ΕΙΣΙΤΓΗΤΙΚΙΙ

ΠΚΟΕΣΙΣ

:',ν 'z/zo'.'yj /όμυυ ι«περί κυοωσεωσ τή; αιίο 3.12. Γ·*,0
ιτοαοεω; τοϋ 11 ευέόονυ τη; Δημοκρατία; «ιτεοί τσροσλήοϊω: προσθέτουν εκπαιδευτικών Μέση; ’ Εκπαιόεύσεου;
επι σχεσει εργασία;· ΐδ'.ωτικοϋ δικαίου».
77οός / ή>· Bor/.Ιιΐ· u~jr Έ/./.ijrojr
Διά τη; άπό 3.12.1976 11 ραΐζω; τοϋ 11 ροέόρου τη; Δημο
κρατία;. έκόοθείση; κατ’ εφαρμογήν τοϋ άρθρου 44 παρ. I
τοϋ Συντάγματος καί όημοσιευθείση; εί; τό ΰττ’άριθμ.
32ο Ψ ΕΚ τη; 3.12.1376 (Τεϋ/ο; Λ ) άντιμετουστίσθη ή έΐαιρετικώο επείγουσα καί απρόβλεπτο; ανάγκη, ή οποία εδημιουργήθη έκ τη; οη/.ώσεω; τη; Ομοσπονδία; λειτουργών
Μέση; ’Εκπαιδεύσει»;. ότι οί μόνιμοι Καθηγηταί θά άπόσχουν
έκ τή; άναληφθείση; ΰπ’ αυτών ΰπερωριακη; διδασκαλία;
εΐ; τα Γυμνάσια καί τά Λύκεια.
Ή διακοπή τή; ΰπερωριακη; διδασκαλία;, μεσοϋντο; τοϋ
διδακτικοϋ ετου;. θά επέφερεν, ώ; είναι φυσικόν, αρρυθμίαν
εί; την λειτουργίαν τών σχολείων. Προ; αποτροπήν ταύτη; ή
Κυβέρνησι; ή'/Οη εΐ; την άπόφασιν νά εΐσηγηΟη εϊ; τον ΙΙρόεδρον τή; Δημοκρατία; τήν εκδοσιν ΙΙράοεω; νομουετικοϋ πε
ριεχομένου. διά. πή; όποια; παρέχεται ή ευχέρεια προσλήφεω;
αδιόριστων εκπαιδευτικών έπί σχέσει εργασία; ίδιωτικοϋ δί
καιου πρό; κάλυψιν τών ωρών διδασκαλία; μονίμων ΚαΟηγητών άποσχόντων έκ-τή; ΰπερωριακη; διδασκαλία;. διά"νά
καταστή δυνατή ή άδιατάρακτο; συνέχισι; πή; λειτουργία;
τών σχολείων.
Η ώ; άνω απρόβλεπτο; ανάγκη δεν ήδύνατο νά άντιμετωπισΟή, διά τοϋ διορισμού νέων καθηγητών. δοΟέντο; ότι οί
διοριζ μενοι τοποθετοϋ'/ται κατά νόμον έκτο; τών νομών
’Αττική; καί Θεσσαλονίκη;, ενώ τά σχολεία τών περιοχών
τούτων παρουσιάζουν τά; περισσοτέρα; ελλείψει;, αί όποϊαι
δεν είναι δυνατόν νά άντιμετωπισθοϋν εΐ μή μόνον διά μετα
θέσεων εκπαιδευτικών, δυναμένων νά πραγματοποιηθούν
κατά τά; θερινά; διακοπά;. Πέραν τούτου διά τήν άνάληψιν
υπηρεσία; υπό τώνδιοριζομένων μονίμων εκπαιδευτικών άπαιτεϊταχ παρέλευσι; ίκαΐ/οϋ χρόνου, ένώ οί πρόσύετοι έ/παιίε.τικο: προσελήρ ύησην άμεσω; υπό τών ενικών Ε.π:-5>εο>ρητών καί άνέλαεον υπηρεσίαν αύύημερόν.
Δημειοϋται ότι εΐ; πολλά; περιπτώσεις ώ; άλλως τε προεβλεπετο οί μόνιμοι καθηγηταί δεν άπέσχον έκπή; ΰπερωριακη;
διδασκαλίας καί οΰτω δεν έγένετο χρήσι; τοϋ μέτρου πή;
προσ/.ηφεω; προσθέτων εκπαιδευτικών εί; όλα τά σχολεία.
Διά τοϋ υποβαλλομένου σχεδίου νόμου προβλέπεται ή νο
μοθετική κυρωσις τή; ώς άνω έκδοθείση; πράόεω; νομοθεπεριεχομένου και ή ισχύ; ταύτη;
παύττης άρ’ ή; έδημοσιευύη
την Ιυτημεειδα τή; Κυ2εονήσεω;.
Εν ΛΟήναι; τή 11 ’Ιανουάριου 13//
Ο 1 πουργο; Εθνική; Παιδεία; καί Θοησκευιιάτων
Γ. ΡΛΛΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΧ ΧΌΜΟΤ
Πεσ: κυρ ώ σε ως τή: άπό 3.12.1976 πράζεως τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατία; «περί προσλήψεω; πρπσύέτων εκπαισευτικών ύΐεση; Εκπαιδευσεω; έπ: σχέσει εργασία; ιδιω
τικού δικαίου».
Λούρον πρώτον.
Κυρίντα: και ισχύει άρ ή; εδη·χοσ:εύύη εί; τήν Εσηοιεοίδα τή; Κυόερνήσεω; ,ΦΕΚ 323 3.12.1976 τ. Α'ι η νομο•υετικοϋ περιεχομένου πράα:; τού Προέδρου τή; Δημοκρα.:α; «πτερ: προσλήψεω; προσύετων εκπαιδευτικών Μέση; Εκπαιοευσεω; επ: σχεσει εργασία; ιδιωτικού δικαίου», έκ.οούει,σα κατ εραρμογή/ του αρύρου 44 παρ. 1 τού Συκτάγματο;,
λογω συν-ρσχουση; εκτάκτου περιπτώσεω; εζαιρετικώς έπειγουσης και άπροόλεπτου ά-/άγκη;, τή; όποια; τό περιεχόμενο·/
έχε: οΰτω:

ΠΓΛΖΙΙ

C.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΓ II EPIEXOMENOV
IIεοι πε οσλήψεως ποοσύετων εκπαιδευτικών Μέση; Εκταιεευσεως επ: σχεσει εργασία; ιοιωτικου οικαιου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εχοντες ύπ' όψε::
11 Τό άρ-ΰρον 44', παρ. 1„ τοϋ Συντάγματος.
2 Γην άνακύψασαν έκτακτον καί έζαιοετικώς επείγουσα·/
και ολως άπροόλεπτον ανάγκην καλύψεως τών προσσάτων με
γάλων κενών εΐ; τά; ώρα; διδασκαλίας τών σχολείων Μέσης
Εκπαισευσεω; τή; Χωρά;, λογω τή; μεσοϋντο; τοϋ σχολι
κού ετου; αιφνίδιας αποχή; τών εκπαιδευτικών λειτουργών
Μέση; Εκπαιόεύσεω; άπο τή; ύπερωριακήε
διδασκαλίας,
προτάσε: τοϋ Υπουργικού ΣυμόοΓ/.ίου, αποφασίζομε·/:
"Λρνρον 1.
'1. ΕΪ; περιπτώσεις, κατά τά; όποια; αί ώρα: διδασκαλίας
εί; τά υπό τού X. 303/1976 «περί οργανώσει» ς καί διοική
σει·/; τής Γενική; Εκπαιόεύσεως» διεπόμενα σχολεία Μέση;
. Εκπαιδευσεω; δεν καλύπτονται ύπό τού τακτικού διδακτικού
προσωπικού, επιτρέπεται όπω; διά πράεεω; τού Γενικού Έπιύεωρητού Μέση; Εκπαιδευσεω;. Προϊσταμένου Έκπαιδευτι“κή; Π "ερΤρ'ερείας η- τού''νομίμου άύτόΰ αναπληρώτού, μή δη
μοσιευόμενη; εις τήν Έρημε:ίδα τή; Κυόερνήσεω;. προσλαμ
βάνονται ώ; πρόσΰετο: εκπαιδευτικοί έπί σχέσει εργασίας ιδιω
τικού δικαίου οι κεκτημένοι τά δΓ έκαστον κλάδο·/ απαιτούμε- ,
να προσόντα καί ύποβαλέντες αιτησιν διορισμού εϊς ΰέσιν μο
νίμου εκπαιδευτικού.
2. Η κατά τάς διατάσεις τή: προηγούμενης παραγράφου
πρόσληψις είναι δυνατή έρ όσον αί ακάλυπτο: ώρα: διδασκα
λίας εις τό αυτό σχολείο·/ ή καί εϊς έτερον τής αυτής πόλεως ή γεωγραφικής περιοχής ανέρχονται κατ’ ειδικότητα εϊς
είκοσι (.26,! τουλάχιστον έόδΰμαίιαίως.
3. Ο: οΰτω προσλαμβανόμενο: άσν.ούν τά αυτά καύήκοντα
προς τούς μονίμους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Μέσης Εκπαιδεύσεως καί δεν άπολύοντα: πρό τής λήΞεως τού διδακτικού
έτους, λαμόάνουν δέ τάς κατά τή/ παράγραρον 3 τού άρύρου
48 τού X. 309/i 976 άποόοχάς καί επιδόματα εορτών καί
άδεια;.
4. Κατά τά λοιπά έρ αρμόζονται καί επί τών οΰτω προσλαμ
βανόμενων προσύέτων εκπαιδευτικών αί περί τών αναπληρω
τών ϊσχύουσαι έκάστοτε διατάζει;.
''Λούρον 2.
Ή ισχύς τής παρούσης άρχετα: άπό τής δημοσιεύσεώς της
εϊς τήν Έρημε:ίδα τής Κυβερνήσει/) ς.
Εν Ανήναις τή 3 Λεκεμίρίου 19/6
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
Τό Τπουονικόν Συ-χόούλιον
Ό Πρωύυπουργό;
ΚΩΧΣΤΛΧΤΙΧΟΣ ΚΑΡΛΜΑΧΛΗΣ
Τά Μέλη
ΠΑΧΑΓ.
ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ. ΓΕΩΙ'Γ. ΡΛΛΛΗΣ.
ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣ10Σ. ΕΓΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣ1ΤΣΑΣ.
ΚΩΧΣΤ. ΣΤΕΦΑΧΑΚΗΣ. ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΓ.
ΙΩΑΧ. ΜΠ0ΓΤΟΣ. 17.ΩΧΣΤ. ΤΡΓΠΑΝΗΣ. ΚΩΧΣΤ.
ΚΟΧΟΦΑΓΟΣ. ΙΩΑΧ. ΒΑΡΒΓΓΣΙΩΤΗΣ. ΚΩΧΣΤ.
ΛΑΣΚΑΡΗΣ. ΚΩΧΣΤ. ΣΤΕΦΑΧΟΙ70ΓΛ0Σ. ΧΡίΣΤ.
ΣΤΡΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ.
“Λούρον δεύτερον.
Ή ισχύς τού παρόντος νόμου άρχεται άπό τής 3ης Δεκεμίρίου I97G.
Έν Αύήναις τή 11 Ιανουάριου 1977
Ό Τπουογός Έύν. Παιδείας καί θσηοκ.ευμάπων
Γ. Ρ-ΜΜΥΗΣ

