
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου «Περί συστάσεως θέσεων παρά 
τώ ΟΛΕΑ καί — ερί ρυθμίσεως θεμάτων τινών προσωπικού».

Πρός την Βουλήν των 'Ελλήνων
1. Έν τώ πλχισίω τής άσκουμένης ύπό τοϋ Υπουργείου 

Άπασχολήσεως πολιτικής εργατικού δυναμικού, ιδιαιτέρα 
. σημασία αποδίδεται εις τήν προσπάθειαν τής έπαγγελμα- 

τικής καταρτίσεως τούτου.
Κύριος φορεύς εφαρμογής^ τής πολιτικής ταύτης είναι ό 

Όογανισμός Άπασχολήσεως ’Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου έποπτευόμενον ύπό 
τοϋ Υπουργείου Άπασχολήσεως.

Προς τούτο ό ΟΑΕΔ εφαρμόζει εις τάς έκπαιδευτικάς 
του μονάδας ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατα
ρτίσεως (Ταχυρρύθμου Έκπαιδεύσεως καί Μαθητείας), ήτει 
βραχείας ή μακρας διάρκειας δι’ ενήλικας 18-45 ετών ή 
άνηλίκους 14-17 έτών, αντιστοιχώς, διά των οποίων επι
τυγχάνεται άφ’ ένός μέν ή επαγγελματική καί κοινωνική 
άποκατάστασις των έκπαιδευομένων, άδαπάνως δΓ αύτούς, 
άφ’ έτέρου δέ καλύπτονται άνάγκαι τής άναπτυσσομένης 
οικονομίας τήφ χώρας εις εΐδικευμένον εργατικόν δυναμικόν.

"Ηδη λειτουργούν εντός τοϋ υπηρεσιακού πλαισίου τοϋ 
ΟΑΕΔ έξ (6) Κέντρα ’Επαγγελματικής Καταρτίσεως Ενη
λίκων (Ταχυρρύθμου Έκπαιδεύσεως) εις Αθήνας, Θεσ/ 
νίκην,Έόλον, Πάτρας, Ηράκλειον καί Χανιά Κρήτης.

Έκ των έν λειτουργία Κέντρων άποφοιτοϋν καθ’ έκαστον 
έτος 1.100 περίπου τεχνΐται διαφόρων ειδικοτήτων, των 
ήλ.εκτρομηχανολογικών κυρίως επαγγελμάτων, (έφαρμοσταί, 
τορνευταί, φραιζαδώροι, ήλεκτροτεχνΐτα.ι, συγκολληταί, 
τεχνΐται μεταλλικών κατασκευών, μηχανικοί αυτοκινήτων 
κ.ά.).

Τό επίπεδον επαγγελματικής ικανότητες των έν λόγω 
αποφοίτων είναι λίαν υψηλόν, χάρις εις τό έφαρμοζόμενον 
σύστημα έκπαιδεύσεως εις τά έν λότ ω Κέντρα, κύριον χαρα
κτηριστικόν τοϋ ότ.οίου εΚαι ή συνδυασμένη θεωρητική καί 
πρακτική άσκησις των μαθητών εντός έργαστηρίων έξω- 
πλισμένων μέ σύγχρονα μηχανήματα καί εγκαταστάσεις.

Έκ τών Σχολών Μαθητείας, έξ άλλ.ου, τοϋ ΟΑΕΔ άπο- 
φοιτοϋν καθ’ έκαστον έτος περί τούς 3.CC0 τεχνΐται άρτίως 
έκπαιδευμένοι εις διαφόρους τεχνικάς ιδία ειδικότητας τοϋ 
βιομηχανικού κύριος τομέας.

Επιδιώκεται καί εις τήν περίπτωσιν τών έν λόγω Σχο
λών συνδυασμός τής θεωρητικής καταρτίσεως πρός τήν 
πρακτικήν άσκησιν τών μαθητών, ήτις πραγματοποιείται 
καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής έκπαιδεύσεως εντός τών οικείων 
επιχειρήσεων, παραλλήλους πρός τήν παραγωγικήν άπι σχό- 
λησιν αυτών. Εξασφαλίζεται ούτως, ή πλήρης επαγγελμα
τική κατάρτισις τών μαθητών, ανευ άπωλ,είας χρόνου, πρός 
άτομικόν έκάστου, άλλά καί γενικώτερσν έθνικόν καί κοινω
νικόν όφελος.

Eivat έν τούτοις προφανές, ότι αί σχετικαί άνάγκαι τής 
ταχέως άναπτυσσομένης ελληνικής οικονομίας είναι πολλα- 
πλάσιαι καί έπιτακτικαί. Σχετικώς σημειοϋνται τά άκό- 
λουθα :

'Τπό τήν έπίδ’ρασιν τής τεχνολογικής έξελίξεως εις όλους 
σχεδόν τούς τομείς τής άνθρωπίνης δραστηριότητες, τό 
έπαγγελματικόν έργον τών έπί μέρους ειδικοτήτων μετε- 
βλήθη ούσιωδώς, εις τοιοϋτον μάλ.ιοτα βαθμόν, ώστε νά 
είναι σήμερον άδύνατος ή άποτελ.εσματικώς επιτυχής ασκη- 
σις οίουδήποτε έπαγγέλματος ανευ προηγούμενης συστη
ματικής έκπαιδεύσεως.

'Υπό τάς δημιουργηθείσας ουνθήκας εις τον διεθνή χώρον, 
ιδία δέ, εις ό,τι άφορά τήν Χώραν μας, έν όψει τής πλήρους 
έντάξεώς της εις τό σύστημα τής Ευρωπαϊκής Οίκον.Κοινότη- 
τος, ή έπαγγελματική έκπαίδευσις άποτελεΐ τήν άπαραίτητον 
προϋπόθεσιν διά τήν έξασφάλ.ισιν εις τό σύστημα τούτο μιας 
θέσεως ισοτίμου ούσιαστικώς εταίρου. Είδικώτερσν, διά 
τής έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως υπηρετείται άποτελ.ε

σματικώς ή επιδίωξίς ικανοποιήσει»; τών: αναγκών τής 
βιομηχανίας μας εις ειδικευμένου εργατικόν δυναμικόν, άπο- 
τρέπεται εις σημαντικόν βαθμόν ή μετανάστευσις, δημιουρ- 
γοϋνται αί προϋποθέσεις λειτουργίας βιομηχανιών εις 
τήν έπαρχίαν, καί έξασφαλάζεται ή άνοδος (κοινωνική καί 
οικονομική) σημαντικού τμήματος τού ένεργοϋ πληθυσμού 
τής χώρας.

"Εν οψει τών ανωτέρω ή περαιτέρω διεύρυνσις τών ΰπό 
τού ΟΑΕΔ έφαρμοζομένων έκπχιδευτικών προγραμμάτων 
εΤ. αι ούχί άπλώς αναγκαία, άλλ,’ έπιτακτική καί έπείγουσα. 
Τήν έπιδίωξιν ταύτην υπηρετεί τό έν έξελίξει ευρισκόμενον 
πρόγραμμα ίδρύσεως δέκα πέντε (15) νέων μικτών Κέντρων 
Ταχυρρύθμου Έκπαιδεύσεως καί Μαθητείας εις τάς κυριω- 
τέρας πόλεις τής χώρας.

Ή χρηματοδότησις τοϋ πραγράμματος τούτου Οά γίνη 
έκ τών οικείων πιστώσεων τού Προγράμματος Δημοσίων 
έπενδύσεων, άλ,λά καί έκ τού προϊόντος τού συναφθέντος 
μετά τής Διεθνούς Τραπέζης Ανασυγκροτήσει»; καί Άνα- 
πτύξεως δανείου, βάσει τής άπό 2-10-72 συμβάσεως μεταξύ 
τού Ελληνικού Δημοσίου καί τής έν λόγω Τραπέζης (ΦΕΚ 
225/1972 τεύχος .V).

Διά τής άνεγέρσεως καί τής έν συνεχία θέσεως εις λει
τουργίαν τών περί ών πρόκειται Εκπαιδευτικών Μονάδων, 
θά πραγματοποιηθή μεγά άλμα εις τόν τομέα τής τεχνικής- 
καί έπαγγελ.ματικής καταρτίσεως τοϋ έργατικοϋ δυναμικού 
τής χώρας, μέ όλ.ας τάς εύμενεΐς κοινωνικά; καί οικονομικά; 
έπιπτώσεις τούτου.

Σημειούται, ότι ένιαι τών περί ών πρόκειται Εκπαιδευ
τικών Μονάδων έχουν ήδη άποπερατωθή (Λαρίσης, Πει
ραιώς) έτεραι εΰρίσκονται εις τό στάδιον τής κατασκευής 
(Θεσσαλ.ονίκης), αί δέ λοιπαί εις τό στάδιον έκπονήσεως 
τών κτιριολ.ογικών μελ.ετών.

Σημειούται πρός τούτοις, ότι ή προμήθεια τοϋ άναγκαιοΰν- 
τος έξοπλισμού τών έν λόγω Μονάδων θά πραγματοποιηθή 
διά διεθνών διαγωνισμών βάσει ρητού όρου, τής μετά τής 
Διεθνούς Τραπέζης συμβάσεως, καί ότι ή σχετική διαδι
κασία εύρίσκεται έν έξελίξει.

. 2. Διά τήν κατά τρόπον συνεπή πρός τάς άναληφθείσας 
ύπό τοϋ Ελληνικού Δημοσίου σχετικά; υποχρεώσεις διά 
τήν έφαρμογήν τής δανειακής συμβάσεως άλλά, κυρίως, 
διά τήν κατά τό δυνατόν ταχυτέραν άξιοποίησιν τών έν 
λόγω έκπαιδευτικών μανάδων πρός όφελος τής’Εθν. Οικονο
μίας, παρίσταται άπόλυτος ανάγκη συστάσεως τών ύπό τών 
άρθρων 1 καί 5 τού Σχεδίου προβλεπομένων θέσεων, τακτι
κών καί έπί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου νά 
ίϊαταστή δυνατή ή πρόσληψις τοϋ άναγκαιοϋντος προσω
πικού διά τήν λειτουργίαν τών μονάδων.

Σημειούται, ότι τόσον τό διοικητικόν, όσον καί τό τεχνι
κόν καί έκπαιδευτικόν προσωπικόν τών περί ών πρόκειται 
εκπαιδευτικών μονάδων θά ύποστή πρό τής έντάξεώς του 
εις τήν λειτουργικήν διαδικασίαν, ειδικήν μετεκπαίδευσιν 
διάρκειας 6-10 μηνών βάσει προγράμματος καταρτισθέντος 
ύπό τών παρά τώ ΟΑΕΔ έμπειρογνωμόνων τοϋ Διεθνούς 
Γραφείου ’Εργασίας.

'Ωσαύτως, σημειούται ότι οί έν λόγω ξένοι έμπειρογνώ- 
μονες παραμένουν έν Έλλάδι καί άμείβοντχι άπασχολού- 
μενοι εις έτερον, χρήσιμον βεβαίως έργον, λόγω μη προσ- 
λήψεως είσέτι τοϋ προσωπικού τοϋ οποίου τήν μετεκπαί- 
δευσιν πρόκειται νά άναλ,άβουν.

Τούτων δεδομένων καί λαμβανομένου πρός τούτοις ύπ’ 
όψιν, ότι λόγω μή έπιψηφίσεως τού προτεινομένου νομο
θετικού μέτρου, ύπό τών Κυβερνήσεων τής προσφάτου 
άνωμάλου περιόδου καί ότι συνεπεία τής καθυστερήσεως 
πραγματοποιήσεως τοϋ περί ού πρόκειται προγράμματος, 
έπιβαρυνόμεθα μέ τήν πληρωμήν τόκων άδρανείας τού ποσού 
εις δ άφορά ή δανειακή σύμβασις, τό περί ού ή παρούσα 
Σχέδιον Νόμου, προσλαμβάνει κατεπείγοντα χαρακτήρα. 
Άπηλλαγμένον, έξ άλλου, αύστηρώς, προσωπικών διατά
ξεων, αντιμετωπίζει τό εις ό άφορά θέμα κατά τρόπον γένι



κόν, άποβλέποντα άποκλειστικώς είς την έξυπηρέτησιν τοϋ 
προμνήσθέντος ύψίστης εθνικής κοινωνικής καί οικονομικής 
σημασίας σκοποϋ.

Μικράν παρέκκλισιν της άκολουθηθείσης ώς ανωτέρω 
γενικής άρχής, πλήν όμως έπιβεβλημένην, δύναται νά λεχθή 
ότι άποτελοϋν διατάξεις τινές τοΰ Κεφ. Γ' διά των οποίων 
επιδιώκεται, άφ’ ενός μέν ή άποκατάστασις προσγενομένων 
αδικιών εις τεχνικούς καί τεχνικούς - εκπαιδευτικούς υπαλ
λήλους κατά την διάρκειαν τής 7ετίας, άφ’ έτέρου δέ ή 
έπίλυσις ώρισμένων δικαίων αιτημάτων των υπαλλήλων 
τούτων, έπί τώ τελεί έπιτεύξεως καί εύρυθμοτέρας λειτουρ
γίας των ύπηρεσιών καί άναπτύξεως καί βελτιώσεως τής 
άποδόσεως των, είς οΰς άφοροΰν αί έν λόγω διατάξεις, 
υπαλλήλων.

3. Έπί των έπί μέρους διατάξεων αύτοϋ σημειοϋνται 
εΐδικώτερον τά ακόλουθα :

"Αρθρου 1.

Προβλέπεται ή σύστασις :
(1) 52 Θέσεων Α' Κατηγορίας υπαλλήλων τεχνικών, Συμ

βούλων ’Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κοινωνικών 
Λειτουργών, Πτυχιούχων Οικιακής Οικονομίας καί έκπαι- 
δευτικών Γενικής Έκπαιδεύσεως (Χημικών,-Φυσικών, Μα
θηματικών, Φιλολόγων ή Θεολόγων) ώς καί εκπαιδευτικών 
τεχνολογικών μαθημάτων.

(2) 287 θέσεων Β' Κατηγορίας υπαλλήλων, έξ ών 177 
έκπαιδευτικών τεχνολογικών μαθημάτων, 30 νοσοκόμων 
καί Τηλεφωνητών καί 80 είδικευμι ;ου βοηθητικού προσω
πικού, έπί αντιστοιχώ μειώσει διά τούς τελευταίους -ίσου 
αριθμού θέσεων διοικητικών Α' Κατηγορίας (διά τής κατορ- 
γήσεως τούτων, προβλεπομένης είς το άρθρον 4 τού Σχε
δίου).

(3) 21 θέσεων Γ' Κατηγορίας άποθηκαρίων καί άρχειο- 
φυλάκων καί

(4) 2 δικηγόρων, παρ’ Έφέταις ή παρά Πρωτοδίκαις.
*0 άριθμός τών θέσεων εύρίσκεται είς άντιστοιχίαν προς

την δυναμικότητα τών μονάδων, τόσον άπό πλευράς φοι- 
τώντων μαθητών, όσον καί άπό πλευράς αριθμού Οΐκοτρόφων 
πλήν τριάκοντα (30) έπί πλέον θέσεων έκπαιδευτικών τεχνο
λογικών μαθημάτων Β' Κατηγορίας, οΐτινες συνιστώνται 
διά την ένταξιν ή έπανένταξιν τοιούτων υπαλλήλων (άρθρα 
15 καί 16 τοΰ Σχεδίου). ’Επισυνάπτεται κατάστασις παράρ
τημα (1) έμφαίνουσα τάς ύφισταμένας καί προβλεπομένας 
νά αύξηθούν θέσεις τακτικού προσωπικού κατά Κατηγορίας, 
Κλάδους καί βαθμούς, διά τον σχηματισμόν συνοπτικής καί 
σαφούς είκόνος τώ'< προτεινομένων.

"Αρθρον 2.
Καθορίζονται τά τυπικά προσόντα διά διορισμόν είς τάς 

συνιστωμένας τακτικάς θέσεις.
Οΰτω, διά τάς θέσεις ταύτας δεν έπέρχεται ουσιαστική 

μεταβολή είς τό ισχύον νομικόν καθεστώς (Β.Δ. 404/71 καί 
Π.Δ. 378/74), έξαιρέσει τής σχετικής προς την ή/ικίαν τών 
ύποψηφίων προϋποθέσεως, δΓ ήν ή σχετική διάταξις παρα
πέμπει είς τό προσφάτως έκδοθέν ύπ’ άριθμόν 797/74 
Προεδρικόν Διάταγμα.

Τούτο προβλέπει ηύξημένον όριον ηλικίας διά διορισμόν 
είς θέσεις έκπαιδευτικού καί ύπηρετικοΰ προσωπικού προς 
έπάνδρωσιν εκπαιδευτικών Μονάδων, ύπαγομένων είς τό 
Ύπουργεΐον Παιδείας. 'Υπηρετείται ούτως ή τάσις θεσπίσεως 
γενικών κανόνων έπί όμοιων θεμάτων δι’ όλους τούς έπί 
μέρους φορείς, άλλα καί διευκολύνεται προς τούτοις ή υπη
ρεσία είς τήν έξεύρεσιν προσωπικού τών έν λόγω κατηγοριών.

Ωσαύτως ορίζεται καί τό προσόν διορισμού τοϋ νεοσυνι- 
στωμένου Κλάδου Β8 Βοηθών Νοσοκόμων.

"Αρθρον 3.
Ορίζεται ότι ή πρόσληψις γίνεται κατά τάς ίσχυούσας 

διατάξεις, είς τον εισαγωγικόν βαθμόν έκάστου κλάδου.

Άρθρον 4.
Είς άντιστάθμισμα τών συνιστωμένων 80 θέσεων Β’ 

Κατηγορίας ειδικευμένου Βοηθητικού Προσωπικού, έκρίθη 
σκόπιμον, ώς άνεφέρθη καί ανωτέρω, νά καταργηθοϋν ισάρι
θμοι θέσεις διοικητικών Α' Κατηγορίας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπον θά έξασφαλισθή καί προσέλευσις 
ικανοποιητικού άριθμοΰ ύποψηφίων προς έπιλογήν, αλλά 
καί 8ια τής ειδικής μετεκπαιδεύσεως τών προσληφθησο- 
μένων, ώς άνεφέρθη, θά έπιδιωχθή ή δημιουργία πλέον 
έξειδικευμένων υπαλλήλων διά τήν άσκησιν τών ιδιόμορφων 
καθηκόντων των είς τάς έκπαιδευτικάς μονάδας (άποθηκά- 
ριοι, διαχειρισταί, Βοηθοί Λογιστηρίου, Έπιτηρηταί οικο
τροφείων κ.λ.π.).

. "Αρθρον 5.
Συνιστώνται 566 θέσεις έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού 

δικαίου διαφόρων κατηγοριών καί ειδικοτήτων.
Αί θέσεις αύται άνταποκρίνονται είς τακτικάς κατά κανό

να άνάγκας, των περί ών πρόκειται μονάδων, κατά τό πλεΐ- 
στον δέ, αφορούν είς ειδικότητας, έκπαιδευτικών, τεχνο
λόγων καί πρακτικών έκπαιδευτών (175 θέσεις παρ. 2,3, 
5,6 καί 7) ειδικευμένου Βοηθητικού Προσωπικού καί ύπη- 

-ρετικοϋ- τοιούτου (364* θέσεις'παρ. ~4,11,12,13,14,15,16 
καί 17) καί ειδικών τινων κατηγοριών έξειδικευμένων ύπαλ- 
λήλων έν οις καί οί ιατροί (27 θέσεις παρ. 1,8,9 καί 10) δΓ 
άς κατηγορίας δεν είναι πάντοτε εύχερής ή πρόσληψις προ
σωπικού κατά τήν προβλεπομένην διά τούς τακτικούς ύπαλ- 
λήλους διαδικασίαν.

Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως, διά τούς ιατρούς, τούς πρακτι
κούς έκπαιδευτάς καί κυρίως τό ύπηρετικόν προσωπικόν.

Τό προσωπικόν τών έν λόγω κατηγοριών έπιδεικνύει 
άπροθυμίαν συμμετοχής είς τακτικούς διαγωνισμούς, λόγω 
τών άπαιτουμένων τυπικών διαδικασιών, τής βραδείας μισθο- 
λογικής έξελίξεως καί τών αύστηροτέρων υπηρεσιακών 
περιορισμών.

Έκτιμάται έξ άλλου, ότι λόγω τής ιδιομορφίας τών έν 
λόγω Μονάδων, ιδία δέ λόγω τής προβλεπομένης διακυμάν- 
σεως τών είς προσωπικόν αναγκών αυτών, άναλόγως προς 
τον άριθμόν τών μαθητών καί τών οΐκοτρόφων, υπηρετείται 
καλύτερον τό ύπηρεσιακόν συμφέρον, τόσον άπό οικονομικής, 
όσον καί άπό λειτουργικής άπόψεως, ιδίως είς ό,τι άφορα 
είς τήν καταλληλότητα τών προσληφθησομένων, διά τής 
συστάσεως τών ύπό τού έν λόγω άρθρου προβλεπομένων 
θέσεων έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Επισυνάπτεται κατάστασις (παράρτημα II) έμφαίνουσα 
τάς ύφισταμένας καί προβλεπομένας νέας θέσεις έπί συμ- 
βάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού.

"Αρθρον 6.
Καθορίζονται τά τυπικά προσόντα προς πρόσληψιν είς 

τάς θέσεις έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Αί τιθέμεναι προϋποθέσεις δεν διαφέρουν, είς ο,τι άφορα 

τά άπαιτούμενα βασικά, κατά κατηγορίαν, προσόντα τών 
προβλεπομένων διά τό προσωπικόν τών αντιστοίχων τακτι
κών θέσεων. Τίθεται όμως ώς πρόσθετον προσόν, δι’ ώρι- 
σμένας περιπτώσεις υπαλλήλων, ιδία τό είδικευμένον βοη
θητικόν προσωπικόν, τούς έκπαιδευτάς. τούς τεχνίτας καί 
τινας κατηγορίας υπηρετικού προσωπικού, ή προϋπόθεσις 
τής ύπάρξεως καί ειδικής έμπειρίας, πρός έξασφάλισιν τοϋ, 
κατά δυνατόν καταλληλοτέρου, διά το εργον δΓ ο προορί
ζεται, προσωπικού.

'Ωσαύτως διά τάς καθαρίστριας καί τινας άλλας περι
πτώσεις υπηρετικού προσωπικού παρέχεται ή δυνατότης 
τής προσλήψεως καί μή άπολυτηριούχων Δημοτικού Σχο
λείου.

'Η ΰφισταμένη μέχρι τοϋδε απαραίτητος προϋπόθεσις νά 
κέκτηται τό προσωπικόν τούτο άπολυτήριον Δημοτικού 
Σχολείου κατέστησεν άδύνατον τήν έπάνδρωσιν τών έν 
λειτουργία Μονάδων διά προσωπικού τής κατηγορίας ταύτης.
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Τούτο έχει έν τούτοι:, ιδιαιτέραν σημασίαν λόγω ιδία 
τή: λειτουργίας Οικοτροφείων εντός των Μονάδων τούτων, 
καί συνιστα μέριμναν διά τήν προστασία της υγείας των 
ααθητών καί των Οίκοτρόφων.

Άρθρον 7.
Καθοοίζεται ή διαδικασία προσλήψεως διά τό έτιί σχέσει 

έιγασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν καί θεσπίζονται 
μέτρα έξασφαλίζοντα τήν επιλογήν τούτου κατά τρόπον 
άδιάβλητον.

Άρθρον 8.
Προβλέπει τήν διαδικασίαν τής κατανομής των έπί σχέσει 

έργασίας ιδιωτικού δικαίου θέσεων άναλόγως των αναγκών.

Άρθρον 9.
Προς άποσυγήν οίασδήποτε άποκλίσεως έκ των καθο- 

ριζομένων εκάστοτε αποδοχών ιδίων κατηγοριών καί ειδι
κοτήτων προσωπικού έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου 
τού Δημοσίου έν γένει τομέως ό καθορισμός τών αποδοχών 
τού περί ού πρόκειται προσωπικού θά ένεργήται κατά τάς 
διατάξεις το.ύ,Ν.Δ. 1198/72.

Άρθρον 10.
Έκτος τής καθαυτό διδασκαλίας απαιτείται ή ύπό τών 

διδασκόντων (ή έτέρων καταλλήλων προσώπων) συγγραφή 
σχετικών σημειώσεων ή βοηθημάτων προς έξυπηρέτησιν 
τών έκπαιδευτικών άναγκών τών μαθητών, τοσούτον μάλλον 
καθ’ όσον αϊ εκπαιδευτικά! δραστηριότητες τού ’Οργανισμού 
άφορούν εις μεγάλον άριθμον ειδικοτήτων ώς έπί τό πλεΐστον 
μή παραδοσιακών καί διά τάς όποιας δεν ύφίσταται άνάλογος 
βιβλιογραφία.

Παρά ταύτα μέχρι τούδε δεν κατέστη δυνατή ή άντιμετώ- 
πισις της συγγραφής εκπαιδευτικών σημειώσεων καί βοη
θημάτων καθ’ όσον δεν παρείχετο ευχέρεια ύπό τής κειμένης 
νομοθεσίας καταβολής σχετικής άποζημιώοεως εις τούς 
επιτελοΰντας τό ώς ανωτέρω συγγραφικόν έργον.

Οΰτω διά τών διατάξεων τού έν λόγω άρθρου (αντιμετω
πίζεται τό βασικόν τούτο θέμα.

Άρθρον 11.
Διά τών διατάξεων τού παρόντος άρθρου σκοπεΐται ή 

άρσις άμφισβητήσεως ώς πρός τήν δυνατότητα άναθέσεως 
διδασκαλίας, διά συμβάσεως μισθώσεως έργου, εις τό τακτι
κόν καί τό έπί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν 
τού ΟΑΕΔ.

Άρθρον 12.
Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου αντιμετωπίζεται 

το θέμα τού ωραρίου άπασχολήσεως τού προσωπικού τών 
Οικοτροφείων κατά τρόπον άνταποκρινόμενον εις τήν ιδιο
μορφίαν τών έν λόγω Μονάδων (ανάγκη λειτουργίας έπί 
24ώρου βάσεως, ώς καί κατά τάς Κυριακάς, έορτάς καί 
εςαιρεσίμους) ώς καί τό θέμα τής, κατά τάς διατάξεις τής 
εργατικής νομοθεσίας, ρυθμίσεως τής προσθέτου άποζημιώ- 
σεως τού επι σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού 
δι υπερωριακήν ή κατά τάς νυκτερικάς ώρας ώς καί κατά 
τας εορτάς καί έξαιρεσίμους άπασχόλησιν τούτου ώς καί 
συναφών, ρυθμίσεων διά τό τακτικόν προσωπικόν.

Σημειούται σχετικώς, ότι είναι άδύνατος ή λειτουργία 
Οικοτροφείων έν τώ πλαισίω τού ΐσχύοντος ώραρίου άπασχο- 
λησ.'ως τού τακτικού ιδία προσωπικού τών Ν.Π.Δ.Δ., άλλά 
και περαιτέρω λ.όγω ακριβώς τών ιδιόμορφων δυσχερών 
συνθηκών άπασχολήσεως τού προσωπικού τών Οικοτρο
φείων, η επάνδρωσις τούτων είναι δυσχερεστάτη λόγω τής 
πλήρους απροθυμίας τού προσωπικού παροχής τών τοιαύτης 
φυσεως υπηρεσιών. Προσδοκαται ότι, διά τών καθιερουμένων 
οικονομικών κινήτρων, θά άντιμετωπισθή τό άκρως, δυσχε
ρές τούτο πρόβλημα καί θά έξασφαλισθή ούτως ή έπάνδρωσις 
και εύρυθμος λειτουργία τών οικοτροφείων, έν οψει καί τής 
εν ποοκειυένω ηΰξημένης εύθύνης τού ΟΑΕΔ.

"Αρθρον 13.

Διά τού άρθρου τούτου σκοπεΐται ή ίκανοποίησις δικαίου 
αιτήματος τού έκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω τής προσ- 
γενομένης κατά τήν περίοδον τής 7ετίας εις τούτους άδικίας.

Προβλέπεται ούτως έπανένταξις τού ύπηρετούντος ήδη 
τακτικού έκπαιδευτικού προσωπικού έπί τώ τέλει όπως 
άποκατασταθούν οί έκ τούτων ένταγέντες εις Κλάδους κατω
τέρους τών δι’ ούς έκέκτηντο κατά τον χρόνον τής έντάξεώς 
των τά άπαιτούμενα τυπικά καί ουσιαστικά προσόντα, 
έλλείψει οργανικών θέσεων τών Κλάδων τούτων.

"Αρθρον 14.

Καί διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου σκοπεΐται, 
ομοίως, ή ίκανοποίησις δικαίου αιτήματος τού προσωπικού 
εις ό άφορούν.

Προβλέπεται τούτέστιν ή ένταξις ύπηρετούντων ήδη 
τεχνικών - έκπαιδευτικών καί τεχνικών ύπαλλήλων τών 
όποιων ή ένταξις δεν κατέστη δυνατή μέχρι τούδε, λόγω μή 
ύπάρξεως κενών οργανικών θέσεων.

--- Σημειούται, ότι οί πλεΐστοι τών άνηκόντων εις τήν κατη
γορίαν ταύτην τεχνικών - εκπαιδευτικών έχουν υπηρεσίαν 
άνω τών οκτώ (8) έτών καί έχουν είδικώς μετεκπαιδευθή 
έν Έλλάδι καί εις τό έξωτερικόν. Ούτοι παρέμειναν έκτακτοι 
βάσει τών διατάξεων τού Ν.Δ. 169/1969 ένώ έμονιμοποιή- 
θησαν νεώτεροί των έν τη Υπηρεσία κατά πέντε καί πλέον 
έτη.

Άρθρον 15.

Αί διατάξεις τού άρθρου τούτου ρυθμίζουν τό θέμα τής 
μετατάξεως τού εκπαιδευτικού προσωπικού εις θέσεις δι’ 
άς κέκτηται τά νόμιμα προσόντα, κατά τρόπον ύπηρετούντα 
τό υπηρεσιακόν συμφέρον καί ίκανοποιούντα συγχόνως 
δίκαιον αίτημα τού προσωπικού τούτου. Βάσει τής θεσπι- 
ζομένης διατάξεως, προκειμένης τής πληρώσεως υφιστα
μένων κενών θέσεων θά προηγήται κατά τάς κειμένας δια
τάξεις ή μετάταξις εις αύτάς ύπαλλήλων κεκτημένων τά 
νόμιμα προσόντα, τό τυχόν δε υπόλοιπον τών πρός πλήρωσιν 
θέσεων, ώς καί αί κατεχόμεναι τοιαύται ύπό τών μετατασ- 
σομένων θά πληρούται διά διορισμού. Διά τού θεσπιζομένου 
μέτρου δημιουργεΐται, σΰν τοΐς άλλοις καί κίνητρον δι’ 
έπιμόρφωσιν καί ποιοτικήν έν γένει βελτίωσιν τού προσωπι
κού τούτου.

Άρθρον 16.
’Επειδή ή έγκατεστημένη ισχύς τών μηχανολογικών καί 

ήλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τών έκπαιδευτικών μονάδων 
τού ΟΑΕΔ έπιβάλλει τήν έκ τής κειμένης νομοθεσίας προ- 
βλεπομένην έπίβλεψιν καί συντήρησιν ύπό κεκτημένων άνά- 
λογα προσόντα τεχνικών, ή δέ χρησιμοποίησις δι’ αύτόν καί 
μόνον τον σκοπόν τοιούτων προσοντούχων άτόμων, έφ’ 
όσον τά πρός τούτο ήδη ύπηρετούντα τοιαύτα δεν έπαρκούν 
θά ήτο άκρως πολυδάπανος, κρίνεται σκόπιμος ή χρησιμο
ποίησα; διά προσθέτους άμοιβής, πρός προσφοράν τών κατά 
Νόμον έν προκειμένω ύπηρεσιών, προσώπων ύπηρετούντων 
εις τάς μονάδας ταύτας, ών μάλιστα ή παρουσία εις τάς έν 
λόγω μονάδας θά είναι συνεχής καί έξησφαλισμένη καί οΰτω 
τό έργον των πλέον άποτελεσματικόν.

Ή διάταξις τού παρόντος άρθρου ύπηρετεΐ τον έν λόγω 
σκοπόν κατά τρόπον λίαν οικονομικόν.

Έν Άθήναις τή 29 Νοεμβρίου 1975 
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