
L :· υ τ-/;δ;ου νομού «τερί έταναφορας έν ίσ/ύϊ τών -/.ατά τήν 
20.47967 ίσχυουσών διατάξεων τερί τών Αρχών τών 
Λ νεότατων Εκπαιδευτικών Ιδφυμάτων καί —ερι εκλογής 
καί διορισμού καθηγητών καί υφηγητών αυτών».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΙΙρός τήν Ε' Άναϋεωρητιχήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Βάσει τοϋ άρθρου 12 τής άτο 3.9.19/4 Συντακτικής 

Πράξεως «τερί άτοκαταστάσεως τής νομιμότητες εις τά Α
νώτατα Έ/.ταιδ δυτικά Ιδρύματα» αί έκλογαί τών Αρχών 
τών ’Ανώτατων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων διενεργούν ;αι 
συμφώνως προς τήν κατά τήν 20.4.196/ ισχυουσχ/ νομοθε
σίαν, άλλα μόνον ϊιά το δυχ/υόμενον ακαδημαϊκόν έτος 1974- 
1975. διά δε τής παραγράφου 2 τού άρθρου 2 τού Ν.Λ. 62/
23.9.1974 «rip! τών Π χ/ετιστημιχκών Αρχών» ή θητεία 
τών Αρχών τούτων ώρίσθη ένιαυσία. Συνεπώς -μή ύπαρχού- 
τα · :·.α-:; ··* :ι».--·;.λ·λ ...·ι θεσίας διά τήν δ-εεργ'εισν εκλο
γών προς άνάδειξιν τών Αρχών τών Άνωτάτων Έ/.πα:δεο- 
-•κώ - Ιστυ-ιάτ 'V ■/.·;! λαυίχ'π,έονο» 5<V:v δτ: α! έκλογαί 
άντιπρυτάνεων τοϋ έπομενου έτους, δέον νά δ εξα·/5οϋν κατά 
ιό πρώτον δεκαήχερον τοϋ Μα;ου 1975, παρίσταται ανάγκη 
'/ ήθεως νομοθετ:κοϋ μέτρου.

Ώς «Άρχαί» νοούνται α! Σύγκλητο; η α; Συνελεύσεις 
τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άτοτελούμέναι

_.7„. Πουτάνεων. τώ·* Άνττσυ-άνεων, τών Π οοπρυτάνεων, 
τών Κοσμητόρων, τών Συγκλητικών καί προκειμένου περί τής 
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ό Σύλλογος τών Καθτ- 

γητών άττ ο τελούμενος έκ -τών τακτικών Καθηγητών καί τ:ϋ 
Διευθυντοΰ καί 1 Τποδιευθυντοϋ αυτής.

To άρθίρΰν 1 τοϋ σχεδίου καλύπτει ·το θέμα διά τής παρα
πομπής εις τάς κατά τήν 20.4.1967 ίσχυούσας διατάξε-ς νό
μων. ώς αυται σονεπλη,ρώθησαν καί έτσοποποιήύτιτχυ μετά 
την 1.8.1974 καί έφεξης (π.χ. άρθρον 1 Ν.Δ. 62/24.9. 
1974 «ττερί τών Π χ/ε—ιστημιακών ’Αρχών» άρθρον 3 ΝΑ
Ι 09/17.10.1974 «ττερί ρτυθμίσεως -δεμάτων τινών τών Ά
νωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»).

Ή όιατήρητις τοϋ άρθρου 4 τοϋ ΝΆ. 87/73 ώς έτρο- 
τ.οποιήθη κχ3ίσταται αναγκαία ίνα μή προκύψη κενόν εις τάς 
τροτωρ-.νάς Δ:οκήτεις τών νεοσύστατων ιΠχ/επισττμίων Θρά
κης καί Κρήτης.

Λ:ά τοϋ άρθρου 15 τής άττό 1.8.1974 Συντακτικής Πρά- 
ξεως «τεεί άποκαταττάσεως τής δημοκρατικής νομιμότητας 
καί ρυθμτσεως θεμάτων τοϋ δημοσίου 6ίου μέχρι τ:ΰ όριστι- 
κοΰ καθορισμού τοϋ τολιτεύματος καί καταρτίσεως νέου Συν
τάγματος τής Χώσας». ώς διεσυπώθη άκριδεστερον διά τοϋ 
άρθρου 10 τής 5/7.8.1974 Συντακτικής Πράξεως «τεεί 
τυμπληρώσεως τής άπο 1.8.1974 Σ.·ντακτ~κής Πράξεως «αί 
προσαρμογής συνταγματικών τ:νον διατάξεων άναφερομένων 
εις τήν ύ-ειτσυργίχ/ τής Δικαιοσύνης» κατηργήθησαν πάσα: 
αί συντακτικοί ή συντακτικού χαρακτήρος αράξεις, έν αίς at 
~το:ώσα·. ei'c τήν έκλονήν καί τόν οιοςισ-'ον κα-3ηγητών καί 
ύιηγητών Άνωτάτων Έκπα ι δευτσκών 'Ιδρυμάτων. θ'/67
■'άοθο. 1. 2. 3. 4 καί ·5). Ι'/67, ΙΕ767 (άρ-3ρ. 1—13). 
ΙΖ767 (άρθρ. 3), ΚΗ768 (άρθρ. 1—6), ΛΓ768 καί 
ΛΔ768 (άρθρ. 1—4) Συντακτικοί Πράξεις, αίτινες είτε 
εί/ον καταργήσει είτε είχον τροποποιήσει τάς ττερί εκλογής 
καί διορισμού κα-3ηγητών καί υφηγητών Άνωτάτων Έκττα:- 
ϊευτικών Ιδρυμάτων διατάξεις.

Έτειίή διά τής άυω καταργητεκής Συντακτικής Πρά- 
ξεως ούϊέν τροείλερ-3η ττερί τής διαδικασίας έκύ.ογής κα-

·3ηγητών καί υφηγητών Άνωτάτων Έκττα.δευτιικών 'Ιδρυμά
των καί ώς έκ τούτου ενδέχεται νά αροκύψουν όμφιόολίαι 
εις -3έματα άφορώντα εϊς την εκλογήν καύ-ηγητών καί ύφη- 
V -πν.στοτα: έαείγουτα άνάγκτ νομοθετικής μερίμνης.
δο-3·εντος ότι ά-υττχετωπ'ζεται ήδη ή αλήρωσις 200 κενών 
εδρών έαί συνόλου 743.

Διά τοϋ άρ-3/ρου 2 τού σχεδίου έταναφέρο-υται έν ίσχύι εις 
αζαυτα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ττροσωρινώς 
καί μέχρις οριστικής νομοθετικής ρυ-3μίσεως τού όλου ·3έμα- 
τος τής Ανώτατης Παιδείας, αί κατά τήν 20.4.1967 ϊτχύ- 
ουσαι διατάσεις, έττεκτεινόμεναι άναλόγως καί εις τά νεοσύ
στατα Π ανεσιστήμια Πατρών καί Ίωαννίνων.

Ή άναδρομικότης έν τή σταρ αγράφω 1 τοϋ άρ-3ρου 2 τοϋ 
σχεδίου τοϋ νόμου είναι άτιαραίτητος διά νά καλυφ-3ή τυχόν 
κατά τ’ άνωτέρω νομο-3ετικόν κενόν.

Λ·.' ο ΰσι βάλλε τα: αατόν σχέδι: ν νομού κοινομενον
ως ετειγο·/.

Έν Ά-3ήναις τή 1 Άττρ ιλίου 1975

Ό 'Τκουργος
Έ3νικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΤ

Περί έτχ/αφαράς έν ίσγόι τών κατά τήν 20ήν Άτριλίου 1967 
ίσχυουσών διατάξεω σερί τών Αρχών τών Άνωτάτων 
Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων καί ττερί έκύ,ογής καί διορισμοϋ 
καύηγητών καί ύφη/ητών αΰτών.

Άρ-3-ρον Γ.

Αί έτκ.λογαί τών Αρχών τών Άνωτάτουν Έ/.τταιδευτικ.ών 
Ιδρυμάτων διενεργοϋνται συμφώνως σρος τήν κατά την 20. 
4.1967 ίσχύουσαν νομΟ-ύεσίαυ, διατηρούμενων έν ίσχύι τών 
άσο 1.8.1974 καί εφεξής έκ.δο-ύειτών διατάξεων. 'Ωσαύτως 
διατηρούνται έν ίσχύι αί άφορώσαι εις τήν ττροσωρινήν Διοί- 

Π ανετ'ττη»ίο·> θτάκης καί Κρήτης διατάξεις τοϋ 
άρ-3ρσυ 4 τοϋ ΝΆ. 87/1973 ώς τοϋτο έσροττοττοιήύη ύτό 
τοϋ άρ-3ρου 1 τού ΝΆ. 114/17.10.1974.

Άρ-3·ρον 2.

1. Άτο 1.8.1974 εφαρμόζονται εις άταντα τά Ανώτατα 
Έκτταιδευτεκά 'Ιδρύματα αί κατά τη/ 20.4.1967 ίσχύσυσαι 
διατάξεις σερί τρςκηρύξεως εδρών, εκλογής καί διορισμού 
καθηγητών καί υφηγητών, διατηρσυμενω-υ έν ίσχύι τών άτο
1.8.1974 καί εφεξής έκδο-Sεισών διατάξεων.

2. Α! ιτερί αρ-οκηρύξεως έϊρών καί εκλογής καί διορισμού 
καθηγητών καί υφηγητών ίσχύουσαι έκάστοτε διατάξεις έτί 
τού Π ανετιστημίου Αθηνών έφαρμόζσ-υτα: καί εις το Π ari- 
ετιστημιον Π ατρών, αί δε ίσχύουται έκάστοτε τσιαϋται έττί 
τοϋ Π χνετιστημύου Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται καί . εις το 
Π χ/ετιστήχιον Ίωχ/νίνων.

~ Άρθρον 3.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άσχετα· άτο τής δημοσιεύσει·:·ς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυ&ερνήσεως. :

Έν Άθήναις τή 1 Άτριλίσυ 1975 

Ό 'Ττουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ


