(Άνατύπωσις/
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΈπΆτοϋ σχεδίου Χόμου «—χρί Μειονοτικών Σχολείων της
Μουσουλμανικής Μειονότητος εις Δυτικήν Θράκην».
Πούς rijy Βουλήν τών Έ/2ήνω>·
L Μετά την εκπαιδευτικήν μεταρρύθμισιν, ή όποια
είσήχθη εις τον χώρον τής Γενικής Έκπαιδεύσεως μέ τόν
X. 309/76. -ερί όογανώσεως καί διοικήσεως τής Γενικής
Έκ”αιδεϋσεως, κατέστη αναγκαία ή θέσπισις ενός νέου
νομικού καθεστώτος, γιά τήν Μειονοτικήν Παιδεία στήν
Ελλάδα το όποιον, χωρίς νά απομακρύνεται άπό τό πνεύμα
καί τίε άσ/ές πού καθορίζονται άπό τις σχετικές διατάςεις.
διά τήν Μειονοτικήν Π αιδείαν, τής Συνθήκης τής Λωζάνης.
νά εναρμονίζεται με τις όιαταςεις του νέου μεταρρυθμιστι
κού Χόμου τής Γενικής Έκπαιδευσκν;.
2. Ή ανάγκη αύτη κατέστη πλέον επιτακτική έκ .τού
γεγονότος οτι αί σήμερον ΐσχύοΰσαι διατάξεις περί Μειονο
τικής Παιδείας στήν Ελλάδα κατέστησαν άναχρονιστικαί,
ώς παραπέμπουσαι διά τήν ρύθμισιν πολλών θεμάτων εις
διατάξεις τού προϊσχύσαντος Ν.Δ/τος 651/70, ό όποιος
ήδη κατηργήθη διά τού Ν. 309/76.
3. Τό νέον σχέδιον νόμου κινείται μέσα στά πλαίσια πού
καθορίζει τό Σύνταγμα, ή Συνθήκη τής Λωζάνης, ό μεταρρυθμιστικδς X. 309/76, 'με ιδιαιτέραν ύπογράμμισιν τής
αρχής τής διακρατικής άμοιβαιότητος έκ τής όποιας διαττ/έεται ή Συνθήκη τής Λωζάνης, ή όποια δεσμεύει αμοι
βαίους τάς δύο χώρας, ώς πρός τά Μειονοτικά θέματα.
Εΐδικώτερον έπί τών έπί μέρους άρθρων.
Άρθρον 1.
Διαγράφεται τό γενικώτερον συνταγματικόν καί νομικόν
πλαίσιον άπό τό όποιον διέπεται ή έκπαίδευσις τής Μου
σουλμανικής Μειονότητος, εντός τού όποιου κινούνται αί
εΐσαγόμενα: ρυθμίσεις.

τού πλαισίου τής γενικωτέρας εκπαιδευτικής νομοθεσίας
τής χώραί.
"Αρθρον 8.

-Ιθ-3ο

Μέ τό άρθρον τούτο διατηρούνται αί άρμοδιότητες τού
Κ.Ε.Μ.Ε.. παρέχεται έξουσιοδότησις διά τήν ρύθμισιν,
δΓ αποφάσεων, θεμάτων προκυπτόντων κατά τήν πρώτην
εφαρμογήν τού νόμου καί διαφυλάσσεται ή ισχύς τής ύφισταμένης σήμερον νομοθεσίας, διά τό μεταβατικόν στάδιον, μέχρις όλοκληρώσεως τής εφαρμογής τού νόμου διά
τής έκδόσεως τών προβλεπομένων αποφάσεων.
Έν 'Αθηναίε τή 2 Αύγούστου 197/
Ο! 'Υπουργοί
Κοιν. Υπηρεσιών
Ε4ν. Π αιδ. θϊησκευαάτων
Κ. ΣΤΕΦΑΧΟΠΟΤΑΟΣ
Γ. ΡΑΛΛΗΣ '
Έπωτοσικών
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί Μειονοτικών Σχολείων τής Μουσουλμανικής Μειονότη
τας εις Δ. Θράκην.
—

-

---------------------- Άρύρον. 4.- --------------------

-------

-Π—Τά τής έκπαιδεύσεως τής έν Δυτική Θράκη μουσουλ
μανικής μειονότητος, διέπονται: α) Ύπό τών διατάξεων τής
οιά τού άρ-Spου 1 τού Ν. Δ/τος τής 25 Αύγουστου 1923
κυρω&είσης Συτ/Φηκης περί Ειρήνης, Γα/ομ,ο)Λ·α;-λείσης έν
Λωζάνη, β) ύπό τού Νόμου 309/1976, «περί όογανώσεως καί
διοικήσεως τής Γενικής Έκπαιδεύσεως» καί γ) ύπό τού πα
ρόντος νόμου, έπιφυλασσόμενης έν πόση περιπτώσει τής άρχής τής διακρατικής άμοιβαιότητος.
2.
Οι έν τώ παρόντι όροι «μετανέτης», «μειονατοκός» «ιαέ
«μβίονατικσί» άναφεροντιαχ άποκλειστικώς &ΐς τήν έν Δυτική
Θράκη μουσουλμανικήν μειονότητα.

"Αρθρον 2.
Καθορίζεται ό σκοπός τού Μειονοτικού Σχολείου έν
άρμονία πρός τούς ύπό τής Γενικής Έκπαιδεύσεως έπιδιωκομέ-υους βασικούς σκοπούς καί τάς καθοριζομένας διά
τά εκπαιδευτικά προγράμματα τών δημοσίων σχολείων
άε/άε.
"Αρθρον 3.
Καθορίζεται ή έποπτεύουσα αρχή διά τά Μειονοτικά
’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα.
"Αρθρον 4.
Γίνεται γενική παραπομπή ώς πρός ώρισμένα θέματα
εις τάς διατάξεις περί ’Ιδιωτικής Γενικής Έκπαιδεύσεως
μέ πρόβλεψιν δΓ εΐδικωτέραν ρύθμισιν αύτών άπό τάς
θεσπιζομένας νέας διατάξεις, λόγω τής ιδιομορφίας τών
Μειονοτικών σχολείων.
"Αρθρον 5.
Καθορίζονται αί προϋποθέσεις καί ή διαδικασία χορηγήσεως άδειας ίδρύσεως καί λειτουργίας Μειονοτικού σχολείου,
ώς καί άρσεως αυτής.
Ρυθμίζεται τό θέμα τής έκπροσωπήσεως τού Μειονοτικού
σχολείου καί παρέχεται έξουσιοδότησις διά τον καθορισμόν
ισοτιμίας αύτού πρός τά δημόσια σχολεία.
"Αρθρον 6.
Καθορίζονται αί προϋποθέσεις καί ή διαδικασία άναδείςεως σχολικής εφορείας.
"Αρθρον 7.
Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις διά τήν ρύθμισιν θεμάτων
σχετιζομένων πρός τό διδακτικόν προσωπικόν καί τήν
εκπαιδευσιν τών μαθητών τών Μειονοτικών σχολείων, εντός

"Ap-Spov 2.
Σκοπός τού μειονοτικού σχολείου είναι ή έξασφάλισις τής
σωματικής, πνευματικής καί ή-ύικής άναπτύξεως καί προόδου
πών μα-ύητών συμφώνως πρός τούς βασικούς σκοπούς τής έν
Έλλάδι γενικής έκπαιδεύσεως και τάς εις τά προγράμματα
τών αντιστοίχων δημοσίων σχολείων τής Χώρας κα-5οριζομένας άρχάς.
"Ap-Sco; 3.
Τά μειονοτικά σχολεία τελούν ύπό τόν έλεγχον καί τή/
έποπτείαν τού 'Υπουργείου Έυνικής Παιδείας καί θρησκευ
μάτων.
Άρ-3ρον 4.
Διά τήν ίδρυσιν, λειτουργίαν, έπιίίεώρησιν καί έποπτείαν
τών μειονοτικών σχολείων δημοτικής έκπαιδεύσεως ισχύουν
άναλόγως αί περί ’Ιδιωτικής Γενικής Έκπαιδεύσεως κείμε
νοί έκάστοτε διατάξεις, επιφυλασσόμενων τών διατάξεων τού
παρόντος νόμου.
"Ap-Spcv 5.
1.
α) Διά τήν ίδρυσιν μειονοτικών σχολείων υποβάλλεται
εις τον οΐκείον Επιθεωρητήν μειονοτικών σχολείων αίτησις
υπογεγραμμένη ύπό γ&νέων ή κηδεμόνων, άπολαυόντων τών
αστικών καί πολιτικών δικαιωμάτων τού Έλληνος πολίτου
καί μονίμων κατοίκων τής πόλεως, κωμοπόλεως, χωρίου, συν
οικισμού ή συνοικίας τής τοπικής περιφέρειας διά τήν όποιαν
ζητείται ή ίδρυσις τού σχολείου.
β) Ό άρι-ύμός τών «Ενάντιων νοαΔορίζειται έκάστοτε ύπο
τοΰ οικείου Νομάρχου λομβανομένων ύχ’ όψ’-ν τής τ</πο-3εσίας,
τού άρι-3μού τών κατοίκων τών ενδιαφερομένων διά τήν ίδρυσιν τοΰ σχολείου καί τής άρχής τής διακρατικής άμοιβοπότη"ος.

^

γ) Ό Έπε&εωρητής διιαβιβάζει
χειον Νομάρχην μετά είσηγησεως αώτου.
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acτησ*.ν εις τα/· οί-

