
sr.\ τοϋ σχεδίου Νόμου «—sit ρυθμίσεως δεμάτων τινών τών 
κλάδων Νηπιαγωγών καί Παιδαγωγικού τοϋ 'Υπουργείου 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί ΠΙΚΠΑ.

Προς τήν Ε' Αναθεωρητικήν Βονλ.ήν τών Ελλήνων
1. Ή όλονέν διευρυνομένη συμμέτοχη τής εγγάμου γυναι- 

ές, εις τήν παραγωγικήν δαϊικασίαν και η ως εκ τούτου 
:t μακρόν, καθ’ έκάστην, απουσία αυτής έκ τού οίκομ έχει 
οοκαλέσει κατά τά τελευταία έτη μίαν άλματωδη αύςησιν, 
ία εις τάς άστικάς περιοχάς, τοϋ άριθμοϋ των προσχολι- 
-ς ηλικίας παιδιών, τά οποία στερούνται τής μητρικής πα- 
υσίας καί φροντίϊος κατά το πλείστον τής ημέρας, μέ άνυπο- 
γίστους συνέπειας τόσον έπί τής ψυχοσωματικής ά,απτύ- 
ιως των έν λόγω νηπίων, όσον και επί τής παραγωγικο
ύς των γονέων των, ίδια τής μητρός, κα-S’ όσον ή έντονος 
ησυχία αυτών διά τά άνευ φροντίϊος παραμένοντα κατ’ οίκον 
κνα των, επιδρά ά^ασταλτικώς έπί τής παραγωγικότητάς 
;ν,
2. To 'Τπουργείον Κοινωνικών 'Τπηρεσ'.ών προς άντιμετώ- 
σιν του έν λόγω κοινωνικού προβλήματος έφαρμόζει εις 
όκληραν_τήν χώραν, διάτών/Εθ-νικών Π αιϊεκών Σταθμών 
•ΙΠΣ) εις άστικάς περιοχάς και ϊιά τών ’Εθνικών Άγρο- 
κών Παιϊικών Σταθμών (ΕΑΠΣ) εις άγιροτικάς Κοινότη- 
ς ώς καί ϊιά τών Νηπιαγωγείων τού ΠΙΚΠΑ σημαντικόν 
όγραμμα κοινωνικής προστασίας νηπίων έργαζομένων μητέ-

• V.
3. Εις έκαίστον έκ τών έν λόγω λειτουργοΰντων σήμερον 
ΠΣ, ΕΑΠΣ καί Νηπιαγωγείων εξυπηρετούνται 60 — 80 
πια, καθ’ έκάστην εργάσιμον ημέραν άπό τής βης πρωϊνής 
χρι καί τής 5ης απογευματινής, κατά την διάρκεια; τής 
οίας προσφέρονται εις αυτά ποικίλαι υπηρεσία! καί ύλικαί

^ροχαί προς κάλυψιν αναγκών γεύματος, μεσημβρινής άνα- 
ύσεως, ψυχαγωγίας, ϊιαπαιϊαγωγήσεως καί έν γένει προ- 
οιμασίας ϊιά το Σχολέίον.

4. Ή ευθύνη ϊιά την παροχήν τών έν λόγερ υπηρεσιών 
:ι ά;ατεθή εις νηπιαγωγούς, είϊικώς έκπαιϊευμένας προς 
ίτο, εϊς Σχολάς διετούς ή τριετούς μεταγυμνασιακοϋ κύ- 
ya σπουδών.
Εις έκαστον τών ΕΠΣ, ΕΑΠΣ καί Νηπιαγωγείων ύπη- 
τούν ώς υπάλληλοι Α' Κατηγορίας, ϊύο (2) έκ τών 
λόγω ειδικευμένων στελεχών, έκ τών όποιων τό έν είναι 
φορτισμένον καί με διοικητικά καί διαχειριστικά καθήκον- 
καί έν γένει τήν ευθύνην διά την λειτουργίαν τού Ίϊρύ- 

τος.
5. Ό μεγάλος όμως αριθμός τών έξυπηρετουμένων νηπίων 

έκαστον ΕΠΣ, ΕΑΠΣ καί Νηπιαγωγείον ώς καί
έπί μακρόν άπασχόλησις τού προσωπικού (ένδεκάωρος 
ύ’ έκάστην εργάσιμον ημέραν) καθιστούν δυσχερή άφ’ ενός 

τήν έπιϊιωκομένην δελτίωσιν τών παρεχομένων κονωνι- 
ν υπηρεσιών, άφ’ έτέρου τήν προσέλκυσιν νηπιαγωγών, αί
ες προσανατολίζονται προς δραστηριότητας τής ιδιωτικής 
ωτοδουλίας (’Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, Νηπιαγω- 
α κλπ.) ή τού Υπουργείου ’Εθν. Παιδείας καί Θρησκευμά- 
; ένθα αί συνθήκαι εργασίας, αϊ προοπτικοί ύπαλληλι- 
ς έξελίξεως καί αί πάσης ρύσεως ύλικαί παροχαί τυγχά- 
ν καλύτεροι.

Σημειούται ενταύθα ότι λόγω μή προσελεύσεως Νηπια- 
γών, ικανός άριθμός 'Ιδρυμάτων, ιδία ϊέ εις τάς παραμε- 
ιίους περιοχάς, άνέστειλαν τήν λειτουργίαν των ή ουδόλως 
ιτούργησαν καί ϊημιουργείται οΰτω μέγα κονωνικόν' πρά

γμα.' -

5. Δεν παραλείπομεν νά ύπΟγραμμίσωμεν τήν ιδιαιτέραν 
-υασίαν ήν ενέχει τό όλον θέμα τής πλαισιώσεως τών ανώ
ι ον Τϊρυμάτων όχι μόνον άπό τής άπόψεως τής παροχής 
νωνικών υπηρεσιών εις τήν έργαζομένην μητέρα καί τήν 
παιϊαγώγησιν γενικώς τών νηπίων, άλλά καί οιπύ έθνικής 
υψεως, ιδία ε!ς τήν Βόρειον 'Ελλάϊα, ώς τούτο προκύπτει

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙ2 έκ τών ύπ’ άριθ. ΙΔΦ/i 139/45/ΑΣ/961/18.4.74, 461/ 
8.6.1974 καί Φ.203/826/28.11.1974 έγγράρων τών Υπουρ
γείων Εξωτερικών καί Εσωτερικών. ....

7. Διά τών Κέντρων Παιδικής Μερίμνης (τέως Όρανο- 
τρορεία) παρέχεται περίθαλψις καί ϊιαπαιδαγώγησις εις όρ- 
φανά, έγκαταλελειμμένα, εξώγαμα καί γενικώς εις έστε- 
ρημένα τής οικογενειακής ρροντίϊος παιδιά, σχολικής κυ
ρίως ηλικίας. Έκαστον τοιοϋτον Κέντρον ριλοξενεί κατά μέ
σον όρον 80 — 100 παιδιά διά τήν παρακολούθησιν καί δια
παιδαγώγησή τών όποιων ασχολούνται δύο Παιδαγωγοί, έξ 
ών ό εις έκτελεί χρέη Διευθυντοΰ καί ώς έκ τούτου είναι 
δεδαρυμένος έπί πλέον καί μέ πλείστα όσα διοικητικά καί 
διαχειριστικά καθήκοντα. Άμρότεροι είναι υποχρεωμένοι νά 
έργάζωνται ανελλιπώς καθ’ έκάστην εργάσιμον, καί έξαιρέ- 
σιμον ημέραν, έι»ί 12ωρον περίπου καί άνευ ούϊεμιάς προσθέτου 
άμοιβής. Σημειωθήτω ϊέ ότι καί εις τον Κλάϊον τούτον παρα
τηρούνται! άθρόαι αποχωρήσεις, υπαλλήλων ώς και απρο
θυμία προσελεύσεως Παιδαγωγών, έξ αιτίας, τής μειονεκτι
κής θέσεως τών υπαλλήλων τού Κλάδου τούτου, προς τούς 
συναϊέλρους των τού 'Υπουργείου Έθνικής Παιδείας, μέ απο
τέλεσμα τά Κέντρα ταύτα νά λειτουργούν πλημμελώς.

8. Ειδικώτερον:
ά) Διά τών διατάξεων τού άρθρου 1 άρ’ ενός μέν προ- 

δλέπεται ή άνύψωσίς τών θέσεων τού Κλάδου Νηπιαγωγών 
Α' Κατηγορίας μέχρι καί τού 3ου βαθμού διά τής συστάσεως 
16 θέσεων έν τώ Ύπουργείφ καί 3 θέσεων έν τφ ΠΙΚΠΑ, 
άρ’ έτέρου ϊέ αυξάνεται ό άριθμός τών έπί 4ω δαθμφ καί 5ω 
δαθμφ θέσεων τού αύτού κλάδου τοϋ 'Υπουργείου κατά 79 
καί 11'3 άντιστοίχως, έπί τώ τέλει όπως παpαrχεθή ή ϊυ- 
νατότης βαθμολογικής έξελίξεως εις άνάλογον άριθμόν 
έξ αύτών. Ωσαύτως συνιστώνται 15 θέσεις έπί 4ω δαθμφ 
τοϋ Κλάδου Νηπιαγωγών τού ΠΙΚΠΑ.

Σημειούται 0τι σήμερον εις τον κλάϊον τών Νηπιαγωγών τοϋ 
'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών δέν προδλέπονται θέ
σεις έπί 3ω δαθμφ τό δέ ποσοστόν τών έπί 5ω καί 4ω δα
θμώ θέσεων ανέρχεται εις 4% (θέσεις 40) ένφ εις τον άντί-, 
στοίχον κλάϊον τοϋ Υπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
αί έπί 3ω δαθμίώ θέσεις ανέρχονται εις ποσοστόν 14% έπί 
τοϋ συνόλου τών ύριπταμένων -θέσεων τό δέ ποσοστόν έπί 
5ω δαθμώ καί 4ω δαθμώ θέσεων άνέρχεται εις ποσοστόν 
20% (Ν.'Δ. 322/74 Φ.Ε.Κ. 47/74 τ. Α'). 'Ωσαύτως εις 
τον’κλάϊον Νηπιαγωγών τοϋ ΠΙΚΠΑ δέν προδλέπονται 
θέσεις έπί 4ω δαθμώ καί 3ω δαθμώ, αί ϊέ έπί 6ω καί 5ω 
δαθμφ θέσεις είναι ένιαίαι.

Διά τών διατάξεων τούτων άποσκοπείται ή έξομοίωσις τών 
Νηπιαγωγών τού Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί 
ΠΙΚΠΑ προς τάς συναϊέλρους των τού 'Υπουργείου Έθνι
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, έναντι τών όποιων όχι μόνον 
δέν υστερούν άπό άπόψεως προσόντων άλλά εις ώρισμένας περι
πτώσεις πλεονεκτούν άπό άπόψεως ϊιαρκείας χρόνου έκπαιϊευ- 
σεως (τριετής μεταγυμνασεακή ροίτησις).

6) Διά τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 2 παρέχεται ή ευχέρεια 
όπως ϊιά Π. Δ. έκδιϊομένων προτάσει τών Υπουργών Προ
εδρίας’Κυδερνήσεως, Οικονομικών καί Κοινών. 'Υπηρεσιών, 
αυξάνεται ό άριθμός τών θέσεων τών Κλάδων Νηπιαγωγών 
καί Παιδαγωγικού ά;αλόγως τών υπηρεσιακών ά;αγκών 
όπου έπιδάλλεται ή σύστασις τρίτης θέσεως Νηπιαγωγού ή 
Παιδαγωγού,

Οότω ϊημιουργείται ή ϊυνατότης, δάσει καί τών έκάστοτ* 
διατιθεμένων οικονομικών μέσων, πλαισιώσεως τών έν λόγω 
ΕΠΣ, ΕΑΠΣ καί Κέντρων Παιδικής Μερίμνης ϊιά τού 
άναγκαιοϋντος προσωπικού, άπαραιτήτου διά τήν έπιϊιωκομε- 
νην δελτίωσιν τής ποιότητος τών εις ταύτα παρεχομένων υπη
ρεσιών.

'Η κάλυψις τοϋ συνόλου τών άναγκών τούτων θά πρα
γματοποιηθώ, προς όλοκλήρωσιν, εντός τριετίας. Διά τό 
πρώτον έτος εφαρμογής, προδλέπεται ή σύστασις 100 νέων 
θέσεων νηπιαγωγών.



~ τ_*£ϊσαυτ«ί -διά τής χαρ. - 2 τού αυτού ώς άνω άρ-δρου 
χαρέχεται ή ευχέρεια-7 όχως διά Π. Δ/των ορίζεται άριδμός 
τών έχί 3ω, 4ω καί 5ω βαδμώ δέσεων των Κλάδων Νηχιαγω
γών καί Ποιδαγωγικοΰτοΰ Ύχουργείου, άναλόγως βεβαίως 
τής σχουδαιότητος των ’Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας 
(ΕΠΣ, ΕΑΠΣ καί Κέντρα Παιδικής Μερίμνης) καί τής 
εχιβαλλομένης βαδμολογικής διαρδρώσεως τών εν λόγω 
δέσεων.

γ) Διά τοΰ άρδρου 3 χροβλέχεται ή έξομοίωσις τών Νη
πιαγωγών τοΰ Ύχουργείου xa! ΠΙΚΠΑ ώς καί τών Παι
δαγωγών τών Κέντρων Παιδικής Μερίμνης τον Ύχουργείου 
(τέως ’Ορφανοτροφεία) ττρος τους συναδέλφους των τού 
Ύχουργείου Έ-δνικής Πα-.δείας y.a't Θρησκευμάτων εις ό,τι 
αφορά την χαροχήν τών χάσης φύσεως καταίαλλομένων άχο- 
δοχών καί έχιδομάτων εις ά, τό γε νΰν έχον, χεριλαμβάνονται 
καί τό ex 500 δραχμών ειδικόν μηνίαΐον έχίδομα διά τούς εκ
παιδευτικούς λειτουργούς Δημοτικής έκχαιδεύσεως, ώς καί 
τό έχ τριών έχί τοίς έχατόν (3%) έχί τοΰ βασικού μισδοΰ 
ύχολογιζόμενον έχίδομα βιβλιοθήκης.

Διά τοΰ μέτρου τούτου δά χαύ-η ή χαρατηρουμένη άνισος 
μεταχειρισις οργάνων τών ιδίων κλάδων, χροσφερόντων ύχη- 
ρεσίας, εις τό Δημόσιον, δά άρδοΰν ίέ καί ο! λόγοι οϊτινες 
έχιδροΰν άνασταλτικώς εις την χροσχάδειαν χ,ροσελκύσεως 
τοιούτων στελεχών εις δραστηριότητας τοϋ Ύχουργείου Κοι
νωνικών Ύχηρεσιών χαϊ ΠΙΚΠΑ.

----- -------’Βν Άδήναις τή 31 Μαρτίου 1975-------- :----------- ------
Οι Ύχουργοι

Προείδρίας Κυβερνήσεως Κοινωνικών Ύχησεσιών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΟΣ

Οίχσνομιχών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 

ΠΙΝΑΞ ·

Τροχοχοιουμένων διατάξεων ύχό τοΰ Σχεδίου Νόμου- «χερί ρυ-
δμισεως δεμάτων τών Κλάδων Νηχ:αγωγών καί Παιδαγω
γικού τοΰ Ύχουργείου Ιΐοιν. Ύχηρεσιών καί ΠΙΚΠΑ».

Α\ Ύχουργείου Κοιν. Ύχηρεσιών.
Ν. Δ. 4527/G6 (Φ.Ε.Κ. 143/22.7.66 τ. Α')

“Αρδρον 1.

Αί δέσεις τοΰ κλάδου Νηχιαγωγών τών Έδνικών Παιδι
κών Σταδμών καί τών Έδνικών ’Αγροτικών Νηχιοτροφείων, 
άνήκοντος δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άδρου 9 τοΰ Ν. Δ. 
4464/65 «χέρι τροχοχο:ήσεως διατάξεων τοΰ ύχαλληλικοΰ 
Κώδικος κλχ.» εις την Α' Κατηγορίαν καθορίζονται ώς ακο
λούθως :

Έχί βαδμώ 4ω δέσεις 1 4.
Έχί βαδμώ 5ω δέσεις 2G.
Έχ! βαδμώ 9<ρ—6ω δέσεις 460.

Β'. Π.Ι.Κ.Π.Α.
ΒΑ. 170/1960 (Φ.Ε.Κ. 50 τ. Α' άρδρον 17).

I. Κιτρική Ύχηρεσία.

Αί τακτικαί δέσεις τής Κεντρικής Ύχηρεσίας τοΰ 
ΠΙΚΠΑ διαρδροΰνται κατά κατηγορίας, κλάδους καί 

βαδμούς ώς ακολούθως:

ΙΒ6 Κλάδος Νηχιαγωγών 
1 δέσις έχί βαδμώ 6ω — 5ω.

II. Παραρτήματα ΠΙΚΠΑ.
5. Α! ταχ· 

έξ αυτών έ. 
κατά κατηγο;

ικα! δέσεις τών Παρ/των τοΰ ΠΙΚΠΑ καί τών 
αρτωμενων Ειδικών Ύχηρεσιών διαρδροΰνται 
ίας. κλάδους καί βαδμούς ώς ακολούθως:

I ΙΙΒ7 Κλάδος Νηχ ιαγωγών.

15 δέσεις Π ροϊσταμένων Νηχι αγωγέ ίων έχί β-αδμίρ 6ω—-
5ψ.
,_42 δέσεις Νηχιαγωγών έχί βαδμφ ΙΟω — 7ω.

III. Ειδικά! Ύχηρεσίαι έξαρτώμεναι έκ τής Κεντρικής 
Ύχ-ηρεσίας.

9. Αί τακτικαί δέσεις τών έκ τής Κεντρικής Ύχηρεσίας
έξαρτωμένων Ειδικών Ύχηρεσιών, ήτοι..............Νηχιαγω-
γών............................ ίιαρδροϋται κατά κατηγορίας, κλάδους
καί βαδμούς ώς άκολούδως:

III Β8 Νηχιαγωγών.
10 δέσεις Προϊσταμένων έχί βαδμώ 6ω — 5ω.

30 δέσεις Νηχιαγωγών έχ! β-αδμώ ΙΟω — 7ω.

Β.Δ. 410/1960 (Φ.Ε.Κ. 90 τ. Α' άρδρον 1).

Αί τακτικαί δέσεις τοΰ Προσωχικοΰ τής Ειδικής Ύχη
ρεσίας τοΰ Κέντρου Προστασίας Παίδων — δωρεάς ’Εμμα
νουήλ καί Δεσχοίνης Μιχαληνοΰ διαρδροΰνται κατά κατηγο
ρίας, κλάδους καί βαδμούς ώς άκολούδως:

Β2. Κλάδος Νηχιαγωγών.
1 δέσις Προΐσταμένης έχί βαδμώ 6ω έως 5ω.
1 δέσις Νηχιαγωγοΰ έχί βαδμώ ΙΟω έως 7ψ.

______ Β.Δ._684/1960_(ΦΕ.Κ. 159-χ.Α' άρδρον. Υ).___ ΐ'__

Σύνδεσις χροσωχικοΰ.

Ή σύνδεσις τοϋ έν Πειροαεί εις δέσιν Καμίνια ’Αλ.τσί- 
τζογλείου Νηχεαγωγείου τοΰ ΠΙΚΠΑ ορίζεται ώς ακολού
θως :

Τακτικοί Ύχάλληλοι:
Β' Κατηγορία.
Α) Κλάδος Νηχιαγωγών:
α) Μία (1) -ϊέσις Προϊστάμενης έχί βα·3μψ 6φ έως 5ω, 
6) Δύο (2) -3έσε;ς Νηχιαγωγών έχί βσ·5μώ ΙΟω έως 7ω.

Β.Δ. 24/1964 (Φ.Ε.Κ. 17 τ. Α' άρ-3ρον 9).

Παρ. 1.....................................
Παρ. 2 Εις τας χροίλεχομένας διά τά Νηχιαγωγεία έν 

τω Πίνακι III Είδικαί Ύχηρεσίαι έξαρτώμεναι έκ τής Κεν
τρικής Ύχηρεσίας, α) Τακτικόν Προσωχικόν, ·3έσεις τοΰ 
ΙΙΙΒ8 Κλάδου Νηχιαγωγών, χροστί-3ενται δύο (2) ·3έσεις 
χροϊσταμένων έχί βα·3μώ 6ω — 5ω καί έξ (6) ·3έσεις Νηχια- 
γωγών έχί βα5μφ ΙΟω — 7ω, έχερχομένης άντιστοίχου μετα
βολής καί εις τον συνολικόν άριύμόν τών -ΰέσεων τοΰ Κλάδου 
τούτου έν χαρ. 9 τοΰ α·5ρου 17 τοΰ Ύχηρεσιακοΰ Όργανι-. 
σμοΰ (Β.Δ. 170/1960). 

αζδζο·/ 13.
Π αρ. 1...................
«)................
β) Β2 Κλάδος Νηχιαγωγών διοο-5οΰται εις ΙΙΙΒ8 Κλάδος 

Ν η «αγωγών,................................................................................

ΒΑ. 207/1970 (Φ.Ε.Κ. 64 τ. Α' άρ-3ρσν 2).
Παρ. 1...........................
Π αρ. 2 α)..........................
6) Εις τον II Β7 Κλάδον Νηχιαγωγών:

Μία (1) -ΰέσις χροΐσταμένης Νηχιαγωγείου — Βρεφικού 
Σταύμοΰ έχί βαύμοίς 6ω — 5ω.

Τρεις (3) -δέσεις Νηχιαγωγών έχί βα-δμοίς 9ω—6ω.

Β. Δ. 538/1971 Φ.Ε..Κ 159 τ. Α' άρδρ. 2.

1. Α·ι_είς το ά'ρ·3ρον_17 τοΰ Β. Δ. 170/J960 Κλάδος Νη
χ: αγωγών, ύχό στοιχεία ΙΒ6 καί ΙΙΙΒ8 συγχωνεύονται εις 
ένιαΐον Κλάδον Νηχιαγωγών ύχό στοιχεία ΗΙΒ8 χεριλαμβά- 
νοντα 51 -δέσεις (άρδρ. 9 χαρ. 2 Β.Δ. 24/1964 (Φ.Ε.Κ,
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17) καί a?-Sp. 1 B.A. 410/60 (Φ.Ε.Κ. 90/ 5ιακρινομένας 
κατά όσθμ/ώς ώς έξης:

Έζί βαθμοί; 6ω — 5ψ 14 
Έζί βαθμοίς ΙΟω — 7ω 37

Β. Δ. 164/1973 Φ.Ε.Κ. 53 τ. Α' άρθ. 2.

1................ .... ... .....................
α) Τακτικόν ζροτωζικόν («a:. 5)

Εις τον Κλάοον ΙΙΒ7 Νηζιαγωγών (Α' Κατηγορίας).
Mia θέτις Προϊτταμένης Νηζιαγωγείου—Βρεςονηζιακοϋ

Σταθμού έζί βαθμοίς 6ω — 5ω καί

Τρεις (3) θέτεις Νηζιαγωγών έζί βαθμοίς 9ω — 6ω.
>··· ··· ·.· ... ... ...

Β. Δ. 170/1973 Φ.Ε.Κ. 54 τ. A' άρθ?. 2.
Π 20. 2........................................
®) · · · · · · . ·(...............................

6) Εις τον Κλάοον ΙΙΒ7 Νηζιαγωγών.
Μία (1) θέτ:ς II ροϊτταμένης Νηζιαγωγείου—Βρεβιχοϋ 

Σταθμού έζί βαθμοίς 6ω — 5ω καί

Τρεις (3) θέτεις Νηζιαγωγών. έζί βαθμοίς 9cp — 6ω.
Ν. 4464/65 ΦΈ.Κ. 72/65 τ. A' ά?θρ. 9 zap. 4.

Οι Κλάδοι των Έζιτκεζτριών ’Αδελφών . ..........................
ανήκουν εις την Α' Κατηγορίαν, ές’ όσον ώς ζροτόν διά τον 
διοριτμον είς τον είταγωγικόν αυτόν βαθμόν άζαιτεΐται ζτυ- 
χίον Σχολής τριετοϋς μεταγυμνασι-ακής φοιτήτεως. Όμοίως είς 
την Α' Κατηγορίαν ανήκουν ό Κλάδος τών Νηζιαγωγών.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ρυθμίτεως θεμάτων τινών τών Κλάδων Νηζιαγωγών 

•καί Παιδαγωγικού τοϋ Τζουργείου Κοινωνικών Ύζηρε- 
τιών καί Π.Ι.Κ.Π.Α.

Άρθρον 1. -
1. Συνιστώνται διά τοϋ ζαρόντος 16 θέτεις έζί 3ψ βα

θμώ τοϋ Κλάδου Νηζιαγωγών τοϋ Τζουργείου Κοινωνικών

Τζηρετιών καί αυξάνονται at έζί 4ω καί 5ω βαθμώ θέτεις 
τοϋ αύτοϋ Κλάδου κατά 79 καί 113 άντιττοίχως, έζί μειώτει 
ίταρίθμων θέτεων τοϋ είταγωγικοϋ βαθμού.

2. Ώταύτως τυνιττώνται 3 θέτεις έζί 3ω βαθμώ καί 
15 θέτει; έζί 4ω βαθμώ τοϋ Κλάδου Νηζιαγωγών τοϋ 
Π.Ι.Κ.Π.Α., έζί μειώτει ίταρίθμων θέτεων τοϋ είταγωγικοϋ 
βαθμού.

Άρθρον 2.
1. Διά Π.Δ. έκδιδομ ένων ζροτάτει τών Ύζουργών Προ

εδρίας Κυβερνήτεως Οικονομικών καί Κοινωνικών Τζηρετιών, 
δΰναται. άναλόγως τών ύζηρετιακών άναγκών, νά αύξάνηται 
ζεραιτέρω ό άριθμος τών θέτεων τών κλάδων Νηζιαγωγών 
καί Παιδαγωγικού τοϋ Τζουργείου Κοινωνικών Τζηρετιών, 
έζί τκοζώ τυττάτεως καί τρίτης θέτεως ζαρ’ έκάττω Παι- 
δικώ Σταθμώ καί Κέντρω Παιδικής Μερίμνης.

2. Διά τών αυτών Π. Δ. ορίζεται ό άριθμος τών έζί 3ω,
4ο καί 5ω βαθμώ θέτεων τών Κλάδων Νηζιαγωγών καί 
Παιδαγωγικού τοϋ Τζουργείου Κοινωνικών Τζηρετιών, ανα
λόγιο; τής τζουδαιότητος τών ώς άνω Ιδρυμάτων καί τής 
έξ αυτής έζιίαλλομένης βαθμολογικής διαρθρώτεως τών 
θέτεών των. -

Άρθρον 3.
Είς- τούς ΰζαλλήλους τών Κλάδων Νηζιαγωγών τοϋ Τ

ζουργείου Κοινωνικών Τζηρετιών καί ΠΙΚΠΑ ώς καί Παι
δαγωγικού τοϋ αύτοϋ Τζουργείου καταβάλλονται τά ζάτης φύ- 
τεως έζιδόματα τά έκάττοτε χορηγούμενα εις τούς έκζαιδευτι- 
κοΰς λειτουργούς τής Δημοτικής Έκ.ζαιδεύτεως τοϋ Τζουρ
γείου’Εθνικής Παιδείας καί Θρητκευμάτων.

Άρθρον 4.
Ή ΐτχύς τοϋ ζαρόντος άρχεται άζό τής δημοτιεύτεώς του 

εις την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήτεως.
Έν Άθήναις τή 31 Μαρτίου 1975 

Οϊ Τζουργοί
Ποοεδοίας Κυβερνήτεως . Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΙΙΣ ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Κοινωνικών Τζηρετιών
ΚΩΝ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΓΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
«Έζί τοϋ σχεδίου νόμου ττερί ρυθμίσεως θεμάτων τινών τών κλάδων Νηζιαγωγών καί Παιδαγωγικού τοϋ Τζουργείου

Κοινωνικών Ύζηρεσιών καί ΠΙΚΠΑ».
α) Έζί τοϋ έν θέματι σχεδίου ν.δ. ζροκαλεϊται έτησία έζιβάρυνσις άνερχομένη είς δραχ. 22.936.0S6 εγγεγραμμένης 

της σχετικής ζιστώσεως εις τάς ζροβλέψεις τοϋ κατατεθεντος ζρός έγκρισιν ζροϋζολογισμοϋ 1975 τοϋ καθ’ υμάς Τζουρ
γείου ήτοι έζί φορέως 410 Κ.Α.Ε. 0211 δραχ. 21.112.387 καί έζί φορέως 450 Κ.Α.Ε. 02331 δραχ. 1.823.699.
1. ΚΛΑΔΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ .

I. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α) ΑΝΤΨΩΣΙΣ ΘΕΣΕΩΝ είς 3ον βαθμόν

α) ζροβλεζόμεναι θέσεις ΰζό σχεδίου Ν.Δ. 16 X 10.690 X 14 
β) ύζάρχουσαι θέσεις

4ω βαθμώ 14 X 8.950 X 14 
5ω βαθμώ 2 X 7.7S0 X 14

Β) ΑΥΞΗΣΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 4ω-5ω βαθμοϊς 
α) ζροβλεζόμεναι θέσεις ύζό σχεδίου Ν.Δ.

4ψ βαθμώ 79 X 8.950 X 14 
5ω βαθμώ 113 X 7.780 X 14

β) ύζάρχουσαι θέσεις —
5ω βαθμώ 24 X 7.780 X 14 
6ω βαθμώ 168 X 6.990 X 14

2. ΠΙΚΠΑ

Γ) ΑΝΤΨΩΣΙΣ ΘΕΣΕΩΝ είς3ον βαθμόν 
α) ζροβλεζόμεναι θέσεις ύζό σχεδίου Ν.Δ.

3ω βαθμώ 3 X 10.690 X 14 
4ω βαθμώ 15 X 8.950 X 14 

- ^ β) ύζάρχουσαι θέσεις
C Λ Λ — Λ Γ» ν . η "ΟΛ . . J /

1.754.200
217.8-40

9.S98.700
12.307.960

2.614.080
16.440.4S0

448.980
1.879.500

2.394.560

1.972.040

22.206.660 

19!054.560

2.328.480

422.520

3.152.100

oor πολa nrr. rrr\



Λ.) ίΛλ, AtiiiiAl ΙΙίΊίΛ επι βαΟμοις ϊΗρ - υω

'·--- ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α) ’Αρχική έπιβάρυνσις

αα) Βασικός μισθός 4.810 X 100 X 14 -
ββ) Προσωρινόν επίδομα Ν.Δ. 415/70 500 X 100 X 12

β) Τελική έπιβάρυνσις
αα) Βασικός μισθός 20.690 X 100 X 14
ββ) Προσωρινόν επίδομα Ν.Δ. 415/70 500 X 100 X

Ε) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
α) ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΠ. ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

αα) ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ν.Δ. 828/71 
3ω βαθμω 16 X 10.690 
4ω βαθμω 93 X 8.950 
5ω βαθμω 139 X 7.780 
6ω βαθμω 340 X 6.990
7ω βαθμω 201 X 6.010 
8ω βαθμω 107 X 5.410 
9ω βαθμω 262 X 4.810

171.040
832.350

1.081.420
2.376.600
1.208.010

578.870
1.360.220

6.734.000
600.000

7.334.000

14.966.000
600.000

15.566.000

Σ ύ ν ο λ ο ν
----- -ββ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ Ν.Δ. 259/73_________

Νηπιαγωγοί 1.158 X 500 X 12 μήνες
β) ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
αα) ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ν Δ. 828/71 

3ω βαθμω 6 X 10.690 
4ω βαθμω 17 X 8.950 
5ω βαθμω 6 X 7.780 

• ■ » 6ω βαθμω 5 X 6.990 
7ω βαθμω 14 X 6.010 
8ω βαθμω 16 X 5.410

7.508.510 χ 3% χ 12 μην.

64.140 
152.150
46.680
34.950
84.140 
86.560

Σ ύ ν ο λ ο ν 468.620 X 3 % X 12 μην.
ββ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ Ν.Δ. 250/73 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 64 χ 500 X 12

Γ) ΚΛΑΔΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΙΚΠΑ
αα) ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ν.Δ. S28/71 

3ω βαθμω 3 X 10.690 
4ω βαθμω 15 X 8.950 
5ω βαθμω 21 X 7.780 
6ω βαθμω 26 X 6.990 
7ω βαθμω 27 X 6.010 
8ω βαθμω 25 X 5.410 
9ω βαθμω 65 X 4.810

32.070
134.250 
163.380 
181.740 
162.270
135.250 
312.650

Σ ύ ν ο λ ο ν

ββ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ Ν.Δ. 259/73 
Νηπιαγωγοί ΠΙΚΠΑ 182 X 500 X 12

1.126.610 χ 3% χ 12 μην. 

1.092.000

Σύνολον Δαπάνης 22.936.086

Έν Άθήναις τη 31 Μαρτίου 1975

Οί Υπουργοί

7.334.00

2.703.06

6.948.00

168.70;

3S4.00<

403.77

Οικονομικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΌΣ


