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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1{~pO,~il:'~i ϊ;~Ι εy~~ί:oμεν ~O'; κ~:ωτέρω uito τ~ς Bo~λ~ς

ΨΤιq;'~;j,9ε';τ,:ι »ομον.

ζ) ίΣ:ινεργάζετ;;ιι με τον προϊστάμενο της Διεu-Θ-"J'):r'lj; η ,:οσ

Γραψε.ίο:ι 'Εχπ:χίcε:ι:rης για ί',ά-&έ -Θ-έμα ποu:rχετίζε:χ: :Υ,ε -:η

6ε.λτίωσ'/)' της ΠΡΟΟ''ψ'φόμενης έί'.π:;cί6εu?ης.

3. τα '1.α-Θ-ήΥ,ο'I:rα.. Υ,ωι ·ο,ί άρμ.οιal-ότητες των. ΣΧοΟl),Ιί'οων ΣΙιμ

δo,~λω'l κα-Θως .χα! ~ '6tiX'~'~κ;;ι,Ο'ία άξιο,λόγφηiς τcσ έr,.παισεiJ

τIΚ.O~ προΟ'ωπικοσ ί',α,s.ορί~ονται χ,επτομερέΟ'τερα με Π. Δ:α

τάγματα, ποΙΙ έκa,ί,aονται u:rτερ;;ι απο π,ρότt,;ι;J:rη τοσ 'lroo~Fi~ij

'E8ν~:ι.Tις Π αιοε(ας Υ.αΙ ePΎjlljy.eUl\l.tX"wv.'

τι) Συ'ιεργάζετ;;ιι .με τη'lίιΠ'tjFεσ~;;ι <JXOXlhr.; ~'(!ε.ι'l'ης, το

γραψ'ειο ψu:rικ~ς ά·j'ωγr.,ς, τοuς:ruλλόγοuς γο.νέων ί'.:Ζ: ·,:φε-
f ο' ,'"" _ -'.... r

μονων, χ:χ'V'ω; κ:χl ,με τα οργανα 't'tj; τoπ~y.'I)ς αυτ,)~ ~οlκ·r.:ϊης

γl'2 την' I~Ρτtότε:ρη έ"Ι.πλήρωσηl της CιΠΙ;ΙI:ϊ·Το;)..Yjς τοο.

4 Τ, 'Γ - 'Ε I~ , ., ,. 1. . α ραψεια ικπαιοε'Jσης ;,ι;;'αγον.τ::χ,t στην α')τ~στo:χ'!)

Διεό'{):.:'1ση 'Ε::ι.π:χί,aεu:r~; τοσνομοίί η γcμ.:ι:ρχ~ :JIϊ-οσ a:αμs.Ρ [
σμ;;ιτος. Ή Δι>ειJ.Θ,'u·lσ'η 'ΈΥ.π'α.r~ε'J,σ''fi,ς tJ'i::&,,:,.ετ,α~ στο ΝψΔ.ρ

Ύ.Υι, τοίί όπο,[οΟ') ε;σηΎΊjτ~ς εΤν:%ι 5 Π;οΈο--:-άμενος α)της.

3. τα κα-Θ-ήκοντ;;ι χαι ο,ί άρμοaιότ'tjτες των ΤΙ ΡΟίστ:χιμέ
νω') τω,ι Διεu-Θ-uν:rεων κ;;ιι των npOIipe(wv Έκπ;;ιίοε ln7,ς, ί'.α

,9-ω; χαι ό. τρόπος αναπλή.ρω':rής 'τους όρ:ζο.νται λεπτομερέ
στερ;~ με ΓΙ. Δtα-;άγματα, ποu έΥ.. θΙ,Οοντ'~,t υ,σΤϊερα άπΌ ΠFό

τ;;ι,:rη τοσ 'Υπου.ργοίί Έ,9-ν~Ί..ης Π αιΙ'είας κ;;ιι Θ Ρ φί'.ε UΙ:J. ιX
των.

στ ] Μετiχει :rτη aιαaι.καΟ'[α eιξl·ο,λόγ'l)σ'l),ς το,ίί aιac,ιί',-;;ΙΚΟU

τ:ρο:rωπικοu και κατα 'περtπτω.:rη στα όφμόa~ασuλλΟΎtκά σρ

γσΝα.

2.Ό Π ρο'i:rτ~μενο; Διε~-Θ-υν,σ'l'ις η Γραψε:ο:) Έί',παί,~ε:ι
(j'f); ,ά,:;γ.εί' ;CΙΟ(ί'.φ'f/ χαι Ι/),:.lγΊ.Ο λε:ΤΟiu:ργί:Χ'; τ'ων -Τ'/.ολείω·ι Τ1Ί;

πε,ρ~ψέρειάς tO'U. Ε,Τ'Ιαι ,aIΟ~ί''''I)ΤΙ-ί',Ος 'Κιαι πε:-Θ-·;;Ι,ΡΊ.ι·I.Ος πρ'οϊστά

μ:.νος των· έi'.πα~,C.εU'ΤIί',ων,. 6ημόσιων Υ.α! ί,a:ω,τιχω,ν, κα-Θ-,ως και

των ,έ·I.πα~a>ε:ιnΥ,ωνκ'α( a~t(;ΙΧ1jJτικlω·1 uπ:χλλήλων, 'Π(JU ur.'I'"pe-
τοσν ,:rτη Δ~εu,s.'U'IΟ'i'ti η το ΓΡ-:ΧlψεΙο. .

Για οσοuς 'JπηΡετοuν:rτη Δ~ε~-Θ'υ;I<rη η ';0 Γρ.αψεΈο :;\/,I-:·)~

σεl έ.ί'.,9-έ:rει·; ουσι;;ισΤΙΥ.ω,1 προ;σό'lτων.'

Διοίκφη.

1 'Η" , "λ) , " - )'.. 'C:ΟΙί',φr, Y.:;n ο ε ·ε'Γl.ος . "εΙΤΟJPγl'χς των σχο .ε ιων

ά.7JΥ..εΤτ,~~ άπο Τι(j'~ς π.F'ο·i,τ.~lμli·;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων

"J1J.κ.1:~,~:Ο'εl:;,j'fjlς. Ol~ ·CcεU~'U~)!σ'εtς ~"λ7:'Iα:~lcε\u'σ'ης ixo'JV .ε,~:ρα τ~ν

πρωτε~οuσα τ·οσ ~ιoμoσ η νφ:Ζρχι;;ικοuaιαμερ(σματ.ος. τα:. Γρια

φε.Ι;;ι 'ΕiΥ.παίθεu:r1j;· έσρεόουν ειτε σέ περ'ιοχες της πρωτεύαυ

σα'ς Τ~!} νοlμ'ΟU Τ, νομαIFχt<:ι'Κ,c'u. at'~μ-εIF,f,~μJ:ι;;τ'O!ς, ;'(1";: σιε &λλες

πόλεις η y,ωμoπόλε~ς αυτων,

σχο

~λ,)-

2. Ε:1aικότερα ό ΣχολΙί'.Ος Σuμ,δοuλος:

) Σ 'γ, """, ,-
α "Νεργα....ετα,\ με το oMWI.τI~ Π,Ρ'ΟΟ1ωπιl'Ι.ο τω»

λ
' ,\ ~ \ - λ - t , \,

ε;ιυν, γι~ τ~ σχεσιασμο_της σχο ι~ης εργα:rιας ί'.:Ζ: 't1)'1
πo~φ'l) ''fi'; εκπα~a.εU:ΤΙί',ηςπολΙ·ΤΙΥ.ης.

IJ.) 'Α 'ζ '~,' " " - " -Ι-' i'I,,,ιμετωπι ·ε'ι '1t!ρ()'ΟΛ"ημ:;cτ;;ι <,;ι,οαΥ,ΤIΥ.'tjς 'JM~ αγωγΊjς

Ο'ε σ'Uν'εlργασία με ''1'0 6ι,a:;cχτιί',Ο '1tΙPOI:rw'1t~.Y..ιO τω,ι σχολείων '6jς

CtY,IXto.co:r(:x; του και ψροντιζει γΙ2 την εt':rαγωγη κ:;c:έq:χρ

μσγη των ποριΟ'lμάτων των σόγχρονων έπιστημων τ~ς άγω

γ~ς <J't'O: σ'Χ,ολεΤα.

γ) 'Επ~σ'Υ,έπτετ:;cι τα ,σχολεια 't'~Jς περιψiΡειά,ςτοu χα: ;ι..α

τε:Ι'%'lεl το ε,ργο των έκπ;;ιιa'εuτtY.ων με ,90εω,Ρ'l)":Ιί',ες :ι.αΙ κ:ι

ρ(ω·; (J.e πραΚΤΙΥ,ες ~π06ειξε~ς ,μ~όaων a~~·α,:π/.αλίας, σ:ιμ~άλ

λ'ο'ιτας ό talo; με ·τηνπροσω'πιχότητα, την r.είραr.α: τ1;

γ'ιώσεις το:) ':rτή δελτίωση των :rU'l,9-η,κων μά-Θ-φΤις '1.c,ι,!

άγωγ~ς. '
,a) 'Οιργ;;ι'ιώ'ιεl σεμινάρια ί'.α! ψροντιζει γΙ2 την έ7'ψ,όρι:;;ω

ση \!.:χί τή'l ένίΟ'χυση τ.ης έρεuν'fii'ικ~ς προ,:rπά,9εlας -;;ων έκ

παιa,ε,uτιχων, με οπο'lο,υς τρόπο,υς ,9-εωρει Πiρόσ:ρορο,uς στΤι'1 πε

ριψέ,ρει& του.

, ε) Συνεργαζετα~με το aιε'~'90uντ*, το ,έΥ.παι6εuτιί'.Ο πp~

~ωπ~-y,,~ jt"αt το μα.s,'tj\~tΛ') σJμσ'Quλtο ΎΙ~ Τ'~ν ά.ρ~tότ~ρ·'1 /.:γ,1

άποa'Ο"~ί'.ότερη όργάνωση τ~ς λειτοuργίας τo~ Ο"'!.ολε[ο:>, τη

.aΡ':Ζ:rτηριοποί't)O''Ι) τοίί <JuXXoyou των aιa';;ΙΟ'ί'.όντων, τ.);,,/ έφαρμ.ο

γη τοίί κα'ι~νιη,Oίί των μα-Θ-ηIΤΙί',ων ί',<ιlνοηlτω.ν ,ί'.α1 Ύενι;~x '(~Χ

την άντφ.ετώ;:~:r'tj ί'.ά-&'ε. 7'ρο6λ ήματος, T:OU ·Cι'IIXί//Y::τε:.

ΚiEΦAίΛMO Α;'.

ΓΕΝ'ΙΚΕΣ Δ:ΙΑΙΤΑΘΕΙΣ

"Αρ-Θ-ρο 1.

Για 11)1' επιστημονΙΚI) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]
διοίκηση συ) ΓενΙΚI] και τη j\ιΙέση ΤεχνΙΚI]- Έ7!αγ

γελματικl] Έκπαίδευση και lί.λλες διατάξεις.

'.Ε1:~Ο'Τ'fiiμον~κη - Π:xιθ·:x,γωγ~,κη χ.:;ι-Θ-οΟaήγ'fi,ση.

1. Elίσάγετ:x,~ ό -Θ-ει:rμoςΤOίί Σχολικοβ iΣ~μ60ό,λoυστη Γε

'ΙΙΥ.η κ;;ιι τη Μέσηi Τεχνικη - Έπαγγελμ;;ιτικη '.Ι!}/πr,ιtaεuΟ'"Ι].

'Έ'ργο τοίί Σχολι'!.οίί Σ'υlμJδoόλo.:) είναι ~ έπι'σΤ'tjΙ:J.Οil:κη - ,,;;ιι

aηωγιχηκα-&.Οiaήγ'tJρ'η Υ.α! ~O'υ,μιμετoχηO'την ΙΙξιολόγ'φ'lj κc,ι(

την lεπιμόρφοω:rη των έί';'/t".α,ιrJεuτικων, κα-Θ-ως και ~ έν-Θ-άΡ?:J'I

ση ~~.:.. 'Τ::ροισ'Π·ά"~'εt~,ι; Ύ~α έ'Πt.j'ΤYjiμ,σ'/~Υ",η.. ε~'ε.'.J'IΧ σ'τ"Ο χω(ο· τ;ιfι;

Ζ'Υ" 'ΠI·x~·3 $'J'σης.
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