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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣΈπί τής προτάσεως Κόμου «περί συμπληρώσεως τοΰ άρθρου~17 τοΰ Κόμου 197/75 «περί δανείων εις φοιτητάς,
Ταμείου ’Αρωγής φοιτητών τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών
και μετεγγ'ραφής φοιτητών».
Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
>

Εις τό άρθρον 17 τοΰ Ν.Α. 197/75 άναφέρεται, ότι κατ
έξαίρεσιν έπιτρέπεται ή μετεγγραφή εις οίονδήποτε έτος
σπουδών καί ανεξαρτήτως άριθμητικοϋ περιορισμού φοι
τητών οίτινες, στερούνται όράσεως ή τυγχάνουν κωφάλαλοι.
Όρθώς ή Πολιτεία θέλησε νά προστατεύση μία κατηγο
ρία φοιτητών, τών οποίων ή σωματική άκεραιότης, λογω
τής φύσεως τής άναπηρίας των, δέν επιτρέπει κατά ομαλόν
τρόπον, παρακολούθησιν μαθημάτων, άσκήσεων κλπ. Θά
ητο λοιπόν άδικον έάν δέν έτύγχανον τής προστασίας τοΰ
κράτους, μετεγγραφόμενοι άνευ περιορισμοΰ καί κατ’ έξαίρεσ ιν.

Ife

εις την πατρίδα, κοντά εις τάς οικογένειας των καί εις τόν
οικογενειακόν ιατρόν, διά νά συνεχίσουν :μέ άνεσιν τάς σπουδάς των.
Διά ν’ άποκατασταθή ή άδικία καί νά λυθή τό σοβαρόν
αύτό πρόβλημα, μέ όλας τάς προεκτάσεις του, υστέρα άπό
την άρνησιν της πολιτείας νά συμπεριλάβη εις τόν Νόμον
197/75 τό δικαίωμα μετεγγραφής εις τούς άσθενεΐς φοιτητάς τοΰ εξωτερικού, προτείνομεν πρός ψήφισνν σχέδιον
Κόμου δΓ ού άντικαθίσταται τό άοθρον 17 τοΰ Ν.Δ. 197/
1975. .

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
«Περί άντικαταστάσεως τοΰ άρθρου 17 τοΰ Ν.Δ. 197/75
περί δανείων εις φοιτητάς, Ταμείου ’Αρωγής φοιτητών
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί μετεγγραφής φοιτητών».

Δέν είναι όμως οί μόνοι φοιτηταί οί όποιοι πρέπει νά
τυγχάνουν τής κρατικής προστασίας. 'Υπάρχουν καί άλλοι
φοιτηταί οί όποιοι φοιτοΰν εις Πανεπιστήμια τοΰ έξωτερικοΰ «βαρέως άσθενεΐς» τών οποίων αί άσθένειαι δέν άναφέρονται εις τό άρθρον 17 τοΰ Ν.Δ. 197/75· καί όμως είναι
έξ ίσου- σοβαραί, δημιουργοΰσαι τάς αύτάς προϋποθέσεις
καί λόγους διά μετεγγραφήν τάς όποιας δημιουργούν ή
στέρησις όράσεως καί ακοής. Ή παραμονή τους μακράν τής
πατρίδος, δημιουργεί μέγα κοινωνικόν πρόβλημα. Στερού
μενος ό άσθενής φοιτητής, τής φροντίδος τών οικείων του
καί τοΰ Ελληνικού περιβάλλοντος, όχι μόνον δέν προάγεται
έπιστημονικώς, άλλα υπάρχει άμεσος κίνδυνος καί δΓ αυ
τήν ταύτην την ΰπαρξίν του, έφ’ όσον ή υγεία του έπιδεινοΰται, στερούμενος τών μέσων θεραπείας, λόγω τοΰ περιωρισμένου τοΰ συναλλάγματος τό όποιον διατίθεται διά τούς
φοιτητάς τοΰ εξωτερικού άρκοΰντος μόλις καί μετά βίας
διά τάς άνάγκας συντηρήσεως. Χρειάζονται έπομένως χρή
ματα πολλά οί άσθενεΐς φοιτηταί τοΰ έξωτερικοΰ, τά όποια
τό κράτος δέν διαθέτει καί άν άκόμη τά διαθέτουν οί γονείς,
διά νά συντηρηθούν, νά θεραπευθοΰν, ν’ αντικαταστήσουν
το Ελληνικόν περ.βάλλ.ον καί οικογενειακήν θαλπωρήν,
νά σπουδάσουν.

_ Τό άρθρον 17 τοΰ Νόμου 197/75 συμπληρούμενον άντικαθίσταται ώς άκολούθως :
/
’
Ιον) Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται ή μετεγγραφή εις οίον
δήποτε έτος σπουδών καί άνεξαρτήτως άριθμητικοϋ πε
ριορισμού φοιτητών τών άκολούθων περιπτώσεων, α) τών
στερούμενων όράσεως^ κωφαλάλων, β) τών βαρέως άσθενούντων, κατόπιν σχετλιής γνωμοδοτήσεως έπιτροπής κρίσεως, συνερχομένης άπαξ τοΰ έτους, καί συγκροτουμένης
δΓ άποφάσεως τοΰ έπί τής ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων Ύπουργοΰ καί άποτελουμένης έκ δύο καθηγητών
τής αυτής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, δύο καθη
γητών τής αυτής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
καί τοΰ αρμοδίου Δ/ντόΰ τοΰ 'Υπουργείου Έ·8νικής Παιδείας
καί Θρησκευμάτων, μέ έδραν τήν ’Ιατρικήν Σχολήν τοΰ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών.

Ή ελλειψις αύτή τών χρημάτων καί ή υποχρεωτική άντιμετώπισις τών έξόδων θεραπείας καί σπουδών, δημιουρ
γεί τήν ανάγκην, παρά τήν επιθυμίαν των, νά παρονομοΰν,
νά δημιουργούν σχέσεις υπόπτους μέ άτομα τής παρανομίας,
νά εγκαταλείπουν τάς σπουδάς των, φθειρόμενοι σωματικώς
καί ψυχικώς. Δέν είναι δέ όλίγαι αί περιπτώσεις εγκλημα
τικών ενεργειών φοιτητών μας εις τό εξωτερικόν.

3ον) Αίτούμενα πιστοποιητικά : 1) Αίτησις, 2) Πιστοποιητικόν σπουδών τοΰ Πανεπιστημίου εις δ φοιτά ό φοι
τητής 3) Π ιστοποιητικόν άσθενείας προερχόμενον έκ κρα
τικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος έσωτερικοΰ ή έξωτερικοΰ
ή Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων Νομικών προσώπων Δημοσίου
καί ’Ιδιωτικού Δικαίου έσωτερικοΰ.

Γεννάται λ.οιπον τό μέγα δίλημμα διά τούς άσθενεΐς
φοιτητάς καί διά τάς οικογένειας των. "Η θά πρέπει νά
οιακόψουν τάς σπουδάς των έπιστρέφοντες εις τήν πατρίδα
μεριμνώντες μόνον διά τήν υγείαν των έγκαταλείποντες πά
σαν προσπάθειαν διά τήν έπιστημονικήν των κατάρτισιν
καί έπαγγελ.ματικήν των, άποκατάστασιν ή νά συνεχίσουν
παραμένοντες εις τό έξωτερικόν τάς σπουδάς των, μέ όλ.ους
τούς παρουσιαζομένους κινδύνους, είς βάρος τής υγείας των.
Φρονοΰμεν λ.οιπον ότι ή πολιτεία' έχει ύποχρέωσιν νά
προστατεύση τά εις τό έξωτερικόν σπουδάζοντα τέκνα της
καί ότι πρέπει νά δημιουργήση τάς καταλλήλους προϋπο
θέσεις, ώστε οί μή δυνάμενοι νά συνεχίσουν τάς σπουδάς
των διά λόγους υγείας εις τό έξωτερικόν, νά έπανέλθουν

Άρθρον 1.

2ον) Άσθένειαι : Στέρησις νεφρού, επιληψία, παραμορ
φωτική άρθρίτις, βαρεία·, εγκεφαλικά5, παθήσεις, ζαχαρώδης
διαβήτης, βαρεΐαι όφθαλμολογικαί παθήσεις, λοιμώδεις
άσθένειαι, άκρωτηριασμοί, λευχαιμία καί καρκίνος.

' Η αίτησις μετά τών σχετικών δικαιολογητικών δέον όπως
ύποβάληται είς τάς οικείας Σχολάς, μεταβιβαζομένη είς
τήν έπιτροπήν κρίσεως, άμα τή λήξει τής προθεσμίας ύποβολής ήτις ορίζεται άπό 1-15 Νοεμβρίου.
Άρθρον 2.
'Η ισχύς τοΰ παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος, άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τη 30 Μαρτίου 1976
*0 προτείνων Βουλευτής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ

