
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έ-1 τοϋ σ/εδ?ου Νόμου «περί ρυθμίσεως εκπαιδευτικών 
τινων θεμάτων».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Μέ τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου έπιδιώκεται ή ρύθμιση 
επειγόντων θεμάτων πού ανάγονται στην άρμοδιότητα τοϋ 
*Τ—ούργείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα :
1. Μέ τις ΐσχύουσες διατάξεις οί τοποθετήσεις καί 

μεταθέσεις των διδασκάλων και νηπιαγωγών εντός τοϋ 
ίδιου νομοϋ πρέπει νά γίνουν μέχρι τις 31 Αύγουστου άπό 
τά περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, πού άποτελοϋνται 
κατά βάση άπό τούς Επιθεωρητές Δημοτικής Έκπαιδεύ- 
σεως. Μετά την ακύρωση όμως των προαγωγών τών Επι
θεωρητών καί την προβλεπόμενη καθυστέρηση στην διε
νέργεια τών νέων προαγωγών καί την άνασυγκρότηση 
τών συμβουλίων μέχρι τις 31 Αύγούστου δημιουργεΐται 
άδυναμία γιά την διενέργεια τών τοποθετήσεων καί μετα
θέσεων τών εκπαιδευτικών εντός τών προβλεπομένων προ
θεσμιών μέ άποτέλεσμα την δυσχέρεια στην λειτουργία 
τών σχολείων. Γιά τον λόγο αύτό μέ τό άρθρο 1 τοϋ σχεδίου 
προβλέπεται' μεταβατικά ή συγκρότηση τριμελών συμβου
λίων άπό τούς αρχαιότερους διδασκάλους τής έδρας τοϋ 
νομοϋ καί άπό τό αιρετό μέλος, πού θά έπιληφθοΰν τοϋ 
έργου τών τοποθετήσεων καί μεταθέσεων γιά τό παρόν 
έτος.

2. Γιά την διεξαγωγή τών εισαγωγικών εξετάσεων στο 
Λύκειο άπαιτρϋνται ορισμένες δαπάνες γιά άποζημιώσεις 
τών χρησιμοποιουμένων εκπαιδευτικών στις εξετάσεις αύτές 
καί γιά την προμήθεια γραφικής ΰλης καί άλλου ύλικοϋ. 
Μέ τις ΐσχύουσες διατάξεις δέν υπάρχει ή δυνατότητα 
καλύψεως τών δαπανών αυτών άπό τον Κρατικό Προϋ
πολογισμό. Γιά τόν λόγο αυτό προβλέπεται μέ τό άρθρο 2 
τοϋ σχεδίου ή δυνατότητα εγγραφής στον Κρατικό Προϋ
πολογισμό τών άπαιτουμένων πιστώσεων καί αί καταβο- 
λαί τών δαπανών. Πρόσθετη δαπάνη δέν δημιουργεΐται γιά 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό γιατί οί σχετικές πιστώσεις 
έχουν προβλεφθεΐ.

3. Μέ τό ΐσχϋον νομοθετικό καθεστώς οί προαγωγές 
στις θέσεις τοϋ ’Εποπτικού Προσωπικού Μέσης έκπαιδεύ- 
σεως γίνονται κατ’ έκλ.ογήν, άλλά ή σειρά τών προαγομένων 
έξαρτάται άπό την άρχαιότητά τους στον κατεχόμενο 
βαθμόν. Έτσι όμως εμποδίζεται ή επιλογή τών καταλλη- 
λοτέρων εκπαιδευτικών γιά τήν άνάδειξή τους στις ηγετι
κές θέσεις τής έκπαιδεύσεως καί είναι περίπου υποχρεω
τική ή προαγωγή τών άρχαιοτέρων έστω καί άν αυτοί δέν 
είναι οί καλ.ύτεροι.

Είναι συνεπώς άνάγκη όπως προβλ.έπει τό άρθρο 3 τοϋ 
σχεδίου νά νομοθετηθεί ότι οί προαγωγές στις θέσεις αύτές 
γίνονται άνεξάρτητα άπό τήν σειρά άρχαιότητας τών κρι- 
νομένων, ώστε νά είναι δυνατή ή σύγκριση καί ή επιλογή 
εκείνων πού κρίνονται ώς κατάλληλοι.

4. Μέ τις ΐσχύουσες διατάξεις εις τά Υπηρεσιακά Συμ
βούλια τής Έκπαιδεύσεως μετέχουν καί αιρετά μέλη,, τά 
όποια εκλέγονται άπό τούς εκπαιδευτικούς. Οί μετέχοντες 
στά Κεντρικά Συμβούλια αιρετοί εκπρόσωποι έχουν μεγα
λύτερες ευθύνες καί υποβάλλονται σε υψηλές δαπάνες, 
όταν μάλιστα άνήκουν σέ επαρχιακά σχολεία καί υποχρεω
θούν νά μετακινηθούν στήν Πρωτεύουσα. Γιά τόν λόγο 
αυτό προτείνεται μέ τό άρθρο 4 τοϋ σχεδίου ή παροχή τής 
δυνατότητας ώστε εις τά αιρετά μέλη τών Κεντρικών Συμ
βουλίων νά καταβάλλονται καί οί άντίστοιχες άποδοχές τοϋ 
βαθμού, ό όποιος τούς άπονέμεται μέ τήν ίσχύουσα νομο
θεσία.

5. 'Η Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών καί ’Επαγγελμάτων 
άποτελχΐ ίδρυμα, τό όποιον γιά πολλά έτη προσέφερε 
αξιόλογο έργο στήν άνάπτυξη τής Τεχνικής καί ’Επαγγελ

ματικής Έκπαιδεύσεως. ’Από τό 1966 λειτουργεί στήν 
Σχολή αυτή καί ’Ανώτερα Σχολή Τεχνολόγων Μηχανικών, 
παράλληλα μέ τήν Μέση καί Κατωτέρα Τεχνικές Σχολέε.
ίΐ τν.αύτη συνύπαρξη δυσχεραίνει τήν λειτουργία τών 

σχολικών μονάδων άμφοτέρων τών βαθμιδών καί δημιουργεί 
προβλήματα παιδαγωγικά, διοικητικά, άλλά καί προκαλεΐ 
κυριολεκτικά άσφυκτική κατάσταση άπό πλευράς χώρων. 
“Ετσι είναι μέ τό σημερινό καθεστώς, άδύνατη ή άνάπτυξη 
καί ή προτυποποίηση, άπό τοϋ σχολικού έτους 1977 - 78. 
τών σχολικών μονάδων Μέσης Τεχνικής καί ’Επαγγελμα
τικής Έκπαιδεύσεως, ένώ παράλληλα ή ’Ανώτερα Σχολή 
βρίσκεται άποκεκομμένη άπό τις λ.οιπές Δημόσιες Σχολές, 
πού είναι έντεταγμένες στά ΚΑΤΕΕ.

Γιά τούς άνωτέρω λόγους μέ τό άρθρο 5 τοϋ σχεδίου 
Νόμου, τό όποιον δέν δημιουργεί επιβάρυνση (διότι όλ.α 
τά λειτουργικά έξοδα τής Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών 
καί ’Επαγγελμάτων καλύπτονται άπό τόν κρατικό προϋ
πολογισμό), προτείνοντάΓτά έξης :

α) Ή ένταξη τής Άνωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Μηχα
νικών τής Σιβιτανιδείου Σχολής στήν Άνωτέρα Σχολή 
Τεχνολόγων Μηχανικών τοϋ ΚΑΤΕΕ Πειραιώς, μεταφε- 
ρομένων τών άντιστοίχων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπι
κού, β) ή προτυποποίηση τών σχολικών μονάδων Μέσης 
Τεχνικής καί ..’Επαγγελματικής ’ Εκπαιδεύσεως τής Σιβι- 
τανιδείου Σχολής (Τεχνικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυ
κείου, Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Σχολής) καί γ) Ή 
σύσταση θέσεως Γενικού Διευθυντοϋ τής Σιβιτανιδείου 
Σχολής, πού θά καλύπτεται μέ ’Εκπαιδευτικό καταργου- 
μένης τής διατάξεως τοϋ Π. Δ-'τος 289^1973 περί προϊ
σταμένου Διοικητικών ύπηρεσιί > τής Σχολής, ό όποιος 
προέρχεται άπό τήν μεταφερομένη Άνωτέρα Σχολή αυτής.

6. Ή προθεσμία πού προέβλεπε ό Ν. 51/1975 γιά τήν 
έκδοση τών οργανισμών τών δημοσίων υπηρεσιών συμπλη
ρώθηκε χωρίς νά έκδοθεϊ ό οργανισμός τού Κέντρου Επο
πτικών Μέσων Διδασκαλίας. Γιά νά καταστεί δυνατή ή 
έκδοση τού οργανισμού αυτού προβλέπεται μέ τό άρθρο 
6 τού σχεδίου ή έναρξη νέας προθεσμίας έξ μηνών άπό τήν 
δημοσίευση τοϋ νόμου.

7. Διά τού άρθρου 7 επιδιώκεται ή ρύθμιση επειγόντων, 
θεμάτων, πού άναφέρονται στο νεοίδρυθέν Εκπαιδευτικόν 
Παράρτημα Άλ.εξανδρουπόλεως τής Ιατρικής Σχολής Θεσ
σαλονίκης καί εις τά Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Είδι- 
κώτεραν μέ τήν παράγραφο 1 καθορίζονται τά δικαιώ- 
ματα καί αί υποχρεώσεις τού διδακτικού προσωπικού τοϋ 
ώς άνω Παραρτήματος. Μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ ίδιου 
άρθρου έπεκτείνονται έπί τοϋ Διδακτικού προσωπικού τού 
ιδίου Παραρτήματος οί διατάξεις τής παραγράφου 7 τού 
άρθρου 4 τού Ν. 641/1977 σύμφωνα μέ τις όποιες οί κα
θηγητές τοϋ έν λόγω παραρτήματος ύποχρεοϋνται νά υπη
ρετήσουν εις αύτά έπί πενταετίαν, καί τοϋ άρθρου / τοϋ 
Ν. 641/1977, μέ τις όποιες άπαγορεύεται εις τό άνωτέρω 
διδακτικόν προσωπικόν ή άσκηση ίδιωτικώς τοϋ ιατρικού 
επαγγέλματος, έξαιρέσει τών Πανεπιστημιακών Κλινικών. 
Μέ τήν παράγραφο 3 τού ίδιου άρθρου, προβλ.έπεται ο 
τρόπος κατανομής φοιτητών τοϋ Εκπαιδευτικού Παρα
ρτήματος Άλεξανδρουπόλεως γιά τήν κλινική καί εργα
στηριακή άσκηση αυτών.

Μέ τήν παράγραφο 4 τοϋ παρόντος ρυθμίζονται απλου- 
στερα τά θέματα οικονομικής διαχειρίσεως τών Πανεπι
στημιακών Νοσοκομείων «Άρεταίειον» και «Αιγινητειον», 
γιά λόγους άπλουστεύσεως τών διαδικασιών και ταχύτερης 
λειτουργίας τών ιδρυμάτων αυτών.

Άθήναι, 26 Αύγούστου. 1978 
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