
II—'. τού τ/ζλν,-ί τυθμί/σεωο ‘Ιζχχζοι·/ άφορών-
των το no ο-ωστικον τη: i ενικής \.ν.~κι/δευ/σεως».

/Λως Κ/ΐ' lior/.ijr u~ir A/././^rwr
ΊΙκ τη: ευκομογή: τού X. ->*' Γ*,6 όργχνωσεως

καί •ν.ν.κή'σεως τηο Γενική: Έκττα·.όεύάσεως» άνέκυύζν άου- 
νχυιία'. τν/ές περί τήν άντιμετώττ'.'σιν ώρι/τμένων ζητημάτων. 
—ρό: υ.ζπ'.ί των όστνίων είτ άγεται ττρός ύήφ·.<7·.·/ τό παρόν 
Σχέόιν/ Νόμου.

Ιύ’.όικώπεον/ εκ τη: έντάΐεω: των ,ν.όζ/τκάλων καί Κα- 
0·η··ητώ·ν κατ' έτ ατμονήν τοϋ άρθρου ,2 τοΰ Ν. 306 IV, ΐι 
οά<τε·. τοΰ ‘Τυνο/.'.κοΰ χρονου υπητεπιας. συνυπολογι,ομενης 
καί π7; — εουεττεετίζε των εκπαιόευτικων. επροστοστο'.ηθη 
ή άο/αιότη: αυτών είε τρόπον ωττε —αλχ’.οί όιόάσκαλο'. 
καί καθηγη τζί κζτεττ/,τζν νεωτερο·. εν τή εκπαιοευτε’. 
ζ/,λ.ων /συναόέ/.φων των. οι όποιοι ε'./ον προϋπηρεσίαν κζ·. 
έκτο: τής ΐ;·παι/δεύτεως.

ΙΙρός ζρο'.ν τοϋ άτοπου τούτου προβλέπεται εις τζ άρθρα 
I κζί 2 τοϋ τχεόίου ό προσδιορισμός τής άρχαιότητο: διδα
σκάλων καί καθηγητών ε·.ς τον κατεχομενον υφ έκαστου 
βαθμόν εκ τής σειράς διορισμού εις θέσιν μονίμου εκπαι
δευτικού. Οίκοθε·/ νοείται ότι τυχόν άναγ/ωρισθείσα — ρο- 

“ΰπηρεσίάΓθά συνυπολογίζεται δία την χορήγησιν έπιόοματων 
—ολυετίας κζί τριετιών.

’ Ιόν ούει τοϋ ζνακύμαντος θέματος ανακαθορισμού τής 
άρχαιότητο: ζί πτοαγωγαί τώ>ν διδασκάλων δεν διενερ- 
γήθησαν εΐσετι καί προ: τοϋτο προβλέπεται εν άρΟρω I ή 
αναδρομική ισχύς των διενεργηθησομένο/ν προαγωγών από 
Iης ‘Οκτωβρίου Ι!*76. μετ' αναδρομικής άπολήύεως δια- 
'ροράς αποδοχών. άφ’ ή: το βραδύτερο·/ Hi διενηργοϋντο 
μετά τήν εφαρμογήν τοϋ Ν". 3ι)!Ι/ 11·7(5. Ώσχύτου: εις τλ,ν 
παράγραφον .1) τοϋ αΰτοϋ άρθρου 1 προβλέπεται ή δυνχτότης 
τής παροχής τοϋ μισθοϋ τοϋ 3ου βαθμού εις τούς διδασκάλους 
από 1.1.1977 καί ούχί άπό τής συντάξεως των πινάκων 
προακτέων, ή οποία θά βραδύ νη κατ’ άνάγκην μέχρι τής 
ψηφίσεως κζί εφαρμογή: τοϋ Σχεδίου Νόμου.

Διά τοϋ άρθρου 2 ορίζεται ότι ό ανακαθορισμός τής σειράς 
αρχαιότατος των Καθηγητών εις τούς κατεχομένους βαθμούς 
θά γίνη μετά τήν λήςιν τής ισχύος των καταρτισθέντων καί 
καταρτιζομέν<ον νϋν πινάκων προακτέων, δεδομένου ότι 
εν τώ μεταξύ διενεργήθησαν προαγωγαί εις τούς βαθμούς 
τοΰ Γυμνασιάρχου καί Λυκειάρχου καί μέχρι ύηφίσεως 
νόμου θά έχουν διενεργηθή καί εις τούς λοιπούς βαθμούς.

Και ενταύθα προβ/.έπεται άναδρομικότη: τών προαγωγών 
μετ’ άπολήφ-ω: διαγόρας αποδοχών εις τούς βαθμούς τοΰ 
11 ρωτοβαθμίου Καθηγητοΰ καί I ίοηθοΰ Γυμνασιάρχου άπό 
1. 10.1 ί *7ΐ>. δοθέντος ότι αί προαγωγζί αύται καθυστέρησαν 
μέχρις άντιμετωπίσεως τοϋ άνακύμαντος θέματος άνακα- 
θορισμοϋ τής άρχαιότητο:.

Διά τοϋ άρθρου ί επιδιώκεται ή άρσις τής αδυναμίας 
π/.ηρώσεως τών κενουμένων θέσεων Λυκειαρχών καί Επο
πτικού προσωπικού Μέσης καί Δημοτικής Έκπαιδεύσεως. 
δοθέντος ότι ύπό τοΰ Ν. oOi.l Γ.·76 προβ/.έπεται προαγωγή 
εις τάς θέσεις ταύταε επί τή συμπληρώσει διετίας τοΰ/.ά- 
χιστον εις τον κατεχομενον βαθμόν, ούδείς όμως τών εκ
παιδευτικών δύναται νά προαχθή προ τή; συμπληρώσει·/: 
τής διετίας άπό τής εφαρμογής τοϋ Ν. 31111 Ι!·7(5 ε/ϋ.είμει 
τοΰ άπαιτουμένου χρόνου, είε ον δΓ αύτοϋ ενετάγη ή βάσει 
τούτου προ άχθη επί μεγίστη ζημία τής έκπαιδεύσεως. ή 
οποία θά στερηθή άλλως επί μακρόν χρόνον τοΰ άναγκαι- 
οΰντος εποπτικού προσωπικού.

Διά τών νόμων 3<·;ι καί Ί!6 τοΰ 11*7*» παρεσχέθη ή 
δυνατότης διαγραφής ύπηρεσιακϊϋν εκθέσεων εκπαιδευ
τικών. συνταχθεισών κατά τήν διάρκειαν τής έπταετίας 
καί μή άντζποκρινομένων πρός τήν επίδοσιν καί τό ήθος 
πο/./.ών εκπαιδευτικών.

' Η διαγραφή αυτή είχεν ώς τ,νέπειαν τήν μεταβολήν 
τών στοιχείων κρίσεως τών Ίύκπαιδευτικ.ών καί εδημιούρ- 
γησεν τήν ύποχρέωσιν άποκατζστάσεως εκατόν περίπου 
καθηγ/τών διά τήε άναδεουικήε πεοανωτήε των εις τον

Kill! i-!ITIKI! ΓΚηΚΣΙΣ
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ίαθυ,ν. τού I υμνασιζρχου. δεδομένου .τι οι πίνχκεε προ 
ζκτέ<·,ν Γυμνασίαρχων κατηρτισθησαν και είετελέσθησα 
προ τήε εςετζσεωε ,πό τοϋ υπηρεσιακού συμβουλίου τώ 
ζίτησε/.ν διαγραεεήε έκθέσεο,ο.

I ό Νομικόν Συμβούλιο ν τού Κράτουε. προε τό όποιο 
διετυπωθη σχετικόν ερώτημα, διεπίστωσε τήν άνά'-κη 
διενεργειζς άποκζταστατικής πράίεωε πεοαγωγής τών εκ 
παιδευτ κ'-,ν τών ύποίΐνν διεγράφησαν αί εκθέσεις. Διά το 
άρθρου ί τού τ/εδίου ρυθμίζεται τό θέυα τούτο κατ' 
τρόπον ικανοποιοϋντα τουε δικαιωθένταε καί μή δημιουε 
γοΰντα άν/·>μχλίαν εις τήν /.ειτουργίαν τ<ϋν σχο/.είων.

I ε/.οε τό ζρθρον ·> τού σχεδίου περι}.α·α:ά ::·. ττν ά·. 
καίαν διάτζειν περί τής ;· άρςεω: ε-εα;μο*'ής ···.* . ,
φισιν Νόμου.

Ιτν \θ γ.αις τή S 'θεβεουι· :ίου· ίθ77 
Ό Υπουργός

Ί·.υντκ7ε Πα'δείαε καί Hr/σκευυιάτ. .ν 
ΓΪΙί'ΓΠοΣ ΓΛλ/μΙΣ

_____ __ ΣΜΚΔΙυΧ Ν'ό.ΜϋΥ
Περί εούμίτεως λεμάτων άρεροόντω-/ εις τό 11 ροεωπιζ.όν 

τή; Γενική; Έκπαιίεύτει.,;.

-- "A pip ον 1.
1. Ή σειρά άρχαιότητο; εϊ; τόν ςα-ύμόν καί τό μισνολο- 

γικον κλιμάκιο·/ τών κατά τό άρΰρον 72 τοϋ Ν". 300/1076 
«περί όργανωσεω; κα: ειοικήαεω; τή; Γενικής Έκπαιοεύ- 
σεω;.ι, εν τ αγόντων λειτουργών τή; Δημοσίας Δημοτική; Εκ- 
παισεύσεω; καί IIροσχολικής Αγωγής προσδιορίζεται εκ τή; 
σειρά; διορισμού εϊ; ύέσιν μονίμου έκπαισευτικού τή; Δημο
σίας Εκπαιδεύσεως, τής προκυπτούση; εκ τού οΐκ.ειου ούλλου 
τή; Ερημερίίο; τή; Κυόερνήσεω;. Εϊ; περίπτωσιν έπανα- 
οιορισμού λαμεά/ετα: ύπ’ ούιν ό αρχικός σιορισμό; μετ άσαί- 
ρεσιν τού μεσολαόήσαντο; χρονικού διαστήματος άπό τή; άπο- 
χωρήσεω; εκ τή; ύπηρεσία; μέχρι τού δευτέρου διορισμού.

2. Αι μετά τον /.ατά τήν προηγούμενη·/ παράγραφον προσ
διορισμόν τής σειρά; άρχαιό ιηπος ενεργούμεναι τό πρώτον 
προαγωγαί ανατρέχουν εις τή·/ 1 ην Οκτώ ορίου 197 6 μετά 
δικαιώματος άπολήύεως διαφοράς τών αποδοχών.

3. 11 κατά τό άρνρον 21 τού X. 134. 1976 «περί συμπλη
ρώσεως ζέσεων και ρυάμισεω; ΰεμασων άφ ορών των εις σην 
κασάστασιν σών δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν’. 11. 
Λ.Δ.» παροχή σού υ.ισύοϋ σοϋ 3ου όα-ζμού εις τους εκπαιδευτι
κού; λειτουργού; σή; Δημοτικής Εκπαιδεύσεως άνατρεχε: 
άπό Ιης Ιανουάριου 1977. έ; ίσον δΓ οίονδήποτε λόγον δεν 
συνταχνούν εγκαίρως οί κατά τό άρνρον 62 τοΰ X. 309 76 
πίνακες πσοακτέων.

’ Αρ-ύρον 2.
1. Η σειρά άρχαιόττ,τος εκπαιδευτικών λειτουργών ΝΙεσης 

Έκπαιδεύσεως εις τούς ία-ζμοός Κανηγητοϋ. Πρωτοόανμίου 
Κανηγητού καί Βοη-άοϋ Γυμνασιάρχου <ϋς καί τών προαχνέν- 
των εΐ; τόν όανμόν τοϋ Γυμνασιάρχου μετά τήν έοαρμογήν 
τού X'. 309 1976. προσδιορίζεται εκ τής σειράς διοριπαού εις 
νέσιν μονίμου έκπαιδευτικού τής Δημοσία; Εκπαιδεύσεως, 
τή; προκυπτούση; εκ τού οικείου Φύλλου τή; Ε-ρημερίδο; τή; 
Κυόερνήσεω;. Ό προσδιορισμό; τή; άρχαιότητο; τούτων γε- 
νήσεται άαα τή λήςε: τής ισχύος τών υφιστάμενων κατά τήν 
εναρςιν ισχύος τού παρόντος πινάκων προακτέων εις τούς 
σανμοϋς τούτους. Τό δεύτερον εδάφιο;/ τής παραγράφου 1 τού 
άρνρου 1 τού παρόντος εφαρμόζεται και έν προκειμένω.

2. ΙΙροαγωγαί έκπαιδευτικών λειτουργ-ών Μέσης "Εν.παι- 
δεύσεως εις τούς όα-ζμού; Πρωτοτα-ζμίου Καύηγ'ητού επί 
Μ.Κ. ό καί Βοηνού Γυμνασιάρχου επί Μ.Κ. 7 ένεργη-άεϊσα: 
έκ πινάκων προακτέων, καταρτισυέντων τό πρώτον μετά τήν 
ίτχόν τού Χόμου 309'1976 λογίζονται γενόμενα: ά/αδρομι- 
κώς άπό Ιης Όκτωόρίου 1970, μετά δικαιώματος άπο λ ή-


