ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τ

στο σχέδιο νόμου ·Γιο την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαι
δευτικές διατάξεις»

σιοδότηση.
δ) Με την παρ. 14 παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των
λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων του προτεινόμενου
άρθρου.
6) Με το άρθρο 6 ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Αθήνα 19 Ιουλίου 1980

Η λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος δημιουργεί την α
νάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων για διάφορα επί μέρους ζητήμα
τα, λόγω του καθαοά δυναμικού χαρακτήρα της Παιδείας. Οι
ρυθμίσεις που γίνονται με το παρόν σχέδιο νόμου καλύπτουν διά
φορους τομείς και έχουν ως ενιαίο στοιχείο το σκοπό της κάλυ
ψης επειγόντων ζητημάτων με νέες εκσυγχρονιστικές διατάξεις.
Ειδικότερα:
1) Με το άρθρο 1 ρυθμίζονται ζητήματα των επιστημονικών κέ
ντρων. αρχείων και γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών και του προ
σωπικού τους.
2) Με το άρθρο 2 προβλεπονται:
α) Με τις παρ. 1 και 2 ρυθμίζεται η ίδρυση και λειτουργία συμ
βουλευτικών σταθμών νέων (Σ.Σ.Ν.) για την υποβοήθηση της νε
ολαίας σε θέματα υγείας και ναρκωτικών, καθώς και η
νομιμοποίηση της άτυπης λειτουργίας Σ.Σ.Ν. στο Περιστέρι, η ο
ποία είχε αποφασισθεί από την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ..
β) Με την παρ. 3 αντικαθίσταται το άρθρο 45 του ν. 1404/1983
για τις τάξεις υποδοχής Ελλήνων μεταναστών, ώστε να καλύπτε
ται και το πρόβλημα της εκπαίδευσης επαναπατριζόμενων
Ποντίων.
γ) Με την παρ. 4 καταργείται το παροχημένο και αντιλειτουργικό Κρατικό Εργοστάσιο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας και ρυθ
μίζονται ζητήματα των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και των
μέχρι τώρα δραστηριοτήτων του.
δ) Με την παρ. 5 δίνεται η δυνατότητα διορισμού στην εκπαί
δευση, σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται ως τυπικό προσόν και
το πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., και σε όσους
αντί πτυχίου Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. διαθέτουν πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδη
μίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής Α.Ε.Ι. της η
μεδαπής.
Οι κάτοχοι πτυχίου Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. μέχρι 31-7-90 προτάσσονται
στους σχετικούς διορισμούς από τους πτυχιούχους άλλης Παιδα
γωγικής Σχολής, επειδή η προκήρυξη για την εισαγωγή τους προηγήθηκε της ρύθμισης για τους πτυχιούχους άλλης Παιδαγωγικής
Σχολής.
3) Το άρθρο 3 προβλέπει τα ακόλουθα:
α) Η παρ. 1 αντικαθιστά το άρθρο 19 του ν. 1404/1983, ώστε να
μπορούν να μεταβιβάζονται στα Τ.Ε.Ι. οι πιστώσεις για την πλη
ρωμή του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού τους.
β) Η παρ. 2 παρέχει ετήσια προθεσμία στους ειδικούς μεταπτυ
χιακούς υποτρόφους για την αποπεράτωση των διατριβών τους.
4) Το άρθρο 4 επιβάλλει την υποχρέωση δήλωσης προς τις αρ
μόδιες αρχές των εγγράφων αρχειακού ενδιαφέροντος που κατέχονται από ιδιώτες.
5) Το άρθρο 5 αναφέρεται στα θέματα σχολικής περιουσίας και
λειτουργίας των σχολείων, που κατά βάση είχαν ρυθμισθεί ατελώς με τις υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί χωρίς εξου
σιοδότηση με αριθ. ΣΤ5/26/4-10-88 (ΦΕΚ 732 Β/88) και Δ4/162'
28-3-1989 (ΦΕΚ 238 Β/1989). Η διατύπωση του άρθρου αυτού έγι
νε με βάση τα πορίσματα της ομάδας εργασίας που είχε συσταθεί επί Κυβερνήσεως Τζαννετάκη και παρέδωσε το πρακτικό της
επί Κυβερνήσεως Ζολώτα. Στην Ομάδα αυτή μετείχαν εκπρόσω
ποι όλων των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών. Οι διατάξεις του άρ
θρου αυτού προβλέπουν ειδικότερα τα εξής:
α) Με τις παρ. 1,2,3,4,5,6 και 7 ρυθμίζονται ζητήματα κυριότη
τας σχολικών κτιρίων.
β) Με τις παρ. 8,9,10 και 11 ρυθμίζεται η συγκρότηση των σχο
λικών επιτροπών σύμφωνα και με τις εισηγήσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε..
γ) Με τις παρ. 12 και 13 ρυθμίζονται ζητήματα επισκευών και
συντηρήσεων σχολικών κτιρίων και καταργούνται οι παραπάνω
υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί χωρίς νομοθετική εξου
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις

Άρ#φο 1
ΡιιΦμΙρκις γκ> την ΑκεΛημία Αθηνών
1. Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υφιστάμε
να επιστημονικά κέντρα, αρχεία και γραφεία της Ακαδημίας Αθη
νών διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και
συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 1514/1985 και των άρ
θρων 2 και 10 του ν.δ. 4545/1966.
2. Το ερευνητικό προσωπικό των επιστημονικών κέντρων, αρ
χείων και γραφείων της Ακαδημίας Αθηνών κατέχει θέσεις ερευ
νητών που κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες Α',Β',Γ' και Δ'
και είναι κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες κατ' ανάλογη εφαρ
μογή της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1514/1985. Ως προς τα ελά
χιστα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη ερευνητών
σε κάθε βαθμίδα, την κατανομή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων σ'
αυτούς, την απονομή ειδικών βραβείων και τις ερευνητικές άδειες,
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 και
3 και του άρθρου 18 παρ. 3 και 4 του ν. 1514/1985.
3. Στο προσωπικό του παρόντος άρθρου καταβάλλονται οι α
ποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται κάθε φορά για το
αντίστοιχο προσωπικό των ερευνητικών κέντρων του ν. 1514/1985.
4. Η πλήρωση των θέσεων ερευνητικού προσωπικού γίνεται με
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1-2 και 6-8 του άρ
θρου 16 και των παρ. 1-4 του άρθρου 17 του ν. 1514/1985. Η προ
κήρυξη εκδίδεται μετά από απόφαση της Συγκλήτου, στην οποία
ορίζονται και οι βαθμίδες που θα έχουν οι διοριζόμενοι ερευνη
τές ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων. Η απόφα
ση της Συγκλήτου λαμβάνεται μετά από γνώμη της οικείας
εφορευτικής επιτροπής ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτής, του οι
κείου ακαδημαϊκού επόπτη του κέντρου.
5. Για την πρόσληψη σε θέσεις ερευνητικού προσωπικού ή για
προαγωγή από βαθμίδα σε βαθμίδα, συγκροτούνται από τη Σύ
γκλητο της Ακαδημίας δμελείς επιτροπές κρίσης, αποτελούμενες
από μέλη της οικείας εφορευτικής επιτροπής ή και άλλα μέλη της
Ακαδημίας και το διευθυντή του οικείου κέντρου. Η απόφαση της
επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στη Σύγκλητο της Ακαδημίας και
είναι δεσμευτική κατά τις διακρίσεις της διατάξεως της παρ. 4 του
άρθρου 16 του ν. 1514/1985
6. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος θέσεις ε
πιστημονικού προσωπικού κάθε επιστημονικού κέντρου, αρχείου
και γραφείου της Ακαδημίας Αθηνών καταργούνται και αντί γι'
αυτές συνιστώνται αυτοδικαίως σε κάθε ερευνητικό κέντρο, αρ
χείο και γραφείο της Ακαδημίας ισάριθμες θέσεις ερευνητών α-

