
Έπί τής προτάσεως νόμο» «περί καταργήσεως άρθρων τού 
Ν. 815 «περί ρυθμίσεως -3εμάτων άφορώντων εϊς τήν
όργα'νωσιν καί λειτουργίαν τών Α.Ε.Ι.».

Πρός τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων

Ό Νόμος 815 εχει προκαλέσει βαθύτατη ανωμαλία στη 
λειτουργία τών Α.Ε.Ι. Είναι ενδεικτικό ότι αφορμή για τή 
δημοσίευσή του υπήρξε ή χαριστική μεταχείρηση τών άπερ- 
γών βοη3ών καί επιμελητών. Ή εφαρμογή τών σχετικών 
διατάξεων τοΰ Ν. 815 κατάφερε πλήγμα στα Α.Ε.Ι., καί 
είχε απαράδεκτο δημοσιονομικό κόστος. Έκτοτε ή άττόττειρ» 
εφαρμογής τών διατάξεων ττερί τομέων και διδασκαλίας τρο- 
κάλεσε τήν αντίδραση τόσο τώ. φοιτητικών συλλόγων του 
παραμερίζονται, οσο καί τών Σχολών τοΰ ύτοβα3μίζονται.

Ή ανυπαρξία σύγχρονου οργανωτικού τλαισίου σπουδών κα
θιστά άδύνατη'·ηήθ*0πθ!ίίδήποτε μεταβολή τοΰ εξεταστικού συ
στήματος. Οΐ διατάξεις τοΰ αφορούν τή φοίτηση καί τις εξε
τάσεις δέν έχουν εκπαιδευτικό υπόβαθρο καί οδηγούν στή δια- 
γραφή με άτλή διοικητική διαδικασία τολλών χιλιάδων φοι
τητών. τοΰ οΐ τερισσότεροι είναι εργαζόμενοι. Ή έκρηξη τών 
φοιτητών καί ή όργή τών κα3ηγητών άτοδεικνύουν τήν άτου- 
σία μέτρων για τή·/ ανύψωση τής ταιδείας στα Α.Ε.Ι. καί 
συνηγορούν—γιά τήν κατάργηση τών-διατάξεων τού ν. 815/78, 
τοΰ τροκαλούν τήν ανωμαλία.

Ή τροτεινόμενη μέ τό σχέδιο νόμου κατάργηση τών άτα- 
ράδεκτων αυτών διατάξεων ανοίγει τό δρόμο για άποκατάστα- 
ση τής ηρεμίας καί άμαλότητας σέ συνδυασμό με τή-υ ΰτεύ3υ- 
νη επεξεργασία καί διαμόρφωση τών θεσμών στα κρίσιμα Πα
νεπιστημιακά 3έματα, ότως είναι ή διδασκαλία, ή φοίτηση 
καί οι εξετάσεις μέ σωστή αξιολόγηση τών γνώσεων τών σπου
δαστών, ή σύγχρονη οργάνωση τών τομέων διδασκαλίας καί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ή ύτεύθυνη συμμετοχή όλων τών πανεπιστημιακών παραγόν
των σέ βασικά θέματά λειτουργίας τών Ιδρυμάτων. Ή ρύ- 
3μιση τών ουσιαστικών πανεπιστημιακών θεμάτων 3ά εξα
σφαλίσει τον εκσυγχρονισμό καί τή-; έξύψωση τού πανεπιστη
μιακού έργου καί τών ουσιαστικών πανεπιστημιακών σπουδών, 
τοΰ βρίσκονται σέ απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο.

Ή πρόταση νόμου από τή φύση της είναι κατετείγουσα και 
επιβάλλεται νά υποβληθεί πρό; άμεση ψήφιση.

’ Αθήνα:. 21 Δεκεμβρίου 1979 

Οι Προτεινοντες Βουλευτές

Ιωάννης Π εσμχζόγλσυ, Βιργινία Τσουδερού, Κων/νος Άλα- 
βάνος, Δημήτριος Καρδάρας.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ

Περί καταργήσεως άρ3ρων τού Ν. 815 «περί ρυ3μίσεως θε- 
μάτων^ί^ορώντων εις τη; όργάνωσιν καί λεΊτουίνίαν τών 
Α.Ε.Ι.».

Άρ3ρ ο 1.

Καταργούνται τα άρθρα τού ν. 815: 1, 2, 3, 4, 5: «Σύστα
ση καί λειτουργία τομέων», 15 διδασκαλία, 16, 17. 18 φοί
τηση, 19, 20, 21, 22, 23 έξετάσεις.

Άρ3ρο 2.

Ή ισχύς τού παρόντος νόμου άρχεται άπό τής δημοσιεύ- 
σεώς του εις τή-; Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Ά3ήναι, 21 Δεκεμβρίου 1979 

Οί Προτεινοντες Βουλευτές

’Ιωάννης Πεσμαζόγλου, Βιργινία Τσουδερού, Κων/νος ’Αλοι- 
βάνος, Δημήτριος Καρδάρας.


