
Στο σχέόι: νόμου «Κύρωση της προσχώρησης της Ελλά:2ς 
or?ο καταστατικό tvj Εόρωπαϊκού σχολείου».

Προς τη Βουλή χων Ελλήνων

Με την ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοί/ότη - 
τες δημιουργείτε·, θέμα συμμετοχής της χώρας μας στο 
θεσμό των Ευρωπαϊκών Σχολείων, τα οποία λειτουργούν
ήδη από το 1957.

Τα σχολεία αυτά ανήκουν στην Κοινότητα και είναι ισο- 
τιαα με τα σχολεία της επίσημης Εκπαίδευσης κάθε κρά
τους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τα Ευρωπαϊκά σχολεία ιδρύθηκαν με σκοπό να καλύ- 
ψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κύριο λόγο των παι
διών των υπαλλήλων που εργάζονται στις Ευρωπαϊκές Κοι
νότητες κιαι .κατά δεύτερο λόγο των καϊσιών των υπαλλήλων 
tow αίΒελωωατ ιτιών αποστολών και άλλων εργαζομένων ττη 
χώρα αυτή. Σήμερα λειτουργούν 9 Ευρωπαϊκά Σχολεία όχι 
μόνο στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, αλλά -και σε άλ
λα Κράτη μέλη, όττοο υπάρχουν υχηρεσώς τον/ Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

Τα σχολεία αυτά λειτουργούν κάτω από την Εποπτεια 
Ανώτατου Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από τους Υ
πουργούς Παιδείας ή Πολιτισμού των συμβαλλόμενων Κρα
τών. 0 έλεγχος των σχολείων γίνεται από τα Συμβούλια 
Επιθεώρησης και η διοίκηση τους από το Συμβούλιο Δι
οίκησης και το Α/'.τή τους.

Όπως προβλέπεται από το Καταστατικό του Ευρωπαϊ
κού Σχολείου, κάθε Κυβέρνηση Κράτους μέλους της Ε. 
Ο.Κ. που δεν έχει υπογράψει το. Καταστατικό, μπορεί να 
προσχωρήσει σ’ αυτό, έπειτα από υποβολή σχετικής αίτη
σης στην Κυβέρνηση του Λουξεμβούργου.

Η προσχώρηση ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου που ακολου
θεί μετά από την κατάθεση της αίτησης αφού προηγού
μενα- δοθεί η. ομόφωνη έγκριση των Κρατών - μελών.

Η χώρα μας έχει ολοκληρώσει την απαραίτητη διαδι
κασία για. την προσχώρηση- στο Καταστατικό του Ευρω
παϊκού Σχολείου·, από την πλευρά της διεθνούς έννομης τά
ξης. Την 28.11.79 υπέβαλε τη σχετική αίτηση η οποία 
εγκρίθηκε από τα Κράτη μέλη τη 19.8.80.

Η παραπάνω διαδικασία συντομεύτηκε επειδή το Α
νώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων θεώρησε α
ναγκαία τη λειτουργία Ελληνικού Τμήματος των Ευρω
παϊκών Σχολείων Βρυξελλών και Λουξεμβούργου από 1. 
9.80. Για το σκοπό αυτό Έλληνες εκπρόσωποι συμμετεί
χαν ως παρατηρητές σε συσκέψεις του Ανώτατου Συμ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ βουλίου και των Συμβουλίων Επιθεώρησης κατά το έτος 
αυτό.

Το παρόν σχέδιο νόμου ακύοωση της ποοσχώρησης 
της Ελλαδας στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Σχολείου» 
ολοκληρώνει την ποοσχώρηση της χώρας μας από πλευράς 
της εσωτερικής έννομης τάξης.

Όσον αφορά την κύρωση είναι αναγκαία η ψήφιση νό
μου. όπως προβλέπεται από το άρθρο 36 παράγραφος 2 
και 4 του Συντάγματος για τη- συμμετοχή της χώρας 
μας σε διεθνή Οργανισμό.

Θέματα σχετικά με τη φοίτηση και την υπηρεσιακή 
χ,αταστχστ; του Ξκττχιόευτικου ττροσωτκκού μ,ττορούν να 
ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται 
με πρόταση του 1 πουργού Παιδείας, εφόσον δεν καλύ
πτονται απο τις όιχταςεις της κείμενης ελληνικής εκπαι
δευτικής νομοθεσίας, για την εκπαίδευση Ελληνοπαΐδων εξω
τερικού.
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Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η συμφωνία μεταξύ 

Ελλάδας και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας που έγινε με την από 28 Νοεμβρίου 1979 αί
τηση προσχώρησης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό σχολείο 
και την από 19 Αυγούστου 1980 ομόφωνη αποδοχή της 
σπώ τα κράτη μέλη χα: αναρέρεται στη συμμετοχή της Ελ
λαδας στο Ευρωπαϊκέ σχολείο οαζι την αποδοχή του κατα
στατικού τ*χ>, του πσκτσφτήματοις γοα τον κανονισμό του βυρω- 
ταΐχοό Ο7πολατηρίαυ μέσης βσπαίίιευσης. τοε, πρωτοκόλλου γνχ 
την ίδρυση ευρωπαϊκών σχολείων και του πσόσόετου σ’ αυτό 
ιπςωτακολλου ως και η ατό 11 Απριλίου 1984 συμαωνία τρο- 
τσποίησης του παραρτήματος ταυ κανονισμού του ευρωπαϊκού 
•σπολσττριαο και το πρωτόκολλο προσωρινής εφαρμογής της, 
Τα κείμενα των οποίων στη γαλλική γλώσσα και σε ελλη- 
νηοη μετάφραση einac τα «κάλοοόα:


