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Έ—I τού σχεδίου Χόαου «περί ρυθμίσεως θεμάτων τ'.νών

τοΰ Διδακτικού καί·’Εποπτικού 11 ροσωπικοϋ των Μειο
νοτικών Σχολείων καί τής Ειδικής 11 χιδαγωγικής ’ \κα-
δημίας».

77·>ός 7ψ· Bov/.ijv rt~jy ' Ε/.λψ'ον
j. "Η ΐσχύουσα νομοθεσία περί Μειονοτικών σχολείων 

(Χ.Λ. 3065 19~>ί Χ.Δ. ]!<:'“ 72) παραπέμπει. διά τήν 
ούθοιισιν ώρισυέ-.ων θεμάτων ά- α .ερομένων εις τό διδακτικόν 
κχΓ εποπτικόν πεοσωπικόν των Μειονοτικών σχολείων 
ττ(; Μουσου/.οιανικής Μειονοτητος. εις όιατάςεις τον Χ.Δ. 
65171» «περί όργανώσεω: τής Γενική; Έκπαιδεύσεως 
καί διοικήσεως τοϋ προσωπικού αύτής» ό όποιος κατηργήθη 
διά τοϋ X. 300;76, «περί όργανώσεω: καί διοικήσεως της 
Γενικής Έκτεαιδεύσεως».

2. Οϋτω προέκυψεν ή ανάγκη της Οεσπίσεω: ενός νέου 
νομικού καθεστώτος, το όποιον νά εναρμονίζεται προς τά 
Οεσπισθέντα υπό τοΰ X. 300 / 6.

3. Έξ άλλου καί ή Ειδική I Ιαιδαγωγική Ακαδημία 
Θεσσαλονίκης, ή οποία ίδρύΟη κατά το έτος 1068. διά την 
μόρφωσιν καί έπιμόρφωσιν Μουσουλμάνων διδασκάλων

-προς -έπάνδφωσιν των ,\ 1 έιονότϊκώνσχόλείων, ειχεν ανάγκην 
ώρισμένων συμπληρωματικών ρυθμίσεων, πέραν εκείνων 
αί όποΐαι εθεσπίσΟησαν με τό Χ.Λ. 143/73, ώστε νά δυνηθη 
νά άνταποκριθη καλλίτερον εις την αποστολήν της.

Είδικώτερον έπΐ τώ'' έπι μέρους άρθρων.
Άρθρον 1

Καθορίζεται ή διαδικασία πληρώσεως τής μιας θέσεως 
τοϋ Γεντκοϋ Έπιθεωρητοϋ Μειονοτικών σχολείων καί τών 
τεσσάρων θέσεουν Επιθεωρητών Μειονοτικών σχολείων.

Λιά της διαδικασίας ταύτης επιτυγχάνεται ή κατά τό 
δυνατόν ταχεία πλήρωσις τών έκάστοτε κενών θέσεων.

Επίσης λαμβάνεται πρόνοια διά την συμμετοχήν τοϋ 
ίδιου εποπτικού προσιοπτκοΰ εις τά Υπηρεσιακά Συμβού
λια, διά. θέματα τής άρμοδιότητός των.

Τέλος καθορίζεται άνώτατον χρονικόν οριον προς υπο
χρεωτικήν μετάθεσιν αΰτοϋ έφ’ όσον ύποβληθή σχετική 
αίτησις άπό τούς ενδιαφερομένους και παρέχεται ευχέρεια 
διά τήν εισαγωγήν παρεκκλίσεων υπέρ αυτών άπό τά ίσχύ- 
οντα περί κινήσεως εκτός έδρας τών δημοσίων υπαλλήλων, 
λόγω τών ειδικών συνθηκών, αί όποΐαι ύφίστανται εις τάς 
περιφέρειας τής δικαιοδοσίας των.
“Αρθρον 2

Καθορίζεται ό τρόπος αναπληρώσει·;: τοϋ Γενικού Έπι- 
Οεωρητοϋ καί τών Επιθεωρητών Μειονοτικών Σχολείων.
“Αρθρον 3

Ρυθμίζονται θέματα τοϋ διδακτικού προσωπικοϋ, ‘ τών 
σπουδαστών καί τής λειτουργίας τής Ειδικής Παιδαγο;γικής 
’Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Είδτκοότερον συνιστώνται παρ’ 
αυτή τρεις θέσεις καθηγητικοϋ προσιοπτκοΰ-Πτυχιούχων 
Π ανεπιστημιακών Σχολών.

Εΐσάγεται διαδικασία διά.' τήν ταχεΐαν πλήρωσιν τών 
κενών θέσεων τοϋ τακτικοϋ προσιοπτκοΰ αυτής καί έξασφα- 
λίζεται ή προσωρινή επάνδριοσις τής Σχολής διά. τής άπο- 
σπάσειος καθηγητικού' προσωπικού εκ τής Γενικής Έκπαι- 
δεύσείος ή έξ αλλων Παιδαγι^γικών Άκαδημιών μέχρι 
τής οριστικής π/ηρώσειυς τών θέσεων καί ή έπί ικανόν 
χρονικόν διάστημα διατήρηση τοϋ άναγκαιοϋντος διδακτι
κού προσιοπτκοΰ, διά. τήν κανονικήν λειτουργίαν τής Σχολής, 
άποφευγομένιον συχνών μεταβο/ ών.

Λαμβάνεται πρόνοια διά τήν βαθμολογικήν έςομοίωσιν 
τοϋ διδακτικού προσωπικού αυτής πρός τό διδακτικόν προ- 
σωπικόν τών λοιπών Παιδαγωγικών Άκαδημιών καί παρέ
χεται δυνατότητς προσαρμογής τής διαρθρώσειος τών θέ
σεων πρός τά έκάστοτε ίσχύοντα εις τάς λοιπάς Παιδχγο;- 
γικάς ’Ακαδημίας.

Καθορίζονται τά προσόντα καί ή διαδικασία εισαγωγής 
σπουδαστών καί παρέχεται υγειονομική περίθαλψη εις τούς
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σπου'αστάε αυτής. ίΩσαύτως παρέχεται δικαίωμα διορισν.οϋ 
τών αποφοίτων ώς δημοσίων εκπαιδευτικών εις τά Μειονο
τικά Σχολ.εϊα. ' -ζ-

Και τε/.ος περιέχονται εξουσιοδοτήσεις διά τήν ρύθμισιν 
οι υπουργικών αποφάσεων, διαφόρων θεμάτων άφορώντων 
εΐ: τούς σπουδαστάς, τά προγράμματα, τά. διδακτικά βιβλία, 
τήν έπιμόρφωσιν τοϋ διδακτικού προσωπικού; τήν σύστασιν 
και όργάνωσιν Σχολικού Ταμείου καί άλλα θέματα σχετιζό- 
μενα προς τήν λειτουργίαν τής Σχολής.
“Αρθρου 4

ΓΙροβλέπεται ή δυνατότης τοποθετήσει·;: καί Οηλέων 
εκπαιδευτικών εις τά Μειονοτικά σχολεία κατά ειδικήν 
διαδικασίαν ώς καί ή μετεκπαίδευση τών τοποθετουμένων 
τό πρώτον εις τά. Μειονοτικά Σχολεία διδασκά/.ων-δημοσίων 
ύπα/λ.ήλιον πρό τής άναλήψεως υπηρεσίας εις ταϋτα. Παρέ
χεται δικαίωμα υποχρεωτικής μεταθέσεο;ς, κατόπιν αίτή- 
σεινς, τοϋ διδακτικού προσωπικού του Μειονοτικού Σχο
λείου μετά συμπλήρωσιν πενταετούς υπηρεσίας εις αύτά.

Τό σήμερον χορηγούμενου επίδομα ειδικών συνθηκών 
έπεκτείνεται καί εις τό διδακτικόν προσωπικόν τής Ειδικής 
Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας, διά τήν ταυτότητα τοϋ λόγου 
καί καθιεροϋται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ τώ;ν καταγο- 
μένων άπό τήν περιοχήν τής Θράκης.
Άρθρον 5

Καθορίζεται ή διαδικασία διορισμού τοϋ διευθυντοϋ τοϋ 
Μουσουλμανικού Γυμνασίου Κομοτηνής.
Άρθρον 6

Περιέχεται εξουσιοδότηση διά τήν εισαγωγήν τής δι
δασκαλίας εις' τήν Τουρκικήν γλώσσαν ώρισμένων μαθη
μάτων εις μή Μουσουλμανικά σχολεία.
Άρθρον 7

Διαφυλάσσονται αί άρμοδιότητες τού Κ.Ε.Μ.Ε. καί 
παρέχεται εξουσιοδότηση διά. τήν ρύθμισιν παντός θέματος 
άνακύπτοντος κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τοϋ νόμου.
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ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΓ
Περί ρυ-δμίσεως -δεμάτων τινών τοΰ ίιίακτικοΰ'καί έτοττ·- 

•/.οΰ προσωπικού τών Μειονοτικών Σχολείων και τής Εΐ- 
κής Παιδείας καί θρησκευμάτων.

Άρ-δρον 1.
1. α) Ή -δέση τοϋ Γενικού Έπι-δεωρητοϋ μειονοτικών 

σχολείων περιλαμβάνεται εντός τού συνολικού άρι-δμοϋ τών 
-δέσεων τού άρ-δρου 40 τοϋ X. 309/1976.

β) Ή εϊρα τοϋ Γενικού Έπι-δεωρητοϋ μειονοτικών σχο
λείων ορίζεται έκάστοτε οι' άποσάσεως τού 'Υπουργού "Ε-Sνί
κης Παιοείας καί θρησκευμάτων.

γ) Ή πλήρωση τής -δέσεως τοϋ Γενικού Έπι-δεωρητοϋ 
μειονοτικών σχολείων ενεργείται όιά Προεορικοϋ Διατάγμα
τος έκοιοομένου τή προτάσει τοϋ 'Υπουργού Έδνικής Π αι- 
ϊείας καί θρησκευμάτων μετά γνώμην τοϋ οικείου 'Υπηρεσια
κού Συμβουλίου, είτε ανεξαρτήτως σειράς έκ τών κατά τάς 
κειμένας διατάξεις προκρινόμενων πρός κατάληψιν -δέσεων 
Γενικών Έπι-δεωρητών Μέσης Έκπαιδεύσεως διά προαγωγής 
αυτών, είτε έκ τών ΰπηρετούντων Γενικών Έπι-δεωρητών ϊιά 
μετα·δέσεως.

2. α) Αί -δέσεις τών Έπι-δεωρητών μειονοτικών σχού.είων 
ορίζονται εις τέσσαρας περιλαμβανόμενα! έντός τού συνολι-


