιχής Παιδείας χαι θρησχευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ Μ,Ε.

Άρδρον 32.
Κλάδοι.

Το διδαχτιχόν προσωπιχον τής Μέσης Έχπαιδεύσεως χατα- 
νέμεται εις τούς άχολοόύους Κλάδους τής Α' Κατηγορίας:

Κλάδος Α1 θεολόγων
Κλάδος Α2 Φιλολόγων
Κλάδος A3 Μαδηματιχών
Κλάδος Α4 Φυσιχών (,Φυσιχοί, Χημιχοί, Φυσιογνώστα·.. 

Βιολόγοι, Γεωλόγοι).
Κλάδος Α5 Γαλλιχής Γλώσαης (πτυχιούχων Π ανεπιστη- 

μιαχών Σχολών)
Κλάδος Α6 Αγγλιχής Ρλωσσης (πτυχιούχων Π ανεπιστη-
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μι αχών Σχολών)
Κλάίος Α7 Οικονομολόγων
Κλάίος Α8 Τεχν:·.ών (χτνχιούχων ’Ανώτατης Στολής 

Καλών Τεχνών)
Κλάίος Α9 Φυσιχής ’Αγωγής 
Κλάίος ΑίΟ Οίχιαχής Οίχονομίας 
Κλάίος All Μουσιχών
Κλάίος Α12 Γαλλιχής Γλώσσης (μή “ογιώγων Πανεχι- 

στημιαχών Σχολών — Προσωρινός)
Κλάίος Α13.’Αγγλιχής Γλώσσης (μή χτυχιούχων Π ανε- 

χιατημιαχών Σχολών — Προσωρινός)
Κλάίος Α14 Τεχνιχών (Διχλωματοΰχων Σχολείων Καλών 

Τεχνών χλχ. — Προσωρινός).

’Αρόρον 33.

Βαόμοι — Μισόολογιχά χλιμάχια.
1. Οί όαόρυο! χα! τά αντίστοιχα χρός τούτους μισόώλογιχά 

χλιμάχια τού ίιίαχτιχού χροσωχιχοϋ Μόσγς Έ/χχαιίεύαεως 
ορίζονται, χατά χλάϊους, ώς- άχολούόως:

Διά τούς Κλάίους Α4 έως xal Α9;

Λυκειάρχης έχ! μισόολογιχφ χλιμαχίω 9 
Γυμνασιάρχης έχί μισόολογιχφ χλιμαχιιρ 8 
Βοηόός Γυμνασιάρχη' έχ! μισόολογιχφ χλιμαχίιμ 7 
Π ρωτοόάόμιος Ιίαόηγητής έηί μισόολογιχοίς χλιμαχίοις 
5—C
Καθηγητής έχί μισόολογιχοΐς χλιμαχίοις 2—4.

Διά τούς Κλάίους Α10 χα! All :
Γυμνασιάρχης έχ! μισόολογιχφ χλιμαχίιμ 8 
Βοηόός Γυμνασιάρχης έχί μισόολογιχφ χλιμαχίιμ 7 
Π ρωτοδάόμιος Κοόηγητής έχ! μισύολογιχοίς χλιμαχίοις 
5---- 6

Καόηγητής έχί μισόολογιχοις χλιμαχίοις 2—4.
Διά τούς Κλάίους Αίί 2 ίως χαΐ Α1 4:

Γυμνασιάρχης . txi μισόολογιχφ χλιμαχίω 8 
Βοη-ίός Γιιμνοσιάρχης επ! μισόολογιχφ χλιμαχίω 7

Π ρωτοίάόμιος Καόηγητής ίχ! μιοόολογιχοϊς χλιμαχίοις
[>—45

Κα-ύηγητής έχ! μισόολογιχοίς χλιμαχίοις 2—4.

2. Ό εισαγωγικός όαύμός τών άνηχόντων εις τούς Κλά- 
ίους Α1 ίως χα! Α8 «.«ναι ό τού Καόηγ-ητοϋ έχ! μισόο..,, .«.ώ 
χλιμαχίω 3, των ί« άνηχόντων εις τούς Κλάίουςι Α9 ίως 
χα! Α14, ό τού Καόηγητού έχ! μισόολογιχφ χλιμαχίψ 2.

3. Αί όέσεις των Καθηγητών χα! τον Π ρωτοόαόμίων 
Καθηγητών άχάντων των Κ^άίων είναι ένιαύαι.

Άρόρον ■ 34.

Όργανιχα! θέσεις ίιίαχτιχού χροσωχιχοϋ Μ.Ε.
1. Αί όργανιχα! θέσεις τού ίιίαχτιχού χροσωχιχοϋ τής Μέ

σης Έχχαιίεύσεως ορίζονται, χατά χλάϊους -χα! 6αθμούς, ώς 
άχολούθως:

Κλάδοι

G-Η5
3
< κ

Cβ _

α

Β

ϊ-δ. 
cSc

Ο k»

«§5^·

>Cr<
5

S

ΑΙ θεολόγων........... .. . 89 291 1027 1484
Α2 Φιλολόγων....................... .384 447 1479 5100 7410
A3 Μαόηματιχών................ .121 141 553 1513 2328
Α4 Φυσιχών........................ . .121 141 553 1513 2328
Α5 Γαλλιχής Γλώσσης . . . . 21 -25 79 302 427
Α6 ’Αγγλιχής Γλώσσης . . . . 33 39 85 489 646
Α7 Οίχονομολόγων . . . . . . 8 8 25 69 110
Α8 Τεχνιχών....................... . . 4 6 οο 66 98
Α9 Φυσιχής ’Αγωγής ... . . 33 49 352 1297 1731
ΑΙΟ.Οίχιαχής Οίχονομίας .. . 9 48 260 317

A11 Μουσικής............................ ηt 40 253 300
A12 Γαλλιχής Γλώσ. (χροσ.) . 5 27 72 104
Α13 ’Αγγλιχής Γλώσ. (χροσ.) X 38 43 85
Α14 Τεχνιχών (χροσωρινός)'. . 1 3 6, 10

Σάνολον 802 971 3595 12010 17378

2. Αί χαθ’ οίσνϊήχοτε τρόχον χενούμεναι θέσεις τών χρο- 
σωρινών χλάίων Α12, Α13 χα! Α14 χροσαυξάνουν άντιστοί- 
χως τάς θέσεις τών χλάίων Α5, Α6 χα! Α8.

3. α) Μ,ιτσόαλλομένων τών κραγραμμάτων ίιίασχαλίας ή 
τού άριθμοϋ τών έν λωτουργίμ τάξεων χαί τμημάτων, μ*τα- 
όάλλονται άτναλόγως χα! « όργανιχα! θέσχις τού ίιίαχ,τιχού 
γροσωχιχού Μ.Ε., ίια Π. Δ/.των, έχίιίομένων χροτάσει τών 
Τχουργών ’Βθνιχής Πα^ίας χα! θρηΓκευμάτω»1 χα! Οίχο- 
νομιχών.

β) ’£λ χεριχτώσει εμρανίσεως. όχεραρυθμίας ίν τινι χλά- 
ϊιρ συνεχεία μοταόολων «ίς τά τρσγρφμματο θοίασχαλία»; 
ή έξ άλλου λόγου,-οί ύχηρετοϋντες έν τφ χλάίψ ίιϊάαχουν 
χα! μαθήματα συγγενούς εΐίιχότητος.

γ) Ο! έν τώ χλάίψ νεώτερεκ, χαρακτηριζόμενοι ώς όχερ- 
άριθμοι, χαταλαμόάνουν χενουμένας έ^εξής όργανιχάς θέσεις.

4. Ή χλήρωσις τών κενών όργανιχών θέσεων έν τφ είαα- 
γωγιχφ όαθμφ έχάστου χλάίου χραγματοχοιείται σταϊιαχώς 
χα! άναλόγως χρός τάς έγγραρομένας χιστφσεις εις τόν Π ρο- 
υχολογισμόν Έξόίων τού 'Γχουργείου ’Βθνιχής Παιίείας χα! 
Θρησκευμάτων.

5. Έ/χ τών θέσεων τού Κλάϊου Α9 Φυσιχής ’Αγωγής, 28 
θέσεις έχ! όαθμφ Λυχειάρχου χο! 27 θέσεις έχ! 6αθμφ Γυ
μνασιάρχου «ΐναι όέσοις Νομαρχιαχών ΈχιΑιωρητών Φυσι
χής ’Αγωγής (Ν.ΕλΦ.Α.). Ωσαύτως 5 όέσιις έχ! όαόμφ 
,Αυχοιάρχου *!ναι ^έσοις χαόηγητών τής Έ^νιχής ’Αχαίη- 
μίας Σωματιχής ’Αγωγής. A! lotxa! Αέσοις τού Κλάίου Α9 
είναι Αέσεις 'ίιίαχτιχού χροσωχιχοϋ MjE.

6. Ή ίίρα τών ΝϋΦ.Α. χα! τά χαόήχοντα αυτών ορί
ζονται ίιά Προείριχών Διαταγμάτων, έχίιίομένων χροτάσι: 
τού Τχουργού ’Εόν.χής Παιίιίας χα! &ρησχ*υμάτων.

Προσόντα.

Άρθρο 35.

1. Τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών λειτουργών Μέσης 
Πκπαιδεύσεως ορίζονται, κατά κλάδους, ως ακολούθως:

«α) Κλάδος ΑΙ Θεολόγων: Πτυχίο των θεολογικών Σχολών των 
[ 1 ανεπισττ,μίων της ημεδαπής ή της θεολογικής Σχολής Χάλκης ή 
ισότιμο πτυχίο ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και απολυ
τήριο ελληνικού εςατάςιου Γυμνασίου ή Λυκείου».

κβ) Κλάδος Α2 Φιλολόγων: Πτυχίο των (Φιλοσοφικών Σχολών 
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς Πα
νεπιστημίου της αλλοδαπής και απολυτήριο Κλληνικού εςαταςίου Γυ
μνασίου ή Λυκείου».

Οι περιπτ. α και β αντικαταστάθηκαν από την nap. J άρθρ. 13 
Νόμ. 1351/1983. ΦΓΚ Α' 56 (τόμ. 31 σελ. 34. 87).

γ) Κλάίος A3 Μαόηιιατιχών : Π τυχίον Μαόηματιχοϋ Τμή
ματος τών ·όιχιίων Σχολών τών Π ανεχιστημίων τής ήμιϊο- 
χής ή ισότιμον χτυχίον όμοτογούς Π ανεχιστημίου τής άλλο- 
ίβχής χαί άχολυτήριον ’Ελληνιχοϋ έήαταςίου Γυμνασίου ή 
Λυχέιου.

ί)-Κλάίος Α4 Φυσιχών: Π τυχίον Φυσιχού ή Χημιχοϋ ή 
Φυσιογνωστιχοϋ ή Βιολογιχοϋ ή Γιωλογιχοϋ Τμήματος τών 
Φυσιχομαόημσχιχών Σχολών τών Π ανεχιστημίων τής ήμεία- 
χής ή ίσότΐ|Ρν χτυχίον ομοταγούς Π ανεχιστημίου τής άλλο- 
ίαχής χα! άχολυτήριον Έλλήνιχοΰ έξαταςίου Γυμνασίου ή 
Λυχείου.

ε) Κλάίος Α5 Γαλλιχής Γλώσσης: Πτυχίον τών αντι
στοίχων Τμημάτων τφν Φιλοσοριχών Σχολών τών Π ανειι- 
στί)μίων τής ήμεϊχχής ή ισότιμον χτιιχιον όμοτοτγούς Π ανεχι- 
στημίου τής άλλοίαχής χαί άχολυτήριον ’Ελληνιχοϋ έξατο- 
ξίου Γυμνασίου ή Λυχείου.
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στ) Κλάίος Α6 Άγγλιχής Γλώσσης: Πτυχίον τών αντι
στοίχων Τμημάτων τών Φιλοσοριχών Σχολών τών Πανιχι- 
στημίων τής ήμιίαχής ή ισότιμον χτυχίον όμοταγοϋς Π ανιχι- 
στημίο11 τής άλλοίατής χα! άχολυτήριον Έλληνιχού ίςατο- 
ςίοι> Γυμνασίου ή Λυχιίου.

ζ) Κλάίος Α7 Οίχονομολόγων: Πτυχίον τής Ανώτατης 
Σχολής Οίκονομιχών χαΐ Έυχοοιχών ’Εχιστημών ή χτνχίον 
Ανώτατης Βιομηχανιχής Σχολής, ή των Τμηιεάτων Οίχονο- 
μιχών Έχιστημών-τών Νομιχών Σχολών τών Π ανιχιστημίων 
τής ήμιίαχής.

η) Κλάίος Α8 Τεχνιχών: Πτυχίον Ζωγραριχής ή Γλυ- 
χτιχής η Χαρακτικής τής ίν Ά^ήναις ’Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τιχνών μετά χιστοτοιητιχού ιάίοχίμου ίν τή Σχολή 
χαρακολου·όήσιως Θεωρητικών χα! Ίστοριχών Σχουίών ή ισό
τιμόν χτυχίον όμοιας Σχολής τής άλλοίατής χαΐ άχολυτήριον 
Ελληνικού ίςαταξίοο Γυμνασίου ή Λυχιίου.

iS) Κλάίος Α9 Φυσιχής ’Αγωγής: Πτυχίον τής ’BSvi- 
χής Άχαϊημίας Σωματιχής ’Αγωγής.

ι) Κλάίος ΑΙΟ Οίχιαχής Οίχονομίας: Πτυχίον ’Ανώτα
της Σχολής Οίχιαχής Οίχονομίας τής ήμιίαχής.

ια) Κλάίος Αί 1 Μουσιχών:. Π τυχίον άνιγνωρισμίνου Μου- 
σιχού Ίίρύματος τής ήμιίαχής ή ισοτίμου τής άλλοίατής 
χαΐ άχολυτήριον Έλληνιχοΰ ίξαταξίου Γυμνασίου ή Λυχιίου.

• 2. Αί ύίσιις τού Κλάίου Α4 Φυσιχών χληρούνται άναλό- 
γως τών ίχάστοτι ύχαρχουαών άναγχών ίιά χτυχιούχων τών 
Τμημάτων Φυσιχού, Χημιχού, Φυσιογνωστιχοϋ, Βιολογιχού 
χα! Γιωλογιχού τών Φυσικομαθηματικών Σχολών.

Άρ4»ρον 36.

Βαθμολογική χα! μισίολογιχή ΐξίλιξις.

1. Μιτά διττή ιύϊόχιμον άχό τού ίιορισμοϋ ύχηρισίαν, ιίς 
τόν Καθηγητήν τον ί ιοριζόμενον ίχΐ μισ-δολογιχώ χλιμαχίφ 
2 καταβάλλονται άχοίοχαΐ μιαόολογικοϋ χλιμαχίου 3 χαΐ μιτά 
τριιτή ιΰϊόχιμαν ύχηρισίαν ιίς το μισΔολογιχόν χλιμάχιον 3 
καταβάλλονται άχοίοχαΐ μισίολογιχού χλιμαχίου 4. Εις τον 
Καθηγητήν τόν ίιοριζόμινον ίχι μισ&ολογιχφ χλιμαχίφ 3 
καταβάλλονται, μιτά τριιτή ιϋίόχιμΟν άχό τρύ ίιορισμοϋ ύχη
ρισίαν, άχοίοχαΐ μισόολογικού χλιμαχίου 4.

2. α) Διά'τήν χροαγωγήν ιίς τόν βα-όμόν τού Πρωτοβα
θμίου Κα-δηγητού ίχί μισ-δολογιχφ χλιμαχίφ 5 άχαιτιίται, 
ίιά μΐν τούς άνήχοντας ιίς τούς Κλάϊους Α9 ίώς χαΐ ΑΙ 4, 
όχταιτής ύχηρισία ιίς τόν ίαιϋμόν τού Κα&ηγητού, ΐξ ής

τριιτής ίχΐ μισύολογιχώ χλιμαχίφ 4, ίιά ϊί τούς άνήχοντας 
ιίς τούς Κλάδους ΑΙ ϊως χα! Α8, ίξαιτής ύχηρισία ιίς .τόν 
βαύμόν τού Καόηγητού, ίς ής τριιτής έχ! μισθολογιχφ χλι
μαχίφ 4.

Μιτά-τριετή ιύϊόχιμον ύχηρισίαν, ιίς· τόν Πρωτοβά
θμιο* Καθηγητήν ίχΐ μισόολογικφ κλιμσοχίφ 5 χαταβάλλον- 
τα: άχοίοχαΐ μισίολογιχού κλιμακίου 6.

3. Διά τήν χροαγωγήν ιίς τον έαίμόν. τού Βοηόού Γυ
μνασιάρχου ίχ! μισάολογιχφ χλιμαχίφ 7 άχαιτίϊται ϊςαιτής 
ύχηρισία ιίς τόν βα-ύμόν τού Πρωτοβαόμίου Καόηγητού, ϊξ 
ής τριοτής ίχΐ μισΔολογιχφ χλιμαχίφ 6.

4. Διά τήν χροαγωγήν ιίς τόν βαιόμόν τού Γυμνασίαρχου 
ίχΐ μισ-λολογιχφ χλιμαχίφ 8 άχαιτιίται τριιτής ύχηρισία ιίς 
τόν έαώμόν τού Βοηθού Γυμνασιάρχου ίχ! .μισ&ολογιχφ χλι
μαχίφ 7.

5. Διά τήν χροαγωγήν ιίς τόν βαόμόν τού Αυχιιάρχου ίχΐ 
μιτλολογιχφ χλιμαχίφ 9 άχαιτιίται ίιιτής ύχηρισία ιίς τόν 
ίαύμόν τού Γυμνασιάρχου ίχί μισ4»ολογοχφ χλιμαχίφ 8.

ΆρΔρον 37.

Διιυύυντχί — ’Υ’τςϊιιυΰυνταϊ Σχολιίων — Διϊάσχοντις, 
Καθήκοντα χαί ύχοχριώσιις.

1. Έκαστον Γυμνάσιο* ϊιιυδύνιι Γυμνασιάρχης, ίχαστον 
ϊί Λύκιιον ϊιιυάύνιι Λυχιιάρχης.

2. Τόν Γυμνασιάρχην ή τόν Λιεχιιάρχην, ΐλλιίκοντα, άχόν-

τα ή κωλύομε νον,' άναχληροί ό Ύχοίιιυόυντής, τούτου ϊί 
αχοντος ή κωλυομίνου, έγκατά βαύμο» άνωτιρος χαί ίχί ισο
βαθμίας ό αρχαιότιρος ίχ τών έργανιχώς ύχηριτουντων χαί 
xvjjuwaiuv ιίς τούς Κλάδους ΑΙ ίως xot Α6.

3. Ώς 'Τχοδιιυάυντής τού Γυμνασίου ή τού Λυχιίου ορίζε
ται ίι' άχορασιως τού Γινσχού Έχιόιωρητού Μέσης Έχχα*- 
ϊιύσιως. Προϊσταμίνου τής Έκχαιίωτιικής Πιριριριίας, ό 
χαττ ‘■τόμον άνώτιρος ίχ τών ύχηριτούντων ιίς τά Σχολιία 
τχύτα.^ιρ' όσον ιχη τά χροσόντα χρός χροαγωγήν χατ’ ίχλο- 
γήν, άλλως ό ιχάμινος αστού χατά τήν αρχαιότητα ή τόν 
βαόμόν, ύχό τήν αότήν χρούχό£*σιν.

4. Αυιυύυνταί χαι Τχοίιιυόυνταί Γυμνασίων χαί Λυκείων 
τοχί-μιτούνται αχοχλιιστυχώς ιχ των ανηχοντων ιίς τούς 
Κλάδους ΑΙ ιως χαι Α6. Οι ίχι βαόμω Αυχχιαρχου τού Κλά- 
oou Α ι ιιναι Διιυύυνται Αυχιιων Οΐχοινομιχής χατιυ^ύν- 
σιως, ίνφ οί ίχί 6α-5μώ Γυμνασιάρχου τού αυτού Κλάίου ίχ- 
τίΛουν χρέη ’) χοοιιυιϋνντών τών Οικονομικών Λυχιίων, όχου 
Διιυλυνταί ιιναι Λυχιιάρχαι τών Κλάδων Αί ίως καί Α£.

Ο. Των Προουχων Γυμνάσιων χαι Αυχιιων, τών ίημιουρ— 
γουμινων ιχ τού συνιχιίρτ τού χαρόντος νόμου ίιαχωρισμού 
ιών λιιτουργούντων Π ιιραματικών Σχολιίων τών Πανιτι- 
πημίων, τής Βαρίακιίου ΙΙροτύχου Σχολής, τής Ίωνιϊιίου 
Προτύχου Σχολής Πιιραιώς, τού Ζαννιίου Πιιραματιχού 
Τεχ·/·.«ού Γυμνασίου, τού Γυμνασίου ’Αριστούχων ιι’Ανάόρυ- 
ια», τής Εύαγγιλικής Σχολής Νιας Σμύρνης χαί ,τού Π ρο- 
ιυχου Γυμνασίου Πατρών, ώς χαί τών ίίρινδησομίνων κατ’ 
ίραρμογήν τών ίιατάςιων τής χαρ. 4 τού άριίρου 2ί7 τού χα
ρόντος. ιιναι Διιυύυνταί άντιστοιχως Λυχιιάρχαι τών Κλά- 
ίων ή ΑΙ, ή Α2, ή A3, ή Α4 χαί Γινιχοί Έΐχι^ιωρηταί Μ.Ε. 
χροιρχόμινοι ίχ τών αύτών Κλάίων, ίιανύσαντις, χατ’ ιήιφο- 
ιίρας τάς χίριχτώοτις, ίχιτυχιίς μιταττυχιαιχάς χαιίμγωγι- 
χάς σταιίάς ίν τή άλλώοττή ή ήμιδαχή Uiaio^jiv®; ίιά 
χανιχιστημιαχού τίτλσυ. Έχ τούτων οί Διιυ^υνταί τών Προ- 
τύχων Λυχχίων-.Γινιχοί ΈοΓίΔιωρητ» Μ.Ε. άσχοϋν ίχί τού 
Αυχχιαρχου, Αιοούαντού τού Γυμνασίου, χαί ίχ! τού ϊιδαχτι- 
χού χροσωχιχού τού Γυμνασίου χαΐ τοϋ Αυχιίου χρίη Γινιχοϋ 
Έίχιύοωρητοϋ Μ.Ε- Τά Πρότοχα Γυμνάτια χαι Λύχιια λιι- 
τουργούν όχό ιτήν ίνιαίαν ϊιιύλυνσιν τοδ'Διιυάυντοΰ τοΰ Αυ- 
χχίου Γινιχοϋ Έχιλιωρητοΰ MJE.

6. Οί Διιυνίυνταί τών Π ροτύχων Αιιχιίων, 'τών Λυχιίων 
χαι τών Γυμνασίων άσχούν, χίραν τών ϊιίαχτΓχών, χάι χα- 
όήχσντα ίιοιχητιχά ίχί' τού -εροσωχιχοϋ, ·ίχαχτιχά δΐ ίχ! τής 
όλης λιιτουργιας τού σχολιίου. Ούτοι συντάσσουν Βίϊιχήν 
Έχ-Sioiv ίιά τό ύχ’ αυτούς ίιϊαχτιχόν χροσωχιχόν, ίξαιρίσιι 
τών χιριχτώσιων χωλύματος < συγγχνιίας μίχρι 3ου όαλμού 
χα! όμοιοίαλμίας.

7. ΟΙ Γίμνασιάρχαι -χαΐ ο! Λυχιιάρχαι Διιυδυντα! Σχο- 
λιίων ώς χαί οί νόμιμοι άναχληρωτα! τούτων ίιδάσχουν:

α) Έχ! 12 ώρας ίίϊομαίιαχως ό Γυμνασιάρχης »α! 10 ό 
Λυχιιάρχης, ίρ' όσον αί τάςιις τοΰ Σχολιίου ίίν ίχουν άνα- 
χτυχιόή ιίς τμήματα.

β) ’Ext 1D ώρμς ίόδομαϊιαίως ό Γυμνασιάρχης χαί 8 ό Λυ- 
χπάρχης, ίρ' όσον τό σχολιίον λχιτουργιί μί τμήματα μίχρι

«γ) Kxi 8 έως 10 ώρας ιβόομαόιαίως ο Γυμνασιάρχης και 6 έως 
8 ο Λυκειάρχης εο" όσον το σχολείον λειτουργεί με τμήματα ηλείονα 
των ηέντε και μέχιις εννέα και

δ) εχί 6 έως 8 ώρας ερδομαδιαίως ο Γυμνασιάρχης και 4 εως 6 ο 
Λυκειάρχης, εσ' όσην το σχολείον λειτουργεί με τμήματα ηλείονα 
των εννέα».

(Τα εόάσ. γ' και ο' αντικαταστάθηκαν με το άρ. 4 του Ν. 817/1978).

8. Οί Τχοίιιυύυνταί ίιϊάσχουν ίχί 14—16 ώρας ιόοομυ- 
ίιαίως.

9. /At υχοχριωτιχαι ωραι ίόίαμαίιαχας ίιίασχαλίας τού 
λοιχού ϊιίαχτιχού τοοσωχιχού τών σχολιίων Μ.Ε. ορίζονται 
ώς ακολούθως χατά ίαΔμούς:
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«α) Δια του; έχοντας τον βαθμόν του καθηγητού. ώρα; 21-23.
β) Δια τους έχοντας τον βαθμό- του Α/θμίου Καθηγητού, ώρα; 

19-21.
γ) Δια τους έχοντας τον βαθμόν του Β' Γυμνααιάρχου, ώραι 18- 

19».

(Τα εδάφιά α, β και γ αντικαταστάθηκαν μι το άρθρο 4 του Ν. 
817/1978).

I) Δια τους έχοντας τούς όαύμούς-Γυμνασιάρχου καί Λυ
κειάρχου καί μή άσκοϋντ»; διοίκησιν, ώραι 16—16 καί 14— 
16, άντιστοίχως.

10. Αί έ* ταίς κερικτώσεσι α, γ τής καραγράφαυ 9 τού 
κορόντος άρΔρου υποχρεωτικά! ωραι διδασκαλίας μειοόνται 
κατά πέντε μϊν διά τούς διδάσκοντας εις Πρότυπα καί Πιι- 
ραμκπκά Σχολεία, κατά τρεις δε διά τούς ανήκοντας εις τόν 
Κλάδον Α9 όπου καί άν διδάσκουν.

11. Πρός συμκλήρωσιν τού υποχρεωτικού ώραρ-ιου το δι
δακτικόν προσωπικόν Μ.Ε ύκοχρεούται νά διδάσκη και εις 
άλλα αχολεία Μ.Ε. τής αυτής ή'έτερος κόλεως. Εις κερί- 
κτωσιν διδαακαλίας εις έτερον ,κόλιν ο! διδάσκοντες δικαιούν
ται α) οδοιπορικών εξόδων κατά τάς ουειμένας διατάξεις, β) 
άκσζημιώσεως καΔ’ ώραν διδασκαλίας έκτος έδρας, οριζόμε
νης εις τό ήμισυ τής ύκό τής παραγράφου 13 τοΰ καρόντος 
άρΔρου κροδλεκομένης.

Διά τήν εφαρμογήν τής καρούσης παραγράφου τά λιειτουρ- 
γ&ύνια έντός των κεριριρειών τής τέως Διοικήσεως Πρωτευ- 
ούσης και τού τέως Δήμου Θεσσαλονίκης σχολεία Μ.Ε. Δεω- 
ρςϋνται ώς λειτουργούντα εις μίαν κόλιν.

12. Ή άνάΔεσις τής ώς άνω διδασκαλίας εις έτερα σχο
λεία τής αυτής ή «τέρας ηόλεως γίνεται διά κράξεως τού Γε
νικού ΈκιΔεωρητού Μ.Ε-, εις τήν .άρμοδιάττττα τού όκοίου 
υπάγονται τά σχολεία. .

13. α) Έφ’ όσον εϊς τά Σχολεία Μ.Ε. αί κατά τό έκίση- 
μον κρόγραμμα ώραι διδασκαλίας έκάστου μαδήματος δεν κα
λύπτονται διά τοϋ.ύκοχρι,ωτικοΰ ώράρίου, δόναται νά άνατίΔε- 
ται κροαιρετικώς *ίς τχύς διδάσκοντας διδασκαλία τέραν τού 
υποχρεωτικού ωραρίου καί μέχρι δέκα (10) ώρών «δδομα- 
διαίως εις τό σχολέίον εις τό όκοίον ύκτ^ιετούν ή εϊς ίτερα 
σχολεία τής αύρής ή έτερας κόλεως έκΐ ώριαίφ άντιμισΔίφ.

β) ' Ή άδεια διδασκαλίας εϊς ιδιωτικά Σχολεία ή Φροντι
στήρια δέν -χορηγείται, έάν δέτ καλυφΔών δϊ’ υκερωριοκής δι
δασκαλίας αί άνάγκαι τών δημοσίων σχολείων.

γ) Ή άνάάεσις τής ύκερυιριακής διδασκαλίας γίνεται δΓ ά- 
κοράσεως τού αρμοδίου Γενικού ΈπιΔεωρητού Μ.Ε. μετ’ είσή- 
γησιν τών Διευθυντών τών σχολείων.

δ) Το κοσόν τής άνά διδακτικήν ώραν άντιμιιΔίας ορίζεται 
δία.κοινής ακοράσεως τών Υπουργών ΈΔνικής Παιδείας καί 
θρησκευμάτων χαί Οικονομικών.

14. Τά είοικώτερσ καΔήκοντα τών Λυκειαρχών, Γυμνασιαρ- 
χών; 'ΤποδιευΔυντών καί διδασκόντων ορίζονται δι’ άκοράσεων 
τού 'Τχουργοϋ ΈΔνιχής Παιδείας καί θρησκευμάτων,

«15. Οι εκπαιδευτικό; τη; Μέση; εχπαιδεύαεω; υποχοεούντα; να 
παραμένουν ει; το σχολείον κατά τα; εργασίμου; ημέρα;, εκτό; των 
ωρών διδασκαλία;, κα; δια προσφοράν άλλων υπηρεσιών συνδεόμε
νων προ; το εν γένε; εκπαιδευτικόν έργον, ω; η συμμετοχή εις τα; 
συνεδριάσει; των διδασκόντων, εις εκδομά; και εορταστικά;, αθλητι
κά; και πολιτιστικά; εκδηλώσει;, η ενημέρωσι; των γονέων κα: κη
δεμόνων, η τήρησι; των βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεσι; διοι
κητικών εργασιών αυτού, κατά τα οριζόμενα ota των εν παρ. 14 
αποφάσεων. Έκαστο; εκπαιδευτικό; υποχρεούτα: να παοαμένη ει; 
το σχολείον. πέραν των ωρών διδασκαλία;, εφ' όσον έχει ανατεθή εις 
αυτόν υπό του Διευθυντού του η εκτέλεσις συγκεκριμένων εργασιών 
κα; πάντω; ουχ; πλέον του πενταώρου ημερησίω; εν συνόλω».

Η παρ. 15 προστέθηκε με το άρθρο 5 Ν. 817/1978.

ΚΕΦΑΛΑ10Ν ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ 

Εποπτικόν Προσωπικόν Μ.Ε.

Το άρθρο 38 καταργήθηκε με το Ν. 1232'82.

Άρθρο 39—10.

(Καταργήθηκαν από την παρ. 1 άρθρ. 4 3 Νόμ. 3304/1982. ΦΕΚ Α 
144).

ΆρΔρον 41.

Άνώτεραι ’Εκπαιδευτικοί Περιφέρειας Μ.Ε.
Π ροίστάμενοι.

1. Ή Χώρα διαιρείται εις 15 Άνωτέρας ’Εκπαιδευτικά; 
Περιφέρειας Μ.Ε.

2. Έκαστης Άνωτέρας Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μ.Ε. 
προίσταται Επόπτης Μ.Ε.

Τά όρια έκάστης Άνωτέρας Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Μ.Ε, ή αί εις αύτή/ υπαγόμενοι Εκπαιδευτικοί Περιφέ
ρεια! Μ.Ε. χα! ή έδρα αυτής, ορίζονται δί’ άποφοσεων τού 
Τχουργοϋ ΈΔνιχής Παιδείας κα! θρησκευμάτων.

4. Τόν Επόπτην Μ.Ε. έλλείκοντα, άπαντα ή κωλυόμενον 
άναπληροί ο άρχαιότερος τών εν τή έδρα του ϊπτηρετούντων 
Γενικός Επιθεωρητής Μ.Ε

'ΑρΔρον 42.

Έκόκται Μ.Ε

1. Συνιστώνται δέκα έττά (17) Δέσεις Έτοκτών Μ.Ε επί 
μισύολσγικφ κλιμακίψ 11, κατανεμόμεναι ώς άχολούΔως :

α) ’Εκ >τού Κλάδου ΑΙ Δέσεις 2
β) Έχ τού Κλάδου Α2 » 7
γ) Έκ τού Κλάδου A3 υ 3
δ) Έκ τού Κλάδου Ά4 υ 3
ε) Έκ των Κλάδων Α5 καί Α6 u 1

on) Έκ τον Κλάδου AS » 1

Μία τών ώς άνω Δέσεων είναι Δέσις Γενεκοϋ ΔιευΔυντού 
Γενικής Έκκαιδεύοεως ή Προϊσταμένου τής καρά τή αυτή 
Γενική ΔιευΔύνσει Τκηρεσίας Έκχαεδεύσεως τής Κεντρικής 
Ττηρεσίας τού Υπουργείου ΈΔνηεής Παιδείας και θρη
σκευμάτων, ή δέ Δέσις τού Κλάδου ΑΒ είναι Δέσις ΔιευδεΛ- 
τοϋ τής ΈΔνιχής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής.

2. Οι Έκόκται Μ.Ε είναι διοικητικοί. καί . πειΔαρχικο! 
κροϊστιήιενοι τού εις τήν δικαιοδοσίαν των ύκαγομένου διδα
κτικού κα! «καπνικού κροσωκ.κού Μ.Ε Ούτοι συντάσσουν έη- 
Δέσεις ούσιαστικών κροσόντων δι’ άχόντας τούς εις αυτούς· 
ύκτγομένους Γενικούς ’ΒκιΔεωρητάς Μ.Ε, καΔοδηγούν αί^ 
τούς εις τά εποπτικά των έργα, ομμδάλλσυν εις τήν έκ! έκι- 
στημονικής δέσεως όργάνωσιν τών Π ροτνκων Σχολείων τής 
Περιφέρειας των καί συντονίζουν καί καρακολουΔοϊλ τό ·έρ- 
γον έπιμορφώσεως τού διδακτικού κροσωκικού.

3. Τά καΔήκοντα καί αί αρμοδιότητες τών ’Εποπτών Μ.Ε. 
ορίζοντα: είδικώτερον διά Π. Δ/τωγ, έκδιδομένων κροτάσει 
τού ’Τκουργού ΈΔνικής 'Παιδείας και θρησκευμάτων.

4. Εις Έκόκτην Μ.Ε κρ'οάγχται ’Γενικός ΈχιΔεωρητής 
Μ.Ε μετά διετή ύκηρεσιary εις τόν δαΔμόν τού Γενικού Έκι- 
Δεωρητοϋ Μ.Ε

5. Αί υφιστάμενοι κατά τήν έναρξιν τής ισχύος . τού κο- 
ρόντος Δέσεις, είτε όργανικαί είτε κροσωριναί όργανικαί κατά 
τάς διατάξεις το* Κ.Δ. 76/1Θ74, Γενικών ’ΕκιΔεωρητών 
Μ.Ε. καί ’Αναπληρωτών Γενικών ΕκιΔεωρητών ΜΕ. εκ! 
δαΔμιρ 1φ κατταργούνται.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

'•ΑρΔρον 43.

Τκηρεσιακά καί Πεώαρχικά .Συμόούλια.

1. Διά Π. Δ/τος έφ’ άπαξ έκδιδομένου έντός διμήνου άκό 
τής ένάρξεως ισχύος τού καρόντος τή κροτάσει τών 'Τκουρ-
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’Εδνιχής Π<ηδείας χαί θρησκευμάτων χαί Προεδρίας 
τής Κυβερνήσεως χαδορίζσνται: a) ή εξ ίχιχαίδευτιχών λει
τουργών έν ένεργεια- συνδεσις των χεντριχών χαί χεσιφερεχα- 
χων ύχηρεσ ιαχών χαί χε-ιδ-αρχιχών Συμβούλιων χροσωχιχοΰ 
τής Γενιχής 'Εχχαιδεύσεως, β) ή δηπεία τών μελών αυτών, 

2ί αρμοδιότητες 2ύτών έχΐ δεμάτων χαταστασεως χροσω- 
τιχολ δ) τα τής όργανωσεως xat λειτουργίας των χαί ε) χάν 
συναφές ττρός τα Συαόούλια ταότα δέμα.

2. Τών Συμβουλίων τούτων μετέχει αιρετός έχχρόσωχος 
τών αντίστοιχων χρωτοβαδμίων ή δευτεροβαθμίων Έύνώσεων 
τού χρασωχ:χού τής Γενιχής 'Βχχχιδεΰσεως, έχλεγρμενος 
μετά τού άναχληρωτοΰ του χατά τά όρισδ-ησόμενα διά τού έχ- 
ίοδησομένου χατά τήν .χαράγραφον 1 τού χαρόντος άρδρου 
Π. Α/'τος.

Εις τούς έχλεγομένους αιρετούς έχχροσώχους τών 'Ενώ
σεων τού χροσωχιχοΰ τής Γενιχής Έτχχαιδεύσεως χαί τούς 
άνατληρωτάς αύτών ότχ-σνέμεται, διά χράξεως τού 'Τχουργού 
Εδνιχής Παιδείας χα! θρησκευμάτων δημοσιευόμενης εις 

τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνησεως χαί έφ’ όσον χρόνον διαρ- 
χει ή δητεία· των. ό τροσήχων διά τήν χλήρη άσχησιν τών 
χαδηχόντων των ώς μελών τών Συμβουλίων βαδμός. άνευ 
ίιχαιώματος λήψεως τών όεχοδοχών τών άντιστοιχουσών εις 
τόν άχονεμόμενον 6αδμόγ.

3. ΓΒχδιδομένου τού χατά τήν χαράγραφον 1 τού χαροντος 
άρδρου Π. Δ/τος χαϊ συγχροτουμένων τών ύχ’ αύτού σιχττα- 
δησαμένων Συμβουλίων, χαύουν λειτουργούν τα- τα ήδη ύφιστά- 
μενα Συμβούλια.

4. Μέχρι τής έχλογής. ή έν αδυναμία έχλογής · ή έν χαδυ- 
στερήσει έχλογής τών έν χαραγρ-άοω 2 τού χαρόντος άρδρου 
αιρετών μελών τών Συμβουλίων, ταύτα συντίδενταχ νομίμως 
μετεχάντων, ώς αιρετών έχχροσώχων. μελών τών Β/.δμίων 
χαί Α/δμίων Ενώσεων, ιίχονεμουμένου χαί αύττοίς, χατά τά 
έν χαρ. 2 τού χαρόντος άρδρου οριζόμενα, τού χροσήχοντος 
βαδμοΰ.

5. Διά χοινών άχοφάσεων τών 'Τχουργών Έδνιχής Παι
δείας χαί θρησκευμάτων χα! Οικονομικών ορίζεται ή χεττα- 
ιίλητέα άχοζημίωσις εις τά μέλη, είσηγητάς xa! γραμματείς 
τών χερί ών τέ χαρόν άρδρον Συμβουλίων.

Άρδρον 44.

Διορισμοί διδαχτιχοϋ χροσωχιχοΰ Δ.Ε.

1. Οί διορισμοί τοΰ διδαχτιχοϋ προσωπικού Δημοτιχής Έχ- 
ταιοεόσεως ένεργοΰνται ύχό τού 'Τχουργού Έδντχής Παι
δείας χα! θρησχευμάτων δΓ αποφάσεων αύτοϋ βάσει ετησίων 
χινάχων συντασσομένων χαδ' ήμεραλογιαχόν έτος, εις τούς 
όχοίους περιλαμβάνονται άχαντες οί ύχοόαλόντες εις τά Γρα- 
ρεϊα τών Έχ'.δεωρητών Δ.Ε. εντός τού αύτίϋ έτους αιτήσεις 
διορισμού χατά σειράν έςαγομίνην έχ τοΰ βαδμοΰ τοΰ χτυχίου 
των. ’Επί ίσοβαδμούντων ή σειρά χροσδιορίζεται έχ τής χρο
νολογίας υποβολής τών αιτήσεων των εις τόν ’Βχιδεωρη 
τήν Δ.Ε.

2. Αί αιτήσεις χρός διορισμόν υποβάλλονται μετά χλήρων 
διχαιολογητιχών εις τούς χατά τόχους αρμοδίους Έπιδεωρη- 
τάς Δ.Ε.,. οίτινες, ρλέγχοντες τό νομότυχον χαί τήν χληρό- 
"τ,τα τών διχαιολογητιχών, αποστέλλουν ταύτας αμελλητί εις 
τήν Κμτριχήί 'Υπηρεσίαν τού 'Τχουργείου.

3. Κατά τήν χτ:αρ·τισιν τοΰ πίναχος προτάσσονται ύχσχρεω- 
τιχώς, ανεξαρτήτως βαδμοΰ χτυχίου, τά τέχνα τών χατά τήν 
έννοιαν τών ΐσχυουσών διατάξεων -ύυμάτων χαί αναπτήρων χο- 
Λμιου ώς χαί άναχήρων είρηνιχής χεριόδου, είτα δε τά τέχνα 
χολυτέχνων. Οί οϋτω χροτασσόμενοι χατατάσσονται μεταξύ 
των χατά σειράν έξαγομένην έχ τοΰ βαδμοΰ τοΰ χτυχίου των

4. Ή σειρά άρχαιότητος τών διορκζομένων χαδορίζεται βά
σει τοΰ βαδμοΰ τοΰ χτυχίου χαί, έχΐ ίσοβαδαούντων, ώς ορί
ζεται έν τώ τελευοαίω έίαφίψ τής χαραγράσου 1 τοΰ χαρόντος 
άρδρου.

5. Δεν δύυανται νά υποβάλουν αίτησαν διορισμού οί μή «τφι- 
χληρώσαντες το 2ΐον έτος τής ήλιχιας των ώς χαί οί συμ- 
χληρώσαντες χατά τήν χρονολογίαν ύχοβολής τής αίτήσεως 
βίς τά αρμόδια Γρββεία τών Εύχίδεωσήσεων τό το+ακοστον 
χέμχτον έτος τής ήλιχίας των. Κατ’ έξαίρεσιν γίνονται δε
χτά! αιτήσεις διορισμού α) ύχερβάντων χατά τήν αυτήν χρ> 
νολογίαν τό τριακοστον χέμχτον έτος τής ήλιχίας των χα; χε- 
χτημάνων χενταετή τουλάχιστον ύχηρεσίαν είτε έχχαιδευτιχοϋ 
εις δημόσια ή εις ιδιωτιχά σχολεία είτε χληριχοϋ χαί β) ύχο- 
ψηρίων διά ύέσεις τβϋ Κλάδου Νηχιαγωγών, συμχληρευσασών 
το 18ον έτος τής ήλιχίας των. Κατά χάσαν χερίχτωσιν ού- 
δείς δύναται νά διορισύή, έφ’ όσον συνεχλήρωσε τό τεσσοφαχο- 
στόν χέμχτον έτος τής ήλιχίας του χοττά τόν χρόνον τοΰ διο
ρισμού.

6. ΟΙ διοριζόμενοι χαί μη άχοδεχόμενοι τόν διορισμόν ή οί 
χαραιτούμενοι έντος έτους άτχ τής δημοσιεύσεως τής χέρι 
διορισμού των χράξεως, δέν έχουν διχαίωμα ύχοβολής νέας 
αίτήσεως χρός διορισμόν χρό τής χαρελεύσεως χλήρους διε
τίας άχό τής δημοσιεύσεως τής χερί διορισμού ή αποδοχής 
τής χαραιτήσεώς των, άντιστοίχως, χράξεως. Αιτήσεις ύχο- 
βαλλόμεναι χατά χαράόασιν τοΰ όρου τούτου δέν λαμβάνονται 
ύχ’ όψιν.

7. Αί διατάξεις τοΰ εδαφίου γ' τής χαρ. 2 του άρύρου *2 
τοΰ ΝΑ. ΘΘ5/1970 «χερί Έχχαιδεύσεως ‘Ελληνοχαίδων Έ- 
ξωτεριχοΰ» διατηρούνται έν ίσχύι.

8. Ή κατοχή -δέσεως έχχαιδευτιχοϋ έν τή δημοσία έχχαι- 
οεύσει εις άλλην χώραν άχοτελεί χώλυμα διορισμού εις δέ- 
σιν διδαχτιχοϋ χροσωχιχοΰ Δ.Ε. έν Έλλάδι.

9. Διά Π. Λ/των. έχδιδομένων χροτάσει τοΰ 'Τχουργού 
Έδνιχής^ Παιδείας χαί θρησχευμάτων, χαδορίζονται είδιχώ- 
τερον τά τοΰ διορισμού τού διδαχτιχοϋ χροσωχιχοΰ τής Δημο- 
τιχής ’Βχσταιδεύσεως.

Άρδρον 45.

Διορισμοί διδαχτιχοϋ χροσωτιχοΰ Μ.Ε.

1. Οί διορισμοί τοΰ διδαχτιχοϋ χροσωχιχοΰ Μ.Ε. ένεργοΰνται 
ύχό τοΰ 'Τχουργού Εδνιχής Παιδείας χαί θρησχευμάτων δι’ 
άχοφάσεων αυτού χατόχιν αίτήσεως τών ενδιαφερομένων.

2. Αί αιτήσεις χρός διορισμόν ύχοόάλλονται μετά χλήρων 
διχαιολογητιχών χρός τούς Γενιχούς ‘Βχιδεωρητάς ΜΣ . 
προϊσταμένους Έχχαιδευτιχών Περιφερειών, οίτινες, έλέγ- 
χοντες τό νομότυχον χαί τήν χληρότητσ τών διχαιολογητι- 
χών, άχοστέλλουν ταύτας- αμελλητί εις τήν Κεντριχήν 'Ττη- 
ρχσίαν τοΰ 'Τχουργείου.

3. Ή άρμοδία 'Τχηρεσία χαραλαμβάναυσα τάς αιτήσεις χα- 
ταρτίζει ετησίους χινο-χας χαιδ’ ήμερολογιαχόχ· έτος διορι- 
στέων χατά ^τύλάίον βάσει σειράς χροχυχτούσης έχ τής χρο
νολογίας ύχοβολής τής αίτήσεως των εις τόν Γενιχόν Έχι- 
δεωρητήν MJ£.. χροτάσσουσα ύχοχρεωτιχώς τά τέχνα τών 
χατά τήν- έννοιαν τών ίσχυουσών διατάξεων δυμάτων χαί άνσ- 
χήρων χού.έμου, ώς χα! άναχήρων είρηνιχής χεριόδου, εϊτα 
δε τά τέχνα χολυτέχνων. Οί οΰτω χρστασσάυενοι χατατάσσον- 
τα: μεταξύ των χατά σειράν έξαγομένην έχ τοΰ άριδμοϋχρω- 
τοηόλλου τής Κεντρικής 'Τχηρεσίας τοΰ 'Τχουργείου.

4. Βάσει τέϋτν χατά τήν χροηιγουμένην χαρ άγροεφον 3 %α- 
τοερηζεωνοίΫ χενάχωιν, ίνβργούτνται έχάστοτε οί διορισμοί.

5. Ή στιρκά όκχαιότητο; τών ϊιοριζεμένων χαδορίζετ-ο: έχ 
τοΰ χαρχαχττρισμού τού βαδμοϋ τού πττκτ/Λν χαί έχΐ ίσοβαδμού-^ 
των ίχ τού άμυδμοΰ χιρωττοχόλιλου τής Κχντροχής 'Τ-χηρεσίά;; 
τού 'Τσσουργχέου.

6. Δέν δύνανται νά ύχοβάλουν αίτητιν διορισμού οί συμχλη- 
ρώσαντε-ς χατά τήν χρονολογίαν ύχοβολής τής αίτήσεως εις 
τά αρμόδιο Προντεία τών ΤύχταιΑευτσχών Περιφβοβιών Μ.Ε. 
τό τιπσάρβχοστόν έτος τής ήλιχίας των. Κατ’ έξαίρεστν γί- 
νοτνται ιδιχταί αίτήχεις διορισμού ύιοερ-βάντων χατά τήν ούτήν 
χρονολογίαν τό ήριον τούτο χαί χειχγημένων χενταετή τοιιλά- 
χεστσν ύττρεσίον εις δημόσια ή ίδοωτιχά σχολεία. Κατά χά
σαν χερήστωοΊν ούδεές δύνοται νά διορισδή, έφ’ όσον οονεχλη-
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f+jCH. τό τεσίΜΚ-πκαΤΤον οεέμττον έτος τής ηλικίας του tana 
Toy χρονσ. τβύ βροριομοΰ.

7. Oi δκ^ζόμενο: dux: μη αποδεχόμενοι toy διορισμόν η οι 
x^ajx» Trajj ι^γγ~ι όντός tmi; dtxt τής δτμασιεύσκως τής πεε. 
διορισμού των πράξεως. Sev έχουν δικαίωμα ίιποδολής νέας 
αΐτήσιως προς -διοοεσμόν. προ τής ιοαβοελεύσεως πλήρους διε
τίας άεπό τής δημασιεύσεως τής τερέ διοεισμβύ ή -αποδοχής 
τής παρεπτήσεώς των. άν-τιστοίχως. σοράξβως. Αιτήσεις όκο- 
δαλλέμρναι χ/ατά παράδασιιν τού όρου τούτου δεν λαμδάνοντ-αι 
όπ’ δΦ*.

8. Αί παρ. 7 καί 8 τοΰ άρθρου 44 τού παρόντος εφαρμόζον
ται καί ·έν προκειμένψ.

9. Αϊ διατάξεις τών πταροτγράφονν 1 ίως 8 τοΰ παρόντος 
δεν έροβρμόζαντβ. πραχειμενης πληρώσεως, διά ίιορεομιαΰ. κε
νών ύεοεων τοΰ Κλάδου All Μουσικών. Ή πλήρωσ;ς τών 
ΰέσεον τούτων ενορηχιτοβ κατόπιν δυαγωνίσμοΰ xjck κατά τά 
ειδικώτερσι όφχσδησόμενα δι’ άποφάσεως τοΰ 'Τπουργοΰ Έ- 
δνικής Παιδείας ιχά Θρησκευμάτων.

10. Διά Πρ. Δ/tow, έκδιδομένων τή προτάσεχ τοΰ 'Τπουρ- 
γοΰ Έδνιχής Παιδείας χα! Θρησκευμάτων, ιχαδορίζονται εί- 
διχώτερον τά τοΰ διορισμού τού διδακτικού προσωπικού Μέσης 
ΤίΚπαε&εύσεως.

Άράρον 46.

Άνο&ιμρισμάς.

’Αναδιοριαμός διδακτικού προσωπικού Μέσης χαΐ Δτμοτι- 
χής 'Βχχαώεύσεως επιτρέπεται μόνον χατά τάς διατάξεις τοΰ 
άρθρου 36 τοΰ Ν. 1811/19511 «περί Κωδικός καταστάετεως 
τών δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων)).

'Αρόρον 47.

Τοποθετήσεις διοριζόμενων.

1. Οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικό; Δημοτικής χα! Μέσης 
’βχκαιδεύσεως τιόενται «ΐς τήν διάάεσιν τών όμμοδίων χατά 
περίπτωσιν Έτι-δεωρητών Δ.Ε. χα! Γενικών Επιθεωρητών 
Μ.Ε., οίτινες τοπο&ετοΰν τούτους προσωρινώς εις σκολεία τής 
διχαιοδοσίας των μέχρι λήξεως τοΰ σχολιχοό έτους τοΰ διορι
σμού των. Οότοι μετά ταύτα τοποθετούνται όριστιχώς χατά 
τάς γενιχάς μεταθέσεις εις σχολεία τής Περιφέρειας εις ήν 
διετεόησαν, εξαιρέσει των εκπαιδευτικών Δ.Ε.. οίτινες τοπο
θετούνται εις Σχολεία τοΰ Νομού εις ον υπάγεται διοιχητικώς 
ή Περιφέρεια εί^ ην διωρίσδησαη.

2. Λεν επιτρέπεται η τοποθέτησις διοριζόμενων εις σχολεία των 
νομών Αττικής και θεά'"νίκης. Κατ' εςαίρεσιν και εφ' όαον αί κεναί 
θεσεες των σχολείων τούτων, δεν δύναται να πληρωθούν δια μεταθέ- 
σεως εκπαιοευτικών. ελλείψει αιτήσεων ενδιαφερομένων. είναι επι
τρεπτή η τοποθέτησις δωριζομένων εις σχολεία του Νομού Αττικής, 
κείμενα εκτός της περιφέρειας τέως Λιοικήσεως Πρωτευούσης. ως 
και εις σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης, κείμενα εκτός της πεοισε- 
ρειας του τέως Λήμου Θεσσαλονίκης.
(Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το αρ. 3 του Ν. 8ΠΊ978).
/ 3. Τα των ηριτηρίων τής τοποδετήοεως τών wriUnp.^.^· 
νων εχτσαιδνκτχχών λειτουργών τής Δτμστιχής χαΐ Μέσης Του 
παιδεύσεως χβδορίζοτται εέδικώτερον διά Πρ. Δ/των, έχδι- 
δομινων ποοτασε. τοΰ Υπουργού ‘Βόντχής Παιδείας χαΐ 6ετ>
~~"ήττΐ

ΑναπΫ.ηρωταύ

Άρθρο 48.

1. Σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών Λημοτικης και Μέσης 
Εκπαίδευσης από τα σχολεία για κάθε αιτία, καθώς και για την αντι
μετώπιση έκτακτων αναγκών λειτουργίας των σχολείων της Γενικής 
Εκπαίδευσης, που δημιουργούντα; κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους, προσλαμβάνονται με αίτησή τους προσωρινοί αναπληρωτές με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από τους υποβαλόντες αίτηση διο
ρισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.

2. Η πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται με πράξη 
των αρμόδιων Λιευθυντών Μέσης ή Λημοτικής Εκπαίδευσης μετά 
από πρόταση των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβου

λίων. Στις περιπτώσεις υποβολής περισσότερον αιτήσεων για τις ίδιες 
θέσεις τηρείται η σειρά υποβολής αιτήσεων διορισμού σε θεσεις μόνι
μων εκπαιδευτικών. Η απόλυση των προσωρινών αναπληρωτών γί
νεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους και χωρίς καμία 
αποζημίωση.

3. Στους προσωρινούς αναπληρωτές καταβάλλονται οι αποδοχές 
που αντιστοιχούν στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του εισαγωγι
κού βαθμού του κλάδου τους καθώς και επιδόματα εορτών κατα τα 
οριζόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Οι σχετικές πιστώσεις για την πληρωμή των δαπανών αυτών εγ- 
γραφοντα; στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και θρησκευμάτων.
(Το άρθρο 48 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. ί άρ. 28 
του Ν. 1304/82).

Άρδρον 49.

Μάτόαλογυχα Κλιμάκια.

1. 
χι α

Τά διά τού παρόντος ιατύιειυουμενα μίισόολογιαυά κλιμά- 
(Μ.Κ.) είναι ένδεκα (1—11).

• 2. Ή αντιστοιχία τούτο* πρός τήν χατά τό Ν.Δ. 651/1970 
ίσχύαυσαν διαδάόμισιν,-έξ-αιρεσει τών ύπ’ άριόμόν 9 χαΐ-10, 
ορίζεται ώς άκαλαύδως:

Μισδολογιχα Κλιμάκια

11
το

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Βαόμοΐ Ν.Δ. 651/70 
χάι Ν. 1811/51 

1

2
3
4
5
6
7
8 
9

3. Εις έκαστον τών ϊιά τοΰ παρόντος χαδιερουμένων μ,ι- 
σ-δολογιχών κλιμακίων αντιστοιχεί ώς δασικός μισόός έ έχά 
στοτε οριζόμενες δια τους αντιστοίχους τών κλιμακίων δα- 
■δμούς. Ώς δασικός μισόός τοΰ μισύολογιχοΰ κλιμακίου 9 
ορίζεται ό δασικός μισ-ύός τοΰ μισίο’/.ογιχοΰ κλιμακίου 8 
προσηυξημένος κατά 15%. τοΰ δέ μισόολογιχοϋ κλιμακίου 10 
ό δασικός μισόός τοΰ μισόολογικοΰ κλιμακίου προσηυξη
μένος χατά 25%.

4. Αί άποδοχαϊ α) τών· Νηπιαγωγών έπι μισ-δολογιχοίς 
κ.λιμακίοις 3 χαΐ 4, β) τών Νηπιαγωγών Α' έπι μισδε- 
λογιχώ κλιμάκιο) 6, γ) τών Διδασκάλων έπ! μισόολογιχοίς 
κλιμαχιοις 3 χαΐ 4, δ) τών Διδασκάλων Α' έπ! μισόολογι- 
χώ χλιμαχίφ 6, ε) τών Καόηγητών τών Κλάδων ΑΙ—Α8 
έπι μισδολογιχώ χύ.ιμαχίω 4, στ) τών Καόηγητών τών Κλά
δων Α9—ΑΙ 4 έπ! μισόολσγίχοϊς κλιμαχιοις 3 χα! 4 χα: ζ) 
τών Π ρωτοδαύμίων Κα-ύηγητών έπ! μισόολογιχώ χλιμακίιρ 
6, χαταδάλλονται άνευ χρίσεως άτπό τής συμπληρώσεως τοΰ 
άπαιτουμένου εις το προτργούμενον μισόολογιχόν χλιμάχιον 
χρόνου υπηρεσίας, κατόπιν πράξεως τ&ϋ 'Τπουργοΰ ’Εώνιχής 
Π αιδείας χα! Θρησκευμάτων ή τοΰ υπό τούτου έξουσιοέοτου- 
μένου οργάνου, έφ’ όσον έκ τών έτησίων έκ-ύέσεων ouctam- 
χώγ προσόντων προκύπτει ότι ή υπηρεσία τοΰ εκπαιδευτικού 
ή ριανυΔείσα εις τό προηγούμενον . μισόολογιχόν χλιμάχιον 
ειιαι εύδόχιμος.

5. Ώς μή ,εύδοκίμω.ς ύπηρετοΰντες άεωροΰνται οι χρινό- 
μενοι ώς μή προακτέοι χατά τά έν παρσγραφω 4 τοΰ άρόρου 
61 τοΰ παρόντφς όριζόμεναν

6. Εις ην περιπτουσιν ό εκπαιδευτικός χρίνεααι ώς μή εύ- 
δοχίμως υπηρετών, ό άπαιτούμενος δια την χαταδολήν τοΰ 
έπομένου μισύολογικοΰ κλιμακίου χρόνος προσαυξάνεται κατά 
τό διάστημα κατά τό όποιον έχρίόη ώς μή ευδόκιμος ή υπη
ρεσία του.

7. Αί άποοοχαί σ’, αντιστοιχούσαι εις τά μισδολογιχά χλι-



υ,ακια 5. 7, 8, 9, 10 καί 11 καταβάΛλονται άπό τής χροαγω- 
γης τών εκπαιδευτικών εις τους αντιστοίχους βαδαούς, ρυλατ- 
τουεντ,ς τής ισχύος τής rap. 7 του αρδρου 14 χαΐ τής χαρ. 
" "1 αρδρου 7 του χαρόντος.

.S Ή καχα τήν Tap. 3 τού τιράντες όίρδρ-αυ όριζαμένη 
άντιστοιχι-α βασικών μισδών των μισδολογικών κλιμακίων 
χ.σ: τών αντίστοιχων τρός χά μισδολογικά κλιμάκια βαύαών 
ίνν*τ*: να μμταβάλληται.

"Αδρόν 50.
Προσαύξησις επιδόματος εύίοχίμου παραμονής.

ί. Ό βασικός μισδός ό οριζόμενος διά τά μισδολογικά κλι
μάκιά 1—8 χροσαυξάνεται χατά τάς έχάστοτε χειμένας .Δια
τάξεις χερί χροσαυξήσεως έχιδόματος εύδοκίμου παραμονής
I τριετιών).

2. Ό βασικός μισδός ό οριζόμενος διά τά μισδολογικά χλι- 
ϊΏμ 9—11 προσαυξάνεται Βιά τού ώς άνω έχιδόματος άνά

ο. Ό χρόνος ό διανυδείς εις Ελληνικά Σχολεία τής Κύ- 
t.z'.j. εντεταγμενα εις τήν εκπαιδευτικήν όργάνωσιν τού ανε
ξάρτητου Κυπριακού Κράτους .χαί ο χρόνος έχπαιόευτικής 
υπηρεσίας έ λογιζόμενος ώς συντάξιμος άκ τεΰ δημοσίου τα
μείου, ώς χαΐ ό διανυδείς ύπό τών προσληρόέντων ύπό Συλ
λογών ή Επιτροπών Γονέων χαΐ Κηδεμόνων, υπολογίζεται 
Ιιι τη.ν άτενομήν τού έν χαραγράρω I τού χάροντες άρδροο 
επιδόματος.

4. Διά τήν έραρμσγήν χα! μόνον τών Διατάξεων τεΰ Ν.Α. 
807/1071 χρός άτενομήν χροσαυξήσεως επιδόματος εύδοκί
μου τζραμενής (τριετιών) εις τά μέλη τού Κέντρου Έχχχι- 

' .ν Μελετών καί Έχιμορρώσεως λογίζονται ώς χρό
νος έχηρεσίας άταιτοέμενος χρος όιορισμόν διά μέν τούς Συμ
βούλους Α' οχτώ έτη, διά δε τούς Συμβούλους Έ', τούς Ειδι
κούς Συαβούλους χαρά τω 'Κ.Β.ΜΈ. καί τούς Εισηγητές 
χέντε έτη.

Άρδρον 5(1.

Λοιχά επιδόματα.

1. Ή χροσαύξησις έχιδόματος χολεετοΰς ύχηρεσίας, χατα- 
βαλλομένη χατά τάς έχάττοτε ίσχυοόσας διατάξεις, υπολογί
ζεται επί τού βασικού μισδού τού χατά περίπςωσιν μιτδολογι- 
χού κλιμακίου.

2. Πάντα τά λοιχά καταβαλλόμενα εις τούς διεχομένοος 
νχο τού χαρόντος έχχαιδευτιχούς έχιδόματα έξαχολουδοΰν 
καταβαλλόμενα χατά τάς χερί αύτών ίσχυοόσας διονάξεις.

3. Ώς βασικός μισδός νοείται χάντοτε ό δασικός μισδός 
τού μισδολογιχού χλιμαχίοο.

4. Εις διδασκάλους όχηρετούντας εις μυνοδέσια σχολεία 
καταβάλλεται μηνιαίως άχοζημίωσις έχ δραχμών 1.000 καί 
δ: έκαστον μήνα τοό διδακτικού ιτοος, συνεντελλομίνη διά τών 
καταστάσεων ηληρωμής τών ταχτικών άχεδοχών αύτών.

5. Ή άληδής έννοια τής χεριχτώσεως α' τής χορ. 1 τού 
άρδροο 4 τού Ν. 186/1975 είναι ότι οί Σύμβουλοι Α’ τού 
~}ή-Ε.Μ.Β. λαμβάνουν τάς άχοδοχάς ταχτικού χαδηγητού τών 
Άνωτάτων Εκπαιδευτικών 'ίδρυμάτων μετά τών χάσης ρύ
σεως χροσαεξήσεων καί ϊχιδομάτων. Εις τούς Συμβούλους 
•Β' τού KJ3.ME. χαί τούς Ειδικούς Συμβούλους χαρ’ αύτώ 
καταβάλλονται καί τά εις τούς εντεταλμένους Ύ-ρηγητάς 
τών Άνωτάτων Έκχαιδεο-τικών 'Ιδρυμάτων καταβαλλόμενα 
έχάστοτε χάσης ρύσεως έχιδόματα, εις δέ τούς είσηγητάς 
τού Κ.Ε.Μ.Ε. χαΐ τό έχάστοτε καταβαλλόμενοι εις τούς 
Εχιμελητάς τών Άνωτάτων Έκταιδευτικών 'Ιδρυμάτων 

ερευνητικόν έχίδομα.

Άρδρον 52.

"Άχοζημίωσις δι’ εκτέλεση· ύχηρεσίας.

1. Διά τήν καταβολήν ήμερησίας έχτός έδρας,άποζημιώσεως 
χαί οδοιπορικών εξόδων εις τούς μετακινουμένοος ' έχ τοΰ 
εχοχτιχού καί διδακτικού χροσωχιχού τής Γενικής Έκχαι-

δευσεως χρός έχτελεσιν ύχηρεσίας, έγγράρονται αί άναγχαι- 
ούσαι πιστώσεις εις τον Προύχολογισμόν Εξόδων τού 'Yxoue- 
γείου ‘Βδνιχής Παιδείας χαΐ Θρησκευμάτων. "Οδοιπορικών 
έξόόων δικαιούνται χαΐ οί διδάσκαλοι τών σχολείων, τών όχοι- 
ων ή έδρα έχοχιαχώς μετακινείται.

2. Εις τούς έν άσδρω 13 τού Ν.Δ. 65/t973 «χερί δασιανών 
κινήσεως τών ταχτικών χολιτιχών δημοσίων ύχαλλή/.ων» δια- 
λαμόανοοενοος υπαλλήλους χεριλαμβάνονται δεωρουμενοι τε- 
λοΰντες έν διατεταγμένη ύχηρεσια χα! οί ύχύ τού χαρόν
τος νόμου διεχόμενοι έχχαιδευτιχο: λειτουργοί διά τήν συνοδείαν 
μαδητών εις σχολικάς έκδρομας, έγγραρομενων σχετικών χι- 
στώσεων εις τόν χροϋχολογισμόν τοΰ 'Τχουργείου Έδνικής 
Π αιδείας χαί Θρησκευμάτων διά την χάλυψιν τής δαχάνης 
κινήσεως αυτών. Έν διατεταγμένη ωσαύτως ύχηρεσια τελούν 
οί ώς άνω έχχαιδευτιχο! διά τήν συνοδεία·/ μαδητών εις 
σχολικούς χεριχάτους.

"Άρδρον 53.

'Τχηρεσιαχά στοιχεία.

1. Τά τού συστήματος τηρήσεως τών στοιχείων χερί τής 
ατομικής, οικογενειακής, περιουσιακής καί υπηρεσιακής έν 
γίνει καταστάσεως τού ύπό τού χαρόντος Νόμου διεχομένου 
χροσωτικοΰ, τά τών πινάκων άρχαιότητος (επετηρίδων) αυ
τού καί τών κατ’ αϊτών ύποβαλλομένων ενστάσεων, κανονίζον
ται διά Πρ. Δ/των, έκ.διδομένων χροτάσει τών 'Υπουργών 
ΙΕδνικής Παιδείας χαί Θρησκευμάτων καί Προοδρίας τή; 
Κυβερνήσεως.

2· Ή εις προσωπικόν σύνδεσις έχάστου Σχολείου, έκάστης 
’Εκπαιδευτικής Περιρερείας χαί έκάστης Άνωτίρας Εκ
παιδευτικής Περιοερείας ώς καί έ άριδμός τών κατά Σχο- 
λεϊον 9Β!τ<όντων μυιδητών άχεικο\·ίζονται εις ειδικά δελτία 
τηρούμενα χαρά τή άρμοδία Διευδόνσει τής Κεντρικής 'Υπη
ρεσίας τού 'Υπουργείου Έδνικής Παιδείας καί θρησκευμά
των. Ό τόπος τών δελτίων τούτων ορίζεται δι’ άχοράσεως 
τού Υπουργού Έόνικής Παιδείας χαί Θρησκευμάτων.

"Αρδρον 54.

Μεταδόσεις διδακτικού χροσωχιχού.

1. Οί άνήκοντες εις τό διδακτικόν προσωπικόν εκπαιδευτι
κοί λειτουργοί Δημοτικής καί Μέσης Έκχαιίεόσεως μετατί- 
δενται:

α) Πρός τό συμρέρον τής ύχηρεσίας καί όαχάναις τού δη
μοσίου.

ρ.) Πρός τό συμρέρον τής υπηρεσίας καί άϊατάνως- διά τέ 
δημόσιον, έρ’ όσον ή μετάδεσις ένεργείται άπαιτιότητι τού με 
τατιδεμένου.

7) Τή αιτήσει των καί άδαχάνως διά τό Δημόσιον, ύπό τον 
όρον ότι έξυχηρετεΐται καί τό ουμρέ,ρον τής ύχηρεσίας.

2. Κατά τήν ενέργειαν τών μεταδόσεων -επιδιώκεται καί ή 
σύμμετρος κατανομή τού προσωπικού μεταξύ τών εκπαιδευτι
κών χιριρερειών ,καί, έν έκάστη χεριρερεία, μεταξύ τών 
σχολείων.

3. Αί μεταδόσεις άποφασίζονται εις τακτόν χρονον καί εί
ναι -εκτελεστά! άπό τής ένάρξεως τού έπομένου σχολικού έτους. 
Μεταδόσεις κατά τήν διάρκειαν τοΰ διδακτικού έτους επιτρέ
πονται μόνον, όταν, συνεχεία όπαιτιότητος τού εκπαιδευτικού, 
επιβάλλεται ή άμεσος άπομάχρυνσις τούτου.

4. Ή έκτέλεσ-.ς τών μεταδόσεων τοΰ διδακτικού προσωπι
κού γίνεται δι’ άποσάσεων τού 'Υπουργού ή τού ύπό τούτο·, 
εξουσιοδοτούμενου οργάνου.

ό. ΊΙ διαδικασία, τά όργανα, αί προϋποδέσεις, τά κριτή
ρια, έν οίς ή άρχαιότης, τό εύίόκιμον καί οί οικογενειακοί λό
γοι, ώς καί πάσα άναγκαία λεπτομέρεια διά τήν διενέργειαν 
τών μεταδόσεων ορίζονται διά Πρ. Δ/των, έκδιδομενων χρο- 
τάσει τοΰ Υπουργού Έδνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων, 
έπιτρεπομένης παρεχκλίσεως έκ τών άντιστοίχων διατάξεων 
τού Υπαλληλικού Κώδινς^ς.

6. Οι εχ του διδακτικού προσωπικού εκπαιδευτικοί λειτουργοί δη
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μοτιχης και μέσης εχπαιδεύοεως μετατιθέμενοι τη αιτήσει των μετά 
την συμπλήρωσιν συνεχούς πενταετούς πραγματικής υπηρεσίας εν τη 
αυτή πόλει ή χωμοπόλει δικαιούνται δαπανών κινησεως λόγω μετα- 
θεαεως κατά τας διατάξεις του άρθρ. 20 του Ν.Λ. 65'! 973 «περί των 
δαπανών κτήσεως των τακτικών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων.

Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε απο το αρθρ. 4 Νόμ. 1047/1980. ΦΕΚ 
A 101.

Μεταθέσεις Εποπτικού Προσωπικού.

Άρθρο 55.

(Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 4) Νόμ. 1304/1982 (ΦΕΚ A 
144).

'ΔρΔρον 56.

ΜεταΔέσεις πρός συνυπηρίτησιν.

Δια Πρ. Δ/των. έκδιδομένων προτάσει τοΰ ’Υπουργούς Ε
θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται τά κριτήρια 
καί αί προϋποθέσεις, καί’ άς οΐ τε άνήκοντες καί αί άνήικου- 
σα: εις τό προσωπικόν τής Γενικής Έκπαιδεύσεως σύζυγοι μο
νίμων υπαλλήλων τής Κεντρικής Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου 
ΈΔνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ’Εκπαιδευτικών τής 
Γενικής Έκπαιδεύσεως. άλλων δημοσίων υπαλλήλων, πολιτι
κών καί στρατιωτικών, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων 
'Επιχειρήσεων, ώς κα! άμίσΔων δημοσίων υπαλλήλων, δυνα
τοί νά μετατίθενται κατά τήν σειράν ταύτην ικαΐ κατά προ- 
τίμησιν, έπϊ τώ τελεί συνυπηρέτησε ως μετά τών σϋζύγων 
των, καί μεχρε καλύψβως τοΰ 1/3 τών πληρουμένων κατά 
χερίπτωσιν διά τών τοηετικών. μεταΔέοεων Δέσεων.

ΆρΔιρον 57.

’Αποσπάσεις άπό Σχολείου εις Σχολεΐον.

1. ’Αποσπάσεις διδακτικού προσωπικού Δημοτικής καί Μέ
ση;.Έκπαιδεύσεως άπό σχολείου εις σχολεΐον επιτρέπονται μο
νόν εντός τής αυτής εκπαιδευτικής περιφέρειας καί ύπο τους 
περιορισμούς τής παρ. 3 τοΰ παρόντος άρΔρου, άποκλειστικώς 
πρός άντιμετώπισιν έπειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

2. ’Απόσπασις διδακτικού προσωπικού διάρκειας μέχρι δύο 
μηνών ένεργειται δι’ άποράσεως τών αρμοδίων ΈπιΔεωρητών 
Δ.Ε. ή Γενικών ΈπιΔεωρητών ΜΈ. προϊσταμένων τών ’Εκ
παιδευτικών Περιφερειών.

Παράτασις τής διάρκειας τής άποσπάσεως ή απόσπασις διά 
χρόνον μείζονα τόΰ διμήνου ένεργειται διά πράςεως τών αυτών 
ώς άνω οργάνων, έκδιδομένης μετ' άπόφασιν τοΰ οικείου 'Υ
πηρεσιακού Συμόουλίου.

3. ’Αποσπάσεις ΔιευΔυντών Σχολείων Δημοτικής Έκπαι- 
δεύσεως και Γυμνασιαρχών κα! Λυκειαρχών απαγορεύονται.

4. Κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπονται αποσπάσεις διδακτικού προ
σωπικού Δημοτικής καί Μέσης Έκπαιδεύσεως καί άπό σχο
λείου ’Εκπαιδευτικής Περιφέρειας εις σχολεΐον έτέρας Εκ
παιδευτικής Περιφέρειας τού αυτού Νομού ή Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος, πρός κάλυψιν έπειγουσών υπηρεσιακών αναγ
κών καί έφ’ όσον αί εις διδακτικόν προσωπικόν άνάγκαι τών 
σχολείων τής έξ ής ένεργειται ή απόσπασις Περιφέρειας επι
τρέπουν τούτο.

Α! αποσπάσεις αΰται, πλήρως ήτιολογημεναι, άποφασίζονται 
ύπό τού οικείου Τπηρεσιακοΰ Συμόουλίου καί ένεργοϋνται διά 
πράξεως τού οικείου ΈπιΔεωρητοΰ Δ.Ε. ή Γενικού ΈπιΔεω- 
ρητού Μ.Ε. διά δίμηνον χρονικόν διάστημα, δυνάμενον νά 
παραταΔή, έφ’ όσον δεν έξέλιπον ο! λόγοι τής άποσπάσεως.

'ϋσαύτως κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται, άτποφάσει τοΰ 'Υ
πουργού ΈΔνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων, άπόσπασι; 
τή αιτήσει εκπαιδευτικών λειτουργών συζύγων Νομαρχών είς 
σχολεία τής έδρας τής 'Νομαρχίας είς ήν υπηρετούν, πλήν 
τών περιφερειών τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης «αί τοΰ 
τέως Δήμου Θεσσαλονίκης.

5. Αί διατάξεις τού παρόντος άρΔρου εφαρμόζονται κα! επί

τών προσλαμέανομένων καί ώς αναπληρωτών, περί ών τό άρ- 
Δρον 48 τοΰ παρέντος.

6. Κατά πάσαν περίπτωσιν οί κατά το παρόν άρΔρον έν άπο- 
σπάσει ύπηρετοϋντες επανέρχονται εις τάς οργανικά; των Δέ
σεις άμα τή λήξει τού διδακτικού έτους.

ΆρΔρον 58.

Λοιπαί αποσπάσεις.

1. ’Αποσπάσεις διδακτικού και εποπτικού προσωπικού τής 
Γενικής Έκπαιδεύσεως εϊς τήν Κεντρικήν /Υπηρεσίαν τού 'Υ
πουργείου ΈΔνικής Π αιδείας καί θρησκευμάτων επιτρέπονται 
κατά τάς έκάστοτε κείμενος διατάξεις περί όργανώσεως τοΰ 
’Υπουργείου.

2. Ωσαύτως επιτρέπονται αποσπάσεις διδακτικού προσωπι
κού τής Γενικής'Έκπαιδεύσεως είς Ν.Π.Δ. Δικαίου εποπτευό
μενα όπο τού Υπουργείου ΈΔνικής Παιδείας κα! Θρησκευ
μάτων. Ό άριΔμός τών είς ταύτα άποσπωμένων δεν δύναται 
νά ύπερόή τούς 25 έν συνόλω, ή δέ διάρκεια άποσπάσεως των 
την τριετίαν μη δυναμένην νά άνανεωΔή.

Αί κοιτά τήν παρούσαν παράγραφον αποσπάσεις έ/νεργούν- 
ται ύπό τού Υπουργού ΈΔνικής Παιδείας καί θρησκευμά
των μετά πρέτασιν τών διοικούν των τά Ν.ΠΛΛ. συλλογι
κών όργάνο>ν κα: σύμφωνον γνώμη» τών οικείων Κεντρικών, 
διά τούς εκπαιδευτικούς, ’Υπηρεσιακών Συμόοαλίων.

3. Κενά! ή κενούμεναι όργανικαί Δέσεις διδακττκοϋ προσω
πικού τής ’Ανάργυρείου καί Κοργιαλλενείου Σχολής Σπετσών 
δύνανται νά πληρούνται και Ιδι’ άποσπάσεως εκπαιδευτικών 
λειτουργών αντιστοίχου ΔαΔμού όκ τής Δημοσίας Γενικής 
Έκπαιδεύσεως.

4. Ή απόσπασις ένεργειται δι’ άτποφάσεως τοϋ Υπουργού 
ΈΔνικής Παιδείας κα! Θρησκευμάτων, μετά πρότασιν τής 
Εκτελεστικής ’Επιτροπής τής Σχολής.

5. Οί κατόπιν μεταΔέσειμς έκ τής Δημοσίας 'Γενικής Έκ- 
παιδεύσεως ήδη (ύπ-ηρετοΰντες είς τήν Σχολήν εκπαιδευτικοί 
λειτουργοί MJE. λογίζονται ώς άτπεσπασμένοι εις αυτήν. Ή 
άπτόσπασις τούτων διακόπτεται προτάσει τής Σχολής καί άπο- 
φάσεΐιτού 'Υπουργού ΈΔνικής Παιδείας καί €&ησκευμάτων, 
όπότε ούτοι επανέρχονται αυτοδικαίως είς τάς εξ ών άπε- 
οπάσΔησαν Δέσεις των.

6. Ό χρόνος άποσπάσεως Δεωρείται ώς διανυΔείς έν τή 
οργανική Δέσει διά πάσαν περίπτωσιν.

7. Καταργειται ό Α.Ν. 1105/46 «περί άποσπάσεως εκ
παιδευτικών λειτουργών είς τήν ’Αναργύρειον και Κοργιαλλέ- 
νειον Σχολήν Σπετσών», πλήν τοΰ τρίτου εδάφιου τοΰ άρΔροο 
μόνου αύτβΰ.

'ΑρΔρον' 59.

Μετατάξεις.
Ή κατά τάς κειμένας διατάξεις μετάταξις έκπαιδευ- 

τικών λειτουργών άπό κλάδου είς κλάδον ή ύπαλλήλων δη
μοσίων υπηρεσιών καί Ν.ΠΛ. Δικαίου εις τήν Έκπαίδευσιν, 
χωρεί μόνον έφ’ όσον ή χρονολογία λήύεως τοϋ άπαιτουμέ- 
νικ διά την μεταταξιν πτυχίου είναι προγενέστερα τής χοο- 
νολογνας λήψεως τού πτυχίου τών, καπά τόγ πίνακα διορι- 
στεων, τελούντων υπτ διορισμόν έν τώ κλάδω πρός ον ή μετά- 
ταξις. ΤοποΔέτησις μετατασσόμενων είς σχολειά τής Περι- 
φερευας τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και του τέως 
Δήμου Θεσσαλονίκης δεν επιτρέπεται.

ΆρΔρον 60.
ΈκΔεσεις ουσιαστικών προσόντων.

1. Είς τά; έκ-Δέσεις ουσιαστικών προσόντων τών εκπαιδευ
τικών δια/υμυόάνοντα·. καί όοοΔ^ιολογούνται τά ουσιαστικά 
προσόντα τούτων, επιστμαίνονπαι δέ τυχόν αδυναμία: κα! έλατ- 
τώματα αυτών.

2. Είς τήν έκ-Δεσιν ουσιαστικών προσόντων ό κρινόμενος 
χαρακτηρίζεται καί όαΔμολογεΐται ώς πρός τά στοιχεία, τά 
όποια συνΔέτουν την προσωπικότητα τοϋ εκπαιδευτικού καί
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ππστελούν τά βύσιαστικά πουσοντα αύτοϋ. είναι δε ταΰτα τά
*ρήί: ,

a: ’EertffTIJlOVtxffv (επιστημονική · κατάρ·τ·.σις, πνευματικά 
^ojctvtg, συγγραφική εργασία, σπουδαί. πτυχία).

ί) Διδακτικόν (παιδαγωγική καταιτισις, διδακτική ίκα- 
νθτης).

r) Διοικητικόν (διοικητική δεξιότης),
■ ■ 2) Εύσυνειδ·ησία (ύπηρεσιαχή ευσυνειδησία, ήθιχαί άμοι- 
6hr«) -

t) Δράσις καί συμπεριφορά εντός καί έκτος τής ύπηρϊ· 
3;3ς (ήθος, χαρακτήρ, κοινωνική παράστασις καί δράσις, 
τοιναι).

3. Εις έκαστον τών ούσιαστιχών προσόντων ο! εκπαιδευ
τικοί χαρακτηρίζονται καί θαθμαλογούνται ώς ακολούθως:

2. Εξαίρετος 10 καί 9
6. Λίατν καλός 8 και 7
γ. Καλός 6 καί 5
ί. Μέτριος 4 χα: 3
c. 'Ακατάλληλος 2 xai 1

4. Αί εκθέσεις Ουσιαστικών προσόντων είναι π&ριγραοι- 
καί, ρί ϋ χαρακτηρισμοί καί ή βαθμολογία έφ’ ένός εκάστου 
τών εν παραγράφψ 2 ούσιαστιχών προσόντων δέον όπως προ
κύπτουν άδιάστως εκ κλήρους αίτιολογήτεως ώς xal έχ τής 
περιγραφής, διά.το διδακτικόν προσωπικόν, δύο διδασκαλιών.

5. Αί εκθέσεις σοντάσσοιται εις το τέλος έχάστου διδα
κτικού έτους, άνοιφέροντιαι εις τήν υπηρεσιακήν έχίδοσιν τού 
κρινομένου κατά το διδακτικόν τούτο έτος χαί ύποδάλλονται 
μέχρι τέ/.ους Αύγουστου το θραδύτερον. Εις περίπτωσιν άπο- 
χωρήσεως έχ τής υπηρεσίας ή μεταθέσεως τού χριτού πρό 
τού τέλους τού διδακτικού έτους, συντάσσονται αύται και 
υπο6αλλονται. έφ’ οσον ούτος, υπηρέτησε* έχί τετρ άμηνον του
λάχιστον ώς Προϊστάμενος τού κρινομένου, χρο τής άποχω- 
ρήσεως ή μετακινήσεώς του, άναοέρονται δέ έΐς το μέχρι 
τής συντάξεως των χρόνουον διάστημα. Βίς σύνταξιν έκθέ- 
σ«ως ύποχρεοΰττα; xal i δ οαδεχθε-ι ς τον άποχωρήσαντα ή 
μετατεθέντα, έφ_’ όσον καί ούτος· ύτηρετησεν επί τετράμηνο·, 
τουλάχιστον ώς .προϊστάμενος τού κρινομένου.

6. Ή ύχαίτιος παράλειψις, ή καθυστέρησες συντάξεως 
εκθέσεως ούσιαστιχών ποοσύντων, ή μή έγκαιρος ύχοθολή τού
της ή ή μή κατά τήν παράγρ. 4 τού παρόντος άρθρου σύτντα- 
ζις εκθέσεως, συνιστοϋν πεεθαρχικά αδικήματα. ’Ωσαύτως 
πειθαρχικόν αδίκημα συνιστφ ή ύπό τών epuoiiojrv χαρίίλχι- 
ψις άσχήσχως χετύαρχιχοό έλ*-ρχοο χατά τών iv τή χαρούση 
Ίαρ<αγραρερ χαροοίοττών.

ι. α) ’Εχάεσεις ούσιαστιχών χροσόντων τού όχηριτοΰντος 
εν τοίς ΣΙχολιίοις ίιίαχτιχού χροσωχιχού τής Δημοτιχής Έχ- 
χαι4<ύσ*ως, χλήν τών ϊιευ·λυντών τών σχολείων τούτων, συν
τάσσει, ώς μόνος χριτής, ό οίχείος Έοειίε^ρητής A.R.

μ) Δια την σύνταςιν των εκθέσεων του χροσωχιχού τούτου ο Λιευ- 
θυντή; του Δημοτικού Σχολείου υχοβάλλε; εις τον αρμόδιον Εχιθεω- 
ρητήν Ειδικήν Εχθεσιν εις ίδιον φΰλλον δΓ ένα έκαστον των υχ’ αυ
τόν Εκχαιδευτιχών, χερλαμβάνουσαν ητιολογημένας κρίσεις, χαρα- 
κτηρισμούς και ραθμΟΛογίαν εχί των ουσιαστικών χροσόντων «Διοι
κητικόν», «ευσυνειδησία», «Δράσις και Συμπεριφορά».

Ο αρμόδιος Επιθεωρητής οφείλει, κατά την σύνταςιν των εκθέ
σεων ουσιαστικών χροσόντων, να λάβη υχ’ όψιν του την εν λο-'ω Ει- 
οικήν Εκθεσιν. η οποία συνυποβάλλεται μετά της εχθέσεως ουσιαστι
κών χροσόντων.
Π ο εδάσ. β' αντικαταστάθηκε ανωτέρω με το άσ, 3 του Ν'. 

■817/1978).
7) Εκθέσεις ουσιαστικών χροσόντων δια τους διευθυντάς των δη

μοτικών σχολείων συντάσσει, ως μόνος κριτής, ο οικείος Επιθεωρη- 
•ής Δ.Ε.

8.α) Εκθέσεις ουσιαστικών χροσόντων του υχηρετούντος εν τοις 
Σχολείοις Μ.Ε. διδακτικού προσωπικού, πλην των διευθυντών των 
—/ΟΛειων τούτων, συντάσσει, ως μόνος κριτής, ο οικείος χροϊστάμε- 
νος της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Γενικός Επιθεωρητής Μ.Ε., εφ' 
οσον ο χρινόμενος είναι της αυτής ειδικότητος προς την ιόιχήν του,

άλλως ο αρμόδιος Γενικός Επιθεωρητής Μ.Ε. αντίστοιχου ειδικόττ- 
τος.

βι Δια την σύνταςιν των εκθέσεων του προσωπικού τουτου. ο 
Διευθυντής του Σχολείου Μ.Ε. υποβάλλει εις τον αρμόδιον, κατα τα 
ανωτέρω. Γενικόν Επιθεωρητήν ΜΕ Ειδικήν Εκθεσιν εις ίδιον φύ/,- 
λον δΓ ένα έκαστον των υπ' αυτόν εκπαιδευτικών. περίΛαμβάνουσαν 
ητιολογημένας κρίσεις, χαρακτηρισμούς και βαθμολογίαν επί των 
ουσιαστικών προσόντων «Διοικητικόν». «Ευσυνειδησία», «Δράσις 
και Συμπεριοορά».

Ο αρμόδιος Γενικός Επιθεωρητής Μ Ε οφείλει, κατά την σύνταςιν 
της εκθέσεως ουσιαστικών προσόντων, να λάβη υπ" όψιν του την εν 
λόγω Ειδικήν ' Εκθεσιν. η οποία συνυποβάλλεται μετά της εκθέσεως 
ουσιαστικών χροσόντων.
(Το εδάφιο β αντικαταστάθηκε ανωτέρω με το άρ. 3 του Ν. 
817/1978).

γ) ’Εχύεσεις ούσιαστιχών προσόντων ϊιά τούς Διευύόντάς 
τών Σχολείων Μ.Ε. συντάσσει, ώς μόνος χριτής, ό προιστά1 
μένος τής ’Εχπαιδευτιχής Περιφερείας Γενιχές 'Επιθεωρη
τής Μ.Ε., έφ’ όσον ό χρινόμενος είναι τής αύτής είίιχοτη- 
τος προς την ίίιχήν του, άλλως ό αρμόδιος Γενιχός 'Επιθεω
ρητής Μ.Ε. αντιστοίχου ειδικότητος. Εις τήν δευτέραν κερί- 
πτωσιν ό Προϊστάμενος τής 'Είχπαιδευτιχής Περιφερείας 
Γενιχός ’Επιθεωρητής Μ.Ε., ώς χαί ό αρμόδιος Γενιχός 'Ε
πιθεωρητής Μ.Ε., ενεργούν χατά τά έν τφ έδαφίφ t' τής 
χαρούσης παραγράφου οριζόμενα.

9. Έχθέσεις ούσιαστιχών προσόντων τών ύπηρετούντων εις 
γραφεία Έποπτιχού Προσωπιχού ή εις άλλας υπηρεσίας έχ- 
παιδευτιχών συντάσσουν οι προϊστάμενοι τών γραφείων ή τών 
υπηρεσιών τούτων 8ι’ άπαντα τά ούσιαστιχά προσόντα, πλήν 
τού έπιστημονιχού χαί διδαχτιχού, έφ’ όσον δεν είναι ’ έχπαι- 
δευτιχοί.

10. 'Εχθέσεις ούσιαστιχών προσόντων τού ’EkonTtxou Προ- 
σωπιχού Δημοτιχής χαί Μέσης Έχπαιϊεόσεως ώς χαί τών 
Γενιχών 'Επιθεωρητών Μ.Ε. Π ροϊσταμένων Π ροτύπων Λο
χειών συντάσσουν ο! οιχειοι 'ΕΙπόπται.

11. ΔΓ αποφάσεων τού 'Υπουργού ’Ενθνιχής Παιδείας χαί 
Θρησ-χευμάτων, έχδιδομένων προτάσει τού οίχείου 'Επόπτου 
Μ.Ε., δύνατται νά ανατίθεται εις τούς παρά τώ προτείνοντ: 
ύπηρετούντας Γενιχούς Έπιθεωρητάς Μ.Ε. ή έπιθεώρησις 
χαί ή σύνταξνς έχθέσεων ούσιαστιχών προσόντων έχπαιδευτι- 
χών λειτουργών Μ.Ε. τής είδιχότητος Γενιχού 'Βπιθεωρητού 
Μ.Ε. - Προϊσταμένου τής Έχπαιίεοτπεής Περιφερείμς, εις 
τήν περιφέρειαν τού όχοίου υπηρετεί μεγάλος αριθμός Καθη
γητών τής‘είδιχότητος ταύτης.

12. Τά ύπό τού 'Υπαλληλικού Κώδιχος προδλεπόμενα λοιπά 
κωλύματα διά τήν σύνταξιν έχθέσεων ούσιαστιχών προσόντων 
ισχύουν χα! διά τάς έχθέσεις τού παρόντος άρθρου.

Εις περίπτωσιν χωλύματος, τήν εχθεσιν συντάσσει ό προ
ϊστάμενος τού χωλυομένου.

13. Τά τού τύπου καί τού περιεχομένου τών έχθέσεων ού- 
σιαττιχώτν προσόντων, τα τής έπιδείξεως ή άναχοινώσεως 
τούτων, τά τών δοναμένων νά ύχοθλττθού»' ενστάσεων ώς χαί 
πάσα «έναγχαία λεπτομέρεια, άφορώσα εις τάς έχθέσεις ταύ- 
τας, ορίζονται διά Π. Δ/των, έχόΛομένων προτάσει τού Υ
πουργού ‘Εθνιχής Παιδείας χαί Θρησκευμάτων.

14. ΔΓ αποφάσεων τού Υπουργού Εθνικής Παιδείας χαι 
Θρησκευμάτων ορίζονται οί χριταί χατά μή προόλεπομένας 
ύπό τού παρόντος περιπτώσεις.

Άρθρον 61.

1. Αί προαγωγαί ένεργούντα: α) χατ εκλογήν, β) χατ 
αρχαιότητα.

2. Ώς ‘προακτέοι κατ’ εκλογήν κρίνονται:

α) Εις τούς ίαθμούς τής Νηπιαγωγού Α', τού At2aaxa- 
λ,ου Α' χαί τοΰ Πρωτοόαθμίου Καθηγητοϋ, οί συγκεντφοϋν- 
τες έαθμολογιαν τουλάχιστον 40 μονάδων χαί μή λαδόντες 
χατά μέσον όρον εις ούδέν τών ούσιαστιχών προσόντων τόν 
χαρακτηρισμόν «Μέτριος» ή ιΓΑιχατάλλ.ηλος)ΐ.



— 30 —

β) Εις τούς έβδμσΰς τοΰ Διευδυντοΰ Β (Νηχιαγωγών καί 
Διδασκάκων) καί τοΰ Βοητδοΰ Γυμνασιάρχου c! σνγχεντφοΰν- 
τες έαδ-μελογιαν τοΰλάχιστον 45 μονιών καί μή λαέόντες 
κατά μέσον όρον εις υΰδέν τών ουσιαστικών προσόντων χαρα
κτηρισμόν κατώτερον τοΰ «λίαν καλός».

γ) Εις τούς έαδμοΰς τοΰ Διευδυντοΰ Α' (Νηπιαγωγών καί 
Διδασκάλων), τοΰ Γυμνασιάρχου χαί τοΰ Λυκειάρχου. ο: συγ- 
χεντροΰντες έαδμολογίαν τοΰλάχιστον 45 μονάδων καί μή Λα
έόντες χατά μέσον όρον εις εΰίεν τών οΰσιαστιχών ττρεσόντων 
χαρακτηρισμόν χατώτερον τοΰ «λίαν χαλός».

3. Ώς προακτέοι κατ’ αρχαιότητα χρίνονται οί· μή δονά- 
μενοι νά κριδοΰν χατά τά «ν τή χροηγθυμένη χαραγράφφ ώς 
χατ’ έχλογήν χιροακτέοι καί έχοντες εις άπαντα τά ούσιαστικά 
χροσόντα χαρακτηρισμόν τουλάχιστον «καλός».

4. Ώς μη προακτέο: χρίνονται οί μή ίονάμενοι νά χαρα- 
κτηρισδοΰν χατά τάς παραγράφους 2 χαι 3 ώς χροαχτέοι χατ’ 
έχλογήν ή χατ’ αρχαιότητα.

5. Διά την χροαγωγήν εις δέσεις έχοχτιχοΰ προσωπικού ή 
τήν χροχρισιν διά τοιαύτας -δέσεις. όχοι> αΰτη χροίλέχεται, 
αχα-τείτα: έαδμολεγία τοΰλάχιστον 47 μονάδων καί χαρακτη
ρισμός «εξαίρετος» εις τέσσαρα τοΰλάχιστον χροσόντα. Πρ'τί- 
τ: it οϊ χρινόμενοι δέον νά ίιαχρίνωνται άποδεόεΐ-γμένως ίιά 
τας έχιστημονιχάς, διδακτικός χαι διοικητικός ίχανότητάς 
των. συνεικτιμωμένης τής όλης είχόνος. ή,ν εμφανίζει ό άτο- 
μιχός φάκελος αυτών.

6. Διά τήν εξαγωγήν τής έαδμολογίας τών χρινομένων 
■χρός χροαγωγήν εύρίσχεται έ άκριέής μέσος όρος ίαάμολο- 
γιας τών χατά την χαιρ. 4 τόΰ άρδρου 62 έκδέσκω» χατα υυ- 
σιαστιχον χροσόν. Οι οότως έξ ευρισκόμενοι μέσοι όροι άδροί- 
ξονται χαί προσδιορίζεται, το τελικόν άχοτέλεσμα. Κλάσμα 
ήμισείας μονάδες χαι άνω εϊς το τελιχόν άχοτέλεσμα στρογ- 
γυλοχοιειται εις τήν άνωτέραν μονάδα, άλλως χαραλειχεται.

7. 'Οχου συντρέξει χερίχτωσις εξαγωγής έαδμολογίας χα! 
έξ έκδέαεων οΰσιαστιχών χροσόν των συνταχδ-εισών τ.ρό -«ς 
ισχύος τοΰ Ν.Δ. 651/1970, οί έν αΰταίς χαρακτηρισμρί ανά
γονται εις έαδμολογίαν ίιά ίιχλασιασμοΰ τών έχ τών χαρα
κτηρισμών τούτων χροχυχτάντων άριδμών.

8. Εκδόσεις ουσιαστικών χροσέντων ΐκχαιδευτιχών λει
τουργών Μέσης χα! Δημοτιχή; Έχχαιίεόσεως τφαντός έ-αδμοϋ 
χ;Γ κλάδου ( ί ιόχχτ ικοΰ — έχοχτιχοΰ) συνταχδείσα: ίιά
τά σχολιχά έτη 1974—75 χα! 1975—76 έ.. ί'.ηε-
ίατνονται ΰχ’ όώιν οΰδέ καταχωρίζονται εϊς τά άτο-
μιχά δελτία αυτών, εξαιρέσει τών συνταχδεισών ίιά 
ϊιανοοντας δοκιμαστικήν ύχηρεσίαν ή ίιά στερουαέ-
νους χαντελώς εκδόσεων χατά τήν τελευταίαν οχταετίαν άρ- 
χομένη, αχέ τοϋ σχολιχοΰ έτους 1966—67.

9. ’Εκδόσεις οΰσιαστιχών χροσόντων συνταχδείσαι χατά 
την ίιάρχειαν τοΰ ίιχτατοριχοΰ χα-δεστώτος δεν λαμέάνονται 
iiT·' όψιν, έαν τό αρμόδιον ΰχηρεσιαχόν Συμέούλιον, χατόχιν 
αίτήσεως -τοΰ ενδιαφερομένου ύχοέαλλομενης εντός άνατρεχτι- 
χής χροδεσμίας ενός μηνός άχό τής ένάρξεως ισχύος τού 
χαρόντος, κρίνη ότι αΰται συνετάχδησαν άχ&ίεϊειγμένως. 6ά- 
σει χολιτιχών χριτηρίων ή εμφανίζουν άίιχοιολόγητον μείωσαν 
χατά ίύο τοΰλάχιστον μονάϊας εις τό «ήδος» έναντι χροηγου- 
μένων ή έχομένων έχδέσεων.

'Αρδρον 62.

Π ιναχες χροακτέων.

1. Αί χροαγωγα! διδακτικού χροσωχιχοΰ ένεργοόντα: ο ά
σε: χιναχων προακτέων.

2. Διά τήν χροαγωγήν ιίς τόν έαδμόν τοΰ Πρωτοίαδμίου 
Καδηγητοΰ οί έχχαιοευτιχο! κρίνονται ύχό τών άρμοίίων Συμ- 
έουλιων άχάξ τοΰ έτους, χατά μήνα Μάρτιον.

Διχαιωμα χρίσεως έχουν οί συμχληροΰντες μέχρι τής τε- 
Αευτοιας ημέρας του μηνάς Φείρουαρίου τοϋ έχομεν&υ τής 
χρισεως έτους τόν άχαιτούμενον χρός χροαγωγήν χρόνον.

3. Διά τήν χροαγωγήν εϊς τοΰς λοιχοΰς έαδμοΰς οί εκ
παιδευτικοί κρίνονται ΰχο τών αρμοδίων Συμβουλίων άχαξ τοϋ 
έτους χατά μήνα Μαίον.

Προχειμένης μέν συντάξεως χιναχων χροαχτέων εις τους 
όα-δ-μους Νηπιαγωγού Α' και Διευδυντρίας Β του Κλάδου 
τών Νηπιαγωγών, Διδασκάλου Α' χαί Διευδυντοΰ Β του 
Κλάδου τών Διδασκάλων, ώς χαί εις τόν έαδμόν του Β. 
Γυμινασιάρχ&υ τών έχχαιίευτιχών Μ. Έχχαιίεύσεως άχάντων 
τών Κλάίων, τίδετα: ίιχο χρίσιν έχ τών συμχληρούντων.
μέχρι τέλους Δεχεμέρίου τοΰ έτους χρίσεως, τόν άχαιτούμε- 
νον χρός χροαγωγήν χρόνον, άριδμός μέχρι τοΰ τστραχλασίου 
τών χατά έαδμόν κενών δέσεων, ύχολογιζομένων χα! τών μελ- 
λουσών νά χενωδοϋν τοιούτων, χοττά σειράν αρχαιότητες δύ
σει τής οικείας εχετηρίϊος.

Προχειμένης ίέ συντάξεως χινάκων χροακτέων εις τους 
έαδμούς τής Διευδυντρίας Λ* τοϋ Κλάδου Νηπιαγωγών, τοϋ 
Διευδυντοΰ Α' τοΰ Κλάδου Διοασκάλ,ων. τοΰ Γυμνασιάρχου καί 
του Λυκειάρχου χρίνονται άχαντες οί μέχρι τέλους Δεχεμέρίου 
τοϋ έτους χρίσεως συμχληροΰντες τόν χρός χροαγωγήν άκαι- 
τούμενον χρόνον.

4. 7'ά αρμόδια Συμόοΰλια χρίσεως. έάσει τών έχδέσεων ου
σιαστικών χροσόντων τών κρινομένων. τών συνταχδεισών χατά 
τά διανυδίντα τελευταία χεντε. χατ ανώτατον όριον, έτη εις 
τόν έαδμόν έξ οΰ ή χσοαγωγή. κρίνουν έχαστον έχχαιδευτιχόν. 
χατά τά έν ιίίρδρω 61 τοϋ χαρόντος οριζόμενα-, χα: χαραχτηρί- 
ζουν τομτον ώς χροαχτέον χατ’ έχλογήν ή χατ’ αρχαιότητα ή 
ώς μή χροαχτέον. Έν συνεχεία τά αρμόδια Συμέοΰλια συντάσ
σουν χίναχας χροακτέων:

α) Κατ’ εκλογήν, εις τους έαδμοΰς Νηχιαγωγοΰ Α', Διδα
σκάλου Α χαί Γίρωτοίαδμιου Καδηγητοΰ.

β) Κατ’ αρχαιότητα, εις τους αυτούς έα-δμούς.
γ) Κατ’ εκλογήν, εις τοΰς έαδμοΰς Διευδυντοΰ Β’ (Νη- 

χιαγωτών, Διδασκάλων) και Βοηδοΰ Γυμνασιάρχου.

o’) Κατ’ άρχαιέτητα. εις τοΰς αύτοΰς έαδμοΰς.
ε) Κατ’ έχλογήν. εις τοΰς έαδμοΰς Διευδυντοΰ Α' (Κηχια- 

γωγών. Διδασκάλων . Γυμνασιάρχου καί Λυκειάρχου.

5. Δι’ όσους δεν ύρίσσαντα: αί κατά τά ώς άνω εκδόσεις ου
σιαστικών χροσο-.^ν, τό αρμόδιον Συμέούλιον, οιαχιστοΰν τού
το έν τώ χρακτικώ. έχισυ/.ασσετα! νά κ.ρίνη τούτους εις χροσε- 
χή συνεδρίαν όριζομένην διά τοΰ. χρακτικοΰ. Οΰτοι, χρινόμενοι 
έν συνεχεία ώς χροαχτέοι. εντάσσονται εις τήν άνήκουσαν οπΰτοίς 
σειράν τών χιναχων χροακτέων. κατά τήν σύνταξιν τών όχοίων 
ειχεν έχιρυλαχδή τό αρμόδιον Συμέούλιον. ’Εάν καί κατά τήν 
έχομόνην τούτην συνεδρίαν οιαχιστωδή άνυχαρξια έχδέσεων 
ουσιαστικών χροσόντων, τό Συμέούλιον χαραγγέλλε: τήν έκτα
κτον έχιδεώρησιν- τοΰ ΰχο κρίσιν έκχαιδευτικοΰ καί τήν σύντα
ξιν τής οικείας έκδέσεως ουσιαστικών χροσόντων, έάσει τής 
όχοίας το Συμέοϋλιρν χώρε! εις χρίσιν κατά τά άνωτέρω.

Εχ: μίαν διετίαν αχό της ενάρςεως ισχύος του χαρόντος. εσ όσον 
δεν υσίσταντα: υχηοεσιακαί εκθέσεις των κρινομένων εις ραόμόν. ες 
ου η χροακωτέ,. ΰαιμράνονται υχ* ο Αν εκθεσεις αναγόμενα: εις το 
χοονικόν διάσττ,ιεα καθ' ο οι χρινόμενοι θεωρούνται κατέχοντες τον 
βαθμόν λόγω της κατά το άρθρ. 72 ενταςεώς των και χάντως εντός 
των χοονικών οοίων των καθοριζομένων υχό της χαρ. 4 του χαρόν
τος άρθρου.
(Το ανωτέρω εντός εδάφιο χροστέθηκε με την xap. 1 του άρθρου 2 
\όμ. 4 16 Ί976).

6. Οι διατελουντες εις αναρρωτικην η εκχαιδευτικήν άδειαν κρί- 
νονται και χροσάγονται διαρκούσης της τοιαύτης εκ ττ,ς ενεργού υχη- 
,οεσιας αχουσιας των. εφ' όσον κέκτηντσι κατα τας διατάξεις του χα- 
οόντος τα χρος κρίσιν και χροαγωγήν χροσόντα.

7. Εκχαιδευτικοΰ καθ' ων εκκρεμει αρςαμενη και μη χερατω- 
θείσα πειθαρχική δίωςις. δεν κρίνονται. εφ' όσον εκκρεμει η τοιαντη 
δίωςις. Ούτοι μετά την τελεσίδικον εκδίκασιν της πειθαρχικής υχοθε- 
σεώς των. κρίνονται κατά την χρώτην τακτικήν ή έκτακτον σύνοδον 
του οικείου συμβουλίου κρίσεως και εφ" όσον κριθούν προακτέοι, 
χοοάγονται ανακτώντες την αρχαιότητά των μεταςυ συναδε/.φων 
των. αδιασόρως υχαεφεως ή μη κενών θεσεων. Οι ούτω χροαγομενο-
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καταλαιεβανουν υποχρεωτικά»; τα; ποωτα; χενουιεενα; «εσείς.

8. Η σειρά εν εχαστω πινακι προακτέων κατ’ εκλογήν ή κατ' αο- 
χα-.οτητα ποοσοιοοίζεται εκ της αρχαιότητος εν τω βαθμω. Κατ' 
εΰαιοεσιν εις τους πίνακας των προακτέων κατ" εκκογήν ποοτασσον- 
τα- εκ των κρινομενων ούτως, οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
επ: δεμάτων συναφών προς την ειδικότητά των. Εχολής της ημεδα
πής ή ισοτίμου της αλλοδαπής. Η μεταξ*> των προτασσόμενων σειρά 
ποοαδιορΐζεται εκ της αρχαιοτητος εν τω βαθμω.

9. Λι ουχι παμψηφει λαμρανομεναι αποφάσεις των Ευμβουλιων 
πεσί χαρακτηρισμού των εκπαιδευτικών ως προακτέων κατ" αρχαιό
τητα ή ως μη προακτέων ανακοινούνται επί αποδείξει εις τους ούτώ 
κείνο μένους.

10. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου συντασσομενοι 
πίνακες προακτέων υποβάλλονται προς τον Υπουργόν εντός 10 ημε- 
εων. προς επικυρωσιν. δημοσιευομένοι μετά ταυτα δια της Εφημερί- 
δος της Κυβερνήσεως.

Οι εκ τούτων συντασσομενοι δια την πλήρωσιν θεσεων του ραθμου 
του Πρωτοβαθμίου Καθηγητού ισχύουν μέχρι τέλους Φεβρουάριου 
του επομένου ημερολογιακού έτους, οι δε δια την πλήρωσιν θέσεων 
των λοιπών βαθμών μέχρι τέλους Μαίου του έτους τούτου.

1 1. Αναπομπή υπο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων των υπό των Υπηρεσιακών Ευμβουλιων χαταρτιζομένων πι
νάκων χωρει ητιολογημένως μόνον δια νομικήν πλημμέλειαν εντός 
δέκα πέντε ημερών από της εις αυτόν υποβολής των πινάκων προς 
επικυρωσιν. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταυτης οι πίνα
κες καθίστανται οριστικοί.

Εις περίπτωσή αναπομπής των πινάκων, το οικείον Ευμβούλιον 
αποφαίνεται ητιολογημένως εντός 10 ημερών, ανακοινούν την από- 
ρασίν του εις τον Υπουργόν, οι δε πίνακες καθίστανται οριστικοί.

12. (Καταργήθηχε από την παρ. 1 άρθρ. 41 Νομ. 1304/1982, 
ΦΕΚ Λ' 144, κατωτ. αριθ. 75).

13. Δια τους επί βαθμώ 3ω εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. και 
Μ.Ε. ο χρόνος ο διανυθείς εν τω στρατεύματι από της ορκωμοσίας 
των μέχρι της εγκαταστάσεώς των εις τα καθήκοντα των, λογίζεται 
ως χρόνος διανυθείς εις τον βαθμόν ον φέρουν.

Αρ#ρον 65.

Τρόπος προαγωγών..

J. Αϊ προαγωγαί ένεργοϋνται έκ τών πινάκων προακτέων.

2. Ή πλήρωσις τών κενών -δέσεων τού προσωπικού τοϋ 
κλάδου Νηπιαγωγών ένεργεϊται:

α) Είς τόν ίαδμόν Νηπιαγωγέ Α' κατά 60% έκ τρύ πίνα- 
κος κατ έκλογήν και 40% έκ τοΰ πινακος κατ’ αρχαιότητα.

3) Εις τον ίαδμόν Διευδυντρίας Β' κατά 70% έκ τοϋ πί
νακες κατ’ έκλογήν καί 30% έκ τοϋ πίνακος κατ’ άρχαιότητα.

γ) Εις τόν ίαδμόν Διευδυντρίας Α' μόνον κατ’ έκλογήν.
3. Ή πλήρωσις τών κενών -θέσεων τοϋ προσωπικού τοϋ κλά

δου Διδασκάλων ώς και τών ’Επιθεωρητών Α' Δ.Ε. και ’Ε
ποπτών Λ Ε ένεργειται :

2ι Εις τόν ία-δμον Διδασκάλου Α’ κατά 60% έκ τού πίνακες 
κατ’ έκλογήν και 40% έκ τοϋ πίνακος κατ’ άρχαιότητα.

β) Εις τόν ία-δμόν Διευ-δυντού Β' κατά 70% έκ τοϋ πίνακος 
κατ’ έκλογή/ καί 30% έκ τού πίνακας κατ’ άρχαιότητα.

γ) Εις τον ίαδμόν Διευ-δυντού Α* μόνον κατ’ έκλογήν.
δ) Είς -δέσεις Έπι-δεωρητών Α' Δ.Ε. καί ’Εποπτών Δ.Ε. 

μόνον κατ’ έκλογήν.

4. Ή πλήρωσις τών κενών -δέσεων τοϋ διδακτικού και 
εποπτικού προσωπικού, τής Μέσης ΈκπαΓδεύσεως εν-εργείταά:

α)1 Εις τον ία-δμον τοϋ Π ρωτοία-δ-μίοϋ καδηγητοϋ (-δέ
σεις ένιαίαι) κατ’ έκλογήν καί κατ’ αρχαιότητα.

β) Είς τόν ίαδμόν τοϋ Βοηδοΰ Γυμνασιάρχου κατά 70% 
έκ τοϋ πίνακος κατ’ έκλογήν και κατά 30% έκ τού πίνακος 
κατ’ αρχαιότητα.

γ) Είς τόν ίαδμόν τού Γυμνασιάρχου και είς τόν ίαδμόν 
τοϋ Λυκειάρχου μόνον xjtt’ έκλογήν.

δ) Εϊς -δέσεις εποπτικού προσωπικού Μ.Ε. μόνον κατ’ 
έκλογήν.

5. Κατά τάς ένεργουμένας συγχρόνως προαγωγάς έκ τοϋ 
πινακος προακτέων, ο! κατ’ εκλογήν προαγάαενοι καδίστανται

άρχ-ιότεροι τών κατ’ αρχαιότητα προαγομένων.

6. Εάν ό άριδμός τών περιλχιί άνομε νων είς .πίνακα προα
κτέων κατ' έκλογήν δέν καλύπτη το όριζόμενον. κατα περι- 
πτωσιν, ποσοστόν. αί -δέσεις πληροϋνται έκ τοϋ πίνακος τών 
κατ’ άρχαιότητα και άντιστρόφως.

7. Είσ ήν περίπτωσιν. συνέπεια τής ποσοστιαίας (κατ’ 
έκί- ;ήν καί κατ άρχαιότητα) πληρωσεως τών κενών δέσεων, 
έπίχιειται η προαγωγή, κατ’ άρχαιότητα, εκπαιδευτικού, νεω- 
τέρου έν τή έπετηρίδ: συναδέλφου του προακτέου κατ' εκλογήν 
και μή δυναμένου να προαχ-δή λόγω καλύψεως τοΰ ποσοστού 
τών κατ' έκλογήν προακτέων, προ αγεται, καδ’ ύπΛρόασιν 
κατ' έκλογήν καί επί μειώσει τοϋ άριδμού τών προακτέων 
κατ άρχαιότητα. 6 κατά τά ώς άνω αρχαιότερος καί κατ’ 
έκλογήν προακτέος.

8. Αί κεναί ή κενούμεναι -δέσεις πληροϋνται ύποχρεωτικώς 
έκ τών εγγεγραμμένων είς τους πίνακας προακτέων καί κατά 
τήν έν αύτοίς σειράν εντός μηνός άπό τής έπικυρώσεως τών 
πινάκων ή ττ.ς κενώσεως τών δέσεων.

9. Είς ήν περίπτωσιν, δι’ οιονδήποτε λόγον, ή-δελε καδυ- 
στερήσει ή κατάρτισις καί ή έπικΰρωσις τών πινάκων προα
κτέων. αί προαγωγαί είς δέσεις κενάς κατά τήν κατάρτισιν 
τών πινάκων ανατρέχουν, έφ όσον μεν συντελούνται έκ πινά
κων. οίτινες έδει να συνταχδοϋν κατά Μάϊον, άπό τής 16ης 
Ιουλίου τοϋ έτους κρίσεως, έφ’ .όσον δέ. συντελούνται έκ πι
νάκων, οίτινες έδει νά συνταχδοϋν κατά μήνα Μάρτιον, άπό 
τής 15ης τού μηνός Μαίου τοϋ έτους κρίσεως.

• 10. Είς ήν περίπτωσιν ή-δελον καδυστερήσει δι’ οίονδήπο- 
τε λόγον πέραν .τοϋ μηνός αί προαγώγαί προς πλήρωσιν δέ
σεων κενωδεισών μετά τήν έναρςιν ισχύος τών πινάκων, αύ- 
ται ανατρέχουν άφ’ ής συνεπληρώ-δη μην άπό τής κενώσεως 
τών -δέσεων.

11. Αί έν τινι ία-δμώ κεναί -δέσεις ϊόνατάι μετ’ απόβασή 
τοϋ Υπουργού Έδνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων νά λο- 
γίζωνται κεναί καί δια πάντας τούς κατωτέρους ίαδμοΰς τού 
αύτοϋ Κλάδου.

Άρ-δρον 64.

Κρινόμενο: δίς μή προακτέοι.

1. Οί κρινόμενοι δίς κατά συνέχειαν μή προακτέοι παρα- 
πέμπονται δι’ εγγράφου τοϋ ’Τπουργοϋ Έδνικής Παιδείας κα! 
θρησκευμάτων είς τό οικείον Υπηρεσιακόν Συμίούλιον μέ 
τό ερώτημα τής άπολΰσεως ένεκεν άνεπαρκείας περί τήν έκ- 
τίλενν τών χο-δηκόντων των,

2. At διατάζεις τής προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζον
ται καί έπί τών δίς, ούχί κατά συνέχειαν, κριδέντων μή προα
κτέων καί κρινομενων έκ τρίτου μή προακτέων.

3. Τά οικεία 'Τπηρεαιακά Συμόσύλία κρίνοντα κατά τάς 
παραγράφους 1 καί 2 τού παρόντος άρδρ-ου δόνοντο! νά άπσ- 
φαόνωνται -περί τής άπολΰσεως τών είς αύτά παραπεμπομέ- 
νων ή τής μετατάςεως τούτων -εις όμοιοίά-δμους προσωρινά; 
•δέσεις διδακτικού προσωπικού τών Γραφείων Εκπαιδευτικών 
Περιφερειών, συνιστωμένας διά Π. Δ/τος, έκδιδομένου πρσ- 
τάσει τών 'Υπουργών ΈδνικήςΛΠ αιίείας καί θρησκευμάτων 
καί Οικονομικών, καί κσταργουμίνας άμα τή καδ’ οίονδήπο- 
τε τρόπον έζόδω έκ τής υπηρεσίας τών εις ταύτας μετατασ
σόμενων. Μετάταξις χωρεί μόνον διά συμπληρώσαντας ύπερ- 
επταετή δημοσίαν εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν.

Άρδρον 65.

Ενστάσεις.

Λιά τού κατά τήν παφβγρ. Ί τού άρ-δρου 43 τού παρόντος 
νόμου έκδιδομένου Π. Δ/τος ορίζονται τά τών είς δεύτερον 
ίαδμόν κρίσεων ώς καί τά τών δυναμένων ■fa ύποίληδούν εν
στάσεων κατ’ αποφάσεων τών Υπηρεσιακών Συμίουλιων, δι’ 
ών έκρίδησαν, ούχί παμιφηφεί, έκπαιδευτικοί ώς μή προακτέοι 
ή προακτέοι κατ άρχαιότητα.
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’ΑρΨρον 66.

ΠειΨαρχικόν itxatcrv.

Ta «σκούντα τήν πειθαρχικήν δικατοδοσίαν όργανα έπι τοΰ 
έποπτικαΰ κα» διδακτικού προσωπικού τής Γενικής Έχπαι- 
δεύσεως καΨαρίζονται δυά Ilf. Δ/τος έκδιδομένου προτάσει 
τών Υπουργών Έύνικής Π αιοειας καί θρησκευμάτων χαΐ 
Πρθώρια; τής Κυβερνησεως, φυλαττομένης κζτα τά λοιπά 
τής έφαρμογής τών έκάστοτε ζρχικωσών διαταςεων περί τού 
πιιΨαρχικού δικαίου τών υπαλλήλων τού Δημοσιά.

ΆρΨρον 67.

Στέγχσις Γραφείων εποπτικού προσωπικού.

Τά Γραφεία τοΰ έποπτΗκοΰ προσωπικού τής Γενικής Έκ- 
παιδεόσεως στεγάζονται εις δημόσια χτίρια εξαίρεσε: τών δι
δακτηρίων Δ.Ε. καί Μ.Ε. ’Ελλείψει δημοσίων χτιρίων, στε
γάζονται εις ίδιωτιχά οίχήματα κατά'τάς διατάξεις χέρι στε- 
γάσεως δημοσίων υπηρεσιών, έγγραφομένων προς τούτο είδι- 
χών πιστώσεων εις τόν Π ρούπολογισμόν Εξόδων τού Τ- 
χουςτφ'ίον ΈΨνιχής Παιδςί(ρς.χ^.^πτ»τΜε«><Η·ωε 

Ιδιωτική Εκπαιοευσις.

Ισότιμα Σχολεία - Ιδιωτική Εκπαίδευα1.;.

Άρθρο 68.

1. Αι διατάζεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογως και επί του 
προσωπικού των ανεγνωρισμένων ως ισοτίμων προς τα Λημόσια 
Σχολείων Γενικής Εκπαιδευσεως, ως και επί της Ιδιωτικής Εκπαι- 
δευσεως. Δημοτικής και Μέσης και επί του προσωπικού αυτής.

2. Ή πρόσληψις των ΐίιωτιχων ΔΛοπαΐρόευτιχών ύχό τών 
’Ιδιοκτητών γίνεται, μέχρι τής διά Νόμου ρυΨμυσεως τών δε
μάτων τής Ιδιωτικής ’Εκπαιδευσεως, κατά τάς διατάξεις 
τοΰ ΝΑ. 3855/58 «περί τρόπου προσλήψεως και μκτιλαϊό
σιας τοΰ διδακτικού προσωπικού τών ’Ιδιωτικών ’Εκπαιδευτη
ρίων» διά μίαν τοΰλάχιστον τριετία», ά»αίνεουμένην αώτόδι- 
χαίως, έο' όσον έξακολουΨεί ή λειτουργία τοΰ σχολείου. Δι
καίωμα τοΰ ιδιοκτήτου χρός μή άνανέωσιν χωρεί μόνον μετ’ 
έγκρισιν τοϋ οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εις ο ό ιδιο
κτήτης δέον νά προσφυγή προ τής λήξεως τοΰ τελευταίου 
διδακτικού έτους τής τριετίας. ’Εν χάση χεριχτώσει μέχρι 
τής διά νόμου ρυψμίσεως τών δεμάτων τής ’Ιδιωτικής ’Εκ- 
παιδεύσεως. εόδείς ιδιωτικός εκπαιδευτικός δυναται νά άσ:ο- 
/-'-r^Xh ίι μή μόνον δ: άποφάσεως τών οικείων Ύπησεσιακών 
Συμβουλίων.

3. Π ροχειμενου χέρι άναχληρωτών, ισχύουν αί διατάξεις 
τών παραγράφων 1—3 τοΰ άρΨρου 48 τοΰ παρόντος.

4. Ώς προς την πρόσληψιν χ.α-5ηγητών ξένων γλωσσών, 
επχκολου-όούν έφαρμοζάμεναι, κατά χαρέκκλιεπν, αΐ ίσχύουσαι 
μέχρι τοΰδε διατάξεις.

'y/ 5. Ο: Διευ-ύυνταΐ τών Ιδιωτικών Σχολείων ΟΕσκοϋν οΐα 
και ο: τών τής Δτμοσίας ’Εκπαιδευσεως καθήκοντα, εξαίρε
σε: τής πει-ύαρχικής δικαιοδοσίας επί τών όπτρετούντων εις 
τά ’Ιδιωτικά Σχολεία, δημοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών.

6. Αρμόδια Γνωμοδοτικά Συμβούλια διά τήν ίδρυσιν ιδιω
τικών σχολείων ή τήν προσθήκην τάξεων κατά τάς σχετικός 
διατάξεις του Α_Ν. 2545/40 «περί ιδιωτικών σχολείων, 
φροντιστηρίων και οικοτροφείων» ορίζονται τά υπό τού παρόν
τος νόμου προβλεπόμενα.

7. Το ’Εποπτικόν Συμβούλιον ’Ιδιωτικής ’Εκπαιδεύσεως 
ϊιατησείται, χεριοριζομένης έοεξής τής άρμοδιότητός του έχ! 
Ψεμάτων γνωμοέοτήσεως κατά- τάς ισχ-υούτα; διατάξεις και 
έπι Ψεμάτων φροντισττ^ίων.

8. Κατά τά λοιπά όσον άφορά εις τά ιδιωτικά σχολεία 
και το διδακτικόν προσωπικόν αυτών εφαρμόζονται αΐ αντί
στοιχο: κείμενα: διατάξεις.

9. Οι εις ιδιωτικά έκπαιδευτήρια καί έκπαιδειντήρια έν 
γβνει μή άνήκοντα εις τό Κράτος προβλεπάμενο: ή ύπτρεταλ·-

τες Έχ απτοί ΜΈ. καί Δ.ΕΣ, ΈχιΨεωρηταί Δ-Ε, ΈχυΨεω- 
ρηταί Προσχολιχής Αγωγής καί Ειδικών Σχολείων καί Γε
νικοί ’ΒπιΨεωρητα! Μ.Ε. έν οόδεμιφ χεριχτώσει ύχοκαψιστοΰν 
τό έ»χό τρΰ παρόντος νόμου προβλεπχμενον έχοχτιχόν προσω
πικόν Δημοτικής καί Μέσης ’Εκπαιδεύσεως, σχερ άακεί καί 
έχ! τών εκπαιδευτηρίων τούτων καί τοΰ προσωπικού των άχά 
σας τάς έχί τών αντιστοίχων Δημοσίων Σχολείων προβλεπο 
μένας άρμοδιοτητας.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 

ΆρΨρον 69.

Υπηρεσία Γραφείων.

1. Εις τά Γραφείσ έκαστης Άνωτέρας ’Εκπαιδευτικής 
Π εριφερείας Δ.Ε καί Μ.Ε καί ’Εκπαιδευτικής Περιφερείας 
Δ.Ε. καί Μ.Ε. τοποΨετείται διά μεταΨέσεως άνά είς Διδά
σκαλος Α' ή Π’ρωτοβάΨμιος ΚαΨηγητής, κατά περίπτωσιν, 
ώς προϊστάμενος τοΰ είς ταϋτα ύπηρετοϋντος διοικητικού πρε- 
σωπικοϋ. Οΰτοι. άποφάσει τοΰ οικείου ’Επόπτου,ή Γενικού Έχι- 
Ψεωρητοϋ ή ΈπιΨεωρητσϋ, δυνανται νά υπογράφουν έγγραφο 
κατ’ έντολήν αύτοΰ,

Τά τών μεταΨέσεων τής παρούσης παραγράφου καΨορίζον- 
ται εϊδικώτερον διά τοΰ ύπό τής παραγράφου 5 τοΰ άρΨρου 54 
τοϋ παρόντος προβλεπομένου Π. Δ/τος. Κατά πάσαν περίπτω- 
σιν ή είς τά ώς είρηται Γραφεία υπηρεσία τών μετατιΨεμένων 
εκπαιδευτικών δεν δυναται νά ύπιρβή τήν τριετίαν.

2. Αί κατά τήν έναρξιν ισχύος τοΰ παρόντος υφιστάμενα: 
1073 Ψέσεις τοΰ Κλάδου τής Β' Κατηγορίας Γραφέων—Δα- 
κτυλογράφων αυξάνονται είς 1.400 κατανεμόμεναι καί διαρ- 
Ψρούμεναι είς δύο Κλάδους περιφερειακών υπαλλήλων τής 
Β' Κατηγορίας τοΰ Τπουργείου ΈΨνιχής Παιδείας και θρη
σκευμάτων, χώς άκολούΨως:

α) Κλάδος Β1 ί Διοικητικών Υπαλλήλων Β' Κατηγορίας: 
42 Ψέσεις επί βαΨμώ 4ω 
84 Ψέσεις έπ! βαΨμώ 5ω 

924 Ψέσεις έπί βαΨμοίς ΙΟω έως 6ω

1050 Σύνολον.
6) Κλάδος Β12 Δακτυλογράφων Β' Κατηγορίας:

14 Ψέσεις έπί βαΨμώ 4ω 
28 Ψέσεις έπί βαΨμμ 5<ρ 

308 Ψέσεις έπί βαΨμοίς ΙΟω έως 6ω

350 Σύνολον.

3. Αί κατά τήν προηγουμένην παράγραφον Ψέσεις χατανέ- 
μονται δι’ άποφάσεως τοΰ 'Γπουργοΰ ’ΕΨνιχής Παιδείας καί 
θρησκευμάτων είς τά Γραφεία τών ’Ανωτέρων ’Εκπαιδευτικών 
Περιφερειών Δ.Ε. χαι Μ.Ε. καί τών ’Εκπαιδευτικών Περί
φερειών Δ.Ε. και Μ.Ε. ως και Γυμνασίων ή Λυκείων τα οπαία έχουν 
5 ή περισσότερα τμήματα.

4. Διά τήν πλήρωσιν τών κενών Ψέσεων τών Κλάδων 
Β11 κα: Β12 δύνατα: να προκηρύσσωνται τοπικοί κατά Νο
μόν διαγωνισμοί διενεργούμενοι κατά τάς έκάστοτε περί προσ- 
λήψεως προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών ίσχυούσας διατάξεις. 
Οί καταρτιζόμενο: πίχακες επιτυχίας εις τούς τοπικούς δια
γωνισμούς ισχύουν έπι εν έτος διά τήν πλήρωσιν άποκλειστι- 
κώς τών έν τώ Νομώ, έν τφ όποίω ό διαγωνισμός, κενών η 
χενοιμένων Ψέσεων.

5. Μέχρι πληρώσεως τών μετά τήν κατά τήν παράγραφον 
2 τοΰ παρόντος άρΨρου κατανομήν υφισταμένων κενών Ψέσεων 
τών Κλάδων Β11 καί Β12, δύναται νά άποσπώνται είς τά έν 
παραγράφω 3 Γραφεία εκπαιδευτικοί Δ.Ε κα! Μ.Ε, άντι- 
στοίχως, έπί έαψμφ ούχί άνωτέρω τοϋ Διδασκάλου Α' καί 
τοΰ ΠρωτοβαΨμισυ ΚαΨηγητοΰ έχ τών ύπηρετούντων έν τή 
οικεία Περιφερεία·

Ή άχόσχασις ένεργείται δι’ άποφάσεως τοΰ αρμοδίου 'Τπη-



sεσιαχού Συμόου/ ίόυ, εϊσηγήσει τού χρο'σταιιένου τής «ιχείας 
Έχχ3'.ϊί^τιχής Περιφέρειας, διά χρονιχόν διάστημα οϋχί ό- 
γώτερον τών δυο ετών, μη δυναμένη νά άνατνεωδή.

6. Ό δΓ εχαστον τών Γραοείων άριδμος τών άχοσχωμέ- 
',ων έχχαιδευτιχών. μετά τού άριδμοΰ τού εις ταύτα ύχηρε- 
τοΰντος χροσωχιχοΰ τών Κλάδων Βίί χαί Β12 έν ούδεμιά χε- 
ριχτώσει δύναται νό όχερβή τόν άριδμον τών δέσεων, αίπνες 
ορίζονται διά τής tv χαραγράφψ 3 τού χαρόντος άρδρου χα- 
τανομής. Ή χαράίασις τών διατάξεων τής χαρούσης χαρα- 
•νράφου συνιστ? χειδαρχιχον άίίχημα διά τον διατάξαντα τήν 
χαρ άνομον άχόσχασιν.

7. Οί μετά τήν χατά τήν,sapάγραφον 3 τού χαρόντος άρ- 
■igoa χατανομήν τών δέσεων εις τά Γραφεία ύχεράριδμοι έχ- 
άάιδευτιχοί Δ.Ε. χαί $ί.Ε. μετατίδενται-χατά τάς διατάξεις 
τοΰ χαρόντος εις δέσεις σχολείων. Ωσαύτως μετατίθενται 
εις δέσεις σχολείων χαί οί χατά τήν ένάρξιν τής ισχύος τοΰ 
χαρόντος Νόμου ύχηρετοϋντες εις τα Γραφεία Έχχαιδευτιχών 
Συμβούλων — Έχοχτών Άνωτέρων Έχχαιδευτιχών Περι
φερειών έχχαιδευτιχο! Δ.Ε. χαί Μ.Ε.

8. Οί χατά τήν εναρξιν ισχύος τοΰ χαρόντος ύχηρετοΰν- 
τες ΰχάλληλοι τοΰ Κλάδου Γραφέμν — Δαχτυλογράφων χα- 
ταλαμόάνουν αΰτοδιχαίως χαί άνεο άλλης διατυχώσεως δό
σεις εις τον χερί οΰ ή χαράγραφος S' τοΰ χαρόντος άρδρου 
Κλάδον Βίί. Ο! έχ τούτων άσχοΰντες χαδήχοντα δαχτυλο- 
γράφου έςαχολοοδοΰν άσχοΰντες τά χαδήχρντα ταΰτα μέχρι 
χληρώσεως τών δέσεων τοΰ Κλάδου Β12 Δαχτολογράφων.

9. 'Αρμοδία ύχηρεσία ίιά τά δέματα χαταστασεως τοΰ χρο- 
σωχιχοΰ τών Κλάδων Βίί χα! Β^2 είναι ίδιον Τμήμα τής 
Διευδύνσεως Διο:χητιχοϋ τής Κεντριχής Ύχηρεσίας τοΰ Ύ- 
χοοργείοο Έδνιχής Π αιδείας χα! θρησχευμάτων.

ίΟ. Συνιστώνται χαρά τή Κεντριχή Ύχηρεσία τοΰ Ύχουρ- 
γείοο Έδνιχής Παιδείας χα! θρησχευμάτων α) τριμε- 
λέςΎχηρεσιαχον Συμόοΰλιον διά τά δέματα χαταατάσεως τοΰ 
ΰχό τοΰ χαρόντος άρδροο διεχομενου χροσωχιχοΰ τών Κλάδων 
Βίί χα! Β12 χα!·ή) τριμελές Πειδαρχιχόν Συμόούλιον διά 
τούς αΰτούς ύχαλλήλοος, σογχροτοόμενα εχαστον έξ ενός διοε- 
χητιχςϋ ύχαλλήλοο τής Κεντριχής 'Υχηρεσίας εχ! 6αδμφ 3<ρ 
ή 2ω χαί δύο διοιχητιχών ύχαλλήλων Α' Κατηγορίας εχ! 
αοδμοίς 5ιρ ή 4ω. Καδήχοντα Γραμματέων άσχοΰν οί διά τή. 
άχοφάσεως τοΰ Ύχοοργοΰ χερ! συγχροτήσεως τών Συμβουλίων 
τούτων οριζόμενοι διοιχητιχο! ύχάλληλοι.

1ί. Αί έν τοίς Γράφείοις Έχοχτιχοΰ χροσωχιχοΰ ύφιστά- 
μεναι δέσεις διοιχητιχοΰ χροσωχιχοΰ, σοσταδεϊσαι χατά τάς 
διατάξεις τοΰ Ν. Δ/τος -409/1970, έςαχολοοδοΰν ίιεχόμενσ 
ΰχό τούτου.

"Αρδρον 70.

Προσωχιχόν Γ' Κατηγορίας.

1. Αί χατά. την εναρξιν τής ισχύος τοΰ χαρόντος υφιστά
μενα: 180 .δέσεις τοΰ Κλάδου 14 — Κλητήρων γραφείων 
Έχιδεωρητών χα: Γενιχών Έαιδεωρητών διαρδροΰνται εις 
Κλάδον Γ2 χεριφερειαχών Κλητήρων τοΰ Ύχουργείου Έδνί· 
χής Παιδείας χα! θρησχευμάτων, ώς άχολούδως:

9 δέσεις εχ! δαδμφ 7ιρ.
14 δέσεις έχ! δαδαώ 8ω.

157 δέσεις εχ! δαδμοίς ,12ω έως 9φ.
Οί ήδη ύχηρττοΰντες χατταλαμβάνουν αΰτοδιχαίως χα! άνεο 

άλλης διατυχώσεως όμοισβάδμους δέσεις τοΰ χλάδου τούτου.
2. Αί χυτά τήν xoaippουμένην χαράγραφον. δέσεις χαταν*- 

μονται δι* άχοσάσεως τσΰ Ύχουργού Έδνιχής Παιδείας χα! 
θρησχευμάτων εις τά Γραφεία τών Έχοχτών Μ.Ε. χα! ΔΈ., 
Γενιχών ’Έχιδεωρητών' Μ.Ε. χροϊσταμένων Έχχαιδευτιχών 
Περιφερειών Μ.Έ χαί Έχιδεωρητών Δ.Ε. Α .

3. Αί χατά τήν εναρςιν τής ισχύος τοΰ χαρόντος ϋφατοάμε- 
ναε 702 δέσεις τού Κλάδου 15 — Έχιστατών αύςάνε/ντσι εές 
846', διαρδρούμεναι εις Κλάδον Γ3 Περιφερειαχών Έχιστα- 
τών τοΰ Ύχουργείου Έδνιχής Παιδείας χα: θρησχευμάτων. 
ώς άχολούδως:

42 δέσεις έχ! όαδμώ. 7ω
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67 δέσεις έχί όαδμώ 8ω
737 δέσεις έχε όαδμοις 12ιρ έως 9ω.

Οί ήδη ύχηρετοϋντες χαταλαμόάνουν αΰτοδιχαίως χα! άνεο 
άλλης διιττυχωσεως όμοιοόάδμους δεσεις τσΰ Κλάδου τούτου.

4. Α! χατά τήν χροηγουμένην χαμάγραφον δέσευς χατανέ- 
μοντα: δ·ί' άκαφασχως τοΰ Ύχουργοό Έδνιχής Παιδείας χαι 
ίόρησχευαάχων εις τά Σχολεία Μ.Ε. Οί ύχηρετοϋντες εις 
Σχολεία δισοχωριζόμανα δια ηοϋ χαρόντος εις Γιιμνάσισ χαί 
Λύχευα έςυχτμετοΰν τάς άνάγχας άμφοτέρων τών Σχολεάων 
χαί άνήχουν όργα>«χώς εις τά Λύχεια.

5. Οί χιατά τήν έναρςιν τής ισχύος τοΰ χαρόντος ύχηρετοΰν- 
τες 425 υχηρετα* τοΰ Κλάδου 17 'χατ-αλαμΰανοον αΰτοδιχαίως 
χα: άνεο άλλης διατοχωσεως δέσεις εις χρ-οσωρκνόν Κλάδο. 
Γ4 Π εριφερειαχών Ύχηρεσιών τοΰ Ύχουργείου Έδνιχής 
Παιδείας χα! Θρησχιευμάηων, δ βασ δρουμε να. ώς άχολούδως:

21 δέσεις έχί δαδμώ 7φ
34 δέσεις έχ! όαδμώ 8<ρ

370 δέσεις έχί 6·αδμ»ίς 12ω έως 9ω..

Ουτοι, μετά τήν χατάταςιν των, εντάσσονται, χατά τάς δια
τάξεις τοΰ άρδρου 3 τ<Λ ΝΆ. 125/1973 «χιερί τροχοχοιή 
σεως διατάξεων τινων τού Ύχαλληλιχοΰ Κώδιχος» ώς ηούττ 
έτροχστεοιήδΐι διά' τοΰ άρδρου 4 τού ΝΑ. 287/1974 «χερ! 
-υδαίσεως δεμάτων τινών τού χροσωχιχοΰ τού Δημοσίου, τώ> 
^ί.ΠΑ.Δ. χαί τών ’Οργανισμών Τοχιχής Αύτοδιοιχήσεως» 
ωέχρ-t τοΰ 9ου δαδμοΰ.

Οί ούτως εντασσόμενο: διατηρούνται έν τή ύχηρεσίφ μέχρι 
τής χαδ1 οιονδήχοτε τρόχον άχοχωρήσεώς των, τών ύχ’ αυ
τών χατεχομένων δέσεων μετατρεχομίνων μετά τούτην εις 
,τοιαότας έχ! συμόάσει ιδιωτιχοΰ διχαίου. Ή διάταξις τής 
χαραγράφου 4 τού χαρόντος άρδρου εφαρμόζεται χα! έν χρο 
χειμένερ.

6. Άρμοδία Ύχηρεσία διά τά δέματα χαταστάσεως τού 
χροσωχεχού τών Κλάδων Γ2. Γ3 χαί :Γ’4 είναι ή έν. χαριαγρ. 
9 τοΰ άρδρου 69 τού χαρόντος βριζόμενη, αρμόδια δέ Συμβού
λια τά έν χή χαραγρ. 10 γοΰ αυτού άρδρου οριζόμενα.

ΜΕΡΟΣ ΠΒΜΠΤΟΝ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

Άρδρον 7^..

Καχάταξις ΰχ-τ^-ετούντων.

1. Οί χαηά τήν εναρξιν ισχύος τοί χαρόντος ύχηρετοϋντες
έχχαιέευτιχοί, εξβρέσιι τοΰ έχοχτιχοΰ χροσωχιχοΰ. χιαταλαμ^ 
όάνουν αύτοδιχαίως δέσεις εις τους δι’ αύτού ίδρικμένοος 
αντιστοίχους χλάδους, βαδμους χα: μισδολογιχά χλιμάχια,
τής χστατάξεως των έχχινούισης έχ τής -έξευρέσεως, έν τή) 
χίναχ: τής χαραγράφου 2 τσΰ άρδροϋ 49, τοΰ άντιστοίχου χρός 
τόν όαδμον, όν ήδη φέρουν, μισδσλογιχοϋ χλιααχίου.

2. Διά τήν- χατά τήν χροηγσυμένην χαράγραφον χατάταξιν 
«χ2ΐδεται διαχιστωτιχή χράξις ΰχό τσΰ οίχείοο χατά χεριχτω- 
σιν Έαιδεωρητού AJE. ή Εενιχού Έχιδεωρητοΰ ΜΈ., εις τήν 
όχοίαν άναφιέρεται ό χλάδος, ο όαδμός χα! τό μισδολογιχρ» 
χλιμάχιον χατατάξεως,

'Αρδρον 72.

Ένταξις.

1. Μετά τήν χατά το άρδρον 71 τοΰ χαρόντος χατάταξιν, 
οί χατωτέρο «χχαιδεστιχοί, ύχηρετοϋντες χατά τήν ίναρξιν 
ίσχόος τού χαφότντας χαί χεχτηχένο; χρόνον δημοσίας ύχηρ*- 
σίας άτνώτερναν τού χατά τόν ιχαρόντα νόμον ότταιτουμένου άχό 
τού ετσαγώγιχοΰ διά τήν μέχρι τοΰ όαδμρΰ χα! μισδολσγιχεΰ 
χλιιμαχίου, εές ό οωττετάγ-ησαν, έξέλιξίν των, εντάσσονται, 
μετά σύμφωνον γνώμην τού οέχείου Ύχηρβσιαχοΰ Συμδουλιου, 
άναλόγως χρός τόν χρόνον ΰχηρεσίας αώτων, είς .&οεδμόν χαί 
μ»δαλογπυαν χλιμάχιον. ώς άχολούδως;

α) Αί Νηχιβγωγοί, *ϊς τον αυτόν δαδμόν χαί μέχρι τώ μι- 
σδολοτγνχοϋ χλαμαχίαυ 4.



β) At Νηχισγωγοί Α'. «ίς τόν αυτόν €>»·&μχ>ν *.4: μέχρι τού
μίΛδολοτηΒΧβύ κλιμακίοο 6..

γ) Ο! Διδάσκαλοι, εις τόν αυτόν δαδμόν καί μέχρι τού μι-
σδολογικού κλαιακέου 4.

ί) Οί Διδάσκαλοι Α’, είς τόν βύτόν δαδμόν καί μέχοι τοΰ 
μ»δολογιοιοΰ κλφοαοοαι; 6.

ε) Οί Καδηγηταί χαί Π ρωτοδάδμιοι Καδηγηταί. μέχρι 
τοΰ δβδμού τού Πφ<υτο6»δμ03- Καδηγητοΰ έχί μισδολογιικφ 
κλιμακίω 6.

βτ) Οί Βαηδο! Ιλιμνβσιάρχ*; *ίς τόν αυτόν ία&μό·· καί μ4- 
σδολογυχόν οΰιμάκ»ον 7.

2. Διά «τήν «κατά τά ανωτέρω «νταξιν λοφεδάνεται ώς χρό
νος 4ημοσίας ύχημεσίας ό χρόνος ο μέχρι τής έν χαρτογραφώ 
5 τού χαρόντος άρδρεη χρονολογίας άναγνωρτσδ«.ίς κατά τάς 
μέχρι τοώττκ έβχυούσας διατάξσις 6ιβ τήν χφοαγωγικήν έξέ- 
λιξιν τοΰ υπαλλήλου, ώς χβ! ό έν άρδρω 50 χαρ. 3 τοΰ χα- 
ρόντος άτναφμρΕειβνος.

3. Δι’ όσα>ς έχ τών έν τή χαρ. 1 τοΰ χαρόντος άρθρου 
ΐχηοαιόβατικούς δεν έχει σίσέτι ότναγνωρισδή ο οοατά τήν χαρ. 
2 τοΰ αύτοΰ άρδρου χρόνος δημοσίας ιητηρασίας, ή έντβξις 
χωρεί άμα τή αναγνωρίσει τοΰ χρόνου τούτου ύχό τοΰ κατά την 
χαρ. 1 τοΰ παρόντος άρδρου ύχηρεσιαχοΰ Συμδουλιου.

4. Ή σειρά άρχβιότητος .τών κατά τάς διατάξεις τοΰ πα
ρόντος άρδρου εντασσόμενων έχχαιδευτιχών καδορίζεταί έχ 
τοΰ χροσδιορισδησομένου, είς τόν δαδμόν χοΐ το μισδολογιχόν 
κλιμάχιον εντάξεως, χλεανάζοντος -χρόνου υπηρεσίας, όστις 
υπολογίζεται its τήν χεραιτέρω χροαγωγήν ή την χαταδολήν 
άχοδοχών άνωτέρου . μισδολογικοΰ ' κλιμακίου Είς χερίχτωσιν 
σονϊρομής τοΰ αύτοΰ χλεονάζοντος χρόνου όχηρεσίας εν τώ 
δαδμψ τής έντάξεως, ή άρχαιότης χροσδιορίζεται έχ τής σει
ράς διορισμού.
'5. Ώς χρονολογία έντάςεως λογίζεται ή ήμερα ,ένάρξεως 

τής ισχύος τοΰ χαρόντος.
6. Διά τήν ένταξιν τών ύζηοετουσών νηχιαγωγών ώς εισα

γωγικός δαδμός λογίζεται ο τής Νηχιαγωγού έχι μισδολο- 
γιχω χλιμαχίψ 2.

7. Αί χατά το χαρόν άρδρον έντάςεις έν ουδεμιά χεριχτώ- 
σει ϊύναται νά καταστήσουν χείρονα τήν δέσιν τών έντασσο
μένων, καδ’ c μέρος άφορα είς τόν χλεονάζοντα χρόνον ύκη- 
ρεσιας.

’Αρ.δρον 73.

Πληρωσις δέσεων Έτχοττιχοϋ Προσωπικού χαί Λυκειαρχών.

1. Κόστα τήν τρωτήν εφαρμογήν τού χαρόντος ή χλήρωσις 
τών δι’ αύτοΰ συνχττωμένων δέοβω* Έτοχτοοού Π ροσωχιχού 
Μέσης ιχαί Δημοτικής ΊΕοπαιόεόσεως χαέ Λυκειαρχών ένερ- 
γείται, εντός διμήναυ acre τής -ισχύος 'αυτού, ώς άκολούδως:

2. Διά τήν χλήρωσιν τών 10 δέσεων Έχοχτών Δ.Ε. χρί- 
νονται ο! Γενικοί Έχιδεωρηταί Δ.Ε. έχί δαδμώ. 1ω, οί χατέ- 
χοντες τάς διά τοΰ άρδρου 24 χαράγρ, 5 τοΰ χαρόντος χαταρ- 
,γοκμενας δεσεις. Μετ’ αύτών χρίνονται χρός χροαγωγήν, βνε- 
ςαρτήτως χρόνου όχηρεσίας είς τόν όαδμόν όν ρέρουν. οί’Νο- 
μαρχιαχοί ’Βειδεωρηταί έχ! όαδμώ 2ω χαί ο! Ίλοιδεωρηται 
Δ.Ε. έχί όαδμιρ 2ω, οί χζτέχοντες τάς ita τοΰ άρδρου 20

rap. 6 καταργουμένας δέσεις, ώς καί Διευδυνταί Δτριο.τιχών 
Σχολείων έχι όαδμώ 2ω χεχτημένοι τα έν χαρ. 3 τοΰ άρδρου 
20 τοΰ χαρόντος οριζόμενα χροσόντα.

Οί έχ τών Γενικών ’Εχιδεωρητών μή χαταλαςεόάνοντες δέ
σεις 'Εχοχτών χατα/νομίάνουν χύτοίιχαίως δέσεις Έχιδεω- 
ρητών Α Δ.Ε., ϊιατηροΰντες τόν όαδμόν των χαί τάς άχο4ο- 
χά; αύτοΰ.

3. Δια την χλήρωσιν τών ύχολοιχων δέσεων Εχιδεωρητών 
Α Δ.Ε. χρίνονται χρός.χροαγωγήν, ανεξαρτήτως χρόνου όχη- 
ρεσιας είς τον 2ον ή 3ον όαδμόν, οί έναχομένσντες Νομαρχια- 
χο: Έχιδεωρηταί Δ.Ε. έχί όαδμώ 2ερ χαί Έχιδεώρηταί Δ.Ε. 
έχι όαδμω 2ω ή 3ω, οί χατεχοντες τάς 4ιά τοΰ άρδροο 20 
χαράγρ. 6. τοΰ χαρόντος χαταργεχμ-ένας δέσεις χαί μή χατα-
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λαόόντες δέσεις ’Ελτοχτών Δ.Ε., ώς χαί Διεοδονταί Δημο
τικών Σχολείων έχι 6αδμώ 2ω ή 3ω χεχτημένοι -τά έν χαρ. 3 
τρΰ άρδρου 20 τοΰ χαρόντος χροσόντα.

"Όσοι μετά τήν χατά τό χιροηγούμενον έίάφιον χρίσιν 4έν 
χιροαχδόΰν είς δέσεις Εχιδεωρητών Α' Δ.Ε., χρίνονται χατά 
τά οριζόμενα έν τή, έχομένη χαρβγραβιμ.

4. Διά τήν χλήρωσιν τών 186 δέσεων Έχιδεώρητών Β 
Δ.Ε. χρίνονται χρός χροαγωγήν, ά^εξαρτήτως χρόνου όπ-ηρι- 
σίας εις τόν όαδμον όν φέρουν, οί Κομαρχιαχοί Έχιδεωρηταί 
ήχί όαδμφ 2ω, ρϊ Έχιδεωρηταί Δ.Έ έχί 6αδμώ 2φ ή 3ιρ, μή 
χαταλαόόντες δέσεις ’Εχιδεωρητών Α’ Δ.Ε., ώς ιχαί Διεο- 
δυνταί Δημοτικών Σχολείων έχί όαδμφ 2ω ή 3ψ χαί Διδάσκα
λοι έχί όαδμιρ 4<ρ, χεχττςιένοι τα έν χαρ. 3 τοΰ άρδρου 20 τού 
χαρόντος ηροσόντα, οι δέ τελευταίοι χροσδέιως 15ετή έχχαι- 
δευτιχήν ϋχηρεσίαν1.

Ο! έχ τών Νομαρχιακών Έίχιδεωρητών Δ.Ε. έχ! όαδμώ 
2<μ, Εχιδεωρητών Δ.Ε. έχ! όαδμώ 2<ρ ή 3ερ μή χροαγόμενοι 
είς δέσεις 'Εχιδεωρητών Δ.Ε. Α' ή Β’, χαταλαμόάνουν αυ
τοδικαίως δέσεις Διευδυντών Α' ή Β’ Δημοτικών Σχολείων, 
άντιστοίχως.

5. Διά τήν χλήρωσιν τών 17 δέσεων Έχοχτών Μ.Ε. χρι- 
νονται κατ’ αντίστοιχον ειδικότητα ο! Γενικοί Έχιδεωρηταί 
Μ.Ε. έχί όαδμφ 1ψ και ο! Άναχληρωταί Γενικοί Έχιδεω- 
ρητα’ι Μ.Ε. έχί όαδμφ 1ω, οί χατέχοντες τάς διά τοΰ άρδρου 
42 χαράγρ. 5 τοΰ χαρόντος καταργουμένας δέσεις. .Μετ’ αύ
τών χρίνονται χρός χροαγωγήν κατ’ αντίστοιχον ειδικότητα, 
ανεξαρτήτως χρόνου όχηρεσίας είς τόν όαδμόν ήν φέρουν, οί 
Γενικοί Έχιδεωρηταί Μ.Ε. χατά τήν έννοιαν τοΰ Ν.Δ. 3379/ 
1955. οί Έχιδεωρηταί Διοιχητοχο! καί Ειδικοτήτων έχί 
έαδμφ 2ψ τίϋ Ν.Δ. 651/1970 καί οί Νομαρχιακοί Έχιδεω- 
,ρηται Σεοματιχής ’Αγωγής (Ν.Ε.Σ.Α.) έχί 6αδμψ 2φ, 
οί χατέχοντες τάς διά τοΰ άρδρου 40 χαράγρ. 6 τού χαρόντος 
καταργουμένας δέσεις, ώς χαί ο! Γυμνασίαρχοι έχϊ δαδμφ
.V _

Ο! έχ τών Γενικών Εχιδεωρητών χαί Άναχληρωτών Γε
νικών Εχιδεωρητών Μ.Ε. Ν Λ. 651/70 μή χαταλαμόάνον- 
τες δέσεις Έχοχτών Μ.Ε. χαταλαμόάνουν αυτοδικαίως δέ
σεις Γενικών Εχιδεωρητών Μ.Ε. αντιστοίχου ειδικότητας δια- 
τηροϋντες τόν όαδμόν των χαί τάς άχοδοχάς αύτοΰ. Οί έχ τών 
έχί όαδμφ Γενικού Έόηδεωρητοΰ ΜΈ. χατά τήν έννοιαν τοΰ 
Ν.Δ. 3379/1955 μή χροαγόμενοι είς δέσεις Έχοχτών ΜΈ. 
χαταλαμόάνουν δέσεις Γενικών ’Εχιδεωρητών Μ.Ε. αντιστοί
χου ειδιχότητος χαί λαμόάνουν άχοδοχάς μισδολογικού κλιμα
κίου 10. Οί έχ τών Διοικητικών Εχιδεωρητών καί Έχιδεω- 
ρητών .Ειδικοτήτων έχί δαδαίρ 2ιρ Ν.Δ. 651/70, τών 
Ν.Ε.Σ.Α. έχί.όσδμώ· 2φ καί τών Γυμνασιαρχών έχί δαδμώ 
2ω μή χροαγόμενοι είς δέσει; Έχοχτών Μ.Ε. χρίνονται κατά 
τά οριζόμενα έν τή έχομένγ χαραγοάφω.

6. Διά τήν χλήρωσιν τών ύχολοίχων δέσεων Γενικών 
Εχιδεωρητών Μ.Ε. χρίνονται χρός χροαγωγήν κατ’ αντίστοι
χον ειδικότητα, ανεξαρτήτως χρόνου όχηρεσίας εις τόν δαδμόν 
όν φέρουν, οί μή καταλαόόντες δέσεις Έχοχτών Μ.Ε. Διοι
κητικοί Έχιδεωρηταί. Έχιδεωρηταί Ειδικοτήτων Μ.Ε. 
έχί δαδμώ 2ω καί ΝΈΣ.Α. έχί δαδμφ 2ψ, οί χατέχοντες 
τάς διά τοΰ άρδρου 40 χαράγρ. 6 τοΰ χαρόντος χαταργομμέ- 
νας δέσεις, ώς καί οί Γυμνασιάρχαι έχί δαδμώ 2<μ.

""Οσοι έχ τών Διοικητικών Εχιδεωρητών καί Έχιδεωρη- 
τών Κδικοτήτων Μ.Ε. έχ! 6αδμώ .2ψ, τών Γυμνασιαρχών

έχί tav-μώ 2ω καί τών Ν.Ε.Σ.Α. έχί δαδμώ 2ω δεν χροαχδου>· 
είς δέσεις Γενικών Εχιδεωρητών Μ.Ε. χρίνονται χατά τά 
οριζόμενα έν τή έχσμένη χαραγράφω.

7. Διά τήν χλήρωσιν τών 802 δέσεων Λυκειαρχών κρινον- 
ται χρός χροαγωγήν κατ’ άντίστοιχον ειδικότητα, ανεξαρτή
τως χρόνου όχηρεσίας είς τόν δαδμον όν φέρουν, όσοι έκ τών 
Διοικητικών Εχιδεωρητών. Εχιδεωρητών Ειδικοτήτων. 
Γυμνασιαρχών έχ: δαδμώ ^ω χαί Ν.Ε.Σ.Α. εχ: δαδμώ 2ω 
οέν ζροαχδοΰν. μετά τήν κατά τήν ζροηγουμένην 
χαράγραφ ον χρίσιν, είς δέσεις Γενικών 'Εχιδεωρη
τών Μ. Ε. Είς ήν χερίχτωσιν οέν συμχληρωδή χατά τά
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ά»ωτε*ω e ά: τόμος τών -όέσεων τώ/ Λυχοιαρχών, χρίνοντα: 
-;οανωγήν χατ αντίστοιχον εβδιχότητα διά τήν :λή}ωΐ!ν 

_ων σχουχνουσών κενών Δέσεων Βοτλκ,: Γ υμνασιαρχα: χα: 
\ '.Ε·Α· έχ! όοΐ-χώ 3ω συμχληρώσαντες χατα την έναρ-
- ν -Γ/Λί τού παρόντος εξαετή τούλαχιστον υπηρεσίαν εις τον 
‘αναον :ού Βοη-ύού Γυμνασιάρχου.

£·;:χοττ
Ο--

7 όοϋν 
πσοσω:

9. Λ
είΐ-.χα
•ύέμενα

Ίσο: £χ τών Διοιχητιχών Έπιΐεωρητών χα! Έπι-όεω- 
Εϊδ·.χοτήτων Μ.Ε. ώς χα! ΝΕ.Σ.Α. έχ! όα-όμώ 2ω 

• r/νοόν εις Δέσεις Γενιχών ΈχιΔεωρητών Μ.Ε. ή Λυ- 
:»ν. χαταλαμδάνοον Δέσεις Γυμνασιαρχών αντιστοίχου

όσο; έχ τών Ν.Ε.Σ.Α. έχ: όαΔμώ 3ω δέν χροα- 
χιτά τα ανωτέρω χαταλσμόάνουν Δέσεις διδαχτιχου 
:*οΰ Μ.Ε. έχ! δάΔμώ ΒοηΔοϋ Γυμνασιάρχου, 
ιά τα; χρίσεις του χαρόντος άρΔρου συνιστώντα; δύο 
τενταμελή Συμόούλια χρίσεως χαϊ προαγωγών, συντι-

α . Λ;α τού; λειτουργούς τής Μέσης Έχχαιδεύσεως, ές 
ενόξ ’Αρεοπαγίτου, ώς Προέδρου, έξ ενός ’Ερέτου, ές ενός 
Παρεόρον τού Νομιχού Συμόουλέου τού Κράτους χα! έχ δυο 
i, ένεργεία Συμδούλων Α' ή Β’ τού Κ.Ε.Μ.Ε. ή Είδιχών Συμ- 
ίο..λων χαρ’ αύτώ, προερχόμενων έχ τής Μέσης Έχχαίδευ- 
σεως. ώς μελών.

ρ) Αιά τούς λειτουργούς τής Δημοτιχής Έχχαιδεύσεως, 
ές ενός Αρεοπαγίτου, ώς Προέδρου, ιέξ ένός ’Ερέτου, έξ ενός 
Π αρέορου ·τοϋ Νεμιχοϋ Συμέουλίου τού Κράτους χαί έχ δύο 
εν ένεργεία Συμό ούλων Α' ή Β’ τού Κ.Ε.Μ.Ε. ή Είδιχών Συμ- 
;ούλων χαρ’ αύτώ, προερχόμενων έχ τής ΔημοτιχήςΈχχαιδεύ- 
γ:,- ώς μελών, άχάντων όριζομένων μετά τών αντιστοίχων 
_-.ρπ,.,.ρωτών των 5;’ άχοράσεως τοΰ 'Υπουργού ΈΔνιχής 
Παιδείας χα! θρησχευμάτων.

Γραμματείς τών Συμβουλίων τούτων ορίζοντα: διοιχητιχε: 
υπάλληλο: τής Α’ Κατηγορίας έπ! δαΔμώ τουλάχιστον 5<ρ 
τής Κεντριχής 'Υπηρεσίας τού Υπουργείου ΈΔνιχής Παι
δείας χα! θρησχευμάτων. Είσήγητα! ορίζονται τά έχ τών 
έχχαιδεοτιχών μέλη τών Συμόουλίων.

10. Αί χατά τό παρόν άρΔρον χρίσεις χαΐ χροαγωγαί ένερ- 
γούνται χατ’ έχλογήν μετά σόγχρισιν τών χρινομένων. Κρί- 
σις χατ’ έχλογήν χωρεί, έρ’ όσον εξ όχιάντων τών στοιχείων 
τού ραχέλλου. τεσιλαμέανομένων χαί τών έχ-ύέσεων ούσ.α- 
στιχών προσόντων τοΰ χρινομένου, χροχύχτχ ότι ούτος έχε; 
δκεχριΔή διά τό ήΔ ος, τόν χαραχτήρα, τήν έχιστημενιχήν 
χαι χαιδοτγωγιχήν χαττάρτισιν, τήτν διδαχτιχήν χαί διοιχητ:- 
χην ίχχνότητα, τήν ύχηρεσιαχήν δραστηριότητα χα! ευσυνει
δησίαν, τήν χρωτοόουλίατν χαί τήν άροσίωσιν εις τό χαΐ ή
χον. Ή άτοϊεδειγμένη άνάρτυξις δραστηριοτήτων προφανώς 
αντιχειμένων χρός τήν ιδιότητα τοΰ έχχαιδευτιχοϋ λειτουργού, 
η χατά την διάρχειαν τού ίιχτατοριχού χαΔεστώτος άνάληφις 
σςιωμάτων Νομάρχου, εΐϊιχοΰ Συμόούλου ή Γενιχοϋ Γραμμα- 
τιως 'Τχουργείων, ώς χαΐ αί χατά τό αύτό διάστημα ήΔελη- 
μεναι ένέργειαι άχοίλέφασαι εις στήριςιν τούτου ή άχοχόμι- 
σιν ίδιου όρέλους αποτελούν χώλυμα διά τήν χατάληότν Δε- 
σεων έχοχτιχοϋ χροσωχιχοΰ.

ΆρΔρον 74.

Υ?:σταμεναι Έχχαιδευτιχα; Περιρέρειαι — Άντιστοιχιαι

Ε Αι υφιστάμενα: χατά τήν έν-αρξιν ισχύος τού παρόντος 
Εχχαιδευτιχα! Περιρέρειαι διατηρούνται μέχρις έχόόσεως

τών ύχό τούτου χροΔλεχομένων αποφάσεων χερ! τών δι’ αύτοϋ 
τυνιστωμένων νέων Έχχαιδευτιχών Περιρερειών χαί ’Ανώ
τερων Έιχχαδευτιχών Περερερειών. Τών τελευταίων τρ-ν 
ιστα/ται χροσωρινως οί χαν2’ ΰλητν αρμόδιοι Γενιχο! Έχιΐεω- 
ρη-3ί. '

2. Μέχρι χληρώκτεως τών ύχό τού χαρόντος νάμεχ» χρο- 
ίλεχομένων ΐέσεων έχοχτιχοϋ χροσωχιχοΰ ΔνΕ. χαι Μ.Ε., 
χα; τών ΝΕΦΑ οί χατέχοντε; τάς χαταργουμένας -Δέσεις έχο- 
χτιχού χροσωχιχοΰ χαι 'ΝΕΣΑ έήαχολου-ύοϋν άοχοϋντες τά 
χαήήχοντά των.

3. #Οχου τών χειμενων διατάσεων άναρερονται:

α) Έχόχτα: Άνωτέρας ΙΕχταοδευτιχής Περιρερειε
Έχχαιόευτιχε; Σύμόουλοι χαί Γενιχοι Βχι-ύεωρηται ή Ανα- 

χληρωτα! Γενιχοι Έχι-ύ-εωοητα; Μ.Ε. χα: Δ.Ε.
6)- Διοιχητιχο! ΈΚιΐεωρηται ΜίΕ. 
γ) Έχιΐεωοηται Βίδι-χοτητων ΜεΕ. 
δ) Νεχυαρχιαχο! Έχιύεωσηται ΔΕ. 
ε) Έχεΐεωρηταΐ Δ.Ε

νοούνται εφεξής άντιστοίχως οί χατά τήν έννοιαν του χα
ρόντος νόμου:

α) Έχόχται ΔβΕ. χα! ΜΕ., οί χαΐ’ ύλην αρμόδιοι.
6) Γενιχοι Έχιΐεωρηταί ΜΕ. προϊστάμενοι Έχταιδευ- 

τιχών Περιρερειών.
γ) Γeyixo; Έχιΐεωρηται Μ.Ε. ύχηρετούντες χαρά ταις 

‘Ανωτέραις Έχχαιδευτιχαίς IIεριρερειαις. 
δ) Έχιΐεωρητα! ΔΕ. Α’. 
ε) Έχιύεωρητα; Δ.Ε. Β .

Άρΐρον 75.

Εχχρεμεις διιαδιχαχσια; έχιλσγών χαί χροαγωγών.

Αϊ έχχρεμείς χατά τήν δημοσίεοσιν τοΰ χαρόντος διαόιχα- 
σίαι ίχελογής, διαγωνισμών χα! χροαγωγών έχοχτιχοϋ χαι 
διδαχτιχού χροσωχιχοΰ Δ.Ε. χαι Μ.Ε. χαταργοϋνται, εις 
οίονδήχοτε στάδιον χα! άν εύρίσχωντα; αυται.

'Αρΐρον 76.

Καταργήόηχε με την χαρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 416/1976.

Άρΐρον 77.

’Αναγωγή Σχολείων.

’Αχό τής ένάρςεως τού σχολιχοϋ έτους 1976—77.
α) τα ημερήσια τριτάξια Γυμνάσια χατωτέρου χόχλου σχου- 

δών, αί τάςεις Α , Β', Γ' τών ημερησίων έξαταξίων Γυ
μνασίων χα! τών εσπερινών έχταταξίων Γυμνασίων συγχρο- 
τοϋν αύτοδιχαίως τά χατά τήν έννοιαν τού χαρόντος νόμου Γυ
μνάσια.

β) Αί τάξε(ς Δ', Ε', ΣΤ' τών ημερησίων έξαταιξίων Γυ
μνασίων ώς χα! αί τάξεις Δ', Ε', ΣΓΓ', Ζ' τών έσχβεχνών 
ετταταξιων Γυμνασίων συγχροτούν αύτοδιχαίως ηά χατα τήν 
έννοεαν τού χαρόντος νόμου Λύχεια.

’Ap-Spcv 78.

Κατανομή χροσωχιχοΰ — Σχολιχά Ταμεία.

1. Τό διδαχτιχόν χροσωχιχόν έχάστου πλήρους εξατα
ξίου Γυμνασίου χατανέμεται όργανιχώς μεταξύ τών δυνάμει τού 
χαρονχς συν'.ισιωμένων άντιττοιχων Γυμνασίου χα! Λυχείου διά 
χράηεως του αρμοδίου Έχιΐεωρητοϋ.

2. Έν χεριχτώσει μή χραγματοχοιήσεως μέχρι τής 'ένάρ- 
ηεως του σχολιχοϋ έτους 1916—77 των ύχο τού χαρόντος 
χροόκεχομενων χροαγωγών χα! τών συνεχεία τούτων τοποθε
τήσεων χαι μεταΐεσεων εις ΐέσεις Διευΐυντων Σχολείων 
Μ.Ε., ό άρμόοιος Γενιχός Εχιυεωρητής Μ.Ε. ορίζει διά χρα- 
ςεώς του, ύχό τούς περιορισμούς τής χαρ. 4 τού άρΐρου 37 
τού χαροντος, ώς προϊστάμενον μεν τού Λυχείου τόν χατά τήν 
όναρξιν τού.σχολιχοϋ έτους 1976—77 προϊστάμενον τού χα- 
ταργουμένου εξαταξίου Γυμνασίου, ώς προϊστάμενον ϊε τού 
Γυμνασίου τόν αμέσως νεώτερον έχχαιοευτιχ,ον λειτουργόν έχ 
τών ϋχηρετούντων εις τέ« χαταργούμενον εξατάξιον Γυμνασιον.

3. Δι’ άχοράσεων τού Υπουργού Έύνιχής Παιδείας χαί 
Θρησχευμάτων ρυθμίζονται οί τύχτ; τών σφραγίδων τών Σχο
λείων, τα τών Σχολιχών ’Εφορειών, τών Σχολιχών Ταμείων 
χα! τής περιουσίας αυτών, τά τού ’Αρχείου, τά τής χοργγη- 
σεως τίτλων σπουδών χαί χισηοχοιητιχών, ώς χαί πάν ΐεμα 
όχερ ήύελεν άναχύέει έχ τής έχερχομένης ρττσ6ολής.
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Άρδρσν 76.

Πειραματικά Σχοκεια τών Πανεπιστημίων.

ί> Ό νόμος 4376/1929 «κερί ίδρύσεως Πειραματικών 
Σχολείων εν τοίς Πανεπιστημίοις Άδηνών καί Θεσσαλονί
κης». ώς έτροποποιήδη καί συνεπληρώδη, εφαρμόζεται καί έπί 
τών λοιπών 'Π ανεπιστημίων, εις τά όποια ύφίστανται Καδη- 
γητιχα! Σχολαί.

2. Κοροόνται άφ’ ής έξεδόδησαν, ίσχύουσαι καί διά τό μέλ
λον, αί κάτωθι αποφάσεις τού '.Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας 
καί θρησκευμάτων :

α) Ύπ’ άριδ. 80852 τής 5/14.8.72 «χερ! λειτουργίας 
Α' τάξεων Δημοτικού καί Γυμνασίου Πειραματικών Σχο
λείων χαρά τώ Πανεχιστημίφ Πατρών» (ΦΕΚ 585 Β’).

β) Ύπ' άριδ. 112652 τής 15/27.9.1972 «περί έχοχτείας 
τών ύπό λειτουργίαν τάξεων Πειραματικών Σχολείων Πανε
πιστημίου Πατρών» (ΦΕΚ 764 Β').

γ) 'TV άρI*. 44004 τής 31^/22.6.73 «χερ! χαρατά- 
σεως τής ύχ’ άριδ. 80852/1972 άποφάσεως «περί λειτουρ
γίας Α’ τάξεων Δημοτικού Σχολείου καί Γυμνασίου Πειρα
ματικών Σχολείων χαρά τίρ Πανεχιστημίω Πατρών» (ΦΕΚ
699 Β').

8) Ύπ’ άριδ. 96470/10.10.75 «περί λειτουργίας Δ' τά- 
ξεως Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου καί Γυμνασίου χαρά 
τώ Π ανεχιστημίιρ Π ατρών» (ΦΕΚ 1287 Β').

3. α, Κυρούνται οΐ ύχό τού Πειραματικού Σχολείου τού 
Πανεπιστημίου Πατρών έχδοδέντες τίτλοι σπουδών κατά τά 
σχολικά έτη 1972—73, 1973—74 καί 1974—75 *3ς καί 
πάσαι αί χρός τούτο, κατά τήν αυτήν χρονικήν περίοδον, έχδο- 
δείσαι σχετιχαί πράξεις.

β. Ή κατά τά σχολικά έτη 1975—76 καί επόμενα λει
τουργία άπασών τών τάξεων τού Πειραματικού Σχολείου Πα
τρών διέτ.εται ύπό τών διατάξεων τού Ν. 4376/1929 ώς έκά- 
στοτε ισχύει.

4. Διά Π ροεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομενων τή χροτά- 
σει τών Υπουργών Έδνικής Παιδείας χαί θρησκευμάτων 
καί Οικονομικών, δύναται εις τά Πανεπιστήμια τής Χώρας, 
εις τά όποια ύφίστανται Καδηγητιχαί Σχολαι, νά ίδρύωνται, 
άναπτύσσωνται, σνγχωνεύωνται ή καταργώνται Πειραματικά 
Σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, Γυμνάσια), νά όρίζηται ή 
καταταξες, διάρδρωσις αυτών, ή σύνδεσις καί διαόάδμισις τού 
διδακτικού καί λοιπού χροσωπιχοΰ, έ άριδμός τών μαδητών, 
α: ωραι καί το πρόγραμμα διδασκαλίας, τά τών έγγραφων 
και εξετάσεων τών μαδητών καί τών τίτλων σπουδών, τά τών 
σχολικών Ταμείων, τής έπιχορηγήσεως αυτών, ώς και παν 
δέμα σχετικόν χρρς τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών σχο
λείων τούτων.

"Έπί τή έκδόσει τών ώς άνω Διαταγμάτων, χαταργοϋνται 
αί αντίστοιχοι διατάξεις τού Ν. 4376/1929, ώς έτροποποιή- 
ύη σαν καί συνεχληρώδησαν.

Άρδρον 86.

Διδακτικά 6:6λία.
1. Ή ύπό τού άρδρου 1 τού Ν.Δ. 56/1974 «περί άντι- 

χαταστασεως τών έγχεχριμένων διδαχτιχών όιόλίων τής Δη- 
μοτιχής Έκπαιδεύσεως», ώς τούτο συνεχληρώδη ύπο τών 
διατάξεων τού Ν.Δ. 162/1974 «χερί συμπληρώσεως τού 
άρδρου > 1 τού Ν.Δ. 56/1974» προδλεπομένη προδεσμία 
τών εξ μηνών διά τήν κρίσιν τής χαταλληλότητος ή μή 
τών ,έν χρήσει διδαχτιχών διδλίων τής Δημοτιχής καί Μέ
σης ’Εκπαιδεύσεως καί τήν ένδεχομένην άντικατάστασί'/ τού
των δι’ ετέρων όιόλίων ή όοηδημάτ^υν ώς καί τήν έγχοισιν

διδακ τικών όιδλίων. εις άς περιπτώσεις δέν ύφίστανται έγκε- 
κριμένα τοιαύτα 6ι6λία, χαρατείνιται επί διετίαν «ίσίτι άφ’ 
ής εληξεν αυτή.

2. Εις τήν παράγραφον 4 τού άρδρου 2 τού Ν.Δ. 749/
1970 «περί δοδαχγ.χών διδλίων» χροστιδετα: έδάφιαν δούτε- 
ρΌν έχον ούτω:

«β. Μέχρι τής 30ής ’Ιουνίου 1977 καί *©’ όσον ή συγγρα
φή διδακτικού τίνος έιίλίου χφίνετα: επείγουσα, ίένατα; αύτη,

κατόπιν άχοφιντεως τού Υπουργού Έδνιχής ϋ αιδευας χαί 
θρησκευμάτων, έκδιδομενης μετά γνώμην τού Κέντρου Εκ
παιδευτικών Μελετών καί Έπιμορφώσεως, νά άνατίδεται άχ1 
εύδείας καί άνευ διαγωνισμού εις «να ή χλείονας συγγραφείς 
άνεγνωρισμένου κύρους ή εις ομάδα εκπαιδευτικών έχί τούτω 
άχοσπωμένων κατά κυρίαν άχασχόλησιν».

3. Αί Έπιτροπαί κρίσεως διδακτικών όιδλίων, έλευδίρων 
δοηδημάτων και ειχονογραφήσεως διδακτικών διδλίων τών 
Ν.Δ.' 749/1970. 543/^19Τ*4 καί 162/197:4 συντίδενται έχ με
λών τού Κ.Ε.Μ.Ε. ή Ειδικών παρ’ αύτψ Συμόούλων ή καί 
μξ άλλων Ειδικών, εκπαιδευτικών ή μή, απάντων όριζομε- 
νων ύπο τού Υπουργού Έδνικής Π αιδείας καί θρησκευμά
των τή είσηγήσει τού Προέδρου τού Κ.Ε.Μ.Ε. Εις τά προερ
χόμενα έχ τού Κ.Ε.Μ.Ε. ή έχ τών Ειδικών παρ’ αύτμ Συμ- 
δούλων μέλη τών ’Επιτροπών τούτων δέν καταδάλλεται άπο- 
ζημίωσις.

4. Αί πράξεις τών ’Επιτροπών τούτων εισάγονται προς εγ- 
κρισιν εις τά οικεία τμήματα τού K.E.MJE. Αί αποφάσεις 
τών τμημάτων τού Κ.Ε.Μ.Ε., έάν μέν είναι ομόφωνοι είναι 
υποχρεωτικά! διά τον Υπουργόν, έάν δέ έλήφδησαν κατά 
πλειοέηφίαν δύναται ο 'Τχουργός νά άναπέμψη ταύτας εντός 
ανατρεπτικής προδεσμίας 30 ήμερων, εις το έχ Συμδούλων 
Α' τμήμα τού Κ.Ε.Μ.Ε., ούτινος αί αποφάσεις είναι ύχοχρεω- 
τιχα! διά τόν Υπουργόν.

Ή παράγραφος 5 τού άρδρ-ου 6 τού Ν.Δ. 749/1970 χαταρ- 
γείται.

5. Δι’ άποφάσεων τού 'Τχουργού ’Εδνικής Παιδείας χα! 
θρησκευμάτων έκδιδομενων είσηπήσει τού Προέδρου τού 
Κ.Ε.Μ.Ε ρυδμίζεται πάσα αναγκαία συναφής λεπτομέρειαδιά 
.τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τού παρόντος άρδρου.

Άρδρον 81.

Έκδασις Δ/των καί Άποφάσεων.

1. Μέχρις έκδόσεως τών ύπο τού παρόντος νόμου προδλεπο- 
μένων Π. Δ/των κάί 'Υπουργικών Αποφάσεων, πραγματο
ποιούμενης εντός τριμήνου άπό τής ισχύος τού παρόντος, τά 
αντίστοιχα δέματα έξαχολουδοΰν δεεπόμενα υπό τών χερί τού
των κειμένων διατάξεων.

2. Ύπό τήν αύτήν προΰπόδεσιν, αί περί μεταδέσεων καί 
τοποδετήσεων τών Γυμνασιαρχών κείμενοι διατάξεις έφαρμό- 
ζονται άναλόγως καί έπί τών μεταδέσεων καί τοποδετήσεων 
τών προαγομένων, κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τού παρόντος, 
εις δέσεις Αυκειαρχών, οιτινες δένονται νά τοποδετώνται ή 
μετατιδενται καί εις δέσεις σχολείων τών περιοχών τής τέως 
Διοιχήσεως Πρωτευούσης χα! τού τέως Δήμου Θεσσαλονίκης 
μετά σύγχρισιν χρός άλλήήους χατά τάς αύτάς διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ

ΤΕΛΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρδρον 82.

Λοιπά δέματα.
1. Έπί τού ύχό τού παρόντος νόμου διεχομένου προσωχιχού, 

δυϊαχτικού, εποπτικού. διοικητικού χα! Γ’- κατηγορίας, εφαρ
μόζονται καπά τά λοιπά αί διατάξεις τού Κώδικες Καταστά- 
σεως ηών Δημοσίων Διοιχητιχών Υπαλλήλων καί τών συνα
φών πφός σότόν νόμων.

2. Οί Σύμέουλοι Α' τού Κ.Ε.Μ.Ε. συγκροτούν ίδιον τμήμα 
νενιχού προγραμματισμού χα! συντονισμού τού έργου τού
Κ.Ε.Μ.Ε.'

3. Δι’ αποφάσεις τού Υπουργού ’Εδνιχής Παιδείας καί 
θρησκευμάτων δύναται νά άποσπώντα: μέχρι δύο εκπαιδευτι
κοί-λειτουργοί Μ.Ε. εις τήν Όρδέίοξον ’Ακαδημίαν Κρήτης 
έπί μίαν διετίαν δυναμένην νά άνανεωδή.

4. Καταργήθηχε από την πατ. 1 as&s. 41. \όμ. 1304 Ί982. 
(ΦΕΚ 144 Α).

Ο. Υπάλληλο: Α' κζτηγοοίας έπ: όαδμώ 4ω τού Διοικη
τικού Κλάδου τής Κεντρικής Ύπηοεσία; τού Υπουργείου 
Έδνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων. έχοντες ύπερεικεσ:-
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ιτενταετή συνολικήν δημοσίατν υπηρεσίαν χρίνονται ύχό τού οί- 
xtto.' Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διά την εγγραφήν των εις 
συαχληρωματιηον πίνακα προακτέων τού ίτσ-ς 1976 διά τον 
3 av βοΔ-ΙΟν.

6. Οί κατά τήν όημοσίευσιν τοϋ παρόντος ύχηρετοϋντες κα- 
^γ,-,ηταί Π αιδαγωγικών καί ο Π αιδοιύυχίατρος τού Κλάδου 
\ | Π'Χΐίαγωγικαϋ καί οι ΚαΔηγηταί επιστημονικών είδικο- 
τητων τον Κλάδου Α2 τού Μαρασλείαυ Διδασκαλείου Δημο- 
r.xfj Έχτι/σεως, ώς χαί οί χαΔηγητα: τού Διδασκαλείου 
Μετης Έχχ/σεως. εντάσσονται μέχρι χαί τού βαΔμού τον Γυ
μνασιάρχου εχ: μισΔολογιχώ χλιμαχίω 8, ώς εισαγωγικού λο
υζόμενου τοϋ βαΔμοϋ τού ΒοηΔου Fυμνασιάρχου έχι μισΔο- 
λογιχώ χλιμαχίω 7, βφ’ ,ης διωρίσΔησαν ή μετετάγησαν 
tip τάρ Δέσεις, τάς όποιας χατιχουν. Ό χλεονάζων εις τόν 
είρ ον ή ένταξις δαΔμόν χαί μισΔολογιχόν κλιμάχιον χρόνος 
υπολογίζεται -its πάσαν χερίχτωσιν.

ΆρΔρον 83.

Καταργούμεναι διατάξεις.

ί. Καταργούνται σί διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 2982/54 «περί 
χαΔομισμού ανώτατου ορίου ηλικίας διορισμού εκπαιδευτικών 
έν γένει λειτουργών χαί. Ιεροκηρύκων», τού άρΔρου δ τού Ν.Δ. 
3439/55 «περί ίίρύσεωρ χαρά τή Κεντρική Υπηρεσία τού 
Υπουργείου ΈΔνιχής Παιδείας χαί θρησκευμάτων 'Τχηρε- 
σίας Μελετών χα! Συντονισμού τής Διοιχήσεως τής Γενιχής 
χαΐ ’Επαγγελματικής Έχχαιδεύσεως χλχ.», τού άρΔρου 6 
τού Ν.Δ. 3628/56 «ττερί τρόπου πληρώσεως τής Δέσεως τοϋ 
ΔιευΔυντού ΔιευΔύνσεως Στοιχειώδους Έχχαιδεύσεως χαί ρυ- 
Δμίσεως ετέρων, τινών ζητημάτων», τού άρΔρου 12 τοϋ ΝΑ. 
4320/63 «περί χυρώσεως τής ύχ’ άριΔ. 142/62 χράξεως τού 
Υπουργικού Συμβουλίου χλχ.», τού Α.Ν. 129/67 ιεχερί όρ- 
γανώσεως χαί'διοιχήσεως τής Γενιχής Έχχαιδεύσεως χαί άλ
λων τινών διατάξεων», τού Ν.Δ. 29/73 «περί άναχληρώσεως 
Γενιχών ΈχιΔεωρητών Δημοτιχής χαΐ Μέσης Έχχαιδεύσνως 
χα! χαΔορισμοϋ άρμοδιότητος'Άνωτέρου Υπηρεσιακού Συμβου
λίου Δημοτιχής Έχχαιδεύσεως (Α.Π.Τ.Σ.Δ.Ε.)», χαΐ τών 
όίρΔρων 1 -εως χαΐ 5 τοϋ Ν.Δ. 322/74 «περί οροτχποιήσεωρ. 
αντιχατσοστάσεως χαί συμχληρώσεως διατάξεων τινων τοϋ Ν.Δ. 
651/70 χλπ. «περί όργανώσεως τής Γενιχής Έχχαιδεύσεως 
χαΐ διοιχήσεως τού Προσωχιχοϋ αυτής».

2. Ύχό τόν περιορισμόν τοϋ άρΔρου 81 τού παρόντος χα- 
ταργείται τό Ν.Δ. 651/70 ιιχερ! όργανώσεως τής Γενιχής 
Εχχαιδεύσεως χαΐ διοιχήσεως τοϋ προσωχιχοϋ αότής» ώς χα! 

τά τροχοχοιήσαντα τούτο Ν.Δ. 846/71 «περί άντιχαταστάσεως 
του άρΔρου 6 τοϋ ΝΑ. 651/70 χλχ.ίι, Ν.Δ. 988/71 «περί άν- 
τιχαταστάσεως τής χαρ. 2 τοϋ άρΔρου 10 τοϋ Ν.Δ. 651/70», 
Ν.Δ. 157/73 «περί μεριχής άντιχαταστάσεως τοϋ άρΔρου 10 
τού Ν. Δ/τος 651/70 υχερι όργανώσεως τής Γενιχής ’Exxat- 
δευσεως χα: διοιχήσεως τοϋ Προσωχιχοϋ αότής» χαί Ν.Δ. 
265/73 «περί άναΔέσεως χαΔηχόντων Γενιχού ΔιευΔυντοϋ 
θρησκευμάτων χα! άντιχαταστάσεως τοϋ άρΔρου 65 τοϋ 
■Ν· Δ/τος 651/1970 «περί όργανώσεως τής Γενιχής Έχχαι- 
δίύσεως χα: διοιχήσεως τοϋ Προσωχιχοϋ αότής».

3. Καταργεΐται άψ’ ής ίσχυσεν ή χαράγρ. 5 τοϋ άρΔρου 1 
τοϋ Ν.Δ. 1109/1972 «χερ! τροχοχοιήσεως, συμχληρώσεως 
Χ2Ϊ άντιχαταστάσεως διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 3065/1954 χαί 
ρυΔμισεως ζητημάτων τινών άρορώντων γενιχώς εις τήν έχ- 
χαιδευσιν τής έν Δυτιχή Θράκη Μειονότητος».

4. Καταργεΐται ωσαύτως χαί πάσα έτέρα διάταξις, γενι- 
χη ή εϊϊιχή, άντιχειμένη εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
η άναψερομένη εις Δέματα ρυΔμιζόμενσ ύχ’ αϋτού.

ΆρΔρον 84.

Έναρξις ισχύος.

Η ισχύς τοϋ παρόντος άσχεταt άπό τής δημοσιεύσεώς του 
*!* τής Εψημερίδος .τής Κιυβερνήσεως, έχτός έάν άλλως όρί- 
ζηται «ν αύτφ.

ΙΙερΐ οργίίπυοεζϋζ χαΐ διοιχήοεωζ τής .Υ/έοι/ΐ χαΐ Ανιο-
ιέοας Τεγνιχήζ χαΐ Έτιαγγελματιχήΐ Έχηαιόενοεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

IF ν? ισάμενε: όμοοώνως μετά τής Βουλής, απεοασισαμεν;

ΜΕΡΟΣ Π ΡΩΊΌΝ 

ΓΕΝΙΚΑI ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ 

ΆρΔρον 1.
Γενιχά.

1. 'II Τεχνική χα! Επαγγελματική Έχχαίδευσ-.ς οιαχρί- 
νετα: εις Μέσην ν.αί Ανωτέρχν.

2. Ή Μέση -Τεχνική χα! Επαγγελματική Εασταίδευσις 
παρέχεται εις:

α) τάς Τεχν χάς χα! Έπαγγελμττιχάς Σχολάς χα!
^! τα Τεχνιχά χαί Έπαγγελμαχιχά Αυχένα.

5. Ή Ανώτερα Τεχνιχή χαί Έπαγγελματιχή Ε·/.χαΐ5ε> 
αις παρεχετα: εις τάς Ανωτέρας Τεχνιχας χα! Έ.ταγγελαα- 
πχάς Σχολάς.

4. Αί σχολιχα! μονάδες ττ^ς Μέσης 7'εχνιχής χαί Έπαγγελ- 
ματιχής Έχχαιδεύσεως είναι τ,μερησίας ή εσπερινής ροιτή- 
σεως. Εις τάς σχολιχάς μονάδας έσπερινής ρνοιτήσεως έγγρά- 
ροντα: μόνον εργαζόμενοι μαΔηταί.

5. Δύναται να συνιστώνται σχολικά; μονάδες Μέσης Τε
χνικής χ.αί Έχαγγελματιχής Έχχαιοεύσεως ημερήσιας ροι- 
τήσεως, εις τάς όποιας μέρος τών πρακτικών μαΔημάτοιν 
χαί ασν.ήσεων γίνεται εις επί τούτω επιλεγόμενους χώρους 
εργασίας. Οί μαΔηταί τών σχολικών τούτων μονάδων εργά
ζονται εις άνάλσγον προς τήν ειδικότητά των Δόσιν,

Τά τής σαστάσεως τών σχολικών μοτνάδων τής χαρούσης 
χαρ.αγράρου, τού χρόνου χαι τών όρων άχασχολήσεως τών 
μαΔητών χα: χάσα σύναψής λεπτομέρεια* χαΔορίζοντα: διά 
Προεδεικώ-/ Διαταγμάτων έχίιδομένων χροτάσει τών Υπουρ
γών Έύνιχής Π αιδείας χαί Θρησκευμάτων χαί ’Εργασίας. 
'Οσαύτως δΓ όμοιων Προεδρικών Διαταγμάτων ορίζοντα·, 
τά τού χρό.ου χα! τών όρων άχασχελήαεως τών ;·-ιΔητών τών 
σχολιχών μονάδων όσχερινήρ ροιτήσεως.

6. Εντός τής αυτής σχολιχής μονάδες δύναται νά /.ε:- 
τνυσγούν τμήματα ύχό τάς διπχ.ρίσεις τών χαραγράψι·>ν ·ί 
καί 5 τοϋ παρόντος άρΔρου.

7. (Καταργήύηκε αχό την χαρ. 2 άρ. 32 του Ν. 1304/82).

8. 'II ανάχτυξις τής Τεχνικής κ;ί Έχσγγελματικής Έν- 
χαιδεύσεως γίνεται ϊάσει Πενταετούς Γ1 ρογράμματος, ίχχονου- 
μενου ύχό τοϋ Ί χουργειου ΈΔνιχής Παιδείας καί Θεητκευμα- 
των χαι εντασσόμενου εις τ„ εν γενει πρόγραμμα άναχτύξεως 

χώρας.

ΆρΔσον 2.

Π αροχαί.

1. Έ Δημοσία Τεχνική -καί Έπαγ-ρελματική Έχχαίόιυ- 
σις παρέχεται δωρε-άν.

~. Τά διδακτικά βιβλία χορηγούνται δ-ωοεάν, αί ί» οαπά- 
ναι /.ειτοοργιζς των σχολικών μονάδων ά^τιμετωχίζοντα: διά 
κρατικών επιχορηγήσεων χρός τά Ταμεία αυτών.

3. Προς τους ψοιτώντας παρέχονται κρατικαί ύχοτροψίαι, 
κατά τά εν χαρ. 7 του παρόντος άρΔρου οριζόμενα.

4. Τό Δημόσιον άσψαλίζει, δαχάναις του, τούς ψοιτώντας 
χασεά κινδύνων άχυχτματων, έψ’ αασ^ όέν έχουν ετέραΛ* άμε
σον ή έμμεσον όμοίαν, αντιστοίχου υψους, άσψαλισιν. Ίύσχύτως. 
δυνατοί νά ασψαλίζη τούτους χαί ·κατά ν.ινδόνων ΰγεύσς.

5. Αί χρός τούς σχουδαστάς τών Α.Ε.Ι. οίχονοκικιεί διευ-
‘ΛΟΛ^ντεις "zpc^'c.vTj: χχι €νΐς τών" ότο tu!/

όντ^ς Νάμα; ^t€73C(Xivti>Y Σβόλων τοϋ Δτ^ιχ>-
■fficy η Ν.Π.Α.Δ.
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€. Μαύητ»! οίκούντες t:ς μακράν ,άπέτστχσιν από τοί σχο
λείου των ϊύνοrrs: νά μετχρέρωντχ: δωρεά/ εις αϊτό.

7. Διό κοινών άποράσεων τών Υπουργών Εθνική; 11ε::- 
δ-είχς κοχ Θρ-τ^κευμάτων χλ 1 Οϊκ&ναωχών όριζ'ίνται αί όροι 
καί ιζί παχώπού έχεις έβαρμογής τών διατάξεων τών παρα
γράφων 2. 3, 4-, 5 καί 6 τοί παρόντος άρθρου. Αί άναγκαιοί- 
c» πιστώσεις έγγράφοντα* εις τον Π ροΰσσολογισμόν εξόδων 
τοί 'Γπσνργεέου ’Εθνικής Παιδείας κα! θρησκευμάτων.

’Αρύρον 3.

Γλώσσα.

Πες άπάσχ; τάς σχολικά; μονάδας τάς δεεπομένας ύπό τοί 
πΐήαοντος νόμου είσάγετα: άπό τον σχολοκοΰ έτοε/ς 1977—78
ώς γλώσσα διδασκχλίας. άντικείμκνον διδασκαλίας καεί γλώο- 
σρ τών διδακτικών διδλίων ή Νεοελληνική (Δημοτική), ώς 
δ-μμορρώθη εις πανελλήνια» εκφραστικόν όργανο» τον Έλλη- 
νςμεό Λαού κχ: τών δοκίμων συγγραφέων τον ’Βύνου;, συν
τεταγμένη, άνευ ιδιωματισμών καί άποροτήτων.

'Αρθρο* 4.

Π ροσωπικό*.

Το προσωπικόν τής Τεχνική; καί Επαγγελματικής Β*- 
πχιδεόσεως διακρίν-ται εις Εποπτικόν. ’Εκπαιδευτικόν χρί
Διοικητικό».

ΜΕΡΟΣ ΔΕΤΤΕΡΟΝ

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
\

Άρθρον 5.

Βαύμίς.

Ή Μέση Τεχνική καί ’Επαγγελματική Έχπαιδευσις ανή
κε: εις την δεύτερον δχ-θμίδχ εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 6.

Τεχνικά: χ» Επαγγελματικά! Σχολά!.

1. Α! Τεχνικά! χχ: Επαγγε/μοατικα: Σχο/.χ: επιδιώκουν
τήν έμτπέίωσον τής εις το Γυμνάσιον χτηθΐέσης γενικής μ*ρφώ- 
σεως. κυρίως δε τήν ά.-άπτυξιν τών δεξιοτήτων χχ: γνώσεων 
τών μαθητών των., ωοτε vs δυνχντχ: ουτο: νχ Γτχδ:οορ·';,γ"'·ν, 
εις Βρισμένη* τεχνική* ή επαγγελματικήν είϊικοτη.α.

2. Ή οοίτητις είναι διάρκειας δύο £ως τεσσάρων εξαμή
νων. άναλέγως τής ειδικότητες, επιμηκύνεται ϊέ κατά εν ή 
δύο εξάμηνα:, όσάχις τορχγμ3τesc·.ήτ31 εις τμήματα έπτερι- 
νής ρο τήσεως ή περί ών ή παράγραφος 5 τού άρθρα/ 1.

3. Εις τέ χ' έξάμηνον έγγράφονται, άνευ εξετάσεων, οι 
κεκτημένο: απολυτήριον Γυμνασίου τον Ν. 309/76 ή ένίευ- 
κττ/.όν Γ' τάξεως εξαταξίου Γυμν οσίου.

Άρθρον 7.

Ίδρυσις, κατάργησις, μετατροπή χχί μεταφορά 
Τεχνικών^ καί Επαγγελματικών Σχολών.

II ρ ότυπ 0: Σχολαί.

1. II ίδρυσις Τεχνικών κα! ’Επαγγελματικών Σχολών χαί 
ή άνχλογος αόξησις των οργανικών -θεσεων τον προσωπικού 
εντών ένεσ*<·οτντχ: δ·.χ Π. Δ/το>ν, έχδιδομένων άαχξ το-
ετοες. χατχ μή·/αεΜάρτ;ον, αροτάσε: τών 'Ταοχργών Έόνι- 
χής Ιίαιδείας χχϊ βρησχενμχτων χχ! Οίχονομιχών. δάσει τον 
έν ττχρ. 8 τον άρΔρον ί τον ααρόντος Π ρογράμματος.

Αί διατάξεις τής αχρονσης ααραγράςον έραρμόξονται. άαό 
τον αχολιχον έτονς 1977—78. ή δέ Ιδρνσις Σχολών χατά τό 
τρεχον αχολιχον έτος αρχγμχτοτεοιείτχι χατχ τάς μέχρι τής 
ισχνός τον αχρόντος ισχνονσχς διατάξεις.

2. Ή χχτάργησις χχί ή ανγχώνενσι; Τεχνικών χαι Ετσαγ- 
γελματιχών Σχολών χαί ή ανάλογος μείωσις.τών οργανικών 
■δέσεων τον ττροσωσικον χντών ενεργονντχι διά Π. Δ/των, έκ- 
ίιδομένων αροτάσει τον Γττονργον ’Ε-άνιχής Παιδείας χαι

•ίορηαχενμάτων. τή είσηγήτε: τών οικείων Εττοατών Τεχνικής 
και Έααγγελματιχής Ινχαχιδενσεως. Εις τήν αεριατω:·' 
*72·>?Τ,/ TC- ~· /.ΐ Σ'/ 2^0ν «pCrdjJTTiy.&V Ζ12~ i'.~ 2\ Ιυ Σ ΣΤΓΣ Ζ 2-
ρ·. !>;jlcv. έξελυίόμενον *arvcvr/.u>i.

3. ΤΙ μετχσροαή Τεχνικής καί Εααγγελμχτικής Σχολής 
ήμερη χίας ροιτήσεως εις έσαερινήν χχ: άντιστρόρως, ώς χχ: 
ή μεττνοαχσίχ ή μετχοορχ έδρας, ένεργοόντχ: ΪΓ άαοβάσεων 
•τοί Ύαονργον Έν>». Παιδείας χχί θραρεχετματων. τή ιΐση- 
γήτει τών οικείων Έαοατών Τεχνικής χχ: Έααγγελματιχής 
Ίνχααιϊεόσεως.

4. Εις την έδραν εχαστης Λνωτέρας Εκααιδεντικτ,ς Περιφέρειας 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεϋσεως δννατα: να λειτουργή 
μία Πρότυπος Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή δια την πρακτι
κήν παιδαγωγικήν επιμορφωσιν του διδακτικού προσωπικού της Τε
χνικής κα: Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και την εφαρμογήν προ
τύπων προγραμμάτων, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής 
Παιδεία; κα: θρησκευμάτων, τη εισηγήσει των οικείων Εποπτών 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως. υπο την επιστημονι
κήν εποπτείαν του ΚΕΜΕ.

’Λούρον 8.

Οργάνωσις —Λειτουργία —Τίτλο:.

1. Ό άριύμός τών μαύητών έχάστης τάξεως ορίζεται εις 
35. δυνάμενος χατ’ έξαίρεσιν νά άνέλύη χαί μέχρ: 40.

ϊ. ii λειτουργία τμημάτων ειδικότητες μέ μαύητας όλι- 
γωτέρους τών 15 άνά τάξιν δύναται νχ χ/χστέλ/,ητχι χχτά το 
τέλος τ:ύ σχελιχοϋ έτους δ: άπεράσεως τεί Τπουργοϋ 'Εθνι
κής Παιδείας χαι Θρησκευμάτων, έχδιδεμένης κατόπιν ήτιε- 
λογημένης είσηγήσεως τοί οικείου Γενικοί Έπιύεωρητοί.

Όσάχις συντρέχουν έξαιρετικοί λέγει (έύν.νε’ -εωγραρι- 
χοί) δύναται να ϊδρίκυντα: τμή,χχτα είδιχοτητο. .αί όταν ό 
χριύ'χός τών μαύητών άνά τάξιν ίπερδαίνη τούς 7.

ο. Διά Προεδρικών Διατχ*,'·μχτων έχδιδομένων προτάσει τού 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας χαί Θρησκευμάτων ρυύμίζον- 

ται τά άρορώντα εις α} τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών 
7 εχνικών κα! Επα··γελματιχών Σχολών, έ) τά τμήματα ει
δικοτήτων κα: τας / αυτοις χατευύύ»σεις, γ) -τά οιδχζοκό- 
μενα μα-θήμστα χαί τας πραχτιχάς ασκήσεις, δ) τά ωρολόγια 
χαι άναλυτιχα πτε ,·αμματα. ε. τον χαραχτηριομόν τών μ:- 
■θηματιον ως χρωιουοντων χαι δευτερευόντων ή έασιχών χαί 
μή δασικών, στ) τήν έναρξιν χαί λήξιν τών διδακτικών πε
ριόδων κα! του σχολικού έτους, ζ) τάς σχολικός διακοπής.
η) · ά; μ:ετεγγραρά > 1 τήν ροίτησιν, τά πειθαρχικά 1ταραχτώ-
μ2Τ2 τών μαθητών 2; τ.χ’τ,ς γύ^ΐΐο; ίζι-.άζζ ις 7.21 T2V
χρ όν::ν δ:ι■νεργεία; 2Jτών. την •''2V. τον '/:ιρ 2*/. τη:

'ήϊ έπιδόσεως V. :: τή; Εαγωγής. τ:νς τίτλοι ; ν.21 τ2
έ/.Σ'.Σ όμεν: r τ :/.α ττΣύΕών. μιττ τ-jy/w τρ:·Γγ«’->αενην
£?7.Τ( τιν εί ς τ- επάγ λμ2. μή ί jv 2μ£νη'/ V2 UTΐρ Cη 7 c Είμηνο*'
3>α έτος «ίπουδών. ώς χαι τταν c-jv«>c;

4. (Καταργήθηκε an:ό ττ,ν τιας.. 3 άμ.. 32 Νόμ. 130η 1982).

Άρύρον 9.

Τεχν-.χ - καί Έπαγγελμασικ,α Λύκεια.

1,. Τα Τεχνικά y.2 Επα-ργελμασικά Λύκεια σκοχον cyouv
να προσφέρουν π/,ο-σιωτεραν χαι ευρυτεραν της γυμνασιακής 
γενικήν νόρρωσιν. κυρίως δε νά μεταδώσςυν εις τούς μα-θητασ 
τάς άπαιτουμένας τεχνικός ή επαγγελματικός γνώσεις κα
νά αναπτύξουν τας δεξιότητας αυτών, ώστε ούτοι, μετά τήν
22Gpο:τησίν των. ν£ δΰναντα: να άπασ*/ο/.η-^ςΰν ΐχιτυ^ώς εις
ωριτ:ΐί'/cv τΣχνικον ή επαγγελματικόν 7.AS2CV.

‘ ^ ' Ή ρο:τη<τ:ς tf ς τά Τεχνικά κα Εχαγγελματ'.ν.ά Λύ-
7.: 12 είνα: ί :2pxr:j; έξ (6) εξαμήνων . έχιμην.ύνετζ: :: y.arc
ου: εσαμηνα. οσάκις πραγματοποίησα: εις τμήματα εσ·πορ·!ν*>ί 
ροιτήσεως ή οερ: ών ή παράγραρος 5 τού άρύρου 1 ;οοΰ πα- 
ρόντος.

3. Εις τό :Γ έξάμηνον έγγραρονται ο: κεχτημένοι απολυ
τήριον Γυμνάσιου- τού Ν. 309/70 η ενδεικτικόν Γ" τάξεως 
εξαταξίου Γυενασίρυ ή πτυχίον Κατώτερα; Τεχνικής ή Έπα-ρ- 
γελματικής Σχολής. Η έ-γγααρή γίνεται κετόπ:·/ εισιτηρίων
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ίςιτασεων. ζραγματοζοιοαμενων κατά τά έκάττοτ: όρι'όαε-,ι 
>. -.'ΖΟίασίως ΤΟν Ί ζτ.ργού Είνικής Π 2:511 - - '/.at ftp-ζ-
σχενιάτων.

'A; iccv ! 0.

Εισαγωγή εις Ανωτερας 7.α! Άνωτάτας Σχολά;.

j: άζόφοιτο: τών Τεχνιχών και Εζαγγελματιχών Λύ
κε .ω; ίυναται να εισάγωνται εις τας Ανω-τέρος Τεχνικας 

Εζαγγελματιχάς Σχολάς, τάς - Π αιί αγωγικας Άχα- 
ιι-κιας. τας Ακαοημίας Σωματικής Αγωγής, τάς Σχολάς 
οικιακής Οικονομίας, τήν Άνωτάτην Σχολήν Καλών Τε- 
χνών. ώς κα'-εες τα 'Ανώτατα Έκζαιοευτικά Ίίρύματα άντι- 
ττ-.:;/ν τ, συναφούς ειί’κότητος. υζο τάς αύτάς ζρούζοΣέσεις 
εισαγωγής των άζοφοίτων τών Λαχείων τού Ν. 309/76 χαΐ 

··; έςον οτ: έχουν άκολου-άήσε; έζιτυχώς, κατα τήν -»«ίρ- 
νεισι της φοιτησεως των εντός τον Λυκείου. τα ίια τήν 

αγωγήν εις έκάστην συγκεκριμένη·; Ανωτάτην Σχολήν 
άζαιττύμενα ζρόσύ»ετα μα-άήματσ, άτινα όοί^ονται οιά JTIς. 
■άσταγμάτων. εκίιόομενων ζροτάσει τον 1 ζουργου Έ·5ν*κή; 
Π σιίείας και Θρησκευμάτων.

"Αρ-δρον 11.

Κλάόμς 3 : Π τυχιούχων Φυσικομαθηματικών Ανώτατο. 
Σχολών.

Κλαίος 4 : Ιίτυχιούχων θεολόγων ή Φιλολόγων ή Αγ
γλικής, „Γαλλικής, Γερμανικής Φιλολογίας.

Κλάίος 5 : Π τυχιούχων χοϊκών Άνωτάτων Σχολώ;.
Κλάίος 6 : Π τχχιοόχων Φατικής Αγωγής.
Κλάϊοο 7 : Π τυχιούχων ΑΣΕΤΡΕΜ ή λοιμών Ανωτέρων 

Σχο"’ ' ν Τεχνολόγων Μηχοτνιχών.
Κλάίος 8 : Π τυχιούχων λοιζών Ανωτέρω·; Σχολών.
Κλβοος 9 : Π τυχιούχων Π ΑΊΕΣ, τής ΣΐΕΛΕΤΙΕ (τμή

ματος TV/v ικών χαΐ ’Επαγγελματικών Λαχείων).
Κλβίος 10 : Πτυχιούχων Μόρων. Τεχνικών χαΐ ’Εύζαγγε/.- 

ματιχών Σχολών (τροσωρενός).
Κλάίος 11 : Π ταχιοάχων Κατωτέρων Τεχνικών Σχολώ; 

ζαλαιοϋ τύζου ή Τεχνεχών καί ’Εζαγγελματιχών Σχολών.

' Αρτό-ρον 1.4.

Όργανιχα! θέτεις και ζροσόντα ίκζκιίχυτιχοϋ ζροσω- 
τικοϋ.

1. Κλάίος 1 Διζλωματουχων ή Π ταχιοάχων Π ολυτεχνικών 
Άνωτάτων Σχολών ή Φατικών Ραίιοηλεκτρολόγων:

Ίίρυσις. ν.ατάργτ,τις, μετατροζή, μεταφορά, όργάνωσις, 
λειτουργία κα! τίτλοι Τεχνικών καί'Επαγγελματικών Λοχειών.

ί. Αί ίικτάςεις τών άρθρων 7 χαΐ 8 τού ζαροντος εφαρ- 
μό;ονται άναλόγως χαΐ εζ! τών Τεχνικών χαΐ 'Έζαγγελμα- 
τιχών Λαχείων.

-. Εις το ΤεχνικΣ καί 'Επαγγελματικά Λύκεια itoazxcv- 
τα: ύζοχρεωτικώς μαδήματα -θεωρητικά κα! ζρακτικά τής 
αντιστοίχου ΐίίιχότητος, φυσι-χομαδηματικά καί φιλολογικά, 
^ς καί -τοιχεία Δημοκρατικής Όργανώσεως τής Πολιτείας.

3. Τά Τεχνικά Λύκεια ζεριλαμίάνουν τμήματα τών έζο- 
μενων τομέων:

α'ί Μηχανολογικού,
όΉλεχτρολογιχού καί ’Ηλεκτρονικού,
γ) Δομικού,
5) Χημικού xas Μεταλλουργικού.
4. Τά Έζαγγελματιχά Λύκεια ζεριλχμίάνουν τμήματα 

τών έζομένων τομέων:
α Οικονομίας και οιοιχήσεως,
ί 1 ρωργικοϋ κα! Κτηνοτροφικού,
γ} Κοινωνικών Τζηρεσιών.

ο. Διά Προεϊρικών Διαταγμάτων έκϊιίομένων ζροτάσει 
τού Ύζουργού Έδνιχής Παιίείας κα! θρησκεο-μάτων ίύ- 
νατα, νά συνίΓτώντα: τμήματα Τεχνικών και Έιχαγγελμα- 
τικών Λοχειών ύζ αγόμενα κα! εις ετέρους φομείς.

Άρδρον 12.

Κέντρα Τεχνικής κα! Έζαγγελματοκής Έκααιϊεύαεως.

1. Πλεισνες Σχολικά! Μονάοες ζερί ,ών αί αεριτττώαεις 
α και 6 τής zap, 2 τού άρδρου 1 τού χαρύντος, έίρεύουσαι εν 
*Τ αυτή ζολει, ουναται νά ουγκροτούν ένιαιαν έκζτειίευπκήν 
μονάοα, το Κέντρον Έζαγγελματιχής χαί Τεχνικής Έχζαι- 
ίεύιεως (Κ.Ε.Τ.Ε..).

2.. Εζι τώϊ Κ.Ε.ΤΧ. έφαρμόζονται άναλόγως βί οιατά- 
ςεις τών zap. 1 καί 2 τού άρθρου 7 τού ζαρόντος.

ΚΕΦΑ.ΑΑΙΟΝ Β'.

ΙίΚIIΑ1ΔΕΓΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 

‘Apifcv 13.

Λιαχρίαει; — Κλάεοι.

Ί’ό Εκζαιίευτικον ,11 ροσωζικ.όν τή; Πεζής Τεχ·/·.·/^; κα: 
^~2γγ"*λμ,ατικής ’Εκζαώεόσεως είναι μόνιμον, ανήκει ίε 

εις τούς ώς εζεταζ κλάόους:
ΚλάΣος 1 : Διπλωματούχων ή Πτυχιούχων Άνωτάτων Πο

λυτεχνικών Σχολών ή Φυσικών ΡαΝοηλεκτρολόγοίν.
Κλώε; 2 : Π τυχιαύχων Οικονομικών. Πολιτικών ή Ν;- 

λεκών ’Άνωτάτων Σχολών.

-άέτεις

Διευύυντής Λυκείου έζ! μισώολογικώ κλιμάκιο) 9 92 
Καθηγητής έζ! μιαύολογικφ κλιμάκιο), 8 94
Καιϋιτ'ητής ίτ! μιαΣολογιχώ κλιμάκιο) 7 95
Καθηγητής έζ! μισΣολογικελς Κλιμχκίοις

4—6 ένιαϊαι 219

Σύνολον 500

Ιΐροαοντα : :) Διζλωμα ’Ανώτατης Πολυτεχνικής Σχολής 
τής ήμείαζής ν, ζςυχίον Φυεικοΰ Τμήματος Φυσικομαθηματι
κής Σχολής II ανεζιττημίου τής ήμείαζής μετ’ ένοεικτικού 
μεταζτυχιαχών τζςυίών ’Ηλεκτρονικής κα! Ραοιοηλεκτρολο- 
γίας ή ’Ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή Ραδιοηλεκτρολογίας 
Π ανεζιττημίου τής ήμεοαζής ή ισότιμοι τίτλοι όμοταγών 
Σχολών τής άλλοοαζής.

β) Διετής έζαγγελματ:κή ή οιοακτική ζεϊρα cczo κτήσεως 
ζτυχίου και

γ) Πτυχίον Παιίμγωγικών σζουοών τής Σχολής ’Εκζαι- 
σευτικών Λειτουργών ’Επαγγελματικής ' χα! Τεχνικής Έκ- 
ζαιέεύσεως (A'.'EIA.E.T.'E.)

2. Εέλάίος 2: Π τυχιούχων οικονομικών, κολακών ή νο
μικών Άνωτοέτων Σχολών.

ύεσεις
Λιευ-ύυ/της Λυκείου έζί μισθολογικώ κλιμαχίω 9 64
Κα-άηγητής έζ! μισΣολογικώ κλιμαχίω 8 70
ΚαΰΤηγητής έζ! μιτ·άολογικώ κλιμαχίι·) 7 60
Καθηγητής έζ! μισ-άολογικοι; κιλμζκίοις 3—6

ένιαϊαι 219

Σύνολον 413

Προσόντα : α) Πτυχίον οιουοήζττ.’ τμήματος Νομικής 
Σχολής τής ήμείαζής ή ΑΣΟ0Ε ή ΙΙΑΣΠΕ.ή ΑΒΣ ή 
ίοότιμον ζτυχίον όμοταγοϋς Σχολής τής άλλοίαζής, t) 2u- 
τής εζαγγε/ματική ή οιοακτική ζοίρα άζέ κτήσεως ζτυχίου 
χαί γ) ζτυχίον ζαιοαγωγικών σαουοών τής Σ1ΔΛΕΤΕ.

3. Κλάίος 3 : IIτυχιούχων Ψυσιχομαάτματιχών Ανώτα
των Σχολών.

Σέσιις

Διευ-ΰυντής Λυχείου έζί μισ-άολογικώ χλιμαχίψ 9 
Κα-ίηγητής έζ! μισΣολογΓχώ χλιμασ,ίιο 8 
Καθηγητής έζ! ματύέολογιχώ χλιμαχίω 7 
Καύτ^ρςςής. έζ! μισ·3ολογιχοίς χλιμαχίοις 3—6

ένιαϊαι

20
28
54

198

Σύνολο ·; 300
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Προσοντα:
Πτυχίο οποιουοηποτε τμήματος της Φυοιχομβθημβτιχτ,ς Σχολής 

της ημεόαπης ή ισότιμό —υχίο ομοταγοΰς Σχολής της αλλοδαπής 
και απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου Γυμνάσιου ή Λυκείου.

4. Κλάρες 4: Πτυχιούχων θετλογων ή Φιλολόγων ή 
γγλικής. Γαλλικής, Γερμανικής Φιλολογίας.

•δέσεις
Καδηγητής έπί μισδολογικώ κλιμακίω 9 40
Καδηγητής έπί μισδολογιτ/ώ κλιμακίω 8 38
Καδηγητής έπί μισδολογικφ κλιμακίω 7 
Καδηγητής έπί μισ-δολογικοίς κλιμακίοις 3—G

120

ενιαία: 402

Σόνολον 500

Προσόντα: Πτυχίον Πανεπιστημιακτ/ς Σχολή; τή; τμε- 
Εαχής αντιστοίχου είίικέτητος ή ισότιμον πτυχίον όμοταγούς 
Σχολής τής αλλοδαπής μετ' απολυτηρίου Ελληνικού Λυ
κείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. Έπί έν έτος άπό τής ϊηιοσιεύ- 
σεως τού παρόντος επιτρέπεται ό οιοιισμός εις δέσεις καθηγη
τών ’Αγγλικής ή Γαλλικής και κ: νων απόλυτη;ίου εξατα
ξίου Γυμνασίου μετά πτυχίου" 10FICIENCT CAM
BRIDGE ή MICHIGAN ή τού CCER SPECIAL τού Γαλ
λικού Ινστιτούτου Αδηνών και Π αιδαγωγικού πτυχίου τής 
ΣΚΑΕΤΕ, μή ύπερόχ/των τό 45ον έτος τής ηλικίας των.

Κλάδο; 5: Πτυχιούχων λοιπών Ανώτατων Σχολών:

δέσεις
Διευθυντής Λυκείου επί μισδολογικφ κλιμακίω 9 10
Καύηγητής έπί μισδολογικφ κλιμακίω 8 20
Καδηγητής έπ: μισδολογικφ κλιμακίω 7 35
Καδηγητής έπί μισδολ. κλιμακίοις 3—1ί ενιαία: 122

Σ ό ν ο λ ο ν 187

ΓΙ ροσοντα: α) πτυχίον Ανώτατης Σχολής τής ημεδαπής 
αντιστοίχου ειδικότητας ή ισότιμον πτυχίον όμοταγους Σχο
λής τής αλλοδαπής, β) διετής επαγγελματική, ί διδακτική 
πείρα από κτήσεως πτυχίου και γ) πτυχίον παραγωγικών 
σπουδών ΣΚΑΕΤΕ.

6. Κλάδος 6: Π τυχιούχων Φυτικής Αγωγής.
δόσεις

Καδηγητής έπί μισδολογικφ κλιμακίω 9 3
Καδηγητής επί μισδολογικώ κλιμακίω 8 0
Καδηγητής έπί μισδολογικφ κλιμακίω 7 20
Καδηγητής έπ! μιοδολ, κλιμακίοις 3—0 έν.αια: 71

Σύνολο ν 100

Προσόντα: Πτυχίον Έδνικής ’Ακαδημία; Σωματικής Ά- 
7ωΓτήϊ ή ισότιμον πτυχίον όμοταγούς Σχολής τή; άλλο;οπής.

7. Κλάδος 7: Πτυχιούχων ΑΣΕΓΕΜ ή λοιπών Ανώτερων
X" ' - ΓΤΛ - - - r
Σχολώ-/ Τεχνολόγων Μηχανικών

δέσεις
Διευδιτντής Σχολή; έπ! μισδολογικώ κλιμακίω 9 35
Διευδυντής Σχολής επί μισδολογικώ κλιμακίω 8 130
Καδηγητής έπί μισδολογικφ κλιμακίφ 7 220
Καδηγητής έπ: μισδολ. κλιμακίοις 3—6 ενιαία: 895

Σ ύ ν ο λ ο ν 1280

Προσόντα: ΓΙτυχίον Ά·νωτέρα; Σχολής Εκπαιδευτικών 
Τεχνολόγον/ Μηχανικών (Α ΣΕΤΕΜ) τής ΣΚΑΕΤΕ ή ισό
τιμον πτυχίον όμοταγούς Σχολής τής άλλοι οπής. ’Ελλείψει 
πτυχιούχων τής ΑΣΕΤ'ΕΜ, ώς προσόν ορίζεται: α) πτυχίον 
’Ανώτερα; Τεχνικής Σχολής τής ημεδαπής. β) διετή; έπαγ- 
γελματική ή διδακτική πείρα άπό κτήσεως τού πτυχίου καί 
“’) “υχίον παιδαγωγικών σποδών ΣΚΑΕΤΕ.

8. Κλάδος 8: Πτυχιούχων λοιπών Άνωτέρων Σχολών.

δέσεις
Καδηγητής έπί μισδολογικφ κλιμακίω 9 3
Καδηγητής έπί μισδολογικφ κλιμακίω 8 9
Καδηγητής έπί μισδολογικώ κλιμακίω 7 28

. Καδηγητής έπί μισδολ. κλιμακίοις 2—6 ενιαία: 97

Σ ύ ν ο λ ο ν 137

Προσόντα: α) πτυχίον Άνωτέρας ’Επαγγελματικής Σχο
λής τής ήμείαπής ή Σχολής Οικιακής Οικονομίας ή ισότιμον 
πτυχίον όμοταγούς Σχολής τής άλλοιαπής, β) διετής επαγ
γελματική ή διδακτική πείρα άπό κτήσεως πτυχίου καί γ) 
πτυχίον παιδαγωγικών σποοδών ΣΚΑΕΤΕ.

9. Κλάϊος 9: Πτυχιούχων ΠΛΤΕΣ τής ΣΕΛΕΤΕ νΤμή
ματος Επαγγελματικών Λυκείων).

δέσει;
ΓΙ ροίστάμενος

κλιμακίω 7 60
11 ροίστάμενος 2* · Τ^ρ t ·. 1 AC’*'IXOl ^
κλιμακίοις 5—-6 ενιαία: 600
Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων έπί μισδολογι-

κοί; κλιμακίοις 1—4 ενιαία: 1355

Σ ύ ν ο λ ο ν 2015

Προσόντα: α) πτυχίον Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυ
κείου ή Μέσης Τεχνικής ή ’Επαγγελματικής Σχο
λής, β) ίιετής επαγγελματική πείρα άπό λήψεω; πτυχίου καί 
γ) πτυχίον Παιϊαγωγικών σπουϊών ΣΕΛΕΤΕ.

10. Κλάϊος 10: Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών ή Έπαγγελ 
ματικών Σχολών (προσωρινός).

δέσεις
Π ροίστάμενος έργαστηρίου έπί μισ-δολογικοίς 

κλιμακίοις 5—6 tv.aiat ΙδΟ
Εκπαιδευτικός έργαστηρίου έπ: μισδολογι- 

κοίς κλιμακίοις 1—4 ενιαία: 200

Σ ό ν ο λ ο ν 350

Αί χαΐ’ οίονδήποτε τρόπον κινούμενοι δέσεις τού κλάδου 
τούτου προσαυξάνουν τάς έν τφ είσαγωγικώ όαδμφ δέσω; 
τού κλάϊου 9.

11. Κλάϊος ΤΙ: Πτυχιούχων Κατωτέρων Τεχνικών ή Έππγ- 
γεύ,ματικών Σχολών ή Τεχνικών καί Επαγγελματικών 
Σχολών.

δέσεις
Άρχιτεχνϊται έπ! μισδολογικφ κλιμακίφ G 20
Τεχνίται Α έπί μισδολογικφ κλιμακίω ο 40
Τεχνίται Β’ έπί μισδολογικεί; κλιμακί- 

οις 1 — 4 ένιαϊαι 440

Σ ύ ν ο λ ο ν 500

Προσόν.τα: Πτυχίο·/ Τεχνικής καί Επαγγελματικής Σχο
λής ή Κατώτερα; Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής καί 
τριετής επαγγελματική πείρα άπό κτήσεως πτυχίου.

12. Δ·.’ αποφάσεων τού Υπουργού Έδνικής Παιδείας καί 
θρησκευμάτων ορίζονται ό άριδμός.τών δέσεων έν έκαστη εί- 
ίικότητ: τών έν άρ-δρω 13 Κλάδων, ώ; καί ή κατανομή αυ
τών άνά τάς σχολικά; μονάδας.

13. Όπου έν τώ παρόντ; άρδρφ απαιτείται έπαγγελιυατι· 
κή'πείρα, χύτη ά.τοίεικνόεται ίιά πιστοποιητικού αρμόδιας
Ά-?χής.

14. Ο! κατά τήν έναράιν τής ισχύος τοό παρόντος vr.rf.i- 
τούντες εις τον προσωρινόν κλάδον 10 άποκτώντες τό άπαι- 
τοόμενον πτυχία. παιδαγωγικών σπουδών μετατάσσονται αυτο
δικαίως εις τόν κλάϊον 9. μεταςερομένων τών αντιστοίχων 
οργανικών δέσεων.
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rAμ&οον 15.

Λοιποί διατάξεις πβρί προσόντων.

1. Έν ελλείψει υποψηφίων προς διορισμόν εχόντων τή* 
ksts πεσίπτωσιν άπαιτουμένην έπαγ·γελμστ:χήν ή διδακτικήν 
σεΐρ-αν ή πτυχίο*· ΣΕΛΕΤΕ διορίζονται ύποψήφκκ με μ^υωμέ- 
·)·ηι επαγγελματικήν ή διδακτικήν πείραν ή άνεο πτυχίου 
1 ΕΛΕΓΕ. ύπεχρβαύμονοι νά αποκτήσουν τα έλλεέποντα καυ
τόν τ 2 κατά τά δι’ αποβάσεων τού ’Υπουργού Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων οριζόμενα. Οι μή άποκτώντις τά 
προσόντα ταύτα δεν δύναντα: νά προαχ&ούν πέραν τού άνωτε- 
ρευ δα-θμεύ χαί μυθολογικού κλιμακίου .τών ενιαίων θέ
σεων τού κλάδου των.

2. Τό πτυχίον ΣΒΛΕΤΕ αποτελεί απαραίτητον προσόν ίιά 
τόν διορισμόν είς θέσεις τού Κλάδου 9.

Άρθρον 16.

Διορισμός.
1. 0 διορισμός είς θέσεις τών κλάδων 3, 4, 6, “ ϊβ 9 

ένεργείται 6άσει πινάκων διοριστέων άνά κλάδον χαί ειδικό
τητα καταρτιζόμενων υπό τής Γενικής Διευθόνσεως ’Επαγ
γελματικής Έκπχιδεύσςως, κατ’ άνάλογον έφαρμογήν Τ=·ύ *> 
όρου 4δ τού Νόμου 309/76. Εις τούς πίνακας τού Κλάδου 
7 προτάσσονται ο: έχοντες πτυχίον_ ΑΣΕΤΕΜ τής ΣΕΛΕΤΕ 
εις δό τούς πίνακας τού Κλάδου 4. ειδικότητας ξένων γλωσσών, 
παστάσσοντα: ο! έχοντεσ Πανεπιστημιακόν πτυχίον.

Τά τής έβαρμογής τής παρούσης παραγράφου καθορίζον
ται ίι’ α.τορασεων τού 'Υπουργού Εθνικής Παισείοος xai 
Θρησκευμάτων.

2. Ό διορισμός εις θέσεις τών λοιπών κλάδων ένεργείτα:: 
κατόπιν προκηρύξεως τών θέσεων καί επιλογής, πρ σγματε- 
ποιουμένη; μετά γνώμην τού αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβου
λίου,· χζτ’ έξαίρεσιν τών ΐσχυουσών γενικών διατάξεων, συμ- 
ρώνως προς διαδικασίαν όοιζομένην διά Π. Α/των, έκδιδομέ- 
νων προτάσε: τών ' Υπουργών Προεδρίας Κυδερνήσεως καί Ε
θνικής ΙΙαιδείας χαί θρησκευμάτων.

3. Τό έχποκδεοτικόν προσωπ:χόν διορίζετα: μέ το εισαγω
γικόν μυθολογικόν χλιμάκιον έχάστου κλάδου έπί δοετεϊ δ> 
χ: μαστική ύπηρεσίμ, μετά τήν λήξ:ν τής όποιας μονιμοποιεί
ται, έρ·1 ότον αυτή χριθή εύοόχιμος. μετά σύμςωνον γνώατ,ν 
του αρμοδίου Ύπηρετιαχού Συμβουλίου, Σι' αποβάσεων του Ύ- 
τουργού Ev-vr/.ής ΙΙαιδείας Χα! θρηαχευμάτων δημοαιευομέ- 
νων εις τήν Ερηιιερίία τής Κυόερνήαεως.

4. Ως άνώτατονν όριοιν ή/αχί-ας σιοριαμοϋ είς ύεσεις τών 
χλάδων 1. 2, 5, 7 χα! 8 όοίξεται τό 40όν έτος. Ώς χ/ώτατον 
όρ:ον ή’/.:χίας Σιοριαμού είς ύίτεις τών λοιαών χλάδων. ορί
ζεται τ; τροίλεττόμενον. ύττό τών γενιχών Σιατάξεμν τού 'Τ- 
ααλληλιχού Κώίιχος. Τβ χνώταττον όριον ήλιχίας ίιεριαμού είς 
ύ-ετεις τχ/των τών χλάδων άνέρ·/εται χατ έξαίρετιν είς τό 
οΟον έτος διά τούς έχοντας ίεχαετή τούλάχιατον χρούατρεαίχ, 
άαό χτήτεως τού τυαιχού χροτόντος διοριααού είς τό Δημόαιον 
η Ν.Π.Λ.Λ. ή είς Ό.ργχ/ιτμούς Κοινής Ώρελείας ή εις 'Ελ- 
λας/ιχά —/ολεία τής άλλοδαττής ή τής Κατριαχής Λημοχρα- 
τιας ή είς Ίδιωτιχάς Τεχνιχάς ή Έχαγγελματιχάς Σχολάς.

•Αρ·ύρ=ν 17.

Όργχ/α Διοιχήσεως.

1 . -"Εχαατον ΚΕΤΕ διούχνει Διευ-ύοντης Λαχείου αροερ- 
χόμενος έχ χλάδων 1.2 τ, 3 χαί όριζόχενος μετά τού άνατ/.τ- 
τού του Σι’ άττοράαεως τού 'Τττουρ-ρού Έύνιχής Παιδείας Χ2: 
Θρησκευμάτων, μετ’ είσήγ-τμιν τού οίχείου Έιτόττου.

2. 'Εχαατον Τεχνιχόν μλόχειον δ;ευ-5ύνει Διεούοντής Λα
χείου σροερχόμενος εχ τών χλάδων 1 ή 3 χαί ελλείψει τούτων 
ό άρ,ναιότεοος τών εν αύτώ ύαηρετουντων έχααιδευτιχών τών 
αυτών χλάδων.

3. 'Εχαατον ’Εααγγελματίχόν Λΰχειον διευθύνει Διευ-ύυν- 
τής Λαχείου ττροερχόμενος έχ τών χλάδων 2 ή 3 ή 5, ελλεί

ψει δέ τούτων ό αρχαιότερος όττηρετών έχιταιδευτιχός τών χλά
δων 2 ή 3 ή 4 ή 5.

4. Έχάαττγ/ Τεχνιχην χαί Εύααγγελματιχήν Σχολήν διευ
θύνει Διευ-ύοντης Σχολής τού χλάδοο 7 χαί ελλείψει τουτου ό 
άρχαιότερος τών έν χυτή ύχηρετούντων τού αύτού χύ.άδου. ελ
λείψει δί χαι τούτων ό αρχαιότερος υπηρετών έχπαιδευτεχός 
τοΰ χλάίου 8.

5. ’Βχάατου τμήματος είδιχότητος Τεχνιχοϋ Λαχείου πρι^ 
ia-x:at ό αρχαιότερος τών όπηρετούντων Έχπαιδεοτιχών, αν
τιστοίχου είδιχότητος, προερχόμενος έχ τού χλάσοο 1, ελλεί
ψει δε έχ,παιϊευτιχών έχ τού χλάόου τούτου ό άρχαιότερος υπη
ρετών έχπαιδευτιχός τού χλάίον 7.

6. Έχάατου τμήιεατος είϊιχότητος Έπαγγελματοχού Λ> 
χείου προίσταται ό άρχαιότερος τών όχηρετούντων ιέχπαιδευτι- 
χών αντιστοίχου είδιχότητος, προερχόμενο; έχ τών χλάδων 2 
ή 3 ή 4 ή 5, ελλείψει δΐ έχπαιδευτιχών τής είδιχότητος έχ 
τών χλάδων τούτων ό άρχαιότερος υπηρετών έχπαιδευτιχός, 
αντιστοίχου είδιχότητος, προερχόμενος έχ τοϋ χλάδου 8.

7. Έχάστου Τμήματος Είδιχότητος Τεχνιχής χαί ’Επαγ
γελματικής Σχολής προίσταται ό άρχαιότερος τών υπηρεταύν- 
των έχπαιδευτιχών αντιστοίχου είδιχότητος, προερχόμενος έχ 
τών χ.λάδων 7 χαί 8.

8. Προϊστάμενος έχάστου εργαστηρίου είναι ό άρχαιότερος 
τών όπηρετοόντων έχπαιδευτιχών, αντιστοίχου είδιχότητος. 
προερχόμενος έχ τοϋ χλάδου 9.

9. Τά τών χα-ϋηχόντων χαί αρμοδιοτήτων τών Διευθυντών 
ΚΕΤΕ. Λυκείων χαί Σχολών, τών Προϊσταμένων τών Τμημά
των χαί τών Εργαστ7χιίων. ώς χαι τά άφορώντα είς τά ·χα- 
■ύ ήχον τα τοϋ προσωπικού, ορίζονται δι άποοάαεων του 'Υπουρ
γού ΈΨνιχής ΙΙαιδείας χαί Θρησκευμάτων δηυοοιευεμένων 
διά τής ’Βρημιρίδος τής Κυδερνήσεως.

10. Ό Διευθυντής ΚΕΤΕ άσχεϊ παραλλήλως χαί χ.α-όή- 
χοντα Διευ-5υντοϋ ένός τών έν αύτώ Λυκείων, έο’ οσον ό άρι- 
Ψμός τών εγγεγραμμένων μαΨητών είς τό ΚΕΤΕ δεν ύπερ- 
δαίνε: τους 350.

1!. Είς τους άσχουντας χανήχοντα Διευΰυντου Λυκείου ή 
II ροϊσταμένου Τμήματος ή Εργαστηρίου εκπαιδευτικούς άπε- 
νέμεται κατά τήν διάρκειαν τής άισχήσεως τών χα-i ήχον των 
των. ip’ ίζ’.Ί τούτο απαιτείται, διά πράξεων τού Υπουργού 
Η-ύνιχής Παιδείας χα! Θρησκευμάτων δηεοσιευομένων εις 

την Έςηαερίδα τής Κυδερνήσεως. ό προσήκων δα-ύμός. άνευ 
δικαιώματος άπολήψεως τών αποδοχών τών άντιστοιχουσών ειτ 
τον άπονεμέμε·«ν δαλμόν.

Διόασκαλιαι - Ώραι - Ανά&εσις.

Άρόρο 18.

1. Αι ώρα: εμόομαόιαΐας δ'.όασχα/.ιας χα: διεξαγωγή; πρακτικών 
ασκήσεων υπό του προσωπικού ορίζονται ως ακολούθως:

α) Διευθυντής Κ.Ε.Τ.Ε. ώραι 8.
β) Λιευθυντής Λυκείου ώραι 10.
γ) Διευθυντής Σχολής ώρα: 10.
5) Προϊστάμενος Τμήματος ώραι 16.
ε) Προϊστάμενος Εργαστηρίου ώραι 20.
στ) Λοιπόν προσωπικόν Κλάδων 1-8, περιλαμβανόμενων και των 

υπό στοιχ. α' - ε μη ασκοΰντων δίοίκησιν. ώραι 21 επί εχόντων μι- 
σθολογικά κλιμάκια 2-4, ώραι 19 επί εχόντων μισθολογικά κλιμά
κια 5-6 και ώοαι 18 επί εχόντων μισθολογικά κλιμάκια 7-9. Οι εκ 
τούτων ανήκοντες εις τον Κκάδον 6 διδάσκουν 3 ώρας ολιγωτερας 
των οιεοιοβάθμων των των λοιπών κλάδων.

ζ) Λοιπόν πσοσωπικόν Κλάδων 9 και 10. μη ασκούν δίοίκησιν. 
ώραι ·22.

η) Προσωπικόν Κλάδου 11 ώραι 28 .
Τα εδάσ. στ, ζ και η αντιχαταατάθηχαν ως άνω από την παρ. 2 

άρθρ. 35 Νόμ. 1143/1981.

2. ’Επιτρέπεται ή έπί όισιαία άπσζτ,μιωσε: άυαλισις διδα
σκαλίας χαί έργαστηριαχών ασκήσεων είς πρόσωπα ίχοντα
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T3 άπαιτοχεενα προσόντα ύπό ti; ακολούθους προϋποθέσεις:

a. 'Οσάκις 3: ώρα; διδασκαλίας και έργαστη::οκών ασκή
σεων ίέν δικαιολογούν τον διορισμόν μονίμου εκπαιδευτικού 
ΖρΟσωπίΧού. ·

β. 'Οσάκις a: κατά το πρόγραμμα ώρα: διδασκαλίας δεν κα- 
λύπτωντα; ντο τον υπηρετούντο; μονίμου προσωπικού.

3. Ωσαύτως επιτρέπεται. συντρεχουσών των προϋποθέσεων 
τής προηγούμενης παραγράφου. ή ανάθεσι; διδασκαλίας καί 
εργαστηριακών ασκήσεων καί εις τό τ ακτ ικά· εκπαιδευτικόν 
προσωπικόν τής Τεχνικής καί "Επαγγελματικής Έκπαιοεύ- 
σειος. μέχρι δέκα ώρών έίδομαδιαίως επί tiiptata αποζημιώσει.

4. Αί έν παραγράφεις 2 κα: 3 τον παρόντος ομόρου ανα
θέσεις ένεργούντα: ϊ:’ αποφάσεων τον αρμοδίου Γεν. ’Επιθεω
ρήσου Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής ’Εκπαιδεύσεως, μετ’ 
εισήγησιν τον αρμοδίου Δ/ντού τής εκπαιδευτικής μονάϊος καί 
ανατρέχουν εις τον χρόνον άναλήώεως υπηρεσίας.

5. Ώς ώ::α;2 άποζημίωσις όριζετα; τό 1/70 τών πασης 
ρύσεως αποδοχών τον εισαγωγικού δαίμού τον αντιστοίχου 
κλάδου. άνευ προσατυξήσεων τριετιών καί πολυετίας.

G. Άπαν το έν παραγράφψ 1 τον παρόντος άρθρου προ
σωπικόν όποχρεούτα: όζως παραμένη εις τήν σχολικήν μονάδα, 
Χ3Τ3 τάς «ργασίμους ήμέρ2ς κα: πάντως ούχί πέραν τον έσα- 
ωρον ήμερησιως, διά τήν διδασκαλίαν. τα; έργαστηριακάς 
ασκήσεις κ.αί τήν προσφοράν άλλων υπηρεσιών. Τό ίσγον τού 
προσω'.ικου τοντον καθόριζε: ο Διευθυντής έκάττης σχολικής 
μονάδες.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Γ.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτικόν Προσωπικόν.

Άρθρον 19.
(Καταργήθηχε από το Ν. 1232/82).

Εκπαιδευτικά: Περιφέρεια; - Προϊστάμενοι.

Άρθρον 20.

(Καταργήθηκε αζοτηνζαε. 1 άρθρ. -1! \6μ. 1304/1982. ΦΕΚ Α' 
14-3. (τομ. 32 σελ. Π 6.26)'.

Γ ενικοί Επιθεωρηταί.

Άρθρον 21.

(Καταργήθηκε απότηνπαε. 1 άσθρ. 4 1 \οιχ. 1304 1982. ΦΕΚ Λ' 
144. ιτόμ. 32 σελ. 116. 26).

Άρθρον 22.

Ανώτερα; Εκπαιδευτικά': 1 Ιεριφέρειαι.
Προϊστάμενοι. 1 2 3 4

1. Η Χώρα διαιρείται εις τέσσαρας (4) Ανώτερα; Εκζαιδεντικας 
Ιίεριφερεία; Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως.

2. Εκάτττ,ς Λνωτέρας Εκπαιδευτικής Περιφέρειας προΐστατα; 
Επόπτης Ί εχνικής και Επαγγελματικές Εκπαιδεύσεως.

3. 1 α όρια εκάστης Ανώτερα: Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, α; εις 
αυτήν υπαγόμενα; Εκπαιδευτικά; Περιφέρεια; κα; η έδρα αυτής ορί
ζοντα; δι αποφάσεων του 1 πουρνού Εθνικής Παιδείας και θρησκευ
μάτων.

4. Ιον Επόπτην ελλειποντα. απόντα ή κωλυόμενον. αναπληροί ο 
αρχαιότερος των εν τη έδρα του υπηρετούντων Γενικών Επιθεωρη
τών. προερχόμενος εκ των Κλάδων 1 ή 2 ή 3. ασκών παραλλήλως 
κα; τα κύρια καθήκοντα αυτού.

Άρθρον 23.

Εποπται.

1. Συνιοτώνται τεσσαρες (4 ) θεσεις Εποπτών Τ εχνικής και Επαγ
γελματικής Εκπαιδεύσεως επ; ιεισθο/.ογικ.ώ κλιμακεω 11. κατανεμό- 
μενα; ως ακολούθως:

α) Εκ του Κλάδου 1. πλην Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων: δύο (2).
β) Εκ του Κλάδου 2: μια Π).
γ) Εκ του Κλάδου 3 ή Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων; μία (1).
ί. Ι-.;; την επ; επιστημονικής βάσεως οργανωσιν των Προτύπων 

Σχολείων της Περιφέρειας των και συντονίζουν και παρακολουθούν 
το εργον επιμορφωσεως του διδακτικού προσωπικού.

3. Τα καθήκοντα κα; αι αρμοδιότητες των Εποπτών ορίζονται ει- 
δικώτερον δια 11. Λ των εκδιδομένων προτασει του Υπουργού Εθνι
κής Παιδείας κα; θρησκευμάτων.

4. Εις Επόπτην προάγετα; Γενικός Επιθεωρητής, προερχόμενος 
εκ των κλάδων 1 ή 2 ή 3. μετά διετή υπηρεσίαν εις τον βαθμόν του 
Γενικού Επιθεωρήσου.

• (Ί α άεθσα 24-35 κατασγήθηκαν από το Ν. 1404 Ί983 (ΦΕΚ 1 ·3 
V).

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΔΙΟίΚΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρον 36.

Συμθούλε® Μέσης Τεχνικής 
και ’Επαγγελματικής ’Εοοπαιδενσεως.

1. Διό Π. Δ/των, εκδιδομένων προτασει τών Υπουργών 
Εθνική; Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Προεδρίας τής 
Ιϊοόερνήσεως, καθορίζονται»· α) ή σόν-λεσι; τών χντρικών και 
περιφερειακών υπηρεσιακών καί πειθαρχικών ΣομΛουλίων προ
σωπικού Μέσης Τεχνική;; και Επαγγελματικής Έκπαιϊεϋ- 
σεως εή έν ένεργείφ έποπτσκοΰ ή εκπαιδευτικού προσωπικού 
αυτής, β) ή θητεία τών μελών αυτών, γ) αί αρμοδιότητες αυ
τών επί θεμάτων καταστάσεως προσωπικού καί έπί θεμάτων 
πειθαρχικού δικαίου, ϊ) τά τής όργανώσεως καί λειτουργίας 
των καί ε) παν συναφές -θέμα.

2. Τών συμδουλίων ταύτωγ μετέχε; αιρετός εκπρόσωπος 
τοΰ εποπτικού ή έκχαιδευτικού προσωπικού αντιστοιχώ ς. 
έκλεγόμενος μετά τού άναπληρωτού του κατά τά όρισθησό- 
Ί.ΙΊ2 διά τών έν σαρ. 1 ΓΙ. Δ/των.

Εις τους υιεετουε εκπεοσωπους και τους α/απ/.ηρω.ά^ 
αυτών άπονέμεται. διά πραςεων τού 'Υπουργού ’Εθνική; Παι
δείας καί θρησκευμάτων δηαοσιουομένων εις τήν Έφτμχμόία 
τής Κυόερνήσιως καί ές’ όσον χρόνον διαρκεί ή θητνία των, 
έ πτοσήκων διά τήν π/.ήρη άσκησιν τών καθηκόντων των ώς 
μελών τών συμβουλίων ίαθμός, άντυ δικαιώματος λήθεως 
τών άντιστοιχ&υσών εις τον άπονπμάμενον δαθμόν άποδοχών.

3. Μέχρι; εκλογής ή έν αδυναμία εκλογή; ή εν καθυστε
ρήσει εκλογής τών έν τή παραγρ. 2 τού παρόκτος άρθρου 
αίίετών μελών τών Συμίουλίων, ταϋτα λειτουργούν νομί- 
μως άνευ τής σιφομετσχής τούτων.

4. Διά κοινών άτοφάσεων τών 'Υπουργών ’ΕΙΘνιχής Παι
δεία; κα; θρησκευμάτων καί Οικονομικών όρίζί-τατ ή κβτα- 
θλητέα άποζίςειωσις εις τ* μέλη. ι»ι>ς «ίαηβ’ηβ^ του; 
γρ*ομστ»*τς τών χ«ρ! δν τό χαρέτν άρ-θφβνν Σικ*Α*ι>»ιΐι<*.

Άρθρον 37.

Mtmfc*«n-ii'i«ft. χ/..::ι,τεω — Έπιίββεετα — ’ Α — "~itr

"Οπου τών διατάάΐων τού παρόντος γίνεται μνεία μισθο- 
λογικών κλιμακίων, ώς τειαΰτα - ι ί τ» μινέηλσγικα 
κλιμάβοα τού άρθρου 49 του Ν. 309/76. Διά τήν προσαϋςη- 
σιν επιδόματος ευάωειοιυω πασαωεκής. τε επίδομα χολινετσΰς 
υπηρεσίας και τήν απε«ζημ·ωαι> δι εκτέ/^επν ύπημοαίας έκτος 
έδρας εφαρμόζονται αναλογώ; αί σχ*τιχαί διατάμαις τών άρ
θρων 5(1. 51 κώι 52 τού αυτού νόμου.
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Αρ&ρον 38.

Α&ετα vaicuxa.

!. Εις τό 'xxaiotirr.xjcv εροσωεικον τών χλιϋ—»...l, 7, 21, 
22. 23 χαί 26, ως χαχ εις. τό εχ τού. χώαόιχ* 1 zsckajcia*vcv. 
εεμοτιχον εροσωειχόγ. καταόάλλονται τα αντίστοιχα «ζιϊό- 
ματα τών εολιτυχώ* μηςτανιχών. εις. si τό ι»-ι·^ '-.γ>.'. χρο- 
ruzixav των χλά&ωτν 9. 10 χαι 27 καααό. ΟΛχανι α. τά έχεόε- 
ματα τών 'Τεομηχανιχών. ϋς ι-τώονωχτα . υομμμοι τα 
7.2ταάαλλ<χιεγα ϊίς τούς έαί ,άγτ:στΜχ<μ πρός τό μισόε- 
λογιχεν ΧΛίμεοβιον ταό-μώ ύεα/.λή/.ους τού νετυργχιου Δημο
σίων ’ Εργοιν εάστ,ς. ρύσεως τοιαύτα. εερ :/.αμ.ύανομένων τών 
προσωρινών χαί τών έκάστοτ» καθοριζόμενων.

2. Εις το ίχταιάεχτεχόκκροτωαϋκόχ τών κλάίω».2, 3, 4, 5. 
6, 8, 24 χαι 2ο. ώς καί εις τό .έχ τών κλάίων 2> 3μ 4. 5 κα: 

15 προερχόμενων έεοετιχόν προσωπικόν, καταόαλλονται τά χάσης 
ρο«σεως όειοόματα τά 7.·αταίαλλόμϊνα, εις τούς ϋ αντιστοι
χώ μίσ-άολογικφ κλιμακίω έχ·32ΐόευτιχούς λ-ειτυο'ργσός τής 
Ληχοσία; Μέσης Γενικής Βχεσπόεύσεω-ς.

3. Είς το ερσσωεικον των λοιπών ν.κάόιω*· κατχ£αέ.λον- 
τα: χα: τα εασης ρύσεως έειΒόματα, περιλαμβανόμενων καί 
τών όιατηρεηύεντων ώς προσωρινών τΰίουτων, τά έχάστοτε κα
ταβαλλόμενα εις τούς έει «>·»>»ν*όχω πρός τό μισ-άολογιχόν 
χλιμαχιον 6αΔμκμ πολιτικούς υπαλλήλους.

4. Δνά. ττη- εφαρμογήν τώ*- 2ιαταίςκσν τής ζαμαγράβω.· 1
τού παρόντος. αωώ*ον εις τό ωα - ■« ω·. 9
χαΐ. 10 εποπτικό*, καί έκβοεοίωτιχόν προσωπικόν κατα6όλλβ*- 
τα: τά'ιίς τούς «ύ 2ω έκτυπε·*. τ»-£»·*·»ς ·—-■ ~* 4 *»γγ τοΰ Υ
πουργείου Δημοαίωκ "Εργων -"■ ή·—■- *«έώΐ2τα.

"Αρ-άρον 39.

’Εςίλεξις.

1. Εντός τής ομάόος τών χατα- κλάδους ενιαίων Μίσχων, 
καταζαλλον-ται ώς. άχολουΔως αί άποοοχα! τών μισ-5ολογικών 
κλιμακίων:

α, Εις το προσωπικόν τών Κλόουν 1. 2, 3. 4, δ, 6. 7.S. 
0, 22, ·ί3, 24, 2ό χαι 26 του μισ-ύολογιχού κλιμακίου 3 
μ^τά ίιετή υπηρεσίαν, τών λοιπών δ* μέ^/ρι και τοΰ 8 χλιμα- 
χιων μετά τρ:ετή έν έχάπτψ χλιμακίψ υπηρεσίαν.

Εις τό προσωπικού τών κλάδων 10, 11 χαί 27 τού 
μ:σ·ύο/.ογ:χου κλιμάκιου 2 μετά τριετή υπηρεσίαν, τών λοι- 
εών δέ κλιμακίων μετά τετραετή «ν έχάστω χλιμαχίω ύτη-
Ρίί·3ν.

2. h:o iv.r.x:iij~:v.'.i:. τομπληρούντζς ούόό/.'.μον ίάαετή 
-τς: ·r:ν, όττ: μ:τ·>ολο·".·/.ώ μ2χ·(.·) 4 xy; μή χρθ2~τμ'νοος 
ί:ς τ:··2.:ν.τ,ν ·ύέτ:ν or: μ:ρ·ύολθ":χώ ν./.:μ2·/.·<·) δ. ό/,λείύοι 
ν,ο.ων ορ·'2ν·.·/.ών ύετοων. χ3ταίά/./.οντ2: ρχοοοχα: μ:τό>οΧ&- 
■"ν.οο v./ox;x:oj

·>. Λ: 3χοοο·/2: 2: άντ:ττο·.·/ούθ2: ϊίς τα χατά τήν εαρα- 
·;:2ο;ν 1 μ·.ρώολο*·!χά χ/.ιμάχια χαταόαλλονται or/εο χρ:- 
τεως. άτό τής οτχιελτ>β*ϋ*Μι>ς τού άεειτοοαένοο εις τό 
εροηγο.μενον μ:ο·ύ ολ;·".7.όν ν./.·.μ~ν.:θ/ -/ρονον αττηροοίας. χα- 
τοε:ν εοαάϊω; τού Μ’εοοογού Εύνεχής 1Ια·.οείας χαε Ηρν 
ο/.ινμντων η τού ύεο τοντον όεοοτ·.οέοτοαμένοϋ όργ^οο, ερ 
οτο. ε:-. τινν ϊτητίων εχύέτεων οντ:2ττ;νί<ύν εροτόντων ερο- 
χοετϊ: ότ: ό, ύεηρετία τού έχεαεόεατεχού ή ί·.*νρ·ύεΪ32 εις 
το εροη-'ούμΐνον .μ·.ρ·ύ&ύ.&γ;χόν χλιμάχίον. ο·ν2·. εύοόχιμος 
'■'.·■·. οοτο; εχρ-.νη ως εροίχτεος.

Ε:ς ην εερίετωτ-.ν ό εχε2:ίεοτοχος χρενετα: ώς μή εύόοχί· 
;.·ως οετ,ρετών, ό άεαετούμενος 2:ά τήν χατεόολήν τού έεομί- 
-Oj μ;τ2ολογ:χού χλεμαχέοο χρόνος ερορα^όανετα: χατά το 
::2Γττ,μ3. 7.302 τό όεοίον έχρί-ύη ώς μή εύόόχμχος ή ύεηρεσ:2

- ‘ώ .

4. Λ: άεοίοχαί si άντίττο'.χοΰρα: εις τό ερώτον μιοΊίολογ·.· 
/.ον ·Λ/.:μ2/.·.ον όργχ/'.xtvv -ύέτεων χατχίάλλοντχ: άεό τή;
τ:02γωγής τών έχεα:2εοτ:χών εις αύτάς.

3. Αιά τήν εροαγωγήν εις όργαν.χάς ύέαεις τών χλάόων 
1.2, 3, 4, δ, C, 7, 8, 9 , 22 , 23. 24. 25 xai 20 μόχρί £α-

•ύμού έεί μιρνολογιχώ χ/.:α3χίω 8 άεχετείτα: τρκτης υετ- 
:εοΐ2 ίει τω χροττγοαμενω μισ·άολ<πΊχω χχαεανεχρ. οια ίε την 
εεοοττ<ιτή·,ν εις tor&uouc όρς'χ/:χων -ύέαεων rst οτνωτεροις τον 

μ·.;-ύο/.ογ:χί.ίς ν.λ*μαχίθ’.ς άεα-.τείτα: ίίετής ύχηρεσία.

6. Λ:ά τήν εροαγωγην εις οργαν.χας -ύέοεις τών Κλάϊων 
ΙΟ. II χαί 27 άεαιτεΓται τττ?«τής ύ=»|β··ί« έν τώ εροτ- 
‘•οομενω μυύολογοχώ χ/.:μαχ·.ω.

’Αρ-ύρον 40.

'Γεη-ρεσιαζ,ά ττο:χεία.

1. Ί ά τού τνρτήματος ττ^οήρεως τών ρτο:χειων εερι τής 
ατομ:χής. ο:χογενε:αχής. εερ:ο^ρεαχής χαΐ ύετ,?ΐϊ:αχής έν 
■ενε: χαταοτάτεως τού ύεό τού εαοόντος Νόμου ο;επομένου 
:.εοτωε:χοΰ. τά τών ειναχων άρχαιότητος (έεετη^ίοων) οτύ- 
τού 7.2! των χατ αυτών ύεοοαλά,ομένων ένατάαεων, xarv^vi- 
ύοντα: ό:ά Πρ. Λιαταγμάτων. έχοιεομένων εροτάρε: τών Ύ- 
Γυυ:';ών Εύνιχής Παιοείας χαί θρητχευμάτων χαί Προε- 
;::ας τής ΙνυΡερντμεως.

2. Η εις τοοαωχεχον βτυνίεείΐς εχβστου ΚΕΤΕ, Λιυ-
7.ε:ου. Εχο/.ή;. Έχ.εατοευτιχής Περιρερε'.ας ή Άνο>- 
τίεας Κχεα:ίϊυτ:χής Πίοιοερείας. ώς χαί ό άργιλός τώ. 
7.202 σχολποήν μονβέόα ooitojvtt-iv οεοοίοετών η μα-ό-ρτών. 
άεεεχονίζοντα: εις είίιχά ίελτία τηρούμενα εαρά τή άρμοόια 
Α-.ευ-ύύντει τής Κεντριη.ή; 'Γχηρειίας τού ' ΓεουργείίΛ Έύν;- 
η.ής Πα:ϊε·.ας χαί θρητχευματων. Ό τύεος τών οελτιων τού
των όρίζετα·. ό(’ όχοράοειων τού 'Τχουρ·ηοΰ ’Εάνιχής Πα·!- 
:ε:2ς ν.αί ^ρησχευμάτων.

Άρ-άρσ·/ 41.

Μετα-$έτε:ς εεοετ:χοϋ χαί έχε2:οευτ:χοΰ εροτωει/.οΰ 
Μέτης Γεχν:χής ν.αί Έεαγγελματ:χής Έχεατϊεϋαεως.

1. Οί άνήχοντες εις τό έεοετ:χόν χαί έχεα:οευτιχόν ερο- 
;ι.,ε:χόν τής Μέτης Τεχν:χής χαί Εε2γγε/.ματ:χής Εχ- 
Γ2:;εΰτεινς μετατί-ΰεντα::

α) ΙΙρός τό τυμοέρον τής ύεηρετίας χαί οαεάναις τοΰ 
ϊηρχοσίου.

ρ! Προς το τμ/.ρερον τής όεηρετίας ν.αί άόαεάνοις ί'.α 
το όημότ:θν. ές ότον ή μετα-άετις ένεργείτα: υεα:τ:ότητ: τού 
νετατ'.-ύεμένου.

2. Κττα τήν ένεργε:αν τών μεταύετεων εειοιώχετα: Χ2: ή 
τύν.μετρος χ,ατανομή τού εροαωχΓχοί μεταξύ τών ixxaiicuoi- 
ν.ών ειτίςερειών χαί τών έν έχόστη, x»pw*p«ia «^«Κηοώ' 
μονάοων.

3. Α! μετα&£Γ*!ς αχοτασίζσντα! ΐίς ταχτόν '/?άνον χα: 
χραγμ.ατοεοίούντα·. άεό τής ένάρειως τού «χοαένου «γολί- 
ν.οϋ έτους. Μίτα-5έαε·.ς χατά τήν ί:άοχε:αν τοΰ Stioncweou 
έτους ίε..ρέετχτα: μά/ο·/. όταν, οννεεεία ύχαΓπάττττος ιοί 
έχεαοόευτιχοϋ. έε:ίάλλετα·. ή άμταος άεοο,άχρυνσις »o4cbu.

4. II εχτέλείΐς τών μεταύέοεων τοΰ ϊ:2αχτ:χοΰ ■ ερο:ω- 
ειχοΰ γίνετα: ά*ςςάαεων τοΰ Έεουργοΰ Έ5ν!·χής Π α·-
οείας η.αΐ θρητχευματων ή τοΰ ύεό τούτου έςουτιοίοτοομένου 
οργάνου.

δ. Ό χρόνος, ή Btaoov.aita. τά όρ·;ανα. αί ερουεο-άέαε:ς. 
τά χρ:τήρ:2, έν ο·; ή άρχαιότης, τό εϋοόχομον χαί οί οίχογε- 
νεΐ2χο: λόγοι, ώ; χαί εάτα άνα'ρχαία λεετομέρεια όια τήν 
όιενέρ-ρειαν τών μεταύέαεων όρίζοντα.'. Βιά Πρ. Διαταγμά
των. έχοιόομένων εροτάτε: τού 'Τεουργού Έ-5ν:χής Πα'.ϊείας 
χαί θρητχ.ευμάτων. έειτρεεομένων εαρεχχλίαεων έχ τών άντ:- 
ττοίχων οιατάςεω, τού ’Τεαλληλιχού Κόοϊιχος.

0. Οί έχ. τού Εεοετιχού χαί Έχεαώεννωοού χροβωαεχοο 
τή; Μέτης Τεχν.χής ν.αί Έεαγγελματιχί,ς 'ίώοεεκομμμ; 
μττατιάέμενο; τή αίτήτε; των μετά ττ,ν τυμελήρωτ’.ν συνε
χούς εενταετ&ύς εραγματιχής -ρατιρετίας έν τή αύτή νέεσει 
τιχαιούνται τών ν.ατά τάς χ.εεμένας οιαταςεις χαταόαλλο- 
μέ·.ων όοοιεορεχών όςόόων ν.αί ημερήσιας άεούημιώσεως.
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'Asvpov 42.

Μετα-λέσε:; χσός συνυχηρέτησιν.

Δια Π. Δ/των. έχδιίομενων χοοτασει τού ' Γχουργού 
Ε·άν:χής Παιδείας καί Θρησχεαμάτων. ορίζοντα: τά χρ:τή- 

p:a xa! a: τρούχούεσε:;. xav a; cl άνήχοντε; εις το ζρο- 
σωχιχόν τής Μέσης Τεχνιχής χα! Εχαγελματεχής Έχζαι- 
ίεύσεως σύζυγοι μονίμων ύχαλλήλων τής Ι\εν«φ*εής 'Τχηρε- 
σία; τού Γχουργείου Έννιχής Π α:οείας χα! θρησχευμάτων. 
Κχχαιέευτιχών Λειτουργών Τεχνιχής χα! Έζσγγελμα- 
τιχής χα! Γενικής 'Exraicciiscw;. άλλων μονίμων δημοσίων 
ύχαλλήλων. χολιτιχών χα: στρατιωτιχών. ύχαλλήλων Ν.Π. 
Λ-Δ. χα! Δημοσίων Έχιχετρήσεων. ώ; χαι άμίο-ίων δημοσίων

Χ2Τ3 χεριχτωσιν £ιά τών ταχτιχίυν μεταθέσεων Αέσεων

Άράρον 43.

Μεταάέσει; έχχ2:δι·.;τιχού χρυσωζιχού ’Ανώτερα;
_ Τεχνιχή; Χ2Ϊ Εχαγγε κρατική; Έκζαιδεύσεως.

1. Ψυλαττομένης τής ίσ/όος τής χεαιχτώσεως β' τής ·Λρ. 
1 τού ά;5ρου 4) τον χαρόντος. μεταΰεσεις άβιταιόευτηεοϋ 
χροσωχιχού τής Άνωτέρας Τεχνικής χαί Έχαγγελματιχήρ
Κχχαιδεύσεως δέν ένεργούντα:.

2. Κενά! οργανικοί -όέσεις χληρούνται, χρο τής χροχηρύ- 
ξεως χυτών. διά χϊτ:ώέ:ε:ν; ύχηρετούντων έχχαιδευτιχών εις 
αντίστοιχον ϋτ:ν. χατόχιν ανακοινώσει»; τής υχηρεσίας χα: 
υχοδολής σχετικής αίτήσεως ύχό τών ενδιαφερομένων.

3. Α! έν χαρ. 2 μεταθέσεις χρ αγματοχοιοϋντα: κατά τα δια 
ΓΙ. Δ/των οριζόμενα, έραρμοζοαένης άναλόγως τής c t ατο - 
ξεως τής *αρ. 5 τον βρΑραυ 41 τον «·ρόι>τος. Οί ματατνύ-ε- 
•μενοι μετακινούνται εις τήν νέα» Ίιέσιν των μ*τά την ζλήρω- 
σιν τής έξ ής μετατίθενται Αέσεως χα! τήν j»0Pjp»iv ότηοε- 
σίας ϋζο τού διορισ&έντος.

Άρ-ίρον 44.

Άκοσχάσεις.

'Λχοσχάσεις χροσωχιχού άνήχοντος εις τήν Τεχνικήν χαι 
Εχαγγελματιχήν ■ Έχχχίοευσιν έχιτρέχοντα: μόνον I ) χατά 
τάς διατάξεις τον άρίύρου 17 τον Ν. 186.1975 «Tip: τον 
Κέντρου Ίνχχαιδευτιχών Μελετώ» χα! Έχ-.αορφώσεως». 2)
χατά τάς διατάξεις τον αρΔρον 8 τον Ν. 359/76 «χερ! τρc- 
χοτοιήσεως itατάξεών τινων τού Ν-Δ. 580/70 «χερ! τον 
έχοζτιχού. έχχαιδεατιχοΰ. όοηύητικού χροσωχιχού τών Κατω
τέρων χαι Μέσων Έχσγγελματιχών Σχολών χα! τινων όργα- 
νωτιχών διατάξεων», χερ! ρυνμίσεως ύεμάτων χατττστασεως 
χροσωχιχού Μέσων χα! Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών χαι 
χέρι ισοτιμίας χτνχίων χαταργηόεισών Μέσων Σχολών ’Ερ
γοδηγών χαί. ροδμισεως συναφών νιεαάτων». 3} εις τά γρα- 
οεια τών χροισταμένων .όχχαιοεντιχή; τερ-ρερείζς Γτνιχών 
ΈτιΔεωρητών χα! τών ’Εχοχτών Ττχνιχής χα! Έχαγγελ- 
ματιχής ΈΚχαιδεόσεως χα! άνά ϊύο (2) έχχαιίεντιχο! εις 
όχαστον γραρεϊον. τής άχοσχάσεως μή δυναμένης νά χαρβ- 
τα-5ή χέραν τής τριετίας. 41 εις την Διεώόσνστν Εφαρμογής 
Προγραμμάτων χα! Μελετών Τ:χνιχής χα! ’Εχσγηελματ:- 
ν.ής Έχχα:ϊενσ«ως τον 'Τχονργείον ΈλνΓχής Παιδείας Χ2· 
Θρησχεναάτων χαι μέχρι δέχσ (10) έχχαιδεντιχών. έχ! 
χλέον τών έν άρήριμ 17 τον Ν. 186/75 άναρερομένων xa" 
έχΐ μίαν τριετίαν άχο τής ένάρξεως τής ισχύος τού χαρόν 
τος, χα! 5) χρός χάλνφιν έχτάχτων έχχαιδεντιχών άναγχώι 
τών έκτο; Ά-$ηνών χαι θεσσαλονίχης έδρενόντων ΚΑΤΈΊΕ, 
έχαστης άχοσχάσεως μή δνναμένης νά ύχερδή τά δύο έν σνν- 
εχεία σχονδαστιχά εξάμηνα.

ΆρΔρον 45. 

Μετατάξεις.

1. Αϊ έχάστοτϊ ίοχύονσαι διατάξεις χερ! μετατάξεως δη

μοσίων νχαλλήλων έραρμόζονται χα! έχ! τοό έχχαιδεντιχω 
χροσωχιχον τής Τεχνιχή; χα! ’βχαγγε/μιατιχής Έχχαιδ·—- 
Γ.εως. έχτός έάν άλλως όρίζϊται έν τώ χαρόντι.

£. Έχ! μετατάξεων έχχαιδεντιχον χροσωχιχον τής Μέσης 
Τεχνιχή; χα! Έχ2γγε7«μ*τιχής Έχχαιδενσεως τήν τνχό» 
άχ2ΐτονμένη·., ώς χρον/ν διοριχμτν. έχα-γελματιχή» χείρον 
άντ:χο·ϋ:στά το αντίστοιχον χτνχίον χαιδαγωγιχών σχονδώ» 
τής ΣΕΛΕΤΕ.

ΆρΔρον 46.

Έχνέσεις ονσιαστιχών προσόντων.

ί.Τα χερ! οοσιαστιχών χροσόντων τού έχοχτιχοϋ χα! έχχαι- 
δεντιχοϋ χροιωχιχθύ τής Τεχνιχής χαί Έχαγγβλματιχής Έν- 
χαιδεύσβως στοιχεία χατα/ωρίζοντα! εις τήν «"Εχύεσιν ςί.- 
σιαστιχών χροσόντων», σσνταστοειλνην χατ’ έτος, εντός τού μη
νά; Ιούλιον, όάσει όχηδείγματος, χιατά τά οριζόμενα διά χοι- 
νής άχοράσεως τών 'Τχονργών Έύνιχής Παιδεία; y.a! θρη- 
σχε-ματων χα! Προεδρίας τής Κνδερνήσεως, όριζονσης χαΐ 
τούς όρους, τάς χρούχο-όέσεις. τήν διαδιχασίαν γνωστοχοιή 
οεως τού 7Τϊριεχομένον τών έχ·5έσεων χα: τά τών δνναμένω» 
νά νχοίληΜύν ενστάσεων. Κατά τήν σύνταξιν τών έχ·δέσεων 
ούσιαστιχών χροσόντων έοαραόζεται άναλόγως τό άρδρον 60
τού Ν. 309/1976.

2. Έχι&έσει; ούσιαστιχών χροσά/των. ά-νεν χριτεως έχ: το’< 
διδαχτιχού χα! έχιστημον.χού ίργον. σσάχ:ς ό χρ:νόμ:·/ος δέ · 
είνα: τής ιίίιχότητος τού χρίνοντος. σα/τάσσοον διά το ύχ’ αύ 
τούς χροσωχιχον: α'< 0: Γενιχο'ι Διενίνντα! ΚΑΤΕΈ. 6) Ο! 
Έχόχται, γ! Ο! χροιστάμενο: έν.χα·δευτ:χής χερ:ρερε!ας Γε- 
ν:χο: Έχ:ίεωρηταί. I) Ο! Διευίνντα! Άνωτέρων Σχο7.ώ». 
ΚΕΓΕ. Τεχνιχών ή Έχαγγελματιχών Ανχείων χαΐ Τεχνιχών 
χα! Έχτγγελμσττνχών Σχολών, ε) Ο: Προϊστάμενοι τμημά
των Άνωτέρων Σχολών. Τεχνικών χαί ΈχαγγεΛματεχών Αι>- 
χείων χαί Τεχνιχών χα! Έχαγγελματιν.ών Σχολών, στί (J< 
Π οοϊστάμενο; ’Εργαστηρίων Άνωτέρων Σχολών.

3. Έχν*έτε:ς ούσ:ατχ>.χών χροσόντων, μόνον έχι τού διδο- 
χτιχού χαι εχ:στημονιχού έργου, συντάσσουν ο-ϊ χαρά τοϊς Έχό- 
χταις Γεν ιχο! Έΐχ'.-λεωρητσ!, έρ’ όσον ό οίχειος χροϊστάμενςς 
έχχαιδευτιχής χεριοεριίας Γενιχος Ίνχιύεωρητή; δεν άνήχε: 
εις την εϊδ:χότητα ·τού χρινομένου.

4. Δ: άχοράσιων τού 'ϊ'χουτγού Ί0·5»/:κής Παιδείας χα!
θρησχεμν.άτων ορίζοντα: τά τής έβαρμνγής τών διατάσεινν 
τών χαρ. 1. 2 χα: 3 τού χαρόντος άρέιρου. ώς χαί α: χεριχτώ- 
σε:σ χι.ιλύαατο: συντάΞειο; εχυεσεων ούσιαστιχών χσοσόντων.

'Αρυρον 47.

11 ροσγωγαί.

1. Α: χροαγωγα: του εχοχτιχού χα: εχχαιδευτιν.ού χεοσι-»- 
χ:χού τής Τεχνιχής χα! ’Εχσγγελματ:κής Έχχα:δϊ·ύσεως ένερ- 
γοόντα: έραριχοζομενων ά·/α/.όγως τών διατάξεων τών άρ·5ρων 
61, 62, 63, 64 χα: 65 τού Ν. 509//6. τών άνασορομένω» 
εις τάς χροαγωγάς τού Αντιστοίχου τροσωχιχοϋ τής Μέσης 
Γεν:χής Έχχα-.δεύσεως.

2. Ή δεύτερα χερίοόος τή; Χ2ρ. 8 τού άρ-ϋρου <52 τού Κ. 
309/76 δέν εφαρμόζεται έν χροχετμενω.

Άρ-ύρον 48.

• Πε·.Ααρχ·.χόν δίχα-.ον.

Φυλαττομένης τής ισχύος τών άρύρων 31 χα! 36 τού χαρόν- 
τος.τά όργανα τά όχοίσ άετχούν τήν χειΑαρχιχήν διχαιοδοσίαν 
έχ! τού έχοχτικκύ χαι έχχ2·.έευτιχού χροσωχ:χού Τεχνιχής xa: 
Έχαγγελματίχής Έχχσιδεύσεως χα-όορίζονται διά Π. Δ/τος. 
έχδιδοαένοο χροτάσε: τών Ύχουργών ΈύΑνιχής ϋ αιδείασ χα: 
βρησχευμάτων χα: Προεδρία; Κυδερνήσεως. έραρμοζοαένο,ν 
χατά τα λοιχα τών έχάστστε ισχυοονσών οιαταξεω» χερ: τού 
χειύαρχιχού οιχαίου τών ύχαλλήλων τού Δ/,χοσίου.
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ΆρΔρον 49.

Έχϋα: Σχολικά! Μονάδες 
Τεχνικ.ής χαί ’Επαγγελματικής Έχχα:δεύτεως.

ί. Έκΐ σχολικών μονάδων οίασδήχοτε όοιΔμίϊος, έχοχτε,,ο- 
μένων ύχό ετέρων 'Τκοοργειων ή άνηκουσών εις Ν. ΓΓ Δ Α ,·. 
ί::ωχ:χών εφαρμόζονται ·αί διατάξεις τού καροντος, αί άρο- 
οώσαι «ι?:

α. Τάς όαύμίδας, τούς τόκους χαϊ τά τμήματα τών σχο
λικών μονάδων.

■ί. Τήν γλώσσαν.
γ. Την ίδρυσιν. κατάργησιν, μεοατροχήν καί μεταροράν 

τών σχολικών μονάδων.
δ. Την όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών σχολικών μονάδων 

κ.α! τού; χαρεχομένους τίτλους σχουδών.
ε. Τά χροτόντα. τον άριΔμόν χαί τον τρόχσν εισαγωγής των 

μαΔητών ή σκοοδαστών, τήν διάρκειαν τής ρςιτήσεως, το 
ζεογράμματα σχουδών, καί τάς χάσης ρύσεως εξετάσεις.

• στ. Τά έχαγγολματικά δικαιώματα τών άχοροίτων κ.α!
ζ. τά χροτόντα και τήν έξόλιξιν τού έκ.καεδευτικοΰ χρο· 

εωχικού.
2. Διά κοινών άχοράσεων τού ' Γκουργού ΈΔν.κής Πιι- 

δείας.κα! βρ ησκευμάχων και τον κατά ;ιερίχτωσιν αρμοδίου 
' Γκουργού:

β) Δύναται να ρυΔμίζωνται χοττ άχόχλισιν άκό τών δια
τάξεων τού χαρόντος Δέμιττα άρορώντα εις σχολικός μονά
δάς έκοκτευομένας ύχό ετέρων 'Τκοοργειων ή άνηκούσας εις 
Ν.Π.Δ.Δ. και μή άναρερόμενα εις τήν καρ. 1 τού χαρόντος 
άρΔρου. β) δύναται νά συνιστώνται νέοι κλάδοι χαί νά κατα
τάσσεται εις. αυτούς τό ύχηρετοϋν εκπαιδευτικόν κροσωκικδ'· 
τών έκοκτευομένων ύχό έτέρων ’Τκουργείων ή άνηκουσών εις 
Ν.Π.ΔρΔ. σχολικών μονάδων, τής Δέσεως αυτού μή έυνα- 
μένη.ς νά καταστή χείρονος διά τής κατατάξεως χαί γ) δό- 
ναται νά έχεχτείνεται ή δικαιοδοσία τού ίιζό τού χαρόντος νό
μου χροδλεχομενσυ έχοχτιχοί χροσωχικ.ού κ-α'ι ϊχ: τών έχο- 
χτεοομενων οκό έτερών 'Τκουργείων ή άνηκουσών εις Ν.Π. 
Δ.Δ. σχολικών μονάδων.

3. Π ροχειμενοο χέρι σχολικών μονάδων έκοκτευομένων 
ύχό ετέρων 'Τκουργείων ή άνηκουσών εις Ν.Π.Δ.Δ., οσάκις 
χΛτά τάς διατάξεις τού χάροντες άζαιτήται ή εχδοαις Ιί. 
Δ/τος ή 'Ί'χοοργιχής άκορασεως συμπράττουν ·; 'Τχουργός
ΕΔνιχής Π αιοειας χαι θρησκευμάτων χαά ό χατά χερίχτω- 

τ:ν αρμόδιος 'Τχουργός. Έχί Σχολικών Μονάδων Ν.1Ι.Δ.Δ. 
τα Προεδριχά Διατάγματα χαί αϊ 'Τκουργιχαί άχοοάαεις έκ.- 
δίδοντα: μετά γνώμην τοό Διοιχητιχού Συμόουλίου τού οικείου 
Ν..Π.ΔΔ.. χλήν τών Δεμάτων χαταττάαεως ζροσωζιχού. διά 
τα οχοϊα άχαιτεϊτα; γνώμη τού ' Γκηρισιαχού Σομόοολίοο τού 
οιχείου Ν.Π.Δ.Δ.

4. Βίδι/.ώ; έχ! —/ολιχών μανάδων έχοχτεαοαένων ύχο τού 
νχον:γτίο> Εμχορι/.ής Ναντιλίας, διά χοινών »xtwcw»»i*

τών 'Τχοοργών Ί'ύδνιχής Π αιδτίας χαϊ Θρτρχχνμάτων χαί 
Τίμχχριχής Ναιττιλίας ρα-^αίζοντπ χατ’ άχόγ.λιτιν άχτ τών 
ειατάαεων τοό χαρόντος χαϊ Δάεχτα άναβερομανα εις τους 
τίτλους οττοοίών. τά έχαγγελματιχ.ά δ:χ2ΐωματα, τον τρσχον 
εϊοαγονγής τών τχτυΐαττών ή μα-5ητών. τάς χάοτης ρύσεως 
έξετάτεις. ώς χατ τά χροτόντα χαϊ τήν ίξέύαξτν τού έχχαι- 
δευτΓχού χρ-οτωχιχού αύτών. Τά τής λειτουργίας, τής οργα- 
•ώσεως. τής οιοιχήοεως χαΐ τών εαωτεριχών χανονιαμών τών 
εχοχτευομένων ϋχό τού Τχουργείου ’Εμχοριχής Ναυτιλίας 
σ·/ολιχών μονάδων ορίζονται δι’ άχοράσεων τοό 'Τχουργου 
Κμχοοιχής Ναυτιλίας.

ΰ. ΊΙ τιάταξις τή; χατ. 1 τοϋ άρΔροο 27 δέν έραρ- 
μόζεται έχί τών εν zap. 1 τοό χαρόντος άρθρου τ^ελιχών μο- 
νάοων.

Γ). Λ; διατάξεις τού χαρόντος νόυ<ου δέν έραρμόζοντα; εχϊ 
τών άχο/.ού-ύων έχχαιδευτιχών μονεκων, αί όχοίαι έξαχολαν- 
νοόν διεχόμεναι όχό τών χερί αύτών χειμένων διατάξεων: 
χ) Τών Δτςχοσιων Σχολών ΙΙροχαιδεύσεως ’Εμχορτχώ» Να»>- 

■^ιχβύ, Ρ) τών Atjj.οσίων Σχολών Μετεχχαώεόαεως ΈΔ*0?1-

ν.ού Ναοτιχού. γϊ τών Κέντρων ’Εχιμορρωσεως Στελεχών 
Έμχορ^χού Ναοτιχού. ϊ) τών Σχολών ή Κέντρων ’Βχατηγελ- 
ματιχής Καταρτίσεως Ένηλιχων, ε) τών Σχολών ή Κέν
τρων Μετεν.χαιδεύσεως r Εχιμορρωσεως ’Εργαζομένων χαί 
στ; τών Έχχαιδευτιχών Μονάδων Βοπιχής Έχχαιδευσεως 
τής Σχολής Τουριστικών Έχαγγε/μιάτων.

Είτιχώς έχί τού έν-χαιδεοτιχού χροσωχιχού τών Σχο/,ών ή 
Κέντρων Έχσγγεχμχτικής Κχταρτισεως Έν-ηλιχων χαι 
Σχο/.ών ή Ινεντρων Μετεχχαιδεύσεως ή Ειχιμορρώσεως ’Ερ
γαζομένων έμαρμ^εται ή διάταξις τής χεριχτωσεως ζ' τής 
χαρ. 1 τού χαρόντος άρΔροο.

7. Αί χειτουργοΰσαι Ίδιωτιχαί Σχολαί είόιχοτήτων, δισ 
τας όχοίις όφίστανται Δηταόσιαι Σχολαί τού Ύχοοργείου Έμ- 
χοριχής Ναυτιλίας, όχαγονται άχο τού Σχολιχοΰ έτους 1977

1978 εις τήν αρμοδιότητα χαϊ τήν έποχτείαν τού 'Τχουρ- 
γειου Έ,νχοριχής Ναυτιλίας.

8. Εις τούς χροϋχολογισμούς τών οίχειων Τ'χο.\ργείων 
έγγράροντα: αί άναγχαιοϋσα: χιστώσεις χρός. χάλυψιν τών 
δ αχανών τής ίιχ αυτών χαρεχομένης έχχαιδεόσεως.

9. Μέχρι τής διά νόμου ρυΔμίσεως τών Δεμάτων τής Ίδιο>- 
τιχής Τεχνιχτ-ς χαί ’Επαγγελματικής Έχχαιδευσεως δέν έχι- 
σρέχεται ή ιδρύεις χάσης ρύσεως χαι! όαΔμίδος Ιδιωτικών Τε
χνικών και Έχαγγελματικών Σχολών, έχιτρεχομενης τής με- 
τατροχής /.ειτουργουσών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνι
κής και Έχαγγελματιχής Έκχαιίεύσεως εις διά τού χαρόν
τος συνιστωμενας τοιαύτας Μέσης Τεχνικής χαι Έχαγγελμα- 
τικής Εκ.χαιδεύσεως, κ.ατά τα οριζόμενα διά Π. Δ/των έκδι- 
δομένων χροτάσει τού 'Τχχυργού ΈΔνιχής Παιδείας χαί θρη- 
σκ.ϊ'-τλάτων, εντός χροΔεπμίας τριών μηνών άχό τής ισχύος τοΰ 
χαροντος Νόμου.

10. Τδ έχχαιδευτικόν χροσωχιχόν τών ήδη λειτουργουσών 
σχολικών μονάοων Ιδιωτικής Τεχνικής και Έχαγγελματ’.- 
κ.ής Έχχαιδευσεως χάσης δανμιδος έξαχολουΔεί διεχόμενον 
όχο των μέχρι τής ισχύος τού χαρόντος χειμένων διατάξεων.

I 1'. Εΐδίκώς έχί σχολικών μονάδων εχοχτευομένων ύχό τού 
Ί’χουργείου Κοινωνικών 'Τχηρεσιών, έχιτρέχεται ή διά κοι
νών άχοράσεων τών 'Τχοοργών ΈΔνιχής Παιδείας χαί θρη- 
σκευμάτων και Κοινωνικών ’Τχηρεσιών ρΔΔμισις τών άνα- 
οιρΟμένοιν εις τά χροσόντα κ.αί τήν έξελιξιν τού έχχαιδευ- 
τικ.οϋ χροσο,χικού Δεμάτων κατ’ άχόχλισιν άχδ τών διατάξεω·· 
τού χαρόντος νόμου.

ΛρΔρτν .ιΟ.

Ταμεία.

ί. Παρ' έκ.άστω ίν.Α.Ί Έ.Κ. ή Ιν.Ιΰ.Ί’.Ε. η ;εεμον<·.μενι:, 
.ζυκ.ειω η Σχολή συν.στάται «Τ αχεί ον >, άχοτελοϋν. Νομιχον 
Ιίρόσωχον Δημοσίου Δικαίου.

2. Σχοχος τσϋ Ταμείου είναι ή διαύετις τών εσόδων αύτου 
χάος άντιμετώαισιν τών δαχανών λειτουργίας τοό Κ.Α.Τ.Ε.Κ.. 
Ιν.Ε.ΊΜ— Λυκείου ή Σχολής καί ή .χεραιτέρω ίελτίωσ:; 
τούτων.

3. Οϊ χόρυι τοϋ Ταμείου χροερχοντ2::
aj Έξ έχ:χορηγήσει,)'/ τοΰ Κρατικού 11 οούχολογιομού κ.αί 

τού 1 Ισούχο/.ογισμού Δημοσίων Έχενούσεων.
J0; Έχ δωρεων. χχ-ηρονοαιων χαί κληροδοσιών.
γ) Εχ χροσόδων τής χεριουσίας του.
ο) Εξ έχχοιήσεως ή εκμεταλλεύσεως χεριουτια/.ών στοι

χείων.
ε) Εκ. τής έκμισΔώσεως τών κυλικείων, 

στ) Τλ λοιχών χάσης ρύσεως εσόδων.

4. Πάν είστοραττόμενον χοσόν χατατϊνεται έ·,τός τριών η
μερών εις τό χλησιέστερον κατάστημα τής Τραχέζης τής Ελ
λάδος η έν ελλείώει εις τδ Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριο.

5. Τό Tari-clui Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ϊιοιχειται ύχό τής Εχιτρο- 
χής Διοιχήσεοις αύτοΰ. έκχροσωχείται δε δι/.αστικώς και ίξο>- 
3ίχως ύχό τοϋ Π ροέδρου αυτής.
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6. Τά Ταωε;ε των Κ.Ε.Τ.Ε.. των Σχολών 7.7: τών Λν- 
%ε:ων ϊ*:χοΰνπχι VSC τενταμελών "Εφορειών. τά τής συν- 
Δέεπως. τής συγκροτήσιως. τού έργου χα: τής λε:ΤΌυρ--ίας των 
όττοίων ορίζονται Σ;ά Π. Λιατ άγνεστων άκί:ίο;κένων χρςτάσε: 
τού 'Ττχυργοΰ ΈΔν>7.ής Π αιίεέχς χ.αί θρησκευμάτων.

7. Τά τής ειαχεερίεεως τών έσόΣων χι: έεόεων των κατ; 
τι χορόν άρ όρον Τζμίίων. τά τή; λειτουργίας αύτών. ώς 7.2; 
χκν συναφές Δέμα ορίζοντα: ο;ά Π. Λ^των. έκϊ;ϊεμένων τρο- 
τάσε: τών 'Ττουργών Έί»ν:χής Π α;εε:ας χα: Θρησκευμάτιον 
7.2; Ο:κε··Α0μ:κών.

8. Rlc χε·είχτωσ;ν συγχοοτήσεως Κ„Ε.Τ.Ε. χστά τά-ς Σ:α- 
τάχε:ς τής χαρ. 1 τού άρΔρου 12 τού χαρόντος. τά Ταμε;; 
τών ευγχροτοιύντων τό Τ( .K.T.F.. Σχολών xer Λυυ.εχυν συ-/ 
χωνεόονεα; εις έν:αίον Ταμείο·. τεϋ Κ.Ε.Τ.Ε.

9. Μέχοις έχίόσεως τών ύχό τού τιράντες άρΔρου χροό/.ε 
χομένων ύχευργιχών άτοφάσεων xc! Π. Λ/των ισχύουν αί χε: 
μένα; Σιατάςεις.

ΆρΔρον 5Ί .

Δ:7.2ΐώμ2Τ2.
I. Λ^εηρε.,εα: εν :σχ.: 2; Σιατάτε;; τεέ X. 298 '70 ·<χερ: 

τής ίσετ:μίας τών χτυχίων Σχολών τών Ινέντρων Ανωτέρως 
Τεχν:χής ΈχχαιΣεύσεως ■/.ι\ άλλων Τεχνιχών Σχολών ώς 
7.7; ν.αΔερ .τ·χον τών έταγγελμ στσχών ε :/.α:ωμάεων τών άτο- 
φείτων. τεεί ϊιε:7.ήσεως τής Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. χα; ρυΔμίσειυς 
Δεμάτων τεμοειότητος Γrv;χών Λ;ευΔύντεο»ν Έχτγγελματ·-
7.ής χα; Γενικής Έχχαιίεύσεως», ώς ούτος έτροχοχειήΔη ί;ά 
του αρΔφευ 16 τού ίΝόμευ' 359/76 «χερ: τεετοτε·.ήεεως ::α· 
ταήεεύν τ:νο»ν τεϋ Ν.Α. 580/70 κλζ.)». τά ίό εις έχτέλε.,.. 
τού Νόμου τοέ—τι έ·/.ε:εέμενα Π. Λ/τα ϊέον έν χάση τερ:- 
ττώσε: νά χατεχυρώνευν τον; τίτλους τών χτυχιούχων χα": νά 
χρεσ:::::ζευν έχσγγελμ.ατιχά ειχ-τώματα αντίστοιχα-ττρόr τήν 
ί υΔμ.ίεα Ην.χαΑεύσεως χα! τά έχ.άττοτε ίσχύενεα χρεγραμ- 
ματα.

-. Ο: χτυχιεύχε: τώ. Ανωτερών Τεχνικών ν.α; Εχαγγε/.- 
ματιχών Σχολών xa: ο: χτυχιεύχε: τής ΑΣΕΊΕΜ ευνατ2: 
νά συνεχίσει;·» σχευεάς είς Σχολάς "Ανώτατων Έν.τα-.εευτιν.ών 
ίερυμάτων. αντίστοιχου ή συναφούς είειν.ότητες. ύχό τάς άχο- 

λούΔευς ρυΔμίσεις:
a’' 11 τυχιεϋχε: ειεσούς ν.οχλου φειτήσεως έγγράφεντα: ε;ς 

το Α έτος σχουεών. ο; εόο μεν τρώτε; ε7.χστευ τμή"τες άνεο 
εΞεταεει.,ν. ε; εέ /.ο:το’ ττττττόν ΐ Ο :τ.; τλέο- τοό έ/.ο-
στοτε άριί'μοό είτε/.τέων χ.ατα Σχολήν, ν.ιτότ:·/ έςετά____
tr:> ο-,'ής. εο’ όαον ό άρεάμος τών ύτοΦτ;ψ:ων όχερΟαινε: τον ά- 
ρ;vj.ov τον ϊ--·ρ 2ε Ομενον.

y ΠτSf\rJs/y. ί·τ.ίζ y.jx/.C/j c.c:τr,"£(·>r ··;*;'άςί·»τ?:
εί; τό Π' ^·*?· ·■ * Εες y.£v "p<‘iTC·. iy.rrTCE' tut/uts; t/lj iri-
Τα^ίΟ)*·' ί ί :1 /λ:· :;.r MS’ ir· r.V.iov τς·3 -iy.i-TCT·
JiZ’.j'j.Lj ι: - α*/.:Σω / y.j-.j \'/'J/.T,*. y.i’Ty.2tata*/-τηpιων £ai-

Ε εε:εα των ευο τρωτόν τροεοοττε; 07. τ;ναν.ος τών 
ετ:το·/7/τον ττεοέαττών εχάετοε Τμτρεατες χατά τάς ϊύο 
ε.ροτας εςεταττεχάς τερ:έϊους.

ε} Α;ά II.Α. έχε:εομίνων τροτάεε; τοό Ύτουργού Έάνι-
7.ής Ι1α:εε;2ς 7.α; θεςτα-ευμάτων ρεετά γνά^ετ,ν τών Α.Ε.Ι.. 
ορ;,ενΤ2: 2: εχελ2ΐ ετ.τ;ττο;χευ ή εέτν2εούς είί;χέττ,τες τών 
Α.1-.1. y·2'· εεάτα /.εττομερενα άεερωεα είς τήν 2;ai:xac;2v cv- 
7?*τί·ΐ· 7.2τατ27.ττ(ρ:ων ετετ2τε<ον τ έτ:λεχής.

ο. Α; έιοτάξε;ς τής ταρ. 2 τοϋ ταοόντος άρνρου έοεε- 
'εε,οντ2: χ2ΐ ετ; των λ2εόνΤ(θν ττυχιον Άνο)τερων Τεχν;χών 
7.2: Σίτορ;ελματτχών Σνε/.wv τ, ΑΣΕΙ’ΚΜ τρό τής ένάρ- 
ςεος :αχυες τοό ταρόντος.

Αί £7.2στ·οτε ε;β τούς μονίμους οτ^;οτ;ευ; οιοιν.τρτιν,εύς νχαλ- 
λήλεος ίο/νοίΛίκ ί;ατβ?:;ς χερ; έχτ2:έευτ:χών άέε-.ών ΐοα;- 
;.·.ο,ονΤ2. χα ο<ά τό τροαοτ.χόν. το εοετομενεν ότό- τεό Τ2ρέν- 
τες νεμοο. έτίτρετεμέντ,ς τής ότερόάαχως τών ύτό τών s;ati- 
τεον τούτων 7.2-8ορεζεμένεο όρίοο ήλ:χίας. ώς χν.νή άαόο2σ;ς 
τών 'Ι’τεοργών Έν*ν·.7.ής Π 2;όε;2ς χα: βρττνΛυμάτων ν.τ! 
ΐI εοεερ;2ς τή; Κυέεεντ,εεως ήΑε/.'εν όρίεε;.

Άρ-άρον 53.

Αουμέίό25τον χατοχής εεοτίρχ; νέεεως.

1. Τό όχε τοό χάροντες Νόμευ έεε.τόμενον ΐχταεέεοτιν.όν 
χροσωτιχον έέν ίύνοται νά Χ2τάχ^) χα; έτέρ2ν ·&εαιν τ2ρά τώ 
Ατ}μθ7ΐο) ή Ν.Π.Δ.Δ., ίήα:ρεεει τών Δέσεων £ον)Δεΰ ή 1χ;με- 
λητεΰ τών Ανωτάεων 'Εχτχεόωττιχών ΊερυμΛτων, χατότιν 
άοείχς τής οιχεέας Σχολής, ως 7.χϊ τών Δέβ«ων έιρτρεορίου xcti 
·2τροϋ.

2. Ο; τυχόν νεεττέχοντες ίε^τέραν Δέσιν ταρά τώ Ατρεεοίω r, 
Χ.Π.Α.Α. όεείλνυν έντός μήνες άχΰ τής ισχύες τού χάροντες 
να ταεα;ττ,Δεϋν άτό τής Δέσεως ταυττ,ς. άλλως Δεωροΰντα;

αυτεειχαίως ταρα-.ττ^έ-^τε; έχ τής Δέσεως των ε;ς την 
Τεχνιχήν vjl\ Έταττε/με^^τΤ· ’Er.xaiotoatv.

3. ΊΙ χατεχή ϊευτέρας Δέσχως έτ; σχέσε; 'ώ;ωτ;χού ϊιχαίου 
εύνατα; νά έτιτρατή ν.ατά τάς γεν;χάς ίιστσήεις τού '7'ταλ- 
ληλ:χοΰ Κώ*;χος.

Άεΰρον 54.

();7.ενε·ε:χή ένίσχυσις ττευίαστών Ίίιωτιχων Σχολών.

Είς μαΔητάς χα; στευεαστάς τής Ίϊ:ωτ;χής Τεχν.χής
7.α: Ετετ-ργελματιχής Ειχεεαιοεεοεως Σύνατα; ν.ά χορηγήτα: err. 
εύΔείας έτήσ:α είχονεμιχή ένίαχ-ασις, τό ύΔος τής •’Γειας ν.α- 
.ργ_.7a: cic vxtνων ααεςασεων τών Ττεοαρχων ΕΔν;χης 
Π α;εε:ας ν.α'; Θρησ/.ευμάτων χα'ι Οίν.ενομ;χών, έγγραεεμένων 
είς τόν Π εούετελεγισμόν σχετικών χ:στώσεων. Α;ά τών αυτών 
άτοράσεων χαΔερί^εντα; αί εερεύεεεΔέσεις. ό τροχος χορηχησεως 

-/.σ'; τάσ: 77;σεής λεσ-τομέρε-ια.

Μί.ίΌΣ ΠΚΜΠΤΟΝ 

ΑΙΟΙΚΠΤΙκοΝ Π ΡοΣΩΠ IKON

"Α εΔ ε ον 55.

Μόν.μεν ε;ε·.7.ητ;7.όν τρεεωχ'.ν.όν.

Τό μόν.μεν ε;εΐ7.ητ;7χν αρκυσωσεχόν. τής Τεχνιχής χα; 
Ίύχαχγε /.μ α ε; 7. ή ε Έ7.Χ2;εεόσε<νς άνήχα: ε:ς τεύς ώς ετεται
7./.άεευς:

Κλάε'ες ΑΊΊ Α;ενύυ·-εώ. Άγροχτημάτων 
Κλάεος ΑΊ 2 Α;ε;χηε;7.ες 
Κλάεες λ’Πΐ Λεγ:στ;χός
1\i.yi'.z Λ 14 1 7τρων
Κ/.2εε: AIM Α:ε;χητ:7.ες

Κλάεες ΛΡ2 Λε-;:εε:χε;
ί'.λάεες \Ρο Νεεε7.όμων
Κλάεες AJ ’4 Ί-άεεττών Λ-·:ΐ7.τήμ2τες
Κϋμέεες Α1’5 11 ρείσταμένων ’ Γτηεεείας Σοντηρτεεω;
Κλάεος AJJ6 Β;ίλ:εΔη7.ενέμων
Ινλάίες ΜΕΙ Α:ε·χητ:»ε;
Κλάίες ΜΕ2 Ί η/χεωνητών 
Κλάεες ΣΕΙ Γεωρ-ρετεχνιτών
Κ/άεες ΣΕ 2 Χον.τεου/.άτ.ων - 1·.σ;ετ7τών · λτεΔτ- 

χαρίων.

1 ■ Ο; .. .οχιευχε; τών Τεχνι>.ων ν.α; Έσεα* 
χε:ων ευνατα·. νά ειερίζωντα; εις Δέσε;ς 
Ν.1ί_ά.Α. ή ετμεσ:ων εσ;/ε;ρήσε<,ιν. ε;ά τά; 
τεν ε:ερ:σμευ σρΑετα; άτε/.υτηε:ον Αυχειου

γγε'/μεατιχών Λυ
τού Ατχεοσίοιυ ή 

ς έχε:ας ώς χρέ
η εε2τ2=;θυ Γυ-

μ.νασ-.ευ.

' Λ pip εν 56.

0p-'2v:x2; Δεσε:ς μενήχευ ε;ε:7.ητ:ν.εύ χρεεοχν/.εό.

1. Κλάεος ATJ Α;ευΔυντών Αγεον.τημάτων;
Επ; ΣαΔμείς 3ω—2ω Δέατς 
Ετ; εαΔμείς 7ο»—4ω Δέσε;εΑεΔεον 52.

1
S



— 47 —
II5070·'"’: »· π τνχιυν Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής 

τ Γεωπονεσ-ού Τμήματος Γεωπονοίασολο-ικής Σχολής "ή, 
Tttj5er*f,i ή άμοταγούς Σχολής τής αλλοδαπής χσι 11 Πενταε- 

-τείυα αχό χπίοοως χτυχέοιι.

1-ΤΓ: όα·δυ.οις 3ω — 2ω
» » 5(0----- 4<y
" >■ 9ω — 6(ο

νεσΐΐς

ι··-'. ia

Προσόντα: ...
i -τοχίον ΠΑΣΠΕ ή ΛΣΟΕΕ ή ’Ανώτατων Βιομηχα

νιών Σχολών τής ήμεόαττής ή όμοταγοϋς Σχολής τής άλλο-

ΑΤ2 Λιο:y.r;Tt7.c;:

ίς'υίω --:· 2« δέσεις 8
5(·> · - 4ι·> ι. 18
8(·ι - 6ο >ι 54

Σύνολο/ 80

Π τυχίον ivc; των τμημάιων Νομιχή

Σόνολον 10
11 ρ'.σν,τ υ : !! τυχίον Λνο/τερας Σχολής Τεχνολόγων Μη

χανικών. ειοικότητος Μηχανολόγου ή Ήλεχτρολογου.

ι U. Κ/.ασο; ΑΡ6 Β'-ίλιοδηκονόμων :
Κπι όαδμοι; 8ω — 2ω 

·> ·· δω — -4ο»
>» *' . 9<ο — 6ω

δ εσείς 1
·» δ
ι> ϋ

£■/*-

3. Κλάοος ΑΤ3 Λογιττιχός:

Επί όσδμοις 3ω— 2··;ΐ δόσεις ί
,. ί 5(0 —■_ 4ο >ι 3

, .· So — 6οι *> 6

Σόνολον IΟ

Προσόντα: Πτυχίον ΑΣΟΜΈ ή Άνωτάτων Βιομηχανικών 
Σχολών τής ήμεσαπής ή όμοταγούς Σχολής τής αλλοδαπής.

Σύνολο ν 10
Προσόντα: Πτυχίο·» Ανώτερα; Σχολής Βιίλιοδηκονομίας

11. Κλάοος Μ ΜΙ Διοικητικός:
ί'.τ: οαδμοις .κο— 4ω νότος 51
" ^ 10(»> - - 6<ο >ι 374

Σόνολον 425
Προσόντα: Πτυχίον Επαγγελματικού ή Τεχνικόν Λυκείου 

τ Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Λογιστών ή Γραμματέων 
γ απολυτήριον Λυκείου Ν. 3Γ9/76 ή απολυτήριον έςατχςίου 
I υμνασίου.

12. Κλάσος MM2 Τηλεφωνητών:
Ινπ: ίαδμοϊς 5ω — 4ω δέσεις 3

1. Κλάοος ΑΤ4 ’Ιατρών: It 1) 1 (Mo — 6(ο * » 17

Μπι ίαδμώ ,2ω 
‘Επ', όαδμοίς Οω - - 3ω ·'

δέσεις
Μ

Ο

8
' 'wuvo/.ov 20

Σύνολο·/ 10 11 ροσόν :α : Τά προόλεπόμενσ its τον Κλάοον ΜΕ1
Προσόντα: Πτυχίον Ιατρικής Σχολής, είοιχόιιησος 11 α- ρου Τυρλών.

ύολόγου. ί3. Κλάοος ΣΚΙ Γεωργοτεχνιτών:
5. Κλάϊος ΛΡ1 Διοικητικός: Έπ: 6αδμο: ς 5ω — 4ω δέσει
Μπι ίαδμοίς 3ω — 2(ρ δέσεις 22 ΪΙ )> ί (>ω — 6(ο » 42

>' » 5(0 — 4(0 » 52 —

' 0(ο 6ω

Συν ο/.ον

146

220
Προσόντα: Π τυχίον τμήματος Γραμματέων Ανώτερα:

ν * - -'/ΟΑτ,ς.

G. Κλαεος ΛΡ2 Λογιστικός:

Επί ίαδμοίς 3(0 — ■ 2ω δεσε·.; 13
». » Γκο.— 4<ο ο 30
»> »» '.)(·) — 6(ο » 9 ί

Σονολον 140
ΙΙροτν.τα: ! 1 τυχίον τμήματος Λογιστών Άνωτερας Σχο- 

/.ής.

ι. Κλάοος ΛΡ3 Νοσοκόμων:

I'.:: όαδμοϊς 3ω — 2ω 
·■ » δω — 4(ο
·· ν 9(0 — 6(ο

Σόνολον 50

Προσόντα: 11 τυχίον Κατωτέρας Επαγγελματικής Σχο
λής ή Πτυχίον Τεχνικής καί Επαγγελματικής Σχολής τον 
παρόντος νόμου.

) 4. Κλάϊες ΣΚ2 Νν/.τοου’/.ίκων -- Επιστατών — Άπο
νη καριων:

Mr· όαδμω κο 
Επί ί αδμοϊ; 1 2(· 8ι·ι

-5όσε.ς 45 
>, 255

Σόνολον 300

•δέσεις 1 
ο 3

Σόνολαν 10
11 ροτόντα: ΓΙτυχίον Άνωτέρας Σχολής Νοσοκμιων.

8. Ι\/.ά;ος ΑΡ4 Εποπτών Αγροκτήματος:
Μπι όαδμοϊς 3ιο — 2ω 

11 ο 5ω — 4(ο
·· ι· 9(0 — 6(·ι

•δέσεις 3 
12 
30

Σόνολον 45
11 ρ στον τα : II τυχίον Ανωτερας Σχολής Τεχνολόγων Ι'εω- 

■όνίας.

Προσόντα: Απολυτήριον Γυμνασίου τον Ν. 309/76 ή Δη
μοτικού Σχοό.ιίον.

ΛρδοΟν 5 I .

Ιΐροσωπικόν επί συυ ί άσε:.

1. Συνιστώνται 200 δέσεις Τεχνιτών Συντηρήσεως. 10 δέ
σεις Κηπουρών ώς καί 600 δέσεις Καδαριστριών, ίιεπόμε- 
να: υπό σών ϊιασαάειον σού Ν.Δ. 385/09 «περί προσλήδειος 
προσωπικού έπί σχίσει ίοιιοτικού ριπαίου εις όημοσιας υπηρε
σίας καί Ν.Π .Δ.Δ ».

2. Προσόντ- τρίζονται οιά τούς Τεχνίτας Συντηρήσεως 
πτυχίον Μέσης Τεχνικής Σχολής ή Τεχνικόν Λυχείου. εια 
τούς Κηπουρούς απολυτήριον Γυμνασίου τον Ν. 309/76 ή Δη- 
μοτιχοϋ Σχολείου χαί ανάλογος εμπειρία Κηπουρού χαΐ οιά 
τά; Καδαριστρίας απολυτήριον Γυμνασίου τού Ν'. 309 AC η 
Δημοτικού Σχολείου.

Άρδρον 58.

Κατανομή δέσει·)·/ ί’.οικησιχοΰ προσωπικού.

. Λ: έν αρ'δροις 56 καί 57 σού παρόντος δέσεις κασανε-...... ■· . ) . w ι υ- «ν . ^ · · «·Λ. ·» I · υυ *·* ν*» · - 1 ^ -- τ —
·>■ Κ/.αοος ΑΡ5 Προϊσταμένων Ί'πτρεσίας Συντηρήσεως: μ1νΤ2. ,;ς Κ.Α.Τ.Ε.Ε.. Κ.Ε.Τ.Ε.. Λύκεια, Σχολάς χαί
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7ra9*>3 Ecc-.txcu Προσωπικού όι άτοσάσεως τού 'Ttooo- 
r.cC Εθνικής Π αιϊείας χαί βρησχκυμάτων.

~· Εν τάση "εριττώσει ο άρι-δμος τών δέσεων των έν ΐχά-

στχ σχολική μονά:: και γραοείω Εποπτικού Π ροσωτιχού 
υπηρετούντο; διοικητικού προσωπικού δεν δάνατα: νά είναι 
μικρότερος τού κάτωδι όριξοαένου:

ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΙΙΡΟΣίΗΙΙΚΟΝ 
ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΕΠΟΙΙΤΙΚΟΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤ

Μονά; Άνωτέρα
Κλάδος ΚΑΤΕΕ ΚΕΤΕ Σχολή

Γ ενικοί
Λύκειον Σχολή Έττόττται Έττιδ/ταί II α ρ α τ κ( c ή c : : ;

Διοικητικοί

ΑΤΙ 1*
ΛΤ2 ' 1
ΛΤ3 1
-\Τ4 I
ΛΡ1 3 1
ΑΡ2 2 1
ΛΡ3 ΐ
ΑΡ4 ΐυ>*
ΛΡ.Ί 1
ΑΡϋ J
ΛΙΕ1 ι; 1
ΜΕ2 2
ΣΕ1 ο
ΣΕ2 15 ο

Κα6αρίστριαι 1 „> ;ι
Τεχνΐτβι 1| 1

I

1
I 1

·}»** ·[»»* .]*»* j

10*'
1 1

'Ήο1 όσον ό>·ρ>ί<τ—cy- ~ κ ι 
αγρόκτημα

**ΐό όσον λειτουργεί 
Σχολή Γεωπονία:

J ***’Λνά 300 οττουοα-
στάε ή μαΟητάς

1

Αρύρυν j‘J.
Διορισμός καί κατά::ασις 

μονίμου διοικητικοί προσωπικού.
Ίο μόνιμον διοικητικόν προσωπικόν τής Τεχνικής καί Στ αγ- 

γο/.μαοϊκής Έκ.τσιδεύσεως διορίζεται κατά τάς έκαστοτε 
ιτχοούσας διατάξεις τού Τταλληλικού Κωδικός χα! διέτε- 
ται ότι, τούτου.

"Αρ-δρον 00.
ΙΙρεσαυξήσει; - - Επιδόματα— Αποζημιώσεις.

I. Αί άττδ-σχαί τού διοικητικού προσωπικού προσαυξάνονται 
αντιστοιχώ; διά τών τάσης ρύσεως επιδομάτων των χαταδαλ- 
λομενων εις τους επί αντιστοιχώ cα-ύμώ δημοσίους υπαλλή
λους.

Είδικώς α; άτοδοχα! τού προσωπικού τού άνήκοντος α) εις 
τον Κ'/.άτον ΑΤΙ προσαυξάνσ/ται μΐ τα επιδόματα τα χορηγού
μενα εις τούς πολιτικού; μηχανικούς τού Υπουργείου Δημο
τών Έργων και jl} εις τόν Κλάδον ΑΡ3 προσαυξάνονται μέ 
τα έτιοόματα τα χορηγούμενα εις τούς ύτομηχανικούς τού ’Υ
πουργείου Λη/οτίω. Έργων.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ

ΜΕΤΑ 13 ΑΤΙ ΚΑΙ ΚΛΙ ΤΕΛΙΚΛΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρ-όρον 61.

Σταδιακή πλήρωσις -δέσεων.
Επιουλασσομένων τών διατάξεων τών αρ-ίρων 64 καί 6Γι 

τού παρόντος. ή πλήρωσις τών διά τού ταρόντος νόμου οριζό
μενων ταττ,ς ρύσεως δεσεων χωρεί σταίιακώς. χατά τον λόγον 
τής άναττύαεως τής Τεχνικής καί Έταγγελματιχής Έχπαι- 
δευσεως. Κενά! θέτεις εις τά μυθολογικά κλιμάκια τέραν τού 
εισαγωγικού τρεαμετρώντα*. εις τάς δόσεις τού εισαγωγικού 
μιαύολογιχοΰ κλιμακίου.

Λρύρον (ίί.
Διατήρησις Ί’πηρεσιαχών Συμόου/.ίων.

Μέχρι σοστάσεως τών κατά τά άοόρα 31 καί 36 τού ταρόν
τος υπηρεσιακών καί πει-δαρχικών Συμίουλίων, συγκροτούμε
νων εντός διμήνου άσχ, τής έκαόσεως τών οικείων ΓΙροεορι- 
χών Διαταγμάτων, καθίστανται αρμόδια υπηρεσιακά χα! τει- 
•δαρχεκά Σιιμ6ού>.ια οεά μέν τό έτοττιχόν, εκπαιδευτικόν καί 
διοικητικόν προσωπικόν τής Μέσ-ηη Τεχνικής καί Έταγγελ
ματιχής ΈκταΑεύσεως, το Κεντρικόν Συμδούλιον Έπαγγελ- 
ματιχής Έκπαιόεύσεως (Κ.Σ.Ε.Ε.), διά δέ τό έκπαιδευτΓκον 
και διοικητικόν τροαωτιχόν τών Κέντρων . "Ανώτερα; Τελι
κής χα! Έταγγελματιχής Έκπχιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) τό 
Ύστηρεσιαχόν Συμδούλιον τών Κ.Α.Τ.Ε.

Άρ-Spov 03.
Ίναταταρις υπηρετούντο; τροσωτιχού.

1. Οϊ χατά τήν έναρξιν τής ισχύος τού ταρόντος νόμου 
υπηρετούντο; εις -δέσεις εκπαιδευτικού. 6οη·δητιχού. εργα
στηριακού κ.α: ϊιοικητικοΰ τροσωτιχού τών KATE κ.αί τών 
Δημοσίων Άνωτέρων. Μέσων καί Κατωτέρων Επαγγελ
ματικών χα: Τεχνικών Σχολών, εξαιρέσει τού έν παραγρά- 
οω 3 του ταρόντος άρ-δρου τροσωτικού. κατατάσσονται αυτο
δικαίως καί ανεξαρτήτως τροσόντων. άτό τής αύτής χρονολο
γίας. εις τους οιά τού ταρόντος Νόμου συνυτωμένους αντί
στοιχο): κλάδους. έα-δμούς χα: μισδολογιχά κλιμάκια. Ό 
πκεονάζΐι>ν έν τώ (α-δμώ. όν ρέρουν κ,ατά τήν εναρξιν ισχύος 
τού ταρό-/τος. χρόνος ύχηρεσίας Αεωοείται κατά κάσαν τερί- 
ττωσιν ιος όιρνυδείς έν τώ μισ-δολογιχώ χλιμαχίω χσιτα- 
τάξεως.

χ. Δια τήν έραρμογήν τής τοοηγουμένης ταραγράρου ή 
άντιστοιχία τών μέχρι τούτε ύρισταμενων κατηγοριών και 
κ/.άϊων τρόζ τά: διά τού ταρόντος συνιστρυμένας κατηγορίας 
και κλάδους τοοσδιορΆεται ώ: άχολού-δως:
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ 
ΔΙΑ TUN ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ TQT ΤΠΗΡΕΤΟΤΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρον Κλάδος παρόν-
Ίβχόου»η·. Διχτάςεις Κατε/όμενυς Κλάδο; ή θέσις παρόντος τος νόμου εις 11 ρ ο υ π ο 0 έ π ζ ·. ;

.Νόμου δν ή κατάταήις
1 2 3 4 5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Ν.Δ 580/70 Λ1 13 1
» Α2-(πλήν Άγγλ. Α Γαλλ. Φιλολογ.) » ο -η 4 Αναλώνω; ειδικότατος
)) -Α2-(Άγγλ. Δ Γαλλ. Φιλολογίας) )) 4 V
W A3 )> 5
» Α4 ») 6
Μ Λ5 » 7
ί) Ab )) 6

» Β1 » !
» Β2. Β3 )) 9 Μετά πτυχίου ΣΕΛΕΤΕ
» Β2, Β3 » 10 “Λνευ πτυχίου ΣΕΛΕΤΕ
» Β4 » 11

Ν.Λ. 652/70 Γεν. Διευθυντα·. 32 21
Ν.Δ.652/70 & Β.Λ.240/70 Α1 )) 22
Ν.Δ. 652/70 Α2 » 22

)) λ;» .»> 23
» Λ 4 )) 20
)) Λ 5 » 24
)) Ab )) 25

Ν.Δ.652/70 <L Β.Δ.:240/70 Β1 » 26
» Β2 » 26 Είς τον κατεχόμενον βαμθόν

ΒΔ. 240/70 Β11 )> 26
Ν.Δ. 3971/59 1I Καθηγ. Σ/ολ. ' Γπου/κών )> 90f—
δ: Β.Δ. 240/1970 
Ν.Δ. 3971/59 j
δ: Β.Δ. 240/1970 J

ί
Βοηθοί » 23

» Τεχνΐται )) 27
Β.Δ. 240/1970 Βοηθοί )) 26
Β.Δ. άπό 8/8-9-1950 Διευθυντής 66 22

» 'Υποδιευθυντής )) 22
» Καθηγητής » 22
)! Έπιμεληταί )) 20 -

1 2 3 4 '5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

λ.Λ. 580/70 Β6 ή Β11- 56 .ΜΕ1
)) Γ1 » ΣΕ1

Ν.Α. 652/70 Αΐ » ΑΤί
» Α2 » ΛΤ2 ή ΑΤ3 άναλόγως τών προσόντων

A3 >i ΑΡ4
); Α4 » ΑΡ3
)) Β2 ή Β1Ι, Β3 » ΜΕ1
» Β4 λ> ΣΕ1
» Β5 » Μ£2
» Γ1, Γ2 » ΣΕ2

.Ν 1. 3971/59 Γραμματείς )) ΑΤ2
» Λογισταί » ΜΕ1
» Γ ράβεις Δακτυλυγράς/οι » ΜΕ1
» Κλητήρες )) ΣΕ2

U-Λ. από 6/8-9-1950 Δαχτυλογράφος 66 ΜΕ1

' JL Είό'.χώς οι χσόηγηταί :ών Κ.ΛΤϋ χαΐ τών Σχολών ΤΙ σειρά άρχϊΐόττ,το; τών οΰτω χατατασσςμίνων μιταρύ 
επί έαόμω χαΐ μισόγ» Χ^ύηγηειλ Σχολής των μέν ίιχττ,ριίτα·.. ίνχντι ϊί τών λοιπών έχιπικδευτιχών τού 

/·πςμηχανιχών Ε.Μ.Π. χαταταααΡντρι είς^όέσβις έτ: μισό ο- Κλάδου Ιΰό επί μισάολεγιχώ χλιμσοοίω 9 προσδιορίζεται ix xcj 
♦ογιχ^ χλιμχχίιμ 9 τού χλάδεσ 2S από τής εναρςεως ισχύος άχρονου τού διανυόέντος ά*ό τού διορισμού τ*ν» εις τιγν Άνω- 
74 J παρόντος. τάραν Τεχνιχμν χλ ’Εταγγελματιχή* '’ϊλβυτίόΜστν.
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A. kata πάσαν περίπτωαι,·. xjl άνεφαρτήτω; χρό.συ zxpz- 
μοντ,; εις έχαστον θβΔμόν xai μασΔολογιχόν χλιμάχιον, ο! προ
ερχόμενε: έχ τυ! Κλαίει* .Vi! το! Ν.Δ. G52/70 προάγεντ-ι 
μετά τήν προαγωγήν χαί τού τελευταίου τών ώς ττροαχτέων 
•γινομένων τών προερχόμενων ίχ τού Κλαίο- Α1 το! Ν.Δ.
Gb2/70.

5. (Καταργήθηχε από την παρ. 10 άρ. 18 Ν. 81.· 19-8). 

Άίνρον 04.

Il/.ηρωσι; νεσεων Εποπτικού Γ1 ρεσωπικε-.

1. Αί χατά τήν έναρςιν ισχύες τού παρόντος όφιστάμε.·. a: 
Δόσεις' ΕχιΔεωρητών ΈπαγγεΑρεατιχή; Ε/χχαιϊεύσεω; χατζ 
τήν εννσισν τού Ν.Δ. 580/70 χαταργοϋντζι. οι οέ ύπηρε- 
τοόντες εις ταύτχς χατασάσσοντζι εις αντιστοίχου; πρό; τήν 
είειχότητα xai τόν ca-iμόν των Δέσει; μονίμου έχπζιδειιτιχε! 
προσωπικού σών κλάδων 1 χαί Β το! αρΔρ ου 14 το! παρόν- 
τος. Ό χρόνε; ό έ: τι νΔ είς εις την έπ: Δητεία Δέσιν λογίζεσαι 
όιανυΔεί; έν τψ μισΔολογιχψ κλιμακίω χατατοξεω;. ή δε 
σειρά αρχαιότητες των ούτω χατατασσεμένων διατηρείται.

2. Κζτζ τήν πρώτη* εφαρμογή* το! παρόντος διά τή/ 
πλήρωσιν τών δέσεων Γενικών Επιθεωρητών, περί ών ή πζρ.
1 τον αρόροο 21 το! παρόντος., χρίνοντα: πρό; προαγωγήν εί; 
τ«ς Δώοεες τούτα;, μετά τών χατα τό άρΔρον 63 παραγρ. ! 
χαί 2 xai τήν προηγευμένην παράγραφον χατατζγέντων. ο: έπ: 
μισΔελεγιχώ κλιμάκιο* 8 εκπαιδευτικοί τών αντιστοίχων χλά- 
5ων ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας έν τφ μισΔολογικώ 
τουτω κλιμακίω. Αί τοιαϋται προαγιογαί ένεργεύνται χα:' εκ
λογήν μετά γνώμην τού Υπηρεσιακού Δυμίουλίου τών Κ.Λ.Τ.ίο. 
Κρισι; χζτ εκλογήν χωρεί. έφ’ όσον έσ απάντων τών στοι
χείων το! zJ7.ii.ου. πε:ιλαμεάνομένων χαί τών έ'/.Δέοεων ου
σιαστικών προσόντων τού χρινσμ,ένευ προχάπτη ότι ο!το; έχε. 
J:ακρ:Δή διά τό τ,Δοσ. τον χαρακτήρα, τήν έπιστημονιχήν κα: 
παιδαγωγικήν χζτάρ ::σ:ν. τήν διδακτικήν και διοικητικής ίχε-

νότητα, τήν υπηρεσιακήν δραστηριότητα. την ευσυνειδησίαν, 
τήν πρωτεόευ/.ίαν χα: τήν άροσίωσιν εί; το καΔήκον.

Τι αποδεδειγμένη άνάπτυςις Δραστηριοτήτων προρανώ; 
αντιχεοεενων μ; τήν ιδιότητα τού έχπατέεοττχο! λειτουργό!, 
ή κατα τήν ϊιάρχει αν τοό ϊιχτατοριχο® χαΔεστώτσς οτνά/.η- 
«1*ι ς αξιωμάτων Νομάρχου, Ειδικού Σβμθούλευ ή Γενιχο! 
Γραμματέως, ώς χαί αί κατά τό αυτό διάττη-ΐζ Τ/Δελημένζι 
ένεργειαι. αί ιποόλέιΐ/ασα: εί; στήριπιν τούτου ή άποχόμισιν 
ίδιου ό ρόλους, αποτελούν χώλυμα ϊια τήν κατά/υηγίν Δέσεων 
εποπτικού προσωπικού.

3. Ο: μή προαγόμενο: κατά τήν παράγραφον 2 το! παρόντος 
άρΔρου συνεχίζουν ύπηρετοΰντε; ετς τήν Δέσιν εί; την όποια* 
κατετάγησαν.

4. Μέχρι τή; κατά τά; ίιατάαει; το! παρόντος άρ-όρου
πληρώσεω; τών Δέσεων Γενικών Έπιύεωρητών, ο: σσσ-
τεχοντε; τα; χαταρ*;ουμενα; ·ΰεσε:; Κπιΰεωρητώ*. Έ.πο-γ;ελ- 
ματιχη; Εκπαισεύσεω; εαακο’/.ϊυΔούν ασκό άντε; τά έργα έπο- 
πτικοϋ προσωπικό!.

"Αρ-ύρον 65.

vExsta;:; Διαταγμάτων xa: Αχοροοεων.

1. Α: όιαταςεις τών παραγράφων ) xai 2 το! άρ-Δρου 8 
τον παρόντος τίΔενται εις έραρμογήν σταοιακώς χ«τά τά ϊ:’ 
άιποράσεων το! 'Γχουργού ’ΕΔνιχής Π αιάεεας χα: βρι>σχευ- 
μάτων όριζομενα, αί όε όιατάήεις τών βίρύρων 14) χαί 34 
τού παοοντος άρχοντα: ίσχύεχ>σαι άπό τε*!· όεόβκτιχού έτο-ς
1977—1978.

2. Μεχρις έουέοσεως τών ό*πο τού παρόντος νμεον προόλε- 
πομενων Π. Δ/των xa: Υπουργικών ’Αχοραεεων, χραγματο- 
ποιουαενης εντός 6 μηνών άπο τής ισχύος τού παρόντος, τά 
αντίστοιχα Δέματα έπαχολοοΔοϋν οιεπόαενα ·ύπό τών μέχρ: 
τής ισχύος τού παρόντος κειμένων οιατάπεων.

’ΑρΔρον 66.

Κατάργησις χαί ’Αναγωγή Κχπαιόευτιχών 
Είσαγωγιχαί Εξετάσεις.

1. Αϊ κατά τήν έναρξιν ισχύος τού χβρε«τος λειτουργού
σα: Δημόσια: χα: Ίϊιωτιχαί Κατώτερα·: Τεχνικοί καά Έπαγ- 
γ·ε/.ματιχ3: Δχολαι xa! a! Δχο/.a': Μζΰητείας. όέχο*/τ3: πρός 
έγγρβρήν εις τή* Α' τάξιν αύτών άποροίτους Δημοτικοί ϋχο- 
λχίου μέχρι καί το! σχολικέ! έτους 1 979—80. ή Ν. λειτουρ
γία αύτών παύε: τό όραόύτερον κατά τή. λήέιν το! σχολιχο! 
έτους 19β1—1982 καί προκειμένου περί σχολών τετραετούς 
ροιτήσχως κατά τήν λήήιν τού σχολικού έτους 11983

Με απόφαση του Υπουργού Εόνικη; Παιδείας κα: Ηρησκευμάτων 
δύναται να παραταθεί η λειτουργία Κατώτερων 1 εχνικων και Επαγ
γελματικών Σχολών για ένα ακόμα έτος κατά περίπτωση.

2. Αι ήδη λειτουργούσα·. Δημόσια: και Ιδιωτικά: Μέσα: Τεχνικού 
και Επαγγελματικά: Σχολαί παύουν να εγγράφουν μαόητά; ως εςής:

α) Αι μονοετούς φοιτήαεως από της λήςεως των εγγραφών του 
σχολικού έτους 1978-1979, κατά την λήςιν του οποίου παύει η λει
τουργία των.

μ) At διετούς φοιτήαεως εις μεν την πρώτην τάςιν από της /.ήςεως 
των εγγραφών του σχολικού έτους 1978-1979. εις δε την δευτέραν 
τάςιν από της λήςεως των εγγραφών του σχολικού έτους 1979-1 980. 
κατά την λήςιν του οποίου παύει η λειτουργία των.

γ) At τριετούς και τετραετούς φοιτήαεως εις μεν την δευτέραν και 
τρίτην τάςιν αντιστοίχως από της λήςεως των εγγραφών του σχολι
κού έτους 1978-1979. εις δε την τρίτην και την τετάρτην τάςιν αντι- 
στοίχως από της λήςεως των εγγραφών του σχολικού έτους 1979- 
1980. κατά την λήςιν του οποίου παύει η λειτουργία των.

3. Εις τους αποφοίτους των εν παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
σχολών χορηγούνται τίτλοι κατά τας μέχρι της ισχύος του παρόντος 
κειμένας διατάξεις.

4. Μέχρι παύσεως της λειτουργίας των αι Κατώτεραι και Μέσαι 
Τεχνικά: και Επαγγελματικαί Σχολαί δύναντα: να εντάσσονται εις 
ΚΕΤΕ.

5. Ιδρύονται δια που παρόντος Δημόσια Τεχνικά και Επαγγελμα
τικά Λύκεια ισάριθμα προς τας κατά την έναρςιν του σχολικού έτους 
1977-1978 λειτουργούσας Δημοσίας Μέσας Επαγγελματικός κα; 
Τεχνικός Σχολάς. Τα της εφαρμογής της παρούσης παραγράφου ορί
ζονται οι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων.

0. Δημόσια; Κατώτερα; και Μέσα; Τεχνικοί και Επαγγελματικά; 
Σχολαί. εποπτευόμενα; υπό ετέρων Υπουργείων ή ανήκουσαι εις 
Ν.Π.Δ.Δ.. ως κα; Σχολαί Μαθητείας ισότιμοι προς τας δια του πα
ρόντος καταργουμένας. μετατρέπονται εις τας δια του παρόντος συνι- 
στωμένας σχολικός μονάδας κατά τα οριζόμενα δια κοινών αποφά
σεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κα: του 
κατά περιπτωσιν αρμοδίου Υπουργού.

7. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δια Προε
δρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσε: των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας, έκαστη των 
Δημοσίων Σχολών Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού δυναται να 
εντάσσεται εις την Ανωτέραν ή Μεσην ραθμίδα της Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως.

8. Αι παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του Ν. 309 "76 αντικαθίστανται 
ως ακολούθως:

1. Τα Λύκεια διακρίνοντα: εις τοιαύτα Γ ενικής και Ναυτικής Κα- 
τευθύνσεως.

2. \παντα τα εσπερινά Λύκεια είναι Γενικής Κατευθύνσεως.
9. Από της ενάρξεως του σχολικού έτους 1977-1978 τα υπό των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 1 του Ν. 309Τ6 προρλεπόμενα Λύκεια Οι
κονομικής Κατευθύνσεως καταργούντα: αι δε τάξεις και τμήματα αυ
τών εντάσσονται, ως Τμήματα Οικονομικής Κατευθύνσεως. εις τα 
πλησιεστερα Λύκεια Γενικής Εκπαιδεύσεως. κατά τα οριζόμενα δ:' 
αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10. Η λειτουργία των εν παρ. 9 Ί μημάτων Οικονομικής Κατευ- 
θυνσεως των Λυκείων Γ ενικής Κατευθύνσεως παύει σταόιακώς. ήτοι 
της πρώτης τάξεως από του σχολικού έτους 1977-1978. της δευτέ- 
ρας τάξεως απο του σχολικού έτους 1978-1979 και της τρίτης τά
ξεως από του σχολικού έτους 1979-1980.

1 1. Αι εν παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 309 "76 θέσεις του Κ/.άόου 
Λ7 κα: η εν εό. ζ της παρ. 1 του άρθρου 40 του αυτού νόμου θεσις με-
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τ»φέρονται εχ τη; Γενικής εις την Τεχνικήν και Επαγγελματικήν 
Εκπαίδευσιν και ποοααυξάνουν, αντιστοιχώ;, τα; εν παρ. 2 του άρ- 
9ρου 14 του παρόντος θέσει; του κλάδου 2 και τα; εν εόαφίω θ' της 
ταε· 1. του όρθρου 21 θέσει; οικονομολόγου. Οι κατεχοντε; τα; με- 
-αφερομένας θέσει; εκπαιδευτικοί μετατάσσονται ει; τα; δια της με- 
-ασοράς συνιστωμένα; ει; την Τεχνικήν και Επαγγελματικήν 
Κχπαίδευσιν θέσεις. Η μεταφορά των θέσεων και η μεταταςι; των 
^παιδευτικών χωρούν σταδιακώς, κατά τα; 6Γ αποφάσεων του 
■'πουρνου Εθνικής Παιδεία; και θρησκευμάτων οριζόμενα.

Οι μετατασσόμενοι εκπαιδευτικοί διατηρούν τη σειρά αρχαιότητα; 
του είχαν πσιν απο τη μετάταξή του; και μπορούν να κριθούν προ; 
τοοανωγη, αν έχουν τα νόμιμα προσόντα, με του; πίνακες προα
κτέων του; ετου; 1978.

12. Οι απόφοιτοι των καταρνουμένων Λυκείων Οικονομική; Κα- 
τευθύνσεω; και των εκ τη; εφαρμογή; του παρόντος τμημάτων Οικο- 
νοιιικήί Κατευθύνσεω; των Γενικών Λυκείων έχουν τα. δικαιώματα 
των αποφοίτων των Λυκείων Γενική; Εκπαιδεύσεως.

13. Η Λααιχή Σχολή Αγιά; Λαρίση; εντάσσεται, ω; Τμήμα Λα- 
τυπονία;, εις την Ανωτέραν Σχολήν Τεχνολόγων Γεωπονία; και Αρ- 
.ευσεων - Δασοπονίας - Κτηνοτροφία; - Ιχθυοκομία; του ΚΑΤΕΕ 
\αρίσης, το δε υπό του άρθρου 24 του από 8/8.9.1950 Β.Λ/το; 
(ΦΕΚ 208/1950 τ. Β ) ~· οβλεπόμενον προσωπικόν αυτή; μετατάσ
σεται εις τα; Ota του παρόντος μεταφερομένα; εκ του Υπουργείου 
Γεωργίου; ει; την Τεχνικήν και Επαγγελματικήν Εκπαίδευσιν αντι
στοίχου; θέσεις, αι οποίαι προσαυξάνουν τα; θέσει; των οικείων κλά
δων.

14. Ειδικώ; κατά το σπουδαστικόν έτος 1977-1978 οι σπουδα- 
σταί εισάγονται ει; τα; Δημοσία; και Ιδιωτικά; Ανωτέρα; Τεχνικά; 
και Επαγγελματικά; Σχολά; κατά τα; μέχρι τη; ισχύος του παρόν
τος κειμένας διατάξεις.

15. Η περίπτωσι; β' τη; παρ. 2 του άρθρου 26 του Νόμου 
.109/1976 τίθεται εν ισχύι από του σχολικού έτους 1977-78.

Άρθρον 67.

Γενικοί Επιθεωρηταί Τεχνική; Εκπαιδεύσεως.

1. Αι δια του άρθρου 8 του Ν.Λ. 652/70 «περί Κέντρων Ανωτέρα; 
Τεχνική; Εκπαιδεύσεως» συσταθείσαι τρεις (3) θέσει; Γενικών Επι
θεωρητών Τεχνικής Εκπαιδεύσεως επί βαθμώ 1ω και τριετεί θητεία 
καταργούνταμ οι δε υπηρετούντες εις ταύτας καταλαμβάνουν αυτοδι
καίως, εφ' όσον υποβάλουν αίτησιν προ; τούτο εντός ανατρεπτικής 
προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη; ενάρξεω; ισχύος του παρόντος, 
θέσεις καθηγητών του κλάδου 22 επί μισθολογικώ κλιμακίω 9 εις 
Κ.Α.Τ-Ε.Ε. της έδρα; των. Η σειρά αυτών και των ει; τον αυτόν 
χκάδον κατατασσομένων καθηγητών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. προσδιορίζεται εχ 
του χσόνου του διανυθέντος από του διορισμού των εις την Τεχνικήν 
και ΕπαγγεΛ,ματιχήν Εκπαίδευσιν. Εν περιπτώσει μη υποβολή; αιτή- 
σιω; προς διορισμόν, ούτοι επανέρχονται αυτοδικαίως εις τας υπηρε
σία; και θέσεις εξ ων προήρχοντο. του εν τη επί θητεία Γενικού Επι- 
θεωρητού Τεχνικής Εκπαιδεύσεως διανυθέντος χρόνου, λογιζομένου 
κατα πάσαν περιπτωσιν ως διανυθέντος εν τη θέσει εξ η; απελύθησαν. 
Εάν αι θέσει; εξ ων απελύθησαν έχουν καταληφθή, συνιστώνται αντι- 
στοιχω; προσωρινοί υπεράριθμοι θέσεις, καταργούνται άμα τη προα- 
γωγή των ει; το επόμενον του βαθμού τον οποίον κατείχον.

2. Οι εξ ετέρων υπηρεσιών και θέσεων προερχόμενοι καθηγηταί 
των κατά το Ν.Λ. 652/70 κλάοων ΑΙ ή Α2 δύναται να επανέλθουν 
ει; τα; υπηρεσίας των κατά τας διατάξεις τη; προηγουμένης παρα
γράφου.

3. Εις περιπτωσιν μετονομασίας ή τροποποιήσεως τη; θέσεως εξ 
η; προήρχοντο οι κατά τα; παραγράφου; 1 και 2 του παρόντος άρ
θρου επανερχόμενοι ακολουθούν τας διατάξει; του Νόμου, ο οποίος 
ερρύθμιζε τα τη; καταστάσεως των υπαλλήλων της μετονομασθείση; 
ή τροποποιηθείσης θέσεως.

Αρθρον 68.

Λοιπαί διοιχητικαί διατάξεις.
1. Από τη; δημοσιεύσεως του παρόντος, οι απολυόμενοι εκ των 

Ιοιωτιχών Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών πάση; βαθμίδο; 
Εκπαιδεύσεως δικαιούνται να προσέλθουν προ; απόκτησιν πτυχίου 
ισοτίμου και ισοδυνάμου προς τα πτυχία τα απονεμόμενα υπό των

αντίστοιχων Δημοσίων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών, είε. 
εξέτασιν ενώπιον Ειδικών Εξεταστικών Επίτροπων αποτελουμένων 
εξ εκπαιδευτικών και συγκροτουμένων υπό των οικείων Εποπτών 
Τεχνική; και Επαγγελματική; Εκπαιδεύσεως.

2. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτασει του 
Υπουργού Εθνική; Παιδείας και θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα της 
διεξαγωγή; των εςετάσεων τούτων, των εξεταστέων μαθηαάτων. τα 
τη; συνθεσεω; των ειδικών εξεταστικών επίτροπων, των καταβλη
τέων υπό των εξεταζόμενων μαθητών εξεταστρών και της καταθί- 
σεως τούτων ει; τα οικεία Δημόσια Ταμεία ως εσόδων του τακτικού 
Κρατικού ΠρούποΛογισμού. ο τύπος του πτυχίου, ω; και πάσα αναγ- 
xata λκπτομερεια.

3. Εις τον Πρόεδρον. τα μέλη, τούς γραμματείς καί τε 
άιτατχβλουεεενον προσωπικήν παρέχεται άποζημάωσις καδορι- 
ζομένη διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Εδνικής Παι
δείας καί θρησκευυ-άτων καί Οικονομικών.

Ή άναγκαιοΰσα προς τον σκοπόν τούτον πιστωσις έγγραοε- 
ται εις τον προϋπολογισμόν εσόδων τού 'Υπουργείου Εθνικής 
Π αιίειας καί θρησκευμάτων.

4. Παρά τή Κεντρική Υπηρεσία τού 'Υπουργείου Βύνι- 
κής Παιδείας καί θρησκευμάτων συνιστάται μία .Π επί 
πλέον δέσις επί όαδμώ "Άναπληρωτου Γενικού Διευδυντοϋ. 
κ σταρ γούμενης μιας ■ Δέσεως του Κλάδου Αί Διοικητικού έπι 
θαδμοίς 3<υ η 2ω. 'Η συνιστωμένη δέσις ορίζεται ώς τήαύτη 
Προϊσταμένου τού Κέντρου Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας 
(ΚΕΜΔ) καί τής Διευδύνσεω; ‘Εποπτικών Μέσων Διδασκα
λίας τής Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής
Ιίαιδείας καί θρησκευμάτων, πληρούται δε διά μετατάφεως 

υπαλλήλου τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας τού Υπουργείου Εθνι
κής Παιδείας καί θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικού τής Μέσης 
Εκπαιδεύσεως επί 6αδμώ 2ω ή αντιστοιχώ, πτυχιούχου Φυσι
κού τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής, κατόχου διδακτο
ρικού διπλώματος καί κεκτημένου τού άπαιτουμένου χρόνου 
προς προαγωγήν εις δέσιν ’Αναπληρωτου Γενικού Διε-υδι/ντοϋ.

5. Διά Προεδρικών Διαταγμάτοιν έκδιδομένων προτάσε: 
τού Υπουργού ‘Εδνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων, καδο- 
ρίζονται τά τής αντιστοιχίας τών πτυχίων τών διά τού παρόν- 
τοςίΚαταργουμένων Κατωτέρων καί Μέσων Τεχνικών καί Ε- 
παγγε/.ματικών Σχολών πρδς τά απονεμόμενα όπό· τών :Γ αύ- 
τόύ συνιστωμένων σχολικών μονάδων.

6. Ή τελευταία περίοδος τής παραγράφου 3 τού άρθρου 7 
τού Ν. 459/1976 «περί μετατροπής τών ’Ιδιωτικών Τεχνι
κών Σχολών Χανιών 6 «Δαίδαλος» εις Δημοσίας Τεχηκας 
Σχολάς καί συγχωνιύσεως αυτών πρός τάς λειτουργουσας 
ήδη Δημοσίας Τίχνικάς Σχολάς Χανιών». άντικα-όισταται. 
άφ’ ής ίσχυσεν, ώς 'άκολούδως : «Τό άνωτέιρω προσωπικόν, 
έφ’ όσον κέκτησαι ύπερεικοσαετή υπηρεσίαν. διατηρεί τας μέ
χρι τούδε λαμδανομένας άποδοχάς του, έφ’ όσον αύτα: είναι 
μεγαλύτερα·, τών ύπό τού Ν.Δ. 1198/1972 καδοριζομένων».

’Αρ-5ρον 69.

Ειδικά -δέματα σχολών.

1. Άπό τής ένάρΑεως ισχύος τού παρόντος τά ήδη λειτουρ- 
γοϋντα KATE ανάγονται εις ΚΑΤΕΕ.

2. 'Ιδρύονται άπό τού σπουεσστεκού έτους 1977—78 
ΚΑΤΕΕ εις Πειραιά καί εις Χαλκίδα.

3. Ή ’Ανωτέρα Σχολή Τεχνολόγων Μ-ηχσνικών Άδηνών 
(πρώην ’Ανωτέρα Σχολή Υπομηχανικών Άδηνών) αποτελεί 
Σχολήν τού κατά τήν παράγραφον 1 τού παρόντος αρδρου 
ίδρυεμένου ΚΑΤΕΕ Πειραιώς.

4. Ή έν Θεσσαλονίκη έδρεύουσα ’Ανωτέρα Σχολή Τεχνο
λόγων Μηχανικών (πρώην Ανωτέρα Σχολή 'Υπομηχανικών 
Θεσσαλονίκης 1 συγχωνεύεται μετά τής Άνωτέρας Σχολής 
Τεχνολόγων Μηχανικών τού ΚΑΤΕΕ Θεσσαλονίκης, τό δε 
προσωκκόν αυτής εντάσσεται εις τό προσωπικόν τού ΚΑΤΕΕ 
Θεσσαλονίκης.

5. Αί παρά τή ΣΕΛΕΤΕ καί τή Σε6ιτανεδείω Σχολή Τε
χνών καί Επαγγελμάτων λειτουργούσα! Κατώτεροι κ«ι Μέ
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τα: Τεχνικ;) καί Έχαγγελματικαί Σ/χολα! ταύουν έγγράφου- 
53: ιευδητά; εις τήν χρώτην τάαιν άχέ τού σχο/ακ*ΰ «τους 
!9>~—1978. συνεχίζουν δε λειτουργούσα: μέχρι τού σχολικού 
ττους 19,8—1979. όζετε άζοφο-ιτούν κανονικώς οί ήδη ίγ- 
7£7-ζμμενοι μαδηταί των. ’Αχέ τού σχολικού έτους 1977·— 
1978. ιδρύονται βνά μία Τεχνική χα! Έχβγγελματιχή Σχο
λή. άν« ϊν Τεχνικόν Λυκειον χα! οτνβ ΐν Εχι-ρ·ιλμ2τιχεν 
Λυκειεν χαοο τή ΣΕΛΕ'ΓΕ καί rape τή Σιέιτανιδείω Σχολή 
Τεχνών κα! Έχαγγ ελμχττων. A! χαρά τή ΣΕΛΕΤΕ ίδρυάμε- 
vai σχολά! είναι κρότυχοι.

6. Ή Σχολή Έκχαιίευτικών Λειτουργών Επαγγελματι
κής Έχζαιδεύαεω; (ΣΕΛΕΤΕ'· xa! ή Σιδιτανίδειε; Σχολτ 
Τεχνών καί Έζαγγελματων έαακολουδούν δ:εζομενα: όσο 
ιών σερ! αυτών ίσχυουσών διατάξεων. εραιρεσε: τών -Sep.α· 
των διερισμού, διαρδρώσεως τών δεσεων, ρια&αδμισεως y.ai 
έντάαεως τού χάσης φύσεως ζροσωζικού αύτών. εφ ων εφαρ
μόζονται άνϊλόγως σι διατάξεις τοΰ χάροντες νόμου, άζε 
τή; ένάρξεως τής ισχύος αύτού, κατά τά ειδικώτερον όριζο- 
μενσ διά Π. Λ/των εκδιδομένων χροτάσει τών Υπουργών 
Έδνικής Παιδείας χαί θρησκευμάτων xa! Π ροεδρίας τής 
Κυδερνήσεοίς.

7. Συνιστώντα: 3: άχόλουδοι νέσει; διοικητικού ζροσωχι- 
χοΰ χ2ρa τή ΣΕΛΕΤΕ:

21 Εις τόν Κλάδον AT Διοικητικόν δέσεις όντώ (8:.
$) Εις τόν Κλάδον ΑΡ Τεχνικόν δέσεις τρεις (3).
γ) Εις τόν Κλάδον ΑΡ Διοικητικόν δέσεις τρεις (3).
5) Εις τόν Κλάδον Μ,Ε Διοικητικόν δέσεις «ννία (9).
εί Εις τόν Κλάδον ΜΕ Τεχνικόν -δέσεις τρεις (3). 

στ) Έχ! σχέσε: εργασίας ιδιωτικού δικαίου 6οηδητιχοϋ ζρε- 
σωζηκού (καδαριστριών. οδηγών αυτοκινήτων. έζιστατών, συν, 
τηρητών. έργατώνί δέσεις δέχο χέντε (15!.

8. Διά Π. Δ/των εκδιδομένων χροτάσει τών ’Τχουργών 
Έδνικής Παιδεία; χα: θρησκευμάτων. Προεδρίας τής Κο- 
όερνήσεως καί Οικονομικών, κατέζιν γνώμης τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τής ΣΕΛΕΤΕ. όργανούντα: 2: zap’ σύτή 
διοικητικοί, οικονομικά! χα: τεχνικά! ύχηοεσΙ2ΐ εις Δ'.ευδύν- 
σεις. τμήματα κ2·. γραφεία. καδορίζοντσ: οί κλάδο: τοΰ χρυ
σωτικού. μετά τού άριδμεΰ xa! τών ίαδμών τών δέσεων έκα
στου κλάδου, ένσός τού ορίου τών υφισταμένων κα: τών διά 
τοΰ ζαρόντος συνιστωμένων δέσεων χα: ζροσδιορίζοντα: τά 
ειδικά τυχικά ζροσόντσ διορισμού εις τούς εισαγωγικούς ta- 
μούς. ο κλάδος κ2: ό 02·δμός τών δέσεων χροΐσταμένων τώ- 
οργανικών μονάδων χ:ί ζάσα άλλη λεζτομερεια.

9. Αί δέσεις τής χεριχτώσεως δ’ τής xsp. 7 τού ζαρέν- 
τος άρδρου ζληροϋντα: δ:' έντάξεως εις τόν εισσγωγιχόν 02- 
δμόν ισσρίδμων ύχολλήλων ύχηρετούντων χβτσ την δημοσίευ- 
σιν σού χσρόνσος έτσι σχέσε: ιδιωτικού δικαίου καί έχόντων τά 
τροσόντσ διορισμού.

10. Τά χτυχίσ τών Ανωτέρων Σχολών τεχνολόγων Μη
χανικών τών KATE και τής ΑΣΕΤΕΜ είναι :-οτιμ3 χροο 
άλληλσ χα! χρός τά χτυχισ τών χιλαιών Σλ/ο/.ών Τχομ,ηχο- 
νικών τού ΕΜΠ y.2: τών Ανωτέρων Σχοκών 'Ττομηχο^:- 
κών. χαρέχονσσ εις τούς κατόχους των τά αύτά έχαγγελματι- 
κά ίικαιώματσ.

Άρδρον 7(1.
Ρϋδμιπς ειδικών δεμάτων κατΣστάτει.ς χρετωχικοϋ.

1. Α: διστάσεις τών αρδρι,ν 1. '2. 3 και 7 τε- Ν. 359 
197G έσσρ'ΐόΐοντα: μόνον έχ: τοϋ έκχαιδευτικοϋ χροσωχικου 
τοϋ ύχηρετούντος κατά τήν εναρσιν ισχύος τοϋ χάροντες. Ως 
χρέ/Ος έχΓ,εντάσεως. διά τήν -,.αταίολήν τώ· άχοδοχών. λο- 
"ίΰετ2·. ή Ιη Ιανουάριου 1977 διά τού; χρό τής ημερομηνίας 
ταύτης υχοδαλοντας σχετικός αιτήσεις.

ί. Ή διατασις τής χαρα-ρεαρ-ευ 2 τού σρ-δρο« 7 του Ν.Δ. 
359/1979 έχε: έοσρμογήν καί έχ: τών ύχηρετοδντων Ιναδη- 
ντ-εϊ,ν- -Ί,οτ.δών ·:ε τή· Σιδιτανίδειον Σχολήν.

3. (Καταργήόηκε αχό χαρ. 3 άρ. 35 \. Π43''81).

4. Ιΐρός κάλυδιν σ<ον σαχανών καδαριοτητος. γραφικής 
ϋ/.ης, ρωτισμού χα! δερμάν.εως τών γραφείων τών Έχο- 
χτών και τών 11 ροιστακένων Έκχαιδευτικής Περιφερείας 
Γενικών Εχιδεωρητών Τεχνικής y.2t Εχαγγελματιχης Έκ- 
σαιδεύσεως χορηγείται εις ταύτα άντίστοιχον χοσόν. καδορι- 
ΰόμενεν ,δ:- άχοοατεοιν τών Τχευργών Εδνικής Παιδείας 
Ύ.3: Ηρησκευυάτων και Οικονομικών.

5. Τ; εκχαιδευτικόν έχ! ώριαία άχοΰημιωσε: χρεσωχικον 
τών ΐδρυδεισών διά τών Π. Δ/των 510/197 ϋ ,9'197/ και

80/1977 Δημοσίων · Τεχνικών Σχολών, δικαιούται άρεοιδής 
άρ ής άνέλαί: καδήκσντα.

Άρδρον 71.

Πολυδύναμα Κέντρα Μέση; Εκχαιδεύσεως.

1 . Διά Π ροεδρικών Διατσγμάτονν εκδιδομένων χροτάσει τού 
Τχουργού Ινδνικής Παιδείας και Θρησν.ευμάτων. δύνατα; νά 

συγκροτούντο μέχρι 10 ενιαία: έκχαιδευτικαί μονάδες, χα- 
/ούμενα: Πολυδύναμα Κέντρα Μέσης ’Εκχαιδεύσεως καί
χεριλαμδάνουσα: Γυμνάσιον καί Λύκειον Γενικής Έκχαιδεύ- 
εεως. Τεχνικήν και Εχαγγελμστικήν Σχολήν. Τεχνικόν Λύ- 
κειον καί Εχαγγελματικόν Λύκειον.

2. Σκοχό; τών Πολυδυνάμων Κέντρων Μέσης Έχχαιδεύ- 
σεως είναι ή δελτίωσις τού λειτουργικού έχιχέδου τής εν γί
νε: Μέσης Εκχαιδεύσεως δια τής αγωγής καί μορφώσεως 
τών μαδητών τής Γενικής χβί τής Τεχνικής και Έύχαγγελ- 
ματικής Εκχαιδεύσεως εις τάς αότάς εγκαταστάσεις και όχό 
κοινού χροσωχιν,οϋ τών γενικών μαδημάτων.

3. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων χροτάσει τών 
Τχουργών Ινδνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων και Οι

κονομικών δύνατα: .νά συνιστών-α: καί νά διαρδροϋντα: κατά 
νλαδους κα! δαδμούτΛμέχρις 150 δέσεις μονίμου διοικητι
κού χρτσωχικοΰ άχβιτουμένου διά τήν λειτουργίαν τών - Π ολυ- 
ουναμων Κε,τρων Μέσης Εκχαιδεύσεοις. έγγραφομένων ιάνα- 
λογων χιστωσεων εις τόν χρούχο./.ογισμόν σού ’Τχουργειου Ελ 
δν.κής Π αιδείας καί θρησκευμάτων.

■Ε Τά τής έδρας, όργανώσεως. διοικήσεως. λειτουργίας καί 
εχανδρώσεως δ: έκχαιοευτικού χροσωχικου τών Π ολ’υδυνά- 
μων Κέντρων Μέσης Εκχαιδεύσεως. ώ; και χάσα συναφής 
λεχτομερε:2. κα-δορι^οντα: δ: άχοφάσεων τού Τχαυργού ’Ε- 
δνικής Π 2-δείας καί θρησκευμάτων.

Πανελληνιο; Σχολή Κλωστοϋφαντουργία;.

Άρθρον 72.

(Καταργήόηκε αχό το άρόρο 4 Ν’όμ. 1216/1981. ΦΕΚ Α' 288).

Άε-άραν 73!

Γνωμοϊοτικόν Σομίούλιον Τεχνικής 
κσ! Έχαγγε/μιαπχής Εκχαιδεύσεως.

1. Συ·Ίστάτα: χαρά σώ Τχουργείω Έδνικής Παιδείας και 
θρησκευμάτων Γνωμοδοτικόν Συμίούλιο·/ Τεχνικής και Έχαγ- 
γχλματικής Εκχαιδεύσεως. άχστελούμενα; έχ τών άκολούδω·. 
μελών:

αί Ερ ένος ανώτατου όχαλλήλου έχ έκαστου τών 'Τχουρ- 
γείων Συντονισμού. Π ροεδριας Κυίερνήσεως. Γεωργίας. Πιο- 
•υηχα.ισς y.y; Ενέργειας. 'Εμχορίου. Γύργαττίας. Κοινωνικό)·· 
Τχηρεσιόιν. Δημοσίων Εργων χα! Εμχοριχής Ναυτιλίας, 

ΰχοδεικνυομένου μετά τσΰ άνσχληρωτού του ύχό τού οικείου 
Τχουργού.

ί) Εκ του Προέδρου τού ΚΕΜΕ. άναχληρουΛνου ύχο το- 
νομίμου άναχληρωτού του.

γ) Εκ δύο Ειδικών Συμβούλων τού Τχουργείτυ Έδνικής 
Παιδεία; κα! θρησκευμάτων, όριζουένων. μετά τών άναχλη 
ρεοτών των. υχό τού Τχουργού Έδνικής Π αιδεί-ας κσ: θρη
σκευμάτων.

δ) Εκ του Γενικού Διευ-δυντοΰ Εχαγγελματιχης Έκχαι- 
δεύσεως του Τχουργειου Εδνικής Παιδείας κα: θρησκευ
μάτων. άναχλη;θυμένου ύχό τού νομίμου άναχληρωτού του.
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ι) Εξ ενός exrpoe-tii'TC'j εξ έκαστη ς τών οργανώσεων Tcp*'- 
χοΰ Έ^!μ»λΐ)τηρίβν τής 'Ελλάδος Γεωτεχνικού Έχ:’Λλτ- 
;:0u τής ’Ελλάδος. Γ«ν·χής Σννβμβστσνέίας Εργατών Έλ- 
λάδ^ς. Π ανε/.λην:ον Συμομοαχονδίας Ενώσεων Γεωσγίχών 
^μτνετατρτσμών. Σαν&βμΛν Έλ7.ήνω/ι- Βεομηχάνω/ν. Ρετνεική; 
^vvatiOTTOvitcs? 'Εταγ-γελματιών χ,α: Βεοτεχνών 'Ελλάδος. 
Π σνιλ/.ηνίον Ίατρεκάν Σολλόγαν. Έάνιχής Στονδοτστ:χής Έ- 
νείνσεως ’Ελλάδος. irrodttxwwiivoo μετά τού άατληρωτον τον. 
szi τής οίκ*.ί*ς όρ-γανώβ*ως.

") Έχ τών κατά τά άονοα 31 rap. 2 αεσίατ. 3 χα: 3<7 
τα:. 2 τον χαράντος αιρετών exr-pcowrMv τώ-/ 5xra:oivT:xi>v 
τής Ανωτέρας χα: τής Μέσης Τεχνικής χαί Έ·τϊγγϊλ·ιατ·.χής 
Έχ^εδενσεως.

Α7, Το5 Γνωμοδοτσκού Σνμδουλίον Τεχν/κήτ χαί ’Βτοτγγελ- 
.ήτ'ή’κής Εκχαιδεόσειος αροίδρεύε: ό αρμόδιος έττ·. θεμάτων 
ήΡτχγ-γελματ’χής Έχχ*:δ*νσ*<.>ς Ύρστουσγός τον Ύχουργείον 
Εθνικής Παιδείας χαί Θρησχενμάτει)·/. ά/ττληρούαενος art 

τον Γενιχοΰ Γροαϋεατίως τοό αύτον Ύχουογιίον. Χρέη 
Γοαμμασίως έχτελεί ανώτερος Δεοεχητεχός ντάλληλυς τον 
"Γττνργείον Έάνιχής Παιδείας χαί θρησκευμάτων. όοεζόμε- 
νος μετ-σ τοό άνατλντεωτον τον. it’ άττοοάσεως ,τού "Γαοοογοϋ 
'Ε5ν:>νής Π αεδείας χαι θρητκενμ άτων.

3. Τά μίλτ) τον ΓνωμεΑοτεκχώ Σνμόσνλίον Τεχ>νε.κήε χα! 
Έααγγεάφε«τ««.ής Έκχχιδ»ύτεως διορίζοντα: έτί δεχτεί ·3η- 
τεία δε’ άτοοάσεως τον Ύχονργοί 'Εθνικής Παιδείας χα: 
ft ρ η-τχβχι. άτω ν.

4. Σκοτός τοΰ Γνω*«*2οτ:κοΰ Συμίουλέου Τεχνικής χα! Έ- 
ταγγελμεττικής Έκτειεδ εάσεεος είνττ: ή· γνωμοδότησες eri τον 
έν γένε: αρογραμμαητεποί χα! συντονοσμον τής Τεχνικής κ.α! 
Έτσγγε/,ματεκ.ής Έκκ·α:δ«ύσ«<·ις χα! τών έκαγγεΛμετπκών δι
καιωμάτων τών αχοροετών της. ώς χαί εχί χάννος άλλου συνα- 
ροΰς δέματος rapα—μΤΌμενου αντεϋ vrc τσν "Γτουργσό Έ-5ν>-

χής I! αεδείας χα: Ηρήσκενμάτων τ, τον χατά ripirttiντ.Ί όρ
μο:: ον ’ Υ’αονργτν.

.:. Δ:ά Π ροΐίρ-.κών Διαταγμάτων έχί'.ίομένων αροτάσε: τον 
Ι’χονργον Ε-άνεκής Η αεδείας χα: Ηρήσκενμάτων χα·3ορίζον- 

τα: τα τής /.εετονργεας τον ΓΝωμεδοτεκον Σνμί'νν/.ί&ν Τεχν;- 
χή; χα: Κααγγελματεκής Ήκχαεδενσεω; χα: τής άττζημεώ- 
τϊΐνς τε7>ν μελών αυτόν:

των. Τό Συκοονλεον τούτο γνωμοδοτεί ττ· τής χορτ,-'τ,ττ.ως ή 
αρσευ/ς των αοεεών :ίρντεως. /.ε:τ3νρ":ας χα: μετατροττ,τ 
ϊί:ωτ:χών zyu.-Mn μονάδων Τ·);ν:χή; χα: Ήτα·ργε.λματ:χής 
ExratisvTi'.v: rarr,; δα3μ:’:ος. ετ: τής ε~τ.ρ:αεως τών χα- 

νον'.πών λε:τονρ*ρ:ας τη; μεταροράς. μετα::δα:ε<>)ς χα: y;ρτ- 
τει·)Τ τρςτω-.μΑΐών αντώ'. «ί'Ρ /.α: έττ! τής εγχρίτεω; ατναχε·) / 
;τοτλ:τμοί τών έρ*·αττητ:ων τών :τμοτ:ων χα: :::ωτ:χών ~/'.~ 
λ:χών μονά:ι·ιν Λνεοτερας χα! ^Ιετητ Τε·/ν:χής χα: |·.ααγγε/.- 
ματ:χτς Εχτα:ίϊν:εως.

3. Α:ά Π ροεοτ’.χών Α:ατα"μμτιον εχο:ίομενων αροτάτε: τον 
Vrovp'*ov ivvv:xf; Π α:οε:ας χα: Ητητχενματων ορίζοντα: τά

τήτ /.ε:τονργ’.ας. τών γταμματέι.>ν χα: τής άττοζημιωτεως των 
με/.ώ. τών εν ααταγταίο:; I χα! 2 τον ταρόντο; Σνμόονλίων.

4. To ap-ipov X'J τον Ι1ροΐθρ:χον Α:ατα7ματος 147/197<ϊ 
«ττετ: τον -Οογανιτμον τής Κεντρ:χή; Υαηρετίας τον Ί'τον:- 
·;ε··.ν Ε7ν:ν.ής Π α:τε!·ατ χα! Λρητχενμάτω·/" χαταργείτα:.

Λ: άρον 7Γι.

Καταργονμενα: ::ατάαε:ς.

Ί'νλαττομενης τής ίτ'/νος τών ;:ατάαε<.>ν τον άράρον 44. 
τής rap. 10 τον αράρον 4Π. τον ατά:ον .71. τής rap. 1 τον 
άράρομ (!3. τής rap. 1 4 τον άρ-άρον ()(ί. τή; rap. 0 τον αρ- 
άρον ϋ!) 7.α: τον αρ-άρον 70 τον ταρόντος. χαταρηονΉ-α: α: 
ο:ατά:ε:ς τον Ν.Α. 380/71) ιός έτρςηοττο:ή·άηααν μεταγϊντ- 
ττερως. τον Ν.Α. (132/70. ώ; χα! -άτα γεν../.ή ή εΐϊ:χή ϊ:ά- 
ταά:ς ά'/τ:χε:μέντ1 εις τάς ο:ατάΗε:ς τον ταρόντος ή άναςερο- 
μενη εις Αίματα ρν-3μ:ζόμενα vr' χντον.

Άρ-άρον 70.
Ρνάμ:5[ς ε:ί:χών ·3εν.άτων εργοδηγών.

1ί tv/iov'/o: τών ο:ά τών άρ-άρων 32 χα! 34 τον Β.Λ. 071/ 
1 001 χαταργη·3ε:οών Σ·/ο/.ών Εργοδηγών τρ:ετονς τού/.άχ:- 
ττον ςοιτήαεως, χεχτημενο: άαολντήρ’.ον εξατάξιον Γνμνα- 
αίον χατά τή·/ εϊααγωγήν των ε:ς τάς Σχολάς αντάς, οννα- 
τα: νά ςο:τήτονν ε:ς έτησίας δ:αρχε:ας ε:διχά τμήματα, σνν- 
:ττώμενα ές irap εις τά ΚΑΤΕΙο δ:’ άαοοάαεως τον Troup- 
-;ον Ε-Αν.χής Π α:δε:ας χα: Λρηαχενμάτων χα·3οριζονσης άμα 
τά τον αρογράμματος. τών έξετοίτεων χαί τον τίτ/.ον arov- 
δών. τάρίχοντος τά αντά έαα*ργελματ:χ.ά δ:χαιώματα με τούς 
άτοροίτονς τών Ανωτέρω-/ Σχολών Τεχνολόγων Μηχαν.χών 
:ών ΚΑΤΕΕ. ά-ττιττοίχον είδιχότητος.

Actra Σνμίονλ:α.

1 . Ανν:ττάτα: ααρά τώ ΚΑΤΕΕ Ά-Αηνών Έτταμελες 
_νμ*ον7.:ον. 1τοτ:μ:ών τνγτοροτμνμενον έχ τον Γενεχον Δ:ε> 

, ννντον. ως ΓΙ ροεδρον. χα: εξ χαάηγητών τον χύ.άδον 22, 
ΟΣί,ς'ΐενων ;ζιτ2 tcjv 2ν2“/.ηί(«τών τα>ν. έ~: ίΐΓτεί θητεία. 
:: άττοατεως τον 7 τοναγο. Ε-3ν:χή; Παιδείας χα: θρη-
τχενμάτων. Το 2,μνίον/.:ον τοντο άαοραίνετα:. αίτττε: τών 
ενί-αςερομενοιν. εα: τής :τοτ:μίας τ:τ7.ο)ν α—νδών χα! Σχο- 
/.ών ή Τμημάτων αντώ·' τής Κατωτέρας. ΝΙέαης χα: Ανώ
τερα; Τεχ-.:χής χα: Εταγ-ρελματοχής ΕχταΑεναεως τής ήμε- 
οααή; ή τής άλλοίατής. ώ; χα! έττ! τής χατατάξεως μα·άη- 
των η ”θν:αατώ>ν χα: ~νχ:ονχων τών Σχολών τούτων εις 
χατ’νάνντε:ς. τμήματα χα: ατονδαττν/.ά εξάμηνα τχο>.:χών μο
νάδων τον ταρόντος νόμον.

"Αράρον 77.
Έναρξ:ς ίαχύος.

Ή ίτχν; τον ααρόντος έρχεται art τή; δημοαιενοεώς τον 
ε:ς τήν Έρημερίδα τή; Κνόερνήτεω;. έκτος αν άλλως όρί- 
ζετα: έν αντώ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186/1975

■Περί τον Κέηοον Έχηαιύενοεως Μελετών χαί Έπιμορ- 
ρώοεως χαί όιατάίεών τινων τον τιροοωτιιχον τής 
Κεντρικής ' Τπι/οχοιας τον Ύπονργείον Έΰνιχής Παι
δείας χαί θρηοχενμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α το τή; αναγ~/ωρ:τ'ω; τή; :τοτ:μία; Σχο/.ή; ή τμήμα- 
"ο; ο: “τοχ:ονχο·: αντον ::χα:ονντα: νά ρέρονν τόν αύτόν έααγ- 
",'ε/.ματτ/.ον τ:τ7.ον με τον; ατνχ:ονχον; τής Σχολή; ή τον τμή
ματος αρος το ortia/ ά-ζεγνωρΑ-άη ή ίαοτεμία.

2. Σνν.ττάτα: ra;i
^ρητχενμάτων Σνμίο

τμ> 7 ηνργε:ω Ε3ν:χής Παιδεία; χαί 
εον/.-.μν Τεχν.χής χα! lor αγγ ε λμ α τ: χή;

Ιοχαα:δεντεως. άτοτε/.ονμενον εξ ενός χαάηγητον Π ο/.ντε- 
ΤΓ'^-ής ή Φντ:χεμα·3ηματ:·/.ής Σχολής, ώς Πρόεδρόν, εξ ενός 
καάηγητον Άνωτέρα; Σχολής χα: έχ τρ:ών Έηατημόνων χε- 
χττμενων >:::χήν εχαατίεντ:χήν τεχν-.χήν. είχο·/ομ:χήν ή ,νο- 
μ:χη> αείραν. όρ:ζομενων. μετά τών avar/.ηρωτών το>ν. δ:' aro- 
ράτκ..ς τον ΐΑονργον Ε-άνεχή; Π α:οειας χα: Ηρητχενμά-

Ψηρεσάμενο: οαορώνως μετά τής Βουλής, άτερασιααμεν:

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ ΠΡΏΤΟΝ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚ Π Λ1ΔΕ7ΤΙΚΏΝ ΜΕ.ΑΕΤΩΝ 
ICAI ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Άρ-άρον 1.

Ί2ρνα:ς χα: Σχεαός.

I. Ίορνιτα: εν Α-άήναες Ιέέντρον Έχταεδεντ:χών Με/.ε- 
τών χα’ε "Ετεμορρώαεως (Κ.Ε.Μ.Ε.) άτοτελονν άνεξάρτητον 
δημοσίαν ντηρεσίαν νααγομένην ar' εύ-ύείας εές τόν Trovp- 
γόν Έάν.χής Παιδείας χα: Θρηαχενμάτων.
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2. Σχοζός τοΰ Κ.Ε.Μ.Ε. είναι f, χάραξις κατευΔύνσεων 
και ό ζρογραμματισμός τής Π αιδείας χρος χροαγωγήν τού 
ζαιδευτωοού έργου τής δημοτική,;. μέσης καί άνωτόρας, γενι- 
χής. άζαγγελματικής χα! τεχνικής έχχαιδεύσεως. δημοσίας 
xa! ιδιωτική,;. ώς και τής εκχαιδεόσεως τών Έλύ.ηνσζαίδων 
τής άλλοδαχής.

3. Το Κ.Ε.Μ.Ε. xa! τα μέλη αύτοΰ άχέχουν ζαντός έργου 
άφορώντος εις τήν διοίκησιν τοΰ ζροσωζιχοϋ τής γενικής, 
έζαγγελματιχής χα! τεχνικής έχχαιδεύσεως.

ΆρΔρον 2.

Αρμοδιότητες.

Εις τάς αρμοδιότητας τοΰ Κ.Ε.Μ.Ε. ανήκουν:
1. Η συστηματική έρευνα χα! μελέτη τών έκζαιδευτικώ/ 

χροδλημάτων χαΐ ίδίφ:

*) Ελτΐ τοΰ -καΔορισμ-ου τών ρσ-ύμίδι.Γν χαί τών τύζων τών 
7·/<-/α.ίων. ζεριλαμδ άνομέ νων καί τών era μ-αΔητάς πρήζοντας 
είδιχωτέρας όοηόειας ειδικών σχολείων ή τάσεων καί ή όρΔο- 
λογιχή χατανομή αυτών κατά τόσον.

r) Η μελέτη καί ίελτιωσις τών μεΔόδων καί τής τε·/νι- 
*ήί τής διδακτικής καί, γενικώτερον, τής χαϊδευτικής ερ
γασίας.

γ) Ή χροσαρμογή τών 'άοηΔητικών μέσων διδακτικής ερ
γασίας εις τάς άνάγκας τής Παιδείας.

ο) Η συγχέντρωσις δεδομένων άφορώντων εις τήν ελληνι
κήν και άλλοδαζήν Παιδείαν καί αί σχέσεις μετ’ άλλοδαχών 
ή διεθνών μορφωτικών φορέων ('Τχουργείων, ’Οργανισμών, 
Ιδρυμάτων χλζ.) χρός ανταλλαγήν άζόψεων καί άμοι&αιαν 
δοήΔειβν έχΐ μορφωτικών σχέσεων και ζροδλημάτων.

ε) Ό χρογραμματισμός τών εις έζοζτικόν, διδακτικόν και 
διοικητικόν ζροσωζιχόν αναγκών τής Έκζαιδεύσεως.

Αϊ έζ! τών ·έν τή ζαρούση χαραγράφω δεμάτων έρευνα: όρ- 
γαρνοϋνται καί διεξάγονται ύχό τοό Κ-Ε.Μ.Ε. διά τών μελών 
καί τών άλλων οργάνων αυτού ή ύχό έκζαιδευτιχών λειττ ;- 
γών ή καί άλλων ειδικών μετ’ -άζόφασιν τοΰ KjE.MuE. ύχό τήν 
καΔοδήγησιν αύτοΰ.

2. Ή γνωμοδότησις έχί ζαντός δέματος, σχέσιν έχοντος 
ζρός τόν «ν άρΔρω 1 rap. 2 σκοζόν. Είδικώτεφον τό Κ.Ε.Μ.Ε. 
γνωμοδοτεϊ: α) έζί χάσης ζροτάσεως Νόμου ή σχεδίου κανο
νιστικού Διατάγματος ή κανονιστικής αχοφάσεως. άφορώσης 
εις Δέματα γενικής, έζαγγελματικής καί τεχνικής έκζαιδεύ- 
σεως -εν γένε: ώς καί εις Δέματα χαΔορισμοΰ ζροσό'·*ων διο
ρισμού ή χροαγωγών τοΰ έκχαιδευτικοΰ χροσωζικοΰ. I) έχί ζαν
τός ερωτήματος τοΰ 'Τχουργοΰ ΈΔνιχής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων, σχετικού ζρός τό άντικείμενον τών αρμοδιοτή
των του.

3. Η καταρτισις εν σχεδίω αναλυτικών και ωρολογίων rpo- 
γραμματων γενικών ή ειδικών κατά ζεριεεσείας τοΰ Κράτους 
ή κατά χώρας τής άλλοδαζής εις τάς οχείας λειτουργούν ελ
ληνικά σχολεία.

4. Ή σύνταξις όδηγιών διά τήν ρύ-ύμισιν τής σχολικής 
ζωής και τών έκτος ώρολογίου ζρογρ άμματος μορφωτικών δρα
στηριοτήτων.

5. Ή σύνταξις όδηγιών καί ζροκηρύξεων διά τήν συγγρα
φήν όιόλίων χάσης ρύσεως, δια τε τούς μαΔητάς καί τό ζρο- 
σωζιχόν, ώς καί ή έγχρισις αύτών. ή. ζροκειμένου ζερ: κυκλο- 
φορούντων όιόλίων καί έοηΔημάτων. ή διατύζωσις γνώμης 
ζερι τής χρησιμότητες ή μή αύτών. Ό. τή αιτήσει των. χα
ρακτηρισμός εκζαιδευτικών λειτουργών ώς συγγρασέων αξιό
λογων μελετών ή -εργασιών.

G. Ή μέριμνα διά τήν ΰψωσιν τοΰ μορφωτικού εζιζέδου τού 
εκζαιδευτικού ζροσωζικου. τών σζουδαστών χα! μα-ύητών. τών 
εν αρΔφω 1 τομέων τής έκζαιδεύσεως χα: ιδία:

α) Ή όργάνωσις χα! ή ζαραχολούύητις τής λειτουργίας 
κέντρων ταχυρρύΔμου έκχαιδεόσεως η σεμιναρίων χα! ομάδων 
εσγασίας διά τό διδαχτικόν χα! έζοζτικόν χροσωζικόν ώς καί 
Σχολών ’Εζιμορφώσεως.

β) Η κατάρτισις μορφωτικών ζρογραμμάτων ραδιοφωνικών

ή τηλεοττιχών έκχομζών.
γ) Ή κατά ζεριοδικά διαστήματα τύγχλησις I·.ασκέψεων 

τού έζοζτικού ζροσωζικοΰ Μέσης. Δημοτικής. Έζαγγελματι
κής καί Τεχνικής Έκζαιδεύσεως έζί τώ τέλει διατυχωσεως 
χα! ζαροχής όδηγιών χρός έχιτέλεσιν τού -εν νένει έργου 
τούτων.

ΆρΔρον- 3.

Γενοχή έκΔεσις — Δελτίον.

Πρός ένημέρωσιν τού 'Τζευργοΰ ΈΔνιχής Παιδείας καί 
Θρησκεεμάτων καί τής Κοίερνήσεως έχί τής χατασσάσεως 
τών ταμίων τής άρμοδιόπητός του. τό Κ.Ε.Μ.Ε.

α) Συντάσσει καί ύχοόάλλε: χρός τόν Τχουργόν Γενικήν 
Έτησίαν ΈκΔεαιν άναφερομένην εις τήν κατάστασιν τής Έχ- 
χαιδεύσεως καί τών σχολείων κατά τό έκάστοτε λήξαν σχο
λικόν έτος καί εντός εξαμήνου άχό τής λήξεώς του. Εν τή 
ΈκΔέσει ταύτη διατυχοϋνται καί εισηγήσεις χρός Δεραχείαν 
τών έχισημαινομένων άναγχών χαι ελλείψεων.

t) Συντάσσει δι’ έκαστο/ σχολικόν έτ:ς έκΔ-εαιν χεχρ α
ρμένων. τήν όχοίαν ϋζοόάλλε: έντός τής αυτής ώς ανω χρο- 
■ΰεσμία; χρός τόν 'Τχουργόν καί κοινοχοιεί μετ’ έγχρισιν αυ
τού εις άχαντα τά σχολεία.

γ) ’Εκδίδει διά τό αύτό χρονικόν διάστημα καί εντός «τής 
αύτής ώς άνω χροΔεσμ.ίας. Δελτίον. εις τό όχοϊον καταχωρί
ζονται έζ-.στημονικαί καιί ζατδαγωγικα! μελέτα:, ζορισματα 
ερευνών, ειδήσεις καί ζληροφορια: χ.αι ζά-/ ό.τι συμβάλλει εις 
τήν εύόδωσιν τών ακαζών τής ΠαιΔείας. Τό Δελτίον τούτο 
δι-ατ/έμεται δωρεάν εις άζσντσ τά σχολεία.

ΆρΔρον 4.

Κύριον Προσωζιχόν.

1. Τό κύριον χροσωζικόν τού Κ.Ε.Μ.Ε. άχοτελο. ·:
α) Έζτά (7) Σύμδουλοι Α' έζί μισΔώ τακτικού ΚαΔηγη- 

τού ’Ανώτατου Έκχαοδευτιχού Ιδρύματος.
β) Είκοσι (20) Σύμδουλοι Β' έζί ta-Δμώ β' τής Κατηγο

ρία; Ειδικών θέσεων.
γ) Ένδεκα (11) Η'σηγηταί .έζί εαΔμώ 2ω.
Έκ τούτων οί Σόμοο-υλοι Α’ κa: Β' είναι μέλη τού Κ.Ε. 

ΜυΕ. έχοντα άζοφασιατικήν ·ύήφον εις τήν ’Ολομέλειαν καί 
τά Τμήματα αυτού

2. Ο: Σύμδουλοι καί οί Είσηγητα! είναι μόνιμοι δημόσιοι 
όχάλληλ οι.

3. Έκ τών Συμδούλων Α' ορίζοντα:, δΓ άζοφάσεως τοϋ 
Ύζουργού ΈΔνιχής Π αιδείας καί θρησκευμάτων, έζί τριε- 
τεί Δ ητοία δυναμένη, νά άνανεωΔή. εις Π ρόεδρος χα! δύο 
Άντιζρόεδρο: τής ’Ολομέλειας τού Κ.Ε.Μ.Ε.

4. Ο: Είσηγητα·! έζιχουρούν τούς Συμδούλους τού Κ.Ε.Μ.Ε. 
εις τό έργον των.

Άρύρον 5.

Προσόντα Συμδούλων Α’.

1. Έκ τών έζτά (7) Δέσεων Συμδούλων Α* είναι Δέσεις 
ζρεερχομένων. έκ τή; Μέσης Έκζαιδεύσεως δύο (2), έκ τής 
Δημοτικής Έκζαιδεύσεως δύο (2), έκ τή; Τεχνικής ή Έ- 
ζσγγελμαζιχής Έκζαιδεύσεως μία (1), οικονομολόγου ζρο- 
γραμμαζιστού μία (1) καί κοινωνιολόγου μία (1).

2. Διά τήν κατάύ.ηψιν Δέτέως Συμδούλου Α’ άζαιτούντα: 
τά ώ; έζετα: ζροσάντα:

α) Διά τάς Δέσεις τών ζρεερχομένων έκ τής Μέσης Έκ- 
χαιόεύσοως. αα; Πτυχίο-/ Π ανεζιστημιου τών Φιλοσοφικών 
Σχολών ή τού ΜαΔηεζτικού Τμήματος ή τού Φυσικού Τμή
ματος τών οικείων Σχολών τής ήαεδατ.ής. ββ) δεκαζενταε- 
τής τουλάχιστον λ ία-/ ευδόκιμο; ζρσγματική εκζαιδευτική 
ύχηρεσία ζλήρο-υς άζασχο/.ήσεω; εις Σχολεία Μέσης Έκζαι- 
έεύσεω; τού Δημοσίου, γγ) διδακτορικόν διζλωμ,α τής ά/.λο- 
όαζής ισότιμον ζρός τό τή; ήμεδτχής κττόζιν μεταζτυχια- 
•/ών σχουδών έχί ζαιδαγωγινών Δεμάτων ή διδακτορικό·/ δί- 
ζλωμα τής ήκοδαζής έζί Δεμάτων σχετιζομένων ζρός τήν 
Παιδεία·/ χα: μετ' αυτού διετείς τουλάχιστον .μετα·ττυχιυκ2·.
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~ι·.ϊα·γωγ·.κα·. στουε-za εις τό εξωτερικόν όεοχιουμεναι 2ιά 
τχνετιστημιακού τίτλου μεταττυχ'.αχών οτουβών.

Δ:ζ τας Δεσεις των προερχόμενων έκ τής Δημοτικής 
ίύ/.τζιόευσεως. ζζ II τυχίον Π χι«αγωγικής Άκαοημίας. 

_ε Iί τυχίον κετεκταιοευσεως ίν ήμεοατώ 1 { ανετιστημίω ή 
τΰ Διοχσκζλείω Δημοτικής Έκταιεεύσεως ή ττυχίον μιας 
-ών κα-Δηγητικών σχολών. Φιλο?θ'’κής ή βιολογικής ή Φυ- 
σικοαϊΔταχτικής Π ανετιστημίου τής ήμεοατής. γγ οεκα- 
-:·, τζετης τουλάχιστον λίαν εύόΤσκιμος πραγματική έκπαιοευ- 
-;κή υπηρεσία πλήρους άτασχολήσεως εις Σχολεία τού Δη- 
...οσίου. εξ ής σεκαετής εις Δημοτικά Σχολεία τον Δημοσίου.

οιοακτορικόν ίίπλωμα τής άλλοί ατής ισότιμον τρός τό 
τής ήμεό ζττής κατόπι*/ μεταπτυχιακών τπουίών έ-πί τατοζγω- 
~duI)v Δεμάτων ή οιοακτορικόν οίτλωαζ τής ήμεοατής ΐτί 
.^tiiToiv σχετισμένων τρός τήν II αοίείαν κζι μετ’ αύτου 
ειετείς τουλάχιστον μεταπτυχιακά-: παιοζγωγτ/.αι στουόα: εις 
:τ εξωτερικόν έεοα-.ουμεναι όιά πανεπιστημιακού τίτλου μετζ- 
-τ.χζκών σπουέών.

γ Διά τήν -Δέσιν ττ- προερχόμενου εκ τής Τεχνικής ή Έ- 
-.--*;/.ματικής Έκπαεόεύσεως. ζζ ! ττυχίον Ανώτατης Π 
/..τεχνική; Σχολής τής ήμεοατής ή ισοτίμου τής άλλοοα- 
τής. Τμήματος Πολιτικών Μη/ζ νικών ή Πλεκτρολόγων - 
Μ ηχζνολογω - ή I Ιλεκτρ'ολόγων ή Μηχανολόγων ή Φυσι
κών 1 “αόιοη-λεκτρολογων ή 1Ιλ;κτ:ο.ντ·κών. ,ηί,ί όκτεετή; τού- 
λζχιττ:ν λίαν εύοόκιιμος Η:.αγ·μιατ:κή έκτα-οεοτοκή υπηρεσία 
π λ η; ου ς ατασχολήσεως εις τήν έπαγγε/μαζική/ ή τεχνικήν 
έκπαιοευσίΛ/ κζί γγ.· οιίακτορι-κό*/ οίπλωμζ τής άλλόοζπής 
ισότιμόν τους το τής ήμ-εό οπτής κατόπιν μοταπτυχι-ακών στ-:,- 
οών ή όσό-ακ τοπικόν οιτ/.ωμζ τής ημ: όασής κζί κετ’ αυτού 
όι-ετείς τουλάχιστον μ/ετζττυχιζκζ! — ουόζί εί; τέ εξωτερι
κόν όεοζτούμεν.οτ·. ειζ τζνε-ττιστηατακιοj τίτλον μεταπτυχιακών 
σπουόών.

ο) Διά τήν Δέσιν τού οικονομολόγου, ζζ) πτυχιον Άνωτά- 
των ():κο·“ομ/.κών Σχολών. ρ.)ό) οκταετής τούλάχ·πτον 
λίζν εύίόκιιμος οορζγματσκή έκτοι θ εοτική ύπηο-εσίζ πλή
ρους άποισχολήσϊως εις μέσ-ας, ζνωτέρζς ·ή άνωτάτας Σχο
λάς τής ήμεοατής κζί γγ) οιοακτορικόν οί-πλωμα τής αλλο
ύοπής ισότιμον κ,ρός το τής τ/ζεεζττής ,έττΐ δεμάτων τρογρζμ- 
μζτιζμοϋ ή ειοζτκτορικον οιττλωμζ τής ήμετζτής κζί μετ' ζύ- 
του ειετείς τουλάχιστον μετζττυχιακζί σζεκκζί εις τό έμωτε- 
εικόν ότι Αεμάτων τρεγρζμμζτισμοΰ ίεεαιούμενζι ίιά τζνετι- 
τττιειζκου τιτλευ μετζττυχιακών στουεών.

ε) Διά τήν ύεσιν του κοινονιολόγου, ζζ) ττυχίον Κοινω- 
ν ε/νεγ;ζς ή Ί'υχολεγίζς Άνωτάτου Έκτσι:ευτικεϋ Ί::εύ· 
εζτος. ρε) όκ.τζετής τεύλάχ-στεν τεζ-ρ;εζτ:κή έκτζιεευτικτ, 
υττεεειζ τ/.ήεοε.ς ή μερικής άτζσχολήττως εις Δηαόσιζ Σχε- 
λειζ η Δτςεοτιζς Σχε/.ζς τής ήμεεζττής ή ίεάχρονος ύττ-,ρε- 
τΐ2 εις Κέ-'Τρμν Κοινωνικών Ερευνών κζι γγ) ειόζκτερικον 
ειτ/.ωμα τής ά'/Δ.οεζτή; ισότιμον τερό- τό τής ήμιεόζτής ή 
ε εζκτοριν.ο- ειτλωμζ τής ·χκε:ζτής κζί μετ τϋτεϋ ειετείς 
του/.ζχιστον μετοκττυχιζκζΐ στοιχζΐ εις τό εσωτερικόν ίεόζιού- 
με-ζ: ειζ τζ-ζετιστημισκοε τιτλευ μετετ.—υχιχκζϋν στουεών. 

στ} Δι’ όττάσζς τάς Δέσεις:
τζ) Αξιόλογοι έττστημοννκζ! έργζτίζ: σχετικζί τρός τά 

•υεμζτζ τής εκτζιοεύσεως. εημεσμυΔείσζι.
λϋ; Ηλικιζ ούχί ά-ωτέρ2 τών τεντήκευ/τζ τέντε (5ΰ) 

ετών.
γγ) Τά έττό τών έκάστοτε ir/υθυζών ειζτζξεων τού 'Τ- 

"Ζ/.λτςλικοϋ Κώεικος όριξόμενζ λοιτά τροσό.·/σζ.

I

•ων

ΆρΔρον 6.

Π ροεόντζ Συεόούλων li'.

■ Εκ τών είκοσι (20) Δέσεων Συμεοΰλων IV είνζι.Δέ- 
*) τροερχομένων έκ τής Μέσης Εκτζιοεύσεως εννέα 
έσ ων τεσσεαρες (4) ςιλολόγων. μίζ (I) Δεολόγου. ίύο 
μζΔημζτικών καί όύε (2) φυσικών. £) τροερχο;κένων εκ 
Δηχοσιχής Εκτζιοεύσεως τέντε (5). γ) τροερχιζκέ- 

ΟΧ τής Τεχνικής ή Έτζγγελμζτιχής Έκτζισεύσεως τρεις 
ές ών μία (1) τολιτικοϋ μηχανικού, μία (I) ήλεκτρο-

λότου——μηχανολόγου, ή μηχζνοκογου ή ηλεκτρολόγου, κζι μία 
(1) φυσικού Ραόιοηλεχτρελόγου ή ηλεκτρονικού. : 'γυμνζστου 
μία (1), ε) οόκονομολόγου μία (1) καί στ ■ κοινωνιολόγου κιζ 
(1).

2. Λ: 2 τήν χχτάληψίν Δέσεως Συμόούλου Ε' ;Σ72:Τωύνται
72 ω ς έ-ετ2·. rροτόντα :

ί'ι Λ *2 τας τώ’ • 7‘ftzzyοτχένων εκ *: ής Μέσης Έ».
-—-<2εως. αα , rrruyίsv Π 2vi-*.r7rjx:cA τής rf;xi: 2ΤΤΤ(> αντ;-
στοίχου ειοικοτητος. ρ.ε; Ιω ίΐ/.αϊτη; τ&υλάχ:;ττοτ/ /.ίαν εΰτότ-
κιμς; “ραγχατιχη εχζαΐί I'JZ :κή α ττλτ,το^ς 272-rΖδλή-
σεως ε:ς Λημόα·.2 Σγ(/λι ’.2 Μέτης LOxraiEsj τέως

Ρ) Διά τάς -Δέσεις τών -ρεΐ;χ;;χένων έν. 'ή; Λτ,-xc. τ:·/.ή;
Ετκτζιεεύσεως. ζζ'ι ττυχιον Π ζιεαγωγ κής Ακζεη.μίζς. κν) 
ττυχίον μετεκταισεύσεως έν τώ Π ανεπστημίω ή τώ Αιοζ- 
σκζλείΐ;) Δημοτικής ΚκτζιΒεύσεως ή ττυχίον μιας τών χα- 
Διγρητικ.ών σχολών φιλοσοφικής ή φυσικομαΔηματικής Π ανε- 
τισττγειυυ τής ήμελατής κζί γγ εωοεκζετης τουλάχιστον λ·ζ/ 
εύεόκιμος έκταιοευτική τρζγματυκη ότηιρεσία εις Δημοσία 
Σχοκεϊζ.

γ) Δια τάς -Δέσεις τών τρε-ερχομένων έκ τής Τεχνικής ή 
Έτζγγελμζτιχής Εκτζιοεύσεως. ζζ) ττυχίον Ανώτατης Π ο- 
λυτεχ.ιν.ής ή Π ζνετιττητχιζκήτ Σχολής τής ήυιεε-ατής ή 
ίτετίμου τής άλλοεατής αντίστοιχου είί-κότητος και (όβ) τεν- 
τλ1:ττ4ς -yj/.3-/*.riTC.'v luBov.'ry/.; jtttiS'Utcs et?
τήν έτ.3γγiukχ~:7.ήν ή ΤΓ/νυχήν .

Ι) Διά τήν Δέσιν τοΰ γυμναστοΰ, αα) ττυχίον ΕΔνικής 
Ακζτη'ειας Σωματικής Αγωγής καί ?β) οωλεκοτετής του
λάχιστον λίχ/ ευεόκ-.μες τρζγμζτική έκταιοευτική ύτηρεσιζ 
τλήρους άτασχολήσεως εις Δημάσιζ Σχολεία Μέσης Εκ.ται- 
οευσεως.

ε) Διά τάς Δέσεις τών οικονομολόγων, αζ) ττυχίον ’Ανώ
τατων Οικονομικών Σχολών καί ί,?) -πενταετής τουλάχιστον 
λίχ/ εύεόκιμος ττρχγματεκή έκταιοευτική ύτηρ-εσιι-χ τλήρους 
άτασχολήσεως εις Δημόσια Σχεύ-είζ ή Δημοσίας Σχοκάς τής 
ήμεεζτής.

στί Διά τάς Δέσεις τών Κοινωνιολόγων, αα) ττυχίον Κοι- 
νωνιολογίζς ή Ί'υχελογίζς ’Ανώτατου ΈκτζισευΤΓχου Ιό.ρύ- 
μζτες τής άλλοεατής και £?) τενταετής τουλάχιστον πρα
γματική έκτζιεευττκή ύτηρεσιζ τλήρους ή -μερικής άτ-αχχο- 
λήσεως εις /κέσας. άνωτέρζς ή ζνωτάτσς Σχώκας τής ημεόα
σής ή ισόχρονος ύτηρεσιζ εις Κέ·/τρον Κοινωνικών Ερευνών.

ξ) Δ:' ατάσας τάς -Δέσεις:

αα) Δ:εχκτεριχόν οίτ.λωμα τής άύνλοόατής ισότιμο*/ τρο; 
τό τής ήμείε'εττής ή ίιεζχτορικόν είτλωμζ τής ή-μεεατής 
καί μετ αυτού λιετείς τούλάχ στον μετζεττυχιακαι σττυεαι εις 
τό έξωτεετ/.όν ίεί-ζιοόμεναι .ειά τανετιστημιακοϋ τίτλου μετά- 
i:Tuyt2>uI)v rTr&uctirv.

J5) Άξ:έ/Λγ&ι tTT'.rTT/x^txal ίρ^ασίχι τχετ:χα! τα
•Δέματα τής έκταιοεύσεως ή τής είοιχότησός των, όημοσιευ- 
•Δείσζι.

γγ) Ηλικία ούχί άνωτερζ τών τεντήκοντα (50) ετών.

σσ > Τά ύτό τών έκάστοτε ίχ/υουσών ίιζτάξεων τοΰ 'Τταλ- 
κηκικού Κώεικος όριξό-μενα λοιτά τροσόντα.

ΆρΔρν/ 7.

Προσόντα Εισηγητών.

I. Έκ τών ενοεκα (1!) Δέσεων Εισηγητών είναι Δέσεις: 
ζί τροερχομένων έκ τής Μέσης Εκτζιοεύσεως ές (6), ές 
ών τρεις (3) σιλολόγων. μία (1) Δεολόγου, μία (1) μαΔη- 
μζτικού. μία (1) φυσικού, όΐ ίύο (2) προερχόμενων έκ τής 
Δτχυοτικής Εκτζιοεύσεως κζί γ) τρεις τροερχομένων έκ τής 
Τεχνική; Έκταιϊεύσεως. έξ ών τολιτοκοϋ μηχανικού μία (1), 
ηλεκτρολόγου μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου 
μία (I ) καί φυσικού ραΒιοηλίκτρολόγου ή ηλεκτρονικού
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μία (1).

2. Διά τήν κατάληδιν δέσεως Εισηγητού άχχι·τοΰντα: τα 
ώς έχετχι χροσόντα :

α) Αία τάς δέσεις τών προερχόμενων έκ τής Μέσης Έκ- 
χαιδεύσεως. χτυχίον Π ανεχιστημίου τής ήμεϊαχής άντιστοί- 
χου ειδιχόττ.τος καί δ-εχαστής τούλάχιστον λίαν εύϊόκιμος 
χρχγματική εκπαιδευτική ύχηρεσία εν τή Δτ^εοσία Μέση Εκ
παιδεύσει.

β) Αιά τά; Ξέρεις τών προερχόμενων έχ τής Δημοτικής 
Έκχαιδεύσεως. χτυχίον Παιδαγωγικής Ακαδημίας χαί χτυ
χίον μετεκχαιδεύσεως εν τώ Π ανεχιστημίω ή τφ Διδασκα
λείο) Δηοοτικής Έκχαιδεύσεως ώς χα! δεκχετής τούλάχιστον 
λίαν εύδόκιμος πραγματική εκπαιδευτική όχηρεσία έν τή Δη
μοσία Εκπαιδεύσει.

γ) Διά τάς δέσεις τών προερχόμενων έχ τής Τεχνικής ή 
Έχαγγελ'-υατικής Έχπσ-δεόσεως. πτυχίον Ανώτατης Πολυ
τεχνικής ή Π ζν'ειχι.στημ'.σκή; Σχολής τής τμΐδχχής ή ισο
τίμου τής αλλοδαπής χντ:χτς.ίχί.ε εΐδικότητ·.:; κα-ί χιενταττής 
τοΰλάχαττον λίχν εύοοχιμος εκπαιδευτικέ υπηρεσία χ/.ησευς η 
μερικής άχατχό/.ήσεως εις τήν επαγγελματικήν ή τεχνικήν 
έκχαιδευσιν.

δ) Δι’ άχάσας τάς δέσεις:
si) Διδακτορικόν δίπλωμα τής άλλοίχπής ισότιμον πρός 

το τής ήμεδχ-χής ή διδακτορικόν Είχλιομα τής ήμεϊαχής χαί 
μετ’ αύτού διετείς τεύλάχιστον μεταπτυχιακαί σχοΔχί εις το 
εξωτερικό·/ βείαιούμεναι διά πανεπιστημιακού τίτλου μεταπτυ
χιακών σπουδών.

ββ) Ηλικία ούχί άνωτέρα τών τεσσαράκοντα χέντε (45) 
έτών.

γγ) Το όχό τών έχάττοτε ισχυουσών Ειχτάξεων τού Υπαλ
ληλικού Κωδικός οριζόμενα λοιπά προσόντα.

"Αρδρον 8.

Π λήρωσις δέσεων καισίου προσωπικού,

1. Αί Ξέρεις Συμβούλων Α' πληροΰντα: δ·.ά προαγωγής 
Συμβούλων Β' χεχττμένων τριετή υπηρεσίαν εις δέσιν Συμ
βούλου Β' τ·:ϋ ΚΕ.ΜΈ. ’Εν αδυναμία χληρώσεως δέσεων 
Συμβούλων Α’ οιά χροχγωγής. αί -χεναϊ δέσεις χληρ&ϋντχι 
ί:ά διορισμού. Αί χροχγωγαί ή ο! διορισμοί εις δέσεις Συμ
βούλων Α' ενεργούνται διά Π. Δ/τος έχδιδομένου χροτάσει 
τοΰ Ύχουργού Έδνιχής Παιδείας χαί θρησκευμάτων μετά 
σύμοωνον γνώμην τών Συμβούλων Α . σνγκρστούντων Ειδι
κό/ Υπηρεσιακόν Συμβούλιον. διατυχουμένην χατόχιν έγγρα
φου τού χύτου Τχουργού. Το Ειδικόν 'Τχηρεσιαχόν Συμβού- 
λιον συγκροτείται νομίμως έχ χέντε τουλάχιστον Συμβού
λων Α .

2. Αί δέσεις τών Συμβούλων Β' πληρούνται διά χροαγω- 
γής Εισηγητών, χεκτημίνων τά δι ην χροχχδήσοντσ: δέσιν 
προσόντα. εξαιρέσει τών έτών έχχαιδευτιχής όχηρεσιας χαί 
τού ορίου ήλιχίσς. καί τετραετή υπηρεσίαν εις ύέσιν Είστ- 
γητού τού Κ.Ε.Μ.Ε. Εν άδυναμία χληρώσεως -δέσεων Συμ
βούλων Β διά προαγωγής. α! χενα! -δέσεις χληροΰντα: διά 
διορισμού. ΑΙ χροαγωγσί ή ο: διορισμοί εις -δέσεις Συμβού
λων Β' ένεργοΰ/ται διά Γ1. Δ/τος έχδιδομένου χροτάσει τού 
Ύχουργού Έ-δνιχής Παιδείας καί θρησκευμάτων μετά σύμ
φωνον ήτιολογημένην γνώμη-/ τής Όλεμΐλΐεας τού Κ.Ε.Μ.Ε. 
διατττσουμέντν κατόπιν εγγράφου τού αυτού Υπουργού.

3. Αί -δέσει; τώ-/ Εισηγητών πληρούνται διά διορισμού 
Ο! διορισμοί ένεργοϋνται διά Π. Δ/τος έχδιδομένου χροτάσε·. 
τού Υπουργού Βδνικής Παιδείας χα: θρησκευμάτων μετά 
σύμρωνον γνώμην τής Ολομέλειας τού Κ.Ε.Μ.Ε. διατυχου- 
μένην χατόχιν έγγράρου τού αυτού Ύχουργού.

4. Οί. έχ των διοριζόμενων εις δέσεις Συμβούλων χαί Ει
σηγητών τού Κ.Ε.Μ.Ε.. υπάλληλο: τού δηυοσίου ή ν.χ.ϊ.ϊ 
•δεωροϋνται αύτοδιχαίως χαραιτη-δέντες τής χαλαιάς των
δέσεως.

5. Καδ' άς χεριχτώσεις συντρέχει χλήρωσις δέσεων διά

διορισμού έχδίοετα: χροχήρυξις. δ ' ής καλούνται οί υποψή
φιοι χρος δκ.;ιτμό\ όχως ΰχοβά'.ουν αιτήσεις εντός άνατρε- 
χτικής χροδεσμίας τριάκοντα (30) τουλάχιστον ήμερων άχέ 
τής δημοσιεύσεως τής χροκηρύξεως εις δύο τουλάχιστον εχ 
τών μάλλον κυχλορορουσών έρημε.ρίδων τών Αδηνών.

Άρδρον 9.
Προσωχιχόν Γραμματείας Κ.Ε.Μ.Ε.

Παρά τώ Κ.Ε.Μ.Ε. τοχοδετοΰνται. κατά τάς χειμένας 
διατάξεις ύχάλληλοι τής Κεντρικής Ύχηρεσία; τού Ύχουρ- 
γείου Έδνιχής Παιδεία; χαί θρησκευμάτων, άνήχοντες εις 
τού; αντιστοίχους κλάδους, ώς άχολούδως:

ο) Δύο (2·) Διοικητικοί ύχάλληλοι όχι β-αδμοίς δω—4ω 
τής Α' Κατηγορίας.

β) Δέκα (10) Διοικητικοί ύχάλληλοι έχί βαδμοις 8ω— 
Οω τής Α Κατηγορίας.

γ) "Εξ if,) Διοικητικοί ύχάλληλοι έχί βαδμοις 10ω—6ω 
τής 15’ Κατηγορίας.

ο) Τέσσαρες (4) Δακτυλογραροι έχί βαδμοις 1 Οω—Οω 
τής Β' Κατηγορίας.

ε) Τρεις (3) Κλητήρες έχί βαδμοις 1 2ω—9ω.
2. Εκ τών Διοικητικών ύχαλλήλων τής Α' Κατηγορίας 

ορίζονται ο: γραμματείς τής 'Ολομέλειας καί τών Τμημάτων 
τού Κ.Ε.Μ.Ε.

Αρδρον 10.

Όργάνωσις.

1. Το Κ.Ε.Μ.Ε. άσκεί τάς άρμοδιότητας αύτοΰ διά τής 
Ολομέλειας, τών Τμημάτων καί τών μελών αύτού.

2. Ή Ό/ .ομέλειχ τελεί έν άχχρτία χαρύντων τούλάχιστον 
τριών Συμβου/.ων Α και δέκα Συμβούλων Β'. έκαστον δέ τών 
τμημάτων τελεί έν άχαρτία χαροντών τούλάχιστον ένύς Συμ
βούλου Α και τεσσάρων Συμβούλων Β’. Έξαιρετικώς έλλει- 
χύντων Συμβούλων Α ή μέν 'Ολομέλεια τελεί έν άχαρτία 
χαροντών δώδεκα τούλάχιστον Συμβούλων IV. έκαστον δέ Τμή
μα χαροντών τούλάχιστον χέντε Συμβούλων Β'.

3. Η μή συμχλήρωσις τής συγκροτήσεως τού Κ.Ε.Μ.Ε. 
διά χάντων τών μελών αύτοΰ δεν κωλύει τήν λειτουργίαν τής 
Ολομέλειας ή τών Τμημάτων, έο’ όσον κατά τάς συνεδριάσεις 

υσιστατα: η κατα τήν χροηγουμένην χαράγρασον άχαρτία.
4. Ό Πρόεδρος είναι χροίστάμενος τού Κ.Ε.Μ.Ε. καί χροε- 

δρευε: τής Ολομέλειας αύτού, δυνάμενος νά χροεδρεύη καί 
οιουδήχοτε των Τμημάτων.

5. Ελλειχοντος ή κωλυόμενου τού Π ροέδρου. τής 'Ολομέ
λειας χροεοσεύει.ό αρχαιότερος Άντιχρύεδρος καί τούτου έλ- 
λειχοντος ή κωλυόμενου ύ δεύτερος Άντιχρύεδρος. Έλλει- 
χοντων ή κωλυόμενων και τών Άντιχροέδρων χροεδρεύει ύ 
αρχαιότερος Σύμβουλος Α'.

6. Των Τμημάτων χροεδρεύουν Άντιχρύεδροι ή Σύμβου
λο: Α-.

/· Ε/.λε:χύ/των Συμβουλών Α' Πρόεδρος τής ’Ολομέλειας 
κ.αί χροίστάμενος του Κ.Ε.Μ.Ε. ορίζεται εις τών Συμβούλων 
Β , Αντιχροεορο: δέ. χροεδρεύοντες τών Τμημάτων, δύο έτε
ροι Σύμβου/.c: Β' δ:' άχοράσεως τού Ύχουργού Έδνιχής Παι
δείας και θρησκευμάτων.

8. Α: χραχεις τής 'Ολομέλειας καί τών Τμημάτων τού 
Κ.Ε.Μ.Ε. τιατυχοΰντα: εις χρακτικά ύχογραφόμενα ύχύ τού 
Προέορου κα: του γραμματέως. καταχωριζομένης άμα καί τής 
τυχόν γνώμη; τής μειοψηφίας.

9. Ο Προεορες του Κ.Ε.Μ.Ε. όριζε: έφ' έκαστου .χρος συ-
ζητησ:·/ ενωχιον τής 'Ολομέλειας ή τών Τμημάτων άγομένου 
δέματος, ώς εισηγητήν ένα τών Συμβούλων Α’ ή τών Συμβού
λων Β' τού Κ.Ε.Μ.Ε.. -

10. 0σά7.:ς ενώχιον τής Ολομέλειας ή των Τμημάτων 
συζητοϋντα: δέματα χερ! ών αί χαράγραφο: 2 και 3 τού άρδρου 
2 τού χαρόντος. ό Π ρόεδρος τού Κ.Ε.Μ.Ε. καλεΐ χρος διατύ- 
χιοσιν γνώμη; τόν χροίστάμενον τή; οικεία; Ύχηρεσία; τού
1 χουργείου Εδνιχής Π αιδείας καί θρησκευμάτων ή καί 

οίονδήχοτε a/.λον ειοικον όχάλληλον. Ή αδικαιολόγητος μή
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-;cjέλευσις τών οϋτω καλουμένων αποτελεί πειύαρχικον *ί«- 
χημ2·

Άρύρον 11.
θέματα καταστασεως προσωπικού.

} Ό Πρόεδρος τού Κ.Ε.Μ.Ε.. ώς Προϊστάμενος αύτοϋ, 
συντάσσει εντός τού πρώτου δεκαπενύημάρου τού ’Ιανουάριου 
έκαστου έτους έκ.ύέσεις ύπηρεσιακής δράσεως καί έπδόσεως 
;.j 70ός Είσηγητάς καί τό διοικητικόν προσωπικόν τών γρα- 
-£.'ων τον Κ.Ε.Μ.Ε. Οότος τηρεί καί διιφυλάττει τούς οι
κείου: άτομιχούς φακέλλους τοΰ χορίου προσωπικού.

ν Α: διά τούς Είσηγητάς έχύέσεις είναι περιγραφικαι. άπει- 
κο.ιζουσαι τήν όλην δραστηριότητα τοϋ κρινομένου κατα τό ύπό 
κρίσιν έτος.

3. At προαγωγαι Συμβούλων Β' εις ύέσεις Συμβούλων Α'. 
ως ν.οί Εισηγητών εις ύέσεις Συμβούλων Β' ένεργοϋνται κατ’ 
εκλογήν 7.2ΐ χατά τά έν άρύρω 8 παρ. 1 καί 2 οριζόμενα.

4. Τά εν τοίς παραγραφοις 1 καί 2 τοϋ άρύρου 8 Ειδικόν 
Τπηρεσιακον Συμβούλων καί ή 'Ολομέλεια τού Κ.Ε.Μ.Ε. επι

λαμβάνονται παντός Ψέματος ύτηρεσιαχής χσταστάαιως τών 
Συμβούλων IT y.ai Εισηγητών τοΰ Κ.Ε.Μ.Ε. αντιστοίχως, α
σκούν δε πσοσύέτως καί έργσ πειύαρχικών συμβουλίων διά τό 
σίτο προσωπικόν χατά τάς έκ.άστοτε περί δημοσίων διοικητικών 
υπαλλήλων ίσχυούσας διατάξεις πειύαρχιχοΰ δικαίου.

Γ). Το κατά τάς διατάξεις τοϋ 'Τπαλληλικοϋ Κωδικός αρμό
διον δι' υπαλλήλους τής Κατηγορίας Ειδικών Ηέσεων ’Τπη- 
ρετιαχόν Συμβούλιου καύίσταται υπηρεσιακόν καί πειύαρχικον 
συμβούλιου διά τούς Συμβούλους Α’ τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε.

6. Εισηγηταί τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε. ύτηρετοϋντες λίαν εύδρχίμως 
καί μή προαγόμενοι εις Συμβούλους Β' ελλείψει κενών Ψέσεων 
τσοαγονται ν.ατ εκλογήν εις τον Ιον βαύμόν μετά τήν συμπλή- 
ρωσιν τετραετίας έφ όσον έμφανίσουν αξιόλογου συγγραφικήν 
δράσιν.

7. Εισηγηταί μή άστοκτώντες τά Σιά τήν προαγωγήν εις Ψέ- 
σιν Συμβούλου Β' άπαιτούμενα σσροσόντα εντός δεκαετίας άσσο 
τοϋ διορισμού των μετατάσσονται ύσσοχρεωτιχώς εις τήν γενι
κήν ή έσσαγγελματικήν ή τεχνικήν έκσσαίδευσιν άναλόγως τής 
σσροελεύσεώς των, εις όμοιάβαύμον Ψεσιν.

8. ϋί διοοιζόμενοι εις ύέσεις τοϋ κυρίου προσωπικού τοϋ 
Κ.Ε.Μ.Ε. ορκίζονται ένώσσιον τοϋ 'Τσσουργοϋ ’Εύνικής Παι
δείας ν.αι Θρησκευμάτων.

9. Έτσι τοϋ κυρίου σσροσωσσικοΰ τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε. εφαρμόζον
ται αί έκάστοτε κείμενα·, διατάξεις τοϋ 'Τπαλληλικοϋ Κωδικός 
έκτος αν άλλως όρίζηται έν τώ παρόντι.

Άρύρον 12.
’Εξουσιοδοτήσεις.

1 . Φυλασσόμενης τής ισχύος τών διατάξεων τής παραγράφου 
•1 του αρ-ύσου 1 τοϋ τσαρόντος. διά Π. Δ/των έκδιδομένων προ- 
τασε: του Τπουργοϋ Εύν.κής Παιδείας χα! θρησκευμάτων 
μετά γνώμην τής Ολομέλειας τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε. δύναται νά άστε - 
κτεινωνται αί αρμοδιότητες αύτοϋ καί επί ετέρων Ψεμάτων τής 
Π αιδείας.

2. Δι’ όμοιων Προεδρικών Άσαταγμάτων έκΑυδομένων σσρο- 
τασο: τοϋ Ττουργού Έάνσκής Παιδείας καί θρησκευμάτων 
και τοϋ κατα περίπτωσιν άσφυοδίου 'Ττσοοισγοΰ δύναται νά έτυεκ- 
τοινωντχ. Tj έν άρύρω 2 τοϋ τσαρόντος άνα μετράμε ναι άρευο- 
οιοσητος τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε. ή τινές έξ αυτών καί έπί έτέρων 
φορέων ’ Εκπαιδεύσει·) ς.

3. Ο άριψμές και ή σύνύεσις τών Τμημάτων, ή κατανομή 
τών αρμούττητωι του Κ.Ε.Μ.Ε. μεταξύ τής ’Ολομέλειας καί 
τών Τμημάτων, τά τής εσωτερικής λειτουργίας τοϋ Κ.Ε. 
Μ.Ε.. τά τής διεξαγωγής τών ερευνών ώς καί σσάν έτερον Ψέμα 
άφορών εις τήν λειτουργίαν τοΰ Κ.Ε.Μ.Ε. ρυθμίζονται δι' α
ποφάσεων τής 'Ολομέλειας, έγκρινομένων ύπό τοϋ Υπουργού
Ε-ϋ'.εκής Παιδείας καί θρησκευμάτων καί δημοσιευόμενων 
:ια τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

4. Τά τής όργανωσε-ως καί ισαρακολουάτρεως τής λειτουρ
γία: Κέντρων ταχυρρύύμου έκπαιδεύσεως ή σεμιναρίων ή όμά- 
οων εργασίας Bta τό διδακτικόν καί έποπτικόν προσωπικόν ώς 
και Σχολών Έπιμορφώσεως ρυθμίζονται διά Π. Διαταγμάτων

έκδιδομένων προτασε: του 7 πουργου Εύνικής Π αιοείας και 
θρησκευμάτων μετά γνώμην τής Ολομέλειας του Κ.Ε.Μ.Ε.

5. Τά τής διεξαγωγής ερευνών υπο του Κ.Ε.Μ.Ε.. δια τών 
μελών αύτοϋ ή έκ.παιδευτικω< κειτουργών. υπό τήν καύοοηγη- 
σίν του. ρυάμίζοντα; δι’ αποφάσεων τοϋ Τ'πουργου Εύνικής 
Παιδείας ν.αι θσησκευμάτων έκδιδομένων μετά πρότασιν του
Κ.Ε.Μ.Ε.

6. Πιράς ύποβοήύησιν τού έργου τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε. δύναται δ: 
αποσασεων τού Υπουργού ΈΨ/'.κής Παιδείας καί θρησκευμά
των έκδιδομένων μετά πρότασιν τής 'Ολομέλειας τοϋ Κ.Ε. 
Μ.Ε.. νά προσλαμβανωνται έτσι συμβασει έργασίας ιδιωτικού δι
καίου μέχρι δέκα (10) ειδικοί έπιστήμονες πτυχιοϋχοι Πανε
πιστημιακών Σχολών καί κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Ή 
είδικότης τών έπιστημόνων τούτων ορίζεται διά τών αυτών απο
φάσεων.

7. Ή άτποζημίωσις τών έν τή προηγούμενη παααγράφω ειδι
κών έπιστημόνων και ό χρόνος διάρκειας τής συμβασεως εργα
σίας καύοοίζοντα: διά κοινών αποφάσεων τών Υπουργών Έ- 
Ψνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων καί Οικονομικών.

Άρύρον 13.

Μεταβατικαί διατάξεις.

1. Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ άρ-3ρου 
8 τοϋ παρά/τος αί -ύέσεις τών Συμβούλων Α’ καί 13 τού 
Κ.Ε.Μ.Κ., προκ.ηρυσσς<εενα: κασά τήν παράγραφον 5 τού αυ
τού άρύρου, πληρούνται διά 11. Δ/τος έκιιδυμένου προτασει 
τοϋ 'Τπουργοϋ Έύνίκης Παιδείας καί θρησκευμάτων μετ’ 
άπόφασιν τοϋ 'Τπουργικοϋ Συμβουλίου, ένεργοϋντος ώς οργά
νου επιλογής τών υποψηφίων πρός διορισμόν, είσηγήσει τοΰ 
αύτοϋ Τπουργοϋ.

2. Εις Ψέσεις Συμβούλων Α', κατά τάς διατάξεις τής 
προηγούμενης παραγράφου, δύναται νά δ top ισ-άοϋν έκ τών κε- 
κτημένων τά ύπό τοϋ άρ-ΰρϊκ Ο τοϋ παρόντος οριζόμενα 
προσόντα καί ’Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι ή έκπαιδευτικοι λει
τουργοί συμπληρώσαντες τριακονταπενταετή υπηρεσίαν, έφ 
ίσον δεν συνεπλήρωσαν τό ύπό τής κείμενης νομοθεσίας προ- 
β/.επόμενον όριον ηλικίας διά τούς Κα-ίηγητάς τών Ανώτα
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ουτοι αποχωρούν τής ύπη- 
ρεσίας άμα τή συμπληρώσει τοϋ ορίου τούτου.

3. Ωσαύτως καπά τάς διατάξεις τής παραγράφου 1 τού 
παρόντος άσψ.ρου ·είς ύέσ·Γ·.ς Συμβούλων Α' ή Β’ δύναται νά cic- 
ρισΨοϋν έστω καί άν ύπερέβησαν το όριον ηλικίας διοριτμου.

α) Οί /.εκτημένοι τά άπαιτούμενα προσόντα έν ένεργεία έκ- 
παιδευτικοί καί

β) ’Εν ένεργεία έκπαιδευτικοι σύμβουλοι κεκτημένοι δεκα
ετή τουλάχιστον ύπηρεσίοτν εις Ψόσιν έκπαιδευτικοϋ συμβού
λου συνυπολογιζομένης καί τής τυχόν παρά τώ τέως Παιδα- 
γωγιν.ώ Ινστιτούτω δια·/υψείσης καί μεταππυχιακας παιδα- 
j-ωγικάς σπουδάς εις τήν αλλοδαπήν τριετούς τουλάχιστον 
διάρκειας οεβαιοομίνας Σιά του οικείου τστ/νου. Ή σποστοε!- 
γμένη ·δένάπ··υξις δραστηρπτήτων προφατ/ώς άντικκιμένων πρός 
τήν ιδιότητα τοϋ εκπαιδευτικού λεπτουργού κοτί τήν καλώς 
•ίΟΟυμένην ασκησιν τών κατύ-ηκάντων του, αποτκ/αι κωλεκυα 
διορισμού ·εϊς Ψεσιν μέλους του Κ.Ε.Μ.Ε,

4. 'Αμα τώ διορισμώ τού άπαιτοομένου άρι-όμου Συμβου
λών Α’ ή Β’ Σιά νόμιμον συνεδρίαν τής 'Ολομέλειας τοϋ 
Κ.Ε.Μ.Ε. κατά τά έν παρχαγράφοις 2 καί 3 τού άρ-Spcu 10 
τοϋ παρόντος οριζόμενα, καταργοϋνται το Ανώταπον Εκπαι
δευτικόν Σρμβούλιον καί αί διατάξεις τών άρύρων 2, 3, 4, 
5 παρ. 2 έως 6, € τοϋ Ν.Δ. 651/.1970, τού άρόρου 2 τού 
Ν.Δ. 265/1973. τοϋ άρ-ύρου 3 τοϋ Ν.Δ. 444/19-74 καί τά 
ύπ’ άρι-ύ. 702/1971 καί 281/1972 Β. Διατάγματα, όις καί 
πάσα γενική ή ειδική διάταξις ρυψμίζουσα ά’/ΰ.ως τα υπο 
τοΰ παρόντος ρυ-ύμιζόμενα ψέματα.

Λ! Ψέσεις εκπαιδευτικών συμβούλων αί προίλεπόαεναι ύπό 
αί τού άρψρου 5 παρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 651/1970, β) τού άρύρου 
65 τοΰ Ν.Δ. 651/1970 ώς τό άρύρον τούτο άντικατεστάύη 
διά τού άρύρου 3 τοϋ Ν.Δ. 265/1973, γ) τοϋ άρύρου 69 
παρ. 3 τού Ν.Δ. 651/1970 ώς καί αί συστβύείσαι κατ’
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έοαρμογην τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 70/1974 καταργοϋνται.

ή. Ο: κατέχοντε; τζς κατά τήν ζροχγου;.ι.έντ;ν ζζρζγραρον 
xχταργουμενας λεσεις Εκζ a: C ευ τ: ν. ώ ν Συμίυύ/.ων εζ: 62*ύμώ 
£■' τής κατηγορία; ειδικών Δέσεων. μή διοριζόμενοι Σύμίο^· 
/Λ! A ί, Συμβυυ/.ο: Η του Κ.Ε.Μ.Ε.. χατα/.αμβάνουν αύτο- 
οικαιως ισαρί-Δμους συνιστωμένας διά τού παρόντος ζροσωρι- 
νάς Δέσεις Ειδικών Συμέού/.ων ζαρά τω Κ.Ε.Μ.Ε. έζί τώ 
ϊαΔμώ όν κέκτηνται. Α! ζροσωρινα! Δέσεις Ειδικών Συμβού- 
ϋ.ων καταργούντα: άμα τή χ2υ οίονοήζετε τρόζον έξόίω τής 
έζτ,ρεσίας ρών κστα/.αμβανόντων τχύτζς.

G. Λ: άζοράσεων τού Υζουργοϋ ΈΔντ/.ής Παιδεία; χαί
Θρησκευματων. έχδιόομένων μετά ζρότασιν τού Κ.Ε.Μ.Ε.. ορί
ζονται τά χαΔήχοντα και α! αρμοδιότητες τών Ειδικών Συμ- 
fcoj/.ων.

/. Λ: άζοράσεων τοϋ 'Τζουργοϋ Έόνιχής Π αιδείας χα!
θρησκευμάτων ορίζοντα: τά c,ργava άσχήσεως τών άρυιοδιο-

τητων τού ν-αταργουμένου Ανώτατου Κ/.ζαιδευτιχ.οϋ Συμίου- 
7.iCa τών μή ζεριερχομένων εις τό Κ.Ε.Μ.Ε.

ΝΟΜΟΣ ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 416/1976

ΙΙερ'ι ρυύμίοεως ύεμάχων άφορώνχων εις ίο Κένιρυν Ί\χ-
ηαιόευηχών Μελετών καί Έπιμυυφώοεως χαί ιό Προ-
οωτ.ικον της Γενικής Εκπαιδει σεως (ΦΕΚ 210 Α')

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηρισάμενο: όμορώνως μετά τής Βουλής, άζερασισαμεν:

'ΑρΔρον ί.

• Θέματα Κ.Ε.Μ.Ε.

1. Παρά τή Κεντρική Υπηρεσία τού 'Ττοιεργείοο ΈΔνι- 
χής Π αιτίας καί Θρησκευμάτων συνιστώνται τέσσαρες (4) 
Δέσεις ύζαΰ.λήλων Α' Κατηγορίας, έζί αντιστοιχώ μειώσει 
τών Δέσεων τοϋ εισαγωγικού ραΔμού τοϋ Κλάδου Αί Διοι
κητικού, διαρΔρούμεναι εϊς ίδιον Κλάδον Α4 - Γραμματέων 
Κ.Ε.Μ-Ε. ώς άχολούΔως:

Tftiς (3) Δέσεις έττ! βαύμοΐς χαΔηγητοΰ ή Α/Δμίου 
ΚβΔηγητοΰ Μέσης Έχζαιΐδεύσεως και μισΔελογιχοις χλι- 
μαχίοις 3—6.

Μία (1> Δέσις έζί ξαΔμίρ ΒοηΔοϋ Γυμνασιάρχου έως 
Λυκειάρχου . χαί μισΔαλόγιχοΐς κλιμζχίοις 7—9.

2. Α! κατά _ τήν χροηγουμένην χαράγραρον Δέσεις ζλη- 
ροϋνται διά διορισμού ο. τών έν ισχύ: ζιναχων δ-ιορ ιστέων 
εϊδιχότητος ρ/ελόλόγου κατόζιν -γνώμης τοϋ διά τούς ανώ
τερους όζαλλήλους τής Κεντρικής 'Τζηρεσίας τοϋ Ύχουρ- 
γείαυ ΈΔνικής Παιδείας χαϊ βρηοχΑομάτων 'Τττηροσιαχοϋ 
Εομ6οο7.ιου ή διά μετατάξεως έχταιδευτιχών τοϋ χ/.άίου Α*? 
ρ·ι^.ο7.όγων τοϋ άρ-ϋροο 34 τοϋ 'Ν. 309/76, ές ών τρεις μεν 
ιτί έαύμώ ούχΐ ανωτέρω τοϋ χαύτ-'ητοϋ, μία δε έχΐ ta-Su-ώ 
ίετ)-άοϋ Γομναριάρ^ου ή Γομνατιάρ^οο. έραρμεί,ομενων χροχει- 
μένου τε;! μετατάάεως τών διττάζεων τοϋ άρ-δρου 97 τοϋ 
ϋταλληλιχοϋ χώδιχος.

3. Οί χατένοντες τάς cjf/ιττωμένας διά τοϋ τταρόντος άρ- 
•δροο ·&έιεις διέχοντ2ΐ ντο τών διαταάεων τοϋ ·Ν. 309/70 
κττερΐ όρ-γανώβεως χα'ι διοιχήτεως τής Γενιχής Έχταιδεό- 
σεως», χρηοιμοτοιοϋνται δε άτοχλειττιχώς διά τήν έςι/τηρε- 
ttjctiv τών γραμματειαχών άνα-τχών τοϋ Κέντρου Έχταιδευτι- 
χών Μελετών χαΐ ’ΕΚιμορρώσεως, χατζρ-ρουμένης τής δια- 
τάάεως τής τrap. 2 τοϋ άρ-δρου 9 τοϋ Ν. 186/75 «ττερ: τοϋ 
Κέντρου Έχταιδεντιχών Μελετών χαϊ ’Ετιμορρώοεως».

4. Αί διατάξεις τής ταρ. 4 τοϋ άρ-δροο 11 τοϋ Ν. 186/75 
αί άρορώσα: εις τοϋς είσττγτ?τάς τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε. έχουν έοαρ-

μογήν χαί έτί τοϋ τροσωαιχοϋ τοϋ Κϋ.άδου Α8 Γραμματέων 
τοϋ ΚΠ.Μ.Ε.

5. Ή τερίττωαις μα' τοϋ έδαρίου γ' τής ταραγράρου 2

τοϋ αρνρου 5 τοϋ Ν. 186/1975 άντιχά-δίτταται ώς άχολού- 
ύως:

«αα Πτυχίον Άνωτάττ,ς Σχολής τής ήμεδατή; ή ίαοτί- 
μου τής άλ/.οδατής, τμήματος Πολιτικών Μηχανιχών ή 
Ηλεκτρολόγων-—Μηχανολόγων ή Ήλεχτρολόγων ή Μηχα
νολόγων ή Φυτικών Ραδιοη/.εχτρο/.όγων ή Ήλεχτρονιχώνιι.

6. Ή αερίατωτις δ τής ααρ. 2 τοϋ αρνρου G τοϋ Κ. 186/ 
1975 άντιχα-δίτταται ώς άχολοΰδως:

αί ; Διά τήν νέα:ν του Γυμναττου αα) τττυχιον τής Έύνιχής 
’Ακαδημίας Σωματική; ’Αγωγής χαί (ίρ) δωδεκαετής τουλά
χιστον λΐ2ν ευδόκιμος εxrαιδευτιχή ύατ,ρεσία Μέσης ’Εχσαι- 
δεύσεως ή εις Ανώτατα ’Βχσαιδευτιχά ’Ιδρύματα ήμεδασήο 
ή άλλοδαζής».

ΝΟΜΟΣ ΥΠ· ΑΡΙΘ. 967/1979

Περί ιροΆοποιήοειυς xui rv/ιπληρώοεο>ς ιυϋ Λ . 1SH/ 1!ιΤΓ> 
ι·ιεοί τοΓ Κένιοον Έχ.Ίαιόεντιχών Μελειοιν χαί Έηι- 
iioixy uinroi; χαί όιαιάΐεών 11ι ωΐ' τον ποοοαιπιχοιι ti/r 
Acvro/χής ') πηρεαίας τον Ύτιουργείον ΈΛνιχής ΙΙαι- 
fir.in; χαί οηπχενιιάτ<α>ι1»■ χαί ρνι)μιηεοις ένίοιι Γ»/ιι.'-
»«»*·<·· τής Εχχηιδεήοεαις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ί'ηςιτάμενοι όμορώνοις μετά τής Βουλής, άσερατίτααιν;

’ApAptr. 1.

1. Ή rap. 3 τοϋ άρ&ρου 4 τοϋ Ν'. 186/1973 άντ'.χα&ί- 
τταται ώς εξής:

«3. Έχ τών Συμ6ού).ει)ν Α’ ορίζονται, δι’ άζοφάσεως τοϋ 
Γτουτγοϋ 'Εάν.χής Π α δειας χαί Θρητχευμάτων. i—·. τρ:- 
mi νητειβ δυναμένη νά άνανιοϋται. είς Πρόεδρος xa! τρεις 
Άντιτρόβδρο: τής 'Ολομέλειας τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε.».

2. Είς το άρόρον 4 τοϋ Ν. 186/1975 ιοροττίΰινται rasa- 
γράροι 5 χαί 6 έχουσιχ ώς εξής:

»5. Δι’ άτοράσεων τοϋ 'Τζοινργοϋ ’Εθνικής Π αδεία; χαΐ 
βρητχευμάτων δύναται νά άνατίΑϊνται χα-ϊήχοντα Π ρο- 
ϋρου χαί ΆντιχροέΑρων τοϋ K.E.MJE. έττι θητεία μέχρι 
τριών ετών, δυναμένη νά άνανεοϋτα , είς Έλ/.ηνας χαόηγη- 
τά; Άνωτάτων Εχζαιδευτιχών Ιδρυμάτων τής ήαεδαζής 

Ούτοι χατά τήν διάρχειαν τής όητείας των χατέχουν ύτερτ- 
ριόμους Αέοεις Συμδοΰλων Α’, λαμδάνουν δε χαί τα 2/·'. 
τών ζλήρων άζοδοχών Συμβούλου Α τοϋ ΚΕΜΕ».

. α6. Οί χατά τήν χροηγουμένην ζαράγραριν* μετόχου*/ είς 
τήν "Ολομέλειαν χαί τά Τμήυ-ττα τού Κ.Ε.Μ.Ε., ώς χαί ιαϊς 
τό ΰτό τής rap. 1 τοϋ άρόρου 8 τοϋ χαρόντος ·χροόλεζόμμνσ/ 
Είδιχόν ’Τχηρεπϊχόν Συμόούλιον. Κατά τήν ζεριχτωτιν 
αύτήυ τέ ΕΙί-χό/ 'Ταηρεσκιχόν Σομόούλιον χαΐ τό TVijia 
Γενιχοΰ Π ρογραμματιαμοϋ χαί Συντονισμού τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε. 
συνεδριάζοίΛ νεμίμως, ές' δσον b όριύμός τών χμριστατμίνων 
μελών των είναι μεγαλύτερος τοϋ ήμίαεος τοϋ συνόλου τών 
όργανιχών Αέσιων τών Συμβούλεον Α', χεριλαμβανοιεένων χαΐ 
τών χατά τήν χροηγουμένην χαράγραοον Κα-άη-ρητών Άνω
τάτων ’Εχχαιδευτιχών Ίδρυμάτωνη.

3. Ή χ»ρ. 1 τοϋ άρΑροο 8 τού Ν. 186/1975 άντιχαί!· 
σταται ώς εξής:

«1. Αί Αέσεις Συμβούλων Α' χληροϋτται δι’ άζ’ εύόείας 
διορισμού ή διά τσροαγωγής Συμβούλευν Β’ χεχτημένων τρι- 
ετή ύζτ^ιεσίαν εις -άεσιν Συμβουλου Β τοϋ Κ.Ε.Μ.Ε. Οι διο
ρισμοί ή αί ζρααγωγαί είς Δέσεις Σ-υμδού/.ων Α' ενε.ργυϋ·>τυι 
δ ά Προεδριχοϋ Δεατάγματος, έχδΑομένου ζροτάσει τοΰ Ί- 
ζουργοϋ Έύνιχής Παιδείας χα! θρησχ.ευμάτων μετά σύαοι>>- 
νον γνώμην Ειδιχοϋ 'Τζηρεσιαχοϋ Συμβουλίου, συγχριοτορεε- 
νου ίιζό τών Συμβούλων Α", διατυζουυένην χατοζιν έγγρατου 
ερωτήματος τοϋ αύτοϋ Ύχουργοϋ. Τέ Είδιχόν Τχηρεαιατόν 
Συμβούλιον συγχροτείτα; νομίμως έχ ζεντε (5), τούλάχιστον. 
Συμβούλων Α’».
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Άρδοον 2.

). 2Μνιστάται αία (1) νέα δέσις Συμδοΰλου Α' τού Κ_Ε. 
Μ.Ε. χροερχομένου *χ τής Τεχνικής *» Έχαγγελματιχής 
ιχχσιδεύσευτς είδιχότητός Χημιχού Μηχανικού ή Ήλεκτρο- 
λάνου—Μ ηχ-ανολόγου ή ’Ηλεκτρολόγ-ου ή Μηχανολόγη'.ι ή 
Πολιτικοϋ Μηχσνιχοϋ ή Φυσικού Ραδιοηλεχτρολόγου ή Ήλε- 
?;;ν.7.:ί Μη/ανιχοϋ.

2. Συνιστωντσι δύο (2) νέαι δέσεις Συμδοόλων Β’ τού 
ΚΙ'.Μ.Ε. έχ τής Τεχνιχής χαΐ Έχαγγελματιχής Έχχγ·.- 
luciuc ειδιχότητος ή μία Γεωχόνου χα! η έτερο Άρχιτε- 
t.tsvo; ή Χημικού Μηχανιχοΰ.

3. Συνιστώνται si εξής νίαι θέτεις Εισηγητών τού 
Κ.Ε.Μ.Ε.:

α) Δύο (2) έχ τής Δημοτικής Έιχχαιδεύσκως, ές ων μία 
(1) μετ ει’διχεύσεως εις τήν χροσχολιχήν αγωγήν χαί μία 
1 I ι μετ είδιχευσεως εις .την ειδικήν αγωγήν.

γΤΓ Άϋο Τ2Γ) ·τΛ"·;ήίΎ έχνιχης χαι Έζαγγελματιχή; Έ/.- 
χ.-ρεϋτεως είϊιχότητος ’Ιατρού χα! Οίχονοιεολόγου.

γ· Μία ίΐ) ξένης φιλολογίας έχ τής Μέσης ή τής Τ·- 
γνιχής χα! 'βταγγελματ'χής Έχχαιίεύσεως.

'.) Πέντε (5) έχ τών ειδικοτήτων σχολικού έζαγγε νμκτι- 
κού χρ οσανατολισμού, δοχιμασιών (σίστς) χα! μετρηατυν, 
έχζαιδευτιχής τηλεοράσεως, σχεδιασμού αναλυτικών προ
γραμμάτων, χρογραμμαχισμού τής Έχοαιδεύσεως, άξιολογή- 
σεως έχζαιδευτιχής χολιτιχής, έργαστηριαχού εξοπλισμού.

4. Ώς ζροσόντα διορισμού εις τάς διά τού έδαφίου I' τής 
χαρ. 3 τού χαρόντος άρδρου συνιστωμένας -δέσεις ορίζονται 
τά ζροδλεχόμενα ύχό τού εδαφίου ϊ' τής χαρ. 2 τού άρδραυ 
7 τού Ν. 186/1975. ώς.χαί χτυχίον Ανώτατης Σχολής χαΐ 
χε-ηαϊτής χραγματιχή υπηρεσία »ίς φορείς σχεριζημέννυς μέ 
το ά"τ;χείμενον εχάστης , ειδιχότητος.

5. ΔΓ άχοφασΐων ςοΰ;'Τ^ομργού’’Ρύδνιχής Παιδείας χαί 
θρησχευμάτων, έχδιδομένων μετά γνώμην τού Τμήματος Γε- 
νιχού Προγραμματισμού χβί Συντονισμού τού Κ.Ε.Μ.Ε.. δυ- 
ναται νά άχοσροώνται χαρά τιρ Κ.Ε.Μ.Ε. ςχϊοΐίεοτίχοι όλων 
των Κλάδων χα! μισδολογιχών κλιμακίων τής Γενιχής χα: 
Τεχνιχής χα·! Έχαγγελματιχής Έ/.ζαιδεύσεως όλων ιών 
6αδμίδων, ίχοντες τίτλον μεταχτυχιαχών σχουδών, οί όποιοι 
λα όοηδούν εις τήν χροχαρασχεοήν των εισηγήσεων έχ! των 
ζρογραμμ,άτων χ=; τής χρώεως τών διδαχτιχών 6ι6λίων.

’Αμδρον 3.

1. Αι χατά τήν έναρξtv ισχύος τού χαρόντος νόμου υφι
στάμενα: χεναΐ δέσεις Συμόούλων Α' τού Κ.ΙΊΜ.Ε.,.ώς χαί 
η οι αυτού συνιστωμένη, χληρούνται χατά τήν χρώτην «φαρ- 
μογήν του χαρόντος, διά Ή. Διαταγμάτων έχδιδομένων ζρο- 
τάσει τού Τχουργού Έδνιχής Παιδείας χα! Θρησχευμσχων, 
μετ άχόφασιν τού Ύχουργιχοϋ Συμβουλίου, ένεργούντος ώς 
οργάνου έχιλογής τών ύχοήπηφίων, έχδιδομίνην είσηγήσε: τοϋ 
αυτού Τχουργού.

2. ’Εν τέλιι τού άρδρου 10 τού Ν. 186/1975 χροστίδ<·ν- 
ται χαράγραφο: 11 χα! 12 έχοοσαι ώς εξής:

all. Εις χάσαν χερίχ-τωσιν γνωμοίοτήσεως, τό Κ.Ε.Μ.Ε 
υχοχρεούται νά άχαντήση εντός 45 ήμερων άχό τής εις αύτο 
χεριελεόσεως τού σχετικού ερωτήματος, άλλως ή όχ-δοσις 
της σχετικής χράςεως γίνεται όνοι γνωμοδοτήσπώς του».

«12. Έχαστος τών Σομδούλων Α’ χβ! Β' ύτχτχ-ρεούτα: 
να μετέχη εις τάς συνεδριάσεις τής Όλομελείας χαΐ ενός ή 
δυο εχ τών Τμημάτων αυτού, χατά τά οριζόμενα δι’ άχοφά- 
σεων τού Προέδρου τού Κ.Ε.Μ.Ε.».

3. Τχό τήν έχιφύλαξιν τής διά τού χαρόντος χροστίώεί- 
σης χαρ. 6 τού άρδρου 4 τού Ν. 186/1975, αί χερί άχαρ- 
τιας διατάξεις αύτού διατηρούνται.

Άρδρον 4.

1. Ή χαράγρ. 2 τού άρδρου 5 τού Ν. 186/19Τ5 άτντιχ>δί-

στατα: ώς έξής:

«2. Διά την χατάληψιν δεσεως Συμόοόλου Α' αχαιτοϋνται 
τά ώς έχετχι χροσοντα:

α) Δια τάς δόσεις τών χροερ'/ομενων έχ τής Μέσης ’Εχ- 
χαιοεύτεως, α») Πτυγίον Ανώτατης Σχολής τής ημεδαχής 
ή. ισότιμον χτυγίον άμοταγούς Σχολής τής άλλοδοπτής, 
δωϊΐχαετής τουλάχιστον λίαν ευδόχιμος χραγματιχη εχχαι- 
οευτιχη ύχηρεσια χληρους sxar/ολήσιως εις Σχολεία Μέσης 
Εχταιδ εύτεως. γγ) διόχχτοριχόν δίχλωμο τής ήμεδοττής 

*'"ττοίχου είδιχότητος ή έχ! ·δεμάτων σχετιζεμενων ■^ός την 
Π αιόεναν αυαε μετΟΓΓτυ'/'.χχα: σχουδαι η έχιστηιαονιχαΐ ίρινναα 
εις τήν άλλοδαττ , ΐεοντυις αχοόειχνυόμεναι, ή !:ό- 
τεμον διδαχτοριχόν δίχ/αυμα τής άλλοδστχής άντκττοίχου εϊδι-
7.ότη;οc ή έχ! δεμάτων σχετιζομίνων χρός τήν Παιδείαν

ί) Διά τάς δέσεις τώ-, χροερχομένων έχ τής Δτμοτιχής 
ΕχχαιδευΓεως, αχ) Πτυχίον Π αιδαγωγιχής Άχαδημίας, 

ίρ.) Πτυχιον μετεχααιδεύσεως έν ημαδαχφ Πανειχιστηιίιμ 
ή τμ Διδασχαλείω Δημοτιχής Έχχαιδεϋσεως ή χτυχίον μιάς 
των χαδηγητιχων σχολών, Φιχοσοφιχής η έήεολογιχής ή Φυ- 
τίχυμαδηματιχής Π ανεχιστημίου τής ημεδαχής ή ίσόντιμον 
ατυχίαν όμοταγοϋς σχολής τής άλλοδαχής, γγ) δωδεχαετης 
τούλάχ.ττον α:~< εύδάχιμος χραγματιχή εχχαιδουτεχή ύχηρε-

α r/.ήρο^ς άαασ/ολησεως εις σχολεία, ές ής οχταετής εις 
ιχεοτιχά σχον-εία, δδ) δεδιχτοριχον δίχλωμα τής ήμεδαχής 
:ί -δεμάτων σχετιζομενευν χρες τήν ΙΙαΌϋΟν, ν.αι »:τι- 
τοχιαχα! βχουδαί ει; -.ο έξωτεριχόν ·. ε’.αιτυγε.αι -.-.v 
ανεχισττμιαχού τ· μεταχτυχιαν,ών ιτουοων ·.·. ι:ντι·

αμ» διδαχτοριχον δίχχωμα τής άλλοδαχής έχ! δεμάτιον σχι- 
ιζομενων χρός Την Ιίαιδειαν.

γ] Διά τας δέσεις τώ/ χροερχομένων έιχ τής τεχνεχής χι! 
Εχαγγελματιχής ’Ειχχαιδεύσεως, αα) χτυχίον Άνιστάτη; 
Σχολής τής ημεδαπής ή ισότιμον χτυχίον ομοταγούς σχοχής 
τής άλλοδαχτ,ς, χενταετής τοόλάχεστον λίαν εύδότχιμος 
χραγματιχή έχχαιδευτιχη ύχηρεσία χλήρχευς άχασχολήσεως 
εις τήν ΈχαγγεΛματ-.χήν η Τεχνίτην έ·/.χαίδευΡ'ν ν.αι ·~ι 
ίι-.αχτοριχόν δίχλωμα τής ημεδαπής χαί μεταχτυχιζχα! σχον- 
σα! ή έχι-στημονιχι! ίρευ/αι εις το εξωτεριχον οεοντως αχ'/- 
ίεπενυόμεναι ή ίσότιασ·/ δΊία/.τοριχον cix/.ωμα τής ϊλ'λ:οχ;,;.

δ) Αιά τήν δέσιν τού Οίχονομολόγου αα) χτυχίον ’Ανώτα
της Οίχο-νομιχής Σχολής, 66) χενταετής τουλάχιστον λίαν 
εύδόχιμος χραγματιχή ύχηρεσία χληρους αχασχολησεως εις 
τη-, εχχαίδευσιν ή τό Δημόσιον η Κέντρα Ερευνών, γγ) διίσ- 
χτοριχόν δίχλωμα τής ήμεδαχής έχ: δεμάτων Προγραμματι
σμού χα! μεταχτυχιαχαί σχοοόαι εις τό έχωτεοιχον εχι δεμά
των προγραμματισμού ;;ο/τω; άχοοδϊΐ/.νυόμΐνα·. η ισότιμόν -ι- 
δαχτορ-σχώ/ δίχ/ωμυα τής ανυ.οάαχής.

>) Διά τήν δέσιν τού Κοινωνιολόγου αα) χτυχίον Κοινα- 
νιολογιας ή Ψυχολογίας ’Ανώτατου ’Ειχχαιδευτιχοϋ Ίδρυμα 
τος, tc) πενταετής τουλάχιστον χραγματιχή ύχηρεσία χληρους 
ή μεριχής άχασχολήσεως εις τήν 'Εχχαίδευσιν ή τό Δημόσιόν 
ή Κέντρα ’Ερευνών χα! γγ) διδαχτοριχόν δίχλωμα τής ήμε- 
ϊσχ-ής χαε! μεταχτυχιαχα- σχ.-να! εις το έξωτεριχόν δεονσως 
βχιβδεο-χν-υόμε-ναι ή ίιότ.μο/ διδαχτοριχόν δίχ/.ωμα της α/./.'.- 
δνεποής.

<γγ) Δυά χοόσβς τάς -δέτεις: αα) άξ:ο/α/ρο: έχισττμσ/ιν.α: 
έργασίαι σχετιχα! χρός τήν ειδιχότητα ή δέματα τής έχχαι- 
δεύσεως, Δτ}χοσιευδνΐσαι £6} ήλεχια οόχι ανώτερα τ.υν μυ 
ετών, γγ) τά ύχό τών έν.ασσ-.τε ίσχχυσων δΐ'Γτάαε<··ν Τ'., οχα/·- 
λη/.ιχοϋ χώδιχος οριζόμενα λοιχά χροσοντα.

2. Ή χαρ. 2 τού βράσου () τού Ν. ί86/Ι9(·) αντΐ7.3υ'.στα· 
ται ώς έξής:

u2. Δι-ά τήν χατάύ.η)ιν δεσεως Σαχόουλου Β άχαιτουντ.'· 
τά ώς έχεται χροσόντα:

α) Διά τάς δέσεις τών χροερχομένων έχ τής Μέσης Έχ- 
χαιδεύσεως αα) χτυχίον ’Ανώτατης Σχολής τής ήμεδαχής η 
ισότιμον χτυχίον ομοταγούς Σχολής τής άλλοδαχής αντιστοι- 
χοο είδεχόπητος. 06) δεν.αετής τουλάχιστον έ.ιαν ευδόχιμος 
χραγματιχή έχχαιδευτιχή ύχηρεσία χληρους άχασχολήσεως εις
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σχυλεία Μέσης Έχχαιδχύσχως.

ί) Διά τάς Δ«εις τών χροιρχομένων έχ τής Δημοτικής 
Έχχαιδίύσεως τα) χτυχίογ Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, 66) 
πτυχίον μ*τ«.·χπο*ι£χυσεως ίν τιμ Π ανχχιατςρΰφ τ τώ Διδβ- 
σχαλείω Δημοτικής Έαχαιδεύσεως ή ττυχίον μιάς τώ» ΚαΔη- 
γητιχών Σχολών Φιλοσοφικής, ή ΦυσιχομαΔηματιχής ή θιο- 
λσγιχής Π οσ/ί.ΌσΓΓφ.ίκί, γγ) δεκαετής τουλάχιστον λίαν χυ- 
ίόχιμος έχχαιίευτιχή χραγματιχή ύχηρεσία ιίς σχολεία Δη
μοτικής ’Βχχαιδεύσιως.

γ) Διβ τάς Δεσεις τών χροερχομένων έχ τής Τεχνικής ή 
’Εοοχγγιίλμβτβκής Έκπαιέεύσεως αα) χταχίον ’ΑίΛυτάτης Σχο
λής τής ήμεδαχής ή ισότιμον ττυχίον όμοταγούς Σχολής τής 
αλλοδαπής, αντίστοιχοι; είδικέτητος, 6ί) τετραετής τούλάχι- 
ττον λίαν ευδόκιμος εκπαιδευτική υπηρεσία είςτήτν Έχαγγελ- 
υατικήν ή Τεχνικήν Έκχαίδευσιν.

ί) Διά την Δέσιν του Γυμναστοϋ αι) ττυχίον ’ΒΔνικής 
Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής ή ισότιμον ττυχίον όμοτβ- 
γβός (Σχάλιής τής ίλλοόαττής, £-6) δεκαετής τούλβχισ-ΚΛ λίαν 
ευδόκιμος πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία πλήρους άίτβ- 
σχολήσεως.

ε) Διά τάς νέσεις τών Οικονομολόγων αα) ττυχίον ’Ανώ
τατης Ούχονομεχή; Σχολής, όό) τετραετής τοάλαχιστόν λίαν 
ευδόκιμος πραγματική υπηρεσία κλήρους άχασχολήσεως εις 
τήν ’Εκπαίδευσιν ή το Δημόσιον ή Κέντρα ’Ερευνών.

τ:) Διά τάς Δεσιις τ ϊ»ν Κοινωνιο/.όγων σα) τιτυχίεν Ι\ οι
κολογίας ή Ψυχολογίας ’Ανώτατου 'Εκπαιδευτικού ’Ιδρύ
ματος χαί 66) τετρεετ.;; τουλάχιστον πραγματική νπτφισιι 
ύή:;.·; ή μερικής άχασχολήσεως εις τήν έκχ*ίδι>3ΐν ή τό 
άψάχον ή Κεντρί Έαιινών.

Διά χάοας τάς δέσεις: αα) διδακτορικόν δίπλωμα τής 
ηχίαχής χαί μεταττυχιαχΛ σχαεδα! ή επιστημονικά! ΐριυνσι 
εΐ; το έήωτερικέ» δεόντως άτοόε'.χνυόμεναι ή ίσότυον διεα- 
ετοριχόν άτελωμχ τή; άλλοδ εχής, ΪΙ) «τιτλογοι έτειστη- 
ρετααί «ργααέιη σχετιν.αι τρος τά Δέματα τής έκτταιδεύσεως 
ή τής ειδικότητας υηα.κπευΔεϊσ*·., γγ) ηλικία ούχι άνιώτερα 
ιώ> 50 ετών, Κ>) τά ύχό τών έκάστοτε όσχυουοών διβταίξετν 
τά υχαλλτμοωϋ κωδικός οριζόμενα ’λοιπά προσόντα»!.

3. Ή rap. 2 τού άρΔραυ 7 τού Ν 186/1975 άντικαΔίστα- 
τ>ι ύς εξής:

•2. Διά τήν χαιτάληήιν Δέσοως' Εΐσηγητοΰ 'άβατταύνοκι τά 
«; ειετσι αροσόντβ:

ι) Διά τάς Δόσεις τών -προερχόμενων έχ τής Μάσης Έχ- 
ιιιόιΰσεως, ττνχίον Άνιωτιότης 2^»λής τής ήαιδαχής ή ίσό· 
τιρ», ττνχίον όμοταγούς Σχολής -ής άλλοϊστής χαί όχταττής 
ruXyjymr/ λίαν ευδόκιμος ττοαγματιχή εκπαιδευτική ότητι- 
τί» έ» τς Μέση "Εκπαιδεύσει.

Ρ) Διά τάς Δέσεις τών προερχόμενων έχ τής Δημοτιχής 
Έχοαιδεάσεως ττνχίον Π αιδαγωγιχής Ά-χαόημίας χαι χτυ- 
χίο; μετεχταώεόσεως έν τήι Π ανετυτημίω ή τώ ΔΛβτχαλείι·» 
Δησβτεχής Έλκατόεύσεως ώς καί όχταττής τουλάχιστον 
tin ιϋίσχιμο; αρσγμοττιχή ·έχχαχ6ευτιχή ύχηρεσία έν τή Δη- 
<·.τ:χή Έχχαιϊεόσε·..

·;) Διά τάις Δέσεις τών χροχρχομένων έχ τής Τεχνιχής ή 
Έιτσγτχλμπεττχ'ής Έχχανϊεύσχως, ττνχίον 'Ανώτατης II Άν- 
τεχνιχής ή Π σνεχισττ,μιαχής Σχολής τής τ>υΛ6ατής ή ίσό- 
τ:το> Γτνχίον όμοττγούς 2)χολής τής άλλοίατής άντιστοί- 
jyj είδιχάτητος χβϊ τριετής τοόλάχιστον Χίαν εύίόχ.μιας ί>- 
τσιδεντική ύχηρεσία χλήρονς ή μερικής άταοχολήσεω; εις 
τήν έταγγελματικήν τι τεχντκήν έχταίίενσιν.

5) Δι’ άτάτας τάς Δέσχις;
στ) Διδαχτοριχόν ίίτλωμα τής ήμείατής χαι μεταττνχιο- 

ιΐ! Txvuia! ή άχιατημενιχΛΐ ίσεετναι εις τό εξωτερικόν ϊεόν- 
:u; άτοόειχννΰμεναι ή ισότιμον ίιόαχτοριχόν 3ίχλωμσ τής 
έλλοίαχής.

66) 'Ηλσχία ονχί ανάστερα τών τεασβράχοττα χέντε (45; 
ετών.

γν) Τά ,ύτο τών έχβστοτε Ιαγνονσών ϊιατάξοων τού 'Τ· 
χαλληλεκαϋ Κώίχχος όριζόμκνα λοετά τροοόνταιι.

Άράρον U.

1. Ίόιωτιχοί Έχχαιίεντιχοί όλων τών ειδικοτήτων, εχον-
τες έργασΔή εκύ τετραιοτίαν τοό/Δτ/ιστον εις Ιδιωτικά: Μέ- 
σας ή Κατωτέρας Τ·-/νικας ή Ε·χαγγε/^.2τιχας Σχο/.ας χα· 
άοαασχολητΔέντίς εις αύτας έτί lttupov τοό/.7χ·.;τμ, εόδομρ- 
διαίως, κατά τήν ίιάρχειαν ενός έν. τών σχολικών ετών 
tUTJ—78 ή 1978—79. τυχόν άχοχωρρυντες :/. τών Σχο- 
/.ών τούτων, λόγω άπολύοεως ή κσταργήσεως τών Σχολών, 
σροοκαμόανοντατ, κατόχιν αίτήσεώς των. ui όσέιχε·. τόν 
όχχίεν εχκυν χί- σχολικός τής Μετη; Λημοτίατ
Τεχνιχής χαί Έκαγγ;λματικής Έχχαιέεύσεως έχΐ σχέσει ερ
γασίας ιδιωτικού ίικαίοο αορίστου χρόνου τρό; -λήοωσιν 
υφισταμένων αναγκών καταρτιζόμενης σχετικής συχίάτεω: 
μεταξύ τούτων καί τοϋ Ύχομργοϋ ’ΕΔνικής Παιδείας χαί 
Θρησκευμάτων.

Ούτοι τοχοόετοϋντα: ί:' άχοφάσεων τοϋ 'νχουργοϋ Ίνύν- 
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων εις δημόσια σχολεία, λει- 
τουργοϋντα εκτός τών νομών ’Αττικής καί βεσσαλοννη: 
διά μίαν τριετίαν τουλάχιστον.

Τά τής ϋ.ττ,ρεσιακής καταστάσεως. τής έξελίξεως κ- 
τών. τής μεταΔέσνεως κ.αί τα τών αρμοδίων Ιατμετ;οω- 
Συμέουλίων ρυ-Δμίζοντα: δι' άκοφάσεων του 1 Γκουργου ί 
•Δνικής Ιίαιοείας και θρησκευμάτων. Ί1 εφεξής εξε/.·:·; 
•τούτων έν χάση χεριχτώσει δεν δυναται να εινα: ευνοιν.ωτιρ; 
τής έζε/«,:ζίωζ των* όνων των, των ό*.05!3 >ςντω> ί.ι'·

χ,ανονιχην σειράν.
Ούτοι δεν δύνανται να ασκουν καί^ήχοντα διευθυντών σχολείων.
2. Αι διατάξεις της κροηγουμέυης παραγράφου εφαρμόζονται και 

επί ιδιοκτητών καταργουμένων σχολικών μονάδων Ιδιωτική; Μέσης 
Τεχνικής και ίϋπαγγελματική; Εϋκπαιδεόσεως κεκτημένων τα προ
σόντα του διορισμού.

ΝΟΜΟΣ 4371
τη; 13/20 Αυγ. 1929

Περί τροποποιήσεω; σομπληρώσεω; και κυρώσεω; των Ν.Δ. τη; 
9 Λεκ. 1925 «περί ενιαία; οργανώσεω; και διοικήσεω; της σωματι
κή; αγωγή;» και τη; 20 Σεπτ. 1926 «περί οργανώσεω; τη; σωματι
κή; αγωγή; και περί οργανώσεω; τη; σωματική; και τη; στρατιωτι
κή; προπαιδεύσεως». καθώς και τη; λοιπή; ισχυοόση; γυμαστική; 
νομοθεσία; ως ετροποποιήθη».

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Γ.

Πόροι τη; Σωματικής Αγωγή;.

Αρθρο 7.

ί. Πλην των ετησίως αναγραφόμενων πιστώσεων εν τω ειδικώ 
προυπο/.ογισμώ του Υπουργείου τη; Παιδεία; δια την μισθοδοσίαν 
του γυμναστικού προσωπικού, διατίθεται προσέτι δια τα; γενικά; 
ανάτχα; τη; σωματική; αγωγή; και ποσοστόν (4.5Γ> > επ: των ει
σπράξεων εκ του αντιτίμου του κοινού γραμματοσήμου παρακ.ρατού- 
μενον υπό των ταμιών και κατατιθεαενον υπ" αυτών απ' ευθεία; ει; 
την Αγροτικήν ή άλλην Τ ράπιζαν τη; Ελλάόο; εντοκω; δια την διά- 
θεσιν του Υπουργείου Παιδεία; και θρησκευμάτων. Το ποσοστόν 
τούτο, ει; το οποίον προστίθεται και πάσα τυχόν δωρεά ή κλησοδό- 
τημα προ; το Δημόσιον υπέρ τη; σωματική; αγωγή;, των οποίων ο 
διαθέτη; δεν εχει καθορίσει απηκριμωμένον σκοπόν, αποτελεί το κε- 
φάλαιον «εθνική; σωματική; αγωγή;”

Το άρθρο 7 τίθεται οπω; τροποποιήθηκε με το αρθε. 47 Ν. 
5620 1932.

ΝΟΜΟΣ ΓΥΛΗ'
τη; 27 Νοεμ.'5 Δ εκ. 1909

Περί τροποποιήσεω; και συμπληρώσεω; του BXK.V Νομού πιε; γυ
μναστική; κλπ.

Άρθρο 1.

(Κατηργήθη υπό του Νόμ. 1406 ! 9 18).
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- -ων ενδεικτικών ποοαγωγης από τάςεως εις σαίιν των μαθητών 
ν ότιεοτεκών σχολείων αμφοτερων των μύλων επιτίθεται ενσημον

• Λ.χον ιαΞία; 50 λεπτώνι. Τα ε'.ττεαττοαενα εκ των ενσήμων του- 
-οτα κατατίθενται εν τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος εντοχως

- -ον τίτλον «κεπάλαιον σχολικής γυμναστικής και σκοποβολής» 
. . ίγ.3,με/,ί; -ροε ίόρυσιν των γυμναστηρίων xat σκοπευτηρίων

. jV -y,,λείων του Κράτους συντήρησιν αυτών και προμήθειαν των of 
αυτά αναγκαίων υ/,ικών.

Αρθρο 2.
αντιττοιγω ποος τούτο βαθμώ. ΙΙερι της αντισ εοιχίοις -ων ίάαθμων 
εφαρμογήν έ'/ουσιν αι διατάζεις του άρθρου 38 του \.Δ. 3379 1955.

3. Η μεταταέις αυτή ενεργείται of αποσασεως του Προέδρου της 
Κυμερνήσεως μετά ^ωμην των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 
Εν πεοιπτωσει διασωνιας μεταςύ πλειόνων Συμβουλίων αποφαινεται 
το \ΣΔΥ.

3. Ο χρονος υπηρεσίας των μετατασσόμενων ο διανυθεις εις την εζ 
ης η μεταταέις θέσιν λογίζεται ως διανυθεις εις την νέαν των θεσιν δια 
πασαν περιπτωσιν.

4. Μετάταςις υπαλλήλων εχόντων βαθμόν ανωτερον του 3ου όεν 
επιτεεπεται

ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
on' αριθ. 646 της 24/27 Αιιγ. 1970 (ΦΕΚ A 175)

ΙΙεει αετονομασιας του Κεφαλαίου Σχολικής Γυμναστικής και 
Σκοπομολίας και κρατικής επιχορηγησεως τούτου.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 749/1970

Περί διδακτικών βιβλίων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Άρθρο 1.

j, I) παεα τη Τραπέζη της Ελλάδος τηρούμενος ειδικός λογαρια- 
ευνε υπό τον τίτλον «Κεσαλαιον Σχολικής Γυμναστικής και Σκοπο
ί νλ-.ας» μετονομάζεται απο της ισχύος του παρόντος, εις «Κεφάλαιον 
Σχολικής Γυμναστικής και Σχολικού Αθλητισμού».

3. Εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Ηστ σκευαάτων. εγγράφεται κατ' έτος ανάλογος πίστωαις, 6ι’ επιχο- 
εηνησιν του Κεφαλαίου Σχολικής Γυμναστικής και Αθλητισμού και 
διατίθεται αποκλειστικούς δια τας ανάγκας της Σωματικής Αγωγής.

3. Ειδικώς, δια το οικονομικόν έτος 1970, η υπό της προηγουμέ- 
νηε παεαγρασου του παρόντος προμλεπομένη πίστωσις εγγράφεται 
ειε το οικείον μέσος του προϋπολογισμού του Υπουργείου κατά μετα- 
σοεάν εκ του υπό κατανομήν κονδυλίου του προμλεπομένου υπ' αυ- 
του δια την εφαρμογήν νέων προγραμμάτων.

Αρθρο 2.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφη
μερίδα της Κυμερνήσεως.

ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ
υπ’ αριθ. 1359 της 26/29 Νομ 1949

ΙΙερι της επαναληπτικής διδασκαλίας πέραν των κεκανονισμένων 
ωρών διδασκαλίας εκπαιδευτικών λειτουργών.

Άρθρον 1.

2. Η κατ' οίκον διδασκαλία υπό των εν ενεργεία εκπαιδευτικών 
/.ειτουργών απαγορεύεται. Εις τους παραβάτας των ως άνω διατά
σεων επιβάλλεται ως ποινή η υποχρεωτική μετάθεσίς των, ιδία υπαι- 
τιοτητι και ιδίαις δαπάναις. καταργουμένης πασης άλλης διατάςεως. 
1) ούτω μετατιθέμενος αν δεν μεταβή εις την έδραν του εντός προθε
σμίας ουχί ανωτέρας των είκοσι ημερών από της κοινοποιήσεως του 
έγγραφου της μεταθέσεως εισάγεται προς απόλυσιν εις το αρμόδιον 
υπηρεσιακόν Συμμούλιον.

Ν.Δ. 4320/1963

Ν.Δ. 4320. Περί κυρώσεως της υπ" αριθ. 142/14.11.1962 πράςεως 
του Υπουργικού Συμβουλίου «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων 
εις την συγγραφήν, κσισιν και εκδοσιν διδακτικών βιβλίων κλπ»

' Α ρθρο 11.

1. Δημόσιοι υπάλληλοι ετέρων Υπουργείων ή υπάλληλοι Νομι
κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εφ' όσον κέκτηνται τα κατά τας 
κειμένας διατάζεις ειδικά τυπικά προσόντα προς διορισμόν ως καθη- 
γητών των μαθηματικών, φυσ.κών χημείας και ςένων γλωσσών εις 
σα δημόσια γυμνάσια του Κράτους και ευδόκιμου υπηρεσίαν εν τη εν 
τη υπηρετούσι θέσει, δύνανται να μετατάσσωνται τη αιτήσει των εις 
το κλάδον της Μέσης Εκπαιδεύσεως αρμοδιότητος του Υπουργείου 
Εθνικής I Ιαιδειας και θρησκευμάτων προς πλήρωσιν κενών θέσεων 
καθηγητών μιας των ανωτέρω ειδικοτήτων επί τω ον κατέχουσι ή

Π ρετασει του Ημετερου Ί πουργικοΰ Συμίσυλίου, άπεφασί- 
σαμεν καί διατάσσομεν :

Άρόρον 1.

Διδακτικά ίιίλια.
Διδακ.τ./.α θισλία. σιά τήν εφαρμογήν του παρόντος, είναι 

πάντα τά εις τά σχολεία Δημοτικής καί Μέσης Ίύκπαιδεύσεως 
χεησιμοποιούμενα ύπό των μαθητών κατά τήν διδασκαλίαν τών 
μαδημάτων, κύρια καί 6οη·3ητικά. εγκεκριμένα κατά τήν ϋπό 
τών διατάσεων τού παρόντος προδλέπομένην διαδικασίαν.

"Ap-Spov 2.

Συγγραφή διδακτικών διδλίων.
1. Διά τήν συγ/ραφήν έκαστου διδακτικού διδλίου προκη- 

ρυ-vi.aι διαγωνισμός δί άποφασεως του Γβ πουργου ίνύν.'/.ής 
Π αιοείας καί θρησκευμάτων, δημοσιευόμενης διά τής Έφη- 
μορι-σ.» * ή, Κυδερνήσεως και εις τουλάχιστον δια δυο των έν

*272 περιπτωσιν διδλίου, υπο τριμελούς επιτρο- 
πης εσ ειεικών. εκπαιεευτικών ή μή. συγκροτούμενης of άπο- 
φάσεως του Υπουργου Έ-ύνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων.

2. Ιί κατά τήν προηγούμενη·/ παράγραφον προκήουςις περι- 
καμέ^νε; το ά-κριδες περίγραμμα, εντός τού όποιου οφείλουν νά 
-?γαάνουν σί μετέχοντες του διαγωνισμού συγγραοείς διά τήν 

Ιυίοικώτερον ή προκήρυαις περιλαμδάνει 
*α άκόλουύα δασικά στοιχεία τής δομής αυτού:

aV Ίον σκοπόν τού όιόλίου, όστις προσδιοοίζεται εκ 
ειβ άναλυτικώ προγράμματι σκοπού τού μα·5τκατος έκ

του εν 
ν», — λ τού ει-

-&υς τού t-.όλίου, καί έκ τής τάςεως δι’ ήν τούτο προορίζεται.
6) Τήν ύλην τού σιδλιου, ήτις -δά στηρίζεται εις τό ίσχΰον 

Αναλυτικόν πρόγραμμα.

, Τ) Την σύμμετρον οιάταςιν τής ύλης εις μέρη, κεφάλαια, 
‘Ότητας, παραγράφους, κατ’ αντιστοιχίαν πρός τό ώρολόγιον 
-Γόγραμμα τού μαύήματος και τήν αφομοιωτικήν ικανότητα 
των μα-ύητών. ώ; καί κατά προσαρμογήν πρός τάς έκ τού εί- 

του διδλίου έπιεαλλομένας απαιτήσεις.
-) Τήν οιαγραμματικήν άνάπτυφιν τού περιεχομένου κατά 

• ρύπον ώστε νά προοάλ/.ωνται προς taniooutv τά κύρια καί 
ν···ιιώδη. τά όποια πρέπει νά κατέχη ό μ'α-υητής, τά δέ δευτε- 
ρεύοντα καί επουσιώδη νά παρουσιάζωνται ύπό μορφήν ένημι- 
ρώσεως.

ε) Τήν γλωσσικήν μορφήν σοϋ διδλίου, προσδιοριζόμενη·/ γε
νικώς μεν έκ τής ίσχυούσης νομοθεσίας, είδικώτερον δέ έκ του 
είδους τού διδλίου καί τής γλωσσικής στάύμης τών μαύητώ-, 
δι’ οΰς τούτο προορίζεται. Ή επιστημονική ορολογία κα! άκρι- 
δολογια, ή σαφήνεια, ή δραχυλογία, ή όρ-ίοέπεια, προκειμενου 
δε περί άναγ/ωσσικων τού Δημοτικού σχολείου και νεοελλη
νικών αναγνωσμάτων τού Γυμνασίου καί ή καλλιέπεια, απο
τελούν δασικούς τηρητέους όρους.
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στ) Τήν εικσνογρ αοησιν.τοΰ ίιίλίου έν συσχετισμώ πρός τό 

περιεχόμενον Χ3! τήν έπιίαλλομένην καλλιτεχνικήν έμφάνισιν 
χυτού.

ζ) Τάς ψυχολογικά; και παιίαγωγικάς απαιτήσεις έν r/ί
σε: πρός τά ϊιαφέροντα χαί τήν εϊσοεκτιχήν-έχανότητα τών 
μαίητών, ΕΓ οΰ; προορίζεται έκαστον *έιίλ;ο'/.

η) Συμπληρωματικούς όρους, έπιίαλλομένους έχ τής ΐίιο- 
τυπίας έκαστου ίιίλίου.

-S) Τούς τυπικούς όρους, ήτο: προδεσμίχ/ όποίολής, έχτι
σα ίιίλίου (άριδμός τυπογραφικών φύλλων, άρ ιδμός στίχων 
έκ.άστης σελίϊος, άριδμος Ειαστημάτων έκαστου στίχοι), έκτα- 
σ:ν εικονογραφήσου; καί άριδμόν αντιτύπων.

t) Διά τά αναγνωστικά τοΰ Δημοτικού Σχολείου, αντί τής 
κατά τό άνωτέρω έίάφιον β' ύλης τοΰ ίιίλίου, καδορίζοντα: 
έπχ/.ριό ώ ς α! περιοχαί τοΰ φυσικού, οικογενειακού. κοινωνικού, 
δρησκευτικοΰ, έδνικοΰ καί πολιτειακού περιοάλλοντος, έχ τών 
οποίων Εέον νά έμχνέετα: καί χ/τλή τήν ύλην τοό ίιίλίου· ό 
oo77raTl“i· 'Ορίζεται ωσαύτως ότ: si’ έκάστην ένότητσ ανα
γνώσματος Είον νά παρέχωνται ασκήσεις γλωσσικής κα! ερμη
νευτικής έπεςεργασίας τής ένότητος.

3. Ή περί προκηρυξεως απόφασις Εέον νά Ειαλαμίάντ, πεσί 
των κατα το άρδρον 5 οραίείων κα! έπάδλων, τών π^οδεσμιών 
υποίολής ύχέ τών συγγραφέων τών ίιίλίων των και κρίσεω; 
αυτών. ώς κ.αί πάσαν άλλην χναγκαίαν λεπτομέρειαν.

4. Έν ή περιπτώσει ό προκηρυχδείς Εΐίγωνισμός δεν ήδε- 
λεν αποσώσει ικανοποιητικά άχοτελέσματα. κατά τήν χρίσιν 
τής οικείας έπιτροτπής έχ τών κατά τά; οιοτάςεις τού 'χα- 
ρόντος επιτροπών κρίσεως. Εύνατα: νά άνατίδεται ή συγγρα
φή Ειίακτιχοϋ ίιίλίου εις ένα ή χλείονας συγγραφείς άνεγνω- 
ριφμένου κύρους, χυευ Ειαγωνισμοΰ, Ε:’ άχοφάσεως τοΰ 'Τπουρ- 
γοΰ, ίάσει τών έν”τή προκηρύξει όρων συγγραφής.

«β· Μέχρι της 30ής Ιουν. ) 977 και εφ’ όσον η συγγραφή διδακτι
κού τίνος βιβλίου κρίνεται εχείγουσα δύναται αυτή, κατόπιν αχοφά- 
σεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδιδομέ- 
νης μετά γνώμην του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μ ελετών και Επιμοο- 
οώσεως, να ανατίθεται αχ’ ευθείας και άνευ διαγωνισμού εις ένα ή 
χλείονας συγγραφείς ανεγνωρισμένου κύρους ή εις ομάδα εκπαιδευ
τικών εχι τούτω αχοσπωμένων κατά κυρίαν αχασχόλησιν».

Το ανωτέρω εδασ. β’ προσετέθη δια τηε χαρ. 2, του άρθρ. 80 Νόμ. 
309Η976.

5. Οι έπιδυμοΰντες νά μετάσχουν τοΰ Ειαγωνισμοΰ συγγρα
φείς κ.αί ο! ΕΓ άναδέσεως άναλχμδάνοντες τήν συγγρσφ..·- 
θάλλουν τά όσγα_ αυτών εντός τής τασσόμενης χρο--·εσμισς, 
οΰσης ανατρεπτικής, εις το Μ χουργείον Εδνικής Παιοείασ 
καί θρησκευμάτων (Διευδυνσιν Δημοτικής ή Μέσης Εχ-αι- 
οεύσεως.' κατά χεςέχτωσιν, — Τμήμσ -Π ρογράμματος καί Με
λετών— Γραφεϊσν Ειδακτικών ίιίλίων) εις εε αντίτυπα, ί/- 
τυχα ή Εαχτυλογραφημενα, μετά σχετικής αίτήσεως.

Άρδρον 3.
Τχηρεσία ΕιΕαχτικώ* ίιίκ.ων.

1. Διά την ξ-, γενει όισέικστίσν συγγραφής. κσισεως κα: 
ιγκσίσεως τών ΕιΕαχτιχών τιίλίων άρμεειχ. 'Ττττρετια·. εί
ναι α! χασά τώ 'Τχαυργ-ειω Εΰν-.χής Π.α:ϊε:ας ν.α: θετ- 
σχευματων Διευ-ΰύνσεις Δη:ιστ:χής χα: Μέσης Εχχα.εευσεως 
(Τμήμα Πρσγραμ.·..·χΓσς χαί Μεκετών. Γσαφείον σισχχττχ/·>ν 
ίιίλίων ί. κατά χεριχτωσιν ίισλιου.

2. Διά Β. Δ)τ:ς, έκειεομένσυ τή χεετάσει τών ' Γχε-σ-ών 
ΈΔνεχή; Π αιοεία: χαί θεηΓ/.ευματων χα: Οίκονευιχών σρι- 
ξονται τσ τής συστασεει; τ-υν ά’-σγχαισυσω- -ΰετεων ιχται- 
Εευτιχοϋ xpoowxixo-· χρ:ς λε:τ·;υ:γ:χ< τών -ραεειων σι;απτι
κών ίιίλίων τής χρστγσ,μενης χαραγραοου !. εχ: χλεσν τών 
χροίλεχουμνων χιά τσΰ Ν. Δ τε; ύ·>ί :1ϋ.(< ι.χεσ: σργχ^ό- 
σεως τής Γενικής Έχχχ.ίευτιω; ν.α: σ:σιν.ητεος τε^ χσοσω- 
χιχοΰ χυτής»'.

3. Εις τά κατά τ: χάρον αρΰρον γραρεία Ε:σχ/.τ:ν.ιϋν έι- 
ίλίων έρ-;χ/θϋτα: :·. άχσεατεε-ν» τοΰ Υχουργοΰ Γεχεματεια 
έχ Ειοικητικών όχαλλήλων και Εακτο/.σγεαφων της Ινεντρι-

χής Τχηρετίας τεΰ Γχουργεισυ.
’Αρΰρον 4.

Έχιτροχαί κρίσεως.
1. Διά τήν χρίσιν κα! ίγ/.σισιν έκαστου εισακτικοΰ ίιίλίου 

συγκροτείται ΕΓ άχοράσεως τοΰ Ύχουργοΰ Έ-ΰν.χής Π αι- 
ϊείας καί θρησκευμάτων, Έχιτροχή κρίσεω ς. άχοτελουμένη 
έχ τριών έως χέντε (5) εΐσικών Ειά τήν χεείχτωσιν τοΰ £ι- 
ίλίου, έχχαιΕευτικών ή μή, έχ τών όποιων ό εις τουλάχιστον 
λχμίάνεται έχ τών μελών τής ’Επιτροπής συντάξεε-ις τής 
κατά το άρ-ΰρον 2 προκηρυξεως. Διά τής ίοίας Τχοαργιν.ής 
άχοφάσεως ορίζεται ο Προεϊρος τής’ ’Επιτροπής έχ τών με
λών χυτής καί τάσσεται χροΰεομίο περατώοεω; τής κρίσεως.

2. Λί άχοφάίεις τών Επιτροπών κρίσεως λαμίάνονται πα
ρόντων πάντων τών μελών ΕΓ απολύτου πλειονοψηφίας αυτών.

3. Τά μέλη τών ’Επιτροπών κρίσεως. έφ’ όσον είναι έκ- 
, παιϊευτιν.ο: έν ενεργεια, Εύναται νά άχιλλαγοΰν τώό^.υρίων
καΰηκοντων των, εν όλω η έν μεαει. ΕΓ Ύπουο'-ική; άχοοά- 
σεως κ.ατά τον χρόνον τής κρίσεως τών ίιίλίων και Ειά χρο
νικόν ϊιάστημα μέχρ: τριών μηνών.

Αρ-Ρρον Ο.
Βραίεία—Έπα-3λα.

1. ΔΓ έκαστον τών κρινομενων Ειϊαπτικών ίιίλίων ορίζον
ται τρία χρηματικά ίραίεια (πρώτον, Εεύτερον. τρίτον) καί 
Εύο έπαινοι (πρώτος. Εεύτεαος) μετά χρηματικών έπάυλων 
Ειά τής περί προκηρυξεως άχοφάσεως.

2. Τά χρηματικά ίραίεια καί ο! έπαινοι μετά χρηματικού 
έπά-Δλου άπονέμονται εις τούς συγγραφείς τών κρινομενων ό»; 
καλυτέρων πέντε πρώτων ίιίλίων κατά σειράν άσιολογήσεως, 
μή επιτρεπόμενου τοΰ έπιμερισμοΰ αυτών μετασΰ πλειόνων ίι- 
ίλίων.

3. Δέν άπονέμονται ίραίεια καί έπαινοι, έν όλο» ή έν μέρει, 
έφ’ οσον Εεν κρίνουν κατάλληλα αντίστοιχα ίιόλια.

Άρ-δρον 6.
ΔιαΕικασία κρίσεως καί έγχρίσεως.

1. Άμα τή ύποίολή έκαστου ίιίλίου πρός χρίσιν. κατά 
τά'έν παραγράφο» 5 τοΰ άρ-δρου 2 Ειαλαμίχυόμενα. ή άιρμοοία 
υπηρεσία τοΰ 'Υπουργείου σφραγίζει καί μονογραφεί κατά σε- 
λιία παντα .τά ϋποίληδέντα άντίτυπα. συντάσσει σημείωμα 
παρατηρήσεων περί συμμορφο'ισεως ή μή τοΰ συγγραφέως προς 
τους τυπικούς όρους τής προκηρυξεως κ.αί Ειαίιίάζει έπ! άπο- 
Εείξει πάντα τά σχετικά προς τήν έπιτροπήν κρίσεως τό ίρα- 
ούτερον έντός Εέκα πέντε (!5) ήμερων, άφ’ ής περιέλδν, εις 
αυτήν τό ίιίλίον.

2. Ίί έπιτροπή. καλούμενη υπό τοΰ Προέίρου, άποφαίνε- 
ται Ειά πράσ.εως χυτής, έάν πληροΰνται πάσαι α: τυπικ.2: 
προΰπο-δέσεις. ώστε νά Εύνατα: το ίιίλίον νά τεδή ίιπό ούσια- 
στιχήν χρίσιν. Έν καταφατική περιπτώτει, ό Π ρό-εΕρος όριζε: 
ως εισηγητάφ Εύο έκ τών μελών τής Επιτροπής καί Ειαόι- 
ίάζευ εις τούτους πάντα τά σχετικά, πρός μελέτην ν.α: είοή- 
γησιν.

3. Οί είσηγητα: έντος τακτής πρεδεσμιας. όρι,ομένης ΰκό 
τοΰ Προέίσο,. συντστσο-ν και υποίάλλουν προς αυττν άναλυ- 
τικήν κσ·ττκην ίχνεσιν τεε: τής καταλ/.τ/.οτητος τθυ^7. ..ντ- 
μενου ίιίλίου, δεωσουαενου υπο επούιν επιστημονικήν. παιοα- 
γωγιχην, γλωσσικήν, σρχ/ηματτστικήν. C-ί» * -τ·ζ
οταοαι ϊιαφωνία. σιαουπουντα: έν τη ιχνίσι: κεχωρ:σμ-ιω, α 
γνώμαι εκαττου τών εισηγητών. Η <υς ανω εκ-υοσις κα.α- 
τιδεται υπό τοΰ Π εοάΕρου εις τήν οίκειαν Υπηρεσίαν, υπο
τής όποιας κοινοποιείται χύτη έχ! χποοειαε: εί; τον συ·γ.·?7- 
φέα. όστι; Εύνατα: να ΰποίάλη προς την ’Επιτροπήν τας πα
ρατηρήσεις του εντός ανατρεπτική; προδεσμίας Είχα χεντε 
(13) ήμερων άπ; τής κοινοπσιήσεως.

,4. α) Μετά τήν παρίλευσιν τοΰ κατά 
παεάγρασον Εεκαπενύημερου Ει απχ/τας 
ίιίλίον συγγραφείς, ή άρμοϊία υπηρεσία 
δέμα εις τήν Έπιτροπήν πρός τελικήν χο 
λακίάνουσα ΰπ’ όδιν το κείμενον των ΰι;»

τήν προηγββμενην 
τού; ΰποόαλόντας 

εισάγει έκ νεχυ σο 
ίσιν. Ή Επιτροπή, 
/.ίων. τά; έκδέσειε



-ώ. εισηγητών. τας χχρατηρησεις των συγγραφέων. ως χα: 
-~ν άλλο άζαραιτητον, κατά την κρισιν της, στοιχείο·.. άζο- 
--ι.εσαι διά ζλήρως ήτιολογημένης χράξεώς της, οιαλαμδα- 
νς.τη; ν.α: την γνώμην τών τυχόν μειοώηφούντων. ζοίων συγ- 
-.;σρεω·. τά δίίλία είναι κατάλληλα κα: δύνατα: νά έγκρt- 
•icjv καί ζοία εί·. α: ακατάλληλα y.2·. άχορριχτέα. αξιολογεί 
y_2T2 σειράν Τ3 χρινόμενα κατάλληλα καί χροτείνε: τά χροτ- 
τχενττ ϊρ2Ϊϊϊα καί έχα·3λα. ώς y.2t χοϊια. έχ τώ·< όραόευο- 
uivuv ή έζαχ.ουμένων 4ιίλίων δύναται να έκδο-3ούν, ώς έχουν, 
Ο κατόχιν διορθώσεων κ.σί δελσιώσεων, χα; να διατεύού·. εις 
τούς μαύητάς.

£ · Ή Έζιτροχη Χ2τά τήν ώςά.ω εργασίαν ύχοδοηΔεϊτσ: ύχό 
τή; Γραμματεία; τής είχεια; Ύζηρεσίας μερίμνη τού ζρο- 
ιττχμένβν αυτής.

5. Καταργήθηκι αχό την χαρ. 4 του άρβρο'υ 80~του \. 309 1976.

***■ 6. Ή χζόφασι; τού Ύζουργού έφ’ έκαστου κρ·.·3εντος ό:- 
ίλών κοινοχοιείται εις τόν. συγγραφέα εν ζ:ριλήψει_ κατα τά 
ς;ό'τ, 2ντ·η; 7Ύ%Ί.ΐ:ζ ’/.2'. ε”ί 2-OCiirti. μ.-^μ·'Π *τ,; wi/.iis,
Ύ—;ρεσίας. έντές τριάκοντα (30) ημερών άχό τής έκϊόσεως 
αυτή;.

Άρύρεν 7. ------
Είκονογράφησις διδακτικών 6ιδλιων.

ί. Έ/.αττεν τών εγκρινομένων διδακτικών t-ελίων δέον νά 
h~ "* ‘ν 'ΐ «'·κώ= "ροκηρύξει καί τήν κατάλληλον
ότι έζούιν χαϊδευτικήν χα; καλλιτεχνικήν ε.ίκονογράοησιν, c’ 
ήν οφείλουν όπως μεριμνήσουν οί συγγραφείς, ύχοδαλλοντες 
μετά τού κειμένου καί χάντα τα στοιχεία αυτής.

’Τ. ν·'"2 "V εγκρισιν το καλύτερον κείμενον χρος τήν χαλυ- 
τόραν εϊ/.ονογράφηο:ν, ανεξαρτήτως τής χροελεύσεως έκα-
τερεο τούτων., έφ’ όσον ή είκονογράφησις εναρμονίζεται χρό; 
το κείμενον, κα-υοριζούσα αμα τούς δικαιούχους τής άζοζη- 
μιωσεως και τά δικαιώματα έκάστου.

3. Κίς άς χεριχτωσει ή είκονογράφησις ενέχει tap-ύνουσα·. 
ή ίδιάζουσαν σημασίαν, ζρεκηρύσσεται ό διαγωνισμός μόνον 
ε:α την τ-γήρα-.ή. τού ίιδλέου. διά δε τη·, οίκονογρασητιν χ;;7
κηρύσσεται ιοιος ::ο~ων:ρρ«:ς αετα 
ύ~· -μ- Έ-τεοτ-μ-

«γχριαιν τού ίιίλίο- 
ής κρίσεως. Διά την τσρρκήρυξιν, τήν υχο- 

ίσκην τής είκονογραρήσεως. τήν κρίστν. τήν ϊγκρισιν. τήν άχε-
2ΐ ο:ατάξε:ς τών αρ- 
ς ταύτα;; αι Ό σοη- 
χεχαένοο τού £:£7.;ο2

ζηείωσιν χ./..· irrz’li^orjzz:
-ύρων 2. 3. 4. 0. ϋ. Εί; τάς

Ί2 ίτχίά\τ,
κετ. όδηγ12; τή; ι·.χ:ν:γ]
τες του Ηπγων.Γμ.-ΰ τ:2 τή·;
if-·, ύχ ν?:ν τα; άςτνγ'.2, Τ'

ε·.κενο·ρραςητεν ορ:;/.ιον να Λα
ού 007*pp2ίέως χα: νά σανερ-ρα- 

τ-άτ.ν μετ’ αύτεύ κι; ·.·; τών Εχ.τρτχών συντάξεως τής χρο- 
κηρ-ξεως να: κρίσεως ϊεον όχως μετέχουν ό χαηηραρεύς χι; 
ε:ε:χο: χερ; τήν οίχοντγεάτητ:ν εχ-.στημενες ή καλλ:τέχνα:. 
κότα χροτ:μητ:ν έκχα;:εατ;κ'.;.

4. Εί; τά: χ:ρ:χτώΓ::; τής χροη-ρουμέντ; χαεα-ρράρον ή 
εχκονογρατηε:; εί..ατα: να α.ατελή ά.·ο ε:α-ρων.τμεύ »:ς ειί:- 
κ.ον εχ:σττμε·. 2 τ χαλλ:τένντν. χεαεεε.εμενεν ύχο τριμελούς 
εχιτροχής τογν.εετε.μίνης εξ ε:;:κών χερϊ ·τήν ε;κονογράρη- 
-ιν, χστά χροτ:μητ:ν εκχα;:ευτ:κών, ε:’ αχεεράοεως τεύ V- 
χοειργεύ Έύν.κή; Πα:εε:ας ν.2· Θρησκεειμάτων >ετ είτήηη- 
α··ν τής οικείας ’Υχηρεσίας ::εακτ:κών ί:£λίων.

Άρ-ύρον 8.

Έκίοσις, χυχλορορία. Ϊ:άύε3·.ς.
1. At κατά τήν χαρά-ρραςον 5 τού άρ·5ρου 6 χυρωτιχαϊ 

Ί -ουργιχαί άχοςάτεις 3:20:£άζονται ύχό τή; οικείας 'Τχηρε- 
βιας τού Ύχουργείευ χρός τον ’Οργανισμόν Έχοότεως Α;ϊα- 

«οτιχών Βιβλίων (Ο.Ε-1.Β.), όστις μεριμνά χεραιτέρω όιά τήν 
εκϊοσιν. τήν χυκλορορίχν εις τό έμχόρ:ο·» χαί τή·. ειάέίετιν εις 
τοος μα-3ητάς τών ίημεσίων σχολείων τών εγκρινομένων ίι- 
ίλίων. κατά τάς ϊιεχεύαας τήν /.ειτουργίαν αύτεύ ειατάξεις, 
ως χα: ί;ά τήν καταίολήν εις τούς τνγγραςει; χαί τούς ot-

63-
χαιοιτ/οος τή; είκονογραςήσεω; τών χα^ορ’.ζεμένων ϊ:ά τών 
αυτών 'Τχουργεχών άχοςάσεων χρηματικών ίραίείων χα; 
έχά·δλων.

2. Ο: τυγγραεείς τών ττρός εκϊοσιν εγκρινομένων κατά τάς 
οιατάαεις τού χαρόντος ϊιϊακτικών ίιίλΐων υχοχρεοϋντα: να 
έχιφέρουν εις τά ίιδλία των έχί χοινή άχορρίψεώς των τά; 
ύχό τών Έχιτροχών κρίαεως ύχοϊεικνυομένας ϊιορύώτεις καί 
έελτιώσΐ’.ς έντό; τακτής ζρο-3ετμίας οριζόμενης ύχο τής 
’Εχιτροχής. Έχίσης ύχοχρεούνται οντο; όχως ίχιμελη-ϊούν. 
είτε αύτοχροσώχως είτε ϊιά καταλ,λήλων άντιχροσώχων. τής 
ύχό τού Ο.Π.Α.Β. έκοόαεως τών όιόλίων των. Τάς αύτάς ύχο- 
χρεώσεις ύχέχουν καί ο: χροκρινόμενο; οιά τή·. είχονογράοη- 
σιν κατά τάς χεριχτώσεις τών ζαραγράςων 3 χάί 4 τού άρ- 
ύρου 7.

3. α) Ή εγκρισις τών ί:εακτ:χών 6;4λίων ίσχύε: ίζί μίαν 
χενταετία·.; άρχομένην άχν τής έκϊόσεως τής οικείας Ύζουρ- 
γικής άχοςάσεως καί λήγουσαν ςίς το τέλος τού τελευταίου 
εντός τής χενταετίας σχολικού έτους, ϊύνατα: Si νά χαρα- 
τείνεται έκάστοτε έχί μίαν είσέτ: χενταετίαν ϊ:’ 'Τχουρν.κή; 
άχοσάσεως. 'χειοομένης μετ’ είσήγησιν τής οικείας ‘Τχηρε- 
σίας όιίακτιχών 6ι67.ίων. ότε ό συγγραςεΰς, ώς χαί ό εχτε-

λέσας τήν είκονογοάςησιν κατά τάς όιατάξεις τών χαρα- 
γράφων 3 και 4 τοΰ άρ-3ρου 7, ϊιχαιοϋνται έχ μέρους τού Ο.Ε. 
Δ.Β., ϊι’ ίχαστον έτος χαρατάσεως. τού ενός χέμχτου τών 
ληρι9έντων κατά τήν έ·ρερ:σιν τού έιδλίου χαί τής είχονο- 
γραςήσεως αύτοΰ χρηματικών όραβείων ή έχά-άλων, ες’ όσον 
τό 6ι£λίον έχίο-ΰή χαί iιατε-5ή εις τούς μαύητάς.

6) ]ία·3’ ίχάστην άνατύχοισιν ‘εγκεκριμένου Ι’.Βαχτικοϋ £ι- 
ελίου, καύ' άχαντα τον έν τώ -χροηγουμένω έόαοίω οριζό
μενο·. χρόνον, έχιτροχή κρίσεοις, έχί τούτω συγκροτουμένη, 
άχοραίνετα: χερί τών ένδεικνυομένων 2ιορ-3ώσεων. έελτιώ- 
σεων καί μετα6ο’λών διά τόν ανατρκαϊον έχιστημονικόν όκτυγ- 
χρονισμόν τού ζιολίου, τάς όχοιας ό οικείος Όργαν:σμ.ός δι
καιούται νά εχιφέρη είτε τή συνεργασία τών συγγραφέων καί 
τών είκονογράρων, ύχοχρεουμένωχ.ίχρός τούτο κατά τά έν τή 
χαραγράςω 2 τοΰ χαρόντος άριδ^υ οριζόμενα, είτε καί άνευ 
οώτής.

4. ΊΙ εις τούς διαγωνισμούς συγγραφής καί εϊκονογραφή- 
σεως διδακτικών £ιόλίων ουμμετοχή, ώς και ή άνάλη·1/ις τής 
έχτελέσεως τών χμ-ρων τούτων, αυχσωνως χρος τας ·,;ατα- 
ξε:ς τού άρ·5ρ;υ 2 ;X3p. 4} Λα: τού άεάρου 7 τού Χ2οόντος, 
συνεχάγοντα: τήν ύχοχρέωσιν τών συγγραφέων χαί τών είχονο- 
γρασων τών έγχρινομένων όιελίων ίχχωρησεως ει: ΤΊν Ο.Ε. 
Λ.Β.. ίο’ άχαντα τόν ίν τή χροηγουμενη χαραγρχοι.ι τοιζό- 
αενον χρονον, τών δικαιωμάτων χ·.ευματιχής έχ αυτών ιδιο
κτησίας χατά χλήρη χα: άχεριόριστσ. κυριότητα, εχερχομέ- 
νης τής έχχωρήσεως τ χύτης αυτοδικαίως άμα τη αρχική 
καταίολή εις αυτούς τών όρ:α-3έντων χρηματικών ίραίειων 
ή έχά-5λων.

5. Δ:’ Σκαστόν μά-5ημα ή χλάδον μαδήματος, ώ; καί διά 
τά αναγνωστικά τού Ληκοτικεύ Σχολείου, δύναται νά έγχρί- 
νωνται χα! εκδίδω·.τα: χλείονα τοΰ ενός διδακτικά ί:ίλία 
δίβρόρων χυγγραρέων.

’Αρ·3ρον 9.

Ανα-άεώρησις διδακτικών ίιδλίων, εγκρισις μετασράσεως 
ξένων 6ι£λίων, ελεύ-άερα ίοηνήματα.

1. Κατά τήν χροδλεχομένην ύχό τοΰ χαρόντος διαοικασίαν 
κρίσεως διδα». ...,ών ίιίλίων δΰνατα: νά ένεργη·3ή καί ά.α·3εώ- 
ρησις τών έ-ρκεκριμένων καί κυχλοφοροόντων έκ.άστοτε διδα
κτικών ίιό/.ίων, κατόχιν άχοράσεων τού ‘Γχρυργού Ε·3νιχής 
Π αιδείας χαί θρησκευαμάτων. Αί χατά τήν άνα·3εωρησιν 
τχύτην ύχςδεικνυόμεναι διορ-3ώρεις χαί δελτιώσεις, έρ’ όσον 
εινα: ουσιώδεις χαί χέραν τών όρων τής χροκηρύξεως, μετα- 
εάλλουτα: τήν δασικήν δομήν τού 6ιίλίου, εχέρχοντα: μόνον 
μετά σύμφωνον γνώμην τού συγγραφέως· άλλως χροκηρύσσετα: 
νέος διαγωνισμός.

2. Εις τήν Μέσην Έχχαίδευσιν δύναται νά χρησιμοχοιούν-
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ται ύχί τών μ.2-3ητών κατάλληλα ξένα διδακτικά όιδλία 
με τ αρρ αζ όυ,ε ν α ή διασκευαζόμενα κατόχιν άδειας ιών ουγγρα- 
?ίων, χαρεχομένη; μερίμνη τών οικείων Ύχηρεσιών διδακτι
κών όιόλίων. Διά την έχιλογήν των όιόλίων τούτων, τήν εκ
λογήν των μεταφραστών καί διασκευαστώ*, καί την κρίσιν χαί 
εγκρισιν τών μεταφράσεων η διασκευών, συγκροτούνται ΐοιαι 
έπτροχαι, κατά χερίχτωσιν όιδλίου,'συμρώνως χρός τάς δια
τάξεις τοΰ ap-Spou 4.

Κατα 72 λοιχά έραρμοζονται άναλόγως αϊ σχετικά! δια
τάξεις τοΰ χαρόντος.

3. Εις ας χεριχτώσεις δέν ϋχάρχουν έγκεκριμένα διδακτι
κά όιόλίσ. ϊύνζται να χρησιμοχοιούντα: ύχό τών μα·5ητών 
κυκλοροροΰντα έλεύ-ύερα όοη-ύήματα, έγκρινόμενα χροαωρι- 
νώς os’ Ύχουργικών άζοράσεων μετά κρότ2σ·.ν Ετχιτροχών 
κρίσεως, έττ· τοότω συγκροτούμενων.

4. Άχα-γορεύετα: ή χυκλορορια μεταξύ τών μα-ύητών λύ- 
οεων ασκήσεων μαθηματικών xai 9J'lx^>v. ώς xai ειδικών 
σχολικών μεταφράσεων αρχαίων 'Ελληνικών καί Λατινικών 
κεικενων, χεριλαείανομένων εις τά έγκεκρ ιαένα διδακτικά 
όιδλία.

Άρύρον 10.

Βιόλία χαιδιχής λογοτεχνίας.
1. Προς δημιουργίαν άξιολόγου χαιδικής λογοτεχνίας με 

χαϊδευτικόν ζεριεχομενον, άχαραιτήτου οια την όλοκλήεωσιν 
της μορρώσεως τών μαύητών Δημοτιχής xai Μίττ,ς Έχζαι- 
δεύσεο>;, δύναται νά ζροκηρύσσωνται κατ' έτος δι’ άχο ρύσεων 
τοΰ Έχουργοΰ Έύνικής Π αιδείας .καί θρησκευμάτων ΐίιαί- 
τερο: διαγωνισμοί μετά όραίείων xai χρηματικών έχάΰ/λων, 
Χ2Τ2 τα ειδικώτερον διά τών αυτών άχοράσεων οριζόμενα.

2. *Ως χρός τάς ζροκηράξεις, τα όραόεία χα'· έχαόλα. τήν 
κρίσιν, τήν εγκρισιν, τήν εικονογράρησιν y.ai τήν εκδοσιν τών 
όιόλίων τής κατηγορίας ταότης. έραρμοζονται, χατ’ άναλο- 
Τ*αν: ^ σχετικά! διατάξεις τοΰ χαρόντος Νόμου. Κΐς τα; 
ο:χε:ας Εχιτροχας χρίιεως μετέχουν ειδικοί διά τήν ..λογο
τεχνίαν καί οή τήν ζαιδικήν, χατά ζροτίμησιν έκχα-,δευτικ'-ί.

3. Ύχό τά; έν τω ζαρόντ: αρ-ΰρω ζροΰχοΔέσεις δύναται 
να ζροκηρύσσωνται xai διαγωνισμοί διά μετάρράυεως χλτ>- 
ε;κών έργων ταξικής λογοτεχνία; τής ξένης Γραμματεία;.

"Αρύραν 11.

Βοηθητικά όιό'/.ία Δημοτικού Σχολείου.

Προς χρήαιν τών μα-5ητών τών Δημοτικών Σχολείων δυ
νατά·. νά είσάγωντα: εις αυτά χατά τάς διατάξεις του ζαρον- 
τος. έκτος τών αναγνωστικών, χα! όοηύητικά itokta δια τα 
λοιχά διδασκόμενα μα-ύήματα.

"Αρόρον 12.

Έχιτροχαί μελέτης xai γνωμοδοτήβεως.

Δι άχεσάσεων τοΰ Ύχουργοΰ :Κ·5ν.χής Π αιοείας και θρη- 
τχευμάτων. έχοεοομένων μετά γνώμην τοΰ ’Ανώτατου Ι'.χται- 
εευτιχοΰ Συμόουλίου τοΰ χατά τά άρύρα 2 χα: \ του Ν. Δ)γες 
Γ)5!)1!!7ϋ έν χερ:ωρ:αμένη αυννέαε:, οϋναται νά τυγχροτών- 
τα: Έτιτροτα! μελέτης xai γνωμοϊοτήτεως έχ: ύεματο·>ν ϊι- 
εαχτι/.ών Εείλίων. άναλυτεχών χρογραμμάτων, μεύόίων όιϊα- 
τχαλίας χα: άλλων. Δημοτικής καί ΣΙετης Έχτα:ϊευαεως, 
μή χεριλαμόανομένων εις τάς αρμοδιότητας τών Συμόουλίων 
τού ως χ/ω Ν. Δ)τος.

Άρ-υρον 13.

Δωρ εάν χορήγηοις οιοαχτιχών ριόλίων.

Τά ΰχέ τού Ο.Κ.Δ.Β. έχε:δόμενα χατά τάς Πατάξεις τοΰ 
ταρόντος ϊιϊαχτιχα όιόλία ταρέχοντα: δωρεάν εις τους μα- 
νητας τών Οημοτίων τχολείων Δημοτιχής καί Μέαης Έχτα:- 
οεύτεως.

Οικονομικά νέματα.

1. Τά μέλη τώμ-ευνάμε: τοϋ τταρόντος ουνιατωμένων Έχι- 
τροτ.ών τ.ατη; ρότεω; ΐ:χα·.εϋντα: άτοξημιώτεως. οριζόμενης 
οια κοινών άχεράτεων τών 'Τττουργών ’Ε-5>νιχής Παιδείας 
χα: θρητχευμάτων χα: Οικονομικών, ώς ττρέ.ς δέ τούς δημο- 
αίους έχχαιδευτιχού; χα! -χατά χαρεκν.λιαιν τών ίτχυουαών 
τεεριοριττΓ/.ών διατάξεων. Δ:’ όμοιων άτ.οράαεων χα-ύορίζετα: 
χα! χατα ά-υαγχα:α δ:ά τήν έραρμογήν τοϋ ταρόντος Ν. Δ)το; 
δαχάνη. μή χροίλεχομίνη έν Βυτέρ.

2. Τά τοϋ τρόχου τής καταόολή; εις τους ουγγ?α9£Ϊς xai 
τοΰ; δικαιούχους τής ειχονογραρήτεως. εις τους μεταφραατάς 
χα! διααχευαττάς. ε:ς τά μέ/.η τών Έχιτροαών. τών χρημα
τικών ίράδειων, έχάύλων χαί άμοιδών Χ2νορ:ζοντα; ϊι’ αχό
ς άτεων τοΰ 'δ'χουργοϋ Εύνιχής Παιδείας χαί θρητχευμάτων.

3. Γ1 άαα: α: ίαχάυα.. αί χροχύχτουααι έχ τής έραρμογής 
τών διατάξεων τοϋ χαρόντος. έαρύνουν τον χροϋχολογιχμόν 
εξόδων τού 'Γχουργείευ Έύνιχής Π α:δε:ας χαί θρητχευ
μάτων. ά'/α-ρραρομένη; τχετιχής χιττώαεως. έξ ής. έχιχορη- 
γείτα: ό Ο.Ε-2.13.

ΆρΔρον 15.

Κωλύματα.

1. Συγγραρεϊς εγκεκριμένων ή ύχό εγχριτιν γενικώς διδα
κτικών όιόλίων. αϋζυγο: χαί Γυγγενείς τούτων μέχρι και τού 
τετάρτου ta-ύμοϋ. δέν δύνατα: νά όριτ-ύουν ώς μέλη τών Έχι- 
τροχών τών χροδλεχομένων ύχό τών διατάξεων τοΰ χαροντος. 
έξαιρέτε: τής ειδικής χεριχτώαεως τοϋ έδαρίου γ' τής χαε. 
3 τοϋ άρθρου 7.

2. Ύχάλληλο: τής Κεντρικής 'Τχηρετίας τοΰ Ύχουργείοι 
Έύνιχής Π οιδείας χαί θρητχευμάτων. χαντός ta-υμοΰ χαί

τϋζυγε: αύτών :έ\ δύνανται να ϋχχίάλουν χρός έγχριτιν χατά 
τάς διατάξεις τοΰ χαρόντετ διδακτικά διδλία.

'ΛρΔρον 16.

Καταργηαις διατάξεων χερ! συστάαεως όιδλίων. τρίχας 
εκλογής όιόλίων διά σχολικός όιόλιο·5ήχας.

1. Αϊ διατάξεις τρΰ άρύρου 15 τοϋ Ν. 5911 )1033 «χερί 
διδακτικών όιόλίων·;, αί άναςερόμεναι εις τήν συττατιν έχι- 
ττημοντ/.ών συγγραμμάτων, χεριοδιχών χ,λ.χ.. καταργοΰνται 
άχό τής ισχύος τοΰ χαρόντος. αί δέ εκκρεμείς χατά τήν δη- 
μοτίευτιν αυτού αιτήσεις σίύενται εις τέ άρχείον, γ-υωατο- 
χοιουμενου τούτου εις τούς ύχοόαλόντας αυτός ύχο τής αρ
μόδιας 'Τχηρετίας τοϋ Ύχουργείου.

2. Περί τών άχαραιτήτων χαί χαταλλήκ.ων οια τον χλου- 
τιτμόν τών σχολικών .ιόλιοΔηχών, έχιττημονικών, λογοτε
χνικόν. σχολικών έν γίνε: όιόλίων και χεριοδιχών ocxtca:- 
νεσαι έν έκάστω σχολείω έ σύλλογος τών διδασκόντων, μετ' 
είτήγησιν μελών του. κατά ειδικότητας, ct ήτιολογημένης
χρμξεώς του, έγκρινομενης ΰχο τοϋ οικείου Εχι-ύεωρητοΰ.

! ΐ

Άρ-δρον 17.

Περαίωσις δ: άγιον ισκών χρ οκηρ υχ·5 έ·υτ ων
.Tt> τον «2ρο*/το>.

1. Α: διατάξεις τοΰ Χ2ρό·;τος Ν. Δ)τος έοαρμόζονται χα! 
έχί τών ήδη χροκηρυχ-ύέντων καί εκκρεμών κατά τήν ένα:- 
£tv τής ισχύος αυτού διαγωνισμών συγγραρής καί είκσνο- 
γραρήσεως διδακτικών όιόλίων.

2. Οι εις τους ως άνω διαγωνισκούς μετασχόντερ δικαιούν
ται, όχως εντός άνατριχτιχής χρο-ύεσμίας τριάκοντα (30) 
ημερών άχέ· τής δημοσιεύσεως τοϋ χαρά/τος. δηλώσουν έγ- 
γράρως εις τήν αρμόδιόν Ί χηρεσίαν τοΰ Ύχουργείοο άχο- 
χήν έχ τούτων χα: τής χεραιτέρω διαδικασίας.

Άρ-Spov 14.
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Κατάσγημις διατάξιων.

Π 232 διάταξις, ά/τεκειμένη εις τάς διατάξεις τού παρόν
τος, καταργείται.

'Δρ-$ρον 19·
Ή ισχύ; τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεις αύτοϋ 

>ια τής Έρημερίδο; τής Κυδερνήσεως.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 1222/1972

Περί μετεκπαιόεύσεως του εκπαιδευτικού προσωπικού Δημοτικής
Εκπαιδεύσεως και αναδιοργανώσεως του Διδασκαλείου Δημοτι

κής Εκπαιδεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

Οργανωσις και λειτουργία του Δ.Δ.Ε.

Άρθρον 1.

Σκοπός.

1. Το δια του άρθρου 16 του Α.Ν. 129/1967 «περί οργανώσεως 
και Λιοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» ιδρυθέν Διδασκαλείου 
Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (Δ.Δ.Ε.) μετονομάζεται εις Μαράσλειον 
Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (Μ.Δ.Δ.Ε.) και λειτουργεί 
εαεςής κατά τας διατάξεις του παρόντος.

2. Σκοπός του Μ.Δ.Δ.Ε. είναι:
α) Η μετεκπαίδευσές του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δημοτι

κής Εκπαιδεύσεως.
β) Η επιστημονική έρευνα και μελέτη επί θεμάτων ψυχολογίας 

και παιδαγωγικήςχω; και επί εκπαιδευτικών θεμάτων Δημοτικής 
Εκπαιδεύσεως και δη αναλυτικών προγραμμάτων, διδακτικών βι
βλίων, οργάνων, εποπτικών μέσων, μεθόδων διδασκαλίας, οργανώ
σεως, διοικήσεως και εποπτειας της εκπαιδεύσεως.

ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ. 1143/1981

Jlsjt'i Ειδικής 'Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής' Έκ-
Λαιόεύαεως, Άπασχοληοειος καί Κοινωνικής Μεοίιινης
uJir άποκλινόΐ’των έκ τού ι/.νοιολογικοΰ ατόμων και ΰλ-
λων τινων έγαιαιόειπικιϊϋ»· όιιιτάςεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ψη^ισάμενο, όμορώνως μετά τής Βουλής, άπερασίσαμεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΕΝΝΟΙΑΙ — ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟΝ — ΦΟΡΕΙΣ

Άρ&ροό I.

Σκοπός.
Σκοπός τού παρόντος νόμου εί·/2ΐ ή παροχή ειδικής αγωγής 

τ.ϊι ειδικής επαγγελματικής ..εκπαιδεύσεως εις άποκλίνοντα 
εν. το·ϋ φυσιολογικού άτομα, ή λήψις μιτρών κοινωνική; ;ιε- 
ριμνης καί ή αντίστοιχος προς τάς δυναττότητά; των όντας:; 
αυτών ε·; τήν κοινωνικήν ζωήν και τήν επαγγελματικήν δρα
στηριότητα, διά τής εφαρμογής ειδικών έκπαιίευτ:κών πρ:- 
Υρ αμμάτων εν συνόυατμώ πράς ιατρικά καί άλλα κοινωνικά 
■4-fs.

'Αρύμον 2.

..Άποκλίνοντα άτομα.
1. Αποκλίνοντα εκ τού φυσιολογικού άτομα ύεωρούνται, 

κατα τήν έννοιαν τού παρόντος, πρότυπα, τά όποια λόγω ορ
γανικών, ψυχικών ή κοινωνικών αιτίων, παρουσιάζουν κα-άυ- 
ίΤϊρήστις, αναπηρία; ή δαταραχάς εις τήν εν γένει. ψυχοσω
ματικήν δομήν ή εις τάς έπί μέρους λειτουργίας καί εις ία·5-

Άρ-Spov 18. μον μη επιτρεποντα, ίυτχεραινοντα ή παρακωλυοντα σοόα- 
ρώς τήν ύπ’ αυτών παρακολού-υητ:ν τής παρεχόμενης εί; τά 
κανονικά ατομα γενικής ή επαγγελματικής εκπαιδεύσεως. ώ; 
καί τήν επαγγελματικήν άποκατάατατιν καί τήν αυτοδύναμο·/ 
κοινωνικήν των ένταξιν.

2. Εις τά αποκλίνοντα άτομα περιλαμβάνονται ίδια:

α. Οί τυφλοί καί οί έχοντες σοόαράς διαταραχάς τής όρά- 
σεως.

ί. Οί κώμοι, θαρήκοοι καί κωφάλαλοι.
γ. Οί έχοντες κινητικός Σιατσραχάς (τπαττικΓι κ.λ.π.).
Σ. Οί επιληπτικοί.,
ε. Οί χανσενικοί.
στ. Οί νοητικώς ύστερ^ύντες.
ζ. Οί έχοντες Σιαταραχάς εις τόν λόγον.
η. Οί πάτχοντις έκ ψυχικών νότων, .
ό. Οί έιατελοϋντες η Σιατελέααντες τρόφιμοι ειδικών ιδρυ

μάτων («τύλων, κέντρων παιδικής μερίμνης κ.λ.π.) καί έμ-

φανίζοντε; έκ τού λόγου τούτου συναισθηματικά; άναστολάς 
Χ2ΐ χ&ι>ωνιχΓ,ν jjLiiiviii'.av, ώς Χ2: οί άνήλ'.χο: των ^ττν.ωλ 
ΣιετάχΨη Σι’ άποράτεως δικαστηρίου ανηλίκων ή παραπομπή 
εις ν»εραπευτ·.κόν ή έτερον κατάλληλον κατάστηκα κατ' εφαρ
μογήν τών διατάξεων τοΰ άρ-ύρου 123 τού II οινικοϋ Κώδικας.

ι. Οί πάσχοντες έξ άσύενειών άπαιτουσων μακράν -ύερσ- 
πείαν καί παραμονήν εις νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικά; ή 
πρεόαντόρια.

is. Οί έμμανίζΟντες έπί μέρους Συτκολίας μαόήσεω; ή γε- 
νικώτερον σχολικως δυτπροτάρμοττοι ή σχολικώς άνείιριμοι.

it. -II άνλ άτομον νηπιακής, παιδικής ή έοητόική; ηλικίας 
μή ύπαγόμενον εις τυ/α τών ύπέ στοιχεία α έως καί ιτ πεαι- 
χτώτεων, τό οποίον παρουσιάζει διαταραχήν τής πρκσωπικό- 
δήτος, οίατδήποτε αιτιολογίας.

'Αρ-ίερΟν 3.

Ειδική άγωγή κα; ειδική επαγγελματική έκπαίδευτις.

1. Ή είοική άγωγή προοχολικής, δημοτικής καί μέση; 
6α-5μίΣος, ώς καί ή ειδική επαγγελματική εκπαίδευα;;, παρέ
χονται υπό τού Κράτους δωρεά/ εί; οτχεόσια σχολεία. Ειδική 
άγωγή καί ειδική επαγγελματική έκπαίοεμτις δόναται νά πα
ρέχονται καί υπό Ιδιωτικών ειδικών σχολείων ύπό τού; 
όρου; τοΰ παρόντος νόμου.

2. Ή μορφή τή; ειδική; αγωγής καί εκπαιδεύσεως προσ
διορίζεται άπό τ, είδος κ.αί τό/ ta-ύμόν τής άποκλίσεω; καί 
τά; συνέπεια τούτων ειδικά; άνάγκας έκάττευ ατόμου;

3. Ή ειδική άγωγή καί ή ειδική επαγγελματική έκπαίδευ- 
σις τών «ποκλινόντων στόμιο-/ παρέχονται εις έκ.παιδευτήτια 
ή έτέρας μονάδας ειδικής αγωγής, ήτοι:

α. Εις ειδικά νηπιαγωγεία καί εις αυτοτελή ειδικά σχολεία 
Γενικής καί Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως.

fc. Εις είδικάς παραλλήλους τάξεις, τμήματα ή ομάδας, 
λειτουργούσας εντός κανονικών σχολείων δημοτικής. μέσης ή 
επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ή εί; είδικάς τάξεις ή τμήμα
τα παρατήρησε ως λειτουργοΰντα πρός δα-ύυτέρα·/ Σιάγνωσιν 
δύσκολων περιπτώσεων και ανάλογο* ένταξίν των εις ειδικά 
προγράμματα.

γ. Εις ειδικά σχολεία, είδικάς τάξϊ,ις ή τμήματα ή ομά
δας λειτουργούσας ύπό τύπο-/ παραρτημάτων εντός νευρ'..ψυ
χιατρικών, όρ-όοπεδικών καί ετέρων νοσοκομείων ή κ.λινικών 
ή ιατροπα.Σαγωγικών · κέντρων ή θεραπευτικών καταστη
μάτων ανηλίκων.

Σ. Εις εξαιρετικός περιπτώσεις παρέχεται κατ’ οίκον ει
δική άγωγή και συγχρόνως διαφώτισες τής οικογένειας, ώς
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Xfc; τόν χειοισχόν τών aS4X/.:*w:uv ατόμων. υχέ τήν έχι- 
ίλ.ιψιν τοϋ κιτ3 χιριχτωσιν ειδικού.

l. Εις ιίδιχάς έχαγγελματικάς σγολίς f, εις ειδικά -τχή- 
•isra έχαγγελματικτές εχχαιοευτεως εντός τών ειδικών σχο

λείων . . ,
βτ. Εις σχολάς μ*Ητείας, χις εργαστήρια η εργοστάσιά 

ή ti; χάσης φύτεως έχβρας εκμεταλλεύσεις ή όχιχεερησεες.
ζ, Εις ειδικά χροστατευόμενα εσγαστηρισ μαύητειας xa; 

χαρχγωγής, διά χεριχτωσει; έτχγγελμχτικής έκχαιδεύσεως 
ατόμων λίαν χεριωριβμένων δυνατοτήτων.

Εις οίονδήχοτε χώρον καί χρόνον έκτος τής οικογένειας 
Χ3(_ ά'νεξαοτήτως φορέως, ήτοι ιδία εις ιδρύματα, σωματεία, 
Φεροχευτήρια χρονιών ταψήσεων, Ψεραχευτικα καταστήματα 
ανηλίκων, όχου ta νήκια, οί χαίδες ή ο! ίφηδοι τελούν δι 
οίάνδήχοτε αιτίαν ύχο ειδικός σννύήκας διαδιώσεως.

4. Διά Π. Λ/των, έκδιδομένων χσοτάσει τού Ττουργοΰ 
’ΕΨνεκή; Παιδεία; καί θρησκευμάτων, ρυθμίζονται:

α. Ή χροσωνυμία ή ο τίτλε;, ώ; καί ό εξειδικευμάνο; 
τι/κ&ς τών χζτα τίρι»τωσ(ν ειοιχών σχολείων ή ετίρων μ,ονά- 
ίων ειδική; αγωγής.

. ·'·,£. ■'Ο ελάχιστος άριΦμός τροφίμων ό αίτιολογών την ίδρυ- 
νοτν έκζαιδευτηρίων καί ετέρων μονάδων ειδική; αγωγής, ή 

οργάνωσες, ή λειτουργία, ή έζοττεία, ώς χαί ό τρόχος χαρο- 
χής τής κατ’ οιχου εέί:κής αγωγής ύχό δημοσίων και ιδιωτι
κών φορέων.

γ. *Η · έσωτεριχή διάρψροκιις xstο 4αΦμίδας χαί τάξεις, 
ή άργανικότης τού διδακτικού χροσωχικοό καί ό χριΦμός των 
μα-όητών κότα τάςιν.

.2. Ίί συγκρότησις των σχολικών εφορειών χαι των συλ
λόγων γονέων καί κηδεμόνων.

t. Ή έχιλογή χαί ή κατάταςις τών μα-όητών εις τον 
κατάλληλον τύχον χαί δαΦμίδα ή έτίρας μονάδας ειδικής 
άγεογής.

σχ. Αί έγγραφα!, αί μετεγγραφαί, ή άξιολόγησις, ή χροα- 
γωγή χαί ή άχόλυσις τών χερί ών τό άρψρον 1 τοό χαρόντος 
μαόητών, τών φοιτώντων εις τά; έν τή χροηγουμένη χαρα- 
γράοερ 3 ίκχαιδευτικά; μονάδας, συμχεριλαμίανομίνων χαι 
των ιροτόχων τοιούτων.

ς. Ό τρόχο; εγγραφής, μετεγγραφής χαί χατατάξεως 
άχοχλινόντων ατόμων εις τά σχολεία γενιχής χαί έχαγγελμα- 
τιχής έχχαιδεόοεως.

η. Το άνώτατον όριον έόόομαδιαίας διδαχτιχής έργασίας 
χαί έτέρας άχασχολήσεως τοό έκχαιδευτιχοΰ χροσωχιχοΰ τών 
είδιχέόν σχολείων χαί είδιχών έχαγγελματιχέόν σχολών, 

ί. Αί χάσης φόοεως έςετάσεις. 
ι. Ή εναρξις χαί ή λήξ·.ς τού cr/ολιχοό έτους, 
ια. Ή διαχοχή τών μαύτχεάτων λόγω έχτάχτων συν&ηχών. 
ϋ. Ο! τίτλοι σχουδών. 
ιγ. Π όσα άναγχαία λεχτοαέρεια.

D. Π ροχειμένου χερί τών χεριχτώσεων α χαί δ τής χαρα- 
γράφου 4, έρ’ όσον αί έχχαιδευτιχαί μονάδες λειτουργούν 
έντές ιδρυμάτων τελούντων όχό τήν έχοχτεία·/ έτέρων 'Τχουρ- 
γείων, εις τήν εχδοσιν τών Π. Δ/των συμχράττε·. χαί ό ο<- 
χείος 'Τχουργός.

Άρ^ρον 4.

Φοίτησις.

1. Ή φοιτηστς τών άχοχλινόντων ατόμων εις τά έχχαεδευ- 
τήρια χαί τάς λοιχάς μονάδας τής εΐδιχής αγωγής δόναταα 
νά χαταστή ύχοχρεωτιχή άχο τοό Goo μέχρι χαί τοό 17ου 
έτους τής ήχιχιας των συμχεχλτμωμάνου χατά τά οριζόμενα 
διά Προεδριχών Διαταγμάτων έχδιδομένων 'χροτάχε'. τεΰ 
'Τχπυργού ’Β-όνιχής Παιδείας χα^ρθρτ/σχευμάτων.

2. Εις έςαιρετιχάς χεριχτώσεις εχιτρέχεται ή έγγραφή ή 
χαρατασις φοιτήσεως τών άχοχλινόντων άτόμοιν εις τά έχ- 
χαιδευτήρια χαί έτερας μονάδας εΐδιχής ά-;ωγής χαί εις τά 
σχολεία Γενιχής χαί ’Εταγγίλματιχής Έ/.χαιδεύσεω; χέραν 
τοό 17ου έτους τής ήλι/.ίας των.

3. Δ··ό II. Δ/των. έχδιδομένων τή .τρετάσε: τοό 'Τχουργοό 
Ίόάνιχή; Παιδείας χαί Ηρτ,σχευματων. χαύοριζοντα::

α. Αί χιατιγγοριαι τών άχαλλαιααχενων τής υχοχρεωτ-.χτ,ς
φοιτήσεως.

4. Τά χσιτήρια χαί ή διαδυχασία έγ-'ραφής ή χαρατασεως 
τής φοιτήσεως χέρα/ τοό 17ου έτους.

'Αρ&ρον 5.

Είδιχά χρογράμματα.

1. α. Διά τήν εΐδιχήν αγωγήν χαί τήν εέδιχήν έχιγ-'ΐλ-ιν- 
τιχήν έχχαίδευσιν τών άχοχλινόντων άτάμων έοαρμόζοντα; 
είδιχά χρογράμματα δάσει τού είδους χαί τοό 4α·όμοό μειονε
ξίας, τών δυνατοτήτων του έχχαιδευσίμου αυτών χαί τής 
έχαγγελματιχής χαί χοινωνιχής των ένταςιμότητος, λαμ· 
6ανομένων ύχ’ όψιν χαί τών χοινωνιχών, οίχονομιχών ά·>αγχί»ν 
χαί χολιτιστιχών συνφηχών, ως χαί τών άχαιτήστων τού χερι- 
4άλ/.οντος.

4. Διά Π. Δ/των, έχδιδομένων τή χροτάσει τοό Τχουργοΰ 
Έ-όνιχής Παιδείας χαί θρτ,σν.ευμάτών, ορίζοντα·, τά άναλυ- 
τιχά χαί ώρολόγια- χρογράμματα, ώς χαί τά διδασκόμενα 
μα-όήυ-ατα.

2. Δι’ άχοφάσεων τών Τχουργών Έύνι/.ής Παιδείας χαί 
Θρησχευμάτων χαί τοό χατά χερίχτωσιν άρμοιοόου, είσ- 
ετγιται τό μάδημα τής Εΐδιχής ’Αγωγής εις τά χρογράμ
ματα τών Π αιδαγωγιχών Άχαδτμ.ιών, Σ/ολών Νηχιαγωγών, 
Άχαδημίας Φυσιχής ’Αγωγής, Άνωτάτων Σχολών Οίχιαν.ής 
Οίχονομίας, Σχολών Κοινοινιχής Έργασίας, Άνωτέρων 
Σΰχοόάϋν Έιχισχεχτριών χαί Νεχτοχόμων, Βρεφο·/ττχ'.οοι.όμ<ον, 
Σχο/άόν μετεχχαιδεόσεως δοδαχτιχοΰ χροσωχιχοό Αηαοτιχής. 
Μέσ-ης χαί Έχαγγεό^οατιχή; Έχσοα-όεύοεως, ώς χαί οίασ- 
δήχοτε έτέρας Σχολής, εις ήν έχχαιδεότται χρτσωχιχόν δι’ 
ύχηρεσία.; σχέαιν έχούσας με άτε/μα νηχιτ/.ής, χαιδιχή; χαί 
έφηέιχ.ής ήλιχέας.

ΆρΦρο·/ 6.

Ίδρυσις, χατάργησις έχχαίδευτηρίων 
χαί έτέρων μο-/άοων είίΤν.ής αγωγής.

ί. α. Ή Ιδρυσις ή ή χροαγωγή τών έν άρ·ΰρί:) ο χαράγραφο; 
3, έδάφια α έο>ς χαί <, ζ χαί r, έχχαιδευττ,ρίων χαί έτερον, 
μονάδων εΐδιχής αγωγής χαί ή συνεχεία τούτων αόξτ,οις τών 
όργαντχών -υέσιων τών οϊχείων χ,λάδο»ν, ένεργούντα: διά Π. 
Δ/των έχδιδομένων τή χροτότε·. τών 'Τχουργών Προεδρία; 
τής Κυδερνήσεως, Έλνιχτ,ς ΙΙαιδείας χαί βρτ,σχευμάτων 
Οίχονομιχών χα! τοό χατά χερίχτωσιν άρμοόίου 'Γχουργοό.

&. Αί οίνχία: δαχάναι διά τήν ίδρυσιν, όμιτουργίαν χα! έξο- 
χλισμόνν τών ώς άνω έχχαιδευττ,ρίων χαί έτέρων μονάδων εί- 
διχής αγωγής χαταδάλλεντα: όχο τοό δημοσίου, αί δε αντί
στοιχοι χιστώσεις έγγράφοντα·. εις τν/ χρούχολογκαμέ// το; 
'Τχϊυργείου Έυνιχή; Παιδείας ή έτέρου 'Τχουργείου, άρμί- 
δίου διά τγ/ λειτουργίαν των μονάδων αυτών.

2. Ή χαταργησος, έ όχοόοΐασμό; ή ή σνγχώνεοτις τών 
ά-/ωτερω χαί ή συνεχεία τούτον, -μείοντος τών όργανυχών ·υί
σιων τών οίχειων χλάδων ένεργούντα·. διά 11. Λ/τοιν, έχδιδο- 
μένων τή χροτάσει τών Τχουργών Προεδρία; τή; Κ'υίερ 
νήσεως, Έ/'νιχή; 11 ανδεία; χαί βρησχτομάτων χ2: τοό ν,ατσ 
χερίχτονσιν αρμοδίου Τχουργοΰ.

"Αρόρον 7.

Ίατροχαιοαγωγιιχαί 'Vxvppεσία:.

1. Ή ειδική αγωγή χαί ή ειδική έχαγγε/.ματιχή έχχαίδευ- 
σος χαρίχονται χατόχ-ν διαγνωστοχής έξετάσεω; χοές ε:α· 
χϊστωσιν τού είδους χαί τού ίαυμνϋ τής μειονεχία.; τών αχ'- 
κ.λινόντων άτόμων.

2. Ί! διαγνωστική έξέτασες οιενεργειτα. :

α. Εις τούς ύχϋ του Κ.Α·. 104/1973 «χχρ: ψυχικής υγιεινή; 
καί χερι-Ψάλψεοις τών ψυχικώς χασχά/τω/.. χροδλοχυμό/ου; 
"Ιαχρ;χα:δαγωγικε.ύς Σταώμούς.
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Είϊ Σχολιχούς Ψυχολογιχούς ΕϊαΔμοΰς, υπαγόμενους 

t;- -5 Ύπουργιϊον ΕΔνιχής Παιδείας χαί Θρησχευαάτων. 
Ή Πρυσις, ή όργάνωσις, ή λειτουσγια των χαι ή συνεχεία 
τούτων χύςησις τών όσγχνιχών Δέαεων τών οίχιιυν χλχβων 
^νι-γ5ΰνται διά Π. Λ/των. εχδιδοχενων τή προτασει των
Ύχουργών Πρσεδρίας τής Κυδεσντ.σεως, ΕΔνιχής Παιδεία; 
xsi &fTfrt.vjματων χαι Οίχονομιχών.

- Ύπό χινητών διαγνωστιχών αειαδων. χποτε.Λθυιι.ενων ί ς 
ιατρού, Δυχολόγου, χάνων ιχθύ λ&ετουργοό χ·αί είδιχού irca- 
-ωΤ»ΰ συγκροτούμενων V άποσασεως των Υπουργών Έ- 
ύντχής Π αιΑϋίας χχί θ?τρτ/ιίΐχμ·πτω·/ χαί Κοηων-ιαών Ύπη- 
;χσίών μετά πρότασιν τού οίχείου Έπιν-εωρητού Είδιχών Σχο
λίων, εις περεοχάς όπου δεν λειτουργούν Ίχτροπαίδαγωγιχοί 
ή Σχολιχοί Ψυχολογτχοί ΣταΔμοί.

3. Δι* άποφάσεως τών 'Υπουργών 'ΕΔνιχής Παιδείας χαι 
Βρησχευματων χαί Κοινωνιχών 'Υπηρεσιών ορίζοντα: α! 
τσούποΔέσεις χαί ή διχϊιχχσία παραπομπής προ; ίζέτασιν 
-ά>·ν άπΟχΛινοντων άτέμων ίδιο νήπιων, παίδων χχ: έφήόων 
εις τού; ίπτό τής ιιχ;αγράς·ου 2 ·ηρο·ί.λεΗθμέ·νΗ/υ; Στ2Δμιός 
χαί τάς ίιαγ/ωστιχας ομάδας·

ΆρΔρον 8.

Κπ αγγ ελμ χ τ ιχ ή ενταίςις.

Ή έντχςις εί; τήν επαγγελματικήν δραστηριότητα πραγ- 
μχτοποιεΓΤ'χι, χα-τα τός δκττάήεις τού Ν. 963/1979 «περί 
επαγγελματικής άττοχαττΕττάοεως αναπήρων χαί έν γένει 
ατόμων μειωμένων ίχανοτήτων», μεριμνη τού αρμοδίου φο- 
ρέως άναλόγως τών ίχανοτήτων των άποχλινόντων ατόμων 
εις:

2. Τούς διαφόρου; χ/ ΐους τής οιχονομοιής δραστηριότη- 

i ά έργαστήρια προστατευομέντ,; εργασία·;.

rAf4^ 9.
Kor/ωνιχή μέριμνα.

Ή χοινωνίΓ/.ή μέριμνα, tv εύρεία έν/οία, περιλαμίά.ει παν 
μιτρο-ν άπ.οσχοποϋν εις τήν παροχήν ΐατριχή;, φαρματχευτι- 
χή;, νοσηλευτικής χαί ιδρυματικής περιΔάλψεως, άναλόγως 
των περιπτώσεων, τήν κοινωνικήν εργασίαν, ώς χαί τήν γι- 
νγ”Γ' "?όλη·ψ·Λ> τής έγχληματΓχότητος των άν-ηλάχων rati 
τος εχαστοτε χειμένας διατάξεις.

'ΑρΔρον 10.

Φορείς.

/· άιά ·τήν είοιχή/ άγωγήν, τήν ιίδιχήν επαγγελματικήν έχ- 
raii-tjrrv, τή·/ άτ2!τ/ά/.τρ··.ν χαί τήν χκνω*.χήν μέρτμνα; χαί 

των 2τ?οχ->ν!νόντα>·/ ατό,/ια>ν) άρμάΞ:φε^ιίς -tlva::

2. Τό 'Τα&οργιϊο·/· ’Εόνκχής Παχδείχς χαί θρτ,τχινμάτχ,>ν, 
ι"! '-^'ντός -ίςχατος αφορώντας <ίς τή·/ είδιχή·/ α-ρωγήν, τήν 
ιιτεχτρν έτταγτχ/μχατιχήν έχταϋχιχτν ocai τή/ διαγνωττεχήν χαί 
τνμδοα/.εατιχήν ίργατίαν.

2. Σαν.ατάται ααρ' έχαττω των 'Ττοαργειων Κοινωνιχών 
*Τχτ>ρ·ϊ;ών χαί Λιχαιοσόντ,ς ίδια ί,ττ,ρεβια τ:ι; ααχτ,ϊΐν των 
χατα τον ττατόντα vctxov βαμοοιοτςτίιΓ/ τών Γαοοοντιων τού
των Το ίιτταεδεν τών ώς χ/ω όττ,ρειιών ν.2->ώ; χαι ή έχα*- 
itowiT χαί ή όρτ^ντχή ΰχχνων·η αυτών χα-ΟοίΐαώΓ.αονται δι’ 
βποφατϊως τον 'Τιτοι/τρού .Π ροίόρεας τής Καόϊονταεως χαι 
τοϋ χατά αχρίχτωβιν χρμαίίοο Ίχοοογού, άνε> ίτμιοαργια; νέ
ων οτγανιχών &εαιων.

3. Εα: είίιχών τχολιχών μονάδων οιχϊδήτιετε όα·όμίόος, 
έχεχτχοομένων όατ έτίοων Ταοαργιίων ή αν τ, χυτών ε·ς 
Νομιχα Πρόσωπα Arpioaicu Αιχαίον ή χις ΐτιώτας ίφαρμό- 
ζοντα: αί διατάςιι; τού παρόντος ώς προς τούς τόπους τών 
σχολιχών μονάδων, την όργανωσιν χαί τήν λειτουργίαν, τά 
χβογραιχματα. τους παρεπομένους τίτλου; τπαυδών χαί τά προ
σόντα τοϋ προσωπιχοϋ αυτών. Αιά χοινών αποφατεων τοϋ Υ
πουργού Έόνιχή: Πσιίείπ; χαί βρητχευμάτων χαι τοΰ χατά 
περίπτωσιν αρμοδίου 'Τπουργοΰ δΰναται νά έπεχτιίνεται ή 
διχαιοίοτίι τοϋ ϋπ; τοϋ παρόντος νόμου προόν-ιπομένου έπο- 
πτιχοϋ προτωπί'/.ιϋ η.α! επί τών εποπτευόμενων ϋπό ετέρων 'Τ- 
πουργϊίων τ/ολι/.ών μοναίων.

4. Αιά II. Α/των έχδιδοχένων τή προτάσει τών Υπουρ
γών Έϋνιχής Πσιίείας χαί θρησχιυμάτΜν χαι τοϋ χατά πε

ι πρ·αϋποόέ.σε·.ς χαί οΐ όροι.ρίπτωτιν άρμοίίου ορι^α/ται 2

αίτινες δέον νά πληρώντΣί, τά όποίλητίΣ ϊιχ3ΐολογητιχά χαι 
ή άπ2:του·μένη 01201x2212 διά τήν -/ερήγησιν άδεΐ2; πρός 
ϊδροσιν ν.2Ϊ λειτουργίχ/ έχπ2ΐίευτηρίων χαί ετέρων μονάδων 
εΐδιχής αγωγής.

Άρύρον 11.

Συ-/τονιστ·.//// χαί Ρνωμο-ίοτινά/ν Συν δούλιον 
Εΐδιχής αγωγής.

1-. Συνιττάται (ταρά τώ Υπουργείο) Έόνιχής Παιδείας 
χαί Βρητχευμάτων Συνκνιστιχό/ χαι I νωμοοοτιχόν Συμίε-ν- 
Xic/ Εΐδιχής Αγωγής άποτελοΰμενον:

α. Έχ τοϋ II ροϊσταμενου τής Αιευώϋνσεως Εΐδιχής ’Αγω
γή; τοϋ Υπουργείου Έ-ΰνιχής Παιδείας χαί Βρητχευμάτων.

1. Έή ό/ός άνωτέ-ρου υπαλλήλου τής, Γενιχής Αεευ-5ύνσεως 
Έπαγγελματιχής Έχπαιϊεϋτεως τοϋ Υπουργείου ’Είλ/ιχής 
Ιίαιίείας xai θρητχενμάτων.

γ. ’Εϋς όνος Σομόούλου τού ΚΕΜΕ χατά προτίμησιν εΐδιχού 
ετς -Αέμαπα εΐδιχής αγωγής.

δ—το. ’Etx τών προιτοοςχένων τών ά/τιχττοί^ων 'Υπηρε
σιών τών Υπουργείων Αιχαιεετάνης, Κοινωνιχών Υπηρεσιών
χαί τού Ο-Α.Ε-Α.

ζ. Ές ό/ός είδοχοϋ έπιττήεο/ος έγο/τος μεταπτν/ιαχάς 
σπουδάς εις &έ/χατα εΐδιχής αγωγής ή συναφείς χλάδεχ/ς 
(παιδοψιτ/ιάτρου, παιδιάτρου, ψν/ολόγου, χ·οι·/ωΥΐχώύ λειτουρ
γού χοά επαγγελμτττιχχώ στμόούλου).

2. Ή -όητεία τοΰ Σαμίουλίου είναι διοτήί, ή δε συγχρότη- 
σις τούτου γίνεται διά χοενής άχοφάσχως τών Υπουργών Δι- 
χαιοσΰνης, ’Ελόνιχής Παιδείας χαί θρητ-χχυμάτων, ’Εήνγααία; 
χαί Κοτνωνιχών Υπηρεσιών.

£. Τό Υπουργείο·/ Κοινωνιχών 'Υπηρεσιών, επί παντός ύε- 
άφορώντος εις τήν ίατριχήν έοήώ&εαν (πρόληφιν, προ- 

φυλαςιν, διάγνωστν, ν/εραπεκαν) χαι τήν χεΗνωνσχήν μάρτμνον 
^ών χποχλινόντων ά τόμων χατά τά εν άρύ-ρμ 9 τοΰ παρόντος 
οριζόμενα.

,_7· 9 *■“' ~'^ντ®ί Δέματος άφορώντ&ς εις τήν
‘»2γγε/.ματιχήν ίνταήιν, ώς χαί τον ελεγγον χαί τήν ίελ- 
ΐιωσιν τών όρων χαί συνΔηχών εργασίας τών άποχλινόντων 
ατόμων πατά τά έν άρΔρω 8 τού παρόντος οριζόμενα.

.i- Τό 'Υπουργείον Διχαιοσύνης, όπί τσαντός Δέματος αφο- 
ρωυτος είς τήν ίδρυαιν, έργάνωσιν, λεετουργιαν χαί έποπτόίαν 
Υεραπευτιχών χαταστημάτων ά'/ηίλίχων (άρΔρον 123 Ποι- 
/ιχοΰ^ Κώδιχος), πλήν τής *ίς αύτά παρεγομενης εΐδιχής ό- 
Τωγης χα|^ γενιχής ή έπαγγελματιχής ίχπαιίεύσεως, ήτις 
'^ια','ετα: εις τό Ύπουργείόν ’ΕΔνιχής Παιδε-ιας χαί Θρη- 
^-οευματων.

3. Τό Συμόοΰλ-.ον tc-ρεύυι χαρά τφ Ύπουργείφ ΈΔ-/ιχης 
Πατδεέας χαί θρησχευμάτων χαι συνέρχεται τβχτεχώς ά/ά 
όίμτρ/ε·/, έχτάχτως δε όσάχις παρίσταται άναγτχη.

4. Τά εις τό Σι/μόοΰλιο·/ Δέματα είσηγοϋντχι τά χαΔ’ ύλην 
αρμόδια μέλη χυτού. Κατά τά λοιπά εφαρμόζονται άνχλόγως 
αί διατάήιις τού άρΔρου 80 τού Π. Δ/τΟς 147/1976 «περί 
τού οργανισμού τής Κεντριχής Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου 
’ΒΔν.ειής Παιδε-ίας χαι Θρτρχευμάν<ιτ/Ί..

5. Τό Ευμόούλιον έχει τάς άχοχούΔους άρμοδιοπηιας :
•χ. Μερμνά διά τό/ συντονισμόν τής δράσεως τώχ/ εν αρ-

Δρψ 10 τοΰ παρόντος φορέων τής εΐδιχής αγωγής.
β. Ύποδειχνύει τά έοοάττοτε ληπτέα μέτρα πρός προαγω

γήν τοΰ έργου τής εΐδιχής αγωγής.
γ. Γνωμοδοτεί έπί παντός Δέματος παραπεμπομένου εις αυ

τό ύφ’ οϊοιυδήποτε τών έν άρΔριρ 10 φορέων, μή πρυόλεποτμενοο 
ύπό τοΰ παρόνπητ



6. Αί συνεδριάσει; τού Σ-μδαΛ-ου πραγματυποιοϋ/τχ·. έχττ; 
των ωρών εργασίας τών Ύπτ.; ιτιών ή 3ί αποζημίωσι; τώ·/ 
μελών χαί τού Γραμμ-χτεως αυτεϋ χαΔσείζετπ αι χπεσπτεως 
τών 'Τττουργών Συ.Ητντσμεϋ, Π ττεδτιασ τής Κυτετ.ήτε-.);. 
Οίχ<ΓΑ«ΐ“*·ών Ιϊ Έ-^-χής Π χιδείχς χαί θαητχευμάτων 
χατχ τάς δ χτάπεις τού άρΔρου 8 ασύ Ν. <5-4/19 ι8.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Β\
‘ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

ΆρΔεο·/ 12.

Κλάίοι — Ειδικότητες.
1. Διά τήν εις προσωπικόν έπάνίρωσιν τών εν άρΔρω 3 

πχράγρ. 3 έδχςια 3 έως ν·3’ ν καί Ί εκπαιδευτηρίων χαί 
ετέρων μονάδων ειδικής αγωγής. ώς χα! τών εν άρΔρω 7 
πχράγρ. 24 Σχολικών Ψυχολογικών ΣτχΔμών. συνιττώνται 
*! κάτωΔι χατά κλάδου; Δε7εις:

ΜΟΝΙΜΟΝ ΠΡΟΣΩIIIKON

Α. ’Εκπαιδευτικόν προσωπικόν:
Κλάδος νηπιαγωγών Δέσεις
Κλάδο; ϊ:·ϊασΎ.άλων »
Κλάδος Α1 θεολόγων »
Κλάδος A2 Φιλολόγων »
Κλάδος A3 ΜαΔημχτιχών »
Κλάδος A 4 Φυσικών »
Κλάδος Α8 Τεχνικών »
Κλάδος Λ9 Φυσικής Αγωγής «
Κλάδος Α11 Μουσικής »

Β. Λοίχόν rp03Xi3C!7J3V :
Κλάδος ΛΤ Π αιδοψυχιάτρων »
Κλάδος AT Ψυχολόγων «
Κλάδος ΑΡ Έετισκεπ-ρριών ’Αδελφών »
Κλάδος ΑΡ Κοινωνικών Λειτουργών »
Κλάδος ΜΚ Διοικητικών 'Επάλληλων » *
Κλάδος ΣΕ Κλητήρων »

6
60

2
8
4
4

10
10
10

2
4
5 
5 
5

10

2. Συνιστώντχι ωσαύτως α! 7-άτων»: -δέσεις νέων ν.λάδων:
Κλάιδος ΛΤ θεραπευτών τον Λόγου -δέσεις
Κλάδες AT Επαγγελματικών Σομόούλων »
Κλάδος ΑΡ ΒοηΔών ΙΙαιδαγωγών »
Κλάδος ΑΡ θεραπευτών -του Λόγου »
Κλάδος ΛΡ ’Επαγγελματικών ΣυμΔοϋλων »
Κλάδος ΑΡ ΦυσικοΔεραπευτών »
Κλάδος ΛΡ ’Εργ-α-σιοΔερ-απευτών »
Κλάδος ΑΡ Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών »
Κλάδος ΜΕ ΒτηΔών Τεχνιχών Έχαται&ευ-

2
2

20
2
η

3
10
2

των 10
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕ1 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ* ΔΙΚΑΙΟΙ*

Μαγείρων — Τ ρχπεώοχόμων -δέσεις 5
ΚαΔχριστριών » 10

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΝΟΛΟΝ Δέσεις 213

3. ΑΧ σαν.στώμε-λα: Δέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού τής 
παραγράψou 1 ττροστίΔεντα: άντ-.στοίχως ν.ατά -/.λάσου; εις 
τάς όπό τών άρΔρων 9, 1G καί 34 τού Ν. 309/1976 όριζο- 
μένας τοιαύτας ν.-χ! εις τον εισαγωγικόν 6·χΔ*μόν τοό οικείου 
Κλάδου.

Αΐ λοιπά! Δέσεις προσωπικού τών ώς άνω πβραγράοων 
1 καί 2 καταχόμονται εις τα οικεία Υπουργεία χαί Νομικά 
Πρόσωπα Δηαοσίου Δικαίου διά Π. Δ/τος. έχίιδρμένου προ- 
τάσει τών 'Τπουργών Δ-.χ/χιοσύνης. ’Γ/Δνετ.ής Παιδείας χα! 
Θρησκευμάτων, ’Εργασίας καί Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Ή χατανοαή εις ύσιατανεένοος χλάδους γίνεται εις τόν είσα- 
γωγιχόν όανν-ό^. Αί Δέσεις νέων χλάδων δ'.αρΔροάττχι ‘/.ατά 
fcx-Δμοός διά τοό αύτοϋ II. Δ/τος.
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4. Αί i-.ά τών ν> άρΔιεις 6 =ιρ. 1 χα! 7 -ζχζ. 2ά Π. Δ/τμ·< 

3Wirr«iWr>xi Δέσεις έααιεεσιι τών διά τ;ϋ άα-Δρον !Γ> όειέο- 
μενων Δέσεω·; Κ»ιΔε>ωϊΤ,τών Είϊτχών Σνα/.είω-ί χαττνεατντα 
διά τώ·/ αάτών ως α-«ν II. Δ/των χστά ν./.άϊ :υτ τ.αι ίαΔ·εενε 
*ίς τά έν ίρΔιρω 10 τοό τσαοντος άρτεόδη Γπχιαγιώ χτ- 
'Τστρεσάτς αύτώ-Λ

Γ». Τό τροαωπν.όν έα·. σ'/έτει ίδιωτιχοϋ διχαίαν διάτεττ- α
τά; δχττά'ΐΐς τώ/ Ν.Δ. 380/1969 χσί 1198/1972.

6. Τά σ.αΔή/.εντα τϊϋ τρο.ωσιχεϋ τών νέων χλάδων ν.α·ύε:ι- 
τΔέρονται δ.' άττοράτεε-νν τών χατά τεερίατωσιν αρμοδίων Τ· 
«οργών.

7. Τυφλοί χα! χωρά, δύναται νά διορίζωνται εις άντίστο- 
γα σχολεία χα! εις Δέσεις τής τεριιιτώσεως Λ' τής raps- 
γράψου 1 τού τιχρόντος άρΔρου. εψ’ όσον χέχτγνται τα λοιπά 
•ν. τού νόμου οριζόμενα προσόντα, ά-/εξζρτήτως ορίου ήλιχίας 
διορισμού.

8. Αί διατάξεις τού Ν. 682/1977 «περί Ίδιωτιχών Σγω 
λείιον τής Γενιχής Έχπαιδεύσεως χαί Σχολιχών Οίχοτρε- 
εείων», έψαρμόζονται ά·/σλέτρως χαέ έπι τού προσοσπιχού τής 
περιπτώσεω; Α' τής παραγράς-ου 1 τού παρόντος άρΔρου τών 
ίδιωτιχών είδιχών σχολείων.

ΆρΔρον 13.

Πύ.ήρωσν; Δέσεων.

1. Αί συνιστώμεναι Δέσεις μονίμου ηροσωττυχοϋ χληροά/τα-, 
διά -Διορισμού ή δνά μετατάάεως -/.ατά τάς ποιμένας διατάςεις.

2. Εψ’ όσον δέν -/.αΔίστατα: δυνατή ή πλήρωσις τών Δέσκον 
τών "Επιαπεπτριών Λδιλρών τού ν.λάίου ΛΡ, προι/.2μίόζον
τα: Νοσοσ.όμο: μονοετούς οοιτήινως έ-πι σχέσε.: έργζσία; ΐδιω- 
τιχοϋ δπεαίου σ.αί εις α:-.-λνυν ούχΐ μεγαλύτερο-/ τών ύψιττα- 
μένων πενών Δέσεων.

3. Μέχρι; ότου -/.αττττή δυνατή ή πλήρωσις τών συν.ττι,/μό
νον/ Δόσεων διά μονίμου,-προτωπιπού λόγω όλλείψεως αίττΓ 
σεων προς διορισμόν δύναται νά πρατλα-μδανωνται επί σχίσει 
εργασίας ώρισμόπ/υ χρόνου πρόσωπα αντιστοίχων εΐδιχοτήτων 
χατά τά όριζί-μενα διά σ.οινών άποράσεων σώ- Υπουργών 
’ΕΔνισ.ής Παιδείας χα! θρησχευμάτων, Οΐπο-υοεμιο-ών, Κοι- 
νων-.χών 'Τπηρεσιών χαί τού χατά περίπτωσιν άρμοδίΟυ Υ
πουργού επ' όποια: χπ-Sορίζουν ν.α! τό ύψος τών άπ-σδοχών.

ΆρΔρον 14.

Π ροσόντα.

1. Τά προσόντα τού προσωπσχού, διά τήν -σ’/.ήρωαtv τών εν 
άρΔριρ 12 παρ. 2 προδλεπομάνων Δέσεων νίω-/ ν.λάϊ'ων, όρί- 
ζοντχι ώς άσ.ολούΔως:

α. Κλάδού AT Θπραπιστών τού λόγου: Π τυχίον Δεραπιυτού 
τού λόγου Άνωτάττς Σχολής τής άλλεδαπής ή πτυχίο·/ Π αι- 
δαγωγιχών Άνωτάττ,ς Σχολής τής .αλλοδαπής ·μέ όπιΑ'τ/.υ- 
σσν εις τήν Δερατσείαν -οΰ λόγου.

ζ. Κλάδου AT ’Επαγγιλματεκών Συμδού/Λ>-/: II τυχίον Ά
νωτάττ,ς Σχολή: ε/.α: π τυχίον τής Σχολής Έπαγγελματιχού 
Προαχ/ατολτσμού τού ΟΆ.ΕυΔ. ή πτυχίον ’Επάγγελμάτττ.ού 
Συεέούλου ’Ανώτατης Σχολής τής αλλοδαπής.

γ. Κλάδου ΑΡ ΒοηΔών ΓΙασοαγωγώ/: Π τυχίον τής ύπό 
τού άρΔρου 16 παρ. 3 τού παρόντος Νόμου όριζσμένης Άνω- 
τέρας Σχολής ΒοχΔών Παιδαγωγών ή πτυχίο·/ άντ-.στοίχου 
Ισοτίμου Σχολής τής αλλοδαπής.

ο. Κλάδου ΑΡ θεραπευτών τού λόγου: 11 τυχίον θοραπευτοϋ 
τού λόγου Άνωτέρας Σχολής τής ημεδαπής ή ά/.λοδοπής.

ε. Κλάδου ΑΡ Έπαγγε/ματυχών Συμύού/υων; Π τυχίον Τ> 
παγγιλματιτ.ού Συμίοΰλ.ου Ανωτέρας Σχολής τής ήυιεδχπής ή 
ίσοτίεοου Σχολής τής αλλοδαπής.

στ. Κλάδου ΛΡ Φυστα,οΔεραπευτών: Πτυχίον Ί\ιέρ,·.σττ; 
ΨευσιχεΔεσαπουτών ΚΑΤΕΠ ή έτερος ισοτίμου Σχολής «Ρυσι- 
τ.οΔιραπευτών τής ήμεδ-απής ή αλλοδαπής.

ζ. Κλάδου ΑΡ ’ΕργασιοΔεραπευτών: Πτυχίον Τμήματος 
"Ερ γα: ιο Δ ε ρ απε υτών ΚΑΤΕΒ ή ισοτίμου Σχολής τής ήυεδα- 
πή; ή αλλοδαπής.
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Tl. Κλάδου ΛΡ Τεχνολόγων Κκμαιδεντιχώ-/: Πτυχήν τή; 
AXLTEM τή; ΓΕΛΙΓΓΕ. ή -τυχιον ή δσμλωκα οαϊτοτγελς 
Τεχνική; ή Επαγγελματικής ισότιμα/ Σχολής τής αλλο
δαπή;.

5. Κλάδου ME Βοτ.νών Τεχνικών berr-iMtow: *3)
Π μυχ to// η -!~ Λυχεα Τεχνικευ Εμ -r'~~ MXα-τμ/κκ. Λυκείου ή 
Μέση; Τεχνική; Έήα-·γελ·κχτ·.κτς Σχο/.ής. 33) Ππγιον 
<ΐτ·,δ<τγωγ’.κώv σμουδών ΣΖΛETL ή "τνχ:ΐ» ή σιμ/Λ/κα '-" 
-β-*οϋ; Τεχνικής ή ’Εμογγε>.'.ι·2Τΐκή)ς ίσοτιικαυ _γο/.τΓς τής 

άλλοίΐμής.
2. "Οιευ *ν τώ μαρόντ: άναφίρεται ισότιμον ιστυχίσν ή Μ

άλωμά Σχολή; ά/.λοδκμής α-μαιτείεα·- άν αγνώρ:c:; τής — οτι- 
μύα; τούτου διά μεν τί; "«ιαιώσεις 1γ. δ. <■■ στ, ■»· η κ»’· ν 
ίτχ τού Συμίουλίου ισοτιμιών τον άρλλρ/κ/ /4 τον Ν. c/7t>/ 
1977 nxtst όργανώσεως xai ϊιοιχήαεως τής Μέσης καί ’Α
νώτερα; Τεχνικής καί Έμ-αγγελμστικής Έκμαιδεύσεως» δια 
ίί τάς μεριμτωσεις ia καί 3 τοϋ ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΛ.

'Ap&fov 15.

(χαταργηβηκε αμό την Παρ. 1 αρ. 41, Νομ. 1304/82)

Ά ρ-5ρον 16.

Έιμιμόρφωσις — Βίδικευσις Προσωτικού.

1. ΊΙ έμιμορφωσις καί ή οϊδίκεοσις τού μάσης φύσεως μρο- 
σωτί’/Λν τών κατά τέ a;4w 10 τον μαρό/τος φορέων ot; -δέ
ματα τής ιεϊίικής αγωγής καί ειδικής έτ>αγγ&λμχτ! κής έ*ν 
ακιδο-άσεως ένε-ργούν-ρχ: κατά ri; κειμένα»; δυατάξεις eira 
μέσω τον Ιδρύματος Κρητικών ’Τμοτροφιών, είτε διά τής 
άμοστολής «ί; τί έμωτεσικόν ντο μορφήν επισκέψεων, τομι
δίων, οομινορίων χσ! συνεδρίων καί 6ά*κει μ.ρογ ραμμάτων y.a- 
ταρτι<ζ·αμίνων ύμό τών φορέων τή; ©ί δικής αγωγής, ττ,ρον-

μένων ίν μάση μεριμτιντει ί.οί τών μς-ρ! χοάηγήσεω; εκμπ- 
ίευτική; air!a; ή τής άμοστολής εί; τί ϊξωτΐσικίν κειμένων 
διατάξεων. ώς xai τού άεύρου 3 τον Ν. 23-/107.7 «.με:: 
επαορφωτεως δαμοσιων ϋμσλλήλών».

Οί .'ώτίχτ2το;νλητνϋνοι ττρχότιοι έχ.ττ:ςοντ:χοί τις τήν 
ϊΐί:-Λτν τ--ωγ·ην Tarri-vi·.; τον Κ,τότονς όχττ/ρβοχ/ται va νττ- 
ρτττττονν ι·.ς οιςτοττζ ϊίδτχά τχολίϊχ τού/.χχιστόν οτι τριττιχ/.

2. Αι τροντο-ύοτιις ορχραο-ρή; τών τιχτχήϊων τον τοοόντος 
apiρον. η ττ,ρττεν ::a;ix2T:2 ε-χρίπως τών τροτρτμμοτων, 
ω; xai τ3ττ a'/.v.r λΐττομερειι. χα·ύοριτ·3ήτοντ2ΐ iroca- 
τϊων τών Γτον:-;ών Έ-ύνιν.ή; Π a-.Mta; xai θρητχενςιάτω··, 
01 '/χ/νορινχων xj: τον xtara oecrTToyriv άμχοδίον Ι’ττο,ργον.

3. Λιο τήν iy.aaiiivji'/ Βοη-νών Π χιϊζγωγών ϊίρΰίτζι 
Ανωτόρζ Σχολή Βοτ,-ύών 1] ζιδζ-γωγών τι»τούς ρτιτήτοω;

-;ί; τήν ΣΙοΛΕΙΈ, Ta τή; όργχ/ώσχω;. λνκτανργίζ; τν/- 
-τ'ϊω; τον τρ:;ι·;π·/.ον. τών προγραμμάτων, τών έμετάτοων, 
τή; troTTiia; τών χορηγονμίνων τίτλων στονοών xat μάσα 
ολλη λοττττόοειτ oitzcr/Ta·. ντέ τών ϊχάττοτε ίτχικ/νσών δια
τάξεων τερί ΣΕΛΕΤΕ.

4. Ή ΐορντι; xat λειτονργία Ιδιωτικών Σχολών, Ινστιτού
των ή Κέντρων διό τήν έχιταίϊονσιν χζΐ ίΐδιχει«ιν ή μετεχμ2ΐ- 
οεντιν Ειδικών Διδασκάλων xai Ν ημιαγωγών άμχρορενετμι.

5. Οι άμομιρττιύσαντε; τί Τμήμα Κοινωνιχή; Θεραττεν- 
τική; ΓΊ αιδαγω-ριχή; τον Ψοχολο-ροκού Κέντρον Βόρειόν Γνλ- 
)ά:ο;, χατατάτσοντα: ά/εν εξετάσεων, στοαδιαχώ; χαϊ χατά 
σειράν άσοφοιττ/σεως, εις τί Γ' έμά/μητ/ον τή; Άνω τέρα;
ν. - - ri ι ~—; I uvv Π ασδα-ρω-ρών, rrc της ένάρξεως τής 7.ει-
τ^ργίτ; 2ύττ,ς.

Δι4 5 άτο^ίσ^ων τον 'Τμτ.νργον ’hySvixf,; ΓΙ αινείας και Θ?η-
τν.Σ^ιάτων ·χ.2/!)ο: ιζονται ό άρι-ύμο; τών κατ’ έτος χαματαπ-
rvxtvo»v, ώς xai μάσα άναγν.ατα λεμτομερεια αφορωσα εις
τνν τρέσιον ■ χατατάξεω; Ατών.

Έμζγγελμϊτιχίν άτόρρητον.

Δι«ς>νλασσομένων τών είδιχών διεττάμεων τον Νύχον η των 
ειδικών ύκτ;τ«πβχών ύκοχρεωσεων η vijlvhuh εειτννος αμορ- 
ρόαΛ έξ έμιτσγή; άνωτέρων ή'ύιχόν ή χεκνωντ/κύν v.a- 
^νγκόντων, οί ίφ’ οίανδήμστε νμηρεσιχχή·/ σχέσιν ίτμηρετού/τες 
ύμάλ/.ηλο: εις τά; μάση; .ρύσεως κατηγορία; καί μορφής νμν,- 
ρεσίας και ιδρύματα άμο>.λινόντων ατόμων όρεί/^νν να τη
ρούν έχωμήνεκαν και έτσι ΐδιωτ<κό>ν άπορρήτων έμμιττενύέντων 
αύτοί; ή με.ρ:ε/.-ύόντων εί; γ/ώτιν αντών κατά τήν εοσχησιν 
τον έταγγέλματός των ή ώ; έκ τή; ίοιίτητές των.

Π ροκειμένον οί ώς άνω ίσιάλί'.η/ϋΟΐ νπ έμετασώούν ως 
μ,άρτνρες ένώμιον διχαστικής ή έτέρας άρχής έ-ττΐ τοιοντων 
άμορρήτων, όφείλονν να μροίαίνονν εις σαφή δτ,/.ωσιν τε:ι 
τής ιδιότητός των /,αί τής έχ μέροος αΰτών ύτοχ,ρεώσεως ττΓ 
ρήσεως τού άμορρήτον.

'Οςείλον-/ έττίση; ίν τή τηρήσε-ι τοό έμαγγελιματικον ατ.ορ- 
ρήτον να έμετγρι/μνονν εσι'ι τή; μειστιχέ»τητος τώ·/ φακέλων 
χα! -τής αλληλογραφίας τών εις άς νμηρετούν όμμμεσιών.

ΚΠΜΆΛΑΙΟΝ Γ 

■ΒΙΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

'Αρνδ-ρον 18.

Έμιχορηγήσεις. δάνεια χα! λειμά μέτρα 
ένισχόσεως άττοχλινό/των άτόν,ων χαΐ ιδρυμάτων.

ία. Ιδρύματα ή Σωματεία άσχολοώιενα μέ τήν ειδικήν αγω
γήν δ νναται , μρός χαλντέραν έπτέλεσιν τού εργον των, νά έτι.
.χορηγούνται έ/μό τον δημόσιόν ή και να εφοδιάζωνται νμ αυτού 
διά τών άπαραιτήτων όργά-ζοιν, σκονών, εργαλείων, μηχανημά
των, διδακτικών έιίλίων κ/.μ, κομά τά δι' αμοράσεων τών Γ- 
μονργών Έύνιχής IIαιδεία; και Θρησκευμάτων, Οικονομικών 
χαΐ τον κατά τοερίστωσιν άρμοδχν 'Τμονργον όριζήιενα. Τών 
ανωτέρω ευεργετημάτων τυγχάνουν όσα έχ τών Ιδρυμάτων τού
των κατ’ αντικειμενικήν έα.τίμησιν τών στεριοοσιακών των

στοιχείων στερούνται εχαρκών μόρων διά τήν κάλνόιν τών 
αναγκών των. Αϊ οικεία: μιατώσεις έγγράσονται εί; τον μρον- 
μολεγισμέν τον αρμοδίου διά τή/ ίμομτείζν αυτών Ύμσνργείου, 
μαμά οτν οατιε-ε. ώς καί μιαρα τού Ί’-οοογειον Οάχα/ο/ατκών. 
ασκούνται ;ί μροσήκοντες έλαγχοι εαί τής δια-ύεεπως ή χρη- 
σ«ως τών μ-ραχςμενων μμσών ή ειδών.

β· Ύ~ό τήν αύτήν διαδικασίαν δύναμαι νά καύοαϊςωνται μέ- 
τρα ενισχικκω; αμοκλινσ'/των άτεμων οεασδήμοτΊ ηλικίας δια 
τήν άσκησιν έααγγελματος, ητο: ειδικά: οίκονεμεχα: ένισχώ 
σεις (δάνειά χαμηλίτεκα ή καί άτοκα, έμμχοσ-τγνσεις χλς.ι 
μαροχαι οεγχ/ων. σκευών/, εργαλείων, μηχανημάτων ή ΐτε,εα 
μ^-τ3” *Γ°> νμοόεήύησιν τον έργου τών εν. τούτων εμιτττρκο- 
>ω>.

ΆρΔρον 17.

2. Ειδικά! σνσκευαί ή ίτερα μέσα χρησιμοζοιονμενα διά 
την ασκησιν ειδικής άγωγής άμοχλινό/των έχ τον φυσιολο
γικού μαθητών είσάγονται άτελώς ύμί τών ενδιαφερομένων. 
Δαμάνα:^ άφορώσα: εις τήν χορήγησιν τοιούτων συσκευιών ή 
μέσων εις ομόρους μή ήσσαλισμένους μαίητάς, σμαυίασεά; 
ή φοιτητας χαλύμτοντα: ύμί τού Δημοσίου, άναγραφνεένων 
~rTfjio των 2Γ2:το«;;χινων πττώτίων ιΐς τον TpcurroAo- 
γισμόν. 'Ομοίως δααάναι αφορώσα: εις ήσφαλισμένους μαύ τ- 
τάς χαλΰμτο·/ται. χατά μερίμτωσιν, ύμί τών Ασφαλιστικό)·/ 
'Οργανισμών χατά τό άρθρο ν 6 τού Ν. 8GI/I979 ή ώτςή τού 
Δημοσίου χατά τάς χεμέ/ας δυατάςεις.

3. Τά άτααιτούμενα διά τή/ διδασκαλίαν διίλία χαΐ μα- 
γνη/ΓΟταινια: μαρέχοντα: δωρεάν ΰαό τού Κράτους εις άμ>- 
κλ,ινσντας μανά-ητάς, σαουδαττάς καί φιχτηττάς.
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ΜΜΆΒΑΤΙΚΑΊ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

’Αρόρο* 19.
Χαραχτηρ-ιχμός χαι άνατγνώρισις έχχαιδευτηρίων 

και ετέρων μονάδαν ώς ειδικών.

Έχχαιδευτήρια χαΐ έτεροι μονάδες οίουδήχοτε ?ορέως, δη
μόσια: ή ιδιωτικά!, χαρέχουσαι έκχαίίευσιν είς άζο/.λίνοντα 
άτομα αναγνωρίζονται ώ.ς εΐδιχαί. ώ; χρός τον τομέα τούτον, 
δ.:’ σσχιχράσεων τοϋ Ύχοιιργοΰ Έηϊνιχής Παιδείας xai Θρη
σκευμάτων χαι τοϋ y.aT3 χερίχτωσιν αρμοδίου 'Τχουργοϋ, έκδι- 
ϊεμόνων μετά γνώμη, τοϋ tv ip-Sρω 11 Συντονιστικού χαι 
Γνωμοδοτ ι-κοϋ ΣοεΑΐευλόσυ, χτγτ’ είσήγησνν τοϋ άρμβδίου ’Βχι- 
ννεωρητοϋ Ειδικών Σχολείων. Αύτ·αι όσιό τής αναγνωρίσεις 
των, ύχάγονται εις τάς διατάξεις τού χαρόντος.

'Αρόρον 20.

Νομιμοχοίησις έχχαιδευτηρίων χα! 
ετέρων μονάδων ειδικής άγωγής.

1. Νομικά Πρόσωχα Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Αιχαίο- ή. 
ςι/σικά χρόυωχα τα όχοία ζαρ έχουν -εϊδιχήν άγωγήν ή έχαγ- 
γελματιχήν έχχαίδευσιν εις βχοχλίνοντβ άτομα άνευ άδειας 
ίάρύσεως χα! λειτουργίας αντιστοίχου ειδική; εκχαιδευτικής 
μονάχος, όζοχοεούντα: όχως έν.τός έτους άστε τής δημοχιεύ- 
σεως τοΰ χαρόντος, χροδοΰν εις τάς δεοόχα; ένεργείας διά 
τήν λήόιν άδειας ί δ ρύσεως χα! λειτουργίας τοιαώτης μονάδος, 
άλλως άτε/χλείοντα; αυτοδικαίως τοΰ δικαιώματος τής ν,-,Α- 
χής είϊσ/υής άγωγής χαι όχχ-αιδεόχεως άζο τοϋ τέλους τοϋ σχο
λικού ετοος εντός τοΰ όιχοίου έμχίζ-τε! ή λήξις τής ετήσια; 
ώς άνω χροδεσμίας.

2. Ό Ύχουργός Έϋνιχής Π αιδείας χαι θρηχχευματιρν 
διαιχάζτει τήν λ«τουργίαν τών εν τή χροηγουμένη χαρα- 
γράφψ μονάδων. έρ’ όσον ήόελε κρίνει, μττά γνώμη/ τον ’Βχι- 
ύεωρητοϋ τών Ειδικών Σκολείων, ότι τό οίχείον νομιχον ή 
Γυσιχον χρόσωχον δεν χυνεμορσώνΐη χαρά τήν ύχοδολήν τής 
αίτήσεω χρός τους όρους χαροχής τής ειδικής αγωγής.

’Ap&pov 21.

■Μοτατροχή ιδιωτικών έκχαιδευτηρίω, 
χαι λοιχών μονάδων ειδικής αγωγής εις δημόσια.

ί. Δι’ αποφάσεων τών 'ΐχουργών 'Βόνιχής Παιδείας 
χαι Θρησκευμάτων χα! Οίχονομιχών xa: τοΰ κατά χερίχτω- 
τ:ν αρμοδίου δύνατα: νά χ3τχττοϋν δημοσία λειτουργοϋντα 
Χ3Χ3 τήν δηκοχιευσιν τοΰ χχσόντος νπχιχγωγιια. σχολεία, 
ταχείς xai ειδιχα! έχαγγΑλματιχα! σχο/.αι τών -δουκάτων, 
σωματείων, νομικών χροσωχων δημοσίου ή ιδιωτικού otxaitA 
χή ίγο/73 xApicexc/x’.xov γαραχτήρα. xaxox:·; αίτήσεώς των.

2. Το Ειίa-ετιχον χροσωχιχίν χό ϋχηρετοϋν εις τά χατά 
ττ,ν χροηγοοατνην χαχ3γρααον χαϋ’.σταοιενα ixaocta —/οκύχ. 
ώς χαι εις τάς μσ.άάχς τής χαρετγράσου 2 τοϋ άρ-ϋρα; 20 
τοΰ χαοόν τος, χροσλ3μίά>ε-Χ3>; εις τήν σηχοχιχ/ έχχΓίεευστ/ 
έχ: χ/εχει εργασίας ισιευτεχοΰ τιν-ιιον άτριχτού '/povo.. ν.ατά 
τάς ιιατάςοις τοϋ ap-Spoj 30 τοϋ Ν. 682/1977. ίο’ όσον:

α. Κεχτητα: τά ·ϋχό τοϋ νόμου οριζόμενα χροσόντα ϊιά τόν 
οιορισμόν εις -Δέχιν οτςΑΟΐίας έχχαιοεύχεως.

β. "Εχει ίιετή τουλάχιστον χραγμστιχή^ ΰχηρεσίαν εις ε!- 
οιχόν ίτ/ολεΐον ή Ιϊρυμα άχο/.λινόντων ατόμων.

'Αρ-ΰρον 22.

Π ροχαρ-Αογή λειτουργούντων (Ειωτιχών 
ίχχαιοευττ,ρίων ιιίι/.ής άγωγής.

1. Τά οιουοήχοτε τύχου y-a-i οίαχρήχοτε στάόμη; λειτουρ- 
γοϋ-ντα ίίιωτιν.ά ίχχ3ΐοευτήρ:α y.a: λοιχβ; μοναοε; εϊοιχή; 
άγωγής όρειλουν νά χροχιρμοσ-ϋοϋν χρός τά; oicxaxc·.; τοϋ 
χαρόντος ώ; χρός τά χρογοζμμχτυ μεν όιοασνοαλίας εντός 
τριετίας, τα χροχόντα ίί τοϋ χροοωχιχοϋ των ν.ατά τά οι’

άχοράχεων τοϋ 'Τχουργοϋ ’Βϊνιχής Ila oiia; xa! Θρησκευ
μάτων οριζόμενα. ’Αχό τής έναρςεω; τής ισχύος τοϋ xa- 
ρόντος άχαγορεύε-a; ή χρόχληψις νέου έ/.χ3:ΐευτ>/.οί χροσο- 
χιχοΰ μή χιχτημίνου τά ΰχό τοϋ χ3ρόντος νόμου χροόλεχόρενα 
χροσόντα.

2. Αϊ Κατώτιραι Ήμερήσιαι Τεχνιχαί y-a! ’ΒχΌ-γρ^/.Αϊ- 
τ:χ3Ϊ'Β/ολ>ί. α! xepeyotwai ίχαγγε/μχτχν.τ/; έν.χαίϊουσ·.·/ εις 
άχοχλινοτ/αα άτμαα, ύχάγίΛ^.αι έφ’ εξής οίς τάς οιατάάεις 
τού χαρό/τος χα! λειτουργούν ύχό την έχμχτεέαν τοΰ Ί'χουρ- 
γείου ’Βδν.χής Παιϊεία; y.a! θρησνοεονκάτων ώ; έχουν, μέχρι 
ρν-ύμίχεως τώ·/ τής όργανώσεω; χα! λειτουργίας αύτών όια 
Π. Δ/τω·/, έχϊιϊομένων χροτάτε: τοϋ^Γχουρ-ρού ’Βύν.ν.ή; 
Παυόείας y.a: θρηχχευμάτων καί τοϋ χατά χειρίχτωχιν άρμο
ρίου 'Τχουργού.

Άρύρο-ν 23.

Ρΰ-ϋμ·.σις χαταστάχεως χροσωχι/.ιΰ ir/Αθσίων
εΒιχών σχολείων και τεχνικών έχαγγελματιχών σχού.ών.

1. Το ρόνιμον χροσωχιχόν το ύχηρετούν χατά τήν ότμΐ^ 
σίευσιν τοΰ χαρόντος νόραυ εις ίημόσια εΐίιχά έχχαιϊευτήο-.α 
χβρ^εένει εις τάς ίόσιεις του, χτ-πατασχόμενμ/ άναλόγως χρο- 
σόντων εις τούς αντιστοίχου; χλάίυυς τού άρύρευ 12 τοϋ χα
ρόντος.

2. Τό όχι σχίσει ιδιωτικού Ειχαίου ύχηρετούν χατά τήν 
δημοσίουσιν τοΰ χαρόντος νόμου εις δημόσια ειδικά έκχαι- 
όυυτήρια χροσωχτχσν χσρρτρΑόνο: έν τή ύχηρεσία x»a! διατη
ρεί την σχέσιν εργασία?; ύο’ ήν είχε χ.ρυσληφύ ή.

3. Διά τών χαττα τά άρ-όρα 6 *χα! 7 τοΰ χαοόντος έκόι^ 
όησομίνων Π. Δ/ των -ϋέλουν καόορυχύή τά τής χατατάαεως 
χαι τής έντάξεως τοΰ κατά τήν άνωτόρο) χαράγιραρμν 1 
χσοσωχιχού.

4α. Τό έ.·/. νηχιαγωγών 7νζ! ΟΡΟασχάλων δτμόσιον έκ,χαιδευ- 
τιχόν χροσωχιχόν. τό ύχηρετούν -κατά, τήν άημοστευσιν τοϋ· χαρόν
τος νόμου είς τά δημόσια ειδικά έχχαιόευτήρια χα! μή έχον 
χτυχίθΛ> μετεχχαιδεύχεως είς τήν ειδικήν άγιυγήν, τί'νετα: 
είς τήν διώΔεσιν του οίχειου όχηρεσιαχοΰ συμόουλίου χρός το- 
χοίέτησίν του είς ν.ανονιχόν σχολείου τής χεοιρερείας του 
ή χαραμόνει εις τήν νεσιν. ήν κατέχει, to’ όσον έχιύυμεΐ τούτο 
χαι έχει τοΰλάχιρτον χεντοορτή χρβγματιχήν ύχηρεσίεεν είς 
ειδικά σχολεία, xaxoxiv ειδικής έκόέσεως τού οίχείου ’Βχι- 
ννεωρητοΰ.

£. Είς τήν δευτέραν χερίχτυίσιν καλείται χρός μετεκχαί- 
ϊευχιν είς τό Τμήμα Ειδική; Άγωγής τοϋ Μαοατλείου Δι
δασκαλείου Δ.Ε., χατόχιν ίχιτυχών έήετάσεοιν χα! είσάτεται 
xa-S’ ύχέ?δ2σ·ν τοϋ ·νο;Α·Αθυ άρι-όμιϋ εισακτέων χα! είς χοχο- 
ττόν 207ί έχ! τού συν ό/.ου τών είραγο;Αένω-. εσ όχον όέν ί·/;ι 
ύχερΑή τό 45ον έτος τή; τ,λιχίας του. Δια τον σκοχον αυτόν 
χασέχεται χροΰεχμια τα ιών ίτών αχό ττ.ς εχδοχεω; ττ,ς αχο- 
οάχεως χεί! "ό; χααααονής του είς ό-έχιν ειδικού σχολείου. 
Π χεερ/εμόνη; άχαάχτου τής χρο-άεχαίχς ταύστρς οί εχχαι- 
ίευτιχοί ού"ο: τίνενται είς την διάύεστ/ του οικείου ύχηρεσια- 
χεϋ χιτΑίουλίου χρός τοχούετηχίν των είς χανοτ/τχόν σχολείου 
σή; χειιρερείας των.

ό. Δ·.' άχτι άσε υιν τών Ύχοαργών Εύ/ΐκής Παιδείας χα! 
θρησκευμάτων χαι Οίχο·/ομιχώ·> χα·3αρ:χϋήχοντα·. τά τής τα- 
χυρρόόμου μετεχχαιδεόσεως τού χροχωχιχοϋ τών χαρ. 1 χα!
2 τοϋ χαρόντος άρΰρου έχ! ύεαάτων ειδικής άγωγής.

6. Οί άχοσοιτήχαντες έχ τοϋ μονοετούς Τμήματος Μετεχ- 
χαιδεϋχεως είς τήν ειδικήν αγωγήν ίιδάχι.αλο: χ: ι έχοντε; 
χτυχίον μετεουχαιδεύσεως μείζονος διάρκειας, έχομοιούντα·. 
χρό; τούς έχοντας χτυχίον μετακχαιδεόσεως διετούς διαρχνείας 
είς τήν ειδικήν αγωγήν,

7. Ες το διδαχτι-χον χα! έχοχτιχόν χροσωχιχόν τών εΐϊι- 
χών σχολείων ανεξαρτήτως 6α-5μοϋ χαταδάλλετχ. άχό 1ης 
’Ιανουάριου 1981 έχίδε/Αα δυσμενών συνόηχών έργασίας ίσον 
χρός γό' 30% τού έκαστοτε όασιχοϋ μισύοϋ τοΰ 6ου ία-όμού. 
άνεξαρτήρως χατεχομέναυ όα-ύμοϋ.
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ΒοηΚοί Ποπϊαγωγοί ίξ ετέρων σχολών.
w

1. Κατά τήν χρωτην έφαρμογήν τοΰ χχρόντβς καί έφ’ όσον 
ίίν ύχαρχονν χρύς ίιο;isuov Bcrryi-ot Π χιδαγωγοί -δόνανται να 
!:0= ΐζχαντ2: εις τάς Δίσκις τχντχς ~c; κάλνώιν ίκνισταμέ- 
νων sr/αγχών. rrv/«ir/ot τών Σχολών Οικιακής .Οικονομίας. 
Χο-νωνικής ’Εργασία; καί Βρεφονηπιοκόμων.

2. Διά τών κατά to άρψρίη 23 χαρ. 5 έκδ&Κηα αιώνων άχο- 
ί ίσιων Ψάλουν ροΨμισΨή τα τής ' τ'χχυρ-ρύΨμον έκχαιδεάσεως 
ίκ! Ψεμάτων ωδικής αγωγής τού xpoaomxov τής ανωτέρω 
«αραγράσον ί.

"Αρύρον 25.

Πρότνσον ’Ειδικόν Σχολείον ΆΨηνών.

ί. Ό Α.Ν. 453/1937 «κερί ίδρύσεως σχολιίον ανωμάλων 
καί χαΨνστερημένων χαίδων», ώς χαί ό Α.Ν. 1941)/! 948 «κερί 
τροχοκοιήσεως χαί συμκληρώσεως τού AJN. 453/1937» χα- 
σαργο-Ύτχι, το ϊέ Πράτνχον Ειδικόν Σχολείον ΆΨηνών ΰχά- 
γετχι ίρ’ έχή^ «ίς τάς διατάξεις τού ταροντος χαί- χροσαρ- 
τάται εις to Μαρώσλειον Διδασκαλείον Δ.Ε. ώς κλήρες Πρό- 
ταχον Ειδικόν Σχολείον Διά τήν πρακτικήν άσχησιν τών τις 
τήν ειδικήν αγωγήν μετεκπαιδευόμενων διδασκάλων.

Έ· Ο εκι δαψμξί Ιιρ ΔιουΨοντης τοΰ ΓΙροτόκοιι Είδικοΰ 
Σχολείου ΆΨηνών λογίζεται ίο έξης χατέχων προσωρινήν 
iSocnv καΨηγητοΰ άνευ άσκήσεως δι&νχητικοΰ έργου τού κλά- 
ίοο 21 ^Παιδαγωγικού τής χαρ. 5 τοΰ άρθρου ’ 11 τοΰ Ν. 
817/19/8 <fxr.pi ρυΨμισεως ενιων εκπαιδευτικών χαι έχ- 
χλησιαστ:κών Ψεμάτων».

Ή προσωρινή αΰτη Ψέσις καταργείται, άμα τή χαί’ οίον- 
ποτε τρόπον άχοχωρήχει έχ τής υπηρεσίας, τοΰ κατέχοντος 
τούτην.

’ΆρΨρον 26.

Κάρωσι ς αποφάσεων.

Καροΰντα: άφ’ ής ίσχυσαν αΐ ΰχ’ άρ·.Ψ. 120883/20.9.72 
«περί ίδρύσεως δημοτικών σχολείων» (ΦΕΙν 793/1972 τ. 
Β') χ·αί 52601/19.4.73 «ταίρι ίδρύσεως δημοτικών σχολείων 
χαί αΰξήσεως τών όργο-/ιχών Κέσιων τών διδασκάλων» (ΦΕΚ 
761/73 τ. Β') αποφάσεις τοΰ Υπουργείου ΈΨνικής Π αί
σιας χαί θρησκευμάτων, τά δε δι’ αύτών ίδρυΨέντσ ειδικά 
δημοτικά σχολεία υπάγονται έφ’ έξής t-ίς τάς διατάξεις τοΰ 
παρόντος νόμου.

ΆρΨρον 27.

'Αρμοδιότητες ΚΕΜΕ.

’ΑρΚρον 24. χής Αγωγής τοΰ Υπουργείου Παιδείας μέχρι Δύο εκπαιδεν/- 
Ttxjoi λειτουργοί. ειδικευμένο: επί Ψεμάτων ειδικής αγωγής, 
μέ τίτλον; άνωτέρων μεταπτυχιακών σπουδών έν τή αλλοδα
πή, όόοει τών περί αποσπάσεων εις τή/ Κεντρικήν Ύπηρε- 
etav τοί Ύχονργείον Παιδείας έχχαι&εντιχών λειτονργών 
χειμώνων διατάξεων,

'Ap-Spov 30.

λίεταν/έτεις χαί ταανΰϊτήτε·.; έχτί'.ίϊντ’./.ών er: 
σχέαει ΐΰιωττχοΰ ςιχαίον.

Κίς τήν ααράγρ. 3 τοΰ αρ-ΰρον 1 1 τοΰ X. 1035/19S0 τρον- 
τ'.Κϊτα; Ροάριον. εχον οντοι:
’«Ά:ά τήν ανμττλήρωτϊν τοΰ άααιτονμένον χατκ τάς χειμέ- 

να; ϊ'.αταξΐ:;, χρονον j~r,p;;:i; ::ά τήν ν.:τάνετιν τό»·, ί;:ω- 
τιχών έ·/.αα·.ίΐνττ/.ών, έχτός τών νονών λττιχή; χαί (-/:;/- 
νιχης, τννν~ολο·/'.7ετα; χαί ή τνχον ττατύτηρεαία τούτων ϊί; 
τήν Δημοσίαν έχτοαίοεν;:ν. Ο: ύτηροτού/το; ιί; τήν Δημοσίαν 
έχταίοενσιν *στί σ/έσε: εργασίας ΐο·.οίτ:χοΰ Διν.αίον έχστ/χοί. 
Δέν χαταλαμόννονν όργαντχήν ύέσιν εις σά σχολεία, άλλα 
τοτοΚίτοΰ·.’-·;: εντός τής αντής τ όλε οι; χρό; χάλνΰ'.ν 6<ρ ι- 
σταμενοιν ΰτηρεσιαχών άναγνών».

Άρ-άρον 32.

1 Ί-νμισις Ψ-εμάτοιν Άνωτάτων Σχολών Οικιακής Οικονομίας.

1. Διά II. Δ/γμάτων. έκδ δεμένων χρεοάτε: τοΰ* ' Γιεονι-
γον Ή·!*ν ικής Ιίαιοείας .καί Βρησκενμάσων. ρνΰμίζοντ:':
Ψέματα τ.ιό·/ Άν:·)τάοι.ιν Σχολών Οικιακής Οικο-/ '1y ' . y V ·
ίώ/Τ2:

3) Εί; τΐ η;ΐ2·*/.ον 7.2* ν.ςα/.τr/.iv ϊτο:. τά: :γν.:
<?άς. τά; ·λίτεγ·'ρ2γάς. τήν co!τητ·.ν, τάς έςΐτ άσεις, τονς

Εααχορρωσεως (ΚΕ3τΙΕ).

2. Σννιστώνται 5ύο Κέσιις Ιλιμΰοΰλων 1 
μια τής εϋιχότητος Π ρογραμματισμοΰ τής ΈχααιΔεύσιως 
Χ2ΐ ή έτίρα Άξιολογήσεως Έχχαιίεντιχής Πολιτ-.χής. έαί 
χ/τιστοίχω μειώσει Δνο (2) Κέσεων Εισηγητών τοΰ ΙνΕΜΕ 
τών αΰτώ·/ είώιχοτήτων. Κατά τά λοιαά εφαρμόζονται αΐ ίια- 
τχξεις τής τταραγράρον 4 τον αρύρον 2 τού ν. 907/1979 
«τερί τροκοχοιήσεως χαί συμχληρώσεως τοΰ ν. 186/1975 
«αέρι τον Κέντρον Έχααιϊεντιχών Μελετών χαί ’Βσιμορφώ- 
<τεως χχί διατάξεων τινων τνΰ αροσωοτιχοΰ τής Κεντροτ.ής 
1 τεηρετίας τον Ί'χοοργείεε/ ΈΚνιχής Παιδείας χαι Θρη- 

σχενμάτων χαί ρι^ϋμίσεως ίνίων ζητημ^ων τής έχτεαιδεό- 
οεως», άτταιτονμένης άμα χαί τής ϊημοσιενσεος έχισττμονι- 
*ών εργο«ιών.

Άρίρον 28.

Δι’ άχοφάσεως τον Ί'χονργμν Έΰντχής Παιδείας χαί θρη- 
^χενμάτων δόνανται νά άχοσχώνται χαρά τή ΔιενΚυνσει ΕίΔι-

τιτ/.ονς σχονοων ι·/ς χαί εις παν εν γεν ο: σχοοεαστιχο ν νεμα.
ό) Εις τό ιορ·,/.όγ·.ον χαι ά/αλντιχον χρόγραμμα τε-ιν δι- 

ϊασχομένων μα·νημάτο)ν, ήτοι τον άριάμον χα: το είοε; των 
διδασκόμενων κατ’ £το; σχονδών μαδημάτων, τάς ώρας δ·.- 
δααχαλίας τών θεωρητικών μα-ίημάτων χαί έργαστηριαχων 
ν.αί χραχτιχών ασκήσεων, τόν σκοχον χαί τδ χεριεχόμενον 
(διδακτέα νλη) έκαστον μαάήματος.

2. Ί'ό νχό τοΰ ά:·1>ρον 8 τοΰ Ν. 1875/1951 χαι τον άρ- 
•άρον 11 ττΰ 11Λ. 442/1905 χροολεχόμενον Διοικητικόν Σνμ- 
δονλιον τής Χκροκοχείον ’Ανώτατης Σχολή: Οικιακής Οι
κονομίας ορίζεται χενταμελ'ε; έτεί τριετεί άητεία ι·); άκο/.ον- 
•ΰως:

α; Έξ ενός μόλον; τοΰ ’Ελεγκτικοί Σννεδρίον, χροτεινο- 
μένον νχό τούτον ή εχισίμον μέλονς χροτεινομένον νχο τοΰ 1 - 
χονρ-Ό·ΰ Έν/νικής Ιίαιοείας καί βρησκενεάτων. ό/ς χρτε- 
δρον.'

ί) Έξ ενός άντιχρτσώχον τής οικογένειας Χαροκόχσν. 
χροτεινομένον νχο τοΰ/’Γχονργοΰ ίνννικής Παιδείας και 
Ηρησκενμάτεον. ως με/.ονς.

-ί Έξ έ/ος Σάμίονλον τοΰ ΚΕΜΕ. χροτεινομένον ΰχό 
τοΰ Γχονεγοΰ Ενικής Παιδείας καί θρησκενματων. ως

κή; Ιίαιοείας και Ηρησκενμάτων, χροτεινομένον νχο τον 
Τχονργοΰ. ο/ς μέλονς.

ι’ι Έξ ενός χροσιόχον ίχοντος γ/ώσιν τών Κεμάτων τήο 
οικιακής οικονομίας, χροτεινομένον νχο τοΰ 1 χονργοΰ Ε·ν'■> 
κής 11 αιδείχς και Θρησκενμάτων. ώο μέλονς.

Άχαντες οι ανωτέρω χροτετ/ονται μετά τών χναχλη- 
ρωτών των.

Κα-άήκοντα Γραμματεως ίκτε/.ει νχά/.7.η/.ος τον 1 χονρ- 
γείον ΈΚνικής Παιδείας καί Ηρησκενμάτων. χροσεινομενο; 
μετά τοΰ άναχ/.ηρωτοΰ τον. ΰχό τον Ί χονργοΰ.

3. Κατά τά; σννεοριάσει; τον Διοικητικόν Σνμόον/.ίον 
μετέχει καί ό Δ/ντής τής Χ.ΛΈ-O.U. ή ό 'Αναπληρωτής 
αντοΰ. άνιν δικαιώματος ψήφον ν.αί εισηγειται τά έν τή ήμερη- 
αία διατααιι Κέματα.

iicixr.; χγω- Η-ησκενεάτων.
Μελετών καί

-1_ Έξ ενός

• yJ 1

:ο-ΰ ΚΕΜΕ. ή μέ'/χυς.
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Έγκτ»:! Σνμδοΰλων Έκζαιδεύσιω; Δυτικής Εϋρώζης.

Τό ζρώτον έδάριον τής ζαραγραοον 4 ττν άρΔρον 82 ττό 
Ν. 309/1976 «ζερ! όργανώσεως y.a; διοικτ,οεως τής Γινικής 
’Εχζαιοεΰσχως» άντικαΔίσταται ώς άκολούΔως:

«Διά κοινής άζοοάτε-ως τών "Τζονργων ’ΕΔνι-κή; Π αι- 
δείας κα! θρητκευμάτι-)·/ κα! Εσωτερικών δνναται νά άζο- 
σζάτα: ζαρά ττ, Ελληνική Π ρετόεια Βόννης έκκαιδευτιχό; 
έζ! μισΔολογικώ κλιν.ακίω 1 0<·» κα! άνω ή ΰζάλλτλος τοό 
κλάδου έμζειρεγνωμσνων το·ό 'Τζονργείον Εσωτερικών r/ων 
ΙΟετή έκζαιδευτικήν ζείραν. Ό ούτως άζοσζώμενος ασκεί xa- 
Δήχοντα έζοζτείας ϊζ! ιών. εις τήν Δυτικήν Κνρώζην άζο- 
σζωμένων Συμίονλων Έκζαιδεύσεως επί 3ω ή 2ω ί-αύμώ y.a: 
τών λο-.ζών έν γένι: έκζ7ΐί:υτ:κών».

ΆρΔρον^.

Δαζάναι λειτουργίας ΣΕΛΜΕ y.a· ΣΕΛΔΕ.

ί. Διά τήν άντεμετώζισιν ιών γενικών έσοδών λειτουργίας 
(καΔαριότητος, Δερμάντεως. ςωτισμοό y.a! γραςική; ύλης) 
τών -/.ατά τάς διατάξεις τε.6 άρΔρον 2 22:. 6 κα! τον άρΔρον 
12 zap. 4 τοό N. 180/1 ίΙ7ΰ «zip! τοό Κέντρου Έκζ/ν.ών 
Μελετών y.2*. Έζιμορςώσεως» όργαν θυμένων v.a! λειτουργου- 
σών Σχολών Έζιμορςώσεως Λειτουργών Μέσης y.2· Δημο
τικής Έκζ/σεως, (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ) χορηγούνται κατ’ 
έτος, v.ar’ άζοκοζήν, ζάγια εζιδόματα εις τούς Δ/ντά; τζου- 
εών των Σχολών «ότών, τό ΰΔτς τών όζοίων καΔοείζεται 2:α 
κοινής άζοοάσεως των 'Τζουργών ΈΔνικής Παιϊείζς κα: 
θρησκευμάτων y.a: Οικονομικών.
• 2. Διά τάς ζάσης ςόσεως δαζάνας λειτευργίζς των ΣΕΛ- 
MID κα! ΣΕΛΔΕ έγγράσοντβι κατ’ έτος or/άλογο: ζιστον- 
σε:ς εις τόν Π ροΰζολογισμόν τον Τζουργείον ΈΔνικής Π αι
δοία; y.a! θρησκευμάτων.

ΆρΔρ*/ 38.

’Οργανισμός 'Τζουργείον.

1. Ε!ς τήν Κεντρικήν ’Τζηρεσίαν τοό 'ΤζΌνργείον ΈΔν- 
χ.ής II αινείας κα! θρησκευμ.άτι·>ν συνιστάται ΔιονΔννσις 
Έκζαιδιυτικής Ράδιο - τηλεοράσεως, ύζαγομένη εις τόν. Γε
νικόν Γραμματέα.

2. Ίνργον τής ΔιευΔύνσεως Ίάκζαίδουτι/.ής Ραδιοτηλεο- 
ράσιως είναι ή έοαρμ.ογή ζρογραμμάτων ιρατιορωνικών y.a! 
τηλεοζτικών, διά τή·/ ΰκοόοή·5τ,τ:ν τής οιόχτ/.α/.ίας τών ·ι.α- 
ύτε'ΐάτε/ν εις τάς οια?όρο:>ς iaS;x:0a; τής εκταίΣεόιεως, τόν 
ετζγγελχ.ττικον τροτανα'.χλ’.τμόν τών p.a 3ητών y.a! τήν cm- 

μόροωτιν τίό όείακτιτ,οό ζ:ϊϊωζ:κοό, ώς ,7.a! ή zap2y. 
δχζ’.ς τής λ:Γτϊχργ:2; κ2·. άζοόότεως τών ζριγρζμμο ,ε..ν 
’Κζζ2::εχτ:ν.ής Pr;:o—’ττ,λϋράτεως.

•ί. Δ. Q .ο.. τ — . —yaa/riiaj Εκ— — :τχ-τ:*/.τ ς
Pairs—ττ.λχτρχτεως ττ—-μετείτζ: ζζτ^ζζζεωτ χ;ϊζγ·-
——a..X.^ /-X- * —2 — .. -Ε— f•Ζι.Ύ'ι y r·κ.. — ιττο.—ως. τχων — . .

ττετή τεόλάχεζτον z:a—χζζΓ/.τς/ χζτ,ρεζτζ-/ τ:ς ττς/ -κτ.ζ:- 
iiacrj. έζμχορςωαζ/ ζζνεζοΓττγχχζκοό εζ:ζί;ες ε:ς ττ ιντ:- 
xiaxr/cv τής Εχζ2·.εε·χτ:κής Ρζ::ο—ττ,λεοτίτεως κχ· κά
τοχος ττοκάχιτττν ;χ:άς ήέντ,ς γλωσζης.

4. Δ·.3 Π. Αν'τζς έκειτομενον ζτετάτε: τών Ί'ζτντγών
Προεόρίζς τής Κ>ί:ρνήτεως y.a! Έ-3ν:κής Πα-.τειζς κα! 
Θρητκεοκττων( xa-3ερ:ζ&·/τα·. τα τοό τρόζιν όργα-ζώτεως y.a: 
λο. -cap ριζ^ .Tn Δ:—a-aav.^.ω>, εος y.a: tj ::ς ζροτωζιχον cav- 
-3εζ:ς αότής, εντός τοό opioa τών όςιτταμένων ότγανικών ϋϊ- 
τεων ζροτωζ·.κοό. ί:α τοζο-3ετήτεως ή ζζττζατεως aza/.- 
λήλων. ΊΙ άζότζατ'.ς χώρε: άζοράτεως τοό Ί'ζττργοό
Έ3ν:κής Π ζ:ϊζίζς Χ2· θρητκεμχάτων κατά ζαρεχν.λ:τ:ν 
άζό ζ.άττ,ς τχετικής τνατάςεως.

5. Εις τήν Κεντρική·/ ’Γζηρεαίαν τοό 'Γζοοργείον Έ·5ν:· 
χής Π2·.;εΪ2ς y.2-: θρησχεχχάτω-/ σ·χ/·.ατώντ2·. 2>ο (2) Δε
θείς ζροτωζικοό τοό χλάτοο ΑΤΙ Διοικτ,τν/.εό. ήτο: α;2 (I) 
ΐζ! 02-3μο·ς 3ω—2ω κα! μία (1 ) έζ! όαόμτϊς 4ι:>— ·5ω.

ΆρΔρον 36. έζ! μιιώτε: οόο (2) Δεαεων έζ: ΙαΔμοις 8<;>—0<ο τον αότο. 
χλάίον.

C. Ό χλάτος ΜΕ8 Χε:ρ:ατών Μηχανών ανaz2ραγωγής 
εγγράςων τής Κεντροοής 'Τζηρε3ΐας τοό Τζουργείοο Έ-3·/:- 
χής II 2·.ιε:2ς y.a! θρητ/.ενματων, (άρΔρον 60 zap. 1 τϊό 
Π. Δ/τος 147/1976) μετονομά'ετα: εις χλατον MES Χειρι
στών Μηχανών Έχταζώτεως. Μζ/.ροςωτογραςήτεως νζ\ 
Άνaz2ραγωγής Εγγράςων. Λ! έζ! 1 Οω—6<:> όα·5αώ Δε
θείς τοό χλαοον τοότον zposaarάνοντα: κατά έζτά (7) έζ! 
μειώσε: ισαρίΔαων Δέσεων εζ! ίσΔιχοϊς 10<ο—6ω τοό κλά- 
coa ΜΕ! Διοικητικόν τής χότής ίιζηρεσίας. Κατά τήν ζρω- 
την έςαρμογήν τοό ζαρόντος 2! Δέτεις τον κλάεον ΜΕ8 :ά- 
νατα: να ζληροΔ/ται κα! ό.ά μετατάξεως.

Διά τον όζελ'νγιτμόν τοό κατά τή·/,·ζαρ. 1 τον άρΔρον 4 
τον Κ. S87/1979 «ζερ! ρν-νμίσεως-^.αταστάεεως νζαλλή/.ων 
τοό ϊη-χοτίον κα! Ν.Π.Δ.Δ.» ζοσοττ-ον 202c οιά τόν κλάεον 
.ΜΕ8. λ7μέά·/εται νζ’ όψιν ό σννοΤΓίκός άριΔμός τών Δέτεχυν. 
ώς οότνς ζροκνζτει μετά τήν -/.2τά τήν ζροηγονιχένην ζαρά- 
γραςον αόξησιν τούτων.

ΆρΔρον 39.

’Ισότιμα Σχολεία.

1. Ώς Σννέιεν-ίκ/τή; τον Κολλεγίον ’ΛΔτρ/ών, ώς ζρο- 
ίλέζεται όζό τον άρΔρον 3 τοό ν. 8776/1929 «ζερ! ΐερντει·;ς 
έν ΆΔήναις Έό-λη'/οα-μορr/.αν:/.οό Έκζαιόεοτηρίον», τοζ:Δι- 
τείται έκζβιόεντικός εχων τά ζροσοντα τά όζοία ζροό/.εζε: 
c Ν. 309/1976 οιά τοός Λνκειάρχας τών Δημοσίων Λν- 
χείων y.a! μιεΔ-ολογικόν ν.λιμάτ/.ιον τουλάχιστον 8. Οντο: κατά 
τήν διάρκεια:/ τής άσκήσεως τών καΔην.όντων τον λαμόανει 
τάς άζνεοχάς τον μισΔολογικοό κλιμακίου 10 κα! ασκεί αρ
μοδιότητα; έζοζτείας τής σνντελονμένης εις άζαντα τά σχο
λεία τον Κολλεγίον ’ΛΔη-/ών διεακτικής εργασίας, οιεοΔύν- 
σεως κα! σν/τονισμ.οό τής λειτονεγ/ίας αύτών κα! εϊσηγείτα: 
εις τό Διοικητικόν Συμέτόλιο-/ τοό Κολ'λεγίον έζ! έκζαιεεν- 
τικών Δίμάτων, ςνλαττμχένης τή·ς ισχύος τών διατάσεων ζερ! 
άρμοκοτήτων τών έζοζτι/.ών όργάνο/ν τον Δημοσίου. Δι’ άζο- 
φάσεων τον 'Τζονργοό Έ3νζ/.ής 1Τ αιϊείας y.a! Θρησκ:νμ.ά- 
των δη-χοσιενομένω-/ εις τήν Έςη/χττίδα τής Κοόερνήσεως κα- 
Δορίζοντα: είεικωτερον τά τής -άσ/.ήσεως τών άνωτέρω κα- 
Δκκόντων.

2. Τά τής άναΔέσεοις καΔηκό·/των ΔεενΔα/τών ε!ς τά !εό- 
τσμα σχολεία lV/r/.ής Έ-.οζαιέεύσεως. ώς κα! Συνοιευ-Δυντε:· 
τον Κολλεγίον ’ΛΔηνών οιίζττ/τα: ΰζό τών όκάστοτε κειμέ
νων γενικών οιατάξεων ζερ! ΔιενΔνντών ιδιωτικών σχολείων 
Γενικής Ίν/.ζαιδεάσεως. Ί! ζαρεόεν οεάταξις οέν έςαεμόήε- 
ται έζ! τών Σχολείο»·/ τής Ψιλεκζαιόευτιν.ής Εταιρείας.

8. ’Λζό τής ένάρςεως τής- ισχύες τον -εεαρόντες τό ζρεσ- 
•/.αμόανομτνο·/ εις τά ισότιμα σχολεία Γενικής Έν.ζαιτεύσεως 
'κζα,.εντικον ζροσωζικον ειεζετα: όζό τών έκάττοτε κειμέ- 
νι.'·/ -’ενικών διατάζεων ζερ! ΐσιωτικών έκζαιεεντικών τής 
ί ενικής Εκζ/σειος, ·Γ·.ή οζαγχχτνο·/ εις τήν άτςώλισιν κα! 
το'/ταζααεοτησσ/ τον Δημόσιόν. Ο! ΰζα-'όμενο·: εις τήν ρνΔμι- 
σιν τών zap. 1—3 τον άρΔρου 37 τνό Ν. 682/1970 κατά 
την δημττιοντιν τον ζαρόντος, ώς κα! ο: ζροτλαμ.«νόοιενο: 
εις τα σχολεία τής ΦιλεκζαιοΓντικής Εταιρείας, έζα/.ολον- 
Ι·ονν να Ειεζωνται ί/ζο τών ίτχυοι/σών ειδικών διατάξεων ζερ; 
εν.ζαιοεντικών τών ισοτίμων σχολείων.

* ΑρΔρον 4Τ.

Θέματα Γενικής Έκζαιδονσεως.

J. Διά τήν ζλήρωσιν τών υςιστζμενων κενών Δέσεο»·/ 2ι- 
δακτ.κοό ζροτωζικοό εόΤσχολεία Μέσης κα! Δημοτική; Έκ-
εαιοενσεως. ν.ειτονργοα.τα οις ονσζροτιτονς και συγκοινωνια-

αζεων ζαρεχομονης
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2. ο;; 7.7Τ2 τήν 77ΓΤη·;ν-;ΐ£ντν

ν: cu. to; 7.21 οί V.2T2 τάς Ε:2Τ3

7/1970 «τ;ρ ί μέτρων τινών 2

Ί'.'Τ,ί ί~· π«·Μω*, της μετααί ζί των σειράς ϊιοριχμοί.
()· ο.τω οιοριζομενε: χναλαμοάνοw την ϋτοχρίωσιν ότω; 

ίτηρετήτουν εις τζ αχολεία. εις ά οιορίζοντζι. έτί μέχν τοί- 
/.: χιατον αννϋχή τριετιαν, άταγορευομίνη; άτολίτως κχ· *Γ 
-;ν.:ή"Τϊ λόγον τής άτοατάαεως. μετα-υέαεως η μεταςά- 
ϋ;t-j; τω< £·/. τών σχολείων τούτων κατά τήν οιάρκειχ/ τής 
τριϊτίσ?. _

Έπτρετετα: ό οιοοιαμό; κανηγητών οιά την τλήοωαιν 
iiooojv ει; ςχολεια τής ταρούςη; ταρσγράρον καί αϊτό τήν 
ι.ν.τλή ιωαιν το.ί 40οί έτους τή; ηλικία; των. έ;’ ότο-v οίτοι 
έχουν νΐ:τή· τουλαχιατον έκταιοεντικην ~y.jr.rzετία·/ εί; τό 
Λη·.·.ότ:ον καί έττ: τόαα έύσή μετά το 40όν έτος όσα τα σνμ- 
-.ιεληρωμένα έτη τής : τρουτηρετία; των. οίόετστε όμως 
•ιίτ.τ τήν ρνμτλήρωπν τοί 50οί έτους τής ηλικία; των.

Λ: ο =T2po:c τή; ταεούαη; τα:α-':αςον ισχίονν άτό 8ης 
1ανονα;:ου 1981.

άγρας;·/ τοί ταρόντς;
; τοί άρ·5ρον 4 τοί X. 
)ντων :·; τοί; or η; ο-

Τ *.» * V · 2 ; Ρ1 «> '··* - 2μ« VG j« 1 ί» J ^ 71. η ■^'/'^ > * γλ< <!».'» 77 7, /.! Τ1 "/.TU y
.Γτλλήλο.ς" ::ορ·.'ίόν.;νο·. έκτα:; οντικοι λειτουργοί Μέση;

Δημοτικής Εκταιοεντεως οιαγεαροντα: έκ τοί οικείου 
τιόλιον ;:ορ;ττε(;ν και έαν :εν άτοοεχίοίν τον o:o;:too;v ή 
,:γ:αοτηνοον όντο: έτους άτό τή; όηκταιείσεως τή; τερί 
οιορισκοί των τεασεως. 2έν έχουν εικαίωιια ΰτοίολής νέα; 
τίτησεως τρος e:op:r.iv.· τρό τής ταοελείαεως ’ τλήεους ; 
:τία; ατό τής ;η·αοτ:οότεως τή; root οιορισμοί τ. άτοϊςχή; 
τή; ταεαιτήτεώς των. άντιςςοίχω;. τράτεως. Αιτήσεις ό- 
τοόα/.λνοιονα: χατα ταράεααιν τοί coco τοίτοο civ λχμέά- 
νοντα: ία’ οψον.

Γι. Λ! νέτε:; τοί χλάοοο 6 Γενικών Διευθυντών των Σνο- 
ί.ιΤιν Xητ:αγωγών τής ταεαγρ. 2 τοί αρ·ίpoo 1 ί το. X. S! //
!'.'78 «τερί ρυ-υμίσεω; ένίων έκταιοευτικών καί έκκληστα
στικών θεμάτων» τροστιύεντα: εις τά; άντιατςίχευς νέτε:; 
τοί κλάο&ν 1 Γενικών Διουί'υντών τών 1 [ εισαγωγικών Ά- 
-/.αοημίών τή; ταμαχιάσου 1 τοί αυτοί- ϋρί/ρου καί νόμον 
και κχ·3ίσςαντχ·. έο! εαή; -3 όζεις ενιαίου ν./.άοοο 1 Γενικών 
Αιεο-ίοντών.

Οί ότηροτοίντες -/.ατά τήν οημοϊΐεοτ:ν τοί ταρόντος εις 
-5ότ£:; Γενικών Διεο-όοντών Χ/ολών Χηπαγοιγών κατατάι- 
ίοντα: χίτοοιν.αϊως εις τον -κοινόν κλάτον 1 Γενικών Αιε> 
νοντών, κατά τή-/ τίΐράν αρχαιότητες τήν όαοίχ/ κατειρτον 
κατά τήν έναρςιν ίτχοος τοί voy.oo 817/1D7S.

4. Καόηγητα: τών νά.άοων ο\12 καί Λ$-3 τοί Ν. 309/
!■ .0. εε οτον μετά τον οιοριτροον τ··>ν άπε/.τηταν ττν/ιον 
εντ:ττοί-/θο Τμήματος Ί’ΐο.οαοοικής Σνολής Π χ/επτττ»χίοο 
τής ήμείατή; ί, εττοη/ίχ/ όμοταγοί; Σνο/.ήε τής άλλο-οετής 
·'. οενατ.τ.-'ΐεκον τίτλον τροει:ακτερικοί μ ειεεεκτοεικοί κο-

; των, /1 ανε—ττημιεο 
τοί; κ}.::;:ο; Α5 και 

Λν οτ/τιττοινι·:; μέ τον όα.'μίν τόν iroiov κατέμοον. τιθέμε
νοι εις το άριττερόν τών όεετρίτοοντον όμοιεόάομων των.

Άρ-ίρον 42.

Θέματα ’Ανώτατης Ίν/.ααιοούςεος.

1. Κι; ςοίς κατά τήν οημοοίεοειν τοί το:όντο; Έλλη-ζας 
ττο/ιοίμοος ομ:ταγών Λ.Κ.Ι. τής αλλοοατή;, οτηεετήαχ/- 
τα; εις ίέοιν Ιίαίηγητοί ή 'Τρηγητοί ήμε: ατών ή άλλο
τε τών Π *νετ:ςτημ:ω«. ώε ν.οιϊ τοίς κεκττν ένοο; Λιόχ/.το- 
Ρτ/.όν οιτ/.ι-.-μα όμοταγοίς Άνωτάςης Τερτ/ικής Σχολής τή; 
Ο/.'/.οο2τ.ή; καίω; καί εί; τοίς οιτλωματεόχοο; Μηχχ/ι- 
ν·'.ί; τοί; ότκήεαντα; εις τήν άλλί/οατήν τό έ.τχγγολμα τή; 
ίίοτκότητά; των ίτερ τή-/ οεκαοτιχ/ άτό τή; λήψεως τον 
“τνχίοα τον/. Χ/αγ-ζωρΐίεται τό κόρος τοί τίτλον ατονϊόιν 
Τ'ΐο ; ά τράαεως τοί ΓΙροεόρον τον ΑΤ.Κ.Λ.Τ.Σ.Λ. καί χο-; 
?ηγείται -ή άοεια άχκήεεο»; τον έταγγέλματο; τοί Μηχανή-;1 
κοί. . _

Ή τράήις χίτη έκοίοεται τή αίτήτει τών ένϊιαρερομένων. 
μετά ήτιολογημένη-/ γ-/ώμην τοί- Διοικητικοί Σνμόονλίον τον

ατο.εων. _χο/.ης τη; ι 
α/.λοίατής. μετοτάταον

ΛΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Λ. κατά ταρόν-κλιτιν τής οιαοικααίας^ τής opt- 
"ον.έντ'* οιτ τών οιατάαεων τών άρ·3ρων 4 και ΰ τον Ν. 741/ 
1977 «τοα· ανττάτιω ; Διατχ/ετιατην.ιχκοί Κένερον Άναγνω- 
ρίτεως Τίτλων Στανιών τή; Άλλοοατή; εά ρν·5ν.ίτεω; δε
μάτων τινών άρορώντων εις τα Ανώτατα Ιοκταιοεντικα I- 
’iz'jicrzoo·.

2. Ή ντο τή; ταρ. 1 τοί σρ·3ρον 8 τοί Ν.Δ. 4542/1906 
τροίλετομένη τενταετία, ορίζεται τριετία.

Άρ-3ρον 43.
Θέματα Ο.Σ.Κ.

1. Αί σνμ'οάαεις έργατία; ώριτμένον χρόνον τον τροαωτικοί

ίάτει ΐειωτΓ.'.ίν οικαίον τα;α τώ Όργανιαμιρ Σχολικών Κτι
ρίων κ:ι· τα·; Διεν3ίνς;ς· Τε'Λ/ικών ’Ττηρεςιών τών Νονών

ρατείνονται άτό 1.1.1981 μέχρι 31.12.1981.
2. ’.0 αετά ττ-ν κατά τό έίάοιαν ζ τή; ταρ. 1 τον aa-Spev 

7 τοί Ν. 313/1976 έ/ταάιν. τννόν τλεονάίων χοόνος. λογί-
^r-3τ’. ί*οc c·.ϋί c·.r τον 6τν‘Jον με. τον cττοιττν 

μονιμοττοίητ:; ?r. OroAcr^uoTs: "τ,ν toot:τέρω ττοο^γωγ·.-

7„Τ,ν tTfc/.'.Γ'.ν ILOVp*. 7.Τ' TCJ C^7.-J‘XZZ.

Άρ^ρον 44.

Σΰμόουλο: ΚΕΜΕ.
Εις Σνμίονλονς Β' τοί Κέντρου ’Βκταιϊεντικών Μελετών 

καί Έτιμοροώσεως σνμτληροίντας 2εκχτενταετή τρατ-ατ-κήν 
ϊημοαίχ/ ίιτηαεαίαν και τενταετίαν εις ·3ίαιν Σνμίοολεν Β 
καταόάλλονται άτό τής ένάρςεως ισχύος τοί καρόντος ακο- 

οοχαι Συμόοΰλον Α'. Οίτοι iiv καθίστανται μέλη τού Τμή
ματος Συντονισμοί καί Προγραμματισμοί.

Άρ-θρον 48.

θέματα ’Εκκλησιαστικής Έκτα·.4εΰσεως.

Εες τον Νόμον 817/1978, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ.Β «Ζητήματα 
Σχολών Έκταιόείσεως όιοακςςμε,ί Προαωτικοί». άρ-ίρον H, 
τροατίύεται ταρά-ρραρος 9, έχουαα ι/ίτω:

«9. Αι ·3ίσεις έκταιίενςικοί τροαωτικοί τής Άνωτερας 
Εκκλησιαστικής Εκταιϊεΰτεως, χί ότοϊα: τροίλέετεντα: ίτί 

τοί άρνρον 3. ταρ. 2 τοί Π_ϋ. 292/1977 «τερί όιαρ-3ρ<Κ· 
βεως τών -ίεαεων του ίι;ατ.ττ/.οί και οιοικητικοί τροαωτι- 
>·οί τή» Έκκλητιχατική; Έκταιόεναεως» καί τοί ά;·ίρςν 1 
(ταρ. 3 χα! 4) τον 11 _Δ. ΙΟΣυ/1977 «τεα: μετατροτή; τοί 

"-^ύν Σχολείων Εκκληοιαττικής Έκταιόείσεως, ίαγο- 
νωαεοις αότών και ςνμτκηρώαεως τών όιατάςεω·/ τοί Π λ 

292/19/ ί», οια τα; -ί; ’Εκκλητιαατικά; Παιοαγωγτ/.ά; Ά- 
χ''7ίΑ:-ί θεαααλχ/ικη; κχ: Β-ελλά; Ίωαννίνων άναίιαρ-
-ίροίντα: ώ; έςής:

α) Κλάοο; 1 Γενικών Διιν-3νντών. ς ·

θεσεις Διευθυντών 2 ετ! Μ.Κ. 11 φ καταλαμόανόμενσι 
2ιά τροχρωγή; έκταιοευτικών τών κλαόων 3 έτί Μ.Κ. ΙΟω

ρ) Κλάοο; 2 Π αιεα-ωγιχό; 
βέσει; 4 1~- ών 2 έτί Μ.Κ. Ο—ΙΟω 

β—8ω.
Λ Μ.Κ.'

γ) Κλοκο; 3 Πτυχιούχων Π ανετιστημιχ/.ών Σχολών, 
•χέαει; 12 ί-ς ών 8 ίιτί Μ.Κ. 9—ΙΟω καί 4 έτΐ Μ.Κ.
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*> Stu.
3) Κλάϊες 4 Πτυχιτΰχων 1 Ανώτερων Σχολών.

δκϊί; C ΐ- ων 3 έπ: MLK. 9—ΙΟω 7.ιΙ 3 έζι Μ.Κ.
5—&ύ.

.*) -Κλαιος 5 Γεωπόνων (προσωρινός), 
βόσ-.ς i iri MX 5 - 10<μ».

Άρύ-ρον 49.

TtAtxai διαταςεις.
ί. Μίχρις έν.εόσεως ιών ι.ιζί τον παρόντα νόμον προτλε- 

πομίνων Π.Δ. ή κανονιστικών αποφάσεων, εξακολουθούν 
ίσχύουσαι αί —ϊat ειδικής «αγωγής τών άποχλινόντων ατόμων 
κείμενα: διατάξεις.

2. ΤΙυπιουλ2σσομόνων τών διατάξεων τής προηγούμενης 
παραγράφου χαταργειται πάσα γενιχή ή ειδική ίιάταςις άν-, 
τικειμίνη εις τας διατάξεις τού παρόντος ή άλλως ρνθμί- 
ζουσα Δέματα όιεπόμενα ύπ’ αυτού. .

Άρύρσν 50.
Ή ισχύς τον παρόντος νόμον άσχετα: ΐτλ τής ΙτίΙΊιζ’.ιτ- 

σπως τον εις την 'Εφημερίδα τής Κυόερνήσεως, ίχτός άν 
άλλως ορίζεται έν αύτώ.

ΝΟΜΟΓ 5019 

τη; 8Ί5 louv. 1951

Π opt ιδρύσεως σχολικών Ταμείων χα’. Σχολικών Εφορειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’.
Ίδρυα·.; — Σκοπό;.

Άρόρον 1.

1. Παρ’ εκάστω σχολείω τη; στοιχειώδους και μέση; εκπαιδεύ- 
σεω; κα·. παρ’ εκάστω Δεδασκαλείω παντό; τόπου πλην του Διδα
σκαλείου τη; μέσης εκπαιδεόσεως, διεπομένου υπό του ειδικού περί 
τούτου νόμου, ιδρύεται ίδιον «Σχολικόν ΤαμΤ ιν», αποτελούν νομι
κόν πρόσωπον δημοσίου.δικαίου και έχον ιδίαν περιουσίαν, ην κταται 
καθ’ άπαντα; του; νομίμου; τρόπου;.

2. Τα σχολικά Ταμεία των σχολείων τη; στοιχειώδους εκπαιδεύ- 
σεω; υπάγονται ει; την αρμοδιότητα του οικείου επιθεωρητού των 
δημ. σχολείων, τα δε Σχολικά Ταμεία των σχολείων τη; Μέση; 
Εκπαιδεύσεω; και των Διδασκαλείων παντό; τύπου ει; την αρμοδιό
τητα του οικείου Γενικού επιθεωρητού.

Αρθρον 2.

1. Σκοπό; των Σχολικών Ταμείων είναι η εςεύρεσι; και διάθεσι; 
των απαιτουμένων πόρων (διά την ανέγερσιν, επισκευήν ή μετα- 
σκευήν και την συντήρησιν των διδακτηρίων), την καθαριότητα, θέρ- 
μανσιν χαι τον φωτισμόν αυτών, τον εφοδιασμόν των δΓ επίπλων, 
σκευών, βιβλίων και οργάνων, καθώς και την λήψιν παντός μέτρου 
προστατεύοντος την υγείαν και διευκολύνοντας την πρόοδον των μα
θητών.

Βλ. και την περί Ταμείων ανεγέραεως διδαχ ·ρίων νομοθεσίαν (α- 
νωτ. σελ. 675).

2. υπό των όρον «διδακτήρια», όπου εν τω παροντι νόμω γίνεται 
χρήσις αυτού, νοούνται τα παντό; είδους ακίνητα, ένθα λειτουργεί 
οιοσδήπστε κλάδο; τη; μέσης ή στοιχειώδους εκπαιδεύσεω; και δη 
ου μόνον το κυρίως σχολείου οιουδήποτε τύπου υφισταμένου ή ιδρυ- 
θησομένου δια νεωτέρου νόμου, αλλά και τα προσαρτήματα ή παραρ-

'τήματα αυτού, ήτοι η σχολική και μαθητική βιβλιοθήκη, τα διάφορα 
εργαστήρια, οι χώροι παιδιών, τα γυμναστήρια, τα υπόστεγα, οι σχο
λικοί κήποι κ.λ π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Διοίκησις των Σχολικών Τ αμείων 

Σχολικαί Εφορείαι

Αρδρον 3.

« Εκαστον σχολικόν ταμείον διοικείται υπο τριμελούς Επιτροπής, 
ήτις επονομάζεται «Σχολική Εφορεία».

Μέλη της σχολικής Εφορείας είναι: α) ο Διευθυντή; του σχολείου ή 
ο νόμιμος τούτου αναπληρωτής, εκτελών χρέη γραμματέω; της Εφο
ρεία;, β) δύο πολίται έγκριτου ενδιαφερόμενοι δια τα του σχολείου, 
διοριζόμενοι ανά διετίαν και κατά μήνα Αύγουστον υπό του οικείου 
Νομάρχου, δια πράξεως αυτού μη δημοσιευομένη; ει; την Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. εχ τριπλάσιου αριθμού προτεινομένου υπό του οι
κείου Επιθεωρητού επί τη βάσει πίναχο; συντασσομένου από κοινο. 
υπό του Διευθυντού του σχολείου και του οικείου Επιθεωρητού επί τη 
βάσει πίναχο; συντασσομένου από κοινού υπό του Διευθυντού του 
Σχολείου και του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητο; και πε
ριλαμβάνοντας πλείονα; των προτεινομένων. Εν περιπτώσει διαφω
νία; μεταξύ διευθυντού του σχολείου και δημάρχου ή προέδρου κοινό- 
τητος περιλαμβάνονται εν τω πίναχι αμφοτερα τα υποδεικνυόμενα 
πρόσωπα, σημειουμένής τη; διαφωνία;. Ο πίνα; των προτεινομένων 
υποβάλλεται ει; τον Νομάρχην εντός του μηνός Ιουνίου υπό του οι
κείου Επιθεωρητού των σχολείων μετά των παρατηρήσεων του. Ex 
του άνω πίνακος διορίζονται και οι αναπληρωταί των εκ πολιτών με
λών. Ο Νομάρχης δύναται να διορίζη μέλη τη; σχολική; Εφορία; τα
κτικά ή αναπληρωματικά και πρόσωπα μη συμπεριλαμβανόμενα εν 
τω υποβληθεντι πίναχι. ουχί πλέον του ενός.

Ο Νομάρχης δύναται να προβαίνη εις απαλλαγήν εκ των καθηκόν
των των μελών τη; σχολικής εφορείας, δι’ αποφάσεώς του μετά γνώ
μην του οικείου Επιθεωρητού πλην του διευθυντού του σχολείου όστις 
τιμωρείται κατά τα; κειμένα; διατάξεις πειθαρχικοί; δια τα τυχόν 
παραπτώματά του. ω; μέλους της Σχολικής Εφορείας.

Τα πρώτα δύο εδάφια αντικατεατάθηοαν. δια των ανωτέρω δια 
του άρθρου 2 Α.Ν. 1297/1958.

Συγγενείς μέχρι του τετάρτου βαθμού, συμπεριλαμβανομένου, δεν 
δύνανται να αποτελώσι μέλη σχολική; εφορείας».

Τα εντός «» ετροποποιήθησαν ω; άνω δια του άρθρου 2 Α.Ν. 
1297/1958.

«Η σχολική εφορεία εκάστη; παιδαγωγικής ακαδημία; (Π.Α.) 
συγκροτείται ενιαία διά τε την Π.Α. και τα πρότυπα αυτής εκ του 
Διευθυντού τη; Π.Α. ή του υπ' αυτού οριζομένου υποδιευθυντού ή 
διευθυντού του τμήματος ή καθηγητού, εκτελούντος και χρέη γρα|1- 
ματέως, ενός εκ των διευθυντών των προτύπων και τριών εγκρίτων 
πολιτών ενδαιφερομένων δια τα του σχολείου, διοριζομένων κατά τ' 
ανωτέρω εκ τριπλασίου αριθμού προτεινομένων υπό του Διευθυντού 
της Π.Α.. εις ας δε περιπτώσεις προς εκτέλεσιν αποφάσεων της σχο
λικής εφορείας απαιτείται κατά τα; διατάξεις του παρόντος νόμου 
έγκριαις Γενικού Επιθεωρητού η τοιαύτη έγκρισις. προκειμένου περί 
αποφάσεων τη; σχολικής Εφορείας απαιτείται κατά τα; διατάξεις 
του παρόντος νόμου έγκρισις. προκειμένου περί αποφάσεων της Σχο
λικής Εφορείας Π.Α.. δίδεται υπό του Νομάρχου».

Τα εντός « » εδάφιον προσετέθη δια του άρθρου 57 Α.Ν. 
2517/1940.

3. Η ιδιοτης μέλους Σχολικής Εφορείας δεν είναι ασυμβίβαστος 
προς οιονδήποτε δημόσιον ή ιδιωτικόν επάγγελμα ή λειτούργημα.

4. Τα μέλη της Σχολικής Εφορείας δύνανται να είναι, αδιακρίτως 
φύλου, άνδρες ή γυναίκες.

5. Η υπόδειξες ή εκλογή των μελών της Σ. Εφορεία; γίνεται κατά 
τον δεύτερον μήνα από -η. εναρξεως των μαθημάτων η δε διάρκεια 
της θητείας των μελών είν . διετής, δυναμένη να ανανεωθή.

6. Το αυτό πρόσωπον δύναται να είναι μέλος πλειόνων της μιας 
Σ. Εφορειών.

7. Τα κατά τον τρόπον και τας λεπτομέρειας της υποδείξεως ή 
εκλογής των μελών τη; Σχολ. Εφορείας καθορισθήσονται δια πρά- 
ξεως του Υπουργού τη; Παιδείας και των θρησκευμάτων.

8. Ο διορισμός των μελών γίνεται δια πράξεω; του Επιθεωρητού 
των δημοσ. Σχολείων, εάν πρόκειται δια σχολείων της στοιχειώδους 
εκπαιδεύσεω;. του Γ ενικού δι Επιθεωρητού των σχολείων, εάν πρό
κειται περί σχολείου μέσης εκπαιδεύσεω; ή Διδασκαλείου.

Παρερχομενου μηνός από της σχετική; ειδοποιησεω; και μη υπο- 
δεικνυομένων υπό των αρμοδίων συμβουλίων των οικείων μελών, 
διορίζει ταύτα ο Νομάρχης, τη προτάσει του οικείου Επιθεωρητού.

9. Εάν μέλος της Σχολ. Εφορείας παραιτηθή ή άλλως πω; 
εκλείψη. εφ' όσον μεν η παραίτησι; κ.λ.π. γίνεται προ της ενάρξεω; 
του δευτέρου εξαμήνου του τελευταίου της θητείας έτους, αντικαθί
σταται τούτο κατά παρόμοιον προς τον του πρώτου διορισμού τρό
πον. εσ" όσον δεν γίνεται μετά την έναρξ'.ν του ανωτέρου χοόνου. η 
θέσις αυτού μένει κενή.
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;0. Μέλος μη προσερχομενον αδικαιολογήτως κατά την κρισιν 
r-οεειας επι —εις κατα συνεχειαν συνεδρίας της —χολ. Εοορείας 

•εωΐΐί'-τα: δια πραξεως αυτής ως παραιτηθέν ο δε Πρόεδρος της Εβο- 
...ν.- τσοβαινει εις τα αναγκαία μέτρα προς αντικαταστασίν του.

Τα μέλη της Σχολ, Εφορείας αιεα τω διορία μω αυτών προ- 
- αινούν εις την δια σανεσάς ήηφοφοοιας εκλογήν Προέδρου. Λντι-
_.;εδ:ου και Ταμείου, οίτινες εκλέγονται εκ πάντων των μελών
. .του Διευθυντου του ΣχοΛείου. όστις είναι πάντοτε ο Γραμματεύς 

- εορείας.
3. Η Εφορεία συνεδριάζει τακτικως μεν άπας του μηνός, εκτά- 

τ:ν; δε οσάκις καλείται προς τούτο υπό του Προέδρου ή του Προε- 
'τευοντος Αντιπροέδρου ή υπο τριών μελών.

3. Λι συνεδριαι λογίζονται εν απαρτία, οσάκις τα παρόντα μέλη 
-λείονα των απόντων. Αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψη- 

ε.α: των παρόντων μελών, εν ισοφηφια νικωσης της ψήφου του 
: Πνεύσου.

! !. Εκαστον Σχολικόν Ταμείον εκπροσωπείται καθ' απασας τας 
.-.ν.αους σχέσεις αυτού υπό του Προέδρου της Εφορείας. Δια την εί- 
-τ;σ:ν- των χρημάτων απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και του

,". Εκαστη Σχολική Εφορεία λογοδοτεί κατ' έτος ενώπιον της 
Συνελευσεως των γονέων ή κηδεμόνων μετά το πέρας των μαθημά
των περί των υπ' αυτής κατά την διάρκειαν του έτους πεπραγμενών.

10. Τα μέλη της Σχολικής Εφορείας ευθύνονται αλληλεγγύως δια 
τασαν ανωμαλίαν περί την δ'.αχείρισιν του σχολικού ταμείου.

» Ι α μέλη της Σχολικής Εφορείας συνερχόμενα μετά τον διορισμόν 
των ως τοιούτων εκλέγουσι τον Πρόεδρον και τον Ταμίαν της Εφο
ρείας. αι δε συνεδρία·, διεςάγωνται παρισταμένων πάντων των με- 
*.ών».

!'α εντός « » προσετέθησαν δια του άρθρου 2 Α.Ν. 1297/1938. 

ρθρον 4.

!. πόλεις εχούσας πληθυσμόν άνω των 5.000 κατοίκων η 
:.ε ,ρεια καθίσταται επταμελής, των τεσσάρων μελών εκλεγόμενων 
-πο των γονέων ή κηδεμόνων. Εν τοιαΰτη περιπτώσει οι δύο εκ τού
των δύνανται και να μη είναι γονείς ή κηδεμόνες μαθητών, αλλ' 
απλώς έγκριτοι πολίται ενδιαφερόμενοι δια τα σχολικά πράγματα.

2. Εις ας πόλεις αντιστοιχούσιν εκκλησιαστικά συμβούλια 
πλείονα του ενός δι' ον και το αυτό σχολείον, η εκλογή του αντιπρο
σώπου των Εκκλησιαστικών συμβουλίων εις την Εφορείαν γίνεται 
οπο κοινού.

Εις ας περιφέρειας δεν έχει εφαρμοσθή πλήρως ο νόμος περί ενο- 
ειών. όπου μεν έχουσι συστηθή ενοριακοί ναοί, at ενοριακαι επιτρο- 
παι τούτων έχουσι το δικαίωμα της υποδείξεως μέλους σχολικής 
εφορείας, όπου δε έχουσι συστηθή ενοριακοί ναοί και μέχρι της συ- 
ττάσεως τοιούτων το δικαίωμα τούτο έχει το εκκλήσιαστικόν συμ- 
ρου/.tov του συναδελφικού ναού.

Καν εις την αυτήν πόλιν υπάρχωσι πλείονες συναδελφικοί, ναοί η 
-ποοειςις γίνεται υπό πάντων των εκκλησιαστικών συμβουλίων τού- 
εω·. από κοινού. Εις την περίπτωσιν κατα την οποίαν δεν υπάρχουσιν 
-τε συναδελφικοί ναού αλλά μόνον κτητορικοί Totoirrot. δεν μετέχει 

:·ε την σχολικήν εφορείαν μέλος εκκλησιαστικού συμβουλίου.
Οι -γνόμενοι διορισμοί μελών σχολικών εφ< .ειών τη υποδείξει εκ

κλησιαστικών συμβουλίων συναδελφικών ναών καθίστανται ισχυραί 
-τ οσσν δεν ανεκλήθησαν ή ηκυρώθησαν μέχρι της εφαρμογής του 
παρόντος νόμου».

!α ενβς « » προσετέθησαν δια του Νόμ. 5720/1952.

Άρθρον 5.

* · Εφόσον υπό το αυτό διδακτήριον στεγάζονται πλείονα του ενός 
τχοΛεια. έκαστον σχολείον έχει ίδιον Σχολικόν Ταμείον. διοικούμε- 
-ον υπο ιδίας Σχολικής Εφορείας.

2. Επί ζητημάτων αφοοώντων από κοινού πάντα τα υπό το αυτό 
'-■•οακτηριον στεγαζόμενα σχολεία, ως και η καθαριότητα, ο φωτι- 
πμο; κ./_π. αποφασίζουν όλαι αι Εφορείαι των σχολείων τούτων συ- 
'-Ρ'/ουεναι εις κοινήν συνεδρίαν υπό την προεδρίαν του πρεσβυτέρου 
Τν ηκικιαν Προέδρου η δε εκτέλεσις των αποφάσεων ή επαφίεται εις 

καθ' έκαστον Εφορείας ή δύναται ν' ανατεθή εις ένα των Διευθυν- 
·ων< των συστεγαζόμενων σχολείων είτε μονίμους είτε δι1 ωρισμένον 
'/Εθνικόν διάστημα. Εν περιπτώσει διαφωνίας των Εφορειών αποφα

σίζει οριστικούς ο οικείος Επιθεωρητής των σχολείων, εις ον ούται 
αναφερονται.

ΚΕΦΑΛ.Α10Ν Γ.

Εποπτεία και Έλεγχος.

Άρθρον 6.

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Σχολικών Ταμείων και Εοο- 
ρειών ασκείται υπό του Υπουργείου της Παιδείας δια των υπαλλήλων 
της Κεντρικής Υπηρεσίας και δια των επιθεωρητών των σχολείων, εις 
ων την αρμοδιότητα υπάγονται.

2. Τα οδοιπορικά έξοδα και οι αποζημιώσεις των εξερχομένων δε 
ελεγχον των Σχολικών Ταμείων και Εφορειών ή 6γ υπηρεσίαν των 
διδακτηρίων διοικητικών και τεχνικών υπαλλήλων βαρύνουν τον ει
δικόν προϋπολογισμόν «Κατασκευής κ.λπ. διδακτηρίων» διέπονται 
δε ως προς τους κεντρικούς υπαλλήλους υπό των γενικών σχετικών 
διατάξεων της υπηρεσίας των δημοσίων έργων.

Άρθρον 7.

Οσάκις η ανέγερσις διδακτηρίου ενεργείται υπό επιτροπών συνι- 
σταμένων υπό φυσικών ή νομικών προσώπων εν τω Εσωτερικώ ή 
Εξωτερικόν και δαπάνη τούτων προς εκτέλεσιν όρων διαθήκης, κλη
ροδοτήματος, δωρεάς ή άλλως, η διαχείρισις των επιτροπών τούτων 
υπόκειται εις τον έλεγχον του Υπουργείου της Παιδείας, ασκούμενου 
δια των εν τω άρθρω 7 αναφερομένων υπηρεσιών του.

Άρθρον 8.

Απαγορεύεται εις τα μέλη των Σχολικών Εφορειών ή επ' αμοιβή 
επίβλεψις των ανεγειρομένων ή επισκευαζομένων και μετασκευαζο- 
μένων διδακτηρίων. Απαγορεύεται ωσαύτως η υπό των Σχολικών 
Εφορειών προμήθεια υλικών πάσης φύσεως παρά μιελών των Εφο
ρειών τούτων. Οι παραβαται απολύονται αμέσως υπό του οικείου 
επιθεωρητού δια πράξεώς του, πάσα δε ζημία ήτις ήθελεν επέλθει εις 
το Σχολικόν Ταμείον ευθύνει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον πάντα 
τα μέλη της Σχολικής Εφορείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ'.

Πόροι των Σχολικών Ταμείων, 

α) Οι εν γένει πόροι αυτών.

Άρθρον 9.

1. Πόροι των Σχολικών Ταμείων είναι οι εξής: 
α) Αι υφ' εκάστης Σχολικής Επιτροπής και εκάστου Ταμείου 

Εκπ'κής Προνοίας σχηματισθείσαι περιουσία: μέχρι της συστάσεως 
των δια του παρόντος νόμου ιδρυομένων Σχολικών Ταμείων.

β) Αι εν τοις Νεαις Χώραις εκχαθαρισθείσαι ή εχχαθαρισθησόμε- 
ναι σχολικαί περιουσία! κατά τους Νόμ. 2508/1920 και 4446/1926.

γ) Ακίνητα καταλειφθέντα ή καταλειπόμενα εις Δήμους ή Κοινό
τητας δια δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, κληρονομιάς ή κληροδο
σίας υπό τον ρητόν όρον να χοησιμοποιηθούν ως διδακτήρια, περιε
χόμενα εις την κυριότητα των Σχολικών Ταμείων προς εκπλήρωσιν 
του σκοπού δϋ ον εδωρήθησαν ή κατελείφθησαν.

δ) Κληροδοτήματα και δωοεαί προς το Σχολικό Ταμείο, 
ε) Τα μισθώματα των ακινήτων των ανηκοντων εις τα Σχολικά 

Ταμεία.
Μύ Το προϊόν της εκποιήσεως του κριθέντος ως ακαταλλήλου πα

λαιού δημοσίου ή δημοτικού ή κοινοτικού διδακτηρίου ή και άλλου 
ακινήτου οπωσδήποτε περιελθόντος εις την κυριότητα των Σχολικών 
Ταμείων ή άλλου αχρήστου υλικού.

ζ) Το εκ του ενσήμου Εκπ/κής Προνοίας κατά το άρθρον 10 του 
παρόντος νόμου εισπραττόμενα ποσά, αποδιδόμενα εις έκαστον Σχο
λικόν Ταμείον κατά το δια Δ/τος των Υπουργών των Οικονομικών 
και της Παιδείας καθωρισδησόμενα.

η) Το εκ της πωλήσεως των προϊόντων των σχολικών κήπων και 
σχολικών εργαστηρίων εισπραττόμενα ποσά.
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θ) Το εχ τη; διοργανωσεως σχολικό» εορτών, αγορών, θεατρι
κό» παρασταοεων κ.λ.π. εισπραττομενα ποσά, αίτινες δύναντα·. να 
απαλλαγούν πάσης εν γίνει Φορολογία;, οπωσδήποτε χαι αν τε
λούνται χατόπιν αποφάσεω; τον Τποοργού των Οικονομικών χαι του 
κατ’ εςουσεοδότησιν αυτού ενεργούντο; οικείου Οικονομικού Εφόρου.

ι) Αι εισπράξεις εχ προαιρετικών εράνων ενεργουμένων εν τω 
Εσωτερικώ η τω Εξωτεριχώ αδεία του αρμοδίου Υπουργείου.
ια) Αι προαιρερπκαί εισφορά·, των γονέων ή κηδεμόνων χατά την 

εγγραφήν των μαθητών των σχολείων. Μέση; Εκπ/σεως οριζόμενοι 
εχάστοτε υπό τη; Συνελευσεω; των Γονέων ή κηδεμόνων κατά την 
εγγραφήν των μαθητών των σχολείων, την προαγωγήν των ή την 
απόλυσίν των εχ του σχολείου.

ιβ) Αι υποχρεωτικά; ετήσιαι εισοοραί των μαδητών των σχολείων 
Μέση; Εκπ/σεω;, οριζόμεναι εχάστοτε υπό τη; Συνελευσεω; των Γο- 
νέων ή κηδεμόνων, προτάσει τη; Σχολική; Εφορεία; και εγκρίσει 
του οικείου Νομάρχου ή οριζόμενοι αποφάσει του Υπουργείου θρη
σκευμάτων και Εβν. Παιδείας.

Η περίπτωση ιβ αντικατεστάδη ως άνω δια του Νόμ. 1220/1944. 
ιγ) Αι εισπράξεις εξ υποχρεωτικών εράνων επιβαλλόμενων κατά τα 

καθοριζόμενα εχάστοτε δια Δ/τος, ισχυουοών μέχρι τη; εκδόσεω; 
αυτού των σχετικών διατάξεων των από 19.11.1926, 14.3.1927, 
15.9.1927 και 7.3.1928 Π. Δ'των. των Σχολ. Εφορειών καθισταμέ- 
νω» αρμοδίων αντί των τέως διδακτηριακών επιτροπών.

ιδ) Αι υπό των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων χορηγίαι και παρα
χωρήσεις συμφώνως τω άρθρ. 13 του παρόντος νόμου.

ιε) Το προϊόν ειδικής τοπικής φορολογίας, επιβαλλόμενης κατά τα; 
διατάξεις του άρδρου 14 του παρόντος νόμου.

ις) Εισφοραί εις προσωπικήν εργασίαν ή εις δωρεάν μετακόμισιν 
οικοδομήσιμων υλικών ή επίπλων κλπ. εις τον τόπον του προορισμού 
των επιβαλλομένην κατά τας διατάξεις τα; αναφερομένας εν τω εδ. 1 
ιγ' του παρόντος άρδρου.

ιζ) Αι υπό των εκκλησιαστικών Συμβουλίων των ναών χορηγίαι 
και παραχωρήσεις συμφιυνως τω άρβρ. 13 του παρόντος νόμου.

ιη) Αι υπό του Κράτους εκ του ειδικού προϋπολογισμού Κατα
σκευής κλπ. διδακτηρίων (εκπαιδευτικών τελών), εκ του ειδικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου ή εξ άλλων χρηματικών κεφαλαίων 
χορηγούμενοι συνδρομαί κατά τα εν τω άρδρ. 17 του παρόντος νόμου 
οριζόμενα.

ιθ) Το προϊόν μικρού τοπικού λαχείου οργανουμένου κατά περιφέ
ρειας, καθ’ α ειδικός οργανισμός θέλει καθορίσει, εκδιδόμενος δια Δ/- 
το; προκαλουμένου υπό του Υ'πουργού τη; Παιδείας.

2. Απαγορεύονται οι μεταξύ των μαθητών των σχολείων της 
στοιχειώδους εκπαιδεύσεω; δΓ οιονδήποτε άλλον σκοπόν εκτός τη; 
ενισχύσεω; του σχολικού ταμείου προαιρετικοί έρανοι, οι δε των μα
θητών των σχολείων τη; μέση; εκπαιδεύσεω;, γινόμενοι χατόπιν 
αδεία; του Υπουργείου της Παιδεία; δεν δύνανται να υπερβαίνουν 
κατ' έτος του; δύο.

Άρθρο 10.

Το δυνάμει του άρθρ. 1 του Ν.Δ. τη; 25 Μαΐου 1926 (αριθ. φύλλ. 
Εφημ. Κυβερν. 202) αποδιδόμενου ποσοστόν κατατίθεται εφεξής εις 
την Εθνικήν Τράπεζαν και διατίθεται υπό του Υπουργού της Παιδεία; 
δια πράξεω; αυτού.

β) Αι εισφορά· των Δήμων και Κοινοτήτων και των Εκκλησιαστι
κόν Συμβουλίων και Ναών υπέρ των Σχολικών Ταμείων.

Άρθρο 11.·

1. Έκαστο; Δήμος ή Κοινότη; υποχρεούται να εισφέρη δια του; 
σκοπούς των Σχολικών Ταμείων:

α) ΔΓ αναγραφή; χορηγία; εν τοις ετήσιοι; προϋπολογισμοί; 
αναλόγου προ; τους πόρου; των.

β) Δια της δωρεάν παραχωρήσεως, καταλλήλου γηπέδου προ; 
ανέγερσιν διδακτηρίου, γινομένη; δΓ αποφάσεω; του Δημοτικού ή 
Κοινοτικού Συμβουλίου.

γ) Δια της επιβολής ειδική; τοπική; φορολογία; κατά τα εντω 
άρθρ. 12 του παρόντος νόμου οριζόμενα.

δ) Δια της οργανώσεω; μικρών τοπικών λαχείων αδεία του 
Υπουργείου της Παιδείας, των οποίων η λειτουργία θέλει ρυθμισθή 
δια Π-Δ/τος.

2. Μη αναγραφόμενης εν τω δηιεοτιχω ή κοινοτικά) προϋπολογι
σμό) της χατά το εδάφ. Ια του παρόντος άρθρου χορηγίας, αναγρά
φει τούτην υποχρεωτικώς ο Νομάρχη; απ’ ευθεία; ή τη αιτήσει της 
οικεία; Σχολική; Εφορείας.

3. Αι υπό των Δήμων ή Κοινοτήτων υπέρ των Σχολικών Ταμείων 
χορηγίαι καταβάλλονται δΓ εντάλματος εκδιδομένου επ' ονόματι 
αυτών, αρνουμένου δε ή καδυστερούντος του Δήμου ή της Κοινότητος 
την έχδοσιν του οικείου εντάλματος, εκδίδει τούτο απ’ ευθείας ο Νο- 
μάρχης.

4. Αι διατάξεις του εδας. Ια και β' των εδ. 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου ισχύουν και δια το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο των Ναών ως 
προς τα ει; αυτού; υπαγόμενα σχολεία.

Οι εκ των εκκλησιαστικά» Συμβουλίων των ναών πόροι διατίθεν
ται αποκλειστικά); δια την ίδρυσιν και τον πλουτισμόν των σχολικών 
βιβλιοθηκών.

γ) Ειδικοί φορολογία: υπέρ των Σχολικών Ταμείων.

1) Ειδική τοπική φορολογία.

Άρθρο 12.

1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια τη; αιτήσει των οικείων 
Σχολικών Εφορειών αποφασίζουαι περί της επεβλητέα; ειδική; τοπι
κής φορολογίας υπέρ των τοπικών Σχολικών Ταμείων, επιβαλλόμε
νη; κατά τα; διατάξεις τη; Δημοτικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

2. Αι επιβαλλόμεναι φορολογίαι βεβαιούνται και εισπράττονται 
καθ’ ον τρόπον και οι λοιπαί πρόσοδοι και φόροι του Δήμου ή της 
Κοινότητος και αποδίδονται υπό του Ταμείου αυτών δια γραμματίου 
παρακαταθήκης, εκδιδομένου επ’ ονόματι του οικείου Σχολικού Τα
μείου. Όπου δε υπάρχουν πλείονα του ενός Σχολικά Ταμεία, ή ει; 
αυτό κατανομή των εκ τη; φορολογίας προσόδων γίνεται δια πρά
ξεω; του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

2. Ένσημον Εκπαιδευτικής πρόνοιας.

Άρθρο 13.

Το υπό του άρθρ. 11 του Νόμ. 2442/1920 προβλεπόμενον ειδικόν 
ένσημον «Εκπαιδευτική; Πρόνοιας», ω; τούτο καθωρίσθη υπό του 
Ν.Δ. τη; 29 Δεκ. 1922, παραμένοι ως έχει, το 3/4 δε των εισπρά
ξεων αυτού αποδίδονται, αντί των τέως Ταμείων Εκπαιδευτική; 
Πρόνοιας, εις τα σχολικά Ταμεία της Δημοτική; Εκπαιδεύσεω;. Δια 
πράξεω; των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας καδορισθήσετα: 
ο τρόπο; της αποδόσεως των εισπραττομένων εκ του ενσήμου τούτου 
εις τα οικεία Σχολικά Ταμεία αναλογώ; των αναγκών αυτών, ω; 
και τα τη; απαλλαγή; τη; καταβολή; του ενσήμου τούτου υπό των 
απόρων μαθητών.

δ) Σύνοψις δανείων υπό των Σχολικών Ταμείων.

Άρθρο 14.

Επιτρέπεται εις το Σχολικό Ταμείο προ; εκπλήρωσιν του σκοπού 
αυτών να συνάπτωσιν. εγκρίσει του Υπουργού τη; Παιδείας, δάνεια 
επί εγγυήσει της κινητής των περιουσία; ή επί υποθήκη τη; ακινήτου 
ή επί παροχή μέρους ή του όλου των προσόδων των δια την εξυπηρέ
τησή του δανείου.

ε) Κρατική χορηγία.

Άρθρο 15.

1. Προ; εκπλήρωσιν των σκοπών εκάστου Σχολικού Ταμείου πα
ρέχεται ει; αυτό αποφάσει του Υπουργού τη; Παιδεία; χρηματική 
συνδρομή εκ του ειδικού πρώσμού «Κατασκευής κλπ. διδακτηρίων 
(Εκπαιδευτικών τελών) και εφ’ όσον κατά τα; διατάξει; του από 1 
Δεκ. 1930 Π.Δ/τος υφίσταται διαθέσιμον υπόλοιπο ή εκ του ειδικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου τη; Παιδεία; ή εξ άλλων διαθεσί- 
μων χρηματικών κεφαλαίων χατόπιν αιτήσεω; τη; Σχολική; Εφο
ρεία; και εκθέσεως του οικείου Επιθεωρητού ή του σχολικού Αρχιτέ- 
κτονος ή τεχνικού υπαλλήλου του Υπουργείου της Παιδείας μεταβάν- 
τος επί τόπου.
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2. Ο τρόπος της παροχής της τοιαύτης χορηγίας και της αναλή- 
.ί/εως αυτής υπό των Σχολικών Ταμείων ορισθήσεται δια ποαςεως 
ίου Υπουργού Παιδείας.

3. Ο οικείος Επιθεωρητής υποχοεοΰται να αναφέρη εκάστοτε εις 
το Υπουογείον πεσί του τροπου της διαθέσεως εκαστης χορηγούμενης 
συνδρομής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Κατάθεαις των πόρων των Σχολικών Ταμείων και ανάληψις των κα
ταθέσεων.

Αρθρο 16.

1. Παν εκτπραττόμενον υφ’ έκαστου Σχολικού Ταμείου ποσόν κα
τατίθεται εντός 15 ήμερων υπό του Ταμείου της Σχολικής Εφορείας 
παρα τω πλησιεστερω Καταστήματι της Εθνικής ή Αγροτικής Τρα- 
πέζης της Ελλάδος ή τω πλησιεστερω Ταχυδρομικά) Ταμιευτηρίω.

2. Πάσαι αι κατά τα ανωτέρω καταθέσεις γίνονται επ’ ονόματι 
του οικείου Σχολικού Ταμείου, τηρουμένου παρά τη Εθν. Τραπέζη ή 
τω Ταχυδρομικώ Ταμιευτηρίω ίδιου δι’ έκαστον τούτων λογαρια
σμού.

3. Ο κατά το ανωτέρω υπόχρεως εις κατάθεσιν, παραμελών να 
ενεργήση ταύτην εντός της ως άν< ■ προθεσμίας, τιμωρείται με πρό- 
στιμον μέχρι 1.000 δραχμών, επιβαλλόμενον υπό του Υπουργού της 
Παιδείας, αρνούμενος δε και δυστροπών διώκεται ποινικώς, τιμω
ρούμενος με βυλάκισιν μέχρις ενός μηνός, αν μη συντρέχη βαρύτερα 
ποινική παράβασις.

4. Ο Ταμίας εκάστου Σχολικού Ταμείου δύναται να κρατή εκ των 
εισπράξεων του Ταμείου δια τας προχείρους ανάγκας του σχολείου 
μέχρι δρχ. 5.000, προκειμένου δε περί μονοταξίων ή διτάξιων δη
μοτικών σχολείων μέχρι δρχ. 2.000.

Άρθρο 17.

1. Αι αναλήψεις των εις έκαστον Σχοήικόν Ταμείον ανηκουσών 
καταθέσεων γίνονται αποφάσει της Σχολικής Εφορείας και εγκρίαει 
του οικείου Επιθεωοητού των σχολείων, εφόσον το αναλαμβανόμε
νου ποσόν είναι άνω των 5 χιλιάδων και δια τα μονοτάξια ή διτάξια 
δημοτικά σχολεία άνω των 2 χιλιάδων και έλαττον των τριάκοντα 
χιλιάδων. Δια τας αναλήψεις άνω των τριάκοντα χιλιάδων δραχμών 
απαιτείται έγκοισις του Υπουργού της Παιδείας.

Επιτρέπεται όπως δι’ αποφάσεως του Υπουργού θρησκευμάτων 
και Εθνικής Παιδείας αυξομειούνται αναλόγως τα εν τω παρόντι άρ- 
θρω αναγραφόμενα ποσά».

Τα εντόί^ξροσετέθησαν δια του Νόμου 1785/1944.
«Αι αναλήψεις των εις έκαστον Σχολικόν Ταμείον (Μέσης Εκπαι- 

δεύσεως) ανηκουσών καταθέσεων γίνονται αποφάσει της Σχολικής 
Εφορείας και εγκρίαει του οικείου Επιθεωοητού εφ’ όσον το αναλαμ
βανόμενου ποσόν είναι άνω των 50.000 και έλαττον των 150.000 
δραχμών.

Δια τας αναλήψεις άνω των 150.000 απαιτείται έγκρισις του οι
κείου Νομάρχου».

Η εντός « » παράγραφος προσετέθη δια του Νομ. 456/1943, επε- 
κταθείσα και εις το —χολ Ταμείο Στοιχ. Εκπαίδευαεως δια του Νόμ. 
1785/1944.

2. Ο τρόπος της αναλήψεως των καταθέσεων ως και της ειαπρά- 
ξεως παντός εσόδου των Σχολικών Ταμείων, καθορισθήσσνται δια 
πράξεως του Υπουργού της Παιδείας ή του Γεν. Διοικητού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ.

Έργα των Σχολικών Εφορειών.

Αρθρο 18.

1. Έργα των Σχολικών Εφορειών είναι:
α) Η φροντίς δια την ε'.σπραξιν των πόρων και την αύξησιν της 

περιουσίας των Σχολικών Ταμείων.
β) Η σύναψις δανείων προς επίτευξιν των σκοπών των Σχολικών 

Ταμείων.

γ) Η μέριμνα δια την ανέγερσιν διδακτηρίου, όπου τοιούτον δεν 
υπάρχει, η την διασκευήν ή επισκευήν του υπάρχοντος ούτως ώστε να 
πληροί τους όρους της Υγιεινής, Παιδαγωγικής και Σχολικής Αρχι
τεκτονικής.

δ) Η καλή συντηρησις του διδακτηρίου και η φροντις δια την κα
θαριότητα. την θερμανσιν και τον φωτισμόν αυτού.

ε) Ο εφοδιασμός του σχολείου δια των απαραιτήτων επίπλων κα: 
σκευών, ως και των αναγκαίων διδακτικών οργάνων.
QZ) Η ίδρυσις και ο πλουτισμός της σχολικής και μαθητικής βιβλιο- 

θήκης.
ζ) Η οργάνωσις και λειτουργία μαθητικών συσσιτίων.
η) Η προτασε: του Συλλόγου των διδασκόντων παροχή εις από

ρους χρηστούς και επιμελείς μαθητάς βιβλίων, γραφικής ύλης, ενδυ
μάτων. υποδημάτων κλπ.

θ) Η λήψις παντός μέτρου συντελούντος εις την υγείαν των μαθη
τών και διευκολύνοντος την πρόοδον αυτών.

t) Η μέριμνα δια την εφαρμογήν των περί υποχρεωτικής φοιτή- 
σεως διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ .

Διάθεσις των πόρων του Σχολικού Ταμείου.

Άρθρο 19.

1. Αι Σχολικαί Εφορεία', αποφασίζουν εκάστοτε περί του τρόπου 
της διαθέσεως των πόρων του Σχολικού Ταμείου προς εκπλήρωσιν 
του σκοπού αυτών.

2. Κατά την έναρξιν εκάστου σχολικού έτους υποβάλλουν προϋπο
λογισμόν των εσόδων και εξόδων του Ταμείου προς έγκρισιν εις τον 
οικείον Επιθωρητήν, μετά δε την λήξιν του σχολικού έτους απολογι
σμόν διαχειρίσεως εις την οικείαν Νομαρχίαν προς έλεγχον και έγ- 
κρισιν.

Πάσα απόφασις Σχολικής Εφορείας προκαλούσα δαπάνην άνω 
των 5 χιλ. δραχμών και δια τα μονοτάξια ή διτάξια δημοτ. σχολεία 
άνω των 2 χιλιάδων δραχμών και έλαττον των τριάκοντα υπόκειται 
εις την έγκρισιν του οικείου Επιθεωρητού, αι δε αποφάσεις αι προκα- 
λούσαι δαπάνην υπερβαίνουσαν τας 30 χιλιάδας δραχμάς υπόκεινται 
εις την έγκρισιν του Υπουργού της Παιδείας.

«Πάσα απόφασις Σχολικής Εφορείας (Μέσης Εκπαιδεύσεως) προ
καλούσα δαπάνην άνω των 50.000 και έλαττον των 150.000 υπό- 
κειται εις την έγκρισιν του οικείου Επιθεωοητού, αι δε αποφάσεις αι 
προκαλούσαι δαπάνην υπερβαίνουσαν τας 150.000 δραχμάς υπό- 
κεινται εις την έγκρισιν του οικείου Νομάρχου».

Η εντός « » παράγραφος προσετέθη δια του Νόμου 456/1943, 
επεκταθείσα και εις το Σχολ. Ταμείο Στοιχ. Εκπαιδεύσεως δια του 
Νόμ 1785/1944.

«Επιτρέπεται όπως δΓ αποφάσεως του Υπουργού θρησκευμάτων 
και Εθνικής Παιδείας αυξομειούται αναλόγως το εν τω παρόντι άρ- 
θρω αναγραφόμενο ποσό».

Το εντός « » προσετέθησαν δια του Νόμου 1785/1944.
4. Η εκποίησις ακινήτων ή υλικών ανηκόντων εις την κυριότητα 

των Σχολικών Ταμείων ενεργειται εγκρίαει του Υπουργού της Παι
δείας συμφώνως προς τα εν τω άρθρ. 2 του από 1 Δεκ. 1930 Ν-Δ/τος 
καθοριζόμενα.

5. Η εκμίσθωσις ακινήτων των Σχολ. Ταμείων γίνεται δια δημο
πρασίας κατόπιν εγκρίσεως του οικείου επιθεωρητού των σχολείων.

6. Οι οικείοι επιθεώρησα: των σχολείων δικαιούνται να εισηγούν- 
ται παρ’ εκάστη Σχολική Εφορεία και να παρίστανται κατά τας συνε
δριάσεις αυτής άνευ δικαιώματος ψήφου.

7. Η Σχολική Εφορεία δύναται να διορίζη δικηγόρον ως πληρε
ξούσιον αντιπρόσωπον του Σχολικού Ταμείου προς άσκησιν πολιτι
κής ή ποινικής αγωγής, της δαπάνης της αμοιβής του βαρυνούσης το 
οικείον Σχολικόν Ταμείον. 0 διορισμός υπόκειται εις την έγκρισιν 
του οικείου επιθεωρητού.

8. Τα κατά τον τρόπον της πληρωμής των εξόδων του Σχολικού 
Ταμείου καθορισθησονται δια πράξεως του Υπουργού της Παιδείας.

9. «Η περιουσία των καταργουμένων σχολείων Μέσης Εκπαιδεύ- 
σεως ή Αστικών σχολείων μεταβιβάζεται εις έτερα σχολεία Μέσης ή 
στοιχειώδους εκπαιδεύσεως δΓ υπουργικής αποφάσεως μετά γνώμην 
των αρμοδίων Γενικών Επιθεωρητών».



Η παρ. 9 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 40 Α.Ν. 
2517/1940. ορίσαντος ev συνεχεία ότι εις τα; διατάξεις ταύτας «υπά
γονται και τα δια των Α.Ν. 770/1937 «περί των σχολείων της Μέ
σης Εκπαιδεύσεως» 1849/1939 περί των σχολείων Μέσης Εκπαι- 
δεύσεως» χαι 1800/1939 «περί ιδρύαεω; αστικών σχολείων αμφοτέ- 
οων των φύλων «καταργηθέντα γυμνάσια ποογυμνάσια χαι αστικά 
σχολεία, ως και πάντα τα προ της ισχύος των νόμων τούτων καταρ- 
γηθέντα σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως παλαιού τύπου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η .

Εχτέλεσις χαι επίβλεψις των έργων.

Αρθρο 20.

1. Απαγορεύεται εις τας Σχολικά; Εφορείας να προβαινωσιν εις 
ανέγερσιν νέων διδακτηρίων ή ριζικήν επισκευήν ή μετασκευήν των 
υπαρχόντων άνευ μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου 
της Παιδείας η μελέτης ιδιώτου αρχιτέκτονος. εγκεκριμένης υπό του 
Υπουργείου.

2. ΓΙροκειμένου περί ριζικής επισκευή; μονοταξίου ή διτάξιου 
σχολείου η μελέτη δύναται να γίνη και υπό πολιτικού μηχανικού ή 
και εμπειρογνώμονος. πάντως όμως δέον να εκγριθη υπό της Τεχνι
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

3. Τα της εκτελέσεως των έργων, επιβλέψεω; των εργασιών των 
ανεγειρομένων κλπ. διδακτηρίων κανονίζονται εκάστοτε δια Π.ΔΛ 
τος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'.

Μεταβατικά; διατάξεις.

Άρθρο 21.

1. Από της εφαρμογή; του παρόντος νόμου τα συμφώνως προς 
τους Νόμ. 452 και 1286 συσταθέντα Σχολικά Ταμεία Μέσης και Δη
μοτικής Εκπαιδεύσεως και τα κατά τον Ν. 2442 Ταμεία Εκπυ— 
τικής Προνοίας καταργουνται.

2. Τα ανειλημμένα έργα κατασκευών κλπ. διδακτηρίων υπό των 
τέως Σχολικών Επιτροπών, των Επιτροπών Ταμείων Εκπαιδευτι
κής Προνοίας ή των Διόακτηριακών Επιτροπών συνεχίζονται μέχρις 
αποπερατώσεως των εργασιών είτε υπ’ αυτών, είτε υπό των δια του 
παρόντος νόμου συνιστωμένων Σχολικών Εφορειών, τη αποφάσει 
του αρμοδίου Επιθεωρητού.

3. Εις τον ειδικόν προϋπολογισμόν «Κατασκευής κτλ διδακτη
ρίων» τη; χρήσεως 1930—1931 αναγράφεται εφ' άπαξ πίστωσις 
δρχ. 50.000 προ; πληρωμήν των δαπανών των γενομένων δια τα 
συγκροτηθέντα κατά Σεπτέμβριον του 1930 τρία εκπαιδευτικά συνέ
δρια και τακτοποιησιν του εκδοθέντος ισοπόσου προσωρινού εντάλ
ματος. Η ταχτοποίησις του εντάλματος τούτου μετά την αναγραφήν 
της άνω πιστώσεως γίνεται δια τη; εκδοσεως τακτικού χρηματικού 
εντάλματος ως δικαιολογητικα δε αυτού συνάπτονταί αι σχετικά·, 
αποδείξεις χαρτοσημασμέναι δια αναλογικού τέλους χαρτοσήμου.

Άρθρο 22.

1. Εις τα διά του παρόντος νομομ συνιστώμενα Σχολικά Ταμείσ 
μεταβιβάζεται παν ενοχικόν ή εμπράγματον δικαίωμα των ήδη υφι
σταμένων Σχολικών Ταμείων και των Ταμείων Εκπαιδευτικής Προ
νοίας. Και των μεν κινητών ή μεταβίβασες της κυριότητος επέρχεται 
ο:' απλής τούτων διά πρωτοκόλλου παραδόσεως. των δε πάσης φύ- 
σεως ακινήτων αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντος νόμου, σημειου- 
μένης επιμελεία του Διευδυντού εκάστου σχολείου της μεταβολής της 
κυριότητος εις το περιδώριον της σχετικής μερίδος του βιβλίου των 
μεταγραφών. Αι 6ε παρ' οιαδήποτε Τραπέζη ή άλλω νομικώ προ- 
σώπω τω Δημοσιω 1 αμείω τω Ταμείω παρακαταθηκών η τω Ταχυ
δρομικά; Ταμιευτηρίου χσηματικαί ή εις τίτλους καταθέσεις μετατρέ- 
πονται αιτήσει του Διευδυντού εκάστου σχολείου επ' ονόματι του οι
κείου Σχολικού Ταμείου και εξοφλούνται υπό του Ταμείου τούτου 
κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

2. Εις την κυριότητα των διά του παρόντος νόμου συνιστωμένων 
Σχολικών Τ αμείων μεταβιβάζονται τα διδακτήρια τα ανήκοντα
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οπωσδήποτε εις τα μέχρι τούδε λειτουργούντα Σχολικά Ταμεία και 
τα Ταμεία Εκπαιδ. Προνοίας μετά του περί αυτά χώρου, του χρησι
μοποιούμενου διά σχολικάς αναγκας. Ωσαύτως τα διδακτήρια τα 
ανεγερθέντα εκ του κεφαλαίου των εκπαιδευτικών τελών και τα 
οπωσδήποτε άλλω; ανήκοντα εις την κυριότητα του Δημοσίου σχολι
κά κτίρια, καθώς κινητή η ακίνητος σχολική περιουσία εκκαθαρι- 
σθείσα ή εκκαθαρισθησομένη κατά τας διατάξεις των Ν. 2608 και 
4446 της σχετικής προθεσμίας προς εκκαθάρισιν και της των ενστά
σεων παρατεινομένη; επί εν εισέτ; έτος από της ισχύος του παρόντος 
νόμου.

Εφ* όσον Δήμος τις ή Κοινότης συμμετέσχε κατα τας διατάξεις του 
Π.Δ. της i Δεκ. 1930 «περί εκτελέσεως του Νομ. 47°9» εις την δα
πάνην της ανεγέροεω; νέων διδακτηρίων, επιτρέπεται, προτασει του 
αρμοδίου επιθεωρητού τη; εκπαιδεύσεως και συμφώνω ννωμοδοτή- 
σει της τεχνικής υπηρεσίας, η δια Π. Λ'το; παραχώρησις εις τούτους 
πρώην δημοτικών ή σχολικών κτιρίων, περιελθόντων δυνάμει του Ν. 
2442 εις το ταμείο Εκπαιδευτικής Προνοίας, χρηαιμοποιουμένων δ" 
ως διδακτηρίων, εφ" οσον δεν πρόκειται μετά την ανέγερσιν των 
νέων διδακτηρίων εν τω δήμω ή κοινότητ: να χσησιμοποιηθώσι 
πλέον τούτο ως διδακτέ,ρια ή να πληρώσωσιν άλλην τινά εκπαιδευτι
κήν ανάγκην. Η παραχώρησις αύτη γίνεται πάντως μετά την εγκα- 
ταστασιν των σχολείων εις το νέο διδακτήριο».

Το εντός « » προσετέθησαν διά του άρθρ. 57 Νομ. 5341/1932.
3. Η κατανομή της ακινήτου και κινητής περιουσίας των τέως 

Ταμείων της Εκπαιδευτικής Προνοίας και των Διδακτηριακών επι
τροπών καθώς και της εκκαθαρισθησομένη; κατά τας διατάξεις των 
Νομ. 2608 και 4446 γίνεται εις τα Σχο/.ικά Ταμεία αναλόγως των 
αναγκών των εντός τριμήνου από της δημοσιεύαεως του παρόντος 
νόμου δια κοινής πράξεως των οικείων Γενικών Επιθεωρητών και 
Επιθεωρητών των δημοτικών Σχολείων. Εάν η κατανομή της πε
ριουσίας Ταμείου τινός Εκπαιδευτικής Προνοίας. καθίσταται ανέφι
κτος ή δεν κρίνεται συμφέρουσα δια Π.Δ/τος εκδιδομένου κατόπιν 
γνωματεύσεως των οκείων Επιθεωρητών δύναται να παραταθή η 
λειτουργία αυτού άνευ περιορισμού των δικαιωμάτων των οικείων 
Σχολικών Εφορειών.

Εν τοιαύτη περιπτώσει, έργον του διτηρουμένου Ταμείου Εκπαι
δευτικής Προνοίας είναι μόνον η διαχείριαις της σχολικής περιουσίας 
και η κατανομή των προσόδων αυτής εις τα οικεία Σχολικά Ταμεία 
διά πράξεων της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου εγκρινομένη; 
υπό του Γ εν. Επιθεωρητού αναλόγως των αναγκών των σχολείων.

4. Δι* ομοίου Π.Δ το; δύναται το ούτω διατηρούμενον Ταμείον 
Εκπαιδ. Προνοίας να καταργηθή εάν οι οικείοι Γενικ. Επιθεωρηταί 
και Επιθεωρηταί των δημ. σχολείων γνωματεύσωσιν ότι η κατανομή 
της σχολική; περιουσίας εις τα Σχολικά Ταμεία και εφικτή είναι και 
συμφέρουσα.

5. Παν ανακύπτον ζήτημα κατά τον διακανονισμόν των περιου
σιακών στοιχείων των καταργουμένων ως ανωτέρω οργανισμών 
ρυθμίζεται ανεκκλήτου; δι' αποφάσεως του Υπουργού της Παιδείας 
τη γνωμοδοτησει του οικείου επιθεωρητού των σχολείων.

6. Ακίνητα καταλειφθέντα εις Δήμους ή Κοινότητα; διά δωρεάς 
εν ζωή ή αιτία θανατου κληρονομιάς ή κληροδοσία; υπό τον ρητόν ό
ρον να χρησιμοποιηθούν ως διδακτήρια περιέρχονται εις την κυριό
τητα των Σχολικών Ταμείων προ; εκπλήρωσιν του σκοπού δι’ ον 
εόωρήθησαν ή κατελειφθησαν.

7. Το δυνάμει του Νομ. 3437 συσταθέν «Παλλημνιακόν Ταμείον 
Εκπαιδευτικής Προνοίας» διατηρούν την εκ του νόμου τούτου αρμο
διότητα μετονομάζεται «Παλλημνιακόν Σχολικόν Ταμείον».

8. Το Ταμείον Εκπαιδευτικής Προνοίας Χίου, μετονομαζόμενου 
«Σχολικόν Ταμείον Δήμου Χίου» διατηρεί την δυνάμει των Νομ. 
2442. 2508 1920 και 3645/Ί928 αρμοδιότητα και δικαιοδοσίαν 
του επί των διδακτηρίων της περιφέρειας του Δήμου Χίου και της πε
ριουσίας αυτών.

9. Εφ' όσον δυνάμει ειδικών Νόμων έχουν ανατεθή εις τους διά 
του παρόντος Νόμου καταργουμένους οργανισμούς και ειδικαί αρμο
διότητες. μεταβιβάζονται αύται εις τα διά του παρόντος Νόμου συνι- 
στωμενα Σχολικά Ταμεία δι' ειδικής αποφάσεως του Υπουργού τη; 
Παιδείας εκδιδομενης μετά γνωμοδότησιν του οικείου επιθεωρητού 
των σχολείων.

Άρθρον 23.

Τα εν τω αρμοδίω γραφείω του 
μάτια παρακαταθήκη: εξ ένσημου

Υπουργείου φυλασσόμενα γραμ- 
«Εκπαιδευτικής Προνοίας» ή εκ



Φοεων. αποστέλλονται εις τους αρμοδίους επιθεωοητας της Εκπαι- 
όευσεως χαι εντολή αυτών εξοφλούνται εχ των δημοσίων Ταιιειων 
εις τα οιχεία Σχολικά Ταμεία χατα τας ανάνκας ενός έκαστου τού
των.

Άρθρου 24.

Η συγκρότησες των πρωτων Σχολικών c-Φορε.ων γενήσεται εντός 
του ποώτου μετά την δημοσίευσιν του παρόντος Νόμου δεμηνου το δε 
επόμενόν σχολικόν έτος θεωρηθήσεται ως το πρώτον έτος της διετούς 
θητείας των Σχολικών Εφορειών.

Άρθρον 25.

Η ανάληψις των καταθέσεων των ενεργηθεισών παρ' οιαδήποτε 
Τραπέζη επ' ονόματι σχολικών επίτροπων ή σχολικών ταμείων xa- 
ταργηθέντων σχολείων μέσης ή δημοτικής εκπαιόεύσεως γίνεται υπό 
του επιθεωρητου. εις την δικαιοδοσίαν του οποίου υπήγετο το καταρ- 
γηθέν σχολείον.

Αρθρον 2ό.

Καταργείται πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον 
ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιευσεως εις την Εφημερίδα της 
Κυβερυήσεως.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
της 24 Ιουν/28 Αυγ. 1919 (ΦΕΚ Α' 190)

Περί κωόικοποιησεως των εις την μέσην εκπαίδευσιν αναγομένων 
διατάξεων.

(Κωδ. Νομ 1242 Α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Διδασκαλείον της μέσης εκπαιδεύσεως

Άρθρον 12.
1) Ιδρύεται εν Αθήναις διδασκαλείου της μέσης εκπαιδεύσεως 

προς παιδαγωγικήν μορρωσιν των λειτουργών αυτής. (Νομ. ΓΨΙΗ, 
αρθρ. 1).

2) Το Διδασκαλείου εγκαθίσταται εν ιδίω οιχήματι προσαρτάται 
ο" εις αυτό σχολείον περιλαμβάνον πάσας τας τάξεις της μέσης 
εκπαιδεύσεως, ονομαζόμενου πρότυπον, εν ω τελείται η πρακτική 
εξάσκησις και όπερ διατελεί υπό την άμεσον διεύθυνσιν του δεευθυν- 
τού του διδασκαλείου. (Νομ ΓΨΙΗ', αρθρ. 3 εδαρ. 4).

3) Ο καθ' όλου οργανισμός και το πρόγραμμα του προτύπου σχο
λείου είναι όμοια τοις λοιποίς του Κράτους σχολείοις της μέσης 
εκπαιδεύσεως. Επιτρέπεται όμως τω διευθυντή του διδασκαλείου 6- 
πως μετά του προσωπικού των εν τω προτύπω διδασκόντων επιρέρη 
μεταβολάς ως προς την εκλογήν και όιάταξιν της διδακτέας ύλης και 
τας μεθόδους της μεταδόσεως αυτής οσάκις ήθελε κριθη τούτο αναγ
καίου. Τας εκάστοτε επιστρομένας μεταβολάς καθιστά ο διευθυντής 
γνωστάς τω Τπουργείω των Εκκλησιαστικών κλπ. προς έγκρισιν. 
εκθέτων και τους λόγους, 5Γ ους αυται εγένοντο (Νομ. ΓΨΙΗ' αρθο. 
4 εόαρ. 1 χαι 2).

ΝΌΜΟΣ ΤΤΓ ΑΡΙΘ. 682Τ977
Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οι

κοτροφείων.

v.lr____
—/.-----ν

’Ap.-Spo·/ 30.

εργασίας καί Etapouia συμδχτεως.

1. Οί διδάσκό/τες εις τά ιδιωτικά σχολεία γενική; **- 
■ “:-ε υ τ ε ω ς εκπαιοευτιμοί, τελούν έπί σχεσει έσγασιας ώρι- 
-Γεε-κ,ΐ) ή στ; ιστού χρόνου κατά τά εις τάς έπομένας παρα- 
Tr-^-T του -παρόντος αρώρου όριζόμιν-χ.

2. Οί άγγεγραμμάνκ εις τον πίνακα Α' τής, ίπετηρίίο· 
~fc~ifwz2\ πρός πρόσληψιν υπο τών ιδιοκτητών των ίδ:υ
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ύιγοεσιών ϋπό τού εκπαιδευτικού καί λήγουσα τήν 31 ην Αύ
γουστου τού έκτου έτους άπτ τής προσλήδιεώς του. Μετά τήν 
λήξιν τής συμέάτεως ή σχέτι; εργασία; μετατρεπετα: εις 
αορίστου χρόνου τοιαέτην. μετά πρότασιν τσΰ ιδιοκτήτου του 
σχολείου.

3. Οί εγγεγραμμένο: εις ~.'ν> πίνακα Β' προσλαμδάνοντα. 
επί συχνάσει διετούς διάρκειας.

ιιατα τήν διάρκειαν τοϋ πρώτου έτους υπηρεσία; ή άμα τή 
λήγει τής διετίας δϋναται ό ιδιοκτήτης νά καταγγείλτ, την 
σύμδασιν, καταίαλλομένης άποζηχιώσεως δύο 'μηνών εις τά·' 
εκπαιδευτικόν.

Παρερχομένης τής διετίας και έφ’ όσον δεν καταγγελ-ύή 
ϋπό τού ιδιοκτήτου ή καταρτισλεί-α σύμόασις, άνανεοϋται αυ
τή αυτοδικαίως διό τέσσαρα είσέτι έτη.

^Ιετά τή-/ λήξη τής εξαετίας, εφαρμόζονται τά ϋπό τής 
τελϋταίας περιόδου τής παρ. 2 τοϋ ππτντυς άρ-ύρου προόλε- 
πέμενα, διά τούς έγγεγρπςι/χένου; εί; τον πίνακα Α' τής έπε- 
τηρίοος.

4. Καπά τήν ί·.άρκειαν τής εξαετίας ή τής τετραετίας 
διά τοϋς εκπαιδευτικούς τή; προηγουνίνη; παραγράφου ή 
ούμίασις εργασίας δϋνα-τα·. νά κχταγγίλ-3ή ϋπό τοϋ ιδιο
κτήτου τού ιδιωτικού σχολείου, καταβαλλόμενη; ρίς τό-, ερ
γαζόμενο·/ άποζημιιΰσεως, ίσης πρός τάς άποδεχάς, αί όποίαι 
αντιστοιχούν εις τον ύπολειπόμονον χρό-.ο·/ καί πάντως ούχ! 
μικρότερα; τών αποδοχών έξ μηνών. Ίί αυτή άποζημιωσις 
καταίαλλετα: καί εις τήν περίπτωτιν κα-3’ ήν δδν ύποίλη- 
·5ή πρότατις μετατροπής τής σχέσεω; εργασίας μετά τήν 
λήξιν τής εξαετίας, τούτου άνχκοιν&υμένου εγγράφω; εις 
τόν οικείο·/ liny εωρητήν καί τό// έργαζόμενον, 10 ήμερα; 
πρό τή; λήξεως τής τνμιάσεω;.

5. Λιαροεούσης τή; συμόασεως εργασίας αορίστου χρόνου, 
ή σύμδασις δύνατα: νά καταγγελλή ύπό τοϋ ιδιοκτήτου κο- 
ταόαλλομένη; άποζημιώσεως ενός αηνςς 2Γ έκαστον έτος 
προσφοράς τών υπηρεσιών το/υ εις τό αυτό σχολείον καί μέχρι; 
25 έτών, υπολογιζόμενης καί τής · υπηρεσίας του έπί συμόά- 
σει ώρισμένου χρόνου.

C. ϋί άποχωροϋ-κτες ίί.ωτιοοί έ,κπαυδ-ϋυττκοι, λογω συμ- 
π/.ηρώσεως τοϋ συνταξίμου χρόνου ή τού 70υύ έτους τής 
ηλικίας των, δικαιούνται άποζημ/.ώυεως ίσης πρός τό r/χισυ 
τής προέλππομενης ύπο τής προηγούμενης παραγράφου οιά 
τήν περίπτωσιν καταγγελίας τής συμόάσεως εργασίας.

7. ‘Ιδιωτικοί έκππι δευτικεκ άπγωτ/.ρ'.νίτ.'.Γ/Ο'. σεεσ/.α ά/ε- 
παρκείας περί τήν έκτέλεσιν τών καν η πόντων των, διαπι
στευμένη; ϋπό τοϋ οικείου υπηρεσιακού Συμόουλιυυ ή ένεκα 
έπιδολής τής πειθαρχικής ποινής τής άποΧάσεως, ούδεμιά; 
δικαιούνται άποζημιώσεως.

8. "Ιδιωτικοί έκπαεδευπικο- διατε/κϋντες έπί σχάσει εργα
σίας ώρισμένου ή cs·:ιστού χρόνου καί απολυόμενε·. ένεκα κα
ταργήσει·»; τοϋ σχολείου, εις τό όποιον ύπηρετυΰν, δον δι
καιούνται αποζημιώσεως.

0. Οί κατά τήν πρεηγουυ.ένην παράγραφο·/, ώς καί οϊ ανή
κοντας εισ τον πίνακα Λ' καί απολυόμενο: νκηά τή·/ περίπτιο- 
ο.ν σ:' τής παρ. 4 τοϋ άρ.·3σ·όυ Η.Ί τοϋ παρό/τος, προσλαμόά 
νονται ιπετόπιν αίτΑΕ&ύς τω/, με τό/ ίπ>;εόν τό·/ όποια/ έχουν, 
εις ά-/τίστοιχα σχολεία τής δημοσίας γ„μ,κή; -εκπαιδεύσεως

έπί σχεσει έργασίσς ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πρός 
πλητιοσιν υφιστπχενων αναγκών καταρτιζομέ/ης σχοτικής 
σ-.γχδάσεως μ.εταξϋ τούτων καί τοϋ 'Γπουργοϋ 'Βϋνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων.

ϋύτο: τεστόλετε/ύντα: σι’ αποφάσεων τοϋ 'Τπουργοϋ Ήλν:- 
κή; 1Ια:δίίας καί Θρησ/.-εγχάπων εις δημόσια σχολεία, λο:- 
τουργοενχα εκτός τών νομών ’Αττικής .καί Θεσσαλονίκης δ>ά 
μία·/ τριετία·/ τούλάχιστον.

Τά τής 'Τπηρεμι-ακής κ.αταστάσεως, τής -έξελίξεο/ς αυ
τών, τής μεταλέσεως και τά τών αρμοδίων Ί'πηρεσιακών
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Συιεθουλιων ρυθμίζονται δΓ αποφάσεων τού Υπουργού 'Ε
θνική; ΙΙαιδεία; καί θρησκευμάτων.. ’ll εφεξής έξέλιξις 
τούτων iv πόση πε-ρηττώσε.·. il'v δύτ;ατ2ΐ νά είναι εύνοϊκωτίρα 
τής έξελίξεω; τών βμγχρόνων των. τών δτοοτσθεντων καπά 
κανονικήν σειούν.

Οντο! eiv εξελίσσονται πόρον τών ϋπό τήί παρ. 2 τού άρ- 
b-poj 34 voj π-αοόντος πρόόλεπομέι·ων δαθμών κ2:. δέν ίδύναν- 
τα: νά άττώΰν καθήκοντα διευθυντών σχολείων.

10. Αί οιαπάξε;; τή; προηγούμενη; παρίαγγάφου «αρμό
ζονται καί επί έδκηβτητών κατ7ρ γουμένων ιδιωτικών σχο
λείων κεκτημένων τά προσόντα διορισμού.

11. Ο: διδασ-κα·.*?-.; εις τα ίδιωτσ/.σ σχολεία, ,μόνιμσι· έκ-
παιδευτικο: τής δημοσίας «κπ2::εύσεω;. άλλοι μόνιμοι ΐτ.αο- 
σιοι υπάλληλοι κι! υπάλληλο: ·Ν. II .Δ.Δ.απασχολούντο-. επι 
ώ ρε-αία άντιμισθό», ή όποια δέν δύ/ατι»·: vs είναι κατώτερα,
τής οριζόμενη; έκάσποτε διά τού; διδάσκοντα; ύπεφωριικώ; 
εις τβ δημοσία σχολεία, δημοσίους ‘εκπαιδευτικούς.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 817/1978
Περί ρυθμίσει»); ενίων εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών θεμάτων.

και τον ελσγχ© λειτουργίας τών δημοτικών σχολείων, τών 
νηπιαγωγείων χλ! τών σχολείων Ειδικής ’Αγωγή;, δημόσιων 
και ιδιωτικών, καθώς καί τού προσωπικού αύτών.

2. Προϊστάμενος τής Διεύθυναη; Δημοτικής Εκπαίδευσης 
ορίζεται 'εκπαιδευτικό; τού κλάδου διδασκάλων ή νηπιαγωγών 
μέ Μ Jv. 8, ·μέ απόφαση τού Υπουργού Εθνική; II αιδε-ία; 
καί θρησκευμάτων κα! ύστερα άπό πρόταση τού οικείου υπη
ρεσιακού συμβουλίου.

3. Οι θέσεις τών Διευθυντών Α’ μέ Μ.Κ. 8 τοΰ κλάδου 
διδασκάλων αυξάνονται κατά πενήντα (50) καί τοΰ κλάδου 
νηπιαγωγών κατά τέσσερις (4).

Άρθρο 5.

Γραφεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.

1. Ο! έδρες και οί περιοχές αρμοδιότητας τών Γραφείων 
Δημοτικής 'Εκπαίδευσης καθορίζυντα. με απόφαση τού 'Γ- 
πσυργοϋ 'Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Προΐστάμενος τού Γραφείου Δημοτικής ’Εκπαίδευσης 
ορίζεται, με απόφαση τοΰ οικείου Νομάρχη, εκπαιδευτικός τοΰ 
κλάδου διδασκάλων ή νηπιαγωγών μί Μ.Κ. 8 ή 7, ποΰ έχει 
οργανική θέση σέ σχολείο τής περιοχής.

Άρθρον 9.

Βασικοί Σχολικοί Βιβλιοθήκαι.

1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Εθνική; Παιδεία; και θρησκευ
μάτων εχδιδομένων μετά γνώμην τη; Επιτροπή; τη; ποωαγράφου 3 
του παρόυτο; άρθρου, δύναται να ιδρϋωνται Βασικοί Σχολικά. Βι- 
βλιοθήκαι, προ; εζυπηρέτησιν των πνευματικών αναγκών των μαθη
τών τη; Γενική; και Τεχνική; και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεω;, 
των διδασκόντων εις τα σχολεία και των κατοίκων τη; περιοχή;.

2. At προϋποθέσεις διά την ίδρυσιν Βιβλιοθηκών της προηγούμε
νη; ποιροτγράφου, ως και τα της οργανώσεω; και λειτουργίας βουτών, 
καθορίζονται 6Γ αποφάσεων του Υπουργού Εθνική; Παιδεία; και 
θρησκευμάτων.

3. Διά την προμήθειαν μορφωτικών βιβλίων προ; εμπλουτισμόν 
των Βιβλιοθηκών του παρόντος άρθρου, συγκροτείται κατ' έτος δΓ 
αποφάσεως του Υ'πουργού Εθνικής Παιδεία; και θρησκευμάτων 
Επιτροπή, αποτελουμένη ε; ενός Ειδικού Συμβούλου του Υπουργού, 
ω; Προέδρου, των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Εφαρμογή; Προ
γραμμάτων Δημοτικής. Μέση; και Τεχνική; και Επαγγελματική; 
Εκπαιδεύσεω; του Υπουργείου, δύο εκπαιδευτικών προερχόμενων εκ 
του διδακτικού ή εποπτικού προσωπικού της Γενική; ή Τεχνική; και 
Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεω; και ενός ιδιώτου ασχολούμενου με 
τα γράμματα, ω; μελών.

Η Επιτροπή αύτη, συνερχόμενη άπας τουλάχιστον κατά μήνα επι
λέγει και προτείνει τα κατά την κρίσιν τη; κατάλληλα προ; οτγοράν 
•υπό του Υπουργείου μορφωτικά βιβλία διά τον εμπλουτισμόν των 
βασικών Σχολικών Βιβλιοθηκών, τα οποία επιλέγονται τελικώ; δΓ 
αποφάσεων του Υπουργού Εθνική; Παιδεία; και θρησκευμάτων. Τα 
τη; αστοζημιώσεως των μελών τη; Επιτροπής ορίζονται δΓ αποφά
σεων εκδιδομενων υπό των εν άρθρω 8 του Ν. 754/1978 οργάνων.

4. Η διαδικασία αγοράς βιβλίων ενεργείται δεά τη; Διευθύνσεω; 
Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων (Τμήμσ Ο.Ε.Δ.Β. και Μα
θητική; Προνοίας) του Υπουργείου Εθνική; Παιδεία; και θρησκευ
μάτων.

5. At κατά την δημοσίευσιν του παρόντο; νόμου συνεστημέναι 
Βασικαί Σχολικοί Βιβ/.ιοθηκαυ διέπονται εφεζή; υπό των διατάςεων 
αυτου. λειτουργούν δε κατά τα; περί ιδρύσεώ; των διατάζεις, μέχρι; 
αναδιοργανώσει»); των κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7.

Διευθύνσεις Μέσης Γενικής ’Εκπαίδευσης.

1. Στήν έδρα κά·5: νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος 
ιδρύεται Διεύθυνση Μέση; Γενική; Εκπαίδευση; γιά τή δι
οίκηση και τόν έλεγχο λειτουργίας τών σχολείων Μέσης Γε
νική; Εκπαίδευσης, δημόσιων καί ιδιωτικών, καυιύ; καί τού

ai>τών.
2. II pctJTXxivo: των Λΐ£ϋ·ί»ύν?£.ων τής Μέσης Γενικής

c::^cvtai ι/.ζαt£iyT:y.cl τών κλάοων θεολόγων, 
Φιλολόγων, Μαθηματικών, Φυσικών, Ζένων Γλωσσών. Τε
χνικών και Φυσική; Αγωγής μέ Μ.Κ.9, μέ απόφαση τεύ 
Ί πουργου Εθνική; Π αιδειας καί θρησκευμάτων και ύστε
ρα ·απο πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμδουλίου.

3. Οι νέσει; των Αυκειαρχών μέ Μ.Κ.9 τών κλάδων, 
πού άναφέρονται στήν προηγούμενη παράγρ. 2, αυξάνονται 
κατα πενήντα τέσσερις (54) καί κατανέμονται στους κλάδους 
με απόφαση του Ί πουργού Εθνικής Παιδείας κα! Θρησκευ
μάτων.

Άρθρο 8.

Γραφεία Μέση; Γενική; ’Εκπαίδευσης.

ΜέΙτ'0^*'- *ΐ C‘ -f1?“ζ*ς “^εδιότητα; τών Γραφείων 
ή» ·' /V.'vJ* {-/'~=·-ί;υση; καθορίζονται μέ άπόσαστ τού

9 rn J - . ,ΧΓ·? Π 2,ϊί13ί θρησκευμάτων. '
- ‘· 1! Γ^ταμενο; τού Γραφείου Μέση; Γενικής Έκποί-' 
ο-σης ορι,εται. με απόφαση τού οικείου Νομάρχη, έκπαιδευ- 

-’ *“ν. 'Λ/*°γ“ν θίό/·θγων, Φιλόλογων, Μαύηεατικών Φυ-

ν/κ ςΤΤ -'‘“"“''ί Φυσική; 'Αγωγής μέ
Μ.Κ.9 η 8. που εχει οργανική -5£,Tj ei σχολείο τής περ,ο-

Άρ-5ρο 9.

Γ ραφεία Φυσικής ’Αγωγής.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1304/1982
Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση κα τη διοίκηση 
στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Είκπαίδευση και 

άλλες διατάζεις.

Άρθρο 4.

Διοθύνστις Δημοεικής ’Εκπαίδευσης.

1. Στήν έδρα κά·5ε νομού ή νομαρχιακού έια-υορισαΛτος 
ίδρύσται Διεύθυνση Δημοτικής ’Εκπαίδευση; γιά τή διοίκηση

2- Προϊστάμενοι τών Γραφειω*/ Ί'υσιν.ή; ’Αγωγή; ότί'ζτν- 
.αι εκπαιδευτικοί τού Ινλάοου Φυσικής Αγωγής μέ Μ.Κ.9 
ή 8, μέ άπόφαση τού Υπουργού Εθνική; Ί'Ι αιδειας’καί 
Θρησκευμάτων, ύστερα άσε πρόταση τού οικείου υπηρεσιακού 
συμδουλίου.

3. Τό Γραφείο Φυσικής 'Αγωγής υπάγεται στή Αιεύθυν- 
”ί. Μέ-ης Ρινική; Εκπαιεευση; του νοαου η τοΰ νομασχια- 
κ*ϋ ' διοσκερίσματος.
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Ά-ρΔρο 11.

ΔιευΔύνσεις Μέσης Τεχνικής—Έχαγγελματικής 
Έκχαΐοεοσης.

μσυ Α τ τ ιxης X2- 
JVTJ: ΔιευΔύνσεις 
χαίοευσης γιά τή 
-χολειων Μέσης
st-jjT,;. 2ηχόσιων

κάΔε νομαρχιακού διαμεσισματος τού vo- 
στήν έδρα τού νομού Θεσσαλονίκης ίσρύ- 
Μέσης Τεχνικής—Έχαγγελματικής Έκ- 
σιοιχηση Χ2: τόν έλεγχο λειτουργίας των 
Τεχνικής — Έχαγγελματικής Έκχαί- 

■χ2ΐ ιδιωτικών. καΔώς χα: τον χροσωχικού

xjZ ων.
2. Στην έσρ2 κάΔε μιας τΰν ϋχόλοιχων Νομαρχιών τής 

χώρας ιδρύονται Γραφεία Μέτης Τεχνικής — Έχαγγελμα- 
•ιχής Έκχαίοευσης γ:ά τή διοίκηση χα: τόν έλεγχο λειτουρ- 
~ί2ς τών σχολείων Μέσης Τεχνικής — Έχαγγελματικής 
Έχχαίδευσης, δημόσιων κι: ιδιωτικών κ2ΐ τον χροσωχικού 
σντών. Τά Γραφεία αντα «χάγοντα: στον οικείο Νομάρχη. 
Προϊστάμενος τον Γραοειου ορίζεται μέ άχόοαση τον Νομάρ- 
χη έκχαιδευτικός μέ Μ.Κ.3 τουλάχιστον. Στό Γραφείο μχο- 
ρονν να άχοσχώνται μέ άχόφαση τον Νομάρχη μέχρι τρεις 
έχχα'.ίεντιχοί ή διοικητικοί ύχάλληλοι. Ό Προϊστάμε
νος τον Γρϊρειον είναι διοικητικός καί χει-Δαρχικός Προϊ
στάμενος τών νχηρετονντων στό Γραφείο έκχαιδευτικ.ών κα! 
διοικητικών νχαλλήλων γιά τούς όχοίονς καί συντάσσει εκ
θέσεις ουσιαστικών χροσόντων. Μέ άχοφχσεις τον 'Τχονρ- 
γοϋ ΈΔνικής Παιδείας κι! Θρησκευμάτων μχορούν νά ίορν- 
ονται Γραφεία Μέσης Τεχνικής — Έχαγγελματικής Έκ- 
χαίδευσης χα! σέ χεριοχές τών νομαρχιακών διαμερισμάτων 
’Αττικής κα! τον νομού Θεσσαλονίκης.

Στις χεριχτώσεις χού σέ κάχοιο >ομό χαρουσιάζεται αύξη
ση τον μαύητικον δυναμικού. τού ί to ακτικού χροσωχικ.ού κα! 
τον άριΔμού τών σχολείων, μέ κοινή άχόΐ2ση τών Ύχουρ- 
γών ΈΔνικής Π αιοείας καί θρησκευμάτων κα! Προεδρίας 
τής Κνόέρν.ησης μχορεϊ νά ϊδρυΔεί Διεύθυνση Μέσης Τε
χνικής — 1 Ε3χαγγαλματιν.ής Έκχαίοευσης χωρίς αύξηση 
τών οργανικών Δέσεων χροσωχικού.

3. -Προϊστάμενοι τών ΔιευΔύνσεων Μέσης Τεχνικής 
Έχαγγελματικής Έκχαΐίενσης ορίζεται έκχαιίευτικοί τής 
Μέσης Τεχνικής — Έχαγγελματικής Έκχαίοευσης μέ M.Jv. 
9 μέ άχόφαση τον Τχουργού ΈΔνικής II αιοείας καί θρη
σκευμάτων. ύστερα άχέ χρότάση τον οικείου ϋχηρετιακού συμ
βουλίου.

4.. Οί Δέσεις έκχαιδευτικών μέ Μ.Κ.9 τής Μέσης Τεχνι
κής — Έχαγγελματικής Έκχαίοενσης αυξάνονται κ: τα 
χέντε (3) καί κατανέμοντα: στους κλάδους μέ άχόοαση τον 
'Γχονργοϋ ΈΔνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων.

Άρθρο 14.

Έχιλογή.

1. Οί χροϊστάμενοι τών ΔιευΔύνσεων Δημοτικής, Μέσης 
Γενικής καί Μέσης Τεχνικής — Έχαγγελματικής Έκχαί
οενσης έχιλέγονται ύστερα άχό χροκήρνξη καί ϋχοδολή αιτή
σεων αχό τούς ενδιαφερομένους.

2. 'Τχοψήφιοι γιά έχιλογή μχορούν νά είναι;

°) Γιά τις ΔιευΔύνσεις τής Δημοτικής Έκχαίοευσης, έκ- 
χαιοευτινςί τού κλάδου διδασκάλων ή νηχιαγωγών μέ 2ο η 3ο 
ή 4ο ίαΔμούς καί εφόσον έχουν έξαετή -ΰχηρεσία άχό τή-/ χρο- 
αγωγή ηονς στον 4ο δσΔμό.

?) Γιά τί; Διευθύνσεις τής Μέτης Γενική; Έκχαίοευσης, 
**Χαιϊευτικοί τον αντίστοιχου κλάδου μέ δϊΔμού; Λυκειάρχη 
τ, Γυμνασιάρχη ή όοηΔοΰ Γυμνασιάρχη καί ίσ·όχον έχουν xtv- 
“3£τή ΰχηρεσία άχό την χροαγωγη το-ς στό ία-ύμο τον έοηύού 
Γυμνασιάρχη.

γ) Γιά τις Διευθύνσεις Μέσης Τεχνικής — Έχα-Γγελχεατ-.- 
*ή; Έκχαίοευσης. εκχαιέευτικοι τού χ/τι στοίχου κκάοοο μέ
Μ.Κ. 9. 8 ή 7.

3. Ή έπλογή γίνεται άχό τό οικείο Κεντσικ; 'Τχτ,ρεσια- 
κβ Σϋμόούλιο, τό όχοίο καταρτίζει χίνακες μ» οιχλάσιο άχό 
τις ύχάρχοντες κίνες Δέσεις άριΔμό ύχοψηφίων. ΚαΔοσιστι- 
χά κριτήρια γιά τήν έχιλογή είναι ή γνώση τών εκχαισευττ- 
χών χρα-ςμάτων καί ή ίιαχιστωμένη ικανότητα τού ύχοψηφίου 
βτήν οργάνωση καί τή ίιοίκηση τής έκχαίόευτης, όχως είίι- 
κότερα χαΔορίζετατ ή ίιαχίστωτή τους μέ Π. Δ/γμα, χον 
έκ?ϋεται μέ χρόταση τού 'Τχουργοίι ΈΔνικής Παιέιίας και 
θρησκευμάτων.

4. Ό χίνακας έχικυρώνεται άχό τόν Ύχουργο ΈΔνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμ“τωΝ *·*ί ίχ/όει μέχρι νά συνταχΔεί 
νέος.

5. Οί κενές Δέσης χροίστατιένων τών ΔιενΔννσεων Έκ- 
χαιϊευσης χληρώνονται κατά σειρά άχό τόν χίνακα ύκοψη- 
φίων είτε μέ τοχοΔέτηση εκείνων χού έχουν τον άντίστοιχο 
έαΔμό, είτε μέ χροαγωγη καί ταυτόχρονη τοχοΔέτηση έκχαι- 
όευτικών χού έχουν κατώτερο όαΔμό. Οί τοχοΔετήσεις αίτες 
γίνονται μέ άχόραση τού 'Τχουργού ΈΔνικής Παιίείας κα! 
θρητ/.ουμάτων καί ύστερα άχό χρόταση τού οικείου 'Γχηρε- 
σιακού Συμέουλίου.

G. Οί χροΔεσμίες γιά τήν ΰχοίολή τών αιτήσεων, ο! ϊιαίι- 
κασίες γιά τή σύνταξη τού χίνακα καί τήν έχιλογή καΔώς 
καί ή ίιάρκεια ίσχήος τού χίνχ/.α καΔορίζονται μέ άχόςα- 
ση .ού 'Τχουργού ΈΔνικής Π αιϊείας καί θρησκευμάτων.

ΆρΔρο 13.

ΜεταΔέσεις — ΓΙειΔαρχικός Έλεγχος.

1. Οί 11 ροιστάμινοι τών Διευθύνσεων Δημοτικής, Μεοης 
Γενικής καί Μέσης Τεχνικής — Έχαγγελματικής Έχχαί- 
ίευσης μχορούν νά μετατεΔούν μέ αίτησή τους σέ άλλες Δεσεις 
χροισταμένων τών ΔιευΔύνοεων τής αντίστοιχης έαΔμίίσς ή 
κατεύΔυνσης, μετά τή σνμκλήρωση τριετούς χαραμονής στην 
ίόια Δέση.

2. Γιά σοέαροός ύχηρεσιακού; λόγου; είναι ουνατή ή μετα- 
ίεσή τους καί χ,ρίν άχό τή συμχλήρωση τριετίας σε άλλη Δέση 
τής χροηγούμενης χαραγράφου ή σέ άλλη όμοιόέαΔμη Δέση 
τής Έκχαίίευσης.

3. Ο! μεταΔέσεις χού τροόλόχονται άχό τις χροηγούιενες 
χαρχνράφους 1 κα! 2 τού άρΔρου τούτου γίνονται μέ άχόφα- 
ση τού ‘Τχουργού ΈΔνικής Παιϊείας καί θρησκευμάτων, 
ύστερα άχό χρόταση τού οίνείου ’Τχηρεσιακοΰ Συςεδουλίου.

4. Τόν χειΔαρχικό έλεγχο στους έκχαιϊευτικούς, χού ύχη- 
ρετούν στην χεριοχή τού Γραφείου Έκχαίοευσης καί είναι αρ
χαιότεροι άχό τόν Προϊστάμενο τού Γραφείου, ασκεί ό Πρεϋ- 
στάμενος τής ΔιεύΔυνσης τής Έκχαίοευσης. Τόν χειΔαρχι- 
κό έλεγχο στοές έκχαιϊευτικούς, χού ύχηρετοΰ» στό νομό ή 
στό νομαρχιακό ϊιαμέρισμα καί είναι αρχαιότεροι άχό τά/ 
Προϊστάμενο τής ΔιεύΔυνσης, ασκεί ό οικείος Νομάρχης.

ΆρΔφο 17.

Διαδικασία Έχιλογής—Κριτήρια.
1. Ή ϊιαίικασια χρόκρισης καί τελικής έχιλογής τών Σχο

λικών Συμδούλων, ύστερα άχό χροκήρυξη καί ύχοδολή αιτή
σεων άχό τούς ενδιαφερομένους, ή σύσταση καί ή σύνΔεση τών 
συλλο-ρικών οργάνων γιά τή/ έχιλογή κα! γιά τά Δέματα ΰχη- 
ρεσιακής κατάστασης τών Σχολικών Συμίούλων, ή ίταδικα- 
οία έστανάκριτης γιά άνατ/έωση τής Δνριι,όας. οί σχετικές 
Δεσμίες καί κάΔε άλλη λεχτομέρεια, καΔορίζονται ιεέ Π. 
Διατάγματα, χού έκϊίοονται ύστερα άχό χρόταση τού Ί’χουρ- 
γού ΈΔνικής ΙΙαιΔείας κα! θρησκευμάτων.

2. Βασικά κριτήρια γιά τή·/ έχιλογή τών Σχολικών Συμ- 
ίούλων είναι ή ύχηρεσιακή κατάρτιση, ή κοινωνική χροσφορ ά, 
τό αξιόλογο εκχαισευτικό έργο καί ή έημοκρατική χροσυχι-
κοτητα των οποψηοΐων. Γ:ά την ί r: rτ. ."-‘ώ'Γ /.ajLii-Xyv-
τα: όχωσςτ ΟΤΓ&'Ι/Τ οι χα-.εχιστημιακέ; ι: iZ2-zjy-.27.zz
αχαυϊες σ70 ΐ7ω~ζ':7.ζ ή • 0 £;ο)::::·/.ο. rcj ττ;:77cr::o>/72· μ.*
";υχίο. ή έ: 7Z7.r.2:.lzjzr 7.2: ΐττνιοοοωττ ττο ΐΓίυτι::7.ό ή το
εξωτερικό ή ir :όλ:γη Τ," ;2. :;:τ:τ::τ #-
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είει/νητιχη. τ :: ζ ζ* τ:ε·-μεντ, γνώση ξεντς γλώτσζ; '/.2: το 
:;άτεο; σχετιχό ζτζχίο. Λζχοζνετα: έζίστ; ύζό·όη ή έκτίετ· 
ττ. τής ίλη; συγκρότηση; κτ*. ζ:;;ωζ:κ-:τττζ: τού όζο :.j 
.ττεεζ iro ζρεοιρικτ, σ.ξήτττη με τά μέλη τιϋ Σ.ι 
Έζιλογή;. Mi ζζόρζση τού Γζουργού Εί*ν:χή; Πζ:ίε:χϊ 
χζ: θρησχεοειζτων μζορε: νά ζε::λη;ν>ε: στά χ::τήρ:ζ ζυτά 
χζί ή έζιτυγίζ τέ ί'.ζζρζγμζτευση -άέμζτος σνετίχςύ μ; το έρ
γο τού Σχολιχού Σζμί ούλου.

Άρδρο 28.

Προσωρινοί αναπληρωτές.

1· To β:·3ρο 48 τού Ν. 309/1976 «χέρι όργζνώοεως χζί 
διοικήσεω; τί,; Γενεχή; Έχζζ’ίεύσεως» άντ:χζ·5ίστζται ώς 
ίξήϊ:

«Άρΰρο 48.

1. Σε ζεριζτώσε:; άζουσίζ; ϊχ.·ζζ:·οευτ:κ.ών Δτ,μοτ.χή; χζ*. 
Μίση; ’Κχζα:ϊΐ>τη; ά~. τά σχολεία γιά κζ·3·ε ζίτίζ, χζΔώ; 
χαι γ;ζ την άντιμετωζιση έκτακτων ζνΐγχών λειτουργία; 
τών σχολείων ττ; Γενική; Έκζα;:ε>στ,;, too ίημιουργοόντζ: 
χζτά τή eizprxitz τού :::ζκ.τ:κού έτους, ζροσλαμόάνοντζι ,„ε 
ζιτητη τους ζροσωρινο: άνζζληρωτε; με σχέση ίργζσιζς ί;:ω- 
τα,οΰ δικαίου άζό τού; ύζοοζΛοντε; αίτηση οιορισμού σέ ·Δε- 
στις μόνιμων έκζζιίευτικών.

2. Ή ζρόσλητόη των ζροσωρινο>ν άνζζληρωτών γίνεται μέ 
τράξη των αρμό;ίων Διευθυντών .\1ί;η; τ, Δημοτική; Ινκ- 
ζχίςευση; μετά άζό ζρόταση των οικείων 11 εριρερειζ/.ών Γ- 
ζτ,ρισιχκών Συμδόΰλίων. Στ:; ζεριζτώσε:; ιιζοθολή; ζ ε::; - 
σότορων αιτήσεων γ:ά τ:; Γ;:ε; Δέσει; τηρείται ή σε:ρζ όζο- 
ίάλή; -αιτήσεων c top: εμού ζέ ν;;;:; μόνιμων ιέκζζ::ευττ/.ών. 
‘II άζόλυση των ζροσωρινών άναζληρωτών γενίτζι αατ;;ι- 
χαίω; μέ τή λήξη τού ίιοζχτιχού έτον; και χωρίς κ.ζμ:ά ζζε- 
ζημίωση. ^

3. Στους ζροσωρινοΰς άνζζλτ,ρωτέ; κζτζόάλλοντζ: ci ά- 
κοδοχές zoo αντιστοιχούν στο x zt ώ τ ε_ρ ο μιτ·3ολογ:κ.ό κ/λιμα- 
xto τού είσαγωγικ-ού δα-ίμοϋ τού κλάδου τους κζ3ώς χζί εζ·.- 
όέμιατα εορτών χζτά τζ όρ:ζόμσσ"ζ άζό τι; έσχύουσες διατά
ξεις τί,; έργζτιχή; νομο-όετίζ;. Ο: cr/ετίχέ; ζ'ττώ;;:; *.".ά 
τήν ζλτ,ρωμτ, τών οζζζνών ζότών έγγράοοντζ: ττόν ζροάζο-
λογ:7αο £ξ ^ων τ&ΰ Ί 'ζοζργείοζ Ίννν τ/.ής; II ζ:;ε·ζ; ν.2: θ·*
ον.£·»μ2των«.

2. Κο-τβργοΰν Τ31 Ct διστάξε:; τοό Ν. 568/1 «177 Vv(

ρωζιωζ ττ,ς -ττλ 3.1 0 1976 Πράξεω:τ ‘·* ό Προεοροζ της Λ.
μα/.^7τΐ2ς »c=tp: **Γ λήψεως ζ:ο;-3έ των £·/.ζζ:;εζτ:ν.ων Μ
7η; Ίν/.r2::ί^3ΐω; 12 ί σχέσει έργασίίζ; ιδιωτικού 2 17.2 :Cj«.

Άρ·5ρο 29. 1 2 3 4

Σνγ/ώνοζττ; ίτ,μοτιν.ών iyo/.ίίων χζί α:τζτ.;;ά μζότ,τΰτ/.

1. Μ: χο:νέ; άτ:ο;·ζ;;!; τών Γζοοργων Εζν./.ή; Π ζ:- 
ctiz; χζί Θρτ/τχενμζτων χζί ϋ:ζ.ονομ:ν.ών μζοροόν νά τνγ- 
•/ωνεόμ/τζι uovo-3c;iz, ;:ν£ζ:ζ ν.ζ: τρτδέτιζ ;τ,ζ;τ:ν.ά c·/Ο
λε :ζ σ£ τετρζ·3άτ:ζ χζί ζζνω γ:ά τήν ζζροχή άρτ’.ότερτ<; έχ- 
ζζϋοτη; ετττό; μζ-άητέ;.

2. ΟΙ τάξει; τών ζολν-άέττων αότών 5-/ο/.ε:ων μζοροόν νά 
λείτονργοό·/ czi; είρε; τών ;ν'·/ων;οόμ:νων c/oλείων όζω; 
όρίζετζ: μά τ:ς ττζρζζζνω άζο^ά;;:;.

3. Οι μζντ,τέ; μ£τζ;έ:;ντ2: ΐωρεάν άζ; τ:; £:;:; τών 
εζγ-/ων;ζό;ζενων c/ολίίων ττΐς έρΰόεεν;; £;;ε; λε:τοοργ:ζ; 
τών τάξεων. Ή μεταζορά τών μζ-όττών γίνετζ·. όττερζ ζζ; 
czopZTTj τοό οιχειον Κομζρ'/τ, με τά cοντ,-3ζ ενγχο:νων:ζν.ά 
μόεζ ή χζί με μ:ο·3ωζτ, ϊ;ιωτ:χών μετζγοριν.ών μέ;ων. Έζί- 
εη; μζε-ρεί νά γινετζι με είίιχά λεωοορείζ μέ ττ, μρε.ντί;ζ 
χαϊ εύ-δόνγ τεό Έόντ/.οό Ίερόμζτε; Νεοτητζ;.

4. Ο: ^ζζάνε; μετζζορά; τών μζ-3τ,τώ-/ έγγράροντζ: ζτόν
ζρ;ΰζ;λεγ:;μέ εξόόων τ;ό Τζοοργείοο 1>3ν:ν.τ; 11ζ·.;είζ;
χαι Θρητνχομζτων χζ: μετζοέρονται ζτί; οίχείε; Νομζρ·/ίε; 
τ, cto Έ-άνεχτ 'Ispaxa Νεόττ,τζ; χζτά ζερίζτωτη.

'Ap-Spc 30.

Σογγροορή — Ιάίχονογρί:«**.τ:χών όιίλίων.

1. Στά ·2ιόζχτ:χά ίιόλίζ τοο άρ·3ροο I τοο Κ.Λ. 740/1070 
τερίλζμόάνοντζ: χζ: όλα τά fettXiz zoo εχ;:;ον-ζι γ-ά τξν 
όζοόοή-άτ/ττ, τοό ίιϊζχτεχοό ζροζωζιχοΰ ττήν άζν.ητη ττό £».- 
ζζαεντιχεώ τον £ργοο.

2. Έζόζον τ; ογγρζοτ, ένό; ά:;χχτ:ν.οό ειό/.’οο .ν.ρίνετα: 
έζείγοοτα, μζορεί νά άνατίάετζ:'μέ άτζόφαττ; τεό Τζοζεγοο 
Έ-άντ/ζξ; Παιΐείζ: χζ:-θρτμτ/.εομζτων, ζοο όχόίτετζι μετά 
όζτ; y/εάμτ) τοό Κ.Κ.Μ.Ε., ;1 όμαίζ £χζζ:;>ντ:χο>ν, ττοό όζο- 
εζώνται χζτά. '/.όρια άζζτ/όλτ,τ-η ττο K.E.M.L·. γ:ά ττ, σογ- 
γρζρτ, ζΰττ,. Σττ, σν'ρ/ρζρή ζότη τών ;ιόζν.τΓ,.ΰν ό.ίλίων 
μ.ζορεί νά μετέ'/οον χζί μέλτ( τοό Κ.Ε.Μ.Ε.

3. Στεώ; οογγρζμεί; τή; ζαρ. 2 δεν χζτζεζλλετζι άτεο-
CrpiiocTy.

4. 11 χ;::τ, χζί ή εγχρ:στ, τών ;:;ζζ.τι/.ών ί'Λλίων γίνε- 
τζ: άζό τέ άρμό::ο τμήΐ2 τοό Κ.Ε.Μ.ΙΕ. Στήν ν-ρίατρ μζορεί 
νά μετέ'/ονν ζ.ζ: άλλοι είειχοΐ έζιοτήμονε; άντγνωριζμόνοο 
χόροος, οί όζοίοι όρίζοντζι μέ άζόρζττ, τοό ' Ι'ζοοργοό Έ·όν.- 
ν.ή; Γ1 ζ:;είζ; χζ: Ορητν.εομάτων. Δέν μετέ/οον ατήν χρίση 
χζί εγχριζτ, μέλτ, τοό Κ..Ε.Μ.Ε. ζοό ζήρζ-/ μέρε; οτή συγ- 
γρζρή τοό £ι6λίε>ο.

[>. Ή είχονογ;ζςτ,ττ, τών ;:;χχτιχών έιδλίων τής Γεν.χής 
Έ'/.ζζ:ίενζτ,; μζερε: νά ά-/ζτι·3εται άζεο-άείζς χζ: γωρΐ; ςια- 
γων.τμς σ£ ίόιώτε; χζ/Δ.ιτε'/νες. ζωγράροο; ή νωτογράροος, 
ζροτεενόμενοο; άζό τό ιΚ.Ε.Μ.Έ. ;χέ άζέρ2ζτ τοό ’ϊζοοργοό 
Ίνάνιχή; Ιίαιεείζ; χζ: θρτρχεομζτων. ?τή·< όζοίζ όρίξοντζι 
οί όρο: χζί ή άμο:£ή τών χζ/.λιτε^νών.

Άρύρο 31.

Ένοζοίητρ»- έζετηρόοων ίιοριοτέων.
/■

1. Οί έζεττ,ρίδε; ί:οριζτ£ων τών ν./-ά£.ων 3. 4 χζί 0 τής 
Μέττ,ς Τε-/νεχή; χζί Ίνζζγγεόματοχή; Έχζζίίεοζτ/ς τοό άρ- 
-3ροο 13 τοό Ν. 576/197*7 «ζερί όργζνώοεως χζί διοιχήζεως 
τή; Μέζη; χζί Λνωτέρζ; Τε'/νιχή; χζί Έζαγγελμζτεχής 
•ΙΟν.ζζι;ε·όζεω;)> ένεζοιοόντζ: μέ τις έζετγρίδε; διοριζτέων 
χζ-άτ/γτ,τών τών ζντίττοιγων είίιχοτήτων τής Μίστ/ς 1’ενι- 
χής Ένζζίοοττ,;. Οί όζοψήςχι γιά ίιοριατι; μζοροόν νά δτ,- 
/xacoz/ ότι εζι-όοχε/ νά ίιεριζτοάν μόνο ετζτ, μιά ή χζί στες 
δόο χζτονάύνβεις τής όχιζζίδεοττρς.

2. Μέ άζόρζστρ τοό 'Τζοζργοό Έ-3νιχή; Παιδείζς χζί 
Ορ-τ/ζχοομάτων χζ-όορίξετζ*. ή ίιαόιν.ζσίζ χζί ό τρόζος έν> 
ζοίηεπρς τών έζεττ,ρίδων χζί ετ/τμεετωχάζοντα: τά ζροόλή[εζ- 
τζ ζοό οτμιοοργοόντζ: άζό τήν ένοζοίηστ; ιζάτή χζώώς χ-ζί 
χά-3ε εγετιχέ -δμεχ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡ1Θ. 1320/1983
Πρόοληψτ, ζτο Λημοαιο Τομχα χζ: ά/^-ε; ο:ζτχ;ε:;.

Άρύρο 28.

4. 'Οτο: ρολζχίτττρεζν, έξιρίτττιχζν ή χρζττγότρεζν τοολά- 
γ»—ον εξι μήνες ctt, τιάρχιιζ των οζονδων τονς αζο το χζ- 
Δεζτώ; τή; Λιχτζτορίζς 1967 - 1974, ύ-εωρείτζι ότι άζώ 
■jrrrjfzr/ τό ζτογίο τοο;, χχ/ονιχά, τήν ήμερεζετρ/ιζ ζοό zpc- 
χόζτει άν ζροττεΔούν ζτό χρόνο εΐζζγωγή; τοο; τά χράνιζ 
σχολών τή; οίχοίζ; Σχολή; μέχρι τήν τιλεοταία έξετζττι- 
χή τερίοίο τών ζτοχιζχών έξοτζτεων.

Ή διετταξη ζάτή ίτχόει άζοχλίτττιχζ’γιά τήν ζερίζτωση 
τρόσλτ,ήτρς too; cto Δτμόσιο Τομδ’ί'.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1398/1983
Για την κάρωση των συμβάσεων ανέγερσης των Π ανεζιστημιακών 
Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακ/.είου Κρήτης κα*. Πάτρας, τη 
ρύθμιση συναοών θεμάτων κα: τη σύσταση Λημύσιας Κ..:χε:ρησης 
Ανέτεσσης Νοσηλευτικών Μονάδων.
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Άρ·&?ο τέταρτο.

ΙΣ/ιοτατα: νομικέ χρόπ.ιχ: ιδιωτικού με την εχω-
«Δημόσια Ινχιχειρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μανά- 

ιΛί’Ι IΛ ΝΊ ι.Μ/··, t.'.j διέχετα: αχό τις α·/.ό/.ο>ΰ:; ::ϊ- 

;άς!ΐ;:
I / - *· * - ' f *■ ·■ — ι-

Άρ&ρο 3.

Σχοχός.

!) Σ/ιαχός της ΑΕΠ ΑΝΟΜ κνιι:

a) η χατ’ ενταλή το Υπουργού Υγείας κα: IIρόνοιας Ο
λα/, ή με?>'/·η μελέτη, κατασκευή, [ΤΓ/.τϋϊ], οντήρητη, ορ- 
γχ.ω;η και εςοχλισμός κά>ε ιίεους νοσηλευτικής μονάδας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 76/1974
I Up: επαναφοράς απολυθέντων ή εςαναγκασθέντων εις παραίτησιν 

.χαλλήλων. αποκαταστασεω;. υποβιβασθέντων και ρυθμίσεως συνα- 
ιω> ‘ίϊματων.

Άρ-δρον 5.

1. 'Υπάλληλοι τή; χαρ. 1 τού άρ·5ρου ί τού παρόντος εχα- 
ναγκασί/έντες κ.ατά τό άχό 21 'Απριλίου 19G7 μέχρι; 23 Ιού
λιε/-· 1974 7ρε/νικόν δ:αστη.ι.α ύπό τής ·ύχ·ηρεσίχ; εις παραιτη- 
σ«ν 8ι’ άσν.ήσεως ψυχολογικής δίας η παρ αιτη-ύ :ντ:ς ες αι
τίας τής 00.00; έν γένι:, μή ίικ,αιολογουμένης έν. λόγων 
ί/χηρεσ:αΓ/.ών, μετχχειρι'σεώς των παρ’ χυτής ή £νε-/.εν. ν.α-Υ 
νχέρόασιν των κειμένων διατάχεων, έχεμδασεων τής οιοικ,η- 
σεως εις τήν έκτέλεσιν τών υπηρεσιακών των κ.α-5τν.όντων ως
7.χί ο! άπολυύέντες κα τό αυτό χρονικόν διάσττν.α συνέπεια 
κατχργήτεως υέτεως π.οδήλως eta πολιτικούς λόγου; γίνο
με- -- επανέρχονται -/.ατά τά κατωτέρω εις τήν υπηρεσίαν και 
ν_.ζ;εν εις όν -άνήκον κατά τήν παραίτησιν ή άχόλυσιν των, 
καί εις αντίστοιχον κλάδο/ τής υπηρεσίας αυτών αν έ-κείνος 
δεν ύοίσταται.

Ή επάνοδος χωρεϊ κατόπιν αΐτήτεώς ’των. όη<·2λλτμένης 
■εντός άχο/.λε·.στ:χ.ής προύεσμίας- τεσσαράκοντα πέντε (45} 
ημερών, άχό τής δημοσιεύτεως τ:7 χάροντες, οι’ άχοσάσεω; 
τον άρμεϊίον ν.2τά περιχτω-σιν Υπουργού. έχδιδομένης μετά 
σύαρωνο// γνιύμτ-/ τή; Επιτροπής αρ-ύρςε/ 4 παρ. 2 τού πα
ρόντος έχίλζμόανομέ/τς και βείσιοϋσης. εντός προ-ύ-εσμίας 
τριάκεντα (30) ήμερων άπο τή; περιελεύσεΜς χυτή τής α:τή· 
τέως, τό βασιμον ή μή τών χαρά τον αίτούντος χροόαλλο- 
με’νων.

2. Άχό τή; δημοτιοτεω; τή; Υχουργκής αχττατεως τ:α
τή; Εχιγιεειδος τή; Κντε.οητεω; χί πχρ αιτήσεις Δεωσνύ/τχ 
ω; οτι νπιοληυείχαι κα: α: χεαχεις χποιο/η; τε-τ;->/

·»·· δΙϋ > »..05 i2T»«*'·μ' »^· Z‘/*« »»X· ο
Lx: τών ε.τω εχοεεχτμενων εχα/ώ.ή/.ων εχ αοο ,οτχτ 

τκ:::τερω Τ3 ./ τή τε/.εετζ’.α χεειοεω τής zap. I τεν εε^ρεν 
1 κα: έν άε,εν.ς 2 έχ. τεν χάροντες ερόέμενκ Π χρες 
fx;x/:r:v εις τήν νχηεετίχ/ χρεώεαμία ir.zz~.yi τεντών 
αρχετα: άχε τής κ,-οινεχοιήχεως εις χντχ/ τής ετςκοτιεν-νειτης 
άχοχάτεοις.

3. Υχάλληλοι νζαγόμεντ: τάς 0:ατάχε:ς τον άρ-νρεν I
-2?. 1 καί τον χάροντες άρ-νρ:ν 5 ·ε;κα:ονντα: κατά τήν εμρά- 
«τιν των εις την νχηριαίαν νά εηλώτονν οτ: εέν έχ:·ννμεν/ 
*ην εχά/εεόν των εις τήν ένεργειχν και νά χννταή-.οεετη-νίνν 
^ τεν ρανμόν τόν οχεία/ είχεν κατά τήν .άζόλντιν η τήν 
χαρίιτητ:·/ των ή κατά τεν χρο χντών νζεε:όατμόν των, νχε- 
(•^Τ'ήεμένε-ν τεν ·μέχρ: τής ετςεετιεντεως τεν χάροντες χρόνον 
ω» εν ένεργεία ίιχ/ννέντος ::ά τήν -νεμε/.ίωτιν οικαιώματες 
^'Ταχέως ή τόν ντολεγ-.τμόν χντής.

4. II ::άταχ:ς τή; χατχρράεεν I έχε: ανάλογε·/ έτατμεγήν 
χα: εχ: νχα/.λή/.ων ειεικής μεταχειρίχεως. χρ-εελεχεμε<ης νχο 
"ών ίιατάΞεων τον Α.Ν. 1070/1939. ίχανχρκαείέντων ε:ς 
“αραιτηετν όχοτεεήχοτε μέχρι τής 23 Ίεελίεν 1974 λόγο 
^τι τη: ή τέως τής ειεχεντης αντενς ώς ά·/ω ειεικής νο;εεόεχ· ας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 277/1984 
(ΦΕΚ 104 - τ. Α )

Σύσταση και συνκρότηστ. συμβουλίων αρμοδίων vta την ετιιλοητ,. 
την £7Γανάκριση για ανανέωση της θητείας τα θέματα υττηρεσιακής 
κοταατασης και τον χειόαρχιχο έλεγχο|των)σχολιχών συμβούλων».

Άρθρο 1.

Σύσταση και συγκρότηση συμβουλίων.

1 · Στην Κεντρική Γχηρεσία του Υπουργείου ΚΟνική; 
11 αιήεία; κα*. (θρησκευμάτων σννιστωντα: τα εξής συαβού- 
λια για την επιλογή των σχολικό)-/ συμβούλων, την εχανά- 
κρισ-η για την ανανέωση τηρ θητείας τους, τιε τοποθετήσει;, 

•τι; μεταθέσει; του;, τα πειθαρχικά, καΟώ; και την υπηρε
σιακή του; κατάσταση γενικά :

α) Συμβούλιο σ/ολ'.κιόν συμβούλιων προσ/ολική; αγωγής, 
ειδική; αγωγή; και δημοτική; εκπαίδευση; και

β) Συμβούλιο σχολικιυν συμβούλων μέση; γενική; και 
μέση; τεχνική; - επαγγελματική; εκπαίδευσης.

2. Καθένα, από τα παραπάνω συμβούλια αποτελείται απο :

α) Ένα δικαστή τη; διοικητικής δικαιοσύνη; ή νομικό 
σύμβουλο διοίκηση;, ω; πρόεδρο, που υποδεικνύεται με τον 
αναπληρωτή του από τον Ιΐροεδρο του οικείου δικαστηρίου ή 
το Συντονιστή των Νομικό)·/ 1 πηρεσιών Διοίκηση; κατά περί
πτωση.

β) ΙΙέντε (·*>) μέλη διδακτικού επιστημονικού προσιυπ.- 
κού (Λ.Κ.ΙΙ.Ιΰ.) των Λ.Κ.Ι. ή συμβούλου; Λ’ ή !Γ του ΚΙό.Μ !-. 
ή άλλου; επιστήμονες αναγνωρισμένου κυρου;.

γ) Ένα σχολικό συμβούλιο προσχολική; αγ<·)-.·ή; ή ειδική; 
αγωγή; ή δημοτική: εκπαίδευση; για το πρό/το συμβούλιο 
και ένα σχολικό σύμβουλο μέση; γενικής ή μέση; τεχνική; - 
επαγγελματική; εκπαίδευση; για το δεύτερο κατά περίπτω
ση.

Σε κάθε περίπτωση τα δύο τρίτα των μελί·)·/ του κάθε σ >μ- 
βουλίου θα είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1404/1983
Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

4. Β. Επίκουρων Καθηγητών.

Άρ*5ρο 4.
-* λ- « ♦ t ft*. k l *· A #

2. Η ίδρυση, αατάργηιη, π/γχώνευαη ή .κατάτμηση Τ.Κ.Ι., 
χαραρτη;ιάτων, αχςλών κα: τμημάτων τους, η -ύτταεη των 
r/αγκαίων δέσεων του χροτωχιζοΰ, ως χα: η ρ·λύμ:αη -δεμά
των οργάνωσης χα: λειτουργίας ή ύεμάτων χου ανασίροντα: 
ατούς αχουία—ίς τους, γίνονται - με χ,ροε-ϊρ’.χά ί:ατάγ;ατα 
χου εχοίοονται με χρότααη των Υπουργών Ε-ύν.αής Παι
δείας ν.α: Ηρηεχευμάτων, Προεδρίας της Κυίέρνηαης χα: 
Οιχονο;Αΐχών, ύστερ2 αχό πρόταση ή γ/ώμη των οιχείων 
Τ.Ε.Ι. χα: εισήγηση του συμίευλίου τεχνολογικής οχχαίδιυ- 
ση; (Σ.Τ.Ε.). ο: οποίες υχοδάλλτνται, <εν δεν ζητη-υσό·/ νω
ρίτερα, μέσα σι 6θ μόρες αχό' τη διατύχοχση του σχετιχού 
ερωτήματος αχό το/ Ι'χοεργ: Ελ-νιχής Π αιδείας χα: θρή
σκε υμάτουν.

Άρ·δρ0 6.

·_ · * * * * · · · m · *
3. 11 όρο: των Τ.Κ.Ι. είναι ιδίως η χρατιχή επιχορήγηση, 

δω.εεες. κληρονομιές, κληροδοσίες και έσοΣα αχό ε-χχοίηση 
ή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Η ταμειακή δίΓ/είσι- 
ση τω/ πόρων γίνεται από το τμήμα οικονομικών οχο·3εσεων, 
όπως, ειδικότερα ορίζεται ακό τον εσωτερχοό κανονισμό.

'Ap-Spo 12.

10. α) Στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργτ/ων συμ-



μετέχουν τα μέλη τον; κα:. χωρίς ψή-pc. όσο: κληθούν «δι
κά αχό τον ζροεδρεύοντα των οργάνων αυτών ή αχό το όσ- 
γανο κα: γ:α όσο χρόνο κρίνετα: αχό τον ζροεδρεύοντα αναγ
καίο.

6) Τα συλλογικά όργανα των Τ.Ε.Ι. συγκροτούντα: κα: 
λειτουργούν νόμιμα, εστιν και αν δεν έχουν όσιστε! οι εκ- 
ζρόιωζο·. των λοιζών κατηγοριών μελών τον Τ.Ε.Ι.. ζλην 
τον Κ.II. χα: τον HI'..Π., ερόσον όμως έχουν y.ivrpSe! έγ/.αι- 
ρ3 C'· διαδικασίες 7:3 την ανάδειξη εκζροσεοζων.

γ) Τα συλλσγικά όργαν2 όρίσχοντα: σε 0x2: τία όταν ζα- 
ρίσταντα: τ2 μισά συν ivy τουλάχιστον αχό τα μέλη τους τον 
έχουν δικαίωμα ψήσου. Ο: σχίσατε:; /.σλόάνεντα· με αζόλυτη 
ζλειοψησία των χαροντών. εντός 3ν ζεσίλέζετσ: διαφορετι
κή τττ νόμο ή τον -εσωτερικό κανονισμό τον Τ.Ε.Ι.

Τ2 μέλη των συλλογικών οργάνων ψηφίζουν ελεύ-3ερ3 y.2: 
y-ζτζ την .κρίση τους ζαίσνοντα; υζόψη μόνο το νόμο, τον ι- 

. σωτεριχέ κανονισμό y.2·. το συμφέρον τον ιδρύμζτος.
0) Στα ειδικά σώματ2 εκλεκτόρων μζορούν να μετέχουν, 

εφόσον το δηλώσουν έγγραφα, χ2: 22 μέλη τον Κ.Π. y.2i 
ΕΈ. Π. zou βρίσκονται 3i εν.ζ2:δευτ:κή άδεια σύμσων2 με 
τις διατάξεις τον νόμον αυτού.

ε) Στον εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζεται y.a-λε λεχτομί- 
?εΐ2 σχετική με την κίνηση των διαδικασιών εκλογή; εκ- 
χροσώζων για το διάφορα συλλογικά όργανα. τα αζαιτούμε- 
va ζοσοστά εκλογής, τον τρόζο διεξαγωγής των εκλογών 
ν.2: γεκιχά τη .λειτουργία των οργάνων χυτών ως y.z: χά-Se 
σχετικό -όόμα τον ήλελε ζροκύψε: y.2: δεν χρο£λέζετ2ΐ αχέ 
τ:ς διατάξεις τον ζαρόντος κεφαλαίου.

") Η Γ.Σ. τη; Ο.Μ. τ.α: το συμβούλιο τμήματος. σχο
λής ή ΤΣ.Ι. συγκαλούντα; χα: λε:τουρ7θΰν νόμιμο, οτν το 
ζητήσει 7ραζτά το ένα δεύτερο (1/2) των μελών χά3ε οργά
νου.

Άρ£ρο 14.

II. Ινστ. τούτο Τεχνολογικής £}χταίδ*υσης.

2. Το Ι.Τ.Κ. αζοφαίνεται για την ισοτιμία τίτλων σχοοίών 
σε σχέση με ειδικότητες και κατευθύνσεις των Τ.Ε.Ι.

Κ ,
^’Αφύρρ 15/

" / * * ’ ’ * , 1 -.............................................
α. Εχι/κουρων Κβΐηγητων:

ιι) Αναγνωρισμένος τίτλος μεταχτυχιαχών σαβοϊών η με- 
τεχζαιδευση χρονιχής διάρκειας δύο (2) τουλάχιστον ετών σε 
ύέμα-τα σχετικά μι το αντικείμενο της ένεσης χου χροχηρύσ- 
σετα: χαι στις ούο χεριχτώσεις.

ιιι) Ασιόλογο εχισττιεονιχό έργο ή εμχειρία στχρ εραρ- 
μογή επστημονεκών γνώσεων xai μελέόων κατάλληλου εχι- 
χέϊου xai αντίστοιχης ειδικότητας, τρος τη -λόση χου χρό- 
ν.ειτα: να χληρωύεί, σε δεκαετή τουλάχιστον εχχργελματι- 
χή δραστηριότητα, ατό τη λήψη τον δασικού στνχίον.

Άρ-3ρο 19.

Έκτακτο ΙήΠ. και Ε.Ε.Π. — Επσκέατες κα-ληγητές.

1. Για την κάλυψη αχρόόλεχτων και ετειγουσών εκται- 
ίευτιχών χ;αγχών μττοροΰν να αροσλη.ε-νονν, ύστερα αττο χρο- 
χήρνση. με σνμόαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου έιάρκεια; 
ενός (1) διδακτικού έτους και χατεΞαίρεση ενός (1) διδα
κτικού εξαμήνου, άτομα με χροσοντα τον τιροίλεχοντα: για 
τα τακτικά μέλη τον Ε. ΓΙ. και Ε.Ε. Π. αντίστοιχων οα-3μι- 
ϊων. εκτός της διδακτικής σειράς, η ύααρξη της οσοίας σν- 
νεκτιμάται.

ΆρΨρο 21.

Ειδικό Τεχνικό Π ροσωχικέ.

6. Για την κάλνόη αττρόόλεστων και εσειγουσών χ/α-ρκών 
είναι οοινατή η σρόσληψη έκτακτων με/υύν του Ε.Τ.Π. με
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χϋμδαση εργασίας ιειωτιχον ciy.aiov Cρισμενχν γρονον. Μι 
κοινή χσόραση .των 1 σουργών Π εοεεριας της Κυοερνησης, 
Ελνικής Παιδείας κίι Θρησκευκάτων και Οικονομικών κα-

0: T.ZVJT.VjI-ZV-% V.2'. T} £12*17.27:7 £Γ£07Λ7/-ΛΓ^ 7.2

νώς και η ασοζημίωση τον έκτακτον Ε.Ί.Π. και κάνε σχ= 
τική λεστομέρεια.

8. Μι —fciiptxa ϊιαιτάγματα ταυ εκδίδοιίται μι χρόταση 
τον Γχουργού Βλνικής Παιδείας και Θρησκευμ-άτω* xa&c 
ρίζοντα: τα σχετικά με τις διαδικασίες και τις τροόχολέσεις 
κλήρωση; των -λέσεων, μονιμοτοίηστ,ς και κρίση; των μελών 
του £.Τ.Π.. το ωράριο εργασίας, καλώ; και οτεοιοδήσοτε 
άλλο χχετικό ·3έμζ.

'Αρ-λρο 22.

Διοικητικό σροσωηικό των TJE.L
^S- i- · 4 ► «- _ . ^ i A

2. ΓΓα μέλη τον Δ.Π. είναι μονιμοι δηοόσιοι υσάλληλοι' 
και για όλα τα Ψέμιατα υσηρεσιακής τους κατάστασης, έ- 
σως εσίση; κσ: για ·3ίεματα ασσαΰ.ιστικά και υγειονομικής 
σερί-όαλψης, εςαρμόζονται ό: κείμενε; για τους δημόσιους 
διοικιρτικούς υχαλλήύ.ους διατάξεις.

G. Για την αντιμετώπιση ατχρόόλεΓτων και εχειγουσών α
ναγκών είναι δυνατή, μ: αχόσαση των Τχονργών Προεδρίας 
της Κνόέρνησης. Ε-λνιχής Π αιδείας και θρησκευμάτων κα: 
Οικονομικών, μετά αχό σεόταση τον συμίουλίον τον Τ.Ε.Ι.. 
.η σροσληψη έκτακτον Δ.Π. με σνμόαση εργασίας ιϊ’ωτικυν 
δίκαιον Βρισμένου χρόνον, σόμςωνα μ: τις κείμενες ό.ατά- 
ξμ:;.

ΆρΔρο 27.

Κανονισμός σχοοδών.

^ 4 * « t W W ^ ^

J. γ) Ασόκλίση αζό τις ρν-υμίσεις τον χσοτργολμενον εδα
φίου είναι' δι«ατή σι εξαιρετικές πριχτώσεις χαι μόνο με 
χσόραση τον τνμόουλίον τον Τ.Ε.Ι. και έγκριση του Τσουρ- 
γοό Εύόνιχής Παιδείας και θοησκεοααττω». Σε κόόκ χτρ:- 
χτωση, εάν ο αρι-λμός των ωρών διδασκαλίας χου ζραγμα- 
τοχοιήΨηκχ/ σε ένα μώλημα είναι για οχθίονδ-ι,-χοτε λόγο 
μικρότερος αχό τα ϊύο τρίτα (2/3) του χροόλεχόμενοο στο 

ι χρόγραμμσ σχουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μά- 
ν*ημ2 αυτό -θεωρείται ότι δεν διδάχ·3η-/.ε. Με ·αχο9ά>σεις τον 
Τχουργού Ελνικής Παιδείας κα: θρησκεμεάτων, μετά αχό 
χρόταση τον συμόουλίον τον TJE.L, είνα: δυνατέ, η οργά
νωση κα: λειτουργία Ψερινών ή χέρα αχό το κ,ατνοννκό ωρά
ριο ζρογραμμάτων, ν:2 ταχΰρρυλ.μη ίιδσσκαλία ή συμπλή
ρωση ύλη; εξαμήνου.

Άρ·5ρο 31.

Σκουδαστική μέριμνα.

1. α) Σε κά-λε Τ.Ε.Ι. ιδρύεται νομικό ζρόσωχο δημόσιόν δι
καίου με τη< εχωνυμ'α ιισχονδαστιχή λέσχη» χου έχει σκοσν 
την υλοχοίηση των σχουδαστικών χάροχών και διευκολύνσεων 
του άρλρον αυτού χα: γενικότερα τη μόρμνα για τη διαίιω- 
τη< την χολιςιστική καλλιέργεια, την ψυχαγωγία κα: την ά- 
νληση των σχουδαστών.

β) Για την εκχλήσωση της αχοστολής της η σχουϊαστική 
)-έτχη: ι) εχιχορηγείται κάύε χρόνο αχό το κράτος, it) α- 
ξιοχοιεί χεριουσιακά στο'χεία κα: εγκαταστάσεις χου εκ/ω- 
ρού-ντα: σε - χυτή αχό το Τ.Ε.Ι. ή άλλες υχηρεσίες, ια, ανα 
λαμόάνει εχιχειρηματιχές δρα-στηριέτητες κα: με τη μορση 
της αυτοδιαχείρισης, ετν) δέχεται δωρεές, κϋ.ηρεινεμίες, κλη
ροδοσίες κα: λο:χές κά-5ι ρύσης ε:σρορός κα: ν) συνεργάζεται 
με άλλες υχηρεσίες κα: ειδικότερα με το εόντχό ίδρυμα νεί- 
τητας.

γ) Το Δ.Σ. της σχονδαστικής λέσχη; αχαρτίζεται αχο



προαωκικο.
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-Ον πρόεδρο του T.E.I. η to νόμιμο αναπληρωτή του ως πρό
εδρο xx: από ίσο «ρεθμό μελών E.Π. χαι σπουδαστων.

Mx προεδρικά διατάγματα, too εκδίδονται μχ πρόταση των 
Υπουργών Εθνικής Π αιτίας χαι Θρησκευμάτων χαι Οικε>- 
νομικών. καθορίζονται ο: λεπτομέρειες για ττ, συγκρότηση 
του Λ.Σ., ττ; διοίκηση. οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση 
των αέρων των σπουδαστιχών λεσχών.

3. Στους σπουδαστές το>ν Τ.Ε.Ι. παρέχονται: ι) χλήοης 
ιατροφαρμακευτική χαι νοσοκομειακή περίθαλψη, ιι) διευκο
λύνσεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτσους. Οι λεπτομέρειες χαι οι προϋποθέσεις 
σχετικά μι τις παροχές αυτές ρυθμίζονται με προεδρικά δια
τάγματα που «/δίδονται μιτά αχό πρόταση top Υ’χουργού Ε
θνικής Παιδείας χαι Θρήσκευμάτων χαι των 7‘πνυργών V- 
γιίας χαι Πρόνοιας ή Συγκοινωνιών χατά περίπτωση.

Άρθρο 36.

β) II ανάλν;}ιη καθηκόντων αχό τους προϊστάμενους τμη
μάτων χαι τονς υπευθύνους Ο.Μ. γίνεται αμέσως μετά την 
εκλογή τους. οπότε χαι πραγματοποιείται η οριστική ουγκρο- 
τηση των συμίουλίων τμήματος χαι σχολής. Η θητεία των 
οργάνων αρτών θεωρείται ότι άρχισε την 1η Σεπτεμθρίου 
J 1)83. Ο: πρόεδροι, αντιπρόεδροι χαι διευθυντές που θα εκλε
γούν αναλαμδάνο.ν καθήκοντα την 1 η Σεπτπμίριου 1984. 
II χρώτη θητεία των εχχροσώχων στη σρνελερση χαι την 
Ε.Α.Λ. λήγει την 31η Αύγουστού 1985.

Άρθρο 38.

Ένταξη προσωπικού Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

2. Το χροσωχιχέ των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της προηγούμενης χα- 
ραγράςορ εντάσσεται σι θέσεις προσωπικού Τ.Ε.Ι. ως
‘ίής:

Α. "Καθηγητές ανώτερων σχολών, κλάδος 22.

α) Στη ίαθμιδα τοο χαθηγητή. εφόσον έχουν χτυχ c ή si- 
πλωμα Α-Ε.Ι. top εσωτιρικού ή ισρτιμο εξωτερικού: ι) θ'. χά_ 
τ:χο: διδακτορικού ίιχλώμχτος συναφούς ειδικότητας, σ: ο- 
~οίο·. έχορν τουλάχιστον τρία (3) έτη εκπαιδευτική προρπη- 
ρισια, ιι) οι κάτοχο: χΐ2γνωρι*μένορ τίτλορ μεταχτυχ ιαχών 
τπουδών συναφούς πδ'χότητας, οι οχοίοι έχορν τουλάχιστο* 
χεντε (5) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ιιι) όσοι έχον* χά
νι μετεκπαίδευση σ: συναφές χρος την ειδικότητα αντιχει- 
μενο τορλάχιστον δύο (2) έτη c: Α.Ε.Ι. top εσωτερικού ή c- 
ή-"άγους top εξωτερικού χσι έχορν τουλάχιστον έξι (61 

ετη. εκπαιδευτική προϋπηρεσία χαι rv) όσοι έχουν τουλά- 
ηιστο δέκα (10) έτη εχχαιίιρτιχή χροοχηρισ-'α.

Β. Καθηγητές εργαστηρίων, κλάδος 23.

α) Στη δαθμίδα top χαθηγητή, εφόσον έχουν χτοχίο ή 
δίπλωμα Α.Ε.Ι. τορ εσωτεριχορ ή ισότιμο εξωτερικού: ι) 
ο: τ.άτοχοι διίαχτόσιχού διπλώματος συναφούς ειδικότητας, 
ο: οποίοι έχορν τουλάχιστον χέντι (5) έτη εκπαιδευτική 
“ρορχηρεοία. it) οι χάτοχοι ατταγνωρίσμένου τίτλορ μεταχτρ- 
χιαχων σπουδών συναφούς ειδικότητας, ο: οχοίοι έχουν του- 
λάχιστον εττά (7) έτη εχχαιίευτιχή χροϋχηρεσια χια-, ιιι; 
ο:ο·.;)ίχουν χάνει μετεκπαίδευση σε συναφές χρος την είψιχό- 
τητα αντιχείμενο τουλάχιστο ϊύο (2) έτη σε Α.Ε.Ι. του ε
ξωτερικού ή ομοταγούς του εξωτεριχού χαι έχουν τουλάχι
στον εννιά (9)’ έτη εκπαιδευτική προΰχησεσία.

Ε. Βοηθητιχό εργαστήρι αχό προσωπικό. κλάδοι 27-28-29.

Σε θέσεις E.T.H., με τα ίδια μισθολογιχά χλιμάχια χου 
κατέχουν όσοι εντάσσο·>σαι χαι την iota εξέλιξη. Η xap. 1 
"ερ άρθρου 38 τον Ν. 57G/1977 'διατηρείται σε ισχύ ω; 
~?ες τορς εντασαομί<ορς top χλάδου 27.

Ζ. Ωρομίσθιο

Το ωρομίσθιο εχχαιϊευτιχό χροσωχιχέ χαι το ωρομίσθιο 
έοηθητ.χο εργαστηειαχο χοοσωχιχο. χβρ αχασχολτ,θηχε στο 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. το αχαεηχαϊχό έτος 1982—1983, μχορεί. ύστι- 
ρα αχό αίτηοή του χςρ uxotάλλεται μίσα σε αχοχλειστιχη 
χροθεσμία τεοσάρων (4) μη·/ών αχο τη οημοτίεοαη τορ νομού 
αυτού, να διοριστεί σι μόνιμες θέσεις Ε. Π. ή Ε.Ε.Π.. ή 
Ε.Τ.ΓΙ. ή σε θέσεις της χροσωρινής Iαθμίίας εχμελητών, 

με διετή ίυχυμαστιν.ή θητιία, ως εξής: α) Όσοι έχουν χύ- 
ρια χαι χλήρη ή μεριχή απασχόληση ως ωιομίσθιοι τ· έχτα- 
χτο: οι Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. ή Λ.Σ.Ε.Τ.Π.Μ. της
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. με χροσόντα των ν,λάδων 26 ή 27, συνολιχά 
τευλάχιστο·/ 2 ιτών, σε θίσιις της χροσωρινής έαθμίϊα; επι
μελητών ή του Ε.Τ.Π. αντίστοιχα, β) Όσοι έχορν χύρια χαι 
χλήρη ή μεριχή απασχόληση ως οιρομισθιοι ή έχταχτοι σε
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. ή Λ.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 
μι χροσόντα των χλάίων 22 χαι 23, συνολιχά τουλάχιστον 3 
ετών, σε θέσεις χσθηγητών εφαρμογών. Εάν οι χαραχάνω 
συμπληρώνουν τα ,^οσόντσ χορ χροθλέχονται αχό το νόμο 
αυτόν για τις ίάθμιίες χαθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, 
μπορούν να ζητήσουν νσ διοριστούν σι θέσεις των ίαθμίδων 
αυτών, γ) Όσοι έχουν κύρια και πλήρη ή μερική απασχόληση 
ως ωρομίσθιο: ή έκτακτοι σι Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. ή 
Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της ΣΧ.Λ.Ε.Τ.Ε. με προσόντα των κλάδων 
24 και 25, συνολικά τουλάχιστον 3 ετών, σε θέσεις Ε.Ε.Π. 
αντίστοιχης ειδικότητας.

Η αξιολόγηση των προϋποθέσεων κσ: των προσόντων των 
■ενδιαφερομένων για διοειτμό γίνιτσ: από τ: ρπηριτιαχό τρμ- 
όο'ίλιο των Κ.Α.Τ Ξ.Ε1 Η απασχόληση σι Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή 
Τ.Ε.Ι. θεωρείται πλήρης εάν σε τέσσερα ή έξι. ανάλογα με την 
περίπτωση, εξάμσρ/α καλύπτεται κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 
ωράριο που προίλέπει η σχετική νοαοθεσία για τον αντίστοιχο 
κλάδο ή την χ/τίστοιχη ία-ρμ Ϊ2. Η μερική απασχόληση ανάγε- 
ται σε χρόνο πλήρους απασχόλησης για τον «πολογιτμά του 
απαιτούμενου χρόνου συ/ολιν.ής απασχόλησης με προβμέτρτση 
υπηρεσίας που ίιανόρηχε σε μεγαλύτερο αριθμό εξαμήνων. 
Ή αναγωγή γίνεται, για κάθε εξάμηνο, μι κλάσμα, τορ ο
ποίον ο αριθμητής ιίνα: ο αριθμός των ιόδο-ιαδιαίων ω:ών 
που ανατέθηκαν χαι παρονομαστής ο προίλεπόμενος αριθμός 
των ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης κατά κλά
δο η ίαυμίδσ. Συνυπολογίζεται και τυχόν απασχόληση σ:ο 
ΤΈΙ., το χειμερινό εξάμηνο 1983—84. σι ώρις όχι πιρισ- 
σοτερες από τις ώρες χορ δίδαραν το τελευταίο εξά-εηνο κατά
το ακαδημαϊκό έτος 1982—1983.

Άρθρο 41.

Σχολές Τπορργειορ Τγείας και Πρόνοιας.

1. Ο: σπουδαστές των ανώτερων σχολών αρμοδιότητας του
Υ πορργείου Υγεία ; και Πρόνοιας εντάσσοντα : συμοων 2 μι

τις οι:τζζζζι top
• _ r 

ZZJZ C*J 37 χυτού του νομού τι r/TirTC7 2
τμέμα·Γ2 7.2 ι κατε π - - · ** Τ.Ε.Ι. ή παραρτημάτων τνχς 'Λ*
κοινές 277C τάσεις T MV Υπουργών Εθνικής Π:::ί ΐ2ς :/. 2*.

ΗρτσκE-:X2T0>*/ 7.21 Υγεί 2; 7.2*. Πρόνο:2ς. rvj £y.:::r.ΓΓ2*. μ.£-

τά έπι Ο'ι μήνις 2^ί ΤΤ, CT'izzUjzr, 7‘jzzj zz-j

-Με is;; 2^-r άσε:; ■ρ α v.z'jit'.zz'SJi μ:τ2 γ*^ωμτ τ ς-j Κ εν-

τρικού Υγεί 2ς

α) "1*2 - : ο·;ρ 2*ι.ματα σπ Cjstir/ των cry ο λ λν-ά;:ων
υγείας και πρόνοιας ανάλογα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 
του άρθρου 35 του νόμου αυτού.

ί) Όλα Τ2 σπονδαστικά θέματα που προκύπτουν από την 
ένταξη συτή κατά αναλογία τιον παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 37 αυτού του νόμου y.a: κάθε άλλη διαδικαστική λε
πτομέρεια.

γ) Π: πσοϋποθέσε'ς 
δερτικού προσωπικού, π 
οτις π α τ απ ω σχολές 

ΙΙρό/οιας. σε κενές θέ:

και διαδικασίες ενσ 
:θρ υπηρετεί με κάθε 
αρμοδιότητας Υπουρ

2 = τ·,ς

γΐίου

κού

του εκπαι- 
r εργασίας 
Υγείας να:

ϊρ άρθρουμονίμου



23 χυτόν τον γόμον χχτά ανά/.ογη ε;αρμογη τον αιΰρο. 38

is τ:ΐρ:^7ΐ*>ση ανεΓβ57.*·.αζ των νε^ιων 2jt0)v γ·? τητ/ έν-
.3^7) · ώ J Α/.·· 7Ζ .υ>μΤ; Αν·* 5 JV.JT(iJV7 21 Υίίς v£7£tC
•μ: προιόριχά ίιατάγχατα, ζον εχοίϊοντα: ύστερα από ζ;ότα-
ση τοιν Τζ&υίγών Εύν.χή; Πα:δε:ζ; χα: θρησχεναάτω'.,
Προεδρία; τη; Κνόέρνηστς. Τγιία; χα: Γ] ρόνεια; 7.α: Οί-
χονομιζ,ών. ζου προσαυξάνουν τ:ς αντίστοιχε; όόσε:; τον άρ-
όρο.· 23 αντον τον νόμον.

δ) 0: ζρουζοόέσε:; y.a: ο: όρο: /.ε:τονργ:α; των χεντρω.
ζρακτr/.ι-ς άσκηση; γ:α τους σζονίαστέ; των σχον.ών επαγ
γελμάτων υγείας y.a: zpovota; των Τ.Ε.Ι.

2. θέματα ζον ενδέχεται να — ρcν.ύ-1-τir/ ν. 2 τ ά την εεαρμογή 
•Κ' a'p-Sptv 22τον ρνόμιζοντα: με κοινές αζο; άσ::ς των Υ
πουργών Ε-5ν:χής Π αιιεία; xa: θρησκει-μάτων. Υγεία; v.a: 
Π'ό··ο:α; v.a: τον τυχόν σνναρμόδιου υπουργού.

3. Οι εχετζ/.ε; ζ:στώσε:ς τον ζί·/3: 'rz3j.-j.vn·; στον ζρον- 
ζο7.ογ:σμό τον Υπουργείου Υγείας y.a: Π εύνοια; μετϊοέεον- 
Τ7· αντίστοιχα στον ζρενζο/.ογισμέ τον Υπουργείου Ε5ν;χη; 
Παιδεία; 2.2: Θρησν.ενμάτων.

Αρόρο 42.

1. Ο: azipaae:; μι αριόμού; : a) 100744/7.9.1978, t) 
Ε '3870/12.3.1 C79. γ) 1425 52/24.11.1978, ϊ) E/5011, 
3253/21.5.1979, ι) Ε/15227/3.11.1979, στ) Ε/4170/30. 
4.1980. ζ) Κ/11070/10.10.I9SH. Ε/ί 4 194/12.12.1980. 
i) E/548G/25.5.1981. ι) E/5097/29.G.1981, ia) Ε/6835/ 
30.0.1981. it) Ε/7813/24.7.1981. .γ) Ε/9710/21.9/^1, 
it) L2/2204/1.6.1982. to) 1-^2/4755/13.9.1082, ιστ) Ε2/ 
987C/2G.11.1982 y.a: ι;) E2/2G01/7.4.1D83 τον Tzoup-

γού Εί>νιχής Παιδεία; χα: θρησκευμάτων, μ· τις οχοίες 
i'/zt εεροχηρνχόεί η πλήρωση ύέσεων εκπαιδευτικού προσωπι
κού των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. a avow va ισχνόν». Κατεξαίρεση bti; 
περιπτώσεις των προηγούμενων προκηρύξεων μι Τ3 στοιχεία 
azi ·ϋ’ έως ιζ*. τον μέχρι τη ότχιοσνιυση τον νομον αυτού εχιι 
διατυπωθεί η γνώμη τον οικείου σνλλογιχον οργάνου, σίμ- 
οωνα μι τις διατάξεις τον πρώτου εδαυίου της ταραγρ. 8 xai 
της zapa-;p. 11 τον άρόεου 34 τον Ν. 576/1977, η σχετι
κή διαδικασία διορισμού συνεχίζεται χατά Tt; διατάξεις του 
πιο .πεινώ νόμον xa: ολοκληρώνεται μέσα at έζ. (6) μήνις 
από ' τη δημοσίευση τον παρόντος νόμον. Για τους διοριζομε- 
νονς εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του άρόρου 00 τον
παρόντος. ,

Λρυεο 49.

1U. Λέκτορες των Λ.Ε.Ι.. ο: οποίο: χατε'-.-/η τίτλο ντη- 
•ττή 2.2Τ2 την έ ν α ρ τη ισχνό; τον X. 12GS/19S2 ή αζεχση- 
ετν τον τ:τλο αυτόν μεχε: 20.9.19S3 η εν.ν.οιμονν προ; ν.ττ.η 
ο:* διιτσειίέ; τον; xa: ετόσον γίνουν εεσ.τέ;. εύνεωνα με τ.ς 
διατάξει; τον χεόεου 43 τα:. 7 τον X. 1248/1982. εντάο- 
τοντ3: χυτοείχαια στη -νέτη τον Επίκουρου Κχάηγητή. '

'Α;·5ρο 51.

l.a) Με την εζισύ/.αξη των διατάξεων τοιν άρόϊΜν 37. 
38 zap. 2 ζερ:ζτ. Λ xa: Ε y.a: zap. 7 ιό. γ' xa: 42 αυτού τον 
νόμον, των επόμενων εεαείων y.a: τη; ζχρτγρ. 8 τον ζχρόντο; 
ap-Spov. ν.2τ2:γε:τ2: αζό την έναρξη ισχύος τον νόμον αντον 
ο X. 57G'1977. όζω; τεοζοζειήύτ,/.ε μεταγενέστερα. μόνο 
ζε ό.τ: aoopa σττ.ν ανώτεεη τεχνική xa: εζ2-γ'ΐ7.χ2τ:χή εκ
παίδευση 2ρνοό·.ότητ2; Τζονργείον Ε-5ν*.χή; Π a:iiia; xa: 
βρητχεμ.'χτεον. εζτό; 7~ό Τ7 aovpy τον 39. Γ·1 rap. 1 7.7: 
GO zrp. 10 xa: των ό:2Τ2ζει·ιν ζερ: Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

ί) Κατεζ2·Γρε-η ό:2τηρε:τ2: το νζηρετ:αν.ό xa: ζε/.·ν2ρ-/:- 
χό avu.'iov).:o των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ζον ζοοόλέζετα: ζζό το βρ- 
vipo 31 τον X. 57G/1977, όζως τ?&ττοζο:τ~5τρ« μεττγτνε- 
ζτερχ, t:0:y.a γ-.a την χείοτ εχχρεμών -δεμάτων τη; zapx- 
γράςον 2 τον apvpov 04 τον X*. 570/1977 ή μον.μτζοίη- 
της xa: ζζοαγωγής ζροϊωττιχον Κ.Α.Τ.Ε.Ε, ως yva: ζενόαρ- 
/ιχών ί’.χΪΓχττ'.ών μίχρ: τη τν^ρότ-ηοη των αρμόόιων οργα-
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νων xa: γ:2 την aξ:ο/.όγητη τον ωτνεττ·5:νν ζε·οτωζ·.7.&ν των 
Κ-Α.Τ.Ε Ε. τ>;ρωνν χε τ:ς οιοττάξε:; τον apvpov 3S za:. 
2 ζερξττ. Ζ.

γ) 'Οζον 2ζό την χείμενη νομε-5ετία γ’.νετα: ζαραζοαζή 
ττο ονμίον/.:ο :τοτ:χ:ών τον apvpov 74 τον X. .χΟ/ίΜ,ι. 
όζω; τρozo.ro>.τ,νηχε μετζγενέττερα. νο<είτ2: cto εξής το rv 
ττιτςντο τε·/νο/.ο··:ν.ή; εχζχίόενοη; (1.1’.Ε. τον ζζρόντο; 
νόμον, εζτό; azo τ:ς ζερτζτώτζ:; ζον εχν.ρεμονν οε αντο xa: 
"v/zi va ζερ2:ι.όννν.

ΣΙ Το ωράρ'.ο ί:0277.2/.ία; τον εχζ2:ίεντ:7.ον ζροϊωζεχον 
ω; 7.2: ο: όρο: azaoyόληοη; τον ωροχ:ο6:ον ζ;οτωζ:7.ον των 
Κ.Α.Τ.Έ.Ε. 7.2τ2 το /εζμερινό y.a: εχρ-.νό εξάμηνο 1983 - 
1984 εξΓ/.ολοννονν va ό'έζοντα: azo τ:ς ό’.χτάζ·:; ζον
:τ-/ν2ν 7.7Τ2 ττ.ν έναρξη τον a7.a'Tv.ai7.ov έτον; 1983-84. νε 
τητ; εζ:ρ>7.αξη τη; zap. 2 τη; ζερίζτωτη,; Π τον άρ·2ρον 20 
τον νάνον 2VTOJ.

ε. Miyp: την ίχ£οτη των ζρ&εϊριχών όιαττγμάτωι/ ζον 
zrot/.tzovTai σζό το άρύρο 31 τον νόμου αντον, ο: ί:2τάςθ'.ς 
ztrv :a-/i>ouv γ:3 την ιατρόςαρααχεντιχή xa: νθτοχο;χί:αχή 

ζερ όαλψη. αοςάλυη, σίτυη xat ϊιατ.ινηση των ζζουέαττων 
ΚΑ.Τ.Ε.Ε. *φαρμόζονται ανάλογα y.ai για τους σχουίαζτές 
των T.HL1.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ· ΑΡΙΘ. 1400/1983
Τροποποίηση χα: συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων.

'Αρνρο 27.

ι

2. Ο: ό iiy.a 7.0: ;:νι.ν γ.'.ωττών y.a: ε7.7.ην:χών ζον r: ο ο: 
τ» :ν ·χ; ;ζ·::20ή.τοτ: τ;:ίτη ίργαζίϊς τ:ς νζηρε:::; τον; 
ττη. Ιί τ/:ζ:ττημ:27.ή Λέτ/η τον ΓΙ ανεζιττηχίον Λνη/ύν 
πατά την έ. 7ο γτ :τ/όο; τον X. 12ί>8 '19.82 εντάττοντα: τε
ζοτ··;:.·.7:7 οίροόμε·.:; :τ~:-5:a·:; Ε.Ε.Π. y.2: 2x0-
7.0.4ον·/ τη μ:τώολογ:/ή y.r: tz'jySt.r.-’vi.\ εζ2νέντ2ζτ των 
α/.λ:·,. μ!7.ών τη; κατηγορία; αντής των ?::ων προσόντων.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ· ΑΡΙΘ. 1351/1983
Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κα: άλλες 

διατάξεις.

Αρθρο 3.

4. Με άττσζάσει; τον Έττουργον Εθνική; Παιδείχτ κχί 
θρτσκ~υμάτωγ γτού δημοσνζύονται στην Έ γη μερίδα τή; 
ΚυΕερνήσχω;,>.κ9ορίζονται οί τίτ/.οι σπο νδών κχί τά λοιπά 
δοκαιυλογ-ητικέ τά οζν.ι πεέπε: νχ ο: ϋποώήεοοο των
Χϊτηγοριίϋ-. τή; zap. 1. ό τροζε; τή; εζ;7.ογή; όοων ύζάγοντε: 
οΤι; ζερ:ζτώτε:; 2. ί. γ xa: ο τή; ζαρτγρ. ] . γ:ά την εισαγω
γή τον; στ:; Ey./.t; ή Τμήματα, μετά άζό έξετάσε:; τ. χα: 
γωρ’μ έεετάσεμ, τσ μαδήματα, οϊ δοκ,ιμα.σίε;, ή όλη των £- 
όετχεεων χα; ή βχ6μο7.όγησά, τον;, τχ τυ/όν Lr.iy.czζ όροι 
βχθμο/.ονίχε. ^μ.ρ:σμο; τών κάθε είδους ατομικών κα: ισυ/.- 
λογπκών όργά·Λ·.ν. πού είνχ: απαραίτητα γοά τήν οενάνωση 
και δίες,αγωγή τών έεετάσεων ή δοκιμασιών, ή έκδοση τών 
άποτε/χσμάτων καί ή έπιλο-fr. καί κάθε >χπτομέεεια καί 
διαδικασία στού κρίνε τα: αναγκαία για τήν όλσκ/.ήρωση τϋ(; 
επιλογή;.

'Αρθρο 5.

Αποζημιώσει;.

1. Ετους Προέδρου;, τά λΐε/η, τού: Γραμματείς κα: το 
κχθε ειοον; προσωπικό που άπασ/ο/.εΐ :α: μέ τί; έεετάσεις *7, 
δοκιμασίες καί γενικά τί; διαδικασίες τυϋ νόμου αυτού, τί;
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πτοαγω υικές ή απολυτήριες έ'ετάαεις μαθητών ιδιωτικών 
\υκείων, τις κατατακτήριες έςετάσεις ή έςετασεις μετεγ-

Tr·

ται για τγ;/ οργάνωση 
ill

. .>?' για τά Ί μήματα καί Σχολάς τής Τριτοβάθμιας ’ Ιόκ- άντίτ
-αιοουση;, τήν αναβαθμολόγηση γραπτών στρυαγωγικών καί 

Λ._,-ήριων εξετάσεων μαθητών Μέσης ’ Εκπαίδευσης, τίε έ- 
:--αοει; καί τις διαδικασίες επιλογής γιά φοίτηση στά Λιδα- 
σναλεϊα Μέσης καί Δημοτικής Εκπαίδευσης, στις Σ.Ε.Λ 
Μ.Κ. κ.αι — L-Λ.Α.Ιά.. -τη Σ.Β.Λ.Ε. ι .rl, για τήν ά-σ-χηση 
.; - ιιϊλάαναης τών Μετά λύκε ιακών Πρνπαρασν.ευαστικών 
ι.ί,τοων καί τή διδασκαλία προπαρασκευαστικών κι· είδι- 

a2λ ημάτων σ’ αύτά άτι δημόσιους εκπαιδευτικούς. άλ- 
λιυ; δημόσιους ΰπαλλήλο-; καί ιδιώτες. γιά τή δ tiara αλί α 

τμήματα πρόσ-ύετη; διδακτικής ίιή-ίχειας γιά μα-3-ητες 
κα: Β’ τάς εων Λυκείου ώς καί για τήν άνάύεση οιδα- 

τναλίας με ωριαία αντιμισ-Λα σέ σχολεία καί σχολές όλων 
-ών τανμίόων τή; εκπαίδευση·;. καταβάλλεται άπεοζτρχίωση 
iii άπεκοπή ή κατά συνεδρίαση ή κατά γραπτό ή ώρχαία άν- 
τσχιοόια. που κχυΟΤ'.ζεεα: μέ κοινές άπυράττ:ι; των Υπ ουρ

ών Ίνύνιν.ή; II χιόεία; καί θρησκευμάτων καί Οίκν/σμι- 
κών. ο! όποιε; δημοσιεύονται ττήν ’Ερτ;χε:ί:α τή; Κυί-ερνή- 
;ι ως.

«β. Το τύνολ,σ των αποζημιώσεων τη; προηγούμενης τα- 
ρτγραεου ϊιν μπορεί να υπερβαίνει γΐ7 α.ά3ε μήνα το ποσοστό 
υΟΎ του ινό; ογδόου των ετήσιων τακτικών απϊδοχο'ιν Του 
υπαλλήλου. Σι -κά3ε περίπτωση το σύνολο των ετήτιων προσ
θέτων αποδοχών * ι ν μπορεί να ύπερό αινεί το ποαοττό 301- των 
ετήτιων τακτικών αποδοχών του. Ειδικά για του; όαύμολογη- 
τί;. εκσωνητές και επιτηρητές των γενικών ερ ιτάσεον επι

λογής σπουδαστώ» για την *.ρ:τοόά3μια εκπαιδευτή και ττε. 
μετέχουν σε αυτές ως μέλη ομάδων και επιτροπών ιπιμερ 
Ιεται η αποζημίοεση αυτή ττους μήνις Ιούνιο. Ιούλιο και Λ 
γουττο κά-3ε έτους. Στο σύνολο των εςήοιων τακτικό»» απο: 
χώ» πποιλαμόανονται και τα δώρα των εορτών κα-3ώς και 
επίδομα κανονικής άδειας*.

ίΐ. II ίτχύ; τού άρύ-ρου αυτού άρχιζε: άπό 1.1.1983.

•Λ?3ρο 12.

έποπτεία, κα3οόήγηση. επικουρία και 
διεξαγωγή των κά3* μορς ή; έςοτάσεων και τή·/ έκδοση τών 
αντίστοιχων αποτελεσμάτων. καίορί'ετπ: ν.α3ΐ οορα με κοι
νή άπόρατη του ’ 1 πουργι-υ Οικονομικών και του κατυ περί
πτωση Υπουργού καί δεν -επτοεί να ύπερδει τό οριζόμενο άποπουργου

4 τού ατ3οου 3 τού Ν. 17οί>/1982 ποαοττο 30.·ο
πτώση

τήν τβ? _ ' ...
τού συνόλου τών τακτικών μηνιαίων αποδοχών "·ής οργα·«ν.ή; 
τους νέσης. Ή ισχύς τού άρ Spoil αϊτού αρχίζει βτό 1.0.1082.

ΪΙ II αποζημίωση τών ττυυυίαττών πού πραγματείτποιούν 
άσχτρη στό επάγγελμα ορίζεται Στη με τό ίασικό μισ>3ο τού 
κατώτερτυ ίανμοϋ τής κατηγορίας Μ.Ε. όποχς ισχύει κά$ε. 
ρορα. Οι τπο,δαττές αύτοί καπά τή διάρκεια τί,ς άτκητή; 
"ςυ; απ;α/.ιζονται πτό Ι.Κ.Α. μόνο -γιά τις τπριτπώτχις άτυ- 
χηματος ν.·αί άα·>Γ/ειας.

Άρ3ρο 13.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ· ΑΡΙΘ. 1256/1982
Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτα
του ορίου απαλαμών στο δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάςεις.

Άρθρο 1.

4. Γιά τούς κατά τήν πμρ. 1 δηχετίου τεμέα λειτυυργεύς ή 
υπαλλήλους ή μι:3ωτούς καί τυνταξιόΰχου;, είνα: ίυν-ττός 
ό ϊιοριτμός η π πρόυληψη σί δεύτερη ύότη ή άπατχόλητη. ύτυν 
πρυκειτα: ■•■λ κύριο καί έτηλ/τρν/κ διδατκτικό π.ρςσωπ·.Γχό τών 
άνωτέρων καί άνωτάτων εκπαιδευτικών ιδρκχάτε·ιν. γιά έυπει- 
ρογνώμονες, ειδικούς έπιατήμονες ή τεχνικούς κπί γιά τούς
κατά τά άρ·5-ρα 50 τοϋ Ν. 1)93/1979 και 8 τού Ν. 1232/1982 

ειδικού; συμβούλους και επιστημονικούς συνεργάτες καί ι.δι
κούς επιστήμονες τή; Προεδρίας τής Δημοκρατίας τού Ν. 
1C1/1975 κα3ώς καί γιά μετακλητούς ή μΐ 3ητιία λειτουρ

γούς τού apSpirj 9 τεϋ ίδιου νόμου, έρ’ όσυν τυ/τρέχουν οι ει
δικοί όροι καί ούπαστικί; προϋπο3έτεις πού 3ά κα·3ορίζονται 
γιά κά3ε κατηγορία ή γιά κάύε περίπτωση με κοινές άποροί 
τει; τού 'νπ-.υργοϋ Ιίρεεδρίας ΙνυΙερνή.σεως. Οίχν/εμικών 
καί τού οικείου Τπουργού. ΟΙ άποράσεις αύεές δτπιεσιευόμε- 
νες ττήν [vpημερίδα τής Κυδερνήσεως, 3ά ορίζουν άκομ?

τά προσόντα καί τό ποσοστό επί τών απο^αχώ» τής χρονικά 
δεύτερης 3ίσεως ή άπασχολήσεως πού 3ά δικαιούται νά άχο- 
λαμ/£ά**: ό λειτουργός, ΰαά/.λήλος. ;χ»σ*3ωτός ή συνταςιούιχος 
πού σε καμία περίπτωση δεν μπερεί νά ύπερδεί τό όριο τού 
άρύρου 1) τού παρόντος.

Άρ3μο 6.

Ά’νώτατο όριο άπολαδών.

1. Ο: όπτιετδήποτε 7.α3ατε; άπ’./.αόες όπω; αυτές πρτιδι> 
ρίζν/ται ιχέ τήν, κστά τό ά:3το 2 παρ. 1 αύτοΰ τού νομού,
' Γπουργική ’Από τα τη προερχόμενες δε άπό τήν άτιτητη έρ- 
γατίας. έργου ή λειτουργά,-χατος. ή όποιατδήποτε άλλης άπα-

μου

C/s/..τ)τκ·>ς η ττο r-r*' "2 ·ςιο:ΟΤΙ 70

?'·*? 7.2. ΙΤ:7Λ2Γ:7.Τ, ; 77 ταλ :7ίως τώ

Τ<- )α·)ν 7.2’ μ:τ^ωτών τν3

Γ2·- ι~:τ;£τϊ:2ι νά t*v2 ι ;Α5γ2Λ*ωΤΐτες άτ

>2- •^β?!ιττων μηνΐ2·ων ;rzi/71*/ων tvj IJ pc

*Τ2( 7--' ;it ι·7.;7ΐ iwca /Οί)· όν; 2 ' η-ι:

V&- Τ7*α:r:y.2 £“:Βιχχ>τ2 rrcrjcών. τυζύγον

:7Τ. ί:έ; κα·3αρές άπτΐοχές κα Τ 2 TC r:
χον ζόντ α: οϊ αποδοχές του 7777 JLiVO^V μι
μΐ κά3ε είδους κρατήτεων */.21 T7V ^0 :~ν

:3 ο συ 1. δέν

r ----*■* ‘•'■'-‘■‘s *··*ί
αα.ων οατερα άπό πρόταση τού οικείου κεντρικού ΐιπηρισια- 
κου συμβουλίου.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1305/1982
'rr‘v κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «για την αύ- 

'ων κατώτατων ορίων και των λοιπών συντάξεων του Ι.Κ.Α« 
και άλλες διατάξεις.

Άρ3ρο ενδέκατο.

• 4. Τό σύνολο τών κά3ε ρύσης μη-υιαΊων απολαβών άπό τις 
οπασχολήτεις- τών προηγούμενων "παεαγρά.νων καί τή συχ- 
^το·/·η -έ σγχβούλια, επτροπΐς καί ό-χάδες »ύ συγκροτούν-

'■ - - - ---------- * /. ” Τ · " * * ----- \ » ;.υ J 11 U . j

y.2T2 το ζροτ^ΊΖΊΟ ίΐάζ:ο, ατγζτζ άτ.ζ τήν υ-ζ.οήη ·:7θίτ· 
;χζτο>ν 2το o~C:*^-;-&t ΐ άλλη ττηγή.

#— ι ..ε.οαση απο το υίσπι,ομενο ;χε την προηγοιςχενη πα- 
Γ^ξάτ-ο ά/ώταςο όριο είναι ανεκτή, γιά τήν ά/τιν-ετώπιττ 
επιτακτικής κρατική; άνάγνιητ μόνο ΰττερπ άπό κοινή άπό- 
parr, τών 1 πουργών Συντονισμού. ΙΙροεδρίας τή; Κνδΐρνή- 
τεω; καί Οικονομικών, πού δημοσιεύεται στην 'Ετηχεσίδι

3'-ωί τή; ’Ολυμπιακής Λερεπορίας.
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ΚΕΦΑΛΑ10 V.
Διατήρηση Συλλογικών Οργάνων.

Π. Καμιά άμν.όή. έκτο; άπέ τ':; ».ύρ:ες άποϊο-/ί;. 2tv 7.2- 

ταδάλλετα: γ:ά -ip-.·/}, όποιασοήποτε φυσεως όπηρεσ-ας —3 

άνσφερόμενα στήν παρ. ί τού αρύιρου I τον παρέχ/το; roi- 
σενπζ 2/ οέν *:αξ:όα:·9ί: στον ά;υ.ό:ι-, γιά τήν πλτ,οωχή 
υπάλληλο. ςϊίϊ-ωϊτ, τή; οικεία: ϋπηριτιακή; μονάχα; πσο- 
σωπεν.ου ct: ν.ζτεύεσ: τ’ αυτήν ύπε >5υ·/η εήλο:rt. σέ άτ.λί 
τυποποιτ,-ιένο χαρτί, γ:α τό άκριίέ; πο:ό πεύ νά ί:'— ρα'ξει, 
ττ,ν υπηρεσία π7 νϊ τό καεαόάλΐ: και τήν αιτία γ:ά την 
οποία ζ.3Τ2Ϊάλλ:τ2ΐ.

4. Όλο: 0: έκχαδαριστΐ; άποϊοχών καί it αχ.::: ή άλ
λα άρμόοια ϋεγαν-σ τών 7.ατ·ά z'j άε·5ρο 1 Νομικών II ρο::·>- 
των είναι υποχρεωμένα. όταν ειαπιστωνουν ή λάοουν γνω.-τ 
ότ: υπάρχει ϋπέρόαση τού άνι,τάτου ορίου άπολαόών να τα:υ- 
·/.:ατούν. ή να μεριμνούν γ:ά τον ν.αταλογισ-χο υπέρ ττν <:· 
γάνου rc.ii 7.α:εόαλε τα επιπλέον ποσά. 0: a. α τ αλογ: : ειν.ε; 
πράξεις ϋπόκειντ^μ- ττΐ ΐνίιν.ο >.·έσο τή; έρεσεω; ενώπιον 
τού Ήλ ε γ -/. τ:/.οϋ· 'Συ ν : :ρ: ου -/.ατά τ:; ειστσξε:; πού έν.άοτοτί 
τ: οιέπουν.

Άν τϊ ύπερε άλλον ποτό κιταόλή-ύην.ε άπό ταμείο ν.ρσ- 
τ:·/λ5 νομικού προσώπου Δημοσίου τ, Ίί ιωτιν-ού Δ·,7.α·αν τ:τε 
τϊ ποσό τούτο περιέρχεται z'j-ί είοικο έσοοο τού Δηχοσιου η 
τ;ϋ οικείου Νομιν.ού Π :οσώπου.

Στήν περίπτωση είσπράξεως ύπε: όαλλοντο; ποσού αύ:όσ 
—&ΐ> τό εισέπραξε ότείλε: νά το επιστρέφει στο Δημόσιο Ταμεία 
ή ατά οικείο Νομι/.ό Π ρόσωπρ καί νά προσν.ομιοε: στον έκ,κά- 
ναριστη άπιοοχών τι σχετιν.ό άποοεικτικό κατα-ύέοεώ; τον.

8. Ό έλεγχο; γιά ττ,ν τήρηση τί,; σταγοεεϋσεω; αντί,; 
άνατί·ά:τ2: ατά Έλεγν.τικό Συνέεριο -/.at ενεργείT2t άπό τ:; 
υπηρεσίες του. κατά τά οριζόμενα απ' τνι Οργανισμό του.

8. Έ>; υπάλληλοι τ μισ-άωτο-: 7.2τά ττ,ν εν να: 2 ττν παρόν- 
ττ; νόμου νοούνται αποκλειστικά γιά τήν έ;αρμογή ττν 7.2: 
εί τυνοεόμενο: ;ΰ ττ Δτ,·μττ:τ 2άτι·. -μττΔώτεω; εργτν τ, έν- 
;>.::τΐτ; ένττ/.ί,ς. τά μέλη τής Άν.αττ,μία; ’ Λ-αγνών α εν λα;χ- 
ίά/τνν εαττα rα:αττάτειο; ά.ττ ττ Δη·;χέτ:τ Ταν.τίτ. εαωε 
ν.α: τ! ·ι.·.ζΟ τ/.τγ-.τ.ά έατμ::ττ·ν.εντ: τττ; ττν; τ·.7.αττ:7.τττ 
7,;ατ:7.Τ: λε:τονρ-ρί.

Άρθρο 2.
Επτροπε;.

7. Λιατηρειται τ. Επιτροπή αναγνωρίοεως τίτλων σπουδών ομογε
νών εξωτερικού που προβλέπεται από τις διατάξει; του Ν.Δ. 
4376/1964 (ΦΕΚ !74/tV/64) χαι του άρθρου 92 του Π.Λ. 
147/1976, τ, οποία μετονομάζεται σε «Επιτροπή αναγνωρίσεω; τί
τλων σπουδών ομογενών εξωτερικού και ισοτιμία; τίτλων σπουδών 
Διδασκάλων και Νηπιαγωγών, ιδρυμάτων αλλοδαπή;, ω; και τί
τλων σπουδών ειδικοτήτων ειδική; Αγωγή; με την εξή; νέα Σύνθεση 
και Αρμοδιότητε;.

7. 1. Σύνθεση.
α) Ένα; (1) Σύμβουλο; Α' ή Β' του ΚΕΜΕ.
β) Ένα; (1) Καθηγητή; Παιδαγωγική; Ακαδημία; ειδικότητα; 

Π αιδαγωγιχών.
γ) Ένα; (1) Καθηγητή; Σχολή; Νηπιαγωγών,ειδικοτητα; Παιδα

γωγικών.
δ) Ο αρμόδιο; κατά περίπτωση Διευθυντή; τη; Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.
ε) Ο κατά περίπτωση αιρετό; εκπρόσωπο; των Κεντρικών Συμ

βουλίων ΑΚΤΣΜΕ - ΑΚΤΣΔΕ.
Στην επιτροπή δύναται να καλείται, για συμβουλευτική γνώμη και 

ένα; ειδικό; επιστήμονα;, κατά περίπτωση, τη; ειδικότητα; ή συνα- 
φού; τοιαύτη;, του επαγγέλματο; του αιτούντο;.

Χρέη γραμματέα εχτελεί υπάλληλο; του Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.
Η συγκρότηση τη; Επιτροπή; ενεργείται με απόφαση του Υπουρ

γού Εθνική; Παιδεία; και Θρησκευμάτων.
7. 2. Αρμοδιότητε;.
Η επιτροπή γνωματεύει: α) για την αναγνώριση τίτλων σπουδών 

Ελλήνων υπηκόων και ομογενών, οι οποίοι εγκατέλειφαν ή εγκατα
λείπουν οριστικά, λόγω ειδικών συνθηκών τη μόνιμη εγκατάστασή 
του; στην αλλοδαπή, για άσκηση στην Ελλάδα του επαγγέλματο; 
του εκπαιδευτικού, την οποία ασκούσαν στην αλλοδαπέ,, β) για την 
ισοτιμία τίτλων σπουδών Νηπιαγωγών και Διδασκάλων ιδρυμάτων 
αλλοδαπή;, προ; τα χορηγούμενα από τι; Παιδαγωγικέ; Ακαδημίε; 
και Σχολέ; Νηπιαγωγών τη; Ελλάδος και γ) για την αναγνώριση 
και ισοτιμία τίτλων σπουδών ειδικοτήτων ειδική; Αγωγή; ιδρυμά
των αλλοδαπή;.;

ΝΟΜΟΣ ΥΠ· ΑΡΙΘ. 1238/1982
Ρύθμιση οικονομικών και άλλων θεμάτων των ανωτάτων εκπαιδευ

τικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.

*Λρ5;5 1.

_1. Οί jizr- σάτεω; ά-ξν/έ; τ-.ά Δ-.'ατ.τπ/.οά. Δ:::7.ττ:- 
κ;υ και :υ Πρόΐωπι/.τλ r;j υπηρετεί ·χξ οπ:ι;:ήπ:τε 
μ:ρσή και σχέση εργασία; ατά ά--ώτατ2 έ/.πα-.εευτικ.ά .::;ά- 
ματα (Α.Ιι.Ι.) 7.2: τά αασαρτή-χατά ταυ;, εαρκ/ρυν τά. Κρα- 
τ:7.ο 11 ραϋπαλεγισμε. στσν έπαι: γρά;εντ2·. τί σχετικέ; r:- 

ά~'-'-'·ΥΜ ί^τί; 7.ατ2ίάλλν/τ2ΐ άπέ 1τ; Ίιντυα- 
ριευ 1DSJ ;ΐ2 τ;ζ Δημτσίαυ Ταμείου, σάμεωνα ;·.£ τί; 
ταςει; που ισχυουν γιά τού; εημοσιευ; άπελ/.τ,λου;.

2· ............................. ............... . . .

Αριθ. ΣΤ 5/5/1982 (ΦΕΚ 213—Β)

Αναμόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτική; και Αποφασιστι
κή; αρμοδιότητα; του Υπουργείου Εθνική; Παιδεία; και Θρη
σκευμάτων (ΥΠΕΠΘ ή

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξει; τη; παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. I 1232/1982 «επα- 
ναοοράίσείισχυ κ.λπ.».
β) Τι; διατάξεις τις σχετικές με τα συλλογικά όργανα του ΥΠΕΠΘ. 
γ) Την ανάγκη τη; εξυγιάνσεω; τη; συλλογική; συμβουλευτική; δια
δικασία; του ΥΠΕΠΘ, για την ταχύτερη και αποδοτικότερη λειτουρ
γία των υπηρεσιακών του μονάδων, αποφασίζουμε:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1268/1982

Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά
των.

Άρ·5ρο 13.

8- Τα μέλη τι. Δ.ΡΙ.Π. μπσρυΰν να παεεχεχν τι; ύπηρε- 
σίις τους στο Δημόσιο, στοά; Φορείς τής Τοπικής Αάτεοιο:- 
κησης xr τοϋ ϊηχόπου τυχεα και στους Γεαιργικ-ού; ΣυΊ- 
ταιριαςχους. όπως όπιση; και σχ ΔιεΔνεϊς ’Οργανισμούς στά 
χ/.αίσια τών ίεεύνών όποχρεώσοων τή; χώρας, σίφιφωνα μέ 
τά προξ/.επόμενα στό νόμο βάτό.

9. λΐέ Π.Δ. Χ2-5ε>ρ:ζοντ2: τά σχετ·.7.ά μέ τήν πρόσύετη 
άμοίδή μελών του Δ.Ε.Π. γιά τήν άναφερόμενη στις παρσγρ.
Ί κα·. 8 του άρώρσυ αύτοϋ άπασχόλ-ησή του; ικαι μέ ττν 

περιορισμό οτ: το σύνολο τών κα-άαρών του; άπεεοχών ϊέν 
ύά ictpbsίνει τό ανώτατε επιτρεπόμενο άπό τήν ϊσχύουσχ 
νομοθεσία όριο κα-δαρών άποοο/ών σέ ετήσιε όαση.

10. Οί δέσει; τών μελών τού Δ.Ε. Π. εΐν.ν. ενιαίε;, ανή
κουν στο Τμήμα καί κατανίμονται στού; Τομείς.

ΆρΔρο 1G.

’Εικλογή καί εξέλιξη μελών ΔΕ Π.

1. Προκήρυξη:

ί) Μέσα σέ αποκλειστική προθεσμία τριάντα ήμερων άπό 
τήν ημέρα τής τελευταίας ξημοσιευση; στον ημερήσιο τύπε, 
ϋποξάλλονται στή Γραμματεία τοϋ Τμήματος εί αιτήσεις τών



-89-
ότσ’ί'ήτ,ων ‘227ί μέ όλα τά αναγκαία yti τήν κρίση όιχαιο- 
λ^-ζητιχά. Άτολντως άτα; σιτητ ν οικαιολογητιχά γιά τήν ν.ρ :- 
,r 3εωροϋ/τα: τό όιογραφι/,ο σημείωμα χα: άντίγραφ3 τΰν 
-τνχίων χαι των τιτχων στουίψν των ύτοψηοίων.

Ά?3ρο 17.

Λοιτές ύτοχρεώτεις καί δικαιώματα, 

ί. Άτασχόληση:

χ) Τά μέλη τον Λ.Ε.Π. έχουν τήν ότοχρέωση νά ταρέ- 
•/ννν τις ύτηρετίε; τον; στό Α.Ε.Ι. στό ότοιο έχονν '-.οριστεί 
μΐ τλήρη άτασχόληση γιά όλες τις εργάσιμες μέρες. Τις 
λεττομέρειες εφαρμογής αότή; τής διάταση; όρμί: ό εσω
τερικός κανονισμός τον Α.Ε.Ι. Μέ άτοφασι·, τής Γ.Σ. Τμή- 

χορ ηγε ί σ α: άδεια άττοσνχ; στην Ελλάδα ή τό εξω
τερικό st μ.£λττ τού Δ.Ε.Π. γιά διδακτικούς ·?, έσεν/ηηχούς 
λόγον; σνναφεις μέ το γνωστικέ άντικ.είμενο. τον Τομέα τους.

^τ':ς -ύτηρίοί-τς τον —χ:έχονν στό Α-Ε.Ι. μέλη τον Δ-Ε.Π. 
σερ ιλαμί άνετα: καί ή τνχόν σνμμετσχή τον; σέ μετσττνχια-
7.ά αρογράμματα καί στις λειτονργιεε τής Ε.Α.Γ.Ε.

ί) Για τερίττωση ταροχής ύτηρεσιών ατό Δη;;όσ:ο. ή ατούς 
Οργανισμούς Τοτικής Αντοί-.οίκησης ή σσονς φορείς τής 

σαραγράφον 4 (α) τον άρόρον αντού το Π ρνσαν.κό Ενμίον- 
λιε μτο^εω νά χορηγήσε: σ:εΐ2 άτονα::; μέ άτοίοχές μ:ά; 
μέρα; ι?/ά' έίάομάδα. Γιά ταρόμοια ταροχή ντηοεσ'.Γ·:· άδεια 
με άτοδοχέ.ς-γιά άτονσία τερισσοτέρι/ν τή; μ:5ς ρέρα; άνά 
έόίομάδα χορηγείται άτό τον 'Ττονργό Έννίχή; Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων ΤΙ χωρίς άδεια τον Πρύτανη ή τον "V- 
τονργού Έ3νική; Π αιδ-είας καί θρησκευμάτων άτ Ουσία σννι- 
ατά τε:·02ρχ:χό ταράττωμα.

ϊ) Το Πρυτανικο Συμδοιύλιο μτορεί νά χορηγήσει st μέ
λος τον Δ.Ε.Π. άδεια μέ άτ-οδοχές μέχρι 2 μήνε; γιά συμ- 
μετοχή εέ έτιστημονιχά σννέσρια, c ι ατ 2 ·/ ε τ· στ ημ: 2κ έ ς ανταλ
λαγές καί ταρουσιαση σεμιναρίων st άλλα Α.Ε.Ι.. ύστερα άτό 
τεκμηριωμένη αίτηση τον ενδιαφερόμενόν ατήν ότοία 3ά x2-So- 
ρί^ετα: χα: ό άντιχαταατάττ,ς τον ατό ό:Ϊ2χτ:χό έργο τον 
Έτ:ατ,τ αέ έξα*.ρετιχ.ές τερ:ττώαϋς είναι οννατή ή /ορήγτ,αη 
αόε:ας μέ άτοόεχές μέχρι 10 ήμερων άτό τήν Κοααητεία τής 
-/-λής χα: έτττρόαΔεττ, ά:ε:α μέχρ: 20 ήαεοών ατό τή Σνγ- 
χλτ,το st μέλος τον Δ.Ε.Π. γιά τροαωτιχονς λόγον; νατερα 
όαό τεχμηριωμένη τρότααη τον ντοψηςίον.

■^■r'Spc 18.
1. Mi aaccaar, τής Γ.Σ. Τμήματος μετά άαό χρόταττ; μό

λον; ττ,ς ή τοό άρμόοιονι Τμεεα χα': γ:ά είίιχέ; ίχχαιϊοντι- 
xi; άναγ-χες. χαλοννται γιά ένα χρόνο ώ; Eatosotsrrt; Κα- 
^τΤητέ; |·.Λλττνί; ή ςένοι έτιτττ·υννε; -ον ιχονν -λεττ; ή
U Cvi/Viu. 2 rpCJOVTS y.tAO‘J ζ TCy A. I’.. 11 . Tu>V CV>T 2V4*»Ti«U>V 

toi-vvilojv. Ή τρότχλτμτ, μαιορτί νά άνανεω-iti γιά άλλα όνο 
Χρόνια.

Άρ^ρο 23.

3. Μέ άταραατ, ταν Ταανργον ‘Κ·5νιχής Π αιόείας χα: 
βρΎτχννμάτων όγμοιιενάν-νη ατήν 'Ερημερ-ϊα τή; Κυόερνή- 
αεως. νατερα άττ γνεόμτ, όλων τών Σχολών χα: τών Τμημά
των τών Α.Ε.Ι. χα-3ορί7ονται:

χ) ή όιαί-τ.α^ία χα: τ· λεπτομέρειες έχόοτης, ίιά3ετης χαι 
-ιαχινηαης τών τανετιατημιαχών ϊιίαχτιν.ών 4ιόλίο>ν ;τά 
Α-Ε.Ι. τής χώρας. Χ2-λώς χαί οί όρο: χαι οί ϊιαόιχ.ααιες γιά 
την ατοζημίωαη τών τνγγραςέων χα:

έ·1 ή ϊ:αόιχ2α·.α χαί οί λεπτομέρειες ίωρεάν έχτνχωαης 
τών ίιϊαχτορεχών ?’.2τρ:ίών.

Η γνώμη τών Σχολών χαί τών Τμημάτων τών Α.Ε.Ι. 
τιρετει νά αταλεί στο ’Τητχιργείο ’B-Svtx/ή; Π αιίείας χα! 
^px/αχενμάτων μέαα αέ άττοχλεεστεχή ταρο-3εσμ:α τριάντα η
μερών άαό τήν ντοόολή τον σχετιχον έρωτιγιατος.

’Ap3.sc 26.
Μετατατνχιαχή Σχολή.

1. Οί μετατττοΓχιαχές ταονόές οργανώνονται χαί λειτονργοόν 
ατά χλα:σ:α των Μεταατνχιαχών Σχολών χαι έΐ3ρ3ρωνοντα: 
st Μεταττνχιαχονς Κ.όχλον; Σταονϊών.

2. (α) Όργανα τής Μεταττνχιαχής Σχολής ε:να< ή Μετα- 
ττνχιαχή Έτιτροχή, τό Μ:τor-ινχιαχο Σνμί-ούλιο χαί ή Με- 
ταττνχεαχή Κοσμητεία.-

‘(^) Κά/όε Μέταγτνχιαχός Ίνόχλος Στονοών αντιστοιχεί 
σ’ ένα Τμήμα1 ’χαί στοχ-ίχώνεται άηο- τό Δ.Ε.ΓΙ. τού Τμή
ματος τον άνήχΤί χαί στή Μ>εταχτνΚ*.αχή Σχολή χαί σνγχρο- 
Tti τή Μεταττνχιαχή Έτειτροστη.

(γ) Τό Μεταττνχιαχό Σμαόονλιο άααρτίζεται άαό τόν Κο
σμήτορα τηί Μετατττοχιαχής Σχολής, άαό έναν έχλεγμίνο 
έχτρότωτο χά3ε Μιταττνχιαχον Κά/.λον Στον.οών χαί έχχρο- 
σώτομς τών μεταατνχιαχών ςοιτητών ίσον; rpo; τό !/3 τών 
μελών τον Δ.Ε.Π. πον μιτέχονν ττό Μεταττνχιαχό Σομόοώ 
λιο.

(ί) ΊΙ Μεταττνχιαχή Κοσμητεία άταρτίζεται ατό τόν Κο
σμήτορα τής Μεταατνχιαχής Σχολής χαι άαο εν αν εχαρόσωτ. 
χά3ε Σχολής τον είναι μέλος τον Μ-εταττνχιαχον Σν;μόονλίθν 
χι όχλέγετα: άαό τό Σνμίονλιο αντό.

(ι) Ό Κοσμήτορας τής Μεταττνχιαχή; Σχολής έχε: τήν 
ιΰ3όνη τον συντονισμού τών μεταττνχιαν.ών τσοχών χαί τής 
έρευνας στό Α.Ε.Ι., τνγχαό-εί τό Μοταττνχιαχό Σνμόοό/.ιο vji 
τή Μεταττνχιαχή Κοσμητεία, χαταρτίζε: τήν ημερήσια όιά- 
ταςη, τροεορεύει τών έργασιΰ/ι χαί μεριμνά γιά τήν ές-αραογή 
τών άτοράσεών του;.'

(στ) Τό Μεταττνχιαχό Συμόονλιο χαί ή Μεταττνχιαχή 
Κοσμητεία άσχοϋν άντίστοιχα άρμοοιότητε; I .Σ. Σχολής χα: 
Κοσμητείας. Οί σχετιχες όιατάρεις τού νόμον αύτού ισχύουν 
ανάλογα.

(ζ) ΓΙροχειμένου γιά όχ/Λ-γή τού Κ’οσμήτορα Μεταττνχια- 
χής Σχολής τό σώμα τών «χλεχτόρων άτοτελεϊται άτό όλα 
τά* μέλη τού Δ-Ε.Γί. τής Μεταττνχιαχή; Σχολή; χαέ εχτρο- 
σώτονς τών μεταττυχιαχών φοιτητών τον eivat ύτοψηοιοι Jt- 
cx/.τερες, ίσον; με τό ιΚ/,-b τού άρινμον των μελών τον Δ.Ε.Π . 
τής Μεταττνχιαχή; Σχολής χαί σύμφωνα μέ τή ϊιαοιχασια 
τού άρ3ρου 10 ταράγρ. 4 εδάφιο (α).

TVp3po 28.

Προγρ^χματα χαί χανονισμο! μεταττυχιαχών στονδών.

1. Οί μετατττνχιαχές στο-νΣές όίηγούν στή λτ/άη: (ι) τού 
Μετ2ττυχιαχού Διτλώματος χαί (α) τον Διίαχτοριχον Δι- 
τλωμ2τος τον είναι τό ανώτερο ϊίτλονλα τον χορτγιϊται άτο 
τά Λ.ΜΙ.

Καί τά ϊόο όιτλώματα άτονέμονται άτό τή Μεταττνχιαχή 
Σχολή.

Μεταττνχ: αχέ ς Σχολις εγγρατοντα:
ττνχιαχοι φοιτητις για την άτέιχτητη Μεταττνχιαχον .Δι- 
τλώματος ττνχιονχο: ίλληνιχών Α.Ε.Ι. ή όμοταγων τον ε- 
άωτεριχΣ, Οί ύτοώήφιο: μεταττυχιαχοί φοιτητις ντοέάλλΟν/ 
στή Μεταττνχιαχή Σχολή σχεττχη άΐτ-πτη, στή·/ ότοια τσίά- 
όιορίζον/ τήν χατενόνναη μιταττνχιαχών στονόών τού τοό( 
ίνδιαφέρει, συνοόενόμενη άτο τά αντίστοιχα ϊ:χ2ΐολογη::χα 
στοιχιία. Οί αρμόδιες Μεταττυχιαχές Έτιτροτέ; είσηγούν- 
ται στις ΜεταττνχιαχέςΣχολές τή/ άτοσοχή ή άτόρριψη τών 
αιτήσεων.

3. Ή έγχριση αίττήεων έγγραφης μτορεί νά έχει ώς τρο- 
ντο3εση είτε τήν έΞαιρετιχή έτιοοση σέ ορισμένα άτό τά τρο- 
ττυχιαχά μαόήιατα. είτε χαί τήν ετιτνχή ταραχολονόηση ο
ρισμένων άτό τά χατ' έτ.έ^γήν ϋτοχρεωτιχά τροττνχιαχα 
μαύήματα.

4. λΐέ II.Δ. ύστερα άτό γ/ώ;ιη τής Ε.Α.Γ.Ε. χα3ορίζον- 
ται ενιαία χριτήρια χαί ή διαδικασία έ'ίλογής μεταττνχιαχών 
φοιτητών χαί εγγραφής τονς στις Μεταττνχιαχες Σχολές.

5. Γιά κά3ε αΐταττνχιαχό φοιτητή όρίόεται. μέ άτόφαση



τή; *?μό;ιας Μεταπτνχιαχής όίr ένας "Καιδλέχων
Κα&ηγητής τής Μεταπτνχιαχής Σχολής ore τά μέλη τοϋ 
Δ.Ε.Π. τής Μεταπτυχιακής Σχολής. Ό έρισμος τού Έπι- 
ίλβτοντο Κα-δηγη/τή -f»:vc.-rai μέ βάση χχετΜ«ή οφοτίμητη τού 
μεταπτυχιακού φοιτητή καί μέσα στά πλαίσια τού γενιχότερεν 
προγραμματισαού καί τών ϊ>νατ«τήτων τού Μεταπτυχιακού 
Κύκλον Σπονδών, με βάση τήν κατεύδννση τού γνωστικού άντι- 
κειμένου τον.

G. Το Πρόγραμμα Σπονοών γιά ν.ά-δε Μεταπτυχιακό Δί
πλωμα καταρτίζεται άπό τήν άντίατοιχη Μεταπτνχιχχή Ε
πιτροπή και υποβάλλεται μέσώ τής Μ-ΐΤζπτνχιετκής Κοσμη
τείας οτήν Ε..Α.Γ.Ε. γιά όιχτνπωση γνώμης. Ό Κοσμήτορας 
ανακοινώνει το πρόγραμμα ατό Μεταπτυχιακό Συμβούλιο τά 
μέλη τού όποιον μπορούν νό ίιατνπώαονν τις παρατηρήσει; 
τονς στο προτεινόμινο πρόγρα^εμα πού νποβάλλονται ατή/ 
Ε.Α.Γ.Ε- Τι; προτεινάμενο πρόγραμμα έγχρίνετοι με ά;όφα; 
όη τοΰ Ί πονργού Έύνιχής Π-αιίείχς χαί Θρησκευμάτων, ν
οτερό άπτό γνώμη τής Ε.Λ.Γ.Ε. χαί, έο’ όσον έγκρι-δεί, οημο- 
αεεόετο: στην Έφημερι?α τής Κνβερνήσεως. Στο Π ρόγραμ- 
μο Στπονϊών περιλαμβά/ονται τά υποχρεωτικά μα-δήμστα. ό 
βρίνψεος τών έηιιόιχενμενων μαδημάτων χα! ς συνολικός ά- 
ρι-μμος έιοακτιχών μονάδων πού απαιτείται γιά τή λήψη τοΰ 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

7. ΙΙέρα άπό τά νποχρεο/τιχά μαδήματα τον περιλαμβά
νονται ατό Πρόγραμμα Σπονοών, ένα; .μεταπτυχιακός φοιτη
τής είναι όποχρεωαένος νά παρακσλονδήσε: έναν άριδμό ί- 
ήειϊιχευμένων μαδημάτων, τών όποιων τό περιεχόμενο αντι
στοιχεί αέ εΐϊικά προσδιορισμένες επιστημονικές περιοχές ατά 
πλαίσιο τον κά-δε Μεταπτυχιακόν Διπλώματος. Τά μαδήμα
τα οότά ορίζονται άπό τόν Έπιόλέποντα Κα-δηγητή χαΐ έγ- 
χρίνοντα: όπιό τή Μεταπτυχιακή "Επιτροπή.

•
8. Μετά τήν έπιτνχή περάτωση τον Π ρογράμματος Σπον

δών σχηματίζεται πενταμελής Έρεταστιχή Επιτροπή άπο 
μέλη τον Δ.Έ.Π. τής Μεταπτυχιακής Σχολής ποό ϊιοάσκονν 
τά υποχρεωτικά χαΐ τά έπειϊιχενμένα μαδήματα τον Προ
γράμματος Σπονϊών. Ή Εξεταστική "Επιτροπή ορίζεται άπό 
τή Μεταπτνχιαχή Κοαμητεία ύστερα άπό πρότααη τον Έ- 
πΐίλϊΠΟΜτα Κα·δηγητή. Ό μεταπτνχιαχό; φοιτητής παροο- 
αιαζεται γιά μιά σνν-δετιχή εξέταση ο: όλε τό Π ρόγραμ.μα 
Σπονϊών τον μπροστά στήν "Επεταατιχή "Επιτροπή. ή όποια 
ώετά- τήν εξέταση προτείνει ατή Μεταπτνχιαχή Σχολή (ι', 
τήν απονομή τον Μεταπτνχιαχγ^,ώιπλιγχατος ή τή αννέχιτη 
τής προετοεμααίας τον γιά μιά ϊεντορη έάέταση ή τή·; άπόρ- 
ίρψή "v. Μετά άπο άντιττοιχη ϊεντερη έαέταση ό νπο'δήιφιος 
•δεωρείται άποτνχών. (ιι) για τό άν -δά έπιτραπεί ατό·/ νπο- 
ψηφιο ή αννέχιαη των σπονϊών γιά Διίαν.τοοιχό Δίπλωμα. II 
τελική ίγχριαη τής πρότααη; τής Εξεταστικής Έπιταοπής 
γίνεται άπό τό Μ εταπτνχιαα.ό Συμβούλιο. όπον όια.αίοαχα ·!/ή- 
φον έχονν μένε Τά μέλη τον Δ.Ε.Π.

9. Σείς Μετππτνχιαν.ές Σχολές έγγ-ράφοντα·. γιά τήν ά- 
πάχτηπτ, Δαϊαχτοριχον Διπλώματος χάτοχο: Μ εταπενχιαν.ον 
Διπλώματος ή ισότιμόν τίτλον έλλη/y.ov Λ.Ε.Ι. ή ό·χοτα*;ον; 
τον ϊήωτεριχοά. Οΐ ενειαφιρόαινο: νπτ*.άλλ;νν ατή Μεταπτν- 
χιαχή Σχολή αχετιχή αίτηση στήν όποια προααιορίζονν την 
χατι.-δοναη ϊείαχτοριχών σπονόώ·/ πον τονς ένόιααέρει. αν- 
νοϊεοοαενη άπό τά άναγχαία ειχαιολαγητιχ.ά στοιχεία.

10. Άν ή άπό?Οση μεταπτνχιαχον φοιτητή χει-δεί έπαιρε- 
τιχά ίχχ/οποιητιχή στη όιάρχεια τών σπανίων τον. μποαει νά 
'Τ7?2*’ώ 7.ατ’ έπαίρεση γιά απόχτηση Διίαχτοριχον Διπλώ
ματος χωρίς προηγουμένως νά έχε: άποα.τήαει Μεταπτνχιαχό 
Διπλίιχχα. Άρμόϊιο γιά τή αχετιχή άπόφααη είναι τό Μεταπτν- 
χιαχο Σναίονλιο. νατερα άπό ειαήγηαη τής ά/τίατοιχης Με- 
ταπτνχιαοιής "Ράπιτροπής χαί πρότααη τον άρμόειον Ίόπιόλέ 
πο/τα Κα-δηγητή.

1 1. Γιά χάνε μεταπτνχιαχό φοιτητή πον έγγράφεται γιά 
άπόχτιρη Διίαχτοριχον Διπλώματος ορίζεται, μέ άπόφααη 
"ής άρ-;χ5?:ας Μεταπτνχιαχής Έπιταοπής. ένας Ίνπιόλεπω/
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Κ·α-δηγητής άπό τά μέλη τον Δ.Ε.Π. τής Μεταπτνχιαχή; 
Σχολής. '() όριαμός τον Έπιίλέποντα Κα-δηγητή γίνεται ·χ·- 

. fcrtt, τήν προτίιχηαη τον μεταπτνχιαχον φοιτητή, μέσα ατά 
.cia^riE τον γενιχότερον προγραμ-χατιτ-χεν χαΐ τών ον;χ^το-ή- 
των τον Μεταπτνχιαχον Κνχλον Σποντών, με ίάση τή χατεο- 
-δνναη τον γνωατιχον χ/τιχεσχάνον τής οιατριίής τον.

1·2. '(> Έπιβλέσων -Κα-δηγητής. χί χν/εργΌσία μέ τό 
μεταπτυχιαοντ φοιτητή. ·επ:λ·εγεπενταιχε.λή Σνχόεενλεντιχη 
Επιτροπή άπό μέλη τον Δ.Ε.Π. χ.χΐ ποό μπορεί νά περιλαμ

βάνει χχ. έναν Έπιατημο'/ιχό Σννεργάτη τής Μεταπτνχ.ια- 
χής Σχολής, τής όποίχς ή χάνδεαη προ-ίιορίζεται στπό τήν 
χ.ατινών.-ση τών ίιοαχτοριχών σποντών χχί τής όποιας c-/- 
μέλος είναι ό "Επιβλέπω·/ Κχύηγητής. Άρμ/ό'·.ο γιά ττν έ·::- 
υτ;ό τών μελών τής "Σιτχόννλεντιχής "Επιτροπής είναι ττ Με
ταπτνχιαχό Συμβούλιο μετά άπό χ/ετιχή ειαήγηαη τής αντί
στοιχης Μεταπτνχιατ.ής Επιτροπής.

18. Ό ’Επιβλέπω·/ Κα-δηγητής χαΐ ή Σνμβονλεντιχή Ι'.πι-

νητιχν προγρ α/μα χαι 
Μέ πρόταση τον. Έπιβλέποντα Κ α-ντγ,'ητη χαί απόφαση τοί 
Μεταπτνχιαχον Σνχβννλίον είναι ομνατό μέρος ή τό σν/ολιχτ 

έρεννητιχό έργο ένός Μεταπτνχιαχον φοιτητή νά πραγματο
ποιείται σέ έοεννητιχ.ο Ιίρνμα τής χώρος.

14. "II Μεταπτνχιαχή Κοαμητεία μέ ειαήγηαη τής Σνν.- 
ίονλεστιχής Επιτροπής ορίζει μιά δμελή ‘Εςεταπτιχή Ε
πιτροπή πον περιλαμΛά/ε: άπχραιτητχ τόν "Επιβλέποντα Κα- 
•δηγητή ώς προείτενοττα. τανλάχιατο·/ ένα άχόμη μέλος τής 
Στν β ο. λ*ντ ιχή ς Τόπι τροπής χαί ένχ/ έαεταττή^ άπό τόν ’Στ 
Τννέα ά).λον Λ.Ε.Ι. χ-ατά προτίμηση Κα-δηγητή.

15. Ό υποψήφιος αναπτύσσει ενώπιον τής "Εήεταατιχής 
"Επιτροπής τέ -δέμα τον χαΐ υποβάλλεται οέ ερωτήσεις άπό 
τήν 'Επεταατιχή ’Επιτροπή. Ή Έπεταατιχή "Επιτροπή συ
νέρχεται ν.αί χοίνει τή ίιατριβή ώς πρός το πρωτότυπο τον

άρντ,τ»*/.2. τότε η σν3·/τ\τurτ, *".νετ32’JTCTi,-y.3:a ο~ο τό Με-

ταπτν/ιχ/.ο ύχχ.βούλιο.

1C. Μέ ύπονργι/.ή άπόφααη. νατερα άπό γνώχη τής Ε.Λ.Γ. 
Ε. χαΐ σύμφωνη γνώμη τής αντίστοιχης Μεταπτνχιαχής 
2Iyo/.T,i, y.^*5<ίiXcvT^t /.£::τ&μχρ£ττερ2 ο; ρΣνlcε:^ ν.2'. 
ή ΪΊατιχασία γιά τήν έχπό·/ηαη τής ?;?αχτορ·χής ίιατριβής. 
ό τρόπος οηχοαίεναής της. τά χριτήρια χαί .ή ?:α?ι·/.ααΕ ά- 
£·.τ,λόγηαής της άπό είοια-ές έπεταττιχές επιτροπές, ά/άλογα 
μέ την ιοιονορφία χαδε έπιατημης.

17. Τά αχετιχά μ.έ τον τύπο τών χορηγούμενων Μεταπα/- 
χιαχών χαί Διεχετοπιχώ*/ Διπλιο’χάτων όπως χαι με -η'
χο-νομτ/.ογη-τη των ίιοαχτορων χαδοριζονται στον; εοωτερι-
χον; χανονιαμους των Λ.Ε.Ι.

Ά?·δρο 38.

3. Οι ανχοι/να vJ 
τή- νπηοεαία πού 
ετή σνντάςιμ.η νπη 
οιατάπεις. έφ’ όσον 
τ'να-'νωοιανενης ι

τήν παραπάνω ότάτααη έήερχόμ.ενοι απι 
!εν έχονν τνχπληρωαει τριαχονταπεντJ- 
ιεσία χατά τις οΐχειες σν/ταπιοβοτ·.·/.:; 
έχονν όχτιο χρόνια τουλάχιστο -στιμ.ο/.·.·/.η! 
poonrcraiap α: ΑΕΙ. ι'ορ Γ 7./. τ:-

7θ" ή Μόνιν.Οι ή ίν/.τσ/.τοι Μόνιμε: ή 'Εχταχτο·. με 
ταιετή δητεία Ιόαδτγητέρ ή Εντεταλμένοι Υφηγητές r, 1.· 
π··;.ελττέε ή Εοτ-δο! άπό τά όποια τουλάχιστο πέντε χρονιά
αέ Λ.Ε.Ι τή; χώρας, α-α.αιονντα: με εϊόν/.ο νονο πομφών7 
•εέ τό άρδοο 78 τον Συντάγματος, αύνταπη ά/άλογα προ:
τα σ/σ—νιορ ιαδ εν τα μεχει την ημερομηνία νποοο/.ης τη: αι· 
“ηαης άπο τό·/ ένοιαφερομενο ώς αυντααινα χρονιά νπη: εν ι :Τ



„ Γ;ςσαυσημέ·/α γι’ αυτούς πού έχουν S —10 7.ατά 0 χρό- 
yjisa; πού l·/vr> 11—I·' κ.ατά 7 χρόνια κ.αί γι’ 

1 --j έχουν IG 7.7! άνω 7.772 10 χρόνια. χωρίς ΰπέ:- 
V", /.2a:i περίπτωτη τής τρια/.ονταπενταετού; συντάΞι-

- ',τησισίας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ· ΑΡΙΘ. 74VI977
Περί συστααεω; Λιαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωοίσεως Τί- 
ΤΛων Σπουδών της Αλλοδαπής και ρυθμίσεως θεμάτων τιυών ασο- 
-ρώυτων εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΑΡΘΡΟΝ 4.

Άρ^ρο 45.

7. Γιά Τσυυς κ.ατά την έναρεη -τι?; ισχύος .τού νόμου 
7 εκπονούν διδακτορική ίιτπ^ιίή ή ύρτ,-γεσία καί δεν υπά- 

^,ντ2. --ή διάταση τού άρ·Δρου 36 παρ. 1 επακολουθεί 
.;· ;Γ/τύ£! μχρι 31 Λεκε/χί-ρίο·/ 1984 ή μέχρι τήν έναρξη 
-r; ίτχύος τού νόμον αυτού διαδικττίε εξέταση; καί αναγό- 
. .'jr.; σε διδάκτορα f, ύσηγτρτή αντίστοιχα. Ή διαδικασία 
I.j.'ia70S7C:i:T2t στή Γ.Σ. τού αντίστοιχου Τμτμστος καί 

σχετική ψηςοηορίσ τυυ.μετέχουν τά at).η τού Λ.Κ.Π. 
-ιύ Τυγ/.ροτούν τό σώα’2^εκλεκτόρων γιά εκλογή τι -Star, 
Λέκτορα π.ροκειμένωυ · περί κριτής διδακτορικής δι-ατρι- 
;ίς ή Ίνπίκουρου ‘Καθηγητή πρκ/χοαένίο τχτΛ κρίσης 
Λτ-^σίας. Ο: σχετικές διαδικασίες πού έκαρεμούν συνεχί-
7οντ2: ρο7( ο: αντίστοιχες προθεσμίες θεωρούνται ώς άπο· 
κ/.ειστινές.

22. Με Π.Λ. καθορίζονται τά προσόντα·χα: ή διαδικασία 
κάλυόης τής δότη; τού Ιί ροίττάμενου Γραμματείας τον 
Λ.Ρ..Ι. καθώς 7.7! ο: αρμοδιότητες τον γιά τήν εξυπηρέτηση 
-·.I έργου το» οργάνων καί τόν άποτελεσματικό συντονισμό και 
:·.!//.'/ττ, τού έργου το διοικητικών, τεχνικών y.zi οίκονο- 
;:/.ώ · ύπηρεσιενν τού A ..I.

'Αρθρο 46.

3. Μέ Π .Λ. πού έκοίδοντα: ύστε:2 από πρόταση τών ΤΤ- 
τ-.νργύν Προεδρίας Κυόερνήσεως. Εθνικής Παιδεία; καί 
Ηρησκ.ευμάτω·/ κ.αί Οικονομικών δημιουργούντα: ο! πρώτες ·5ί- 
τ: ·; διδακτικού προσωπικού κάθε Τμήματος κα: ρυθμίζεσαι ή 
τύχη γενικά τού προσωπικού τό όποιο υπηρετεί μέ όποιαδήποτε 
r/ετη εργασίας στις Π .Λ. κ.αί Σ.Ν.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 850/1978
Π ιοί της Υγειονομικής περιθάλώεως και επικουρικής ασοακίσεως 
των τακτικών υπαλλήλων της Αποστολιχής Λιαχονιας της Εκχλη- 
οιας της Ελλάδος, και του Οργανισμού Εχδόσεως Διδακτικών [δι-
JB ΓΜ»

ί 7. /Τό Δ.Σ. άπορασιζει Sipf τού όμοταγούς //α! τής ισο
τιμίας τίτλων σπουδών Σχολής* τής αλλοδαπής, μετά γνώ
μην τής κατ' άρθρον ο τού παρόντος οικείας· Επιτροπής.

Ή '/.ατά τά ανώτεροι κρίσις τού Δ.Σ. χωρεί καί εις άμς1.- 
σόητομιενας περιπτώσεις κ.ατά τάς όποιας ή οικεία Επιτροπή 
δεν κατε/.ηαεν εις όμορων ον γ/ώμην είτε λόγω μή ύπάρξεω; 
εις τήν 'Ελλάδα αντιστοίχου ειδικότητος. είτε δ: άλλο·/ τινά 
).όγον. ΙΙι; τάς συνεδριάσεις τού Δ.Σ. πρός κ.ρίτ:ν τών ανω
τέρω περιπτώσεων δύναται /.ατά τήν -κρίσιν ν.αί μετά πρόσκλη- 
σιν τού Προέδρου ανονό" νά μετέχουν άνευ ψήρου καί ίτερα 
πρόσωπα, δυνάμενα,να παράσχουν σχετι/.ά; προς τό έαετα- 
ζόμενον δέμα πληροφορίας. Ώσαύτοις εις τάς συνεδριάσεις 
τού Δ.Σ. δύναται νά μετέχουν συμίουλευτικώς καί τά μέλη 
τών ϊπί μέρους 'Επιτροπών.

8. Διά πράςεοις τού Ιΐροέδρου εκίιδομενης μετ’ άπέρασιν 
τού Δ.Σ.. ν.ατόπιν γνώμης τής οικείας Επιτροπής, δύναται 
νά παραπέμπωντα: προς συμπληρωματικήν έςέταιιν εις τήν 
οίκειαν Άνωτάτην Σχολήν έ/εϊνοι εκ τών πτυχιούχων Α.Το.1. 
τής αλλοδαπής, τών όποιων τό πτυχιον, κατά τήν κ.ρισ:ν τού 
Συμόουλίου ή τής οικείας Επιτροπής δεν αντιπρόσωπε';:: 
τό αυτό περιεχόμενο·/ γνώσεων προς τό χορηγούμενου ύπό τή; 
«ν δΕλλάδι αντιστοίχου ή συγγενέστερα; Σχολής. Μετ’ επι
τυχή έπετασιν το» ένδ'αρερομένο», χωρει ή άναγνώρνσις τού 
τίτλου σπουδών αυτών, κατά τά οριζόμενα εν παραγράφω 11 
τού παρόντος άρ·3ρου.|Είς περίπτωσιν, κα-ύ’ ήν δεν είναι 2υ-, 
νατή ή ά/αγνώρισις τής ιαοτιμίας πτυχίομ έ^ένΪΓτρερ'όίιενος' 
παραπέμπεται πρός κατάταπιν εις έτος τι σπουδών τού οικείου' 
Α.Ε.Ι., παρ’ ω ούτος δά/αται νά λάίη πτυχίο*/ κατά τάς 
γπ/ι-κώς ίσχυούσας περί ροιτήσεως καί έπετάσεως διατάζεις 
εις τό οίκ.είον Λ.Ε.Ι.

11. Διά πράξτω; τού Προέδρου τού Δ.Σ.. έκ.δδομένης 
μετ’ άπόρασιν τού Δ.Σ. καί κατόπιν γνώμης τής οικείας 
Επιτροπής, αναγνωρίζεται, κατά περίπτωσιν. ό έκ.άστοτε ύπο- 
έαλλόμενος σίσλο; σπουδών.

5 2. Δια κοινών άποράσεων τών Ύπευργών Έάνικής Παι
δείας καί θρησκευμάτων καί Οίκονετιικών κ.ούίοσίζετσ: το 
ώδος ηής κατά συνεδρία·/ άποζταιώσεως τών μελών τού Διβ:- 
κητικού Συμόουλίου.

rApipa/ i.

I*. Κι; τούς τακτττκοΰς υπαλλήλους τής ’Λτοστολική; Δια- 
νΐ'//ίας τής Ήν.νυλητίας τής Έ/.λάδος κα: τού Όργανιηεοΰ 
Ι'·/2άσεως Διδσκτινώκ/ Πιόλίι-ν/ 7.:ιί τά μέλη τών «Ϊ7.',γ:ν·ε*.ών 

4/τών, παρέχεται υπό τού Δημοσίου υγειονομική πεσΗ/αλψ'.ς, 
ό; προύπονίσεις κα: τις.’ <·ΰς όρους πιρέχετα: εις τούς 

Τ?ν.τ:·/Λ·;ς ϋπα/.λήλ'.υ; τ'.ΰ Λημνσίοώ καί τά ρ:/ η τών οικο- 
Jt/tulr/ τον/, ερζρμοζαμινων το» σχετικών διατάςεοιν >ο^1 
«πι τών ·1γ λέγω προσώπου*/. Ή προϋπηρεσία τών ά*/ωτερο> «V;* 

Ν.Π.Δ.Δ. ιΐς τα όπεία υπηρετούν, άνβγνωρίζεται ώς 
“οιαϋτη τσκτΐ7Λύ δημόσιόν υπαλλήλου διά τήν χορήγησιν 
^Αρρωτοχών αδειών καί τήν παροχήν 'Γγειονομικής σχρι- 
ναλψιως κατά χερίπτωπι»..

. Η ανωτέρω Ί γειονομιχή περί3αλψις παρέχεται χα) 
τ«ώς βννταξιοδοτη·3ησομε-υους τακτικούς υπαλλήλους τών 

Γ|»τέρ** Όργανιτμών, ώς καί είς τά μέλη τών οικογενειών

3.

' · · · » *» μ ,κ . ....· *

2. Τό Δ.Σ. συγκροτεί, δ:’ άποράσεώς του τριεελείς Έπι- 
τροπάς Κρίσεως Τίτλων Σπουδών, iv. τών είς ττ// προηγου- 
μένην παράγραςν/ κ.αάηγητών, αϊ όποια: έπιλαυ-ίά/ονται τής 
έΐετάσιοις τών ύποίαλλγιενων τίτλων καί διατυπώνουν γνώ
μην, κατά περίπτωσι/. περί τού όμοτα-/·ούς τής Σχολή; κ.αι 
τής ισοτιμίας τού τίτλου. Διά τής χυτής άποοάσεως ορί
ζονται ισάρι-ύμα άναπληρωματικ.ά μέλη τών εν λόγ·ω ’Επι
τροπών.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ- ΑΡΙΘ. 513/1976
Περί τροποποιησεως και συμπληρώσεως της «περί του Οργανισμού 
Σχολικών Κτιρίων» νομοθεσίας.

Άρ-Spov if.,

3. Σχολικά κτίρια άνεγ»ρ$έντα, ή άνεγειρόμενα έπί γηπέδων 
εεριελόόντων τώ Οργχ/ ισμώ καό’ οίονϊήποτε τρόπον, μεταόι-



-92-
Άρθρον 2.δάζονται μετά τών γηπέδων. ovju έ-έρου, εις τά otj.it2 Σχολικά 

Trivia συντυασμένων σχετικών διοικητικών πρωτοκόλλων 
παραλαίής. Τά πρωτόκολλα ταϋτα *ivai οριστικά xa'i απο
τελούν νομίμους τίτλους μεταγριπτέους.

ΝΟΜΟΣ ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 349/1976
ΙΙερί διοικήσεως του Πανελληνίου ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστρια; 

Τήνου.

Άρθρον 2.

J. Τό Ίδρυμα τούτο διοικείται ύπό όπταμελούς διοικούσε,ς 
Επιτροπής. τής όποιας Πρόεδρος είναι ό επιχώριος Μητρο
πολίτης τα λοιπά σέ όσ μέλη είναι αιρετά. Τον Πρόεδρον 
έλλείποντα. άπόντα ή κωλυόμενου ανααληροΐ ασκών άπάσας 
τας ίρμοδιέτητ ας αύτοΰ. ό Αντιπρόεδρος, τούτου it έλλοί- 
ποντος. άπόιτος ή κωλυόμενου ό Γενικός Γραμματεύς. Ή 
Δ.Ε. συγκαλείται όποχρεωτιχώς τή αιτήσει τών 2/3 τών αι
ρετών μελών αυτής.

2. Τά αιρετά, ώς καί τεσσαρσ αναπληρωματικά μέλη, 
είναι "Ελληνες πολίτα: Τήνιοι. Χριστιανοί Όρθόδοφ&ι καί 
κάτοικοι* τής νήσου Ίήνοο. εκλέγονται :έ ύπό σώματος εκλε
κτόρων.

3. Τί σώμα τών εκλεκτόρων συγκροτείται εκ τών κάτωθι:

a. Τοϋ Δημάρχου καί τών τακτικών μελών τοϋ Δημοτικού 
Συμδουλιου τοϋ Δήμου Τήνου.

β. Τών Προέδρων τών Κοινοτήτων τή; νήσου Τήνου.
γ· Τών έ—ά τερώτων μελών τού Διοικητικού Χυμόουλίου 

τής έν Αθήνα·.; ’Αδελφότητος τών Τηνίων.

•ί. Άπαντα τά μέλη τοϋ σώματος τών εκλεκτόρων είναι 
άπαραιτήτως Τήνιοι Χριστιανοί 'Ορθόδοξοι, άλλως άντι- 
ν.ζυιστανται κατα τήν νόμιμόν τάΞιν τών αναπληρωτών των. 
έρ' όσον υπάρχουν. Οί εκλέκτορες δέν επιτρέπεται νά είναι καί 
εκλόγιμοι.

ΝΟΜΟΣ ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 37/1975
Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών 
τινων αφορωσών εις τας εισιτηρίου; εξετάσεις, διά τας Ανωτάτας και 
Ανωτέρας Σχολάς.

Άρθρον 2.

1. Τό άρθρον 8 τού ΝΆ. 237/1909 κα-ραργείται.
2. ϋί κεπά τή» έναρςιν τής ισχύος τού τυχόντος itartt- 

κΛ/ν,ες ή διαπεκεσαντες υχότροο<*ι δυνάμει τοϋ κοτταργουμέ-
άρθρο*. 8 του X —λ. 237/1 9G9 ύκοχρεούντα» νά ΰαηρετι- 

<ΓΟυν iri τριετίαν εις Σχολεία τής Δημοσίας Μέσης ‘Ελυσαι- 
ίεύσειμς «ροημεάμενοι τών λουπών υποψηφίων πρός δκ^ισμόν, 
βί ϋ *ξ αύτών διδάκτορες διλυαντα; νά όχηρετήσα*· και εί; 
ΰεσεις 6οπχϋηττκο. ό ιόχχτικεκ, προσωπικού τών Άνωσάτων 
Εευααιόεσταυών Ιδρυμάτων. Όσοι εκ τών ώς άνω υποτρόφων 

δι’ οίονδήτοτε λόγον δέν εκπληρώσουν τάς ύχσχρεώσεις των, 
οκοχρεούνται, όχως έτιστρέψικεν τό τοσόν τής όχοτροφίας, με- 

του Ιδρύματος Κρατικών Τποτροβιών.

Δι’ άπτοφάσκως τών Τπουργών IΨθνικής Π αιδοία; κ.αι 
Θρησκευμάτων καί Οιχείκακικών ρυθμίζονται αί λεττςμέσεισ: 
έφαρμσγής τοϋ παρόντος.

3. Έπιτρέπετζ: ή έγγραφή εις Άνωτάτα.; Σχολάς ανευ 
εισιτηρίων εξετάσεων εις τυολους ή κωιαλάύχυς. ίατρικω; 
ίείαιουμένης τής αοδήσεως των.

i. Ή περίπτωσις γ’ τού άρθρου 2 τοϋ Ν’-Σ. Ι39/Ι:)7-ί 
κα-.τργείται ατό τοϋ άκαδτφκεικοϋ έτους 1117Σ>—7C.

ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 1339 
τπς 19/23 ΜεΛου 1973 (ΦΕΚ A 112)

11ε-. συσ.άσεως οργανικών δέσεων διακόνων παρά τη Ιερά Αρχιεπι
σκοπή Κρήτης και ταις Ιεραις Μητροπόλεσι Κρήτης και Λωδεκανή- 
σου.

«2. Παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή και ταις Ιεραις Μητροπόλεσι 
Κρήτης επιτρέπεται ο διορισμός, εντός του υπό της παρ. 1 του παρόν
τος προβλεπομένου αριθμού οργανικών θέσεων διακόνων, διά τινα 
των Ναών αυτών και προσφοράν ιδίας υπηρεσίας παρά τω οικείω 
Αρχιερεί αγάμου διακόνου ανεξαρτήτως προσόντων, μισθοδοτούμε
νου παρά του Δημοσίου κατά τα εν αρθρ. 3 του παρόντος οριςόμενα. 
Οι εκ τούτων μη κεκτημένοι τα εν τοις εδαφ. α - γ της παρ. 2 του άρ
θρου 3 προβλεπόμενα τυπικά προσόντα κατατάσσονται εις την Λ' μι- 
σθολογικήν κατηγορίαν».

Η παρ. 2 προσετέθη διά του αρθρ. 4 Νομ. 673/1977 (χαταστ. α- 
ριθ. 3).

ΝΟΜΟΣ ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 349
της 10/19 Ιουν. 1976 (ΦΕΚ Α' 149)

Περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστριας
Τήνου.

Άρθρον 2.

3. Το σώμα των εκλεκτόρων συγκροτείται εκ των κάτωθι:
οι. Του Δημάρχου και των τακτικών μεκών του Δημοτικού Συμ

βουλίου του Δήμου Τήνου.
β. Των Προέδρων των Κοινοτήτων της νήσου Τήνου.
γ. Των επτά πρώτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εν 

Αθήναις Αδελφότητος των Τηνίων.
4. Απαντα τα μέλη του σώματος των εκλεκτόρων είναι απεριορί

στους Τήνιοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, άλλως αντικα&στανται κατά την 
νόμιμον τάξιν των αναπληρωτών των. εφ' όσον υπάρχουν. Ο: εκλέ
κτορες δεν επιτρέπεται να είναι και εκλόγιμοι.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 154/1973

Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατά- 
ξεών τινων του Ν.Δ. 695/1970 περί εκπαιδεύσεως ελληνοπαίδων 
εξωτερικού.

Άρθρον 10.

Διά τήν άντιμετώπισιν τών έξόόων λειτουργίας πασης ρύ
σεως τών 'Ελληνικών σχελείων τής αλλοδαπής ϊυνανται να 
κατα£άλλωνται επιχορηγήσεις οριζόμενοι δι’ αποφάσεων τοϋ 
'Τπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. At επι
χορηγήσεις αύται καταέάλλονται εις τοπικόν νόμισμα εις τήν 
Σχολικήν ’Εφορείαν, ελλείψει οε τοιαύτης εις τριμελείς εφο
ρευτικός 'Επίτροπος εξ ήμεϊαπών ή ομογενών, οριζόμενων 
δι’ αποφάσεων τοϋ 'Τπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων ή τής κατά τόπον 'Ελληνικής Προξενικής ή Δι
πλωματικής Αρχής, ών μετέχει άπαραιτήτως ώς τρίτον μέ
λος έ έκάστοτε ασκών καθήκοντα Διευθυντοϋ ή 'Τποσιευθυν- 
τοϋ δημόσιος ή κοινοτικές ’Εκπαιδευτικός λειτουργός.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 65/1973

Περί των δαπανών χινήαεω; των τακτικών πολίτικων δημοσίων 
Υπαλλήλων.

Λατιάναι χινήσ^ως λόγω αποττιασεο^. 

"Άρθρον 19.

* ^ * * ' * · . ... .
Ui ως σ.νει ϋπά/Χηλοι ώποσπώμονοι εις ύπηρεε;ί>4 

έδρευούσας εντός τής περιφέρειας τής τέως Διοικήσεως 
Π ρωτευούσης, τ7,ς πόλεως Θεσσαλονίκης, καί έκ τής περτ 
φερείας τοϋ Νομού εις τήν έδραν^'τής Νομαρχίας δεν δι
καιούνται τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ήμ^' 
ρησίας έκτος έδρας άποζημιώσεως.

■ * · » « - » · .1..



— 93 —

N/A- 237. Πιρι εισιτηρίων ΐΐετάσει·»» ϊια τάς άνωτάτας 
καί ανώτερα; r/θΛ,ας.

(ΦΕΚ 133 τ. Α/10.7.1969)

^ ^ ^ «. » · * ~ ~ ·

Άρ&ρθν ξ.

Τ'χοτρορίαι.

1. Ό ϊιά τή; -υπό τον Νομν3:τ:κεν Διατάγματος 4)84' 
:%1 <'Xlpi κυρωτεο»; τής £>—’ αρι·3. 95)1961 χρά-ςεοις τοΰ 
Υπουργικού Συμίευλίου. ~-Ρ'· τον τρόπου κα·3οσυμ;ϋ τον ά- 

i>;ιού εΐσαχ-ίέων φο-.τητών εις άχαντα τά ανώτατα Έκχχι- 
όευτικά Ιδρύματα». προίλεχομένης υπουργικής άποράσεως, 
ΐ7·5ερ:ξόμενος κατ’ έτος άριύμός εισακτέων άνωτάτας
r/ρλχ;. ϊύναται vj χεριλχμίάνη χεχωρισμένως καί άρι-3μόν 
ι-τακτέων, εις τούς όποιους χορηγούνται ύπό τον Ίόρΰμ.χτος 
Κρατικών Τχοτίο^'-ών ί ϋ:κα! όχοτροσίαι ί χσυνευσαι τον 
τρχτι/.όν πρσΰχολογιαμόν.

2. Λ: Χ2τά τήν χροηγωμένην χαράγραρον utotpceiai χορη
γούνται εις έγγεαρομένονς εις ώρισμένας έχ των Π ανεχι- 
ττημιε.κων σχολών, των όποιων τό πτυχίο/ άποτιλεί προσόν 
•αερισμόν εκπαιδευτικών λειτουργών τής δημοσίας Μέσης 
Έκχαισεύσεο»;, r.x-S όλην τήν οιάρκχιχν τής χζ/ονιχής ροι- 
ήσεως των, ερ όοον οντοι πρό τής διενεργειας των είσιτη- 
:·.ΐ)ν επιτάσεων :τ.».ώσονν έγγραφοι; ότι αποδέχονται νά όπη- 
πτήσουν όχι οχταετίαν τήν δημοσίαν Μέσην Ίύκχιιοευσιν.

3. 1ύγ2ρμοζομένων των διατάξεων τον άρύρον 3 τον πχ- 
:όντος ή επιλογή τών εισακτέων ύποτρόρων ένεσγεϊτχι μέχρι 
r/μπληρώσεως τοϋ διά τήν κχτηγσρίχν τχΰτην χρ:·5μοΰ είσ- 
ιχτεων χεχωρισμένως τών λοιπών όποψηρίων 3ιά τάς αότάς 
χολας ή τμήμζτα. διά δέ τήν έγγρχρήν τών εισσγομένων ώς 
ποτρορων χχ! τήν χορήγησιν χαί συνέχισιν τής υποτροφίας 
ισχρ-μόξονται άναλόγως αί άρορώσαί εις τον διοριτμόν δη- 
βϊτων ύχχ/,λήλων διατάξεις.

4. JI χορήγησις τών χατά τάς παραγράφους 1 χα! 2 τον 
τροντος άρ·5ρον ύποτροριών SuvaTat, it’ αποφάσεων τοΰ !Τ- 
τνργον Έΰνι/.ής Π αιδοία; xa! θρησκευμάτων δημοσιεύομε* 
ίν διά τής Κρημερίεος τής Κυόερνήσεως, νά 'ίπεκ.τείνεται 
ν: εις ήδη εγγεγραμμένους ρ)θε-ττ;·Τ2ές. έρ’ όσον οντοι ύχο- 
ελουν εις τήν οικείαν σχολήν τήν ντο τής χχρμγράρον 2 
ά παρόντος άρ·3ρον χροϊλεχομένην ϊήλωτιν, Χ2·3ερι2τμίντ)ς 
Γ· τής ^ιαρχείζς τής νχοχρεωτιχής ύτηρετιας τι·>·» εις τήν 
•τμοζίζν Μέσην Έχζζίί·ενΐ!ν.

ο. Α! -σχολά! ή τμήματτ σχολών εις ροιττ,τάς τενν έχοίων 
■ίτ.Τ°ά·'Τ2ί οί ντό τον χτρόντος άρ-Spov χροίλεχόμεναι είϊι- 
ι: νχετρορίζι. τό χοχόν τής χσρεχομενης εις ίχβττον νχο- 
χρΐ2ς. οί όροι xat οί χρονχοώέοιις χορηχήσεως xa! τυν- 
τιεως χαροχής τχντης μέχρι χέροτος τών σχουίών, at χυ- 
»::·.ς εχι τών ούετονντων τάς έχ τής -νχοτίορίας άνμλη- 
κισχς υχςχρεωσείς αυτών, οιτινες έν ζάττ] χεριχτώσει-ίέν 
>χ/Τ2: νά 2;opicv»ovv ΐ,ίς irpiostav νίέσίν ή τοιτνττ,ν Ν.Π.
-3· ή Ορχον.σμοϋ χο·.νής ώρελείχς χχί ύχοχρεο3-/Τ2: εις τήν 
"τροοήν τών ίτχχνών τής ύχοτρορίας, τά τον τρόχον έχ-· 
υ,ρωιεως των ώς είνω ύχοχρεώσεοιν, ώς xa! χάττ Χτχτο- 
τ*:ζ έρΣρμογής τον χαρόντος άρύρου. χοΌορίζοντβ·. it’ άχο- 
•τεων τον Ί χονργον Έίνιχής Π χιίείζς χχ! βρτ,Γχευμίτων 

ετμοσκνομένων ίιά τής Έρτϊεερί'ϊος τής Ιίνίιρνήσεως χχ! 
ζ-χτισχυουσών χάτης άντιύέτον ί12τεϊξεο>ς.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 627/1968

Άρύρον 2.

Σχοχός.

1. Σχοχός τοΰ ’Οργανισμόν είναι ή, όάχει εχχονονμενοτ 
ΰχό τοΰ Τχουργείον 'Ετ3νιχής ΙΙα-.ίείας χχ! βρησχεναάτων 
χρογράμμχτος, μελέττ,. χατασχενή χα! έξοχλ:σμός χτιρίων 
χρός άσχιμπν τής ίημΛχίχς έχχχεόενχιως, χάσης όχΰΐ'-'-ο; 
χλήν τής άνωτάτης.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ un' αριθ. 3997/1959

Περί σχολής Νηπιαγωγών χαι άλλων τινων διατάξεων 
Άρθρον 15.

(όπως αντιχαταστάόηχε απο το αρ&ρο 15 του Ν. 1286/1982).

Σειρά ϊιορισμοΰ στρχτεν-ίέντων -/.ατά τή ςείτητή τινς.

Τό άρύρο 15 τον Ν. 8097/1959 «χερ! Σχολής Νηχιχγω-
γών χχ! άλλων τινών -οιχτχχεωνιι χντιχχ-δίστχτχι ώς έήής : 

«Ή σειρά ϊιορισμοΰ έν.χχιϊεντιχών λειτουργών χον ίιέχο- 
·<1/σν τή ρ'••"ήση "ενς στις οί/.είες σχολές λόγω στρχτινσής 
τους χρίν y.x-μονν ίναρςη τών χτνχιχχών τον; έ-:τχ:εων. ν.χ- 
■δορίζετχι χχτχ τόσχ έτη ένωρίτερχ χχό τό έτος άχοτοίτη- 
σής τονς, όσα τχ έτη χοό ύχηρέτησαν στις τάςεις τον στρχ- 
τευμχτος, μέ τήν χροϋχένχιση ότι ύχέόχλχν ή Οχ νχοίχλονν 
αίτηση διορισμόν εντός έτονς άχό τήν άχοροίτητή τονςι·.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 952/1937

Περί ιδρύσεως οργανισμού χρος έχδοσιν σχολιχών χλπ. μιβλιων.

Άρθρον 2.
Σχοχός τοΰ Ο. 1·:. Σ. 1). tWx::

1) ΊΙ έχόοσι; χχ! όιχΟεσις τών χχτχ τάς οιχτάςεις τ'·ν 
χαρόντος έγν.:ινομένων ίιόχχτιχών χχ: 'οοηΟητιχών ριόλιων.

21 ΊΙ ε/.οοι·.; χα: ο:χΟ:τις {Ιιόλίων χρησίμων :·.ά τάς μα- 
Οητι/.άτ. σχολιχάς χχ! λαϊκά; ,ν.όλιοΟήκχς.

3) Ί! ϊχόοσι; χα! ::άΟϊΐ>.; τών /.ατά τάς 11 ανεχιστημια- 
/.ά; χχρασότεις τών οικείων καθηγητών χρήσιμο»/ οια τονς 
ροιτητάς |ό:ίλ:ο>ν.

•4) Ίί έχόοσι; χα! otxOiTi; συγγραμμάτων τών Καθηγη
τών τών 11 χ/ϊχιστημιων ν./.χ. Άνωτατων Σχολών ατυ.οιοθ- 
μίνων 2ίί χοτοττον μέχρι 2D ο)ο έχ! τής τιμής τών χο»λου- 
μίνων ‘ιόλιων.

5) Ί! ε/.όντις χα! ?ιάΟ:σ:; όντΰχων οί/.όνων χα! 'Οιόλίοιν 
συντεινόντων εις τήν καθόλου ηθικήν χχ! χνευμχτι/.ην χνα- 
χτυςιν τον Λαόν.

β) Ή έκόοσι; χρησίμων εις τήν 'Κ/./.λησίαν βιολιών υχο- 
οειχνυομένων ύχο τής Ίεράς Συνόόου.

7) ΊΙ προμήθεια καί κατανομή ε!ς τά χχντος εΐϊονς σχο
λεία χα! τά; :/.χαιό:υτΐ7.ά; έν γίνει άρχχς τών άχχιτονμε-

νων έχοχτ’/ών μίτων ίιοισχαλίας, έχίχλων χα! σχεοών. (:ι- 
ίαχτιχ" ν οργάνων, χινημ.ατογ:αρι/.ών μηχανημάτων, θρα
νίων ίιαρόρων υλικών κ.λ.χ.) .

Αριθ. Ε2/2215/1984 (ΦΕΚ 368 τ.Β)

Διορισμός και τοποθέτηση διδακτικού προσωπικού μέσης 
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Περί Οργανισμού Σχολιχών Κτιρίων χαι συστάσιως παρα τω Υπουρ
γείο» Εθυωεής Παιδείας και θρησκευμάτων Λιευθύνσεως Προγραμ
ματισμού και Ερευνών.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις τ α) των άρθρων 13,14 και 16 -του Ν. 
576/77, β) των άρθρων 11 παο. 2 και 13 του Ν. 1351/83
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K*t γ) ττ>υ Π.Δ/τος 508/20.12-83 (ΦΕΚ 195), «ποφεσι- 

Άρθρο 1.

Αιτήσεις για διορισμέ.
Καθορίζουμε τον τρόπο σύνταξης, τη _ διαδικασία κατάρ

τισης των πινάκων διοριστέων επετηρίδων των Κλάδων 
1,2,4 (ειδικότητας μόνο Γερμανικής Φιλολογίας) 5.7,8 και 
9 του Ν.576/1977 της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, ως εξής :

1. Οι διορισμοί σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού 
των κλάδων 1,2,4 (ειδικότητας μόνο Γερμανικής Φιλολο
γίας ) 5,7,8 και 9 της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, των άρθρων 13 και 14 του Ν. 576/77, γίνονται 
με αποβάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη
σκευμάτων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

2. Όσοι έχουν τα προσόντα διορισμού για τις θέσεις των 
παραπάνω Κλάδων και επιθυμούν να διοριστούν σε δημόσια 
σχολεία της μέσης τεχνικής και επαγγελματική; εκπαί
δευσης υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες δια 
τάξεις δικαιυλογητικά διορισμού στη διεύθυνση ή το γρα
φείο μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευση; -ου 
τόπου κατοικία; τους.

3. Οι υποψήφιοι για διορισμό που το πτυχίο του; περι
λαμβάνει δύο ειδικότητες και τους παρέχει τη δυνατότητα 
διορισμού σε θέσει; και των δύο ειδικοτήτων, υποχρεούνται 
να δηλώσουν κατά την υποβολή τη; αίτησής τους για διο
ρισμό εττη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση την 
ειδικότητα που προτιμούν για να γραφούν, στους πί\τ".τς 
διοριστέων (Επετηρίδες) της ειδικότητάς τους. Η δήλωση 
αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί ή τροποποιηθεί παρά μόνο 
με την υποβολή νέας αίτησης διορισμού, από την ημερο
μηνία υποβολής της οποίας καθορίζεται νέα σειρά διορι
σμού τους.

Αντίγραφα των αιτήσεων φυλάσσονται στο αρχείο των 
διευθύνσεων και γραφείων μέσης τεχνικής και επαγγελματι
κής εκπαίδευσης.

Οι Προϊστάμενοι των παραπάνω Διευθύνσεων ή Γραφείων 
εκπ/σης με ευθύνη τους θα ελέγχουν το νομότυπο και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών και ιδιαίτερα τις βεβαιώ
σεις πείρας, και θα τα στέλνουν στην αρμόδια τ,ρεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ/νση 
Προσωπικού Τ.Ε.Σ. τμήμα Τ') ως εξής:

Όσα δικαιυλογητικά θα υποβάλονται στο χρονικό διάστη
μα από 1 μέχρι 15 κάθε μήνα Οα στέλνονται στις 16 του 
ίδιου μήνα και όσα θα υποβάλονται από 16 μέχρι 31 θα στέλ
νονται στη 1η του επόμενου μήνα.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

4. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές αινήσεις υποψηφίων που 
δεν έχουν εκπληρώσει ακόμα τις στρατιωτικές τους υποχρεώ
σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές. Οι υποψήφιοι 
της περίπτωσης αυτής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν 
στο Υπουργείο μέσα σε ένα (1) έπος από την εκπλήρωση 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή 
τους απ’ αυτές με συμπληρωματική αίτηση το σχετικό 
πιστοποιητικό Στρατολογίας.
.. 5. Οι υποψήφιοι για διορισμό έχουν δικαίωμα να δηλώ
σουν στην αίτησή τους μέχρι 15 το πολύ Νομούς ή Νομαρ
χιακά Διαμερίσματα που επιθυμούν να διορισμού με σειρά 
προτίμησης και τους λόγου; κριτήρια του άρθρου 4 αυτή; 
της απόφαση; που συνηγορούν για την τοποθέτησή του; 
στις προτιμήσεις του; αυτές.

6. Επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωματικής αίτησης 
στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εθνικής ΙΙαιδείαε 
και θρησκευμάτων (Δ/νση προσωπικού Τ.Ε.Σ. - τμήμα Γ' ) 
μέχρι σαράντα (40) τουλάχιστον μέρες πριν από το διορι
σμό των ενδιαφερομένων στις πεοιπτώσειε που μεταώληθούν 
οι λόγοι - κριτήρια για την τοποθέτησή τους σε Λοαού ή 
Νομαρχιακά Διαμερίσματα, Στις πεοιπτώσειε αυτεε δικαιο

λογείται η αλλαγή της αρχικής σειράς προτιμήσεων τ, και 
αναγραφή νέων, μέχρι όμως δέκα πέντε (15 ) συνολικά.

Άρθρο 2

Πίνακες διοριστέων.

Ι.α) Η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου συντάσσει 
ετήσιους πίνακες διοριστέων (επετηρίδες) για κάθε ημερο
λογιακό έτος των πτυχιούχων που υπέβαλαν αίτηση για 
διορισμό στο έτος αυτό κατά κλ.άδο και ειδικότητα με σειρά 
που προκύπτει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
του υποψήφιου στην αρμόδια διεύθυνση ή γραφείο μέσης 
τεχνικής και επαγγελματική; εκπαίδευσης. Σε περίπτωση 
που την ίδια ημερομηνία έχουν υποβ/.ηθεί περισσότερες από 
μία αιτήσεις τότε η σειρά καθορίζεται από τον αριθμό πρω
τοκόλλου της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Οι πίνακες συντάσσονται έως και το τέλος Φεβρουα- 
ρίου και επικυρώνονται από τον υπουργό Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημε
ρομηνία σύνταξής τους και ισχύουν μέχρι να διορισθούν όλοι 
όσοι είναι γραμμένοι σ’ αυτούς.

γ) Στους πίνακες αυτού; προτάσσονται υποχρεωτικά τα 
παιδιά των θυμάτων και αναπήρων πολ.έμου ω; και αναπήρων 
ειρηνικής περιόδου και μετά τα παιδιά των πολυτέκνων σύμ
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την προστασία τους. 
Η σειρά μεταξύ των προτασσόμενων καθορίζεται σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα σε αυτή την παράγραφο.

δ) Οι υποψήφιοι που έχουν προταθεί στους πίνακες ως 
παιδιά πο/.υτέκνων αν κατά το χρόνο του διορισμού του; 
έχουν χάσει την ιδιότητα αυτή μεταφέρονται σε σειρά ανά
λογη τη; ημερομηνίας υποβολής '.-η; αίτησης για διορισμό 
τους.

2.α) Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τους συντασσό- 
μενους πίνακες της προηγούμενη* παραγράφου και η σειρά 
αρχαιότητας των διοριζόμενων καθορίζεται στην απόφαση 
διορισμού από το βαθμό του πτυχίου και σε περίπτωση ισο
βαθμία; από τον αριθμό Πρωτοκόλλου της κεντρικής υπη
ρεσίας του υπουργείου.

2. β) Όσοι είναι κάτοχοι ισοτίμων πτυχίων ομοταγού; 
σχολ.ή; της Αλλοδαπής (ισοτιμία) και όταν η βεβαίοιση 
ισοτιμία; δεν αναφέρει βαθμολογία ή χαρακτηρισμό ίποντα; 
στην αρχαιότητα των όιοριζομένων που τα πτυχία του; 
αναφέρουν βαϋμολ.ογία ή χαρακτηρισμό. Σε περίπτωση που 
διορίζονται μαζί περισσότεροι από ένας υποψήφιοι με ισο
τιμία η αρχαιότητα τους προκύπτει από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτηση; διορισμού στη δ/νση ή γραφείο μέση; 
τεχνικής και επαγγελ.ματική; εκπαίδευσης και αν πάλι συμ
πίπτει η ημερομηνία υποβολ.ής, λαμβάνεται υπόψη ο αρι
θμό; προηοκόλλου τη; κεντρική; υπηρεσίας του υπουργείου 
Εθνική; Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Με απόφαση του υπουργού Εθνική; Παιδείας και 
Θρησκευμάτων μπορεί να καταρτίζεται πίνακα; διοριστέων 
με σειρά που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο 1 αυτής τη; απόφαετης και πριν από το τέλος του 
έτους στις περιπτώσεις που έχουν εξαντλ.ηθεί οι πίνακες διο- 
ριστέων του προηγούμενου έτους.

4. Με απόφαση του υπουργού Εθνική; Παιδεία; και 
Θρησκευμάτων διορίζονται κάθε φορά τόσοι εκπαιδευτικοί, 
όσες οι ανάγκες των σχολείων και με τη σειρά εγγραφής 
των υπσφηφιων για διορισμό στους πίνακες.

Κανένας δεν διορίζεται από πίνακες νεώτερων ετών, αν 
δεν διοριστούν οι γραμμένοι στους πίνακες των προηγούμε
νων ετών.

5. Κατα τους Οΐ'·ρισμαυς παραλειπονται μόνο όσοι δεν 
έχουν υποβάλει πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιω
τικών τους υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής τους απ' 
αυτές,

6. Ο; παραλειφθεντεε από τους διορισμούς υποψήφιοι 
της προηγούμενης παραγράφου εφοσον υποέαλλουν το σχε-
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τιειο εκστοΗοιητ.χό στρχτολογίαε μέσα σ: cm (i) ctoc απο 
την αποστράτευσή τους η τη νόμιμη απαλλαγηη τους ot—c 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. προτάσσονται κζτχ. 
τους επομένους διορισμούς και κατα την σειρά του Είχαν 
στον αρχικό πίνακα για διορισμό.

Αν όμως παραλείπουν να υποβάλουν το πιστοποιητικό 
αυτό μέσα στην παραπάνω προθεσμία διαγράφονται οριστικά 
από τους πίνακες και έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με νέα 
αίτησή τους την εγγραφή τους σε νέους πίνακες και σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της απόφασης αυτής.

/· Οι υποψήφιοι που ύεν επιθυμούν να διορισΰούν μετά 
την εγγραφή τους σε πίνακες διοριστέων, υποβάλλουν στην 
αρμόδια Λ/νση του υπουργείου Εθνικής Ιίαιδείας και θρη
σκευμάτων σχετική αίτηση διαγραφής τους από τους πίνακες 
σαράντα (40) τουλάχιστον μέρες πριν από το διορισμό τους. 
Η υπηρεσία υποχρεώνεται στην περίπτωση αυτή να επιστρέ
φει τα δικαιολογητικά της προηγούμενης αίτησης.

8. Οι διαγραφέντες από τους πίνακες υποψήφιοι έχουν 
δικαίωμα υποβολής νέας αρχικής αίτησης για διορισμό σύμ- 
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

9. Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διορισμό σε 
θέσεις εκπ/κού προσωπικού υποψήφιοι των κλάδων 1,2,5,
/ και 8 όσοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
στις δ/νσεις ή γραφεία μέσης τεχνικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, έχουν συμπληρώσει το 40 έτος της ηλικίας 
τους. Ιΐροκειμένου για τον κλάδο 4 (ειδικότητας μόνο Γερ
μανικής Φιλολογίας) και κλάδο 9 ορίζεται ως ανώτατο όριο 
ημικίας διορισμού το προβλεπόμενο από τις γενικές διατά
ξεις του υπαλληλικού κώδικα. Το ανώτατο όριο ηλικίας 
διορισμού σε θέσεις όλων των κλάδων ανέρχεται κατ’ εξαί
ρεση στο 50ο έτος για αυτούς που έχουν δέκα χρόνια του- 
λαχιστον προϋπηρεσία από την κτήση του τυπικού προσόντος 
διορισμού (πτυχίου) στο δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή σε οργανι
σμούς κοινής ωφελείας ή σε ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής 
ή της Κυπριακής δημοκρατίας ή σε ιδιωτικές τεχνικές ή 
επαγγελματικές σχολές.

10. Η πείρα που απαιτείται για τους παραπάνω κλάδους 
ως προσόν διορισμού πρέπει ν’ αποδεικνύεται : α) με βε- 
,-αιΐυση του εργοδότη θεωρημένη από τον αντίστοιχο ασφαλι
στικό φορέα ή επιθεώρηση εργασίας. Σε περίπτωση αδυνα
μίας προσκόμισης βεβαίωσης του εργοδότη, η πείρα αποδει- 
κνυεται μόνο με βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φο- 
ΡΜ ή επιθεώρηση εργασίας, β) με βεβαίωση της υπηρεσίας 
εφοσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος του δημοσίου ή Ν.Π.
—-Δ. ή δημόσιου οργανισμού (ΟΣΕ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ 
κ/.π) ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλης υπηρε
σίας που ελέγχεται από το κράτος, γ) με βεβαίωση του 
υπουργείου εργασίας ότι ο υποψήφιος είναι γραμμένος στις 
μισθοδοττκές καταστάσεις εφόσον η απασχόληση γίνεται 
σε επιχείρηση συγγενικού προσώπου που δεν δικαιολογεί 
ασ?άλιση, δ) με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα συνοδευό- 
μενη από αντίστοιχη οικονομικής εφορίας στην οποία να 
φαίνεται ότι ο φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα που προέρ
χεται από την άσκηση του συγκεκριμένου ελεύθερου επαγγέλ
ματος, για τις περί—ώσεις που ο υποψήφιος είναι ελεύθερος 
επαγγελματίας και ε) με βεβαίωση του αρμόδιου διοικητή 
~ης μονάδας ότι ο υποψήφιος κα γχ τη οτραπωτική του 
θητεία απασχολήθηκε σε ανάλμγη με την ειδικότητα του 
~τυχίου του εργασία.

Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με την 
αίτηση διορισμού. Αιτήσεις για διορισμό χοιρίς υποβολή της 
t-εβαίωσης αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη.

11. Η εγγραφή υποψηφίοιν για διορισμό στους πίνακε1· 
διοριστέων (επετηρίδες) δεν επιτρέπεται εφόσον οι υποψή- 
φιοι, δεν έχουν τα πλήρη προσόντα που προβλέπονται από 
“ο άρθρο 14 του 8L576/1977.

12. Οσοι διορίζονται και οεν αποδέχονται τον διορισμό 
ό —^ραινουνται μέσα σε cjcl χρόνο από την ημερομηνία δη
μοσίευσης της απόφασης διορισμού τους δεν έγουν όικαίωαα

να υ—ο5άλουν νέα αίτηση διορισιιου αν δεν περασουν δύο 
νλοκλτσρα χρόνια one ττιν ημερομηνία δημοσίευσης της από
φασης διορισμού ή αποδοχής της παραίτησης αντίστοιχα.

Αιτήσεις που υποβάλλονται κατα παραβαση του ορού αυ
τού δεν λαμβάνονται υπόψη .

Άρθρο 3. *

Τοποθέτηση νεοδιοριζομένων.

1. Το Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΚΕΤΕ διορίζεται 
στις δ/νσεις και τα γραφεία και διατίθενται στα ΚΕΤΕ με 
απόφαση νων προϊσταμένων αυτών ύστερα από γνωμοδό
τηση του περιφερειακού συμβουλίου τεχνικής και επαγγελ
ματικής εκπαίδευσης (Γ1ΣΤΕΕ), σε αριθμό ανάλογο των 
αναγκών των σχολείων και σύμφωνα με τα κριτήρια του 
άρθρου 4 της απόφασης αυτής.

2. Μετά τη συμπλήρωση ενός σχολικού έεους δοκιμα
στικής υπηρεσίας ο προϊστάμενος της διεύθυνσης ή του γρα
φείου εκπ/σης μετά από απόφαση του ΠΣΤΕΕ δίνει οργα
νική θέση σε συγκεκριμένο ΚΕΤΕ ή μεμονωμένη σχολική 
μονάδα στους παραπάνω διοριζόμενους.

3. Η πονοθέτηση νεοόιοριζόμενων γίνεται σε κενές θέ
σεις σχολείων της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκ
παίδευσης των νομών και νομαρχιακών διαμερισμάτων.

4. Δεν ,επιτρεΠΒται η τοποθέτηση διοριζόμενων στα σχο
λεία των νομών Αττικής και Θεσ/νίκης. Κατ’ εξαίρεση και 
εφόσον οι κενές θέσεις των σχο/χίων αυτών δεν μπορούν να 
πληρωθούν με. μετάθεση εκπαιδευτικών όταν δεν υπάρχουν 
αιτήσεις ενδιαφερομένων επιτρέπεται η τοποθέτησή τους σε 
σχολεία του νομού Αττικής και Θεσ/νίκης, που βρίσκονται 
εκτός των περιφερειών τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης για 
την Αθήνα και τέως Δήμου Θεσ/νίκης.

Άρθρο 4.
Κριτήρια για την τοποθέτηση.

1. Η τοποθέτηση των διοριζόμενων εκπαιδευτικών της 
μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης γίνεται 
με · να παρακάτω κριτήρια :

α) Ο ί ιι ρ.ζόμενος που ο ή η ουζυγός του εργάζεται μόνιμα 
στο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα που ζητά τοποθέτηση, 
παίρνει τρεις (3) μονάδες.

Η απόδειξη του τόπου εργασίας και του χρόνου, γίνεται 
με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

I. Αν ο ή η σύζυγος είναι υπάλληλος του δημοσίου ή νπδδ 
ή δημόσιου οργανισμού (ΟΣΕ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ.) 
ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλης υπηρεσίας 
που ελέγχεται από το κράτος, ο τόπος και ο χρονος εργα
σίας του αποδεικνύεται με βεβαίωση της υπηρεσίας του.

II. Αν ο ή η σύζυγος εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση 
ή σε αγροτικές κτηνοτροφικές κλπ. ασχολίες, ο τόπος εργα
σίας του αποδεικνύεται με βεβαίωση του ασφαλιστικού φο
ρέα (ΙΚΛ, ΤΕΒΕ, ΟΓΛ κλπ.). Στη βεβαίωση αυτή πρέπει 
να φαίνεται πως ό ή η σύζυγος εργάζεται στον ίδιο Νομό ή 
νομαρχιακό διαμέρισμα περισσότερο από ένα (1) έτος και 
είναι συνέχεια ασφαλισμένος.

β) Ο διοριζόμενος που είνα: εγγοφιος χωρίς παιδιά παίρ- 
vxt μ·α'(1) μονάδα (ίιαρκούντο; του γάμου), 

γ) 0 διοριζόμενος έγγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος με 
παιδιά στην επιμέλε’ά του ή άγαμος με παιδιά αναγνωρισμένα 
και ασκεί την επιμέλεια, αν έχει ένα (1) παιδί παίρνει δύο 
(2) μονάδες, αν έχει δύο παιδιά τρεις (3) μονάδες, αν έχει 
τρία παιδιά παίρνει τέσσερις (4) μονάδες.

Τα κριτήρια των περιπτώσεων β' και γ' της παραγ-ράφου 
αυτής αποδεικνύοντχι με πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινό
τητας ή με ληξιαρχική πράξη ή δικαστική απόφαση όπου 
απαιτείται και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ισχύσουν 
αθροιστικά οι δύο περιπτώσεις.

Στις περιπτώσεις των διαζευγμένων η επιμεκεια των 
παιδιών αποδεικνύεται με αντίγραφο της σχετικής από
φασης του Δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις των αγαμων με
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παιδώ αναγνωρισμένα, η επιμχλτια των καιΔιών, αποόει- 
κνύεται με αντίγραφο της σχετικής απόβασης το» Δικαστη
ρίου ή με αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή με αντί
γραφο διάταξης τελευταίας βούλησης.

δ) 0 διοριζόμενος που ζητάει τοποθέτηση στο νομό ή 
νομαρχιακό διαμέρισιια σεδήμο ή κοινότητα του οποίου είναι 
δημότης παίρνει τρεις (3) μονάδες. To πρατήριο αυτό της 
εντοπιότητας αποόεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου 
δήμου ή της κοινότητας.

ε) 0 διοριζόμενος που έχει παιδί σπαστικό ή τυφλό ή 
κωφάλαλο ή που πάσχει από πάθηση νεφρών και υποβάλ
λεται σε -αιμοκάθαρση ή που πάσχει από μεσογειακή αναι
μία και υποβάλλεται σε συνεχείς αιμοληψίες ή οποιαδήποτε 
άλλη ασθένεια που χρειάζεται αποδεδειγμένα ειδική θεραπεία 
ή έχει τέσσερα και περισσότερα παιδιά, τοποθετείται κατά 
προτεραιότητα και χωρίς σύγκριση σε νομό ή νομαρχιακό 
διαμέρισμα της προτίμησής του. Η ασθένεια των παιδιών 
αποδεικνύετα·. με πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής ή 
κρατικού νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε το παιδί.

2. Για την τοποθέτηση των διοριζομένων λαμβάνεται 
υπόψη- το σύνολο κριτηρίων του άρθρου αυτού και προτιμά- 
ται εκείνος που συγκεντρώνει μεγαλύτερο άθροισμα μονά
δων με εξαίρεση την περίπτωση ε' της παρ. 1 που η τοπο
θέτησή τους γίνεται χωρίς σύγκριση σε νομούς ή νομαρχιακά 
διαμερίσματα της προτίμησής τους εφόσον υπάρχουν κενές 
θέσεις για συμπλήρωση με διορισμό.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο άθροισμα των μονάδων 
η σύγκριση μεταξύ των ισοβαθμούντων γίνεται με την εςής 
σειρά :

α) Εντοπιότητα
β) Συνυπηρέτηση
γ) Με παιδιά κατά φθίνουσα σειρά
δ) Χωρίς παιδιά
ε) Σειρά εγγραφής στους πίνακες διοριστέων.

4. Αν δύο υποψήφιοι που διορίζονται έχουν λόγους να 
διορισΟούν στον ίδιο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα (σύζυγοι, 
αδέλφια, αρραβωνιασμένοι κλπ.) υποχρεούνται να δηλώσουν 
τούτο στην αρχική ή συμπληρωματική αίτηση. Στην περί
πτωση αυτή αν ο ένας από τους δύο δεν συγκεντρώνει μονά
δες για να τοποθετηθεί στο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα 
που μπορεί να τοποθετηθεί- ο άλλος, τότε υποχρεωτικά το
ποθετούνται και οι δύο σε νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα 
που μπορεί να τοποθετηθεί αυτός που έχει τις λιγότερες μο
νάδες ή άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας.

5. Τα κριτήρια του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη 
εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν και κατά το χρόνο διο
ρισμού των υποψηφίων. Σε περίπτωση μεταβολής των κρι
τηρίων της αρχικής και συμπληρωματικής αίτησης ο. υπο
ψήφιος υποχρεούται με υπεύθυνη δήλωση του να δηλώσει 
πριν σαράντα (40) τουλάχιστον μέρες από τον διορισμό ποια 
από τα κριτήρια αυτά έπαψαν να υπάρχουν.

G. Όταν δεν είναι' δυνατή η τοποθέτηση των διοριζόμε
νων στις προτιμήσεις που έχουν δηλώσει σύμφωνα με τχς 
μονάδες που έχουν, τότε τοποθετούνται υποχρεωτικά σε 
άλλους νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα για κάλυψη 
αναγκών της υπηρεσίας.

Άρθρο 5.
•Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις.

1. Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει αίτηση διορισμού 
και δεν έχουν διορισθεί επειδή δεν έχουν υποβάλει το πιστο
ποιητικό στρατολογίας στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν 
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, υποχρεούνται μέσα σε ένα (ί ) 
έτος από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης να υποβά

λουν το πιστοποιητικό τούτο για να διορισΟούν στους επό
μενους διορισμούς. Στην περίπτωση που δεν υποβάλουν το

πιστοποιητικό τούτο στην παραπάνω προθεσμία θα διαγρά
φονται από τους πίνακες διοοιστέων.

1. Οι υπουργικές αποβάσεις α) αριθ. Φ.422.11 ,'66918 
A-1G3/23.6.77 (ΦΕΚ 677/16ί7.1977 τ.ΒΊ «περί διαδι
κασίας π.νηρώσεως των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
της μέσης τεχνικής και επαν^ελματικής εκπαιδεύσεων και
3) Ε2/4828/24.6.1983 (ΦΕΚ 392,'6.7.83 τ.Β') τρόπος
σύνταξης πινάκων διοριστέων (επετηρίδων) στους κλάδους 
1,2,5 και 8 της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκ
παίδευσης των άρθρων 13 και 14 του ν.576/1977, καταο- 
γούνται από τη δημοσιεύση της απόφασης αυτής.

3. Οι υποψήφιοι για διορισμό των κλάδων που αναφέρον- 
ται σ’ αυτή την απόφαση, έχουν δικαίωμα από 1.1.85 να δη
λώσουν στην αίτησή τους (αρχική ή συμπληρωματική) 
μέχρι 15 το πολύ νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα που 
επιθυμούν να διοριστούν, σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του άρθρου 1 της ίδιας απόφασης. Όσοι για οποιοδήποτε 
λόγο δεν υποβάλλουν τη συμπληρωματική αίτηση σύμφων0.

μ’ αυτή την παράγραφο θα ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις 
της αρχικής αίτησης (4 νομοί) και σε περίπτωση που δεν 
ικανοποιηθεί το αίτημά τους Οα κριθούν για τοποθέτηση 
σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

Αθήνα, 28 Μαίου 1984
C ΥΠΟΪιΊΌΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΥΠ0ΥΓΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Β3/398/1984 (ΦΕΚ 90 Β)

Σίτιση οστητών και σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ECN. ΠΛΆΓΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.Λ. 929; ι t «περί υπαγωγής της αρμοδιότητας 
οργανώσεως και λειτουργίας φοιτητικών συσσιτίων στο 
Υπουργείο Εθνικής IΙαιόείας».

2. Ί ιτ διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 1 εδάφιο δ του Ν. 
1404/1983 για τη δομή και λειτουργία των Τ εχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Iδρνμά.ιων.

3. Τι; προτάσεις των Λ.από τις οποίες προκύπτει 
ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η υλικοί ςχνικ ή υποδομή και για το 
λόγο τούτο αδυνατούν για τι, ακαδημαϊκό έτος 1983—S4 
να θέσουν σ- βιώσιμη λειτουργία τα εστιατόρια των φοιτητι
κών λεσχών, αποφασίζουμε :

α) Ειδικά και μόνο για το ακαδηπα:ϊκό έτος 1983—84 
και αποκλειστικά, σε εκείνα τα Λ.Ε.Ι. που δεν λειτούργη- 
GTv c.y.u'L’fj τ2 crrr'.-cTop'x των ον.τ/’,τί/ον XrTytov, οι αντί- 
στοίχοι. φοιτητές 0α εξακολουθήσουν να σιτίζονται μ- τα 
διανεμόμενα δελτία (κουπόνια).

β) Ο: φοιτητές που σιτίζονταν με πιστοποιητικά οικονο- 
ΐ-ίική; αουναμιας πυυ έχουν 'τκοοΟςι με ηυιεο-νχηνιχ λήξης 
3ί.12.8·ύ, θα εςα.'.ι/υυθησνυν να σιτίζοντα· ·ιε το ίδιο πιστο
ποιητικό που θα ισχύει <·;:
198.1—84.

γ) Στ-,

ιό οε/.υε του ακαδημαϊκόν έτους

του; υπο/.ο;πνυς φοιτητές, σχετικά με τις προ
ϋποθέσεις σίτισης, έχουν εφαρμογή οι διατά.ς: ις του ά.εΟρου S 

π. λ,τος «υ8/,)983 γιε τη λειτουργία, οργάνωση, διοί
κηση φοιτητικών λεσχών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ
ματα και παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών.

δ) Αυξάνουμε από 9 Ιανουάριου 10.84 τ,η-εεεήσιο σιττεέ- 
σιο των φοιτητών των Α.Ε.Ι. κευ-τ.υν σπουδαστών των ανώ
τερων δημοσίων σχολούν (παιδαγωγικών πκεδαμειών, ανω-
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-ew«*v c/'j/Λ·y> Ο'.κ'.'/χή; οικονομά-/;, Xr/<j't.wi νηπιχγωγών, 
Ί’.ΐΐ.ί., ΨΙ.ίύ.Λ.Ιύ.Ύ.Ιύ.) και ττων σπουδαστούν του Kli. 
,ΜΙύ-ΔΙ., από ll/Ό όρχ. σε 1D0 δρχ.

11 s—στάση αυτή va δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

Αθήνα, 9 Φεβρουάριον 199·'.
ο γηοτΓΓοι

ΑΠΟΣΤΟΛΟ:; ΐ:ΛΚΛΛΚ ΑΓΤΧΣ

Λριβ. Ε5/5820/1984 (ΦΕΚ 572 Β)

Ορισμός αποζημίωσης ασκούμενων στο επάγγελμα σπου
δαστούν ταμ τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης.

01 ΤΓΙΟΤΡΓΟΙ

ΚΘΝΊΚΙΙΣ ΜΛΙΛΚΙΛΓ ΚΑΙ ΘΙΜΙΣΚ ΚΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

α) Την αδυναμία κατάθεσης στην Βουλή των Ελλήνων 
για ψήφιση σχεδίου Νόμου γ>.α τη ρύθμιση τη; αποζημίωσα,; 
των σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγ
γελμα.

β) Την 179/21 .(>.IΠ8ό απόφαση του 1!ρωΐ.'υπουργού 
για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Τπουργό 
Οικονομικιον (ΦΕΚ ·1 1 ?/τ. 1V της 21.0.84), αποοασίζουμ.ε :

1. Γο εόάφ. β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του 
Ν. 1351/19S3 «Εισαγωγή σπουδαστούν .στην τριτοβάθμια, 
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», αντικαθίσταται ως ακολού
θως: II αποζημίωση των επουοαπτών που πραγματοποιούν 
άσκηση ττο επάγγελμα, οοίζεται "/.ατά αήνα σε είκοσι χιλία
σε; Ερχ. (20.(Κ)0).

Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής 
τους ασφαλίζονται στο J.K.A., μόνο για τις περιπτώσεις 
ατυχήματος και ασΟενείας. Π αποζημίωση αυτή σε καμιά 
άλλη κράτηση υπόκειται.

2. II απόφαση αυτή που ισχύει αναδρομικά από 1.1.1081, 
να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνηση; και Οα 
κυρωθεί ·ιε Νόμο.

Αθήνα. 1C Λυγούστου 1984

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ι·» παιλεια; και β·κικεγγ/το> ι«/ηο νποΥΓΓεε οικονομιγ.πν 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΚΑΚΗΣ ΑΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Υπουσπκή απόοαση Φ 422.11/Ε/18261/1979 (Φ.Ε.Κ. 7/1980 τ.
Π

Με την υπουργική απόφαση Ε/18261/22.12.1979 που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζονται σε δέσεις του κλάδου 2 
με εισαγωγικό Μισόολογικό Κλιμάκιο 3 και για διετή δοκιμαστική 
υπηρεσία ot ακόλουθοι εκπαιδευτικοί Μέσης Τεχνικής και Επαγγελ
ματικής Εκπ/αεως και τοποθετούνται στις αντίστοιχες σχολικές μο
νάδες:

Ειδικότητας Οικονομολόγου:
Αγγελοπούλου Μαφία του Αναστασίου, στο ΚΕΤΕ Αγ. Παρα

σκευής.
Βαγενά Μαριγώ του Ευσταθίου στο ΚΕΤΕ Καλαμάτας 
Βιογιτζόγλου Ασημίνα του Μιχαήλ στο ΚΕΤΕ Αιγάλεω 
Γκρέκας Σπυρίδων του Αντωνίου στο ΚΕΤΕ Μεσολογγίου 
Γρίβας Γεώργιος του Πέτρου, στο ΚΕΤΕ Καρδίτσης 
Γαλανής Αθανάσιος του Κων/νου στο ΚΕΤΕ Αμφίσσης 
Δερμιτζάκη Μαφκησία του Εμμανουήλ στο ΚΕΤΕ Κατερίνης 
Λρεμέτσικας Θεόδωρος του Δημητρίου, στο ΚΕΤΕ Αμαλιάδος 
Ζαφειρσπιουλος Κων/νος του Αριστοτέλη στο ΚΕΤΕ Κυπαρισσίας

Ζαμπέλης Παναγιώτης του Ιωάννη, στο ΚΕΤΕ Χαλκίδος 
Κατσιοωτη Μαριαννα του Κων/νου στο ΚΕΤΕ Τρικάλων 
Κορδάρης Παναγιώτης του Ιωάννη στο ΚΕΤΕ Πρεβέζης 
Κωστούλα Γλυκερία του Αθανασίου , στο ΚΕΤΕ Καρδίτσης 
Κιουρτίδου - Αποστολοπούλου Αννα του Γεωργίου, στο ΚΕΤΕ 

Σερρών
Μποζάνης Γεώργιος του Μιχαήλ, στο ΚΕΤΕ Εδέσσης 
Νταραγιάννη Ευαγγελία του Πανατιώτη, στο ΚΕΤΕ Λαμίας 
Πεδιαδίτης Κων/νος του Δημητρίου. στο ΚΕΤΕ Νάξου 
Παπαναγνου Κων/νος του Νικολάου, στο ΚΕΤΕ Καρπενησιού 
Παπαδόπουλος Κων/νος του Παναγιώτη, στο ΚΕΤΕ Πύργου 
Παπαντωνίου Κων/νος του Γεωργίου, στο ΚΕΤΕ Κόρινθου 
Ρίζος Κων/νος του Δημητρίου, στο ΚΕΤΕ Τρικάλων 
Σκαλκώτος Σπυρίδων του Νικολάου, στο ΚΕΤΕ Πύργου 
Στοοανουδάκης Σταμάτης του Μιχαήλ, στο ΚΕΤΕ Κιλκίς 
Σταφυλά Φωτεινή του Γεωργίου, στο ΚΕΤΕ Γιαννιτσών 
Τσιγγούνη Κυριακή του Βασιλείου, στο ΚΕΤΕ Σπάρτης 
Τρεμούλης Παναγιώτης του Καριοφύλη στο ΚΕΤΕ Κόρινθου 
Τίγκος Ιωάννης του Γεωργίου στο ΚΕΤΕ Πτολεμαΐδος 
Φαβατάς Ιωάννης του Δημητρίου, στο ΚΕΤΕ Βέροιας 
Κυριάκου Γεώργιος του Δημητρίου, στο ΚΕΤΕ Ξάνθης 
Λουκανίδου Αλεξάνδρα του Σάββα, στο ΚΕΤΕ Καβάλας 
Λούρος Δημήτριος του Ιωάννη, στο ΚΕΤΕ Κατερίνης 
Μαρτζιρόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου στο ΚΕΤΕ Σερρών (Α- 

ριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Τπ. Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων 
13962/4.1.1980).

Υπουργική απόφαση Ε/3777/1980 
(Φ.Ε.Κ. 127 -.. Γ)

Με την υπουργική απόοαση Ε/3777/22.4.1980 που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζονται σε θέσεις των κλάδων 
2, 5, 8, 11 με εισαγωγικό Μ. Κλιμάκιο 3, 2, 1, και για διετή δοκιμα
στική υπηρεσία, οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπ/σεως τοποθετούνται στα κατωτέρω ΚΕΤΕ και 
θα αναλάβουν υπηρεσία στις 1.9.1980

Κλάδος 2 Ειδικότητας οικονομολόγου με Μ.Κ.3 
Διαμαντοπούλου Αντιγόνη του Αγγέλου, Περιστεριού 
Λιάγκας Δημήτριος του Γεωργίου, Αταλάντης 
Παπακωνσταντίνου Αγγελος του θωμά. Ελευσίνος 

Φουντής Ιωιάννης του Γρηγοριου, Μπραχαμίου 
Χουρδάκης Ιωάννης του Δημητρίου Σητείας

Κλάδοι 1 Ειδικότητος Πολιτικού Μηχανικού με Μ.Κ.4
Λεαδόπουλος Ευστράτιος του Πανεγιώτου, Νέας Φιλαδέλφειας

Κλάδος 5 Ειδικότητος Γεωπόνου με Μ.Κ.3
Ασημιάδης Στυλιανός του Εμμανουήλ, Αχαρνών 
Δηλαρά Γαρυραλλιά του Σωτηρίου, Κιάτου 
Ευσταθίου Μηνάς του Πανογιώτη, Λεβαδείας 
Νασιόπουλο| Ζήσης του Δημητρίου Χολαργού 
Παπαγοωργίου Γεώργιος του Κων/νου. Ηλιουπόλεως 
Παπαδάκης Φίλιππος του Δημητρίου, Ρεθύμνου 
Πλατωνης Ευάγγελος του Αθανασίου, Νίκαιας 
Στάθης Γεώργιος του Αναστασίου Αργυρουπόλεως 
Τάντος Βύρων του Αλεξάνδρου. Ελασσόνος 
Χατζικος Ξενοφών του Ιωάννη, θεσ/νίκης

Κλάδος 8 με εισαγωγικό Μ.Κ.2.
Ειδικότητας Λογιστούν πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών 
Δαστερίδου Ελένη του Βασιλείου 4ο θεσ/νίκης 
Καραμούζα Βασιλική του Αντωνίου, Λαρίσης 
Ειδικότητας Γραμματέων πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών. 
Μαλιάκα Ελένη του Εμμανουήλ, Κομοτηνής 
Σαββοπούλου Αννα του Γεωργίου, 2ο Αθηνών

Κλάδος 11 με εισαγωγικό Μ.Κ.1 
Ειδικότητας Μηχανοτεχνίτου
Βρεττός Νικόλαος του Κων/νου, Ηγουμενίτσας ,
Βράκας Γεώργιος του Ιουάννη, Χαλκίδος 
Λομίπράκης Εμμανουήλ του Αντωνίου. Νεάπολης 
Λιβγιέρης Σπυρίδων του Λεωνίδα, Ναυπάκτου 
Μπαρκαγπάννης Σωτήριος του Δημητρίου, Άρτης
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Παχαδόπουλος Δημήτριοζ του Αποστόλου, 3ο θεα/νίχης 
■ Παχανιχολαου Πολύκαρπος του Τιωργιου, Σάνθης 
Πούλιος Πέτρος του Κων/νου. Νιγρίτας 
Πολονυρης Γεώργιος του Ιωάννη. Αγρίνιου 
Παχανιχολαου Αθανάσιος του Νιχολάου Μεσολογγίου 
Σουχρας Χρηστός του Κων/νου, Ναουαας 
Τερζιά&ης Κων/νος του θεολόγου, Ιο Πειραιώς 
Σπανός Αθανάσιος του Γεωργίου, Τρικάλων 
Τσιούρης Δημήτριος του Γεωργίου. Λάρισας 
Αμπατζίδης Γεώργιος του Ανέστη, Σερρών 
Κούρτης Βασίλειος του Νιχολάου Φλωρίνης 
Καχαμοόχας Νικόλαος του Δημητρίου, 4ο θεσ/νίχης 
Νικολόπουλος Ειρηναίος του Δημητρίου, Αγρίνιου 
Παλιούρας Ηλίας του Παναγιώττ,. Λαμίας 
Σκαρλάτος Γεώργιος του θωμά. Καρδίτσας.

Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτου:
Κυριανής Γεώργιος του θεοχάρη, Τρικάλων 
Νικολάου Μενέλαος του Νιχολάου, Αγίων Αναργύρων 
Παπαστάμχος Ευάγγελος του Κων/νου Βέροιας 
Πόζογλου Γεώργιος του Δημητρίου Ιο θεσ/νίχης 
Σπαθάτος Διονύσιος του Ιωάννη Ζακύνθου 
Αεράχης Γεώργιος του Εμμανουήλ Ηρακλείου 
Κααιμάτης Δημήτριος του Ελευθερίου, Μεγάρων 
Παναγιωτϊδης Στέφανος του Χαραλάμπου. Σιατίστης 
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος του Δημητρίου. Δράμας 
Λιτός Νικόλαος του Σωτηρίου. Λαρίσης 

(αριθ. βεβ. Τ.Ε.Ε. Τπ. Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων 
4370/23.4.1980).

Υπουργική απόφαση Ε/407/1981 
(Φ.Ε.Κ. 25 τ. Γ)

Με την υπουργική απόφαση Ε/407/15.1.81 που εκδόθηκε σύμ
φωνα με τις κείμενες διατάξεις διορίζονται σε θέσεις του κλάδου 2 με 
εισαγωγικό κλιμάκιο 3 και για διετή δοκιμαστική υπηρεσία οι ακό
λουθοι εκπαιδευτικοί Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπ/- 
σεως και τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες (ΚΕΤΕ), που αναγρά
φονται δίπλα στο όνομά τους:

Κλάδος 2 Πτυχιούχων Νομικής - Παντείου
Βακαλόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου Κυπαρισσίας
Γουσέτη Μαρία του Ιωάννη. Ζακύνθου
Δούκα Ελένη του Γ εωργίου, Λλεξανδρουπόλεως
Κανελλάκη Ιωάννα του Μαρίνου Εδέσσης
Μάραντο; Παύλος του Φωτίου, Μυτιλήνης
Μ ασιανού - Πανταζή Γαρουφαλιά του Γεωργίου. Κατερίνης
Παπαγεωργόπουλος Παναγιώτης του Λεωνίδα. Αγρίνιου.

Κλάδος 2 Πτυχιούχων Οικονομικών Ανωτάτων Σχολών: 
Γαρδικιώτης Ιωάννης του Ηρακλή. Ναυπλίου 
Δάρα Βασιλική του Χαράλαμπου Κοζάνης 
Νιχολοποϋλου Ευγενία του Χρήστου. Ναούσης 
Κουτσουμπίδου Βασιλική του Γεωργίου. Φλωρίνης 
Μαργαρώνης Κων/νος του Γεωργίου, Εδέσσης 
Ορφανουδακη Κυριακή του Εμμανουήλ Ρόδου 
Παπαδήμα Μαρία του Χριστόδουλου, Βεαοίας 
Πέτρου Κων/νος του Γεωργίου Καρπενησιού 
Πετρούνιας Ιωάννης του Δημητρίου. Ληξουρίου 
Νικολσπούλου Ελένη του Γεωργίου. Καστοριάς 
Κοτσώνη Πηνελόπη του Ιωάννη. Κιάτου 
Χατζησταυρίδης Χαράλαμπος του Σταύρου. Ορεστιάδος 
Χριστοδούλου - Χαραλαμποπούλου Ευαγγελία του Νιχολάου Αρ-

Ψαραχης Γεώργιος του Ιωάννη Κιλκίς.
(Αριθ. Βεβ. Τ.Ε.Ε. Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων 
727/22.1.81).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΤΐΓουργ<.κή σπόοαση Ε/9166/9.9.1981 
(Φ.Ε.Ζ. 262 τ.Γ')

Μί την ϋπουργιν.ή απόφαση •K/9l(»i).'0.,J.SI. πού l/.H 'jt-v.i 
σύμφωνα με τις -κείμενες σιατάρεις, σιορίζοντα; σε -όέτεις 
τεϋ χλ.άσον 2 με είσαγωγινλ χ,/.ιμάζ.ι« 3 ν.α! γ·.ά σιετή δοκι
μαστική υπηρεσία. οί κατώτεροι εκπαιδευτικοί Μέσης Τεχνι
κής καί Επαγγελματικής Ίΰ/.π/σεως καί τοπ;·ΰ>ετοΰντα: 
στις σχολικές μόνασες, πού αναγράφονται -δίπλα ετί. όνομά 
τους.

Ειδικότητα; Νομικής ή Π αντείου.
Λάτρας Κ-ων/νος τοϋ Ευαγγέλου Μαντείου, στο G ΚΕΤΚ 

θεσ/νίκης.
Λόλας Νικέύ.αος τοϋ ’Αστεριού Παντείου. στ; lvDTE 

Κιρατεινίου.
II απανίοφάνους Μζεία Τίΰ Έλισεαίου Νον.ικής. :-1 |, 

ΚΒΓΕ Πειραιώς.
Σαλαμούρας Φίλιααε; τού Γεωργίου Παντείου. στ; ΚΕΤΕ 

ΛεΙαοείας. (Αριΰ. θεό. Τ.Ε.Ε. Ύπ. Ε·5ν. Παιδεία; σ,2; 
θρησκευμάτων 1059!ί/10.9.81).

ο ΥΠΟΥΓΓΟΣ

a η λ ιι λ ΥΙ Π Τ’ ΤΑ 4 ΙΔΛΠΥΡΟΓ

Λρ.ΰ· IS/m8//?S3 (φΕΚ (Π

Τρόπος σύνταξη; πινάκων διοριστεων (Επετηρίδων) 
στους κλάδους I. 2. D και 8 της Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των άρθρων 13 και 14 
τυυ Ν. 5/8/19/ /

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 ταυ Ν. 1351/1983 2) 

τις διατάξεις των άρθρων 13. 14, και 16 του Ν. 576/1977 
και 3) τις διατάξεις του άοΟρ. 18 του IS. 1232/1982 αποφα-

Καθορίζουμε τον τρόπο σύνταξης και τη διαδικασία 
κατάρτισης των πινάκων διοριστέων (Επετηρίδων) των 
κλάδων 1, 2, 5 και 8 του Ν. 576/1977 της Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ως εξής :

1. Οι διορισμοί σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού 
των Κλάδων 1, 2, 5 και 8 της Μέσης Τεχνικής και Επαγ
γελματικής Εκπαίδευσης των άρθρων 13 και 14 του Ν. 
576/1977 γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά απο αίτηση των ενδια
φερομένων.

Όσοι έχουν τα προσόντα διορισμού για τις θέσεις των 
παραπάνω Κλάδων και επιθυμούν να διοριστούν σε δημόσια 
σχολεία της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαί
δευσης υποβάλλουν τα προβλϋπόμενα απο τις κείμενε; 
διατάξεις δικαιολσγητικά διορισμού στη Διεύθυνση ή το 
Γραφείο Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
του τόπου κατοικίας τους.

3. Οι προϊστάμενοι των παραπάνω Διευθύνσεων ή Γ ρα
φείων, αφού ελέγξουν τη νομιμότητα και την πληρότητα των 
δικαιολογητικών τα στέλνουν αμέσως στη Διεύθυνση ΙΙρο-, 
σωπικού Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών τον 
Υπουργείου Εθνικής I ί αιδείας και Θρησκευμάτων

4. Η αρμόδια Διεύθυνση τον Υπουργείου συντάσσει 
•ετήσιους πίνακες διοριστέων ( Επετηρίδες)-για κάθε ημερο
λογιακό έτος κατά κλάδο και ειδικότητα με σειρά που προ
κύπτει απο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υπο
ψήφιου στην αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που την 
ίδια ημερομηνία έχουν υποβληθεί περισσότερες απο μία αιτή-
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.... -ore η σειρά καθορίζεται χπο ro βαθμό του βασικού 
_rJYtou και αν συμπίπτει και ο βχθαόε του πτυχίου λα αβά- 
ν-Όΐ "υπόψη ο αριθμός πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπη- 

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρήσκευμά -

τ ιυ·.
Στους πίνακες αυτούς προτάσσονται υποχρεωτικά τα 

-j.Jii των θυμάτων και αναπήρων πολέμου ως και ανα- 
-';ων ειεηνικής περιόδου και μετά τα πχιδιά των πολυτέκνων 
-τ.ατωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την προστασία 
τους. Η σειρά μεταξύ των προτασσόμενων καθορίζεται 
πυιιεωνα με τα αναφερόμενα σεαυτή την παράγραοο.

5. Οι διορισμοί γίνονται σύμοωνα με τους σ εντασσόμενους 
πίνακες της προηγούμενης.παραγράφου και η σειρά αρχαιό
τητας των διοριζόμενων καθορίζεται απο το βαθμό του 
πτυχίου και σε περίπτωση ισοβαθμίας απο τον αριθμό 
Πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Ποιιπείας και 
θρησκευμάτων μπορεί να καταρτίζεται πίνακας δ.οριστέων 
μι σειρά που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη; προηγούμενη

7·1τ2".:α9ύ αυ~ής της απόφασης και πριν απο το τέλος 
του έτους στις περιπτώσεις που έχουν εξαντληθεί οι πί
νακες διοριστέων του προηγούμενου έτους.

7. Οι υποψήφιοι για διορισμό που το πτυχίο τους πε
ριλαμβάνει δύο ειδικότητες και τους παρέχει τη δυνατότητα 
οιορισαού σε θέσεις και των δύο ειδικοτήτων υποχρεούνται 
να δηλώσουν κατά την υποβολή τη; αίτησης τους για σιο- 
ρισμό στην Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 
την ειδικότητα που προτιμούν για να γραφούν στους πινικε; 
διοριστέων επετηρίδες της ειδικότητάς τουε. Η δήλωσε 
αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί η τοοποποιηθεί παρα μονο 
με την υποβολή νέας αίτησης διορισμού απο την ημερομηνία 
υποίελής της οποίας καθορίζεται νέα σειρά διορισμού τους.

8. Η υποβολή νέας αίτησης διορισμού θεωρείται ως 
ανάκληση της προηγούμενης. Η Υπηρεσία υποχρεώνεται 
στην περίπτωση αυτή να επιστρέφει τα δικαιολογητικά τη; 
προηγούμενης αίτησης στον υποψήφιο

9. Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διορισμό όσοι 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στις Διευθύνσεις 
ή Γραφεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαί
δευσης έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. 
Κατ’ εξαίρεση μπορούν να υποβάλουν αίτηση διορισμού και οι 
συμπληρώσαντες το 40ο έτος όχι όμως και το bC ο άν έχουν 
δέκα χρόνια τουλάχιστον προϋπηρεσία απο την κτήση του 
τυπικού προσόντος διορισμού πτυχίου στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ 
ή σε Οργανισμούς Κοινής Οφελείας η σε Ελληνικά Σχολεία 
της αλλοδαπής ή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε Ιδιωτικές 
Τεχνικές ή Επαγγελματικές Σχολές

Για το χρονικό διάστημα μέχρι 25 Φεβρουάριου 1984 
γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν συμπληρώ
σει το 45ο έτος της ηλικίας τους και ο διορισμός τους μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μέχρι τη συμπλήρωση του 50ού έτους 
ηλικίας τους.

10. Η πείρα που απαιτείται για τους παραπάνω κλάδους 
ως προσόν διορισμού πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση 
του Εεγοδύτη θεωρημένη απο τον αντίστοιχο ασφαλιστικό 
φορέα ή Επιθεώρηση εργασία:. Σε περίπτωση αδυναμίας 
προσκόμιση; βεβαίωσης του εργοδότη η πείρα αποδεικνύεται 
μόνο μ.- βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα ή 
Επιθεώρηση εργασίας. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται 
'νποχρει ιτικά μαζί με την αίτηση διορισμού Αιτήσεις για 
οιορισμι. χωρίς υποβολή της βεβαίωσης αυτής δεν λαμβά- 
Η-νται υπόψη :

11. II εγγραφή υποψηφίων για διορισμό στους πίνακες 
°ιοριστέων ( Επετηρίδες) δεν επιτρέπεται εφόσον οι υπόψή- 
φιοι δει έχουν τα πλήρη προσόντα που προ βλέπονται απο

άρθρο 14 του Ν. 576/1977.
12. Όσοι διορίζονται και δεν αποδέχονται τον διορισμό 

ri Παραιτούνται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία οημο- 
ειευσης της απόφασης διορισμού τους δεν έχουν δικαίωμα

να υποβάλουν νέα αίτηση διορισμού αν δεν "περάσουν δύο 
ολόκληρ>α χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης της από 
φάσης διορισμού ή αποδοχής της παεαίησης αντίστοιχα.

Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά παράβαση του όρου 
αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη.

13. Τοποθέτηση νεοδιοριζοαένων δεν είναι επιτρεπτή 
σε σχολεία της περιφέρειας τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας 
και τον τέως Δήμο Θεσ/νίκης.

14. Ειδικά η σύνταξη των πινάκων διοριστέων (Επετη
ρίδων) των Κλάδων 1, 2, 5 και 8 για το έτος 1983 γίνεται, 
ως εξής.

α) Η Διεύθυνση Προσωπικού Τεχνικών και Επαγγελ
ματικών Σχολών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων συντάσσει πίνακες διοριστέων (Επετηρίδες) 
των κλάδων 1, 2, 5 και 8 με όσους υποψήφιους Gee υποβάλουν 
αιτήσεις διορισμού από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
απόφασης αυτής μέχρι και 16.8.1983 με την διαδικασία που 
προβλέπεται στην απόφαση αυτή.

β) Δικαίωμα υποβολής - αίτησης έχουν όσοι κατά την 
ημερομηνία υποβολή; της αίτησης έχουν τα απαραίτητα

προσόντα διορισμού. Ειδικά για την εγγραφή στις επετη
ρίδες αυτές το πτυχίο Π αιενγωγικών σπουδών ττς ΣΕΛΕ 
ΤΕ μπορεί να αντικατασταΟεί με διδακτικέ πείρα δύο δι
δακτικών ετών σε σχολεία της Μέσης Τεχνικής και Επαγ
γελματικής Εκπαίδευσης. Σε πεειπτωστ μη πλήρους δι
δακτικής απασχόλησης ο χρονος υπολονίζεται με κ/.άσμα 
που έχει αριθμητή το σύνολο των ωοών εβδομαδιαίας διδα
σκαλίας και παρχνομαστή το υποχρεωτικό διδακτικό ωρά
ριο πρωτοδιόριστου Εκπαιδευτικού του αντίστοιχου Κλάδου.

γ) Οι υποψήφιοι για διορισμό στους κλάδους 1,2, 5 και 8 
που θα υποβάλουν αιτήσεις από 17.8.1983 μέχρΙ; 31.12. 
1983 γράφονται σε ξεχωριστούς πίνακες διοριστέων. Στους 
ίδιους πίνακες γράφονται επίσης και όσοι θα υποβάλουν 
αίτηση διορισμού στην ίδια προθεσμία xxt έχουν τα προσόντα 
της προηγούμενης παραγράφου.

δ) Οι ανωτέρω πίνακες διοριστέων της παοαγράφου 14α’ 
και 14γ' ισχύουν μέχρι να διοριστούν όσοι είναι γραμμένοι 
σ αυτούς^ και με τήν σειρά που συντάχθηκαν. Διορισμοί 
απο τους“πίνακες της παραγράφου 14γ' γίνονται μετά την 
εξάντληση των πινάκων διοριστέων της παραγράφου 14α’.

ε) Η σειρά όσων έχουν υποβάλλει αίτηση για διορισμό, 
μόνο για τους πίνακες της παραγράφου αυτής καθορίζεται 
από : 1) την ημερομηνία κτήσης του βασικού πτυχίου, 2) 
το βαθμό του βασικού πτυχίου, 3) την ημερομηνία υποβο
λής της αίτησης διορισμού και 4) τον αριθμό πρωτοκόλλου 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευμάτων.

Τα παραπάνω αποτελούν κριτήρια και λαμβάνονται 
υπόψη για την προτεραιότητα των υποψηφίων για διορισμό 
στην Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
σε περίπτωση που συμπίπτει ένα ή περισσότερα από αυτά 
λαμβάνεται υπόψη το αμέσως επόμενο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τη; 
Κυβέρνησης.

Αύήνα. 24 Ιουνίου 1983
ο ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΚΗΣ

Apt·?. Φ.ι 41 Α/κψίχπfj78*f· (Φεκ 6 93-ζβ '

Μετ:- 'ί2σες σπϊυϊαττών σχολών σωματική; αγωγή;
εξωτερικού ν.χ: λοιεά ·3έματα.

C ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας -υπόψη τις Πατάξεις;

1. Το ά:-ύ:ο 47 το X. J2C8/S2.
2. Te-υ X. 12SG/82 -/.α: 'της αριύ. Φ. 141.4/Β3/3091 /



11.7.84 αζοοργιχή; ατόοατη;.*
3. Tcv ILA. J07/83.
4. Tc oat-S. 2907/84 έγγα·;«ο to- A.1.K,V.TZ'.A.
5. Την ανάγκη ρν-5ίμ:τη; δεμάτων τον‘τεοέχνύαν μ: τα 

τη-. 7.αταργητη των Γναν αττικών ,V/.7:m:i0v 7.2·. τη.; 'ορν- 
ση; τμημάτων Ετιστήμη; Φατικής Αγωγή; και Α·5>.ητ«-

εμοό Γ Ιΰ Παν-Ε:τ:ή;χ·.α .\v;;va; y.2: wcr; ν/.ον:/.η ; . τε ό:>.
ατοροί 7} ττην αναγνώρι:τη Τ(·>ν ττ//!ων σχολών τντ.κή;
αγωγή; - -j ίάι ·)Ζ*: /.\j ::::iToj; οο-τητη; 7.a: ό στ:; μ.··
τεγγτ 2 y ς. ^ αντίον rcy ttc,i:y'.'*-.2: 2T.i t:; σχολέ; avT

Την ll.Vi 2I/liW2 iTooarr to-j lipωά ντον; γοό κ2!
τον 7 T.CJZ γτν L'vv. JI 21: ;:a; 7.a:' βοηίκε^Αάτων *;•:a ava-
•νέτη 2Ζ\ΙΖ 2«ή·'WV, 2ΓΟ 92 τίζονμε:

1. \\2~ ' 122 ::ιτη. ι'.τον; <?ο:τητέ; το. ευι;*/-■> ησαι.

r *7.?! 2.21 ΤΟ Ζ7.2Ϊτ,\12ΐΥ.ί ίάο; ) 983—84. οι σχολέ; ρνσ:-
κή; αγ wτη; *0> ircoTiρ·:*/.οΰ τρ-.rToj; ' αίτηση;, 7.7 άώ;
και γ ;to'j ^ toj *;:άςόττι·/.αν 7.2: zap a*/.;,λο-ϋησαν μανή-
ματ a TT? ~frj~Z Z2T/JL-J27-. 17.2 τ;χ·πχατ^ τον c*.va*. tvταγμένα
στ a *rtV!7. ότ::α "?&Tr α τ 2 των τ/ολων αντών. 7.2Τ2 το

ττ:ς 
τη (. 
τεν
108 ί

αχαιτ.ι αΐν.ό :τ 
σχολές y.t'/i: 

ετιγγ:αο ή τον 
X. 1280/ 8·2 ; 
ντ'.·.·ργ:χής a:

0; <1083 - 8ί 7.J: ύ7 χάνον·/ εγγραςή 
και tc αχασημ.αϊ7.ό έτος 1084—87 γ:7 
; έχονν ερ αρμογή οι τ·/ττ:τ::; ϊιατάξε-.ς 
7.7: τη; α;:ό/. Φ.Ι ί I. J/H3.·'ΤιΟΟΙ/I 7.7. 
τόρατης.

2.' Χνγχρττείτα: ϊενταμιλής 
μέλη Λ.Κ.ΙΙ. τον τμήματος F.- 
ν.7: Ανλητιτμον τον ΙΙ-ανετιττη 
νίκης. τα ο=οία ορίξονται 17:5 ‘ 

Γης ετιτρττής τροεοεενε: ο 
μελών. Η ετιτεοτή εϊρενει ττο

εσιτροτή ατοτελονμεντ· 7ττο 
πττή.μης Φνϊ'.χής \γωγή; 
•μ:ον Λύηνών κα: Ηιττα/.ο- 
:ο Ι.ζ. των τμημάτων. 
:ερϊρν·.κα α-ρχαιόττρ-ο; των 
τμήμα Ετιττήμης Φατικής

100-
Αγωγή; χ.α* Λ·5λητιτμον τον II ανεπατημί-.ν Λίτ/ών.

LI ετιτροτή ατορασ:7ε: για τα —ν/ία σχολών Φατικής 
Αγωγή; τον εξωτερικόν τούτον; ςείτηοη; τα βτοία · ;> 
ύιωοονντα: ιτότιμα μι τα τ-Ό-στοιχν ~τνχ··α ττον χο.τηγονν. 
τ2·. ατό τα τμήματα Ετιστήμη; ;·.α: Φντική; Αγωγής των
AJE.1. της Ελλάεας.

Η ίτιτροτή μτορε: να ιτ-αιρατέμ-ί/ε*. κατά τη-/ κριτή της. 
οι σνμτληρωμ-ατικ.ή εξέταση ή να ταρατέμύε: τι κατάτα
ξη τι κ'άτοιο έτο; ττονσών των ειχείον τμημάτων των Λ. 
Ε.Ι. ατο το οτνίο οννανται ο: ττνχιΟνχο: να λαό ον/ ττν-/ίο 
κατά τι; γεν·κά ιτχόονσε; Τ.ατάξε:; ττο οικείε Λ.Ε.Ι.

II ετιτρετή έχε: αρμοίιότητα να κρίνε: μόνο τα ττννία 
αντών τον αωή'/ίηταν ττ:ς τροαναρερόμενε; ο χολές τον 
εξωτερικόν μέχρι και το ακ.α:ημα:κό έτος I9S4—8.7.

Για τον; εισαχνέντες ατό το αν.αοημαϊκ; έτος 1087—SG 
κα: μετά τι σχολές ρνσιν.ή; αγωγή; (τ.·:ετονς ροίτητης) 
τον εσωτερικόν να έχονν εταρμογή τότε γ:α την αντγνώσ 
τη των ττνχίων τον; ότο κα: γ:α τ:ς μετεγγραρέ; ο: ο:α· 
τάξε:; τον αρορονν ττ:ς αναγνωρίσει; ττν/ίων κα: μετιγ- 
γραρέ; ττονταττών ανωτέρων τχολών τον εξωτερικόν. Το 
έργο τη; ετιτροτή; -Sa αρχίσει το αργότερο ατό 1.0 8 4.

3. I! ατόςαοη αντή *Sa χνρω&εί μι νόμο.

Η ατ,όςατη αντή να ίτμοτ:εν-5ιί ττην Ερημερίΐα τη; 
Κνόερνητιω;.

Αύήνα. 20 Ιονλίον 1084 

ο v*rnoYvroi
3CTVΑΙΑΝΟΓ . ΑΓΓΕΛΟΙ ΠΑΠΛΟΕΜΕΛΗΓ
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Af1'6 φ· 1 'l!-l/av7(if)f) ζψίκ 6??-ζΒ)

Κχτατ·χ4:'·: ~~y/ ού/ο./ ινι»τά-τών εκπαιδευτικών ίδρυμά- 
-ί·>ν /.ζ'. ζνο>τ< it·/*; C77. α'·(·>τατα εκτταιόευτ’./.ά
•.ο^ΰιιιτχ.

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ £ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχν/τας υπόψη :

1. Τι; δ’.Στάί::: των άρΟρω/ 1 παρ. 8, 70 παράγ. 1. 2, 3 
:ππ 11 τον Ν. Ι2.\4.;/Κ2 ν.χΟοε και 24 πχρχγ. 1 έως 4 και 25 
πχράγ· 12 του λ. 126S/11IS2.

2. Το άρθρο 4·> ίου 1268/1982.
3. Το Π.Λ. :;2υ/1Λ»{Π (Φ.Κ.Κ. 11Π -α).
4. Την vr.fi. Ί>. 141.1.'!Τ.:/Γ·662/-31.7.19S4 (ΨΈ.Κ >7·/

16.??.Ι^ί -Π';. '
.·. I ην πρό-.χση τον Λριστοτϊ/.Σ'.ον Πχ'/επιπτημίου Οεσ- 

σζλ',νίκης.

ϋ. Τη / II .»ι21/1082 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
/.σι τον Ιπουργν, Εθνικής Π αιόείχς και Θρησκευμάτων, 
*_*'α χννΟΐσν αρμουιοτήτων, χποτχσίζουιχε :
/:'^Γ\4:'<;,ν0υμε το «ρθ,-.o.> της αρ·.0. Φ. U1.1/B3/ 

0062,'31.. .! 3*4..απόφασής υα: <·.ς ακολούΟωε

Οι πτυχιοό/οι των παιδαγωγικό»1 ακχδημιών, σχολών(·, 
Νηπιαγωγών, σχολών οικιακής οικονομίας κατατάσσονται 
και στο Ιο εξάμηνο σπουδών των παιδαγωγικών-τμημάτων 

δημοτικής εκπαίδευσης των πανεπιστημίων Αθηνών', Ιμαν- 
νίνων, Κρήτης και των παιδαγωγικών τμημάτων νηπιαγωγών,, 
το>ν πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Πατρών και σε ποσο
στό 10% με εξετάσεις.

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο'.άρδρο 3- 
της προαναφερομένης από Όασης.

β) Το άρθρο 8 του κεφαλαίου Β περίπτωση β’ της 
πεοανατερομένης απόφασης ως εξής : στα τμήματα τη; 
ΠΛΣΙΙΕ κατατάσσονται και οι πτυχιούχοι υπερδιετούς κύ
κλου σπουδών τη; ανώτερης σχολής κοινωνικής εργασίας 
(κοινωνικών λειτουργών) ΙΛΚΕ, ανώτερης σχολή; κοινωνι-

ΧΤΑ εργασία; οιακονισ.τών της αποστο/εκης οι: 
κονίας τη; Εκκ'/ητίαε ττ; E»..~.3oc, ανώτερη; σχολής κοι
νωνικής ει-'ΐτ'.ας της Εταιρεία; Πεεστασ.τ; ανηλίκων Α
θηνών (ΕίΙΛΠ).

Π απεφαση αυτή, να κυρωθεί με '.-οιχο.

. Κ : π νέαση αυτή ·>α or-ιοσ.ευθεί στην Ετημαεΐεα της 
Κυβέρνησε ως. ” ‘

Α&ή*ε, 11 Ι-τεαάρίου IDS*, 
ο τ·τοστρΓοι

ΙΤΤΛΙΛΝΟΧ . ΑΓΓΕΛΟΙ Π ΑΓ.4 OEJ4 ΕΛ ΗΧ

Αριλ Φ.141.1/83/6662

Κατατ άξεις τατυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμά
των και ανώτερων σχολών στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιορΰματα.

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 8, 7, 9 παρ. 1, 2, 
3 και 11 του ν. 1286/1982, καθώς και 24 παρ. 1 έως 4 
και 25 παρ. 12 ν. 1268/1982.

2. Τις προτάσεις των αρμόδιων τμημάτων,

3. Την Η.5421/1982 κοινή 'απόφαση του πρωθυπουργού 
και του υπουργού εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων, απο
φασίζουμε :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Κατατάξεις πτυχιουχών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 1.

1. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιουχών 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού και 
ισότιμων σχολών του εξωτερικού που θέλουν να κατατα- 
γούν στά τμήματα των σχολών των ανώτατων εκπαιδευ 
τικών ιδρυμάτων υποβάλλονται από 1 έως 18 Σεπτεμβρίου 
στο τμήμα υποδοχής.

2. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι : 

α) αίτηση του ενδιαφερόμενον

β) αντίγραφο πτυχίου

Προκειμενου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. εξωτερικού συνυ
ποβάλλονται και βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ για την ομο
ταξία του αλλοδοπού Α.Ε.Ι. και την ισοτιμία του τίτλου 
σπουδών.

Σε περίπτωση που στη βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ η 
σχολή ή τμήμα σχολής χαρακτηρίζεται ως ανώτατη δίχως 
αντίστοιχη ειδικότητα, τότε για τη συνάφεια της ειδικό 
τητας θα αποφανθεί το τμήμα υποδοχής.

3. Η κατάταξη πτυχιουχών ανώτατων εκπαιδευτικών ι
δρυμάτων, εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού

γίνεται στο 1, 3, 5, 7 και 9 εξάμηνο σπουδών του τμή
ματος υποδοχής, που ισχύει σύμφωνα με το ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών. Η κατάταξη σε εξάμηνο εχει την 
έννοια ότι ο κατατασσόμένος κατοχυρώνει τις διδακτικές 
μονάδες που προβλέπει το άρθρο 25 παρ. 12 και που αντι
στοιχούν <ττα μαθήματα, τα οποία, σύμφωνα με το ενδει
κτικό πρόγραμμα σπουδών διδάσκονται στα προηγούμενα 
από την κατάταξη εξάμηνα. Το εξάμηνο κατάταξης και η 
αντίστοιχη κατοχύρωση των διδακτικών μονάδων των προ
ηγούμενων μαθημάτων αποφασίζεται από το δ.σ. του τμή
ματος υποδοχής, ύστερα από πρόταση κάθε τομέα, στην 
αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα μαθήματα, για τα 
οποία θα γίνει η κατοχύρωση διδακτικών μονάδων.

Θι υποψήφιοι πρέπει να ανήκουν σ’ ένα από τους οκτώ 
(8) κύκλους σπουδών, όπως αυτυί προβλέπονται παρακάτω :
I. Πρώτος κύκλος

Στον πρώτο κύκλο ανήκουν πτυχία των τμημάτων φι
λοσοφικών και θεολογικών σχολών.

II. Δεύτερος κύκλος

Στο δεύτερο κύκλο ανήκουν τα πτυχία των τμημάτων 
της σχολής νομικής, οικονομικών και πολιτικών επιστημών, 
νομικών και οικονομικών επιστημών (ΝΟΕ, ΠΑΣΠΕ,
ΑΣΟΕΕ, ΑΒΣΠ, ΑΒΣΘ).

III. Τρίτος κύκλος

Στον τρίτο κύκλο ανήκουν πτυχία σχολών επιστημών 
υγείας (ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική).

IV. Τέταρτος κύκλος
Στον τέταρτο κύκλο ανήκουν πτυχία γεωτεχνικών επι

στημών (γεωπονίας, δασολογίας, κτηνιατρικής, ζωοτεχνίας).

V. Πέμπτος κύκλος
Στον πέμπτο κύκλο ανήκουν πτυχία των τμημάτων των 

σχολών θετικών επιστημών (φυσικής, μαθηματικών, χη
μείας, βιολογίας, γεωλογίας)

VI. Έκτος κύκλος

Στον έκτο κύκλο ανήκουν όλα τα πτυχία των τμημάτων 
του Ε.Μ.Π. και των πολυτεχνικών σχολών.

VII. Έβδομος κύκλος

Στον έβδομο κύκλο ανήκουν τα πτυχία των τμημάτων
της ΑΣΚΤ.
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▼XX2. 'Ογδοος πύπλος

Xtov θτδοο wimXo avrthow πτυχία των TvmtdTw επιστήμης νυσι* 

πής αγωγής ·αι ββληηοιιού.

4. Ok KTuxkOuibi ,6Wv «Μ τμημάτων 6JUk tuv »ύν«βν I iwc βαι' VIII 

βΓατύσοσνται erre a' εξάμηνο σπουδών ot δ λα ταjtunuatc twv 

κύκλων οντύν»

5. 1 επιλογή ΥΙΛ to t* ctaunvc σηοιέύν τ ίνεται .με. βάση to βαθμό

tow κτυχίου. ‘Αν η κατάταξή τους. γίνει ot επόμενα εξάμηνα σπουδών, 

ύστερα από προτάσεις των αρμόδιων τομέων και αηόβαστ, του A.I. 

ttjc. σχολής Λ τμήματος uno6oxrSc ot υποώηβιοι εξετάξοντηι oc tpLc. 

we^mtaTo non RooTtίνσνται βηά τους atm66ιούς τομείς και anooooi- 

Covrat 0*6 to OtotniiTLMd συμβούλιο you’’τμήματος ή της οχολ^ς u- 

’‘ποθοχής-

tc ncpintMori ισοβαθμίας εισάτονται όλοι qi ισοβαθμούντες.

Οι πτνχ ιούχοι παοαγωγ ιιώτν σχολών α£ ιωυατ ικών των -ενόπλων δυνάμε

ων και των σωμάτων ασφαλείας κατατάσσονται στους κύκλους I έως 

VTI1. .με απόβαση .του 6.ο. .του τμήματος υποδοχής. Το έτος ή το 

εξάμηνο σπουδών καθοο ίξετοι ύστερα an6 προτάσεις των αρμόδιων 

τμημάτων και απόβαση του 6. ο. του τμήματος.' Η πρράγροωος 5 εφαρμό

ζεται ανάλοτα και ο'αυτές τις πεοιπτώοε ις.j < · ‘ j *
7. Οι εξετάσεις .θα 61ενερτ ηθούν από κ Η" 3C · -Εεπτεμβοίου.

I. Η κατανομή του ηοσοστούν των κατατασοομένων oc κάθε εξάμηνο του 
. ‘ ' ι “ ’ J

ίδιου τμήυατος »θοο1_ξ εται με απόβαση του 6.0. του τμήματος υπο-

θστής. Το άθοοισυα των κατανεμόμενων ποσοστών δεν επιτρέπεται vc 

υπερβαίνει το ανώτατο όοιο που ootCci ο ν, J2B&/1982.

9. Το τμήμα υηοθοχής υηοχοεούται ,νο ανακοινώσει μέσα oc ένα μήνο 

από την κοινοποίηση ttic* απόβασης αυτής τα μαθήματα που ποέπει ν 

είναι ουτκεκοιμένα και οπωσδήποτε να διδάσκονται στο τμήμα υηοθ* 

χής καθώς και’αναλυτικά την εξεταστέα ύλη.

α) Φιλοσοβιπές σχολές ι Αρχαία Ελληνικά, λατινικά, έκθεση ι η 

Ολη που οοίστηκε ως εξεταστέα τια την )η θέσμη των τενικλ- 

εξετάσεωνλυκείου.

6) Ιχολέςθετικών» επιστημών : X. τμήμα Φυσικής, 2. Yunua χη

μείας-" 3. τμήμα, μαθηυατ ικό, 4. τμήμα, θιολοχ ικό, τμήμα 

γεωλογικά.

ΚΑβΗΗΑΤΑ »· τια τα μαθηυατκκά-φυσική-χημε ία, η ύλη που οοί- 

σθηπε ως εξεταστέα τια την 1η 6έσμη των τένικών 

εξετάσεων λυκείου.

'60*2°A

Τϊτνχ ιούχοι παιθατωτ ικών ακαδημιών, σχολών νηπιαγωγών και των 

εκκλησιαστικών ηαιθαγωγικών ακαθημιών κατατάσσονται στο Ιο εξάμη

νο σπουδών γηέ ΠΑΓΠΕ και μέσα στο ίθιο ποσοστό που οοίξεται από 

το άοθοδ 7 του ν. 1284/1982.

ΜΑβΗΗΑΤΑ : Έκθεση-ιστορία-κοινών ιολογία, όπως οοίστηκε ως εξε

ταστέα τια την 4η θέσμη ηοοπαοασκεμαστικών μαθημά

των των τ ενικών εξετάσεων λυκείου..

'Ασθρο_7

Πτοχιούχοι ανώτερων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών κι ι ·,γ, 

ανώτερης σχολής τεχνολόγων μηχανικών κατατάσσονται

τούς κύκλο u ν-'δ t «κιΑ-τθΐ’ ώ*· ·7ίζ?°ι «τυχίουχοι
κύκλου σπουδών λ»·<>«>·fcfces'**c ^*c £. **-/
»IS /· J

raOAAAIO___B*

Κατατάξεις πτυχιούχων α\ώτιοων σχολών

I,.Οι κατατάξεις πτυχιούχων ανώτεοων σχολών

θα διενεογηθούν από το .πανεπιστήμιο υεσοαλονί- 

κης ενιαία τια όλα τα Λ.Κ.Χ. της χώοας.

2. * αίτηση και τα δικαιολσγητικά των πτυχιούχων ανώτερων σχο»' 

που θέλουν να κατατσγούν στ τμήματα λ.Ε.Ι. θα υποβληθούν από 

4.1? SjUZTJ^t. &> Jστο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

3. Τα θικαιολοτητεκά που θα υποβληθούν είναι :

α) αίτηση - μηχανστοαβικό 'δελτίο του ενθιαοερόμενου στην οποία 

δηλώνει τη σειρά προτίμησης των σχολών ή τμημάτων, 

β) αντίγροβο πτυχίου

*ΑΟΘθθ_3

Οι .πτυχιούτοι των παιδαγωγικών, ακαθημιών, σχολών νηπιαγωγών, 

σχολών οικιακής οικονομίας και εθνικής αβθπμίας σωματικής αγωγής 

τοιετούς βοίτησης κατατάσσονται στο Ιο εξάμηνο σπουδών των τμημά

των Α.Ε.Χ. Wi στ ποσοστό Ιβί μι εξετάσεις στα ακόλουθα μαθήματα 

γιο κάθε σχολή ή τμήμα ι

α) θεολσ^ικές σχολές · χ. θοησκευτικά (διδακτέα ύλη Β ’ Γ* λυ

κείου*, 2. 3στοοία, 3. Έκθεση (ύλη που οοίστηκε ως εξετα

στέα τια την 3η δέσυη προπαρασκευαστικών μαθημάτων των γε- 

νιών εξετάσεων λυκείου).

β) θιλοοορικές σχολ^ s ^. Αρχαίο Ελληνικά, 2. Λατινικά, 3. 

^Εκθεση Ιόλη που οοίαθηκι ως εξεταστέα τια την 3η θέσμη προ

παρασκευαστικών μαθημάτων των γενικών εξετάσεων λυκείου) · 

γ) 'Γμήυατα σχολής-θετικών επιστημών (χημικό, ωυσικό, ιοθηυατι- 

κό. γεωλογικό και βιολσγικό) .- Παθήματα: γιο το μαθηυατ ι»ά- 

ωυοίκή-χημεΐα, ή ύλη που οοίστηκι ως εξεταστέο γιο την 1η 

θέσυη των Υεν. εξετάσεων λυκείου.

*ΑΡθσο__4

-χτα τμήματα πιλοσοβικών σχολών (εκτός των {εν^γλκσαΛ'ϊ κατατάσ

σονται οι πτυχιούχοι ανώτερης σχολής νηηιοθοεωοκόυων του κίντοου 

βοεβών ·Η KRTEPA*, ανώτερης-σχολής νηπιοβοεωοκόυων του ΙΤΧΚΠΑ Ιωαν- 

νίνων και βεσσάλσνίκης.

ΗΑΘΗΗΑΤΑ : 1. Αρχαία Ελληνικά, 2. Λατινικά, 3. Έκθεση (ύλη που 

οοίστηκε ως εξεταστέα για την 3η θέσμη προηβοασκειβ- 

στικών μαθημάτων των γενικών εξετάσεων λυκείου).

■*e*K_5

Πτυχιούχοι ανώτεοων εκκλησιαστικών σχολών κατατάσσονται στο 

Ιο εξάμηνο σπουδών στο ακόλουθα τμήιβτο των A.L.2. και σε ποσοστό 

3%, στα ακόλουθο μαθήματα για κοΘγ σχολή η τυήυο ι

γ κατάταξη των ^ατητοοιών πτυχιούχων του άρθρου 7 θα γίνει 

με εξετάσεις σε 3( μαθήματα.

Α^τ Εξεταστέα ύλη κατζταοσοαένων πτυχιούχων ανώίετρων σχολών 

«ΤΤα Α..Ζ. «χνς^^ΟΟί XjJS\J

τα .
<^Τν>1·ν^Οΐ IXDUl 6ΠθυΪΑων .

1 * - ^το τνήμο ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροβαρΐτκής κατατάσ

σονται οι πτυχιούχοι ανώτερων θπμόσιων σχολών δόκιμων αξιωμα

τικών εμπορικού ναυτχκού ραόιοτηλεγραοητών.

ϊ£?ϊϊ?6Τύ 1 *· ηλεκτροτεχνία, 2. Ηλεκτρονική, 3. Ηαθηοατ ικά 

• ^EKTPOTrXVIA 

ΚΕΟΑΑΑΙΟ 1.

•Ετατικός Ηλεκτρισμός j

Ηόοια - * Ατομα. Γυστατ ικά του ατόμου - ·6ση των ηλεκτρικών 

•αινομένων. Αομή Των ατόμων - Ιόντα. Ελεύθερο ήλεκτρώνια - Αγω

γοί KU μονωτές. Νόμος του CTXJLOKB. Αρχή της θιατηοήσεως του η- 

λεκτρικοό οορτίου. Ηλεκτρικό πεδίο - δυναμικές γραμμές. Ηλέκτριση 

των «χιυάτων (με τριβή, uc επίδραση, με επαβή) . Η έννοια του δυνα

μικού - διαφορά δυναμικού. Μονάδες τάοεως - Αυναμικό^τής Γής. I- 

οοδυναμικές επιφάνειες. Υπολογισμός του 6ιηοχικού οε σημείο ηλεκ

τρικού πεδίου. Ηλεκτροσκόπιο. Ηλεκτρική οοή. Νόμος της ροής. Εηι- 

αανειακή πυκνότητα Φοστίου. Ηλεκτροστατική μελέτη οοοτισμένου αγω

γού. δυναμικό οταιοικού αγωγού. Χωσητικότητα αγωγού. Πυκνωτές. 

Επίπεδος πυκωβτής. Ιβαιοικός πυκνωτής. Ιιτνδεουολογ ίο πυκνωτών. Ε- 

νέρτειο Φορτισμένου πυκνωτή, διηλεκτοική αντοχή. Ηλεκτοικύ δίπο

λο - Ηλεκτρική oonf,. Πόλωση των διηλεκτοικών. διηλεκτρική υστέηη- 

οη. Τύποι και κατασκευή πυκνωτών. Πιεξοηλεκτρισμδς - Ηλεκτοοσυ- 

στόλή. Ασκήσεις (atuocwc ιρικώς ηλεκτρισμός, Φαινόμενο κεραυνών 

14-λ.π.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2..

Ηλεκτοικύ ρέύιια ι

Φορείς «ι φοοά του οεύματος. Ηλεκτρικές πηγές - Ηλεκτρικέ 

κόκλκκ . Αποτελέ<πιατα του ηλεκτοικού ρεύματος. *Ενταση του ρεύυα- 

τος. Πυκνότητα ρεύματος. Μέτρηση τάσεων και εντάσεων. (Μονάδες) . 

Νόμος του ohm - ·Αντίοταση οτωτού. Ιΐλεκτοονική ερμηνεία του νόμο < 
του OWM. Μεταβολή της αντιστάοεως μι τη θεομοκοοοία. Τόηοι και 

τασκευή αντιστάσεων - Ποτενσιόμετρα). Ευνδασυολσγ ία αντιστάσεων. 

Πτώση τάοεως. Ηλεκτρεγερτική δ (maun - Γενίκευση του νέπιου ΟΙΙΜ. 

Ενέοτεια και ισχύ του ηλ. ρεύμα τος. Ισχύς ηλ .πητής .θεώοηικι μεγίστης 

ισχύος.DoooaouoYύ.Απόδοση μηχανής.Φαινόμενο J3UIX.Εφαρμογές των 

θερμικών αποτελεσμάτων του οεύματος '.Λαμπτήρες πυοακτήσεως.δοαχυ- 

κύκλωυΒ-ΑβΦάλειες-Οικιακές συσκευές) .Αποδέκτες-ηντιπλεκτοετεοτι.*-. 

δύναμη αποδέκτη.Το σύνθετο κύκλωμο και η -επίλυσή του (Κανόνες του 

ΛΚΟΓΗΟΓΤ)-Μέθοδος τηέ επαλληλίας (Μέθοδος του ΜΑχνΓΓΤ.Τ.Ί -Γέουοο 

WHEATSTONE—*όοτιση και «κφόοτιση πυκνωτή.Ασκήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Βλεκτοάλυστ, - Ηλεκτοικύ στοιχεία,- Ιυοοωοευτές:

Βλεκτοολΰτες - θεωρία του ARHHENICS Ηλεκτοόλυση - Νόμος του



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11FA RAD* X .K XcMOO^WiMi δυιβμιικΦ-ΗΑεκ ιοικά orot χεια. Πόλωση tmv «fc.

«uicvTOo6iwv.TcxvtM yooawTnototuid τ«ν ηλ .στοίχε ίων .Υγρό «u EnoC 

otOiYCtc LEClAOl. .Συνδεσμολογίο ηλ.στοι γειων . :uoo*dcutcc·

ruoouocoTtc μολύδδου. »ioumavu*oi eOoouotuTtc.Tctvoia χοοαχ mot στ i - 

*d-*0otwon mat εκβόοτιση owkwcuw-D^ciEcic.B^cc t»n twoowotu- 

TWV μολύδδου.Σοντηοησν* ruv συσοωοευτων P6.Αλκαλικοί ciuooworuTic. 

Πλεονεκτήματα καν μειονεκτήματα των αλκαλικών συσοωοιυτύν έναντι 

td^w συοοωοευτών μολύβδου «Πυκνόμετρο- χωοπτικότητο σιχχχνοευτών .

>*5υος τον VOLX& .δερμοηλεκτοικο «σννομενο-Φεομοηλεκτοι κά 

στοιχεία. Ασκήσεις.

ΧΕΦΑΛΛΧΟ <·

Μαγνητ ioiwc *
Φυσικοί και τεχνητοί μαγνήτες-Ιδιότητες. Μαγνπτικό πεδίο.Μαγνη- 

τική ροή- 'Ενταση μαγν.πεδίου.Εντοπισμένη ματν.οοή-ΝΟυος τον COULOMB. 

Μαγνητική εηαγκ»τή.«ατνητική ροπή διηόλου.Μογνήτιση-Μαγνητικός κόοος 

Σιδηοουαννητικά,παοαυαγνητικά και διαματνητικά υλικά. Μαγνητική te>- 

οάκιση.Μαγνητικό πεδίο της Γής.Γποτχε ίο του γεωμαγνητικού πεδίου 

(Μαγνητική απόκλιση και έγκλιση,οοιξόντεπ συνιστώσα της εντάσεως 

του πεδίου) .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Ηλεκτοοιχχτνπτισυός:

Ποοέλευση των μαγνητικών πεδίων.Πείραμα OERSTED .Νόμος των 

RTOT-SAVAR? .Μαγνητική τάση“Το δεώοπυα του AMPERE.Μοοβες μαγν. 

πεδίων(ευδΟτοαμμου ανωγοΰ,κυκλικού σεληνοειδούς).Ηλεκτοουαγνήτες 

νοι εβαουογές . (πλεκτοί κό κουδούνι, τηλέγραφος,αυτόματοι διακόπτεε, 

πλεκτοονόμοι ) .Ματνητικό κύκλωνα.Τύπος του IIORKINsON.Ηαγνητική J\t- 

οπσπ . Απώλει ες από υαγνητ ική ύστέοηοη.Μόνος του LAPLACE -E*90ouc ές 

(δυνάυεες μεταξύ ηαοαλλήλων αγωγών, κίνηση ηλεκτοονΐου υέσα σε »κ>- 

γτνές ιιατν .πεδίο ,κλειστός αγωγός μέσα σε ομογενές μαγν.πεδίο), 

tounvcia της μαγνητίοεως . Ασκάσε ις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ €

Επαγωγήι

Ποώτος νόαο; της επαγωγής.Αεύτεοος νόυος(Γενικός!της επαγωγής.

• κανόνας του LERI .Τοόποι μεταβολής της'μαγν .ροής καν παραγωγής 

επαγωγικών οευμάτων . Ρεύματα FOUCAULT ,Ατεπαγωγή.Γπολογισυός τπς 

ΒΕβ εΕ αυτεπαγωγής.Πηνία χωρίς, συτεπαγωγή.Αποτελέσυατα της αυτε

παγωγής. Ενέργεια του υαγν.πεδίου.Αμοιβαία επαγωγή.Σύξευξη-συντελε- 

στής συξεύξεως .Συνδεσμολογία πηνίων αυτεπαγωγής-Βαοιόαετοα.Επαγω

γικό πηνίο RURHKORPT.Ασκήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Εναλλασσόμενα* ρεύματα, ι

Ειηλλ.οεύμα.Εναλλ.τάση .Παραγωγή εναλλ.τάσέως .Λιαβοοά «άσεως. 

Ενεργός τιμή-ενεογός τάση .Λιανυσματική παράσταση εναλλ. μεγεδύν- 

Ποόσδεση εναλλ. ρευιάτων και ΗΕΛ. Κυκλώνα τα εναλλ .ρεύματος: 1) Κϋκλω- 

ua που πεοιλααδάνει νόνο ωμική ανtiστάση. 2) Κύκλωνα που πεοιλαμβά- 

νει υόνο αυτεπαγωγή.3)Κύκλωνα που περιλαμβάνει νόνο χωρητικότητα 

4) Κύκλωνα που περιλαμβάνει αντί στάση «πηνίο και πυκνωτή σε σειρά 

(Μεοικές^π^οιπτώσείς α) Κύκλωνα υε αντίσταση και · πην ίρ "σε σειοά.

6)Κύκλωμα νε αντίσταση και πυκνωτή σε onod) .Συντονισμός σειοάς 

Χαρακτηριστικά συντονισνού σειοάς. 5) Κύκλωνα που περιλαμβάνει αντί

σταση και αυτεπαγωγή εν ηαοαλλήλω. (ΤΧύκλωνα που περιλαμβάνει αντί

σταση και χωρητικότητα εν ηαοαλλήλω. 7) Κύκλωνα που πεοιλαμβάνcι 

αντίσταση αυτεπαγωγή και χωρητικότητα εν ηαοαλλήλω. Σύγκριση κυκλώ

ματος L,C εν σειοά και εν παοαλλήλω.7σχύς του εναλ.ρεύματος. Ποαγμα- 

τική «εκχςνουένη και άεοτος ισχύς.Βελτίωση του συντελεστή ισχύος. 

Ηιοαδείγνατο .Ασκήσεις .

ΗΛΕΤΤΡΟΤΕΧΚΙΑ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Ηελέτη των εναλλ.οευυάτων uc τη Βσήδεια του Μιγαδικού Λογβσμούι 

Μιταδική ηαοάσταση.Τοόποι γοαβής μιταδικών αοιδυών και πράξεις.

**ύυος του ΟΜΜ και κανόνες του Κίρχωγ .Επίλυση δικτύων ©ε εναλλ. 

οτόνα ΜΓ τπ δοήδειο του μιγηιδικσύ λσγιετμού.ηαεκιδείγ’ματα. Αχήσεις.

κεφαλαίο «

Τριβασικό οεύμαι

Παραγωγή τοι©.ρεύματος.Τοιβασικός εναλλακτήοας.Ανεξάρτητο τοι«. 

δύστηνα.Λλληλένδετο τοι«.σύστηνα.Λστεοοειδές και τριγωνικό το «. 

δύστηνα.Ιδιότητες τον αστεροειδούς τοιβ.συστήματος. Ιδιό-»·» του 

τριγωνικού τοι*.συστήματος. ΤΡΐ«αοικόί καταναλωτές. Ισχύς του «φιφ.

οεύνατος. Ασκήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Ηλεκτρικά όογαναζ*

Γενικά (ΓολΒανόμετοα. Aim εοόμετοα,Βολτόμετοα,Βα τόμε τρα. μετρητές 

''•έογειοςΙ .Μέτοηση εντάσεως οεύνατος (Κλεκτοονατνητικά.ηλεκτοοδυ- 

νανικά και δε&μικά όογανα.Γενικά περί ανπεοονέτοων και βολτομέτοων 

ανηεοόνετοα και Βολτόνετρα νε πολλές περιοχές μετρήσεων.Μέτρηση 

αμγιοτάσεων (νε τη Βοήδεια του νόνου του ΟΗ.Μ,με γέβυοα WHEATSTONE, 

lit ΐπιόνεχρο) .Πολύνετρο ,Μέτρηση ισχύος (u* ανπεοόνετρο και δολτόνε- 

τΡο»νε Βατόurtoo).nc tonτές ηλεκτρικής ενέργειας -Ευχνόνετοα.

^Ρμήοεις.

Γ'εκτοικές νηχανές r

Γενικά πεοί γεννητριών συνεχούς ρεύνατος«αοχή λειτουογίας. 

Αεριγοαβή γεννητοίας Ε ,Ρ .Μετατροπή Ync εναλλ .τάοεως σε συνεχή uc 

τη δοήδεια του συλλέκτη.? της ΚΕΑ γεννήτριας.Λιέογεση γεννήχοιας 

Ε.Ρ.Είδη διετέοσεως δυναυοπλεκτοεκών γεννητριών' EtP.Λειτουργία 

γεννήτριας “εν κενώ* και υπό βοοτίο.,αντίδοαση του επαγωγ>νου.Νασα- 

κτηοιστικά νετέδη γενυητοιών Ι.Ρ.Ισχύς και δαδνός αποδόσεως .Βλό- 

δες γεννη — *.ών Ι.Ρ.Γενικά ηεοί κινητήρων I.? .AciTOvofia κινητήοων 

αντί -τοεγεοτική δύνανη.Εκκίνηση κινητήοων,ροοστάτης εκκινήσεως. 

Τρόποι διεργέσεως κινητήρων.Ε.Ρ.Λειτουογίο κινητήρων υπό βοοτίο, 

αντίδοαση του επαγωγίιιου. Ρύήυιση της ταχύτητας πεοιστοοβής —Ισχύ 

και απόδοση κινητήοα Ε.Ρ,

Γενικά περί γεννητριών εναλλ.οεύνατος .υονοβασικοί εναλλακτη- 

οες.Λειτουογία ε\κιλλακτήοων υπό βαοτίο .Χινητήοες εναλλ .οεύνατος. 

Στρεβόνενο ναγνητικό πεδίο.Σύγχρονοι τοιαασικοί κινητήοες.Ασύγχρο

νοι τοιφ.κινητήρες . Μονοβασικοί κινητήοες . (σύγχρονοι ,ασύγχοονοι. 

συλλέκτη) .Ασκήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

*■" ·Μετασχηνατιστές)

Γενικά.Αρχή λειτουογίας των σταδυών νετασχηιεττιστή “εν κενώ’ 

και υπό βοοτίο .Κατασκευή των υετασγπιοτιστών . Αυτονετασχηνατ ιστέc. 

Μετασχηιιατιστές Γ·>τάνων.Τοιβαοι*«οί νετασχπυατιστές . Ετοεπτοί νετο- 

σχπνατιστές .Γ“Τιιός αποδόσεως των υετασχηιιατιστών. Ισχύς των νετα- 

σχηυατιστών .Ασκησε ις.

ΚΕΦΑΛΑ Κ) 13

Λγωγιυόττγτα αεοίωνι

Αίτια της αγ**ητινότητας των αεοίκπ/ .Παραγωγή ιόντων— ι ον ισυός. 

διέγερση ατόνων.Αυτοτελής αγωτιυότπτα.Σωλήνες CROOKES.

Καδοδικές ακτίνες.Σωλήνες CEZSSLER.Λυχνίες Αίγλης.Φωτεινοί σω

λήνες (Λιαωοσέεων)Βολταϊκό τό6ο.Λυχνίες βδοοισνού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

- Φωτοηλεκτρικό βαινόνενο-Φωτοκύτταρα.ΦωτοπολΛαηλαοιαστές.Εω- 

λήνες ακτίνων Χ.Εωλήνες BRAUN και καθοδικοί παλνογοάβοι.Γενικά 

περί στοιχείων SOLAR CELL και FUEL CELL.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ!

ΕΕήτηση αρχής λειτουργίάς. οργάνων κινητού πλαισίου.

Επίδειξη των νερών του.ίυγοστάδνιση βελόνης.

Ονόνετρο(πολυνέτοου).Ηλεκτρικό εσωτερικό κύκλωυά του.Ποα- 

,κτική χρησινοποίήσή επί γνωστών αντιστάσεων. MEGGER τια τη 

νέτρήση μονώσεων.

Επίδειξη αντιστάσεων όνδοακα και σύάνογος.

Συγκρότηση κυκλώματος αντιστάσεων -συνδεδειιένων εν σειοά, 

εν καοαλλήλω,εν μικτή διατάξει«υπολογισμός της ολικής αντιστάσεως 

κάδε· συνδέσεως,σύγκριση uc τις αντίστοιχες μετρήσεις νε ωνόνετοο.

Εξήγηση ,ττ»ς λειΧουογίας του Βολτόμετρου DC.

Μέτρηση τάσεων συστοιχιών ξηΡών,συστοιχιών υγρών και σύγκριση 

του ΐΜολογισμού τους,χωοίς μετρήσεις.

Εξήγηση και πρακτική ^ρήση.Αμηεοομέτοου DC σε κατάλληλο κύ

κλωμα που ηεοιλαμδάνει πητή DC και αντιστάσεις.

Συγκρότηση κυ*λύματος τια μέτοηση τάσεως DC και εντάσεως DC 

και σύγκοιση των αντιστοίχων δεκοητικών μετρήσεων.

Σνγκοότηση κυκλώματος αποδείξεων του Νόμου του ΟΜ J-V/R με 

μεταδοΧή της τάσεως και της αντιστάσεως. Σχεδίαση σχετικής καμπύ

λης μεταβολής της" εντάσεως σε συνάρτηση μεταβολής τάσεως και εν

τάσεως .

Κατάρτιση κυκλώματος ποος απόδειξη της πτώσεως τάσεως στα 

άκρα αντιστάσεων διαοοεομένων από ρεύμα ν -1XR

Συγκοότηση κυκλώματος για τη μελέτη και υπολογισμό της εοω- 

τερικής αντιστάσεως πηγής.

Συγκρότηση κυκλώυοτος διαιρέτου τάσεως (αντίσταση BLEEDER) 

και υπολογισμός της εντάσεως και της τάσεως σε κάδε κόμβο ut διά- 

κοοα Φορτία.Ποτενοι©μετρική διάταξη.

Κυγκρότηση κυκλώματος ρμδηίοεως της εντάοεως ΡεύιιηΤΛς. ir>".

Ρεοστάτου.Avanoorl χρήσεως.Επίδειξη διαβόοων τύπων ποτενοιο- 

μέτοων/ροοστατών και σύγκριση τούτων.

Εκμάθηση κώδικα των χρωμάτων αντιστάσεων και πυκνωτών.Σύγκριση 

των τιμών τους και μελέτη της διαωοοάς από τις μετρήσεις με όοτανο.

Μέτρηση της τιμής αντιστάσεως με·συγκρότηση κυκλώματος υπολο

γισμού της R-V/I

Κατάρτιση κυκλώματος προς απόδειξη του 1ου Νόμου του Χίρχων 

(κόμβου οευμάτων).Απόδειξη τούτου δεωσητικά και πρακτικά.

Κατάρτιση κυκλώματος ποος απόδειξη τον 2ου Νόμου του Κίοχωβ. 

Απόδειξη τούτου δεωοητικά και πρακτικό.

Συγκρότηση κυκλώματος, γεβύοας WHEATSTONE ποος μέτοηση ότνω- 

στης αντιστάσεως .Το κύκλωμα να τροβοδοτηδε ΐ με τάση συνεχή* «αι ur 

τάση εναλλασόμενη .Να γίνει σύγποιση της υπολογ ι ξόυενης αντί στά

σεως (τιμής).

Συγκρότηση κυκλώματος γεβύοας Χοοδός ποος μέτοηση αντιστάσεων. 

Σύγκριση αυτής ως ποος την ακοίΒεια με κοινό ιηιόμετοο.

Επίδειξη μερών συσσνοευτοϋ μολύβδου συστοιχίας.



104
Συγκρότηση συστοιχίας ev οειοά,εν καοολλλλβ *u^«v uuti δια- 

rdtci mi απόδειΕή της ολικός τάσεως w>a*u»t και δκωοητικd.

tvrxDdTuon κυκλώματος «ooviocwc συσσωρευτών He σταδεοη racr,, 

pc σταδεοή'ένταση. Υπολογισμός αντιστάσεως «οοτίθ« ^πκχκύοευτών.

rwTppdrtKJti κυκλΜ&τος «Optiotw: o»oomocuti!k w£av αυτομάτων 

ρυόμιστών .

ΕηίδεtEn ouunXrvwocwc ϋτοών.-Αιαπίστωση ωοοτίοεως.διαπίστωση 

εκβοοτ ίσεως .διαπίστωση δλαδών >tai δεοαπεία τους^. __

Επίδειξη διαωόρων μαγνητών και των ιδιοτήτων τους, 

δημιουργία και σχεδίασις του μαγνητικού αάσματος 6ιαο6ο**κ· σχημάτων 

μαγνητών .ησαγματσποίnon μαγνητίσεως επί υλικών ραγνητΐΜϋν,6ιαρα· 

γνητικών .παραμαγνητικών.

Συγκρότηση νυκλώματος ηειοαματ ικής αποδείΕεως υπάοΕεως ματνη- 

τικού «άσματος γύοω από οευματοωόρο .αγωγό.Σχεδίαση και μελέ+η αι>- 

τού.ΥηόδειΕη της cpoodc των μαγνητικών γραμμών.

Συγκρότηση κυκλώματος πειραματικής ano6ciEt»C της πολικότητας 

του iBY-υητικού πεδίου πηνίου διαοοεομένου από οεύμα.ΕπίδειΕη απο- 

ματνητίοεως υαγνητισδέντος υλικόν.
ΕπίόόtEn’ διαφόρων ε«αρμογών του ηλεκτσ2Η56τΌή'^.Λ·ού.Συγκρότηση 

ηλεκτρικού κυκλώματος ηλεκτοικού κώδωνος και μελέτη της αλλαγρ 

της συχνότητας κωδωνισμού.

Μ.&*ΰι Συγκρότnon κυκλώματος λειτουογίας αυτομάτων διακοπτών μεγ· »του 

και ελάχιστου ,τάσεως καιεντάσεως. . -

Συγκρότηση κυκλώματος ενσυμάοτου τηλεγοάβου μετά ηλεκτρονόμων. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ!

Επί 6c ιίη και εκμάδηση τεχνικός συνδέσεις αγωγάνευ ή μετά 

συτκολλητήοος.

Χρησιμοποίηση πΑεκτρολογικών εργαλείων.Πρακτική εΕΑσκηση συγκολ- 

λΛσικς.

Συγκρότηση «υκλΰυατος αποδεί Εεως της αναητυσσομένης ΗΕδ *Ε επα

γωγής υπό uovCiou ιβγνήτου επί κατασκευασδέντος πηνίου. Κελί τη της 

οοράς ροής του οεόυατος ως και της εντάσεως λότώ μεταδολής της γω

νίας τιμής των μαγνητικών γραμμών και της ταχύτητας μεταδολής.

Πειραματική απόδειξή του ·αινομένου αυτεπαγωγής πηνίου διά συγκρο- 

Υήσεος κυκλώματος περιλαμβάνοντας πηνίο και πηγή D.C. Μέτρηση του 

χοόνου πα&υστεοήσεως παοκαταστάσεως του κυκλώυατος μι 6ικιολότηση 

αυτού.

Συγκρότηση κυκλωμάτων και απόδειΕή δεωοητικά και πρακτικά της 

εβηουογής συν6έσεως αυτεπαγωγών εν σειοά,εν παοαλλήλω ,υπολογισμός 

της ολικής αυτεπαγωγής.

( ΕπίδειΕη πυκνωτών διαβόσων τύπων.Καδοοισμός της ονουατολογίας 

τους από το διηλεκτρικό τους. ‘Ελεγχος καλής ή un καταστάσεώς τους. 

Μέτρηση τιιιής της χωρητικότητας των δια γεεώοας.

Συγκρότησή' κυκλώυάτος για την πειραματική απόδειΕή της βοοτίσεως 

πυκνωτού χρησmonoιούντες εν σειοό διαβόοους αντιστάσεις.Μελέτη της 

συμπεοιβοοάς του κυκλώματος στη βόοτισπ του πυκνωτού.

- ΕηίδειΕή της διηλεκτρικής υστεσήσεως.

Συγκρότησηκυκλωυάτων και υπολογιουός δεωοητικά και πρακτική των 

αποτελεσμάτων από- τη σύνδεση πυκνωτών εν σειρά και εν παοαλλήλω.

Συγκρότηση κυκλώματος μετατροπής μιλλιαμηερομέτοου εις ωμόμετοον- 

εις δολτόμετρον.

,- ΕπίδειΕη δασικής λειτουργίας μαγνητικών -ηλεκτρσυαγνητικών επατω- 

Υικών -δερμικών οργάνων.

ΕπίδειΕη οε ηαλμογοάοο της nuiτονι*ής υοοοής του ac pcuuctw. 

Σχεδίαση και ποοοδιοοισυός του μήκους κύματος της περιόδου,του πλά

τους. της συχνότητας.

Συγκρότηση ηλεκτρικού κυκλώυάτος προς απόδειΕή της συμηεοιωοοάς 

αντ ι στάσεως στο pC και AC ρεύμα. Με λί τη συμηεοιβοοάς αντ ι στ άσε ως 
©ύοΜΟτος .

Συτκοότηση προς μελέτη.κυκλώυάτος με πηνίο,σε AC και DC ρεύμα. 

Απόδειξη της συΐΛεοιποοάς μεταβλητής συχνότητας στο AC.

Συγκρότηση προς μελέτη κυκλώματος ηυκνωνού uc AC και. DC ρεύμα. 

»«66«itn THC σνη»νκ>ν·οοώς utteiin-nSc cnrrv^rrrrac στο AC.

Συγκρότηση και μελέτη ηλεκτρικών kukamuAtw που να πεοιλοαδάνουν 

πηνίο «αι πυκνωτή εν σειρά εν παοαλλήλω .ΤηολοτισυΟς της Τιμής της 

σύνδεσης αντιστάσεως.

ΧάηαΕη της καιοτυλης.· συντονισμού του «υκλώυαΤος.

δπίδειΕη λύση και. άρμωση ιτ>χσνής γεννήτριας DC . 'Ελεγχος μι 

μέτρηση της υσνώσεως με KECCER .Σαδαδισυός σμλλtκτου—αντικατοστοεττ 

σηκτρων,ρύδμιση -σηπτε>ογε·έ«^.δλλεΓΓή σσαιροτριδάων-λίπανσή τους. 

Εντόπιση και αποκατάσταση δλόδης γεννήτριας DC.

ΕπίδειΕη κινητήρος DC .Πειραματική απόδειΕή αρχής λειτουργίας 

των κινητήοων DC .Σύγκριση μεταΕύ μηχανών συνεχούς ρεύματος γεννήτριας 

και κινητήοα.Εύοεση των κοινών χΕσοτημάΐων.

χρησιμοποίηση αν τι στάσεως εκκινήοεως .Πεοιγοατή τροπών αλλαγής 

•οοός πεοιστροσής κινητήρος και τρόπων αλλαγής αριδμρύ στροαών κινη- 

τήοος DC .

• - ΕπίδειΕη των μερών μηχανής εναλλασσόμενου ρεύματος,ικτνοΜσικής 

διΜΟικής ,τοιβασικής«δακτύλιοι.Αόση και άρμωση εναλλακτική..

ΕπίδειΕη συγχρόνου μονοσασιχού κινητήΡα.Επ'ίδειΕπ ασυτχρόνου 

μονοααοικού κινητήρα.ΕπίδειΕη ασύγχρονου τοισαοικού κινητήοα,ΕΕήτηση 
των μερών ewSc έκδοτου αυτών.

. Μετατροπή σε μεταγωγέα της τροΜδοσίας πεοιελέΕεων one apreoc 

oc τρίγωνο.
- >^ν-

ηοιός Ο/, ρόλος της αλλατής.Εντόπιση και αποκατάσταση δλαόώι 
κινητήρων AC.

ΕπίδειΕη Εεύγοος κινητήσα-τεννήτριας-στοεβόμενος μετασχηματι

στής. Εύρεση είδους ρεύματος ενσόδου και εΕόδου .Σύνδεση και αποσυνδτ- 
ση Εεύγους.

Υπολογιουός του λόγου μετασχηυατ ιστού στατού μετββχηυατιστού . 

Σύγκριση μετασχημαειστού μι αυτομετασχηυατιστού.

Συγκρότηση και υπολογισμός εντόοεως Ρευμάτων και καταναλώοεως 

οε κΰκλωυα λυχνιών «ωτισιιού μετά αοααλε ίας «διακόπτου αλεοετουο .διακό

πτου πομιτατέο και αοααλε ιών .Τοόποι εντόπισε ως δλαδών και αποκατάστα

σή τους.

ΕπίδειΕη πινάκων διανομής ρεύματος πλοίου.

ΒΑΕΚΤΡΟΗΣΚΚ

ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΓΤΗΚ ^ΑΑΙΟΗΑΕΚΤΕΟΑΟΓΤΑ 

ΓΥΧΛΟΜΑ ΤΑ ΗΣ R,L,Ct

Συιχηεσισορά των R,L και C στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο οεύυα 

R και C εν σειρά,«όοτ ton ,εκβόοτιση πυκνωτού. R και L cv or. ιοά συμηε-·· 

συυπεοι«ορό κυκλώματος. Κύκλωμα με R.L και C εν σειρά ουυπεοιωοοό 

οτο εναλλασσόμενο οεύμα,σύνδεκη αντ ίστατη,ui γαδική ηαοάστarrr,. 

Συντονισμός του κυκλύυατος-Φαι νομέ να κατά τον συντονισι^ό .Rcuua, τάση . 

αντίσταση. Υ.αμπύλη συντονισμού .Συντελεστής ποιότητας .R.L ναιC εν τα- 

ραλλήλω.Ιυμπεοιβοοή του κυκλώματος στο εναλλασσόμενο οεύμα. ut ταδικη 

παράσταση .Συντονισμός του κυκλώιβτος . Συντελεστής ποιότητας . Γένι κά πε

ρί oweCευγucνων κυκλωμάτων.Αιιοι6αία επαγωγή και συντελεστής συί*ύ- 

Εεως . Λιλαοά .κρίσιμος ,υπεοκοίαιυος .Καμπύλες ’ .ϊλεκτικότητας .·ίλτοο 

διελεύοεως και αποκοπής Γώνης συχνοτήτων.Κυματσπηγίδες .Χωοισμός σάσ- 

ματος Των συχνοτήτων .Ακουστ ικές συχνότητες .ραδιοσυχνότητες ,πολύ υ*»η- 

λές συχνότητες,μικροκύματα,συχνότητες αωτός,ακτίνων X.Σχέση συχνότη

τας και μήκους κύματος.

ΗΛΕΚΤΤΟΝΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΕΝΟΥ:

Ηλεκτρονική δεωοία των μετάλλων ,εΕατωγή ηλεκτοονίων από αα μέ

ταλλα,δεομική εκπομπή,αωτρηλεκτρική.εκπομπή.Αίοδη λυχνία,πεοιγοασή , 

άνοδος ,κάδοδος,είδη καδόδων,χύοος αρνητικών αοστ ίων , χασακτηοιστ ική, 

διόδου,σχέση RXCKARDOSN, σχέση LANGMUIR, εοωτεοική αντιστάτη και 

ατωτιμότητα.Τρίοδη λυχνία,πεοιγσαση,οόλος του πλέτυατος , χασακτηοιστ ι- 

κά τριόδου,συντελεστές τριόδου»ενδοχωοητ t κότητες, πόλωση ,τάση αποκο- 

•πής.Τέτροδη λυχνία,ηεοιγοασή,ρόλος δευτέρου πλέγματος.δευτερογενής 

εκπομπή ηλεκτοονίων,χαοακτηοιστικές καμπύλες ενδοχωοητικότητες.Πέντο- 

δη λυχνία.περιγοαοή,Ρόλος του τοίτου πλέγικχτος, χαοακτηοιστικές καμπύ

λες, ούντελεστές ηεντόδου.Πέντοδη μεταδλητού “μ*,Λυχνίες ^ατευδυνόμε- 

ν nc δέσμης .Λυχνίες τάσεως και ισχύος. Λυχνίες αολλών ηλεκτροδίων. 

Σύνδς,τες λυχνίες.Λυχνίες αερίων.

ΑΝΟΕδΟΣΚ ΚΑΙ ΕΒΟΜΑΛΥΝΣΗ:

Η δίοδη λυχνία ως ανοού-,τοια.Κΰκλωυα απλής ανορδώσεως . Κύκλωιιο 

διπλής ανοοδώσεως.Κύκλωμα γεοϋοας.Μεταλλικοί ανοοήώτές.Συντελεστής 

κυυατώοεως.δίλτοα.Φίλτρο δια πυκνωτού.Φίλτρο πηνίου. Φίλτρο L καιύ. 

Φίλτρο *Π* uc LC, με RC .Αντίστοσ- 61 αοοοής ί BLEEDER) .Σταδεοοηοίη-

ση τάσεβς με λυχνία ( V.R.) .Ηλεκτρονική σταδεοοηοίηση τάσεως. 

Τροωοδοτικά ισχύος.Τριβαοική ανόοδωση.Μεταλλάκτες συνεχούς ρεύματος 

(στοεαόμενοι ,δονούμενοι)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ -ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ:

Αντίσταση ·οοτ ίου .δεμελιώδης οοχή ενισχύσεως . Ανάλυση ενισχύσεως . 

Απολαδή ενισχύσεως .Τα Εινόμηση ενισχυτών και τάσεις λειτουογίας. 

Ενισχυτές τάσεως Λ.Σ. με τρίοδη και πέντοδη με R.C.Καμπύλη αποκοί- 

σεως ,επ£δοαση των σωοιχείων του ενισχυτού.Καμπύλη γοαμμικότητας 

Ενισχυτής ισχύος Λ.Σ. Μετασχηματιστής προσαρμογής. ΑπολαΒή ενισγ ι ·»ύ. 

Εαδμός αποδησε^βς.Ενισχυτές ισχύος τάΕεως A.B.C ^Ενισχυτές ΓϋΓΗ- ι'λ. 

τάσεως Ε,γραωική ανάλυση .Συν tow Εόμενοι ενισχυτές Τ .1 .με τοίοδη και 

πέντοδη λυχνία.στ απλό ουντσνισμό μι με συντονισμένα κυκλώματα με 

σύ£ευ£η.ηέδοδ·ι συΕεύξεως ενισχυτών.Ολική απολαδή άα&μίδων ..Μονάδες 

C.»,Παοαυόοβωση και υαολοτισμός της-Αρνητική ανάάοαση στους ενισχυ

τές , τάσεως και ρεύυατος. Σταδεοότητο ενισχυτών με ανάδοαση.Κοιτήοίο 

σταδβρδτητας. Επί δοαση επί της «χντιστάσεως εισόδου, εΕόδου επί του 

εύρους ζώνης.Ενισχυτής καθόδου.Ενισχυτής χειωμέχου πλέγματος.Ενισχυ

τής ευοείας περιοχής.

ΤΑΛΑΝΤΟΤΠ ι

Κριτήριο ταλαντώσεως σε ηλεκτρονικά κυκλώματα.Daoaγωγή ταλαντώ

σεων. Ταλαντωτές KEXSS>xrfc,HAJtTUrr ,ςαΣΜΠΙ συντονισμένης ανόδου και 

συντονισμένου πλέγματος .Ταλαντωτής ηλεκτρονικής συζεύΕεως .Κρυσταλ

λικός ταλαντωτής..Ισοδύναμο κύκλωμα και λειτουργία κρυστάλλου χαλα

ζιού .Ταλαντωτές RC και γεωύοας NT ΕΚ .Γταδεσότητα συχνότητας, μέδο- 

δοι αυΕήσεως σταδοότητας .βόουδοι ηλεκτρονικών κυκλωμάτων .Υηολογ ι - 

συός δοσύδου. Λόγος σήματος πσος δόουδο.

JIOMDOI ΣΗΜΑΤΟΝ Ο Ml AM.

Κύματα C* .Ανάλυση κύματος .Κύματα ΑΜ.'ΕΕίοωση του διαυοοαωυένου 

κύματος. Ποσοστό διαμοοσώσεως .Επί δοαση εν τάσεως και συχνότητας της Α.Σ.

Φάσμα συχνοτήτων, (πλευοικές συχνότητες) .Ισχύς διαυοοσωμένόυ κύματος s' - # ✓
(δέροντος,πλεόοικών,ολική) .Πομποί συντηοουμένων κυυάτωύ-δασικό 6ιά-

χηαμμη πομπού Ο .Ανάλυση IsaOuί6ων,κυοίως ταλοντωτού (MAIN,OSCTLATOB) .
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e*ouον<Λθύ(BurrER) ,ο6ητητου { DRIVER) .ισχύος POWER AMPLirTER) .

Α4οτβ£η -και έλεγχος εξουδετεοώσεως etouc ενισχυτές Y .Σ .Πολλαηλαοια- 

r riC συχνότητας.EuorAuaτα ttiOiotnoiou.nXci6tc .ήλεκτροvOuol .«ίλτοα 

Tc iDtexnoUw .Πλήρες 6id γοαυυα nounoO Cw ,υετά icioumwitfv.

«■ηεξήτηοη λειτουογίας . Γυντονκηιός των BaOui6urv .nounoί Λ.Μ.Βασικό διά- 

>0auua nounoO AH.Aiauoocurnc .NC60601 6iauooouocuc,αηέ Qvo6o,o6bt6, 

„X*τυα,ποσστάτευτικά.άνοδο και. «οοστατευηκό(σε τέτοοδη και ηέντοδη 

χυτν^α< * ,Γ,*ός των 6tauooeu»Twv . nXcovcKTnuara-uc tovcxrnuarci εκάστης 

νεδόδου. n©unoi νηοιακής ενδείξεως.

AElfTEI ΓΜΜΛΤΟΠ CW και AM. 1

moi Atdroauua απλού 6ίκrov>-vncDtτεοθ6υνου 6έκτου.Ανάλιιση BaAui-

. Aoa τής . »i.,cm crn 6ια 6ιό6ου λυχνίας.*ύοαση bia τοι06ου λυχνίας«απΟ 

re ηΑετυο.από τπν άνοδο. Ετεοάδυνος αβοτής.Ιννβϊυ^^ς T.I.Τοπικός τα* 

ναντωτής · Hi κτης,υεταλλάχτης ,συχνότητας . Ευστήαατα υεταλλατής συχνό- ή

τας · Πλεονεκτήυατα από τη υεταλλαγή.Διπλή υεταλλαγή.Ενισχυτές ενδι* - 

uioov συχνότητας.Εύοος ζώνηςτων ενισχυτών Ε.Σ.Ιύστηυα ΒΓΟ,για λήΨ 

^^τιλ» CW .Αυτόυατη ούδυιση απολαβής ( ACC 1 .Απλό παν xm'lotcoovOuevc 

900τηιβ ACC .Ptj>uver^ cvnecw^ ήχου (VOLUME CONTROL .Ρύδυιση iwai*

eaaoiac (A.Γ .ΟΑΓ.1 CONTROL ) . Λλήοες διάγοαυυα uncurxεοοδύνου δέκτη 

uc ΒΓΟ. Επεξήγηση Xtvrouoriac r&l κυυατουοοσές-Ιυντονισυός του δέκτου. 

Χυαιοδησία,«πιλοτή ,Βίστβτητα δέκτου.Δέκτες ς<η·ιαχής ενδείξεως.

ΓΟ·4Χ)Ι ΚΑΙ ΔΕΕΤΕ! EHMATTW Γ.Μ.:

Διαυόοοωση συχνότητας. Ηοοωή κύυατος.Εξίσωση του διαυοοφωυένου 

κ-νυστος.οάσυα συχνοτήτων .Απόκλιση συχνότητας .Συντελεστής διαυοοβωσεως. 

euooc αηοχλίσεως.Εηίδοαση της εντάσεως παν της συχνότητας της διαυοο- 

y v-»ri-ir στο ωέοσντα .Μέδοδοι διαυοοοώσεως . Δια υικοοφώνου πυκνωτού.Δια 

κρνοτάλλοδιόδου χωρητικότητας (VARICAP) . Δια λυχνίας ααινουένης αντι- 

στάσεως .Διαυόροωση φάσεως . Σύστηνα αυτόυατης ουόυίσεως της συχνότητας 

Thfv ταλαντωτών (AEC ) .Κύκλωνα. ηοοευφάσεως .Πλήοες 6id>oauua ΓΜ. 

Γπεξήτηση λειτουοτίος χ·ι συντονισυός του ηουπού.Δέκτες ΓΗ .Βασικό 

διάτοα,υυα δέκτου ΓΗ .Διάταξη και χοπσιιιότητα ηεοιοοιστού.Διάταξη 

διευκοινιστού διπλού συντονιουοΰ.Διαχχίοιστής ολισδήοεως βάσεως.Διάτα

ξη ΑΓΟδέκτου.Πεοιοοιστής δοούβου 6ια λυχνίας αιυώσεως (SOUELTCH) 

Κΰκλωυα αηοευβάοεως.

ΠΟΜΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΝ SSB . ι

Μοοσή κυυάτων SSB . Εξ ί σωση του διαυοοΦωυένου κύυατος. δάουα-συχνοτήτων . 

Άνω και κάτω "πλευρικές ζώνες.Βασικό 6i0YOauua ηαυηου S$& .Παραγωγή, 

του σήιιατος SSB .άνω ή κάτω ζώνης .Μέθοδοι διαυοροώσεως. Ισοσταδυισυί- 

νος διαυοοβωτής uc κουσταλλοδι66ους,uc τοιόόους λυχνίας. Φίλτρα επιλο

γής ζώνης συχνοτήτων .Κουσταλλτκά φίλτρα.Μηχανικά φίλτρα.Πλήοες διά- 

Yaauua nounou SS3 .Επεξήγηση λειτουογίας των δαόυίδων.Δέκτης 

ΕπεΕήτηση λειτουογίας των δαδυίδων.Δέκτης .Γενικό 61άτραιχυα δέκτου.

Βαδυίδες ενισχύοεως και υίξεως.Βαδυί6ες αναδείξεως της ΑΣ,Πλεονεκτή- 

ικχτα του SSB έναντι του Α.Μ. και Γ.Μ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΚΓΥΕΤΑΑΑΟΛΧΧΝΙΕΓ (TRANSISTORS)τ

frcuoia στεοεού σώυατος .Αγωγοί .υονωτές και ηυιαγωγοί .Κνεογειακές 

ζώνες . Κουστάλλιπή δουή .Ηαιαγωγαί uc ηοοσυίξεις .Γτάδιιη ΓΕΚΜΙ.Ειδική 

ογωτιυότητΟ' από διάχυση Φοοέων .Huιαγωγοί τύπου Ρ και Ν.Κατασκευή και 

αοοείς.Επανή ΡΝ.Δυναυικό βοαγμού.Κουσταλλοδίοδος.Εξ ισώσεις διόδου, 

γοοακτηοιστ ική καυπΰλη . Γεΰυα αντιστοόφου κολώοεως ,βαινόυενο ΕΕΗΕΊ . 

Δίοδος επαφής καιακίδας.Είδο διόδων .Κουσταλλο-τοίοδος (TRANSISTOR) . 

Κατασκευή ΓΝΓ και ΝΡΝ TRANSISTOR.Αειτουοτία των τοανζίστοος.E£icnJocις 

looftweua κυκλώυατα.Βασικές συνδέσεις .κοινής Βάοει^ς .κοινού κοαπού, 

κοινού συλλέκτου. Αντιττοι χία αχ την τοίοδο λυχνία. »οακτηοι στ ικές 

«υηύλχς.Εταδεοες των τοουζίστοος εκάστης συνδεσυσλοτίας .Πόλωση και 

σταδχοοποί n«yn της πολώσεως.. Γλχτχόυχνος ανοοδωτής (S'R ) ΡΤΡΗ(δυοίστοο 1 

♦ωτοτοανζίστοσ .Τοανζίεττοο πεδίου (ΤΤΤ και Γ03ΓΤΤ1 .Ανόοδωση uc κουσταλ- 

^οδιθδους.Γτα»εοσποίηση τάσεως uc XEWET · .Ενισχυτές.Ενίσχυση χάοεως 

και ισχύος Α.Σ. uc τοσνζίστοοσ.Ενισχυτές PTJSR-PTJU- .Ενισχυτές κοινού 

cvnounou.KOi νής δάσίως , κοινού συλλέκτου.Ενιστντής !>AKI.I3*CT03 .Ενι

σχυτής uc τοανζίστοο ΓΓΤ .Ταλαντωτές .Ταλαντωτής KARTLET .rtEIiSHEK, 

εθλΡΓΤΤ5,κουσταλλικός.Ενισχυτής Υ.Ε. και Ε.Ε. Εηίδοαση κνδοχωοητικό- 

^πτας στην Χ.Ε.Κύκλωυα δέκτου uc τοανζίστοοσ.Επεξήγηση λειτουογίας- 

■αι συντονισυός.η«ταλλάκττς συνβχοός σκύαατος (DC TO DC CDWVERTTR) . 

Υ'τχνχκή Των τυηωαένων κυκίωυότων.mκροκυκλωυάτων και ολοπληοκπλένων 

κυκλωυάτων .

αιαδογη ηλεκτροπαrwwriron κτηΑτσκ

Γενικά ηεοί οτνοσοαί οας , ιονοοωαίοας , τοοποοσαίοας .ΤιΑοση του 

ηλeχtdouoγνητικού «ύυατος υηεοόνω του εδάοους .Επί δοαση της** καιιηυλό- 

^ητας της τής.του εδόαους.Κύυατα χώοου.ΔιαλείΦεις.λώνες σιγής.Ηέδοδος 

διαφοοικής λήώεως.ΐονοσφαιοικές δύελλες.Εηίδοαση της συχνότητας επί 

τπς διαδόοεως των κυνιάτων .Διάδοση λίαν υοηλών συχνοτήτων .Επίδοαστ,

Υ^ς τοσηοοΦαίοας.Διάδοση δια τοοποουαιοικής διαχΰσεως.

ΚΕΡΑΙΕΣ - ΓΡΑΚΦέΕΤ ι

Κατασκευή ,συιειεοιφοοά,Αοχή- ακτι νοδολίας. Κατανουή τάσεως και εντά- 

σεως.Εχέοη συχνότητας και υήκους κεοαίας.Κεοαίες τύπου PTWTE.Κεοαίες 

τύπου NAtcOTf Γ .Βοαχύ δίπολο .δίπολη κεοαία .Ενεοτό ΰ!»ος κεοαίας .Αντίστα

ση εισόδου και ακτινοβολίας.Ευντσνισυός κεοαίας.σε αουονικές συχνδτη·

' r C . Αιοτηάυυατα αη« ι νσΛολιης . Κεηαί ε.ς κατευδυνυυένης εκποηπής ,οουδική

YACI ,ελικοειδής. uc κάτοκτοο.Γοαα^ς τοο-οδοτήσεως κεοαίας. Γοαωιή 

δύο αγωγών. Χαοακτηοιστική αντίσταση.Οδεύον και ανακλώυενο κύαα.Αόγος 

στασίνου κυυατος.natavcunutvcc,σταδεοές.Ουοαξωνικά καλώδια.σταδεοές 

αυτών .ι*έδοδοι ποοοαοιοτής εη»ζεύξεως, κεοαίας . yoauunc . Μέδοδοι noooaouo- 
τής Ααδυίδος εξόδου uc Yoauun.

ΕΤΟΣΧΕΙΑ ΛΟΓΙΚΟΝ ΚΤΚΑίΤίΑΤΟΝ:

Ευστήιβτα αοι δυων-ΓενικΟτητες . Το δυαδικό σΰστηυα aoidui*n> .Aoidun- 

τικές ποάξενε etc το δυαδικό σύεττηυα αοιδυών .Κώδικες αΑηδείας. Ά>τεδοα 

του BOOLE. Η λογική των οωστήοων. Ηλεκτρονικές θύοες λογικήςίδύοο “ΚΑΙ* 

AOoc. ·Γ“-δΰοα αονήοκως - δύοα ΟΧΙ "RAI’-Avoa ΟΧΙ *Η") .Πίνακας του 

WCWOOCK. ΧκαουογΑ των uc δάδων της λογικής.

ΓΡΟ^στίΑ ΧΡΟΦΟΧΥΚΑΟΚΑΤΟΚt

Χοονοκυκλώυατα γενικά.Ιταδεοά χρόνων RC-LR .Κύκλωιβ. διθβ«οοίσ*ως. 

Κύκλωυα ολοκληοώσιως . Δονητής Φοαγυού.Αυτοδιεγειοόαενος πολυδονκτής. 

Δονητής αιάς κατειστάοεως.δονητής δύο κατοστό-τεων .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΌΡΑΣΕΟΚ:

Γενικά.Βασικό διάτοαυυα πουπού.Βασικό διάγοαυυα Αέκτου.Αυτνίο 

λήώεως . Ευστήιιατα διεοευνήσεως ε ικόυας . Παλυοί συγχρονισυού και auiu* 

οωτίκοί παλυοί .Aiau0o«vnn φέοοντος εικόνος ,κυυατουοοΦή . Δίαυόοαωση, 

ήχου.Δέκτες.Τυήυα επιλογής διαύλων και υεταλλατής συχνοτήτων.Ενίογυ- 

ση Ε.Ε.δωοατής εικΟνας . Τυήυο ήχου. Τυήυα ει κόνεχς . ΚαΑοδι *ή λυχνία. 

Ταλαντωτές οοιξόντιας και κάδετης σαοώσεως .Παχχχγωγή λίαν υό»ηλής τβ- 

σ*ώς.Γοααυικότητα εικόνας.Κλειστό κύκλωσα T.V.

Ε3ΑΜΗΝΟι Γ *

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

1. Τεχνολογία ηλεκτρονικών εξαοτηυάτων (υικοό«ωνα-υεγάηωνα- 

ακουστικά-βάσεις λυχνιών-κώδικας λυχνιών-βεουίοτοος) .

2. Πρακτική χρηοιυοηοίηση ηλεκτρονικού δολτόυεYpot/^fεννήτοιας 

Χ.Ε .-Γεννήτριας Υ.Ε .-Δυχνιουέτρου-Παλυογοό-κ>υ.

2.Μελέτη κυκλώαατος uc R και C (φοοτιση και εκσόοτιση πυκνωτού 

δι* αντιστάοεως.

I.Μελέτη κυκλώνα το ς συυτονισυού σειράς RLC .Χάοαξη καυπύλης. 

Βιεοεϋνηση καυπύλης .Μελέτη του Ο.

5.Μελέτη κυκλώυατος συντσνισιού εν παοαλλήλω RLC .Χάοαξη καυπύ

λης. Δ ιεο εύνηση καυπύλης.Μελέτη του ς.

t.Μελέτη συντονιζουένων κυκλωυάτων εν συζεύξει (χαλαοή,κοίσιυπ. 

υηεοκοίοιυη;.

7.Μελέτη φίλτοων διελεύσεως Χ.Ε. και Υ.Ε.

Β.Μελέτη φίλτρων διελεύσεως αποκοπής ζώνης συχνοτήτων, 

ί. Μελέτη διόδου λυχνίας (χάοαξη καυηύλπς-υπολοτ ιουός ε*»ωτεθΐκής 
αντιστάοεως και αγωγίυότητπς) .

J0. Μελέτη τοιόδου λυχνίας (χάοαξη καυπυλ/2ν-νηολογ ισυός των στα- 
δεοών u,ο C) .

11.Μελέτη τετηόδςυ λυχνίας (χάοαξη καυηύλης-ήύδιση-αονητική α» ri- .

χχ.ΜΕΑέτη πεντάδου λυχνίας σταδεσού “u* και υεταΛλητού *u* {χάοα- 
^ ωχυ«ύλης·-*^κ>λοπσνθπ του “υ") .

13.Ανόοδωση «»ιΑή uc λυχνία-ωίλτοο εξουαλύνστω^ .

14 . Ανόοδωση διπλή uc λυχνία-οίλ,τοο εξουαλΰνο»-νς . 

ΐ5.Ανάδοωοη διπλή W τόνυοα «νοοδωτών-ωίλτρο εξουαλϋνσεως - 

ωίλτρο σντέστοση- BLEEDER.

Κ.Στσδεοσποίτ>ση τάσεως DC δια λυχνίας—φυχρής καβόδοο-ηλεκτοονι- 

κός στα δεσοποιπτής.

Π.Διαιρέτης τάσεως -τροφοδοτικών Τ.Τ.

ΙΒ.Εωαουοτές ηλβκτοονόυων σε τοοωοδοτικό Τ.Τ.

19. Διάταξη ενισχυτού τάσεως Α.Σ.ϋειοαυατική απόδειξη συντελε- 

στού c νι σχάσεως δαδυίδας.Υπολστισιιάς ενισχύσεως.

20. Χάοαξη καυπύλης αηοκοίσεως καυπύλης χραυυικότητας ενισχυτού 

τάσεως Α.Σ.

/I.Διάταξη εναοχυτού ισχύος Α.Ι .-Μετασχηυατιστής ποοσαουοτής 

Βαδυός αηοδόσεως δαδυίδας.

22 .Αναστροωέης αάσεως γιο τ© σύστηνα PUBH-PULL.

23. Διά τάξη ενισχυτού ισχύος Α.Ι. ο« PUSH-PULL .Διάτάξη

ενισχυτού Α.Ε.άνευ με τασχηυαπ ιστού ποοσαουοτής-Τάξη Act τουοτ ίας 

ΑΒ-Β.

Βαδυός αηοδόσεως.

24 .Διάταξη ταλαντωτσύ uc L και c (MEISHE5*-HAJrrLrr) .

25.Διάταξη κρυσταλλικού ταλαντωτσύ .

21. Διάταξη καί υελέτη πολλαπλαοιασυού συχνότητας.

27.Διάταξη διαυοοφώσεως από την άνοδο (Α.Μ.)

’2*.Διάταξη διαυοοο-ΐσεως από τον οδηγό ηλέγιια(Α Μ ).

ΕΕΑΜΗΝΟ ·Δ *

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

29. Γυγκοότηση κλήοσυς διατάξεως nounou αδιαυσοφώτων (C*4 )και 

διαυοοσουυένων (ΑΜ)κιηιάτων ,αποτελουυένης αηό τις Ba&uiδεςιταλαντω- 

τού-σηοΐίονωτού (ΒϋΓΤΈΡ ) -πολλαπλαοιαστού συχνότητας-c ν ισγυτού 

ισχύος -διανοοαωτού.Επάνω σ'αυτό να ποατυατοηοιηδεί :Μίτοηση

τάσεων-εντάσεων και αντιστάσεων στις ΒαδιιίΛες. Γ.υντονιουός εων ήα.Άιί-
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*»**■ *°L cfcooi^tTCcwcTT,. MCTOnc*^ ηοοοστού 6iauoo^otw^

30.Νελέτη ηλήοους 6ιατοαιιυοτος KOuooO.utTd feiawoofjuocwc.htXCTr, 

wai Λΐΐιολόγηση του οόλου ηιάοτου Γ^βοτήοατο»— RniAoaon rni της λιι* 

τοοογίας τον ηοσον or πεοίητωση notomocwt: rovt-cSaoTnuoToc.

1i. tut*o6TT,« ηλήοους fccardfccwc uncncTcoo^wou δέκτου a.H. hoi 

CY (eioxtxouutvTic ami Tic Βαθμίδες:

Κνιοχυτού τόσκως Τ.Σ.-Ηίζεως και μεταλλαγής,ουχνβτητας·ενιβτι>5ΐως 

ενδιάμεσης Λ»γνβττιτας->Μθ«Ιιη·< «αι AGC.Ενισχυοεως A.I .-*F0.Επάνω 

p'auTf vo MooYuOTORovnOcil «Ηέτοηση rewwv mu ΜνυέπΛ.Ίτοιηστι αντι- 

crmotkiv .ΤιιοΑοτ iauOi rviD^imwc .Autouot ία τον ΒΓ0.

32 . ηελr τη κληοους διαγοΑμιβτος υηεοετεοοδύνου 6έ*του ΛΜ,μετά 

συστήματος ΒΓΟ.Ηελέτη και αιτιολόγηση του οόλον πάστοι. βλαστήματος.

L6οα.σ- επί της λειτουργίας τον δέκτη ο- ηεοίητωση καταστροωης 

του εέαοτηματος.

33.*%*λίτη διόδου ηυοιτϊου και διόδουΙΕΝΓί (γάοαέη κομηύλης- 

ανοστοονη- wu οοθή κόλωση-τοση ZENER ) .

34Λ,λίτη TRANSISTOR (κοινού εκηομηού; . Χόοα£η καμπύλών.Υηολο- 

νσσρός των βυνηλιστίΛ.

JS.htittTi TRANSISTOR(κοινής δάσεως) Χάοαζη mukimi». .Τηολοτ ι - 

συός tww owTtAccnwv.

36. Μελέτη tv tot υτ ή Toot< A.I. uc TRANSISTOR uc R και C 

(κοινού unownou) .

37. Μελέτη ενισχυτή τόσεως A.I. uc TRANSISTOR uc K wi C 

(κοινής βάσεως)

38. Μελέτη Γνιβχυτή ισχύος A.X-.wc TRANSISTOR oc διάταέη WRfPULL.

33 . νλίτη κλόοους 6c ατώc tux; imioiTCDOiwwov δέκτου uc TTANSJ- 

BTORsncTonon tcn τόοκων koc της αηολαδής των Ra6uc6w.

40. Μελέτη^ πλήοους 6iaxoouuo^oc υηεοετεοοδύνου δέκτου uc TRANS Ϊ - 

S70RS. . ·*λέτη koc αιτιολό-τηοτ του ούλου έκδοτου cϊαοτήυατος .

Ττ. ί boaxrr. maw οτη λιιτουοτίο σι ηεοί ητωετη καταστροσής του εραστή- 

ρατος.

411Νβλέτη υεταλλάχτυ. ..υνεχους ocinjarocfDC TO DO COTTVEKTUi;

42.‘EXctx©c tv; TRANSISTORS uc wu6uctdo hoc τρανίicrrOuCTPo.

4 3. ►SC 6o6o. rvTtnuouou και οηοχαταστάοιυς βλάδης oc noimouc- 

BoaOUQTές.

4 4.Μέθοδο1 cvtohouou hoc αηοκαταστόσεως βλάβης oc δέκτες 

BsaPtiRTic.

.4S.Htto6oc rvroncouoO και αηοΜταστάσικς βλάβης oc Mvtcc uc 

TRANSISTORS. Εσαομοτές.

46.Μελέτη θυοών uc διακόπτες και ηλεκτρονόμους.

<7.Μελέτη θυοών uc διόδους και .TRANSISTORS.

4 8.Μελέτη κυκλωμάτων διααοοίοεως και ολοκληοωσεως.

4 3.Μελέτη δονητού «οαγκοΰ uc TRANSISTORS.

50. He λ έτη αιττοδιετειοόμενου /ιολυδονητο'ύ uc TRADSISTORS .

51. Η£λέτη υονοόονητοϋ και δονητού ΙΧΧΜ-ΓλΟΡ UC TRANSISTORS.

NAPMNATIRA

Χ.Εησναλήωεις τηυ ‘AAreftoc hoc την Τριτωνουετοία κατά την

κοίση του διδάσκοντα (όχι neocooorepo αχό f, ώοες) .Εσαουογές.

2. ncoc οοιίουοών (Κανόνας CRAHKTR. \ ιδιότητες-πΡά^ε ις -λύση 

©ιουδόποτε toauuiKoO συστήματος) .Εωαουογές.

3. Αιανυσματική ‘ΑλγεθοαίΟοισμο i -nodEc ις-οοθογώνι ες owreratui- 

vcc σημείου και- 6iawouaroc-baoiκές ιδιότητες εκασαΧόμεvec uc τις 

owTCTaTuCwcc-cowTtDcwi.ciwTtDi*^ και μικτά yivbucvo) . Εοχουοτές .

{.Μιταδικοί ooifruoi (Oocouoί-γοο*ιcικόνα-νοοοές uiγάΛα,xm~ 

Ετις).Εαποοοτές.

5.Αναλυτική rcuutToic (ΟοΑογύνκς και κολικές auvreroTuivtc* 

c^iomociC και ycuuctol κ t ς εικόνες οτο cn ί nc6o-cu6c ία, όίσε ις ci>0ci«#v 

anborocm onuciov an6 cuftcia .κύκλος, έλλε ιοη.υηεοόολι4, ,ηαοαόολΛ) . 

ΐΛοιστές.

*.tovaerrnoeις (Οοισρός και ιδιότητες —ncoi ακολοι>όι«ί»ν-<3οιο 

oovoot0ocwc-ooWxcio oinKxrrrfK>cvr-CK0cτεκές «ι λογαοιόυι*ές σιτναο- 

t^ocic—κυκλικές συναοτήσεις-ν*ιεοόολικές και ανχien&oac^T. Εκαονογές 

7.Αιοαοοικός λογισυός (Οοισυός ηαααγνγου και όιαοοοικού—νυσική 

και tcmuctoikt· epunve ία-κανόνες «ο»τ»#τήοεΜς,ιβοόγκτος συνθέτου 

oitvanTiWic*>c>Kav0vac του L* HOSPITAL, uCticttc και ελΑχιστα συναοτΑ- 

σΐν»,*3ΐοσ»ιιΜ enineftne καρηΰλης}.Εκαουογές.

6 .Ολοκληονηικος λογισυός (►' έννοια του αοοϊστου αλοκληοόιιατος. 

Γενικές ui(»6oi αλοκληοώσευς .woioufvc ολοκλήονυο) .Εααουογές.

Γτε τέρατα νολιτικής extΓτήΐτ^ς «λι -t 
διοίκησης^uiko%ouihOv γκιfrrnu^vl>(i*‘-c~.--l>Nf',.-^C.·*.,

'VA3IJ.,,y^c32C, κατατΑσσονται οι χτνχισόιοι ανώ- 

τερυν στολ6ν στελεχών εχιχειρήσεων και διοίχγ»- 

στις νοοοκομείων, ανώτερης σχολής κοινωνικής 

εργασίας (κοινωνικών λειτουργών) UJZL, ανώτερης 

σχολής κοινωνικής εργασίας διηκονισοών της α- 

γιοστηλικής διακονίας της εκκλησίας της Ζλλέδος.

Ανώτ ερης σχολής κοινωνικής εργασίας της εται

ρίας κοοστασίας ανηλίχατν Αθηνών (ΣΣΑΛ)

Ανώτερης σχολής τουριστικών εκπτγελοότων Ρόδον 

(ΑΓΤΓ?)

ΑνΑττερων όηρόσιων σχολών δόκιμων κλοιΑρχών 
κμκοριχού ναυτικοί.

δ ή μότ a; 1. Αρχές δικαίου,. 2. Λογιστι
κή, 3» αρχές διοίκησης εχιχειρήσοος.

-I. ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΕ?

1. Depίληόη μαθήματος:

Χιοατατγική αναοκόχηση των δασικών αρχών του Πόρον εντός 

τον χλαισίον της Εχιχειρηματικής όραστηριότητος εν ΕλλΑόι. 
Τρεις ώραι θεωρητικής διδασκαλίας.

XI. ϊβσικαί Ενότητες:

Ί, Ειραγωτή

2. Έννοια του δικαίου

α) Έννοια και ορισμός του δικαίου

β). Ιστορική εκισκόκηση του δικαίου. Εμράνιοις και εζ,έ-
λιΐις.

γ) Κανών δικαίου.

3. Το Δίκαιον ως Τόζίς εν τη Χοινωνία: 
α} δίκαιον και Κοινωνία

β) Κρότος και έννομος Τά^ις 

γ) Σχέσις δικαίου και Κρότους 

ό) δίκαιον και οικονομικοί μεταβολαί

4. δ ίκαιον-50ική-3δι μοτνπία

3. διαίρεσις τον δικαίου
£. Σίηχαί τον δικαίου

?. Αστικόν δίκαιον και Αστικός Κώόιζ.

6. Περί Ουσικών και Πομικών Προοώκων
5. Περί δικαιωμάτων 

10» Περί δικαιοκραζ,ιών

11. Προακαιτοόμενα της όικαιοκρα^ίας

12. Περί Συμβάσεων:

α) Έννοιας της συμβάσεως 

β) Στοιχεία της 'συμβάσεως 
γ) Είδη συμβάσεων

6) Ευδδνη εκ των διαηραγματε0σεων

13. Ειόικά δέματα Ενοχιοό δικαίου: 

α) 2χχώρησις και αναδοχή χρέους 

.^) Πώλησις και ανταλλαγή
γ) ΙΙίοόωσις εργασίας 

6) Αστικαί Ρταιρείαι 

ε) δάνειον 

στ) ϊρτγδησις

14. θεμελιώδεις Έννοιαι του Εργατικού δικαίου: 
α) Ερ το δότης

β) Ιΐιοόωτές 

Τ) Εκιχείρησις

15. Αρχαί Εργατικού δικαίου: 

α) Ελευθερία της εργασίας 

β) Ελευθερία της αχερτίος

γ) Ελευθερία του συνδικαλισμοί 

*16. Σχέσεις οικογενειακού δικαίου
17. Εμπράγματον δίκαιον:

α) Εισαγωγικοί καρα τη ρήσεις 
β) Εμπράγματον δικαίωμα 

γ) Περί αραγμάτων γενικός 

6) Πράγματα εκτός συναλλαγής 
ε) Εομή και Χατοχή 

στ) Προστασία της Πομής 

C) Χυηιότης και τρόκσι κτήσεως κυριότητας 

η) Προστασία της κυριότητος 

δ) Ιίεταγραςή 

ε) Εμπράγματος Ασυάλεια 

1β. Όργανα, απονομής της δικαιοσύνης 

15. Οργάνωσις της Εεντρικής διονκήσεως: 

α) Όργανα Κεντρικής διοιχήσεως

β) διάρ4ρ«»σις Κεντρικών Χτηρεσιών. -Διαγραμματικής ααρου- 
σίασις

70. ΟργάνωΡίς Περιρερειακής διοικήσεωςι

α) Χςτυχσυργός-Περιφερειακός διοικητής

β) Οργάνωσις διανομαρχιακών κεριφερειακών υτηρεσιών- 
διαγραμματική χαρονσίασις 

γ) Βομάρχαι και Ανακληρωταί Ιΐομάρχαι 

δ) Οργάνωσις καν διάρθωοις νομαρχιακών υπηρεσιών 
διαγραμματική παρονσίαοις

21. δημόσιοι -Υπάλληλοι:

α) Έννοια, ορισμός, ιστορική ανασχόττησις 
β) δικαιώματα 

Τ) Κπρχρεώσεις



2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ncpClni’M ΙΛθήματος:
ΚίΟΒΤντή εις την άνοιαν της εχιχειρήσεως »αι της λειτονρ- 

γ{βς αυτής. Γενική Λογιστική. Τεχνική της Διγραυίας. 0 λογι- 

πικύς κύκλος Δι’ατομίκάς επιχειρήσεις από της ενάρξεως της 

χΡήσεως μέχρι τέλους τον Διαχειριστικού έτους. 

υιρΛοΛοτικβί καταστάσεις. Τέσσαοες ώραι θεωρυτιχής ΔιΔασχα- 

λίας, Δύο ώραι κρακτικής εζασκήχως. 

τΐ. Βασιχαί Ενότητες
1# Αν οικονομικοί μονάόες, η Επιχείρηοις και η Δράοις αντής: 

α) Έννοια της οικονομικής μονάΔος. Οικονομική αρχή. Απο- 

τελεσματικότης.

ρ) Έννοια της επιχειρήσεως. Συντελεσταί Δράσε ως. Η περι- 

ονσία.

γ) Ενεργητικόν, Παθητικόν, Καθαρά περιονσίε 

4) Η θεμελιώύης λογιστική εζίσωσις Β·Π*Κ* 

ε) Το χρηματοοικονομικών κύκλωμα Εσ-Π.χ » Αποτελέσματα. 

ρλ) Το κύκλωμα των αγαθόν

2. S Λογιστική και τα οικονομικά γεγονότα.ΙάταγολαΓ εν tu 

Ισολογισμό*

α) Η Λογιστική

β) Τα οικονομικά γεγονότα και η εχίΔρασις αντών επί των 

στοιχείων τον Ισολογισμού,

3. Η κυχλορορία της Περιουσίας (οικονομική ανάλυσις):

α) Ανάλυσις της εννοίας του εζόΔου. Διακρίσεις εζόόων. 

β) Ανάλυσις της εννοίας του εσόόον. Διακρίσεις εσό&ων 

γ) Ανάλυσες της εννοίας τον αποτελέσματος. Διακρίσεις 

ακοτελεσμάτων.

6) Σύνθεσις εζόόων και εσόΔων εις λογαριασμούς εκμεταλ- ' 

λεύσεως.

ε) Μερικόν και γενικόν εκμεταλλευτικόν κύκλωμα.

4. Οι λογαριασμοί ειόικώτερσν: 

α) Χατηγοοίαι λογαριασμών 

β) λειτουργία λογαριασμών

5. Τα λογιστικό βιβλία και τα στοιχεία:

α) Τα "ιβλία. Υποχρεώσεις τηρήσεως και φυλάζεως αντών. 

β) Τα'λογιστικά στοιχεία. Η αρχή του όικαιολογιΓτικού. 

γ) Το Γενικόν Ημερολόγιον. Τεχνική τηρήσεως τούτου.

6) Το Γενικόν Καθολικόν. Τεχνική τηρήσεως τούτον, 

ε) Τα "αναλυτικά" βιβλία. Τεχνική συλλειτουργίας τούτων 

μετά των "γενικών".

στ) Τα λογιστικά'λάθη και η όιόρθωσις αντών. 

ύ. Τα Ισοζύγια:

α) Τα μηνιαία ισοζύγια, 

β) Το προσωρινόν ισοζύγιον. 

γ) Το οριστικόν ισοζύγιον.

7. Τακτοποίησις λογαριασμών, εργασία* τέλους χρήσεως, 

σύνταζις οικονομικών καταστάσεων.

α) Κατάρτισις προσωρινού Ισοζυγίου 

Ρ) Απογραφή. Διενέργεια και κατάρτισις. 

γ) Το ρύλλον εργασίας. Κατάρτιαις αυτοί.

6) Σγγραοαί τακτσκοιήσεως λογαριασμών. Ροκανών, εσόόων, 

μικτών, αζίας, προσωπικών κ.λ.κ. 

ε) Κατάρτιοις οριστικού Ιοοζνγίου. 

στ) Ισολογισμός τέλους χρήσεως.

8. Τςηρμσε_ίνη λογιστική Εμποοικών Επιχειρήσεων όια μσνο-

7Pe?Ci4.

S. Zairrc- ι.-.ός και ταμειακός έλεγχος.

10. Λογιστική γραμματίων και τόκων.

11. λογιστική μισθόν και ημερομισθίων.

12. Το συγκεντρωτικόν σύστημα εγγραφών.

3.

I. . Περίληφις μαθήματος.

Γενική επισχόπησις των αρχών Διοικήσεως επιχειρήσεων. 

Ιστορική ανασχόχησις, σύγχρονοι τάσεις και μελλοντικά κρο— 

Ρλήμαιπ. Τρΐις Δνιι θεωρητικής ΛιΔασναλίας .

II. Βασικοί Ενότητες:

1· Αι επιχειρήσεις και το οικονομικόν σύστημα: 

ο) Ιστορική ανασχόπησις.

β) Χαρακτηριστικά των συγχρόνων επιχειρήσεων, 

γ) Αιτία αναπτύζεως των επιχειρήσεων-προβλήματα ακορρί- 

οντα εκ της ανακτίζεως.

ό) Επίόρασις περιβάλλοντος επί της επιχειρήσεως. 

ε) Το κράτος-η εθνική χολιτιχή-^φορολογία και νομοθετική 

ρύθμισις εκιχειρήσεως,

2. Αι επιχειρήσεις και η όιοίκηοις αυτώντ 

α) ΜικράC επιχειρήσεις.

β) Προβλήματα ιΔιοκτησίας και λειτουργίας μικρών επιχει

ρήσεων.
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γ τ) Πως η εκιχείρηοις αναπτύσσεται.

3. Μομιχαί ροροαί επιχειρήσεων: 

α) λ τ-ο μι καί επιχειρήσεις.

β) Προσωκικαί εταιρεία*.

γ) Εταιρεία* Περιωρισμένης Ευθύνης και Ανώνυμοι Εταιρεία*> 

6) Συνασπισμοί επιχειρήσεων.

4. Εσωτερική οργανωτική σχεΔίασις και Δομή: 

α) Αρχαί οργανωτικής σχεΔιάοεως.

β) Τυπική και άτυπος οργάνωσις.

γ) λειτουργική οργάνωσις, γραμμική οργάνωσις (USE) και" 

επιτελική (STATE) και έτεροι τύποι οργανωτικής σχεόι> 
σεως και όομής.

6) Οργανογράμματα και ετχειρίΔια οργανόσεως.

5. Αρχαί όιοιχήσεως και ΔιαΔικασίει:

α) Εισαγωγή εις τας αρχάς Διοικήσεως.

β) Αρχή προβλέπει*:-πρόρλεφις λήφεως αποοάσεως, πολιτική 

ΔιαΔικασίαι και αντικειμενικοί σκοποί, 

γ) Αρχή Οσγανώσεως-αρμοθιότης και ευθύνη.συγκέντρωσές και 

ακοκέντμωσις, επι μερισμός εις τμήματα, επιτροπαί. 

ό) Αρχή Διοικήσεως προσωαικού-α να ζήτησες, επιλογή ποόσλη- 

ύες, εκπαίόευσις, μεταθέσεις και προαγωγή C. 

t) Αρχή εζουσίας-παροχή κινήτρων, συντονισμός και ηγεσία- 

θτ) Αρχή -ελέγχου—Διάφοροι * τύποι ελέγχου και τεχνικής.

6. Εξαγωγή εις συγκεκριμένος Δραστηριότητας της εκιχειρήσεως. 

•Σήμείωσις» 0 εκπαιΔεντιχός -Δέον 6κως τονίση τους βασικούς ο

ρισμούς και βασικάς θεωρίας αποφεύγων τας κολλάς λεπτομερείας.

α) Διοίκησες γραφείου.

β) Η λογιστική εις την Διεύθυνσιν επιχειρήσεων, 

γ) Διοίκησες προσωπικού 

Δ) Διεύθννσις μισθόν και ημερομισθίων, 

ε) Σχέσεις Διευθύνσεως-εργαζομένων, 

στ) Διοίκησες παραγωγής, 

ζ) Οικονομική Διοίκησες, 

η) Διοίκησες μάρκετινγκ, 

θ) Μηχανογράφησες.

7- Διεθνές εμχόριον:

α) Η σκουόαιότης του παγκοσμίου εμπορίου, 

β) Δασμοί και εθνική εμπορική πολιτική, 

β. Σύγχρονα και μελλοντικά προβλήματα εις τας επιχειρήσεις. 

•Για τους πτνχιούχους τμημάτων Ανώτερων Σχολών Στελ. Επι
χειρήσεων"

Ζτβ τμήμστα βιολογίας πατττάσγοντει οι πτνχιούχοι 

τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, Vci εζβτάζσνται 

στα μαθήματα: 1. Ιατρ. ΙΙικροΟιολογία, 2-λιματολο— 

γία-Ορολογία, 3. Κλινικά Σημεία.

1. ΙΑ7ΡΙΓΓ 1HK703 ΙΟΛΟΓΊΑ

I. ΠερΓληύις μαθήματος

Συνέχιση της γενικής μικροβιολογίας σνμαεριλαμβάνουσε 

νόσους εχ μυκήτων ιών και βρισμένων παρασίτων. Μελέτη της 

παθολογικής μορφολογίας και μη φυσιολογικής λειτουργίας, 

κλινικών συμπτωμάτων και σημείων. Τεχνική μικροβιολογικού 

εργαστηρίου αναγκαία όι'ανάλυσιν και καθορισμόν της ταυτό- 

τος μικροοργανισμών και ιόιαιτέρως των παθολγό·**ν. Αντί- 

Δραση εις ποικίλα αντιβιοτικά. LICc ώρα θεωρητικής ΔιΔασχα- 

λίας, τέσικιρες ώραι εργαστηρίου, μία ώρα φροντιστηριακής 

ασκήσεως όι εχάστην σειράν επχαιΔεύσεως.

II. Βασικαί Ενότητες

1. ΙΙορφοΛογική ταζινόμησις 

α) Σταφυλόκοκκοι 

β) Στρεπτόκοκκοι 

γ) Γονόκοχκοι 

Δ) ΙΙινιγγιτιΔόκοκκοι 

ε) Βρουχέλλες 

στ) Αιμόφιλοι 

ζ) ΥευΔομονάΔες

των βακτήριό ίων

η) Εντεροβακτηριοειόή 

θ) Παστερέλλχς 

ΐ) Χορνν©ρ«κτηρίόια 

κ) ΧνκοΔακτηρίόια 

κα) Βάχιλλοι, κλωστηρίΔια

2. Ουσία* εζουΔετερώσεως αντιβιοτικών

3. Ακοστείρωσις

4. Απομόνωση οργανισμών αχό: 

α) Καλλιέργεια αίματος

β) Καλλιεργείας φαρυγγικού εκκρίματος 

γ) Σίελον

Δ) Ουροποιητικό σύστημα 

ε) Γεννητικό σύστημα

<η) Εγκεφαλονωτιαίο υγρό-Πλευριτικό υγρό-Ασκητικό υγρό 

Αρθριτικό υγρό 

ζ) Καλλιέργειες εκ τραυμάτων 

η) Οφθαλμικό έκκριμα 

θ) Έεκριμσ αυτιών ^ 

ι) Ι^στροεντερικό σωλήνα
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5. ΐ£δοόοι εζέτασηφ μη xcaepggitfwii^Tw 

έ. ΙΙέδοδοι χρώσης
7. Τεχνική φόοριζόντων αντιΛβμάτων-ηιχροσκδπιο και είδη 

μικροσχο

6. ΠέΟοόοι χαλλιεργείας και εμβολιαομού-Αντιβιόγραμμα 

S- Εμβόλια-

10. Ιπυοίλλιε

11* Βχειροχαιτιαπά 

12* Βιχέτσιαι-ΞΟιαμύδις.

13- Ιΐνχόπλασμε

14. Ιοί

15. Βζετάσεις Κόστος *οι γάλακτος 

Ιέ. Πειραματόζωά

17. Ανατρόβια μικρόβια τρόποι μελέτης και απομόνωσής τονς

2. ΑΣΣΙΤΟΑΟΠΛ Γ-Μ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

•I. Περίληφις μαδήματος

f*cwotc κο.. βασικαί aρχαί των σννή^ων και ειδι-Λών όιαδιχα- 

οιών των χρηοιμοποιονμένων εις την διάγνωσιν και δεραπείαν 

αιματολογικών ανωμαλιών.. Ονο ιολογ ία και παθολογία των συστα

τικών του αίματος. Προετοιμασία αίματος και συστατικών δια 

κλινικήν αζιολόγησιν και προσδιορισμόν, «ρήσεις ορολογικών 

6ια ποσοτικόν προσδιορισμόν της ανοσοποιήσεις. ϊίελέτη τον 

σχηματισμοί αιμοσφαιρίων εις τον μυελόν Των οστών και το 

όιχτνοενόοδηλιακόν σύστημα. δοχιμασίαι Οιασταυρώσεως και τν- 

ποποίησις 6ι* ιατροδικαστικής ορολογίας και ορολογίας συοιλί- 

6ος. λρχαί Τραπέζης αίματος, Πία ώοα θεωρητικής διδασκαλίας, 

cl ώραν εργαστηρίου, μία ώρα ασκήοεως δια το TUB 127. Ι2ία 

ώρα θεωρητικής διδασκαλίας, τέσσαρες ώραι εργαστηρίου, μία 

ώρα ασκήοεως δια το ΠΙΕ 227.

11. Βασικαί Ενότητες

1* Προέλευοις αιμοσφαιρίων, περιλαμ&ανομένου του σχηματισμοί 

τούτων εις .το έμβρυον λ.

2. ΓύνΟεσις του αίματος-και μορφολογία Α. 

α) Βρνδροκύτταρα

Ρ) Αιμοσφαιρίνη και Πυοσφαιρίνη 

γ) λευκοκύτταρα

α. Πολυμορφοπύρηνο χοχχιον*—coc (ουδετερόφιλα) 

β. Βασιόρελσ 

γ, Βωσινόφιλα 

6» Λεμφοκύτταρα 

ε. Ζϊ>νοπόρηνα

στ. Αιμοπετάλια (δρομβοκύτταρα)

3. Τεχνική εις την αιματολογίαν

α) ΙΙέτρττσις αριδμοί αιμοσφαιρίων—ερνδρών και λευκών 

•Ρ) ΙΙέτρηοις αιμοσφαιρίνης' 

γ) Ηλεκτροφόρτηση 

6) Αιματοκρίτης 

ι) DCT
στ) Δείκτης 6τ»Οΐ

Ο BCE
n) ssn

4. διπτνοκύτταρα

5. Ευδραυστότης αι poaocipiiw ' (RBC) 

έ. Τεχνική χρώσεως αίματος

7. Τίήζ.η Κ"ΐ αίμορραγιχές νόσοι-Δσχιμασίες -ελέγχου ροής και 

πήόης.

6. Αναιμία και πολυκύτταροι μία- 'Αλλο ι εργαστηριακόί προσδιο

ρισμοί

5. Αενχοκνττάρωσις και λευκοπενία—Λευχαιμίες

10. Πελέτη μυελοί οστών-

11. Αειτουργίε σπληνός και ήπάτος

12. Τεχνική προσδιορισμοί ομάδων αίματος 

1.1. Ολικοί μεταγγίσεις αίματος

14. Τράπεζαν αίματος

α) Προύποδέσεις προστατεόονσαι τον Δότην 

Ρ) ΙΙρουκοΟέοεις προοτατεύουσαι την λήπτην 

γ) Πίδοόοι συλλογής 

ό) Εναποδήκευση (φύλαζη) 

ε) Προετοιμασία και χρήση πλάσματος 

στ) Πυρετογόνοι ονσίε και μόλυνσις

X* Περίληδις μαθήματος
Συνήθης και ειδ.ικαί κλινικαί διαόικασίαι και σπουόαιότης 

αυτών εις την Ιατρικήν. Χέδοόοι αναλδσεως και χημικαί ιδιό

τητες των τροοόν, αίματος, ούρων-και ετέρων όιολογικών υλι

κών* Utc ώρα δεωρητικής όιδασχαλίας, πέντε ώραι εργαστηρίου,

μία ώοα ασκήοεως όι*εκάστην εχ των 66ο πρώτων σειρών εκ/οεως. 

διά tc HXE *232 μία ώρα Δεωρητικής διδασκαλίας, οχτώ ώραι ερ
γαστηρίου, μία ώοα ασκήοεως.

XI. Βασικοί Ενότητες

1. Σάχχάρον αίματος κα. προσδιορισμός *

2. δοκιμασία ανοχής γλυκόζης και όοκιμασίαιερεύνης υπογλυ

καιμίας Α
3. δοκιμασία, δι 'αναγωγικός ουσίας εις τα ούρα χ

4. Εζέταοις δια σακχαρώδη διαβήτην και οζέωσιν Α

5. Πρωτείναι των οίρων (λευκωματουρία) Α 

έ. Εζέταση των οίρων Α

7· Κλινικοί έλεγχοι δια νόσους νεφρών Α 

£* Πη ^ποώτεΧνιχόν άζωτον Α

5. Έλεγχοι δια πρωτείνας πλάσματος-Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών £
10. Ένζυμα και ισοένζνμα

11. Αιπίδια-Αιποπρωτεΐνες
12. δοκιμασίαι γαστρικής λειτουργίας

13» δοκιμασία δια νόσους ήπατος και χολής 

14. δοκιμασία δια νόσους παγκρέατος 

15» Λσβέστιον, Οώσφορος και φωσφορικά άλατα 

.Ιέ. Ιώδιον, Σίδηρος, Χαλκός, δείον, Παγνήσιον

17. Σλωριούχα, Πάτριον, Κάλιον

18. Οζεοβασιχή ισορροπία

1$. Βασικός μεταβολισμός και οζνγόνο αίματος
20. Αιμοσφαιρίνη και συγγενή παράγωγα

21. Βιταμίνες
22. Ορμόνες

23. Ιημική εζέταση εγκεφαλονωτιαίου υγροί
24. Χρωστικές ούρων και κοπράνων

25. Φάρμακα και 6ηλητή> ια

2έ. Ποσότητες και μονάδες στους βιοχημικούς προσδιορισμού.
27. Γυαλικά—διαλύματα-)]ερό

Γτα τμήματα ιατρικής κατατάσσονται οι πτυχιούχοι τεχνο
λόγων» α) ιατρικών εργαστηρίων, 3) τεχνολόγων ραδιολο

γίας, ακτινολογίας, γ) εποπτών δημοσίας υγείας.

·£. Οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων εξετάζονται στα 

μαδήματαJ 1. Ιατρική μικροβιολογία, 2. Κλινική χημεία,

3» Ιστόπαθολογία.

CXE 20 ·, 202, ΣΑΤΓΣΕΡ. 5Ρ3Ρ3ΙΡΑ0ΓΙΑ Ι,ΐ:

I. Περίληβις μαδήματος.
Χυνέχισις της γενικής μικροβιολογίας σνμπεριλαμβάνονιχις 

νόσους εκ μυκήτων ιών και «ορισμένων παρασίτων. ΙΙελίτη της 

παδολογικής μορφολογίας και μη φυσιολογικής λειτουργίας κλι
νικών συμπτωμάτων και σημείων. Τεχνική μικροβιολογικού ερ

γαστηρίου αναγκαία δι'ανάλυοιν και *αδομισμόν της ταυτότητος 

μικροοργανισμών και ιδιαιτέρως των παδογόνων. Αντίόρασις εις 

ποικίλε αντιβιοτικά.

XI. Βασικαί Ενότητες.

1. Πορφολογική ταζινόμησις των βακτηριδίω 

α) Σταφυλόκοκκοι

β) Στρεπτόκοκκοι 
γ) Γυνόκοκκοι 

ό) Πινιγγιτιδόκοχχοι

2. Ουσίαι εζουόετερώσεως αντιβιοτικών

3. Απστείρωσις

4. Ακορόνωοις οργανισμών από 

α) Χαλλιεργείας αίματος

Ρ) Χαλλιεργείας φαρυγγικού εκκρίματος 
γ) Σίελον

δ) Ουροποιητικόν σύστημα 
ε) Γεννητικόν σύστημα 

στ). Εγκέφαλοννβτιαίον υγρόν 

ζ) Καλλιεργειών εκ τραυμάτων 

η) Ουδαλμικόν έκκριμα 
δ)· Έκκριμα ώτων 

ι) Γαστροεντερική σωλήνα
5. Μέδοδοι εζετάσεως μη κεχρωσμένων παρασκευασμάτων 

έ· Σύνοδοι χρώσεως

7* Τεχνική ονοριζόνχατν αντισωμάτων 

θ· ΣΖένοόοι καλλιεονείας και εμβολιασμού 
5. Εμβόλια 

1C. Γπυρίλλια 
11* Γπειροχαίται

12. Βικέτσιαι

13. Ιίυκόπλασμε 

Η. Ιοί

15. Βζετάσεις ύδατος καί γάλακτος
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2. umimi -3S31A

ΠΙΕ 131. Γ31.232 ΠΛΓΈΠ! XHmA Ι,Π.ΙΣΙ.ΐν

I. Περίληφις μαθήματος

Συνήθεις και ε161καC κλινικαί χημικαί όιαόιχασίαι και σπου 

δαιότητα αυτών εις την Ιατρικήν. ΙΙέθοδοι -α^ιΧύσεως και χημιχβ 

ιδιότητες των τροοών, αίματος, ούρων και ετέρων βιολογικόν ο

λικών.

II. Βασικές ενότητες

1. Σάχχάρον αίματος και προσδιορισμός

2. Δοκιμασία ανοχής γλυκόζης και δοκιμασίαι ερεύνης υπόγλυκα*- 

μίας

3. Δοκιμασία 6ι ’αναγωγικός ονσίας εις τα ούρα

4. Εξέταση για σακχαρώδη Διαβήτην και οζέωσιν

5. ΠρωτάΤνα των ούρων (λευκωματουρία)

Δ. Έζημα των ούρων

7. Κλινικοί έλεγχοι 6ια νόσονς νερρών

8. Ιϊη χρωτεΤνιχών άζωτον

9. 'Ελεγχοι διά πρωτεΐνας πλάσματος

10. Ένζυμα και ισοένζυμα

11. Αίιτη*

12. Δοκιμασίαι γαστρικής λειτουργίας

13. · Δοκιμασία Διά νόσους ήπατος και χολής

14. Δοκιμασία Δια νόσους παγχρέατος

13. Ασβέστιον, Οώσοορος και ρωσρορικά’άλατα

16. ΙώΔιον, Σίδηρος, Χαλκός, Οείον Παγνήσιον

17. Χλωριοΰχα.ϋάτριον,Κάλιον 

10. Οζεοβασική ισορροπία

19. Εασυκός μεταβολισμός και οζυγόνον αίματος

20. Αιμοσφαιρίνη και συγγενή ταρό-.-υτγα

21. Βιταμίναι

22. Ορμόναι

23. Χημική εξέταση υγχεοαλονωτιαίου υγρού

24. Χρωστικά ούρων και κοπράνων

25. Οάρμακα και δηλητήρια

3. ΣΓΤΟΠλΟΟΑΟΠΑ

I. Λρίληφις μαθήματος.

Ιίικροσχοπική ανατομία και τεχνική προετοιμασίας ιστού 

Δι*ιστολογικήν και παθολογικήν εξέτασιν. Η μιχροσχοπιχή ρύ- 

σις και τα χαρακτηριστικά ιστόν, δργάνων και συστημάτων οργά

νων μετ'εμράσεως κυρίως εκί της ιστολογίας των ανθρώπων.

H. Βασικές Ενότητες.

1. Διαδικασία μονιμοποιήσεως ιστών

2. Κ.»ηοβγ.ο^*οι.

3. ΙΙέθοδοι προσαρμογής τομών επί της αντιχειμενορόρου πλακός 

.4. Διαλύματα χρώσεως ιστόν και παρασκευή

5. Παρασκευή ιστών Διο ψυκτικός τομάς

6. Παρασκευή τομών και έγχλεισις παραφίνης

7. Χρώοις κολαγόνου, ινών και Δικτύων συνδετικού ιστού

8. Ιστολογική τεχνική (Χρήσις μεταλλικών αλάτων)

9. Απορολ δωχική κυτταρολογία (καρκίνος)

10. Γυναικολογική κυτταρολογία

11. Χυτταρολογία πνευμόνων

12. Γαστροεντερική κυτταρολογία

13. ΣΙ ι 6ρ6υατα-Δ ιΙΔρώκττε.

14. Έκκριμα μαστού

15. Έκκριμα προστάτου

16. Στοματικά επιχρίσματα

1ί. Εγχεραλονπιαίον υγρόν 

10. Τομή μυελού οστών

«£. Οι τεχνολόγοι, ραΔιολότοι-αχτινολόγοι εξετά

ζονται στα μαθήματα: 1. Αρχές και μέθοδοί* ιατρι
κής αχτινογραοίος, 2. Ακτινοσυσιχή, 3. Ουσιολογίτ

ι. Arm l ιντοοδο: λςχςτογτλοιαγ

•ΠΡΑ 111. Π2, 2V.· r.2 ΑΡΠΑΙ ΑΚΓΙΤΟΓΡΑΟΙΑΙ Ι.ΙΙ.ΓΠ.ΙΥ

X. Περίληοις μαθήματος

Πελάτη της τεχνικής και συνθηκών Δια την παραγωγήν της 
αρίστης ακτινογραφίας.

II. Βασιχαί ιδιότητες

1. ϋελέτη όλων των· παραγόντων των αναρερομά νων εις την pu>- 

τογραρικιγν Διαδικασίαν.

2. Εζοικείωσις μετ’επιτεύξεως της μεγίστης ικανότητος χρηοι- 
μοποιήσεως σταθερών και ρορητών ακτινολογικών συσκευών 
εζαρτη μίτων.

3. ΕκπαίΔενσις χις εργαστήρια και εμπειρία εις Νοσοκομεία 
ή και Κλινιχάς.

2. ATTJlteOΥΓΙΠΚ

ΑΚΤΓΓΟΑΟΠ:^ 0ΥΓΙCT

I. Περίληψις μαθήματος

Πελέτη των ρυοικών νόμων ως ούτοι ιδιαιτέρως συνδέονται 

εις τον γενικόν τομέα της ραδιολογίας. Η εχπαίδευσις περι
λαμβάνει εισαγωγήν εις την φυσικήν της κινήσεως, θερρότητος, 

μαγνητισμού, ηλεκτροστατικής και ενεργείας ηλεκτρικής ακτι
νοβολίας.

II. Βασικαί Ενότητες

1. Εισαγωγή εις την δομήν και ιδιότητας της ύλης
2. Χίε λ έτη κινήσεως 

α) Τα χύτης

β) Βκιτάχυνσις

γ) Χίνησις υπό την επίδραοιν της βαρύτητος 
6) Ηόμοι του Ηεύτωνος
ε) Έργον

στ) Ενέργεια

Ο Ισχύς
η) Πηχαναί

3. βερμότης
α) Εέτρησις -Ηρμσχρασίώς και πσσότητος Οερμότητος 

β) θερμικό διαστολή 

γ) Πεταροοά θερμότητος

4. ΧΛτνητιΟμός
«) Πεδία ισχύος 

β) Τστέρησις

5. Ηλεκτροστατική
π) Ηλεκτρικά ρεύματα 

β) Ηλεκτροστατική ρόρτησις 

γ) Διεγερτική μετατόπισις 

6) Ηλεκτροσκόπιον 

*) Πίτρησις Δυναμικού 

στ) Αγωγού
6. Εραρμογαί των ηλεκτροστατικών αρχών εις Ραδιολογίαν

7. Εισαγωγή εις το συνεχές ηλεκτρικόν ρεύμα 

• α) Αντίστασις

6. Ηλεκτρική ενέργεια 

«) Πεταστροοαί

9. Ηλεχτρομαγνητική διέγερσις
10. Εναλλασσόμενα ρεύματα

11. Κύματα και διάΔοσις άχτινοβολούσης ενεργείας.
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OY-TOAOrU ΪΌΐ λΙΙΘΡΟΠΟΐ

I. JlepCAu.lC μα»ήμοτβς
Ειββτκτή tn τας ,ντγαοι-Ηίς λειτουργίας, Ιίελίτη τι*ν ρυοι- 

,ότημιαών. μεταΡολικών, ομοιοοτοτικών λειτουργιών ιας orfrrc, 

ογετίζ.οντα, χρο; 6λε το ανθρώπινο ρυοιολογιχί ουοτήματο. 

Ειραγωγί, εις τας αρχώς της μυϊκής λειτουργίας. Κυκλοφορία. 

Αναπνσΐ,. Π4όις. ΙΙεταΡολιομίς και 0ρή*ις. Ακεκκριτικόν μύστη- 
μο, λειτουργίαι καλυπτηρίον συστήιειτος. ΙΙευρικόν σύστημο..

Οι ενΟοκρινείς α6£νες. Αισθητήριο όργανα και ανακαραγ»γή.

ΤΙ- Βασικοί Ενότητες

1. Κύτταρα, -ιστοί, όργανα συστήματα

2. Λ Cite., λέμβος, νγρόν των ιστών 
1. Χαρ6ιατγειαχδν σύστημα

4·. ΕυοσχελΓΤίχόν σύστημα

5. Πευοιχόν σύστημα 

ύ.Αισθητήρια
7, Αναπνευστικόν σύστημα

6. Πεχτικόν σύστημα

$. Ουροποιητικόν σύστημα 

10* Ενδοκρινείς αδένες

.Γ. Οι τεχνολόγοι εποπτών δημόσιας υγείας εξετάζον

ται στα μαθήματα: 1. Δημόσια υγιεινή, 2. Επιδημιο

λογία, ·3. Ιατρική μικροβιολογία*

1. ΔΗϋόΣΧΑ ΎΠΓΣΙϋΗ ^

I. Περίληόις μαδήματος

Καθοδήγησις όια την ορθήν συμμετοχήν και διεύθννσιν επί 

δεμάτων υγείας περιβάλλοντος και προγραμμάτων υγιεινής, εν 

συνεργασία προς όλους τους Οργανισμούς τους ασχολουμέ^ους 

εις τα προβλήματα υγείας, ΙΙόλυνσις εδάφους, ύόατσή χαι ατ- 

. μοσφαιριχού αέρος. Αποκομιδή απορριμάτων. Παροχή χατενθύν- 

, σεων επί θεμάτων-ατομικής, χαι κοινωνικής υγιεινής* Εισαγω

γή εις την αιτιολογίαν των νοσημάτων χαι προφύλαξις εξ αυ

τών. Εξοιχείωσις προς τους κανονισμούς δημοσίες υγείας.
I
II* δασικοί Ενότητες

1. Αρχαί και αντικειμενικοί σκοποί της υγιεινής. Δημοσία 

και κοινωνική πρόνοια.

2. Εισαγωγή εις tc γενικά προβλήματα τα αντιμετωπιζόμενα 
εις την υγείαν και τα νοσήματα.

3. Τρόποι μεταβίβασης και ελέγχου των μη λοιμωδών νοσημάτων.

7. Αιτιολογία των λοιμωδών νοσημάτων χαι μέθοδοι προλήόεως. 
μ. διεθνής υγιεινή χαι σχετική νομοθεοία.
S. Οργανισμοί δημοσίας υγείας.

>J. Διεθνείς συμβάσεις χαι διασχίσεις δημοσίας υγείας.

■ i. Τεχνική απολυμΛνσςως χαι ασηόίας.

Ρ· 0 ιατρός τον Υγειονομείου, καθήκοντα χαι υποχρεώσεις.

Υποχρεώσεις της εκισκεπτρίας αδελφής.

JJ. Επιεντική - η προ xei μετά τον τοκετόν μέριμνα.

12. Δημοσία εκπαίδευσις και μέθοδοι χορηγήσεος υγειονομικών 
πληροφοριών c-ις το κοινόν χαι ιδιαιτέρως εις τους αγρό—

τοξ·
13* Ε- σκονδαιότης των στατιστικών στοιχείων

14. Αρχαί θεραπείσς χαι αγωγές 
α) Πρόννωσις 

Ρ) ϋεοκλασίαι

γ) Καρδιαγγειακαί ανωμαλίαι 

• ό) Αναπνευστικοί ανωμαλίαι 

ε) Παθολογία στόματος 

στ) Δερματολογία 

ζ) Εξυγίονσις χαι υγιεινή 
η) Κανονισμοί Δημοσίας Υγιεινής

2. ΣΠΙδΗΓΖΟΑΟΓΙΑ 

ΕΠΙΔΗ^ΙΟΛΟΓΊ.·. Ζ.ΖΖ

I. Περίληδη μαθήματος

Παλέτη της κατανομής οξέων χαι χρονίων νοσημάτων χαι εξα- 

πλώσεως θυτών. Αρχαί αοορώσαι εις την επίλνσιν πρφβίημάτων 

συνδεομένων προς λοιμώδη χαι μη λοιμώδη νοσήματα. Εισαγωγή 

εις τα νοσήματα τα προχαλούμενα εκ ,μικροβ ιαχών παραγόντων, 

περιλαμβανομένων των μυκήτων, βακτηρίων, σπειροχαιτών, ρι- 

κετσιών, ιητχοπλασ μάτων και ιών. Ερμηνεία στοίχε ίων αφορώντων 
εις ειδικά νοσήματα.

II. ΒασικάΓ Ενότητες

1* Περιγραφή των νοσολογικών οντοτήτων 

- *0 Θνητό της χαι νοσηρό της 

β) Καταγραφή (δήλωσις)

γ) Δειγματοληχτιχαί έρενναι χαι μελέται

2. Δείκται θνητδτητος 

3» δείκται νοσηρότητος

4. Μελέτη αιτιολογιχών παραγόντων
5. Εκτίμησις ελέγχου νοσημάτων

6. ΙΙέ(χι και μετ&δοσις.λοιμώξεων

7* Αντίδρασις ξενιστού εις την λοίμωξιν χαι ανοσίαν

6. Παράγοντες επιδρώντες εις την λοίμωξιν 

α) Ηλικία

β) Περιβάλλον 

γ) δόλον 

6) διατροφή
.*) Τραύματα και χόπωοις

5. Εελέται πληθνσμ«ής πνκνότητος σχετικαί χοος τας λοιμώξεις.

10. Τοπικοί και χρονικοί > παράγοντες
11. R οικογένεια και το. λοιμώδη νοσήματα

3.

IITS 20·, 202, IATPXU. ΙΙΙΤϋ<73ΐΡέ0ΓΙΑ I,Π 

I. Περίληθις μαθήματος

Εννέχισις της γενικής μικροβιολογίας συμπεριλαμβάνουν 
νόσους εκ μυκήτων ιών χαι βρισμένων παρασίτων. Ιιελίτη της 

παθολογικής μορφολογίας και μη φυσιολογικής λειτουργίας κλι

νικών συμπτωμάτων παι σημείων. Τεχνική μικροβιολογικού ερ

γαστηρίου αναγκαία δι, 'κνάλνσιν και παθοριομόν της ταντότητος 
μικροοργανισμών και ιδιαιτέρως των παθογύνων. Αντίδρασις 

ενς ποικίλα άντιβιστικά.

‘II. Βασικαί ενότητες

1. ϋορφολογική ταξίνόμησις των βακτηριδίων 

α) Σταφυλόκοκκοι

β) Στρεπτόκοκκοι *

γ) Γονδκοκκοι 

δ) 11ινιγγιτιδδκοκκοι

2. Ουσίαι εξουδετερώσεις αντιβιοτικών 

•3. Αποστείρωσις

4» Απομόνωσις οργανισμών από: 

α) Χαλλιεργείας αίματος 

β)'Χαλλιεργείας φαρνγτιπού εκκρίματος 
γ) Σίελον
6) -Ουροποιητικόν σύστημο 
ε) Γ^ννητιχδν σύστημα 

στ) Εγχεφαλονωτιαίον υγρόν 
ξ) Καλλιεργειών ε* τραυμάτων 
η) 'Εκκριμα ώτων 

θ) Οφθλμικών έκκριμα 

ι) Γαστροεντερική σωλήνα

5. μέθοδο ι εξετάσεως μη χεχρωσ>ένων .τπραρχευβαμάτων 

€. Εέθοδοι χρώσεως
7. Τεχνική φθοριζόντων αντισωμάτων

β. Εέθοόοι χαλλιεργείας χαι^εμβολιασμοί 

9. Εμβόλια 
10· Σπνρίλλιε 
11· Σπειροχαύται 

Υ2. Ειχέτσιαι 

13* ΣΖυκδπλαομα

14. Ιοί

15* Εξετάσεις ύδατος και γάλακτος

Γτα τμή^ττα οδοντιατρικής χαττττίγσσντει όι. ί.ν.ι»

σόχοι ούοντοτεχνικής. Εαθήμετπ: 1. ΟδσντφΥεχνική,

2. Εοροολογία οδόντων, 3* Εεταλλουργ ία.

ι.
Οδμ,νΑν*·~·'~^Υ^ MTTiYr*ilry 

I. 11ερίλη<τη μαθήματος
Η εχκαΓδευσις αύτη απαρτίζεται επ των κάτωθι κυρίων φά

σεων διδασκομένων κατά την διάρκειαν τεσσάρων εξαμήνων:

(1) Τεχνική πλήρους οδοντοστοιχίας, (2) Τεχνική στεφάνων 

και γεφυρών, συμεεριλαμβανομένης και της τεχνικής κατα

σκευής στεφάνης δια κηρού και (3) Τεχνική μερικής οδοντο

στοιχίας.

H. Βασικοί Ενότητες

I. Τεχνική πλήρους οδοντοστοιχίας
α) Κατασκευή εκμαγείου γνάθων και. ούλων, χρήοις βπτυλι- 

κήσ ρητίνης, ακρυλικάC ύλαι εκεξεργαξόμεναι εν- θυχρά 

και θερμά

β) Έχχνσις διαγνωστικών εκμαγείων 

γ) Κατασκευή ίχνους σύγχλείσε«ς οδόντων



6) ίοποθέτηοις μοντέλλων επί twv συνδετήραrv 

c) Κατεργασία της οδοντιατρικής ρητίνης 

στ) Διαδικασία κατασκευής αμέσου ολικής ονδοντοστοιχίας 

&W Τ^^ον

ζ) Εχανάταζ,ις και μετάθεσις της ολικής οδοντοστοιχίας 

άνω γνάθον

η) Κατασκευή ολικής οδοντοστοιχίας άνω και κάτω γνάθου 

δ) >ίρηοιμσκοίησις χυτών μεταλλικών βάσεων 

2* Τεχνική κορωνών και γεφυρών, συμπεριλαμβανομένων των με

θόδων κατασχενής κορώνας εχ κηροί·

α) Εφαρμογή και τοποθέτηοις επιφανειών κορώνας τη χφήσει 

κηρού cx ( χρ«τιτοιμασδίντων οδόντων, τοποθετημένων εκί 

σννδετήρος.

Ρ) Τεχνική ιδία εν σχέσει τ^ος την έχχνσιν δηοιδωμάτων

και κορωνών και την σνγκόλλησιν αντών των τμημάτων με- 

ταζύ των. Αείανσις και στίλβωσις της ολσκληρωΟείσης 
γεφύρας.

γ) £ατασχΓυή γεφυρών δναφάοων σχεδίων. Ιρηβιμσεοίτ.βις 

προηγμένες.τεχνικής τη χρήσει τοο σελά νης, χρνσού, 

ακρυλικόν, ρητινών. Πατά την διάρκειαν του τελευ

ταίου εξαμήνου τονίζεται η τεχνική της χρήσεως πορ- 

σελάνης ετιχολνπτούσης χρύόόν.

3. Τεχνική μερικής οδοντοστοιχίας

α) θεωρία προίλέδεως κατασκευής μερικής οδοντοστοιχίας 

ρ) Γχεδίασις, μέτρησις και κατασκευή εκ κηρού τον κινη

τού πλαισίου μερικής οδοντοστοιχίας 

γ) Έχχυσις και λείανσις οδοντοστοιχιών 

δ) Κατασκευή και χρήση κοριόν συνδέσεως οδόντων 

ε) ΙΙίθοδοι χρησιμοποιούμενοι εις την επισκευήν μερικόν 

οδοντοστοιχιών.

2. υΟΤΟΟΑΟΓΤλ Οϊϋίτττζ'

I. Περίληδις μαθήματος
Ονοματολογία αρορώσα εις τον σχηματισμόν και ανάκτυξιν 

της στοματικής κοιλότητος. Εελέτη της ανατομίας των >αθ' 

έκαστο οδόντων. Η ανατομία των οστών τον κρανίου.,^ων μυών 

μι σήσε ως, γλόσσης, προσώπου χαι ράρνγγος εν σχίσει προς την 

ρνθυγράμμισιν των οδόντων και την σύγχλείσιν αυτών κατά την 

διάοχειαν ποικίλων κινήσεων της θιαγόνος. Πελετώνται τα 

οστά των φατνίων, τα φατνία άνω και πάτο γνάθον και η κρο- 

ταρογναθική διάρδωσις. ως επίσης και οι αδένες της .στοματι

κής κοιλότητος, τα κρανιακά νεύρα και τα αιμοφόρα αγγεία 

χεραλής χαι λαιμού. Αι εργαστηριακάί όιαόικασίαι περιλαμβά

νουν σκαριφήματα και προπάσματα κηρού των νεογιλών και μο

νίμων οδόντων, ώστε να αναπτνχθή επιόεζιότης χειρισμού και 

ςχμάθησις της ανατομίας οδόvnw.

II. ΒασικαΓ Ενότητες

1. Γενική περιγραφή της στοματικής κοιλότητος, τον σχηματι
σμού και της αναπτύζεως αυτής.

2 Γενική ανατομίε των καθ * έκαστο οδόντων χαι των τομών τρά

των.

3· Ανατομία των οστών του κρανίου, μυών μασήσεως, γλόσσης, 

προσώπου και ράρνγγος.

4. Ευδυγρήμμισις των οδόντων :ιαι σίτχλισις αυτών πατά την 

διάρκειαν των κινήσεως της σιαγόνος.
5. Γχτασκευή των φατνίων των οδόντων.

6. θέση των αδένων της στοματικής κοιλότητος, των κρανιακόν 

νεύρων χαι αιμοφόρων αγγεύων της κεφαλής και τον -λαιμού.

3. ΙΙΓΜλΑΟΤΡΠΛ

nsr:ji.cv?r~A i.n

I. Περίληδις μαθήματος
Μελέτη μετάλλων χρησιμοποιονμένων εις την οδοντιατρικήν 

Τεχνολογίαν, σνιπεριλαμβανομένων τόσον των χημικών όσον και 

των φυσικών ιδιοτήτων. ΧΙέθοδοι και ύλαι χρησιμοποιούμενοι 

εις την τήζιν, σνγχόλησιν, χύσιμον ή εζομάλννσιν, σνίλ^νοιν, 

καδαριομόν και λείανσιν.
Μέθοδοι ελάσεως κραμμάτων και πολντίμιτν ή μη πολυτίμων με

τάλλων.

II. EcoiksC Ενότητες

1. Ενσατνγή.εις την μεταλλουργίαν

2. Γ,έταλλα χρησιμοποιούμενο εις την οδοντιατρικήν τεχνολογίαν

3. Χημικαί και φυσικαί ιόιότητες των μετάλλων, συμπεριλαμβα

νομένων των σημείου τήζεως. θερμικής και χημικής αντίστά

σεως, αντοχής, ελατού και σημείου θραύσε«ς.

4. Πολύτιμα, ημιπολύτιμα, και μη πολύτιμα μέταλλα και τα χράμ- 
ματα αυτών, χρησιμοποιούμενα εις οδοντοπροσθετικάς κατα

σκευή·.*;.

. Ευγχόλλησις πολυτίμων, μη πολυτίμων μετάλλων και ανοζει 

τον χάλνβοζ. Πόσιμον, λείανσις και στίλβωσις χρυσού.

6. Χύσιμον. ανοζειδώτου,χάλυβος, ηλεκτρόλνσις, λείανσις και 

στίλβωσις.

7. Εργασίαι δια κραμμάτων χρυσού, πλατίνης και αργύρου.

6. Γαλβανοπλαστική και πράζις»

#.Τατάταήη πτυχιοΰχνν VMSAktlSW κύαλρυ σπονδών πωτίστοι χες ποος 

Ι.ί.Ι. ,i;cTOTtto uaOn'urra και άλη μαδήματα**.

κατατάσσονται α)οι πτυχιοΰχοι των 

κοινωνικών λειτρυοτων και ίΙΟι πτυχιούχοι %$λιοδι·σνο- 

υίας.

m. Ρήματα» 1.Ζυντ«τυατικό δίκαιο, 2.κολιτική επιστήμη,

1.γενική μοινωνιαλοτία.

ΒΑ*ΤΕΧΟΖ ΑΤΟΤΑΤ* ΖΧΟΑΊ ΟΟΛΓΓΙΚΟΜ ΕΠΙΖΤΚ»·» ΚΑΙ 

ΤΜΗΜΑ. ΑΗΤΟΣ ΙΟΥ ΑΙΚΑΙΟΤ ΠΟΑΙΤΧΚΟΤ. ΕΠΙΖΤΗΜΟ»

‘Εννοια Συντάγματος. Συνταγματική ε£ονσΐα.Οοτανωιικές δάσεις 

■του ισχόοντος πολιτεύματος.Σύνθεση εκλογικού σωυατος.

Καοακτηοιστ ικά στοιχεία Τήνου.Ποόεδοος αημοκοατίας (τοόηος ανσ- 

όει'Εεως, νομική θέση.αρμοδιότητες\.Σύνθεοη Βουλής (θι καί ωυα εκλέ- 

γεσθαι,μη εκλογιμάτης,ασυμβίβαστα).

Εισαγωγική θεώοηση.Πολιτική Κοινωνικοποίηση,Πολιτική* επικοι

νωνία.

Αντικείμενο έοευνας-Μέθο&ος κοινωνιολογίας.θεωρητικοί θεμελιω

τές της Κοινωνιολογίας (COMTE,MAXX,*EDER, DURKHEI'l.TOiCJIES. SHEVOER, 

BARCOHS) .Κοινωνικές ομάδες(οικογένεια,σύσσωμαχώσεις,ομάδες ηιέοεως) . 

Κοινωνική στρωμάτωση-Κοινώνικές τάζεις.Η δία ως διαμοοσωτική κοι

νωνική θύναμη.

ΈΤ*0ματμ -ιοίοΐκάε *ατατάσιχ>νται οι πτυχιούχοι οπτικών ,ευοιο- 

ρεσαπείας ,εογοθεοαπείας,αδελαών νοσοκόμων-μαιών. 

στολής αδελφών νοσοκόμων και- επισκεπνοιώ» S.Z.I. 

στολής αδελαών. νοσοκόμων και επισκεπτοιών QXKSA: 

κρατικής σχολής αδελφών νοσοκόμων θεσααλονίκης. 

σχολής οδελαών νοσοκόμων του θεραπευτηρίου ko ΕΤΑΓΤΤΑΣΓΌΓ* 

σχολής αδελσών νοσοκόμων του νοσοκομείου παί ύ·Λ» "ΑΓΙΑ ΖΟΡΙΑ * 

σχολής αδελαών νοσοκόμων του νοσοκομείου παί6ων “ΑΓ,ΚΥΤΙΑΤΟΤ* 

σχολής αδελαών νοσοκόμων * Β ΟΑΜΑΚΑΡΙΕΤΟΓ*

σχολής αδελαών νοσοκόμων "Η Ολυμπίάς του νοσηλευτικού ιδρύματος 

εκκλησίας της Ελλάδος*

σχολής αδελωί*/ νοσοκό^^ του γενικού λαϊκού νοσοκομείου Αθηνών 

σχολής αδελαών νοσοκόμων του γενικού νοσοκομείου Αθηνών 

σχολής μαιών μαιέυτηοίοι- “aaekakafa*

σχάλής ιο ιών “ΒΙΤΓΤπίΑ ZKTAITEH μαιευττκ>ίου MAP ΙΚΑ ΗΑΙΑΑΗ * 
σχειλής μαιών γενικού νοσοκομείου "Αγία Ζοαία * θεα/νίκης 

ανώτερης σχολής ουσιοθεοαπείας του γενικού ληΐκού νοσοκομείου 
•Αθηνών

σχολής αξιαματικών αδελαών νοσοκόμων (ΖΑΑΙή

εΕετάζσνται στα εΕής^υαθήιβτα:
α.ουσική 

β.χημεία

γ.γενική βιολογία.

Ι.θΤΖΙΚΜ 

Α.Γενική Ουοική

1. Μηχανική (κινητική,Τδοοστατική,Μονάδες)

2. θερμότητα (θεομοκροοία,μέτρηση θερμοκρασίας,θερμόμετρα, 

θερμοχωρητικότητα,μετάδοση θερμότητας.θερμοδυναμική,διο- 

θεουία.εααρμογή .στην Ιατοική;.

κυματική»Εγκάρσια και διαμήκη κόματα

4.Ακουστική» Ήχου,γΥΐέοηχοι ,ααινόυενο Doppler,Γηιθράσεις 
Υπερήχων.Παραγωγή, Ιδιότητες.

β.Οπτικήτθωτεινές πηγές.LASEX(στερεών αερίων)Φωτομετρία, 

Γεωμετρική και Κυματική Οπτιέή (6ιόδοση,ανάκλαση,διάθλαση . 

συμβολή, κερί θλάση, πόλωση) Βιθλογ ικές επιδράσεις «ωτός .

C.ΗλεκτρισμόςιΚλεκτοονική ιατοική,ηλεκτρισμός,μογνητισυ ς 

Β. Ιατοική ΑκτινοουσικήτΓύνθεση ύλης,ραδιενέΟΥεια,ιοντίί *

00 ακτινοθολ ίας,αλληλεπιδοάσεις ίοντίζουοας ακτινοθοί »ς, 

ακτινοβολία περιβάλλοντος.

*
Αο»ή ΛτΟμων-Ατοαικά τοοχιακά.Μοριακά τοοχιακά, -θεωοία δεσμών, 

βολικοί δεσμοί και Ηόοια-Αεσμός υδρογόνου.Αυνάμεις VXK DD Μλλλά. 

χημική >ητγιηη«^-ΑΐΛΐΛι>»τη -Κλεκτοολύτες Φασματοσκοπία—H^uoc 

£ΑΜΧΟΤΤ-ΒΕΖ3ΐ,χρωματοτραωία-Σόμπλσκες ενώσεις-ΟΕ«ίδωοη »ι β«γωγή- 

ΟΕειδααναγωτ ικό δυναμικό.

Εξίσωση KEEMST-Χημική θερμοδυναμικ ή-Ελέόθερη ενέργκιβ-ΕημιΦή 

κινητική.-ΚατάταΕη ·και ονοματολογία, τω βοτανικών ενώσεων.Σσομέοειες



tTCpcoiiucLa. 6uiu0o«ui9n wu btouooeouioi la.IEt^00^ \**> *TTUl1,*r l^k°" 
T^iTfc^· των υβοοτσναθοακων-αλκοολών-αιθεοων-κασβσνυλικων tv0n«w-oero- 

Vlwv eEiMUivw*-XT)ucla των Xinoo^ ©Ε*ων «l χημική Bou* »i ονο

μασία βάσεων Rousivnc ,ηυοαμιόίνης #vow*iX«ooio6iwv ,vov«XtoTi6t*N .

Ttvivd χαρακτηριστικά των κ«ητι»ύ- twiotv**-Xmic to 

ιι6ατβν&οάκνν *ai ouivoEtwv.

ιδιότητες

3,ΓενικήΒιολοτία

Βιολογία του κυτ+άοου(μορσολογία,όιαίοεση·χρωματοσώματα,υόοια,

^Ιθχ^τ^,μίμ&θάνίς .felOCVCOTCUlKOl umtev Wtmo £ rXt ITOOOY CcC OOTCXV l - 

6t*»v) .Ιόιότητες των οργανiouwv <οοτάνωση*6ι«υ·©οοποΙηση,ομ©ιστασία) 

2o l .Μικρόβια. {μοοαολογία.Κύκλος ζωής) ·

Γενετική.Βιολογικές ιόιότητες) · ^
ncmbdlXov (YIUVVOIM0 περιβάλλον,οικολογική OOYάwoiy,κύκλος 

αζώτου,άνθρακος και όόοτος) ·
rcvcx ική ίαλληλόμοοσα γενίόια,σύνθεση, ρυλοκαδοοισμός, «ιλοσύνθετη

κληρονομικότητα,κυτταοογενετική,μεταλλάζεις)·

Εξέλιξη ίενόείξεις η tot εξελίξεως. μοριακή εΕέλιξη).

Γτο τμήμα κτηνιατρικές. κατατάσσονται οι ητυχιοόχσι τεχνολόγων 

τοοβίμων ζωί*ές προέλευσης,τεχνολόγων τρο·ίμων,«υτικές προέλευσης, 

τεχνολόγων γεωπονίας τμήματος ζωικές παραγωγής.

Μαθήματα:1.ιατρική· «υσικέ,2.γενική βιολογία, 3.χημεία.

Εξεταστέα όλη:
Ετοτική,Κινητική και Αυναμική Στερεών Σωμάτων,Υόοοστατικέ και Υόρο- 

όυναμική.θεομοχοασία, Μετάόοση της θερμότητας,θεομοόυναμική,Μετεω- 

ρολογικέ «υσικέ.Γενική Κυματική,Οπτική,Ακουστική,Υπέρηχοι ,DEXSER, 

Ηλεκτροστατική,Ηλεκτοικό Ρ.εϋυα, Ηλεκτρονική. Σύνθεση της ύλης.Κιόιε- 

νέργεια ,Ιονίζουσα Ακτινοβολία,Βιολογικός επιόοάσεις της Ακτινοβο

λίας -

1ι?3«£9
Εξεταστέα ύλη»

aou* ατόυων-Λτομικά τοοχιακά-Πεοιοάικός πίνακας' των στοίχε ίων—θεωρία 

6eoyii*v—Λοοιακά τοοχ ιακά «—Δβσμός · υδρρ γύνου—άυνάμε Iς' VkP' D£* WXKLiT- 

tTCpcoxDHcia.

Χημική ΐοαοοοπία-Διαλύυατπ-ΙΙλεκτοολότεξ-ΣύμπΑοκες ε-νώσεις-ΟΕε ίόωση 

και Αναγωτή-Στοίχε ία -πυρηνικής χημείας.

.ΧΕόταση της ouuMDMopdc των στοιχείων οι ομάόες και εΕέταοη των κι>- 

ριώτερων ενώσεών τους.

ΧατάταΕη και ονουατολογίο των οογονικών ενώσεων.Ισομέρειες-ΕΕέτάση 

των κιό σηουόαίων ιδιοτήτων των υδροτονανδράκων-αλκοολών,αιθέρων, 

καοθσνολικών ενώσεων,οργανικών οΕέων,αμινών,υδατανόράκων-Γενικώ χα- 

ρονττρκπικά των αρωματικών ενώσεων.

3.Γενικέ Βιολογία 

Εξεταστέα όλη:

Βιολογία του κυττάρου (μοοβολογία,διαίρεση,χρωματοοώματη,μόρια.,διαλύ

ματα, μεμβράνες, βιοενεργειακοί μηχανισμοί,λειτουργίες οογανιόίων}. 

Ιδιότητες των οογανισμών (Οργάνωση, διααοοοηοέηση,ομοιοσταφίά) , Ιοί , 

Μικχ>όβια, {Ηοοωολογ ία,Κύκλος ζωές,Γενετικέ»Βιολογικές ιόι^τητες). 

Περιβάλλον (γεωνυσικό ηεοιβάλλσν,οικολογική οργάνωση» κύκλος,·αζώτου, 

άν&οακος και 66ατος) .

Γενετική (αλληλόμαοεα γονίδια,σύνδεση, «υλοκαδοοισμός ,«υλοσύνδετη 

κληρονομικότητα, κυτταοοτενετική, μεταλλάξεις) .

ΓΕόλιζη (ενόείζεις κερί εΕελίζεως,υοοιακέ εξέλιξη).

Στα twSvctc χττμείας κατατάσσονται οι κτυχιούχοι ηΎν·νσιω> »αι 

•ωτσυητανικές τεχνολόγοι οωτικών προϊόντων, τττνολοτέτχς Τροαίμων 

ζωικές προέλευσης.Μαθήματα: 1 .Γενικά οοθηωατικά, 2.Φυσική, Ι.Ανάστα-

τμϊ Χημεία

ματα ΓΗ,αυαολότες,δείκτες,ρυθκιοτικά τθεαλόυατα,υάοόλυση αλάτων-Σύμηλο- 

κες ενώοεις-Στεοεσχημείο των ενώοεων-Οξε ίόωση ,αναγωγή,©ζε ιόοανανωτ iwd 

συστήματα-Κατάλυση-Υδοοτόνο-Οξυγόνσ- ‘ΟΕον- *Υ6ωσ-Γενικές ιόιότητες 

αλκαλίων-Οζε ί6ιο-Τ6οοΕε ίόια και υηιροξείόια αλκαλιμετάλλων . Αλογονίθια 

αλκαλιμετάλλων .Ανθρακικά άλατα αλκαλιμετάλλων—Ανίχνευστ: κοι ηοοούιο- 

ρισμός αλκαλίων-Γενικές ιόιότητες αλκαλικών γαιών-χλωριούχες ανδοαχι

κές ,βωσνοοικές και θειικές ενώσεις του ασβεστίου και μαγνησίου-Ανίχνευ

ση και προσόιοοισμός αλκαλικών γαιών-Πενικές ιόιότητες των στοιχείων 

της ΙΙΙΑ ομάόας-Γενικές ιόιότητες των στοιχείων της IVA ουάόας-Xnui- 

κέ συμπεριφορά άνΒσακο-ΗσνοΕείόιο και όιοξείδίο του άνβρακο-Σύμηλοκο 

του μονοΕειόίου του άνδρακα-Οέυγονούχες ενώσεις του πυριτίου .Σιλάνισ- 

Οζείόΐο του μολύθόου-Γενικά rvc το στοιχεία της ομάόας-Αμμων ίο -

Οζείόια αζώτου,Νίτρώόες και νιτρικό οζό-Αεσμευση αζώτου-Σ··«*ηερι«>οοά 

και μροωές του -αωσσάοου-ΟΕε ίόια του «ωοαόσου και α^ενικοό-ΟΕέο του 

αωσοόοου και αοσενικοΰ-Γενικά χαοακτηοιστικά (ιβιίτητες) τι»ν στοι

χείων VIΑ συάόας-Φυσικές ιόιότητες και κοοωές στοιχειακού Βείου- 

Υόοόδειο-αιοΕείόιο του όείου,τριοζεCtie του όείου,οΕέα του Βείου- 

Γενικά χαρακτηριστικά των στοιχείων της ντί^ ομάόας -Χλώοιο-Τόοο- 

χλώαιο-ΟΕυγονούχα οζέα του χλασίου-Γενικά για τα ευγενή αέοιο- 

Κνώσεις ευγενών αερίων-Γενικά για τα μεταβατικά στοιχεία-Χαλκός- 

Λλογονοΰνες ενώσεις του χαλκοό-Βειικός χαλκός-Σόμηλοκες ενώνεις 

του χαλκού-0. Φευόάργυρος και ενώσεις του-Ο ϊόοάογυοος και οι ενώ

σεις του -Αλμαλγάματα-Γενικά για. τις ακτινίόες-Το χρώυιο και οι 

σηουόαιότεοες ενώσεις τους.Το μαγγάνιο και οι σηουάαιότεοες ενώ

σεις · του-Γενικά. γ ια τα στοιχεία VIIl^ ομάόας-ΟΕc ίόιο και χλαοίόεο 

του. ο.ιόέοου-Σύμκλοκες ενώσεις του οιόέοου-Σύμκλοκες ενώσεις του 

κοβαλτίου.

-τα τμήμα Το ωυσικής κατατάσσονται οι τττυϊιούχοι τεχνολόγοι ηλεκτρο

νικοί και οι κτι/χιούχοι τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι .ΜαΒέματα: I .ευοικέ,

2.γενική χημεία, 3.μαθηματικά(ανάλυοη].

utm*»
Περιεχόμενο!Μηχανική σηαείουίΒυνάμ·ις,η«όίο όυνάμεων.συστήματα' 

ανααοοάς , έργο , ενέργεια,οουέ , κέντοο μάζας ,στοοοοομή} ,Μηχανική οωυάτων . 

Αρμονικός ταλαντωτής.Κυμάνοεις.Σχετικότητα,Βεομομετρία.Κινητική 

Βεωοία αεοίων.Βερμοόυνομικά αΕιώυατα.Ηλεκτρικό ηεόίοί^Εηίόοαση μο- 

γνητικού ·ηεόίου στην όλη.Ατομικά «άσματα.Εισαγωγή στις κβαντομηχανι

κές αρχές.Μοοιακά αάσματα LASER.Ακτίνες' X.Βαόιενέργεια.!τοιχειώόη 

οωωάτια.(χ)Αιηλεκτικά.Ηλεκτρικό ρεύμα (συνεχές-εναλλασσόμενο) .

Ηαγνητικό κχόίο.

2, rP».IHW ΣΗΜΕΙΑ

Περιεχόμενο!ΤαΕινόμηση Των στοιχείων και όουέ των ατόμων . Κατανομή 

ηλεκτρονίων κατά τροχιές.Τροχιακ^.Βεωρίο σθένους και όεομών.Υβρι- 

όισμός,μευοαέρεια,ηλεκτραρνητικότητο των στοίχε ίων.Φαινόμενο χημι

κών συστημάτων .Χημική ιοορροηία και νόμοι αυτής.Ιόιότητες ηλεκτοο- 

λυτών (οΕέων,βάσεων,αλάτωκ^οε βιαλώματα,ρΠ,αιωίολΰτες,όείκτες.ρυβμι- 

εττικά νόεαλϋυατα,υόοόλυση αλάτων .Σόμηλοκες ενώσεις .Στεοερχηυε ίο τ«α 

ενώσεων. Οζε ίόωση ,αναγωγή ,οζειόοαναγωτ ικό σχχττήματα. Κατάλυση .

JL· Ιί 56J 1
Περιεχόμενο:Συνόοαστ ική ανάλυση’ίμεταθέσεις ,συνόυασμοί , όιατάΕε ις) , 

Συναρτήσεις μιάς μεταβλητήςίόοια,σννέχεια,ηαραγώγιση,κανόνες'ηαραγω- 

γίσεως, μελέτη και τοαοική ηαράστοση συναρτέσεως, τύηος TAYLOB! . 

Ολοκλήρωση (αάοιστα ολοκλήρωμα τα, μέθοόοι ολοκληρώσεως , ορισμέ nks ολο- 

κληεχϋματα, γενικευμένο ολοκληοώυατα,υηολογιομός εμβαόών και όγκων με 

τη βοήθεια ολοκληοωυάτων) .Συναρτάσεις καλλών μεταβλητώνίόοια,ουνέ- 

χεια,ηαοαγώγιση,εβαομογές,μέγιστπ και ελάχιοτα,τϋκοι LEIBNIZ και 

TAYLOR. Ιακωβιανές οοίζουσες).
Στα τμήματα βιολογίας κατατάσσονται οι κτυχιούχοι τεχνολόγοι 

τειωιονίας τμήματος ι χ θυο κομ ίας —αλιε ίας. Etc τάζονται στα μαθήματα :

1.εισαγωγή στις βιολογικές εκιστήμες,2.Γενική και ανόοτανη Χημείο

3. Φυσική.

rpriHA καφβμαπχα

Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβοαο-Στοίχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας-Ακολου

θίες ηρατυατικών ασχθμών,ουιοές πραγματικών αριθμών,συναρτήσεις 

μιάς μεταβλητής ,καοάγωτος συνάρτησες και εφαρμσγές ,αόριστό ολοκλή- 

εκαια,ορεττμένρ ολοκλήρωμα,συναρτήσεις κολλώ» μεταβλητών, μερικές ηαοά- 

γωγοι.συνήθεις όιασοοικές εζιοώοεις c'τάέεως,γραμμικές 6ιο«οοικής 

ir·' -ις β'τάέεως.

2.ΦΤΧί??

Ηιοαγωγικές έννοιες .Αιανόσματα,Χαοακτηοιστικά της κινήοεως ,Δυνάμε ις,. 

Συστήματα ανασοοάς,Ενέργεια,Συστήματα υλικών σηιχέίων,Γωνιακή ορμή 

ή στροωορμή, Δυναμική Των στερεών. Αρμονικός' ταλαντωτής ,Φθίνουσες τα- 

λαντιοεις,Χυμάνσεις,Επαλληλία κυμάνσεων,Κύματα στο χώοο,Σχετικότητα, 

θεομότητο-ΦεουοΗΟοσία,Κινητική Φεωοία,θερμοόυναμικά αζιώυατα,Ακτίνες
KO*TCCK .·

3 ,ΑΧΟΦΓΑΜΝ XHHEIA

Ταέινόυσση των στοιχείων και 6ομέ των ατόμων—Τροχιακά θεωρία σθένους 

και όφσμών —υβοιόισμός,μεχτοιχέρεια,ηλεκτοομαγνητικότητα των στοιχείων- 

ΦκηατοΜτακτοίβ υκεριόόους ,οοατοό και υπερύθρου-χημική ιοοοοοηίο 

και νάνοι αυτές-Ιόιότητες *ηλεκ τοολυτών (οζέων, βάσεων , αλάτων) οε όιαλό-

ΒΙΟΛΟΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΠΑ ΙΓΠΙΓΤΗΚΙΟΚ ΑΘΗΚΟΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ * ΠΑΤΓΟΗ

I.Ειοαγωτή στ^ς Βιολογικές ςηιστήμες

Χημεία κυττάρου(νερό,Ιόντα,Εάκχαοα,Λιπίδια,Νουκλεΐνινό οΕέα,ηοι- 

τεινες και ένζυμα) .Το κύτταρο (Δομή ,λε ι τουργ ία των κυτταρικών οοτανι- 

6ίων) .Μίτωση .μείωση,ταμετοτένεση , κύκλος ζωές κυττάρου . Ειοονωτέ στη 

ΓενετικήiMDfDEL ,Μονοΰβοιόισμός,Δΐΰβοιόιομός.καθοοιομός «ύλου.«υλο- 

σύνόετη κληρονομικότητα.Εισαγωγή στην ΑνάπτυΕη. Γ.ιοβτωνό στη ουσιολρ- 

γία.Οι οργανισμοί και το ηεοιβάλλον.Κοινότητες και πληθυσμοί. 

Ποοέλευση ζωής.

Ι^Γενικό *9ΐ._ίϊ?^9Ι9ΐηϊ-ϊ01?£ί5·
ΤαΕίνόιτηση των στοιχείων και όομή των ατόμων-Κατανομή ηλεκτρονίων- 

Τοοχιακό-θεωοίαι σθένους »αι θεσμών .υβριδισμός ,μ»·οομίρΓ. ιο-Ηλεκτγνννν"' 

τικότητα τών στοιχέίων_Χημικό συστήματα και είθη αυτών .Φοσματοβωτο- 

μετρία υηεσιώόους ,οοατού, υπερύθρου-Χημική ιοοοοοηίο κοι νόμοι αυτής. 

Ιόιότητες ηλεκτρολυτών σε 6ιαλύματα-οΗ-Αμοολότες-Δείκτες -Ρυθμιστικά 

όιαλΰματα-Υόοόλυοη αλάτων-Συμπλοκές ενόσεις-Στερεοχημεΐα των ενώοεω-■

.\*um *5
<ntfTowcTp£a, Γςωιίςτρι’ηή τπττική, Απλό και oOwScto pt Mr>oc:*.6ni ο, * -
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και. μοριακά »άοματα, *Τχοι*χτοσ»»«τομετοία, Πόλωση του «ττ6ς LASEfi,

. νις ΚΟ-Τ'Γγ.Γ, Γαδιςνςργό^ 6-άοηαοη, ^*vtPYCwci bcoucuocuir;, Μονάδες 

cvtPYCi^S* 'όργανα ιιετοήοεως ραδιενέργειας, Βερμ6τπτα-0.ερμο;ιδαοία, 

ι »«i’ €ci-oia, Bcowotuvaui. χώ συστήματα,. Οερροδυναμι wd αίιώχηα, “6- 

τι·ν riforwv, Απόλυτη και σχετική υγρασία, Ιδιότητες των δυνάμεων,

;ς. Έργο και ενέργεια, Τ-ηχσνι »:ές «.νεότητες σωυάτων, Ιδανικά

, ':6^ος της συνεχείας, Νόμος του BEKS0UL2J , ..ραγματι κΛ .ρευστά , 

-σνεια>»ή τάση, ^ονομοριακά υμένια, Εσωτερική " η, Ροή των τραγμα- 

. . ρευστών, Βιοηλεκτρισμός, Κυρώνσεις, Ήχος.

--a. τμήματα τοπονιας κατατάσσονται οι πτυχιούχοι /τεχνολόγων 

1tj<LMLiw μηχανημάτων, τεχ-νολότοι Φυτικής παραγωγής, τεχνολόγοι 

«τηνοτοοΦίκής παραγωγής .διοίκησης ua>ut>wv mucTaXXcuot^-

tf χνολότων rir*kU<K c »/»'··**'■ 1
k»>»moi6 a> vw m u . A« c*f /··»·» *''*'*·'* - noi">-o f'Yci. 

i .tuoi κ j :Knovm(i (OTCocuv-peuoiww-aeoiwvl .Στατική (δυνάμεις) ·

θερμότητα (μετάδοση) .θερμοδυναμική(βασικές έννοιες-

3 V0UOi) .

Out ι κή («ut ισμός (εκπομπή)-aHoooo»*»nt ικότητα) .HaYimuou^c — 

Ηλεκτρισμός(Νόμοι επαγωγής-αυτεπαγωγής-αντιστάσεις - 

πυκνωτές-αγωγοί-ημιαγωτοί) .Στοιχείο Πυοινικής ·υοικής 

CC-B-P.)

Γ . Ανήργηνη_Υημεία:Xnui«οι τΟποι-Ποώτος νόμος θερμοδυναμικής-Χημική 

ισοοοοπία των αντιδράσεων «οΟΐ ξποης. σξίων βάσιων,οξι ιδοα- 

νατωτής συμπλόκων. Λοχές χημικής κινητικής .Δομή και χημική 

σιηιπεοίφοοά στοιχείων που συμμετέχουν σε βιολογικά συστή

ματα.

3 . *-»ct>-jνι^2 τ ι wq.: Πασάγωτσι .Διοωοοικά.Αόοιστα ολοκληρώματα.0οιομένα ολο

κληρώματα . Γοαμμ ι κή άλγεβοα. Μητρώα και ιδιότητες αυτών. 

Οοίζουσες.Αυση γραμμικών αλγεβοικών συστημάτων. 

ίτο τμήματα δασολογίας καν Φυσικού περιβάλλοντος κατατάσσονται 

οι τεγνοΚάνΟι δαοοπονΐας.Μαθήματα:I-Φυσική,2.ανόοτανη χημεία,

3.γενικά μαθηματικά.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ βΕΤ/ΝΙΚΗΣ 

α)**υσικΛ ϊΜηχανικ^ ιΜηχανική των στεοεών'(έργο, ενέοτεια, ισχύς.ώθηση 

και οσμή.κοαύσεις,ελαστικότητα) .Κυματική (Ταλαντιοεις.απλές περιο

δικές κινήσεις,σύνθεση αομονικών ταλαντώσεων).

Μηχανική των ρευστών(υδροστατική,επιφανειακή τάση.φαινόμενα.,υόοο- 

δνναμινή, εσωτεοική τριβή).

:βερμ6τητα και ενέργεια,θερμικές ιδιότητες της ύλης:

Λιάόοση της θερμότητας(αγωγή,μετασοοά.ακτινοβολία)

Καταστατική εξίσωση των μόανικών αεοίων.Μοριακή θεωρία της ύλης. 

Πραγμστικά οέοια.‘Οσμωση,Φάσεις,μετατροπές και ισοοροπία βάσεων, 

θερμοόυναμική.Λ’θερμΟ υναμικό αξίωμα.

Ε 'Θερυοόυναυικό αξίωοα,θεσμικές μηχανές.Εντροπία.

Οπτική : Εισαγωγή(κύματα,μέτωπο κύματος και ακτίνες,σύσπ οωτός). 

τεωυετοική οπτική(ανάλυση και 6ιάθλαση,σχηματισμός ειδώλου 6ια ανο- 

κλάοεως και διαθλάοεως,βακοί μικροσκόπια).Φυσική οπτική(συμβολή και 

περίθαλωη του-οωτός,πηγές Φωτός και φάσματα).

Ατομική -Πυοηνική φυσική και εοασμοτές: Ατομική φυσική Γθρώοία »Λομής 

του ατόμου,κβαντικοί αριθμοί ακτίνες X,ατομικά βάση).

Πυρηνική συσική(6ομή του πυοήνα.φυοική και τεχνική ραδιενέργεια, 

ο* Inlrni 'ιν«ηη ονυοτι 6 ίων και ύλπς.σχεοη κ«ι ούντηξπ) . Γ-*Ηατηκ·»γές 

(υτειοβωοική. εοαρμογές οχεσεως και συντάξεως ,επιταχυντές,uow^c 

ισοτόπων.εσσομοτές ακτινών X).

»Ut*roiCi*6c ΓΗλεκτοοστα’ικό πεδίο . Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα .Μα γνητ » «ά 

*·Γ **ln-Μη υ νητ ΐκ ές ιδ·Ατ«τες της ύ>ης .HetYvnt ική επαγωγή . Εναλλπ-*σόι»ενο 

οειηκ». Γ-πγ»·_·ου έ ς .

Ciiy?^?I0y!3_XDV?i® : ταΕι νόυηση των στοιχείων και άΡμή Των υτ όμων.

•tioic; του-σθένους κοι των ΐδτουών.Υβοιδιομός, τροχιακών.Φαινόμενα 

Χημικών συστημάτων και ενέργεια αυτών.Νότιοι της Χημείας (Γτοιχειομε- 

Όικοί ,θερμοχημικοί , ηλεκτροχημικοί ,Φωτοχημικοί) .

χημικά ιοοοεχγηία. Ιδιότητες και νόμοι. των διαλυμάτων . Ηλεκτρολυτ ικά 

^·ι·ι\·~,ι κι <··Γ ι’η, (ΙΑ*·· ii,d\<>inl . Γ t · «μ *»τηι·' *»# Των ενώ»» ων .

Οί ' ι6··τ«·ητω* , -π οι·».» τήμηι·«*. Στοιχεία κινητικής »αι πυρηνικής χημείας.

ια σι·μπλόκων δια την δομή και ιδιότητες , ως το χοώυα και ο παρο- 

>ί t ν»»τ ιουός . ΠΕέταση των κυοιότερων χημικών στοιχείων και ενώσεων 

"ο τπ οιιόδες.

Υ.Γινι—t -ηθη^ατικά Γ .τμΠΑΠΚ t ική ονΛοΟ» rocuu: νά συστήματα.

A lavucuc-: ·. κός λοτισυός .Αναλυτική Γ—λκτοιο επιπέδου' και- χύοοι» 

IuvootV>?ic uit- acToOinTAc.noo--.--T-.r' «οι ολο.λΑοωττι au«iCrtotuv. 

Διαβοοικές εζιούοεις.

Γ τα τμήματα αοχιτεκτόνν /ηχινικύν κατατάσσονται πτυχιούχοι τεχνολό

γων γραηκών τεχνών iia-.r. .ίων <αι τεχνολόγων τσαοιστών, τεχνολόγων 

πολιτικών μηχανικών, εκ τν-«ίχτς . ν και αωτσμηχανικής .

Μαθήματα:1 .ανώτεοα μαθηματικά 2.Ελεύθερο σχέδιο }.Παραστατική γεωμε

τρία.

1-ΑΝΟΤΤΡΑ_ΜΑΜΗΜΑΤΙ ΚΑ

-:Συμβολισμοί από τη μαθηματική λογική.

Γ··νολα και οπηκονίσεις .Βασικές αλγεβοικές δομές.Οι πραγματικοί 

κη» ρ; μιναδικοί αριθμοί.

tav'JOuaT‘■*6ς χώρος . Άλγεβρα πι νάκων ,οοί Covocc 

Ειδικές κατηγοοίες πινάκων.Γοαμμικά συστήματα.

όί?βΑυτ I κέ;_Γεω|ίετοία :Λιανυοματ ικός λΟγ ισμός . Ευθεία .Επίπεδο. Γραμμές 

δευτέρου βαθμού.£πleaveICC δευτέρου βαθμού.Επιφάνειες Ειδικής 

Μορφής.

Διαφοοικος Λογισμός:Το σύνολο και η τοπολογία του.Οι συναρτήσεις 

της μο&φής Οι στοιχειώδεις συναρτήσεις.Ακολουθίες

"*Οοιο ουναοτήσεως .Συνέχεια συναρτηοεως .

Παοάγωγος ουναοτήσεως.Τεχνική της παοαγωγίσεως.Βαοικά θειρήματο 

Σχετικά ακοοτατα κοίλα, κυοτά. Κατασκευή γοαιτμών .Μερικές Παραγωγοί, 

συναρτήοεις πολλών μεταβλητών .Γεωμετρικές εσαομοτές .

2ΑοκλΓ)£ωτικό^Λοχισμός : ΑΟοιοτο ολοκλήρωμα. Ειδικές μοοοές αορίστων 

ολοκληρωμάτων.Οοιομένο ολοκλΛοωμα.Γενικευμένο ολοκλήρωμα .Γεωμετπι- 
κές και. Τεχνικές εφαρμογές.

2.: ? ? ?£ 19
Τίθεται θέμα κατά την κρίση της Κεντρικής Επιτοοπης Εξετάσεων.κατό

πιν εισήγησης του Εισηγητή.

2λΟ£££?ΙΜΙ?”_?Μ_ί??Τ?ίΗ!_ΓΓ9ΐ?ΓΤϋΙό

Ι?ϊ_Γί·?ϊ?9ΤΓΙ^: Οοισμός των κωνικών κατ’Λπολλώνιον .θεοτ»ήματο 

επί των κωνικών,ως τομών κωνικής επιφάνειας ε» περιστροφής.Η έλλειαας 

Η υπερβολή.Η παραβολή. Καταοκευαί και Προβλήματα.. Αι κωνικοί ως ομόλο

γοι κύκλου κατά παράλληλον και κεντρικήν ομολογίαν

2^ΟΑΡλεΤΛΤΙΚΗ_ΓΓ0ΜΕΤΡΙΑ :Παράσταοις ναι αμοιβαίοι θέσεις των θευελει»**- 

4ύν γεωμετρικών στοιχείων.Τα επίπεδο συμμετρίας ναι συμπτώσεις.ΣΑμαν- 

οις τ«ι»ν ναλυπτομέυων και μη γραμμών ενός σχήματος. Χαοακτηριστ ι να ί * - 

σεις ευθειών και επιπέδου ηοος τα επίπεδα προβολής,και χαοακτηοιτ :ι- 

καί θέσεις ευθειών και επιπέδων προς τα επίπεδα συμμετρίας και ο> y χύ

σεως .Ομολογία Των δύο προβολών .ΤομΑ δύο επιπέδων όταν δϊδωνται ταύτο 

βι* uoioutKwv καθοριστικών σ αυτά στοιχείων .Τομή ευθείας και επίπε

δον .Λπόσταοις σημείων από επιπέδου »αι ε·»>εΐας .Εύοεσις της γ·ννί»ις 

δύο τεμνομένων ευθε ιών, ευθε ίας*^»αι επιπέδου ,ϋύο επιπέδων.Η μέθοδος 

της αλλαγής των επιπέδών ποοβολης. Η μέθοδος της πεοιστροφής.

Β Μέθοδος της κατακλίσεως.Παοάσταοις των Πολυέδρων .Τομή πολυέδρου 

υπό επιπέδου και υπό ευθείας.Αναπτύγματα πολυέδρων.Λλληλοτομίο 
δύο πολυέδοων.

Ζτο τμήμα ηλεκτρονικών υηολόγιστών και πληροωοοικής κατατάσσονται 

οι πτυχκ,ούχοι τεχνολόγοι αναλυτών προγραμματιστών υπολογιστικών 

συστημάτων και πτμχιούχοι τεχνολόγοι κ- *Π/1 t tkO*.

*(ξετάίσνται στα μαθήματα: L.Φυσική, 2.μαθηματικά,3.προγραμματισμός

}.Φυσική

Κινηματική τόυ υλικού onutίου,Σχετική κίνηση,Μετβσχηματισυοί Γαλι

λαίου και Lorentx, Δυναμική του υλικού σημε ίου,Νόμοι του Νεύτωνα,

Ορμή, Σ το«*φε»μή , Ενέργεια. Δυναμική συστήματος υλικών σημε ίων , ΛυναυικΑ 

στερεού σώυατρς,Σχετισιστική δυναμική,Ταλαντώσεις,ΒασΟτητα,Κίνηση 

των Πλανητών,Ηλεκτρικό φοοτϊο,Νόμος το·· "»-ulo*b. Ηλεκτρικό πεδίο. 

Ηλεκτρικό ρεύμα,Ηλτκτρικό δίπολο,Μαγνητ · πεδίο,Ματνητικές δυνά

μεις σε κινούμενα Φορτία και ρεύματα,Μαγνητικό πηδχο που πηοάτεται 

από κινούμενα Φορτία και ρεύματα,Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και η αρχή 

της σχετικότητας,Νόμος του Causs.yic το ηλεκτοικό και ματνητικό πε

δίο,Νόμος του λκρβΓ» για το μογνητικό πεδίο.Ηλεκτρομαγνητικά πε

δίο στην ύλη,Κλεκτσοδυναμική,Νόμο' '*—· Γκεβάβγ, Ρεύμα μετατόπισης, 

εξισώσεις Mexwell.

2 ,Μαθημοτ ικά

Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβοας και Αναλυτικής Γεωμετρίας.

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός .Εφαρμογές τευ διολχμ »ού και 

Ολοκληρωτικού Λογισμού ΟΥη μελέτη καμπύλων και επιφανειών.

Στοιχειώδεις Δίασοοικές εξισώσεις.

2iPre!«!~SIiHl**i->a'. Apiefl-ηχιιη .
ΟοτόνωΟΓ των ύποιακών υπολογιστών-‘Αλγεβοο DOULE και ελαχιστοποίηση 

η»·ν*«ΓΤΑπ»«ν-MeTomootι»d ηοογΜιηκιτη-Κύ^λος ανακλίοτι.^ και εκτΓ.λέ«»·«.< 

ιντϋλύν-ΗοκΛΔίς πληροΦοοίας-Λεδομένο-Αλφοσιθμητικηί χοοα»τήοες-Γντο 

λές-μή*ος μονάδες πληοοοοοίες-Οργάνωση και ποοσπέλααη μνήμης-Υηβιπ- 

κές πληοοφοοίες-Αριθμητικά συστήματα-Βάσεις και μεγέθη αριθυών- 

Αοιθμητικό σύστημα του MODULE-θετικοί και αρνητικοί αοιθυσί-Πρόσημο 

και μέγεθος-Αοιθμοί σταθεροί και κινητής υποΛιαστολής-Παράσταση γαρα- 

κτήοος-Περίφερειακοί μονάδεε-Γενικά χαρακτηριστικά της γησταταινίας- 

Συμβολική γλώσσα ASSEMOE2-Εισαγωγή στην οοτόνωση αοχείων-Αοχεΐα-εγγρ 

φές κλπ. -Ομα έοποιημένες και μη ομσόσποιημένες εγγοαβ*ές-Υηολογισμός 

του χώσου που καταλαμβάνει ένα αοχε ίο-επεξεοτσσία αοχείων-Μέθοδοι 

ποοσηελάσεως αοχείσν-ποοτοαμματισμός σε γλώσσα FORTRAN και εσαουογέ; 

Ποογοαμματισμός ηολυονυιιικών εξισώσεων-Ποογραμματισμός συστημάτιν 

γραμμικών εξισώσεων-Λύση του τοααμικού συστήματος ΑΧ-β- Αριθμητική 

ποοατώγασπ και Ολοκλήοωση

Στεςτμήααια ηλεκτοολότων -μηχανικών κατατάοσονται οι πτυχιούχοι η3ε»- 

τοολόγων τεχνολόγων μηχανικών ηλεκτρονικών και πτυχιούχοι τεχνολόγοι- 

αναλυτές προγραμματιστές και υπολογιστικών συστημάτων.

Μαθήματα:1.ανώτερα μαθηματικά!και ηρογραμματισμός 2.Φυσική I.πλεκτοί- 

κά κυκλώματα I.



— lilt
1ΐίϊΦΣ5β5_ϊ?2$!}4*5Ιϋ;ά I . I6iavuouexo, nodi cue 6ievi-

ουηΐων. Ανολυτ ι»ή Tewuexoia στο επίπεδο ·αι στο χώοο.Συναοτήσε we μιάς 

μεταβλητής,ηαοάγωτος «βί ολο*ληοωυατα,συναοτήοε ις noλλών ucxafciniijv , 

μερική koMvwtoc.

2^θνοική

Rivnuauir too υλικού οηαείου,ΙτετικΛ κ ίνηση,Μεταοχηυατισμοί Γαλιλαί- 

ou Nat Lorentx, &uvautHili του υλικού onuciou.Nouoi του Νεΰτυνο,Οουή, 

Στοοοοουή ,EvtDYC ια,Δυναμική συστήματος υλικών enue ίων, Δυναμική Izc- 

ocou ουαατος,ΙϊΓΤίοιοτική δυναμική,Ταλαντώσεις,Βαθύτητα,Κίνηση τ·^ 

πλανητών, Ηλεκτοικό δίπολο»Ηαγνητικό πεδίο,Μαγνητικές δυνάμεις σε κι- 

νουμενο βοοτίο Ναι DcOuaro,Ηογυηΐικό nc6io ηου ηαοάγεται από· κινούμε

νο οοοτία νοι οεύυοεο,Ηλεκtoogaγνητικύ ηοόία και η αρχή της σχετικό

τητας. Νόμος του γιο το ηλεκτρικό Ναι ιηγνηχικό nc6io,N6uoc

τοι· Λι*|4*rκ- γΐη τη ιητνηιικό κεδίο,Μλεκεροιβγυητικό nc6(b στην Ολη,

Ηλεκιρο6ι·νηιιικΐι| ,Νόμος του Faradey,Ρεύμο μειατόηιοης,c£ιοϋοεις Hamali.

3,.L**SS3θ±5^.?*?;λώματα 1 (Στοιχείο ηλεκτρικών κυκ λωυάιων , Ηονοταο ι κά . 

ΜίΟοΟοι ανάδυσης πλεκ τοι κύν κυκλωμάτων .Ηίθοόο. δσόχων/κόμβων . Σύνδεση 

στοίχε ίων .θεώρημα THEVENIN ,NORTON ,MILLION .Μετασχηυα-τ ισμοί κυκλωμάτων. 

Τετρήπολα.Στοίχε ία γρασημάτων Ναι εοαρμοτές υπολοτιοτών γιο την επί

λυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων .Συμμετρικό τοιοαοικό wot ηολυσοοικά) .
^ to Tunuort μηχανολόγων μηιονικύν κατβτόσοονται οΐ ητυχιούχοι τ«ν 

TMnuOTuv μηχανολόγων τεχνολόγων-γτεχνολόγων γχνογικών μηχανημάτων 

aai τεχνολόγων μηχανικών αυτοκινήτων ,οι πτυχιούχρι ανώτερων δημό- 

oiwv σχολών 60HUWV atκυματτκιίη· ιμηοοικοό νουτ^κού/ιιηχονικκ»ν και 

της ανώτερης σχολής κλωστούβαντομογίας.Ναθήμοτσ» 1.ανώτερα μαθημα

τικά, 2 . τεχνική unxavική, 3 .muo ική . 

νώτ c pa _ μαθ*} uat ι κά

6 tavoouQT ι *ός λογιομός και .Αναλυτική ΓείΛίεχοίο του ΐΜηίόου και του 

χώρου. (Εσωτερικό και ΕΕ»τεοικό γινόμενο δε άνυσμά των ευθείες,επίηοόα 

κωνικές τομές,επιβάνειες δευτόοου βαθμού .αλλαγή συστήματος συντετα

γμένων ) .

Γραμμική 'Αλγεδοα.(Λογισμός πινάκων και συστήματα γοαυυικών εέιοώ- 

ocwJbtavDOucT ικοΐ χώροι, γραμμικές απεικονήοεις,χα ΟΛκτηοιότικά λιο* 

νύοματα και τετοαγωνικές μοοοές) ·
Διαοοοικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός συναρτήσεων μιάς μεταβλητής. 

(Στοιχειώδεις συναρτήσεις,ακολουθίες ,όοια,συνέχεια,παράγωγος και 

ιδιαοοο ικό, σειρές TAYLOR και MACLAURINStμελιώδη θεωρήματα ιδιαοοοι- 

κού λογισυού. Σχετική ακρότατα, Αόοιστο και οοισμένο ολοκ λήόώυα, μέ θο- 

δοι ολοκληοώοεως,γενικευμένο ολοκλήρωμα, Εσάρμογές στη pcLucToia και 

στην Μηχανική}.

Καμπύλες στο επίπεδο και στον χώρο. (ηαοαμετρικές καμπύλες, υή»ος καμπυ

λότητας ,στοέώη,TREWET).

Συνήθεις Λιαοοοικαί εξισώσεις. (Διαφορικές εΕιοιΙοεις πρώτης τάΕεως, 

χωρι£ομένων μεταβλητών και ομογενείς,γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. 

Εφαρμογές.

2 ■ Ttryviκή|_Μ»ιχάνιKtjj

1. Στοίχε ία διανυοματ ικού λογισμού.

2. Δυνάμεις και ροπές

α.Αοτηγοοίες δυνάμεων ως ηοος onucio και ως ηρος άΕονα 

β.Σύνθεση δυνάμεων και ροηών

γ. 3nr^^-»onίo buvduruv και οτεοεοστοτ ι»ές είισώοε«.«,

Α. Ανι ιΛοληεις Ρτηο£[ι«ν

3. Joocyot ικο£ οοοείc■

α.Γη(ηε6ο θικτυώυοτο Ιή με σχε ίιάγραμμο Cr«s»on* ή uc τομές 

κ6μήω\·,ή uc τομές Ritter} .

ί. οοοτίο θιοτομής(καμητικές ρσηές,αξονικές και τίμνουσες 

6wduc ις)

λ. ΣυνΜτικν κοοέκν στο «ηίκεθο {ευθυγράμμντν και καμπύλων'

11. Συνθέτω* μικτών «οοίων στο επίπιθο.

4. Κέντρα βόοους

3.θυσική

Κινηματική του υλικού σημείου,ΙχΓΤική,Κίνηση,Ηετασχηματισυοί Γαλι

λαίου και Lorantz ,Αυναμική Του υλικού onwc ίου, Μόνο ι του Νεΰτωνα, 

,Οομή,Στροσοουή.Ενέονεια,&υναμική συστήματος υλικών σημείων,

Δυναμική στεοεοϋ οώυατος,Σχετιοιστική θνναμική,Ταλαντώοεις.

Βαρύτητα, Κίνηση των πλανητών,Ηλεκτρικό οοοτίο,Νόυος του Coulomb,

Ηλεκτρικό ηεθίο,Ηλεκτρικό ρεύμα,Ηλεκτρικό όίπολο,ματν^Γτ£κό ηεόίο, 

Ηοτνητίκές όυνάυεις οε κινούμενα σοοτία και ρεύματα,Μαγνητ'ι'κό ηεόίε 

ηου ηαοάγεται από κινούμενα σοοτία και ρεύματα,Κλεκτρομαγνητικό 

ποόλα και η αρχή της σχετικότητας,Μόμος του Geu·» . /για το ηλεκτρι

κό και μαγνητικό «ο ίο,Νόμος του Ampere τια το μαγνητικό ηεόίο. 

Ηλεκτοουαγνητικά ηεόίο στην ύλη,Ηλεκτρο υναμική,Μόμος του Faraday,

Ρεύμα μετατόπισης,είισώσεις Maxwell.
χτα. τμήματα αγρονόικυν καί Ύσποτοόβντν-μηχοτν ικών κατατάσσονται οι 

πτυχιούχοι τεχνολόγοι -τοπογοαοο ι .Μαθήματα: 1. γενική/ Ίορτογραφίο 

2.ανώτερα μαθηματικό I Ι.συσική

ί λ ΓΡ?ϊ·?5 » 5^ίϊ5Γ?^·2 &
1. Ιστορικό

2, ΕΕέλιΕη της Χαστογςχχοίας

3 .Χαρτογροαικ ές ιόυαΛικασ ίες

Κατασκευή χαο\σγρα·ι«ού σκελετού

4 .Κλίμακα, ησοθολές και κατάταΕη χαρτογοααικών απιικονίσεω-

5.Πλαισίωση χαστών

6 .Avdrvteon χαοτώ-

7.ΕΕωτεοική και εσωτερική, αναγνώοισ- 

& .Γενίκευση

3 .Ανάγνωσηκότητα συμόόλιομοΰ 

1C.‘Ατλοντες ,ΠαγνΟομίοι χάρτες

11. Τεχνικοί χάστες

12. Στοιχεία θεματικών και αυτοματοποιημένων χαρτών 

2zAHOTCTA_^eHKATl ΚΑ__Ι

Αιοβοοικός λογισμός συναρτήσεων μιάς μεταβλητής 

Ολοκληρωτικός' λσγισμός συναρτήσεων μιάς μεταβλητής 

Στοιχείο Συνόυαστικής ανάλυσης

Γραμμική *Αλγεβοα(Συστήματα γραμμικών εΕισώοεων.Πίνακες,ϊθιότητες 

πινάκων.Γραμμική. εΕάρτηση και* Βαθμός .Αντίοτροσή τετραγωνικού πίνακα 

Χαρακτηοιστικά όίανθοματα και χαρακτηριστικές τιμής τετοαγωνικού 

πίνακα). 

ij.jrriKH
Κινηματική του υλικού σημτίου,Σχετική Κίνηση,Κεταοχηματιομοί Γαλιλαί

ου και LorentxAirvaui κή του υλικού σημείου, Νόμοι του Νεύτωνα, Ορμή,, 

Στροωοουή.Ενέργεια,Δυναμική συστήματος υλικών σημείων,Δυναμική στε

ρεού οώυατος,Σχετιοιστική όυναμική, Ταλαντώοε ις , Βαρύτητα, Κίνηση των 

πλανητών.Ηλεκτρικό «οοτίο,Νόμος του Coulomb Ηλεκτρικό ηεόίο,Ηλεκτρι

κό ρεύμα,Ηλεκτοικό 6ίπολο,Μαγνητικό ηε όίο,Μαγνητικές όυνάμεις οε κι

νούμενα moot ία κο- ρεύματα.Μαγνητικό ηεόίο που ηαοάγεται από κινούμε

να οορτία και ρεύματα,Ηλεκτοομαγνητικά πεδία και η αρχή της σχετικό

τητας,Νόμος του Gau·» για το ηλεκτοικό και μαγνητικό ηοδίο,Νόμος του 

Ampere για το -μαγνητικό ηεόίο,Ηλεκτοομαγνητικά πεδία στην ύλη,Ηλεκ- 

τοοόυναμική.Νόμος του r«red»yPcOua μετατόπισης,εΕ^οώηεις Maxwell.

Στα τμήιΑτα οαομαγευτικής κατατάσσονται οι πτυχιού^61 αισθητικής. 

Μαθήματα 11 .Αναλυτ ική Χημεία, 2. γενική και ανόογανη χημεία, 3. γε
ν ικά μαθηματικά.

ΤΜΗΜΑ ΟΑΓ.ΊΑΙΟΓΤΤ IKD IlA»/kTOY ΑβΗ Μ)Ν-βΕί / ΚΙΚΗΓ-ΕΑΤΡΟΚ

1) Αναλυτική ΧημείαχΓΡοιοτική .Ποσοτική ανάλυση)

Περί όιαλυμάτων-Γενικά περί χημικών εΕΐοώσεων και χημικών αντιδοά- 

σεων-Ιυγκέντο«Λ7η όιαλυμάτων-Ταχύτητα αντίδοασης-Χημική ισοοοοπία- 

Ιοοοοοπίες ασθενών οΕέων και βάοεων-Υδρόλυση-Γινόμενο διαλυτότητας- 

Σύμπλοκα ιόντα-λ,Β,Γ,δ,Ε ομάδες κατεόντων.

Ακρίβεια Χημικής αιΛλυσης-Δείκτες οΕυμετοίας αλκαλιμετρίας-Αλκαλι- 

μετοία-ΟΕυμετρίσ-Ογπομετοήσεις οε un υδατικά διαλύματατήίιγγανιομε- 

τοίαηίαδιομετρία-ΑΡτυοομετρία-Σταθυική, Ανάλυση·

2) Γενική και Ανόργανη Χημεία

ΤαΕινόμηση των στοιχείων και όουή των ατομων-κατανομή, ηλεκτοονίων 

κατά τοοχ ιές-ώειτ>ία σθένους και δεσμών-υόοιθισμός, μεοομέοε ια. ηλεκτοαί 

νητικότητα στοιχείων—θαινόμενα χημικών συστημάτων-Ιδιότητες ηλεκτρο

λυτών (οΕίων,βάσεων αλάτων)oc διαλύματα,ΡΗ,αμωολότες,ρυθμισχ ικά δια

λύματα, υόοόλυση αλάτων-Σύμπλοκές ενώοε ις-Γτερεεητηυε ίο «νίοεών-Ο^ήί- 

όωαη-κναγωγή-ΟΕειόοανογωτικά ουστήμοτα-Χατάλυση-Στοι χε ία πυοηνικής 

χημείας-ΕΕίταση χημικών στοιχείων οε ομάδες του περιοδικού ετυστήματοί 

και των πιο σπσυδάίων χημικών ενώσεων τους. *

2ί_Γενικά_Μαθ») φατικά

Στοιχεία Γραμμικής ‘ Αλγεβεχις-Στοι χε ίο Αναλυτικής Γεωμετρίας-Συναρτή- 

σεις μιάς μεταβλητής .παραγωγοί και εααρμογες ,αόοιεττο οκοκλήοωω^., οοι - 

σμένο αλοκλήοωυα,συναρτήσεις δύο και περιεχοοτέρων μεταβλητών,μεοικές 

ηαοάγωτοι .συνήθεις δια*οοικές εΕιοώοεις α * τά£εως .γραμμικές όιαοοοικέ< 
ε£ ιοώσεις β'τάΕεως.

fTa τνήμστα πολιτικών μηχανικών κατατάσσονται οι ^Λτνχιούχοι όλων 

«ω κατευθύνσεων των τνιμάτων τεχνολόγων πολιτικών, μηχανικών .

Μαθήματα: 1 ^Ανώτερα μαθηΑΝΓτικά Ι.αβική, 3.τεχνική ίηχανική.

1. Ανώτερα Μαθηματικά

1 .Γραμμική_*xljΜήτρες .0οί Εθυσες .Γραμμικά συστήματα.tιανυσμο-

τικοί και ομοηορολληλικοί χίοοι .Ευκλεόόειδι χάοοι.Γραμμικές απεικό

νισε ις .θεωρία των χαρακττ^ριοτ ικών μεγεθών .Αναγωγή μήτεης οε σπλοϋ- 

στεοες μοοωές .Τετοατωνικές και Πολυγραμμίκές μοοωίς.

2. Αναλυτική Γεωμετρία και Διρνυσμοτ ικφς_Αογιομός : Διανύσιβτα και 

Ιθίανυσματ ικές ηράΕεις .Ευθείες.Επίπεδα.Ααμηύλες και εηιαάνειες δευ

τέρου βαθμού.

3. Διοφορικός κα^ολοκληρωτικός λογισμός πραγμοτικ«ών συναρτήσεων 

}ιιέ.ς (πραγματ ικ^ς) μεταβλητής .Ακολουθίες .Παράγωτοι και διαηοοιπό 

συνορτήσεως .Σπουδή της μεταβολής σνναοτήσεως. .Αόριστο.κοιομένο και 

γενικευμίνο ολοκλήρωιτ. Εοαρμογές στη Γεωμετρία και στη Μηχανική.

ΙΙ^θΤΧΙΚΗ

Κινηματική του υλικού σημείου,Σχετική Rivnon,Mrταστηματιομοί Γαλι

λαίου -και Lor «η tz. Δυναμική του υλικού σηυε ίου, Νόμοι* τοιν Νεύτωνε 

Ορμή.Στροσοομή.Ενέργει^χ,Δυναμική συστήματος υλικών σημείων.''
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Α(Χν4Μι.·Λ σταχοΟ ούΜατος,Ιιιτικίοτι«ιιι 6uvaui>^itaXavTwnic<taov>mTc 

Xivnon x—* «λβνητύν

χΑεκτοικό «οοτ(ο.Ηόυος του Cou^oab, Ηλεκτρικό u6(o,lUt«TDui0 pcvua. 

nΧΓκτοΐκό «δίπολο. Ματ νητ ικό πεδίο,nou ηοοαγΐταί από κινούμενα ωοοτία 

orOueTo.HXcuTDOuorvnTiwd πεδία Mt n oorr me οχετιχότητας.κόυος 

ton Ολο·» για το ηλεκτοικό και ιητνητινό πεδίο,Nduoc του AwpArt 

,νο το ικχτνητίΜό πεδίο,Μλκκτοομαγνητικά πεδία στην όλη ,Ηλεντοοδυναμι - 

^ri.KOuoc του Faraday, Ρεύμα μετατόπισης,εξισώσεις Maxvali.

HI .reχνΐχ$_Μ3χανιι»Λ 

l.Itovxcta 6ιανυονατι·ού λογiouoO 

;,euvductC »i ροπές.
a. Karnrool cc δυνάμεων ως προς onucto και we ποος άξονα, 

β.Σύνδεση buwdutwv mol pontirv

Y.looooonia 6uvdutwv «οι στtotooxotικές εξισώσεις.

rQC· AVT ιδοάοείς omoiEtw.

J. Γσοστατιχοί «ootic

α.Γπίηεόα &w»TUwuaTa' (4 με σχεδιάγραμμα Creoru, ή uc 

TOwde *όμβων , A UK TOude Kit tor) . 

ft .Φορτία ιόιατομής (χαμπτικές οσηές,αξονικές *αι τέμνουσες

ftwvdmic) . p
1. twfttTwv cootvw στο cnCndjo (ευόυγράμμων ιαι καμπύλων) .

11. Ευνθέτων μικτών wooiwv στο minedc.

Κίντρο δάσους

fro τμήμαto xnui*wv-unioviii«v κατατάσσονται οι κτνχισύιοι τιχνολά- 

yol xnuixoi ΜΤοιλαϊου..Ία>ήματα! L.avftorovn xnuxia Ι.ουσιχή 2.ανώτε

ρα uadnuaTixd

^ AWOPΓΑ^_ΧΒΗΕΙΑ

1.Χτονδομή.Β &n®la BOH ft στο drouo του ιΑοοτάνου

2 .E Συματομηχανή στην λτομική loui',

3.0εοίσόική Ταξινόμηση 

4 .-Ομοιοπολικός £εσμός 

δ.Τδοιδισμός 

1 . Γτεοοηολιχός- δεσμός

3 .Διάοοοο άλλα είδη ΗΕσμώ*

a.Δεσμός VAM DE* WAAJLS 

ft.D δεσμός υόοογόνου 

-τ.Μεταλλικοί δεσμοί 

ft .B δομή απλών ανοοτάνων Γνκοων 

J -Συστήματα οξέων-δόσεωα 

10.Χημεία w Συμηλόχων cvwocwv 

ΙΙ.Λανδανίδες ROL Λκτινίδες 

12 .Οοτονομτταλλική Χημεία 

.13.Οξείδωση .και Αναγωγή

14. Διαλύματα

15. Μηχανισμοί Λνόοτάνων σντιδοάσεων 

Ιί.Ουρινική Xnutic

17.Γενικά ncoi μετάλλων 

lft.Αμέταλλα vat tvvotic τους

19. Ειδικά δέματα 

c.To νερό στη .χημική βιομηχανία 

B -Tu ftiownxovvHd απόβλητο 

τ .Ανόοταντς πολυμερείς cvusuc

6.Επιστήμη κιι ncowftdXXov

20. Οαοατωτή T6c*or6vov-Auuwiac

21. fQi τρικό Οξό

22. Παραγωγή θείου 

23.6ειϊ»ό Οξύ

24 . Κωοκοριχό Οξύ

25 .Αιπόσιητα

24.ΖλΜΗθοΛ·αΑΐκές ενώσεις

27 .«λεντοολυτ ietc μέθοόοι παραγωγής μετάλλων* aoy ιλί ου, Ματρί ου.

Μαγνησίου

LafyrrTw_r
Βινηιβτική του υλικού σημεiou,Σχετική »Cvwn,fttTtxn(numouoC Γαλι- 

^ο-ίου ku Ujrenti.KwvtaaKi'i του υλικού σηυχίου,Μόμοι του Μεύτωνα.,Ορμή 

Σ*οοοο©μή , Σνέοτεια,Δυναμική συστήματος,υλικών σηαέ ίων .Δυναμική στε- 

»τού ούυοτος,Ι*Γτνσιστι·4 δυναμική. Ταλαντώσεις ,βαοότητα.. XI νηση τ»> 

πλανητών,Ηλεκτοικό ·οοτίο,Δόμος του ΟοοΙααΡΚλ**τρικό πεόίο,Ηλεκτρι- 

*ό ρεύμα.Ηλεκτρικό δίπολο,Ματνητιχό πεδίο,Ματνητικές “tfl/vdSicic oc 

κινούμενα νοοτία και ρεύματα, Ματνητ ικό πεδίο που καοάτεται Από κι- 

v°':,ur'<i ωοστία και ρεύμα τα, Βλεχτρουατνητίκά πεδία και η αοχ6 της 

^Tcxιιότητας,Ηύυος του &χακ> τια το ηλκχτοικό και υατνητικό πχόίο,

Λόυος του Ifirt τια το υατνητιχό πκόίο,Κλκκτοονατνητκχό πεβία στην 

^λη,Κλεκτροβυναυική, Ρόυος του Par·day, Pedua υετατόπισης,cfcιού- 
°τις Manwall.

λ*^525?ϊϊ_!?£·!*3£ΤΙΗ?ϊ
' ΑλγceparHdTocc :Οοίίσυοις, Γοαυυΐκά αυστόυατα,άιανυσυατι- 

»«*· ουοπάοαλληλικοί χύοοι .Ευκλκίβκιοι χϋοοι . Toauuixtc απηκονί- 

°τις.άα«>ία τνν ταοαχτηοισηκών υκτεβϋν.Ανατιττ^ udtoac oc απλοΰστκ- 

*>cc uoovtc .TcnxiTwviHtc και RaluTOauuiKtc uoowte.

2,Αναλυτική rewuexpia waw αιανοορατιχός AoTf.ou6c: αιανβσιχχτα και 6ια 

vuouaxixtc nodtcic-Κύβεice-Επίπεόα.Παυπύλες cniadvcicc 6cvxtooc

βαβυοΰ.

^Αιαοοριχός χαι ολοκληρκ>τΐΜ0ς λοτ^σ>ιός ;^α^^*ατ ικώ; συναοτήοε;»ν ^ιάς 

-Ακολουθίες-Λαοάτανοι και βιααοοικό συναοτό- 

oewe.ΣηουόΑ της μεταβολής ouvaordoewe-Adoιστό,woioutνο και vcvtxcuui 

νο αλοκXAowua.EwoouotCc στη PcmuctoCo και στη Μηχανική. 

ϊτο xuAua ναυπητ«νν. DKT. κατατάσσονται πτυχιούχοι ναυπηγών τκχνολόγυν 

υηχανικκτν .Μαβήυατα I .ανώτεοα υαβηυατικό 2 .μηχανικά Ι.ουοικΑ

Αιανυσματικός λογισμός και'’Αναλυτική TcwucTola του κπιπόβου και 

του χϊοου . (Εο«#τ«οικό και c tor χοϊκό yivoucvo ftiawaudtw, ευβχίκς, 

cnineda κιννικές -outc ,επιοόνειβς dcuctoou βαθμού,αλλαγή συστήματος 

συντεταγμένων) .

Γοαμμική 'λλγεβοα.(Λογισμός πινάκων και συστήματα γοαμμικών ({ιού- 

ocwvj0ιανυσματικοί χΰοοι,γραμμικές απεικονίσεις,χαοακτηοιστικό δια- 

νύσματα και τετραγωνικές μοοοές) .

Αιαοοοικός και Ολοκληουτικός λογισμός συναρτήσεων uiac μεταβλητής 

ίτοιχειώόεις συναρτήσεις ,ακολουβίες,όοια.συνέχεια,παοόγωγος και 

βιαοοοικό ,σειοές ΤΑΥλΟΚκαι MACLAUftIN, βεμελι«κβη βεωοήματα όιαοοοι- 

κού λογ ισμού . Σχετικό ακοότατα.Αόοιστο και οοισμίνο ολοκλήρωυα. μέβο- 

6οι ολοκληοώοεως,γενικχυμένο ολοκλήρωμα.Εοαρμογές στην Γεωυετοία. 

και στην Μηχανική).

Καμπύλες στο επίπεδο και στον χώρο.(Παοαμετοικές καμπύλες ,μήκος, 

καμπυλότητα ,στρέόη *ΡΠΕΝΕΤ).

Συνήθεις Αιαοοοικές εξισώσεις. (Αιαοοοικές εξισώσεις n<~<tnc τάξεως, 

χωοιξοαένων μεταβλητών και ομογενείς ,γραμμικές >6λαοοοι>Ζς ^ξιοώοεις 

toapuoY ές,'

2χΜΗΧΑΗΙΚΒ

1. Στοιχεία έιανυσματικού λογισμού

2. Αυνόμεις και ροπές

α.Κατηγοοίες βυνόμεων we προς σημείο και we προς άξονα 

6.Σύνθεση δυνάμεων και ροπών

Τ.ΐσοοοοηία δυνάμεων και στεοοστατικές εξισώσεις 

δ.Αντιδοάσεις στηρίξεων

3. Χσοστατικοί οοοείς

α.Επίπεδα βικχμώειατα (ή με σχεδιάγραμμα CKDXONAn με τομές 

κόμβων ή με τομές fitter) .

Β.άοοτίο δια τομής (καμπτικές ροπές, αξονικές και τέμνουοες δυνάμεις). 

1- Συνθέτων σοοέων στο επίπεόο ·(ευθυγοάμμων και καμπύλων)

11. Συνθέτων μικτών σοοέων στο επίπεθο.

111. Κέντρα βάρους

?τ»υσική

Κινηματική του υλικού στ» με ίου. Σχετική, Κίνηση, Μετασχηματισμοί Γαλι

λαίου καί Lorantx,Δυναμική του υλικού σηυείου,Μόμοι του Μεύτωνα, 

Ορμή,ΣτοοοοσιχΛ,Ενέργεια,Δυναμική συστή *τος υλικών σημείων.

Δυναμική στεοεοό σώματος,Σχετισιστική δυναμική,Ταλαντί^εις. 

βαρύτητα,Κίνηση τόν πλανητών,Ελεκτρικό οοστίο,Μόμος του Coulcwb,

■λεντρικό πεδίο,Ηλεκτρικό ρεύμα,βλεκτρικό δίπολο,μαγνητικό πεδίο, 

ματνητικές δυνάμεις οε κινούμενα σοοτία και ρεύματα,Μαγ·νπτικό πεδίο 

που κοοάγεται από κινούμενα οορτία και ρεύματα,Ηλεκτρομαγνητικό 

ποδέα και η αρχή .της σχετικότητας,Μόνος του Caua* /τια το ηλεκτρι
κό και μαγνπτικό κθ ίο,Μόυος του Xapbr· για το ματνητικό πεδίο, 

Ελεντρομάτνητικά πεδία στην ύλη,Κλεντρο Ρναμική.νόμος του Faraday, 

βεύμα μετατόπισης, εξισώσεις Maatvmil.

eraaaisJ:'
ΔΧΑΤΑΕΕΓΣ DOT AOQKCm ΤΑ ΕΕΟΑΛΑΙλ A *HAX > *

*2δκ_ί

1. Στο γραπτό του υηοόηαίου, το ονοματεπώνυμό του είναι καλυμ

μένο. Η εξέταση - διαγωνισμός και βαβαολογία γίνεται ι

π) τια το κεαάλοιο του κεα. Β* από ΘΟο (2)

εξεταστές μέλη του ΔΕΣ των ΛΕ2 

0) για το κεαάλα.ιο Β* άρ&οο 7 από νοινού από δύο εξεταστές, 

ένα των ΤΠ και ένα 4^όλος ΔΕΣ των ΑΕΙ.

4ττςε ββπ τοραηάναΝ^εριπτόσέες^τους εξεταστές δα αοίαη 

η σύγκλητος τον—πανεπιστημίου δεοσαλονίκης-

2. Β κλίμακα βαθμολογίας οοίξεται από μηδέν μέχρι δέκα (0-10)

για εξεταστή, βαθμός του μαθήματος είναι το άδοοιουα της βαθ

μολογίας των δύο εξεταστών.

Επιτυχών δεωοείται ο υποώήωιος που σντκέντρωσε

γ - ρε καδένα end τα

φ) μαθήματα,τουλάχιστο δέκα (10) μονάδες.,

■ επιλογή των καταταρασμένων σε κάδε τμήμα'Α^Σ.1ι γίνεται 

κατά, ωθίνουσα βαθμολογική σειρά και μέχρι σιΑίπλήρΛτης^ου προβλεπό- 

μενου από. το νόμο ποσοστού ’και με βάση τη σειρά .της δήλωσης προτί

μησης του ενδιαωεοόμενου.
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Οι cfccTtxcrt.tc - 6u»ywviou0c ba διενεργτ^ούν από 5%' Ut 
tcitrcuftolou.

It *ncokr*T&cn, ioo6nt»uiac mo^eovxat όλοι oi ioo6q&uouvtcc..

3. Ok Γηιτυγόντες vn^itnmok imep*H»rToi;c κύκλον· cmou&wv tou oofto.

7 οόοον ctydqookv erro Timuc f> στη σχ αλί. οηοόοχΛς «aroxuDirvow τ kC

6kfo*Tmtc uowW'C^,
non npafUwtnci id ιΐΛ>ί>ρν 25 top. 7 2 moi που αντ ι-στοιγοόν crrc ιια&ί- 

υατα , τα οποία, ouiryjvc ;ic το Cv6c ι ντ ικό noOYPauuo οηουάών 6ι6ό- 

οκονται ere TOOT>ToOur.wo ^Γί^γ""ηατόταΕτι* -c^dunva. Το οζάιιτγνο χατα-ιο- 

και η αντίστοιχη νατον.ΰηωστ·, τ··τυ bιδαντικών uoνώόων ywv nocry-i 

τβΰμι*\«ν μαδηυότων cno^ooCCcTak αηό το 6.ο. του tu^hatc; ιητοί»©-

xht. Oorcpa αηό πρόταση -ηό·*>Γ you 6c.. οτπν οοαα'πότητα -τονι οποίον 

υπάγονται τα υαόόυατα. γιο τη onoiu Co γίνει π ηατ©χύθ**σΊ £.ι6α

ΜΤΙκύν ΙΚΛίάίΛΜ.

Η atrapterj «νιη να &ημ »β,ίν$ί1 .τ-^ EfYpfcf.'Se ι-,ς Κι>· 
βί-ρν^ίίος

A«5r|va 21 ΙονΧύηι 195Α

ο y?r*oY>rt>L
ΓΤΥΜΑΜcr - ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΤΑΠΑίΓΜΕΛΜϊ.


