
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
I ου σχεοιου νομq.'j « Αν αδ: άρ3·ρ ωσ η “02 μ ισλολογ:-J του οιοα- 

κτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.. του εκπαιδευτικούς προσω
πικού των Τ.Ε.Ι. και toj ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. κα: των Τ.Ε.Ι.».

Προς τη Βουλή τωυ Ε/.λήνο'·

Η Κυβέρνηση εκπληρώνοντας υπόσχεσή της κα: προσωπ'.κά 
του Πρω3υπουργού Ανδρέα Παπανδρέου στην πρώτη συνε
δρίαση- του Ε3νικού Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας και του 
Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, βρίσκεται σήμερα 
στην ευχάριστη Sir η να υποβάλει στη Βουλή για ψήφιση σχέ
διο νόμου, το αναφίρετα: στο μισ3ολόγιο τοο εκπαιδευτικού 
γενικά τροεωτικοό των Α.Ε.Ι. y.a·. των Τ.Ε.Ι. Κα: η έκφρα- 
εη «ευχάριστη 3έση» δ-εν είναι σχήμα λόγου ττου σχετίζεται 
μόνο με την «οικονομική» ικανοτοίηεη του προσωπικού τούτου 
των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Η σημαντική αύξηση των αποδοχών 
τους ετιτρέτει και την εφαρμογή των ρυθμίσεων των νόμων - 
τλαιειο 1288/82 και 1404/83 για την αποκλειστική απα
σχόληση των εκπαιδευτικών λειτουργών των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
ττα ιδρύματα τους. Δεν υτάρχει ειλεόν οποεαδήποτε η·3ική 
βάση για να εξακολου-3ούν να υπάρχουν άλλες απασχολήσεις 
του συχνά ατετελούν το κύριο έργο του και μετατρέπουν το 
λειτούργημα -σε πάρεργο.- -------- __

Αμέσως μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου, το Υπουργείο 
Ε-3ν:κής Π αιοείας κα: Θρησκευμάτων -3α προχωρήσει με 
γοργό ρυ·3μό στις αταιτοόμενες ενέργειες για την έκδοση του 
όιατάγματος του τροελέτετα: στό τις διατάξεις του άρ·3ρου 
13· ταρ. 7 του νόμου 1268/1982 και του άρ·3ρου 20, τερ. Δ' 
ταρ. ί του νόμου 1404/83.

Σε κανένα- έλληνα πολίτη δεν πρέπει να ίημιουργη-Ψεί η 
εντύπωση) ότι το σχέδιο νόμου ευνοεί 'υπερβολικά το προσω
πικό στο οποίο αναφέρεται. Αντίθετα, έχει καταρτιστεί ορού 
ελήφ3η υπόψη η ισορροπία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ αμοι
βής κα: αποκλεισμού άλλων απασχολήσεων, που ϊεν -3α επι
τρέπονται από το υπό έκδοση Π. Δ/γμα. ' ■ ·

'Αλλοι λόγοι που επιβάλλουν την ψήφιση του σχεδίου είνα; 
ότι το ο’.τακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καλείται 
να σηκώσει το βάρος της υλοποίησης των νέων -3εσμικών πλαι
σίων. γεγονός που —όπως επανειλημμένα έχουμε ϊιακηρύ- 
ξει—1 απαιτεί ένταση της προσπάθειας και μεγιστοποίηση της 
προσφοράς όλων, απαιτεί πολλαπλάσια σκληρή και υπεύ·3υνη 
δουλειά από μέρους όλων.

θα ήταν παράλειψη να μην αναφερ·3εί, επίσης, ότι βασι
κής στόχος του είναι κα: η προσέλκυση στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό, γεγονός που απαι
τεί την κ2-5ιέρωση σ.οβσρών κινήτρων, και σίγουρα ένα από 
αυτά είνα: η ύπαρξη αξιοπρεπών αποδοχών, πολύ περισσότερο 
μάλιστα που το δυναμικό που επιδιώκουμε να προσελκύσουμε 
βρίσκεται στις χώρες του εξωτερικού σε αναμφισβήτητα ικα
νοποιητική οικονομική κατάσταση.

Άλλο βασικό στοιχείο του προτεινόμενου μισ-5ολογίου είναι 
η κα-3ιέρωση ουσιαστικών κινήτρων για το προσωπικό των 
εκτός περιοχής Αττικής κα: .Θεσσαλονίκης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
Τα Α.Ε.Ι. κα: Τ.Ε.Ι. αυτά έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγο
ρίες. Η πρώτη κατηγορία, στη' οποία αντιστοιχούν τα ισχυ
ρότερα κίνητρα, περιλαμβάνει τις περιοχές Μακεδονίας 
(εκτός από τη Θεσσαλονίκη), Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτα
νίας, Καρσίτσας, Λαμίας, Αιγαίου, Ιονίου, Θράκης. Η δεύ
τερη κατηγορία περιλαμβάνει τις περιοχές Θεσσαλίας (εκτός 
από την Καρδίτσα). Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Εύβοιας. 
Τέλος. η· τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τις περιοχές Αττι
κής κα: Θεσσαλονίκης.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί-at από δύο συνολικά άρ-3ρα. Το 
*ρ3ρο 1 αναφέρεται ττην έκ.ταση εφαρμογής του νόμου. Με

το ίδιο άρ-3ρο ορίζονται τα ποσά των βασικών μηνιαίων μι- 
σ-3ών του προσωπικού στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις το. 
σχεδίου. των προσαυξήσεων ετών υπηρεσίας, της κατ' αποκοπή 
μηνιαίας αποζημίωσης για την αντιμετώπιση των δαπανών, 
στις οποίες υποβάλλονται λόγω των_ ειδικών συν-3ηκών άσκη
ση; του λειτουργήματος τους, του μηνιαίου επιδόματος ερευ
νητικών προγραμμάτων, του μηνιαίου επιδόματος οικογενεια
κών βαρών, του μηνιαίου επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδώ'. 
στους μη διδάκτορες. κα·3ώς και των επιδομάτων εορτών κα; 
ανθυγιεινής και επικίνδυνης εο-'ασίας και της κατά περίπτω
ση Α.Τ.Α.

Το ά:3ρο 2 του σχεδίου αναφέρεται στις τροποποιούμενες, 
καταργούμενες. τελικές και μεταβατικές διατάξεις.

Η παρά'ραφές 2 του άρ3ρου τούτου ορίζει ότι τα μέλη του 
Ε.Ε. Π. που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νέμου, έχο. 
το δικαίωμα να επιλέξουν, μεταξύ των συνολικών αποδοχών 
που ορίζουν οι διατάξεις του και των συνολικών αποδοχών που 
προβλέπονται για τους μόνιμους δημόσιους διοικητικούς υπαλ 
λήλους την 1.1.1985. Στην τελουταία τούτη περίπτωση ωσ 
κατώτατο εισαγωγικά κλιμάκιο λογίζεται το 16ο και ως κα
ταληκτικό το 3ο, εκτός αν από τις διατάξεις του νομού για 
το ενιαίο μισθολόγιο των δημόσιων υπαλλήλων προβλέπετα 
ανώτερο εισαγωγικό κλιμάκιο.

Ο νέος νόμος 3α αρχίσει να εφαρμόζεται αναδρομικά -από 
1.1..1985 για την καταβολή του 75% της διαφοράς αποδο
χών μεταξύ νέου και παλαιού μισ-3ολογίου και 3α ολοκλη- 
ρω·3εί η εφαρμογή του από 1.5.1985 όταν 3α καταβλη3εί 
κα: το υπόλοιπο 25% της διαφοράς αυτής.

υ ι Α3ήνχ, 9 Ιανουάριου 1985

Οι Υπουργοί

Προεδοίας της Κυβέρνησης 
, ΑΠ. ΛΑΖΑΡΗΣ ' /

Ε3ν:κής Παιδείας και θρησκευμάτων 
' ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑ.ΝΗΣ

Οικονομικών
ΓΖΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Αναδιάρ3ρωση 
των ΑΈ.Ι., 
του ειδικού 
Τ.Ε.Ι.

του μισ-3ολογίου σου διδακτικού προσωπικού 
του εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι. κα: 

εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και των

Άρ·3ρ ο 1. 

Έκταση εφαρμογής.

1. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρμογή στους κα-3η- 
γητές. αναπληρωτές κα-3ηγητές, επίκουρους κα3ηγητές, λέ
κτορες. μη διδάκτορες επιμελητές, 6οη3ούς, επιστημονικούς 
συνεργάτες και τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπι
κού (ΕΕΠ) των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και, ακό
μα, τους κα-3ηγητές, επίκουρους κα3ηγητές, κα3ηγητές ε
φαρμογών, επιμελητές και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό 
(ΕΕΠ) των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ).

2. Τα μέλη της προσωρινής 6α3μίδας επιμελητών σων 
ΤΕΙ υπάγονται από 1.1.85, ως προς τη μισ·3ολογ:κή κα: 
6α3μολογική εξέλιξη, στις διατάξεις που ισχύουν, για τους 
μόνιμους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.

3. Ο βασικός μηνιαίος μισ3ός του προσωπικού της παρα
γράφου 1 του παρόντος άρ-3ρου, ορίζεται κατά δα3μ!δα ή 
3έση ως ακολού3ως:


