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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ.

Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «—ερί έπιμορφώσεως δημοσίων
ύπ»λλήλ.ών»>'.~
Πυΰς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Τό παρόν σχέδιον Νόμου άποτελεΐ τό τρίτον κατά σειράν
αετά την δημοσίευσιν τοϋ Ν. 22/1975 «περί ρυθμίσεως
θεμάτων καταστάσεως των δημοσίων διοικητικών ύπχλλήλων καί υπαλλήλων Ν" Π ΔΑ» καί Ν'. 51/1975 «περί άναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών», νομοθέτημχ, τό οποίον συμπλ.ηροϊ τήν άνχλ.ηφθεΐσαν ύπό της
Κυβερνήσεως προσπάθειαν εις τον τομέα της άναδιοργανώσεως τής δημοσίας διοικήσεως.
Ώς γνωστόν ό βασικώτερος ϊσος παράγων πρός επι
τυχίαν της άναδιοργανώσεως της δημοσίας διοικήσεως είναι
τό ανθρώπινον δυναμικόν αυτής τοϋ οποίου ή ποιοτική βελτίωσις αποτελεί βασικήν προϋπάθεσιν δια τήν όρθολογικωτέραν οργάνωσιν και άποτελεσματικωτέραν λειτουργίαν
τοϋ κρατικού μηχανισμοϋ.
Είναι γενικώς παραδεκτόν, ότι αί υπό τών δημοσίων
υπαλλήλων, προ τοϋ διορισμοϋ των, κατεχόμεναι γνώσεις,
όσονδήποτε πλήρεις καί άρτιαι, δεν άρκοϋν μόναι, ίνα κατα
στήσουν αυτούς ικανούς νά έπωμισθοϋν τό εύρύ καί πολυ
σύνθετον έργον της συγχρόνου διοικήσεως καί νά άνταποκρίνωνται έκάστοτε άποτελ.εσματικώς εις δυσχερή καί πολύ
πλοκα, ενίοτε, καθήκοντα αύτών.
Συνεπώς, είναι άπαραίτητον, όπως οί δημόσιοι υπάλ
ληλοι, ιδία δέ τά άνώτερα στελέχη της Διοικήσεως, έν δψει
τοϋ συνεχώς διευουνομένου ρόλου τοϋ Κράτους εις όλους
τούς τομείς καί -ϋάν άπαιτήσεων τοϋ έργου, δΓ δ ούτοι
προορίζονται, άποΚτοϋν τάς άπαραιτήτους διά τήν επι
τυχή έκτέλεσιν τούτου -γνώσεις, διά τής συνεχούς ένημερώσεως καί μετεκπαιδεύσεως αύτών επί τών νέων μορφών
καί συστημάτων τής τεχνικής τής διοικήσεως.
Ή έπιμόρφωσις αΰτη δέον νά άποσκοπή, τόσον είς τά
ειδικά θέματα τής υπηρεσιακής αύτών άπασχολήσεως, όσον
καί είς τά άπασχολοϋντα τήν Δημοσίαν Διοίκησιν γενικά
προβλήματα.
Έξ άλλου, ή έπιμόρφωσις αυτή επιβάλλεται, όπως παρέχηται κατά τρόπον συστηματικόν, μερίμνη καί ΰπό τήν
έποπτείαν τής Διοικήσεως, ούτως ώστε νά άποτελή πάγιον
θεσμόν, άρχομένη εις τινας περιπτώσεις, προ τοϋ διορισμοϋ
τών υποψηφίων είς δημοσίας θέσεις, καί συνεχιζομένη προοδευτικώς καθ’ όλα τά κύρια στάδια τής ίεραρχικής έξελίξεως τών υπαλλήλων καί άναλόγως τοϋ αΰξοντος βαθμοϋ
τής εύθύνης καί τών καθηκόντων αύτών.
Είς τοϋτο άποβλέπει τό παρόν σχέδιον Νόμου, δΓ ού
προβλ.έπεται, άφ’ ενός μέν ή συστηματοποίησις τής μετεκπαιδεύσεως τών δημοσίων υπαλλήλων, άφ’ ετέρου δέ ή
σύστασις Σχολής Δημοσίας Διοικήσεως καί Κλαδικών Σχο
λών καθ’ Ύπουργεΐον.
Τό έν λόγω σχέδιον Νόμου περιλαμβάνει 7 Κεφάλ,αια :
Α) Γενικαί Διατάξεις.
Β) Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως.
Γ) Κλαδικαί Σχολαί καί 'Τπηρεσίαι Έκπαιδεύσεως.
Δ) Έκτέλεσις προγραμμάτων έπιμορφώσεως.
Ε) Μετεκπαίδευσις διοικητικών στελεχών.
ΣΤ) ' Υποτροφίαι—Άδειαι.
Ζ) Τελικαί καί μεταβατικαί διατάξεις, επί τών οποίων
εκτίθενται ειδικότερου τά ακόλουθα·
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α'.;;
• Γενικαί διατάξεις. .

.
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("Αρθρα 1-5)
Διά τών διατάξεων τών πέντε άρθρων τοϋ Κεφαλαίου
τούτου διαγράφεται τό πλαίσιον εντός τοϋ όποιου έπιδιώ-

κεται η έπιμόρφωσις τών όημοσιων υπάλληλων; τοσον απο
πλευράς ύποχρέων πρός έπιμόρφωσιν, όσον καί άπό πλευ
ράς έκτάσεως έφαρμογής τών διατάξεων τοϋ παρόντος νόμου
ειδών έπιμορφώσεως καί αρμοδίων φορέων διά τήν ρύθμισιν τών διαφόρων προγραμμάτων. Είς τό Κεφάλ.αιον Α'.
περιλαμβάνονται καί διατάξεις σχετικαί μέ τήν έπιμόρφωσιν τώ ■ ύπαλλήλ.ων, τό πρώτον έμφανιζόμεναι είς τήν
ελληνικήν δημοσίαν διοίκησιν, δυνάμεναι νά χχρχκτηρισθοϋν
ώς -.ιαινοτομίαι.
ήψ
Οϋτω είς τό άρθρον 1, είς τό όποιον καθορίζονται τά
είδη τής έπιμορφώσεως, περιέχετχι, τό πρώτον, (παρ. 2)
ή έννοια τής «προεισαγωγικής έκπαιδεύσεως», ήτοι τής
πρό τής εισόδου τών υποψηφίων είς τήν δημοσίαν διοίκησιν
έκπαιδεύσεως.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 2, δΓ ού καθορίζονται
οί υπαγόμενοι υπάλληλοι είς τό ύπ’ όψιν σχέδιον Νόμου, άφ’
ένός έπεκτείνεται, τό πρώτον, ή όργάνωσις προγραμμάτων
έπιμορφώσεως καί είς τούς υπαλλήλους τής Γραμματείας
Δικαστηρίων καί τής Βουλής (περ. β' παρ. 1), άφ’ ετέρου
δέ προβλέπεται, ότι δύναται νά συμμετέχουν*·1®^'τά, διά
τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου, όργανούμενα προγράμματα
μετεκπαιδεύσεως, κατ’ έξαίρεσιν, οί έκπαιδευτικοί λειτουρ
γοί πάσης βαθμίδος, άρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας καί Θρησκευμάτων (τό κύριον καί βοηθητικόν
διδακτικόν προσωπικόν τής Άνωτέρας καί Άνωτάτης έκπαιδεύσεως, ώς καί τό έκπαιδευτικόν προσωπικόν τής Γε~νικής καΓ*Επαγγελματικής έκπαιδεύσεως), οί στρατιωτικοίώς καί τό στρατιωτικώς ώργανωμένον προσωπικόν τών
Σωμάτων Άσφαλ.είας καί τοϋ Λιμενικού Σώματος.
Διά τοϋ άρθρου 4 καθορίζονται τά είδη τών προγραμμάτων.
Διά τής παρ. 5 τοϋ αύτοϋ άρθρου παρέχεται, τό πρώτον, ή
δυνατότης όργανώσεως προγραμμάτων έπιμορφώσεως άλλωδαπών δημοσίων υπαλλήλων. Ή διάταξις αΰτη, άποτελοϋσα καί αύτη καινοτομίαν είς τον τομέα τής έπιμορφώ
σεως υπαλλήλων, άποσκοπεΐ είς τήν προβολήν τής ’Ελ
λάδος, ιδία είς τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας, διά τής παροχής
εύκαιριών πρός μετεκπαίδευσιν υπαλλήλων των.
Τέλος, διά τής περ. γ' τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 5, παρέ
χεται έξουσιοδότησις είς τον Υπουργόν Προεδρίας Κυβερ
νήσεως, όπως ρυθμίζη τά τών προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως είς τήν άλλοδαπήν, όργανουμένων καί έκτελουμένων
αύτοτελ.ώς ύπό τοϋ Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερ
νήσεως (όρα άρθρα 22 καί 23), άνευ συμπράξεως έτέρων
φορέων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως.
'

(Άρθρα 6-11).

Διά τών διατάξεων τοϋ Κεφαλαίου τούτου ιδρύεται Σχο
λή Δημοσίας Διοικήσεως, ήτις άποτελ,οϋσα ιδίαν οργανικήν
μονάδα τής Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίας Διοικήσεως τοϋ
Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, θά άποτελέση τον
κύριον έκτελεστικόν φορέα διά τήν έπιμόρφωσιν τών δημο
σίων υπαλλήλων έν Έλλάδι.
ΕίδικώτΓ.ρον, διά τοϋ άρθρου 6 καθορίζεται ή άποστολή
τής Σχολής, ήτις κατά βάσιν είναι ή προεισαγωγική έκπαίδευσις, ή εισαγωγική έκπαίδευσις, ή ένημέρωσις, ή μετεκπαίδευσις τών υπαλλήλων είς διυπουργικού χαρακτήρος
θέματα καί ή έπιμόρφωσις τών άλλοδαπών δημοσίων υπαλ
λήλων, κατά τά προεκτεθέντα. Ή προεισαγωγική καί ή
εισαγωγική έκπαίδευσις ώς καί ή ένημέρωσις δύναται κατά
περίπτωσιν νά άναλ.αμβάνηναι καί ύπό τών κατά τό άρθρον
12 Κλαδικών Σχολών.
Έπισημαίνεται ένταϋθα ή ύπό τής Σχολής έκτέλεσις
τών κατά τό Κεφάλαιον Ε' ειδικών προγραμμάτων μετεκκαιδεύσεως διοικητικών στελεχών έπί παγίας βάσεως, μέ
τελικόν στόχον τήν έπιμόρφωσιν άπάντων τών έπί 5ω ή
4ω βαθμώ ύπαλλήλων τών διοικητικών κλάδων Α' Κατη
γορίας, έπί τώ τέλ,ει τής καταλλήλου προπαρασκευής τούτων
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προς κατάληψιν "διευθυντικών και άνωτάτων θέσεων. 'Ως
άναλυτικώτερον εκτίθεται είς τδ Κεφάλαιο-/ Ε' ή επιτυχής
άποφοίτησις έκ τοΰ ώς είρηται προγράμματος θά άποτελή
διά μεν τούς ήδη ύπηρετοϋντκς υπαλλήλους ουσιώδες στοιχεΐον κρίσεως προς προαγωγήν των είς τον 3ον βαθμόν
διά δε τούς εφεξής διοριζομένους απαραίτητον προς τοϋτο
προϋπόθεσιν.
Διά τοΰ άρθρου 7 συνιστάται Εκπαιδευτικόν Συμβούλιου
βπερ άποτελεϊ συλλογικόν όργανο-/, άρμόδιον, ίνα γνωμο
δότη έπί εκπαιδευτικών θεμάτων άφορώντων είς την Σχο
λήν. Ή σύστασις τοΰ Συμβουλίου τούτου κρίνεται σκόπιμος
προς έπιβοήθησιν τοΰ εκπαιδευτικού έργου τής Σχολής διά
τής συμμετοχής είς τοϋτο προσώπων έχόντων είδικάς γνώ
σεις καί σχετικήν εμπειρίαν.
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 8 προβλέπεται ή λειτουρ
γία Επιτροπών, άπαραιτήτων διά τήν διενέργειαν, τόσον
εισιτηρίων εξετάσεων ή επιλογής υποψηφίων, όσον καί
περιόδΐΚών καί τελικών εξετάσεων είς τά έκτελούμενα ΰπό
τής Σχολής προγράμματα έπιμορφώσεως.
Διά τοΰ άρθρου 9 καθορίζεται ό κύκλος έκ τοΰ οποίου
θά προέρχεται τό διδακτικόν προσωπικόν τής Σχολής.
Διά τοΰ άρθρου 10 ρυθμίζεται τό θέμα τοΰ καθορισμού
τοΰ άριθμοΰ τών έκάστοτε φοιτώντων είς τήν Σχολήν σπου
δαστών καί τά £ΐδικώτερα προσόντα τούτων.
Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 11 παρέχεται ή έξόυσιοδότησις, όπως διά Π. Δ/των, έκδιδομένων προτάσει τών
'Υπουργών Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί Οικονομικών
καί κατά τροποποίησιν έ'τι τών κειμένων διατάξεων, ρυθμί
ζονται θέματα οργανωτικής διαρθρώσεως τής Σχολής, συνθέσεως υπηρεσιακών μονάδων καί άρμοδιοτήτων τούτων,
μεταφοράς τών θέσεων τοΰ καταργουμένου Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως ’Οργάνων Δημοσίας Διοικήσεως είς -τήν Σχο
λήν, έπανδρώσεως, συστάσεως νέων κλάδων καί θέσεων,
δευτερεύοντα ετερα θέματα καί πάσα άλλη αναγκαία λεπτο
μέρεια. 'Ομοίως παρέχεται ή έξουσιοδότησις, όπως δι’
αποφάσεων τοΰ Ύπουργοΰ Προεδρίας τής Κυβερνήσεως
ρυθμίζονται τά τοΰ κάνονισμοΰ έσωτερικής λειτουργίας
της Σχολής. Δεδομένου ότι προβλέπεται άρτιος τεχνικός
εξοπλισμός τής Σχολής διά συγχρόνων εποπτικών μέσων
διδασκαλίας, δυνατόν νά άνακύψη ανάγκη δημιουργίας τεχνι
κών κλάδων, δι’ ό καί καθορίζεται ειδικόν μισθολόγιον διά
τούς υπαλλήλους, οΐτινες ήθελον καταλάβει τάς θέσεις τών
κλάδων τούτων (παρ. 3).
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
Κλαδικαί Σχολαί καί Ύπηρεσίαι Έκπαιδεύσεως.
(“Αρθρα 12-14)
Διά τών διατάξεων τών τριών άρθρων τοΰ Κεφαλαίου Γ'
τοΰ παρόντος σχεδίου νόμου ρυθμίζονται τά τής συστάσεως
τόσον είς τά 'Υπουργεία, όσον καί είς αυτοτελείς Δημοσίας
'Υπηρεσίας, 'Υπηρεσιών Έκπαιδεύσεως καί Κλαδικών Σχο
λών, τά τής διαρθρώσεως τών έν λόγω 'Υπηρεσιών καί τής
πληρώσεως τών θέσεων αυτών. Είς τάς Κλαδικάς Σχολάς
δύναται νά ανατίθεται καί ή έκτέλεσις προγραμμάτων Προει
σαγωγικής Έκπαιδεύσεως τών υποψηφίων προς διορισμόν
είς θέσεις τών 'Υπηρεσιών άρμοδιότητος έκάστης Κλαδικής
Σχολής, π.χ. τών υποψηφίων προς διορισμόν ώς εφοριακών
ή τελωνειακών υπαλλήλων, έφ’ όσον, έν τή προόδω τοΰ
χρόνου, αί διά τήν έπιμόρφωσιν ταύτην δυνατότητες τής
συγκεκριμένης Κλαδικής Σχολής επιτρέψουν τοϋτο.
Αί κατά τό άρθρον 12 συνιστώμεναι 'Υπηρεσίαι Έκπαιδεύσεως θά άποτελοΰν τήν επιτελικήν Υπηρεσίαν παρ’
έκάστω Ύπούργείω ή αύτοτελεϊ Δημοσία-'Υπηρεσία, όσον
άφορά, τόσον είς τήν όργάνωσιν τών υπουργικού χαρακτήρος προγραμμάτων έπιμορφώσεως, τή συνεργασία τής Γε
νικής Δ/νσεως Δημοσίας Διοικήσεως, όσον καί είς τήν έκτέλεσιν τούτων. Είς όσα 'Υπουργεία ήθελον ίδρυθή, αί προβλεπόμεναι, ΰπό τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου, Κλαδικαί .
Σχολαί, θά άναλαμβάνουν αύται τήν έκτέλεσιν τών προγραμ
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μάτων έπιμορφώσεως, υπό τήν έπ,πτείαν τών 'Υπηρεσιών"
’ Εκπαιδεύσεως.
Διά τής παρ. 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου 12 προβλέπεται ή δυνα
τό της συστάσεως, παρ’ έκαστη Κλαδική Σχολή. Εκπαι
δευτικού Συμβουλίου καί Επιτροπών διενεργείας έξετάσεων η σύστασις τώνυόποίων, άφ’ ενός έγγυίται τήν άντικειμενικήν κρίσιν κατά τάς έξετάσεις, άφ’ έτέρου ύποβοηθεΐ, όμοΰ μετά τοΰ έκπαιδευτικοΰ συμβουλίου, τό έργον
τών 'Υπηρεσιών Έκπαιδεύσεως.
Διά τοΰ άρθρου 13 ρυθμίζονται τά τής διαρθρώσεως τών
συνιστωμένων Υπηρεσιών Έκπαιδεύσεως καί Κλαδικών
Σχολών, παρέχεται δέ ή δυνατότης, είτε έξ ύπαρχής συστά
σεως καί διαρθρώσεως τών υφισταμένων 'Υπηρεσιών καί
Σχολών, είτε άναδιαρθρώσεως τούτων έπί τώ τέλει όρθολογικωτέρας όργανώσεώς των, βάσει ενιαίων κριτηρίων.
Διά τοΰ άρθρου 14 ρυθμίζονται τά τής πληρώσεως τών
θέσεων τών Υπηρεσιών Έκπαιδεύσεως καί Κλαδικών Σχο
λών.
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ'.
Έκτέλεσις προγραμμάτων Έπιμορφώσεως.
(“Αρθρα 15-18).
Τό Κεφάλαιον Δ' περιλαμβάνει τέσσαρα άρθρα διά τών
οποίων καθορίζονται οί φορείς έκτελέσεως προγραμμάτων
έπιμορφώσεως τών δημοσίων υπαλλήλων, οΐ όποιοι είναι
ή Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως καί αί παρ’- 'Υπουργείοις
Ύπηρεσίαι Έκπαιδεύσεως καί Κλ.αδικαί Σχολαί.
Παρέχεται έπίσης ή δυνατότης άναθέσεως τής όργανώσεως καί έκτελ.έσεως ή μόνον τής έκτελέσεως καί είς ετέ
ρους φορείς, δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρος ή καί είς
φυσικά πρόσωπα. Ή δυνητική αΰτη άνάθεσις καθίσταται
έπιβεβλημένη είς περιπτώσεις, καθ’ άς ή φύσις τοΰ προγράμ
ματος, είναι τοιαύτη, ώστε δεν δύναται νά όργανωθή ή
έκτελ.εσθή πρόγραμμά τι ΰπό τών, διά τής παρ. 1 τοΰ άρθρου
15, όρισθέντων φορέων, είτε έλλ.είψει τών καταλλήλων
μέσων είς τούτους, είτε λ,όγω έξειδικεύσεως έτέρων φορέων
δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρος ή άκόμη καί φυσικών
προσώπων.
Περαιτέρω, διά τοΰ άρθρου 16 καθορίζονται αί υποχρεώ
σεις τών δημοσίων ύπαλλήλ.ων, όσον άφορά είς τήν φοίτησίν των είς προγράμματα έπιμορφώσεως καί ό τρόπος
άξιοποιήσεως τών έκ τής έπιμορφώσεώς των κτωμένων
γνωσεων. Τό περιεχόμενον τών διατάξεων τοΰ έν λ.όγω
άρθρου 16 είναι λίαν ουσιώδες, καθ’ όσον, προφανές καθί
σταται ότι, άνευ καθορισμού υποχρεώσεων, ά/λ.ά καί τρόπου
άξιοποιήσεως τών κτωμένων γνώσεων ΰπό τών υπαλλή
λων, ή καθιέρωσις τής έπιμορφώσεως τών δημοσίων υπαλ
ληλιών ώς θεσμού καί ή έπιτυχία του θά καθίστατο προβλη
ματική.
Διά τού άρθρου 17 ρυθμίζονται οικονομικής φύσεως θέμα
τα, όσον άφορά είς μετακινουμένους έκτος τής έδρας τής
παρ’ ή ύπηρετοΰν Υπηρεσίας, ύπαλλήλ.ους, προς συμμετοχήν
των είς προγράμματα έπιμορφώσεως, δεδομένου ότι. τυχόν
μετακίνησίς των άνευ καταβολής είς τούτους άποζημιώσεως προς κάλ.υψιν τών δαπανών, τάς όποιας συνεπάγεται
μία τοιαύτη μετακίνησίς, θά ειχεν ώς αποτέλεσμα άπροβ/.έπτους πραγματικάς δυσχερείας διά τήν έκτέλ.εσιν τοΰ
προγράμματος.
Τέλ.ος, διά τοΰ άρθρου 18 παρέχεται ή εύχέρεια χορηγήσεως είς άπαντας τούς υπαγόμενους είς τον παρόντα νόμον
υπαλλήλους, οίτινες μετέχουν είς προγράμματα υποχρεω
τικού χαρακτήρος, κατά πλήρη υπηρεσιακήν άπασχολήσιν
ειδικού επιδόματος, ώς κινήτρου διά τήν επιτυχίαν τοΰ
θεσμού τής έπιμορφώσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε'.
Μετεκπαίδευσις Διοικητικών Στελ.εχών.
;γΥ·

(“Αρθρα 19-21).

τών διατάξεων τού Κεφαλ.αίού τούτου καθιεροΰται
τρόπον πάγιον, ή έκτέλεσις ειδικού προγράμματος
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αετέκπχίδεύσέως'δίοήίηττκών στελεχών,- ήτοι ύπαλλήλων έττί
υω βαθμώ των διοικητικών εν γένει κλάδων Α' Κατηγο
ρίας των δημοσίων υπηρεσιών.
Ώς 'καί έν τώ οίκείω ττερί Σχολής Δημοσίας Λιοικήσεως
Κεσαλαίω έξετέθη, τό ειδικόν τούτο πρόγραμμα, όπερ θά
έκτελήται ύπό της Σχολής ταύτης, έχει ώς σκοπόν τήν
κατάλληλον προπχοασκευήν των ώς άνω υπαλλήλων τερός
κατάληψιν διευθυντικών καί άνωτάτων θέσεων, άποβλέπει
δε είε τήν δημιουργίαν διοικητικών στελεχών ικανών να
άνταποκριθούν εις τά πολύπλευρα καθήκοντα των.
Είναι γενικώς άνεγνωρισμένον, οτι ή άνχδιοργάνωσις καί
ό εκσυγχρονισμός τής Δημοσίας Διοικήσεως δεν είναι δυ
νατόν νά έπιτευχθή άνευ τής δημιουργίας διοικητικών στελε
χών, έπιστημονικώς καί έπαγγελματικώς κατηρτισμένων
ικανών νά κινήσουν άποτελεσματικώτερον τήν κρατικήν
μηχανήν καί νά συμβάλλουν είς‘τήν έκπλήρωσιν τών πολ
λαπλών σκοπών τοϋ συγχρόνου κράτους.
’Από τής άπόψεως ταύτης θεωρούμενου τό καθιερούμενον
ώς άνω ειδικόν πρόγραμμα μςτεκπαιδεύσεως, άποκτχ όλως
ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν Δημοσίαν Διοίκησιν.
Καίτοι ή εφαρμογή τών διατάξεων τούτων είναι γενική
ύπό τήν έννοιαν οτι καλύπτει ύποχρεωτικώς -άπαντας ..τούς
υπαλλήλους δου ή 4ου βαθμοϋ τών ώς άνω κλάδων (παρ.
2 άρθρου 19), παρέχεται έν τούτοις ή δυνατότης εφαρμογής
τών έν λόγω διατάξεων σταδιακώς, ήτοι κατά Κλάδους
όριζομένους έκάστοτε δι’ άποφάσεων τοϋ 'Υπουργού Προε
δρίας τής Κυβερνήσεως, έπί τή βάσει τών εις εκπαιδευτικά
μέσα δυνατοτήτων τής Σχολής Δημοσίας Διοικήσεως (παρ.
ϊ άρθρου 19).
Επειδή, έξ άλλου, είναι δυνατόν οί έπί δω ή 4ω βαθμώ
υπόχρεοι προς φοίτησιν εις τό έν λόγω πρόγραμμα νά ύπολείπωνται ενίοτε είς άριθμόν τών δυνατοτήτων τής Σχολής
Δημοσίας Διοικήσεως, διά τής παρ. 3 τού άρθρου 19 ορί
ζεται ότι είς τό πρόγραμμα τούτο δύναται, ώσαύτως, νά
φοιτούν καί οί έπί 6ω βαθμώ υπάλληλοι τών ώς άνω κλά
δων, οί περιλαμβανόμενοι είς τούς πίνακας προακτέων, κατά
τήν σειράν τής έν αύτοϊς έγγραφής των καί μέχρι τού άριθμού τών κατά τον χρόνον τής ισχύος τών ώς άνω πινάκων
κενών ή κενουμένων θέσεων δου βαθμού.
Περαιτέρω, διά τών διατάξεων τών παρ. 4, δ καί 6 τού
άρθρου 19 καθιεροϋται τό υποχρεωτικόν τής φοιτήσεως είς
τό έν λόγω πρόγραμμα τών ώς άνω ύποχρέων υπαλλήλων,
ορίζεται δέ OTt είς τούς έπιτυχώς άποφοιτώντας έκ τού
προγράμματος υπαλλήλους χορηγείται πιστοποιητικού, δπερ
άποτελεΐ ουσιώδες στοιχείου κρίσεως αυτών κατά τάς προαγωγάς είς τόν 3ον καί επομένους βαθμούς. Διάφορος ρύθμισις θεσπίζεται διά τούς, άπό τής δημοσιεύσεως τού νόμου
διοριζομένους υπαλλήλους, διά τούς οποίους ή έπιτυχής
άποφοίτησις έκ τού περί ού πρόκειται προγράμματος άποτελεϊ άπαραίτητον προϋπόθεση», ίνα κριθούν ουτοι διά τόν
3ον καί επομένους βαθμούς. Έξαίρεσις τής ύποχρεώσεως
φοιτήσεως είς τό έν λόγω πρόγραμμα είναι δυνατή, πλήν
όμως ό αϊτών ταύτην υπάλληλος άποστερεΐται τής δυνατότητος κτήσεως τού προς προαγωγήν είς τόν 3ον βαθμόν
προσόντος.
Είδικώτερον, δέον νά τονισθή, ότι ή τό πρώτον καθιέρωσις είς τήν Ελληνικήν Δημοσίαν Διοίκηση» τού θεσμού
τής υποχρεωτικής φοιτήσεως είς τά ειδικά ταϋτα προγράμ
ματα, είναι βέβαιον ότι θά ανύψωση τήν επιστημονικήν καί
έπαγγελ.ματικήν στάθμην τών στελεχών της, ενώ έξ άλλου
ή καθιέρωσις τής έπιτυχούς άποφοιτήσεως, ώς κριτήριον
διά τήν περαιτέρω έξέλιξίν των, θά δημιουργήση κίνητρον
είς τούτους διά τήν έπίδειξιν τής άπχρχιτήτου έπιμελείας
καί τήν καλυτέραν κατάρτισίν των. .
.· Διά ; τού άρθρου 20 καθορίζεται δ τρόπος ορισμού τού
αριθμού καί ή διαδικασία έπλογής τών προς φοίτησιν είς
τό πρόγραμμα ύποχρέων υπαλλήλων.
- Τέλος, διά τού άρθρου 21 ορίζονται οί υπάλληλοι, οίτινες
δέν υπέχουν ύποχρέωσιν φοιτήσεως εις τό έν λόγω πρόγραμ

μα. Ούτοι είναι οί μέχρι τής καταρτίσεως τών πινάκων έτους
1973 προαχθέντες είς τούς δον καί 4ον βαθμούς ύπάλληλ.οι
οίτινες όμως θά φοιτήσουν είς ειδικόν πρόγραμμα έπιμορφώσεως Τμηματαρχών έπί διοικητικών καί έπιτελικών θε
μάτων. διάρκειας τριών τουλάχιστον μηνών, μέ έςαιρεσεις
τινάς, δι’ όσους έφοίτησαν ήδη είς προγράμματα τής χύτης
φύσεως.
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΣΤ'.
Ύποτροφίαι—'Άδειαι.
(Άρθρα 22-29).
Διά τών διατάξεων τών οκτώ άρθρων τού Κεφαλαίου
ΣΤ' ρυθμίζονται, ώς έκ τού τίτλου του προκύπτει, θέματα
τό μέν έχοντα άμεσον σχέσιν μέ τήν έπιμόρφωσιν δημοσίων
ύπαλλ.ήλων ημεδαπών καί άλλοδαπών διά τής χορηγήσεως
ύποτροφιών διά τήν αλλοδαπήν καί ήμεδαπήν, άντιστοίχως
(άρθρα 22 καί 23), τό δέ προς έπίλυσιν διαφόρων προβλη
μάτων άνακυπτόντων έκ τού θεσμού τής έπιμορφώσεως
ύπαλλ.ήλων είς τήν άλλοδαπήν (άρθρον 28). 'Ομοίως διά
τών διατάξεων τού Κεφαλ.αίου τούτου ρυθμίζεται τό θέμα
τής χορηγήσεως έκπαιδευτικών άδειών (άρθρον 29) είς
τήν ήμεδαπήν, λόγω τού προσφάτως λειτουργήσαντος είς
τιναςΆνωτάτας Σχολάς έν Έλλάδι θεσμού-μεταπτυχιακών,
σπουδών. Τέλος, διά τών άρθρων 24-27 συστηματοποιείται
ή άξιοποίησις, προς δφελ,ος τής δημοσίας διοικήσεως, τών
ύποτροφιών τών παρεχομένων ύπό τού ΙΚΥ είς δημοσίους
υπαλλήλους άλλά καί είς ίδιώτας, διά σπουδάς είς τήν άλ
λο άπήν έπί θεμάτων, τά όποια ένδιαφέρουν τήν δημοσίαν
διφκησιν.
’Εκ τού- περιεχομένου τών διατάξεων τού ΣΤ' Κεφα
λαίου, διαπιστούται καί ή διά τούτου εισαγωγή καινοτο
μιών, πρός όφελος τού θεσμού τής έπιμορφώσεως τών
ύπαλλήλων, τού οποίου ή σπουδαιότης είναι άναμφισβήτητος
ώς προκύπτει καί έκ τού όλου σχεδίου νόμου. Είδικώτερον
τά διά τού έν λόγω Κεφαλαίου ρυθμιζόμενα θέματα έχουν
ώς ακολούθως.
Ή διά τού άρθρου 22 καθιέρωσις χορηγήσεως ύποτρο
φιών ύπό τής Γενικής Δ/νσεως Δημοσίας Διοικήσεως είς
δημοσίους ύπαλλήλους μεταβαίνοντας είς τήν άλλοδαπήν πρός
έπιμόρφωσιν, είς έκτέλεσιν σχετικών προγραμμάτων τής
Γενικής Δ/νσεως Δημοσίας Διοικήσεως, δικαιολογείται έκ
τού γεγονότος, ότι ό φορεύς ούτος τυγχάνει ό μόνος άρμόδιος νά γνωρίζη τάς έκάστοτε ύφισταμένας είς έξειδικευμένον προσωπικόν άνάγκας τής δημοσίας διοικήσεως καί
ούτως εχει τήν δυνατότητα νά προγραμματίζη όρθώς καί
έγκαίρως τάς καταλλήλους άποστολάς δημοσίων υπαλλήλων
είς τήν άλλοδαπήν διά τήν ικανοποίηση» τοιούτων άναγκών.
Έξ άλλου, ή μή παρεμβολή ετέρων φορέων έπιταχύνει τάς
διαδικασίας χορηγήσεως ύποτροφιών. Διά τής εισαγωγής τού
νέου τούτου θεσμού ουδόλως θίγεται ό τομεύς χορηγήσεως
ύποτροφιών ύπό έτέρων φορέων, οί δέ υπάλληλοι δύνανται
βεβαίως νά έπωφεληθούν καί τών τελευταίων, ώς προκύπτει
έκ τών διατάξεων τών περιπτ. α καί β τής παρ. 2 τού άρθρου
δ τού αύτού σχεδίου Νόμου. Διά τού άρθρου 23. συμπληρούται ή έν άρθρω δ παρ. 1γ καθιερωθεΐσα καινοτομία
τής όργανώσεως προγραμμάτων έπιμορφώσεως άλλοδαπών
δημοσίων ύπαλλήλων διά τής δυνατότητος χορηγήσεως υπο
τροφιών εις τούτους, ώς συμβαίνει καί είς άλλας προηγμένας χώρας.
. '
,
V
-.
Διά τού άρθρου 24 σκοπεϊται ή συστηματοποίησις τών
διά τού ΙΚΥ παρεχομένων ύποτροφιών είς δημοσίους υπαλ
λήλους πρός έπιμόρφωσιν είς τήν άλλοδαπήν, καθ’ όσον
διά τής προεγκρίσεως τής προκηρύξεως τού σχετικού δια
γωνισμού ύπό τού Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνήσεως
θά δύναται νά καθορίζωνται τά θέματα τών ύποτροφιών
βάσει τού έτησίου προγραμματισμού τής έπιμορφώσεως
δημοσίων ύπαλλήλων είς τήν άλλοδαπήν τού συντασσομένου
ύπό τής Γενικής Δ/νσεως Δημοσίας Διοικήσεως.
Διά των διατάξεων τού άρθρου 23 ρυθμίζεται τό - θέμα
τής άξιοποιήσεως τών ιδιωτών ύποτρόφων τού ΙΚΥ, διά
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τής υποχρεωτικής παροχής των υπηρεσιών των εις τό Δημό
σιον έπί'μίαν έπταετίαν τουλάχιστον, πρ'οβλ.επομένης συνάμα
τής περιπτώσεως, καθ’ ήν ό υπότροφος άθετήσει την κατά
τά ώς άνω ύποχρέωσίν του.

μενα έκπαιδευτικά βοηθήματα, (σημειώσεις, όμιλίαι), άφορώντα είς θέματα, δι’ ά τό προσωπικόν τοΰτο έχει όρισθή
ν’ άναπτύξη είς τά, κατά τόν παρόντα νόμον, έκτελ.ούμενα
προγράμματα έπιμορφώσεως.

Τό άρθρον 26 προβλέπει την πάλυψιν των δαπανών διά
τάς κατά τά προηγούμενα άρθρα 24 καί 25 παρεχομένας
υποτροφίας.

Διά τοϋ άρθρου 32 ρυθμίζονται τά θέματα τών πάσης
φύσεως δαπανών, αί όποϊαι άπαιτοϋνται διά τήν έφαρμογήν
τών διατάξεων τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου, ώς αύται
μνημονεύονται είς τό έν λόγω άρθρον.
Διά τοϋ έπομένου άρθρου 33 καθορίζονται τά τής κατα
νομής είς τάς 'Υπηρεσίας τής Γενικής Δ/νσεως Δημοσίας
Διοικήσεως τών, διά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου, είσαγομένων νέων άρμοδιοτήτων.

Κατά τό παρελθόν έδημιουργοϋντο πολλάκις προβλήματα
ώς προς τον τρόπον καλύψεως τοϋ άπαραιτήτου χρόνου
άπουσίας ύπαλλήλων, τοϋ άπαιτουμένου διά συμμετοχήν
των εις προκηρυσσομένους διαγωνισμούς χορηγήσεως υπο
τροφιών, εάν ούτοι ύπηρέτουν εις 'Υπηρεσίας μακράν τοϋ
τόπου διενεργείας τοϋ διαγωνισμοϋ, εΐτε διότι είχον εξαν
τλήσει τον έκ τοϋ νόμου δικαιούμενον χρόνον τής κανονικής
των άδειας άπουσίας, είτε διότι αί Ύπηρεσίαι ήρνοϋντο
την χορήγησιν άδειας προς συμμετοχήν των είς διαγωνισμόν
διά διαφόρους λόγους. Διά τοϋ άρθρου 28 τοϋ Κεφαλαίου
ΣΤ' ρυθμίζεται όριστικώς καί τό άνωτέρω θέμα.
Τό θέμα τής χορηγήσεως εκπαιδευτικών άδειών είς μο
νίμους υπαλλήλους προς φοίτησιν είς μεταπτυχιακούς κύ
κλους σπουδών είς την ημεδαπήν άνέκυψε μετά τήν, κατά
τά τελευταία έτη, εισαγωγήν τοϋ θεσμοϋ τών μεταπτυ
χιακών σπουδών ύπό ένίων Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων δεδομένου- μάλιστα—ότι - άναγνωρίζεται- παρά
τών 'Υπουργείων ή άνάγκη τής φοιτήσεως ύπαλλήλων είς
τοιούτους κύκλους σπουδών καί ή έκ ταύτης ωφέλεια διά
τάς Δημοσίας 'Υπηρεσίας. Διά τοϋ άρθρου 29 ρυθμίζεται
καί τό θέμα τοΰτο. 'Ομοίως διά τοϋ αύτοϋ άρθρου 29 συστη
ματοποιείται καί ή περίπτωσις τής χορηγήσεως εκπαιδευ
τικών άδειών διά σπουδάς είς τήν άλλοδαπήν. Αί διατάξεις
έν πάση περιπτώσει, τοϋ, περί ού 6 λόγος, άρθρου δεν άφίστανται ούσιωδώς τής διά τοϋ Ν. 1811/1951 ('Υπαλληλικός
Κώδιξ) ρυθμίσεως τοϋ θέματος τούτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ\

.

Τελικαί καί Μεταβχτικαί διατάξεις.
("Αρθρα 30-36).
Διά τοϋ τελνευταίου Κεφαλ.αίου Ζ' τοϋ ύπ’ οψιν σχεδίου
Νόμου ρυθμίζονται διάφορα θέματα γενικής φύσεως, ώς ή
καθιέρωσις άπλουστέρας διαδικασίας διά τήν εύχερεστέραν
προσέλκυσιν καί τήν κολάιτέραν άξιοποίησιν τών κεκτημένων ηύξημένα προσόντα υπαλλήλων, ή έκπόνησις εκπαι
δευτικών βοηθημάτων καί ή έκτέλ,εσις μεταφραστικών εργα
σιών, αί δαπάναι, ή κατανομή άρμοδιοτήτων καί περιέχονται ώσαύτως μεταβατικοί τινες καί καταργούμεναι δια
τάξεις.
Διά τοϋ άρθρου 30 παρέχεται ή δυνατότης ένισχύσεως
τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών διά προσωπικού τής ύψηλοτέρας
δυνατής επιστημονικής στάθμης, διά τοϋ διορισμού κατό
χων διδακτορικού διπλ.ώματος άνευ διαγωνισμού ή επι
λογής προς έξάλ,ειψιν τών δυσχερειών, τάς όποιας προεκάλει
ή άπρομυθία συμμετοχής των είς διαγωνισμούς. Αί δια
τάξεις τοϋ άρθρου 30 άποσκοποϋν περαιτέρω είς τήν άναγνώρισιν τών κόπων καί τής έφέσεως δι’ άνωτέρας σπουδάς
τόσον τών νέων επιστημόνων, προ τής εισόδου των είς τήν
δημοσίαν διοίκησιν, όσον καί τών ύπαλλήλων εκείνων, οΐτινες, είτε έχουν είσέλθει είς τήν δημοσίαν διοίκησιν μέ
ηύξημένα προσόντα, ώς κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
είτε άπέκτησαν τούτο καθ’ όν χρόνον ύπηρέτουν είς τό Δημό
σιον, άσκοΰντες, παραλλήλ.ως. έπιτυχώς .τά έκ τής θέσεως
ήν κατέχουν, άπορρέοντα καθήκοντα.
Διά τοϋ άρθρου 31 παρέχεται ή δυνατότης άναθέσεως
έκπονήσεως συγγραμμάτων, βοηθημάτων καί μεταφράσεων
άφορώντων είς τήν έπιμόρφωσιν τών ύπαλλήλ.ων, κρίνομενών ώς απαραιτήτων, είς διαφόρους φορείς, περί ών ή
πάρ: 2 τοϋ άρθρου 15, δεδομένου, ότι κατά τό παρελ.θόν
προέκυψαν δυσχέρειαι έκ τής άδυναμίας άναθέσεως τοιούτων. έργασιών. Είς τήν έν προκειμένω ρύθμισιν δεν περι
λαμβάνονται τά, ύπό τοϋ διδακτικού προσωπικού έκπονού-

Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 34 έκρίθη σκόπιμον, όπως περιληφθοΰν είς τό έν λόγω σχέδιον Νόμου, προκειμένου νά
άποφευχθοϋν άνωμαλ.ίαι είς τήν λ,ειτουργία τών, μέχρι τής
δημοσιεύσεως τοϋ νόμου, τυχόν έκτελουμένων προγραμ
μάτων έπιμορφώσεως δημοσίων ύπαλλήλ.ων.
Αί, έκ τής μέχρι τοϋδε έφαρμογής τής κειμένης νομοθε
σίας, διαπιστωθείσαι άτέλειαι καί έλλ.είψεις είς τόν τομέα
τής έπιμορφώσεως τών δημοσίων ύπαλλήλων καί ή ίι
άρχή τής παρούσης έκθέσεως ύποδηλωθείσα άνάγκη συστηματικωτέρας άντιμετωπίσεως τών θεμάτων τοϋ τομέως
τούτου, έπέβαλον τήν κατάρτισιν τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου
Νόμου, μετά τήν δημοσίευσιν- τοϋ- οποίου ή ίσχύουσα νομο
θεσία δέον νά καταργηθή. Ή τοιαύτη άναμόρφωσις τοϋ/
ώς είρηται θεσμοϋ καί ή συνέπεια ταύτης δημιουργία Σχο-“
λής Δημοσίας Διοικήσεως, αναιρεί τόν λόγον τής ύπάρξεως
τοϋ Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως ’Οργάνων Δημοσίας Διοικήσεως, αί άρμοδιότητες τοϋ οποίου άναλ.αμβάνονται ύπό
τής Σχολής. Τά άνωτέρω αίτιολ,ογοΰν τήν διατύπωσιν τοϋ
άρθρου 35 τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου.
Έν Άθήναις τή 29 ’Οκτωβρίου 1975
Οί 'Υπουργοί

'■
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Προεδρίας Κυβερνήσεως ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησ/μάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΙΙΟΣ
Οικονομικών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Διά τοϋ άρθρου 35 παρ. 1 τοϋ Σχεδίου καταργοϋνται
αί διατάξεις : α) τοϋ Α.Ν. 340/1968 «περί μέτρων βελ.τιώσεως Ίής άποδοτικότητος τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί
Ν.Π.Δ.Δ.», πλ.ήν τών διατάξεων τών άρθρων 6 παρ. 2 καί 7
παρ. Ια αύτοϋ καί β) τοϋ Ν.Δ. 67/1973 «περί τροποποιήσεως καί συμ,πλ.ηρώσεως τών διατάξεων τοϋ Α.Ν. 340/
1968 κ.τ.λ.».
2. 'Ωσαύτως, καταργεΐται, κατά τάς διατάξεις τοϋ άρ
θρου 35 παρ. 2 τοϋ Σχεδίου, τό Β.Δ. 323/1969 «περί
όργανώσεως καί λειτουργίας τοϋ Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως ’Οργάνων Δημοσίας Διοικήσεως».
3. Αί καταργούμεναι, κατά τά ώς άνω διατάξεις έχουν
ώς άκολ.ούθως :
α.- Α.Ν. 340/1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’.
Μετεκπαίδευσις ύπαλλήλ.ων.

'ΐ^·'

"Αρθρον 1.
Σκοπός τής μετεκπαιδεύσεως.
1.
Προς τόν σκοπόν τής βελ.τιώσεως τής άποδοτικότητος
τοϋ έργου τών δημοσίων διοικητικών ύπαλλήλων, ώς καί’
τών ύπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καί τών έργανισμών τοπικής
αύτοδιοικήσεως, καταρτίζονται προγράμματα μετεκπαιδεύσεως αυτών, άφορώντχ ιδίως είς :
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-} Τήν ένημέρωσιν καί κατάρτισιν των νεοδιοριζομιένων
ύπαλλήλων Α' καί Β' Κατηγορίας έπί τοϋ (αντικειμένου τής.
ύπηρεσιακής των ένασχολήσεως, δια της άσκήσεως αυτών,
κυρίως, εις πρακτικάς έφαρμογάς, προσδιαζούσας εις την
ου ο ιν των καθηκόντων των,

3) την βελτίωσιν της έπαγγελυ.ατικής καταρτίσεως ή
->ν έξειδίκευσιν, εις ήν ε'κτασιν αΰτη είναι αναγκαία,
υπαλλήλων Α' καί Β' Κατηγορίας έπί επιστημονικών ή
ειδικών τεχνικών θεμάτων, άντιστοίχως,
γ) την θεωρητικήν καί πρακτικήν έπιμόρφωσιν υπαλ
λήλων προοριζομένων έν τή έξελίξει της ιεραρχίας προς
κατάληψιν άνωτέρων θέσεων κλάδων Α' Κατηγορίας,
δ)· την γενικωτέραν έπιμόρφωσιν, τών άνωτέρων, ιδία,
υπαλλήλων διά της ένημερώσεως αυτών έπί τών κατευ
θύνσεων καί στόχων τής Κυβερνητικής Πολιτικής, τών
συγχρόνων οικονομικών, κοινωνικών καί διοικητικών προ
βλημάτων τής Χώρας καί τήν ΰπόδείξιν μεθόδων προς
επίλυσιν αυτών,

«περί Κώδικος καταστάσεως δημοσίων διοικητικών υπαλ
λήλων».
Έπ’ άμφοτέρών τών ώς άνω περιπτώσεων τών έδαφίων
α καί β τής παρούσης παραγράφου έφαρμόζονται αί, περί
έπιλογής τών υποψηφίων προς μετεκπαίδευσιν υπαλλήλων,
διατάξεις τοϋ άρθρου 7 παρ. 1γ τοϋ παρόντος Νόμου,
γ) ύπό τοϋ 'Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί
τοϋ καθ’ ύλην άρμοδίου 'Υπουργού, κατά τά διά κοινών
άποφάσεων τούτων καθοριζόμενα, έφ’ όσον πρόκειται περί
μετεκπαιδεύσεως υπαλλήλων προς έξειδίκευσιν έπί θεμάτων
όργανώσεως καί λειτουργίας έν γένει τής δημοσίας διοικήσεως.
“Αρθρον 4.
__

Έκτέλεσις τών Προγραμμάτων..

1. Διά τήν έκτέλεσιν τών κατά τούς όρους τοϋ παρόντος
νόμου προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως, συνιστάται Κέντρον
Μετεκπαιδεύσεως, δπερ άποτελεϊ υπηρεσίαν τής Γενικής
Διευθύνσεως Δημοσίας Διοικήσεως.
Διά Β.Δ/των, προτάσει τοϋ 'Υπουργού Προεδρίας
ε) τήν έγκαιρον αναπροσαρμογήν τών γνώσεων τών
τής Κυβερνήσεως, καθορίζονται τά τής όργανώσεως καί
υπαλλήλων προς τάς έπιστημονικάς καί τεχνολογικάς έξε- λειτουργίας τοϋ Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως, τά τών σκο
λίξεις,-καθ’ ό μ.έρος αύται έπηρεάζουν. τήν λειτουργίαν .τής _ υπών τούτου, τάτοϋ αριθμού, τών προσόντων καί τής κατη-_
δημοσίας διοικήσεως,
γορίας τού προσληφθησομένου διοικητικού καί βοηθητικού
στ) τήν έργάνωσιν προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως τών προσωπικού, τά τής συνεργασίας τού Κέντρου μετά τής
πάσης φύσεως διοικητικών υπαλλήλων, ύπηρετούντων ώς Διευθύνσεως Έκπαιδεύσεως τής Γενικής Διευθύνσεως Δη
μοσίας Διοικήσεως, ώς καί μετά τών έν άρθρω 7 παρ. 1γ
εκτάκτων, έπί συμβάσει ή ήμερομισθίων καί
καθ’ 'Υπουργεΐον Υπηρεσιών, ώς καί πάσα άλλ-j λεπτο
ζ) τήν έκμάθησιν υπό τών υπαλλήλων ξένων γλωσσών.
μέρεια.
.
,
%
2.
Τά ώς άνω προγράμματα όργανοΰνται είτε καθ’ 2. 'Η έκτέλεσις είδικωτέρων προγραμμάτων δύναται
Ύπουργεΐον ή Νομικόν πρόσωπον είτε κατά κλάδον ή προτάσει τής Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίας Διοικήσεως
πλείονας κλάδους όμάδος Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. καί νά άνατίθηται, διά κοινής άποφάσεως τού Υπουργού Προε
δρίας τής Κυβερνήσεως καί τοϋ άρμοδίου 'Υπουργού, εις
οργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως.
τάς έν άρθρω 7 παρ. 1γ καθ’ Ύπουργεΐον Υπηρεσίας, έν
'Αρθρον 2.
συνεργασία μετά τοϋ Κέντρου.
Μορφή Προγραμμάτων.
3. Διά κοινών άποφάσεων τοϋ Υπουργού Προεδρίας
τής
Κυβερνήσεως, τού άρμοδίου Υπουργού καί τού Ύπουρ
Τά προγράμματα μετεκπαιδεύσεως, άναλόγως τής κατη
γορίας ή τών κλάδων εις οΰς άνήκουν οί υπάλληλοι, τοϋ γοΰ Έθ/ικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, προκειμένου
περί Άνωτάτων Σχολών ή έκπαιδευτικών κέντρων ή ιδρυ
βαθμοϋ δν οϋτοι κατέχουν καί τοϋ σκοπού προς δν άποβλέμάτων, ήμεδαπής ή άλλοδαπής ή τού καθ’ ύλην άρμοδίου
πει ή μετεκπαίδευσις, άφοροΰν εις τήν όργάνωσιν :
Ύπουργοΰ, προκειμένου περί Κέντρων ή Υπηρεσιών, μή
α) Κύκλων σπουδών ώρισμένης χρονικής διάρκειας.
ύπαγομένων ύπό τήν έποπτείαν τού Ύπουργοΰ ’Εθνικής
β) Διαλέξεων, φροντιστηρίων ή συζητήσεων καθ’ ομά
Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δύναται, ή έκτέλεσις ειδικών
δας καί
προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως ν’ άνατίθηται. έν όλω ή έν
γ) αποστολών εις τό Εξωτερικών.
μέρει, είς τάς, κατά τά ώς άνω, Άνωτάτας Σχολάς, 'Ιδρύ
“Αρθρον 3.
ματα, Κέντρα ή Υπηρεσίας, άναλόγως τού άντικειμένου
Άρμοδιότης.
καί τής φύσεως τοϋ προγράμματος τής μετεκπαιδεύσεως η
τής κατηγορίας τών μετεκπαιδευομένων υπαλλήλων. Διά
1. Τά τών έν άρθροις 1 καί 2 παρ. 1 έδάφ. α' καί β’
συμβάσεως ύπογραφομένης ύπό τών Υπουργών Προεδρίας
προγραμμάτων ρυθμίζονται, μερίμνη τής Γενικής ΔιευΚυβερνήσεως καί τών Οικονομικών, άφ’ ενός καί τών κατ’
Ούνσεως Δημοσίας Διοικήσεως, μετά γνώμην τοϋ ΑΣΔΥ :
ιδίαν Άνωτάτων Σχολών, Κέντρων ή Ιδρυμάτων άφ’ ετέρου,
α) ΔΓ άποφάσεων τοϋ Ύπουργοΰ Προεδρίας τής Κυδύναται ή έκτέλεσις τών έν λόγω προγραμμάτων ν’ άνατίβερνήσεως, έφ’ όσον πρόκειται περί γενικών προγραμμάτων
θηται αύταΐς έπί άποζημιώσει όριζομένη έν τή συμβάσει.
διυπουργικού χχράκτήρος,
4. 'Ο καθορισμός τών Υπουργείων ή τών Ν.Π.Δ.Δ.
β) διά κοινών άποφάσεων τοϋ 'Υπουργού Προεδρίας ή τών όργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως προς συμμετοχήν
τής Κυβερνήσεως καί τών καθ’ ύλην άρμοδίων 'Υπουργών τών ύπαλλήλων των εις τά έκπαιδευτικά προγράμματα, ό
εφ όσον πρόκειται περί ειδικών προγραμμάτων άφορώνάριθμός τών κατ’ έτος μετεκπαιδευόμενων ύπαλλήλων, τά
των εις τήν μετεκπαίδευσιν υπαλλήλων ενός ή πλειόνων τής μορφής, τού περιεχομένου, τής διάρκειας καί τοϋ τρόπου
Υπουργείων ή ενός ή πλειόνων Ν.Π.Δ.Δ., τελούντων υπό έκτελέσεως τών προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως έν τή
την έποπτείαν τοϋ αύτοϋ Υπουργείου.
...,
ήμεδαπή ή άλλοδαπή, τά τής έπιλογής, τού καθορισμού τών
■-'·■·■
·
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2. ~ Τά τών προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως εις τό έξω-,, άπαιτουμένων τυπικών καί ούσιάστικών προσόντων, ώς καί
τά τής έκτιμήσεως τών προσόντων τών προς μετεκπαίδευσιν
τερικόν ρυθμίζονται:
:
'>
,
ύπαλλήλων, τά τοϋ διδακτικού προσωπικού, τά τών μεθό
·. α);Ύπδ τοϋ 'Υπουργού τοϋ Συντονισμού, κατά τάς δια-: δων διδασκαλίας, τά τοϋ τρόπου διενεργείας τών έξετασεωντάξεις τοϋ Ν.Δ. 2473/53 «περί ίδρύσεως Ελληνικού Κέν- , είσιτηρίων, περιοδικών καί τελικών-, τά τών ύποχρεώσεων
τρού Παραγωγικότητος καί ρυθμίσεως θεμάτων Τεχνικής τών παρακολουθούντων τά προγράμματα μετεκπαιδεύσεως,
Βοήθειας», έφ’ όσον πρόκειται περί άποστολών εις έκτέ- τά τών κυρώσεων έν περιπτώσει άθετήσεως τών ύποχρεωλεσιν προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας,- ' ; ;Α
’-Γ-:, σεών των, τά τής έκτιμήσεως τής έπιδόσεώς των, ώς και
πάσα άλλη λεπτομέρεια άφορώσα είς τήν έπιτυχή έκτέλεσιν
·' β ) υπό τοϋ κατά τάς κειμένας διατάξεις αρμοδίου 'Υπουρ
τών προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως, καθορίζονται διά
γού, έφ’ όσον πρόκειται περί προγραμμάτων ξένων Κυβερνή
σεων ή οργανισμών έσωτερικοϋ ή έξωτερικοΰ, τηρουμένων, έν κοινής άποφάσεως τού Ύπουργοΰ Προεδρίας τής Κυβερνή
σεως καί τών καθ’ ύλην άρμοδίων Υπουργών.
πάση περιπτώσει, έν ίσχύι τών διατάξεων τοϋ Ν. 1811/1951
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Άρθρον 5.
'Υποχρεώσεις υπαλλήλων — Άξιοποίησις
γνώσεων.

τών κτωμένων

1. Ή μετεκπαίδευσις παρέχεται δωρεάν, οι συμμετέχοντες δέ εις τα σχετικά προγράμματα υπάλληλοι ύποχρεοϋνται εις άνελλιπή παρακολούθησιν των προγραμμά
των μετεκπαιδεύσεως, ταύτης θεωρουμένης ώς διατετα
γμένης υπηρεσίας. Προς τοϋτο, κατά τόν χρόνον της μετεκ—αιδεύσεως οί υπάλληλοι άπαλλάσσονται, έν όλ.ω, ή έν μέρει,
της άσκήσεως των κυρίων αυτών καθηκόντων, κατά τά δι’
άποφάσεως τοϋ Ύπουργοΰ Προεδρίας της Κυβερνήσεως
καί τοϋ αρμοδίου 'Υπουργοΰ, εΐδικώτερον, καθοριζόμενα.
'Η συμμετοχή των υπαλλήλων εις τμήματα έκμαθήσεως
ξένων γλωσσών όργανούμενα εις μη εργασίμους ώρας, είναι
υποχρεωτική μέν, οσάκις ή γνώσις της ξένης γλώσσης έπιβάλλεται έξ υπηρεσιακών άναγκών, ώς έκ της φύσεως τών
καθηκόντων της υπό τοϋ υπαλλήλου κατεχομένης θέσεως,
προαιρετική δέ διά πάντας τούς λοιπούς υπαλλήλους.
2. ’Επί μετεκπαιδεύσεως εις τό εσωτερικόν, έφ’ όσον
αΰτη πραγματοποιείται εκτός της έδρας εις ήν ΰπηρετοΰν
οί υπάλληλοι, ούτοι δικαιοϋνται πέραν τοϋ μισθοϋ των καί
τών κατά τάς κειμένας διατάξεις, καταβαλλομένων έξόδων
μεταβάσεως καί επιστροφής καί έκτος έδρας άποζημιώσεως.
Αί σχετικαί πΤστώσεις έγγράφονται εις-τον προϋπολογι
σμόν τοϋ είς δ οί μετεκπαιδευόμενοι ύπάλληλ.οι άνήκουσιν
'Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Όργανισμοΰ Τοπικής Αύτοδιοικήσεως.
3. 'Η τυχόν,είς τό έξωτερικόν μετεκπαίδευσις δύναται να
όλοκληροΰται'Sjιά πρακτικής άσκήσεως τών μετεκπαιδευθέντων, έπί τοϋ αντικειμένου τήςί ειδικότητάς των, έν Έλλάδι. Προς τοϋτο οί έν'λόγω ύπάλληλ.οι άμα τή έπιστροφή
των έκ τοϋ έξωτερικοΰ, δύναται, κατά τά δι’ άποφάσεων τοϋ
'Υπουργοΰ Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί τοϋ αρμοδίου
'Υπουργοΰ καθοριζόμενα, να άποσπώνται άναλόγως τοϋ
άντικειμένου τής έκπαιδεύσεώς των είτε παρά τή Γενική
Δ/νσει Δημοσίας Διοικήσεως εΐτε είς άλλας 'Υπηρεσίας, έπί
χρονικόν διάστημα μή δυνάμενον νά ΰπερβή τό έτος. Αί
έκθέσεις υπηρεσιακής ίκανότητος τών κατά τάς διατάξεις
τής παρούσης παραγράφου, ώς καί τών παρά ταϊς Ύπηρεσίαις τοϋ Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, κατά
τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 17 τοϋ Α.Ν. 91/67 «περί όργανώσεως, λειτουργίας καί άρμοδιοτήτων τοϋ 'Υπουργείου
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως», έν άποσπάσει υπαλλήλων
συντάσσονται υπό τών Προϊσταμένων τών Γενικών Δ/νσεων
ή 'Υπηρεσιών, παρ’ αΐς ούτοι τελοϋσιν έν άποσπάσει.
4. Δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοΰ Προεδρίας τής Κυβερ
νήσεως καθορίζονται ό τρόπος έκτιμήσεως τής έπιδόσεως
τών υπαλλήλων κατά τον χρόνον τών σπουδών των, αί υπο
χρεώσεις αύτών, ώς καί αί έπιβαλλόμεναι διοικητικαί κυ
ρώσεις διά τήν παράβασιν τών υποχρεώσεων τούτων. Αί
κυρώσεις αύται, άνεξάρτητοι τών πειθαρχικών κυρώσεων
αίτινες καταλογίζονται κατά τάς οικείας διατάξεις, περι
λαμβάνουν τήν άποβολ.ήν τοϋ υπαλλήλου έκ τοϋ κύκλου τών
σπουδών, ώς καί τον καταλ.ογισμόν είς βάρος αύτοϋ, τής έκ
τής άτελ.οϋς παρακολ,ουθήσεως ή τής αδικαιολογήτου άπουσίας του προκληθείσης είς τό Δημόσιον ζημίας, υπολογι
ζόμενης ποσοστιαίως έπί τών δαπανών τοϋ προγράμματος.
Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 90 τοϋ Ν. 1811/61 ώς καί τοϋ Ν.Δ.
2473/53» αί άφορώσαι τάς έπιβαλλομένας κυρώσεις, δι’
άθέτησιν τών υποχρεώσεων τών εις τό έξωτεεικόν μ.ετεκπαιδευομένων ύπαλ.λ.ήλ.ων, διατηρούνται έν ίσχυι.
.ρΆ·

παιδεύσεως, έν Έλλάδι ή άλλοδαπή κτωμένων γνώσεων τών
υπαλλήλων, ούτοι, υποδείξει τοϋ Υπουργού Προεδρίας
τής Κυβερνήσεως, τοποθετούνται ύποχρεωτικώς καί έπί
μίαν τούλάχιστον τριετίαν, είς άναλόγους προς τον βαθμόν,
κλ.άδον καί άντικείμενον τής μετεκπαιδεύσεώς των θέσεις
τής είς ήν άνήκουν υπηρεσίας, τής τοιαύτης τοποθετήσεως
ούσης υποχρεωτικής διά τε τήν υπηρεσίαν καί τον ύπάλλ.ηλ,ον.
7. Είς τούς έπί έκπαιδευτική άδεια άποστελλουμένους
εις τήν άλλοδαπήν δημοσίους πολιτικούς ύπαλλήλ.ους καί
ύπαλλήλ.ους νομ.ικών προσώπων δημοσίου δικαίου παρέ
χονται πλήρεις αί άποδοχαί. Εις τούτους δύναται, μετά
σύμ.φωνον γνώμην τοϋ 'Υπηρεσιακού Συμβουλίου, νά παρέχωνται διαρκούσης τής άδειας των άποδοχαί ηύξημέναι
μέχρι τοϋ διπλάσιου.
Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 91 τοϋ Ν. 1814/1951 διατη
ρούνται έν ίσχύι. ,
Άρθρον 6.
Δαπάναι.
1. Αί άπαιτούμεναι πιστώσεις διά τήν άντιμετώπισιν
τών, έν τή καταρτίσει καί έφαρμογή τών προγραμμάτων
έκπαιδεύσεώς, άναγκαιουσών πάσης φύσεως δαπανών, ώς
άμοιβών διδακτικού καί διοικητικού,ϋτροσωπικοΰ, λειτουρ
γίας έν γένει τοϋ Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως, προμήθειας
τών άναγκαίων συγγραμμάτων ή άλλων βοηθημάτων,
καταβολής συνδρομών εις περιοδικάς καί άλλ.ας έν γένει
έκδόσεις, προμήθειας γραφικής ύλης καί μηχανικού έξοπλισμοϋ, άμοιβών τών κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4 παρ.
3 Σχολ.ών ή Κέντρων ή 'Ιδρυμάτων, ώς καί πασών τών έκ τής
έφαρμογής τοϋ παρόντος Νόμου άπαιτουμένων έν γένει
δαπανών, έγγράφονται είς τον προϋπολογισμόν έξόδων τοϋ
'Υπουργείου Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί ύπό ίδιους
διά τήν Γενικήν Δ/νσιν Δημοσίας Διοικήσεως κωδικούς
άριθμούς, St’ άπαντα τά πολ.ιτικά 'Υπουργεία, καταργουμένης πάσης, άντιθέτου διατάξεως, έξαιρέσει τών δαπανών
δι’ άποστολ.άς έξωτερικοΰ, περί ών ίσχύουσιν αί κείμεναι
διατάξεις.
2. Δεν καταργεΐται.
3. 'Η άποζημίωσις τοϋ διδακτικού προσωπικού καί ό
τρόπος καταβολής αύτής καθορίζεται διά κοινών άποφά
σεων τοϋ 'Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί τοϋ
'Υπουργού Οικονομικών, μή ίσχυουσών έν προκειμένω τών
διατάξεων τοϋ άρθρου 7 παρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 4352/64.
Αί διατάξεις τής παρούσης παραγράφου έφαρμόζονται
άπό τής ισχύος τοϋ Α.Ν. 91/1967 καί ώς προς τόν καθορι
σμόν τών άποζημιώσεων τοϋ προσωπικού τοϋ διδάσκοντος
είς τήν μετεκπαίδευσιν τήν όργανωθεΐσαν κατά τάς διατά
ξεις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 20 αύτοϋ.
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.
Σύστασις καί Όργάνωσις 'Υπηρεσιών παρ’ 'Υπουργείοις κλ.π.
Άρθρον 7.
1. α) Δεν καταργεΐται.

5. Εις τούς έπιτυχώς παρακολουθήσαντας τά προγράμμα
τα μετεκπαιδεύσεως παρέχεται, κατά τά δτ άποφάσεως
τοϋ.'Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνήσεως οριζόμενα,
σχετικόν πιστοποιητικόν, οπερ συνεκτιμάται μετά τών λοιουσιαστικών καί τυπικών προσόντων τοϋ υπαλλήλου
_______ " . __
·._
*
διά'τήν προαγωγικήν
τούτου
έςέΛίςιν. ‘ ·'

β) Έξυπηρετήσεως καί έρεύνης παραπόνων τών πολι
τών ή άποστολ.ή τής οποίας συνίσταται είς τήν άμεσον έξυ—ηρέτησιν τοϋ προσερχομένου είς τάς δημοσίας υπηρεσίας
κοινού, ιδίως δέ τήν μέριμναν διά τήν ταχεΐαν, προφορικώς
ή έγγράφώς, παροχήν πληροφοριών έπί τής πορείας καί
διεκπεράϊώσεως τών ύποθέσεών του. τήν ερευνάν τών ύποβαλλ.ομένων παραπόνων τών πελατών δι’ άμέλ.ειαν. όλ.ιγωρίαν. βραδύτητα ένεργείας κλ.π. τών οργάνων τής διοικήσεως
ή δι’ έλ,αττωματικήν: λειτουργίαν τοϋ διοικητικού μηχανιΓ
σμοϋ. ώς καί τήν ένημέρωσιν τοϋ κοινού προς έπίτευξιν
τής στενωτέρας δυνατής συνεργασίας τής διοικήσεως μετά
τών διοικουμένων.

προσφορωτέραν άξιοποίησιν τών έκ τής μετεκ-

γ) Έκπ::ιί;εύ·σπ·.·ς, ή άποστολ.ή τής οποίας συνίσταται

1
ε;, -■}ν διακρίβωσιν των τρεχουσών καί την πρόβλ.εψιν. έν
_ρ έ-ελ-ΐκτική πορεία της διοικήσεως, των μελλοντικών
άνανκών των 'Υπουργείων πρός μετεκπαίδευσιν τοϋ προσωπικοϋ των κατά κατηγορίας, κλάδους καί βαθμούς εις όλα
τά έπίπεδα τής διοικητικής ιεραρχίας, την έπιλογήν έν συνερνασία μετά τής Γενικής Δ/νσεως Δημοσίας Διοικήσεως,
τών υποψηφίων πρός μετεκπαίδευσιν υπαλλήλων, τόσον εις
έκτέλεσιν προγραμμάτων κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθ?ου_ 4
-οϋ παρόντος όσον καί τοιούτων, έκτελουμενων υπο τοϋ ΙΚ1
r '.-'ο Διεθνών ’Οργανισμών καί ξένων Κυβερνήσεων
κλ.τ. έν τή εφαρμογή σχεδίων Τεχνικής Βοήθειας την εισήγησιν προς την Γενικήν Δ/νσιν Δημοσίας Διοικήσεως έπί
τλς καταρτίσεως τών προσφορών προγραμμάτων μετεκπαίδεύσεως, την επεξεργασίαν, έν συνεργασία μετά τής
Γενικής Δ/νσεως Δημοσίας Διοικήσεως, τών ώς άνω προγραμμάτων, την μέριμναν διά την τήρησιν τών διατάξεων
τοϋ άρθρου 5 τοϋ παρόντος έν σχέσει προς τάς υποχρεώσεις
τών αετεκπαιδευθέντων υπαλλήλων καί την άξιοποίησιν τών
γνώσεων των καί τήν εΐσήγησιν έπί τής προσφόρου άξιοποιήσεως τής ΰπό Διεθνών ’Οργανισμών ή ξένων Κυβερ
νήσεων παρεχομένης Τεχνικής Βοήθειας εις τον τομέα τής
Δημοσίας Διοικήσεως.
2. Διά κοινής άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ Προεδρίας τής
Κυβερνήσεως καί τοϋ κατά περίπτωσιν αρμοδίου /Υπουργού
δύναται να συνιστώνται καί παρ’ όργανισμοΐς Δημοσίου
Δικαίου ύπηρεσίαι, περί ών ή παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου.
Άρθρον 8.
Συγκρότησις.

2. Εις τό Κέντρον άνατίθεται ή έκτέλεσις τών ύπό τής
Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίας Διοικήσεως (ΓΔΔΔ) τοϋ
'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως καταρτιζομένων προ
γραμμάτων μετεκπαιδεύσεως, άτινα άποσκοποϋν εις :
α) Τήν δημιουργίαν στελεχών τής διοικήσεως διά τής
θεωρητικής καταρτίσεως καί πρακτικής άσκήσεως, έπί τών
συγχρόνων γενικών καί ειδικών προβλημάτων τής κρατικής
διοικήσεως, έκείνων έκ τών υπαλλήλων, οίτινες ώς έκ τοϋ
κατεχομένου κατά τόν χρόνον τής μετεκπαιδεύσεώς των
βαθμού έν συναρτήσει πρός τά ούσιαστικά προσόντα αύτών,
προώρισται νά καταλάβουν θέσεις άνωτέρων υπαλλήλων.
β) Τήν άνανέωσιν καί άναπροσαρμογήν tow γνώσεων
τών άνωτέρων υπαλλήλων, διά τής ένημερώσεως αύτών έπί
τών συγχρόνων οικονομικών, κοινωνικών καί διοικητικών
έξελίξεων ώς καί τών έκ τούτων προκαλουμένων εις τόν
διοικητικόν μηχανισμόν προβλημάτων καί τής ύποδείξεως
τρόπων καί μεθόδων έπιλύσεων τούτων.

γ) Τήν έξειδίκευσιν υπαλλήλων έπί Επιστημονικών ή
τεχνικών θεμάτων τοϋ κλάδου των πρός τόν σκοπόν :
αα) Τής άποτελεσματικωτέρας άσκήσεως τών καθη
κόντων των καί
ββ) Τής έπανδρώσεως τών ύπό τοϋ άρθρου 7 τοϋ Α.Ν.
340/1968 προβλεπομένων- υπηρεσιών._________________
3. Μέχρι τής όλοκληρώσεως τής λειτουργίας τών παρ’
'Υπουργείοις συσταθησομένων Υπηρεσιών Έκπαιδεύσεως
καί ιδίως τής έπανδρώσεως τούτων εις έπαρκή άριθμόν
δι’ έκπαιδευομένου προσωπικού εις τό Κέντρον ανατίθεται
καί ή έκτέλεσις προγραμμάτων ένημερώσεως καί καταρτί
σεως τών νεοδιοριζομένων Διοικητικών 'Υπαλλήλων Α'
Κατηγορίας, έπί τοϋ άντικειμένου τής υπηρεσιακής ένασχολήσεως τούτων, διά τής άσκήσεως αύτών εις πρακτικάς
έφαρμογάς προσιδιαζούσας εις τήν φύσιν τών καθηκόντων
των.
"Αρθρον 2.

ί. Αί κατά τό προηγούμενον άρθρον ύπηρεσιακαί μονά
δες συγκροτοϋνται, άναλόγως τής έκτάσεως τών αρμοδιο
τήτων τοϋ Υπουργείου, ώς αυτοτελείς Δ/νσεις ή Τμήματα
ή Γραφεία άλλων Δ/νσεων, διά κοινών αποφάσεων του
'Υπουργοϋ Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί τοϋ άρμοδίου
'Υπουργοϋ. Διά τών αυτών αποφάσεων ορίζεται ή εις προ
σωπικόν σύνθεσις έκάστης τών συνιστωμένων μονάδων, ή
μορφή τής συνεργασίας έκάστης τούτων μετά τής παρά τώ
Διάρθρωσις. ■
'Υπουργεία) Προεδρίας τής Κυβερνήσεως Γενικής Διευθύν1. Τό Κέντρον αποτελεί υπηρεσίαν τής Γενικής Διευσεως Δημοσίας Διοικήσεως, τά τής υπαγωγής αύτών είτε
άμέσως υπό τόν 'Υπουργόν ή τον Γενικόν Γραμματέα ή τον θύνσεως Δημοσίας Διοικήσεως ύπό τήν έπωνυμίαν «Κέντρον
Γενικόν Διευθυντήν είτε υπό την οΐκείαν Δ/νσtv Διοικητικοϋ Μετεκπαιδεύσεως ’Οργάνων Δημοσίας Διοικήσεως», ής
ή άλλην Διεύθυνσιν, έφ’ όσον δέν συγκροτοϋνται ώς αυτοτελείς . προίσταται ’Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.
ύπηρεσίαι, ώς καί πάν μέτρον έξασφαλίζον τήν άποδοτι2. Τό Κέντρον όργανοϋται καί διαρθροΰται ώς κάτωθι :
κωτέραν λειτουργίαν τών έν λόγω 'Υπηρεσιών.
α) Γραφεϊον Προϊσταμένου Κέντρου
2. Οί Προϊστάμενοι τών συνιστωμένων 'Υπηρεσιών ορί
β) Διεύθυνσις Σπουδών
ζονται, έξ άνωτέρων υπαλλήλων Α' κατηγορίας έχόντων
ϊ) Τμήμα Γραμματείας
σχετικήν είδίκευσιν ή πείραν, υποδείξει τοϋ Υπουργοϋ
Άρθρον 3.
Προεδρίας Κυβερνήσεως, δι’ άποφάσεων τοϋ οικείου 'Υπουρ
γοϋ, δι’ ών ορίζεται καί τό άναγκαΐον προς έπάνδρωσιν αύτών
Προϊστάμενος τοϋ Κέντρου.
λοιπόν προσωπικόν, έπιλεγόμενον έκ τών παρά τώ 'ΥπουρΕις τόν Προϊστάμενον τοϋ Κέντρου άνήκει ή ευθύνη διά
γείω ΰπηρετούντων ύπαλλ,ήλ.ων καί τών κατά προτίμησιν
τήν εύρυθμον, άπό διοικητικής καί έπιστημονικής άπόψεωτ,
τυχόντων ειδικής μετεκπαιδεύσεως έπί σχετικών θεμάτων.
Προϊστάμενοι δύνανται, κατά τήν αυτήν, ώς άνω διαδικα λειτουργίαν τοϋ Κέντρου καί είδικώτερον ό συντονισμός τοϋ
σίαν νά τοποθετώνται καί υπάλληλοι κατ’ άπόσπασιν έξ έπιστημονικοϋ κκί διοικητικοϋ έργου τοϋ Κέντρου κατά τάς
άλλων 'Υπουργείων, μή άπαιτουμένης τής τηρήσεως τών κατευθύνσεις τής ΓΔΔΔ, ώς καί ή άσκησις έποπτείας έπί
τοϋ προσωπικού τοϋ Κέντρου.
διατάξεων τοϋ άρθρου 96 τοϋ Ν. 1811/51.
'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του
Άρθρον 4.
εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Γραφεϊον Προϊσταμένου Κέντρου.
β. Β.Δ. 323/1969
Άρθρον 1.
· - ·^
Τό Γραφεϊον Προϊσταμένου , τοϋ Κέντρου έπιμελ.εΐται
τής γραμματειακής έξυπηρετήσεως τοϋ Προϊσταμένου καί
ύποβοηθεϊ τούτον εις τήν άσκησιν τών αρμοδιοτήτων του.
1. Τό διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 340/68, «περί μέτρων
Αρθρον ο.
. -■
βελτιώσεως τής άποδοτικότητος τών δημοσίων υπηρεσιών καί
Ν.Π.Δ.Δ.», συσταθέν Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως,λ καλού
Διεύθυνσις Σπουδών.
μενου έν τοϊς έφεξής «Κέντρον», έχει ώς σκοπόν την έκτελεσιν προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως άφορώντων. εις τήν ζ’;ζ 1. Εις τήν Δ/νσιν Σπουδών άνήκει ή εύθύνη διά τήν έπιστημονικήν έκτέλεσιν τών προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως,
βελ.τίωσιν τής υπηρεσιακής ίκανότητος τών μονίμων δημο
πρός
έπίτευξιν τοϋ διά ταύτης έπιδιωκομένου σκοποΰ.
σίων διοικητικών υπαλλήλων και τών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
καί των οργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως, Α’ Κατηγο- Είδικώτερον ή Διεύθυνσις αΰτη
α) Μέριμνα διά τήν επιλογήν, άναλόγως τοϋ έκτελουρίας.

πικου και πΑρακοΛουΰεϊ τήν εκπαιδευτικήνικανότητα τούτου
προτείνουσατήνάπα/λαγήν έκ των καθηκόντων του τοΰ μή
καταλλήλου τοιούτου.—

_ β) Μέριμνα διά τήν ένημέρωσιν τών εκπαιδευτών επί των
. προγραμμάτων—καί εξασφαλίζει τήν έγκαιρον ΰπό τούτων
υποβολήν εις τό Κέντρον των σχεδίων διαλέξεων, μελετών
καί πάσης άλλης διδακτικής εργασίας, έλέγχουσα άμα καί το
περιεχομενον τούτων.

ως και σημειώματα έπί τής συμπεριφοράς, τοΰ ήθους, τής
κοινωνικής προσαρμογής κλπ. τών μετεκπαιδευομένων καί
παν άλλον στοιχεΐον ίκανδν νά συμπλήρωσή τήν εικόνα τής
προσωπικότητος τοΰ μετεκπαιδευομένου.
Άρθρον 6
λ

Τμήμα Γραμματείας.

1. Είς τήν άρμοδιότητα του τμήματος Γραμματείας ανή
κουν :

γ) Παρα/.ολουθεϊ και εποπτεύει τήν άκριβή έκτέλεσιν
των προγραμμάτων - διαλέξεων, φροντιστηριακών άσκήσεων, συζητήσεων, καθ’ ομάδας εργασίας — καί προτείνει
εις τον Προϊστάμενον τοΰ Κέντρου τάς άναγκαίας άναπροσαρμογάς.

α) Ή τήρησις τοΰ Γενικού Έμπιστευτικοΰ Πρωτοκόλλου,
τοΰ ’Αρχείου ώς καί ή διεκπεραίωσις τών εγγράφων.

δ) Ελέγχει τήν έν τώ Κέντρω συμπεριφοράν τών έκπαιδευομένων, τήν ύπδ τούτων τήρησιν τοΰ ωραρίου διδασκα
λίας, παρακολουθεί τήν έπίδοσιν τούτων καί άξιολογεΐ τάς
ύπδ τών ’Επιμελητών Σπουδών ΰποβαλλομένας εκθέσεις
έπιδόσεως.

γ) Ή γραμματειακή έξυπηρέτησις τοΰ Κέντρου ιδιαιτέ
ρως είς 5,τι άφορα τδν έμπλουτισμδν τής βιβλιοθήκης, τήν
έγκαιρον έκτύπωσιν, ταξινόμησή καί διανομήν τών ομιλιών,
διαλέξεων κλπ. τών διδασκόντων.

ε) ’Εποπτεύει επί της διεξαγωγής τών εξετάσεων, γρα
πτών καί προφορικών καί συντάσσει τούς πίνακας επιτυ
χίας τών μετεκπαιδευομένων.
2. Ή Διεύθυνσις Σπουδών υποδιαιρείται εις τμήματα, ώς
ακολούθως :
α) Τμήμα Στελεχών
β) Τμήμα ’Εξειδικεύσεως--------------------------------------γ) Τμήμα Ειδικών Προγραμμάτων

β) Ή μέριμνα διά τήν προμήθειαν καί συντήρησιν του
πάσης φύσεως ΰλικοϋ άπαραιτήτου διά τήν λειτουργίαν τοΰ
Κέντρου, ώς καί τήν καθαριότητα καί συντήρησιν τοΰ κτιρίου.

2. Τδ Τμήμα Γραμματείας, διαιρείται είς τά κάτωθι
Γραφεία :
α) Γραφεϊον Πρωτοκόλλου, Διεκπεραιώσεως καί ’Εκ
τυπώσεων.
β) Γραφεϊον Βιβλιοθήκης καί Δημοσιότητας.
γ) Γραφεϊον Μεταφράσεων.
δ) Γραφεΐον Συντηρήσεως Κτιρίου-καί-Μηχανικού Έξο^
πλΐσμοϋί
Άρθρον 7

Προσωπικόν.
3. ’Έκαστον τών τμημάτων τούτων, ών προιστανται
Α'
Τακτικόν.
τμηματάρχαι έπί βαθμώ δω - 4ω φέροντες τον τίτλον Έπι-,
μεληταί Σπουδών, είναι άρμόδιον διά τήν άμεσον παρακο 3
Μόνιμοι υπάλληλοι.
λούθησή καί όργάνωσιν τών άνατιθεμένων αύτώ έπί μέρους
1. Αΐ θέσεις τών μονίμων υπαλλήλων τοΰ Κέντρου διαπρογραμμάτων μετεκπαιδεύσεως. Εΐδικώτερον εις τα τμή
μορφοΰνται είς τούς έν ταϊς έπομέναις παραγράφοις όριζομέματα άνήκει :
νους Κλάδους κατά Κατηγορίας καί βαθμούς.
α) Ή παρακολούθησις προσωπικώς τών διαλέξεων τών
Α' Κατηγορία
εκπαιδευτών καί ή έπίβλεψις διά τήν ύπδ τών μετεκπαιδευομένων τήρησιν τών όρων τάξεως καί κοσμιότητος κατά τάς
2. Κλάδος Α2 Ειδικών έπί τής Δημοσίας Διοικήσεως :
ώρας τών παραδόσεων, τών διαλογικών συζητήσεων ή τών
α) Μία (1) θέσις ’Αναπληρώσου Γενικού Διευθυντοϋ έπί
καθ’ ομάδας εργασιών.
βαθμώ 1ω, ώς θέσις Προϊσταμένου τοΰ Κέντρου.
β) 'Η ύποβοήθησις τών μετεκπαιδευομένων εις τήν
Μία (1) θέσις Προϊσταμένου τής Διευθύνσεως Σπουδών
κατανόησιν τών διδασκομένων θεμάτων, διά τής έπΰύσεως
έπί βαθμώ 3ω - 2ω.
τών αποριών των ή τής ύποδείξεως τών καταλλήλων συγ
Τέσσαρες (4) θέσεις Τμηματαρχών έπί βαθμώ 5ω-4ω.
γραμμάτων ή τής άποσαφηνίσεως καί τής έκλαϊκεύσεως τών
"Εξ (6) θέσεις έπί βαθμώ 7ω - 6ω.
ομιλιών τών καθηγητών, εις άς περιπτώσεις κρίνεται τούτο
β) Ώς ειδικά τυπικά προσόντα διά τδν είσαγωγικδν βαάναγκαϊον.
θμδν (7ον) ορίζονται τά ύπδ τής β' περιπτώσεως τής παρα
γ) Ή έξασφάλισις τών άπαραιτήτων ευκολιών καί ανέ
γράφου 3 τοΰ άρθρου 25 τοΰ Β.Δ. 617/1967 «περί όργανώσεων εις τούς μετεκπαιδευομένους, εις τρόπον ώστε ή μετεκ
σεως καί λειτουργίας τών Υπηρεσιών τοΰ Υπουργείου
παίδευσή νά είναι πράγματι αποδοτική.
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως» προβλεπόμενα.
' δ) 'Η καταβολή πάσης προσπαθείας διά τήν ύποκίνησιν
Αί ώς άνω θέσεις πλήν τών έπί βαθμώ 7ω - 6ω έπί μίαν
τοΰ ενδιαφέροντος τών μετεκπαιδευομένων έπί τοΰ διδατριετίαν άπδ τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος δύνανται νά
σκομένου θέματος, έκδηλουμένου διά τής προσωπικής συμ
πληροϋνται καί διά διορισμού έπί θητεία, άπδ ενός μέχρι τριών
μετοχής έκάστου τούτων, είς τάς διαλογικάς μετά τοΰ έκέτών, δυναμένη νά άνανεοϋται διά πτυχιούχων Άνωτάτων
παιδευτοΰ καί τών μετεκπαιδευομένων συζητήσεις ή τάς
Σχολών, οίτινες ώς έκ τών έν γενει προσόντων των, τής έμπεικαθ’ ομάδας συζητήσεις.
ρίας καί τών γνώσεών των, δύναται νά συμβάλωσιν είς τήν
ε) Ή παρακολούθησις τής άτομικής έπιδόσεως έκάστου άποδοτικωτέραν διεξαγωγήν τοΰ έργου τοΰ Κέντρου. Διά τήν
μετεκπαιδευομένου, έν άναφορα πρδς τδ έπιστημονικόν του πλήρωσιν τών θέσεων τούτων ώς άνώτατον όριον ήλικίας
ύπόβαθρον καί τήν θέσιν ήν κατέχει έν τή ύπηρεσία καί ή
ορίζεται τδν πεντηκοστόν πέμπτον (55ον) έτος.
κατάρτισις σχετικών έκθέσεων πρδς τδν Δ/ντήν Σπουδών.
Β' Κατηγορία
στ) Ή τήρησις τών ατομικών φακέλων τών μετεκπαι3. Κλάδος Β1 Διοικητικός.
δευομένων εις οΰς περιέχοντ’αι
''
αα) τά κριτικά σημειώματα τών έκπαιδευτών έπί’τών . .Μία (1) θέσις έπί βαθμώ 5ω.
"Εξ’(6) θέσεις έπί βαθμώ 11ω-6ω.
..
ατομικών εργασιών τών σπουδαστών,
ββ) ή βαθμολογία κατά τάς εΐσαγωγικάς, τμηματικάς καί
τελικάς έξετάσεις,
• γγ) σημείωμα έπί τών απουσιών τών μετεκπαιδευομένων
μετ’εγγράφου βεβαιώσεως δικαιολογούσης ή μή ταύτας,

4. · Κλάδος Β2 Δακτυλογράφων 'Ελληνικής-:
Τέσσαρες (4) θέσεις έπί βαθμώ 11ω - 6ω.
5. Κλάδος Β3 Δακτυλογράφων Ξένων . Γλωσσών.
Μία (1) θέσις έπί βαθμώ δω.

_ 9 -Δύο (2) θέσεις έπί βαθμω 8ω - Οω.

6. Κλάδος Β6 Μεταφραστών.
Μία (1) θέσις έπί βαθμω 5ω - 4ω.
ΔΊο (2) θέσεις έτεί βαθμω 7ω - 6ω.
7. *Ως προσόντα διορισμού, εις τόν εισαγωγικόν 7αθμόν των κλάδων τούτων ορίζονται τά ΰπό των οικείων δια
τάξεων του Β.Δ. 617/1967 προβλεπόμενα διά τον άντίστοιχον Κλάδον.
8. Κ/.άδος Β14 Στενογράφων - Γραμματέων :
7.) Μία (I) θέσις έπί βαθμώ <ω - 4ω.
β) Ώ προσόν διορισμού εις τόν είσαγων.κόν βαθμόν
(7ον) ορίζεται απολυτήριον ‘εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης
ΐσοτίιιου Σχολής Μέσης Έκπαιδεύσεως, άρτια γνώσις της
Ελληνικής στενογρ'ΐφία; ::αί πενταετή; στείρα γραμμιιτέως
—,-ρά δημοσία υπηρεσία.
Γ Κι: .ηγ·'ρία
9. Κλάδος Γί Κλητςρω; :
Τρεις (3) θέσεις έττί βαθμω 13ω - 9ω.
10. Κλάδος Γ2 Χειριστών Πολυγράφου.
Τρεις (3) θέσεις έιτί βαθμω 13ω - 9ω.
11. Ώς —ροσόντα διορισμού είς τόν εισαγωγικόν βαθμόν
των Κλάδων τούτων ορίζονται τά υπό τών οικείων διατά
ξεων τον Β.Α. 617/ι976 προβλεπόμενα διά τον άντίστοιχον
Κλάδον.
3' Έργατοτεχνικόν Προσωπικόν
12. Αί θέτεις τών επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου ήμερομιτθίων καθαριστριών τοϋ Κέντρου, άμειβομένων επί τη
βάσει τών ίσχυουσών έκάστοτε συλλογικών συμβάσεων έργασία; η διαιτητικών αποφάσεων, ορίζονται εις πέντε (5).

γ. Ν.Δ. 67/1973
"Αρθρον 1
1. Ή παρ. 3 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 340/Ϊ968 άντικαΟίστατα.ι ώς κατωτέρω :
«Διά κοινών άποφάσεων τοϋ Πρωθυπουργοϋ καί τών κατά
περίπτωσιν άρμοδίων 'Υπουργών δύναται, ή οργάνωσις καί
έκτέλεσις ή μόνον ή έκτέ/.εσις ειδικών προγραμμάτων μετεκπαιδεύσεως, να άνατίθηται, έν όλω ή έν μέρει, είς πάσης -ρύ
σεως έξειδικευμένους φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού χαρχκ.-ήρο: καί ιδία είς 'Υπηρεσίας, Σχολ.άς, Κέ.τ:.:. Όρ ·;■·. ιτυ.ούς,
'Ιδρύματα, Σωμ.ατεία, Φροντιστήρια, Έται εία κα: νσ.ι ά
Πρόσωπα, άναλόγως τοϋ άντικεινιέ.ευ καί τή■; ρύιει ς - j
προγράμματος μετεκπχιδεύσεως ή τής κατηγορίας τιίν μεν. παιδεύομε*, ων υπαλλήλων. Έφ’ όσον οί κατά τά ώς ί. ω φορεΐτ δεν υπάγονται είς τήν αρμοδιότητα ή δεν τελούν ύπό τήν
έποπεείαν τών κατά τό προηγούμενου έδ/.φιον συναρμοδίων
υπουργών, ή έν λόγω ά.άθεσις πραγματοποιείται ?Γ άποφάσεως τοϋ Πρωθυπουργοί). Ή ά.άθεσις τή; όργχνώσεως καί
έκτελέσεως ή μόνον τής έκτελέσεως τών προγραμμάτων
μετεκπχιδεύσεως γίνεται διά συμβάσεως ύπογραφομένης
ύπό τοϋ Πρωθυπουργοϋ καί τών κατ’ ιδίαν φορέων.

Διά τής αύτής ή όμοιας συμβάσεως δύναται *. ά καθορίζηται
καί τυχόν άποζημίωσι; διά τήν πραγματοποίησιν τών 0);
άνω προγραμμάτων ».-------- ---------------------------2. Ή παρ. 2 τοϋ άρθρου 5 τοϋ αύτοϋ ώς άνω Χόμ.ου άντικαθίσταται ώς άκολούθως :
«2. Έπί μετεκπχιδεύσεως είς τό εσωτερικόν, κατά τάς
δια τάξεις τοϋ παρόντος, έφ’ όσον αϋτη πραγματοποιείται
έκτες τής έδρας είς ή/ υπηρέτου / οί υπάλληλοι, ούτοι δικαι
ούνται πέραν τοϋ μισθοΰ των, καί τώ/, κατά τάς κειμένχς
"Αρθρον 8 ·
διατάξεις, καταβαλλόμενων έξοδ ον μεταβάσεως καί επιστρο
1. Αί υπό τοϋ ΐ’ρθρου 7 τοϋ παρόντος προβλεπόμενα·. φής ώς καί ημερήσιας εκτός έδρας άποζημιώσεως μή δυναμένης νά ύπερβή τάς τέσσαρας (4) ημέρας. Έπί πλέον, ούτοι
θέσεις υπάγονται εις το 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεοος, τούτων προστιθεμένων, κατά Κατηγορίας, Κλάδους δικαιούνται ειδικού επιδόματος έκπαιδεύσεως κατά τα δΓ ά
καί βαθμούς εις τάς ύπό τοϋ άρθρου 25 τοϋ Β.Δ. 617/1967
ποφάσεων τοϋ Πρωθυπουργοϋ καί τοϋ 'Υπουργού Οικονο
μικών, δημοσιευομένων διά τής Εφημερίδες τής Κυβερνή
προβ?.·τπομένας άντιστοίχους τοιαύτας.
2. Αί ανωτέρω θέσεις διέπονται ύπό τών διατάξεων τοϋ σεως, καθοριζόμενα. Αί σχετικχί πιστώσεις έγγράφονται,
διά μέν τάς έκτος έδρας μετακινήσεις καί τήν ήμερησίαν
Α.Ν. 91/1967 καί τοϋ Β.Δ. 617/1967, ώς αύται έ-.-ροποπο.ήέκτος έδρας άποζημίωσιν είς τόν προϋπολογισμόν τοϋ είς 0
θησαν καί συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρας.
οί μετεκπαιδευόμενοι υπάλληλοι άνήκουν υπουργείου ή Ν.Π.
Άρθρ ,υ 9
Δ.Δ. ή οργανισμού τοπικής αύτοδιοικήσεως, διά 8ε τήν κατα
Γενικαί Διατάξεις.
βολήν τοϋ ειδικού επιδόματος έκπαιδεύσεως είς τόν προϋπο
1. Τό Κέντρον έκτελεί άποκλειστικώς τά ύπό της Γενικής λογισμόν τοϋ 'Υπουργείου Προγραμματισμού καί Κυβερ
Δ/νσεως Δημοσίας Διοικήσεως καταρτιζόμενα προγράμματα νητικής Πολιτικής κατά τά έν παρ. 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ παρόνκαί συμμορφοΰντσι προς τάς κατευθύνσεις καί οδηγίας τής . το: καθοριζόμενα».
Γ.Δ.Δ.Δ.
1
"Αρθρον 2
2. 'Υποβάλλει εις τήν Γ.Δ.Δ.Δ. εκθέσεις έπί τής πορείας
Αί διατάξεις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 340/196S
τών προγραμμάτων καί συμβουλεύεται ταύτην διά πάσαν
ώς αύται άντικαΟίστανται διά τής παρ. '2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ
άνσ.'υομέιην ίυσχέρειαν έν τή εφαρμογή τών προγραμμάτων.
3. Συνεργάζεται μετά τών παρ’ Ύπουργείοις, κατά τάς παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος έχουν έφερμογήν καί
έπί πάντων τών δΓ άποφάσεων τοϋ 'Υπουργού παρά τώ Πρω
διατάξεις του άρθρου 7 τ.αράγρ. 1γ' τοϋ Α.Ν. 340/196S συνιστωμένων υπηρεσιών έκπαιδεύσεως καί παρέχει είς ταύτας θυπουργό) όργανωθέντων διυπουργικού χαρακτήρος προ
πάσαν βοήθειαν καί συνδρομήν συνισταμένην εις τήν ύποβοή- γραμμάτων μετεκπχιδεύσεως διάρκειας μείζονος τών δέκα
(10) εβδομάδων καί τελούντων έν εξελίξει κατά τήν δημοΟησιν τοϋ διδακτικού ερ ρου, τον εφοδιασμόν, διά διδακτικού
ύλικ·>ΰ καί όπτιν,οακουστικών μέσων διδασκαλίας ώς καί σίευσιν τοϋ παρόντος. 'Η τυχόν ήδη καταβλ.ηθείσα δίμηνος
πάσαν άλλην βοήθειαν ήτχς ήθελαν άπκ.ιτηδή κατά τό στάδιον έκτος έδρας άποζημίωσις είς τούς φοιτώντας είς τά έν λόγω
προγράμματα ύπαλλ.ήλ.ους, μετά τήν άφχίρεσιν τών έν τώ
τής όλοκληρώσεως τής λειτουργίας τών υπηρεσιών τούτων.
προηγούμενο» άρθρω καΟορισθεισών, κατ’ άνώτατον όριον,
4. Τά καθ’ έκαστον έτος άναλ.αμβανόμενα ύπό τοϋ Κέ'.τρου
τεσσάρων (4) ήμερων, θά συμψηφιοθή πρός τό καταβληθησόπρογράμματα μετεκπχιδεύσεως, χλ όροι έκτελέσεως τούτων,
μενον είς τούτους ειδικόν επίδομα έκπαιδεύσεως.
ή μορφή τών προγραμμάτων, ό καθορισμό: τών Υπουργείων7
·.
·
"Αρθρον 3
- ;; . .
καί Χ.Π.Δ.Δ. προς συμμετοχήν τών ύπχλλ.ήλων tojv είς τά
προγράμματα, ό άριθμος τών μετεκπαιδεύομε'.οιν κατ’ έτος
"Οπου έν τώ Α.Ν. 340/1968 άναφέρεται ό 'Υπουργός
ΰττα/λ.ή/.ιυΐ, ή διάρκεια τοϋ προγράμματος τά τής έπιλόγήητ Προεδρίας Κυβερνήσεως κχί έν τώ παρόντι ό Πρωθυπουργός
κχί εών προσόντων τών μετεκπαιδευόμενο.)'.*, τά τοϋ δίδχ-.τ·.- νοείται, διά τήν εφαρμογήν των ό Πρωθυπουργός ύπό τήν
>:οϋ προσωπικοϋ, τά τών μεθόδων διδασκαλίας, τά τών εξε
κατά τήν παρ. 3 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 1174/1972 «περί
τάσεων, τά τής έκτιμήσεως τής έπιδόσεως, τά τών δαπανών
άντικχτχστάσεως, τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως δια
λειτουργίας τοϋ Κέντρου καί πάσα άλλη-λεπτομέρεια άφαρώ- ; τάξεων τινων τοϋ Ν.Δ. 957/1971, «περί 'Υπουργικού Συμ
σα είς τά; διατάξει: τών άρθρων 2, 3, 4, 5 καί 6 τοϋ Α.Ν.
βουλίου καί 'Υπουργείων» άνατιθεμένην αύτώ αρμοδιότητα.
340/1968.
: ■
Γ
"Αρθρον 4
Εις τον Ήμ,έτερον έπί τής Προεδρίας τής Κυβερνήσεως
Υπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ - Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του
παρόντος Βασιλικού Διατάγματος, : .
- . - .. _
διά της Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

