
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

’Επί τοΰ σχεδίου νόμου «—ερί συμπληρώτέως τοΰ Ν.Δ. 65//3 
«—ερι τών δαπανών κινήσεως τών ταχτιχών πολίτικων 
δημοσίων υπαλλήλων».

Προς τήν Ε' Αναθεωρητικήν Βουλήν τών Ελλήνων
Τό προτεινόμενον σχέδιον Νόμου σκοπόν έχει νά ρυθμίση 

το άπο μαχροΰ υφιστάμενον θέμα τής άναγνωρίσεως τής υπη
ρεσίας ήν έχτελοΰν οί δημόσιοι έκπαιδευτικοί λειτουργοί έΞαί
ρετε: τών λε:τουργών τής ’Ανώτατης Εκπαιδεύσεως χατα 
τήν πραγματοποιησιν σ/οΧπών εχορομών ως διατεταγχενης 
τοιαύτης ν.αί τήν χορήγησιν εις αύτούς τών άναλόγων παρο
χών, έφ’ όσον ή σχολική έκδρομή ο εν είναι ουν οπόν νά πρα- 
γματοποιηθή άνευ συνοδείας έκπαιδευτικών χαί ϊ:ά νά έχη 
τήν δυνατότητα ή υπηρεσία νά υποχρέωση τον έκπαιδευτικόν 
διά τήν συνοδείαν τών μαθητών εις τήν έκδρομήν.

Μέχρι τοΰδε παρατηρείται ή άντίφασις νά ύποχρεοΰντχι 
οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί όπως μετέχουν τών έκδρομών 
χωρίς όμως νά καταβάλλεται εις αυτούς ή χορηγούμενη εις 
τούς λοιπούς κρατικούς λειτουργούς άποζημιωσις ο:ά τήν 
έχτέλετιν ΰτπτςρεσίας έκτος έδρας.

Διά τής έκδόσεως τοΰ νέου Νόμου θά έκλειψη τό γεγονός 
τής ώς άνω άνιτου μεταχειρίτεως τών έκπαιδευτικών. εν 
σχέτε: πρός τούς λοιπούς δημοσίους λειτουργούς.

"Αναγνωρίζεται ώς δηχοσία υπηρεσία ή εις σχολικας εκ- 
δρομάς μετάίασις τών έκπαιδευτικών. Δια τής αναγνωρισεως

ται 5τι οί εις τάς σχολικάς έκδρομάς μετεχοντες έκπαιδευ- 
τικοί λειτουργοί ϊικαιοϋνται τών καταόαλλομένων καί εις 
τούς λοιπούς χρατικούς λειτουργούς παροχών βι’ όδοιπαρικα 
καί εκτός έδρας άπσζημίωσιν.

Ή δημιαυργοομένη διά τοΰ Νόμου. έτησία δαπάνη ύτονΛγί- 
ζεται εις τό’ποσόν τών 16.000.000 δραχ. κατά προσέγγισιν.

:Εν Ά·3ήναις τή 18 ’Απριλίου 1975 
1 . ~ - Οί 'Υπουργοί -

.. Οικονομικών Εθνικής Παιδείας
*·’··”· : ·· καί Θρησκευμάτων

ΕΥΑΥΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Π. ΖΕΠΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί σ-ηχπληρώσεως τοΰ ΝΛ. 65/1973 «τσέρι τών δαπα- 
νών κινήσεως τών τακτικών πολιτικών δημοσίων υπαλ
λήλων».

Άρ-Spov 1. >. ·

Εις τό άρθρον 13 τοΰ Ν. Δ. 65/1973 «περί τών δαπανών 
κινήσεως τών τακτικών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων» 
προστίθεται δεύτερον έδάφιον έχον ώς ακολούθως:

«Εις τούς ανωτέρω υπαλλήλους περιλαμίά/Ονται καί ο! 
τελοΰντες έν διατεταγμένη υπηρεσία δημόσιοι εκπαιδευτικοί 
λειτουργοί έξ-αιρέσει τών λειτουργών ’Ανώτατης Έκπαιδεύ- 
σεως διά τήν συνοδείαν μαθητών καί στουϊαστών εις σχο- 
λικάς έκδρομάς έγγραφομένων σχετικών πιστώσεων εις τόν 
προϋπολογισμόν τοΰ 'Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί 
θρησκευμάτων διά τήν κάλυψιν τής δαπάνης κινήσεως 
αυτών».

’Αρθρον 2.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος-άρχ-εται από τής δημοσιεύσεώς τοο 

διά τής Έφηχερίδος τής Κυίερνήσεως.

Έν Άθήναιςτή 18 "Απριλίου 1975 3 QJD— 
Οί .'Υπουργοί

Οικονομικών Εθνικής Παιδείας
καί θοησκευμάτων

ΕΥΑΥΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Π. ΖΕΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Περί τράτου καλΰψεως τής δημιουργουμένης δαπάνης έκ 
τοΰ υπό ψήφισιν σχεδίου Νόμου «κερί συμπληρώσεως τοΰ 
Ν.Δ. 65/1673 «περί τών δαπανών κινήσεως τών τακτικών 
■πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων».

1. Εκ τοΰ νέου Νόμου προκαλείται δαπάνη έκ τοΰ τακτι
κού προϋπολογισμού δυναμένη νά έκτιμηδή κατά προσέγγισιν 
εις τό πεσόν τών δραχμώνν 16.000.000.

2. Ή άντιμετώπισις τής κατά τό έτος 1975 προκληθησο- 
μένης δαπάνης θά άντ.ιμετωπισθή έκ τοΰ άτο-υεματικοΰ κεφα
λαίου, διότι δέν ύφίσταται σχετική πρόδλεψις εις τόν προ- 
ΰτολογισμόν. _

Έν Ά-3ήναις τή 5 Άτριλίου 1975 
Οί Ύτουργοί

Οικονομικών ’Ε3νικής Παιδείας
καί θοησκευμάτων

ΕΥΑΥΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ . Π. ΖΕΠΟΣ *

ΕΚΘΕΣΙΣ ...
Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρ·3ρον 57—ιταράγρ. 

3 τοΰ Συντάγματος) έτί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ 'Υπουρ
γείου Έ-3νικής Π αιδείας «-ερί συμαληρώσεως τοΰ Ν.Δ. 
65/1973 ~ερί τών δααανών κινήσεως τών τακτικών πο
λιτικών δημοσίων ύααλλήλων».
Διά τής διατάξεως τοΰ άρ-3ρου 13 τοΰ Ν.Δ. 65/1973 

έ·ΰεστ:!σ-3η ότι πολιτικοί δημόσιοι ύαάλληλοι, άτομακρυνόμε- 
νοι έκ τής κόλεως εν-3α ή έδρα αυτών στρός έκτέλεσιν ύαη- 
ρεσίας έντός τών ορίων τοΰ Κράτους, δικαιούνται οδοιπορι
κών έςόδων καί ημερήσιας άαοζημιώσεως.

Ήδη. διά τών διατάσεων τοΰ Νομοσχεδίου. άροστιΨεμένου 
δευτέρου έδαφίου εις τό άρ·3ρον 13 τοΰ Ν.Δ. 65/73. θεσπί
ζεται ότι εις τούς ώς άνω υπαλλήλους οίτινες δικαιιώνται 
τών οδοιπορικών έσόδων καί τής ήμερησίας άποζημιώσεως 
ττεριλαμίά/ονται και ο! τελοΰντες έν διατεταγμένη υπηρεσία 
δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί, διά τήν συνοδείαν μαθη
τών καί σπουδαστών εις σχολικάς έκδρομάς. έγγραφομένων 
σχετικ.ών πιστώσεων εις τόν Προϋπολογισμόν τοΰ 'Υπουργείου 
Παιδείας διά τήν κάλυψιν τής δαπάνης κινήσεως αύτών.
- Έκ τών προτεινομένων διατάξεων πρσ/.αλείται δαπάνη έπί 
τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού, ήτις, κατ’ έκτίμησιν, υπο
λογίζεται εις δρα/μάς 16.000.000, περίπου, έτησίως, έκ τής 
καταίολής οδοιπορικών έξόδων καί ημερήσιας άποζημιώσεως 
έκτος έδρας εις έκπαιδευτικούς λειτουργούς.

Έν Άθήναις τή 14 ’Απριλίου 1975
Ό Γενικός Διευθυντής7 

ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ
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Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «Περί δανείων εις φοιτητάς, Τα
μείου ’Αρωγής φοιτητών τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
μετεγγραφής-^φοιτητών καί συλλόγων αύτών.

Προς την Βουλήν τών Ελλήνων
Ή Κυβέρνησις άποδίδουσα δλως ιδιαιτέραν σημασίαν εις 

τα θέματα τα άπασχολ.οϋντα σήμερον τον φοιτητικόν κόσμον 
της χώρας, ιδιαιτέρως δέ τά άφορώντα εις τήν διευκόλυνσιν 
τών σπουδών των καί τήν έν γένει επιστημονικήν των συγ- 
κρότησιν, ως καί την εντός τών δημοκρατικών πλαισίων 
όργάνωσιν της ζωής αύτών, προέβη εις την κατάρτισιν τοϋ 
είσαγομένου σχεδίου Νόμου. Διά τών διατάςεων αΰτοϋ 
προβλ,έπεται ή χορήγησις φοιτητικών δάνειων, η ιδρυσις 
Ταμείου ’Αρωγής παρά τώ Πανεπιστήμιο) ’Αθηνών, ή 
ρύθμισις τών μετεγγραφών καί ή όργάνωσις τών φοιτητικών 
συλλόγων.
Είδικώτερον :

Α' Φοιτητικά Δάνεια :
'Ο θεσμός τών φοιτητικών δανείων άποβλεπει εις την κα- 

λυψιν οικονομικών αναγκών άριθμοΰ τίνος σπουδαστών 
Άνωτάτων καί Άνωτέρων Σχολών. Ούτοι προερχόμενοι εξ 
οίκονομικώς άδυνάτων οικογενειών καί διαμένοντες συνήθως 
μακράν της μονίμου κατοικίας τών γονέων των άντιμετωπί- 
ζουν οΐκονομικάς δυσκολίας. Διά τών φοιτητικών δανείων 
επιδιώκεται άκριβώς ή διευκόλυνσις των φοιτητών τής εν 
λόγω κατηγορίας. ------ - ------- -------  -----------------——

’Εν τούτοις διά διαφόρους λόγους διαδικαστικούς δεν εχο- 
ρηγηθησαν σπουδαστικά δάνεια κατά τά άμέσως προηγού
μενα άκαδημαΐκά έτη.

Διά τοϋ παρόντος νομοσχεδίου (άρθρον 1) παρέχεται η 
δυνατ’ της χορηγησεως τοιούτων δάνειων απο του ακαδη
μαϊκό. έτους 1975 - 76 προς τούς σπουδαστάς Άνωτάτων 
καί Άνωτέρων Σχολών, διακρινομένους διά την επιμέλειαν 
καί μή διαθέτοντα ίδια επαρκή οικονομικά μέσα προς παρα
κολούθησή τών σπουδών των.

Διά τοϋ άρθρου 2 παρέχεται ή έξουσιοδότησις καθορισμού 
διά Προεδρικού Διατάγματος, τών όρων καί προϋποθέσεων 
χορηγησεως τών δανείων καί τών λεπτομερειών άπολήψεως 
καί έξοφλήσεως αύτών.

Διά τοϋ άρθρου 3 καταργεϊται ή μέχρι τοΰδε ίσχύουσα 
νομοθεσία χορηγησεως δανείων σπουδών.

Β'. Ταμεϊον Αρωγής Φοιτητών παρά τώ Πανεπι
στήμιο) Αθηνών.

Διά τοϋ άρθρου 14 ιδρύεται εις τό Πανεπιστήμιου Αθη
νών Ταμεϊον Αρωγής Φοιτητών.

Σκοπός τοϋ Ταμείου τούτου είναι ή παροχή δυνατότητος 
εις τούς φοιτητάς καλ.ύψεως τών εκτάκτων βιοτικών άναγ- 
κών αύτών καί καθιεροϋται ή χορήγησις διαφόρων οικονο
μικών παροχών προς κάλυψιν κατά περίπτωσιν ειδικών 
αναγκών αύτών, ώς είδικώτερον έν τώ άρθρω 5 αύτοΰ άνα- 
φέρεται. _

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

Διά τοϋ άρθρου 8 παρέχεται έξουσιοδότησις δπως δι’ 
έσωτερικοϋ κανονισμοϋ, καταρτιζόμενου ύπό τής Συγ
κλήτου τοϋ Πανεπιστημίου, όρισθή τό έργον καί ή δικαιο
δοσία τής έν άρθρω 7 τοϋ παρόντος όριζομένης ’Επιτροπής.

Διά τών άρθρων 9, 10 καί 11 ορίζεται ό τρόπος οικονομικής 
διαχειρίσεως τοϋ Ταμείου, ή κατάρτισις τοϋ Προϋπολογι
σμού ώς καί ό τρόπος πραγματοποιήσεως τών δαπανών 
αύτών διά δέ τοϋ άρθρου 12 παρέχεται έξουσιοδότησις 
έπεκτάσεως τοϋ θεσμοϋ τούτου καί εις τά λ,οιπά Ανώτατα 
’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα τής χώρας.

Γ'. Μετεγγραφαί Φοιτητών.
Τό ίσχϋον σήμερον σύστημα μετεγγραφών φοιτητών εις 

τά Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, έρειδόμενον έπί 
τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 579/1970, ώς αύται έτροποποιή- 
θησαν μεταγενεστέρως, άπεδείχθη έν τή έφαομογή του

,.ανε_/·ω, ανισχ-,ρον να αντιμετώπιση κατα τρόπον θετικόν 
καί δίκαιον τό πρόβλημα τής διά ποικίλους λόγους έπιζη- 
τουμένης διακινήσεως το>ν r~,m 4—λ —π <_.ι. >  τουμενης διακινήσεως τών φοιτητών άπό τοϋ ενός έκπαι- 
δευτικοϋ ιδρύματος εις έτερον. Κατά τό σύστημα τοϋτο 
επιτρέπεται κατ’- άρχήν ή μετεγγραφή τόσων φοιτητών, 
ogxi cci ^ ττροκυτττουσχι κατ έτος κεναΐ θέσεις εις
τινα^ Σχολήν έκ τής μή προαγωγής φοιτητών. Ό κατά 
.α ανω.ερω τεθείς περιορισμός εις την μετεγγραφήν τών 
φοιτητών υπηγορευθη βεβαίως εκ τής άδηρίτου ανάγκης 
τής αποφυγής του' υπερκορεσμού των Σχολών καί δή τών 
τής θετικής κατευθυνσεως. Αλλ, ενω ετεθη ό περιορισμός 
ουτος παραλληλως δι ειδικών διαταςεων έθεσπίσθησαν 
ευεργετικά μέτρα υπέρ ποικίλ.ων κατηγοριών φοιτητών, 
άτινα έξουδετέρωσαν τάς έκ τοϋ περιορισμού τούτου εύ- 
νοϊκάς συνέπειας διά τά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
καί έπί πλ.έον έδημιούργησαν κατάστασιν άπαράδεκτον άπό 
άπόψεως δικαίου. Τό όλ.ον πρόβλημα κατέστη όξύτερον 
έπ’ έσχάτων, ότε σημαντικός άριθμός Ελλήνων φοιτητών 
έγγραφέντων είς’Ανώτατα’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα τής άλλο- 
δαπής έπιζητεϊ κατ’ έτος μετεγγραφήν εις άντοτίχοους 
Σχολάς τής ήμεδαπής, αύξάνων δυσαναλ,όγως τον άριθμόν 
τών φοιτητόντων ε’ις αύτάς. Ούτω σήμερον παρατηρείται 
τό φαινόμενον νά είναι είς τινας Σχολάς ό άριθμός τών δι’ 
έξετάσεων είσαχθέντων φοιτητών μικρότερος αύτών, οί 
όποιοι προέρχονται έκ μετεγγραφής ή έχουν έγγραφή βάσει 
άλλων εύεργετικών διατάξεων (ώς π.χ. διά λόγους υγείας
Ν. Δ. 159/1974, Ν. 21/1975). ^

Διά τοϋ-παρόντος^ σχεδίου νόμου άποσκοπεϊται ή ριζική 
άντιμετώπισις τοϋ προβλήματος τών μετεγγραφών, έπί 
τή βάσει τής άρχής τής ίσης μεταχειρίσεως καί μέ ιδιαι
τέραν μέριμναν διά τήν διαφύλαξιν τής ομαλής λειτουργίας 
τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Κατά βάσιν 
διά τοϋ άνά χεΐρας θεσμικού τούτου νόμου προβλ,έπεται 
ή έλευθέρα μετεγγραφή εις τό δεύτερον έτος σπουδών, 
προκειμένου περί φοιτητών Σχολών τής ήμεδαπής, είς τό 
δεύτερον δέ καί τρίτον έτος σπουδών, προκειμένου περί 
φοιτητών Σχολών τής άλλοδαπής, άπάντων τών Άνωτά
των ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έξαιρέσει τοϋ Ε.Μ. Πολυ
τεχνείου καί τών Πολ,υτεχνικών, τών ’Ιατρικών καί Φυσι
κομαθηματικών Σχολών τών Πανεπιστημίων ώς καί 
τήν Άνωτάτην Σχολήν Καλ.ών Τεχνών, ύπό τήν άναγ- 
καίαν προϋπόθεσιν δτι έχουν ύποστή έπιτυχώς ούτοι τάς 
τμηματικάς έξετάσεις δλ,ων τών μαθημάτων τοϋ προηγου
μένου έτους τής έξ ής προέρχονται Σχολής ή έχουν συμ
πληρώσει εύδοκίμως σπουδάς έν τή άλλοδαπή δύο (2) 
ή τεσσάρων (4) τούλάχιστον εξαμήνων, άναλόγως, καί 
συντρέχουν ώς προς αύτούς δεδικαιολογημένοι λόγοι μετεγ
γραφής σαφώς καθοριζόμενοι. (Άρθρα 13, 14 καί 15 §2). 
Είδικώς διά τό Ε.Μ. Πολ.υτεχνεϊον καί τάς Πολυτεχνικάς, 
τάς Ίατρικάς καί τάς Φυσικομαθηματικάς Σχολάς προ- 
βλέπεται δτι τό ποσοστόν τών κατ’ έτος έκ Σχολών τής 
ήμεδαπής μετεγγραφομένων δέν δύναται νά ύπερβή τό 5% 
τοϋ άριθμοϋ εισακτέων κατ’ έτος καί κατά Σχολήν, τών 
δέ προερχομένων έκ Σχολών τής άλ,λοδαττής, τό ποσοστόν 
5% διά τό δεύτερον έτος καί 5% διά τό τρίτον έπί τοϋ αύτοΰ 
άριθμοΰ (Άρθρον 15 § 1). Ό ώς άνω καθορισμός ποσο
στού μετεγγραφομένων τυγχάνει άναγκαΐος, λαμβανομένου 
ύπ’ δψιν δτι είς τάς προαναφερθείσας Άνωτάτας Σχολάς 
ύφίστανται, πρός τό παρόν τούλάχιστον είδικαί δυσχέρειαι 
διά τήν έκπαίδευσιν μεγάλ.ου άριθμοϋ φοιτητών.

Δι’ άλλων διατάξεων τοϋ σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται 
έπί μέρους θέματα, άφορώντα εις τάς μετεγγραφάς. Ουτω 
διά τοϋ άρθρου 4 προβλ,έπεται δπως, εις περίπτωσιν, καθ’ 
ήν τά κατά τό πρώτον ή δεύτερον έτος σπουδών έξεταζόμενα 
μαθήματα εις τινα Σχολήν ή Τμήμα Σχολής δέν είναι 
πάντα τά μαθήματα είς τά όποια έξετάζονται οι φοιτηταί 
έτέρας Σχολής ή τμήματος Σχολής, είς δ ζητείται ή μετεγ
γραφή, τά μή διδαχθέντα μαθήματα έξετάζονται άντιστοίχως 
είς τό δεύτερον ή τρίτον έτος σπουδών. Τό μέτρον τοϋτο 
έκρίθη άπαραίτητον ούχί μόνον πρός διευκόλυνσή τών 
μετεγγραφομένων φοιτητών, άλλά καί διά τήν μή διατά-
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ρχξιν τής λειτουργίας των Α.Ε.Ι. τά όποια θά υπεχρεοΰντο 
άλλως νά διενεργούν μεμονωμένα; έξετάσεις καθ’ έκάστην 
περίοδον.-

Διά τοΰ άρθρου 17 λαμβάνεται πρόνοια διά την κατ^ 
έξαίρεσιν μετεγγραφήν είς οίονδήποτε έτος σπουδών και 
ανεξαρτήτως αριθμητικού περιορισμού των τέκνων των 
έπαναπατριζομένών έκ χωρών της άνατολικής Ευρώπης, 
ώς καί τών φοιτητών εκείνων οίτινες στερούνται της ορα- 
σεως ή είναι κωφάλαλοι.

Διά τού άρθρου 18 καθορίζεται ότι αί περί μετεγγραφής 
αιτήσεις υποβάλλονται εντός τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου έκά- 
στου Πανεπιστημιακού έτους. Ή κατά μήνα Σεπτέμβριον 
υποβολή τών σχετικών αιτήσεων καθιστά άναγκαίαν -την 
περάτωσιν τών τμηματικών έξετάσεων τών έπιθυμούντων 
μετεγγραφήν φοιτητών κατά τήν πρώτην εξεταστικήν 
περίοδον, τήν τού ’Ιουνίου καί ώς έκ τούτου άποτελεΐ τήν 
ασφαλιστικήν δικλείδα διά τήν άθρόαν μετεγγραφήν φοι
τητών καί τήν υπονόμευσή τοΰ όλου συστήματος, μετεγγρα
φών. Παρέχεται ή ευχέρεια μετεγγραφής εις τούς επιμε
λείς φοιτητάς, τούς κανονικώς φοιτήσαντας εις τάς Σχο
λάς καί έγκαίρως περατώσαντας τάς τμηματικάς έςε- 
τάσεις των.

L ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Δ'. Λαμβάνεται πρόνοια “όπως συσταθούν φοιτητικοί 

σύλλογοι υπό τήν μορφήν νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου. Ούτως οί φοιτηταί έκ μόνης τής ίσότητός των καθί
στανται αυτοδικαίως μέλη τού οικείου συλλ,όγου, τούτο 
δέ προσδίδει εις τον σύλλογον τον χαρακτήρα τού νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου. Διά τού συστήματ -ς τούτου 
εξασφαλίζεται ή συμμετοχή απάντων τών φοιτητών είς 
τον σύλλογον καί ώς έκ τούτου ή γνήσια έκπροσώπησις 
είς τήν διοίκησιν τού συλλόγου δλ.ων τών τάσεων. Η υπο-' 
γρέωσις τών" φοιτητών όπως ασκούν τό έκλ.ογικόν των 
δικαίωμα άποτελεΐ έκφρασιν τής θεμελιώδους δημο
κρατικής άρχής περί τής καθολικότητος τής ψηφοφορίας. 
Είς τήν διασφάλισιν άλλωστε τής δημοκρατικής δομής τών 
φοιτητικών συλλόγων συντελεί άποτελεσματικώς τό προ- 
βλεπόμενον διά τάς φοιτητικάς έκλογάς σύστημα τής άπλ.ής 
άναλογικής, βάσει τού οποίου κατά γενικήν ομολογίαν 
επιτυγχάνεται ή πλέον άντιπροσωπευτική έκπροσώπησις 
τών φοιτητών. Ή ρύθμισις αύτη κατέστη αναγκαία καί έκ 
τού λόγου ότι κατά τάς έκλογάς τού λήξαντος ακαδημαϊ
κού έτους παρετηρήθη τό φαινόμενον έλαχίστης συμμετοχής 
τών φοιτητών προς άνάδειξιν τών διοικήσεών των.

δικαιώματος, έφ’ όσον τούτο δέν οφείλεται εις λ.όγους άνω- 
τέρας βίας, συνεπάγεται τον άποκλεισμόν έκ τών εξετά
σεων τής αμέσως επομένης εξεταστικής περιόδου.

Έν Άθήναις τή 18 ’Ιουλίου 1975.

Ό Υπουργός Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΠΟΣ '

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΥ
Περί δάνειων ιίς φοιτητάς, Ταμείου αρωγής -φοιτητών τού 

Π ανεπιστημίου Ά-ληνών, μετεγγραφής φοιτητών -/.αί συλ- 
λ.όγων αϊτών.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Α'.
Δάνεια είς φοιτητάς.

Άρ-λρον ί.

Ατό τοΰ ακαδημαϊκού έτους 1975—70 χορηγούνται παρά 
τού Κράτους άτοκα χρηματικά δάνεια είς έπιμε/.είς σπουδα
στός τών Ανωτάτων Εκπαδευτικών "Ιδρυμάτων καί "Ανώ
τερων Σχολών τής ημεδαπής χρήζοντας οικονομικής αρωγής 
πρός διευκόλ.υνσιν τών σπουδών των. άναγραφομένης κατ' έτος 
άνα/^όγου πιστώσεως είς τον προϋπο/.ογισμον τού Υπουργείου 
Έ-λνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων.

Άρ-λρον 2.
Τό ύψος τών ο αν ε ίων, αί προύπο-λέσεις χορηγήσεως αϊτών, 

ό χρόνος καί ο! οροί εξοφ/.ήσεως τούτων, αί κατηγορία', τών 
δικαιουμένων καί πάσα σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται διά 
IIροεδρικού Διατάγματος, -έκδιδομένου προτάσει τών ’Υπουρ
γών Ε-όν.κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οικονομικών.

""Αρ-λρον 3.

Τό Νομο·5ετκόν Διάταγμα 184/1973 «περί παροχής Τρα
πεζικών χρηματικών όανείων είς τούς "Ελληνας σπουδαστές 
τών ημεδαπών "Ανωτάτων καί "Ανώτερων "Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» καταργεΐται.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β'.
Ταμεΐον "Αρωγής Φοιτητών τού Πανεπιστημίου Λ-ληνών.

Άρ-λρον 4.
Ιδρύεται παρά τώ Ε·λνικώ καί Καποδιστριακώ Πανεπι

στημίου Α-ληνών Ταμεΐον "Αρωγής Φοιτητών ώς ανεξάρτητος 
"Υπηρεσία αϊτού.

'Υπολογίζεται οτι οί προσελθόντες δέν ύπερέβησαν κατά 
μέσον όρον τό 20% τού συνόλ.ου τών έγγεγραμμένων είς 
τάς Σχολάς φοιτητών. Ένδεικτικώς άναφέρομεν ότι είς 
τήν Νομικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών έπί 
17.000 φοιτητών έψήφισαν 2.391, είς τήν Φιλ.οσοφικήν 
Σχολήν τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έπί 2.802 φοι
τητών έψήφισαν 572, είς τήν Πολυτεχνικήν Σχολήν Θεσ
σαλονίκης έπί 2.768 φοιτητών έψήφισαν 1.202, είς Πάντειον 
Σχολήν έπί 7.382 φοιτητών έψήφισαν 1.122 καί είς τήν 
Άνωτάτην Βιομηχανικήν Σχολήν Πειραιώς έπί 7.310 
φοιτητών έψήφισαν 1.337 φοιτηταί.

Είς τό άρθρον 21 τού Σχεδίου ορίζεται ότι τά όργανα τού 
Συλλόγου είναι ή συνέλ.ευσις καί ή Διοικούσα Επιτροπή.

Είς τό άρθ. 22 καθορίζεται ή άρμοδιότης τών οργάνων 
καί τά τής συγκλήσεως τής Συνελεύσεως.

Τό άρθρ. 23 άναφέρεται είς τήν άπαιτουμένην άπαρτίαν 
τής Συνελ.εύσεως, τά δέ άρθρ. 24-27 είς διαδικαστικά θέ
ματα τής διεξαγωγής τών έργασιών τής Συνελ.εύσεως.

Τά άρθρα 28 έπ. διαλ.αμβάνουν περί τών αρχαιρεσιών 
είς τούς φοιτητικούς συλλόγους καί έν άρ. 30 ορίζεται 
ότι, αί έκλ.ογαί διεξάγονται παρουσία Πρωτοδίκου, τό 
έκλ.ογικόν σύστημα είναι τό τής άπλ.ής άναλογικής καί 
ότι αί έκλ.ογαί διενεργούνται κατ’ έτη καί ούχί κατά Σχολάς.

Έν άρ. 33 ορίζεται ότε ή μή άσκησις τού έκλ.ογικού

"Ap-Spov 5.
Σκοπός τοΰ Ταμείου είναι ή ή-λική καί ϊλ.ική είς είδος ή 

είς χρήμα ένίσχυσις τών φοιτητών τοΰ Π ανεπισττ ίου Ά-λη
νών, διά τήν κάλ.υψιν εκτάκτων άναγκών αϊτών υ.τινες δέν 
δύνανται κατά τήν κρίσιν τής Επιτροπής το" · ου 7 τού 
παρόντος νά αντιμετωπιστούν άλλως, ώς :

α) Ή άρωγή φοιτητών, πασχόντων έκ σοΟ πα-άή-σεων. 
ώς καί τών ευρισκομένων είς Νοσοκομεία ή είς τό στάδιο'· 
τής άναρρώσεως. διά τής παροχής ειδικής οιαίτης εις είδες 
ή καταίολ.ής είς αϊτούς χρηματικού βοηθήματος.

β) Ή χορήγησις, οίασδήποτε μορφής περι&ά/.ψεως, πέρα/ 
τής υπό τής κείμενης νομο-Sεσίας προδλ.επομένης.

γ) Ή είς εξαιρετικός περιπτώσεις παροχή, έν ολ.ω ή έν 
μέρει, έξόδων ιατροφαρμακευτικής περι-λά/,ψεως είς τό έξω- 
τερικόν, είς φοιτητάς πάσχοντας έκ σοδαρωτάτου νοσήματος, 
ή πλήρης διάγνωσις ή ή -λεραπεία τού όποιου δέν δύναται νά 
γίνη έν Έ/Λάδι. κατόπιν γνωματεύσεως περί τούτου ειδικού 
Κα-ληγητού τού Π ανεπτστημίου Λ-ληνών.

ο) "Η παροχή οικονομικού βοη-λήματος, έφ’ άπαξ ή περιο
δικούς έπί ώρισμένον χρόνον, είς απόρους, ιδία έξ έπαρχιών 
ή καί έκ τής άλλοδαπής προερχομένους. φοιτητάς.

ε) "II παροχή οικονομικού έπιδόματος είς περιπτώσεις έκ» 
τάκτων ά/αγκών φοιτητών προερχομένων είς δυσχερή οΐκονο-


