
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

χχ-ζ, -τχΚ'Λ νόμου «Ρόόμ-ιση όεμάτων εχζαιδευτιχών tx·. 
άλλες ϊ.:ατά=*ε;».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το ζίοτ©ινέαενο γα συζήτηση χαι ψήριση σχεί ο νο- 
μηο ρνόμάζον-κε όέματα sw ««εβέροντ* στην αζοζημιωστ 
των ^ζαιόσυτεχών τη; ϊεΓυτεροόά-όμιας εχζαίίετσης για την 
^τρόσόετη αζασχόλ-ησή τους στην χαιολόγτση των μαόητω;. 
5-717; 3νό<όυ>ση των εισαγωγικών χα: ν.ατχληχτ.'.χών μ:σόο- 
λογιχών χλιμαχίων των -/.αόηγητώ-; των ν.λάίων μουτ-.χης. ο:- 
χιαχής οεχσνομαας w» τεχνολόγων. ττ:ς ζροϋζο-όέσε:; ν.ζ·. τη 
διαδοοα-σέα των μ.Ετζ5·»9ων, στη; χαόέρωση της ζτΌτδττη.? 
εσωσχόλιχής ϊσήό-ε ζς rz: -να τους ,-·αόητές των γυμνασίων 
χα: στην εξειδίχευση των όρων ζροϋζο-όεσεων 7.2: ϊ:αίΐ7.2- 
σιών γιβ τη-; αναγνώριση της ζροϋζτ.σετ’ας των δημοσίων εν- 
χιζείευτ:ηυών ττχ οϊιωτιχ-ά σχολεία.

©ιόιιχότε-ρα με το άρόρο ί τον σ/εϊία- ζοοίλέζετα: η χατ-α- 
6ολή αζοζημίωσης στους ε/.ζαϊϊευτΓχούς της ίευτεροόάόμιας 
εχ.~2Γίεοσης χα: της όΐέστ,ς ετ/χλησεαστιχής ε7—αίτεωτης γ:α 
την ζρόσόετη απαζ/όληαη τους 7,ά-όε διίαχτιχέ τρίμηνο στη 
διεξαγωγή γραζτών χα; ζροροριχών εξετάσεων των μαθη
τών χζ: στην αξιολόγηση 2Γ--τών γ:σ τη ϊ'.χζίστωση του £α-ό- 
μού εζίδοσής τους στα δ ιϊ ασχόμε να αα-όήματα. II αζοζη- 
μέωτη αυτή αντιστοιχεί σε ζοόσ-όετη αζασχόλ/ηση εέχοσι ον.τώ 
διέαχτιχών ονρών για χά-όε διίϊίχχτιχέ τρίμηνο. Με το άρόρο 
2 ο; διατάξεις zou αναρέροντα: στη; ζρσμήόε.α ίι&λίων αζό 
τεχι; εκζαιϊ ευτυχούς της δευτεροδά-όμιας εχζαίϊευσης. χα- 
τάλληλων γΐ2 το ζαιϊαγωγιχό xat εχζαιϊευτια.ό έργο τον -χα-ότ- 
γητή, εζεχτείνσντα: χία: στους εαζαι-ϊευζτχ-σύς της μ-έστς -/- 
χλησιαστυχη-ς εχζα’ίϊεΓ.Ιζτς. δεδομένου ότ: άσχετόν ζαμάλληλο 
ζαΒδαγωγιχό xat εχοτζηοεοτιχό έργο με τις ίδεες απαιτήσεις-

Με το άρό(ρρ 3 ζιραόλίσσετα: ανύψωση των μ/ίσόολογτχών 
χλιμαχίων των χλάϊων ΠΕΙ 5 χαι Π ΚΙ 6 στο εζίζεϊο των 
ζζυχκσύχωιν ζανοζιστημιαχών σχολών. όεϊομένου ότ: τα ζά- 
γεα ζεοσόντα γ:<ζ την ττζτάληάτ όέσεων στοτις ό.λάϊους αυ- 
τοός είναι ζτυχίο τμημάτων ιΑ-iE.I.. τα οζοία είτε λειτουρ
γούν ήδη ζαόχειτα: να λειτουργήσουν σύντομα. Μτ το ίδιο άε- 
όρο ζροέλεζετα: εζισης ανύόωση των υ.ισ'-όολογισ.ών σ.λι-
μιχίων των χλάϊων ΠΕΙ 7, ΠΕΙ 8 χα·. ΤΕί. δεδομέν-οο ότ: 
για το ϊ'.οοισχό στις όέσεις αντες Όζαιτείτα; εσ-τός τον ζτο- 
7-O'J TJE.I. ή τεγνιχοό - εζζγγελμχττχοό λόχε ίου α-;τίστοτ-/α 
**« ζτυγιο ζατϊαγωγσ/.ών σζο'.’ϊών της Γγολης εχζα'ίτυτ:- 
χών λειτουργών ετταγγελματιχης χα: -τεννιχής εχζζιϊευσης
(ΣΕ-Λ.Ε.Τ.Ε. I.

Με το άρ&ρο 4 α) χαταργείτατ η ιϊταίτερη χατηγο;ία με- 
τα-λεσθων εχζοζέευτιχών γςα συναζηρέτητη. εζεχή αζό την 
εταρμσγή του στη; ιέραξ η ί :αζιστών ηχε ότ: σε ζολλες ζερ:- 
ζτώσεις ήτχ; σασμτνής για τους εζ:-όχυοά;τες συνυζηρετηση. 
ενώ με τη; αυξημένη ιμοριοϊ'ότητη όσων άγουν ως λόγο με- 
τά-όετης τη σα/υζηρέτηση -S-α υζάρξε: ευρύτερη οχα;οζο:ττη 
του α:τήματέ; τους, ί) ν.ανεερώνετα: η "όυ-ζατότητα μετά-όε- 
σης σε ζερ-α/ές μΓ/.ρότερες του νομού με ζροτ:μήσει; τω; 
ενσιαρερομένων. γ) ζαεέ'/ετα: η τυ·;ατόττ.τα στους αζοτζα- 
σμέ-;ους σε σγολεία του εξωτερζ/.ού να υζοίάλλουν αίτηση 
μετά-υεσης στη οτάροτευα του τελευταίου γρόνου της αζό- 
σζασής τους, ί) τροζοζο:ε:τα: η ζρτΰζόόεση μετάταστς r/.- 
Ζ3:οευτ:χών χζό χλάοο σε χλάϊο. ώστε να είνα: ·ϊ-υνατή αυτή 
ότα; έγουν τ:ορισ-5·ε: εσ.ζαάοεοτιχοί του ν.λάϊου. στον οζοίο 
γ:νετα: η μετατάξη. εο’ όση; έγουν υζοίάλε: ζίτηση ίιορισμού 
μέσα σε ένα χρόνο αζό τη λήψη ταυ ζζυχίου τους χα: ε'ι ζα- 
ρεχετα: η ϊυνατότητα μετάζαξης ενζσαιϊευτυχών σε άλλες 
«ημόσιες υζηρεζέες με τ:ς ζεουζον-έσε-.ς ζαυ ατ/ύocr; γ:α όλους 
τους στμασίους υζαλλήλους. Με το αε-ύ-ρτ δ χα-ύ:ερώνετα: η 
ζρόσ-ύετη εσωσχολιχτ, ?:£αητ:οοή ίοή-Ser.a στοάς αϊένατους 
μα-ύητές του γυμνάσιου ως μέτρο ζεόνοιας της Πολ:τείας. 
ώστε μέσα αζό τ:ς οεαεσχακτίες της εζχυαληζτ:χής χα: /.ατά 
το ϊννατόν «ξεττομηοετυμενης ίκασχαλίχς ϊυτνόητων γνω

στικών αντικειμένων, να μζοετχν; via όε/.τιώνουν την :τ:ΐι- 
ση τους.

Με το αρι-όρο 6 συμζληεωνετα: σχετική ειάταξη τιj εχε: 
ζεριλττύεί σπαν ζεόσσ,ατα <όηρτισ&·εντα νόμο για τις δελτίω- 
εε:ς του ενιαίου μισθολογίου χα: αναοέεετα: στην ανα-'νώειστ 
της ζρουζηρεσίας στα ιίιωτιχά σχολεία, ώττε να σ.αόοε·- 
σ-5υύν ο: ζρούζο-όεσείς αναγνώε:σης της ζεουζτεετία; χυτής.

Α·όήνα. 29 Σεττεμεείου 1988
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ΤΡΟ ΓΙΟΠ ΟΙΟΓΜΕΝΕΣ ΑΙΑΤΑ3ΕΙΣ

Για το σχεόιο νομού «Ρυώμιση ώεμάτων εχζαιίευτινών 
χα: άλλες έιατάξβις».

1. Με το ώριόρο 3.

Άράρο 14 zap. 2 του Ν. 1δ66/198δ (ΦΗΚ 167).

“2..........Τα εισαγωγιχά xat χαταληχτιχά μ.χ. για χά-όε
χ/νάδο ορίζονται ως εξής: *)....^) για τους χλάόους 
ΑΤΙ5, ΑΤΙ6, χωρίς ζτυχίο τμήματος μουσιχών σζονϊών 
AJE.I. χα: ΑΤ18 εισαγωγιχό το μ.χ. 18 xat χαταληχτιχέ 
το μ.χ 3 γ) για τον χλάϊο ΑΤ17 εισαγωγιχό το μ.χ. 17 χα: 
χαταληχτιχέ το μ,χ. 2 ϊ) για τον χλάϊο API εισαγωγικέ το 
μ.χ. 22 χαι χαταληχτιχέ το μ.χ. 7.......... »

2ι. Με το άρ-όρο 5.

σ) Άρ-όρο 16. χερ. Β zap. 1 ζερίζτωση ί' του Ν. 1566-' 
1985.

ιοδ) με αίτησή τους χαι χωρίς δαπάνη του δημοσίου για 
συνηζηρέτηση με σύζυγο εχζαιδευτιχό ή μάλλον αζασχολούμε- 
νο με αζοιαϊήζοτε σχέση στο δηαόσιο τομέα ή άμισόο δημό
σιο οζάλληλο ή λειτουργό, χαόώς χαι εργαζόμενο στον ιδιω- 
τιχό τομέα ή εζαγγελματία, ερόσον στις ίύο τελευταίες ζε- 
ριζτώσεις ο σύζυγος εργάζεται στον τότχ για τον οζοίο ζη
τείται η μετάόεση δύο τουλάχιστον χρόνια»

ξ) Άρόρο 16, χερ. Β' zap. 3 του Ν. 1566/1985

«3. με τις μεταόέσεις για συνυζηρέτηση συζύγων χαλύ- 
ζτεται το ένα τρίτο των όέσεων ζου ζροορίζονται για τις τα- 
χτιχές μεταόέσεις χατά χλάϊο σε χάόε νομό»

γ) Άρόρο 16, χερ. Β', zap. 4 του Ν. 1566/1985

«4. Οι μεταόέσεις των εχζαιϊευτιχών αζό νομό ή νομαε- 
χιαχο διαμέρισμα σε άλλο νομό ή νομαρχιαχό διαμέρισμα γί
νονται με αζέοαστ το-υ Τζοο:γού Έόνιχής Παιδείας χα: βρη- 
σχευαατων, υστέρα αζό ζρόταση του οιχείου χεντριχού υζη- 
ρεσιαχού συμόουλίου, μέσα στο μήνα Αζρίλιο...........»

ϊ) Άρόρο 16, χερ. Β', zap. 8 του Ν. 1566/1985

«8. Με ζροεδριχό διάταγμα, ζου εχδίδεται με ζρόταση 
του Τζουργσύ Εόνιχής Παιδείας χαι θρησχευμάτων. ορίζο
νται η ϊιαϊιχοζία, οι σχετιχές ζροόεσμίες, τα όργανα, ο: 
ζροϋζοόέσεις, μεταξύ των οζοίων η ζαρέλευση διετίας αζό 
την τοζοόέτηση στην τελευταία οργανιχή όέση, τα χριτήρια 
στα οζοία ζεριλαμέάνονται ιδίως το ευδόχαιο. η υζηρεσία σε 
σχολεία με δυσμενείς όρους διαόίωσης, η συνυζηρέτηση, η 
ανάγχη συνοίχητης συζύγων, η εντοζιότητα. η ζροστασια τε
χνών χαι γενιχότεροι οιχογενειαχοί λόγοι, χαόώς. χαι χά-όε 
άλλη αναγχαία λεζτομέρεια γ.α τη διενέργεια των μεταόέ- 
σεων»

ε) Άσόοο 16. χειρ. Γ’. zap. 9 του Ν- 1566/1985

<9.......... Οι ζαραζάνω εχζαιδευτοχοί μετά τη λήξη τη;
αζόοασής τους τοζοόετούντα: ζροσωρινά με αζόραση του νο-
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άρχη. ύστερα αχέ χρόταση του χεριφερεεαχού νχηρεσιαχού 
υμβουλίου, σι σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμε- 
ισματος. Η οριστιχή τους τοχοδοτηση γίνεται κατά τις εχο- 
ενες μεταδόσεις Εχχαιδευτιχών χα: σύμφωνα με τις ισχύου- 
ες διατάξεις για τις μεταθέσεις: αυτές, εντός το-j ίσιου 
ομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος.......... »

στ Αρδρο 16. χεφ. Δ . rap. 1 του Ν· 1566/1985

«ί. Μετάταξη εχχαιδευτιχών χατά τις κείμενες διατάξεις 
-χό κλάδο σε χλάδο εχιτρέχεται εφόσον δεν υχάρχουν υχο- 
τρicι για διορισμό στον ίδιο χλάδο με χρονολογία λήψης 
ου χτυχίου rρογενέστερη art τη χρονολογία λήψης του χτυ
ιού του μετατασσόμενου. Αχαγορεύετα: η μετάταξη εκχαι- 
εοιτιχού sou έχει μισδολογιχέ χλιμάχιο ανώτερο αχό το 1 Οο>

ζ) ‘Αρδρο 17 rap. 14. χερίχτωση στ' του Ν. 1586/198<> 
ΦΕΚ 37)

ι,στ Το δεύτερο εδάφιο της rap. 1 της χεριχτωσης Δ' 
Μετατάξεις)) του άρδρου 16 του Ν. 1566/1985 αντι-καδί- 
ταται. αχό τότε rou ίσχυσε. ως εξής: «Μετά διετία αχό την 
'2ρξη ισχύος αυτού του νόμου δεν επτρέχετα: μετάταξη εχ- 
ταιδευτιχού χου έχε: μισδολογιχό χλιμάχιο ’ ανώτεις αχό

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

Ρύδμιση Ψεμάτων εχχαιδευτιχών χαι άλλες διατάξεις.

. ... ι... . Αρδρο 1

Αχοζημίωση εχχαιδευτιχών για χρέσδετη αχασχοληση

1. Στους εχχαιδευτιχούς της δευτεροβάθμιας εχχαίδευσης 
αι της μέσης εχχλησιαστιχής εχχαίδευσης. ανεξάρτητα αχό 
η σχέση εργασίας τους και την υχηρεσιαχή τους χαταστα- 
η. καταβάλλεται αχοζημίωση για χρέσδετη αχασχοληση 
την εχχαιδευτιχή διαδιχασία για χάψε ένα αχό τα τρία δι- 
αχτιχα τρίμηνα του σχολικού έτους. Η αχοζημίωση αυτή 
να: ίση με το ένα εβδομηκοστό (1/70) των κάδε είδους 
ενιαίων αχοδοχών του εισαγωγιχού μισδολογιχού χλιμοσ/.ιου 
ο ο αντίστοιχου κλάδου. χωρίς εχιδομα οικογενειακών 6α- 
ών -:··,α χάδε ώρα χρόσδετης αχασχόλησης χαι χαρέχεται 
:α είχοσι οχτώ ώρες αχασχόλησης για χαλε διίαχτιχο τρι- 
r-.t Ειδικά ν:; το χρώτο διίαχτιχο τρίμηνο του σχολιχού 
το_; ! 9S8—1989. η αχοζημίωση χαρέχεται για ειχοσι τέσ- 
-ρις ώρες αχασχόλησης.

ί. U: διατάξεις της χροηγοόμενης χαραγράφου εφαρμό- 
οντο: χαι για τους εχχαιδευτιχούς της δευτεροβάδμιας ιδιω- 
ιχης ϊχχσίτευσης. Οι σχετιχές δαχάνες βαρύνουν τα tcit)- 
■χα τχ-ολε:σ ή το λογαριασμό γενιχής ιδιωτιχής εχχαιδευ- 
ης για όσους μισθοδοτούνται αχό αυτόν.

8. Αχό την αχοζημίωση αυτή εξαιρούνται όσο· τελούν σε 
δεια χωρίς αχοδοχές.

'Αρδρο 2

Προμήβεια διβλίων

Γ): διατάξεις του άρδρου 7 χαρ. 2 του ν. 1810/1988 
ΦΕΚ 223: για την χρομήδεια αχό τους εχχαιδευτιχούς της 
ευτεροίάψμιας εχχαίδευσης διβλίων αναγχαίων για το χαι- 
ιγωγιχό χαι διδακτικό έργο τους, εφαρμόζονται χαι για 
ους εχχαιδευτιχούς της μέσης εχχλησιασσιχής εχχαίδευσης.

'Αρδρο 3

Ανύψωση μισ-βολογιχών χλιμαχίων

ί. Γα εισαγωγικά χ.α: καταληκτικά μισδολογιχά χλιμά- 
ισ των χαραχάτω χλάδων εχχαιδευτιχών της δεύτε ο ο·: άύ- 
:σς εχχαίδευσης ορίζονται ως εξής:

α του χλάδου TTEI5 εισαγωγιχό το ΜΕ. 16 χαι κατα- 
χχτιν.ό r. M n. I .

it του χλάδου ΠΒ16, χωρίς χτνχίο τμήματος μουσιχών 
σχουδων Α.Ε.Ι.. εισαχωγιχό το ΜΕ. 16 χαι χαταληχτιχέ 
το Μ.Κ. 1.

γ των χλάδων ΠΕ17. χαι ΠΕ18 εισαγωγιχό το ΜΕ. 
16 χαι χαταληχτιχέ το ΜΕ. 1,

δ του χλάδου ΤΕ1. εισαγωγιχό το ΜΕ. 20 χαι χατα- 
ληχτιχό το ΜΕ. 5.

2. Οι υχηρετούντες χατά την έναρξη ισχύος αυτού του 
Νόμου σε -δέσεις εχχαιδευτιχών των χλάδων της χροηγούμενης 
χαρσγράςου εχαναχστχτάσσονται στα μισδολογιχά κλιμάκια 
σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρδρων 16 χαι 24 του ν. 
1505/1984 (ΦΕΚ 194). Η διαφορά αχοδοχών αχό την εχα- 
ναχατάταξη αυτή χαταβάλλετα: αχό της ίης Ιανουάριου
I Π89.

'Αρδρο 4

Ιΐρόσΰετη διδαχτιχή βοήδεια στους μαδητές του γυμνασίου

Ο: διατάξεις του άρδρου 27 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 
144· εφαρμόζονται ανάλογα αχό το σχολικό έτος 1988— 
1989 χαι για τους μαδητές όλων των τάξεων του γυμνα
σίου.

'Αρδρο 5

Μεταδόσεις χαι μετατάξεις εχχαιδευτιχών

ί. Η χερίχτωση δ' της χαραγράφου 1 χαι η χαράγραφος 
ο του Κεφαλαίου Β' του άρδρου 16 του ν. 1566/1985 
(ΦΕΚ 167) χατασγούνται.

2. Το χρώτο εδάφιο της χαραγράφου 4 του χεφαλαίου Β' 
του άρδρου 16 του ν. 1566/1985 αντιχαδίστατα: ως εξής:

itC: μεταδόσεις των εχχαιδευτιχών αχό χεριοχή μετάδε
της σε άλλη χεριοχή μετάδοσης. γίνονται με αχοφοκιη του 
Γχουργού Εδνιχής Παιδείας χαι θρησκευμάτων, ύστερα αχο 
χαστάση του οικείου κεντρικού υχηρεσι-αχού συμβουλίου, μέσα 
στε μήνα Αχρΐλιο. Ο χαδορισμός των χεριοχών μετάδοσης 
γίνεται με αχόφαση του Τχουργού Εδνιχής Παιδείας χαι 
Θρησκευμάτων».

3. Η χαρ άγραφος 8 του χεφαλαίου Β' του άρύσον 16 του 
ν. 1566/1985 αντιχαδίστανται ως εξής:

«8. Με χροεδριχό διάταγμα, χου -ιχδιδετα: με χροταση 
του Τχουργού Εδνιχής Παιδείας χαι θρησκευμάτων, ορίζο
ντα: η διαδιχασα. ο: σχετιχές χροδεσμίες. τα όργανα. ο·. 
χροΰχοδόσεις. τα κριτήρια ίστα οχεία χεριλχμίάνοντα: ιδίως 
η υχηεεσία σε σχολεία με δυσμενείς όρευς διαδιωσης και κει- 
τουργίας. η συνυχηρέτηαη. η ανάγκη συνοίκησης συζύγων, η 
εντοχιόσησα. η χροστασια τεχνών χαι γενικότερε: οικογε
νειακοί λόγο: . χαδώς χα: χάνε αλλ- αναγχα·.α /.εχτοιε- 
ρεια για τη διενεργεια των μεταδεσεων».

4. Εχχαιδευτιχοί της χσωτούάδμισς χαι δευτεεεόάύμιας 
εχχαίδευσης χου είναι αχοσχασμένοι σ: ελληνικά σχολεία 
του εξωτερικού μχορούν. χατά τη διάρκεια του έτους λήξης 
της αχοτχασής τους, να υχοίάλουν αιττ.ση μετάδοσης αχό 
το νομο. στον οχοιο ανήκουν, σύμφωνα μ: τις διατάξει; τηε 
χαραγράφου 9 του άρδρου 16 του ν. 1566/19S5. σε άλλους 
νομούς ή χε-σιοχές μετάδοσης, εφ' όσον χριν αχό τήν αχόσχα- 
σή τους σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού είχαν σ-μ- 
χληρώτει διετή υχηεεσία στο σχολείο αχό το οχοιο σ-οτχα 
σδηχαν. Οσοι οε μετατιδεντα: σε ά/.λο νομό τοχοδετούντα: 
οειοτιχα σε σχολεία του ίδιου νοτιού σύιφωνα με τις διατά
ζει? της χαραγράσου 9 του άσδρου 16 του ν. 1566 Μ 985.

5. Ο: αιτήσεις μετάδοσης της χεοτγούκενής χαεσγσάσου 
εαετάζονται αχο το αραόδιο κεντρικό υχηρεσιαχό συμόουλιο 
μα_ι με τις αιτήσεις μετάδοσης των άλλων εχχαιδευτιχών.

6. Ο: μετατάφεις εχχαιίευτιχών αχό χλαίο σε χλάδο χατά 
το άρδρο 16. χαρ. 1 του ν. 1566/1985. όχως τσσχοχοιτ- 
δηχε με το άεδρο 17 χαρ. 14 χερίχτωση στ' του ν. 1586 ' 
1986 < ΦΕΚ 3 η εχιτρεχοντα: εσ όσον έχουν διορισδε: στη 
δημόσΡα εχχαίδευση εκείνοι χου ελαία- το χτυνίο το.; στο


