
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

’Επί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί δανείων 
μείου ’Αρωγής φοιτητών τοϋ Πανετ 
καί μετεγγραφής φοιτητών».

είς φοιτητάς, Τα- 
ιστημίου ’Αθηνών

Προς ζην Βουλήν ζών 'Ελλήνων

Ή Κυβέρνησες άποδίδουσα όλως ιδιαιτέραν σημασίαν 
εις τά θέματα τά άπασχολούντα σήμερον τον ^φοιτητικόν 
κόσμον τής χο'ιρας. ιδιαιτέρως δέ τά άφορώντα εις την 6uu- 
κόλυνσιν τών σπουδών των και την έν γενει επιστημονικήν 
των συγκρότησιν. ώς καί την εντός τών δημοκρατικών πλαι
σίων όργάνωσιν τής ζωής αυτών, προεβη εις την καταρτι- 
σιν τοϋ είσαγομένου Σχεδίου Νόμου. Διά τών διαταςεων 
αΰτοϋ προβλέπεται ή χορήγησις φοιτητικών δάνειων, η 
ίδρυσις Ταμείου ’Αρωγής παρά τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών 
καί ή ρύθμισις τών μετεγγραφών.

Είδικώτερον :
Λ' Φοιτητικά Δάνεια :
Ό θεσμός τών φοιτητικών δανείων αποβλέπει εις την 

κάλυψιν οικονομικών αναγκών άριθμοϋ τίνος σπουδαστών 
Άνωτάτων καί Άνωτέρων Σχολών. Ούτοι προερχόμενοι 
έξ οίκονομικώς άδυνάτων οικογενειών καί διαμένοντες 
συνήθως μακράν τής μονίμου κατοικίας τών γονέων των, 
άντιμετωπίζουν οίκονομικάς δυσκολίας. Διά τών φοιτητικών 
δανείων επιδιώκεται άκριβώς ή διευκόλυνσις τών φοιτητών 
τής έν λόγω κατηγορίας.

’Ey τούτοις διά διαφόρους λόγους διαδικαστικούς δεν έχο- 
ρηγηθησαν σπουδαστικά δάνεια κατά τά αμέσως προηγού
μενα ακαδημαϊκά έτη.

Διά τοϋ παρόντος νομοσχεδίου (άρθρον 1) παρέχεται 
ή δυνατότης χορηγήσεως τοιούτων δανείων από τοϋ ακαδη
μαϊκού έτους 1975—76 προς τούς σπουδαστάς Άνωτάτων 
καί Άνωτέρων Σχολών, διακρινομένους διά την έπιμέλειαν 
καί μή διαθέτοντας ίδια έπαρκή οικονομικά μέσα ποός παρα-
κολούθησιν τών σπουδών των.' 1

Διά τοϋ άρθρου 2 παρέχεται ή έξουσιοδότησις καθορι
σμού διά Προεδρικών Διαταγμάτων, τών όρων καί προϋπο
θέσεων χορηγήσεως τών δανείων καί τών λεπτομερειών 
άπολήψεως καί έξοφλήσεως αυτών.

Διά τοϋ άρθρου 3 καταργεϊται ή μέχρι τοϋδε ΐσχύουσα 
νομοθεσία χορηγήσεως δανείων σπουδών.

Β'. Ταμεϊον Αρωγής Φοιτητών παρά τώ Πανεπιστη- 
μίω Αθηνών :

Διά τοϋ άρθρου 4 ιδρύεται είς τό Πανεπιστήμιου Αθηνών 
Ταμεϊον Αρωγής Φοιτητών.

Σκοπός τοϋ Ταμείου τούτου είναι ή παροχή δυνατότητος 
είς τούς φοιτητάς καλύψεως τών εκτάκτων βιοτικών άναγκών 
αύτών καί καθιεροϋται η χορήγησις διαφόρων οικονομικών 
παροχών προς κάλυψιν κατά περίπτωσιν ειδικών άναγκών 
αύτών. ώς είδικώτερον έν τώ άρθρώ 5 αυτού άναφέρεται.

Διά τών άρθρων 6 καί 7 ορίζονται οί πόροι τοϋ Ταμείου 
καί ό τρόπος διοικήσεως αύτοΰ.

Διά τοϋ άρθρου 8 παρέχεται έξουσιοδότησις όπως δι’ 
έσωτερικοϋ κανονισμού, καταρτιζομένου υπό τής Συγκλή
του τοϋ Πανεπιστημίου, όρισθή τό έργον καί ή δικαιοδο- 
.σία τής έν άρθρω 7 τοϋ παρόντος οριζόμενης ’Επιτροπής.

Διά τών άρθρων 9, 10 καί 11 ορίζεται ό τρόπος οικονο
μικής διαχειρίσεως τοϋ Ταμείου, ή κατάρτισις τοϋ Προ
ϋπολογισμού ώς καί ό τρόπος πραγματοποιήσεως τών δα
πανών αύτών, διά δέ τοϋ άρθρου 12 παρέχεται έξουσιοδό- 
τησις έπεκτάσεως τοϋ θεσμού τούτου καί είς τά λοιπά 
Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τής χώρας.

Γ'. Μετεγγραφαί Φοιτητών.
. Τό ίσχϋον σήμερον- σύστημα μετεγγραφών φοιτητών είς 
τά Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, έρειδόμενον έπί
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κον^ και δίκαιον το πρόβλημά τής διά ποικίλους λόγους 
έπιζητουμένης διακινήσεως τών φοιτητών άπό τοϋ ένόςενός

-χολήν έκ της μή προαγωγής φοιτητών. Ό κατά τά ανω
τέρω τεθείς περιορισμός είς τήν μετεγγραφήν τών φοιτητών 
ύπηγορεύθη βεβαίως έκ τής άδηρίτου άνάγκης τής άποφυγής 
τοϋ υπερκορεσμού τών Σχολών καί δή τών τής θετικής 
κατευΟύνσεως. Άλλ’ ένώ έτέθη ό περιορισμός οϋτος παραλ- 
λήλως δΓ ειδικών διατάξεων έθεσπίσθησαν εύεργετικά μέτρα 
υπέρ ποικίλων κατηγοριών φοιτητών, άτινα έξουδετέρωσαν 
τάς έκ τοϋ περιορισμού τούτου εύνοϊκάς συνέπειας διά τά 
Άνόιτατα Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα καί έπί πλέον έδημιούρ- 
γησαν κατάστασιν άπαράδεκτον άπό άπύψεως δικαίου. Τό 
όλον πρόβλημα κατέστη όξύτερον έπ’ έσχάτων, ότε σημαν
τικός άριθμός Ελλήνων φοιτητών έγγραφέντων είς Ανώ
τατα Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα τής άλλόδαπής επιζητεί 
κατ’ έτος μετεγγραφήν είς αντιστοίχους Σχολάς ’τής ήμε- 
δαπής, αύξάνων δυσαναλόγως τόν αριθμόν τών φοιτών- 
των είς αύτάς. Οΰτω σήμερον παρατηρεϊται τό φαινόμενου 
νά είναι είς τινας Σχολάς ό άριθμός τών δι’ έξετάσεων είσα- 
χθέντων φοιτητών μικρότερος αύτών, οί όποιοι προέρχον
ται έκ μετεγγραφής- ή έχουν-έγγραφή βάσει άλλων ευεργε
τικών διατάξεων (ώς π.χ. διά λόγου: υγείας Ν.Δ. 159/ 
1974, Ν. 21/1975).
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Διά τοϋ παρόντος Σχεδίου Νόμου άποσκοπεϊται ή ριζική 

άντιμετώπισις τοϋ προβλήματος τών μετεγγραφών, έπί τή 
βάσει τής άρχής τής ίσης μεταχειρίσεως καί μέ ιδιαιτέραν 
μέριμναν διά τήν διαφύλαξιν τής ομαλής λειτουργίας τών 
Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων. Κατά βάσιν Six 
τού άνά χεϊρας θεσμικού τούτου νόμου προβλέπεται ή έλευ- 
θέρα μετεγγραφή είς τό δεύτερον έτος σπουδών, προκειμένου 
περί φοιτητών Σχολών τής ήμεδαπής, είς τό δεύτερον δέ 
καί τρίτον έτος σπουδών, προκειμένου περί φοιτητών Σχο
λών τής άλλόδαπής, άπάντών τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευ
τικών Ιδρυμάτων έξαιρέσει τοϋ Ε. Μ. Πολυτεχνείου καί 
τών Πολυτεχνικών τών ’Ιατρικών καί Φυσικομαθηματικών 
Σχολών τών Πανεπιστημίων ώς καί τήν Άνωτάτην Σχο
λήν Καλών Τεχνών, ύπό τήν άναγκαίαν προϋπόθεσιν ότι 
έχουν ύποστή έπιτυχώς ούτοι τάς τμηματικάς έξετάσεις 
όλων τών μαθημάτων τοϋ προηγουμένου έτους τής έξ ής 
προέρχονται Σχολής ή έχουν συμπληρώσει εύδοκίμως οπου- 
δάς έν τή άλλοδαπή δύο (2) ή τεσσάρων (4) τούλάχιστον 
έξαμήνων ,‘άναλόγως, καί συντρέχουν ώς προς αυτούς δεδι- 
καιολογημένοι λόγοι μετεγγραφής σαφώς καθοριζόμενοι. 
(Άρθρα 13, 14 καί 15 παρ. 2). Είδικώς διά τό Ε. Μ. Πο- 
λυτεχνεϊον καί τάς Πολυτεχνικάς, τάς Ίατρικάς καί τάς 
Φυσικομαθηματικάς Σχολάς προβλέπεται ότι τό ποσοστό·/ 
τών κατ’ έτος έκ Σχολών τής ήμεδαπής μετεγγραφομένων 
δέν δύναται νά ύπερβή τό 5 % τοϋ άριθμοϋ εισακτέων κατ’ 
έτος καί κατά Σχολήν, τών δέ προερχόμενων έκ Σχολών 
τής άλλόδαπής, τό ποσοστόν 5 % διά τό δεύτερον έτος 
καί 5% διά τό τρίτον έπί τοϋ αΰτοϋ άριθμοϋ (Άρθρον 15 
§ 1). Ό ώς άνω καθορισμός ποσοστού μετεγγραφομένων 
τυγχάνει άναγκαΐος, λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι είς τάς 
προαναφερθείσας Άνωτάτας Σχολάς υφίστανται, προς τό 
παρόν τούλάχιστον, είδικαί δυσχέρειαι διά τήν έκπαίδευσιν 
μεγάλου άριθμοϋ φοιτητών.

Δι’ άλλων διατάξεων τοϋ Σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται 
έπί μέρους θέματα, άφορώνταί έίς τάς μετεγγραφάς. Ούτω 
διά τοϋ άρθρου 16 προβλέπεται όπως, είς περίπτωσιν, καθ’ ήν 
τά κατά τό πρώτον ή δεύτερον έτος ‘σπουδών έξεταζόμενα 
μαθήματα είς τινα Σχολήν ή Τμήμα Σχολής δέν είναι πάντα 
τά μαθήματα είς τά όποια έξετάζονται οί φοιτηταί έτέρας 
Σχολής ή Τμήματος Σχολής, είς ό ζητείται ή μετεγγραφή, 
τά μή διδαχθέντα μαθήματα έξετάζονται άντιστοίχως είς 
τό δεύτερον ή τρίτον έτος σπουδών. Τό μέτρον τούτο έκρίθη



απαραίτητον ούχί μονον προς οιευΛο/.ο.οιν .w· ιΓ.. τ„
(χένων φοιτητών, αλλά καί διά την μή διατάραςιν της λει
τουργίας των Α.Ε.Ι. τα όποια θά ύπεχρεοΰντο άλλως νά 
διενεργούν μεμονωμένας εξετάσεις καθ’ έκάστην περίοδον.

Διά τοϋ άρθρου 17 λαμβάνεται πρόνοια διά τήν κατ’ έξχί- 
ρεσιν μετεγγραφήν εις οίονδήποτε έτος σπουδών καί ανεξαρ
τήτως αριθμητικού περιορισμού των φοιτητών εκείνων οίτι- 
νες στερούνται της όράσεως ή είναι κωφάλαλοι.£.1, _(— . .

Διά τοϋ άρθρου 18 καθορίζεται ότι αί περί μετεγγραφής 
αιτήσεις υποβάλλονται έντός τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου έκά- 
στου Πανεπιστημιακοϋ έτους. * Η κατά μήνα Σεπτέμβριον 
υποβολή τών σχετικών αιτήσεων καθιστά άναγκαίαν τή 

---------- .-... των έπιθυοιούντω

ιον
ποβολή τών σχετικών αιτήσεων khviu.» αναγκαιαν την 
.’εράτωσιν τών τμηματικών εξετάσεων τών έπιθυμουντων 

μετεγγραφήν φοιτητών κατά την πρώτην εξεταστικήν περίο
δον, τήν τοϋ ’Ιουνίου καί ώς έκ τούτου αποτελεί τήν άσφαλι-
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αντας τάς τμηματικάς εςετασεις των. 
τοϋ άρθρου 19 καταργοΰνται αί άντικείμεναι 

είς τό παρόν Σχέδιον Νόμου σχετικαί διατάξεις καί παρέ
χεται ή ευχέρεια καθορισμοϋ τών λεπτομερειών έφαρμογής 
αΰτοΰ διά Π. Διαταγμάτων.

Έν Άθήναις τή 18 ’Ιουλίου 1975

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Οί ' Γποϋργοί"

Έθν. Παιδείας καί Θρ)μάτων 
ΠΑΝ. ΖΕΠΟΣ

Σκοπός τοϋ Ταμείου είναι ή ήύική καί υλική εις είδος 
ή εις χρήμα ενισχύεις τών φοιτητών τού Πανεπιστημίου Α- 
ύηνών, δ:ά τήν καλνψιν εκτάκτων αναγκών αυτών, αίτινες δεν 
δένονται κατά τήν κρίσιν τής Επιτροπής τοϋ άρύρου 7 τοϋ 
παρόντος νά.άντιμετωπισύοϋν άλλως, ώς:

α) Η αρωγή φοιτητών, πααχόιτων εκ. σοβαρών παύήσεων, 
ώς καί τών ευρισκομένων εις Νοσοκομεία ή είς τό στάόιον 
τής άναρρώσεως. διά τής παροχής ειδικής ϊιαίτης είς είδος 
ή καταβολή; είς αυτούς χρηματικού βοηθήματος.

β) Ή χορήγησις. οίασδήποτε μορφής περιύάλύεω;. πέραν 
τής ύπό τής κείμενης νομοθεσίας προίλεπομένη;.

γ) Ή είς εξαιρετικές περιπτώσεις παροχή, έν ολω ή έν 
μέρε·, έίόόδων ιατροφαρμακευτικής περιύάλύεω; είς τό εσω
τερικόν. είς φοιτητές πάσχοντας έκ σοίαρωτάτου νοσήματος, 
ή πλήρης διάγ.ωσι; ή ή θεραπεία τοϋ όποιου δέν σύνασα·. να 
γινη έν Ιύλλάδι. κατόπιν γνωματεόσεως περί τούτου ειδικού 
Καύηγητοϋ τού Π ανεπιστημίου Αύηνών.

δ) Ή παροχή οικονομικού βοηθήματος, έφ’ άπαξ ή περιο- 
ϊικώς έπί ώρισμένον χρόνον, είς απόρους, ιδία έσ επαρχιών 
ή καί έκ τής αλλοδαπής προερχόμενους, φοιτητές.

ε) Ή παροχή οικονομικού επιδόματος είς περιπτώσεις εκ
τάκτων αναγκών φοιτητών προερχόμενων είς δυσχερή οικονο
μικήν ύέσιν. έστω παροδικώς, συνέπεια οικογενειακών ή οικο
νομικών πληγμάτων, ίδια έάν έκ. τούτων τίύεται εν κινδύνω 
ή συνεχισις τώνσπουτών των.

στ) Ή χορήγησις αρωγής καί έπί πάσης πλήν τών ανω
τέρω άναφερομένης εκτάκτου ανάγκης τών φοιτητών.

ζ) Ή διά παντός τρόπου συμπαράστασις τοϋ ’Ιδρύματος 
είς τούς είς Νοσοκομεία νοσηλευόμενους φοιτητές αύτοϋ.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί δανείων είς φο τητάς, Ταμείου αρωγής φοιτητών τοϋ 
Πανεπιστημίου Άύηνών καί μετεγγραφής φοιτητών.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'.
Δάνεια είς· φοιτητές.

Άρύρον 1.

’Από τοϋ έκαεημαίκοϋ έτους 1975—76 χορηγούνται παρά 
τοϋ Κράτους άτοκα χρηματικά 'δάνεια είς επιμελείς σπονδα- 
στές τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καί Ανώ
τερων Σχολών τής ημεδαπής, χρήζόντας οικονομικής αρω
γής. πρός ϊιευκόλυνσιν τών σπουδών των, αναγραφόμενης 
κατ’ έτος άναλόγον πιστώσεως είς τόν προϋπολογισμόν τοϋ 
Υπουργείου Εύν.κής Π αιδείας καί Θρησκευμάτων.

Άρύρον 2.

Τό ύψος τών δανείων. αί προϋποθέσεις χορηγήσεως αύτών. 
ό χρόνος καί ο! όροι έσοφλήσεως τούτων, αί κατηγορία: τών 
δικαιούμενων και πάσα σχετική λεπτομέρεια καύοριζοντα: διά 
Προεδρικών Διαταγμάτων έκ.διδομένω/ προτάσε: τών Υπουρ
γών ’Εύν.κής Παιδείας καί θρησκευμάτων καί Οικονομικών.

Άρύρον 3.

Τό Νομοθετικόν Διάταγμα 184/1973 «περί παροχή; τρα
πεζικών χρηματικών δάνειον; είς τούς "Ελληνας σπουδαστές 
τών ημεδαπών Άνωτάτων καί ’Ανωτέρω·. Εκπαιδευτικών ’Ι
δρυμάτων» καταργείται.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.

Ταμείον ’Αρωγής Φοιτητών τοϋ Πανεπιστημίου Άύηνών.
Άρύρον 4.

'Ιδρύεται παρά τώ Εύνικώ καί Καποδιστριακώ Π ανεπ- 
στημίω Άύηνών Ταμείον Αρωγής Φοιτητών ώ; άνεξάοτητος 
'Τπηοεσία αύτοϋ.

Άρύρον 6. I

Π όροι τού Ταμείου είναι:
α) Έπιχορήγησις ύπό τοϋ Πανεπιστημίου, έκ τής ίδιας 

αύτοϋ περιουσίας, αναγραφόμενης πρός τοϋτο ειδικής πιστώ- 
σεως είς τόν προϋπολογισμόν αύτοϋ ή έκ τής περιουσίας τού
του έκ Δωρεών, Κληρονομιών καί Κληροδοσιών, έφ’ όσον έκ 
τής βευλήσεως τοϋ δωρητοϋ ή διαύέτου δεν αποκλείεται 
τοϋτο.

β) Δωρεαί, Κληρονομιά·.. Κληροδοσία: καί πάσα έν γένει 
περιουσιακή έπίδοσις φυσικών ή νομικών προσώπων πρός το 
Ταμείον.

γ) Είσφοραί τού Πανεπιστημιακού Ναού.

δ) Μέρος τών πραγματοποιούμενων εισπράξεων έκ τών 
πνευματικών έκδηλώσεων τοϋ Π ανεπιστημίου καί τής Πανε
πιστημιακής Λέσχης, καύοριζόμενον έκάστοτε δ:’ άποφάσεως 
τή; Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ή τής Εφορείας τή; Πα
νεπιστημιακής Λέσχης κατά περίπτωσιν.

"Λούρον 7.

Τό Ταμείον ’Αρωγής φοιτητών διοικεί έπταμελής Επι
τροπή ής- τά πέντε μέλη ορίζοντα: εκ καθηγητών τοϋ Π ανε- 
πιστημίου. άποφάαει τής Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, τά δέ 
δύο. έξ έκπροσώπων τών φοιτητών έκ περιτροπής κατ’ έτος 
κατά τήν σειράν τών Σχολών, οριζόμενων ύπό τών Διοικού
σαν; Επιτροπών τών οικείων φοιτητικών συλ/.όγων.

"Λούρον 8.

Τό έργον καί ή άρμοδιότης τής κατά τό προηγούμενο·; άρ- 
ύρον Επιτροπής, διά τήν παροχήν βοηύημάτων καί λοιπών 
διευκολύνσεων πρός τούς φοιτητές καί έν γόνε: τά τή; έσω- 
τερικής λειτουργίας τοϋ Ταμείου κανονίζονται >δι" εσωτερικού


