
.ου σχεδίου Νομού ·,< 11ερΐ τροπο—οιήσεω; καί συμπλη- 
ρωσί,ω; .too “ρ1. 11 ανεπ'.στημίων Θ;άκη; καί Κρήτης 
κείμενων Οιχτάςεων ω; καί τον άφορωσών εϊ; τήν όργά- 
ι<.·>π'.Ί τών I i/y./A i't Ί πηρεσιών τον Πανεπιστημίου 
Αθηνών». .

Πji>; >i,>■ Pm'/.i/i· τοιι· Ελλήνων.

Λιά των άρθρων 1 - 3 τον σχεδίου ρυθμίζονται, ορισμένα 
θέματα τά οποία άνέκυψαν έκ τής εμπειρίας τής κτηθείση; 
εκ μέχρι τουόε λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θράκης, 
ν.α δέ τοΰ άρθρου 4 τακτοποιείται το θέμα των νομικών 
Συμβούλων τοΰ 11 ανεπιστημίου Θεσσαλονίκης- καί τής 
\νωτατ η; I ’ιομη/ανικής Σχολή; Θεσσαλονίκης,.

■" ·- V ■

Συγκεκρ'.μένω; διά τοΰ άρθρου 1 θεσπίζεται ότι κάθη- 
,αι των Άνωτάτων Εκπαιδευτικών ’ Ιδρύματος ν όρι- 
ενοι Πρόεδροι των Επιτροπών Προσωρινής Λιοίκή- 

... καί Οικονομικής Λ'.αχειρίσεως τοΰ Παν/μίου,.Θράκης 
/.. οΰ Παν μίου Κρήτης δύνανται νά απαλλαγούν έν όλω 

/ έν μέρει διδακτικών καί έξεταστικών αυτών υποχρεώ
σεων έν τή έξ ής προέρχονται οΰτοι Σχολή.''Ω: γνωστόν, 
Η αρομοία διάταξι:- ΐσχύετ ήδη όιά-τοΰς41 ρυ-τάνεις τών Άνω·? 
τάτων Εκπαιδευτικών 'ιδρυμάτων. Συνεπώς επιβάλλεται 
νά θεσπισθή ανάλογο; διάταςις καί διά τους Προέδρους 
τών ’Επιτροπών Προσωρινής Λιοικήσεως καί Οικονομικής 
Λ-.αχειρίσεως των νέων Παν/μίων ρί όποιοι έχουν να άντ.ι- 
αετωπίσουν πλεΐστα δυσχερή προβλήματα σχεφικά πρός 
-,-ν ές αρχής όργανωσιν καί λειτουργίαν τών άντιστοίχων 
.ίων -Παν/μίων τών όποιων μάλιστα αί έδραι κεΐνται εκα
τοντάδας χι/.'ομέτρων μακράν τής .έδρας τών ες ων προέρ
χονται ούτλ. Σχολών. ", : . ...

Λιά του άρθρου 2 θεσπίζεται ότι. εις τά σώματα τών εκλε
κτόρων καθηγητών, τά. όποια θά διενεργήσουν τάς έκλογάς 
τών καθηγητών τών δύο Π αν μίων συμμετέχουν αυτοδι
καίως καί τά τακτικά, μέλη τής Επιτροπής Προσωρινής 
Λιοικήσεως καί Οικονομικής Λιαχειρίσεως τοΰ αντίστοιχου 
Παν/μίου.- τά όποια είναι τακτικοί ΚαΟηγηταί Άνιοτατης 
Σχολής άντιστοίχου πρός τήν Σχολήν εις ήν ανήκει, ή υπό 
πλήρωσινέ έδρα. 'ίίς· γνωστόν; αί Έπιτροπαι Προσωρινής 
Λιοικήσεως καί’ Οικονομικής- Λιαχειρ ίσεως έχουν επιφορ-.r 
τισθή υπό τής^Πολιτείας μέ τήν βαρεία·/ ευθύνην τής εκ τοΰ 
μηδένός όργανώσέως καί λειτουργίας των δύο .νέων Παν/ 
μίων. Συνεπώς, τά μέλη τών Επιτροπήν τούτων είναι 
καλύτερόν παντός ετέρου εις Θέσιν νά γνωρίζουν τας ειδι
κά; συνθήκα; τοΰ αντιστοίχου 'Ιδρύματος μί όποιοι είναι 
απαραίτητον νά ληφθοΰν ύπ’ ΰψιν κατά τήν πρωτην πλή- 
εωσιν τών εδρών αύτοΰ. Λιά τον. λόγον τοΰτον διά τής προ- 
τε-.νομένης διατάξει»; καθορίζεται ότι τά τακτιη.ά μέλη τών 
:·, λόγω ’Επιτροπών μετέχουν αυτοδικαίως τηΰ σώματος 
τών εκλεκτόρων καθηγητών εφ’ όσον βεβαίως τυγχάνουν 
καθηγηταί Άνο/τάτη; Σχολής αντιστοίχου προς τήν- Σχο-ν 
λήν εις τήν όποια·/ ανήκει ή.ύπό πλήρωσιν έδρα. · ...

Λιά τοΰ άρθρου 3 αντικαθίσταται τό άρθρον 13 τοΰ ΧΥΛ. 
114 1974 έπί τώ τέλει όπο/ς διά τό Πχν/μιον Κρήτης καί 
διά θέματα μή χ ν τι μ ετ ω π . σθ έ ν τ χ είσέτι νομοθετικό/; έφχρ- 
μόζονται αναλόγιο; αί 'περί Π αν·'μίου -’Αθηνών έκήστοτε 
ισχύουσαι διατάξεις.

Λιά τοΰ άρθρου 4 αντικαθίσταται τό άρθρον 8 τοΰ Λ. 
118 Η*73 (ΦΕΚ 172 20.S. 15*73) έπί τω· τέλει όπως ‘οί 
νομικοί Σύμβουλοι; τοΰ Π αν "μίου Θεσσαλονίκης καί τής 
Άνιοτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης προσλαμ- 
βάνωντχι. ερώτων δυνααένων νά δτκηγορώσι καί παρ’ Έρέ- 
ταις δοθέντος ότι οί πλεΐστοι καθηγηταί τής Θεσσαλονίκης · 
δέν δικηγοροίσι παρ’ Άρείω Πάνω, ν

Λιά-τών διατάξεων τών άρθρων . 3 καί 4 τοΰ Χ.Λ. ’463 
Γ.*70 «περί οργανώσειος τών Τεχνικό/·/ Υπηρεσιών τών
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Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» συνεστήθησαν Τε
χνικά Συμβούλια παρ’ εκάστιρ τών Παν μίων Αθηνών. 
Θεσ νίκης καί I Ιατρών, ώς καί παρά τώ Ε".Μ. Πολυτε
χνείο/ διά τήν έκτέλεσιν κτιριακών έργων καί διενέργειαν 
ποομηθειών διά τάς άνάγκας τών Άνωτάτων Εκπαιδευ
τικών Ιδρυμάτων, ιός είδικώτερον εις τό ανωτέρω Χ.Λ. 
όείζεται. ,,Ουχ ήτσοχ όμως κατά τήν έφαρμογήν τών εν λόγω 
διατάξεων ένερανίσθησαν ώρισμένχι δυσχέρεια*, καί άδυ- 
ναμίαι όσο·/ αφορά-εί; τήν λειτουργίαν τοΰ Τεχνικοΰ Συμ
βουλίου τοΰ Παν/μίου Αθηνών, καθ’ όσον εις τό Ίδρυμα 
τοΰτο δέν παρέχεται ή. εύχέρεια συμπληρώσεως τοΰ παρ’ 
αύτώ λειτουργοΰντος Τεχνικού Συμβουλίου διά Τεχνικοΰ 
καθηγητικού προσωπικού δοθέντος ότι δέν. λειτουργεί πάρ’ 
αύτώ Άνωτάτη Τεχνική Σχολή. Ή αδυναμία αυτή αίρεται 
διά τοΰ άρθρου 5 τοΰ συνυποβαλλομένου νομοσχεδίου, όρι- 
ζοντος οτι εις τό Τΐήντκόν Συμβούλιου τοΰ Παν/μίου Αθη
νών μετέχουν καί δύο (2) καθηγηταί τοΰ Ε.Μί Πολυτε
χνείου. Λιά τοΰ αύτοΰ άρθρου προβλέπεται ή διά Π.Λ/των 
σύστασις ή τροΤ.οποίησις ιός προς τήν σύνθεσιν ή.τάς άρμο- 
όιότητας αύτών τών ήδη υφισταμένων Τεχνικών Συμβου
λίων εις άπαντα τά· Ανώτατα ’ Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Λιά τοΰ άρθρου 6 άντικχθίστχται τό άρθρον 1 τοΰ Χ.Λ. 
989/19/1 «περί συμπληρώσει./; τών διατάξεων τοΰ Χ.Λ. 
463/19/0» «περί όργανώσέως τών Τεχνικών 'Υπηρεσιών 
τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» έπί τώ τέλει 
τής κατά τό δυνατόν λυσιτελεστέρας άντιμ,ετωπίσεως τών 
αναγκών τής Τεχνικής '.Υπηρεσίας τοΰ Πάν/μίου ’Αθηνών 
ή όποια καλύπτει καί τάς άνάγκας μελετών, κατασκευών 
καί συντηρήσεως κτϊ,ρίων τής Άνωτάτης Γεωπονικής Σχο
λής Αθηνών καί.’τής Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής 
Πειραιώς.

Είδικώτερον ή άνωτέρω άντικατάστασις κρίνεται αναγκαία 
δοθέντος ότι ή υπό τοΰ άνωτέρω Χ.Λ. 989/1971 γενομένη 
κατ’ αρχήν στελέχωσις τής Τεχνικής 'Υπηρεσίας (οκτώ (8) 
διπλωματοΰχοι μηχανικοί, δύο (2) πτυχιοϋχοι νομικής ή 
οικονομικών επιστημών, δώδΓκα (12) υπομηχανικοί καί 
σχ’εδιχσταί, γ.έσσαρε; (4) απόφοιτοι Μέσης ’Εκπ/σεως καί 
δέκα πέντε (15) τεχνϊταί ώρίσθη εις τά κατώτατα όρια, 
προκειμένου αυτή άντιμετωπιζη τάς στοιχειώδεις άνάγκας 
μέσου μεγέθους' 'Άνωτάτου ’Εκπαιδευτικού Ίδρύμττο; 
καί παρά τό γεγονός τής δυνατότητος άριθυςτ.α/τη 
σεως ταότης κατά 23 υ„ διά προσλήψεως έκ·.*:*. πρ*.- 
σωπικοΰ. είναι κατ’ ουσίαν συμβολική.

Οΰτω καί ' πρός κάλυψιν άποκλειστικώς τών .αναγκών 
τής άνεγέρσεο/ς τής νέας πανεπιστη'μιουπόλεω; ’Αθηνών, 
ώς καί τής νέας νοσηλευτικής μονάδος ’.Αρεταιείου Αίγι- 
νητείου'. διά τοΰ τροποποιουμένου Χ.Λ. 989/1971 έδόθη 
εΐ; τό Πχν/μιον ή δυνατότης προσλήψεως, πέραν τοΰ άνω- 
τέριό προσωπικού καί προσθέτου εκτάκτου Τεχνικοΰ προ- 
σο/πικοΰ μέχρι δέκα πέντε (15) διπλωματούχων μηχανι
κών καί είκοσι (20); υπομηχανικών, εργοδηγών σχεδια
στών καί τεχνικών άναλόγως τών κατ’ ειδικότητα σχετικών 
άναγκών. ’Από πλευράς δέ οικονομικής καλύψεω; παρέ
χεται ύπό τοΰ αύτοΰ ώς άνω Χ.Λ. καί μέχρι τής 31.1 — 197': 
διά τήν μισθοδοσίαν τοΰ ’Ανωτέρω πρόσωπικοΰ τό ποσό, 
κατ’ άνώτατον όριο·/ τών τριών εκατομμυρίων (3.0 *0 
δρχ. τό όποιον διατίθεται έκ τών ετησίων χορηγούμε·*;., 
εις τό Παν/μιρν ποσών (δάνειον). '

Παρά, ταΰτα· τό προσωπικόν τοΰτο, μετά τοΰ παρχλλή- 
λως υφισταμένου τοιούτου τής Τεχνικής 'Υπηρεσίας δέν 
δύνανται, κατ’.'ούδέ'/x τρόπον νά άνταπεξέλθη εις τάς τερά
στια; καί πολλαπλά; άνάγκας τής άνεγέρ σεως Τής πάνεπι- 
στημιουπόλεως, τήφ σ*υμπληρώσεως τών ’Ιατρικών Έργα- 
στηρίων εις Γουδί καί τής κατασκευής τής νέας νοσηλευ
τικής μονάδος Αρεταιείου '- Αίγινητείου. . '


