
Έχί το-ύ σχεδίου vw:j «χερ: ρυδμίσεως δεμάτων τινών
ίχ-α'.οι,τιχών λειτουργώ. Γ εν ι χή ς Έχχχιϊεύσεως».

Ποός τήν Βονλτ/ν τών 'Ελλήνων

Μέ τό ύχοίαλλόμενο για ψήφιση σχέδιο νόμου ρυδμιζον- 
-2'. ορισμένα δέματα τών έκχαιδευτικών λειτουργών τής Γε
νικής Έκχαιδευσεως. τά όχοία κρίνονται άναγκαία καί έκει- 
γοντα.

Οι -θέτεις τών Βοηθών Γυμνασιαρχών τής Μέσης Έκ- 
χχιϊεόσεως μέ 3ο όαδμό δεν είναι ενιαίες με τ:ς δέσεις 
Γυμνασιαρχών μέ 2ο ϊαδμό, όχως τούτο συμβαίνει μέ τις 
δέσεις άλλων δτμοσίων ύχαλλήλων. Προς τούτο μέ τό άρ- 
δρο 1 τού σχεδίου νόμου έχιδιωκετα: ή χαροχή ουνατότητας 
στοός όοηδους Γυμνασιάρχες νά λάόουν μισδολογιχή χροα- 
γωγή στον μιεδό τού Γυμνασιάρχου καί σέ άριδμό χού ϊέν 
δά ΰχερόαίνει το σύνολο τών οργανικών δέσεων Γυανασιαρ- 
χών καί Λυκειαρχών. Σημειώνεται ότι σήμερα ύχάρχουν 
3.490 δέσεις όοηδών Γυμνασιαρχών έναντι 2.055 δέσεων 
Γυμνασιαρχών καί Λυχειαρχών.

Μέ το άρδρο 2 τού σχεδίου νόμου ζροίλέχεται ή χατα- 
ίολή τού ϊιατηρηδέντος προσωρινού ζροσωζικοϋ έχιδόματος 
καί στους διορισδέντες έκχαιδευτικούς μετά την 1.1.1978 
καί εφεξής διοριζομένους μέχρι τής ένσωματώσεώς του στον 
μ:οβό τους.

Οι έκζ-αιίευτικοί τής Μέσης Έκχαιδευσεως ζου διδάσκουν 
ύζερωριακά στο σχολείο τους ορισμένα μαδήματα αρέσει νά 
διεξάγουν καί τις εξετάσεις στα μαδήματα αυτά. Άζό έλ- 
λιζή οιατΰζωση τής σχετικής ϊιατάξεως ϊέν είναι δυνατή 
ή καταίολή τής ύζερωριακής άκοζημιώσεως για την ζερίο- 
ϊο τών εξετάσεων, ζοό άκολουδεΐ τήν ϊιϊασχαλία. Μέ τήν 
ϊιώταξη τόϋ άρδρου 3 τού σχεϊίου νόμου ρυθμίζεται τό δέμσ 
αύτό αναδρομικά άζό τό χαρελδόν σχολιχό έτος, όχότε ίη- 
μιουργήδηκε τό δέμα τής χαταίολής τής ύζερωριακής άχο- 
ζημιώσεως.

’Εκίση'ς οκό έλλιχή ϊιατύαωση τής ϊσχυοΰσης ϊιατάξεως 
ϊέν εϊ'/αι ϊυνατή ή καταόολή στοός μετατιδεμένους έχχαι- 
ϊευτιχούς όλων τών ϊαχανών χινήσεως σου χροόλέχονται γιά 
τις μεταθέσεις τών άλλων ϊημοσίων ύααλλήλων. Γιά τόν 
σχοχό χυτό χροόλέχεται μέ τό άρδρο 4 τού σχεϊίου νόμου 
η ύζαγωγή χαί τών έχχαιϊευτικών στις ϊιατάξεις τού άρ- 
όρου 20 τού Ν.Δ. 65/1973, τό έκοίο όρίζει τις χροϋχοδέ- 
σεις χαί τό ύψος τών ϊαχανών μεταδέσεως.

Τέλος στο άρδρο 5 τού σχεϊίου νόμου -εριλαμόάνετα: ή 
άναγχα-ία ϊιάταξη γιά τήν έναρξη εφαρμογής τών ϊιατά- 
ξεων αύτοϋ.

Άδήναι, 19 Μαρτίου 1980 
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Περί ρυδμίσεως -δεμάτων τινών έχζσ-δευτ-.χών λειτουργών 
Γενιχής Έχκαιϊεΰσεως.

Αρδρον 1. -

Μισ-δολογιχαί σροαγωγαί.

1. Εις Βοηδούς Γυμνασιάρχας έχί μισδολογιχφ χλιμαχίω 
/φ εντεταλμένους εις τούς χίναχας χατ’ έχλογήν χροαχτέων

ϊιά τόν όα-δυυ·. τού Γυμνασιάρχου χαί μή ϊυναμένους νά 
χροαχδουν έΑ/.ειψει χενών όργανίχών -δεσεων. χαρέχεται ο 
βασικός μισ-δός τού Γυμνασιάρχου εκ; μισδολογικώ χλιμα
χίω 8ω, προσαυξανόμενος ϊιά τών κακής ρύσεως έκιοσμάτων 
χαί λοιχών χαρβχών, ώς εάν ο! έχκαιίευτιχοί ούτοι είχον 
κροαχδή βαδμολογικώς εις τόν όαδμόν τούτον.

2. Ό άρι-δμός τών χατά τήν κροηγουμένην καράγραφον 
τού καρόντος ϊυναμένων νά λάόουν τάς άκοόοχάς τού άνω- 
τέρω όαδμού ορίζεται εις χιλίους ϊιαχοσίους (1.200) ακό 
1.3.19β0 χα! εις έτέρους όχταχοσίους κεντήχοντα κεντε 
(8όό) ocrJj i.f.1981. χατανΓμόμενος χατά χλάοους οι' ά.το- 
φάσεως τού 'Γκουργού Έδνιχής Παιίείας χαί θρησκευμάτων.

3. ’Αχό τής χαιτά Μάρτιον 1981 ίϊρύσεως. χαταργήσεεος 
χαί μετατροοσής ϊημοσίων Γυμνασίων χαί Λυκείων, χασά τάς 
ϊιατάξεις τών άρ-δρων 27 χαί 30 τού Ν. 309/1976 «κερί 
όργχ^ώσεως χαί ϊιοιχήσεως τής Γενιχής Έχχαιϊεύσεωςιι. ό 
άρι-δμός τών χατά τάς ϊιατάξεις τού καρόντος ϊυναμένων νά 
λάδουν τάς άχοϊσχάς τού Γυμνασιάρχου ορίζεται ίσος κρός 
τό σύνολον τών έχίστοτε όργχυιχών δέσεων έχί ίαδμώ Γυ
μνασιάρχου χα! Λυκειάρχου.

4. Α! ϊιατάξεις τών χαραγράφων 3 χαί 4 τού άρδρου 2 
τού Ν. 887/7979 σχερί ρυδμίσεως δεμάτων χαταστασεως 
ύχαλλήλων τού Δημοσίου χαί Ν.ΠΛΛ.» εφαρμόζονται άνυ- 
λόγως χαί έν χροχειμένω.

’Αρδρον 2.

Προσωρινό·^ Προσωχιχόν Έχίϊομα.

Τό ίιχό τού άρδρου 6 τού Ν. 754/1978 «κερί ρυδμίσεως 
τών άχοϊοχών τών δημοσίων ύχαλλήλων χλχ.» χροδλεχόμε- 
νο-^ χροσωρινόν χροσωκιχόν έκίϊμχα χαταδάλλετα: άκο 1ης 
’Ιανουάριου 1980 χα! εις άχαντας τούς δημοσίους Έχκαιϊευ- 
τιχους λειτουργούς τής Γενιχής χαί Τεχνικής Έχαγγελμα- 
τικής ’Εχχαιϊεύσεως, τούς ϊιορισδέντας μετά τήν 1.1.1978 
χα! τους έιφεξής ϊιοριζομέ^ους εις δέσεις μονίμων, χροσωρι- 
νών άνοτχληρωτών χαί έχί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
χατά τάς διατάξεις τού άρδρου 30 χαρ. 9 χαί 10 τού Ν. 
682/1977 «κερί ιδιωτικών σχολείων Γενικής ’Βχχαιδεΰ- 
σεως χαί Σχολικών Οικοτροφείων».

'Αρδρον 3.

Άχοζημίωση ύχερωριαχής διδασκαλίας.

Ή χατά τό άρ-δρον 37 χαρ. 13 τού Ν. 30*9/1976 χστα- 
δαλλομένη άντιμισδία εις τούς έκχαιϊευτικους λειτουργούς 
Μέσης Έχχαεδεύσεως ϊι’ ύχερωρ ιαχήν ΪΓδασχαλία-/ κατα- 
δαλλεται χαί ϊιά τό χρονικόν διάστημα τής διεξαγωγής τών 
κροαγωγιχών χαί χχολυτηριων εξετάσεων.

Ή ισχύς τής καρούσης χαραγράφου άρχεται άκό τής 
Ιένάρξεως τού σχολικού «τους 1978—79.

'Αρδρον 4.

Δαττάναι μεταδέσεως.

Ή χαράγραφος 6 τού άρδρου 54 τού Ν. 309/1976 .ιχερί 
όργανώσεως καί ϊιοιχήσεως τής Γενικής Έκχαιϊεΰσεως» 
■άντΓχαδίσταται ώς άτχολοΰδως:

, «6. Ο! έχ τού διδακτικού χροσωχικού Έχχαιίευτιχοί Λει
τουργοί Δημοτικής καί Μέσης Έκχαιϊεΰσεως μετατιδέμενο: 
τή αϊτήσει των μετά τήν συμχλήρωσιν συνεχούς κενταετούς 
κραγματιχής ύκηρεσίας «ν τή αυτή χόλει δικαιούνται ϊα- 
χανών χινήσεως λόγω μεταδέσεως χατά τάς διατάξεις τού 
άρδρου 20 τού ΤΓ-Δ. 65/1973 «χέρι τών δόκανών χινήσεως 
τών ταχτικών χολιτικών δημοσίων ύχαλλήλων».


