
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γιά τό σχέδιο νόμου «γιά τήν Επιστημονική - Παιδαγω
γική καθοδήγηση καί τή διοίκηση στη Γενική καί τή
Μέση Τεχνική -Επαγγελματική Εκπαίδευση». /

Προς τή Βουλή ιών Έλλήνοη·

1. Ή ανεπάρκεια τοϋ ίσχύοντος θεσμού έποπτείας. ΊΙ
προτεινόμενη άλλα-,ή.

{_ Ή Γενική Εκπαίδευση στή Χώρα μας πάσχει σο
βαρά στον πάρα πολύ σημαντικό τομέα τη; έποπτείας. 
βασικά πάσχει ό θεσμός, ώς οργανωτική ρύθμιση καί 
συνακόλουθα ή στελέχωση καί άποδοτικότητα τής λειτουρ
γίας του.

Σύμφωνα μέ τον ΐσχύοντα Ν.309/76 «περί όργανώσέως 
καί διοικήσεως τής Γενικής Έκπαιδεύσεως». άρθρο 20 
παραγρ. 2 καί άρθρο 40, παραγρ. 2, τό υπηρεσιακό στέ
λεχος έποπτείας, ό Επιθεωρητής Δ.Ε. ή ό Γεκω40ς_Έ7Τ8^ 
θεωρητής Μ.Ε. «άσκεΐ διοίκησιν, έπιθεώρησιν, καθοδή- 
γησιν, έποπτείαν καί έλεγχον έπί των σχολείων καί τοϋ 
προσωπικού αύτών τής Περιφέρειάς του.,.ων διοικητικός 
καί πειθαρχικός προϊστάμενος».

Μέ τή θεσμική αυτή ρύθμιση ό Επιθεωρητής επιφορτί
ζεται μέ τά καθήκοντα δύο βασικών ρόλων, τοϋ διοικητικού 
καί τοϋ καθοδηγητικοΰ, μέ έμφαση στον πρώτο. ’Ανεξάρ
τητα όμως άπό τήν έμφαση πού εκφράζει ή διατύπωση τοϋ 
νόμου, ή συνένωση των δύο αύτών ρόλων στο ίδιο πρόσωπο, 
στήν πράξη, δέ μπορούσε παρά νά οδηγήσει στήν κυριάρ
χηση τοϋ πρώτου,· -τοϋ διοικητικοΰ-έλεγκτικοϋ, καί στήν 
έξασΈνιση ώς έκμηδένιση τοϋ δεύτερου, τοϋ συμβουλευτι
κού- καθοδηγητικοΰ. Σ’, αύτό συνέβαλε ή πληθώρα καί ή 
πιεστικότατα τών διοικητικών θεμάτων. Συνέβαλε άκόμα 
καί ό χαρακτήρας τοϋ όλου υπηρεσιακού πλαίσιου διοίκησης, 
ό όποιος επηρέασε τήν ποιότητα καί τοϋ ίδιου τού διοικη
τικού ρόλου .

Ώς περιφερειακό στέλεχος μιας αύστηρά ιεραρχημένης 
συγκεντρωτικής γραφειοκρατικής διοικητικής μηχανής, ό 
’Επιθεωρητής άναλώνεται υπηρεσιακά : α) στο νά απευ
θύνει προς τά σχολεία καί τούς εκπαιδευτικούς τής δικαιο
δοσίας του διαταγές καί οδηγίες γιά υλοποίηση εντολών 
τού Κέντρου ή γιά άντιμετώπιση ενός μεγάλου άριθμοϋ 
προβλημάτων, στήν πλειονότητά τους διοικητικού χαρα
κτήρα, β) στο νά έλέγχει, κυρίως διά τών άναφοοών των 
Διευθυντών τών σχολείων, τή συμμόρφωση προς τά έντελ- 
λόμενα καί γ) νά αναφέρει ό ίδιος, μέ τή σειρά του, σχετικά 
στις Προϊστάμενες αρχές του.

Μέ τό φόρτο αύτόν, ό άλλος, στήν ουσία σπουδαιότερος, 
ρόλος τοϋ ’Επιθεωρητή, ό καθοδηγητικός, περιορίζεται 
συνήθως σέ μιά επίσκεψη-άστραπή στο σχολείο, στήν 
καλύτερη περίπτωση μιά φορά τό χρόνο, γιά επιθεώρηση 
κάποιου εκπαιδευτικού, μέ σκοπό όχι τήν καθοδήγηση 
καί υποβοήθηση τού έργου του, άλλά τή σύνταξη μιας 
τυπικής έκθεσης υπηρεσιακής άπόδοσης. Καί ή έκθεση 
αύτή είναι χαρακτηριστικό δείγμα τής άσκησης τού συμ- 
βουλευτικοϋ-καθοδηγητικοϋ ρόλου τού ’Επιθεωρητή ώς 
πάρεργου : Δέν απεικονίζει ούσιαστικά -γιατί δέ μπορεΐ- 
οότε τήν προσωπικότητα ούτε τήν πραγματική επαγγελμα
τική έπίδοση τού έπαιδευτικοΰ καί τις δυνατότητες έξέ- 
λιξής της. Άποτελεΐται κατά κανόνα άπό μία παράθεσή* 
συμβατικών, τις περισσότερες φορές στερεότυπων, φρα
στικών προσδιορισμών, πού καταλήγουν σέ μιά άριθμητική 
αποτίμηση υπηρεσιακών χαρακτηριστικών, πού κατάν
τησε νά είναι ίσοπεδωτική τής ποιότητας τών εκπαιδευτι
κών. ··

2. Ό καθιερωμένος αύτός τρόπος άσκησης τού έργου τού:·, 
’Επιθεωρητή προσδιόριζε καί τά προσόντα πού θά τόν άνα- 
δείκνυαν στήν υπηρεσία; Κι αύτά κατά πρώτο λόγο ήταν 
τού ικανού γραφειοκράτη μέ τή διοικητική επιβολή. Φυσικό 
ήταν νά έπηρεάζεται καί ή επιλογή νέων στελεχών τού κλά
δου άπό τό πρότυπο αύτό. Ή μονομέρεια αύτή καί τό όλο

υπηρεσιακό κλίμα βαθμιαία καλλιεργούσε τήνντόσο γνώριμη 
καί συγχρόνως . αντιπαθητική στους έκπαιδευτκούς προσω
πικότητα τοϋ κλειστού στο διάλ.ογο αύταρχικοΰ προϊστα
μένου- ενός βασικού γνωρίσματος αρνητικού γιά τήν επιτυχή 
άσκηση τών αρμοδιοτήτων ιδίως τού καθοδηγητικοΰ, άλλά 
καί τοϋ τωστοϋ διοικητικού ρόλου.

3. ’Επί πολλά χρόνια οί εκπαιδευτικοί καί τών δύο βα
θμιδών. διά τών συλλογικών τους οργάνων, επίμονα έπισή- 
μαιναν τήν πλήρη άνεπάρκεια τού θεσμού νά άνταποκριθεϊ 
στις άπαιτήσεις τών αρμοδιοτήτων καί τών δύο τομέων, 
ιδίως όμως τοϋ σημαντικότερου, τοϋ συμβουλευτικού - καθο- 
δηγητικοϋ καί ζητούσαν μια δραστική άλλ.αγή. Υποδείκνυαν 
τό διαχωρισμό τών εποπτικών άπό τις διοικητικές αρμο
διότητες, τή διαφοροποίηση τών πρώτων καί τήν άνάθεσή 
τους σέ νέα υπηρεσιακά όργανα, τούς σχολικούς συμβούλους, 
ώς τούς φωτισμένους οδηγούς καί συμπαραστάτες τού έργου 
τοϋ εκπαιδευτικού, αποκλειστικά απασχολημένους μ’ αύτό 
καί ?τσι> *πό τό χρονοβόρο καί μή συμβι
βαζόμενο μέ τό συμβουλευτικό έργο - ρόλο τοϋ «διοικητικού 
καί πειθαρχικού προϊσταμένου».

4. Ή Κυβέρνηση μέ τό παρόν σχέδιο νόμου έρχεται νά 
ίκανοποιήση τήν άνάγκη αύτή, τροποποιώντας την ίσχύου- 
σα οργάνωση τής διοίκησης καί έποπτείας τής Γενικής καί 
Μέσης Τεχνικής - 'Επαγγελματικής ’Εκπαίδευσης. Προ
βαίνει - στή- διάκριση τών“διοικητικών καί καθοδηγητικών 
αρμοδιοτήτων σέ περιφερειακό επίπεδο καί ορίζει αντί
στοιχα δύο αρμόδια στελέχη : τό διοικητικό Προϊστάμενο 
καί τό Σχολικό Σύμβουλο.

Τό σημαντικότερο νέο στοιχείο αύτού τού νομοσχεδίου εί
ναι ό θεσμός τού Σχολικού Συμβούλου, ώς στελέχους : α) 
επιφορτισμένου άποκλ,ειστικά μέ τις αρμοδιότητες πού 
καθοδηγούν καί προάγουν τήν έκπαιδευτική-πράξη, β) πού 
επιλέγεται μέ αύστηρά ποιοτικά κριτήρια κατάρτισης, 
ικανοτήτων, εμπειρίας καί προσωπικότητας γιά έπιτυχή 
ανταπόκριση αύτού, άκριβώς, τού έργου καί γ) πού υπηρετεί 
τό έργο αύτό μέ θητεία, όσο ή προσφορά του κρίνεται στόν 
άπαιτούμενο υψηλό βαθμό επωφελής. _ .. ; ............

II. Οί κυριότερες ρυθμίσεις τού προτεινόμενου σχεδίου 
’. - : νόμου. ι .

1. Στό Κεφάλαιο A'. - ϊ
' Μέ τό άρθρο 1 εΐσάγεται ό θεσμός τού Σχολ.ικοϋ Συμ

βούλου, ώς στελέχους υπεύθυνου γιά τήν επιστημονική - 
παιδαγωγική καθοδήγηση τοϋ έργου τών εκπαιδευτικών σέ 
περιφερειακό επίπεδο. Άναφέρονται άδρομερώς, τά καθή
κοντα καί οί άρμοδιότητές του καί παρέχεται έξουσιοδότηση 
έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος γιά λεπτομερέστερο καθο
ρισμό τους. Μέ τό άρθρο 2 όρίζονται τά άντίστοιχα γιά τόν 
επιφορτιζόμενο μέ τις διοικητικές άρμοδιότητές Προϊστά
μενο τής Διεύθυνσης ή τοϋ Γραφείου ’Εκπαίδευσης, ν

2. Στό Κεφάλ,αιο Β'.
Μέ τό άρθρο 3 ορίζονται ό άριθμός τών θέσεων, τό μισθο- 

λογικό κλιμάκιο καί ή διάρκεια θητείας τών Σχολικών Συμ
βούλων τής Δημοτικής ’Εκπαίδευσης, τής Προσχολικής 
’Αγωγής καί τής Ειδικής ’Αγωγής. Οί θέσεις τής Δημοτικής 
’Εκπαίδευσης καί τής Προσχολικής ’Αγωγής. παραμένουν 
όσες καί οί ώς τώρα ’Εκπαιδευτικές Περιφέρειες, ένώ τής 
Ειδικής ’Αγωγής αύξάνονται κατά τέσσερες (4), έξαίτίας τών 
αύξημένων άναγκών στον τομέα αύτό. Παράλληλα, παρέ
χεται ή δυνατότητα έκδοσης Π. Δ/των γιά αύξηση ή μείωση 
τών θέσεων αύτών. Μέ τό ίδιο άρθρο (παραγρ. 4) καταρ- 
γοϋνται οί θέσεις τών ’Επιθεωρητών τών παραπάνω κλάδων 
τής ’Εκπαίδευσης. }.·

■ Μέ τό άρθρο 4 συνισταται Διεύθυνση .Δημοτικής ’Εκ
παίδευσης στήν έδρα κάθε Νομού, ώς υπηρεσιακή μονάδα 
μέ διοικητικές άρμοδιότητές, καί θέση Προϊσταμένου της μέ 
Μ.Κ.8. Έτσι οί θέσεις τών Διευθυντών Α' μέ Μ.Κ. 8 τού 
κλάδου τών διδασκάλων αύξάνονται κατά 54. . .τ . · :

Τό άρθρο 5 άναφέρεται στόν καθορισμό τών έδρών καί



— 2 —

τών περιοχών αρμοδιότητας των Γραφείων Δημοτικής Έχ-ν 

ταίδευσης και στην άνάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων 
:ους μέ άπόφαση τοϋ οικείου Νομάρχη.

3. Στό Κεφάλαιο Γ'.
Μέ τά άρθρα 6, 7 καί 8 ορίζονται ρυθμίσεις άναφορικά μέ 

ούς Σχολικούς Συμβούλους, τις κατά Νομούς Διευθύνσεις 
χϊ τά κατά περιοχές Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης, άνά- 
υγες μέ αύτές της Δημοτικής πού’προανάφέρθήκαν.

Για την πλήρωσή των θέσεων των Προϊσταμένων των 
Ηευθύνσεων συνιστώνται 54 νέεε θέσεις λυκειαρχών μέ 
ί.Κ. 9. ."
Μέ τό άρθρο 9 καταργοϋνται οί Νομαρχιακές.’.Επιθεω- 

ήσεις Φυσικής ’Αγωγής και στη θέση τους συνιστώνται 
ραφεία Φυσικής ’Αγωγής.
4. Στο Κεφάλαιο Δ'.
Μέ τά άρθρα 10 καί 11 ορίζονται τά σχετικά μέ τούς 

χολ.ικούς Συμβούλους καί τις Διοικητικές Διευθύνσεις τής 
ζέσης Τεχνικής - ’Επαγγελματικής ’Εκπαίδευσης. Eta την 
άλυψη θέσεων, Προϊσταμένων Διευθύνσεων σέ πέντε Νο- 
ούς ή Νομαρχιακά Διαμερίσματα μέ πολλά σχολεία Τε
λικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αύξάνονται οί θέσεις 
κειαρχών μέ Μ.Κ.9 τοϋ κλάδου, ένώ γιά τις λοιπές Νομαρ- 
ες προβλέπεται ό ορισμός καθηγητών πού θά -ασκούν κα- 
,κοντά είσηγητή στον οικείο Νομάρχη παράλληλα προς 

_ι διδακτικά τους καθήκοντα. - ~ ^ '
5. Στο Κεφάλ.αιο Ε'.' —:
Μέ τά άρθρα 12 καί 13 ορίζονται -τά σχετικά μέ τη σύ- 
αση καί επάνδρωση τής Γραμματείας τών Διευθύνσεων, 
ί τών Γραφείων ’Εκπαίδευσης καί την άναπλ,ήρωση στά 
δακτικά καθήκοντα τους τών Σχολικών .Συμβούλ.ων καί 
jv Προϊσταμένων τών. Γραμματειών. * - __ . ...
6. Στό Κεφάλαιο ΣΤ'. :
Μέ τό άρθρο 14, ορίζεται ή πλήρωση τών θέσεων τών 
ροΐσταμέν.ω^ τών Διευθύνσεων τής Δηκτικής, Μέσης 
ά Τεχνικής ’Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέ έπιλογή 
ύ γίνεται άπό το οικείο 'Τττηρεσιακό Συμβούλιο.
Οί υποψήφιοι προέρχονται άπό το εύρύ φάσμα τριών τε- 
ιών βαθμών τής κλίμακας τών οικείων κλάδων, ώστε νά 
ασφαλίζεται ή άνεύρεση τών κατάλληλων γιά τις θέσειςtτες.
7. ΣΤ' Στό Κεφάλαιο Ζ'. .
Μέ το άρθρο 16 ορίζεται ώς βασικό προσόν συμμετοχής 
ν υποψήφιων Συμβούλιων τής Γενικής ’Εκπαίδευσης στή 
δικασία επιλογής ή Ιδετής δημόσια υπηρεσία, ώστε καί 
στοιχείο τής υπηρεσιακής πείρας καί ωριμότητας νά 
σφαλίζεται αλλά καί ή άνάδειζη νέων ικανών στελεχών 
μην παρεμποδίζεται. Γιά τούς υποψήφιους τής Τεχνικής - 
παγγελ.ματικής ’Εκπαίδευσης, στην οποία δέν υπάρχουν 
>λοί μέ Ιδετή υπηρεσία παρέχεται τό δικαίωμα ύπο- 
ής υποψηφιότητας σέ όσους έχουν μισθολογικά κλ.ιμάκια 
<αί άνω.
\1έ τό άρθρο 17 προβλέπεται έκδοση Π. Δ/τος γιά τόν 
'ορισμό τής διαδικασίας, τοϋ συλλογικού οργάνου, τών 
τηρίων καί κάθε άλλης λεπτομέρειας τής επιλογής τών 
ολικών Συμβούλ.ων. 'Ορίζεται όμως ότι ή έπιλ.ογη μπο- 
νά περιλ.αμβάνει γραπτή διαπραγμάτευση θέματος σχε- 

οϋ μέ τό έργο τοϋ Σχολ.ικοΰ Συμβούλ.ου καί οπωσδήποτε 
ολόγηση σέ προφορική συζήγτηση τών υποψηφίων μέ 
μέλη τοϋ Συμβουλίου ’Επιλογής. Μέ τή γραπτή δια- 
.γμάτευση επιδιώκεται ή έξασφάλιση κοινοϋ άντικει- 
ικοϋ κριτηρίου άναφορικά μέ τήν επιστημονική - παιδα- 
;'ΐκή συγκρότηση τοϋ υποψηφίου καί τή δυνατότητα τής 
σιμοποίησής της στήν έπιτυχή καθοδήγηση τών έκ- 
δευτικών στό παιδευτικό τους έργο. Ή συνέντευξη δι- 
ώνεται άπό τήν ανάγκη τής επιτροπής έπιλ.ογής νά συ- 
τίσει όλα τά λ.οιπά, γραπτά, στοιχεία - κριτήρια μέ τό 
κεκριμένο πρόσωπο τοϋ υποψηφίου, σέ μιά άμεση έπι- 
'ωνία καί συζήτηση μαζί του, γιά μιά πρόσθετη συνθε- 
η εκτίμηση τής προσωπικότητάς του.

Μέ τά άρθρα 18 καί 19 ορίζονται τά σχετικά μέ την πλή
ρωση τών θέσεων καί τά βασικά τής υπηρεσιακής κατά
στασης τών Σχολικών Συμβούλων? ιδίως αυτά πού έχουν 
σχέση μέ τή ώς θητεία προσφορά τών υπηρεσιών τους.

8. Στό Κεφάλφιιο Η'. „
Διαλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις πού άναφέρονται 

στήν έπιλ,ογή Σχολ.ικ.ών Συμβούλ.ων κατά τήν πρώτη έφαρ- 
μογη τοϋ Νόμου (άρθρο 20), στήν κρίση τών ύπηρετούντων 
κατά τή δημοσίευση τοϋ Νόμου σέ θέσεις έποπτικοϋ προσω
πικού (άρθρο 21) καί διατάξεις καταργητικές άλλων, προ
γενεστέρων, νόμων, οί οποίες ρυθμίζονται, μέ τό παρόν νομο
σχέδιο. - —— —

Γιά τούς ύπηρετούντες στις καταργούμενες θέσεις έπο- 
πτικου προσωπικού προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής 
ύστερα άπό αίτησή τους, -στή διαδικασία επιλογής Σχο
λικών Συμβούλων σύμφωνα μέ τό -άρθρο 20. Γιά εκείνους * 
πού δέ θά υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στή διαδικασία- 
αύτή, ή ποώ»&ά λάβουν μέρος σ^δΐή^λλά δέ θά καταλάβουν· 
στο σχετικό πίνακα σειρά επιτυχίας μέσα στά όρια τοϋ άρι- 
θμοΰ θέσεων τών Σχολικών Συμβούλ.ων, προβλέπεται έπα-' 
ναφορά στό Εκπαιδευτικό Προσωπικό τοϋ κλάδου προέ-; 
λ.ευσης τους μέ διατήρηση τών άποδοχών τοϋ μισθολ.ογικοϋ 
κλ.ιμακίου τους. ' -. -,

Μέ τό άρθρο 23 ρυθμίζονται μεταβατικά τά θέματα συγ-- 
κρότησης, λειτουργίας κατ-άρμόδιοτήτων τών υπηρεσια
κών συμβουλίων. '

’Αθήνα, 26 Σεπτέμβριοί) 1982 
Οί ' Υπουργ&Γ~“ -

’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Οίκονοιιικών 
Α Π ΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝ Η Σ Δ. ΚΟΤΑ ΟΥΡΙΑΝΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέ το σχέδιο νόμου «γιά τήν επιστημονική - παιδαγωγική κα
θοδήγηση καί τή διοίκηση στή Γενική καί τήν Τεχνική -
’Επαγγελματική ’ ΕΚπαίδευση».

Ν. 309/1976 
ΚΒΦΑίΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

~ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ Π ΑΙΔΕΓΣΕΩΣ
Άρ·5ρον 18.

Εποπτικόν προσωπικόν Δ.Ε.
1. Τό ’Εποπτικόν προσωπικόν Δημοτικής ’ Εκ.π α ό ε ύσεως 

αποτελούν οί Έπι-Ss ωρηταί Δημοτικής ’Εάπαιδεύσεως καί οί 
Έυπ-όπται Δημοτικής Έκ.παιδεύσεως.

2. Εις τό ’Εποπτικόν προσωπικόν ανήκουν ωσαύτως οί Ί5- 
πι-λεωρητα: Π ροσχολικής ’Αγωγής καί οι ’Επ/ύεωρητά Ει
δικών Σχολείων.

'Ap-Spov 19.
’Ε/.παιδευτικ.-αί Περιφέρεται AJE. — Προϊστάμενοι.

1. Ή Χώρα διαιρείται εις 240 ΙΕΚπαίδευτικάς Περιφέ
ρειας Δ.Ε. Τά όρια έκάστης ’Εκπαιδευτικής Περιφερείας, ή 
τά εις αυτήν υπαγόμενα Σχολεία, καί ή έδρα αύτής ορίζονται 
δι’ άπ&φάσεως τοϋ 'Υπουργώ Έύνικής Π αιδοία; καί θρη
σκευμάτων. Εις τάς όριζομένας έδρας τών Εκπαιδευτικών 
Περιφερειών περιλαμβάνονται ύποχ,ρεωτικώς αί πρωτεύαυσαι 
τών Νομών καί οί Δ ήχοι ev-Sa εδρεύουν τά Νομαρχιακά Δια
μερίσματα,

2. Έκάστης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας προισταται Έ- 
πΐ'λεωρητής ΔΈ.

3. Ό άρι-^μός τών ,ν’Εκπαιδευτικών Περιφερειών Δ.Ε. δύ- 
ναται νά αυξάνεται ή νά με ιώτα:, άναλόγως τών απερχόμενων 
μεταβολών εις τον άρτύμόν τών σχολείων καί τεΰ •προο'ωπικσυ 
αυτών, διά Π. Δ/των. έκδιδομένων προτάσει τού Υπουργού 
Έύνικ.ής Παιδείας καί θρησκευμάτων, προκ.ειμενού δέ περε 
αΰξήσεως. καί τού Υπουργού Οικονομικών. Διά τών αύτών
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Π. Δ/των χύξομειοΰνται άναλόγως καί αί θέσεις τών Επι
θεωρητών Δ.Ε.

4. Τώ Προϊστάμενον Εκπαιδευτικής Περιφερείας Δ.Ε. 
Επιθεωρητήν Β' έλλείποντχ, χπόντχ η κωλυόμενον άνχπλη- 
ροΐ Διευθυντής Α' ή Β' τοϋ κλάδου Διδασκάλων Δ.Ε., όρι- 
ζόχενος ύπό τού ’Επόπτου τής Άνωτέρχς Εκπαιδευτικής Πε
ριφέρειας Δ.Ε. Τό/ Προϊστάμενον ’Εκπαιδευτικής Περιφέ
ρειας Δ.Ε. ’Επιθεωρητήν A' χναπληραί Επιθεωρητής β', 
οριζόμενος έκ τών έν τφ Νομώ ένθα έδ ρεύει ύπηρετοόντων 
καθ’ όμοιον τρόπον. έν ελλείψει δέ, Διευθυντής Β' ή Α’ τού 
κλάδου Διδασκάλων, οριζόμενος ομοίως,

Άρθρον 20.
Επιθεώρησα! Δ.Ε.

ί. Συνιστώνται 240 θέσεις Επιθεωρητών Α.Ε., διχρθρού- 
αενχ: ώς ακολούθως:
.· „ - ■-

34 θέσεις Επιθεωρητών Δ.Ε. Α' έπί μισθολογικώ κλιμχ- 
κίψ ίΟ.

186 δέσεις ’Επιθεωρητών Δ.Ε. Β' έπί μιοθαλογικψ κλι- 
μακίω 9.

•Οί Έ/πιθεωρητχί Δ.Ε. Α' τοποθετούνται ώς προϊστάμενοι 
Εκπαιδευτικών Π ειριφερειώό, ών έδρα έχει όρισθή πρωτεύου
σα Νομού ή Νομαρχιακού-Διαμερίσματος. Εις ήν περίπτωσιν 
εις τήν πρωτεύουσαν τοϋ Νομοό ή εις την έδραν τοϋ Νομαρ
χιακού Διαμερίσματος έδρε-ύουν χλεύες Εκπαιδευτικά! Πε- 
ριφέρειαι Δ.Ε., τής έκ τούτων χαρχκτηριζομέυης ώς Α' προΐ- 
στχτχι ’Επιθεωρητής Δ,Ε. Α'.

2. Ό Προϊστάμενος ’Εκπαιδευτικής Περιφερείας Δ.Ε. 
ΈΙπιθεωρ'.}τής Α' ή Β' άσκεί διοίκησιν, έπιθεώρησιν, κχθο- 
ίητριςτιν, εποπτειχν καί έλεγχον έπί τών σχολείων ΔαΕ. xxi 
τού προσωπικού χυτών τής περιφερείας του, δημοσίων καί ίδ<ο>- 
τικών, ών διοικητικός χχΐ πειθαρχικός προϊστάμενος. Ουτος 
συντάσσει έκθεσε: ς ουσιαστικών προσόντων τών προϊσταμένων 
τών σχολείων xxi τοΰ διδακτικού προσωπικού αύτώ»/.

3. Εις Έύπιθεωρητχς Δ.Ε. Β' προάγονται, κατόπιν προ- 
κρίσεως καί επιλογής τών προκρινόμενων, Διευθυνταί Β' ή 
Α' ή διδάσκαλοι Α' έπί μισθολογικφ κλιμχκίψ 6 τού κλά
δου Διδχσχάλων, κεκτημένοι απόντες πτυχίον διετούς μετεκ- 
παιδεύσεως έν ήμεδαπώ ή χλλοδχπφ Πανεπιστημίφ ή τώ 
Διδάσκαλε !ψ Δ.Ε. ή πτυχίον καθηγητικής σχολής Πανεπι
στημίου τής ημεδαπής ή αλλοδαπής, οί δέ διδάσκαλοι Α' 
προσ-υέτως 15ετή τουλάχιστον εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν.

Τά άφορώντχ εις τήν διαδικασίαν τής προχρίσεως, τής τε
λικής επιλογής, δυναμένης νά περιλχμόάνη γραπτήν δοκιμα
σίαν καί συνέντευξιν, ώς καί πάσα αναγκαία λεπτομέρεια ορί
ζονται διά Π. Δ/τος, έφ’ άπαξ έχδιδομένου προτάσει τού Τ- 
πουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων.

4. Εις Επιθεωρητήν Δ.Ε. Α' προάγετχι κατ’ εκλογήν 
’Επιθεωρητής Δ.Ε. Β' μετά τριετή υπηρεσίαν εις τον ίχ- 
θμον τούτον.

5. Τά καθήκοντα καί αΐ αρμοδιότητες τών ’Επιθεωρητών 
Δ.Ε. ορίζονται εΐδικώτερον διά Πρ. Δ/των, έκδϊδομένων προ- 
τάσει τοΰ ’Τπουργοΰ 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

6. Αί ΰφιστάμεναι χυττά τήν έναρξιν ισχύος τοΰ παρό/τος 
θέσεις Νομαρχιακών Τύπιθεωρητών Δ.Ε. έπί θαθμώ 2φ καί 
Επιθεωρητών Δ.Ε. έπί όαθμώ 2ω ή 3ω, είτε όργανικαί, είτε 
προσωρινά! όργανικαί κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 76/1974, 
καταργοΰνται.

Άρθρον 21.
Έ/πιθεωρητχί Προσχολικής ’Αγωγής.

1. Συν ιστών ται 20 θέσεις Επιθεωρητών -Προσχολικής 
Αγωγής έπί μισθολογικώ κλιμακίψ 8.

2. Αί θέσεις, τών Επιθεωρητών Προσχολικής ’Αγωγής 
κατανέμονται δι’ άποφάσεως τοΰ ’Τπουργοΰ Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων εις ’Εκπαιδευτικός Περιφερείας 
Δ.Ε., ών προΐστανται Επιθεωρηταί Δ.Ε. Α', ο! δέ Επιθεω- 
ρηταί Προσχολικής ’Αγωγής τελούν παρ’ αϋτοίς. Δι’ άπο
φάσεως τοΰ ’Τπουργοΰ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων

ορίζεται ή περιφέρεια, έφ’ ής ασκούν καθήκοντα έπιθεωρή- 
σεως.

3. Οί Επιθεωρηταί Προσχολικής ’Αγωγής ασκούν, εντο
λή τού Προϊσταμένου των Έπιθεωρητοΰ Δ.Ε., ΐπιθεώρησιν. 
έποπτείολ» καί έλεγχον έπί τών ύπαγόμενων εις τήν άρμοδιό- 
τητά των νηπιαγωγείων.

4. Εις ’Επιθεωρητήν Προσχολικής Αγωγής προαγεται 
Διευθύντρια Β' Νηπιαγωγείου ή Νηπιαγωγός Α', έπί μισθο- 
λογικώ κλιμχκίω 6, κεκτημένχι πτυχίον Σχολής Νηπιαγω
γών ή Διδασκαλείου Νηπιαγωγών καί, κατ’ άμφοτέρας τάς 
περιπτώσεις πτυχίον μετεκπαιδεύσεως τοΰ Μαρασλείου Διδα
σκαλείου Δ.Ε., κατόπιν προχρίσεως καί διαγωνισμού τών προ
κρινόμενων. Τά άφαρώντχ εις τήν διαδικασίαν τής προκρί- 
σεως, τήν διεξαγωγήν τοΰ διαγωνισμού, τήν έξεταστέαν ύλην, 
τήν τελικήν επιλογήν ώς καί πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δ- 
ρϊζ&'/τδΗ'ίτά Πρ. Δ/των, έκδιδομένω1/ προτάσει τοΰ 'Τπουρ
γοΰ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

5. Κατά τά λοιπά εφαρμόζονται αί διατάξεις τής παρα
γράφου 5 τοΰ άρθρου 20 τοΰ παρόντος νόμου.

6. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται άπό τοΰ 
σχολικού έτους 1980—81.

Άρθρον 22.
’Επιθεωρηταί Ειδικών Σχολείων Δ.Ε.

1. Συνιστώντακ δύο θέσεις ’Επιθεωρητών Ειδικών Σχο
λείων έπί μισθολογικώ κλιμχκίω 9, πλήρούμεναι διά διορι
σμού κατόπιν διαγωνισμού.

Εις τον διαγωνισμόν γίνονται δεκτοί εκπαιδευτικοί, κεκτη- 
μένοι υπε,ρδεκχπενταετή δημοσίαν έκπαιδευτικήν υπηρεσίαν, 
τά κατά το άρθρον 15 τοΰ παρόντος προσόντα καί είδίκευσιν 
εις θέματα Ειδικής ’Αγωγής άποδεικνυομένην έκ τίτλων 
σπουδών τής άλλοδοπής ή τής ημεδαπής.

2. Τά άφορώντα εις τήν διεξαγωγήν τοϋ διαγωνισμού, τά 
τής εξεταστέας όλης και πάσα άνχγκαία λεπτομέρεια ορί
ζονται διά Πρ. Δ/των, έκδϊδομένων προτάσει τοΰ 'Τπουργοΰ 
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

3. Κατά τά λαπά εφαρμόζονται αΐ διατάξεις τής παρ. 3 
τοΰ άρθρου 19 καί τής παρ. 5 τού άρθρου 20 τοΰ παρόντος.

Άρθρον 39.
’Εκπαιδευτικά! Περιφέρεια: Μ.Ε.— Προϊστάμενοι.

1. Ή Χώρα διαιρείται εις 80 ’Εκπαιδευτικός Περιφερείας 
Μ.Ε. Τά όρια έχάστης Εκπαιδευτικής Περιφερείας Μ.Ε., 
ή τά εις αυτήν υπαγόμενα Σχολεία, καί ή έδρα αυτής όρίζον- 
ται δι’ άποφάσεων τοΰ 'Τπουργοΰ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων. Μεταξύ τών έδρών δέον νά περιλαμίάνωνται αί 
πρωτεύουσα: τών Νομών καί ο! Δήμοι ένθα εδρεύουν Νομαρ
χιακά Διαμερίσματα.

2. Έκάστης Εκπαιδευτικής Περιφερείας προίστατα: Γε
νικός ’Επιθεωρητής Μ.Ε. προερχόμενος έκ τών κλάδων ΑΙ 
έως καί Α6.

3. Αί ’Εκπαιδευτικά! Περιφέρεια! Μ.Ε. δύναται νά αύξά- 
νωνται ή νά μειώνωνται, άναλόγως τών έπερχομένων μεταίο- 
λών εις tot άριθμόν τών Σχολείων καί τοΰ προσωπικού αυ
τών. διά Π. Δ/των, έκδϊδομένων προτάσει τοΰ 'Τπουργοΰ 
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, προκειμένου δε περί 
αύξήσεως καί τοΰ 'Τπουργοΰ τών Οϊχ.ονομικών.

4. Τον Προϊστάμενον τής ’Εκπαιδευτικής Περιφερείας 
Μ.Ε.. έλλείποντχ. άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροί ό αρ
χαιότερος τών ύπηρετούντων έν τή έδρα του Λυκειαρχών.

Άρθρον 40.
Γενικοί ’Επιθεωρηταί Μ.Ε.

1. Συνιστώνται 140 θέσεις Γενικών Επιθεωρητών Μ.Ε. 
επί μισθολογικώ κλιμχκίω 10. προερχομένων έκ τών Κλά
δων ΑΙ έως ιυα! All ώς ακολούθως:

α) A 1 θέσεις 13
ό) Α 2 >. 64
γ) Α 3 » 22........................
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Σύνολον 140

E·/. τών προερχομενών έ·/. των κλάδων Α1 έως 7.3! Α6 όρι- 
ζονται οί Προϊστάμενοι τών Εκπαιδευτικών Περιφερειών 
ΔΙ.Ε., περί ών το άρθρον 39, καί τών Σχολείων. —ερ· ών ή 
παράγραφος 5 τού άρθρου 37 τοΰ παρόντος. Ο! λοιποί τών 
προερχόμενων έ·/. τών κλάδων τούτων ώς καί οί προερχόμενοι 
έκ τών κλάδων Α7 εως καί All υπηρετούν παρά τοίς Έπό-, 
πτ2:φ τών ’Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Περιφερειών Μ.Ε.. 
/.ατανεμόμενοι εις ταύτας. άναλόγως τών υφισταμένων αναγ
κών. δι’ αποφάσεων τού Τπουργού Εθνικής Παιδείας καί 
θρησκευμάτων.

2. Ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Γενικός 
Επιθεωρητής Μ.Ε. ασκεί διοίκησιν, έπιθεώρησιν. καθοοήγη- 
·.·/. έποπτείαν y.ai έλεγχον επί τών σχολείων Μ.Ε. τής ΓΙερι- 
ερείσς. οημοσίων-κα'Ηϊιωτικών. y.a! έπί τού προσωπικού aj- 
ών, ών διοικητικός καί πειθαρχικός προϊστάμενος. Ουτος 
jvτάσσει εκθέσεις οΰσ:3στικών προσόντων τών προϊσταμένων 
ών σχολείων, ανευ κρίσεων έπ! τού επιστημονικού και διδακτι- 
ού εις περιπτώσεις καθ’ ας ό κρινόμενος δεν είναι τής εϊ- 
κότητός του. Ωσαύτως ούτος π.-ντάσσει εκθέσεις ουσιαστικών 
σοσόντων διά τους τής αύτής προς την ειδικότητά του έκπαι- 
ευτικοίις Μ.Έ. τής.περιφέρειας του.· ..-,·. .... . , .μ

3. Οί Γενικοί .Έπι-3εωρηταί Μ.Ε. οί ύπηρετοϋντες παρά
.ίς Έπόπταις τών Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Περιφερειών 
ί.Ε. επιθεωρούν,' καθοδηγούν καί ελέγχουν τούς έκπαιδευτι- 
εύς τής είδικότητός των. Ούτοι συντάσσουν εκθέσεις, ούσια- 
-ικών προσόντων δι’ αυτούς..'. . . , . ...
4. _Τά. καθήκοντα καί αί αρμοδιότητες τών Γενικών Έπι- 
ιορητών Μ.Ε. τών τοποθετούμενων ώς Προϊσταμένων τών 
•/.παιδευτικών Περιφερειών Μ.Ε. ή παρά τοίς Έπόπταις

Προϊσταμένοις τών ’Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Περιφε- 
ών Μ.Ε., ορίζοντα; εΐδικώτερον διά Π. Δ/των. εκδιδομε- 
ν προτάσει τού Τπουργού Εθνικής Παιδείας και 0ρη- 
ιυμάτων.
5. Εις Γενικόν Επιθεωρητήν Μ.Ε. προερχόμενου έκ τών 

στοιχεία α—3 τής παρ:ταρα-^σά οου 1 το τασοντος ασθσευ
αδων προάγεται κατ’ εκλογήν Λυκειάρχης αντιστοίχου κλά- 
μετά διετή υπηρεσίαν εις τόν βαθμόν τού Λυκειάρχου, εις 
ικον δέ Επιθεωρητήν Μ.Ε. προερχόμενου έκ τών ϋπό στοι- 
α ι καί ια κλάδων Γυμνασιάρχης αντιστοίχου κλάδου μετά 
ταετή υπηρεσίαν εις τόν βαθμόν τού Γυμνασιάρχου.
>. Αί ϋφιστάμεναι κατά τήν έναρΞιν τής ισχύος τού πά
τος θεσεις. είτε όργαν;κ2? είτε προσωρινά: οργανικά! κα- 
τας διατάσεις τού Ν.Δ. 76/1974. Διοικητικών Έπιθειο- 
ών Μ.Ε. καί Επιθεωρητών ειδικοτήτων Μ.Ε. έπ; ία- 
) 2ω. ή έπί δαθμώ Γενικού Έπιθεωρητού Μ.Ε. κατά 
έννοιαν τού Ν.Δ. 3379/1953. καταργούνται.

Ωσαύτως καταργούνται α; θέσεις τού προσωπικού Σωμα- 
σ Αγωγής 2·. πσοόλεπέαεναι ύπό τών διατάσεων τού
. 3379/1953 καίτού Β.Δ. 743/1909.

Αύξανομένων τών Εκπαδιευτικών Περιφερειών Μ.Ε.
• τα έν παρ. 3 τού άρθρου 39 οριζόμενα, ώς καί τών 
ών ή παρ. 5 τού άρθρου 37 τού παρόντος Σχολείων, αύ- 
ιούντα: άναλόγως καί αί θέσεις τών Γενικών ίΰπιθεω- 

Μ.Ε. Εν περιπτώσε: έμφανισεως ΰπεραριθμίας λέγω 
τέως τών θέσεων, οί νέώ’τεροι τών Γενικών Επιθεω- 
ν ^1·Ε· κατά προέ/.ευσιν θεωρούνται υπεράριθμο: καί 

°?Υ *ν:κάς θέσεις άμα τή καθ' οίονδήποτε τρό- 
σοοω εκ τής υπηρεσίας τών κατεχόντων ταύτας.

Άφθιρον 55.
Μεταθέσεις Εποπτικού Προσωπικού.

1. Ο! άνήκτντε·ς εις τό εποπτικόν προσωπικόν τής Δημο- 
τικής καί Δίεσης Έκπαιδεθσεως μετατίθενται ϋποχρεωτικώς 
«μα τή συμπληρώσει συνεχούς πενταετούς πραγματικής υπη
ρεσίας ίν τή αΰτή θέσει.

2. Κατά τά λοιπά εφαρμόζονται σοι διατάξεις τών παρα
γράφων 1.2, 4 καί 5 τού προηγοουχένου άρθρου.

'Αρθρον 58
12. Αί προαιγωγαί εις θέσεις Επιθεωρητών Δ.Ε. Α' και 

’■Εποπτών Δ.Ε. ώς κοκ εις θέσεις Γενικών ’Εϋπιθεωρητών 
Δί.Ε. κ* ’Εποπτών. Μ.Ε. ένεργοίντοι β-άτει πινάκων προ
ακτέων. Προς τούτο τά αρμόδια Συμβούλια κρίνουν άπαξ τοΰ 
τού ετοος, y-ατά μήνα ΔΙιάϊον, άπαντας τούς μέχρι τε/υους. 
Δεκεμβρίου τού έτους κρίσεως ,φμμπύϊηρ.οϋντας τον προς προ-
σπω^τν απα:ττ/ύιιενμν νισόνον νυαί συντάσσουν πίνακας κατ , * ·; , , , . - ,. > « εκλογήν προακτέων εις τας ως ανω θεσεις κ,ατα τας ο.·α-
τάσεις τού παρόντος, οίτινες, κυρούμενοι υλι δημοσιευόμίενοι 
κατά τά ανωτέρω. ισχύουν μέχρι τέλους ’Απριλίου τόύ επομέ
νου τής συντάξεώς των· ημερολογιακού έτους.

13. Διά τούς έπί β·αθμψ 3ω εκπαιδευτικούς λειτουργούς 
Δ.Ε. καί Δί.Ε. έ χρόνος ό διανυθείς όν τώ στρατεάμιατι άπο 
τής «ιρκωμοσίας των μέχρι τής έγκαταστάσεώς των εις τα 
καθήκοντα των, ύ.ογίζεται ώς χρόνος διανυθείς ·εν; τόν 6α- 
ίαθμόν ον φέρουν.

Ν. 576/1977 
'Αρθρον 20.

Έκπαιδευτικαί Περιφέρεια/. — Προϊστάμενοι. ·
1. Ή χώρα διαιρείται εις δέκα οκτώ (181 Έκπαιδευτικάς 

Περιφέρειας Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως. 
Τά όρια έκάστης ’Εκπαιδευτικής Περ/φερείας. αί εις αυ
τήν ύπαγόμενα/ Σχολικοί ΔΙονάδες καί ή έδρα αύτής ορίζον
ται δι’ άποφάσεως τοΰ Τπουργού Έίθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων.

;· 2. Έκάστης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας προισταται Γε
νικός Έΰπ'.θεωρητής προερχόμενος εκ τών κλάδων 1 ή 2
ή 3.

3. Αί Εκπαιδευτικοί Περιφέρεια; δύναται να αύσάνωντα:. 
ή να μειώνται, άναλόγως τών έπερχομένων μεταβολών εις 
τόν αριθμόν τών σχολικών μονάδων καί τού προσωπικού αυ
τών, διά Π. Δ/των εκδιδομένων προτάσει τοΰ Τπουργού Ε
θνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

4. Τον Προϊστάμενον τής Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, 
έλλείποντα. άπόντα ή κωλυόμενου, άναπληροί ό αρχαιότερος 
τών εις την έδραν τής Περιφέρειας ύπηρετούντων εκπαιδευ
τικών τών άέά-ώδων 1 ή 2 ή 3.

’Αρθρον 21.
Γενικοί Επιθεωρηταί.

1. Συνιστώντα: είκοσι τρεις (23) θέσεις Γενικών Επιθεω
ρητών έπί μισθολογικφ κλιμακίω 10. προερχομένων έκ τών 
Κλάδων 1. 2, 3. 4. 5 καί 6. κατα·/εμόμενα: κατ’ ειδικότητας 
ώς ακολούθως:

«) Πολιτικοί ΔΓηχαν.κοί: δύο (2).
β) ΔΙηχανολόγο: ή ΔΙηχανολόγο: — Ηλεκτρολόγο: ή Ή

λεκτρού, όγοι ή Ναυπηγοί ΔΙηχαν.κο! ή Ηλεκτρολόγο: ΔΙηχα- 
νικοί ή ’Αγρονόμοι — Τοπογράφο: ΔΙηχανικοί επτά (7).

γ) ’Αρχιτέκτονες: μία (1).
>) Χηυ,ικο! ΔΙηχα/ικο! ή ΔΙετα/.λειολόγο:: μία (11.
ε' Φυσικοί Ραδιοηλεκτρο/.όγο: : μία (11. 

στ) Φυσικομαθηματικοί: δύο (2).
ζ) Φι/.ό/,ογο: ή Θεολόγο:: μία (1).
η) Κσθηγητα! Ξένων Γλωσσών: μία (1'.
θ) Οίκονοοολόνο: ή Πολιτικώ> Έπιστηυών ή Νομικοί: 

τέσσαρες (4).
ι) Γεωπόνοι ή Δασολόγοι: μία (1). 

ια) ’Ιατροί: αία (1). 
ι£) Ιναθηγηταί Φυσικής ’Αγωγής: μία (Π.
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2. 'Oso! Γενικοί- Επιθεώρησα! ?ey προισταντα: εκπαιδευ
τικής περιφέρειας. υπηρετούν παρά τοίς Έπόπτα-ις τών ’Ανώ
τερων Εκπαιδευτικών Περιφερειών. κατανεμόμενο: ;i; ταύ- 
τας. άναλόγως των υφισταμένων αναγκών, δ:"’ χτοφάσεων 
τοϋ Γπουργοϋ Εθνικής Π αιδειας και θρησκευμάτων.

3. Ό Προϊστπμενος Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Γενι
κός Έτιθεωρητής ασκεί διοίκησιν, έπιθεώρησιν. καθοδήγη- 
σιν -/.a: έλεγχον έφ όλων τών σχολικών μονάδων τής Πε
ριφέρειας του1, δήμοοίων καί ιδιωτικών, ώς καί έπί τον 
προσωπιχού αΰτών. ών διοικητικός καί πειθαρχικός προϊ
στάμενος.

4. Οί Γενικοί Έπιθεωρησαι. οί ΰπηρετοϋντες παρά τοϊς 
Έπέπταις τών Άνωτέρων Εκπαιδευτικών Περιφερειών, επι
θεωρούν. καθοδηγούν καί ελέγχουν τούς εκπαιδευτικούς τής 
ειδικότητάς των. Είόικώτερον οί Γενικοί Έπιθεωρηταί έπι- 
θεωροϋν, καθοδηγούν καί ελέγχουν α) οί προερχόμενο: έκ τον 
κλάδου I και τοός εκπαιδευτικούς τον κλάδου 7, αντιστοίχου 
ή συναφούς είδικότητος. ό) οι προερχόμενοι έκ τών κλάδων 2 
και 5 και τοός εκπαιδευτικούς τον κλάδου 8. αντιστοίχου ή 
συναφούς είδικότητος. και γ) οί προερχόμενοι έκ τής ειδικό- 
τητος αρχιτέκτονας και τοός εκπαιδευτικούς ειδικότητας κα
λών τεχ/ών.

5. Τα καθή/οντα και αί αρμοδιότητες^ τών Γενικών *Εττι- 
θεωρητών τών τοποθετούμενων ώς Προϊσταμένων τών ’Εκ
παιδευτικών Περιφερειών ή παρά τοίς Έπόπταις — Προ'ι- 
σταμενοις τών Άνωτέρων Εκπαιδευτικών Περιφερειών, ορί
ζοντα!: είδικώτερον διά Π. Δ/των, έκδιδομενων προτάσει τον 
Υπουργού ’Εθνικής Π αιτεί; - καί Θρησκευμάτων.

6. Εις Γενικόν Έπιθεωρ ,τήν προάγετα: κατ’ εκλογήν, 
μετά διετή ύπηρεσιαν έν τώ ίαθμψ καί μισθολογικώ κλιμα- 
κίω α) έκ τών κλάδων 1. 2, 3 καί 5 Διευθυντής Λυκείου έττί 
μ:σθολογΐ7.ω κλιμακιω 9 καί 6) έικ τών κλάδων 4 και: 6 
καθηγητής έπί μισθολογικώ κλιμακιω 9.
.. Τ'. Κατά τή; πρώτη·/ εφαρμογήν τοϋ παρόντος. ελλείψει 
Λκτοψη/φίων τυρός προαγωγή/ εις νέσε.ις Γενικών Επιθεωρητών 
τοϋ ατό στ&ιχεϊα θ. ι. ια καί ιδ τής παρ. 1 τοϋ παρόντος άρ
θρου ειδικοτήτων, α! κεναί θέσεις ϊάναται νά πληροϋντα: 
διά διορισμού εκπαιδευτικών τής Δημοσίας Τεχνικής καί 
Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως ή άλλων δημοσίων. υπαλ
λήλων, αντίστοιχου ειδικότατος καί ίαθμοϋ, κεκτημένων τά 
άπαιτουμενα τυπικά προσόντα καί δεκατενταετή ύπηοεσίαν. 
άτο κτήσεως πτυχίου Ανωτάτης Σχολής, εις τό Δημόσιον η 
ΝΠΔΔ καί τριετή διδακτικήν πλήρους άπασχελήσεως εις 
Τεχνικός ή Έπαγγ-ελματικάς Σχολάς.
. 8. Αύξομειουμένων τών ’Εκπαιδευτικών Περιφερειών κατά 
τά έν παραγρ. 3 τοϋ άθρου 20 οριζόμενα, αϋξομειοϋντο*. θ’/α
λογ ως καί αί θεσεις τών Γενικών ’Επιθεωρητών. ’Εν περι- 
πτωσε: εμφανισεως ύπεραριθμιας λόγω μειώσεως τών θέ- 
οκων, οί νεώτεροι τών Γενικών Επιθεωρητών θεωρούνται 
υπεράριθμοι καί καταλαμδανουν όγανικάς θέσεις άμα τή 
καθ’ οιονδηποτε τρόπον έξόδω εκ τής υπηρεσίας τών κατε- 
χόντων ταύτας. .·• · - · . * I '

'Αρθρν/ 3. ......
1. ’Επί διετίαν άπό τής ένάρξεως ισχύος τού Ν. 309/76 

εις κενάς θέσεις Λύκε:αρχών. 'Επιθεωρηττών Α' Δημοτικής 
Έκπαιδεύσεως. Γενικών ’Επιθεωρητών Μέσης Έκ.παιδευσεως 
κιαί Εποπτών Δηχοτικής καε Μέσης Έκπαβεόσεως πρσάγο'/-
ται σι εχοντες τα κατα τας κ-ειμενας οιαταπεις τυπικά και ου
σιαστικά προσόντα, πλήν τού άπαιτουμένου προς προαγωγήν ’ 
εις τοός ίαθμοός τούτους χρτ/ου υπηρεσίας εις τον ές ού ή 
προαγωγή ίαθμόν.

2. At κιατά τό πα,ρό·/ άρθρο·/ π,ροαγωγοί ένεργοΰνται κατ’ 
έκ/.ογη*/ τηρσυμένων τώ·/' διατάξεων τής παραγράφου 8 τοϋ 
άρθρου 62 τοϋ Ν. 300/1976. Κρίσις ν-ατ’ εκλογήν χωρεί, έφ’ 
Οσον εξ απάντων τών στοιχείων τοϋ φο/αέλου. περιλαμβανόμε
νων καί τών εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων τού κρινομέ- 
νου. προκύπτει ότι ουτμς έχει διακριθεί διά τό ήθος, τον χα

ρακτήρα. τήν επιστημονικήν καί παιδαγωγικήν κκττάρτισιν, 
τήν διδακτικήν καί διοικητικήν ικανότητα, τήν υπηρεσιακήν 
δραστηριότητα καί ευσυνειδησίαν καί τήν άφοσίωσιν εις τό κα
θήκον.

ΝΟΜΟΣ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 708
Περί ρυθμίσεως εκπαιδευτικών τινων θεμάτων. 

'Αρθ,ρον 3.
Π ροαγωγαί εποπτικού προσωπικού 
Δίεσης Γενικής Έκπαιδεύσεως.

1. Αΐ προαγωηαί εις τον ίαθμόν τοϋ Γενικού Έπιθεωρη- 
τού καί τού επόπτου Μέσης Γενικής ’Εκπαιδεύσεως, ένερ- 
γοτά/ται κατ’ εκλογήν, μετά σύγκρισιν τών κριναμένων. Προ
αγωγή 7jot’ εκλογήν χωρεί. ·έφ’ όσον έξ απάντων τών στοι- 
•/•ειων τοϋ φακέλου·, ίδια δέ τών εκθέσεων ούσιαστικών προτον-'* * / m * Λ » · · " rτω·/ του κρί'/οαενου της τελευταίας τριετίας, προκύπτει οτι ου- 
τος εχει διατ/ριθή. διά τό ήθος, τον χαρακτήρα, τή/ έπιστημο- 
νικήν καί '·πάί'δ,5?^3γί'5ίήν κατάρτισιν. τήν διδακτικήν καί διοι
κητικήν ίκιανότητα. τή/ υπηρεσιακήν δραστηριότητα καί ευ
συνειδησίαν καί τήν άφοσίωσιν εις τό καθήκον. Ή κατάταξις 
ε’»ς τους οικείους πίνακας· προακτέων δεν έξαρτάται έκ τής 
αρχαιότητας τών κρί'/ομένων εις τον κατεχόμενον θαθμ/όν.

2. Αί διατάξεις τής παργρ. 2 τοϋ άρθρου 3 τού Ν. 56// 
1977 «περί ρυθμίσεως θεμάτων ,άφαρώντων εις τήν Γενικήν 
έκπαίδευσιν» δεν εφαιρμόζονται έπΓ τών'διενεργουμένων κατα 
τάς διατάξεις τού παρόντος άρθρου προαγωγών.

3. Ή ισχύς τού παρόντος άρθρου άρχεται άπό τήν 1η/ 
Μαιου 1977.

•ΝΟΜΟΣ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 817
Περί ρυ-θμίσεως r/ίων εκπαιδευτικών καί έκ.κλησιαστικών 

θεμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ψηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άπεφασίσαμεν:

ΚΕΦΑΛΑίΙΟΝ Α'.
Ζητήματα Δημοτικής καί Μέσης Έκπαιδεύσεως.

Άρθρου 1.
Προαγωγα: εποπτικού προσωπικού Δημοτικής Έκπακδεύτεως.

1. Αί προαγωγα: εις τον ίαθμόν τού Έπιθεωρητοϋ ·Α και 
τού ’Επόπτου τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως. ένεργοϋντα. κατ' 
εκλογήν, μετά σύγκρισιν τών κρινομέ·/ων.

Προαγωγή κατ’ εκλογή/ χωρεί, έφ’ οσον έξ απα·/των τών 
στοιχείων τοΰ φχκέύνου. ιδία δέ τών έκ.θέτεων ούτιαστινών 
προσόντων τού κρίνομενού τής τελευταίας τριετίας, προκύπτει 
ότι ούτος εχει διακριθή διά τό ήθος, τόν χαρπκ.τήρα. τήν 
επιστημονικήν καί παιδαγωγικήν κατάρτισιν. τήν διδακτικήν 
καί διοικητικήν ικανότητα, τή/ υπηρεσιακήν δραστηριότητα, 
τή/ ευσυνειδησία/ καί τή/ 'άφοσίωσιν εις το καθήκον. Η 
κατάταξις εις τούς οικείους πίνακας προακτέων δεν έξαρ- 
τάτα: έκ τής αρχαιότητας τών κρινομενων εις τό·/ κατεχόμε- 
νον έαθμόν.

2. Κατά τάς ένεργουμένας συμφώ·/ως προς τάς διατάξεις
τοΰ παρόντος άρθρου προαγωγάς. σα/εκτιμάται ή κατοχή δι
δακτορικού διπλώματος. .

3. Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρθρου άρχεται άπό τής 1ης 
Δίαΐου 1978.

Ν. 1143/1981
Άρθρον 15.

Έπιθεωρηταί Ειδικών Σχολείων.
1. Τό άρθρο*/ 22 τοΰ Ν. 309/1976 «περί όργανώσεως καί 

διοικήσεως τής Γενικής Έκπαιδεύσεως» χ/τικα-θίστατα: ώς 
ακολούθως: r ,.

«Άρθρον 22.
1. Συνιστώνται τέσσαρες θέσεις Επιθεωρητών Ειδικών 

Σχολείων έξ ών τρεις Έτιθεωρητών Β' έπί μισθολογικώ 
κλιμακιω 9 καί μία Έπιθεωρητοϋ Α' έπί μισθολογικώ κλι- 
μακίω 10.



2. x. Ei? Έπιθεωρητάς B' Ειδικών Σχολείων έαί μισθολ.ο- 
γίκψ κλιμακίω 9 τοροάγονται, κατόπιν επιλογής δια διαγωνι
σμού, εκπαιδευτικοί λειτουργοί κεκτημένο: υπέρ 15·ετή δημοσίαν 
εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν έξ ής opιετή τουλάχιστον εις ειδι
κά σχολεία ή έτέρας μονάδας ειδικής άγωγής. τά ύπό τού 
άρθρου 15 τοΰ παρόντος οριζόμενα προσόντα καί διετή με
τεκπαίδευα ιν εις τ-ίςν ειδικήν αγωγήν παρά τώ Μαρασλείω 
Διδασκαλει'ψ Δ.Ε. ή πτυχίον παιδαγωγικών σπουδών Πγλ- 
πιστημίου της αλλοδαπής με έξειδίκιευσεν εις ττν ειδικήν 
αγωγήν, άποδεικνυομένην έκ των τίτλων σπουδών αυτών.

β) Τά άφορώντα εις την διεξαγωγήν τοΰ διαγωνισμού καί 
τήν έν γένει διαδικασίαν της επιλογής, δυναμένης να τερ'.- 
λαμβάνη καχ συνέντευξιν, ορίζοντα: διά Π.Δ. έκίιδομένουν 
τή προπάσει τοΰ Υπουργού Έθνιικής Π ατδείας χαί θρη
σκευμάτων. - ............. ·. . - .:

3. Εις ’Επιθεωρητήν Α' Ειδικών Σχολείων έπέ μισθούυογι- 
χφ χλιμαχίφ 10 προάγεται κατ’ εκλογήν Επιθεωρητής Β' 
Ειδικών Σχολείων έπι μιαθολογικώ κλιμακίω 9 μετά διετή 
υπηρεσίαν εις τον βα-ΰμον τούτον.

4. Κατά τά λοιπά εφαρμόζονται α! διατάξεις τής παρ. 3 
τοό άρθρου 19 καί τής παραγράφου 5 τοΰ άρθρου 20 τοΰ 
παρόντος».

2. Ό καταρτιβθεές κατόπιν_τού κατά τάς διατάξεις τοΰ 
Π .Δ. 819/1978 διεξαχθέντος διαγωνισμού τό έτος 1979 πί- 
ναξ έπιτυχόντων, έξακολ,ουθοί ισχύων διά την πλήρωσιν των 
συνιστωμένων υπό τοΰ παρόντος νόμου θέσεων ’Επιθεωρητών 
Β' Ειδικών Σχολείων, μέχρι συμπληρώσει»; τής ύπό τοΰ 
αυτοΰ Π.Δ. οριζομένης διετίας άπό τής δημοσιεύσει»; του.

’ , . t , <
. . .'■/ ■ · ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ · ·/ y ι-;

Γιά τήν επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση χαί τή 
οιοίκηση στη Γενική καί τήν Τεχνική - ’Επαγγελματική 
’Εκπαίδευση. · ....... ■_..>·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 1.
1. Εΐσάγεται ό θεσμός τοΰ Σχολικού Συμβούλου στή Γε

νική καί τή Μέση Τεχνική - 'Επαγγελματική ’Εκπαίδευση. 
Έργο τοΰ Σχολικού Συμβούλου είναι ή επιστημονική - παι
δαγωγική καθοδήγηση καί ή συμμετοχή στήν αξιολόγηση καί 
τήν επιμόρφωση τών εκπαιδευτικών, καθώς καί ή ενθάρρυν
ση ικάθε προσπάθειας γιά επιστημονική έρευνα -στό χώρο τής 
εκπαίδευσης.

2. Ειδικότερα ό Σχολικός Σύμβουλος:
■α) Συνεργάζεται με τό διίακτοκό προσωπικό τών 

λείων, γιά τό σχεδίασμά τής σχολικής εργασίας καί τήν 
τοιηση τής εκπαιδευτικής πολιτικής.

σχο-
jXo-

β) Αντιμετωπίζει προβλήματα διδακτικής καί αγωγής 
σε συνεργασία με τό διδακτικό προσωπικό τών σχολείων τής 
δικαιοδοσίας ταυ καί φροντίζει γιά τήν εισαγωγή καί έφαρ- 
μογη τών πορισμάτων τών σύγχρονων επιστημών τής αγω
γής στά σχολεία.

γ) Έτ 
τευθύνει 
ρίως με 
λ όντας ό

ισκέττεται τά σχολεία τής περιφέρειάς του 
:ό έργο τών εκπαιδευτικών μέ θεωρητικός 
ρακτικες υποδείξεις μεθόδων διδασκαλίας, 
ίδιος με τήν προσωπικότητα. τήν στείρα
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γνώσεις του στή βελτίωση τών συνθηκών μάθησης καί 
άγωγής. ■ ( ^ > y ( _ / λ :

δ) ’Οργανώνει σεμινάρια καί φροντίζει γιά τήν επιμόρφω
ση καί τήν ενίσχυση τής έρευνητικής προσπάθειας τών εκ
παιδευτικών. με όποιους τρόπους θεωρεί πρόσφορους στήν πε
ριφέρει ά του.

ε) Συνεργάζεται με τό διευθυντή, τό εκπαιδευτικό προ
σωπικό καί τά μαθητικό συμβούλιο γιά τήν αρτιότερη καί 
αποδοτικότερη οργάνωση τής λειτουργίας τοΰ σχολείου, τή 
δραστηριοποίηση τοΰ συλλόγου τών διδασκόντων, τήν εφαρμο
γή τοΰ κανονισμού τών μαθητικών κοινοτήτων καί γενικά γιά 
τήν αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που ανακύπτει.

στ) Μετέχει στή διαδικασία αξιολόγησης τοΰ διδακτικού 
προσωπικού καί κατά περίπτωση στά αρμόδια συλλογικά όρ
γανα.

ζ) Συνεργάζεται μέ τον προιστάμεΥΟ.,τήςΆ.ιεύθυνσης ή τού 
Γραφείου ’Εκπαίδευσης γιά κάθε θέμα που σχετίζεται με τή 
βελτίωση τής προσφερόμενης εκπαίδευσης.

η) Συνεργάζεται με τήν υπηρεσία σχολικής ύγ εινής, τό 
γραφείο φυσικής άγωγής, τους συλλόγους γονέων καί κηδε
μένων, καθώς καί με τά όργανα τή; τοπικής αυτοδιοίκησης 
γιά τήν αρτιότερη εκπλήρωση τής άποστολής του.

3. Τά καθήκοντα καί ο! αρμοδιότητες τών Σχολικών Συμ
βούλων καθώς καί ή διαδικασία αξιολόγησης τοΰ εκπαιδευ
τικού προσωπικού καθορίζονται λεπτομερέστερα μέ Π. Δια
τάγματα. πού έκδιίονται υστέρα άπό πρόταση τού 'Γπουργοϋ 
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2.
■ ' Διοίκηση.

1. Ή διοίκηση καί ό έλεγχος τών. σχολείων άσκεϊται άπό 
τούς προϊσταμένους τών Διευθύνσεων ή Γραφείων ’Εκπαίδευ
σης. Οί διευθύνσεις εκπαίδευσης έχουν έδρα τήν Πρωτεύου
σα τοΰ Νομοΰ ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος. Τά Γραφεία 
Εκπαίδευσης έδρεύουν είτε σε περιοχές τής Πρωτεύουσας 

τοΰ Νομού ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος, oxofe σέ άλλες 
πόλεις ή κωμοπόλεις αυτών.

2. Ό Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Γραφείου ’Εκπαίδευ
ση; ασκεί διοίκηση καί έλεγχο τών σχολείων τής πεοιφέρειάς 
του. Είναι διοικητικός καί πειθαρχικός προϊστάμενος τών εκ
παιδευτικών, δημόσιων καί ιδιωτικών, καθώς καί τών εκ
παιδευτικών καί διοικητικών υπαλλήλων, που υπηρετούν σε ή 
Διεύθυνση ή τό Γραφείο.

Γιά όσους υπηρετούν στή Διεύθυνση ή τό Γραφείο συντάσ
σει εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων.

3. Τά καθήκοντα καί οι αρμοδιότητες τών Προϊσταμέ
νων τών Διευθύνσεων καί τών Γραφείων ’Εκπαίδευσης, κα
θώς καί ό τρόπος άναπλήρωσής -τους ορίζονται λεπτομερέ
στερα μέ Π. Διατάγματα, πού έκδίδονται ύστερα άπό πρό
ταση τού 'Γπουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμά
των.

4. Τά Γραφεία Εκπαίδευσης ΰπάγοντ-α* στήν αντίστοιχη 
Διεύθυνση ’Εκπαίδευσης τού Νομού ή Νομαρχιακού Διαμερί
σματος. Ή Διεύθυνση ’Εκπαίδευσης υπάγεται στον Νομάρ
χη, τού οποίου εισηγητής είναι ό Προϊστάμενος αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠ ΑΙΔΕΓΣΗ 

Άφθρο 3.
Σχολικοί Σύμβουλοι.

1. Συνιστώντα: οί εξής θέσεις Σχολικών Συμβούλων μέ μι-'t;


