
’Επί 'τού σχεδίου Νόμου «περί Οικονομικού Συμβουλίου
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί άλλων τινών διατάξεων»

Πρός την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Λιά τοϋ παρόντος νομοσχεδίου επιδιώκεται ή άπλού- 
στευσις των διαδικασιών εις θέματα οικονομικής διαχειρί- 
σεως, άλλα καί διοικητικής όργανώσεως τών Α.Ε.Ι. καί 
ή ρϋΟαισις επειγόντων θεμάτων διοικητικής ούσεώς.

Είδικώτερον διά τοϋ άρθρου 1 διευρύνεται ό άριθμός 
τών κολών τοϋ Οικονομικού Συμβουλίου, διά συμμετοχής 
ειδικών Γεν νικών 'Υπαλλήλων, ώστε να εξασφαλίζεται ή 
όοθή καί ά τικειμενική κρίσις έπί θεμάτων κτιριακών έρ
γων καί προμηθειών, υπό ενιαίου συλλογικού οργάνου. Ή 
ούθμισις αύτη γίνεται κατόπιν εΐσηγήσεως τοϋ Πανεπι- 
στημίου ’Αθηνών, διότι τό καταργούμενον διά τοΰ άρθρου 
2 τοϋ νομοσχεδίου Τεχνικόν Συμβούλιον τοϋ αύτοϋ Α.Ε.Ι., 
άντΓμετωπίζει θέμα κανονικής λειτουργίας, λόγω συνεχούς 
αδυναμίας προσελεύσεως εις τάς συνεδρίας τών μέχρι τούδε 
προβλεπομένων μελών του. Διά τής νέας όμως συνθέσεως 
τοϋ Οικονομικού Συμβουλίου, εις τό όποιον μεταβιβάζον
ται καί αί αρμοδιότητες τοϋ Τεχνικού Συμβουλίου, έλπί- 
ζομεν ότι θά έπιταχυνθή ή εκτέλεσες τών έργων τής Πανε- 
πιστημιουπόλεως ’Αθηνών καί τών νέων., νοσοκομειακών., 
μονάδων τοϋ αύτοϋ 'Ιδρύματος. Διά τού άρθρου 5 λαμβά- 
νεται ειδική μέριμνα υπέρ τής Άνωτάτης Γεωπονικής Σχο
λής ’Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.), ώστε οσάκις συζητοϋνται εις τό 
Συμβούλιον θέματα έκτελέσεως τεχνικών έργων τής Σχο
λής αυτής, νά μετέχουν τοϋ Συμβουλίου, άντί δύο Καθη
γητών τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ισάριθμοι Καθηγηταί 
τής Α.Γ.Σ.Α. Τούτο άλλως τε προεβλέπετο καί υπό τοϋ 
άρθρου 6 τοΰ Ν. 259/1976. Σημειωτέου ότι, ή ρύθμισις 
αυτή διατηρείται μέχρι τής έκδόσεως τής κοινής άποφά- 
σεως τών 'Υπουργών Συντονισμού, Δημοσίων Έργων καί 
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων (άρθρον 12 τού Ν. 
641/1977). Μετά την έκδοσιν τής έν λόγω άποφάσεως 
ή έκτέλεσις έργων θά γίνεται υπό πενταμελούς Επιτρο
πής τής Α.Γ.Σ.Α. καί θά παύση ή άρμοδιότης τού Πανε
πιστημίου ’Αθηνών, εις τό όποιον ύπήχθησαν καί τά τε
χνικά έργα τής ώς άνω Σχολής (άοθρον 4 τοϋ Ν. 463/ 
1970). , ...·, ....

Διά τοϋ άρθρου 6 προβλέπεται ή μεταβατική εφαρμογή 
τών άνωτέρω διατάξεων.

Διά τοϋ άρθρου 7 τοϋ Νομοσχεδίου παρέχεται έξουσιο- 
δότησις έπεκτάσεως τής άνωτέρω ρυθμίσεως καί έπί τών 
λοιπών Α.Ε.Ι.

Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ νομοσχεδίου επιδιώκεται ή άπλού- 
στευσις διαδικασιών εις τον χώρον τής εσωτερικής υπηρε
σιακής όργανώσεως τών Α.Ε.Ι., διά μεταβιβάσεως άρμο- 
διοτητων τού Πρυτάνεως ή τού Γενικού ή Άναπληρωτοϋ 
Γενικού Γραμματέως, πρός τούς Προϊσταμέ/ους διοικητι
κών οργανικών μονάδων τού οικείου ‘Ιδρύματος.

Διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ νομοσχεδίου διευκολύνεται ή τα
χεία μετακίνησις υπαλλήλων τών Α.Ε.Ι. εις τάς θέσεις 
Προϊσταμένων Γραμματειών τών Σχολών έκάστου Α.Ε.Ι.

Έν Άθήναις τη 17 Αύγούστου 1978 

Οί 'Υπουργοί
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων Οικονομικών

I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
' Δημοσίων Έργων
Ν. ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί τοϋ Οικονομικού Συμβουλίου τοϋ Πανεπιστημίου Ά-S-ε

νώ ν καί άλλων τινών διατάξεων.

‘Αρθρον 1.

Οικονομικόν Συμβούλιον Π ανεπιστημίου ’Αθηνών.

1. Τό ύπό τοϋ άρθρου 222 τοϋ Ν. 5343/1932 «περί ’Ορ
γανισμού τού Π ανεπιστημίου Αθηνών προβλεπόμενον Οικο
νομικόν Συμβούλιον», συγκροτείται έκ τών κάτωθι μελών: 

α) Τού Π ρσέδρου ή ’Αντιπροέδρου τοϋ ’Ελεγκτικού Σ-υνε- 
ϊριου η τίνος τών Επίτιμων Προέδρων ή Αντιπροέδρων αύ
τοϋ. ως ΙΙροεορου. Ουτος ορι,εται μετά τοϋ ά/απληρωτοϋ του 
ύπό τού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β) Τού Γενικού Διευθυντοϋ τού Γενικού Λογιστηρίου τού 
Κράτους, άυαπληρουμενου υπό τοϋ νομίμου ά/απληρωτοϋ του.

γ) Ενός τακτικού ή άχοτίμΟ'υ Καθ-τγητού Έδρας Οικονο
μικών μαδημάτων τής Νομικής~Σ χολτ^ τού Π ανεπιστημίου· 
’Αθηνών.

?) Ενός τακτικού ή όμοτίμου Καθηγητοϋ Έδρας ’Αστικού 
ή ’Εμπορικού Δικαίου τής ώς άνω Σχολής, καί

ε) ενός τακτικού ή όμοτίμου Καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών, έκ τών διατελεσάυτων αλκών τής Συγκλήτου.

Οί έκ τών μελών τοϋ Συμβουλίου Ιξαθηγητα1!, μετά τών 
ά/απληρωτών των, ορίζονται- ύπό- τής Συγκλήτου τού Π ανε- 
πιστημίου Αθηνών. Τόν Π ρόεδ'ρΡννμήΔμετέχΟντα τών συνε
δριάσεων τού Συμβουλίου δι’ οίονδήποτί λόγον, ά/απληροί ό 
αρχαιότερος τών παρόντων Καθηγητών.. *

2; -Οσάκις υπό τού Οικονομικού .Συμβουλίου, συζητοϋνται 
θέματα άφορώντα εις τάς κατά τό άρθρον 2 τοϋ παρόντος 
νόμου περι-ερχομένας εις τό Συμβούλιον τούτο αρμοδιότητας 
τού διά τοϋ αύτοϋ άρθρου καταργουμένου Τεχνικού Συμβου
λίου τού Π ανεπιστητμιου ’Αθηνών, τό Οικονομικόν Συμβού- 
λιον συγκροτείται, πλήν τών άνωτέρω, καί έκ τών κάτωθι 
μελών:

α) Ενός μονίμου τεχνικού υπαλλήλου τής κεντρικής υπη
ρεσίας τοΰ Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμά
των ή τοϋ ’Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, Κλάδου AT έπί 
(δαθμψ. τουλάχιστον 3ω ή ενός Καθηγητοϋ τοΰ ΚΑΤΈ ’Αθη
νών, εϊδικότητος Πολιτικού Μηχανικού ή Άρχιτέκτονος.

β) Ενός μονίμου Τεχνικού υπαλλήλου τού Υπουργείου Δη
μοσίων Έργων έπί βάθμώ τουλάχιστον 3ω.

γ) Ενός μονίμου τεχνικού υπαλλήλου τού Υπουργείου Δη
μοσίων Έργων ή, κατά την κρίσιν τοϋ Υπουργού Εθνικής 
Π αιδοίας καί Θρησκκτκυάτων, άλλου Ύ/πουργείσυ ή Ν.Π. 
Δ.Δ., έπί i-αθμψ τουλάχιστον 3ω.

Οί άνωτέρω ορίζονται μετά τών άναπληρωτών των ύπό τοϋ 
κατά περίπτωσιν αρμοδίου 'Υπουργού.

3) "Απαντα τά μέλη τοΰ Οικονομικού Συμβουλίου διορί
ζονται έπί πενταετεί θητεία, διά πράξεως τού 'Υπουργού 
Εθνικής Π αινείας καί Θρησκευμάτων.

4) Τό Οικονομικόν Συμιβούλιον εϋρίσκεται εν απαρτία, έάν 
παρίστανται τουλάχιστον τέσσαρα (4) έκ τών κατά τήν παρά
γραφον 1 μελών του. 'Οσάκις συζητοϋνται θέματα αφορώ·ντα 
εις τάς καπά τό άρθρον 2 τοΰ παρόντος περιερχομάνας εις τό 
Οικονομικόν Συμβούλιον «αρμοδιότητας, τούτο εύρίσκεται έν' 
απαρτία, εάν παρίστανται καί δύο (2), τούλάχιστον έκ τών 
κατά τήν παράγραφον 2 μελών του.

Αί αποφάσεις λαμβάνονται διά τής απολύτου πλειοψηφίας 
τών παρόντων μελών, έν ίσοψηφιιχ έπικρατούσης τής ψήφου 
τού Προέδρου.

5) Εις τάς συνεδριάσεις μετέχουν άνευ ψήφου ό Γενικός 
Γραμματεύς, ό ’Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς, δ Τεχνι
κός Σύμβουλος — Επιθεωρητής καί ό Διευθυντής Οίκονο-

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ


