
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ V f 7 '
?Ετ: τοϋ σχεϊίου Νόμου «περί συντ^ιοϊοτητεως έκ τοΰ Δη

μοσίου των Ελλήνων το γένος έκπαιδευτνΑων τής έν ΗΠΑ 
Π αιίαγωγίοής ’Ακαδημία*; «Άγιος Βασίλειος» τής Έλ- 
ληνικής Όρ-όοέόξαυ 'Ιερός ’Αρχιεπισκοπής Βορείου καί 
Νοτίου ’Αμερικής ν/ά ρυλμίσεως ετέρων τινών συνταξιο- 
•ϊοτικών -δεμάτων». _ .·-* .

Προς τήν Βουλήν των Ελλήνων
1. Συμφώνως τώ άρθρω 3 τοΰ Α.Ν. 1854/51 δικαίωμα 

συντάξεως έκ τοΰ Δημοσίου άποκτοΰν, έφ’ όσον συντρέχουν 
προϋποθέσεις, καί οί Έλληνες τδ γένος Εκπαιδευτικοί μέσης 
καί στοιχειώδους έκπαιδεύσεως σχολείων λειτουργούντων 
έν τη ’Αλλοδαπή καί άνεγνωρισμένων ως ισοτίμων πρδς τά 
τοΰ Κράτους τοιαΰτα ή ιδρυμάτων καί συντηρουμένων ύπδ 
τοΰ Πατριάρχου Άλεξανδρείας ή ύπδ ειδικών κληροδοτημά
των ή έπιχορηγουμένων ύπδ τοΰ Έλληνικοΰ Δημοσίου ή συν
τηρουμένων ύπδ Έλλ,ηνικών^Κοινοτήτων τοΰ Εξωτερικού. '

Περαιτέρω αί διατάξεις τοΰ άρθρου τούτου έπεξετάθησαν 
διά τοΰ άρθρ. 14 τοΰ Ν.Δ. 4605/1966’καί είς τούς Έλληνας 
τδ γένος καθηγητάς Ελληνορθόδοξων Θεολογικών Σχολών 
’Αλλοδαπής, άνεγνωρισμένων ώς Ισοτίμων πρδς την Θεολο- 
γικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, τούς έχοντας 
τά αυτά προσόντα μέ τούς καθηγητάς της τελευταίας ταύτης 
Σχολής καί διδάσκοντας μαθήματα διδασκόμενα είς τήν αυτήν 
Σχολήν: : ■ - -Ά -. λ V ί -·' ν,, - υ .· ·:· · ·'··
>. "Ηδη διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ ύπδ ψήφισιν νόμου απο,σκοπει- 
ται, όπως αί διατάξεις τοΰ άρθρου 3 τοΰ Α.Ν. 1854/51, τύ- . 
χουν έφαρμογής, διά τήν ταυτότητα τοΰ λόγου/ καί έπί τοΰ , 
διδακτικού προσωπικού τής έν ΗΠΑ Παιδαγωγικής ’Ακα
δημίας τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου 'Ιεράς ’Αρχιεπισκοπής Β. 
καί Ν. ’Αμερικής «ΆγιΟς Βασίλειος», ήτις άνεγνωρίσθη ώς ' 
ισότιμος πρδς δημοσίαν έλληνικήν Παιδαγωγικήν ’Ακαδη
μίαν διά τοΰ Ν.Δ. 508/1970. ; .. . λ*/ ί,ν

r" 2. Διά τής διατάξεως τοΰ άρθρου 2 λαμβάνεται μέριμνα
αποφυγής δυσμενών συνεπειών έπί τοΰ συνταξιοδοτικοΰ δικαι-
ώματος τέως ύπαλλήλων τοΰ ΟΣΕ,' οίτινες. έχοντες ύπέρ- 
- · - · t - · -‘ |Λ*·ν.τριακονταετή συντάξιμον υπηρεσίαν παραίτηση σαν της σε- ·
σεώς των διά νά καταλάβουν τήν θέσιν τοΰ Διοικητοΰ ή τοΰ 
Ύποδιοικητοΰ τοΰ ΟΣΕ, "ήτοι θέσιν άνωτέραν έκείνης τήν 
οποίαν κατεΐχον καί ή δποία δδν τιαρέχει δικαίωμα είς σύν
ταξιν, οδτε δ έν αυτή χρόνος ύπηρεσίας τυγχάνει συντάξιμος , 
έκ του Δημοσίου κατά τάς περί συνταξιοδοτήσεως τών σιδη
ροδρομικών διατάξεις. .5. /' · ν ' · Λ"
ίί-Τό μέτρο’ τοΰτο αποτελεί συνέχειαν έτέρων τοιούτων ληφ- 
θέντων κατά τδ παρελθόν, τελευταίως δέ διά τοΰ άρθρου 11 
του Ν.Δ. 1342/1973, καί δικαιολογείται'έκ τοΰ λόγου ότι, 
ώς έδέχθη καί τδ ’Ελεγκτικόν Συνέδριον διά τής γνωμοδοτή- 
σεώς του έπί τοΰ σχεδίου τοΰ Ν.Δ. 1342/73, δ διορισμός είς 
άνωτέραν θέσιν αποτελεί προαγωγήν. ή..5····
Τ··*3. Διά τοΰ άρθρου 3 άποσκοπεΐται ή έπάνόρθωσις μιας 
άδικίας είς βάρος ώρισμένων ΓενικώνΈπιθεωρητών Έκπαι- " 
δεύσεως τοΰ Ν.Δ. 3379/55_«περί τοΰ προσωπικού τής Δήμο-/ 
σίας ’Εκπαιδεύσεως», ήτις προεκλήθη είς'άύτούςδιά τοΰ^ 
Ν.Δ. 4548/1966 «περί τοΰ ένιαίου μισθολογίου τών δημοσίων 
ύπαλλήλων κλπ». Ούτοι, δηλαδή, έν^ διά τοΰ Ν.Δ. 3379/55 _ 
έξωμοιώθησαν μισθολογακώς πρδς τους έπί βαθμώ 1ω Γένι- , 
κόύς Διευθυντάς τών 'Υπουργείων (έξομοίωσις ήτις διετη- 
ρήθη μέ διαφοράν 100 περίπου δρχ. ύπερ τών Γεν. Δ/τών 
μέχρι τοΰ 1966), διά τοΰ Ν.Δ. 4548/1966 καί τοΰ είς έκτέ- 
λεσιν τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 1 αύτοΰ έκδοθέντος Β.Δ.'67/ 
-1967, ή έξομοίωσις' αύτη κατηργήθη καί ούτως οί Γεν.
: Έπιθεωρηταί Έκπαιδεύσεως έφέροντο λαμβάνοντες τδ μέν 
έτος 1966 βασικόν μισθόν έλάσσονα κατά. 1.149 δρχ. έκεί- 
νού τδν όποιον έλάμβανον οί Γεν. Δ/νταί 'Υπουργείων τδ δέ 
1970 έλάσσονα κατά δρχ. 4.000. Ά ίΥ .-’ΫϊϊΑ’’' - ■ ·
ϊγξΜεταγτνεστέρως, διά τοΰ άρθρου 30 τοΰ Ν.Δ. 651/1970,'; 
,έδημιουργήθη είς τήν Δημοσ. Έκπαίδευσιν άριθμδς θέσεων . 
3Γεν. Επιθεωρητών έπί βαθμώ 1ω, είς άς προήχθησαχ δσοι- 
&ς,τών τότε ύπηρετούντων Γεν. Επιθεωρητών. Μέσης Έκ-/

παι&ευσεως κατά την έννοιαν τοΰ ΝΔ 3379/1955 έκρίθησαν 
προακτέοι, τών λοιπών διατηρησάντων τδν βαθμόν καί τάς 
άποδοχάς των. Τελευταίως δέ διά τοΰ Ν. 309/1976 «περί 
δργανώσεως καί διοικήσεως τής Γενικής Έκπαιδεύσεως» 
κατηργήθησαν αί θέσεις τών Γενικών Επιθεωρητών Έκ- 
παιδεύσεως κατά τήν έννοιαν τοΰ ΝΔ 3379/1955 καί συν- 
εστήθησαν θέσεις Γενικών Επιθεωρητών έπί μισθολογικώ 
κλ.ιμακίω 10 /άρθρα 20 καί 40) είς τδ όποιον αντιστοιχεί 
δ βασικός μισθός τοΰ κλιμακίου 8 (ήτοι τοΰ 2ου βαθμού 
τής ύπαλληλικής ιεραρχίας) προσηυξημένος κατά 25 %, 
(άρθρον 49). :· _'·;

'-ν - · *’ Λ’, 7
4 Κατ’ αύτδν τδν τρόπον όσοι έκ τών Γενικών Επιθεω

ρητών Έκπαιδεύσεως τοΰ ΝΔ 3379/55 άπεχώρησαν τής ? 
ύπηρεσίας πρδ τοΰ 1966 έτυχον συντάξεως βάσει μισθού Γεν. , 
Δ/ντοΰ. Τής αύτής συντάξεως έτυχον καί όσοι άπεχώρησαν' 
μετά τδ 1970, έφ’ όσον προήχθησαν είς θέσεις Γεν. Επι
θεωρητών έπί βαθμώ 1ω τοΰ ΝΔ 651/70. 'Ομοίως, καί όσοι 
άπεχώρησαν ή θά άποχωρήσουν μετά τδν Ν· 309/76 θά ' 
τύχουν συντάξεως βάσει τοΰ βασικοΰ μισθοΰ τοΰ άντιστοι- 
χοΰντος είς τδ κλιμάκιον 10 τοΰ άρθρου 49 τοΰ αύτοΰ νό
μου (βασικός μισθός τοΰ 2ου βαθμοΰ +25%). Άντιθέτως 
όσοι άπεχώρησαν κατά τδ χρονικόν διάστημα 1966-1970 
ή μετά τδ 1970 χωρίς νά προαχθοΰν είς θέσεις Γεν. ’Em-/ 
θεωρητών έπί βαθμώ 1ω, κατ’ έφαρμογην τοΰ ΝΔ 651/70,1 
έτυχον συντάξεως βάσει μειωμένου βασικού μισθού.

Διά τής προτεινομένης διατάξεως θά δικαιωθούν καί ούτοι' 
συντάξεως βάσει τοΰ βασικού μισθού τοΰ κλιμακίου 10 τοΰ: 
άρθρου 49 τοΰ Ν!""309/76, ώστε νά ύπάρχη ένιαία, κατά τδ, 
δυνατόν, συνταξιοδοτική μεταχείρισις όλων τών Γεν. Έπί-2 
θεωρητών Έκπαιδεύσεως τοΰ ΝΔ 3379/55. Δεδομένού,? 
όμως, ότι καί οί πρδ τοΰ ΝΔ 4548/66 έξελθόντες Γενικοί, 
Έπιθεωρηταί, οίτινες άρχικώς έσυνταξιοδοτήθησάν βάσει/ 
τοΰ κατά τδ ΝΔ 3379/1955 βασικού μισθού, δστις άρχικώς; 
ήτο ίσος πρδς τδν’ μισθόν τοΰ 1ου βαθμοΰ, ήδη,^μετά τήγ. 
καθιέρωσιν διά τοΰ ΑΝ 274/1968 είδικοΰ μισθού διά τούς^

- Γεν^ Έπιθεωρητάς τοΰ ΝΔ 3379/1955, συνταξιοδοτοΰνται ί 
. βάσει μισθοΰ μείζονος' μέν τοΰ βαθμοΰ 2ου, έλάσσονος όμως 
V κατά πολύ τοΰ 1ου βαθμοΰ, ή έν λόγω διάταξή έκρίθη σκό-/

7πμον, όπως ττερλάβη καί αύτούς,’:■ γ'γ,μ· τ-υ--
“ /' 4. Διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ /νομοσχεδίου λαμβάνεταί πρό-/ 
νοια άπονομής συντάξεως έκ τοΰ Δημοσίου είς. οικογένειαν, 
έμμισθου δικαστικού κλητήρος, δστις, καίτοι ,ύτεηρέτησεν; 

' τδ Δημόσιον έπί 56 έτη ώς έμμισθος καί 9 ώς άμισθος, ήτοι . 
συνολικώς έπί 65 έτη, δέν έτυχε συντάξεως, καθ’ όσον ή.1 
ύπηρεσία τών έμμισθων δικαστικών κλητήρων’ άνεγνωρί-, 
σθη ώς συντάξιμος, .διά τοΰ άρθρου .12 παρ. ^ τοΰ Δ/τος 

. τής 31:10.1935, άπδ τής ένάρξεως τής Ισχύος τοΰ Ν. 6094/
. 1934, ένώ ούτος είχε άποχωρήσει τής ύπηρεσίας τδ 1930.: 
/.Γ 5. Διά τοΰ άρθρου 5 παρατείνονται έπί έν είσέτι έτος αί 
ύπδ τής κειμένης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας τοΰ Δημόσιου 
προβλεπόμεναι προθεύμίαι, αί όποΐαι, ώς γνωστόν, είχον 
παραταθή διά τοΰ Ν. 228/1975 καί έλ.ηξαν τήν 4ην Δεκεμ
βρίου 1976./Τδ μέτρο τοΰτο λαμβάνεται, διότι ώρισμένοι 
έκ τών ένδιαφερομέ^ων δέν ήδυνήθησαν νά , λάβουν γνώσιν, 
έγεκαίρως τής 7ΐαρατι£σεώς/ταύτης, ένεκα διαφόρων _ λόγων 

• (~χ. άσθένεια, άγνοια γραμμάτων, κατοικία είς άπομεμα-/ 
■ κρυσμένας περιοχάς, παραμονή είς τδ' ’Εξωτερικόν κλπ.) 

καί ήδη υφίσταται μία έκκρεμότης’, ή. δποία θά πρέπει νά 
άρθή, προκειμένου νά ξήξη, κατά τδ δυνατόν, τδ θέμα/τής 
παρατάσεώς τών προθεσμιών. ' : ',./'Τ Λ

- ' 6. Διά τοΰ άρθρου 6 ρυθμίζεται θέμα διαδικαστικής φύγ, 
: σεώς σχετικώς πρδς τδ δργανον τδ όποιον είναι αρμόδιον

διά τήν άναγνώρισιν ώς συνταξίμων τών προϋπηρεσιών, των 
αναγνωριζόμενων ώς τοιούτων ύπδ τοΰ ΝΔ 164/73. /Χπδ^ 
τοΰ Νομοθετικού τούτου Διατάγματος προβλέπετάί ή άνα-/ 
-γνώρισες ώς συνταξίμων τής προϋπηρεσίας δημοσίων υπαλ
λήλων είς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα όποια 

' έχουν τδ αύτδ πρδς τ0 Δημόσιον συνταξιοδοτίκδν καθεστώς 
καί τής προϋπηρεσίας ύπαλλήλων τών ώς εϊρηταί| ΝΠΔΔ 

/ είς ’ τδ Δημόσιον, / Αί προϋ7τηρεσίαι αύται άνεγνωρίζοντο 
’/ μέχρι τοΰδε ώς συντάξιμοι διά πράξεως τοΰ άρμοδίου κατχ



— 2 —
στερόπτώσιν δργάνου, ήτοι υπό της; Υπηρεσίας Συντά
ξεων τοϋ ΓΛΚ, έφ’ δσον έπρδκειτο δι’-ύ—αλληλον ΝΠΔΔ 
έχοντα προϋπηρεσίαν εις τδ Δημόσιον, ύπδ της 'Υπηρεσίας 
Συντάξεων δε τοϋ ΙΚΑ, έφ’ δσον έπρόκειτο δι’ ύπάλληλον 
τοϋ Δημοσίου εχοντα προϋπηρεσίαν είς τδ ΙΚΑ κλπ. -

*,»·.·■-·· *■£> .* · ΐ- *- ‘ i.'V · - · * ·* .

Επειδή, δμως^ τό /Ελεγκτικόν Συνέδριον έδέχθη 6τ 
ή άνάγνώρεσις'τών έν λόγω προϋπηρεσιών δέν είναι εφι
κτή, ‘ εί μή μόνον’ κάτά την εξοδον τοϋ υπαλλήλου έκ της 
ύπηρεσίας (άποφ. II Τμ. 333/1975), γεγονός τδ όποιον 
είχε δυσμενείς επιπτώσεις διά τδν υπάλληλον, ώρίσθη διά 
τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 368/1976, δτι ή κατά τδ άρθρον 1 τοϋ ΝΔ 
164/1973 προϋπηρεσία δυνατοί νά άναγνωρισθη ύπδ των 
κατά περίπτωσίν δικαιοδοτούντων έπΐ των συντάξεων οργά
νων καί πρδ της έξόδου τοϋ, υπαλλήλου εκ της υπηρεσίας. 
Την τελευταίαν, δμως, παύσην διάταξιν έρμηνεϋον τδ Ελεγ
κτικόν Συνέδριον (άπόφ. II Τμ. 329/1976) έδέχθη δτι 
αί πράξεις άναγνωρίσεως των προϋπηρεσιών τοϋ ΝΔ 164/ * 
1973 δέν πρέπει νά έκδίδωνται ύπδ τοϋ αρμοδίου συνταξιο-λ 
δοτικού δργάνου της Υπηρεσίας' είς την οποίαν είχε την 
προϋπηρεσίαν ό υπάλληλος, άλλά ύπδ τοϋ συνταξιοδοτικοΰ 
δργάνου της ύπηρεσίας ύπδ της οποίας θά συνταξιοδοτηθη. 
Δηλαδή ή 'Υπηρεσία Συντάξεων τοϋ ΓΛΚ θά άναγνωρίζη 
ώς συντάξιμον έκ τοϋ Δημοσίου προϋπηρεσίαν δημοσίου 
ύπαλλήλου, ,παρασχεθεϊσαν π.χ. είς τδ ΙΚΑ, έφαρμόζουσα 
την νομοθεσίαν τοϋ ΙΚΑ, καί ή 'Υπηρεσία Συντάξεων τοϋ 
ΙΚΑ προϋπηρεσίαν υπαλλήλου τοϋ ΙΚΑ, προσφερθεΐσαν 
είς τδ Δημόσιον, έφαρμόζουσα, τήν νομοθεσίαν τοϋ Δήμο- .
σίου’. ι. ■.·· ; ·. ... . · .... -

■ -* ; ·'· . · * . · :

§,ΑΤδ τοιοϋτον, δμως, δημιουργεί, ώς εικός, τεράστια προ
βλήματα εις τά δικαιοδοτοϋ· τα έπί των συντάξεων όργανα» 
τοϋ Δημοσίου καί των ΝΠΔε. , τά όποια καλούνται νά έφοφ-ι 
μόσουν νομοθεσίαν' ξένην πρδς ,τά καθήκοντά των καί νά 
έκδώσόυν πραξιν άναγνωρίσεως προϋπηρεσίας,' ήτις προ- 
καλεΐ δαπάνην είς άλλότριον φορέα έν άγνοία αύτοΰ. Πρδς.· 
άρσώ, δθεν, της έκτης ώς'άνώ άπόφάσέως τοϋ ΕΣ. δημίουρ-ί 

’γηθείσης καταστάσεώς' συνετάγη τδ άρθρον 6 τοϋ νομο-.; 
σχεδίου, δπερ επαναφέρει, τά πράγματά είς τήν άρχικήν των 
κατάστασιν,' ήτοι της έκδόσεως της πράξεως άναγνωρί-'· 

"σεώς ύπδ τοϋ φορέως εις δν διηνύθη ή προϋπηρεσία καί όστις 
θά, άναλάβη καί τήν σχετικήν δαπάνην. ,

"'· · .·' - . .
·;' * 7· Διά τοϋ άρθρου 7 λαμβάνεται μέριμνα βελτιώσεώς της 
συνταξιοδοτικής θέσεως των ύπαλλήλων έκείνων, οίτινες 
άπεμακρύνθησαν της ύπηρεσίας λόγω καταργήσεως θέσεως 
καί έπανεπροσελήφθησαν είς τήν Δημοσίαν Διοίκησιν λό- 
γφ προσόντων καί είδικότητος. Είδικώτερον, παρέχεται 
είς αυτούς ή δυνατότης νά συνυπολογίσουν τδν χρόνον'της 
τελευταίας των ύπηρεσίας είς τδν χρόνον της άρχικής των/ 
ύπηρεσίας, επί σκοπώ αύξήσεως της συντάξεως των, ήτις 
καί πάλιν, βεβαίως, θά ύπολογίζεται βάσει τοϋ μισθοϋ τοϋ 
βαθμοϋ της μονίμου θέσεως. Ό συνυπολογισμός ούτος 
θά αποκλείεται, έάν ή ύπηρεσία παρεσχέθη μετά τήν συμ- 
πλήρωσιν τοϋ ορίου ήλικίας ή της 35ετίας ή έάν κατά τδν 
χρόνον τοΰτον δ ύπάλληλος έλάμβανε καί σύνταξιν έκ τοϋ 
Δημοσίου καί έν πάση περιπτώσει δέν θά δύναται νά ύπο- 
λ.ογισθή χρόνος μείζων της δετίας. 1 · . ν τ'
V 8. Διά τοϋ άρθρου 8 ρυθμίζονται θέματα διαδικαστικής 
φΰσεως σχέσιν εχοντα πρδς τήν έφαρμογήν τοϋ ύπδ ψή- 
φισιν νόμου.

9. Διά τοϋ άρθρου'9, τέλος·, τοϋ νομοσχεδίου καθορίζεται 
ή έναρξις της ισχύος τοϋ νόμου, ήτις είναι ή τοιαύτη της 
δημοσιεύσεώς του διά της Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.,

10. Είς ταΰτα άποβλέποντος τοϋ ύπδ δψιν νομοσχεδίου, 
παρακαλοϋμεν διά τήν έπιψήφισίν του.

Έν Άθήναις τη 11 Αύγούστου 1977 

ξ-ξ λ; . ' ,Οί 'Υπουργοί „

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

( Περί συνταξιοδοτήσεως έκ τοϋ Δημοσίου των Ελλήνων τδ
γένος έκπαιδειττικών τής έν ΗΠΑ Παιδαγωγικής Άκά- 

·, δημίας «Άγιος Βασίλειος» τής 'Ελληνικής ’Ορθοδόξου'
Ίεφάς ’Αρχιεπισκοπής Β. καί Ν. Άαερσ/.ής καί φυόν/τεως
ετέρων 'τινών συνταξιαδοτιικήν δεμάτων. Ύν-’■■·.-·· · .

Άρδρον 1.
1. Εις τδ τέλος τοΰ op-Spjyj 3 τού ΑΙΝ, 1854/51 «περί·

απονομής τών πολιτικών καί στρατιωτικών, συντάξεων», προ- 
στίδετοτι πηράγραφος 5, εχουσνζ ώς άκολούδως: . ·. ν · r; ]«-'

«5. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρδρου έφαρμόζονται καί; 
διά τούς Έλληνας τδ γένος καδηγητάς τής ύπδ τής Έλλη-: 
νικής Όρδοίόξου Ίεράς ’Αρχιεπισκοπής Βορείου καί Νοτίου 
’Αμερικής ίϊροδείσης έν Γκάρισσον (GARISSON) τών 
ΗΠΑ Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας «Άγιος Βασίλειος», άνε- 
γνωρισμένης ώς ισοτίμου πρδς δημοσίαν ελληνικήν Παιϊαγω- 
γικήν Άκαϊημίαν, έφ’. δσον ούτοι έχουν τά αΰτά ή άνάλ.ογα 
προσόντα πρδς τά άπαιτούμενα διά τδν διορισμόν τών καδή- 
γητών τών Παιδαγωγικών Άκαδημιών τής ημεδαπής. ·.:

Διά τον κανονισμόν τής συν'άξεώς των, οί άνωτέρι» έξο- 
μοιοΰνται πρδς τούς καδηγητάς. τών δημοσίων έλληνικών 

• Παιδαγωγικών,’Ακαδημιών, εφαρμοζόμενων όσον αφορά είς: 
τήν διαίάδμισιν καί προαγωγήν αύτών τών έκάστοτε ϊσχυου-; 
σών διατάξεων διά τούς καδηγητάς τής ημεδαπής. . . ·,

'Αρμόδιον συλλογικόν όργανΟν διά τήν κρίσιν τών καδη-' 
γητών τής ως είρηται Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας ορίζεται 
τδ 'Υπηρεσιακόν Συμδούλιον τοϋ Υπουργείου Έ3νικής Παι
δείας καί θρησκευμάτων, τδ όποιον τυγχάνει αρμόδιον διά δέ
ματα υπηρεσιακής καταστάσεώς τών καδηγητών Παιδαγω-' 
γικών Άκαδήμιών τής ημεδαπής./ / , .λΤ

Τά σχετικά δικαιολογητικά διά τήν διαδάδμισιν καί προ
αγωγήν τών ώς άνω καδηγητών άποστέλλονται είς^τδ Ύπουρ- 
γείον Έδνικής Παιδείας καί, θρησκευμάτων ύπδ τής Τέ
ρας Αρχιεπισκοπής Βορείου καί Νοτίου ’Αμερικής,’,μετ’ ήτιο-' 
λογημένης προτάσεως προκειμένου περί προαγωγής καδηγη- 
τώ» άπδ βαδμοΰ είς βσδμόν». ’.'‘λ λ

2. Αί διατάξεις τοΰ AiN. 339/1908 «περί ά>/αγτ<ωρί-
σεως ώς συνταξίμου χρόνου προϋπηρεσίας είς Σχολεία άναγνω- 
ριαδέντα ώς ισότιμα πρδς τά Δημόσια τοιαΰτα» εφαρμόζονται 
καί έν προκειμένω ,··. ·. :

• . . . ' Άρδρον 2.
Μόνιμοι υπάλληλοι τοΰ ΟΣΒ, παραιτγ^δέντες έκ τής μο

νίμου δέσεως Των καί , διορισδέντες είς δεσιν Διοικητοϋ ή 
Ύποδιοικητοϋ αύτοΰ, δεωροϋνται ώς προαχδέντες άπό τής 
παραιτήσεώς των, είς τδν αμέσως επόμενον τοΰ, κατά τδν χρό
νον τοΰτον κατεχομένου βαδμοΰ, έφ>’ όσον ύφίστατο τοιοΰτος 
βαδμδς έν τή ίεραρχίφ τοΰ κλάδου των καί έκέκτηντο ύπερ- 

.τριακονταετή πραγματικήν συντάξιμον υπηρεσίαν,' δικαιούμε
νοι πλήρους συντάξεως, ύρολογιζομένης έπί τή βάσει τοΰ συν
ταξίμου μ»δοΰ τοΰ βαδμοΰ είς δν προάγονται, άνευ δικαιώμα
τος λήψεως διαφοράς σ/^σάξεως άναδρομικώς. .

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Έθν. Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
Γ. ΡΑ.Δ,λΗΣ '·;

Άρδρον ^3.
Ή σύνταξις τών έξελδδ/των τής υπηρεσίας Γενικών Έπί-· 

δεωρητών Έκπαιδεύσεως τοΰ ΝΑ. 3379/1955 «περί τοΰ 
προσωπικού “ίής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως» κανονίζεται βάσει 
τοΰ έκάστοτε συνταξίμου μισδοΰ ένεργείας τοΰ άντιστοιχοΰν- 
τος είς τδ μισδολογικδν κλιμάκιον 10 τοΰ άρδρου 49 τοΰ 
Ν. 309/1.976 «περί όργανώσεως καί διοικήσεως τής Γενι
κής Έκπαιδεύσεως». ·

Άρδρον 4.
1. Έμμισδοι δικαστικοί κλητήρες καί έν περιπτώσει δα- 

νάτου οά οΐκογένειαι αύτών, έξελδόντες τής υπηρεσίας πρδ 
τοΰ Ν. 6094/1934 «περί όργανώσεως τής Γραμματείας τών 
Δικαστηρίων καί Εισαγγελιών κλπ», δικαιούνται συντάξεως 
έκ τοΰ‘Δημοσίου, <κατά · τάς διατάξεις τοΰ AuN. 1854/51


