
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έπί τού σχεδίου Κόμου «περί ρυθμίσεως ένίων Οε-χάτων 
ντε Γενικής καί Γεχντ.ιής καί ’Επαγγελ.ματικής Εκ
παιδεύσεων».

Πρό; τή)· Βουλήν ιών 'Ελλήνων 
Α’ Γενικά :

1. Ή μεταρρύθμιση στους τομείς της Γενικής καί τής 
Τεχνικής καί Έπαγγελματικής Έκτεαιδεύσεως θεσμοθε
τήθηκε μέ τους N.3U9 /ύ, 6S2 / 7 καί 576/77, αντίστοιχα, 
ένώ δε'/ είχε επεκταύει μέχρι τώρα στο χώρο των Σ/ολών 
’Εκπαιδεύσει..ς καί Μετεκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσω
πικού, δηλαδή των Παιδαγωγικών Άκαδημιών, Σχολών 
Νηπιαγωγών, Εθνικής ’Ακαδημίας Σωματικής ’Αγωγής, 
Σχολών Οικιακής Οικονομίας καί Διδασκαλείων Δημοτικής 
καί Μέσης Έκπαιδεύσεως.

2. Κατά τήν εφαρμογή τών Ν’.309/1976, 682/1977 καί 
576/1977, σέ συνάρτηση μέ τήν υπόλοιπη νομοθεσία περί 
Γ ενικής καί Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως, 
διαπιστώθηκε ή άνάγκη συμπληρώσεως τών νόμων αυτών 
σέ διάφορα έπιμέρους ζητήματα, σχετιζόμενα κυρίως με 
τή βελτίωση τής καταστάσεως τού έκπαιδευτικού προσωπι
κού. Τά ζητήματα αύτά ρυθμίζονται με τις διατάζεις τού 
ύπό κρίση σχεδίου νόμου. Ειδικότερα τά ζητήματα τής 
Δημοτικής καί τής Μέσης Έκπαιδεύσεως ρυθμίζει το 
κεφάλαιο Α', ένώ στα θέματα της Τεχνικής καί Επαγγελ
ματικής Έκπαιδεύσεως άναφέρεται τό Κεφάλαιο Γ'.

3. Παράλληλα μέχρι τή ψήφιση τού σχεδίου νόμου περί 
έκπαιδεύσεως καί μετεκπαιδεύσεως τού διδακτικού προσω
πικού τής Γενικής Έκπαιδεύσεως, πού τελεί ύπό μελέτη 
καί επεξεργασία, κρίθηκε δίκαιο νά ρυθμισθεΐ με τό Κεφά
λαιο Β' τού προκειμένου σχεδίου νόμου, ή βαθμολογική 
εξέλιξη τού προσωπικού τών Παιδαγωγικών ’Ακαδημιών 
κ,λπ., τό όποιο, μέ τήν ΐσχύουσα νομοθεσία, δέν εξελίσσεται 
ττά μισθολογικά κλιμάκια 9 καί 10, πού προβλέπονται για
ούς υπόλοιπους εκπαιδευτικούς άπό τούς Ν.309/1976 καί 

576/1977.
4. .Μέ τις ανωτέρω ρυθμίσεις επιλύονται έπείγοντα προ

βλήματα τών άντιστοίχων εκπαιδευτικών βαθμιδών.
Β' ’Ανάλυση τών άρθρων :

Άρθρο 1.
1. Μέ τό άρθρο 62 παρ. S τού Ν.309/1976 (παρ. 3) 

τροβλέπεται ότι οί προαγωγές στούς βαθμούς Επιθεωρητή 
V' καί ’ Επόπτη Δημοτικής Έκπαιδεύσεως ένεργοΰνται 
απ’ εκλογή καί ή σειρά προαγωγής τών κρινομένων προα- 
τέων κατ’ εκλογή προσδιορίζεται άπό τή σειρά άρχαιό-

-ητας στον κατεχόμενο βαθμό. Μέ τό σύστημα αύτό οί 
οοαγωγές καταλήγουν νά γίνονται κατ’ αρχαιότητα, άφοΰ 
. ύπηρετοΰντες στούς βαθμούς αυτούς κρίνονται κατά κανόνα 
ς κατ’ έκλογή προακτέοι. Έτσι δέν είναι δυνατή ή επιλογή 

ών Ικανότερων καί καταλληλοτέρων γιά τή πλήρωση τών 
γετικών θέσεων τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως.
2. Ή άδυναμία αυτή τού συστήματος προαγωγών διορ- 

56η κε ήδη γιά τή Μέση Εκπαίδευση μέ τό Ν.708/1977.
3. Μέ τό άρθρο 1 τού ύπό κρίση σχεδίου οί διατάξεις τού 
.708/1977 έπεκτείνονται καί στή Δημοτική Εκπαίδευση, 
στε νά παρέχεται ή δυνατότητα στο 'Υπηρεσιακό Συμβούλιο

έπιλ.έγει καί νά κατατάσσει κατά σειρά στον πίνακα 
ιοακτέων τούς ίκανωτέρους, άνεξάρτητα από τήν άρχαιό- 
τά τους, συνεκτιμώντας καί τήν κατοχή διδακτορικού 
πλώματος.
4. Σημειώνεται ότ. στο άρθρο αύτό προσδίδεται άνα- 
ομική ισχύς άπό τό χρόνο καταρτίσεως τών πινάκων 
ιοακτέων τού 1978 (1.5.1978).
Άρθρο 2.
1. Κατά τήν πρώτη εφαρμογή του, ό Ν.309/76 προέβλεψε 
ν δυνατότητα προαγωγής στο βαθμό τού Επόπτη Μέσης 
κπαιδεύσεως τών Γενικών Επιθεωρητών, ’Αναπληρωτών

(Άναεότωε:;

Γενικών Επιθεωρητών. Διοικητικών Επιθεωρητών καί 
Επιθεωρητών Ειδικότητας τού Ν.Δ.651 1970. καθώς καί 
τών Γυμνασιαρχών.

2. Το Ειδικό Συμβού/,ιο Κρισεως καί Πεοαγωγών παεέ- 
λειφε· κατά τις προαγωγές, μερικούς Γενικούς Επιθεωρη
τές καί ’Αναπληρωτές Γενικούς Επιθεωρητές. ’Αλλά τό 
Συμβούλιο Επικράτειας ακύρωσε τήν παράλειψη αυτή 
στην περίπτωση τών Φυσικών, έπειδή δέχτηκε ότι ύπάρχει 
ταύτιση καθηκόντων παλαιών Γενικών Επιθεωρητών καί 
σημερινών Εποπτών καί έτσι άποφάνθηκε ότι οι παλ.αιοί 
Γενικοί Επιθεωρητές καί ’Αναπληρωτές Γενικοί Επιθεω
ρητές έπρεπε νά κριθούν χωριστά καί νά καταλάβουν τις 
νεοσύστατες θέσεις Εποπτών, άν δέ ήσαν περισσότεροι οί 
ύποψήφιοι άπό τις θέσεις έπρεπε τό 'Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
νά κρίνει ποιοι άπό αυτούς ήσαν ύποβιβαστέοι.

3. Ή άπόφαση αύτή έδημιούργησε μεγάλ.ες δυσκολίες 
γιατί στις 17 θέσεις Εποπτών έχουν προαχθεΐ 6 Γενικοί 
Επιθεωρητές καί παραλείφθηκαν 13. Γι’ αύτό, μέ τό 
άρθρο 3 τού σχεδίου προβλέπεται σύσταση προσωρινών 
θέσεων Εποπτών γιά τήν κατάταξη τών παραλειφθέντων 
μέχρι τής έξόδου τους άπό τήν υπηρεσία. Ήδη άπεχώρησαν 
έννέα καί άποχωρούν στό τέλος τού έτους άλλοι δύο. ’'Ετσι 
θά διασφαλισθεΐ τό κύρος τής προαγωγής όσων υπηρετούν 
σήμερα καί άπό διετίας σέ θέσεις Εποπτών.

Άρθρο 3.
1. Τό άρθρο 60 τού Ν.309/1976 προβλέπει ότι οί Διευ

θυντές τών σχολείων Μέσης καί Δημοτικής Έκπαιδεύσεως 
συντάσσουν Ειδική Έκθεση γιά τό διδακτικό προσωπικό 
τού σχολείου τους, οπήν οποία περιλαμβάνουν κρίσεις, 
χαρακτηρισμούς καί βαθμολογία, ορίζοντας επίσης ότι οί 
Γενικοί Επιθεωρητές καί Επιθεωρητές πού συντάσσουν

' τήν τελική έκθεση δέν μπορούν νά άποστοΰν άπό τήν ειδική 
αύτή έκθεση χωρίς αιτιολόγηση.

2. Στή πράξη αύτή ή υποχρέωση δημιούργησε δυσκολίες 
γιατί τελικά ό Έπιθεωρών, μή έχοντας τήν δυνατότητα 
δικαιολογήσεως τής άποκλ.ίσεως μέ πραγματικά περιστατικά, 
άναγκάζεται νά συντάσσεται μέ τήν βαθμολογία τής ειδικής 
έκθέσεως του Διευθυντή τού σχολείου, καί όταν άκόμη άπό 
τήν έπιθεώρησή του έχει μορφώσει διαφορετική γνώμη.

3. Μέ τό άρθρο 3 τού σχεδίου ό Γενικός Επιθεωρητής 
καί ό Επιθεωρητής δέν περιορίζονται άπό τήν ειδική έκθεση, 
τήν οποία λαμβάνουν άπλώς ύπόψη κατά τή διαμόρφωση 
τής τελ.ικής κρίσεώς του.

Άρθρο 4.
1. Τό ώράριο διδασκαλίας τών εκπαιδευτικών τής Μέσης 

Γενικής Έκπαιδεύσεως ορίζεται ήδη άπό τό άρθρο 37 τού 
Ν.576/77 καί στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο 
άπό τό άντίστοιχο ώράριο πού ό Ν.576/77 καθιέρωσε κατόπιν 
γιά τή Μέση Τεχνική καί Έπαγγελ.ματική Εκπαίδευση.

2. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο, μέ τό προτεινόμενο άρθρο 
4, νά άναπροσαρμοσθεΐ τό άνωτέρω ώράριο, ώστε νά εναρ
μονιστεί κατά τό δυνατό προς τά όσα ισχύουν επί τού 
θέματος στις χώρες τής ΕΟΚ, πράγμα πού θά επιτρέπει τήν 
άρτιότερη ενημέρωση τών εκπαιδευτικών έπί τών έπιστη-' 
μονικών καί παιδαγωγικών έξελ.ίξεων, μέ συνέπεια τή 
βελτίωση τού λειτουργικού έπιπέδου τών σχολ.είων.

Άρθρο 5.
1. Μέχρι τώρα νομοθεσία δέν προβλέπει ρητά τήν υπο

χρέωση τών εκπαιδευτικών της Μέσης Έκπαιδεύσεως προς 
παραμονή στά σχολεία κατά τις μή διδακτικές έργάσιμες 
ώρες γιά τήν προσφορά ύπηρεσ.ών συνδεόμενων μέ τό εκ
παιδευτικό έργο.

2. Μέ τό άρθρο 5 καλ,ύπτεται τό άνωτέρω κενό καί ορί
ζονται οί μή διδακτικές εκπαιδευτικές εργασίες πού όφεί- 
λουν νά έκτελούν οι καθηγητές τής Μέσης Έκπαιδεύσεως, 
παραμένοντας προς τούτο στό σχολάΐο ύπό τήν προϋπόθεση 
ότι τούς έχει άνατεθεΐ άπό τόν Διευθυντή τού σ/ολχίου ή
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'.τέλεση συγκεκριμένων τέτοιων εργασιών. Παράλληλα 
ευκρινίζεται ότι ό συνολικοί ημερήσιος χρόνος παραμονής 
_>ν εκπαιδευτικών στά σχολεία γιά τή διδασκαλία καί τή 
ιοσφορά τών υπολοίπων εκπαιδευτικών υπηρεσιών δέν 
τορεΤ νά υπερβαίνει τις 5 ώρες.
Άρθρο 6.
1. Μέ τό άρθρο 6 τοϋ σχεδίου συμπληρώνεται ένα κενό 

,ΰ υπήρχε στά μεγάλα σχολεία της Μέσης Γενικής Έκ-
ιδεύσεως, τά όποια, άντίθετα μέ τά σχολεία της Μέσης 

ιχνικής καί Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως, δέν είχαν 
,ικητικους υπαλλήλους (γραμματείς).
2. Προς κάλυψη τοϋ άνωτέρω κενού συνιστώνται 500 θέ- 
ις διοικητικών υπαλλήλων τής κατηγορίας ΜΕ πού θά 
υπληρωθούν σταδιακά σέ 3 χρόνια άπό τήν έναρξη ισχύος 
3 προτεινομένου σχεδίου νόμου καί ορίζεται ότι οί θέσεις 
τές μπορεί στο μέλλον νά αυξηθούν μέ Π. Διατάγματα 
χρι νά συμπληρωθεί ό άριθμός πού άπαιτεΐται ώστε νά 
ουν άπό ένα γραμματέα όλα τά γυμνάσια καί Γενικά Λυ
τά πού περιλαμβάνουν 5 ή περισσότερα τμήματα. Τέλος 
εβάνεται πρόνοια γιά τή πλήρωση τών άνωτέρω θέσεων 
.ι μέ μετατάξεις πού θά ένεργοϋνται μέ Π. Διατάγματα, 
ιτά παρέκκλιση άπό τις διατάξεις τών άρθρων 154-157 
3 Υπαλληλικού Κώδικα, ώστε νά μπορέσουν νά έπαν- 
,ωθοΰν οί θέσεις αύτές μέ τυχόν υπεράριθμους υπαλλήλους 
λ.ων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 7.
1. Μέ τις διατάξεις τής πρώτης παραγράφου τοϋ άρθρου 
τοϋ ρυθμίζεται τό ζήτημα πού προέκυψε μετά τόν Ν.754/ 
ό όποιος θεωρώντας τις υπερωρίες πού έπαιρναν οί διά- 
ιοι υπάλληλοι τού Δημοσίου ώς οίονεί επίδομα, διατή- 
τε τό άντίστοιχο ποσό ώς προσωρινό επίδομα. Επειδή 
πόν οι ιδιωτικοί έκπαιδευτικοί τής Γενικής Έκπαιδεύ- 
ος είναι μισθολογικά εξομοιωμένοι μέ τούς όμοιοβάθμους 
ς Δημοσίους, μέ τήν προκειμένη παράγραφο διευκρινί- 

~αι καί άναδιατυπώνεται ή σχετική παρ. 1 τοϋ άρθρου 36 
Ν. 682/77, ώστε νά είναι σαφές ότι οί Ιδιωτικοί έκπαι- 

-ικοί λαμβάνουν καί τό άνωτέρω προσωρινό επίδομα.
. Εξάλλου, μέ τή δεύτερη παράγραφο τοϋ άρθρου 7 
μετωπίζεται μεταβατικά ό κίνδυνος ενδεχομένων άθρόων 
λύσεων ιδιωτικών έκπαιδευτικών λόγω μειώσεως τοϋ 
>μοΰ τών μαθητών τής ’Ιδιωτικής Γενικής Έκπαιδεύ- 
ς καί ορίζεται ότι κατά τό σχολικό έτος 197S-1979 οί 
•.ύσεις δέν θά ύπερβοϋν τά όρια πού θέτει το άρθρο 55 
Ν'. 682/77 καί 0ά πραγματοποιηθούν μετά προειδο- 
ση τούλάχιστο 15 ήμερων, έπιφέροντας λύση τής έργα- 
ής σχέσεως τήν 31.8.1978.
-,ρθρο 8.
Μέ τήν παρ. 1 τού άρθρου αυτού παρέχεται ή δυνα

τά μετακινήσεως στήν έδρα τής Έπιθεωρήσεως Π’ 
ιτικής Έκπαιδεύσεως. μέ άπόφαση τοϋ άντίστοιχου 
πτη, δασκάλων μέ ΜΚ 8 ή 7 πού υπηρετούν στήν Άνώ- 
Έκπαιδευτική Περιφέρεια προκειμένου νά άσκήσουν 

κοντά Αναπληρωτών Επιθεωρητών, όταν ό τελευταίος 
πει, κωλύεται ή άπουσιάζει. Τούτο είναι άναγκαϊο διότι 
7. όλοι όσοι υπηρετούν στις κωμοπόλεις-έδρες μερικών 
ιεωρήσεων δεν έχουν τό άπαιτούμενο 8ο ή 7ο Μ.Κ. 
-ήν άσκηση καθηκόντων Αναπληρωτή Επιθεωρητή Β’.
Ή παρ. 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ. ρυθμίζει τό μέχρι σή- 
ύφιστάμενο κενό, τής άναπληρώσεως δηλαδή τών Γε- 

Έπιθεωρητών τών Κλάδων Α10 (Οικιακής Οίκο
ς) καί All (Μουσικής), σέ περίπτωση έλλείψεως. 
τίας ή κωλύματος, ορίζοντα: ότι στήν περίπτωση αύτή 
ιόντα αναπληρωτή άνατίθενται στόν άρχαιότερο έκ- 
υτικό μέ τόν άμέσως κατώτερο τοϋ Γεν. ’Επιθεωρητή 
ν (Γυμνασιάρχη) τοϋ άντίστοιχου Κλάδου.
εθρο 9.

ματικής Έκπαιδεύσεως ο θεσμός τών βασικών σχολικών 
βιβλιοθηκών πού έτσι μπορεί νά λάβει τήν επιθυμητή καί 
άναγκαία άνάπτυξη. Ειδικότερα ρυθμίζονται τά τής ίδρύ- 
σεως, όργανώσεως καί λειτουργίας τών βιβλιοθηκών αύτών 
καί τά τής προμήθειας τών βιβλίων.

Άρθρο 10.

1. Μέ τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου τούτου παρέχεται ή ευχέ
ρεια βραβεύσεως λογοτεχνικών έργων μαθητών τής Γε
νικής καί Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως, 
καθώς καί έργων λογοτεχνών πού προορίζονται γιά μαθη
τές. Έτσι ένιχύεται ή πνευματική μας παραγωγή στόν το
μέα τοϋ παιδικού καί εφηβικού λογοτεχνικού βιβλίου.

2. Εξάλλου, ή παρ. 2 προβλέπει τή δυνατότητα χρη- 
ματοδοτήσεως εκθέσεων πολιτιστικού περιεχομένου, κινη
ματογραφικών προβολών καί θεατρικών παραστάσεων γιά 
μαθητές, συμβάλλοντας έτσι στήν πνευματική άνάπτυξη 
καί σωστή ψυχαγωγία τους.

3. Τέλος ή παρ. 3 ρυθμίζει τήν οικονομική κάλυψη όλων 
τών άνωτέρω εκδηλώσεων.

Άρθρο 11.

1. Μέ τό άρθρο αύτό άποκαθίσταται ή άδικία πού προέ
κυψε άπό τή μή χορήγηση μέχρι τώρα τών μισθολογικών 
κλιμακίων 9 καί 10 στούς Καθηγητές τών Σχολών Έκπαι- 
δεύσεως Διδακτικού Προσωπικού (Παιδαγωγικών Άκα- 
δημιών, Σχολών Νηπιαγωγών, Εθνικής ’Ακαδημίας Σω
ματικής ’Αγωγής, Σχολών Οικιακής Οικονομίας καί Δι
δασκαλείων Δημοτικής καί Μέσης Έκπαιδεύσεως). Τά 
κλιμάκια αύτά έχουν χορηγηθεί στούς υπόλοιπους εκπαιδευ
τικούς τής Δημοτικής, Μέσης καί Τεχνικής καί Επαγγελ
ματικής Έκπαιδεύσεως μέ τούς Ν'. 309/76 καί 576/77.

2. Έτσ, οί διατάξεις τοϋ άρθρου 11 άναδιαρθρούνουν κα
τά Κλάδους καί ποσοστώνουν κατά μισθολογικά κλιμάκια 
(στο επίπεδο πού προβλέπει ό Ν. 576/77 γιά τις θέσεις τών 
Καθηγητών Άνωτέρων Σχολών τών ΚΛΤΕΕ) τις ύφιστά- 
μενες θέσεις καθηγητών τών Σχολών Έκπαιδεύσεως Δι
δακτικού Προσωπικού.

Άρθρο 12.

Μετά τήν εισαγωγή τών μισθολογικών κλιμακίων, σέ 
αντικατάσταση τών βαθμών, γιά τούς Καθηγητές τών Σχο
λών Έκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπικού, τό άρθρο 12 
επαναλαμβάνει τις άντίστοιχες διατάξεις τών Ν. 809/76 
καί 576/77 ώς πρός τόν άπαιτούμενο χρόνο προαγωγής 
άπό κάθε μισθολογικό κλιμάκιο στό επόμενο.

Άρθρο 13.

1. Μέ τήν παρ. 1 τοϋ άρθρου 13 λαμβάνεται πρόνοια γιά 
τήν αύτοδικαία κατάταξη τών ύπηρετούντων καθηγητών τών 
Σχολών Έκπαιδεύσεως Διδακτικού προσωπικού στούς Κλά
δους καί τά μισθολογικά κλιμάκια πού προβλέπει τό άρθρο 
11 καί ορίζεται ότι ό πλεονάζουν χρόνος στόν κατεχόμενο 
βαθμό, έφάσον έπαρκεϊ σύμφωνα μέ τό άρθρο 12. επιτρέπει 
τήν κρίση πρός προαγωγή καί στό μεθεπόμενο μισθολογικό 
κλιμάκιο, ώστε νά καλυφθεί ή έπί διετία καθυστέρηση της 
χορηγήσεως στούς άνωτέρω καθηγητές τών μισθολογικό:·/ 
κλιμακίων 9 καί 10.

2. Ή παρ. 2 προβλέπει τήν έκδοση διαπιστωτικών πρά
ξεων κατατάξεως καί τήν αντιστοιχία τών υφισταμένων 
πρός τούς συνιστώ μένους Κλάδους.

Άρθρο 14.

τις διατάξεις τοϋ άρθρου αυτού άναδιαρθρώνεται καί 
-είνεται καί στά σχολεία τής Τεχνικής καί Έπαγγελ-

Το άρθρο 14 επεκτείνει τήν αρμοδιότητα 
κών Συμβουλίων γιά τούς έκπαιδευτικούς

τών Ύπηρεσια- 
καί τούς διοι-
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κττικου; υπαλλήλου: των Σνολών ’Εκπαίδευσεως Διδα
κτικού Προσωπικού καί γιά το άντίστοιχο προσωπικό τής 
Έθ/ικής ’Ακαδημία: Σωματική: ’Αγωγής, για τό όποιο 
μέχρι τώρα δεν υπήρχε αρμόδιο Συμβούλιο.

Άρθρο 15.
Τό άρθρο 15 παρέχει τή δυνατότητα έκδόσεως άποφάσεων 

τών Ίπσυργών ’Εθνική; Παιδεία; καί Θρησκευμάτων καί 
Οικονομικών που θά ανακατανέμουν άμοιβαΐα τις Θέσει; 
τών επιμέρου: Κλάδων τή: Μέσης Τεχνικής και ’Επαγ
γελματική; Έκπαιδεύσεως πού προβλέπει τό άρθρο 14 
τοΰ X. 5/6 / 7. Ή ρύθμιση αυτή Οά επιτρέπει την αύξηση 
τών θέσεων τών Κλάδων πού άπαιτοϋ'/rat γιά τά Τμήματα 
πού παρουσιάζουν μεγαλύτερη άνάπτυξη καί χρειάζονται 
περισσότερο προσωπικό χωρίς νέε; δαπάνες, άλλα μέ αντί
στοιχη μείωση τών θέσεων τών Κλάδων πού απασχολούν
ται σέ Τμήματα μέ μικρότερη άνάπτυξη.

Άρθρο 1G.
Τό άρθρο 16 καλύπτει τό υφιστάμενο σήμερα νομοθετικό 

κενό, πού δυσχεραίνει την άσκηση έλέγχου έπί της ’Ιδιω
τική; Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως προ- 
βλεποντας την έκδοση. Π. Διατάγματος περί τού πειθαρ
χικού δικαίου τών ιδιοκτητών σχολείων καί τών εκπαιδευ
τικών τού τομέα αυτού.

Άρθρο 17.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου 17 ρυθμίζονται διάφορα ζη

τήματα πού προέκυψαν κατά τόν έλεγχο τής έφαρμογής τού 
Ν. 576/77 όσον άφορά τά ΚΑΤΕΕ. Ειδικότερα :

1. Οι παρ. 1,2 καί 3 άντικαθιστοϋν την παρ. 5 τού άρ
θρου 33 τού Ν. 576/77 καί εξισώνουν, άπό πλευρά; άπαι- 
τουμένης πείρας -καί κλιμακώσεως θέσεων, τούς Καθηγη
τές Ξένων Γλωσσών μέ τούς Καθηγητές ’Εργαστηρίων τών 
ΚΑΤΕΕ. Τούτο είναι δίκαιο διότι οί Καθηγητές Ξένων 
Γλωσσών είχαν μέχρι τώρα χειρότερη μεταχείριση άπό 
τούς υπολοίπους εκπαιδευτικούς τών ΚΑΤΕΕ μέ πτυχίο 
Άνωτάτης Σχολής.

2. Οί παρ. 4, 5, 6, 7, 8 καί 9 ρυθμίζουν τό ζήτημα πού 
προέκυψε άπό γραφικό σφάλμα (παράλειψη) κατά τήν ψή
φιση τοΰ πίνακα πού περιέχουν οί στοίχοι 19 καί 20 τής 
παρ. 2 τού άρθρου 63 τού X. 576/77, μέ άποτελεσμα νά 
κατατάσσονται στον Κλάδο 26 (Πτυχιούχων ’ Ανωτέρω ν 
Σχολών) καί οί προερχόμενοι άπό τούς Κλάδους 131 καί Β2 
τού Χ.Δ. 652/70, τού Β.Δ. 240/70 καί τού Π.Δ. 744/74, 
ακόμη καί αν είχαν πτυχίο Μέσης ή Κατωτέρας Σχολής. 
Γιά τό λόγο αύτό Ιδρύονται προσωρινοί Κλάδοι 28 καί 29 
στσύς οποίους κατατάσσονται, άντίστοιχα, οί προερχόμενοι 
άπό τούς παλαιούς Κλάδους Β1 καί Β2 πού έχουν πτυχίο 
Μέσης ή Κατωτέρας Σχολής, μέ παράλληλη κατάταξη στόν 
Κλάδο 26 όσων ανήκαν στούς παλαιούς Κλάδους 131 καί Β2 
καί εΐ/α/ πτυχίο ’Ανώτερης Σχολής καί άναδιατυπώνονται 
ανάλογα οί διατάξεις τοΰ άρθρου 33 παρ. 7 καί παρ. 9 όπως 
καί οί στίχοι 19 καί 20 τού άρθρου 63 παρ. 2 τού X. 576/77. 
Κατ’ αύτό τόν τρόπο ή άνά Κλάδους κατάταξη γίνεται σύμ
φωνα μέ τήν αντίστοιχη βαθμίδα σπουδών (Κατωτέρα, Μέση, 
Ανώτερα).

3. Τέλος οί παρ. 10 καί 11 διευκρινίζουν, σύμφωνα καί 
ιέ τά πρακτικά τών συζητήσεων τής Βουλής κατά τήν ψήφι- 
σιν τού άρθρου 51 τού X. 576/77, τις διατάξεις τού άρθρου 
αυτού ώς πρός άφενός τούς άποφοίτους τών ’Ιδιωτικών 
Ανωτέρων Τεχνικών καί ’Επαγγελματικών Σχολών καί 
αφετέρου τούς πτυχιούχους τών ’Ανωτέρων Τεχνικών καί 
Επαγγελματικών Σχολών πού πήραν πτυχίο πριν έφαρ-

μοσθεΐ ό X. 576 77 (13-4—1977). έχοντας όμως έγγραφε' 
άπό τό 1974. άφότου άρχισε ή εφαρμογή τών νέων προ
γραμμάτων τών ΚΑΤΕΕ.

Άρθρο 18.
Τό άρθρο αύτό άντιμετωπίζει μεταβατικά τό ζήτημα 

τής καταβολής τών δαπανών λειτουργίας τού Κέντρου 
Μεταφράσεως καί Διερμηνείας (ΚΕΜΕΔΙ) τής Κερκύρας 
πού ιδρύθηκε μέ τό X. 647/77. ορίζοντας συγκεκριμένα 
ότι οί σχετικές πιστώσεις βαρύνουν τόν προϋπολογισμό 
τού ‘Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
μέχρι τήν λειτουργία τού Ταμείου τού ΚΕΜΕΔΙ. τού 
όποιου ή διοίκηση θά άσκεΐται άπό τούς έκπαιδευτικούς 
πού θά ύπηρετούν σ’ αύτό καί επομένως ή λειτουργία του, 
πεοϋποθέτει τήν πλήοη έκπαιδευτική επάνδρωση τού
ΚΕΜΕΔΙ.

Άρθρο 19.
Μέ τό άρθρο αύτό ρυθμίζονται έπιμέρους ζητήματα 

τής ΣΕΑΕΤΕ καί ειδικότερα :
1. Μέ τήν παρ. 1 καλύπτεται τό υφιστάμενο νομοθε

τικό κενό στά περί ΣΕΑΕΤΕ Χ.Δ. 581/70 καί 789/70 καί
επιτρέπεται ή αύξηση τών θέσεων διοικητικού προσωπικού 
τής ΣΕΑΕΤΕ μέ Π. Διατάγματα.

2. Μέ τήν παρ. 2 διευκρινίζεται οτι ή ρύθμιση τού 
έδαφ. α' της παρ. 2 τού άρθρου 49 τού Ν. 576/77 άφορά 
καί τή ΣΕΑΕΤΕ.

3. Μέ τις παρ. 3, 4 καί 5 ρυθμίζεται τό ζήτημα τών 
καθηγητών Φιλολογίας καί Ξένων Γλωσσών τής ΣΕΑΕΤΕ 
σύμφωνα μέ τή ρύθμιση πού εισάγει τό άρθρο 17 παρ. 1, 
2 καί 3 τού προτεινομένου σχεδίου γιά τούς Καθηγητές 
Ξένων Γλωσσών τών ΚΑΤΕΕ.

Άρθρο 20.
Μέ τό άρθρο 20 διευκρινίζεται ότι δύο Σχολές μεταλυ- 

κειακής φοιτήσεως, άρμοδιότητος τού ‘Υπουργείου Κοι
νωνικών ‘Υπηρεσιών, ή Σχολή Βρεφοκόμων τού Κέντρου 
Βρεφών ή Μητέρα καί ή Σχολή Νηπιοκόμων Ίωαννίνων 
τού ΠΙΚΠΑ, άνήκουν στην ’Ανώτερη Τεχνική καί ’Επαγ
γελματική Εκπαίδευση. Αντίστοιχα τροποποιούνται οί 
ονομασίες τών Σχολών καί παρέχεται ή δυνατότητα όργα- 
νώσεως καί λειτουργίας τους μέ Π. Διατάγματα, σύμ
φωνα μέ τό X. 576/77.

Άρθρο 21.
‘Η διάταξη αύτή, μέσα στά πλαίσια τού περιορισμού τέϋν 

κρατικών δαπανών, μετατρέπει σέ θέση Διευθυντή τή 
θέση ’Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή πού ιδρύθηκε στό 
‘Υπουργείο ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων μέ τό 
άρθρο 6S παρ. 4 τού X. 576/77.

Άρθρο 22.
Τό άρθρο αύτό ορίζει ότι καταργεϊται κάθε διάταξη 

πού άντιτίθεται στις διατάξεις τού προτεινομένου σχεδίου 
νόμου ή άναφέρεται σέ θέματα πού ρυθμίζονται άπ’ αύτό.

Άρθρο 23.
Τό άρθρο αύτό ορίζει τό χρόνο ένάρξεως τής ισχύος τού 

νόμου.
Άθήναι τή 25 Αύγούστου 1978 
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