
«Περί τροτοτοιήσεως τοϋ άρθρου 1 τοϋ X. 118/75 τερί ρυθμί
σεων θεμάτων άφορώντων εις τό διδακτικόν τροσωτικόν 
των Α.Ε.Ι. καί είε την όργάνωσιν της νομικής υπηρεσίας 
των Πάνε—ιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί άλλων 
τινών συναφών διατάξεων».

Στή συνεδρίαση της 23.9.75 διέφυγε «άνευ συζητή- 
σεως» νομοσχέδιο μέ τον ταρατάνω τίτλο καί μέ άρθρο 
μόνον —ού —ροστίθεται σάν —αρ. 8 στο άρθρο 1 τοϋ X. 
118 75. Τό νομοθέτημα τοϋτο τροβλέτει καθ’ ΰττέρβαση 
της ΐσχύουσας άτό τό 1932 τανετιστημιακής νομοθεσίας 
έφαρμογή τών διατάξεων τοϋ άρθρου 93 ταρ. 2 σέ συνδυα
σμό μέ τό άρθρο 63 ταρ. 2 τοϋ X. 5343/1932. Σύμφωνα 
μέ την ρύθμιση αύτη όσοι ύτήρξαν ύτοψήφιοι υφηγητές 
τοϋ Πανεπιστημίου μετά την 20/4/67 ώς την 23/7/74 καί 
δέν εξελέγησαν κατά την άτό τριακονταετίας καί τλέον ΐσχύ-\ 
ουσαν νομοθεσίαν τλήν όμως συγκέντρωσαν τις τροϋτοθέσεις 

-τών-άρθρων 93 καί 63 τοϋ νόμου τοϋ άφοροϋν τούς-καθη
γητές διορίζονται μετά άτό τρόταση τοϋ Ύτουργοϋ της 
Παιδείας.

“Αν ή διάταξις αύτη κάλυττε τεριττώσεις θυμάτων της 
διδακτορίας, ή ίσχυε γιά τό μέλλον καί τάντοτε μέ την τροϋ- 
τόθεση σύμφωνης -γνώμης τών συγκλήτων, τότε θά ήταν 
εύτρόσδεκτη.

Δυστυχώς ή έρευνα τού κάναμε, ύστερα άτό καταγγελία, 
άτόδειξε δτι τέραν τοϋ ότι συνιστα κατάφωρη ταραβίαση 
τής αυτοτέλειας τοϋ Α.Ε.Ι. τροτάθηκε γιά τη διάσωση δύο 
συνεργατών τοϋ δικτατορικοϋ καθεστώτος τού άτέτυχαν 
στην τροστάθειά τους νά εΐστηδήσουν στά Α.Ε.Ι.

Κατότιν αύτών τροτείνομεν νόμο μέ την άκόλουθη δια- 
τΰτωση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΌΜΟΤ
«Τό άρθρον μόνον τοϋ ψηφισθέντος εις την συνεδρίασιν τής 

Βουλής τής 23/9/75 ύτό τον τίτλον «τερί συμτληρώσεως τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ Ν. 11S/75 τερί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων 
εις τό διδακτικόν τροσωτικόν τοϋ Α.Ε.Ι. καί εις τήν όργά- 
νωσιν τής νομικής ύτηρεσίας τών Πανετιστημίων ’Αθηνών 
καί Θεσσαλονίκης καί άλλων τινών συναφών διατάξεων» 
(μήτω δημοσιευθέν εΐσέτι εις τήν Ε.τ.Κ.) καταργεϊται άφ’ 
ής θέλ.ει ίσχύσει».
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