
/Ez: τεϋ οχεοίευ Νόμου .,ζερί τής ίαζτεμίας τών ζτυχίων 
Σχολών ςών Κέντρων "Ανωτερας Τεγγικής Έκζαιεεύσεως 
καί καθ ορισμού τών έζαγγελματικώ» εικαιωμάτων τών 
άζοεείτων».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚ6Ε3ΙΣ

Ποόζ Γί/ΐ· Boc/.ijt· το»· Ελλήνων

Διά τ:·3 Σ’.Λ. 652/1970 ϊερύθησαν -τέντε Κέ-τρα Άνω-
τέρας Τεχνικής Έκζαιέεύσεως Κ.Α.Τ.Ε. Ί ανά εν εις Α-
θηνας. Θεσ/νίκην. Πέτρας. .Ααρισα-, xr. Ηράκ/.ειεν.

Τά Κ.Α.Τ.Ε. ζεριλαμβά-,ευν 21 Σχ. καί ήρχισειν ·. ά
λειτου:εγοϋν άζέ τεϋ Φεόρευαρ! ευ 1974 69 Τμήματα εί-
εικοτήτων. .

Διά τών ύζ άριθ. 331 εως καί 537 ί 1973 Π. Αιτ-
ταγμάτων καθωρίσθησαν τά εζαγγέλααττικά εικαιώματα τών 
άζοεείτων τών Σχε/.ών τών Κ.Α.Τ.Ε.. ζλήν όμως ταϋτα 
χαρακτηρίζονται ειά τήν άσάεειαν αύτών. την ελλειψιν 
ζροσαρμεγής ζρές τά 1/ τώ μετασύ ίελτιωύέντα ώρ:λόγ:.τ 
καί άναλυτικά ζρογράμματα ίιεαεκαλίσς και τήν ά:ι.ν~μ:Ίν 
συμβολής τών άζεςείτών’τεύτων" εις — υς "άντιστείχευ; τθ-'— 
αεί; τής ζαράγωγής· εεθέντες ότ: εέν ζρεσειεριζετα: έζα- 
κριέώς τέ εργεν αύτών. ά<αλόγως ζεος τήν στάθμην έκζε.:- 
εεύσεώς του καί κατ' άντιειαστολήν ζρές τον εργεν τών 
ζτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών άο" έ'.ές καί Μέσω Έζαγ- 
γελματικών Σχολών ας ετεεευ.

Καίτε: ζρεϋείσταντο έιατάςεις έρίζευσει: τά έζεγγελμετι- 
κά ίίκαιώματα ζολλών Ηθικοτήτων. ζεριληςθε’.σών καί εις 
τά Κ.Α.Τ.Ε.. ώς Ύζεμηχαν.κών. ΉλεκτεενικώΝαυζη- 
γών. Μαιών, Άε ελεών Νοσοκόμων κλζ.. έν τούτοις εέν κα- 
θωρίσθησαν αντίστοιχα έικαιώματα ειά τούς άζεεείτευς τών 
αυτών είεικοτήτων τών Κ.Α.Τ.Ε., άλλα ώρίσθηταν ειάειρ α 
μέ άζοτέλεσμα νά εημιουργηθή σύγχυσις καί νά ζρικληθεύν 
α: εύλογο: άντιεράσεις τών τζευεαετών.

Έν άρθρω 16 τού ψηεισθέντες Συντάγματος ορίζετε: ρη- 
τώς 0τ: τά έζαγγελματ’.κά εικαιώματα τών άζοεείτων τών 
Έζαγγελματικών Σχολών καθορίζονται ;·.ά νόυ.:υ.

Έζειεή έγεννήθη άμετβελια ώς ζρές τήν ισχύ/. μετά τήν 
ΰήςισιν τεϋ Συντάγματος.τών ζεοϋςιοτσμένων έΞευσιεεετή- 
εεων ζρές καθορισμόν τών £ζαγγελματ:κών εικαιωμάτων ειά 
Π. Διαταγμάτων καί έζε:έή ζέραν τούτου καθίσταται αναγ
καία ή άζεσαεήνισις τών έζαγγελμαζ:κών εικαιωμάτων τών* 
άζοεείτων ώρισμένων είεικετήτων, λειτουργού σώ·/ καί ζρέ 
τής ίερύσεως τών Ιν.Λ.Τ.Ε. καί καθορισμού τε:ούτων άζε- 
εοίτους νέων είεικοτήτων. ζρεήλθεμεν εις κατάρτ:ε:ν τού 
ύζεεαλλομένευ ζρές -θήεισιν σχεείου νόμου. έ:ά τεϋ έζείου;
1. Ορίζεται εν άρθρω 1 αύτεΰ ότ: τά ζτυχία τών Σχολών 
τών Κ.Α.Τ.Ε. είναι ισότιμα ζρές τά ζτυχία Σχοθ.ών άντι- 
ετείχευ είϊικότητος. λειτευεγησασών μέχρι τής ίερύεεως τών 
Κ.Α.Τ.Ε. καί έΞακολευ-3ουτών νά λε:τουργεΰν. Τούτο έζι- 
όάλλετα: εκ τής άνάγκης τής τυζικής έξισώσεως ζτυχίων 
τής αύτής ειεικότητος καί στάθμης τζευέών.

2. Καθορίζεται έν άρθρο 2 οτ: ζτυχιοϋχοι τών Σχολών 
τών Κ.Α.Τ.Ε. έχουν τά αυτά έζαγγελματ:κά εικαιώματα. 
τά έζεία ασκούν ο: ζτυχ:εϋχε: άντ’.ττείχων Σχολών τής ήμε- 
εαζής. λειτουργούεών ζρέ τής ίερύεεως τών Κ.Α.Τ.Ε. 
Τούτο είναι συνεζές ζρές τήν ανάγκην άεκήεεως τών αυτών 
έζαγγελματικών ε:κα:ωμάτων ύζο ζροεώζων, τυχόντων τών 
αύτών εζουεών. Ώεαύτως ζαρέχετα: έςουε:οεόττ,ε·.ς ε:ά τέν 
κα·3ερ:εμέν ειά Π. Λ:αταγμάτων τών 'έζαγ-ρελματ:κών 5:- 
κα:ωμάτων τών άζοφοίτων τών Σχολών άλλων είίικετήτων. 
ώς καί ϊ:ά τήν τροζοζοίηε:ν τών κα-3ορ:ζομένων. ά/αλόγως 
τών έκάετοτε ευν-άηκών τής ζαραγωγής.

3. Δ ά τεϋ άρνρευ 3 ζεοέλεζετα: ή έεαρμορ-ή τών ε:ατα
ξιών τεϋ ζαρέντες καί εις τάς λειζάς Ανωτερας Τεχν.κάς 
Σχολάς; εημεείας καί ίε:ωτ:κάς καί εις τεές άζοοοίτους 
αυτών. εο-3εντες ότι αί Σχολά: αύτα: εεαρμόζουν τά ώρολό- 
ν·α καί άναλυτικά ζρεγρα-αματα τών Κ.Α.Τ.Ε.

4. Έν άρνρω 4 ζεριλαμόάνετα: ή άνα-ρκαία τελική ειά- 
ταεις ε:ά τήν ίεχυν τεϋ Νόμου.

Έν Άυήνα.ς τή 19 Ίανευαρίευ 1976 
Ό Τζουεγές

Έννικής Παιεείας καί Θρηεκευμάτων
Γ. Ρ ΑΛΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τής ιεετιμίας τών ζτυχίων Σχολών τών Κέντρων Ανω- 

τερεις Τεχνικής Έκζαιεεύεεως καί άλλων Τεχνικών Σχο
λών ώς καί κανοριεμεϋ τών έζαγγελματικών ε:κα:ωμάτων 
τών άζοεοίτων.

“Αρϋρον 1.
---------  --------- Ιεεΐΐμία -ζτυχίων. - - — ----------

Τά ζτυχία τών κατά τέ άρ·3ρον 1 τού Ν.Α. 652/1970 Τμη
μάτων τών Σχολών τών Κέντρων Ανωτερας Τεχνικής Εκ- 
ζα-.έεύεεως ,ΚΑΊΈ) είνα: ίεότιμα καί - ίσοεύναμα, ώς ;ά·/.ο-

Xc^c;:v .ο ’
α) Τών Ιαμάτων Τεχνολόγων Πολιτικών. Τεχνολόγων 

Μηχανολόγων καί Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων τών Ανώτε
ρων Σχολών Τεχνολόγων Μηχανικών.ζρές τά ζτυχία τών αντι
στοίχων Τμημάτων τών κατά τέ άρ·3ρον 1 τού Ν.Α. 3971/ 
1959, ώς έτροζοζο:ή·3η καί τυνεζληρώ-ϋη ειά τοϋ άρθρου 3 
τού Ν.Α. 4564/1866, Άνωτέρων Σχολών 'Γζεμηχανικών.

ό) Τών Τμημάτων Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών καί Τεχνολό
γων Ναυζηγών τών αύτών ώ; άνω Άνωτέρων Σχολών Τεχνο
λόγων Μηχανικών ζρές τά ζτυχία τών κατά τάς ειατάςεις 
τού Ν.Α. 4564/1966 Ανωτέρων Σχολών Ηλεκτρονικών καί 
Ναυζηγών άντιετοίχως.

γ) Τών Τμημάτων Άεελεών Νοσοκόμων. Μαιών, Φυσικο- 
•S ερ αζευτών καί Κοινωνικών Λειτουργών τών Άνωτέρων 
Σχολών Παραιατρικών -Έζαγγελμάτων ζρές τά ζτυχία τών 
ΰζέ τήν έζοζτείαν τοϋ Γζουργείου Κοινωνικών Γζηρεσιών 
ίεευθεισών όάσε: τών ειατάσεων τοϋ Ν. 683/1948. Ν. 2593/ 
1953. Ν.Α. 775/1970 καί Ν. 4018/1959 Άνωτέρων Σχο
λών Αεελεών Νοσοκόμων. Μαιών. Φυσικεθεραζευτών καί 
Κοινωνικών Λειτουργών άντιστοίχως.

ε) Τοϋ Τμήματος Στελεχών Τουριστικών Έζιχειρήσεων 
τών Άνωτέρων Σχολών Στελεχών Έζιχειρήσεων ζρές τά 
ζτυχία τής Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Έζαγγελμάτων 
Ρόέου.

Άρθεον 2.
Έζ α γ γελμ ατ ι κ ά ε ι κ α ιώματ α.

1. Πτυχιοϋχο: Τμημάτων τών Σχολών, τών Κ.Α.Τ.Ε.. τών 
έζοίων τά ζτυχία ορίζοντα: κατά τέ άρθρεν 1 τοϋ ζαρόντος 
ισότιμ.α καί ίσοεύναμα ζρές τά ζτυχία άντιστοίχων Σχολών, 
άσκοΰν οια έζαγγελματικά εικαιώματα κέκτηντα: ο! ζτυχιοϋ- 
χο: τών Σχολών τούτων. Εις ας ζεριζτώσεις εις τάς Σχολάς 
τών Κ.Α.Τ.Ε. λειτουργούν ζλείονες κατευθύνσεις τοϋ αυτού 
Τμήματος, τά έζαγγελματικά εικαιώματα τών ζτυχιούχων 
τών κατευθύνσεων καθορίζονται ειά τών έν ζαραγράεω 2 τού 
ζαρόντος άρθρου ζροίλεζεμένων Π. Διαταγμάτων.

Διά Π. Διαταγμάτων, έκέιέεμένων ζροτάσει τών Γ- 
ζευργών Εθνικής Παιεείας καί ΘρηΓ/.ευμάτων. Προεερίας 
Κυβερνήσεως και τοϋ άρμεείου κατά τ ερίζτωσιν Τζευργεύ.
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Γελάς xoct ττυνε.,εια των ανωτέρω αδυναμιών χρινεται
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(b.000.000) δρχ. πρός κάλυψιν "των έκ της έπιδιωκομένης 
τροποποιησεως προκαλουμένων δαπανών.

Έν Άθήναις τη 4 Δεκεμβρίου 1975 
Ο! Υπουργοί

Προεορίας Κυόεονήσεως 
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Δηυοιίων Έι^ων
X. ΣΤΡΑΤΟΣ

Οικονομικών.
ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Ευν. Παιοείας και Θρητκ/των 
' Π. ΖΕΠΟΣ,

ΤΡΟΠOilΟΙΟVMENA1 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΤ.ΜΕΧΛΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «Περί τροποποιησεως καί συμπλη-
ρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης καί Κρήτης 

__κειμένων διατάξεων ώς-και—τών -άφοροΛίών- εις πήν όργά-
νωσιν των Τεχνικών Υπηρεσιών τοϋ Πανεπιστημίου
’Αθηνών».

Ν.Δ. 87^1973 (ΦΕΚ 159Α'/27.7.1973)
“ΑρΟρον 4.

Προσωρινή Διοίκησις.
1. λ) Μ έχεις οϋ πληρρ/θή, παρ’ έκατέρω των υπό τοϋ 

παρόντος ίδρυομένων Πανεπιστημίων, επαρκής αντιπρο
σωπευτικός άριθμός θέσεων τακτικών Καθηγητών και 
καταστή ούτω δυνατή ή συμφώνως τώ Συντάγματι άνά- 
δειξι; των οικείων οργάνων διοικήσεως (’Αρχών), ή διοί
κησες καί οικονομική δςαχείρισις τούτων άσκοϋνται ύπό άντι- 
στοίχων. πενταμελών Επιτροπών, οριζόμενων δι’ άποφά
σεως τοϋ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, έκδιόομένης τή προ- 
τάσει τοϋ Ύπουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
καί· δημοσιευόμενης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως,

β) Δι’ όμοιας άποφάσεως τοϋ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, 
εκδιδομένης τή προτάσει τοϋ ώς άνω Ύπουργοϋ, άντικα- 
θίστανταή τινα ή καί άπαντα τά μέλη τών περί ών ή παροϋ- 
σα παράγραφος ’Επιτροπών.

2. Μέλη τών έν λόγιο ’Επιτροπών ορίζονται μετά τοϋ 
Προέδρου, ’Αντιπροέδρου καί τών οικείων άναπληρωτών, 
πρόσωπα εγνωσμένης επιστημονικής ίκανότητος καί πεί
ρας εις θέματα τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμά
των ή εις θέματα, τεχνικά, διοικήσεως καί όργανώσεως.

3. Κατά τό έν τή παραγράφω 1 τοϋ παρόντος άρθρου 
χρονικόν διάστημα τά Πανεπιστήμια έκπροσωποϋνται έν 
παντί ΰπό τών Προέδρων τών ώς άνω ’Επιτροπών.

■4. Ή έδρα καί τά τών αρμοδιοτήτων ώς καί τοϋ τρόπου 
λειτουργίας τών' έν τώ παρόντι άρθρου ’Επιτροπών καί 
λήψεως αποφάσεων,· ορίζονται διά αποφάσεων τοϋ Ύπουρ
γοϋ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δημοσιευομένων 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

5. Διά κοινών άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων ’ καί τοϋ .κατά περίπτωση/ 
αρμοδίου Ύπουργοϋ. δύναται πρός υποβοήθηση/ τοϋ έργου 
τών έν τώ παρόντιι άρθρω ’Επιτροπών, νά διατάσσηται ή 
παρ’ αΰταΐς, έφ’ ώρίσμένον χρονικόν διάστημα ή καί ’ίσον 
πρός τον χρόνον λειτουργίας αυτών άπόσπασις δημοσίων 
υπαλλήλων ή υπαλλήλων νομικών προσκόπων δημοσίου 
δικαίου, μεθ’ υποχρεωτικής διά τε τούς άποσπωμένους καί 
τήν οίκείαν υπηρεσίαν ισχύος.

6. Διά. κοινών άποφάσεων τών Υπουργών Οικονομικών 
καί ’Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων δημοσιευομέ- 
νων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
τά τών λειτουργικών δαπανών τών ώς άνω Επιτροπών, τά 
τή: άποζηιειώσεως τών μελών καί τών γραμματέων αυτών, τα

τής χορηγέσεως αύτοΐς οδοιπορικών εξόδων καί άποζη- 
μιώσεως έκτος έδρας, ώς καί πασα έν -νένει συναφή: λεπτο
μέρεια ή τοιαύτη άφορώσα εις τήν καταβολήν άποζημιώ 
σεως εις τό παρά ταΐς Έπιτροπαΐς ταύτκις ώπασχολσύμενον 
προσωπικόν, έγγραφομένης προς τοϋτο σχετικής πιστώσεως 
εις τον Προϋπολογισμόν τοϋ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων.

"Αρθρον /.
Εξουσιοδοτήσεις.

1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει 
τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζονται αί πόλεις - έδραι 
καί ό τίτλος τών ύπ’ αυτού ίδρυομένων Π ανεπιστημίω·/, αί 
άποτελοϋσαι ταϋτα Σχολαί, τά Τμήματα καί Παροίρτήματ* 
έκάστης Σχολής καί τά παρ’ έκατέρω Π ανεπιστημίω λει- 
τουργοϋντα Ίνστιτοϋτα καί Κέντρα Ερευνών.

2. Ωσαύτως διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων 
τή προτάσει τοϋ Ύπουργοϋ ‘Εθνικής Παιδείας ’καί Θρη
σκευμάτων καθορίζονται, τηρουμένων καί τών οικείων δια
τάξεων τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 17 τοϋ Συντάγματος, 
τά τοϋ τρόπου συνθέσεως καί λειτουργίας ώς καί τά τών 
άρμοδιοτήτων τών έν άρθρω 2 τοϋ παρόντος οργάνων διοι- 
κήσεως τών ώς άνω Πανεπιστημίων.

—-3i‘Atx Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων τή προ- 
τάσει τών Υπουργών Οικονομικών καί Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων, συνιστώντάι αί πρός λειτουργίαν τών 
Πανεπιστημίων αύτών άναγκαΐαι θέσεις άνωτέρου καί βοη- 
-ύητ.κοί οιοακτικοϋ προσωπικοί ώς καί του πάτης φότεως $■ ο: 
κητικοΰ καί τεχνικοί σοιοΰτου.

4. α) Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων τή
προτάσει τοϋ Ύπουργοϋ Έθ/ίκής Παιδείας καί Θρησκευ 
μάτων, καθορίζονται είτε εύθέως είτε δι’ άναλόγου έπε 
κτάσεως τής ισχύος συναφών διατάξεων τής κειμέντς 
πανεπιστημιακής νομοθεσίας, τά τής όργανώσεως τών ΰπτ. 
ρεσιών τών ύπό τοϋ παρόντος ίδρυομένων Πανεπιστημίω ν 
καί διαρθρώσεως τών έν τή προηγουμένη παραγράφω ■' ■
σεων βοηθητικοϋ διδάκτικοϋ, διοικητικοϋ καί τγ/ . . 

προσωπικού, τά τοϋ πειθαρχικού δικαίου τοϋ ώς άν 
σωττικοϋ ώς καί τοϋ άνωτέρου διδακτικού, τά τής *- 
τήσεως καί τών αρμοδιοτήτων τών οίκείω·- '* ι.
καί Πειθαρχικών Συμβουλίων καί πασα συν./ 
μέρεια.

β) Δι’ όμοιων Προεδρικών Διαταγμάτων καθορίζονται 
ό τρόπος τής πληρώσεως τών θέσεων άνωτέρου διδακτικού 
προσωπικού, δι’ εκλογής τούτου, κατά μέν τήν πρώτην 
εφαρμογήν τοϋ παρόντος ύπό Σώματος, άποτελουμένου του
λάχιστον κατά πλειονοψηφίαν, έκ Καθηγητών Άνωτάτων 
Σχολών ετέρων έν τή έννοια τοϋ άρθρου 17 τοϋ Συντάγμα
τος ’Ανωτάτων "Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, άναλύγως το~ 
είδους τών ύπό πλήρωσιν θέσεων, μετά δ': τήν ,ΐΐν τής 
χρονικής ταύτης περιόδου’, ύπό Συγκλήτου έκ Καθηγητών 
τών ίδρυομένων Πανεπιστημίων.

γ) Διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ προηγουμένου 
έδχφίού," ή περιλαμβάνουσα τήν πρώτην έφαρμογήν τοϋ 
παρόντος χρονική περίοδος λογίζεται ώς λήγουσα ώς πρός 
έκάτερον τών έν αύτώ Πανεπιστημί; .·, άμα τή έ'/άρξει, 
άντιστοίχως. τής λειτουργίας τριών ^) τουλάχιστον 'Ανω
τάτων Σχολών, προκειμένη; Ιορύσεως πλεισνων τής μιας 
τοιούτων, καί τή πληρώσει επτά (7) τούλάχιστον θέσεων 
τακτικών Καθηγητών παρ’ έκάστη λειτουργούση τοιαύτη 

* Σχολή, καθ’*ημερομηνίαν δέ όριζο··ένην δί άποφάσεως τοϋ 
Υπουργικοί Συμβουλίου, έκοιοομε. .,ς τή προτάσει τοΰ 
Ύπουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μετά 
γνώμην τής κατ’ άρθρον 4 τοϋ παρόντος αντιστοίχου Επι
τροπής καί δημοσιέυομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. Δί όμοιας άποφάσεως ορίζεται καί ή χρονο
λογία λήςεως τής θητείας τών ώς άνω Επιτροπών.

5. Τα περί ώνιαί παράγραφοι 1.2.3 καί 4 τοϋ παρόντος 
άρθρου Διατάγματα έκδίδονταί μετά γνώμην, διαρκούς ~ς 
μέν τής έν παραγράφω 1 τοΰ άρθρου 4 περιόδου, τής ύπό 
τούτου προβλεπομένης ’Επιτροπής μςτάαταϋτα δέ τή;Σ,-- 
κλήτου τοϋ αντιστοίχου Πανεπιστημίου. ·
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 114
Π sol τροπ οπ οιήσεως καί συμπληρώσει·)? τοϋ Ν.Δ. 8</1973

((—S31 ίδρύσεω; Π ανεπιστημίων εί; Θράκην καί είρ
Ινοήτην» καί έπεκτάσεως διατάξεών τινων αύτοϋ εις
άπαντα τα Α.Ε.Ι.

Άρθρον 1.
Ή παοάγραφος 3 τοΰ άρθρο·,? 4 τοϋ Ν.Λ. 6//19/3 αντι

καθίσταται ώ; άκολούθωρ :
((3. Κατά το έν τη παραγράφω 1 τοϋ παρόντορ άρθρου 

χεονικόν διάστημα τα Πανεπιστήμια εκπροσωπούνται εν 
—αντί υπό των Προέδρων των ώρ άνω ’Επιτροπών. Τον 
Πρόεδρον απάντα, έλλείποντα ή κωλυόμενον άναπληροΐ ό 
’Αντιπρόεδρο;».

Άρθρον 3.
Αί παράγραφοι 1, 4β καί 4γ τοϋ άρθρου 7 τοΰ Χ.Δ. 8//

!!‘73 αντικαθίστανται ώρ άκολούθωρ:
Ή παράγραφο; 1 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Χ.Δ. 87/1973 αντι

καθίσταται ώρ έρηρ :
«1. Διά Π. Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τοϋ 

Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζονται αί πόλειρ — εδραι 
καί ό τίτλο; "τών διά τόϋ παρόντορ ιδρυόμενων Πανεπιστη
μίων, διά Π. δέ Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει των 
Υπουργών Έθνικήρ Παιδείαρ καί Θρησκευμάτων καί 
Οικονομικών ιδρύονται αί άποτελοϋσαι τά Πανεπιστήμια 
ταϋτα Σχολαί, τά Τμήματα καί Παραρτήματα έκάστηρ 
Σχολή; καί τά παρ’ έκατέρω Πανεπιστήμια) ’Ινστιτούτα 
καί Κέντρα ’Ερευνών. Αί ίδρυόμεναι Σχολαί ώρ καί τά ’Ιν
στιτούτα καί Κέντρα ’Ερευνών, δύνανται νά εδρεύουν είρ 
τόπον διάφορον τοϋ τής έδραρ τοΰ είρ ό ανήκουν Πανεπι
στημίου».

Ή διάταξις τοϋ προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται άνα- 
λόγωρ είρ άπαντα έν· γένει τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 
'Ιδρύματα τηρ Χώραρ.

Ή παράγραφορ 4β τοΰ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 87/1973 άντι- 
καθίσταται ώρ εξής :

«4. β) Όμοίωρ διά Π. Διαταγμάτων, έκδιδομένων τη 
προτάσει τοϋ 'Υπουργού ’Εθνική; Παιδείαρ καί Θρησκευ
μάτων καθορίζεται ό τόπορ τηρ πληρώσεωρ τών εδρών δι’ 
εκλογήρ κατά την πρώτην χρονικήν περίοδον έφαρμογήρ 
τοϋ παρόντορ υπό Σώματος άποτελουμένου έκ τακτικών 
καθηγητών Άνωτάτων Σχολών ετέρου ή έτέρων, έν τη 
έννοια τοϋ άρθρου 16 τοϋ Συντάγματορ, Άνωτάτων ’Εκπαι
δευτικών''Ιδρυμάτων, άναλόγωρ τοϋ περιεχομένου τών ύπό 
πλήριοσιν εδρών. Τοϋ Σώματορ τούτου τών εκλεκτόρων 
καθηγητών μετέχουν, αΰτοδικαίωρ, άπαντερ οί κατά την 
συγκρότησιν αύτοϋ ύπηρετοϋντερ τακτικοί καθηγηταί τηρ 
παρ’ ή ή υπό πλήρωσιν έδρα Σχολή; τοϋ Πανεπιστημίου’ 
Θράκηρ ή Κρήτη;, έφ’ όσον υπάρχουν τοιοϋτοι. Μετά τήν 
λήξιν τήρ χρονικήρ ταύτηρ περιόδου ή εκλογή ένεργεΐται 
ύπό τοϋ Σώματορ τών τακτικών Καθηγητών τήρ παρ’ ή ή 
ύπό πλήρωσιν έδρα Σχολήρ τών διά τοϋ παρόντορ ίδρυομέ- 
νων Πανεπιστημίων».

Αί διατάξεις τών τριών προηγουμένων έδαφίων έφαρμό- 
ζονται άναλόγωρ καί έπί τών λοιπών Άνωτάτων ’Εκπαι
δευτικών 'Ιδρυμάτων, προκειμένου περί ίδρύσεωρ παρ’ 
αύτοϊρ νέων Σχολών.

Ή παράγραφορ 4γ τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. S7/1973 αντι
καθίσταται ώρ έξήρ :

«4. γ) Διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τήρ προηγου- 
μένηρ παραγράφου, ή περιλαμβάνουσα τήν πρώτην έφαρ
μογήν τοϋ παρόντορ χρονική περίοδο; λογίζεται ώρ λήγουσα 
ώρ πρόρ έκάτερον τών διά τοϋ παρόντορ ίδρυομένων Πανεπι
στημίων άμα τή ένάρξει αντιστοιχώ; τήρ λειτουργία? δύο 
(2) τουλάχιστον Άνωτάτων Σχολών προκειμένη? ίδρύ
σεωρ πλειόνων τήρ μια? τοιούτων καί τήν πλήρωσιν πέντε 
(δ) τούλάχιστον έδρών διά τακτικών Καθηγητών παρ’ εκά- 
στη λειτουρνούση τοιαύτη Σχολή, καθ’ ημερομηνίαν δέ

όριζομένην δι’ άποφάσεωρ τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, 
έκδιδομένηρ τή προτάσει τοϋ Υπουργού Έθνικήρ Παιδεία; 
καί Θρησκευμάτων, μετά γνώμην τήρ κατά τήν παράγραφον 
1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ παρόντορ άντιστοίχου Επιτροπής καί 
δημοσιευομένηρ διά τήρ Έφημερίδορ τήρ Κυβερνήσεωρ. 
Δι’ όμοια; άποφάσεωρ ορίζεται καί ή χρονολογία λήξεωρ τήρ 
θητεία; τών ώρ άνω Επιτροπών».

Άρθρον 13.
Διά θέματα μή ρυθμιζόμενα ύπό τοϋ παρόντορ έφαρμό- 

ζονται άναλόγωρ αί περί τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
ίσχύουσαι διατάξει;.

Ν. 118/1975 (ΦΕΚ 172.V/20.8.75)
Άρθρον 8.

'Η παράγραφος I τοϋ άρθρου 10 τοϋ άπό 25/29.1.1929 
«περί όργανώσεωρ διοικητική; οικονομικής καί λογιστικής 
ύπηρεσίαρ τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη?» Διατάγματος 
άντικαθίσταται ώρ άκολούθωρ :

«1. Τά καθήκοντα τοϋ Νομικού Συμβούλου ανατίθενται 
ύπό τοΰ Πρυτάνεως μετ’ άπόφασιν τής Συγκλήτου είρ τα
κτικόν Καθηγητήν τής Σχολής τών Νομικών καί Οικονο
μικών Επιστημών τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έκ 
τών δικαιουμένων νά δικηγορώσι παρ’ Άρείω Π άγω έπί 
μηνιαία άμοιβή ίση προς τό τρίτον τοϋ συνόλου τών έκά- 
στοτε άποδοχών τής κυρίας αύτοϋ θέσεως. 'Η θητεία τοΰ 
Νομικού Συμβούλου είναι τριετής, έπιτρεπομένης τής έπα- 
νανεώσεως κατά τον αυτόν ώρ άνω τρόπον.

Τά καθήκοντα τοϋ Νομικού Συμβούλου τής Άνωτάτης 
Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/νίκης άνατίθενται ύπό τοϋ Πρυ
τάνεως μετ’ άπόφασιν τής Συγκλήτου εις τακτικόν καθη- 
γητήν τής Σχολής ή τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπι
στημίου Θεσ/νίκης έκ τών δικαιουμένων νά δικηγορώσι παρ’ 
Άρείω Π άγω.

Διάταγμα άπό 25/29.1.1929 
Άρθρον 10.

1. Τά καθήκοντα Νομικού Συμβούλου τοϋ Πανεπι
στημίου δύνανται νά άνατεθώσιν εις τινα τών δικηγόρων 
τής Θεσσαλονίκης, τών έχόντων δικαίωμα παραστάσεως 
καί έπί τοϋ Άρείου Πάγου είτε διά μηνιαίας άμοιβής είτε 
δι’ ειδικής άμοιβής, όριζομένης κατά παρεχομένην νομικήν 
συμβουλήν ή ένέργειαν.

2. Ή μηνιαία ή ειδική άμοιβή ορίζονται διά πράξεως τοϋ 
Πρυτανικοϋ Συμβουλίου.

3. 'Ο Νομικός Σύμβουλος γνωμοδοτεϊ έπί τών τιθεμέ- 
νων αύτώ ύπό Κοσμήτορος ζητημάτων καί έρωτημάτων, 
παρίσταται δέ κατόπιν'ειδικής έντολής τοϋ Κοσμήτορος 
ώς πληρεξούσιος δικηγόρος τοϋ Πανεπιστημίου ένώπιον 
παντός δικαστηρίου.

Ν.Δ. 463/1970 
Άρθρον 4.

1. Παρ’ έκάστω τών Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσα
λονίκης καί Πατρών ώς καί παρά τώ Έθνικώ Μετσοβίω 
Πολυτεχνεία) συνιστάται Τεχνική 'Υπηρεσία, καλύπτουσα 
τάρ άνάγκας τοϋ παρ’ ό εδρεύει αϋτη 'Ιδρύματος ώς καί τάς 
άνάγκας έτέρων Άνωτάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων 
ώρ άκολούθωρ :

α) 'Η έκ τοϋ Εθνικού καί Καποδιστριακοϋ,Πανεπιστη
μίου Αθηνών, τής Άνωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών 
καί τής Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς.

β) 'Η τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης, τής Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
καί τοϋ Πανεπιστημιακού Παραρτήματος Ίωαννίνων.

γ) Ή τοϋ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τής Άνω
τάτης Σχολής Οικονομικών καί Εμπορικών Επιστημών, 
τής Άνωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών καί τής Παντείου 
’Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών.

2. Παρ’ έκάστη τών ώς άνω Τεχνικών Υπηρεσιών συνι- 
στώνται τά άκόλουθα γραφεία :
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α) Γραφείον συντάξεως καί ελέγχου μελετών.
β) Γραφείον έκτελέσεως έργων.
γ) Γραφεΐον συντηρήσεο/ς έργων, (έδρεϋον παρ’ έκάστω 

Ίδρύματε).
δ) Γραφείον Διοικητικού.
3. Τδ τακτικόν προσωπικόν έκάστης Τεχνικής 'Υπη

ρεσίας είναι το άκόλουθον κατ’ ειδικότητα: :
α) ’Οκτώ (8) Διπλωματούχοι Μηχανικοί Άνωτάτων 

Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων ομοιων 
της αλλοδαπής. έξ ών ό εις Άρχιτέκνων .Μηχανικός ή Πολι
τικός Μηχανικός, ώς Προϊστάμενος της Υπηρεσίας.

β) Δύο (2) Πτυχιοΰχοι της Σχολής Νομικών ή Οικονο
μικών Επιστημών τών Πανεπιστημίων Αθηνών ή Θεσσα
λονίκης ή ισοτίμων Σχολών της ημεδαπής ή άλλοδαπης.

γ) Δώδεκα (12) Διπλωματούχοι 'Υπομηχανικοί καί 
Σχεδιασταί Μέσων Τεχνικών Σχολών.

δ) Τέσσαρες (4) απόφοιτοι Σχολείων Μέσης Έκπαι- 
δεύσεως.

ε) Δέκα πέντε (15) τεχνΐται συντηρηταί. έπιστάται 
έργων, θερμασταί.

4. Δι’ άπομάσεως τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων καί προς έκτέλεσιν τοϋ διανυομένου Πεντα
ετούς Προγράμματος Δημοσίων ’Επενδύσεων, δύναται νά 
προσλαμβάνηται,- επί—συμβάσει ’Ιδιωτικού Δικαίου— προ
σωπικόν τών ανωτέρω κατηγοριών, εις ολως έςαιρετικάς 
καί έπειγούσης ούσεως περιπτώσεις προς κάλυψιν ηύξημέ- 
νων άναγκών καί μέχρι ποσοστού 25 % κατά κατηγορίαν 
είδικεύσεως. Ή σχετική δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολο
γισμόν Δημοσίων ’Επενδύσεων, οί οΰτω δέ προσλαμβα
νόμενοι απολύονται αύτοδικαίως την 31.12.1972. ·

5. Δι’ άποφάσεως τοϋ αυτού Υπουργού, δύναται ώσαύ- 
τως νά μετατάσσηται τό πάσης κατηγορίας προσωπικόν, 
τών περί ών ό παρών Νόμος Τεχνικών 'Υπηρεσιών ή νά 
άποσπαται τούτο άπό μιας τοιαύτης Τεχνικής Υπηρεσίας 
εις έτέραν, άναλόγως τών έμφανιζομένων άναγκών, τηρού
μενων καί τών κειμένων συναφών διατάξεων.

Π ροοωπικοϋ μέχρι δέκα πέντε (15) κατ ανώτατον ορ·ο· 
’Λρχ'.τεκτόνων. Πολιτικών Μηχανικών. Τοπογράφων, ’Ηλε
κτρολόγων— Μηχανο/όγων καί μέχρις είκοσι (20) Υπο 
μηχανικών, ’Εργοδηγών, Σχεδιαστών και Τεχνιτών άνα
λόγως τών κατ’ ειδικότητας οικείων άναγκών επι συμβάσει 
ιδιωτικού δικαίου ώρισμένου χρόνου, μή υπερβαινοντος τό\ 
ώς άνω άναφερόμενον.

Το προσωπικόν τούτο προσλαμβάνεται προς κάλυψιν 
άποκλειστικώς άναγκών τών ως άνω έργων.^δι’ άποφάσειυ; 
τής Συγκλήτου τοϋ Πανεπιστημίου Άθηνώνϊ μετά σύμφου- 
νον γνώμην τοϋ Τεχνικού Συμβουλίου, επί; άποδοχαϊς όρι- 
ζομέναις έπί τή άποφάσει προσλήψεως εντός άνωτάτωι 
ορίων, καθοριζουένων διά κοινής άποφάσεως τών Υπουρ
γών Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οικονο
μικών. ί

Ή πεόσ/.ηψις γίνεται έκαστοτε διά μόνης τής ώς άνω 
άποφάσεως, μετά προηγουμένην δημοσίευσιν, εις δύο ημε
ρήσιας εφημερίδας τών Αθηνών, προσκλήσεως προς υπο
βολήν υποψηφιοτήτων εντός δέκα (10) ημερών άπο τής 
δημοσιεύσεως καί άνευ έτέρας τίνος διαδικασίας.

Πρός κάλυψιν τών έκ. τής εφαρμογής τής παρούσης παρα
γράφου προκαλουμένων δαπανών, διατίθεται ποσον δρα
χμών μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.(*U(0 ετησιως εκ 
τών χορηγούμενων τώ Π ανεπιστημίω ’Αθηνών ποσών, 
δυνάμει τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν. 597/1968 «περί χρήμα.το- 
δοτήσεως τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών διά την έκτελεσιν 
τών έργων τής Πανεπιστημιουπόλεως» ο/ς τούτο αντικα- 

γσεστάθκ διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 235 1969 «περί συμ- 
πληρώ-ηως τοϋ Α.Ν. 597/1968. «περί χρηματοδοτήσεως 
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών διά τήν έκτέλεσιν τών έργων 
τής Πανεπιστηυιουπόλεως».

μ.
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6. Διά Β. Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τοϋ Υπουρ
γού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, εντός ές μηνών 
απο τής ισχύος τοϋ παρόντος, θέλουσι καθορισθή τά τής 
οργανωσεως καί λειτουργίας τών έν αύτώ Τεχνικών Συμ
βουλίων καί έκάστης Τεχνικής Υπηρεσίας. Διά τοϋ αυτού 
Β.Δ. θέλουσιν επίσης καθορισθή αί οργανικαί θέσεις κατά 
Κατηγορίας, Κλάδους καί βαθμούς καί τά προσόντα, τά 
απαιτούμενα διά τήν κατάληψιν τών έν παραγράφω 3 τοϋ 
παρόντος άρθρου θέσεων. Διά τοϋ αύτοϋ Διατάγματος 
δύναται νά ρυθμίζηται καί πάσα λεπτομέρεια άναγκαία διά 
τήν ένταξιν εις τάς ώς άνω θέσεις τών δυνάμει τοϋ Ν. Δια
τάγματος 169,1969 καί τών εις έκτέλεσιν τών Β.Δ/τών 
τακτοποιουμένων εκτάκτων υπαλλήλων τών Άνωτάτων 
Εκπαιδευτικών ' 1 δρυμάτων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 989
Περί συμπληρώσεως τών διατάξεων τοϋ άρθρου 4 τοϋ 

Ν.Δ. 463/19/0 «περί όργανούσεους τών Τεχνικών 'Υπη
ρεσιών τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

Άρθρον 1. .
1. Εις τό άρθρον 4 τοϋ Ν.Δ. 463/19/Η «περί όργανώ- 

σεως τών Τεχνικών Υπηρεσιών τών Άνωτάτων ’Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων» προστίθεται παράγραφος 4α. έχου- 
σα ώς ακολούθως :

«4α Διαρκούσης τής άνεγέρσεως τής Πανεπιστημιου- 
πόλεως τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών, τής συμπληρώσεως 
καί έπεκτάσεως τών ’Ιατρικών ’Εργαστηρίων «Γουδί», 
ώς καί τής άνε—έοσεως καί έΞοπλισμοϋ τών νέων κτιείων

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τώ? περί Π ανεπι- 
στη.μίων Θράκης καί Κρήτης κειμένων Πατάξεων ώς και 
τών άρθρωσών εις τήν όργάνωσιν τών Τεχνικών Υπηρε
σιών τοΰ Π ανεπισσημίου Αΰηνών.

"Αρνρςν 1.
Εις τό άίρΰρον 4 τού Ν.Δ- 87. 1973 ώς έτροποποιήΰη διά 

τού άρΰρου ] τού Ν.Δ. 11 4 1974 προστίΰεταϊ παράγραρος 
ύπ' άριΰ. 7 έχουσα ώς άκολοΰΰως:

«7. Καΰηγητα: Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ορι
ζόμενοι Πρόεδροι τών έν παραφράσω 1 τού παρόντος άρΰρου 
επιτροπών δύναντα: κατόπιν αϊτήεεώς των και γνώμης τήε 
οικείας Σχολής νά άπαλλασσωντα: δι άπορασεως τοϋ Υπου: 
γοϋ Έΰνικής Π αιδείας καί Θρησκευμάτων έν ολω ή εν με- 
ρει τών διδακτικών και έξεταστικών αυτών υποχρεώσεων ε· 
τή ές ής προέρχονται ούτοι Σχολή. Διά τήν άναπλήρωσι’ν τω- 
έραρμόζονται άναλόγως αί κείμενα·, διατάξεις περί χναΰεσεως 
εντολής διδασκαλίας υποχρεωτικών μα-ύημάτών··.

"Αρύρον ·2. *·'
_ · * _ _

Ή παράγραρος 4ρ τοϋ άρΰρου 7 τού Ν.Δ.ί 87 1973 ώς 
άντικατεστάΰη διά τής παραγράιου 4 τού άρΰρου 3 τού Ν.Δ 
114 1974 άντικαΰίστατα: ώς άκολούΰως:

«4ρ Ομοίως διά Π. Διαταγμάτων έκδιδομένων τή πρ ι
σάσει τού Υπουργού Εΰνικής Π αιδείας και Θρήσκε.μ ατών 
καθορίζεται ό τρόπος τής πληρώσεως τών έδρών δι’ έκλογής 
κατά τήν πρωτην χρονικήν περίοδον έραρμογής τού παρόντος 
υπο Σώματος αποτελούμε·/:. έκ τακτικών ν.αΰηγητώ< Ανω
τάτων Σχολών ετέρου ή ετέρων έν τή έννοια τού άρΰρου Hi

>υ Νοσοκομείου Αθηνών, τοϋ Συντάγματος Ανωτάτων Εκπαιδευτ ικών ’ 1 δ ρυμ ά των.
Λελεμβρίου 1976. έποτρέ- άναλόγως του ττερ:v/yji'/Zj τών υπο πλήρωσ.ν έδρών- Τ ;ύ Σω-
τελουμένων έργων. οντών 2 · ν « > Ον · C J »ων εκλεκτόρων καΰηγττών μετέχουν αυτοδι-
πν έκ τών κειμένων δία ν.αίως cl τακτικοί καίπτγττα: :ί τυγχάνοντες τακτικά μελτ
ροηγουμένα:ς πχρχγράφοις τής ά/τ:ττρ:χτυ έτίτρρτής τής παραγράοου 1 τού άρΰρου -■
r.ryir έκτακτου Ί ε/νικου τc0 τταροντος καί τρ'ερχόμενο: έκ Σχολής ά/τ:σ·ο·.χου τής


