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’Επί τοϋ σχεδίου νόμου «περί ρυθμίσεωςψίεμάτων άφορώντων
είς τό διδακτικόν προσωπικόν των Άνωτάτων εκπαιδευτι
κόν 'Ιδρυμάτων (A. Ε. I. ) καί εις τήν οργάνωσην της νομικής
υπηρεσίας των Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονί
κης και άλλων τινών συναφών διατάξεων.
Πρόζ την Βον/ην των ’Ελλήνων
V. Εις άπαντα τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα
(Α.Ε.Ι.) τής Χώρας ύφίστανται νομοθετημέναι 781 έδραι
καθηγητών καί 208 θέσεις μονίμων επικουρικών καθηγητών
(μ.ε.κ.) ήτοι έν συνόλω 989 εδραι καί θέσεις. Εις ταύτας
υπηρετούν δ 14 καθηγηταί, τακτικοί καί έκτακτοι καί 106
μ.ε.κ. Έκ της παραθέσεως τών στοιχείων τούτων προκύπτει
ότι εις Α.Ε.Ι. ύφίστανται 267 κεναί εδραι καθηγητών καί
102 θέσεις μ.ε.κ. Ααμβανομένου ύπ’ οψει καί τοϋ αριθμού τών
36 προσωρινώς άπολυθέντων καθηγητών κατόπιν άποφάσεως
τοϋ Είδικ.οϋ Πειθαρχικού Συμβουλίου, τά ουσιαστικά κενά
;ίς τά Α.Ε.Ι. είναι 405 εδραι ή θέσεις έπί συνόλου 989.
Τά κενά ταϋτα προέκυψαν κυρίως διότι :

Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος νομοσχεδίου έπεκτείνεται ό θεσμός τής άναθεσεως έντολής πρός διδασκαλίαν
εις τούς ανήκοντας εις το βοηθητικόν διδακτικόν προσω
πικόν τών Α.Ε.Ι., εφ οσον κέκτηντχι διδακτορικόν δίπλ.ωμα. Προκειμενου περί Ιδρυμάτων, εύρισκομένων έκτος
τών Αθηνών Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης, παρέχεται ή
ευχέρεια όπως ταϋτα αναθέτουν διδασκαλ.ίαν μαθημάτων
είς ύφηγητάς, είς διδάκτορας ειδικούς έπιστήμονάς, ώς
καί είς διδάκτορας έπιμελ.ητάς ετέρων Ιδρυμάτων έπί
προσθέτω άμοιβή, ήτις καθορίζεται διά κοινών Απο
φάσεων τών 'Υπουργών ’Εθνικής Παιδείας καί Οικονομικών.
Διά τοϋ μέτρου τούτου σής έπεκτάσεως τών αναθέσεων
έντολών διδασκαλ.ίας σκοπεΐται άφ’ ενός μεν ή προσωρι
νή καί μέχρι πλ.ηρώσεως τών θέσεων κάλ.υψις τών ύφισταμένων κενών κυρίως είς 'Ιδρύματα έκτος τών μεγά
λων αστικών κέντρων Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλο
νίκης, καί άφ’ ετέρου ή ανάδειξις νέων έπιστημόνων διά
σής χρησιμοποιήσεως τών έπιμελητών είς τήν διδασκα
λίαν καί τάς τμηματικάς έξετάσεις.
Βάσει τοϋ «οθρου 6 παρ. 3 τού Ν.Δ. 4401/1964 (ΦΕΚ.
201 τ.Ά)

α. Κατά το έτος 1973, διά διαταγής τοϋ τότε Ύφυπουρ•οϋ ’Εθνικής Παιδείας (ύπ’ άριθ. πρωτ. Φ. 120.2/7/124020/
1.12.1973), άνεστάλησάν πάσαι αί διαδικασίαι εκλογής προς
τλήρωσιν κενών εδρών ώς καί θέσεων μ.ε.κ. άπό 3.12.1973
ιέχρι 4.4.1974, έν δψει μελετωμένου Καταστατικού Χάρτου
Ανώτατης Παιδείας.

«Περί μέτρων πρός τήρησιν τών προθεσμιών διά τήν έκ-·
λογήν καθηγητών Ά,νωτάτων Σχολών καί πρός έξασφάλισιν τής εύρύθμου λειτουργίας τών Σχολ.ών τούτων»
πσυχιοϋχοι ήμεδαπών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων, ύπηρετούντες ώς έπιμεληταί είς τό Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνεϊον, δύνανται νά άναγορτυθοΰν διδάκτορες τού ώς
3.
Διά τοϋ άρθρου 4 τής άπό 3.9.1974 Συντακτικής Πρά- άνω Πολυτεχνείου ή τής Πολ,υι χνικής Σχολής τοϋ Παν,/
τως «Περί άποκαταστάσεως της νομιμότητος εις τά Άνώμίου Θεσσαλ,ονίκης.
'Η δυνατότης αυτή δεν παρέχεται είς" τούς ύπηρετοϋνατα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» αί αύταί ώς άνω διαδικασίαι
νεστάλησαν έκ νέου έπί δίμηνον προς τον σκοπόν όπως
τας ύπό τήν ανωτέρω ιδιότητα είς τήν Πολυτεχνικήν Σχο
υνηθοϋν νά υποβάλουν υποψηφιότητα καί οί καθ’ οίονδήλήν τοϋ Παν/μίου Θεσσαλ,ονίκης ή τού Π αν/μίου Πατρών,
παρ’ αΐς ύπηρετεϊ σημαντικός αριθμός πτυχιούχων Παν/κών
υτε τρόπον άποκλ.εισθέντες (π.χ. λόγω νομιμοφροσύνης)
Σχολών, κυρίως τής Φυσικομαθηματικής, τιθεμένων i»r
,ς κχί οί κεκτημένοι τά τυπικά προσόντα έπί τή βάσει τοϋ
έκ τούτου είς μειονεκτικήν θέσι-· έναντι τών συναδέλ.φων
πό 1.8.1974 ίσχύοντος νομικού καθεστώτος (π.χ. ηλικία).
των τού Ε.Μ. Πολυτεχνείου.
γ. Βάσει τών άρθρων 9 καί 10 τής άπό 3.9.1974 ΣυνταΠρός άρσιν τής κατά τά ανο>τέρω άνίσου μεταχειρίσεως,
"ΐκής Πράξτω;. άπελύθησαν έκ τής υπηρεσίας 4S καθηγηταί.
1 Επειδή . ; δικασία προς πλήρωσιν τών κενών έδρών καί διά τοϋ άρθρου 2 τού παρόντος νομοσχεδίου προβλέπεται
ή έπέκτασις σής άνωτέρω διατάξεως καί έπί τών ύπηρεοεω. είνε. r :κρά (απαιτούνται 180 έργάσιμοι ήμέραι
τούντων είς θέσιν έπιμελ.ητοϋ είς τάς λοιπάς ΠολυτεχνιΆά νόμον
/ τή πράξει δέ παρέχεται καί πλήρες έτος),
κάς Σχολάς τοϋ Κράτους, ώς έπίσης καί έπί τών ύπηρε. ώς άνω κενά έν τή Άνωτάτη ’Εκπαιδεύσει προβλέπεται
τούντών είς τάς Σχολάς ταύτας άλλά καί είς τό Ε.Μ. ΓΙολ.υι Οά αυξηθούν έτι περισσότερον άνευ δυνατότητος καλ.ύτεχνεϊον είς θέσεις βοηθού ή παρασκευαστοϋ πτυχιούχων
ώς ~ων τουλάχιστον έντος τών δύο προσεχών ετών. ".Αν
άλλων Σχολ.ών.
ιστα ληφθή ύπ’ όψιν καί ό κατ’ έτος αυξανόμενος άρι
Διά τής διατάξεως ταύτης τού άρθρου 2 σκοπεΐται άφ’
ός εισακτέων φοιτητών, τό πρόβλημα, τό δημιουργηθέν
ενός μέν ή προσέλκυσις έπιστημόνων είς θέσεις βοηθητικού
τής έλλείψεως επαρκούς αριθμού άνωτέρου διδακτικού
διδακτικού προσωπικού, αίτινες δεν προσελκύουν πσυοσοιπικοϋ εις τά Α.Ε.Ι., παρουσιάζεται όξύτερον.
χιούχους Πυλυτεχνικών Σχολών, άφ’ ετέρου δέ ή άνάδειξ·ς
Αί Σχολαί αντιμετωπίζουν τό θέμα διά τής προσκαίέπιστημόνων, δι’ ών θά πλ.ηρώνται μελλοντικώς αί θέσεις
ι καλύψεως τών κενών, βάσει τής κειμένης πχνεπιστητών περί ών πρόκειται Σχολ.ών.
•κής νομοθεσίας, ήτις προβλέπει.
α) Άνάθεσιν έντολής προς διδασκαλίαν τών μαθημάι κενής τακτικής ή έκτάκτου έδρας εις ένα έκ τών καητών τών διδασκόντων τά συγγενέστερα μαθήματα
ίθρ. 141 ν.5343/1932).
ΐ) Άνάθεσις έντολής είς καθηγητάς, προς δίδασκα
ν μαθημάτο.ν, διά τά όποια δεν. υπάρχει αντίστοιχος
χ εις τήν οΐκείαν Σχολήν (άρθρ. 2 Ν.Δ. 4401/1964).
-) Άνάθεσιν έντολής προς διδασκαλίαν μαθήματος σ
κευής ή πεπλ.ηρωμένης έδρας εις ύφηγητάς (άρθο. 5
Α. 4401/1964).
) Πρόσκλησιν
’Επισκεπτών καθηγητών ημεδαπών
--Ι- ή όμοταγών τοιούτων τής άλλ.οδαπής διά τήν δικαλ.ιαν προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος ή
ημάτων ώρισμένου έπιστημονικοϋ τομέως (άρθο. 3
-V. 408/1970) καί
) Άνάθεσιν διδασκαλ.ίας μαθημάτων εις ειδικούς έπι
ζας (Χ.Δ. 688/1970 καί άρθ?. 4 Ν.Δ. 48/1973),
-ιαί εις εκτάκτους ειδικούς έπιστήμονάς (άοθρ. 15 Ν.Δ.
1974).

Βάσει τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 214/1974, ή ισχύς τής
διατάξεως σής παρ. .2 τού άρθρ. 4 τοϋ Α.Ν. 553/196S
(μή άνανέωσις θητείας λόγω έλλείψεως έπισσημονικής
μελέτης ή διατριβής, διδακτορικού διπλώματος καί τίτλου
ύφηγητοϋ) άνεστάλ.η έπί έν έτος, ήτοι μέχρι σής 7-12-197’
Οότω παρετάθη ή θητεία τών έπιμελητών καί βοηθών ·
μή κεκτημένων τά άπαιτούμενα προσόντα προς άνανέωσ '
σής θητείας των μέχρι τής 7-12-1978.
Πρός τον σκοπόν ΐσης μεταχειρίσεως, διά τοϋ άρθρου 3
τού παρόντος επεκτείνεται τό ευεργέτημα τούτο καί είς
τούς έπιμελ.ητάς καί βοηθούς, τών οποίων ή θητεία λ.ήγει
τήν 7-12-1975 οΰχί όμως πέραν σής 7-12-1978, ήτοι τής
ημερομηνίας μέχρι τής οποίας δύνανται νά παραμείνουν οί
εύεργετηθέντες διά τοϋ άρθρ. 9 ν.δ. 214/1975 βοηθοί καί
έπιμελ.ηταί. Μετά τήν ημερομηνίαν παύσην (7-12-1978)
καί έφ’ όσον έν τώ, μεταξύ ούτοι δεν αποκτήσουν τά ύπό
σήί άναστελλ,ομένης διατάξεως άπαιτούμενα προσόντα, απο
λύονται έκ τής υπηρεσίας αυτοδικαίως.
Διά σής παρ. 1 τού άρθρ. 4 τού παρόντος νομοσχεδίου
προβλέπεται ή δυνατότης παραμονής τών προσλ.ηφθέντων

—

δυνάμει τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. / S2/1U / 0 ε~^.μ.ε/.τ;τών
(άνευ διδακτορικού διπλώματος) μέχρι 31-12-19/6, ωσ.ε
έντδς τοϋ χρονικού τούτου διαστήματος να καταστή δυνα
τή ή άποπ'εράτωσις τής διαδικασίας άναγορεύσεως των
ώς διδακτόρων, ήτις ενδέχεται νά καθυστέρησαν λογω των
εκτάκτων περιστάσεων τοϋ διαρρεύσαντος έτους.
Διά τής παρ. 2 τοϋ ίδίου άρθρου (4) τοϋ παρόντος αντι
μετωπίζεται ή —ροσωρινή κάλυψες των άναγκών τοϋ Ε.Μ.
Πολυτεχνείου καί των Πολυτεχνικών Σχολών τών Πα
νεπιστημίων διά τής προσλήψεως ωρομισθίων επιμελητών
ώς καί τής άνανεώσεως τής θητείας τούτων άνευ διδακτο
ρικού διπλώματος, δεδομένου ότι — αρατηρεΐται άττροθυμια
προσελεύσεως διδακτόρων.
Β'. Αί διατάξεις αί άφορώσαι εις τον Νομικόν Σύμβου
λον καί τό δικαστικόν γραφεΐον τοϋ Π ανεπιστημίου Αθη
νών (άρθρα 272 καί 272 τοϋ Ν. 5343/1932), ίσχύουσαι
καί έφαρμοζόμεναι άπό τοϋ έτους 1932, δεν δύνανται σή
μερον νά άνταποκριθοϋν εις τάς ηύξημένας πολλαπλας
καί ποικίλας άνάγκας τοϋ Π ανεπιστημίου.
Πράγματι, οτε έθεσπίσθησαν αί ανωτέρω διατάξεις καί
ό αριθμός τών φοιτητών ήτο λίαν περιωρισμένος καί τά
θέματα, τά όποια άπησχόλουν τον Νομικόν Σύμβουλον,
ήσαν απλά, ώστε ούτος νά δύναται νά έ'χη απόλυτον έποπτείαν καί ευχέρειαν άντιμετωπίσεως αυτών. Έπί πλέον
~ή—ιδιαιτέρα ακίνητος, περιουσία τοϋ Πανεπιστημίου καί
τών Παραρτημάτων, προερχομένη κυρίως έκ κληροδοσιώνκαί δωρεών, ηύξήθη ΰπερμέτρους, ώστε νά είναι άπολύτως
καί έπιτακτικώς αναγκαία ή προσαρμογή τών ανωτέρω
διατάξεων.
Είδικώτερον ύπό τοϋ άρςρου 2/1 (παρ. 1) τοϋ άνωτέρω
Νόμου ορίζεται ότι τά καθήκοντα τοϋ Νομικού Συμβού
λου ανατίθενται ύπό τοϋ Πρυτάνεως μετ’ άπόφασιν τής
Συγκλήτου εις τακτικόν καθηγητήν τοϋ Άστικοϋ ή τοϋ
Δτκονομικοΰ Δικαίου έκ τών δυναμένων νά δικηγορώσι
παρά τώ Άρείω Π άγω, έπί μηνιαία αμοιβή ίση προς
το τέταρτον τοϋ έκάστοτε μισθοϋ.
Επειδή όμο>ς βάσει τών διατάξεων τούτων ό Νομικός
Σύμβουλος τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών δεν δύναται νά
είναι εί μή μόνον καθηγητής τού ’Αστικού ή τοϋ Δικονομικοϋ Δικαίου καί ώς έκ τοϋ λίαν περιορισμένου κύκλου
καθηγητοϋ ή άνάθεσις καθηκόντων Νομικού Συμβούλου
εις τον πλέον ένδεδειγμένον καθηγητήν νά καθίσταται
ενίοτε αδύνατος, κρίνεται σκόπιμον όπως διευρυνθή ό κύ
κλος ούτος τών καθηγητών, τών δυναμένων νά άναλάβουν καί καθήκοντα Νομικού Συμβούλου, πρός όφελος
τόσον τοϋ Ιδρύματος, όσον καί τών εις αυτό ύπαγομένων
Παραρτημάτων (άρθρου 5).
Διά τών παραγράφων 2 καί 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζον
ται τά καθήκοντα τοϋ Νομικού Συμβούλου καί ό τρόπος
άναπληρώσεως αυτού.
Διά τής άντικαταστάσεώς τοϋ άρθρου 272 τοϋ προειρη
μένου Νόμου επιδιώκεται ή έπί τή βάσει τών σημερινών
δεδομένων καί αναγκών όρθολυγικωτέρα οργάνωσις τοϋ
δικαστικού τμήματος τοϋ Πανεπιστημίου, εις τρόπον ώστε
τούτο νά δύναται νά άνταποκρίνηται κατά τό δυνατόν πλησήττερον εις τάς σημερινάς άνάγκας τοϋ Πανεπιστημίου
ών Παραρτημάτων αύτοϋ.
..· ιά τοϋ άρθρου 6 τοϋ Νομοσχεδίου συνισταται μία. (1)
θεσις Παρέδρου παρά τώ Νομικώ Συμβουλίω τοϋ Κράτους,
προκειμένου νά καταστή δυνατή ή άπόσπασις αύτοϋ παρά
τώ Πανεπιστήμιο) ’Αθηνών.
Τέλος διά τοϋ άρθρου S σκοπεϊται ή διεύρυνσις τοϋ κύ
κλου τών δυναμένων νά άναλάβουν καθήκοντα Νομικού
Συμβούλου παρά τώ Πανεπιστήμιο) Θεσσαλονίκης καθηγη
τών τής Σχολής Νομικών καί Οικονομικών Επιστημών
αΰ :οΰ.
Έν Άθήναις τή 18 Ιουλίου 1975.
Οί Υπουργοί
Προεδρία.' Ινυβεονήσεως
Οικονομικών
Γ. ΤΑΛΑΗΣ
ε. δεβλετογλοτ

'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων
ΠΑΝ. ΖΕΠ.ΟΣ
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ‘ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων εις τό διδακτικόν προ
σωπικόν τών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.
Ε.Ε) καί εις την όργάνωτιν τής νομικής υπηρεσίας τών
Π ανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης
καί άλλων
τινών συναφών διατάξεων.
Άρθρον 1.
1. As διατάξεις περί άναθέσεως έντολής ε’ις Καθηγητάς
πρός διδασκαλίαν μαθημάτων διά τά οποία δεν υπάρχει αντί
στοιχος έδρα εις την οίκείαν Σχολήν, δύνανται νά έφαρμόζωντα: έπί τών ’Υφηγητών τοϋ αύτοϋ Α.Ε.Ι., ώς καί τών κεκτημένων διδακτορικόν δίπλωμα επιμελητών τούτου.
2. Αί διατάξεις περί άναθέσεως εντολής εις Ύφηγητάς
πρός δίδασκαλίαν μαθήματός τίνος κενής ή πεπληοωμένης
έδρας δύνανται νά έφαρμόζωνται καί έπί τών κεντημένων δι
δακτορικόν δίπλωμα έπιμελητών τοϋ αύτοϋ Α.Ε.Ι.
3. Αί διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων δύνανται
νά τύχουν έφαρμογής μόνον έφ’ όσον δεν υπάρχει εντεταλμένος
'Ί’άΌΤη'ήί τοϋ αύτοϋ μαθήματος. Εις τόν εντεταλμένου 'Υφη
γητή·/ ανατίθεται ή δίδασκα).ία τμήματος
τής διδακτέας
ύλης, ή διεξαγωγή εργαστηριακών ερευνών ώς καί ασκήσεων.
4. Μη υπαρχόντων 'Υφηγητών ή ’Επιμελητών τοϋ αύτοϋ
ΑΈ.Ι. πρός εφαρμογήν τών παρ. 1 καί 2 τοϋ παρόντος άρ
θρου δύναν ταΓ νά ανατίθενται έντολαί διδασκαλίας καί μις
Υφηγητάς ή Έπιμελητάς ετέρων Α.Ε.Ι. τηρουμένων τών
αύτών προϋποθέσεων.
5. ’Επιτρέπεται όπως εις έδρας Α.Ε.Ι. εις άς ό άριθμός
τών εντεταλμένων Υφηγητών είναι μικρότερος το>ν δύο ανα
τίθεται ή διδασκαλία μαθημάτων εις ειδικούς επιστήμονα;
ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, κατόχους διδακτορικού διπλώυ.ατο:
ημεδαπών Α.Ε.Ι. ή όμοταγών τοιούτων τής αλλοδαπής. Θυτοι
ό αριθμός τών όποιων δεν δύναται νά ΰπερβή όμοϋ μετά τώ·
έντεταλμένων Υφηγητών, τούς δύο άνά έδραν. προσλαμβά
νοντα; επί σχέσει έργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου καί ό::' άπο
δοχαίς Εντεταλμένων 'Υφηγητών δι’ άποφάσεως
γοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί ‘!
·:. ώ,
αετά πρότασιν τής οικείας Σχολής έπί θητεία μέχρ·
ήτις δύναται νά άνανεοϋται κατά τόν αυτόν τρόπο·'

6. Βοηθοί κεκτημένο: διδακτορικόν δίπλωμα δύνανται,
φάσε: τών οικείων Σχολών νά όνομάζωνται Έπιμελητσ:
βαθμώ καί μισθώ όν κατέχουν ανεξαρτήτως τής ύπάσξει·
ή μή οργανικών θέσεων εφαρμοζόμενων ώς πρός τούτους τό
παρ. 1 έως 3 τοϋ παρόν εος άρθρου.
7. Δι’ αποφάσεων τών Υπουργών Εθνικής Παιδείας κ
Θρησκευμάτων καί Οικονομικών καθορίζονται τά τής προσθ
του αμοιβής τών 'Υφηγητών, τών ειδικών επιστημόνων κ
τών Έπιμελητών τών κεκτημένων διδακτορικόν δίπλωμα, ί
οϋς ανατίθεται ή εντολή πρός διδασκαλίαν μαθημάτων ι
Α.Ε.Ι. ευρισκόμενα εκτός τών Αθηνών, τοϋ Πειραιώς ί
τής Θεσσαλονίκης.
Άρθρον 2.
Πτυχιοϋχοι ημεδαπών ή άνεγνωρισμένων toς έμοταγ*.
λοδαπών Π ανεπιστημιακών ή Άνωτάτων έν γένει
δευτικών 'Ιδρυμάτιον. ύπηρετοϋντες
εις θέσιν Έπιμ.
βοηθού ή Π αρασκευαστοϋ πασά τώ Έθνικώ Μεττοβίω Π -.
τεχνειω ή παρά τινι τών Πολυτεχνικών Σχολών τών Α.1
τής ημεδαπής, δύνανται νά αναγορεύονται διδάκτορες τοϋ
5 υπηρετούν Α.Ε.Ι. τής ημεδαπής, τηρούμενης τής ΐσχυού
έκάστοτε διαδικασίας υποβολής καί έγκρίσεως διό -ο;·
διατριβών.
Άρθρον 3.
Ή θητεία επιμελητών καί βοηθών μή κεκτημένων τά
άρθρ. 4 παρ. 2 α. ν. 553/1968 «περί τοϋ βοηθητικού ΐ
κ,τικοϋ προσωπικού τών Α.Ε.Ι.» άπαιτούμενα διά την άνα
σιν τούτης προσόντα δύναται νά παραταθή μέχρι τής 7
1978. ’Εάν μέχρι τής ημερομηνίας ταύτης οϋτοι δεν
κτήσουν τά προσόντα ταϋτα απολύονται αύτοΐικ ’ως.

