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Επί τού σχεδίου νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων 
εις το διόχκτικον προσωπικόν των Άνωτάτων εκπαιδευτι
κόν Ιδρυμάτων (A. Ε. I. ) καί εις τήν όργάνωσιν τής νομικής 
υπηρεσίας των Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονί
κης και άλλων τινών συναφών διατάξεων.

Πρός ιήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Α'. Εις άπαντα τά ’Ανώτατα Εκπαιδευτικά ’Ιδρύματα 

(Α.Ε.Ι.) της Χώρας υφίστανται νομοθετημέναι 781 έδραι 
καθηγητών καί 208 θέσεις μονίμων επικουρικών καθηγητών 
(μ.έ.κ.) ήτοι έν συνόλω 989 έδραι καί θέσεις. Εις ταύτας 
υπηρετούν 514 κχθηγηταί, τακτικοί καί έκτακτοι καί 106 
α.ε.κ. Έκ της παοαθέσεως τών στοιχείων τούτων προκύπτει 
ότι είς Α.Ε.Ι. υφίστανται 267 κεναί έδραι καθηγητών καί 
102 θέσεις μ.έ.κ. Ααμβανομένου ύπ’ οψει καί τοΰ άριθμοΰ τών 
36 προσωρινώς άπολ.υθέντων καθηγητών κατόπιν άποφάσεως 
τοΰ Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, τά ουσιαστικά κενά 
-ΐς τά Α.Ε.Ι. είναι 405 έδραι ή θέσεις έπί συνόλου 9S9.

Τά κενά ταϋτα προέκυψαν κυρίως διότι :
α. Κατά τό έτος 1973, διά διαταγής τού τότε Ύφυπουρ- 

-οϋ ’Εθνικής Παιδείας (ΰπ’ άριθ. πρωτ. Φ. 120.2/7/124020/ 
->.12.1973), άνεστάλησαν πασαι αί διαδικασίαι εκλογής πρδς 
τλήρωσιν κενών εδρών ώς καί θέσεων μ.έ.κ. άπό 3.12.1973 
,έχρι 4.4.1974, έν όψει μελετωμένου Καταστατικού Χάρτου 
Ανωτάτης Παιδείας.

β. Διά τού άρθρου 4 τής άπό 3.9.1974 Συντακτικής Πρά- 
εως «Περί άποκαταστάσεως τής νομιμότητος είς τά Άνώ- 
ατα ’Εκπαιδευτικά ’Ιδρύματα» αί αύταί ώς άνω διαδικασίαι 
νεστάλησαν έκ νέου έπί δίμηνον προς τον σκοπόν όπως 
υνηθούν νά υποβάλουν υποψηφιότητα καί οί καθ’ οίονδή- 
οτε τρόπον άποκλεισθέντες (π.χ. λόγω νομιμοφροσύνης) 
ς καί οΐ κεκτημένοι τά τυπικά προσόντα έπί τή βάσει τού 
τό 1.8.1974 ίσχύοντος νομικού καθεστώτος (π.χ. ηλικία).
γ. Βάσει τών άρθρων 9 καί 10 τής άπό 3.9.1974 Συντα- 

τκής Πράξεως άπελύθησαν έκ τής υπηρεσίας 48 καθηγηταί. 
Επειδή ή διαδικασία προς πλήρωσιν τών κενών εδρών καί 
τεων είναι μακρά (απαιτούνται 180 έργάσιμοι ήμέραι 
τά νόμον, έν τή πράξει δέ παρέχεται καί πλήρες έτος), 
ώς άνω κενά έν τή Άνωτάτη Εκπαιδεύσει προβλέπεται 

. θά αύξηθούν έτι περισσότερον άνευ δυνατότητος κα/.ύ- 
ώς των τούλάχιστον έντός τών δύο προσεχών έτών. Άν 
λίστα ληοθή ύπ’ δψιν καί ό κατ’ έτος αύξανόμενος άρι- 
ός εισακτέων φοιτητών, τό πρόβλημα, τό δημιουργηθέν 
τής έλ-λ.είψεως έπαρκούς άριθμού άνωτέρου διδακτικού 

.σωπικού εις τά Α.Ε.Ι., παρουσιάζεται όξύτερον.
V’. Σχολαί αντιμετωπίζουν τό θέμα διά τής προσκαί- 

κχλ.ύψεως τών κενών, βάσει τής κειμένης πανεπιστη- 
κής νομοθεσίας, ήτις προβλέπει.
) Άνάθεσιν έντολής προς διδασκαλίαν τών μαθημά- 
κενής τακτικής ή έκτάκτου έδρας εις ένα έκ τών κχ- 

η τών τών διδασκόντων τά συγγενέστεοα μαθήματα
θρ. 141 ν.5343/1932).
) Άνάθεσις έντολής εις καθηγητάς, πρός διδχσκχ- 

μαθημάτων, διά τά όποια δεν. υπάρχει αντίστοιχος 
είς τήν οΐκείαν Σχολήν (άρθρ. 2 Ν.Δ. 4401/1964).

) Άνάθεσιν έντολής πρός διδασκαλίαν μαθήματος τι- 
κενής ή πεπληρωαένης έδρας εις ύοηγητάς (άρθρ. 5
. 4401/1964).

Πρόσκλησιν Επισκεπτών καθηγητών ήμεδαπών 
I. ή όμοταγών τοιούτων τής αλλοδαπής διά την δι- 

ιαλ.ίαν προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος ή 
αάτων ώρισμένου επιστημονικού τομέως (άρθο. 3 

408/1970) καί
Άνάθεσιν διδασκαλίας μαθημάτων εις ειδικούς έπι-

ονας (Ν.Δ. 688/1970 καί άρθρ. 4 Ν.Δ. 48/1973), 
αί εις έκτάκτους ειδικούς επιστήμονας (άρθρ. 15 Ν.Δ. 
’974 V

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Διά τού άρθρου 1 τού παρόντος νομοσχεδίου. έπεκτεί- 
νεται ό θεσμός τής άναθέσεως έντολής πρός διδασκαλίαν 
είς τούς ανήκοντας είς τό βοηθητικόν διδακτικόν προσω
πικόν τών Α.Ε.Ι., έφ’ όσον κέκτηνται διδακτορικόν δί
πλωμα. Προκειμένου περί Ιδρυμάτων, ευρισκομένων έκτος 
των Αθηνών Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, παρέχεται ή 
ευ7.εΡει·α °~ων ταύτα αναθέτουν διδασκαλίαν μαθημάτων

φάσεων των Υπουργώ 
Διά τού μέ

ίπουργών Εθνικής Παιδείας καί Οικονομικών, 
τρου τουτου τής έπεκτάσεως τών αναθέσεων 

έντολών διδασκαλίας σκοπεϊται άφ’ ενός μέν ή προσωρι
νή και μέχρι π/.ηρωσεως των θέσεων κάλ.υψις τών ύφι- 
σταμενων κενών κυρίως είς Ιδρύματα έκτος τών μεγά
λων άστικών κέντρων Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλο- 
νίκης, και αφ ετερου ή άνάδειξις νέων έπιστημόνων διά 
τής χρησιμοποιησεως τών έπιμελητών είς τήν διδασκα- 

μηματικάς έξετάσεις.λίαν

Βάσει τού άρθρου 6 παρ. 3 τού Ν.Δ. 4401/1964 (ΦΕΚ. 
201 τ.Α')----------

«Περί μέτρων πρός τήρησιν τών προθεσμιών διά τήν έκ- 
λογήν καθηγητών Άνωτάτων Σχολών καί πρός έξασφά- 
λισιν τής εύρύθμου λειτουργίας τών Σχολ.ών τούτων» 
πτυχιούχοι ήμεδαπών ά·, άλλοδαπών Πανεπιστημίων, ύττη- 
ρετούντες ώς έπιμελητ: λ είς τό ’Εθνικόν Μετσόβιον Πολ.υ- 
τεχνεϊον, δύνανται νά άναγορευθούν διδάκτορες τού ώς 
άνω Πολυτεχνείου ή τής Πολυτεχνικής Σχολής τού Παν/ 
μίου Θεσσαλονίκης.

Ή δυνατότης αύτη δέν παρέχεται εις τούς ύπηρετοΰν- 
τας ύπό τήν άνωτέρω ιδιότητα είς τήν Πολυτεχνικήν Σχο
λήν τού Παν/μίου Θεσσαλονίκης ή τού Παν/μίου Πατρών, 
παρ’ αίς υπηρετεί σημαντικός άριθμος πτυχιούχων Παν/κών 
Σχολών, κυρίως τής Φυσικομαθηματικής, τιθέμενων ώς 
έκ τούτου είς μειονεκτικήν θέσιν έναντι τών συναδέλ.φων 
των τού Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

Πρός άρσιν τής κατά τά άνωτέρω άνίσου μεταχειρίσεως, 
διά τού άρθρου 2 τού παρόντος νομοσχεδίου προβλ,έπεται 
ή έπέκτασις τής άνωτέρω διατάςεως καί έπί τών ύπηρε- 
τούντων είς θέσιν έπιμελητού είς τάς λοιπάς Πολυτεχνι- 
κάς Σχολάς τού Κράτους, ώς έπίσης καί έπί τών ύπηρε- 
τούντων είς τάς Σχολάς ταύτας άλ.λά καί είς τό Ε.Μ. Πολ.υ- 
τεχνεϊον είς θέσεις βοηθού ή παρασκευαστού τττυχιούχων 
άλλων Σχολ.ών.

Διά τής διατάςεως ταύτης τού άρθρου 2 σκοπεϊται άφ’ 
ενός μέν ή προσέλκυσις έπιστημόνων είς θέσεις βοηθητικού 
διδακτικού προσωπικού, αίτινες δέν προσελκύουν τετυ- 
χιούχους Πολυτεχνικών Σχολών, άφ’ ετέρου δέ ή άνάδειξις 
έπιστημόνων, δι’ ών θά πλ.ηρώνται μελ.λ.οντικώς αί θέσεις 
τών περί ών πρόκειται Σχολών.

Βάσει τού άρθρου 9 τού Ν.Δ. 214/1974, ή ισχύς τής 
διατάςεως τής παρ. 2 τού άρθρ. ,4 .τού Α.Ν. 553/1968 
(μή άνανέωσις θητείας λόγω έλ.λείψεως έπιστημονικής 
μελέτης ή διατριβής, διδακτορικού διπλώματος καί τίτλ.ου 
ύφηγητοΰ) άνεστάλ.η έπί εν έτος, ήτοι μέχρι τής 7-12-1975. 
Οΰτω παρετάθη ή θητεία τών έπιμελητών καί βοηθών τών 
μή κεκτημένων τά άπαιτούμενα προσόντα προς άνανέωσιν 
τής θητείας των μέχρι τής 7-12-1978.

Πρός τον σκοπόν ίσης μεταχειρίσεως, διά τού άρθρου 3 
τού παρόντος έπεκτείνεται τό ευεργέτημα τούτο καί είς 
τούς έπιμελ,ητάς καί βοηθούς, τών όποιων ή θητεία λήγει 
τήν 7-12-1975 ούχί όμως πέραν τής 7-12-1978, ήτοι τής 
ημερομηνίας μέχρι τής οποίας δύνανται νά παραμείνουν οί 
εύεργετηθέντες διά τού άρθρ. 9*ν.δ. 214/1975 βοηθοί καί 
έπιμεληταί. Μετά τήν ημερομηνίαν ταύτην (7-12-1978) 
καί έφ’ όσον έν τώ μεταξύ ουτοι δέ'/ άποκτήσουν τά ύπό 
τής άναστελλομένης διατάξεως άπαιτούμε'/α προσόντα, άπο- 
λύονται έκ τής υπηρεσίας αυτοδικαίως.
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