
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Μβνιμοχοίηση εχταιδευτιχών του υπηρε
τούν στη.δημόσια εχταίδευση μ-t σχέση εργασίας ιδιωτιχού
δ'.χαίου αορίστου χρόνου».

Προς τι; Βουλή των Ελλήνων

ΊΝΙε. το ν. 1476/1984 διορώτήχον σε μόνιμες δέσεις όλοι 
οιυτάλληλο: ττοο υαηρετούσαν στο δημόσιο, στα νομιχά τρόσωτα 
δημοσίου διχαίου χαι στους οργανισμοί; τοτιχής αυτοδιοίχη- 
της με σχέση εργασίας ιδιωτιχού διχαίου, ορισμένου ή αόρι
στοί χρόνου. Ατό τη ρύδμιση ακτή εζαιρέδηχε, με ρητή τβό- 
ίλεφη τοο νόμου. το εχταιδευτιχό χαι διδαχτιχό τροσωχιχό 
για λόγον; τον ο-ρείλονται στην ιδιαιτερότητα της εκπαίδευσης 
χαι τθυ περιεχομένου του διδακτικού έργου του προσριέρεται.

Στη δημόσια εκπαίδευση, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ε- 
δνιχής Παιδείας χα: Θρησκευμάτων, δεν υπάρχουν έκτακτο: 
υπάλληλοι με τη μορσή του υτηρετοόσαν στον υπόλοιπο δηαό
σιο τομέα. Πρόκειται για εχταιοευτιχούς του τροέρχονται ατό 
ιδιωτιχά σχολεία του έχλεισαν ή στοχώρησαν οι εχταιδευτι- 
χοί -αυτό: με χαταγγελία της σύμίαοης εργασίας ατό το 
1077. Οι παραπάνω εχταιδευτιχο! υτηρετούν ατά την τρόσλη- 
φή τους σε δημόσια σχολεία χαι τροσρέρουν διδαχτιχό έργο 
όμοιο με εχείνο των δημότιων εκπαιδευτικών. Είχαν τροσλη- 
ρδεί στα ιδιωτιχά σχολεία ύστερα ατό έλεγχο των προσόντων 
τους χα: πράξεις διορισμού του εχδίδοντα: -από τις δημόσιες 

1 εχταιδευτιχές αρχές. Αχολουδο-ύσαν την ίδια εξέλιξη με 
εχείνη των δημόσιων εκπαιδευτικών χαι τροσλήρδηχχ,ι στη 
δημόσια εχτχίδευση σύμρωνα με τις διατάξεις του άρδρου 30 
του ν. 682/1977 χαι του άρδρου 9 του ν. 967/1979 με 
το δαδμό χαι το μιβδολογιχό κλιμάκιο του χατείχαν χα: 
‘εξελίσσονται χανονιχά ότως χαι οι συνάδελροί τους δημόσιοι 
-εχττχιδευτιχοί. Καλύττουν ουσιαστιχές ανάγχες της εκπαίδευ
σης χα; η μονιμοτοίησή τους είναι μέτρο του εντάσσεται στις 
ετ*.διώξεις της Κυόέρνησης για εκσυγχρονισμό του δημόσιου 
τομέα χαι ταχτοτοίηση των προσώπων του τροσοέρουν υτηρε- 

-σία με ετισραλείς όρους. Πέρα -ατό αυτά η χρόσληψη στη 
δημόσια εχταίδευση όσων ατοχωρούν ατά τα ιδιωτιχά σχολεία 
χχ: η ένταξή τους στο ταχτιχό -προσωπικό της είνοτ. ανοτγ- 
χαία συνέχεια της δαύμιαίχς συρρίκνωση: της ιδιωτιχής εκ
παίδευσης.

Ειδιχότερα με το τροτεινάμενο για φήριση σχέδιο νόμου ρυ
θμίζονται τα ε£ής δέματα:

Με το άρδρο 1 χαδορΐζονται οι τροϋποδ εσείς χα: η διαδι
κασία μονιμοτοίησης. ορίζοντα: τα τροσόντα μονιμοτοίησης του 

-πρέπει να είναι αντίστοιχα με τα τροσόντα διορισμού στη δη 
μόσια εχταίδευση χα: συνιστώντα: οργχνιχές δέσεις για τη 
μονιμοποίηση όσων υπηρετούν του τροσαυξάνουν τις δέσεις της 
δημόσιας εκπαίδευσης.

^Ιε το άρ-Spc 2 ρυδμίζο/τα: τα δέματα υπηρεσιακής κα
τάστασης όσων δα μονιμοτοιηδούν χαι αναγνωρίζεται ως τρα- 
γματιχη εχτχιδευτιχή υπηρεσία όλη η υτηρεσία του έχουν 
τροσρέρε: στην εχταίδευση είτε δημόσια είτε ιδιωτιχή.

Με το άρδρο 3 ροδμίζοντα: τα -δέματα επικουρικής ασράλι- 
•σης όσων δα μονιμοτο·.ηδ-ούν. Για σα -δέματα -αναγνώρισης συν- 
τααιμου χρονου δα εχδοδεί ειδικό νομοδέτημα κατά τη δι-α- 
διχασία του άρ-δρου 73 του Συντάγματος.

Με το άρδρο 4 ρυδμίζοντχ: τα δέματα υπηρεσιχχής χατά- 
στασης των εκπαιδευτικών του δε δα δελήσουν να μσνιμοποιη- 
δούν ή μέχρι να μονιμοτοίηδούν.

Το άρδρο δ ταρέχε: τη δυνατότητα αύξησης της οργανι- 
χοτητας των δημοτιχών σχολείων χαι νητιαγωγείων -κατά 
τον αριδμό των εχχαιδευτιχών του δα μονιμοτοίηδοόν. εχειδή 
ή-οργανιχότητα των δέσεων στα σχολεία αυτά συνδέεται με 

^τον αριδμό των τάξεων χαι τμημάτων του λειτουργούν.

Το άρδρο 6 αναρέρετχι στη δυναμιχότητα μονιμοποίησης με 
"!» ί-.-ές. τροϋτοδέσεις χα: διαδικασίες όσων δα οτχοχωρούν

στο μέλλον ατό τα ιδιωτιχά σχολεία για τους λόγους του 
ο: ισχυουσες διατάξεις τροδλέτουν.

Τέλος το άρδρο 7 τεριλαιμόάνει την αναγκαία τελιχή διά. 
τάξη για την ημερομηνία ισχύος του νόμου

Αδήνα, 5 Ιουλίου 1985 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Μονιμοτοιηση εχταιδευτιχών του υτηρετούν στη δημόσια εχ
ταίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτιχού ίιχαίου αορίστμι
χρόνουί).

Άρδρο 1.

Προϋτοδέσεις μονιμοτοίησης — Διαδικασία.

1. 'Εκπαιδευτικοί του υτηρετούν χαι έχουν τροσληρδεί σε 
δημόσια σχολεία τροσχολιχής αγωγής, δημοτιχής εχταίδευσης, 
ειδιχής αγωγής, μέσης γενιχή; χαι μέσης τεχνική ς-επαγ- 
γελματιχής εχταίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτιχού δι
χάσου αόριστου χρόνου, σύμρωνα με τις διατάξεις του αρδρου 
30 του ν. 682/1977 (ΦΒΚ 244) χαι του άρδρου 9 του 
ν. 967/1979 (ΦΕΚ 213) μτορούν να μονιμαποιηδίόν σε οργα- 
νιχές δέσεις μονίμων εχταιδευτιχών της δημόσιας τρωτοόά- 
δμιας ή δευτεροίάδμιχς εχταίδευσης.

2. Όσοι ετιδυμούν να μονιαοποιηδούν τρέτει:
α) Να υτοδάλλουν αίτηση μέσα σε τροδεσμία του αρχίζει 

με τη δημοσίευση αυτού του νόμου χαι λήγει με. τη συμτλή- 
ρωση δυο μηνών ατό τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμά
των του άρδρου 3 ταρ. 2.

β) Να έχουν τα τροέλετόμενα ατά τις κείμενες, χατά το 
χρόνο ντοόολής της αίτησης, διατάξεις γενιχά τυπικά τροσόν
τα του χλάδου στον οτοίο μονιμοτοιούντα: εχτός ατό το
ανώτατο όριο ηλιχίας.

3. Ο: εχταιδευτιχοί της τροηγούμενης τομιαγράραυ μσνιμο- 
τοιούνται εσόσον δα είχαν ατοχτήσει ϊιχαίωμα διορισμού στη 
δημόσια εχταίδευση. χι είχαν υτοίάλει σχετιχή αίτηση μετά 
τη λήφη του ττυχίου το οτοιο ατοτελεί τροσόν διορισμού.

4. Η νομιμοτοίηση γίνεται σε δέση τευ χύΑδου. του οτοιου τα 
ειδιχά τυτιχά τροσόντα έχει ο οτοφήριος χαι με το ίαδμό 
χαι μισδολογιχό χλμμάχιο του ν.ατέχει. Αν τα τυτιχά τρο
σόντα δεν τροόλέτΟντα: για τους οροστάμεναις χλάδους η μο- 
νιμοτοίηση γίνεται σε δέση τροσωρινού χύάίου του συνισταται 
για το τν.οτό χυτό με ατόραση του Υτουργαύ Βύνιχής Παι
δεία χαι θρητχεμμάτων. Η σύσταση των ομγχνιχών δεσεων 
γίνε τα: με αυτοδίχαιη μετατροτή των δέσεων με σχέση εργα
σίας ιδιωτιχού διχσίου του χατέχοχ; ο: υτοφήβιοι για μονι- 
μοτοίηση.

Μέσα σε δυο μήνες ατό τη λήξη της τροδεσμίας της ταρα- 
γράοου 2 εχδίδετα: διατιστωτιν.ή τράξη του Υτουργού Εδνι- 
χής Π οκδείας χα: Θρηχ/-ευμάτων. στην οτοία αναρέρσνται οι 
δέσεις του -μετατρέτυντα: χατά χλάδους. 'ειδιχότητε: χαι
εαδμού: χα: η οτοία δημοσ:εύετα: στην Ερημερίδα της Κυ- 
ίερνήαεως.

δ. Ο: μετατρετάμενε; δέσεις χατά τη διαδιχασία της τρο
ηγούμενης ταραγράρου τροσχυξάνουν τις οργχηχές δέσεις 
εχταιδευτιχού τροσωττχού της δημόσιας σχταιδευσ*); χατά 
χλάδους. ειδιχότητε: χχ. όχυμούς.

6. Η μονιμοποίηση γίνεται με ατόβαση του Υτουργού Ε- 
δνιχής Π αιδεία: χαι θρησχευμάτων του εχίίόεται ύστερα 
ατό γνωμοδότηση του αρμόδιου για τις τροαγωγές εχται- 

δευτιχών του αντίστοιχου χλάδου χεντριχού υτηρεσιαχού συμ- 
όουλίου; στο οτοίο μετέχει, ότχι -εξετάζει δέματα atfτού του


