
ΕίΣΠΓΙΙΤίΚΙΙ ΕΚΘΕΣΗ

Ι'ιά το σχέδιο νόιιου νιά τή δουτή καί τή λειτουργία των
λ.ε!ι.

ΙΙοοζ τι/ Βον/.η ιών 'Ελλήνων

\. Είναι γνωστό ο τι ή αυξανόμενη εξάρτηση μιας κοι- 
ωνίας άπό την επιστήμη καί την τεχνολογία κάνει τήν 
Ιαιδεία γενικά και την ’Ανώτατη Παιδεία ειδικότερα 
αστκό ρυθμιστικό —αράγοντα τής προόδου της. Γι’ αυτό 
Μακροχρόνια πολιτική γιά τήν Ανώτατη Παιδεία καθο- 

ίζεται σέ μεγάλο ποσοστό άπό τον δημοκρατικό προγραμ
ματισμό καί τους μεγάλους στόχους τοϋ έθνους γιά τό 
.έλλον. Στο άμεσο μέλλον οί οικονομικοί καί κοινωνικοί 
τόχοι μας είναι καθορισμένοι. Θά πρέπει νά άναπτύξουμε 
ιά βιομηχανική υποδομή βασισμένη στήν όργ ανουμένη 
ιερεύνηση κι αξιοποίηση των διαθέσιμων πρώτων υλών 
αί τοϋ εργατικού καί έπιστημονικοϋ δυναμικού αλλά καί 
ής εξελισσόμενης επιστημονικής γνώσης. Θά πρέπει να 
ναπροσαρμόσουμε καί να βελτιώσουμε τή γεωργική μας 
αραγωγή. Θά χρειασθεϊ ακόμα νά αναπτύξουμε έρευνα 
,ά μιά ενεργειακή αύτοδυναμία. Ταυτόχρονα θά πρέπει 
ε κατάλληλη τεχνολογική ανάπτυξη καί κοινωνική πολι
κή νά προστατεύσουμε τήν ατμόσφαιρα, τις θάλασσες 
αί τά ποτάμια μας άπό τή μόλυνση καί νά άναπλάσουμε 
ούς χώρους διαβίωσης, δουλειάς κι αναψυχής τοϋ λαού 
ας γιά νά άνεβάσουμε τήν ποιότητα τής ζωής του. Στον 
>μέχ των ανθρωπιστικών επιστημών θά πρέπει νά οΐκο- 
ηαησουμε μιά παιδεία πού νά άξιοποιεΐ τήν έρευνα καί 
•ν έπιστήμη στή δημιουργία ελεύθερων άνθρώπων, ικανών 
,μιουργών καί παραγωγών κι υπεύθυνων πολιτών, γιατί 
χτ’ έξοχή οί επιστήμες αύτές καθορίζουν τήν ποιότητα 
/ϋ πολίτη καί ό πολίτης καθορίζει τήν ποιότητα τής 
ολιτείας. . ή..
Τό σημερινό σύστημα δομής καί λειτουργίας τών .Α.Ε.Ι. 

ης χώρας μας δεν επιτρέπει νά άνταποκριθοΰν στους πιο 
άνω εθνικούς στόχους. Τό σύστημα αυτό έχει τά ακόλουθά 
ασικά χαρακτηριστικά : _ ... ξ. ’ ξ’“- '

1. Ή ’Ανώτατη Παιδεία είναι βασισμένη σέ μιά ίεράρ- 
α εξάρτησης καί υποταγής πού κάτω άπό τις σημερινές 
υνθήκες , καί άνάγκες άναιρεϊ στήν όποιαδήποτε σωστή
ευματική καί γνωστική διαδικασία.
2. Κύριος εκφραστής τής ιδεολογίας αυτής στή εποχή 
ις υπήρξε ό θεσμός τής καθηγητικής έδρας μέ τήν απόλυτη 
ουσία του στον καθορισμό τοϋ διδακτικού περιεχομένου 
ί χωρίς κανένα μηχανισμό άκαδημαϊκοΰ ελέγχου.'!
3. Ευνέπεια τοϋ Οεσμοϋ αύτοΰ είναι ό .παθητικός ρόλος 
ύ φοιτητή ώς τό ιδεώδες τής σπουδαστικής συμπεριφοράς.
). “Ετσι ό θεσμός τής έδρας οδήγησε στό μονοπώλιό 

ς επιστημονικής αύθεντίας. . .
5. Το πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται στον στατικό
ρακτήρα τοϋ περιεχομένου τής έδρας μέ άποτέλεσμα τή 
σκαμψία τοϋ προγράμματος διδασκαλίας στήν, παρακο- 
ύθηση τής εξέλιξης τής’ γνώσης. Ά ·· }«**· ·εί'5 ε ·
6. Τέλεια έλλειψη μεταπτυχιακών σπουδών καί άντίστοι-
ς προώθησης τοϋ ορίζοντα τής γνώσης. "Ετσι ή μάθηση 
ά Πανεπιστήμια στηρίζεται σχεδόν έξ ολοκλήρου σέ 
αγωγή έτοιμης γνώσης. ../.·· ■ j-.t :· ; ·τ ·>. "· ,ν.';,'-.
II. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. επανειλημμένα έχει εξηγήσει στον 
λληνικό Λαό, ότι ό τρόπος πού λειτουργούν σήμερα τά 
Ε.Ι. δεν άνταποκρίνεται στις άνάγκες τών καιρών μας. 
- στό πνεύμα τοϋ Ελληνικού Συντάγματος. Τρεις είναι 
θεμελιακές επιταγές πού περιλαμβάνει γιά τήν ’Ανώτατη 
-ΐδεία το άρθρο 16 τοϋ Συντάγματος ξ’.'.,Έ
Θεμελιακή επιταγή πρώτη : 'Η έρευνα καί ή διδασκαλία 
αι έλεύθερες. ' · * "'· ! · A ·
Η πραγματικότητα όμως διαψεύδει τή συνταγματική 

τή διάταξη. ’Ελευθερία έχουν σήμερα μόνο οί Καθηγητές, 
λοι οί άλλοι πού μετέχουν στή διδακτική καί ερευνητική 
όικασία τελούν σέ σχέση έξάρτητης. ' ·' ■

(θεμελιακή ε.-ιτανή δεύτερη : *Η Παιδεία αποτελεί απο
στολή τοϋ Κράτους.

Στις Δημοκρατίες τήν άποστολή τοϋ Κράτους δέν τήν 
καθορίζει ή ομάδα τών διδασκόντων τών Α.Ε.Ι., άλλά ή 
λαϊκή κυριαρχία. Μέ το δίκαιο πού ισχύει ώς σήμερα καί 
κύρια μέ τον τρόπο πού υλοποιήθηκε τό δίκαιο αύτό, ή 
Ανώτατη I Ιαιδεία έχει στόχους, άλληλοσυγκρουόμενους 
καί άσυντόνιστους. πού καθορίζονται συχνά άπό συσχετισμούς 
δυνάμεων στό σώμα τών διδασκόντων.

Θεμελιακή επιταγή τρίτη 
αΰτοδιοικούαενα.

Τά Α.Ε.Ι. ε ιναι τ/.ηρως

Αύτό σημαίνει πρώτον ότι τό Σύνταγμα εξασφαλίζει 
τήν πλήρη αυτοδιοίκηση όλου τοϋ 'Ιδρύματος, καί ό/ι 
ενός μόνο φορέα καί ακόμα λιγότερο ενός τμήματος αύτοϋ 
τοϋ φορέα. Σήμερα τά Α.Ε.Ι. δέν αύτοδιοικοϋνται. άλλά 
διοικοϋνται σχεδόν αποκλειστικά καί μόνο άπό τό σώμα 
τών τακτικών καθηγητών τους. Ή αύτοδιοίκηση άκόμα 
δέν σημαίνει τό δικαίωμα τών Α.Ε.Ι. νά λειτουργούν έξω 
καί άσχετα άπό τούς νόμους τής πολιτείας καί άπό τις 
κοινωνικές καί εθνικές άνάγκες πού άξιολογεϊ καί ιεραρχεί 
μέ τήν ελεύθερη βούληση ό λαός.

III. Ή Κυβέρνηση ύλοποιώντας τό πρόγραμμά της όπως 
διατυπώθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις τοϋ Πρωθυ
πουργού καί πιστή στή διακήρυξή της ότι ή ’Ανώτατη 
Παιδεία χρειάζεται ριζική δομική άναδιάρθρωση καί τολ
μηρή άνανέωση τοϋ περιεχομένου της καταθέτει στή Βουλή 
τών Ελλήνων τό σχέδιο αύτό Νόμου γιά τή δομή καί λει
τουργία τών Α.Ε.Ι. Ή πολιτική ηγεσία τοϋ Έπουργείου 
Παιδείας πιστεύει βαθιά πώς τό πρόβλημα τής ’Ανώτατης 
Παιδείας, όπως άλλωστε καί τής Παιδείας γενικότερα, 
δέν είναι ξέχωρο καί άσχετο, άπό τό περιεχόμενο καί τή 
μορφή τοϋ πολιτικού βίου μιας χώρας. Ή λαϊκή εντολή 
πού δόθηκε στή Κυβέρνηση γιά ριζικό κοινωνικό μετα
σχηματισμό είναι καί εντολή γιά τόν άντίστοιχο μετασχη
ματισμό στή Παιδεία. Αυτή έξ άλλου είναι ή έντολή τής 
λαϊκής κυριαρχίας. Μέ τό νομοσχέδιο αύτό ή Κυβέρνηση 
ουσιαστικά υλοποιεί τήν άπόφαση τοϋ Προέδρου'καί του 
Εκτελεστικού Γραφείου τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. το Γενάρη τοϋ 
1978 πού δεσμευόταν στον Ελληνικό Ααό νά υποστηρίξει 
τις κοινές θέσεις τών φορέων τής Πανεπιστημιακής κοινό
τητας πού διατυπώθηκαν ώς εξής :
- «Τό θεσμικό πλαίσιο γιά τήν ’Ανώτατη Παιδεία θά
πρέπει νά " είναι ανοικτό στις' έξελίξεις στήν προοπτική 
τοϋ" εκδημοκρατισμού. ............... 1 ■ ·

' 1. Θά πρέπει ό Νόμος-Πλαίσιο νά κατοχυρούνει πραγμα-. 
τίκά τήν αυτοδιοίκηση τών Α.Ε.Ι. νά ρυθμίζει τά γενικά 
ζητήματα διάρθρωσής του καί νά έπιτρέπει τή ρύθμιση 
άπ’ τούς πανεπιστημιακούς καί κοινωνικούς φορείς τών 
έπί· μέρους προβλημάτων. - . .·.·. ;·- ·
·· 2. Θά πρέπει ό Νόμος-IIλαίσιο νά προβλέπει τή συγκρό
τηση ’Εθνικού Συμβουλίου’Ανώτατης Παιδείας μέ συμμετοχή 
τών φορέουν τών δασκάλων καί τών φοιτητών καί κοινω
νικών φορέων.'· *'· · γ·.'.;- ι . . · .~;.Γ
- "Θά πρέπει δ 'Νόμος-IIλαίσιο νά κατοχυρώνει : ή
. 3. Τις άκαδημαϊκές ελευθερίες, τήν ελεύθερη διακίνηση 
τών ιδεών, τή δημοτική γλώσσα, τό δημοκρατικό διάλογο, 
τόν ελεύθερο συνδικαλισμό τών δασκάλων καί τών φοιτη
τών καί το .πανεπιστημιακό άσυλο. .. ..

4. Τήν παροχή ίσων ευκαιριών καί δυνατοτήτων γιά 
εκπαίδευση γιά όλο τό λαό. ..
. 5. Τήν κατάργηση τοϋ φεουδαρχικοϋ θεσμού τής "Εδρας 
την αποστεγανοποιηση τών Α.Ε.Ι. καί τήν όογάνωση τών 
Α.Ε.Ι. σέ τομείς (βασική άκαδημαϊκή μονάδα μιας γνω- 
στικής ενότητας). · ' £ .V

: 6. I ήν δημιουργία ενιαίου φορέα όλων τών διδασκόντών 
μέ στόχο τήν έςάλειψη τής παραδοσιακής αναχρονιστικής 
κι αναιτιολόγητης Ιεραρχίας, φορέα πού θά οργανωθεί μέ 
βάση τήν άρχή τής ισότιμης συμμετοχής όλων τών πανε
πιστημιακού'; δασκάλουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.



~ · *ϊ ' »τ»' · * * ‘ ’ ’ 1 ‘ i ' 'i v ’ t ' “» *1: > \ % ; ·' V '-*■"·/. Ιην ισότιμη συμμέτοχη στη ,ωη και Λειτουργία των 
Α.Ε.Ι. διδασκόντων καί διδασκομένων. ■ , ■ ·

8. Χά καθορίζει ότι μέλη των Α.Ε.Ι. είναι διδάσκοντες 
καί διδασκόμενοι μέ οριζόντια δημοκρατική λειτουργία 
στήν πανεπιστημιακή ζωή στήν έρευνα καί τή διδασκαλία 
(κατάργηση τοΰ μονόλογου υπεύθυνη συμμετοχή όλων 
των διδασκόντων στό διδακτικό κι ερευνητικό έργο τοΰ 
τομέα, καί σεμιναριακές μορφές διδασκαλίας κ.λ.π.).

9. Χά κατοχυρώνει τήν ελευθερία διδασκαλίας καί έρευ
νας για όλα τά μέλη των Α.Ε.Ι.

10. Χά εξασφαλίζει σήν επιστημονική συμμετοχή στό
έργο των Α.Ε.Ι. όλων όσων ανήκουν στον ενιαίο φορέα 
των πανεπιστημιακών δασκάλων μέ ίδιας ποιότητας συν
θήκες δουλειάς. ■ . . /
λ · 11. Χά κατοχυρώνει τή συμμετοχή των άλλων φορέων 
των εργαζομένων στα Α.Ε.Ι. στά θέματα πού τους αφορούν».

Το ΙΙΑ.ΣΟ.Κ. στις' 11 Μαίου τοΰ 107S άνταποκρινόμενο 
δημιουργικά στό ρόλο του ώς κόμματος σής ’.Αξιωματικής 
’Αντιπολίτευσης, κατάθεσε στή Ιίουλή ενα ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Χόμου-Ι Ιλαισίου γιά τά Α.Ε.Ι. πού ξεπερνοΰσε 
στις συνθήκες τής εποχής, σήν άτολμία, τήν αναβλητικό
τατα καί τούς περιορισμούς πού έβαζαν οί συγκεκριμένες 
πολιτικές επιλογές , των προηγούμενων κυβερνήσεων,

. Σσήν εισηγητική “Έκθεση τοΰ Σχέδιου Χόμου-ΙΙλαίσιού 
γιά τά Α.Ε.Ι. πού κατάθεσαν σσή Βουλή οί Βουλευτές τοΰ 
Κ.Τ.Ε.- 'Γπουργείου Παιδείας τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ συνέχεια 
καί μέ'συνέπεια σέ όσα υποστήριζε κι υποστηρίζει τό 
ΙΙΑ.ΣΟ.Κ. γιά τήν ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών στήν 
Παιδεία είχαν έπισημανΟεί τά κύρια δομικά προβλήματα 
τής Άνούτατης Παιδείας σέ σχέση βέβαια μέ τα γενικότερα 
δομικά προβλήματα τής ελληνικής κοινωνίας ώς εξής ή

«Αποτελεί πιά «κοινό τόπο» ή διαπίστωση πώς ή εκ
παίδευση στό σύνολό, της καί ειδικότερα ή .’Ανώτατη, βρί
σκεται, βυθισμένη σέ μια- βαθιά καί δυσκολοξεπέραστη 
κρίση, πού εκφράζεται στήν οργάνωση, στή λειτουργία 
καί στο περιεχόμενο των Α.Ε.Ι. καί τής αποστολής τους,' 
χρειάζεται γενναίες αποφάσεις καί διαρθρωτικές αλλαγές 
γιά τήν. αντιμετώπισή της. . .·-

Ή κρίση δεν οφείλεται στά αιτήματα, τά όποια, προ
βάλλουν οί φοιτητές καί το διδακτικό προσωπικό, όπως 
ισχυρίζεται ή Κυβέρνηση. Οί ρίζες της είναι πολύ βαθύ
τερες. Ή σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα τής ξένης 
εξάρτησης, τής άντιδραστικής πολιτικής τής χρχουσχς τά
ξης, των. αδιεξόδων, πού δημιουργεί τό σημερινό σύστημα 
κοινωνικής καί οικονομικής οργάνωσης. . .

’Αντί τό 11 ανεπιστήμιο νά. είναι τόπος παιδείας τοΰ λαοΰ. 
τείνει όλο καί περισσότερο νά παράγει μόνο το προσωπικό 
γιά τή λειτουργία τής οικονομίας καί τής διοίκησης στά 
πλαίσια τής εξάρτησης από τις βιομηχανικές καπιταλι
στικές χώρες. ’Αντί νά παρέχει στο κάθε άτομο τή δυνατό
τητα νά αναπτύξει τήν προσουπικότητά του καί νά άξιοποιήσει * 
τις ίκανότητές του, αναπαράγει τις ανισότητες καί τις 
διακρίσεις της κοινωνίας. ’Αντί νά είναι χώρος ελεύθερης 
διακίνησης τών ιδεών καί έρευνας γιά τις συγκεκριμένες 
ανάγκες τοΰ τόπου, παράγει καί αναπαράγει τήν άρχουσα 
ιδεολογία καί ελέγχει γιά όφελος τής τάξης, πού εξουσιάζει 
τή χώρα, τήν επιστημονική καί τεχνική γνώση.

' 11 κρίση επιτείνεται άπό τήν άναχρονιστικύτητα τών 
νομών, τήν ασυναρτησία τής διοίκησης καί τή στάση τοΰ 
καθηγητικού κατεστημένου. ΊΙ κατοχυρωμένη άπό τό 
Σύνταγμα αυτοδιοίκηση έχει ουσιαστικά καταργηθεϊ. Τά 
όργανα τοΰ πανεπιστημίου δέν είναι σέ θέση νά πάρουν 
ουσιαστικές αποφάσεις γιά νά διευθύνουν αποτελεσματικά 
το ίδρυμα. Οί διαδικασίες λήψεως αποφάσεων δέν είναι 
ορατές. Ειδικά καί προσωπικά συμφέροντα παρεμποδίζουν 
την προσαρμογή τοΰ Οεσμοΰ στις επιταγές τών καιρών 
καί τήν προετοιμασία τών πττχιούχων ν’ αντιμετωπίσουν 
τοσο τά προβλήματα τοΰ τόπου, όσο καί τις ειδικές ανάγκες 
τοΰ επχγνέλιιατόε τουε.

Γιά νά ξεπεραστεΐ οριστικά ή κρίση στά ανώτατα εκ
παιδευτικά ιδρύματα χρειάζονται ευρύτερες άλλαγές σ’ 
ολόκληρη τή κοινωνική δομή. Χρειάζεται ή εφαρμογή 
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μετασχηματισμού.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. όμους πιστεύει, ότι μπορούν νά παρθοΰν 
άπό τώρα κι ολας μέτρα, πού 0ά διορθώσουν μερικά τή 
κατάσταση καί θά δημιουργήσουν -τή δυναμική γιά μιά 
πλατύτερη μεταβολή, γι’ αυτό προτείνει μέ το σημερινό 
Χόμο-Πλαίσιο. λύσεις πού θά είναι τά 'πρώτα βήματα, 
γιά νά χτιστεί τό πανεπιστήμιο πού επιδιώκουμε».
_ Καί συνέχιζε ή εισηγητική έκθεση :

«Ή άπό τά πράγματα δοσμένη σχέση έπιστήμης καί 
κοινωνίας συνεπάγεται τήν όλο καί μεγαλύτερη σημασία 
τόσο σής έπιστήμης γιά κάθε κοινωνική δρασσηριότητα, 
όσο καί αντίστροφα σής κοινωνικής εξέλιξης γιά σήν επι
στημονική διδασκαλία καί έρευνα. Ή πολιτική διάσταση 
ενυπάρχει σέ κάθε επιστημονική δρασσηριότητα καί ειδικά 
σσήν ανώτατη εκπαίδευση (πανεπισσήμιο). Τό πανεπιστή
μιο δέν είναι θεσμός απολιτικός μέ δικούς του νόμους 
οργάνωσης. Είναι θεσμός πολιτικός, πού πρέπει νά οργα
νωθεί δημοκρατικά καί νά ένταχΟεΐ στό κοινωνικό περι
βάλλον, γιά νά συμβάλει στήν επίτευξη μιας δημοκρατικής 
κοινωνίας. Στόχος μάς πρέπει νά είναι ό εκδημοκρατισμός
τοΰ πανεπιστημίου.' ----- · · - - ------ ~— *·' ··'-
' Ό εκδημοκρατισμός τοΰ πανεπισσημίου συνεπάγεται :

- 1. Τήν αυτοδιοίκηση τοΰ πανεπιστημίου. "Οσοι ζοΰν 
καί δευλεύουν σ’ αυτό, πρέπει νά αποφασίζουν γιά τά 
προβλήματά του σέ σύνδεση μέ τό κοινωνικό περιβάλλον, 
αλλά όχι- σέ εξάρτηση άπό σήν κρατική διοίκηση. ν·.

2. Τή συμμετοχή όλων όσων ζοΰν καί δουλεύουν στό 
πανεπιστήμιο σσήν οργάνωση καί ζωή του. Οί αποφάσεις 
γιά τή λειτουργία τοΰ πανεπιστημίου δέν έχουν τεχνοκρατικό 
χαρακσήρα καί δέν προϋποθέτουν αποκλειστικά καί μόνο 
ειδικές γνώσεις. "Εχουν γενικώτερο πολιτικό χαρακτήρα, 
γιατί αφορούν τόσο τήν κοινωνία όσο καί τις χιλιάδες 
μέλη σής πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ή λήψη τους μέ βάση ορατές καί δημοκρατικές διαδικασίες 
άποτελεϊ προϋπόθεση, γιάνά ά/ταποκρίνονται στί: επιθυμίες 
τών ενδιαφερομένων καί νά συνεργάζονται διδακτικό προ
σωπικό καί φοιτητές στήν εφαρμογή τους.

Σήμερα ένα τμήμα τών διδασκόντων, οί καθηγητές, 
παίρνουν όλες τις αποφάσεις χωρίς νά λογοδοτούν στά υπό
λοιπα μέλη σής πανεπισσημιακής κοινότητας. Γιά νά κατα
στούν δυνατά, συμμετοχή καί έλεγχος, κάθε ομάδα πού 
παίρνει μέρος στις διαδικασίες εκπαίδευσης καί έρευνας, 
πρέπει νά έχει τή δυνατότητα νά οργανωθεί, νά επιλέγει 
τούς έκπροσούπους της καί νά συμμετέχει στή διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. Μέ τον τρόπο αυτό θά ελέγχονται 
τόσο οί εκπρόσωποι κάθε ομάδας άπό τά. μέλη της όσο καί 
ή δραστηριότητα σής μιας ομάδας άπό τις υπόλοιπες.

8. Τήν πλατειά συζήτηση πάνω στό πρόγραμμα σπουδών 
καί έρευνας. Ή διδασκαλία καί ή έρευνα δέν πρέπει να 
καθορίζονται όπως σήμερα άπό σή θέληση ενός μόνο δα
σκάλου. Ή έξουσία τοΰ ενός, πού δικαιολογείται μέ τή 
δήθεν αύτοτέλεια τής επιστήμης, συγκαλύπτει σήν εξυπη
ρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων καί σήν αδιαφορία τών 
καθηγητών νά συ/εργαθοΰν στήν επίλυση τών προβλημάτων 
τοΰ κοινωνικού συνόλου. Στά πλαίσια τών οργάνων του 
πανεπισσημίου είναι αναγκαία ή πλατύτερη συζήτηση για 
τά προγράμματα σπουδών, τις επαγγελματικές κατευθύν
σεις, τά προγράμματα έρευνας καί σήν αξιοποίηση των 
άποτελεσμάτων σης. Μόνο ή συζήσηση καί ή κοινή απόφαση 
θά καταστήσει δυνατό νά συνειδητοποιήσουν όλοι οι συμ- 
μετέχοντες τήν ελευθερία καί τούς περιορισμούς πού παρεχει 
καί θέτει τσ κοινωνικό πλαίσιο καί θά νομιμοποιήσει δημο
κρατικά τις αποφάσεις».

’Αλλά καί άμέσως μετά σήν κατάθεση σσή Βουλή του 
Σχεδίου Χόμου-Ι Ιλαισίου. τό ΙΙΑ.ΣΟ.Κ. μέσα άπό ειδικεε 
επιτροπές, κι ομάδες δουλειάς, συνέχισε τή μελέτη του
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κάτω άπό τις νέε; πολιτικές συνθήκες πού είχαν διαμορ
φωθεί στή χώρα και στήν προοπτική ανάληψης άπό μέλους 
του κυβερνητικών ευθυνών.

Βασικότατη και καταλυτική; σημασίας, υπήρξε σ’ όλα 
τά στάδια σύλληψης κι εκπόνησης των θέσεων τοϋ I ΙΛ.ΣΟ.Κ. 
για τά Λ.Ε.Ι.. αλλά και πιο συγκεκριμένα τοϋ Νόμου 
ΙΙλχισίου καί τοϋ παρόντος Σχέδιου Νόμου ή συμβολή τοΰ 
ΙΙρωθυπουροϋ Καθηγητή Λ.Γ. Παπανδρέου, πού διέγραψε 
τι; γενικές αρχές καί τις κατευθύνσεις τους.

νέε; συνθήκες αντίθεσης. Για νά γίνουν κύτταρα δημιουρ
γικής καί συλλογικής δημοκρατικής σύνθεσης καί αποτε
λεσματικής εκπαιδευτικής κι ερευνητικής δουλειάς με ενεργό 
κι ούσιχστική τή συμμετοχή των ΙΙανεπιστημιακών Δα
σκάλων καί των φοιτητών καί όλων τών εργαζομένων στά 
Λ.Κ.Ι. Μ’ αύτό τον τρόπο θα μετατρέπουν τό υστέρημα 
τοϋ ελληνικού λαού πού επενδύεται στήν Παιδεία, σέ 
συγκεκριμένη συμβολή στον αγώνα για στήριξη τής Εθνικής 
Ανεξαρτησίας καί τής Ανάπτυξης τοϋ τοπου μας.

Στήν κατεύθυνση αύτή. στά τέσσερα χρόνια πού μεσο
λάβησαν άπ’ τήν κατάθεση τοϋ Σχεδίου Νόμου-Πλαισίου 
τοϋ ΠΛ.ΣΟ.Κ. γιά τά Λ.Κ.Ι., ό Γιώργος Λιάνης. Ύφυ- 
πουργός ’.Ανώτατης ’Εκπαίδευσης μέ τήν επικουρία τοϋ 
Δημήτρη Ρόκου, Γενικού Γραμματέα τοϋ ΥΠΕΠΘ καί 
άλλων συνεργατών τους συνέβαλαν άποφασιστικά γιά τήν 
τελική μορφή τοϋ κατατιθέμενου Νόμου Σχεδίου.

Ό Υφυπουργός Γιώργος Λιάνης κι ό Γενικός Γραμμα
τέας Δημήτρης Ρόκος πραγματοποίησαν μετά- τις 18 
Όκτώβρη 10SI σειρά συναντήσεων καί συζήτησαν διεξο
δικά τις γενικές αρχές καί τούς στόχους τοϋ Νόμου-Πλαι
σίου μέ εκπροσώπους όλων τών κομμάτων καί τών φορέων 
τής Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Μέ το Σχέδιο Νόμου-Πλαίσιου γιά τή δομή καί τή λει
τουργία τών- Λ. Κ.Ι., ή Κυβέρνηση επιδιώκει τούς παρακάτω 
συγκεκριμένους στόχους, πού μπορούν ν’ αποτελόσουν πεδίο 
συμφωνίας όλων τών δημοκρατικών δυνάμεων τοϋ τόπου : :

1. Νά άνυψωθεΐ, μέ ενιαία κριτήρια σ’ εθνικό επίπεδο
τό επιστημονικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό κύρος τών Λ.Ε.Ι. 
καί νά διασφαλισΟεΐ τό ήθος, ή δημοκρατική συνείδηση 
γιά όλους τούς Πανεπιστημιακούς Δασκάλους, παράλληλα 
μέ τήν αξιοκρατική επιλογή τους, μέ δημοκρατικές, ανοιχτές 
κι ορατές διαδικασίες. ,. ·.- .. ....'γ ,

2. Νά καταργηθοΰν τά αναιτιολόγητα προνόμια καί ν’ 
ανοίξει ό δρόμος γιά κάθε άξιο επιστήμονα μέσα κι !ξο> 
άπ’ ,τά Πανεπιστήμια χωρίς τά μέχρι σήμερα εμπόδια, 
να ^αναπτύξει τις δημιουργικές του Ικανότητες καί νά συμ- 
βάλει στήν αναγέννηση τής ’Ανώτατης Παιδείας μας. ι

3. Νά γίνει τό Πανεπιστήμιο κύτταρο προόδου κι-ου
σιαστικής συμβολής της διδασκαλ.ίας, τής έρευνας καί τής 
τεχνολογίας, στήν προκοπή τής Πατρίδας μας καί στήν 
ολόπλευρη αξιοποίηση τών φυσικών κι άνθρώπινων δυνά
μεων καί δυνατοτήτων της. ■ , - . - -

ό. Νά εκλειψουν τά όξυμένα καί σωρευμένα «εξεταστικά 
προβλήματα» μέσα άπ’ τή ρύθμιση τών εξαμηνιαίων 
Λαθήμάτων, καί τις βαθειές δομικές αλλαγές στά Λ.Κ.Ι.

ο. Ν’ αναπτυχθεί ή ισότιμη συνεργασία..δασκάλων καί 
φοιτητών, θεμέλιο άπελευθέριοσης τών δημιουργικών Ικα
νοτήτων τους, καί ανάληψης ουσιαστικών ευθυνών; άπό 
τούς φοιτητές. ,; · ; ·Γ i

6. Ν’ άξιοποιηθει σ’ εθνικό επίπεδο, όλο τό επιστημο
νικό δυναμικό τής Ελλάδας καί τής διχσπορχς κι όλο .τό 
νφιστάμενο διδακτικό προσωπικό τών Λ.Ε.Ι. μέ άντικειμε- 
ν.κα κριτήρια, καί γνούμονα ,τή βέλτιστη συμβολή τους 
7την εκπαιδευτική κι ερευνητική διαδικασία. - ψ. <_ |'

7. Νά ούσιχστικοποιηθεΐ καί νά περιφρουρηθεϊ ή' συν-
αγματική επιταγή τής πλήρους Αυτοδιοίκησης τών ',Α.Ε.Ι. 
-XI να τεθεί τέρμα στις στρεβλώσεις τής έννοιας τής «αυτο
τέλειας», ώστε νά μήν ταυτίζεται μέ τήν έννοια τής αυτο
νομίας τοϋ Καθηγητικού σώματος. V ' ’ ·’*

S. Νά συγκεκριμενοποιηθεί καί νά υλοποιηθεί ή συνταγ
ματική επιταγή τής έποπτείας τής ’Ανώτατης Παιδείας 
πο το Κράτος σέ άκαδημχικό καί κοινωνικό επίπεδο.
Πιστεύουμε ότι μέ τό Νόμο Πλαίσιο γιά τά Α.Ε.Ι. πού 

αταθέτει γιά συζήτηση στή Βουλή τών Ελλήνων, τό 
Υπουργείο ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δη- 

'.’.ουργοϋνται οί όροι σέ ιδεολογικό, πολιτικό, επιστημονικό 
-XI κοινωνικό επίπεδο, γιά νά πάψουν τά Πανεπιστήμιά 
ιας νά είναι πεδία πολωτικής κι άναιτιολόγητηςπιά στις

Ίο
αύτοϋ

περιεχόμενο τών σχετικών 
είναι τό άκόλουθο :

ά;0;< νομοσχεδίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ'.
Στό κεφάλαιο Λ' ρυθμίζονται τά σχετικά μέ τήν άποστολή 

τών Λ.Ε.Ι. καί το Πανεπιστημιακό 'Ασυλο.
Στο άρθρο 1 εξειδικεύονται οί στόχοι πού εξυπηρετούνται 

μέ τήν οργάνωση καί λειτουργία τής ΆνσΥτατης Παιδείας 
μέσα στά πλαίσια τών επιταγών τοϋ άρθρου 16 τοϋ Συν
τάγματος. Γιά πρώτη φορά καθορίζεται νομοθετικά ότι ή 
άποστολή τών Α.Ε.Ι. δέν είναι μόνο τό στενά νοούμενο 
διδακτικό καί ερευνητικό έργο πού παράγει καί μεταδίδει 
τή γνώση, άλλά καί ή συμβολή στήν άντιμετώπιση τών 
κοινωνικών, πολιτιστικών καί άναπτυξιακών αναγκών τοϋ 
τόπου. "Ολα αυτά θά κατατείνουν στη διαμόρφωση άτόμων 
μέ επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική καί πολιτική 
συνείδηση καί θά εξοπλίσουν τούς διδασκόμενους μέ τά 
άναγκχΐχ γιά τήν επιστημονική καί επαγγελματική τους 
εξέλιξη εφόδια. Παράλληλα τά Α.Ε.Ι. πρέπει νά εξασφα
λίζουν τήν σύνδεσή τους μέ τήν μεγάλη προσπάθεια πού 
ξεκίνησε γιά τήν καθιέρωση τής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
καί τής διαρκούς επιμόρφωσης τοϋ λαού, έτσι ώστε το 
ειδικευμένο προσωπικό τους καί οί γνώσεις πού παράγονται
εκεί να μή στεγανοποιούνται. _ ,.

Μέ τή νέα ρύθμιση τό Πανεπιστήμιο μένει ανοιχτό γιά 
τούς πτυχιούχους πού θέλουν μία επιμόρφωση καί ανοίγει 
γιά όλους όσοι θέλουν νά διευρύνουν τό πεδίο τών γνώσεων 
τους ώς ακροατές φοιτητές. ’Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στή 
χρήση τής τηλεόρασης καί τοϋ ραδιόφωνου ώς μέσων διδα
σκαλίας.

Στό άρθρο 2 εξειδικεύεται νομοθετικά ή ακαδημαϊκή 
ελευθερία πού καθιερώνει τό άρθρο 16 τοϋ Συντάγματος. 
Προβλέπετχι ρητά ή άπχγόρευση διοικητικής επιβολής ή 
αναγνώρισης ορισμένων μόνο έπιστημονικών άπόφεων και 
Ιδεών. Ταυτόχρονα, γίνεται αντικείμενο νομοθετικής ρύ
θμισης, τυποποιείται νομικά καί όριοθετειταί τό πανεπι
στημιακό άσυλο. Τό άσυλο καλύπτει όλους τούς χώρους 
τών Α.Ε.Ι. στούς οποίους απαγορεύεται ·νά έπέμβει.-.ή 
δημόσια δύναμη χωρίς τήν άδεια ή τήν πρόσκληση ειδικού 
τριμελούς όργάνου πού ή σύνθεση καί ή λειτουργία του 
προβλέπεται στό ίδιο άρθρο. ' Η παραβίαση του πανεπι
στημιακού άσύλου συνιστά αδίκημα πού τιμωρείται. με 
φυλάκιση έξη μηνών μετά άπό έγκληση .τών αρμόδιων
Οργάνων τοΰ Α.Ε.Ι. . ..... - .. - . χ ν , .}·
-γ.Γ ιν,τ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.ήξ ν.ν ,-.-ντ.-:
ψ Στό κεφάλαιο ΙΥ καθορίζονται - όπως έπιτάσσει τό άρθρο 
16 παράγρ. 5 τοϋ Συντάγματοςοί γενικές αρχές που διε- 
πουν' τήν "πλήρη αυτοδιοίκηση τών Λ.Ε.Ι. Ταυτόχρονα 
ιδρύονται οί δύο νέοι θεσμοί: Ή ’Εθνική ’Ακαδημία 
Γραμμάτων καί ’Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.) καί τό Εθνικό 
Συμβούλιο ’Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Λ.Π.).

Στό άρθρο 3 καθορίζεται ή έκταση τής εφαρμογής τοϋ 
νόμου μέσα στά πλαίσια τοϋ οποίου το κάθε -Λ.Ε.Ι. θα
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'τήτές. Στα επόμενα ίρθρχ καθορίζονται"?? καθήκοντα καις 
δ ρόλος κάθε κατηγορίας μελών τόδΓ A.E.I.V f -··'ν* ' ' - "ϋ* '

Μέ την τελευταία παράγραφο τοϋ άρθρου 3 τά Λ.Ε.Ι. 
έχουν την δυνατότητά νά άξιοποιήσουν τήν περιουσία τους 
πού γιά πάρα πο/.λ.ά χρόνια παραμένει αδρανής και επειδή 
δένά υπήρχε το σχετικό νομικό τελαίσιο. Είναι δυνατό ή 
ίδρυση ειδικού φορέα 6 όποιος θά άξιο—οιήσει τερός όφελος 
τοϋ κάθε Λ.Ε.Ι. τήν τεεριουσία του κινητή καί άκίνητη.

Στό άρθρο 4 προβλέπεται ή ίδρυση της ’Εθνικής Ακα
δημίας Γραμμάτων καί ’ Επιστημών καί τά σχετικά μέ 
τήν άτεοστολή, τις άρμοδιότητες καί τή λειτουργία της.

άπό κείμενό ~μέ τούς προγραμματικούς στόχους. *0 Πρύ
τανης έπΐκοΰρέίται άτεό' δύο Άντιτερυτάνεις. Τον Άντϊ- 
τερύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού κι ’Ανάπτυξης 
καί τον Άντιτερύτανη ’Ακαδημαϊκών ' Ιποθέσεων καί Προ
σωπικού. * ·

Οί θητείες τών οργάνων τεού ρυθμίζονται στο άρθρο 12 
δίνουν τήν ευκαιρία σέ όλα τά μέλη τοϋΔ.Ε. ΙΙ.νά. συμμετέ
χουν στά όργανα αυτά, αναγνωρίζουν τά συνδικαλιστικά 
όργανα τών άλλων φορέων, ενώ τά ποσοστά απαρτίας καί 
λήψης απόφασης κατοχυρώνουν τή δημοκρατική διαδικασία.
···■··· ;! ·-··' ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'. ·'-·'■

Στο άρθρο 5 προβλέπεται ή σύσταση τοϋ ’Εθνικού Συμ
βουλίου ’Ανώτατης Παιδείας καί τά σχετικά μέ τήν άπο- 
στολή, τις άρμοδιότητες, τή σύσταση καί τή λειτουργία του.
·... . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. .1 ,·. , ξ-4
' Στο κεφάλαιο Γ' άναφέρονταί οί διατάξεις γιά τή διάρ
θρωση τών Α.Ε.Ι. Ώς γενική αρχή πού κύρια εκφράζεται 
στο άρθρο 6 προβάλλεται ή επιστημονική καί λειτουργική 
δόμηση τών έπιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων.

“Ετσι ή Σχδ/.ή αποκτά συντονιστικό ρόλο, τό Τμήμα 
γίνεται ή βασική λειτουργική μονάδα πού καλύπτει τό 
γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης καί ό Τομέας άνα- 
λαμβανει τή διδασκαλία ένος περισσότερο ’ συγκεκριμένου 
πεδίου τοϋ‘γνωστικού αντικειμένου τής επιστήμης αυτής.

—τήν παραγρ. 5 τοϋ άρθρου αύτοϋ- γίνεται αναφορά στην 
άνάγκη ίδρυσης Μεταπτυχιακής Σχολής. ι Τ. ι i

Στο άρθρο 7 ρυθμίζεται ή ένταξη, ή , λειτουργία καί ή 
διεύθυνση τών ’Εργαστηρίων ή Κλινικών ώστε νά αποτε
λούν αναπόσπαστο κομμάτι τής εκ παιδευτικής διαδικασίας.
-CT. : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ'υ : ύ > ίήώΠ
'· ’Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, τό τέταρτο κεφάλαιο τοϋ 
νόμου, όπου . περιγράφονται τά Πανεπιστημιακά όργανα. 
Τό άρθρο 8 άναφέρεται στά όργανα τοϋ Τμήματος, δηλαδή 
τή Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). τό Διοικητικό Συμβούλιο 
(Δ.Σ.) καί τον Πρόεδρο τοϋ Τμήματος.

*Η Γ.Σ. αποτελεί την μονάδα εκείνη όπου ή δημοκρατική 
εκπροσώπηση καί οί επιστημονικές άρμοδιότητες θά συμβά/.- 
λουν στή δημιουργία τοϋ βασικού πυρήνα τής Πανεπιστη
μιακής ζωής. Ιό Δ.Σ. έχει κυρίως χαρακτήρα οργάνου 
που εισηγεΐται στην I ,Σ. ένω ό Πρόεδρος τοϋ Τμήματος 
εκλέγεται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων καί μεριμνά γιά 
τήν εφαρμογή τών αποφάσεων τής Γ.Σ.' καί τοϋ Δ.Σ.

Στο άρθρο 9 προσδιορίζονται τά όργανα τοϋ Τομέα, 
όπου ή Γ.Σ. Τομέα συντονίζει τό έργο τοϋ Τομέα στά πλαί
σια τών αποφάσεων τής Γ.Σ. τοϋ Τμήματος, ενώ ό Διευ
θυντής τοϋ Γομέα μεριμνά γιά τήν εφαρμογή τών αποφά
σεων τής Γ.Σ. τοϋ Τομέα.

Στό άρθρο ΙΟ περιγράφονται τά όργανα τής Σχολής 
δηλαδή ή Γ.Σ., ή Κοσμητεία κι ό Κοσμήτορας. ·

' Η Γ.Σ. Σχολής εξασφαλίζει τήν αναγκαία γιά τήν 
επιστημονική εξέλιξη αλληλεπίδραση τοϋ συνόλου τών συγ
γενών επιστημών, ή Κοσμητεία εισηγεΐται τήν κατανομή 
τών πιστώσεευν καί μεριμνά γιά τήν τοποθέτηση και ύπη- 
ρεσιακή κατάσταση τών μελών τοϋ Ειδικού Διοικητικοΰ- 
Τεχνικοϋ Προσωπικού ένώ ό Κοσμήτορας μεριμνά γιά τήν 
εφαρμογή τών αποφάσεων τής Γ.Σ. Σχολής καί τής Κο
σμητείας.

Τά όργανα τοϋ Α.Ε.Ι. πού ρυθμίζονται στο άρθρο 11 
είναι ή Σύγκλητος, το ΙΙρυτανικό Συμβούλιο καί ό Πρύ
τανης. Ή Σύγκλητος απαρτίζεται άπό εκπροσώπους όλων 
τών εργαζομένων στό Α.Ε.Ι. κι έχει τή γενική έποπτεία 
τής λειτουργίας τοϋ Α.Ε.Ι.. της τήρησης τοϋ νόμου καί 
του εσωτερικού κανονισμού.

Τό ΓΙρυτανικό Συμβούλιο εισηγεΐται κυρίως θέματα 
προϋπολογισμού καί προγράμματα έργων καί τοποθετεί τό 
τό Ε.Δ.Τ.Π. στις ύπηρεσίες τής κεντρικής διοίκησης τοϋ 
Α.Ε.Ι. Ό "Πρύτανης έκλέγεται άπό ειδικό εκλεκτοίτκο 
σώμα καί ή υποψηφιότητα πού υποβάλλει συνοδεύεται

Τό κεοάλαιο Ε' άναφέρεται στο Προσωπικό τών Α.Ε.Ι. 
Τό άρθρο 13 καθορίζει τις βαθμίδες τοϋ Διδακτικοϋ-Έρευ- 
νήτικοϋ Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) (Καθηγητές,Μόνιμοι Κα
θηγητές, Επίκουροι Καθηγητές καί Δόκιμοι Καθηγητές), 
τά κύρια καθήκοντά τους καθώς καί τούς περιορισμούς 
ατούς οποίους ύπόκεινται. · f I.·
' Τό άρθρο 14 περιγράφει γιά πρώτη φορά τά άξιοκρατικά 
κριτήρια' μέ βάση τά όποια θά γίνονται οί εκλογές καί 
προαγωγές στις θέσεις τοϋ Διδακτικοϋ-Έρευνητικοϋ Προ
σωπικού.'}! επιστημονική άξιολόγηση τών προσοντουν τών 
υποψηφίων θά άποτελέσουν τις βασικές εγγυήσεις άποφυγής 
αύθαίρετων επιλογών. · . . τ;

. .. Στό άρθρο 15 καθιερώνεται ό τίτλος τοϋ Πρόσεδρου 
’Ακαδημαϊκού Καθηγητή, ό όποιος άπονέμεται. άπό.τήν 
Ε.Α.Γ.Ε. σέ Καθηγητές μέ διεθνή ή εθνική άναγνώριση 
καί εκτεταμένο διδακτικό κι ερευνητικό έργο μέ διεπι
στημονικό χαρακτήρα. γ-

Στό άρθρο 16 προβλέπονται λεπτομερώς ή εκλογή" καί 
προαγωγή τών μελών τοϋ Διδακτικοϋ-Έρευνητικοϋ Προ
σωπικού.7 Ή διαδικασία προκήρυξης καί προαγωγής, ή 
σύσταση τών εισηγητικών καί έκλεκτορικών επιτροπών καί 
ή άξιολόγηση τής διδακτικής ικανότητας τών ύποψηοίων 
θεσμοποιοϋν' τις άσφαλιστικές εκείνες δικλείδες πού θά 
επιτρέπουν οί μεν διαδικασίες νάναι ορατές κι άδιάβλήτές, 
οί δέ κρίσεις' τοϋ Διδακτικού Προσωπικού νά γίνονται μέ 
αντικειμενικά κριτήρια καί μεταξύ τών ίσων νά επιλέγεται 
ό καλύτερός.

Σημαντική είναι καί ή διάταξη γιά τή στασιμότητα 
γιατί δίνει τή δυνατότητα σέ κάθε μέλος τοϋ Δ.Ε.Π. νά 
βελτιώσει τή θέση του καί συνακόλουθα νά προαχθεΐ.

Το άρθρο 1 / καθιστά δυνατή τή μετάκληση Καθηγητών 
κύρους, ώστε μέ τον τρόπο αυτό νά. έχουν τήν εύκαιρία νά 
διδάξουν στούς φοιτητές όλων τών Α.Ε.Ι. τής χώρας.

. Τό άρθρο 18 καθορίζει τήν ύποχρέωση καί τά δικαιώματα 
τών μελών τοϋ Δ.Ε.Π., όπως τήν ύποχρέωση παροχής 
υπηρεσιών όλες τις εργάσιμες ήμέρες καί τήν ύποχρέωση 
εγκατάστασης καί μόνιμης διαμονής στον τόπο πού έδρευε', 
το Τμήμα. -

Τά μέλη τοϋ Δ.Ε.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια 
γιά νά εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, καί σέ περίπτωση 
πού κληθούν άπό τό Δημόσιο ή τήν. Τοπική Αυτοδιοίκηση 
νά προσφέρουν τις ύπηρεσίες τους, ό Υπουργός Παιδείας 
τούς χορηγεί σχετική άδεια.

Τέλος στό ίδιο άρθρο ρυθμίζονται οί άναγ/ωρίσεις προϋπη
ρεσίας καί πεοβλέπεται τό ΰύοε τών άποδοχών τών αελ.οιν
Δ.Ε.Π.

Στό άρθρο 19 δίνεται ή δυνατότητα στό Γ.Σ. τοϋ Τμή
ματος γιά ειδικές εκπαιδευτικές άνάγκες νά καλ.εί επισκέπτες 
Καθηγητές ή νά προσλαμβάνει Ειδικούς ’ Επιστήμονες.

Στό άρθρο 20 καθορίζεται το καθεστώς καί ή άπασχόληση 
τών Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων (E..M.V.) στούε 
οποίους χορηγούνται ετήσιες ύποτροφίες.

Στο άρθρο 21 προβλέπεται το έργο πού παρέχει το Ειδικό 
Διοικητικό-Τεχνικό Προσωπικό, στο άρθρο 22 τό έργο 
τοϋ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού καί στο άρθρο 2·> 
τά ζητήματα πού άφοροϋν το Διοικητικό Προσωπικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.
Στο έκτο κεφάλαιο τοϋ νόμου ρυθμίζονται οί προπτυχιακέ:
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σπουδές καί στο άρθρο 24 ορίζεται το διδακτ.κό έργο, 
ένώ> εξαγγέ>λ.ετα*. ή έπανεξέταση τοϋ τρόπου έκδοσης καί 
διάθεσης τών διδακτικοί*/ β·.3λίων.

Στο άρθρο 25 τίθενται τα πλαίσια τής κατάρτισης τοϋ 
Προγράμματος Σπουδών καθώς καί ή διαδικασία τροπο
ποίησής του.

Τέλος στο άρθρο 20 προσδιορίζεται μέσα άπό τον κα
νονισμό σπουδών ή διάρκεια καί ή διάεθρο/ση το/ εκπαι
δευτικού εενου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.
Οί μεταπτυχιακές σπουδές πού τόσο έλειπαν απο τα 

έλ/.ηντκα πανεπιστήμια καί πού Οά ανοίξουν τό δρόμο στην 
ανάπτυξη τής ελληνικής έρευνας καί τεχνολογία; καί στήν 
απελευθέρωση τής ελληνικής επιστημονικής σκέψης 
Οιερώνονται στο έβδομο κεφάλαιο τοϋ νόμου.

Στο άρθρο 27 ρυθμίζεται ή λειτουργία καί τά όργανα 
τής Μεταπτυχιακής Σχολής, στο άρθρο 28 καθορίζεται ή 
διαδικασία εκλογής των μελών Δ.Ε.Π. τής Μεταπτυχιακής 
Σχολής ενώ στο άρθρο 20 προβλέπονται με λεπτομέρεια 
το πρόγραμμα καί οί κανονισμοί Μεταπτυχιακών Σπουδών 
που οδηγούν στη λήψη ή τοϋ Διπλώματος Μεταπτυχιακής 
Έςειδίκευσης ή τοϋ Διδακτορικού Διπλώματος. Ή δη
μιουργία Συμβουλευτικών Επιτροπών, ή ενεργητική συμ
βολή τοϋ ’ ίοπιβλέποντα Καθηγητή καί ή «ακριβοδίκαιη κρίση 
τής ’Εξεταστικής ’Επιτροπής 0ά επιτρέψουν τήν ανύψωση 
τών σπουδοίν αυτών καί τήν προώθηση ικανών ερευνητών 
πού Οά διευρύνουν τά όρια τής σκέψης καί τής επιστήμης.

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ. ;
Στο κεφάλαιο αυτό ρυθμίζονται τά γενικότερα φοιτητικά 

θέματα όπως ή άπόκτηση καί απώλεια τής φοιτητικής ιδιό
τητας, ή πλήρης ιατροφαρμακευτική καί νοσοκομειακή 
περίθαλψη, οί υποτροφίες, τά δάνεια καί οί λοιπές οικονο
μικές ενισχύσεις καί τέλος ή ψυχαγωγία καί οί διευκο
λύνσεις τών εργαζομένων.
*V · , . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'.· -,.·

Στα άρθρα 31-47 περιλαμβάνονται οί μεταβατικές δια
τάξεις μέ τις όποιες εξασφαλίζεται ή ομαλή μετάβαση 
από τήν προηγούμενη κατάσταση στη νέα, όπως καί ή 
αναγκαία προσαρμογή τόσο σέ επίπεδο δομών, λειτουρ- 
γιών καί διαδικασιών.

Καστκός στόχος τών μεταβατικών διατάξεων είναι ή 
αξιοποίηση τοϋ επιστημονικού δυναμικού τών Λ.Ε.Ι. στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό, όπως επίσης καί ή διαμόρφωση 
τών προϋποθέσεων πού Οά στηρίξουν καί Οά επιταχύνουν 
τήν πορεία αναβάθμισης καί εκδημοκρατισμού τοϋ ελλη
νικού πανεπιστήμιου. . 2

Πιο συγκεκριμένα :
■ Στο άρθρο 31 καθορίζονται οί διαδικασίες μετασχη

ματισμού καί ανακατανομής τών ακαδημαϊκών μονάδων, 
όπως έπίσης καί οί διαδικασίες κατανομής στις μονάδες 
αυτές τοϋ ύπηρετοϋντος προσωπικού.
. ί.Στά άρθρα 32-36 καθορίζονται οί διαδικασίες καί οί 
προϋποθέσεις ένταξης τοϋ ύπηρετοϋντος διδακτικού προσω
πικού στις θέσεις τών νέων βαθμιδών Διδακτικού Ερευνη
τικού Προσωπικού. Τό μεταβατικό στάδιο τής προσαομο- 
γής τοϋ Δ.Ε.Π. τών Α.Ε.Ι. στη νέα διάρθρωση παρουσίαζε 
έντονους προβληματισμούς. Ή σχετική ρύθμιση προϋπόθετε 
τή διαφύλαξη άτρωτης τής αυτοδιοίκησης τών Α.Ε.Ι. 
στό ουσιώδες περιεχόμενό της-τήν εκλογή άπό πανεπιστη
μιακά όργανα τών μελών τοϋ Δ.Ε.Π.-καθώς καί τών 
έγ/υήσεων τής μονιμότητας για εκείνους πού είχαν απο
κτήσει τήν προστασία αύτή. __ .

Ή τελική επιλογή τοϋ διαχωρισμού σέ τέσσερις διακε
κριμένες βαθμίδες τοϋ Δ.Ε.Η. εκφράζει ουσιαστικά τήν 
κατάσταση πού στήν πραγματικότητα υπάρχει. Ή μετα
βολή, πέρα άπό τούς ψυχολογικούς άντικτύπους της. παρα- 
μένει κατά κύριο λόγο' μεταβολή ονομασίας καί όχι καθη
κόντων.

Μέ τό άκολουθόμενο σύστημσ. τής αυτόματης ένταξης κατά 
τήν πρώτη εφαρμογή σέ καμιά περίπτωση δεν υποβαθμίζε
ται ο εντασσόμενος, όπως καί σέ καμιά περίπτωση Λεν 
προωθείται στήν ίεραρχική κλίμακα σε βαθμίδα ανώτερη 
άπό αυτήν πού έως τώρα κατείχε. Οί εντασσόμενοι στην 
κατώτατη βαθμίδα τού Δόκιμου Καθηγητή ύποκεινται 
σέ ειδική κρίση γιά νά μονιμοποιηθούν, ίάρθρο πχραγρ.).

Στό άρθρο 37 καθορίζεται ή διαδικασία "ΐά τήν άπόκτηση
διδακτορικού διπλώυοιτος άτύ τοογ ύττΓ.ρετούντες· μή
Ν Ν / *Λιοακτορες Κπιμελήτές. c καί ’ I Οτι στη μοο ικοο ς
Συνετ-άτες.

Στο άοόεο 38 καθοοίζονταύ οί δυνατότητες μετάταξης
γιά τούς ύπηρετοϋντες μή δ:,οάκτο;ρες ’ Επιμελητές, βοηθού:
καί ’Επιστημονικούς Συνερρ'άτες. όπως καί γιά τούς ύπη-
ρετοΰντες κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οί όποιοι 
τελικά δεν Οά ένταχθοϋν σέ μόνιμες θέσεις Διδακτικού 
’ Ερευνητικού 11 ροσωπικοϋ.

Στό άρθρο 39 καθορίζονται οί προϋποθέσεις καί οί διαδι
κασίες γιά τήν έθελουσία έξοδο τών ύπηρετούντων μελών 
τοϋ διδακτικού προσωπικού.

Στά άρθρα 40-43 καθορίζονται οί προϋποθέσεις καί οί 
διαδικασίες ένταξης διαφόρων κατηγοριών ύπηρετοϋντος 
διδακτικού καί λοιπού προσωπικού στις νέες Οεσεις.

Στό άρθρο 44 καθορίζονται οί μεταβατικές ρυθμίσεις 
πού Οά ισχύουν γιά τούς φοιτητές πού ήδη βρίσκονται στα 
Α.Ε.Ι.. όπως καί γιά όσους Οά είσαχθοϋν τό ακαδημαϊκό 
έτος 1983-1984. ’Επίσης στό ίδιο άρθρο ρυθμίζονται καί 
ζητήματα σχετικά μέ τά προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών πού λειτουργούσαν κατά τήν έναρξη τής ισχύος 
τοϋ νόμου. - .··* ·. ώ '.

Στό άρθρο 43 ρυθμίζονται μια σειρά άπό ζητήματα μετα
βατικού χαρακτήρα σχετικά μέ τις δομές, τις λειτουργίες 
καί τό πεοσωπικο τοϋ Πανεπιστημίου καί τοϋ Πολυτεχνείου 
Κρήτης.* ^ · ' · , ” / ' ' ' ,

Στό άρθρο 46 ρυθμίζονται μια σειρά άπο μεταβατικά 
ζητήματα γενικού περιεχομένου. . · . , .·. ώ

Καί τέλος στό άρθρο 47 περιλαμβάνονται οί τελικές δια
τάξεις τοϋ νόμου. _ -t ... ι

/..•‘Αθήνα, 20 Μαίου 1982 .....
Οί Υπουργοί

ΈΟν. Παιδείας και Θρ/μάτων Οικονομικών
[·' \ ΠΙ-'ΡΊ'Γ.Λ Κ ! !Σ ΛΙ \ΡίΓΤΤ\ΚΜΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ Ή ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΝΕΣ 
.. . (ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. . ΛΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ ύπ\ άριθ. 400........
τής 23/30 Δ εκ. 1936 (ΦΕΚ Λ' 564) .'· ’

Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων τού Νόμ. 5343/1032
«περί όργανισμοϋ τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών».'
“ΛεΟεον αόνον. 1-5. (’Αντικαθίστανται καί τροποποι

ούνται τά άεθε. 175, 176, 177 καί 212 τού Νόμ. 5343/
1932).'. ..· ;*. ;'γ ; . ""'

6. Φοιτητής άποτυχών τρις εις τό αυτό μάθημα δικαι
ούται εντός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τών άποτελεσμά- 
των τών τμηματικών εξετάσεων νά έπανεξετασθή εις τό 
μάθημα τούτο ενώπιον ’Επιτροπείας άποτελουμένης ύπό 
τοϋ έξεταστοϋ καί δύο έτέρων καθηγητών τού αυτού ή τών 
συγγενών μαθημάτων βαθμολογούμενων καί τούτων.

’Επιτυχών θεωρείται ό λαβών δύο βαθμούς' εξεταστών 
τουλάχιστον' επιτυχούς.

7. Άπαντα τά ανώτεροι ώς καί τό άρθρον μόνον τοϋ
ύπ’ άριθ. 328/1936 Λ. Νόμου ισχύουν καί διά τό Πανε
πιστήμιο*./ Θεσσαλονίκης. γ , ·' . ·. .

Πάσα άντικειμένη διάταξις καταενεϊται. . ΐ-*ω *
2. Α.ΝΑΓΚ. ΝΌΜΟΣ ύπ’άειθ. 921 .- · >: -

τής 23/27 Όκτ. 1932 (ΦΕΚ Λ' 433)
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών Νόμ. 514/ 

: «περί Πανεπιστημιακής Λέσχης τοϋ Πανεπιστημίου Ά-
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θηνών» καί 5343 «περί ’Οργανισμού τοΰ Πανεπιστημίου'
’Αθηνών»..-. ~ ; ; yV
Λρ-θρ. 9. Λιχ Β.Δ/το; προκαλ,ουμένου ύπό τοΰ Υπουρ

γού Θρησκευμάτων καί'Εθνικής 1 Iαινείας μετά γνώμην 
των οικείων Σχολών τών 11ανεπιστημίουν ’Αθηνών καί 
Θεσσαλονίκης δύναται νά άπονεμηθή ό τίτλος τοΰ τακτικού 
η τοΰ'εκτάκτου καΟηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου εις “Ελληνας 
επιστήμονας εγκατεστημένου: έν τή άλλοδχπή καί κρινο- 
μένους λόγω τών προς την επιστήμην καί την Πατρίδα 
υπηρεσιών αυτών άξιους της τιμής ταύτης.

Οι οΰτω λ.χμβάνοντες τον τίτλον δεν δικαιούνται συντά
ξεως, δύνχντχι όμως παρεπιδημούντο: έν τή έδρα τών 
ΙΙανεπιστημίων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης νά ζητήσωσι παρά 
της οικείας Σχολής την άδειαν νά διδάςωσι σειράν μαθη
μάτων. 'Επί τής αιτήσεώς των άποφαίνετάι άνεκκλήτως 
ή οικεία Σχολ.ή. · ■ . r

3. ΑΝΛΓΚ. ΝΟΜΟΣ ύπ’ άρ-.Ο. 1755 i.V - ;
τής 25/27 Μαΐου 1939 (Φ.Ε.Κ. .V .211)

Περί συμπληρώσεω; διατάξει·')') τινων τής Πανεπιστημιακής 
Νομοθεσίας.

Άρθρ. 7. Ι.οηθοί εργαστηρίων έπιτυγχάνοντες εις τον 
ύπό τοΰ άρθρ. 104 τοΰ Λ.Ν. 1430/1938 προβλεπόμενον 
διαγωνισμόν καί διοριζόμενοι έκ νέου ώς τοιοϋτοι διατηροϋσι 
τόν ον έκεκτηντο βαθμόν καί μισθόν εις την Οέσιν ταύτήν 
υπολογιζόμενης τής προτέρας έν αύτώ-υπηρεσίας των “διά” 
την παράτασιν ή προαγωγήν κύτών.
' Άρθρ. 8. Διορισμένοι βοηθοί οντες διδάκτορες ή Ύφη- 
γηταί τής οικείας Σχολής άπαλλάσσονται τοΰ διαγωνισμού 
τών βοηθών καί διατηροϋσι την ήν κατέχουσι Οέσιν άνανεου- 
μένης τή: θητείας των συασώνω; τοϊς άρθρ. 106 κ ί 107
τοΰ Λ.Ν. 1430/1938. ■' '' " *; ■

4: ΑΝΛΓΚ. ΝΌΜΟΣ ύπ’ ά?ι0. 2527 :ν -J·'™'
- -μ τής . 2/3 Σεπτ. 1940 (Φ.Ε.Κ. Α' 272) Γ' V 
Περί μεταρρυθμίσεως καί συμπληρώ σε ως διατάξεων, τινών 

- 3 τής Πανεπιστημιακής Νομοθεσίας. ; .
"Αρθρ. 14. 1. Εις τακτικούς, έκτάκτους (καί έντεταλ.μέ- 

νους επικουρικούς) κχθηγητάς τής ’Ιατρικής Σχολής τοΰ 
Έθνικοϋ καί Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, 
οΐτινες διευθύνουσι Πανεπιστημιακήν κλ.ινικήν ή Έργαστή- 
ριον, άπαγορεύεται νά έ’χωσιν έπί ιδίω ονόματι ή νά διευθύ- 
νωσιν έτέραν μη Πανεπιστημιακήν Κλ.ινικήν ή Νοσοκομεΐον 
ή Έργαστήριον, ή νά έργάζωνται έν άλλη μή Πανεπιστη
μιακή Κλινική ή Νοσοκομείο) ή Έργαστηρίω ώς τακτικοί 
ιατροί.

2. Καθηγηταί μή συμμοροούμενοι πρός την διάταξιν 
τής προηγούμενης παραγράφου άπόλυσιν αυτοδικαίως καί 
άνευ άλλης τίνος διατυπώσεως τήν έν τω ΙΤαπενπιστημίο) 
Οέσιν των.

(’Ακολουθεί μεταβατική διάταξις).
3. Οί τακτικοί καί έκτα) 

διευθύνοντες Κλ.ιν.κάς ή Έργαι 
ύποχρεοϋνται όπιυς παρευρίσα 
Έργαστηρίοις κατά τάς ώρας τών άσκήσει

«’Εξαιρούνται άποφάσει τής Συγκλήτου μετά γ/ώμην 
τής Σχολής αί περιπτώσεις καθ’ άς τά εις τον καθηγητήν 
παρεχόμενα Π απεπιστημιακά διδακτικά καί ερευνητικά 
μέσα είναι ανεπαρκή, ή δέ μή πανεπιστημιακή κλ.ινική ή 
το έργαστήριον. χρησιμοποιούμενο') πρός διδασκαλίαν καί 
έπιστημονικήν έρευναν άποτελ.οΰσι συμπλήρωμα τών Παπε- 
νιστημιακών διδακτικών καί επιστημονικών μέσων».

’ Αρθρ. 24. “Οπου τών κειμένων διατάξεων απαιτείται 
δημοσίευσις διά τής Έοημερίδος τή; Κυβερνήσεως προσκλή
σεων υποψηφίων διά τήν κατάλ.ηψιν οίασδήποτε θέσεως έν 
άμφοτέροις τοΐς Π απε'/ιστημίοις, αΰτη ένεργεΐτχι μετ’ 
έγκρισιν τοΰ έπί τών Θρησκευμάτων καί τής ’Εθνικής 
Π αιδείας ‘Τπουργοΰ.

Ή αύτή έγκρισις απαιτείται προκειμένου περί προκηρύ- 
ςεως διαγωνισμού διά τήν κατάλ.ηψιν οίασδήποτε θέσεως

αυτό::ελειε καθηγηταί,
;ια τ/ς Ίατρική: Σχολής.
3ΐ». έν ταΐς Κλ.ινικαΐς ή
ασκν.σεων τών οοιττ.τών.

g κατωτέροι>^διοικητικοϋ, βοηθη-πκοϋ κλ.π./ - προσωπικού ό} 
τοΐς Πανεπιστημίοις καί τοϊς Παραρτήμασιν αυτών. - ρε

“Αρθρ. 25. 1. Το κατά το άρθρ. 7 παρ. 2 τοΰ Λ.Ν. 1430/ 
1938 «περί άντικαταστάσεως. τροποποιήσει·); καί συμπλ.η- 
ριόσεως άρθρων τοΰ Νόμ. 5343 κλ.π.» προσουπικον τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τών 11αραρτημάτων αύτοΰ. 
ώς καί τό κατά το άρθρ. 7 παρ. 2 τοΰ Α.Ν. 1895/1939 

• «περί ’Οργανισμού τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
προσωπικόν τοΰ 11 ανεπιστημίου Θεσσαλ.ονίκης καί τών 
11 αραρτημάτων αύτοΰ διορίζεται κατά τάς περί έκατέρου 
τών 11 ανεπιστημΰυν τούτοΛ ΐσχυούσας σχετικάς διατάξεις.

“Αρθρ. 27. ΚαΟιεροϋται διά τάς 11 ανεπιστημιχκάς καί 
άλλας έν τώ Πανεπιστήμιο) τελ.ετάς επίσημον ένδυμα τών 
επιτίμων, όμοτίμων καί τακτικών καθηγητών τοΰ Πανε
πιστημίου. Τά τοΰ σχήματος, χρώματος κατά σχολήν τοΰ 
ενδύματος τούτου, τά τοΰ καθορισμού τών πανεπιστημιακών 
καί άλλων τελ.ετών καθ’ άς τοΰτο θά φέρεται ώς καί πάσα, 
άλλη συναφής λεπτομέρεια καΟορισΟήσεται διά II. Δ/τός 
έφ’ άπαξ έκδοθησομένου προτάσει τοΰ Τπουργοΰ Θρησ/.εϋψ 
μάτων καί ’Εθνικής Παιδείας μετά γνιόμην τής Συγκλήτου 
τοΰ Πανεπιστημίου. , ' λ';
5 ’ ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΰπ’ άοιθ. 394

τής 14/19 Λύγ. 1941 (Φ.Ε.Κ. .V 280)
Περί συμπλ.ηρώσεως τοΰ Ν.Δ. 215/1941 «περί συμπτύξεωξ 
Ττών " Π χνεπιστήμϊακών" έτών'κλ.π.» καί τ ρ ο πο π ό ιή σ έως 

καί συμπλ.ηρώσεως διχτάξεών τινων τής 1 Ιανεπιστημια-_ 
κής Νομοθεσίας. ·
“Αρθρ. 11. 1. Ώς πρός τούς ύφηγητάς εφαρμόζονται, 

αί διατάξεις τοΰ Νόμ. 5343,1932 τής πλ.ειοψηφίας τοΰ άρθρ. 
93 τοΰ Νόμου τούτου καθοριζόμενης έκ τής άπολ.ύτου τών 
παρόντων καθηγητών. Ή εφαρμογή τής παρούσης διατά.- 
ξεως άρχεται άπό τής ισχύος τοΰ Λ.Ν. 2195.
6 ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 1777 

τής 5/18 Σεπτ. 1944 (Φ.Ε.Κ. Λ' 200)
Περί αυθεντικής ερμηνείας τοΰ άρθρ. 11 τοΰ Ν.Δ. 394/41 

καί άλλων διατάξεων.
Άρθρ. 1. 1. Ή άλ.ηθής έννοια τής πρώτης παραγράφου 

τοΰ έδαφ. 1 τοΰ άρθρ. 11 τοΰ Ν.Δ. 394/41 είναι ότι άπό τής 
ισχύος αύτοΰ ώς προς τούς Ύφηγητάς τοΰ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, επανέρχονται έν ΐσχύϊ αί διατάξεις τοΰ Νόμ. 
5343, καταργουμένης πάσης προγενεστέρχς τροποποιήσειος 
αυτών (περί θητείας, ορίου ήλ.ικίχς κλ.π.) καί κχθοριζομένης 
τής ύπό τοΰ άρθρ. 93 τοΰ Νόμ. 5343 προβλ.επομένης πλ.ειο
ψηφίας ώς απολύτου τοιαύτης τών παρόντων καθηγητών.

2. Ύποβλ.ηθεΐσαι μέχρι σήμερον καί υποβαλλόμενα*, 
εφεξής ύποψηφιότητες έπί ύφηγεσία διέπονται ύπό τών 
διατάξεων τοΰ άρθρ. 11 τοΰ Ν.Δ. 394/41 ώς τοΰτο διά τής 
παρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου ερμηνεύεται.

Άρθρ. 2. Το άρθρ. 11 τοΰ Νόμ. 696, 43 περί τοΰ τρόπου 
εγγραφής καί διεξαγωγή: τών τμηματικών εξετάσεων τών 
οοιτητών κλ.π. κχτχν,-εΐτχι.
'Άρθρ. 3. Ή ύπό τοΰ Κ.Δ. τής 31/3/9-4-42 «περί 
καθορισμοΰ τοΰ είδους τών τακτικών καί εκτάκτων αυτοτε
λών εδρών τής Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών» —ροβλ,επομένη έκτακτος αυτοτελή: έδρα τής ’Ιατρικής 
Σχολ.ής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών τή: «Παιδολ.ογίας 
καί Σχολικής Υγιεινής» κχτχργεΐται.

Άρθρ. 4. Άπό τοΰ ’Ακαδημαϊκού έτους 1944-45 τό 
κατά τό άρθρ. 1 παρ. 3 τοΰ Ν.Δ. 215 41 ώς τοΰτο μετά- 
γενεστέρω: έτροποποιήθη καί συνεπλ.ηρώθη τυχόν χορηγού
μενο ν δάνειον τιμής δεν δύναται νά. χορηγήται εις φοιτητά: 
καί σπουδαστά: οίουδήποτε Άνιυτάτου ’Εκπαιδευτικού 
'Ιδρύματος πχρχμένοντος πέραν τή: διετία: εις τό αυτό 
έτο: σπουδών.
7 ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άε-.Ο. 917 

τή: 23 Δεκ. 1941/10 Ίχν. 1942 (Φ.Ε.Κ. Λ' 3)
Περί τροποποιήσεως τή: Πανεπιστημιακή: Νομοθεσίας. 

ΆεΟε. 16. 1. Διά Δ'των έκδιδονένο.·) έ-υ’ άπχΐ ΧΓ έκάστην

.‘.U ' Η* ϊ"*
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Σχολήν εντός μηνό; άπό. τή: ισχύος τοϋ παρόντος Οά
καθορισθώσι κατ’ αριθμόν. είδος καί περιεχόμενο·/ αί τακτι
κά·. καί αί έκτακτο: ζύτοτελεΐε έδρα: έκαστη; Σχολής, μή 
δυνάμενα: νά ύπερβώσιν έν όλω τάς L35 δ:’ ολόκληρον 
το ! I ανεπιστήμιον έξ ών μέχρι: I' *<1 τακτικαί.

Άρθρ. 28. 1. (.Μεταβατική διάτας:;).

2. ’Εκ τοϋ άρθρ. 29 τού Λ.Λ. 2527 άφαιρείται ή φράσις 
«έκ τοϋ εκάστοτε Προέδρου τη; ’ Εφορεία; τη; Πανεπιστη
μιακής Λέσχης». Ιό:; το αυτό άρθρου ή λέξις «δεκαμελέ;» 
αντικαθίσταται ό:ά. της λέξεω; «έννεαμελές». κατά τά λοιπά 
πχρχμένοντος εν ίσχύϊ του άρθρου τούτου.

8. ΝΘΜΘΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άρ:0. 1 
‘ τής 11 Μαΐου,Ο Ίουν. 1042 (Φ.Ιό.Κ. Λ' 145)
' Περί ρυΟμίσεως Π ανεπιστημιχκών ττ/ων ζητημάτων.

Άρθρ. 2. Ή διάτχξις τοϋ άρθρ. 2 τοϋ Χομ. Διχτχγμχ- 
το; ύπ’ άριθ. 017 1942 «—ερί τροποποιήσεω: τής Πανε
πιστημιακής Νομοθεσίας» ισχύει άναλόγως και διά το 
ΙΙανε—ιστήμιον Θεσσχλονίκης ώς —ρός το διδακτικόν, 
διοικητικόν, βοηθητικόν καί ύπηρετ.κόν προσωπικόν αΰτοϋ.

"ΑρΟρ. 0. Οΐ Έπιμεληταί των εν ταΐς κλινικά:; εργαστη
ρίων έξομοιοϋνται ώς —ρός τον βαθμόν καί μισθόν μόνον 
προς τούς επιμελητές κλινικών. 'Η διάτχξις χύτη δεν εφαρ
μόζεται επί των νϋν ύπαρχοντο/·/ ~τδϊούτων_ επιμελητών, 
οίτινες διατηροϋσι τον όν κέκτητα: έκαστος βαθμόν και 
μισθόν, μή δυνάμενοι όμως νά προαχθώσι περαιτέρω.

0. ΝΘΜΘΘΕΤ. ΛΙΛΤΛΓΜΛ ύπ’ άειΟ. 2021! 
τής 11.22 Λεκ. 1042 (Φ.Ε.Κ. Α' 326)

11 ερί ρυΟμίσεως Πανεπιστημιακών τινων ζητημάτων.
ΆρΟρ. 1. Τροποποιουμένου τοϋ τίτλου προκηρυχΟείσης 

έδρας άνωτάτου τίνος ’Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος καί έφ’ 
όσον οϋτω δεν μεταβάλλεται τό κύριον περιεχόμενο'/ τής 
έδρας, ή προς πλήρωσιν χύτης νόμιμος διαδικασία συνεχί
ζεται κανονικώς. Περί τής μεταβολής, ή μή τοϋ περιεχομέ
νου τής έδρας κρίνει ό έπί των Θρησκευμάτων καί Εθνικής 
Παιδείας Υπουργός.
'•Ά 10. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άειΟ. 2177
όί-τής 20 Ίαν./ΙΓ) Μαρτ. 1043 (Φ.Ε.Κ. Λ' 57) ,
Περί διατάξεων τινων άφορωσών τό 11 ανεπιστήμιον ’Αθηνών.
γ ΆρΟρ. 5. I. Διορισμοί καθηγητών τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, γενόμενοι κατά τάς διατάξεις τοϋ Χ.Δ. 1650/42 
καί μετά την έκπνοήν τών υπό τούτου προβλεπομένων 
προθεσμιών, θεωρούνται κατά πάντα έγκυροι.
τ.· 2. Λί διατάξεις τής παρ. 0 τοϋ άρΟρ. 73 τοϋ Α.Χ. 1430/ 
38, τής παρ. 0 τοϋ άρΟρ. 73 τοϋ Λ.Ν. 1895/39, ο5ς καί τοϋ 
Λ.Δ. 1373/1042 ισχύουσι καί διά τούς εκτάκτους καθηγη- 
τάς εκτάκτων αύτοτελών εδρών τών Πανεπιστημίων ’Αθη
νών καί Θεσσαλονίκη;.

ΆρΟρ. 6. I. Ή ύπό τοϋ Κ.Δ. τής 31-3,0-4-1942 «περί 
καθορισμού τοϋ είδους τών τακτικών καί εκτάκτων αυτοτε
λών εδρών τής Φυσικομαθηματικής Σχολής τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών», προβλεπομένη έκτακτος αυτοτελής έδρα 
τής «Έφηρμοσμένης Μηχανικής καί Ειδικής.Μηχανολόγίας 
διά τούς Χημικούς» μετατρέπεται από τής ισχύος τοϋ 
παρόντος εις τακτικήν.

2. 'Ιδρύεται παρά τή Φυσικομαθηματική Σχολή τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών Π' έκτακτος αύτοτελής έδρα τής 
Μαθηματικής ’Επιστήμη; τή; ήδη ύπαρχούσης ονομαζόμε
νη; εφεξής Α' εκτάκτου αυτοτελούς έδρας τής Μαθηματικής 
’Επιστήμης. Εις τήν κατά τ’ ανωτέρω ιδρυόμενη·/ έδραν 
διοείζεται ό υπό τής οικείας Επιτροπή: τοϋ Χ.Δ. 1659/ 
1942 προταθεί;.

II. ΧΟ.ΜΟΣ 105
τής 14/15 Μαίου 1943 (Φ.Ε.Κ. Α' 135)

Περί τοϋ τρόπου εισαγωγής τών φοιτητών τοϋ Πανεπιστη
μίου Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί άλλων ττ/ών διατά- 

ι'- ξεων. - " . '
ΆρΟρ. 17. 1. Υπάλληλοί τοϋ · κατωτέρου διδακτικού 

προσωπικού τών Ηαπενιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης

διορι ,ομενοι εις ετεραν θεσιν τοϋ αύτοϋ προσωπικού εν τώ 
αΰτώ Π ανεπιστημίω διατηροϋσι τόν βαθμόν καί μισθόν 
όν είχον εις τήν προηγουμένην θεσιν των.

2. Ο χρόνος τής προϋπηρεσίας τών ανωτέρω εί; θέσεις 
κατωτέρου διδακτικού πεοσωπικοϋ προσμετραται διά τήν 
εΐ; τόν άνωτεεον

3. 93; προ; τό ανωτέρω 
διχταςις τής παρ 
όενανισυ,οϋ τοϋ I

/ Jiωττ'.κο και η
I τοϋ άρθρ. 269 τοϋ Χόμ. 5343 «περί 
ινεπιστηυίου ’Αθηνών».'

Άρθρ. 18. Εις τό ύπό τή; περιπτ. η' τοϋ άρθρ. 297 τοϋ 
Χόμ. 5343 «περί οργανισμού τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών», 
προβλεπόμενον προσωπικόν προστίθεται καί μία Οέσις 
άρχιφύλακος, εις ήν διορίζεται ό επί τριετίαν τουλάχιστον 
προϋπηρέτησα; ιός φύλαξ τοϋ Βοτανικού Κήπου έφαρμοζο- 
μένων κατά τά λοιπά τών περί κηπουρών τοϋ ΙΙανεπιστημίου 
διατάξει·/·/.

Άρθρ. 29. ΊΙ ύπο τοϋ άρθρ. 5 τοϋ Χόμ. 46.2U «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τοϋ οργα
νισμού τοϋ Εθνικού καί Κχποδιστριχκοΰ Πανεπιστημίου 
Αθηνών κλπ.» προβλεπομένη ετήσια πίστωσι; έκ δραχ. 
250.000 εις βάρος τοϋ πρ/σμοϋ τών εξόδων τοϋ ’ Υπουργείου 
Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας αυξάνεται άπό τοϋ 
Οικονομικού έτους 1943-44 εις οραχμάς έν καί ήμισυ 
έκατοειαύοιον.

Άρθρ.35. ,ν............................. ................
2. Τό κατώτερον διδακτικόν προσωπικόν τοϋ Πανε

πιστημίου ’Αθηνών δύνχτχι νά μετατεθή άπό ’Εργαστηρίου 
ή Μουσείου εις άλλο ή άπό Μουσείου εις Εργαστήριο·/ 
καί αντίστροφο/: μετά κοινήν πρότασιν τών οικείο/·/ Διευ
θυντών τής Συγκλήτου.
12 ΧΌΜΟΣ ύπ’ άριθ. 465

. τής 10/13 Αύγ. 1943 (Φ.Ε.Κ. Α' 259) ;,
ΙΙερί διατάξει»·/ τινων άφορωσών τό Πανεπιστήμιο·/ Αθηνών 

καί Θεσσαλονίκης κλπ. - Γ .'
Έκυρώθη καί διετηρήθη έν ίσχύϊ διά 'τής ύπ’ άριθ. 

295/1946 (Φ.Ε.Κ. A' 185) πράς. *Ϋπ. Συμβουλίου.
ΆρΟρ. I. (Προσωρινής ισχύος). '.·* - · γ
ΆρΟρ. 2. 1. Έπχνζφέρονται έν ίσχύϊ αί διατάξεις τής 

παρ. 3 τοϋ άρθρ. 60 ώς καί τοϋ άρθρ. 73.τοϋ Χόμ. 5343 
«περί οργανισμού τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών» κατχργου- 
μένιυν τών ύπό τοϋ Α.Χ. 1430/38 γενομένο/ν σχετικών τρο
ποποιήσεων.

«Ή αληθής έννοια τής παρ. 1 τοϋ άρθρ. 2 τοϋ Χόμ. 465/ 
43 είναι ότι ώς —ρός τούς διατελοϋντας τακτικούς κχθηγητάς 
έν τώ Π ανεπιστημίω ’Αθηνών ή έν όλω άνεγ/ωρισμένω 
όμοταγεΐ II ανεπιστημίω, έξακολουθοϋσιν ϊσχύουσζι αί περί 
εκλογής καί διορισμού αυτών ώς τακτικών καθηγητών τοϋ 
ΙΙανεπιστημίου ’Αθηνών διατάξεις τοϋ Α.Χ. 1430/38. 
(Άρθρ. 2 Χόμ. 1360/1944).
■ 2. ΓΙζσζ διαδικασία εκλογής καθηγητών έν γένει τών 
Πανεπιστημίων ’Αθηνών · καί Θεσσχλονίκης τοϋ Ε..Μ. 
Πολυτεχνείου καί τής Α.Σ.Ο. καί Ε.Ε. απολήγει εις -τήν 
τελικήν πρότασιν προς διορισμόν ενός μόνον έκ τών υπο
ψηφίων καταογουαιένης πάσης αντιθέτου διατάξεως.
, Άρθρ.7. ...;.................................................. ..

3. 'Υπάλληλοι τοϋ βοηθητικού προσωπικού κεκτημένοι 
πτυχίο·/ τής Νομικής ή τοϋ Τμήματος Πολιτικών καί Οικο
νομικών ’Επιστημών ή τής Φιλοσοφικής Σχολής ή τής 
Ά/ωτάτης Σχολή: Οικονομικών καί ’Εμπορικών ’Επιστη
μών ή τής Παντείου Ά/ωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστη
μών καί πενταετή έν συνόλω ύπηρεσίαν έν τώ βαθμώ τοϋ 
γραφέως ή ακολούθου -μετατάσσονται δι’ άποοάσεως τοϋ 
υπηρεσιακού Συμβουλίου εις τό Διοικητικόν προσωπικόν 
έξομοιούμενοι προ: ύπογραμματείς καί λογιστάς.

Διά τήν προαγωγήν τών άνωτέρω ύπα/λήλων εφαρμόζεται 
ό άριθ. 1 τοϋ .άρθρ. 269 τοϋ Χόμ. 5343, συντασσομένου 
προς τούτο. σχετικού πίνακος ύπό τοϋ ' 1’πηρεσιακοϋ Συμ
βουλίου. ή·; . - δ:- - ···

w.VpOp. 8. Ιίάσα προϋττηρεσία ύπαλλήλων τοϋ βοηΟητι-



κου προσωττκοΰ· τού Πανεπιστημίου Άθηνών’μετατάσσοϋίϊ*· 
vojv έν τώ Διοικητικοί — ροσωπικώ. λόγω άποκτήσεως των 
νομίμων προσόντο/ν-καταλχμβχνόντων θέσεις λογιστών καί 
ύπογρχμματέων άρχικώς συνυπολογισΟεΐσχ συμφώνους τη 
παρ. 1 τοΰ άρθρ. 269 τοϋ Νύμ. 5343, θεωρείται διχνυΟεϊσχ 
έν τξί διοικητικοί προσωπικοί έπί βχθμώ 'Υπουργικού 
Γρχμματέως 1Υ τάξεως δια την περχιτέρο/ έξέλιξιν χυτών.

ρΟρ. 11. Λί διατάξεις τοϋ άρθρ. 13 τοϋ ύπ’ άριθ. 10'/ 
1943 Νόμου «περί τρόπου εισαγωγή; τών φοιτητών τοϋ 
Πανεπιστημίου Αθηνών καί Θεσσαλονίκης κλπ.», ισχύει 
καί διά τούς Γραμματείς- της Συγκλήτου, τοϋ υπηρεσιακού 
Συμβουλίου καί. τοϋ Πειθαρχικού Συμβουλίου φοιτητών, 
τής ’Επιτροπής ατελών έγγραφων, τής Επιτροπής χορη- 
γήσεως δανείου τιμής, κ.αί τοϋ οδοντιατρικού σχολείου τρΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών. . - /■

Άρθρ. 16. 1/Ιδρύεται έν τώ Πανεπιστήμιο/ ίδιον Τμήμα 
’Αρχείου' ύπαγόμ'ενον' εις'μτήν Γενικήν Γραμματείαν καί 
περιλαμβάνει άπαντα τά από τής λειτουργίας τοϋ Πανε
πιστημίου έγγραφα ,τό ειδικόν Άρχεΐον τοϋ εορτασμού 
τής έκατονταετηρίδος μετά των έκδοΟέντων υπό τής Έπιτρο- 
ττής τοϋ εορτασμού μεταλλίων καί δημοσιευμάτων, τούς 
τόμους τής σειράς τών πρακτικών τών συνεδριών τής 
Συγκλήτου, τά βιβλία τών πρακτικών τών συνεδριών τών 
Σχολών ώς καί τά εγ-ρρχφα τών κληροδοσιών καί δωρεών 
ών την διαχείρισιν καί έκπλήρωσιν τών σκοπών ασκεί το 
Πανεπιστήμιον. ,,· τ

Τό προσωπικόν τοϋ τμήματος άποτελεΐται έξ ενός Γρχμ
ματέως ενός ύπογρ χμμχτέο/ς καί δύο γραφέων ή άκολού- 
Οων διεπομένων απάντων ΰπό τών άφορωσών εις τό διοικη
τικόν καί βοηθητικόν προσωπικόν τοϋ Πανεπιστημίου δια
τάξεων. . . , _ : ·

2. Τεχνίτης παρά -τη Διοικήσει τοϋ Πανεπιστημίου 
διορίζεται ό κεκτήμένος άποδεδειγμένην έμπειρίαν βέβαιου- 
μένη προσηκόντιο: ύπό τοϋ προϊσταμένου τής τεχνικής υπη
ρεσίας τοϋ Πανεπιστημίου περί την έκτέλεσιν τεχνικών 
εργασιών' άναγομενών εις την συντήρησιν καί ασφάλειαν 
τών κτιρίων τοϋ Πανεπιστημίου καί ηλικίαν ούχί άνωτέρχν 
τοϋ 45ου έτους συμπεπληρο/μένου. Έπί τοϋ τεχνίτου 
έφαρμόζονται πάσαι αί διατάξεις αί άφορώσαι εις τό βοηθη
τικόν προσωπικόν τοϋ Πανεπιστημίου.

Άρθρ. 1 7. Εις τόν έκτελοϋντα χρέη Γρχμματέως τοϋ 
Όδοντιατρικοϋ Σχολείου τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
δύνανται ν’ άνατεΟώσιν ύπό τής Πανεπιστημιακής Συγκλή
του έπ’ αμοιβή κχΟοριζομένη ύπ’ αυτής καί καθήκοντα 
διαχειριστοϋ τοϋ σχολείου έο’ όσον ουτος κέκτηται κατάρτι? 
σιν διαχειοιστοϋ. .... ..... —.. ... -

’Άρθρ- 26.................................................... .........................
2. Διά Δ/τος τοϋ έπί τής Παιδείας 'Γπουργοϋ δύνχται 

νά κωδικοποιηΟή μετά τών τροποποιήσεο/ν αύτοϋ τό άπό 
5/29 Ίουλ. 1941 Δ/γμα περί υποχρεωτικών μαθημάτων 
κλπ. τών φοιτητών τής Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών μή άπαιτουμένης άλλης διχτυπώσεως.

Άρθρ. 30. 1. Συνιστάταί Οέσις έπιμελητοϋ-παθολόγου 
παρά τώ Άρεταιείω Νοσοκομείο/ έπί βχΟμώ καί άποδοχαΐς 
'Γπουργικοϋ Είσηγητοΰ. Εις ταύτην διορίζεται μετ’ άπό- 
φασιν τής Συγκλήτου τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, λχμβχ- 
νομένην προτάσει τοϋ Διευϋυντοϋ τοΰ Αρεταιείου Νοσοκο
μείου καί μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ Οικονομικού Συμ
βουλίου τοϋ Πανεπιστημίου, διδάκτωρ τής ’Ιατρικής Σχο- 
λής κεκτήμένος προϋπηρεσίαν έν Κλινική τών Θεραπευτή - 
ρίων «Ευαγγελισμός» ή «’Ερυθρός Σταυρός».

2. 'Ο ώς άνω επιμελητής διορίζεται έπί θητεία πέντε 
ετών, δυνχμένη ν’ άνχνεο/Οή έπί τόν αυτόν χρόνον, τηρου- 
μενης τής κατά την προηγουμένην παράγραφον διαδικασίας. 
Άνανεουμένης τής θητείας του. ούτος προάγεται εις τόν 
αμέσους άνώτερον βαθμόν.

Άρθρ. 34. 'Η έν άρθρ. 5 τοΰ Ν.Δ. 1559 έκτακτος 
πίστωσις α) έξ 10Ο.000.0· ·0 δραχμών διά την όργάνωσιν

τής Βιβλιοθήκης καί β) ή έκ 12.000.000 δραχμών έτησία 
χορηγία ;εισάγονται ώς έσοδον εις τό Ταμείο·/ τοΰ 11 χνε- 
πιστημίου διατίθενται δε ή μεν πρώτη διά τήν όργάνωσιν 
καί τόν έφοδιασμόν τών βιβλιοθηκών τών Σπουδαστηρίων, 
’Εργαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων καί τοϋ Φοιτητικού 
’Αναγνωστηρίου ώς και την διασφάλισιν τοϋ περιεχομ.ένοο 
του διά τοϋ άρθρ. 16 "τοϋ παρόντος κχθισταμένου τμήματος 
τοΰ ’Αρχείου τοϋ Πανεπιστημίου ή δέ έτησίως άναγραφο- 
μένη έν τώ προϋπολογισμοί τοϋ έπί τών Θρησκευμάτων 
καί τής ’Εθνικής Παιδείας πίστωσις έκ 12.000.000 δραχμών 
παρέχεται τώ Πανεπιστημίου έν τή άρχή τοϋ οίκον, έτους 
ανεξαρτήτως πάσης έτέρας χορηγίας διά τήν ένίσ/υσιν 
τών ύπέρ τών βιβλιοθηκών τών ανωτέρω παραρτημάτων 
χορηγουμένων διά τοϋ ετησίου πρ/σμοϋ τοϋ Πανεπιστημίου 
πιστώσεων καί πρός τον ειδικόν καί αποκλειστικόν σκοπόν 
τοϋ πλουτισμού τών βιβλιοθηκών τούτων. ' ν

' Η κατανομή καί ή εγκρισις τής διαθέσεως τής ανωτέρω 
εκτάκτου πιστώσει·/; τών 100,000.000 δραχμών ώς καί 
τής διά τοϋ αύτοϋ Ν. Α τος χορηγούμενης ετήσιας τοιαύτης 
τών 12.000.000 δραχμών ένεργεΐται ύπό τής ’Εφορείας 
τής Πανεπιστημιακή: Βιβλιοθήκη: κατά τά: διατάξει: τοϋ 
ύπ’ άριθ. 1559 Ν. Δ/τος.· ’< ' '

Άρθρ. 35. «1. Άπό τής δημοσιεύσεώς τοϋ παρόντος 
κατά τάς πάσης φύσεως ψηφοφορίας τάς διενεργουμένας 
έπί οίουδήπστε άντικειμέ*/ου εις τά ’Ανώτατα-’Εκπαιδευτικά/ 
'Ιδρύματα απαγορεύεται ή. διά λευκής ψήφου έκφρασις 
γ/ο/μης, καταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως.

2. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως λευκών ψήφων 
παρά τήν κατά τά ανωτέρω άπαγύρευσιν. αυτχι λογίζονται 
ο θετικαί ψήφοι προσμετρούμενχι ύπέρ τής απολύτως ή καί 
σ,γτικώς πλειοψηφούσης προτάσεως». -’· J μ . -

Τό άρθρο 35 αναγράφεται όπω: άντικαταστάθηκε μέ τήν
Π ΑλΣ. 295/1946. ..... . , ..

Άρθρ. 36. Επιτρέπεται άποφάσει τής Συγκλήτου τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ 
Οικονομικού Συμβουλίου όπως προσλχμβάνωνται προσωρι
νό/: έπιμελ.ητχί, βοηθοί καί προπχρχσκευχστχί μέχρι; είκοσι 
πέντε έν ολ(;> πέραν τοϋ ύπό τόίν κειμένων διατάξεο/ν προβλε- 
πομένου αριθμού αυτών.

Οι κατά τ’ ανωτέρω προσλαμβάνονται έπί θητεία ένος 
έτους, δυνχμένη νά παρχτχθή άποφάσει τή: Πανεπιστημια
κή: Συγκλήτου έπί δύο εΐσέτι κατ’ άνώτατον όριον έτη.

Μετά τήν λήξιν τή: κατά τ’ ανωτέρω θητεία: των ούτοί 
θεωρούνται άπολυθέντες άνεϋ άλλης τίνος διχτυπώσεως. 
Κατά τά λοιπά έπί τών ανωτέρω εφαρμόζονται αί κείμεναι 
περί κατωτέρου διδακτικού προσωπικού τοϋ Πανεπιστημίου 
διατάξεις.
13 ΝΟΜΟΣ ύπ’ άειθ. 696

τής 25 Σεπτ./8 Όκτ. 1943 (Φ.Ε.Κ. Α’ 335)
Περί τοϋ τρόπου έγ/ρχφής καί διεξαγωγής τών τμηματικών 

εξετάσεων τών φοιτητών τοϋ Π χνεπιστημίου ’Αθηνών 
καί Θεσσαλονίκης.
(Κυρώθηκε καί διατηρήθηκε σέ ισχύ μέ τήν άριθ. 295/ 

1946 (Φ.Ε.Κ. 1S5-.V) πράξη τοϋ 'Γπουργικοϋ Συμβου
λίου).

Άρθρ. 1. 1. Λί ανανεώσει: τών έγγραφών τόίν φοιτητών 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών άρχοντα1, τή 1 Οκτωβρίου 
καί λήγουν τή 3! Δεκεμβρίου.

2. Έκάστη άνανέωσις γίνεται δΓ εν έτος φοιτήσει·/;.
Άρθρ. 4. Φοιτητής περί ού έσημειο/Οη ύπό τοϋ οικείου 

κχθηγητοϋ ότι λίαν έλλιπως ή ουδόλως έφοίτησεν έν -υπο
χρεωτική ασκήσει, ύποχρεοϋτχι νά έπαναλάβη τήν άσκησιν 
τοϋ μαθήματος τούτου προ τής προσελεύσεο/ς του εις τήν
οχείαν τμηματικήν εςετασιν.

’"Αρθρ. 5. ’Αναγορεύεται ή εις τάς ντυ/ιακάς έξε-άσεις
νροσέλευσις νρο τής ναρελεύσεως (εξαμήνου) άπό τοϋ
νέρατος της τελευταίας τμηματικής έξετάσεως. ’Επίσης
αναγορεύεται η εγγεατη εις τάς ασκήσεις τού εκτου ετουε
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τής .’Ιατρικής Σχολής των μή ύποστάντων έπιτυχώς τήν 
τελευταίαν τμηματικήν έξέτασιν καί καθ’ δ διάστημα 
καθυστεροϋσι την έξέτασιν τούτων.

Άρθρ. 6. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος εφαρμόζονται καί 
επί πάντων των ήδη εγγεγραμμένων εις τάς Σχο'/.άς τοϋ 
Πανεπιστημίου φοιτητών εις οίανδήποτε κατηγορίαν καί 
άν άνήκον μέχρι της δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος κ:ιί ύφ’ 
οίουδήποτε καί άν διείποντο Νόμου.

Άρθρ. 7. ’Από της δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος καταρ- 
τοϋνται όσον άφορά τό Πανεπιστήμιο*/ ’Αθηνών τά άρθρ. 1 
Ιως 6 τοϋ Α.Ν. 1371 ώς καί πάσα άλλη διάταξις ρυΟμί- 
ζουσα θέματα περί ών προνοεϊ ό παρών Νόμος ή άντι- 
κειμένη εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος.

Άρθρ. 8. Διατηρούνται έν ίσχύΐ αί διατάξεις έν γένει 
αί άφοοώσαι τάς πτυχιακάς εξετάσεις των στρατευΟέντων 
κατά τάς επιστρατεύσεις άπό.τοϋ, 1912 καί έφεξής αί 
διατάξεις των Ν.Δ. 215,775 καί των συμπληρωσάντων 
αύτά νεωτέρων αί άφοοώσαι την παροχήν δανείου τιμής 
έν γένει καί τάς πτυχιακάς καί τμηματικάς έξετάσεις τών 
στρατευΟέντων κατά τον τελευταϊον πόλεμον. 'Ομοίως αί 
διατάξεις περί έγγραφής τών τέκνων θυμάτων πολέμου, 
πολυτέκνων καί τών μετασχόντων τοϋ Μακεδονικού, Βο- 
ρειοηπειρωτικοϋ, Σαμιακού καί Κρητικού πολέμου.

Άρθρ. 10. ’Από τοϋ Πανεπιστημιακού έτους 1943-44 
ό αριθμός τών κατ’ έτος εΐσαγομένων εις τό χημικόν τμήμα 
τής Φυσικομαθηματικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών, καθορίζεται υπό τής οικείας σχολής, μή δυνάμενος 
όμως νά ύπερβή τούς 50.

Άρθρ. 15. Εις τόν 6ον στίχον τής παρ. 4 τού άρθρ. 8 
τοϋ Νόμ. 540/43 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
τοϋ Ν.Δ. 696/41» διαγράφεται ή λέξις «παμψηφεί» θεω
ρούμενη ώς μηδέποτε τεθεϊσα, εις δέ τόν πρώτον στίχον 
τοϋ άρθρ. 7 τοϋ αύτοϋ ώς άνω Νόμου ή λέξις «θητεία» 
αντικαθίσταται διά τής λέξεως «θέσις». ·.

2. Τό άρθρ. 16 έδάφ. ΐ' παρ. 2 τοϋ Α.Ν. 2026/39 έπα-
ναφέρεται έν ίσχύΐ, ώς αποδοχών έννοουμένων καί τών πάσης 
φύσεως επιδομάτων. . >

"Αρθρ. 16. 1. Εις τήν παρ. 4 τοϋ άρθρ. 8 τοϋ Νόμ. 540/ 
43 ή φράσις «ώς μονίμων καθηγητών έννέα εϊσέτι τό πολύ 
έκτάκτων καθηγητών» άντικαθίσταται διά τής φράσεως 
«ώς μονίμων καθηγητών δέκα πέντε εϊσέτι τό πολύ έκτά
κτων καθηγητών».

2. Εις τήν παρ. 5 τοϋ αύτοϋ ώς άνω άρθρου ή φράσις 
«τουλάχιστον έπί δεκαετίαν» αντικαθίσταται διά τής φρά
σεως «τουλάχιστον έπί διετίαν». - . ·· ·*'.·; ' . ,

'Αρθρ. 17. Μέχρι τοϋ διορισμού τοϋ ύπό τοϋ Ν.Δ. 1894/ 
42 προβλεπομένου Υγειονομικού προσωπικού ή ιατρική 
έξέτασις τών υποψηφίων σπουδαστών τής Α.Σ.Ο. καί Ε.Ε. 
ένεργεΐται παρά τής Σχολιατρικής ‘Υπηρεσίας ώς ήθελε 
εΐδικώτερον όρίσει ό έπί τών Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής 
Παιδείας ‘Υπουργός. ' ·'

"Αρθρ. 21. Εις τό άρθρ. 12 τοϋ Ν.Δ. 394/41 ή τελική 
φράσις «όριζομένου εις τό 35ον» αντικαθίσταται διά τής 
εξής «όριζομένου εις τό 40όν έτος». - -
14. ΝΟΜΟΣ ύπ’άοιθ. 1682 '

τής 25 Άπρ. /30 Αύγ. 1944 (Φ.Ε.Κ. Α' 176) 
(Άναδημ. Φ.Ε.Κ. Α' 193 τής 11 Σεπτ. 1944)

Περί διατάξεών τινων άφορωσών τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα.

(Κυρώθηκε καί διατηρήθηκε σέ ισχύ μέ τήν ΠΥΣ 295/ 
1946) - ·■·■_■ ■··■■·
“Αρθρ. 2...................................................... ............................... ;

3. Παρά τή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου 
Αθηνών ιδρύεται έκτακτος αυτοτελής έδρα τής «Λαο

γραφίας», παρά δέ τή Θεολογική Σχολή τοϋ αύτοϋ Πανε
πιστημίου έκτακτος αύτοτελής έδρα τής «Αγιογραφίας 
καί Ύμνογραφίας» καί έκτακτος αύτοτελής έδρα τής «Ψυχο
λογίας τής Θρησκείας», αύξανομένου άντιστοίχως τοϋ άρι-._

θμοϋ τών έκτάκτων αύτοτελών εδρών τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών.

4. Ή διά τοϋ Κ.Δ. τής 31-3/9-4/1942 «περί καθορισμού 
τοϋ είδους τών τακτικών καί έκτακτων αύτοτελών εδρών τής 
Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών» καί διά 
τοϋ Κ.Δ. τής 1/7/8/1942 μετατραπεϊσα έκτακτος αύτο
τελής έδρα τής «Λατινικής Γραμματολογίας καί τοϋ ’Αρ
χαίου Βίου τών Ρωμαίων» καταργεΐται ίδρυομένης εκτά
κτου αυτοτελούς έδρας ύπό τόν αύτόν τίτλον καί τό αύτό 
περιεχόμενον παρά τή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης.

5. Αί κατά τάς άνωτέρω διατάξεις συνιστώμεναι έδραι 
δεν δύνανται νά πληρωθώσιν, έφ’ όσον ισχύει ό Νόμ. 965/43.

Άρθρ. 5. Κατά τήν έναρξιν έκάστου Πανεπιστημιακού 
έτους οι Διευθυνταί τών ’Εργαστηρίων τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών ύποβάλλουσιν εις τόν Πρύτανιν σημειώματα περί 
τής δαπάνης τής άπαιτηθησομένης διά τήν κατά τήν διάρ
κειαν τοϋ Πανεπιστημιακού έτους λειτουργίαν τών ύπ’ 
αύτούς έργαστηρίων. ’Εντός δέκα ήμερων ό Πρύτανις υπο
βάλλει σχετικόν πίνακα έμφαίνοντα τήν συνολικήν δαπάνην 
εις τόν έπί τών Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας ‘Υ
πουργόν, δστις προκαλεΐ Δ/μα τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου 
περί χορηγήσεως ταύτης είς βάρος τοϋ Δημοσίου Ταμείου,

. αναγραφόμενου ταύτοχρόνως σχετικού κονδυλίου είς τόν 
προϋπολογισμόν τών έξόδων τοϋ 'Γπουργείου Θρησκευμάτων 
καί ’Εθνικής Παιδείας.

Άρθρ. 7. Τό άξίωμα τοϋ τακτικού ή εκτάκτου αύτο- 
τελ.οϋς καθηγητοϋ έν τοϊς Πανεπιστημίοις ή ταΐς λοιπαΐς 
Άνωτάταις Σχολαϊς είναι άσυμβίβαστον προς τήν θέσιν 
Έπιμελητοΰ έν τώ αύτώ ή άλλω Άνωτάτω Ίδρύματι.

Άρθρ. 19. ’Επιτρέπεται ή περαιτέρω φοίτησις έν τοϊς 
Πανεπιστημίοις Αθηνών καί Θεσσαλονίκης φοιτητών, 
οίτινες εϊχον έγγραφή συγχρόνως καί είς ΓΙαιδαγωγικάς 
’Ακαδημίας, έφ’ όσον άφ’ ενός πράγματι έφοίτησαν καί 
άνανέωσαν έγγραφάς έν τοϊς Πανεπιστημίοις καί άφ’ έτέρου 
βεβαιοϋται έγκύρως ότι διεγράφησαν έκ τών Άκαδημιών.

Άρθρ. 26. "Οπου τή κειμένη νομοθεσία τών Άνωτάτων 
’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων άναφέρεται ώς άποζημίωσις 
ποσοστόν έπί τοϋ μισθού νοείται έφεξής τοιοϋτον έπί τοϋ 
συνόλου τών μηνιαίων άποδοχών.

15. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ ύπ’άοιθ. 402
τής 11/15 Ίουν. 1945 (Φ.Ε.Κ. Α' 151)

Περί διατάξεών τινων άφορωσών είς τήν νομοθεσίαν τών 
άνωτάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Άρθρ. 12. Άπό τοϋ παν/κοϋ έτους 1944-45 έκ τοϋ 
καταβαλλομένου είς τό Ταμεϊον τοϋ Πανεπιστημίου ποσοϋ 
ύπό τοϋ ύποβάλλοντος υποψηφιότητα ύφηγητοϋ λαμβάνει 
ό οριζόμενος εισηγητής δραχ. τρεις χιλιάδας, έκ τών κατα
βαλλόμενων δέ ύπό τοϋ προσερχομένου είς διδακτορικήν 
δοκιμασίαν νενομισμένων έξετάστρων λαμβάνει ό εισηγητής 
τής διατριβής δραχ. χιλίας πεντακοσίας. " .

Άρθρ. 13. 1. Καθ’ άς περιπτώσεις παρατείνεται τό παν/ 
κόν έτος ή τό διδακτικόν έτος τών Πανεπιστημίων πέραν 
τής 31 Αύγούστου δεν παρατείνεται άντιστοίχως καί ή 
δητεία τών Πανεπιστημιακών άρχών. Οι ύπό τοϋ ορίου 
ήλικίας καταλαμβανόμενοι καθηγηταί άποχωροϋσι άμα τή 
λήξει τής παρατάσεως τοϋ παν/κοϋ έτους καθ’ δ συμπληροϋ- 
σι τό ύπό τής κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενον οριον 
ήλικίας. . ·

2. Τόν άντιπρύτανιν άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροϊ 
ό άρχαιότερος τών καθηγητών τής έξ’ ής προέρχεται ό 
Άντιπρύτανις Σχολής, προτιμωμένου τοϋ χρηματίσαντος 
Πρυτάνεως.
. 3. Αί παρ. 1 καί 2 τοϋ παρόντος ίσχύουσι καί διά’ τά 

λοιπά άνώτατα έκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα.
ΆρΟρ. 14. ‘Η πληρωμή τών άποδοχών τών έπί θητεία 

υπαλλήλων' τοϋ Παν/μίου συνεχίζεται καί μετά τήν λήξιν 
τής θητείας των, έφ’ δσον ήθελεν ύποβληθή ύπό τοϋ αρμο
δίου προϊσταμένου πρότασις άνανεώσεως τής ληξάσης θη-



to
τείας. ή δέ πρότασις αυτή ήθελεν έγκριθή ύπό τής Συγκλ ήτου 
μετά σύμφωνον γνώμην .τού οικονομικού Συμβουλίου τοϋ 
Πανεπιστημίου.' *! .

Άρθρ. 19. Αί διατάξεις των άρθρ. 1 έως 16, συμπερι
λαμβανομένου, τοΰ παρόντος Νόμου ίσχύουσι δι’ άμφότερα 
τα' Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης πλήν των 
περιπτώσεων καθ’ άς ρητώς καθορίζεται άλλως. .
16. - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ύπ* άριθ. 60 

της 26/30 Ίουν. 1945 (Φ.Ε.Κ. Ά' 167)
Περί τής άποκαταστάσεως της αύτοτελείας των άνωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. ,
. ί/Αρθρ.. 6. 1. Οΐ καθηγηταί πάντων τών άνωτάτων εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων απαλλάσσονται της υπηρεσίας 
λόγω ορίου ηλικίας, τοϋ σχετικού Β. Δ/τος δημοσιευομένου 
κατά 'την λήξιν τοϋ διδακτικού πανεπιστημιακού έτους, 
καθ’ ο συμπληροϋν τό 70όν έτος της ηλικίας των. ' λ
V2. Διά την βεβαίωσιν τοϋ. ορίου ηλικίας ισχύουν δι’ 
άπαντα τά άνώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αί διατάξεις 
τοϋ άρθρ. 70 έδάφ. 4 τοϋ Νόμ. 5343/1932. 7- - · rv

3. Οΐ λόγω ορίου ηλικίας απαλλασσόμενοι της υπηρεσίας 
καθηγηταί ώς καί οί ήδη έν γένει συνταξιοδοτούμενοι καθη
γηταί τών άνωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων; διατηρούν 
πλήρεις τάς. άποδόχάς τοΰ _έν ένεργείά καθήγητοϋ μέχριΙτήφ 
υπογραφής τής συνθήκης ειρήνης μεταξύ τής Ελλάδος καί 
τών μετ’ αυτής εμπολέμων κρατών καί επί τρεις είσέτι 
μήνας μετ’ αυτήν.
• "Αρθρ. 9. 3. Παρέχεται ή έξουσιοδότησις, όπως διά 
Νόμων ρυθμισθή ή άποκατάστασις τής αύτοτελείας τής 
Άνωτάτης Γεωπονικής Σχολής ’Αθηνών, τής Παντείου 
Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών καί τής ’Ανώ
τατης Σχολής Καλών Τεχνών, έπεκτεινομένων καί προ-; 
σαρμοζομένων άναλόγως καί έπί τών Άνωτάτων τούτων 
εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τών διατάξεων τής παρούσας 
Συντακτικής Πράξεως. ; , . ;.··,·

4.' Διά τής παρούσης Συντακτικής Πράξεως κυροϋνται 
άφ’ ής ίσχυσαν αί διατάξεις τοϋ Νόμ. 361/1945 «περί άνα- 
συγκροτήσεως τής Θεολογικής καί τής Ιατρικής Σχολής 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». - -

5. Καταργεϊται πάσα διάταξις άντικειμένη εις την πα
ρούσαν Συντακτικήν Πράξιν, ής ή ισχύς άρχεται άπό τής 
δημοσιεύσεώς της εις την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
17. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ύπ’ άριθ. 72 

τής 6/6 ’Οκτ. 1945 (Φ.Ε.Κ. Α' 249)
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής ύπ’ άριθ. 60 
. Συντακτικής Πράξεως, ώς αύτη συνεπληρώθη καί έτρο- 

ποποιήθη μεταγενεστέρως.
Άρθρ. 1.
4. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον τοϋ ’Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου άπό τής δημοσιεύσεώς τής παρούσης Συν. 
Πράξεως άποτελεΐται έκ τοϋ Προέδρου τοϋ Συμβουλίου 
’Επικράτειας, τοϋ Προέδρου Άρείου Πάγου, τοΰ Προέδρου 
τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, τοϋ Προέδρου τής Ακαδημίας 
καί τοϋ Πρυτάνεως τοΰ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

5. Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον τής Άνωτάτης Σχολής 
Οικονομικών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών άποτελεΐται 
άπό τής δημοσιεύσεώς τής παρούσης Συν. Πράξεως έκ τοϋ 
Προέδρου τοϋ Συμβουλίου ’Επικράτειας, τοϋ Προέδρου τοϋ 
Άρείου Πάγου, τοϋ Προέδρου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
τοϋ Ποοέδοου τής Άκαδηαία: καί τοϋ Πρυτάνεως Α.Σ.Ο. 
καί Ε.Ε.

6. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον τοϋ έν Άθήναις ’Εθνικού 
Ιναποδιστριακοϋ Πανεπιστημίου παραμένει ώς έχει έν τώ 
όργανισμώ αυτού ομοίως δέ καί τό τού Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκη;.
18. ' ΑΝΆΓΚ. ΝΌΜΟΣ ύπ’ άριθ. 851 

τής 18/22 Ίαν. 1946 (Φ.Ε.Κ. Α' 17)
Περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως διατάξεων τινων 

τοϋ ’Οργανισμού τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών άφορωσών 
τάς τμηματικάς εξετάσεις τών φοιτητών.

“Αρθρ. 1. Αί τμηματικαί έξετάσεις είς τό Πανεπΐστη- 
μιον ’Αθηνών διεξάγονται 1-15 ’Ιουνίου, ’Οκτ." l-15r καί 
15-30 ’Ιανουάριου.

Άρθρ. 2. 1. Ή είς τάς τμηματικάς εξετάσεις προσέ- 
λευσις γίνεται κατά σειράν τών καθ’ έκαστον έτος διδα- 
σκομένων μαθημάτων.

2. ’Επιτυχών θεωρείται ό λαβών άπαντας τούς βαθμούς 
τούλάχιστον καλώς 5.

3. Ό λαβών βαθμόν κάτω τοϋ καλώς 5 θεωρείται έπανα- 
ξεταστέος έν οΐς μαθήμασι έλαβεν τον βαθμόν τούτον.

4. *0 μή προσελθών ώς καί ό έπανεξεταστέος εξετάζεται 
κατά τήν έπόμενην εξεταστικήν περίοδον, δικαιούται δε νά 
έξετασθή τρις έν ολω μετά την πρώτην άπόρριψίν του. -’ λ'

5. Ό κατά τήν τελευταίαν ταύτην περίοδον άπορριπτό- 
μενος είς έν μάθημα δικαιούται νά έπανεξετασθή ένώπιον 
τριμελούς έπιτροπείας άποτελουμένης έκ τοϋ οικείου έξε- 
ταστοϋ καί δύο καθηγητών τών συγγενεστέρων μαθημάτων."

6. *0 άποτυχών καί είς τήν τελευταίαν έξέτασιν έπανα- 
γράφεται εις τό έτος τής φοιτήσεως τοΰ έτους καθ’ 6 άπερτ 
ρίφθη; άκυρουμένων τών μετ’ αυτό άνανεώσεων έγγραφης, t

Άρθρ. 4.' 1. 'Η είς τάς τμηματικάς έξετάσεις προσέ- 
λεύσις έπιτρέπεται μετά τήν συμπλήρωσιν τών ύποχρεω- 
τικών φροντιστηριακών, έργαστηριακών καί κλινικών άακή- 
σεων τοϋ άντιστοίχου έτους..

2. Προκειμένου περί υποχρεωτικής έργαστηριακής άσκή- 
σεως, ής ή έγκαιρος πραγματοποίησις δέν κατέστη έφικτη 
λόγω άνεπαρκείας τοϋ οικείου έργαστηρίου, ή είς τό άντι- 
στοιχο 'ν προς ταύτην μάθημα έξέτασις παραπέμπεται είς 
έτος μεταγενέστερον όριζόμενον ύπό της οικείας Σχολής, 
τοϋ φοιτητοϋ δικαιουμένου νά έξετασθή έπί τών λοιπών 
μαθημάτων τής οικείας Τμηματικής έξετάσεως. ' . r

Άρθρ. 5. Ή άνανέωσις έγγραφής διά μόνον τό άμέσως 
επόμενον Παν/κον έτος έπιτρέπεται καί πρό τοϋ πέρατος 
τής οικείας τμηματικής έξετάσεως έφ’ δσον ό φοιτητής 
παρηκολούθησε τά μαθήματα καί έξετέλεσεν άπάσας τάς 
ύποχρεωτικάς φροντιστηριακάς, έργαστηριακάς καί κλι- 
νικάς άσκήσεις τοϋ προηγουμένου έτους. μ /

Άρθρ. 6. 1. Απαγορεύεται ή κατά τήν αύτήν εξετα
στικήν περίοδον προσέλευσις είς τμηματικάς έξετάσεις 
πλειόνων τοϋ ένός έτών.

2. Απαγορεύεται ή είς τάς πτυχιακάς έξετάσεις προσέ- 
λευσις πρό τής παρόδου τριών μηνών άπό τής τελευταίας 
τμηματικής έξετάσεως.

Άρθρ. 7. Διά παν ζήτςμα άφορών είς τον τρόπον τής 
διεξαγωγής τών τμηματικών έξετάσεων καί τής άπαιτήσεως 
τών έγγραφών μή προβλεπόμενον ύπό τοϋ παρόντος άπο- 
φασίζει ή Παν/κή Σύγκλητος μετά γνώμην τής οικείας
-χΆής-

Άρθρ. 8. At διατάξεις τοϋ παρόντος Αναγκαστικού 
Νόμου δύναται νά έπεκταθώσι έν όλω ή έν μέρει καί είς τά 
λοιπά Άνώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διά Β. Δ/τος 
προκαλουμένου προτάσει τοϋ έπί τών Θρησκευμάτων καί 
’Εθνικής Παιδείας 'Υπουργού μετά γνώμην τών οικείων 
Συγκλήτων ή τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου 
περί τής Παντείου Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών.
19. ΑΝΆΓΚ. ΝΌΜΟΣ ύπ’ άριθ. S52

τής 1S/22 Ίαν. 1946 (Φ.Ε.Κ. Α’ 17)
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί έξετάσεων

κ.λπ. διατάξεων είς τά Άνώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύ
ματα.
Άρθρ. 7. Άνακύπτοντα τυχόν ζητήματα κατά τήν βα

θμολογίαν τών γραπτών τών εισιτηρίων έξετάσεων άνα- 
τρέποντα τήν δικαίαν καί ομοιόμορφον κρίσιν τών ύποψη- 
φίων, ρυθμίζονται δι’ άποφάσεων τών οικείων Συγκλήτων, 
έγκρινομένων ύπό τοΰ 'Υπουργού.

'Η ισχύς τής διατάξεως ταύτης άρχεται άπό τοϋ Ακα
δημαϊκού έτους 1845-46.

Άρθρ. 10. Ό χρόνος διεξαγωγής- -τών τμηματικών καί 
πτυχιακών έξετάσεων τής Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών
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καί ’Εμπορικών Έπ· 
νομοθεσίας της Σχολή 
ο στις εκδίδει καί τά

ιστημών όρίζεται, έντός τών ύπό τής 
ς τιθεμένων ορίων ύπό τοϋ Πρυτάνεως, 
αποτελέσματα τών εξετάσεων τούτων.

20. ΝΌΜΟΘΕ'Γ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άοίΟ. 457 
τής 30/31 Όκτ. 1047 (Φ.Ε.Κ. Α: 245)

Περί τροποποιησεως καί συμπλ.ηρώσεως διατάξεών τινων 
περί Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων.
Άρθρ. 4.

ριζόμενοι έμτ 
καί άπο/.υτή 
σπουδών.

Από τής υημοσιεύσεως τοϋ παρόντος οί διο- 
ιιροτέχναι παρασκευασταί δέον νά κέκτηνται 
ιον Γυμνασίου ή άλλον ισοδύναμον τίτλον

21. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριΟ. 670 
τής 5/5 Μαΐου 194S (Φ.Ε.Κ. Α' 116)

Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων τής Νομοθεσίας «περί 
Διοικήσεως τής Έκπαιδεύσεως κ.λ.π.».

’Άρθρ. 10. 3. Οί έκτακτοι αυτοτελείς καθηγηταί αύτο- 
μελών εδρών, κέκτηνται άπαντα τά δικαιώματα τών τα
κτικών Καθηγητών, πλήν τοϋ έκλέγειν τούς τακτικούς 
Καθηγητάς καί τής μισθοδοσίας.
22. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

τής 7/24 Ψεβρ. 1951 (Φ.Ε.Κ. Α' 61)
Περί καθορισμού ήμερων άργίας τών Άνωτάτων Έκπ/κών 

Ιδρυμάτων.
Άρθρ. Ί." Καθορίζομε-/ τάς κάτωθι έορτάς καθ’ άς πλήν 

τής Κυριακής άργίας καί τών ύπό τών οικείων Νόμων όρι- 
ζομένων διακοπών, διακόπτονται τά μαθήματα καί αί εξε
τάσεις τών ώς άνω Άνωτάτων Έκπ/κών 'Ιδρυμάτων τής 
χώρας: :

1) Τών Τριών Ιεραρχών (30 ’Ιανουάριου).
2) Τοϋ Εύαγγελισμοϋ (25 Μαρτίου).
3) Τών Αγίων Κων/νου καί Ελένης (21 Μαΐου).
4) Τών ’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29 ’Ιουνίου).
5) Τής ’Εθνικής εορτής (28 ’Οκτωβρίου) καί
6) Τοϋ Πολιούχου τής έδρας τών ώς άνω Ιδρυμάτων 

έν αίς πόλεσι είναι καθιερωμένη τοιαύτη εορτή.
Άρθρ. 2. Τά γραφεία τής Διοικήσεως τών ώς άνω Άνω

τάτων Έκπ/κών Ιδρυμάτων τής Χώρας άργοΰν καθ’ άς 
ημέρας άργοΰν καί τά γραφεία τής Κεντρικής ‘Υπηρεσίας 
τοϋ Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας.
23. ΝΟΜΟΣ ύπ’ άοιθ. 1756

τής 16/16 Άπρ. 1951 (Φ.Ε.Κ. Α' 110)
-Περί παρατάσεως προθεσμίας τών εξετάσεων τών ύπαγο- 

μένων εις τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 132/1946 φοιτητών καί 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως Πανεπιστη
μιακών τινων διατάξεων κ.λ.π.».
Άρθρ. 1. 5. Κατά τάς προφορικάς έπί πτυχίω εξε

τάσεις τής Νομικής Σχολής, ώς καί κατά τάς τμηματικάς 
δύνανται νά έξετάζωσιν οί ύφηγηταί τοϋ οικείου μαθήματος 
μετ’ άπόφασιν τής Σχολής, λ.αμβανομένην τή προτάσει τοϋ 
αρμοδίου καθηγητοϋ, τοϋ πίνακος άποτε/τσμάτων συντασ- 
σόμένου κατόπιν συννενοήσεως μετ’ αύτοϋ.

Άρθρ. 13. 1. Το κατώτερον διδακτικόν προσωπικόν 
τοϋ έργαστηρίου τής, διά τοϋ άπό 8/15.11.1946 Β. Δ/τος 
«περί μετατροπής, προαγωγής, διατηρήσεως καί καταργή- 
σεως εδρών τής ’Ιατρικής Σχολής τοϋ Παν/μίου Αθηνών» 
καταργηθείσης Β' έδρας όδοντικής χειρουργικής, Παθολο
γίας καί Θεραπευτικής τοϋ Όδοντιατρικοϋ σχολείου τοϋ 
Παν/μίου ’Αθηνών διατηρείται και χρησιμοποιείται, ώς 
μέχρι τοϋδε, ώς υπεράριθμον εις συγγενή έδραν τοϋ σχο
λείου τούτου, έφ’ όσον πεοστατεύεται ύπό τών διατάξεων
τοϋ Νόμ. 751/1948.

2. Ώς προς τό έν τή προηγούμενη παραγράφω προσωπι
κόν εφαρμόζονται αί περί άνανεώσεως θητείας και προαγω
γής κείμεναι Πανεπιστημιακαί διατάξεις. - (
24. ΝΌΜΟΣ ύπ’ άοιθ. 2276 - .

τής 10/10 Όκτ. 1952 (Φ.Ε.Κ. Α' 300)
Περί εφαρμογής τοϋ άρθρ. 102 τοϋ Συντάγματος καί άλλων 

τινων διατάξεων. _
Άρθρ. 3. 1. Τό άνώτερον διδακτικόν προσωπικόν, τών

άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δύναται νά κατέχη 
διά διορισμού καί έτέραν υπαλληλικήν θέσιν, δημοσίαν ή παρ’ 
οργανισμέ» τοπικής αύτοδιοικήσεως, Κοινωφελή ’Οργανι
σμέ» ή αλλω Νομικέ» Προσώπω Δημοσίου Δικαίου ή θέσιν 
εις παραχωρηθεΐσαν δημοσίαν ύπηρεσίαν ή έπιχείρησιν κατ’
έξαίοεσιν τών περιορισμών τοϋ δευτέρου εδαφίου τοϋ άρθρ. 
102 τού Συντάγματος. Επίσης δύναται νά κατέχηται ώς 
δευτέρα θέσις, ή θέσις καθηγητοϋ τής Μέσης Σχολής τοϋ 
Πολυτεχνείου. Θεωρούνται κατένοντες β' θέσιν οί καθηγηταί 
τοϋ Πανεπιστημίου, οί διδάσκοντες, κατ’ εντολήν, εις έτέραν 
κενήν έδραν τής αύτής ή άλλης Σχολής.

Άρθρ. 4. Κατά πάσας τάς περιπτώσεις κατοχής δευ-
τέρας θέσεως. 
96 καί 84 παο.

ι/.αμβανομενων και 
τοϋ Συντάγματα;

των υπο των αρθρ.
προβλ.επομένι»ν. λ.αμ-

βάνεται έκ τής ήσσονος μισθοδοτουμένης θέσει»ς τό 1/3 τοϋ 
βασικού μισθού άνευ επιδόματος τίνος.
25. ΝΟΜΟΣ ύπ’ άοιθ. 3234

τ-ής 11/14 Μαΐου 1955 (Φ.Ε.Κ. Α' 120)
ΙΙερί παρατάσεως προθεσμίας εξετάσεων το ν εις τάς δια

τάξεις τοϋ ύπ’ άριθ. 132/1946 Ν./Δτος ύπαγομένων φοι
τητών καί «περί τροποποιήσεως καί συ μπλη ρ ώ σε ω ς 
Πανεπιστημιακών τινων κ.λ.π. διατάξεων».
Άρθρ. 5. 1. Αί τμηματικχί εξετάσεις τών άπό τοϋ Πανε

πιστημιακού έτους 1955-1956 έγγραφησομένων φοιτητών 
εις τάς Σχαλ.άς τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών, τήν Άνωτ. 
Σχολήν Οίκον, καί Εμπορικών Επιστημών καί τήν ΙΙάντειον 
Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών Επιστημών διεξάγονται 
άπό 1-15 ’Ιουνίου καί άπό 1-15 ’Οκτωβρίου έκάστου Πανε
πιστημιακού έτους. Αί αύταί εξετάσεις διά τούς άπό τοϋ ώς 
άνω έτους έγγραφησομένους φοιτητάς εις τάς Σχολάς τοϋ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλ.ονίκης διεξάγονται άπό 1-15 ’Ιουνίου 
καί 15-30 ’Οκτωβρίου έκάστου πανεπιστημιακού έτους.

2. Ό προσε/,θών κατά τήν έξετχστικήν περίοδον τοϋ 
’Ιουνίου καί λ.αβών εις άπαντα τά μαθήματα τον βαθμόν 
τούλάχιστον «Καλώς 5», θεωρείται έπιτυχών. Ό μή προ- 
σελθών κατά τήν εξεταστικήν ταύτην περίοδον ώς καί ό 
άποτυχών εις άπαντα ή εις τινα μόνον μαθήματα, έπανε- 
ξετάζεται κατά τήν άμέσως έπομένην έξεταστικήν περίοδον 
τοϋ ’Οκτωβρίου.

3. Ό κατά τήν έξεταστικήν περίοδον ’Οκτωβρίου προ- 
σελθών καί λαβών εις άπαντα τά μαθήματα βαθμόν τούλά
χιστον «Καλ.ώς 5», θεωρείται έπιτυχών. Ό λαβών εις τρία 
μαθήματα κάτω τοϋ 5 θεωρείται άποτυχών, καί ύποχρεοϋται 
νά έπαναλ,άβη τά μαθήματα τοϋ αύτοϋ έτους.

4. Ό κατά τήν έξεταστικήν περίοδον ’Οκτωβρίου άπο
τυχών εις δύο μόνον μαθήματα, έπανεξετάζεται, έντός μηνός 
άπό τής έκδόσεως τών άποτελεσμάτων, ένώπιον έπιτροπής 
οριζόμενης ύπό τοϋ Κοσμήτορος τής οικείας σχολής. Έπι
τυχών κατά τήν έξέτασιν ταύτην. θεωρείται ό λαβών τού
λάχιστον «Καλ.ώς 5)) παρά πάντων ή δύο τούλάχιστον μελών 
τής Επιτροπής εις έκαστον μάθημα, άλλως θεωρείται άπο- 

' τυχών καί ύποχρεοϋται νά έπαναλ,άβη τά μαθήματα τοϋ αύτοϋ 
έτους. ·. · .

.5. Κατά τήν έν παρ. 4 τοϋ παρόντος άρθρου έξεταστικήν 
περίοδον δύναται, μετ’ άπόφασιν τής οικείας Σχολής, νά 
έξετασθή καί φοιτητής μηδόλ.ως προσελθών κατ’ άμφοτέρας 
τάς προηγηθείσας περιόδους, ’Ιουνίου καί ’Οκτωβρίου, ένε- 
κεν άσθενείας, ένόρκως πιστοποιουμένης. Ούτος θεωρείται 
έπιτυχών, έφ’ όσον έλαβε εις άπαντα τά μαθήματα τόν βαθμόν 
τουλάχιστον «Καλώς 5», άλλως θεωρείται άποτυχών καί 
ύποχρεοϋται νά έπαναλ,άβη τά μαθήματα τοϋ αύτοϋ έτους.

«6. "Οταν τά κατά τάς τμηματικάς έξετάσεις έξεταζό- 
μενα μαθήματα είναι πλείονα τών 5, οί άποτυγχάνοντες εις 
έν. μόνον μάθημα δικαιούνται νά έγγράφωνται εις τό έπό- 
μενο έτος σπουδών, έξετχζόμενοι εις τό μάθημα τοϋτο^ >;ατά 
τάς τμηματικάς έξετάσεις τοϋ έτους τούτου. Τό αύτό Ισχύει 
καί διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν τά κατά τάς τμηματικάς 
έξετάσεις έξεταζόμενα μαθήματα είναι όλιγώτερα. τών 5 
άλλ’ έφ’ όσον είς τά εις ά έπέτυχον μαθήματα έλαβον μέσον 
όρον βαθμολογίας τούλάχιστον Αίαν Καλώς. Οί άποτυγχά
νοντες έκ νέου είς τό έκ τοϋ προηγουμένου έτους όφειλόμενον
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μάθημα, Θεωρούνται άποτυχόντες καί έπανεγγράφονται είς 
τδ αύτό έτος σπουδών. ΦοιτηταΙ άποτυγχάνοντες κατά τάς 
τμηματικά' εξετάσεις τοΰ προτελευταίου έτους σπουδών 
είς δύο μαθήματα τοΰ έτους τούτου δικαιούνται, ανεξαρτή
τως τού άριθμοΰ των κατά τδ έτος τούτο έξεταζομένων μαθη
μάτων, νά έγρραφωνται είς τδ τελευταΐον έτος σπουδών, 
ύποχρεούμενοι όπως έξετασθοϋν είς τά μαθήματα ταύτα 
όμοΰ μετά τών επί πτυχίω έξεταζομένων μαθημάτων».

Ή παρ. 6 προστέθηκε μέ τδ άρθρ. 17 παρ. 1 Ν.Δ. 3974/ 
1959.
26. ' ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 3472

τής 30/31 Δεκ. 1955 (ΦΕΚ Α' 353)
Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων τής περί Πανεπιστη

μίων Νομοθεσίας.
Άρθρ. 3. 1. ’Επιτρέπεται όπως είς τά Πανεπιστήμια Α

θηνών καί Θεσσαλονίκης προσλαμβάνονται καί έκτακτοι 
βοηθοί. ·.

2. Ή πρόσληψις τούτων γίνεται δι’ άποφάσεως τής οικείας 
Σχολής, διδομένης μετά πρότασιν τού οικείου Καθηγητοΰ ή 
Διευθυντοϋ Εργαστηρίου καί έγκρινομένης ύπδ τής Συγκλή
του τού Πανεπιστημίου.

3. Οί βοηθοί ούτοι, ών ό άριθμδς καθορίζεται έκάστοτε 
μετά πρότασιν τς οικείας Σχολής δι’ άποφάσεως τής Συγ
κλήτου, έγκρινομένης ύπδ τοΰ 'Τπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας, 
προσλαμβάνονται άνευ διαγωνισμού διά 10 συνεχείς μήνας, 
έπί ήμερησία ποζημιώσει 0ρχ. 50 καί διά 30 ήμέρας κατά 
μήνα. Ή άποζημίωσις αύτη καταβάλλεται είς τούς δικαιού
χους διά χρηματικής έντολής, ύπογραφομένης ύπδ τού αρ
μοδίου ΚαΟηγητού ή Διευθυντοϋ τού ’Εργαστηρίου καί έγ- 
κρινομένης ύπδ τού κοσμήτορος τής Σχολής.

27., · ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 3972 Υ ' 
τής 2/7 Σεπτ. 1959 (Φ.Ε.Κ. Α' 187)

Περί τών άποδοχών τοΰ Βοηθητικού διδακτικού προσωπικού
τών .Ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καί τού Βοή- 

ύ θητικού επιστημονικού προσωπικού τού Έθν. Άστε-
ροσκοπείου. ; · .

.λ Άρθρ. 1. Έπιμεληταί, βοηθοί, παρασκευασταί, καί δι
δάσκαλοι τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, 
τού Ε.Μ. Πολυτεχνείου, τής Άνωτάτης Γεωπονικής Σχολής 
καί τής Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών καί ’Εμπορικών 
’Επιστημών κεκτημένοι πτυχίον τών κάτωθι Σχολών τής 
ημεδαπής ή ισοτίμων πρδς αύτάς τής άλλοδαπής : α) Φυσι
κομαθηματικής, Πολυτεχνικής, Γεωπονοδασολογικής καί 
Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου, β) Ε.Μ. Πολυτεχνείου καί 
γ) Άνωτάτης Γεωπονικής, λαμβάνουσι τδν βασικόν μισθόν 
τών τεχνικών ύπαλλήλων, τά γενικά επιδόματα καί την 
άποζημίωσιν τού Ν.Δ. 3001/1954.

Άρθρ. 2. 1. Έπιμεληταί, βοηθοί, παρασκευασταί καί 
διδάσκαλοι τών ’Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
κεκτημένοι πτυχίον τών κάτωθι Σχολών σής ημεδαπής ή 
Ισοτίμων πρός αύτάς τής άλλοδαπής : α) Φιλοσοφικής καί 
Θεολογικής Πανεπιστημίου ώς καί γ) τής Άνωτάτης 
Σχολής Οικονομικών καί Εμπορικών ’Επιστημών έξο- 
μοιούνται βαδμολογικώς καί μισθολογικώς πρός τδ διδα
κτικόν προσωπικόν Μέσης Έκπαιδεύσεως τό κεκτημένον 
πτυχίον τών άνωτέρω Σχολών.

2. 'Ομοίως, ή ίσχύουσα έκάστοτε βαθμολογική καί μισθο- 
λογική κλΐμαξ τών καθηγητών Σωματικής Αγωγής τής 
’Εθνικής ’Ακαδημίας Σωματικής ’Αγωγής ισχύει καί έπί 
τών Γυμναστών τών ’Ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
έφ’ όσον κέκτηνται τά αυτά, προς οΰς διά τού παρόντος 
έςομοιοϋνται, άπαιτούμενα προσόντα σπουδών.

3. Αί μεταβατικαί διατάξεις τού 
1955 έχουσιν εφαρμογήν καί έπί 
παραγραφω προσωπικού!

άρθρ. 3S τού Ν.Δ. 3379/
τού έν τή προηγουμένη

4. Διά Β.Δ/τος έφ’ άπαξ έκδοθησομένου, προτάσει τού 
επί τής ’Εθνικής Παιδείας 'Τπουργοϋ μετά πρότασιν τών 
Συγκλήτων τών ώς άνω 'Ιδρυμάτων όρισθήσεται ό άριθμδς

τών έν έκάστω βαθμώ τών έν άρθρ. 4-6 τού Ν.Δ. 3379/55
βαθμολογικών κλιμάκων, θέσεων έκάστου τών κλάδων.'· —

5. Διά Β. Δ/τος έφ’ άπαξ έκδιδομένου, προτάσει τών 'Υ- 
πουργών έπί τού Συντονισμούς τής Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων καί τών Οικονομικών, καθορισθήσονται αί 
άποδοχαί τών έπιμελητών, βοηθών, παρασκευαστών καί δι
δασκάλων τών ’Ανωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων καί 
τών κεκτημένων πτυχίον τών κάτωθι Σχολών Πανεπιστημίου 
τής ημεδαπής ή ισοτίμων τής άλλοδαπής, α) ’Ιατρικής, β) 
’Οδοντιατρικού Τμήματος καί γ) Νομικής.

Κατά τδν αυτόν ώς άνω τρόπον καθορισθήσονται καί αί 
άποδοχαί τών ’Εντεταλμένων Υφηγητών.

Άρθρ. 3. 1. Αί διατάξεις τών άρθρ. 1,. 2 καί 3 τού Ν.Δ. 
3728/57 «περί τεχνικού μισθολογίου τού προσωπικού τών 
τεχνικών κλάδων τής ύπηρεσίας Πολιτικής ’Αεροπορίας τού 
'Υπουργείου Συγκοινωνιών καί Δημοσίων "Εργων κλπ.» 
ώς αύται έφαρμόζονται βάσει τού άρθρ. 7 τού αυτού Ν. Δ/τος 
διά τό μόνιμον προσωπικόν τής ’Εθνικής Μετεωρολογικής 
'Υπηρεσίας, έπεκτείνονται καί έπί τού προσωπικού τού Έθν: 
’Αστεροσκοπείου ’Αθηνών.

2. Διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τούτων, ώς τεχνικόν
προσωπικόν τού Εθνικού ’Αστεροσκοπείου ’Αθηνών θεω
ρείται : ~··:\

α) Α' Κατηγορίας : Τό έξ έπιμελητών, βοηθών καί παρα.- 
σκευαστών, άπάντων πτυχιούχων τών ’Ανωτάτων Σχολών, 
προσωπικόν, τό δριζόμενον ύπδ τού άρθο. 1 παρ. 1 τού Ν.Δ. 
3402/1955 καί τού Νόμ. 3350/1955. ' ξ-γ

β) Β' Κατηγορίας : Τό έκ παρατηρητών καί παρασκευα
στών μή πτυχιούχων ανωτάτων σχολών προσωπικόν, τό ορι
ζόμενου ύπό τού άρθρ. 1 παρ. 1 τού Ν.Δ. 3402/1955 καί τοΰ 
Νομ. 3350/1: 55, ώς καί οί τεχνϊται αύτοϋ. Οί τελευταίοι 
ούτοι έξομοιοΰνται πρός τούς έν ;άρθρ. 1 περίπτ. β' τοΰ ώς 
άνω Ν.Δ. 3728/1957 έφαρμοστάς. '·■ γ -ν

Άρθρ. 4. Αί λεπτομέρεια! τής έφαρμογής τού παρόντος Ν. 
Δ/τος ρυθμίζονται δια Β. Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τών 
έπί τής ’Εθνικής Παιδείας καί έπί τών Είκονομικών 'Υ
πουργών. V
28 ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άρ. 3974 .'

τής 2/7 Σεπτεμπ. 1959 (ΦΕΚ Α' 188) * :
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί τών

’Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων ίσχυουσών δια
τάξεων.
Άρθρον 1.2. Τό περιεχόμε'νον τών ώς άνω εδρών καθορί

ζεται διά Β.Δ/των, έκδιδομένων έντός έξαμήνου άπό τής 
ισχύος τού παρόντος.

3. Παρά τή Άνωτάτη Γεωπονική Σχολή ’Αθηνών ιδρύον
ται 2 έδραι, ών ό τίτλος, τό είδος καί τό περιεχόμενον 
καθορίζονται διά Β.Δ/τος, έκδιδομένου προτάσει τού Υ
πουργού Εθνικής Παιδείας μετά γνώμην τής Συνελεύσεως 
τών Καθηγητών τής Σχολής.

"Αρθρο 2.
2. Τό άρθρο S τού ύπ’ άριθ. 283/1947 Ν.Δ/τος εφαρμό

ζεται καί έπί τών εκτάκτων έπί θητεία καθηγητών πάντων 
τών άνωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Διά τού ώς άνω άρθρ. 8, ή θητεία τών ύπηρετούντων έν 
κενή έδρα ύφηγητών τού Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης παρα- 
τείνεται μέχρι τής λήξεως τής άρξαμένης πρός πλήρωσιν τής 
τακτικής έδρας διαδικασίας.

Ά?θ?ο. 3.
4. Ή τάξις τών τακτικών καθηγητών τών Πανεπιστη

μίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, τών διατελεσάντων προη
γουμένως τακτικών καθηγητών είς έκάτερον τούτων, καθο
ρίζεται, βάσει τοΰ άρχικοϋ των διορισμού ώς τακτικών καθη
γητών. Καταεγοϋνται αί παε. 5 καί 6 τού άεθρ. 6 τού Α.Ν.
1895/1939.

Άρθρ.12.1.2. (Άναφέρονται είς το Πανεπιστήμιον Θεσ
σαλονίκης. Παρατεθήσονται εις τό οίκειον θέμα τόμ. 31 Α).

3. 'Ομοίως διά Β.Δ/τος, έκδιδομένου προτάσει τού Ύ- 
πουργ-οϋ έπί τής Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
μετά γνώμην τών οικείων Συγκλήτων, δύναται νά άναδιαρ-



— 13 —-

θροϋται ή Κεντρική ‘Υπηρεσία τών Πανεπιστημίων ’Αθη
νών Θεσ/νίκης ώς καί τοϋ Ε.Μ. Πολυτεχνείου, εις Διευ
θύνσεις, Τμήματα,' Γραφεία, Γραμματείας Σχολών κ.λπ., 
διά τής καταργησεως ή μετονομασίας υφισταμένων τοιούτων, 
άνευ αύςήσεως τοϋ αριθμού τοϋ ύπηρετοϋντος προσωπικού. 
Διά τοϋ αύτοϋ Β.Δ/τος όρισθήσονται αί αρμοδιότητες των 
νέων τούτων υπηρεσιών, ή είς ταΰτας κατανομή τοϋ ύπη- 
ρετοϋντος διοικητικού, τεχνικού, υπηρετικού κλπ. προσωπι
κού, καθώς καί πάσα έν γένει λεπτομέρεια άποβλέπουσα 
εις τήν ομαλήν λειτουργίαν τών έν λόγω Ιδρυμάτων. '

“Αρθρ. 14. Αί διά τών άρθρ. 5,6,7.8,10,26 καί 27 τοϋ 
παρόντος Ν.Δ/τος ιδρυόμενα-, θέσεις προστίθενται εις τάς 
θέσεις τών υφισταμένων κλάδων παρομοίων θέσεων τών εΐε 
άς ιδρύονται ιδρυμάτων, πλ.ήν τών διά τοϋ άρθρ. 4 ίδρυομένων 
θέσεων : α) Γραμματέως - μεταφραστοϋ καί β) νυκτοφυλά
κων, αίτινες αποτελούν νέους κλάδους «Γραμματέων - μετα
φραστών» (D' κατηγορίας) καί «Λυκτοφυλάκων» (Γ' Κα
τηγορίας), ώς καί τών διά τοϋ άρθρ. 10 ίορυομένων θέσεων 
Έπιμελητοϋ τοϋ ’Αγροκτήματος Γιαλού Σπάτων καί τοϋ 
Κεντρικού Άποθηκαρίου τής Άνωτάτης Γεωπονικής Σχο
λής, αίτινες άποτελοϋν ομοίως νέους κλάδους «Έπιμελητοϋ 
’Αγροκτήματος» καί «Κεντρικού Άποθηκαρίου» Β' Κατη
γορίας.

Άρθρον 17.
4. Φοιτηταί τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί_ Θεσσαλο

νίκης έγγραφέντες εις τάς οικείας σχολάς μέχρι καί τού Πανε
πιστημιακού έτους 1942 - 43 καί τής ’Ανώτατης Σχολής 
Οικονομικών καί Εμπορικών ’Επιστημών καί τής Παντείου 
Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών, έγγραφέντες 
μέχρι καί τού Πανεπιστημιακού έτους 1943 - 44, παρακο- 
λουθήσαντες πλήρως ή έλλιπώς τά μαθήματα καί τάς ασκή
σεις εις φροντιστήρια, εργαστήρια καί κλινικάς καί καθυ- 
στερούντες τμηματικάς ή τάς πτυχιακάς αυτών εξετάσεις 
δύνανται συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες τάς οικείας 
έγγρα.φάς καί ύποχρεωτικάς ασκήσεις, νά προσέρχωνται κατά 
τάς περί τών κανονικώς φοιτώτων φοιτητών Εσχυούσας δια
τάξεις, εις πτυχιακάς εξετάσεις ύποχρεούμενοι νά περατώ- 
σωσι ταύτας το βραδύτερον μέχρι 31 Δεκ. 1962. Οί άνωτέρω 
φοιτηταί έςετάζονται κατά τάς ώς άνω πτυχιακός εξετάσεις 
καί εις εκείνα έκ τών μαθημάτων, είς ά δεν έξητάσθησαν κατά 
τάς τμηματικάς εξετάσεις ή έξετασθέντες άπερρίφθησαν.

5. Φοιτηταί, τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων, 
έγγραφέ-υτες μέχρι καί τού Ακαδημαϊκού έτους 1956 - 57, 
καταγόμενοι έκ Κύπρου καί ύπηρετήσαντες είς τήν Κυπρια
κήν άπελευθερωτικήν όργάνωσιν Ε.Ο.Κ.Λ., τής υπηρεσίας 
των ταυτης βεβαιουμένης ΰπευθύνως παρά τού αρχηγού 
αυτής, απαλλάσσονται τών τμηματικών ή προαγωγικών 
έξετασεων του προτελευταίου έτους σπουδών καί δικαιούν
ται νά προσέρχωνται είς πτυχιακάς εξετάσεις, καθ’ άς ύπο- 
χρεούνται όπως εςετασθώσι καί εις τά μαθήματα είς ά Οά 
έςετάζοντο κατά τάς έξ ών άπηλλάγήσαν τμαματικάς ή 
προαγωγικάς εξετάσεις.

6. Άποροι φοιτηταί τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων λαμβάνοντες κατά τάς τμηματικάς ή προαγω-

γικάς έςετασεις σύνολον βαθμολογίας «Λίαν Καλώς» καί 
άνω απαλλάσσονται τής ύποχρεώσεως καταβολής τελών έγ- 
ΎΡα?ήζ- Διά Β.Δ/των έκδιδομένων προτάσει τών επί τής 
Εθνικής Παιδείας καί έπί τών Οικονομικών Υπουργών 

δύνανται να απαλλάσσονται έν δλω ή έν μέρει τής ύποχρεώ
σεως καταβολής τελών εγγραφής, διδάκτρων καί έξετάστρων 
καί άλλαι κατηγορίαι άπορων φοιτητών.

8. Κάτοχοι πτυχίου θεωρητικών ’Επιστημών τών Σχολών 
των ^Πανεπιστημίων τής Χώρας καθώς καί τής Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 
εφ οσον κεκτηνται άπολ.υτήριον Γυμνασίου δύνανται νά έγ- 
γραφωνται ανευ εισιτηρίου διαγωνισμού είς τό Α' έτος τών 
Σχολών τών Πανεπιστημίων Αθηνών καί Θεσ/νίκης :α) 
Φυσικομαθηματικής, β) ’.Ιατρικής καί γ) τού ’Οδοντιατρικού 
Τμήματος των ώς άνω Πανεπιστημίων.

8· "Γά μεχρι^τής ισχύος τού Ν.Δ. 3876/1958 άπονεμηθέντα 
πτυχία παρα τής Λνωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών,

ώς αυτή ώργανώθη καί έλειτούργησε βάσει τού Α.Ν. 800/48 
ώς ούτος έκυρώθη υπό τού Χ.Δ. 1245/1949. έπέχουν θέσιν 
πτυχίου τής Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής.

Άρθρ. 18. 1. Είς τά Πανεπιστήμια Αθηνών καί Θεσ/νίκης 
διδάσκονται αί έπόμεναι ξέναι γλώσσαι : Αγγλική, Γαλλική 
Γερμανική καί ’Ιταλική.

2. Άπαντες οί φοιτηταί ΰποχρεούνται είς τήν παρακολού- 
θησιν μιας έκ τών ώς άνω γλωσσών κατ’ έπιλογήν αυτών.

3. Τά μαθήματα τούτων, διδάσκονται καθ’ άπαντα τά 
έτη σπουδών έκάστης Σχολής, καί έξετάζονται, ύπό τών 
διδασκόντων ταϋτα, κατά τάς διατάξεις τού άρθρ. 175 (παρ. 3 
έν συνδυασαώ ποός τά άοθο. 167,168 καί 169 τού Non.. 
5343/1932.' '

4. Τά τών ωρών διδασκαλίας, τής συνθέσεως τού δι
δακτικού προσωπικού, τών προσόντων, τής προλήψεως καί 
τής υπηρεσιακής αύτοϋ καταστάσεως καί πάσα έν γένει λε
πτομέρεια έφαρμογής τής διατάξεως ταύτης καθορίσθήσονται 
διά Β.Δ/τος, έκδιδομένου προτάσει τού Υπουργού ’Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί τού Υπουργού τών Οικο
νομικών καθ’ όσον άφορά τήν σύνθεσιν τήν πρόσληψιν καί 
τήν υπηρεσιακήν κατάστασιν τού διδακτικού προσωπικού.

Άρθρ. 30. "Οπου ύπό τών προηγουμένων άρθρων τοϋ 
παρόντος Ν.Δ/τος προβλέπεται ή έκδοσις Β.Δ/των ταϋτα 

— έκδίδονται προτάσει τοϋ έπί τής ’Εθνικής Παιδείας-καί Θρη
σκευμάτων Υπουργού μετά σύμφωνον γνώμην τών οικείων 
Σχολών καί τής Συγκλήτου τοϋ Πανεπιστημίου. Προκειμέ- 
νου δέ περί τοϋ διά τοϋ παρόντος ίδρυομένου ’Οδοντιατρικού 
Τμήματος τού Πανεπιστημίου -Θεσ/νίκης τά Δ/τα ταϋτα 
έκδίδονται μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ Συλλόγου τών καθη
γητών αύτοϋ καί τής Συγκλήτου τού Πανεπιστημίου.

Άρθρον 31.3. Είς τάς Σχολάς τών Πανεπιστημίων καί 
τοϋ Ε.Μ. Πολυτεχνείου ώς καί τάς λοιπάς Άνωτάτας 
Σχολ.άς δύναται νά ίδρύωνται διά Β.Δ/τος έκδιδομένου προ- 
τάσει τών Υπουργών Εθνικής Παιδείας καί τών Οικονο
μικών, μετά γνώμην τής οικείας Σχολής καί τής Συγκλήτου 
έν ή πλείονα Τμήματα. Κέντρα ή Ίνστιντοϋτα μεταπτυχια
κών σπουδών, ώς έπίσης καί τμήματα Σχολών νά καθίστανται 
πλήρεις καί αύτοτελεϊς Σχολαί. Διά τού αύτοϋ Β.Δ/τος 
ιδρύονται αί πρός λειτουργίαν τών έν λόγιο Τμημάτων, 
Κέντρων, ’Ινστιτούτων ή Σχολών, άπαιτούμεναι έδραι καί 
θέσεις κατωτέρου διδακτικού καί λοιπού προσωπικού και 
καθορίζεται τό είδος τών χορηγουμένων πτυχίων καί πάσα 
άλλη λεπτομέρεια όργανώσεως καί λειτουργίας αύτών.

«Τά κατά τήν παρούσαν παράγραφον ιδρυόμενα Τμήματα 
δύνανται νά διδάσκουν τόν αύτόν έπιστημονικον κλαόον, τον 
όποιον διδάσκει ή Σχολή είς ήν άνήκουν, νά αποβλέπουν εις τη 
κατάτμησιν τοϋ αριθμού τών σπουδαστών εις μικροτερας 
ομάδας καί νά εδρεύουν είς τόπον διάφορον τής έδρας τής 
Σχολής έντός ή καί έκτος τής ’Επικράτειας.

Είς τάς περιπτώσεις κατά τάς όποιας έδρεύουν είς τοπον 
διάφορον έντός καί έκτος τής ’Επικράτειας, τά ιδρυόμενα 
τμήματα άποτελοϋν ιδίαν Αρχήν». - γ · ; - ;

κατά τά έν παρ. 3 τού παρόντος άρθρου οριζόμενα.
Άρθρ. 33. «1. Διά τήν χορήγησιν αναβολής κατατάξεως 

είς τον Στρατόν καί συναλλάγματος είς τούς μεταβαινοντας 
διά σπουδάς είς τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιύρυματα τής 
αλλοδαπής άποφοίτους Σχολ.είων Μέσης Έκπαιδευσεως, 
άπαιτεΐται γνώσις τής γλώσσης τού ‘Ιδρύματος είς δ θά 
φοιτήσουν. - ·'- · - - \

2. Ή ώς άνω διάταξις, δέν έχει έφαρμογήν έπί τών ύπο-
τρόφων ξένων Κυβερνήσεων ή ’Οργανισμών ή άλλων μορ
φωτικών Ίδρυμύτων τής αλλοδαπής, έπί τών πτυχιουχων 
τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων της ημεδαπής, 
ώς καί έπί τών κεκτημένων τίτλον άνεγνωρισμενου ςενου έν 
‘Ελλάδι Σχολ,είου, ισότιμον ή αντίστοιχον προς απολυτήριον



Ελληνικού Γυμνασίου, έφ* ίσον ούτοι πρότίθενταί να φοιτή)4£. 
σουν είς Άνώτατον ’Εκπαιδευτικόν "Ιδρυμα της αλλοδαπής' 
όμόγλωσσον τοΐς ώς άνω ζένοις Σχολείοις. \ν-
- 3. 'Ωσαύτως ή διάταξις της παρ. 1 τού παρόντος δεν 
ίγα εφαρμογήν προκειμένου περί αποφοίτων Σχολείων Μέ- 
σης’Εκπαιδεύσεως τής ημεδαπής, φοιτώντων εις ’Ανώτατα 
’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα τής αλλοδαπής, έφ’ όσον τα παρ’ ώ 
φοιτώσιν Άνώτατον Εκπαιδευτικόν "Ιδρυμα βέβαιοί έγ
γραφος τόσον τήν έγγραφήν καί φοίτησιν όσον καί τήν γνώ- 
σιν τής χρησιμοποιουμένης έν αύτώ γλώσσης.

4. Διά Β.Α/τος, έκδιδομένου προτάσει τοΰ έπί τής ’Ε
θνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 'Γπουργοϋ, καθορί
ζονται τά των έν Έλλάδι έξετάσεων προς διαπίστωσιν τής 
γνώσεως τής γλώτ-ης. τά τών πρός τούτο τυγαροτη-3ητο- 
μένων έςεταεττ/.ών επιτροπών, τά τών ύποχρεωτεων των 
υποψηφίων ώς καί πάτα άλλη λεπτομέρεια οιά τήν εφαρμο
γήν τοΰ παρόντος άρύρου». _ . . ,‘.

- "Αρθρο 34. Οί έπί βαθμώ 2ω Γραμματείς των Σχολών των 
Πανεπιστημίων άποχωρόϋσιν ΰποχρεωτικώς τής υπηρεσίας 
άμα τή συμπληρώσει τοΰ 65ου έτους τής ηλικίας των.

Άρθρον 35. Αί διατάξεις τοΰ άρθρ. 9 παρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 
457/1947 ισχύουν έπίσης διά τούς Βορειοπηρώτας, "Ελληνας 
τό γένος τούς καταφυγόντας καί διαμένοντας έν Έλλάδι ή 
ταϊς χώραις τοΰ έξωτερικοΰ.

"Αρθρον 36.1. ’Επιτρέπεται ή διά Β.Δ/τος κωδικοποίησις 
τών δι’ έκαστον Άνώτατον Έκπ/κόν "Ιδρυμα ΐσχυόντων 
Νόμων Ν.Δ/των καί άρθρων Συντακτικών Πράξεων, άπα- 
λειφομένων τών καταργηθεισών ή μεταβατικών διατάξεων, 
μεταβαλλόμενης τής άριθμήσεως τών άρθρων καί παραγρά
φων καί προστιθεμένων νέων άρθρων διά τάς διατάξεις αΐ- 
τινες δέν έχουσι λάβει αριθμόν ώστε νά άποτε?.εσθή εν ένιαϊον 
σύνολ.ον. · ·■. ·, - . . -

ο. 2. Κατάργεύται πάσα διάταξις άντικειμένη είς τάς διατά
ξεις τοΰ παρόντος Ν.Δ/τος.. -
29. : ····■' ΝΟΜΟΘ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’άριθ.'3974

: / '·■ '- τής 2/7 Σεπτ. 1959 (ΦΕΚ A' 1S3).
Περί τροποποιήσεως’ καί συμπληρώσεως τών περί τών 
Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΐσχυουσών διατά

ξεων.

Άρθρο 3.1. Ή κατά τά άρθρ. 51 καί 96 τοΰ Νόμ. 5343/32 
ανάθεσες έντολής διδασκαλίας εις ύφηγητάς χορηγείται, 
έφ’ όσον ούτοι δέν έχουν συμπληρώσει το 65ον έτος τής ηλι
κίας των.
30. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ'Τπ’άοιθ. 3974 

. τής 2/7 Σεπτ. 1959 (ΦΕΚ A' 1SS)
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί τών 

Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΐσχυουσών δια
τάξεων.

Άρθρ 11.1. Έπί τοΰ έξ επιμελητών, διδασκάλων, βοη
θών καί παρασκευαστών προσωπικού τών Άνωτάτων Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων, δεν έφαρμόζονται αί διατάξεις τού 
άπο 23./31.12.55 Β.Δ/τος «περί εφαρμογής τοΰ Τπαλ- 
ληλτκ.οϋ Κώδικοε έπί τών Ύπα/λ.ήλων Ν.Π.Δ.Δ.» ώς καί αί 
διατάξεις τών άρθρ. 22 - 32, 60 - 63, SS - 91, 9S - 114 καί 
189 τοΰ Νόμ. 1811/1951 ώς έτροποποιήθησαν μεταγενε- 
στερως. Τά ζητήματα τού έν λόγω προσωπικού τά ρυθμιζό- 
μενα υπό τών ώς άνω άρθρων τού Κώδικος ρυθμίζονται τού 
λοιπού υπο τών προϊσχυουσών διατάξεων τής περί τών ανω
τέρω εκπαιδευτικών Τδσυυάτων νοοιοθεσΐαε.

2. Β.Δ/τα έκδοθεντα εις έκτέλεσιν τού άρθρ. 16 παρ. 1 τού 
Νόμ. 1811/51 «περί κώδικος καταστάσεως δημοσίων διοι
κητικών ύπα/λήλων» προ τής οριστικής ένάρξεως εφαρμογής 
τών διατάξεων τού Νόμου τούτου έπί τών υπαλλήλων τών 
Ν.Π.Δ.Δ. καί άφορώντα πάσης φύσεως προσωπικόν τών 
εν παρ. 1 τού παρόντος άρθρου ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων 
ίσχύουσιν άπό τής δημοσιεύσεώς των.
31.10. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ύπ* άοιθ. S29 τής 

29 Νοεμ/27 Δεκ. I960 (ΦΕΚΒ' 203).
Περί διαβ-.Ομίσεως τών είς τό άρθρ. 2 (παρ. 1) τού Ν.Δ.

3972/59 ύπαγομένων θέσεων Επιμελητών, Βοηθών^ 
. Παρασκευαστών καί Διδασκάλων τών Πανεπιστημίων

• s Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί τής; Παντείου Άνωτάτης
• - Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών., · ■ 5 ή

Άρθρ. 1. Αί όργανικα! θέσεις τών, προς τό διδακτικόν 
προσωπικόν Μ. Έκπαιδεύσεως έξομοιουμένων, ’Επιμελητών, 
Βοηθών, Παρασκευαστών καί Διδ/λων τών Παν/μίων ’Αθη
νών καί Θεσ/νίκης ώς καί τής Παντείου Άνωτάτης Σχολ.ής 
Πολιτικών ’Επιστημών, τών κεκτημένων πτυχίον ή διδα
κτορικόν δίπλωμα μιας τών Σχολών τών Παν/μίων Φιλοσο
φικής, Θεολογικής ή τής Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών 
καί Εμπορικών Επιστημών ή ισοτίμων αύταϊς Σχολών τής 
άλλοδαπής, ορίζονται συμφώνως προς τήν βαθμολογικήν 
κλ.ίμακα τών άρθρ. 4 καί 6 τού Ν.Δ. 3379/55, ώς κάτωθι:

Α'. Σχολών Φιλοσοφικής ή Θεολογικής τών Παν/μίων 
Αθηνών καί Θεσ/νίκης: ·. ‘

α) Οί ΈπιμεληταΙ Εργαστηρίου έπί βαθμώ καθηγητοϋ 
μέ άποδοχάς ίσουμένας προς τον έχοντα συμπληρώσει 7ετή 
συνολικήν έν τώ βαθμώ τούτω Εύδόκιμον υπηρεσίαν έως 
καί τού βαθμού Γυμνασιάρχου.

β) Οί βοηθοί Εργαστηρίου ή Μουσείου έπί βαθμώ Καθης 
γητοϋ έως καί τού βαθμού τού Βοηθού Γυμνασιάρχου.'

γ) Οί Βοηθοί Σπουδαστηρίου ή έδρας έπί βαθμώ καθη
γητοϋ έως καί τού βαθμού τού Πρωτοβαθμίου Καθηγητοϋ.,,

δ) Οί Διδάσκαλοι Ξένων Γλωσσών έπί βαθμώ καθηγητοϋ 
έως καί τού βαθμού τού Βοηθού Γυμνασιάρχου. --

Βλ Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών :
ΟΙ Βοηθοί Σπουδαστηρίων έπί βαθμώ καθηγητοϋ έως 

καί τού βαθμού τού Πριοτοβ τθμίου Καθηγητοϋ. '/
Άρθρ. 2. Τό άρθρ. 3S τοΰ Ν.Δ. 3379/55 εφαρμόζεται 

άναλόγως καί έπί τοΰ, κατά τήν δημοσίευσή τοΰ παρόντος, 
ύττηρετοϋντος είς τά έν άρθρ. 1 αύτοΰ άνώτατα έκπαιδευτικά 
ιδρύματα. προσωπικού, έξ ’Επιμελητών, Βοηθών, Παρατ 
σκευαστών καί Διδασκάλων, έφ’ όσον κέκτηνται τά έν τώ 
άρθρω τούτω οριζόμενα προσόντα. - γ; -

■ Είς τον αύτόν έπί τής Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμά
των 'Υπουργόν άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν 
τοΰ παρόντος Δ/τος.
32. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ'Τπ’άριθ. 423 

τής 25 Ίουν/3 Ίουλ. 1961 (ΦΕΚ Α' 107).
Περί όρισμοϋ τού άριθμοϋ τών θέσεων Γυμναστών τών άνω

τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έν έκάστω βαθμώ τής εν 
άρθρ. 5 τοϋ Ν.Δ. 3379/55 βαθμολογικής κλίμακος.
Άρθρ. 1. Αί προβλεπόμεναι ύπό τών κειμένων διατάξεων 

τακτικαί θέσεις γυμναστών τών άνωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, ορίζονται έπί βαθμώ τής έν άρθρ. 5 τοϋ Ν.Δ. 
3379/55 βαθμολογικής καί μισθολογτκής κλίμακος Σωμα
τικής Αγωγής, ώς έξης :

α) Πανεπιστημίου Αθηνών :
1 θέσις έπί βαθμώ Γενικού Έπιθεωρητοϋ.
7 θέσεις έπί βαθμούς πρτοβαθμίου καθηγητοϋ εως καί 

έπόπτου.
β) Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης :

1 θέσις έπί βαθμώ Γενικού Έπιθεωρητοϋ.
3 θέσεις έπί βαθμούς πρωτοβαθμίου καθηγητοϋ εως και 

έπόπτου.
γ) Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου :

2 θέσεις έπί βαθμούς πρωτοβαθμίου καθηγητοϋ έως καί 
έπόπτου

δ) Άνωτ. Σχολής Οίκον, καί Έμπ. ’Επιστημών :
1 θέσις έπί βαθμούς πρωτοβαθμίου καθηγητοϋ εως καί 

επόπτου.
ε) Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολ. Επιστημών :

1 θέσις έπί βαθμούς πρωτοβαθμίου καθηγητοϋ εως καί 
έπόπτου.

Άρθρον 2.1. Είς τον κατά τό προηγούμενον άρθρον εισα
γωγικόν βαθμόν (πωτοβαθμίου καθηγητοϋ) τοϋ κλάδου 
Γυμναστών έκάστου τών άνωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ-
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αάτcjv διορίζονται οί κεκτημένοι πτυχίον της ’Εθνικής 
Ακαδημίας Σωματικής ’Αγωγής, γνωείζοντες άρτίως μίαν 
τών γλωσσών Αγγλικήν, Γερμανικήν ή Γαλλικήν κεκτημένοι 
δε καί ετήσιας τουλάχιστον σπουδάς εις το εξωτερικόν ή οΐ 
ΰττηρετοϋντες ή ύπηρετήσαντες ούς πρωτοβάθμιοι καθηγηταί 
Σωματικής Αγωγής εις Λημόσια σχολεία.

2. Τό πρός διορισμόν 
ς,ιον κλάδον γυμναστών

εις τον κατά τό προηγούμενου έδά- 
άνώτατον όριον ηλικίας αυξάνεται

εις τό 4δον έτος.
"Λ ρθρ. 3. Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ 

τοΰντες γυμναστα'ι των άνωτάτων έκπαιδευ
χρόντος ύπηρε- 
κών ιδρυμάτων

εντάσσονται αυτοδικαίως, κατ’ εφαρμογήν τοΰ άρθρ. 38 τοΰ 
Ν.Δ. 3379/55, εις τούς κατά την κλίμακα τοΰ άρθρ. 5 τοΰ 
Ν.Δ τος τούτου βαθμούς τοΰ κλάδου Σωματικής ’Αγωγής, 
ώς άκολούθως :

α) Οί επί βαθμώ 2ω εις τόν βαθμόν τοΰ επόπτου, 
β) Οί επί βαθμώ 3ω εις τόν βαθμόν τοΰ έπιθεωρητοΰ. 
γ) Οί επί βαθμώ 4ω εις τόν βαθμόν τοΰ πρωτοβαθμίου 

καθηγητοΰ.
δ) Οί έπί βαθμώ 5ω εις τον βαθμόν τοΰ πρωτοβαθμίου 

καθηγητοΰ.
2. 'U ύπό τών ανωτέρω έν τοϊς έδαφ. α' β' καί γ' διανυ- 

θείς χρόνος ύττηρεσίας εις τούς βαθμούς, οΰς ήδη κατέχουν, 
λογίζεται ώς διανυθείς εις τάς θέσεις καί τούς βαθμούς, εις 
οΰς νϋν έντάσσονται.

Εις τόν αύτόν έπί τής ’Εθνικής ΙΙαιδείας καί Θρησκευ
μάτων ' Γπουργον άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτελεσιν 
τοΰ παρόντος Δ/τος.
33. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ύπ’ άριθ. 647 τής 6/12 

Όκτ. 1962 (ΦΕΚ Α' 164).
Περί εφαρμογής τοΰ Ν.Δ. 4193/61 έπί τών ύπηρετούντων 
μή τακτικών υπαλλήλων τών άνωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων. ·· ·: ·~

"Αρθρ. 1. Τά άρθρ. 1,2 καί 3 τοΰ Ν.Δ. 4193/61 «περί 
τακτοποιήσεως εκτάκτου προσωπικοΰ τών δημοσίων Υ
πηρεσιών καί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ Ύπαλ,- 
ληλικοΰ Κωδικός» έφαρμόζονται έπί τοΰ μή τακτικοΰ προ
σωπικού τών Παν/μίων ’Αθηνών καί Θεσ/νίκης, Ε.Μ. Πολυ
τεχνείου, Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών καί ’Εμπορικών 
’Επιστημών, τής Άνωτάτης Γεωπονικής Σχολής ’Αθηνών 
καί τής ΙΙαντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών, 
ύπό τάς έν ταϊς έπομέναις διατάξεις τροποποιήσεις καί σκ
ληρώσεις.

Άρθρ.2.1. Εις τήν κατά τό άρθρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 4193/1961 
τακτοποίησιν, περιλαμβάνονται καί οί έκ τών μή τακτικών 
ύπαλλήλ.ων χρησιμοπούμενοι προς έκτέλεσιν έργων παρα
σκευαστών εργαστηρίων παρά τή ’Ανώτατη Γεωπονική 
Σχολή Αθηνών.

2. ’Αντί τής κατά τό άρθρ. 1 τοΰ ώς άνω Ν.Δ/τος συ- 
στάσεως ιδίων τακτικών θέσεων προς τακτοποίησιν ΰπηρε- 
τοΰντος μή τακτικοΰ προσωπικού, δύναται νά όρίζηται ό 
διορισμός καί εις κενάς τακτικάς θέσεις έκ τών κατά τάς 
κειμένας διατάξεις προβλεπομένων, ύπό τούς περιορισμούς 
τοΰ άρθρ. 3 τοΰ αύτοΰ ώς άνω Ν.Δ/τος. ν' ·

Άρθρ. 3. Διά Β.Δ/τος έκ$οθησομέ;ου έ;τός 6 μηνών άπό 
τής οημοσιεύσεως τοΰ παρόντος δύναται νά καθορισθώσι 
περαιτέρω προσαρμογαί τοΰ Ν.Δ. 4193/61 προς τάς ιδιορ
ρυθμίας τών άνωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Άρθρ. 4. 'Η έν άρθρ. 1 παρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 4193/1961 τασ- 
σομένη προθεσμία έκδόσεως Β.Δ/των, συστάσεως θέσεων 
παρατείνεται έπί εν έτος άπό τής λήξεώς της.

Άρθρο 5. Ή έν άρθρ. 1 (παρ. 1) τοΰ Ν.Δ. 4193/6Ϊ προ- 
βλεπομένη έπιτροπή συγκροτείται κατά ίδρυμα διά κοινής 
άποφάσεως τοΰ Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως καί 
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων ώς εξής :

α) Έξ ένός μέλους τοΰ Άνωτάτου Συμβουλίου Δημο
σίων 'Υπηρεσιών ύποδεικνυομένου ύπό τοΰ Σώματος, β)ένός 
τακτικοΰ καθηγητοΰ ή άνωτάτου ή άνωτέρου ύπαλλήλου τοΰ 
οικείου ιδρύματος καί γ) ένός άνωτάτου ή άνωτέρου υπαλ

λήλου τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους υποδεικνύο
με'; jυ υπο τοΰ 'Υπουργοΰ τών Οικονομικών.

Άρθρ. 6. Τά Β.Δ/τα περί συστάσεωο τών άναγκαίων 
τακτικών θέσεων εις τά έν άρθρ. 1 τοΰ παρόντος ιδρύματα; 
προς τακτοποίησιν μή τακτικών υπαλλήλων έκδίδονται έφ 
άπαξ.

Ε’ς τούς 'Ημετερους Υπουργούς Συντονισμού, Προεδρίας 
τής Κυβερνήσεως. Οικονομικών καί ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτελεσιν 
τού παρόντος Δ/τος.
34. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΛΤΛΓΜΛ 'Υπ’ άριθ. 4263 τής 12/12 

Νοεμ. 1962 (ΦΕΚ Λ' 187).
Περί κυρώσεως τής ύπ’ άριθ. 107/1962 πράξεεος τού 'Υ

πουργικού Συμβουλίου «περί τών εΐσητηρίων διαγωνισμών 
εις άπαντα τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα καί 
άλλων τινών διατάξεων».
Άρθρ. 1. Κυροϋται, έπεχουσα ίσχύν Νόμου, άφ’ ής έδη- 

μοσιεύθη εις τό ύπ’ άριθ. 136 τής 3ης Σεπτ. 1962 ΦΕΚ 
(τ.Λ') ή ύπ’ άρ. 107 τής 29ης Λύγ. 1962 πράξις τοΰ Υ
πουργικού Συμβουλίου «περί εισιτηρίων διαγωνισμών εις 
άπαντα τά άνώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα», έχουσα οΰτω :

5. Τά τών έγγραφων, μετεγγραφών, άνανεώσεως εγ
γραφών τών φοιτητών τών ώς είρηται ιδρυμάτων, τά τοΰ 
καθορισμού τού κύκλου τών διδασκομένων εις ταϋτα μαθη
μάτων, τών πάσης φύσεως άσ/.ήσεων καί τά τών προγραμ
μάτων έν γένει, τά τών τμηματικών ή προαγωγικών καί 
πτυχιακών ή διπλωματικών εξετάσεων τών φοιτητών καί τών 
κατ’ αύτάς έξεταζομένων μαθημάτων καί βαθμολογιών 
καί τά τής έπιτυχίας αυτών εις ταύτας, τά τών άπονεμομένων 
πτυχίων διπλωμάτων καί πάσης φύσεως τίτλων σπουδών, 
τά τοΰ διδακτικοΰ έτους καί τών διακοπών αύτοΰ ώς καί 
πάσα λεπτομέρεια άναφερομένη εις τήν είς τά ιδρύματα ταΰτα 
φοίτησιν, διδασκαλίαν καί τάς εξετάσεις τών φοιτητών, 
καθορίζονται δΓ άποφάσεων τοΰ ' Γπουργοΰ ’Εθνικής Παι
δείας έκδιδομένων μετά πρότασιν τής οικείας Σχολής ή τοΰ 
οικείου ανεξαρτήτου τμήματος καί τής Συγκλήτου, προκει- 
μένου περί τών Πανεπιστημίων, τής οικείας Σχολής καί τής 
Συγκλήτου προκειμένου περί τοΰ Ε.Μ. Πολυτεχνείου, τής 
Συγκλήτου ή ελλείψει ταύτης, τοΰ άντιστοίχου όιοικητικοΰ 
συλλογικοΰ όργάνου προκειμένου περί τών λοιπών άνωτάτων
εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Εις περίπτωσιν καθ’ ήν πρότασις Σχολής τινός ένός ιδρύ
ματος δεν είναι σύμφωνος πρός όμοίαν έπί τοΰ αύτοΰ θέματος, 
πρόταοιν όμοδειδοΰς ή συγγενούς πρός αυτήν Σχολής τοΰ 
αύτοΰ ή ετέρου ιδρύματος ό ' Γπουργός δικαιούται νά προβή 
είς τήν έκδοσιν τών διά τά ύπό τοΰ ώς άνω έδαφίου θέματα 
προβλ.επομένων άποφάσεων, άποδεχόμενος την πρότασιν 
μιας έκ τών όμοειδών ή συγγενών Σχολών.
35. ΝΌΜΟΣ Ύπ’ άρ. 4327

τής 24/27 Σεπτ. 1963 (ΦΕΚ Α' 157)
Περί κυρώσεως δύο συμβάσεων μεταξύ τοΰ Έλ. Δημοσίου 

. καί τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ.λ.π.
Άρθρ. 13. Εις τούς έπιμελητάς δύναται νά χορηγηθή 

άδεια εκπαιδευτική ένός έτους μετά πληρών άποδοχών, δυ-’ 
ναμένη νά παραταθή έπί εν είσέτι έτος άνευ τοιούτων, μετά 
πρότασιν δέ τοΰ οικείου Καθηγητοΰ καί άπόφασιν τής Συγ
κλήτου. Άν ύπάρξη άνάγκη άναπλ.ηρώσεως, δύναται κατά 
τόν αυτόν τρόπον νά διορισθή πτυχιοΰχος έπί άμοιβή όρι- 
ζομένη ύπό τής Συγκλήτου.
36. ΝΌΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ύπ. άριθ. 4417 τής 4/5 

... Νοεμ. 1964 (ΦΕΚ Α' 205).
Περί τών διά Β.Δ/τος ίδρυομένων Τμημάτων τών Άνωτά

των Σχολών. ' ■ - .
Άοθρο 1. (Προστίθεται έδάφιον είς παο. 3 άρθρ. 31 Ν.Δ. 

3974/1959). · .
Άρθρ. 2. Είς τήν έννοιαν τών θέσεων τοΰ κατωτέρω διδα

κτικού προσωπικού τής παρ. 4 τοΰ άρθρ. 31 τοΰ Ν.Δ. 3974/59 
περιλαμβάνονται καί τοιαΰται διδασκάλων ’Αρχαίων Έλ-
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ληνικών Λατινικών καί Νέων Ελληνικών παρά ταΐς Φιλοσο- 
φι/.αΐς Σχολ,αΐς τών Παν/μίων.
’·' Οί ανωτέρω διδάσκαλοι διορίζονται επί βαθμώ Καθηγητοϋ 
μέσης Έκπαιδεύσεως, μετ’ άπόφασιν τών οικείων Σχολών 
επί θητεία τριών ετών δυναμένη νά άνανεοϋται μέχρι κατα
λήψεις τούτων ύπό τοϋ ορίου ηλικίας καί προάγονται μέχρι 
καί τοϋ βαθμού τοϋ Γυμνασιάρχου.
- ’Επιτρέπεται μετάταξις λειτουργών μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως εις θέσεις διδασκάλων τών ώς άνω μαθημάτων καί 
άντιστρόφως, δΓ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων μετά σύμφωνον γνώμην τών οικείων 
Σχολών καί τοϋ αρμοδίου 'Υπηρεσιακοϋ Συμβουλίου τοϋ έν 
λόγω 'Υπουργείου.
> Άρθρ. 3. Κατά τά δύο πρώτα Ακαδημαϊκά έτη άπό της 
ισχύος τοϋ παρόντος δύνανται αί Σχολαί τών οικείων Πανε
πιστημίων ή άλλων Άνωτάτων Σχολών διά τά έκτος έδρας 
ιδρυόμενα τμήματα νά άναθέτουν διά συμβάσεων διαρκείας 
ενός έτους, έγκρινομένων δι’ άποφάσεως τών 'Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οικονομικών εις 
εκτάκτους καΟηγητάς, ή ύφηγητάς, ελλείψει δέ τούτων εις 
επιστήμονας κεκτημένους τά κατά Νόμον προσόντα διά την 
εκλογήν των ώς καθηγητών,την διδασκαλίαν ώρισμένου μαθή
ματος εις τμήματα, αυτών έυρεύοντα άξω της έδρας των καί 
την διενέργειαν προαγωγικών εξετάσεων επί τοϋ μαθήματος 
τούτου. 'Ο αριθμός τών οΰτω επί συμβάσει διδασκόντων 
δέν δύναται νά ΰπερβαίνη τό τρίτον τών τακτικών εδρών τής 
Σχολής.
37. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ύπ’ άριθ. 4401' τής 

31 Όκτ./5 Νοεμ. 1964 (ΦΕΚ Λ' 201).
Περί μέτρων προς τήρησιν τών προθεσμιών διά την εκλογήν 
: καθηγητών τών ’Ανωτάτων Σχολών καί πρός έξασφάλϊ-

σιν τής εύρύθμου λειτουργίας τών Σχολών τούτων.
- "Αρθρ. 1.1. Παρερχομένης άπράκτου τής κατά την κειμέ- 

νην νομοθεσίαν προθεσμίας πρός έκδοσιν ύπό τής οικείας 
Πανεπιστημιοικής ή άλλης Άνωτάτης Σχολής τής προσ- 
κλήσεως πρός υποβολήν ύπο’ψηφιοτήτων διά τήν πλήρωσιν 
κενών ή νεο'ίδρυθείσης έδρας, ή προξήρυξις τής έδρας δύνα- 
ται νά γίνη καί δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Ή διαδικασία προς πλήρωσιν 
τών εδρών δύναται νά διεξάγηται ταυτοχρόνους, διά πλείονας 
έδρας άνευ περιορισμού.

2. Παρερχομένης άπράκτου τής κατά τήν κειμένην νομο
θεσίαν προθεσμίας πρός ορισμόν ύπό τής Σχολής τής τρι
μελούς επιτροπής κρίσεως τών υποψηφίων καθηγητών, ή 
επιτροπή αΰτη δύναται νά όρισθή καί δι’ άποφάσεως τοϋ 
'Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων έκ καθη
γητών τής οικείας Σχολής ή καί έκ καθηγητών έτέρας Σχολής 
τοϋ αύτοΰ Άνωτάτου 'Ιδρύματος, κατεχόντων έδρας όμο- 
ειδοϋς ή συγγενείς πρός τήν προκηρυχθεϊσαν.

3. Έφ’ όσον μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος δέν 
ώρίσθη ή τριμελής Επιτροπή κρίσεοις υποψηφίων καθηγη
τών πρός πλήρωσιν προκηρυχθεισών ήδη εδρών, ή προθεσμία 
υποβολής ύποψηφιότητος διά τήν πλήρωσιν τών ώς άνω 
προκηρυχθεισών έδρών, παρατείνεται έπί δέκα ήμέρας, τής 
παρατάσεως ταύτης άρχομένης άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ 
παρόντος.

4. Παρερχομένης άπράκτου τής κατά τήν κειμένην νομο
θεσίαν προθεσμίας πρός ύποβολήν τής έκθέσεως τής τριμελούς 
έπιτροπής, ή Σχολή συνέρχεται έντός μηνός καί προβαίνει 
εις τήν έκλογήν καί άνευ τής έκθέσεως τής τριμελούς έπι
τροπής.

Έν περιπτώσει μή έπιτεύξεως άπαρτίας κατά τήν πρώτην 
σύγκλησιν τής Σχολής, αΰτη συγκαλεΐται καί πάλ.ιν έντός 
δέκα τό πολύ ήμερών άπό τής πρώτης συγκλήσεως μέ τό 
αυτό θέμα τής έκλογής καθηγητοϋ. Έάν δέ καί πάλιν δέν 
επιτευχθή άπαρτία, συγκαλεΐται έντός δεκαημέρου έκ νέου 
η Σχολή μέ τό αύτό θέμα, οπότε θεωεΐται έν άπαρτία έφ’ 
όσον παρίστανται τό έν τρίτον τών άποτελ,ούντων τον Σύλ.- 
λ.ογον Καθηγητών τής Σχολής. Ή Σχολή ύποχρεοϋται όπως 
λ.άβη άπόφασιν έπί τοϋ θέματος τής έκλογής έντός μηνός

άπό τής πρώτης διά τό θέμα τούτο συγκλήσεως αυτής. 'Η μή 
έμπροθεσμος σύγκλ.ησις τής Σχολής ύπό τοϋ Κοσμήτορος ή 
ή άδικαιολόγητος άπουσία καθηγητοϋ συνιστά βαρύ πειθαρ
χικόν παράπτωμα συνε—αγόμενον τήν παραπομπήν τών υπευ
θύνων εις τό αρμόδιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον διά τήν έπι- 
βολήν τών νομίμων κυρώσεων. Τό αύτό ισχύει καί έπί μή 
εμπροθέσμου λήψεω; άποφάσεως διά τούς τυχόν προκαλ.έ- 
σαντες τήν παράλ.ειψιν ταύτην υπευθύνους.

5. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν διά τήν πλήρωσιν τής έδρας δΓ 
έκλ,ογής καθηγητοϋ δέν έπιτευχθή ή κατά Νόμον άπαιτουμένη 
π/.ειοψηφία, έπαναλαμβάνεται κατά τήν αυτήν συνεδρίαν ή 
ψηφοφορία, οπότε μή έπιτευχθείσης καί πάλιν τής κατά Νόμον 
άπαιτουμένης πλειοψηφίας δΓ έκλ,ογήν καθηγητοϋ, ή Σχολή 
ύποχρεοϋται νά άναθέση τή διδασκαλίαν τοϋ μαθήματος τής 
έδρας διά συμβάσεως τριετοϋς διαρκείας, έπικυρουμένης ύπό
τοΰ Υπουργού Έδν.αής Παιέείας καί Θρησκευμάτων/ 
εις τόν έκ τών ύποψηφίων έκτακτον καθηγητήν ή έν·. 
τεταλμένον 'Υφηγητήν ή Υφηγητήν, τόν. αυγκεν'τρώ- 

σαντα τάς περισσοτέρας ψήφουε κατά τήν τελευταίαν ψηφο
φορώ, ν καί έν περιπτώσει ϊσοψηφίας τόν προτεινόμενον ύπό τών 
περισσοτέρων μελών τής Έπιτροπής κρίσεως καί έν περι- 
πτώσει, καθ’ ήν ούδείς τών ύποψηφίων έχει ύπέρ αύτοΰ τούς 
πλ.είονας τών εισηγητών κατά σειράν προτιμήσεως εις τόν 
τυχόν ύπάρχοντα μεταξύ τών ύποψηφίων έκτακτον Καθη
γητήν ή έντεταλμένον Υφηγητήν ή 'Υφηγητήν, μεταξύ δέ 
τών κατεχόντων τό αύτό αξίωμα εις τόν "κατά-διορισμό? 
άρχαιότερον. Έν τή περιπτώσει ταύτη ή έδρα προκηρύσ
σεται έκ νέου κατά τήν έναρξιν τοϋ τρίτου ’Ακαδημαϊκού 
έτους άπό τής έπί συμβάσει άναθέσεως τής διδασκαλίας καί 
έφ’ όσον δέν πλ,ηρωθή έπί τή βάσει τής συνήθους διαδικασίας, 
ό έπί συμβάσει διδάσκων είς τήν έδραν αύτην διορίζεται 
τακτικός καθηγητής αυτής, έφ’ όσον έλαβ.'ν άριθμόν ψήφων 
ίσον πρός τό τρίτον τουλάχιστον τών πεπλ.ηρωμένων έδρών 
τής Σχολής. , _ , νν;

6. Πρακτικά οπωσδήποτε άφορώντα θέμα έκλογής καθη
γητοϋ δέον νά ύποβάλλωνται είς τό Ύπουργεΐον Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων έντός δέκα πέντε τό πολύ ήμερών άπό 
τής ήμέρας τής συνεδριάσεως. Ή μή τήρησις τής προθεσμίας 
ταύτης συνιστά βαρύ πειθαρχικόν παράπτωμα τών ύπευθύνων.

Άρθρ. 2.1. Ούδείς δύναται νά κατέχη πλ,είονας τής μιας 
τακτικά; ή έκτακτους έδρας είς τήν αυτήν ή είς διαφόρους 
Άνωτάτας Σχολάς τής ήμεδαπής. Άνάθεσις έπ’ άμοιβή 
διδασκαλίας μαθημάτων, διά τά όποια δέν ύπάρχει άντ- 
στοιχος έδρα είς τήν οίκείαν Σχολήν, έπιτρέπεται μόνον είς 
καθηγητάς τοϋ αύτοΰ Άνωτάτου Έκπ/κοϋ Ιδρύματος, οί 
κατέχοντες πλ.είονας τακτικάς ή έκτακτους έδρας ύποχρε- 
οϋνται όπως έπιλ.έγουν μίαν έξ αυτών καί παραιτηθοΰν τής 
έτέρας ή τών λ,οιπών έντός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ 
παρόντος διά δηλ.ώσεώς των πρός τάς οικείας Σχολάς καί 
τό Ύπουργεΐον Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Πα- 
ρελ.θούσης τής προθεμίας ταύτης άνευ ύποβολ.ής τής σχετι
κής δη/,ώσεως είς τούς οικείους άποδέκτας αυτής, ό κατέχων 
τάς πλ,είονας έδρας θεωρείται έπλ.έξας έκείνην είς ήν τό 
πρώτον διωρίσθη.

2. Άπό τής ύποβολ.ής τής δηλ.ώσεώς ή άπό τής παρό
δου τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον μηνιαίας 
προθεσμίας ή μή έπιλ,εγεΐσα ή ή δευτέρα κατά σειράν 
τών διορισμών έδρα θεωρείται κενή άλλ.’ ό καθηγητής, 
ό όποιος κατεΐχεν αυτήν, έξακολ.ουθεΐ άσκών πάντα τά 
καθήκοντά του μέχρι πλ,ηρώσεως αυτής πάντως δέ ούχί 
μετά τήν λ.ήξιν τοϋ άκαδημαϊκοΰ έτους 1964-1965.

3. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν μάθημα έδρας Σχολής τοϋ 
Εθνικού Μετσοβίου Πολ.υτεχνείου διδάσκεται είς μέγαν 
άριθμόν σπουδαστών πλειόνων Σχολών, έπιτρέπεται ό χω
ρισμός τών άκροατών είς ομάδας, είς τάς όποιας δύνανται 
νά διδάσκουν άμισθοι Ύφυγηταί, ή τούτων μή ύπαρχόν- 
των, Έπιμελ.ηταί τής έδρας, οριζόμενοι έκάστοτε ύπό 
τής Συγκλήτου μετά πρότασιν τοϋ καθηγητοϋ τής έδρας.

Άρθρ. 3. 'Οσάκις ή κειμένη νομοθεσία άπαιτεΐ γνώ
μην άνωτάτης τίνος Σχολής ή αυτής καί τής οικείας Συγ
κλήτου ή μόνον τής Συγκλήτου ή γνώμη αΰτη δέν άπαι-
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τεΐτχι -πλέον μετά πάροδον διμήνου μή συνυπολογιζομένου 
τοϋ χρόνου τον διακοπών άφ’ ής το σχετικόν ερώτημα 
έλήφθη ύπό τοϋ Πανεπιστημίου ή της άλλης Ανώτατης 
—χολής προς τά οποία απευθύνεται. τοϋ άποφασίζοντος 
οργάνου δυναμένου νά έκδώση την σχετικήν πράξιν καί 
άνευ τής ως άνω γνώμης.

Άρθρ. 4. 1. Πάντες οί τακτικοί καθηγηταί καί οί έκ
τακτοι καΟηγηταΙ αυτοτελών εδρών τών 11 ανεπιστημίιυν 
ή άλλων Άνωτάτων Σχολών ύποχρεοϋνται όπως εντός 
εξ μηνών άπο τοϋ διορισμού των εγκαθίστανται καί δια
μένουν μονίμως εις τον τόπον, όπου εδρεύει ή Σχολή ή 
το Τμήμα χύτης εις τά όποια διωρίσΟησαν. Τό χυτό ισχύει 
καί διά τούς ήδη διορισμένους τακτικούς καθηγητές καί 
εκτάκτους καθηγητάς αύτοτελών εδρών της έςχμήνου προ
θεσμίας άρχομένης άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος. 
Λί διατάξεις τής παρούσες παραγράφου δεν έχουν εφαρμο
γήν επί τών καθηγητών, οί όποιοι εξέρχονται λόγω ορίου 
ηλικίας εις τό τέλος τοϋ τρέχοντος ’Ακαδημαϊκού έτους.

2. Ή μή τήρησις τών εκ τής προηγουμένης παραγρά
φου υποχρεώσεων ή ή μεταγενεστέρα μεταβολή τής μο
νίμου διαμονής συνιστα πειθαρχικόν παραπτωμα συνεπα- 
γόμενον τήν ύπό τοϋ αρμοδίου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
καί κατά τήν νόμιμον διαδικασίαν άπόλυσιν έκ τής κατε- 
χομένης Οέσεως________ ____ .. . _ --------- ---------

3. Ή άπουσία τών καθηγητών καί εντεταλμένων υφη
γητών πάντων τών Πανεπιστημίων ή άλλων Άνωτάτων 
Σχολών άπό τοϋ τόπου τής έδρας τής Σχολής ή τοϋ Τμή
ματος, όπου είναι διορισμένοι, διέπεται ύπό τής παρ. 1 
τοϋ ά. ίρ. 68 τοϋ Νόμ. 5343/1932 «περί οργανισμού τοϋ 
11ανεπ' ττημ.ίου Αθηνών». Ή άνευ άδειας τοϋ Πρύτα
νεως ή τοϋ Υπουργού άπουσία συνιστα πειθαρχικόν παρά- 
πτωμα. Ή διαρκοϋντος τοϋ διδακτικού έτους μή οφειλο- 
μένη εις άνω τέραν βίαν, άπουσία έπί πλείονας τών τριά
κοντα συνολικώς εργασίμων ήμερών άνευ άδειας τοϋ Υ
πουργού συνιστα το πειθαρχικόν παράπτωμα τής αυθαι
ρέτου άπουσίας έκ τής άσκήσεως τών καθηκόντων καί συνε
πάγεται τήν ύπό τοϋ αρμοδίου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
καί κατά τήν νόμιμον διαδικασίαν άπόλυσιν έκ τής κατε-, 
χομένης Οέσεως. . . ..

4. Διά πάσαν έπαγγελματικήν άπασχόλησιν τακτικών
καθηγητών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων πέραν 
τών καθηγητικών των καθηκόντων άπαιτεΐται ή χορήγη- 
σις άδειας τοϋ ' Γπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ- 
μάτων, μετά γνώμην τής οικείας Σχολής καί πρότασιν 
τής Συγκλήτου, βεβαιούσης, ότι διά τής προσθέτου παύ
σης άπασχολ.ήσεως δε·/ παρακωλύεται τό κύριον διδακτικόν 
έργον των. . ' .............. ... · ,-

Άρθρ. 6. 1. Λί διατάξεις τοϋ άρθρ. 96 τοϋ Νόμ. 5343/
1932 ως τροποποιούνται ύπό τοϋ άρθρ. 5 τοϋ παρόντος 
έχουν εφαρμογήν καί επί τών λοιπών Άνωτάτων Σχολών.

Ή Οέσις τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ ’Ινστιτούτου Βυζαντινών 
καί μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας δέν είναι'άσυμβί- 
βαστος πρός τήν θέσιν καθηγητοϋ Άνωτάτης Σχολής. 
'Ο διοριζόμενος εις τήν θέσιν ταύτην καθηγητής ’Ανώ
τατης Σχολής θεωρείται διατελών έν άποσπάσει έφ’ όσον 
χρόνον διαρκεϊ ή ύπηρεσία του εις τό Ίνστιτοϋτον. ·-■

•3. Πτυχιοϋχοι ημεδαπών ή άλλοδαπών Πανεπιστημίων 
ύπηρετοϋντες ώς έπιμελητχί είς· τό ’Εθνικόν Μετσόβιον 
Πολυτεχνείου δύνανται νά άναγορευθοϋν διδάκτορες τοϋ 
ώς άνω Πολυτεχνείου ή τής Πολυτεχνικής Σχολής τοϋ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τηρουμένης τής ίσχυούσης 
διαδικασίας.

ΛλΆΓΚ. ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 553 
τής 19,20 Σεπτ, 1968 (ΦΕΚ Λ' 210)

Περί τοϋ Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού τών Άνω-
τάτων ’Εκπαιδευτικών Ίδρυμάτιυν. : ■
Άρθρ. 1. 1. Τό Βοηθητικόν Διδακτικόν Προσοιπικόν 

τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άποτελειται 
α) έξ ’Επιμελητών ’Εργαστηρίων Σπουδαστηρίων, 'Εδρών,

Κλινικών ή Μουσείίον, β) έκ Βοηθών ’ Εργαστηρίων, Κλι
νικών. Σπουδαστηρίων. 'Εδρών ή Μουσείων καί γ) έκ 
Παρασκευαστών ’Εργαστηρίων ή Μουσείων, κατά τά εί- 
δικώτερον, δι’ έκαστον ίδρυμα οριζόμενα.

2. Αί θέσεις τών παρ’ έκάστω Έργαστηρίω, Κλινική, 
Σπουδαστήρια), Μουσείω ή “Εδρα, Επιμελητών, βοηθών 
ή Παρασκευαστών ορίζονται, διά Β. Δ/τος έκδιδομένου 
προτάσει τών 'Υπουργών ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων καί τών Οικονομικών μετά γνώμην τής οικείας 
Σχολής, καί τής Συγκλήτου, κατ’ αναλογίαν ενός μεν ’Ε
πιμελή τοϋ ή Βοηθού ή Π αρασκευαστοϋ πρός 35 φοιτητές 
διά τάς Σχολάς θετικών επιστημών, ενός δε Έπιμελητοΰ 
ή Βοηθού ή Π αρασκευαστοϋ πρός 50 φοιτητές διά τάς 
Σχολάς θεωρητικών έπιστημών. Έν πάση περιπτώσει ό 
άριθμός ούτος προκειμένου μέν περί ’Εργαστηρίου ή Κλι
νικής δέν δύναται νά είναι μικρότερος τών τριών ήτοι 
άνά εις ’Επιμελητής, Βοηθός καί Παρασκευαστής, προ
κειμένου δέ περί Μουσείου, Σπουδαστηρίου ή 'Έδρας 
δέν δύναται νά είναι μικρότερος τών δύο, ήτοι άνά εις 
’Επιμελητής καί εις Βοηθός ή δύο Βοηθοί.

3. Αί θέσεις αμίσθου Έπιμελητοΰ ή Βοηθού ώς καί τοϋ 
εκτάκτου Βοηθού καταργοϋνται όπου ύφίστανται.
- 4. Τό ανωτέρω Βοηθητικόν -Διδακτικόν-Προσωπικόν 

διορίζεται έπί θητεία δυναμένη νά άνανεοϋται κατά τά 
είδικώτερον έν άρθρ. 4 τοϋ παρόντος οριζόμενα. «Ή εις 
θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού υπηρεσία τινός 
δέν δύναται νά ύπερβαίνη έν τώ συνόλω της τήν δεκαπεν
ταετίαν, πλήν τών έν παρ. 3 τοϋ άρθρ. 2 τοϋ παρόντος 
Παρασκευαστών, τών κεκτημένων άπολυτήριον Γυμνασίου 
ή Μέσης Τεχνικής Σχολής καί ειδικήν έμπειρίαν (Παρα
σκευαστών Β' Κατηγορίας), ών ή μέν θητεία δύναται νά 
παρχτείνηται μέχρι συμπληρώσεως 35ετοϋς πραγματικής 
υπηρεσίας ή συμπληρώσεως τοϋ 62ου έτους τής ήλικίας 
των, ή δέ βαθμολογική έξέλιξις έξικνεΐται, τηρουμένων 
άναλόγως καί τών διατάξεων τοϋ άρθρ. 5 τοϋ παρόντος, 
μέχρι καί τοϋ 4ου βαθμού».

Τό έντός « » δεύτερο έδάφιο άντικαταστάθηκε άνωτέοω 
μέ τό άρθρ. 1. Ν.Δ. 333/1969.

5. Διά Β. Δ/τος έκδιδομένου κατά τά έν παρ. 2 οριζό
μενα. δύναται νά κχθορίζωνται κατά Σχολήν τά Εργα
στήρια, Σπουδαστήρια, Μουσεία, αί Κλινικαί ή Έδραι, 
έφ’ ών έφχρμόζετχι ή κατά τήν αυτήν ώς άνω παράγραφον 
άναλογία.

Άρθρ. 2. 1. Επιμελητής Εργαστηρίου, Κλινικής, "Ε
δρας, Σπουδαστηρίου ή Μουσείου διορίζεται ό κεκτημένος 
Διδακτορικόν Δίπλωμα τής οικείας Σχολής τής ήμεδαπής 
ή άντιστοίχου όμοταγοϋς τής άλλοδαπής- ή έτέρας Σχο
λής τής ημεδαπής ή άλλ.οδαπής άνταποκρινόμενον εις τό 
άντικείμενον τής Οέσεως, προτιμωμένου τοϋ ύπηρετήσαν- 
τος έπί διετίαν τουλάχιστον ώς Βοηθού έν τώ αύτώ ή 
όμοειδεϊ Έργαστηρίω, Σπουδαστήρια), Κλινική, Έδρα ή 
Μουσείω.

2. Βοηθός Εργαστηρίου, Κλινικής, Σπουδαστηρίου, "Ε
δρας ή Μουσείου, διορίζεται ό κεκτημένος πτυχίον τής οι
κείας Σχολής τής ήμεδαπής ή άντιστοίχου όμοταγοϋς τής 
άλλοδαπής, ή έτέρας Σχολής τής ήμεδαπής ή άλλ.οδαπής, 
άνταποκρινόμενον εις τό άντικείμενον τής θέσεως, προ- 
τιμωμένου τοϋ κεκτημένου διδακτορικόν δίπλωμα ή τοϋ 
ύπηρετοϋντος ή ύπηρετήσ αντος ώς πτυχιούχου ΙΙαρα- 
σκευαστού τοϋ αυτού Παραρτήματος.

3. Παρασκευαστής Εργαστηρίου ή Μουσείου, διορίζε
ται ό κεκτημένος πτυχίον τής οικείας Σχολής τής ήμεδα- 
πής ή άντιστοίχου όμοταγοϋς τής άλλοδαπής ή ό κεκτη- 
μένος άπολ.υτήριον Γυμνασίου ή Μέσης Τεχνικής Σχολής 
καί ειδικήν έμπειρίαν.

4. Οί Έπιμεληταί καί οί Βοηθοί δέον νά γνωρίζουν 
έπαρκώς καί μίαν τούλάχιστον ξένην ευρωπαϊκήν γλώσσαν, 
κατά βεβαίωσιν τής οικείας Σχολής.
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"Αρθρ. 3. «Λεν δύνανται νά διορίζωντχι εις τάς ώς 
άνω θέσεις οί μή έκπληρώσαντες τάς στρατιωτικές των 
υποχρεώσεις ή μή άπαλλαγέντες νομίμως τούτων, ώς καί 
οί μπερβάντες "° 40ον έτος της ηλικίας, των προκειμένου 
περί ’Επιμελητών καί τδ 35ον προκειμένου περί Βοηθών 
καί Παρασκευαστών. Κατ’ έξαίρεσιν διά τούς ’Επιμελη
τές καί Βοηθούς τών Κλινικών καί ’Εργαστηρίων τών 
’Ιατρικών Σχολών το όριον ηλικίας ορίζεται είς το 45ον 
έ'τος διά τούς Επιμελητές καί εις τύ 40ον διά τούς Βοη
θούς».

Διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος άρθρου ώς χρόνος 
κατ’, αυτό υπολογισμού τής ηλικίας λαμβάνεται ή 31 Δε
κεμβρίου τοϋ έτους, καθ’ ό υποβάλλεται ή αϊτησις προς 
διορισμόν.. ,- >..·■, ; \· /

' ί-- Το άρθρ. 3,' συμπληρώθηκε μέ το άρθρ. 2 Ν.Δ. 333/ 
1969, καί άντικαταστάθηκε ανωτέρω μέ τδ άρθρ. 2 Ν.Δ. 
782/1970......... · · ■ ; ■■■ ' - ' · ‘· ’

’Άρθρ. 4. 1. Οί Έπιμεληταί, πλήν τών ’Επιμελητών 
Κλινικής, οί Βοηθοί καί οί Παρασκευασταί διορίζονται 
έπί θητεία τριών ετών δυναμένην νά άνανεοϋται τρίς άνεξαρ- 
τήτως τοϋ άν επέρχεται μεταβολή είς τδ πρόσωπον τοϋ 
οικείου Καθηγητοϋ ΔιευΟυντοϋ ’Εργαστηρίου, Κλινικής 

• κλπ., ή τού οικείου Καθηγητοϋ τής 'Έδρας.'
Οί Έπιμεληταί Κλινικών, διορίζονται επί θητεία. τριών 

ετών, δυναμένη νά άνανεοϋται άπαξ μόνον καί έπί'μίαν 
διετίαν. . * - . .

2. " Δευτέρα άνανέωσις τής θητείας τοϋ ’ Επιμελητοϋ 
δεν έπιτρέπεται έάν ούτος δεν έδημοσίευσεν επιστημονι
κήν διατριβήν έγκριΟεΐσαν ΰπδ τής οικείας Σχολής, τρίτη 
δέ, άν ούτος δεν άπέκτησε τδν τίτλον τοϋ 'Υφηγητοϋ. 
Όμοίωςή δευτέρα άνανέωσις'τής θητείας τοϋ Βοηθού δεν 
επιτρέπεται άν ούτος δεν συνέγραψεν επιστημονικήν με
λέτην κρινομένην ώς Ικανοποιητικήν ύπδ τριμελούς ’Επι
τροπής έκ Καθηγητών τής οικείας Σχολής, όριζομένων 
ύπ’ αυτής, τρίτη δέ, άν ούτος δεν απέκτησε διδακτορικόν 
δίπλωμα.

3. Είς περίπτωσιν μετατάξεως πτυχιούχου Παρασκευα- 
στοϋ είς Οέσιν Βοηθοϋ ή Βοηθού είς Οέσιν Έπιμελητοϋ, 
ό μετατασσόμενος συνεχίζει τήν θητείαν τής έξ ής μετε- 
τάγη Οέσεως.

Άρθρ. δ. 1. Οί Έπιμεληταί. πλήν τών κεκτημένων 
διδακτορικόν δίπλωμα τής Φιλοσοφικής ή Θεολογικής Σχο
λής ή τής ’Ανώτατης Σχολής Οικονομικών καί Εμπορικών 
’Επιστημών, διορίζονται έπί βαθμώ δω προαγόμενοι, μεθ’ 
έκάστην άνανέωσιν τής θητείας των, μέχρι καί τοϋ βα
θμού 2ου. Οί Βοηθοί καί οί πτυχιοϋχοι Παρασκευασταί, 
πλήν τών κεκτημένων πτυχίον τών ώς άνω Σχολών, διο
ρίζονται έπί βαίμώ 7ω, προαγόμενοι, μεθ’ έκάστην άνα- 
νέωσιν τής θητείας των. μέχρι καί τοϋ βαθμού 4ου. Οί 
μή πτυχιοϋχοι Παρασκευασταί διορίζονται έπί βαθμώ J1 ω. 
προαγόμενοι, μεθ’ έκάστην άνανέωσιν τής θητείας των, 
μέχρι καί τοϋ βαθμού 7ου.

2. Οί Έπιμεληταί, οί κεκτημένοι διδακτορικόν δίπλωμα 
τών έν παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου οριζομένων Σχολών, 
διορίζονται έπί βαθμώ Καθηγητοϋ Μ.Ε. σύν 2/3, προα- 
γάμενοι. μεθ’ έκάστην άνανέωσιν της θητείας των, μέχρι 
καί τοϋ βαθμού τοϋ Γυμνασιάρχου, οί δέ Βοηθοί καί Πα
ρασκευασταί οί κεκτημένοι πτυχίον τών Σχολών τούτων, 
διορίζονται έπί βαθμώ Καθηγητοϋ. προαγόμενοι, μεθ’ έκά
στην άνανέωσιν τής θητείας των, μέχρι καί τοϋ βαθμού 
τοϋ Α,Όμίου Καθηγητοϋ.

3. Βοηθός γενόμένος διδάκτωρ προάγεται είς τον αμέ
σως άνώτερον βαθμόν, εξελισσόμενος έν τή περιπτώσει 
ταύτη κατά τά έν παρ. 1 καί 2 τοϋ παρόντος άρθρου ορι
ζόμενα, μέχρι καί τοϋ βαθμού δου ή Βοηθοϋ Γυμνασιάρ
χου αντιστοίχους. Μή πτυχιοϋχος Παρασκευαστής γενό- 
μενος πτυχιοϋχος. προάγεται είς τον άμέσως άνώτερον 
βαθμόν εξελισσόμενος, έν τή περιπτώσει ταύτη, μέχρι 
καί τοϋ βαθμού 4ου ή Α/Ομίυυ Καθηγητοϋ, άντιστοίχους.

“Άρθρ. 6. «1. α) Ό διορισμός, ή άνανέωσις καί ή προα
γωγή τών μέν Επιμελητών ένεργεΐται διά Β. Δ/τος, έκ- 
διδομένου προτάσει τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων μετά πρότασιν τής οικείας Σχολής καί 
είδικώς ήτιολογημένην είσήγησιν τοϋ οικείου Καθηγητοϋ 
ΔιευΟυντοϋ Εργαστηρίου. Κλινικής, Σπουδαστηρίου ή Μου
σείου ή τοϋ Καθηγητοϋ τής "Εδρας, τών δέ Βοηθών καί 
Παρασκευαστών διά πράξεους τοϋ οικείου Πρυτάνεως δη- 
μοσιευομένης είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, μετ’ 
έγκρισιν τοϋ Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων καί έκδιδομένης μετά πρότασιν τής οικείας Σχο
λής καί είδικώς ήτιολογημένην είσήγησιν τοϋ οικείου Κα
θηγητοϋ προκειμένου περί Βοηθοϋ "Εδρας ή τοϋ οικείου 
Καθηγητοϋ-Διευθυντοϋ προκειμένου περί Βοηθοϋ ή Πα- 
ρασκευαστοϋ Εργαστηρίου, Σπουδαστηρίου, Κλινικής ή 
Μουσείου. .· ν · . γΜψ

β) 'Η κατά τά άνωτέρου είσήγησις τοϋ οικείου Καθη- 
γητοϋ περί διορισμού Έπιμελητοϋ, Βοηθοϋ ή Παρασκεύα- 
στοϋ υποβάλλεται είς τήν οίκείαν Σχολήν μετά πάροδον 
20 τουλάχιστον ήμερών άπό τής δημοσιεύσεως είς τόν 
ημερήσιον τύπον τής Πρωτευούσης καί τής πό/.εως, ένθα 
το ’Ανώτατον Εκπαιδευτικόν "Ιδρυμα, άνακοινώσεως περί 
τών. προς πλήρωσιν θέσεων, καλούσης άμα τούς ένδια- 
φερρμένους όπως ΰποβάλωσιν έντός 1δ ήμερών άπό τής 
δημοσιεύσεως αίτησιν περί διορισμού των.

γ) Οί υποψήφιοι δέον όπως κέκτηνται ανενδοίαστους 
τά καί διά τούς δημοσίους υπαλλήλους άπαιτούμενα προ
σόντα ήθους καί τήν έν γένει καταλληλότητα διά τήν Οέ
σιν ήν καταλαμβάνουν. Προς τούτο οφείλουν ούτοτ "πως 
συνυποβάλλουν μετά τής σχετικής αίτήσεως καί. έν, πό- 
γραφον δήλωσιν, διαλαμβάνουσαν πάσαν πράξιν τοϋ βίου 
των, ήτις θά ήσκει επιρροήν είς τήν κρίσιν περί τής τοι- 
αύτης καταλληλότητος, έφ’ ής δέον όπως είδικώς άνα- 
φέρωνται αί κατά τήν παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου είσή- 
γησις καί πρότασις.;. ·

Ό μή δηλώσας τοιαύτην πράξιν υπέχει τάς συνέπειας 
ψευδούς δηλώσεως.

δ) Ή πλήρωσις έκάστης θέσεους Βοηθητικού Διδακτι
κού Προσωπικού ή ή άποδοχή ή έγκρισις τοϋ διορισμού 
ή τής άνανεώσεως τής θητείας τών προς τούτο προτεινο- 
μένων δέν είναι ύποχρεωτικαί διά τον Υπουργόν, οστις, 
έάν, έκ στοιχείων προκυπτόντων έκ τοϋ οικείου φακέ/λου 
ή άρμοδίως περιελθόντων είς τήν υπηρεσίαν, προκύπτουν 
άμφιβολίαι περί τής καταλληλότητος έν γένει έκαστου 
προτεινομένου, άνεξαρτήτως τών περί τρόπου διαπιστώ- 
σεως ή βεβαιώσεως ταύτης κειμένων διατάξεων, δύναται 
νά άνενεχθή είς το οίκεϊον "Ιδρυμα, προς ύπύδειξιν έτέρου 
έκ τών υποψηφίων, έφ’ ής ισχύουν τά αύτά».

'Η παο. 1 τίθεται οπούς άντικαταστάθηκε αέ τό άεθε.
1 Ν.Δ. 782/1970.

2. Έν περιπτώσει μή πληρούσεως άδικαιολογήτως κε
νής Οέσεως Έπιμελητοϋ ή Βοηθοϋ ό Υπουργός τής ’Ε
θνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων δύναται νά προβή 
είς τήν πλήρωσιν ταύτης, δι’ άποφάσεώς του δημοσιευό
μενης είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως άνευ τηρή- 
σεους τής κατά τά άνωτέρω διαδικασίας.

"Αρθρ. 7. 1. Έργον τών έν παρ. 1 τοϋ παρόντος Α.
Νόμου Επιμελητών καί Βοηθών είναι ή καθ’ ομάδας, 
ύπό τήν καθοδήγησιν τοϋ οικείου καθηγητοϋ, άσκησις ή 
διεξαγωγή, φροντιστηρίων τών φοιτητών καί ή παροχή 
άλλων σχετικών μέ τάς σπουδάς των συμβουλών ή συμ
μετοχή αυτών είς τάς ύπό τοϋ οικείου Καθηγητοϋ εν τώ 
Έργαστηρίω ή Κλινική κλπ. διεξαγομένας επιστημονικές 
έρεύνας ή καί ή ύπ’ αυτών τούτων διεξαγωγήν επιστημονι
κών ερευνών, ώς καί πάσα έν γένει ένασχύλησις άποβλέ- 
πουσα είς τήν περαιτέρω επιστημονικήν έξέλιξιν αυτών, 
προκειμένου δέ περί τών έπιμελητών καί ή φροντιστηριακή 
διδασκαλία ειδικών θεμάτων τών μαθημάτων τής οικείας 
"Εδρας, κατόπιν άναθέσεως ύπό τοϋ οικείου καθηγητοϋ 
καί έγκρίσεως τής οικείας Σχολής.
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2. Ot Έπιμεληταί καί οί Βοηθοί ύποχρεοϋντχι εις την 
έπί 24 τουλάχιστον ώρας καθ’ εβδομάδα άπασχόλησίν των 
εις ασκήσεις ή φροντιστήρια των φοιτητών καί εις τάς 
λοιπάς εν παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου όριζομένχς έργα- 
σιχε.

3. Λι’ έκαστον Επιμελητήν. Βοηθόν ή Ιίχρχσκευχστήν 
ττρεϊτχι παρά τού οικείου Κχθηγητοϋ της έδρας ή τοϋ 
Δ'.ευθυντοϋ τοϋ ’ Εργαστηρίου, Κλινικής κλπ.. πλήρως ένη- 
υερωμένος φάκελλος περί τής επιστημονικής δραστηριό
τατος καί τής ύπηρεσιχκής ίκχνότητος τούτου (συγγρα
φικόν εργον, ερευναι, συμμετοχή εις συνέδρια ν'/-.). Ό 
φάκελλος ούτος, τα στοιχεία τοϋ οποίου λαμβάνονται ύπ’ 
ούιν διά τήν προαγωγήν έπέχοντχ θέσιν έκθέσεως έπι- 
θεωρήσεως, φυλάσσεται ύπο τοϋ Κοσμήτορος τής οικείας 
Σχολής. Τούτου δύναται νά λχμβάνη γνώσιν ό εις ον άνα- 
φέρετχι ’Επιμελητής, Βοηθός ή Παρασκευαστής.

4. Οί Έπιμελητχί καί οί Βοηθοί δημοσιεύουν υπό τό 
ίδιον χυτών όνομα τά αποτελέσματα τής ερευνητικής των 
εργασίας. ’Επί δημοσιεύσεων χίτινες είναι προϊόν συνερ
γασίας μετά Κχθηγητοϋ ή ' Υφηγητοϋ άνχφέρετχι ύπο- 
χρεωτικώς καί τό όνομα τοϋ Έπιμελητοϋ ή Βοηθού ώς 
από κοινοϋ σϋγγραφέως.

5. ’Επί ερευνών διεξαγόμενων παρά Κχθηγητοϋ ή ' Υφη- 
γητοϋ χρησιμοποιείται ύποχρεωτικώς τό Βοηθητικόν Δι
δακτικόν Προσωπικόν τοΰ οικείου ’Εργαστηρίου, Κλινι
κής ή "Εδρας κλπ. καί μόνον έν άνεπαρκεία αΰτοϋ επιτρέ
πεται ή χρησιμοποίησις καί άλλων επιστημόνων.

"Λρθρ. S. «1. Ή θέσις τοϋ Έπιμελητοϋ, Βοηθοϋ ή 
Παρασκευαστοϋ είναι ' ασυμβίβαστος πρός πάσαν άλλην 
δημοσίαν θέσιν ή θέ οιν Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου, οός καί πρός τήν τοϋ ίδιιοτικοϋ ή δημοτικού υπαλ
λήλου ή Διευθυντοϋ οίωνδήποτέ επιχειρήσεων, πλήν τής 
θέσεως τοϋ ’Εκπαιδευτικού λειτουργού ' Δημοσίων Σχο
λών έν γένει.

2. ’Απαγορεύεται εις τούς Έπιμελητάς, τούς Βοηθούς 
καί τούς Παρασκευαστής νά διδάσκουν κατ’ ιδίαν ή εις 
ιδιωτικά φροντιστήρια, ή εις ιδιωτικής Σχολάς, πλήν των 
ιδιωτικών Τεχνικών Σχολών, ή νά διατηρώσι Κλινικήν 
ή νά εργάζωνται έν μή Πανεπιστημιακή Κλινική ή Νο
σοκομεία) ώς τακτικοί ιατροί. Οί πχραβαίνοντες τήν διά- 
τχξιν ταύτην απολύονται τής υπηρεσίας».

Αί παρ. 1 καί 2 άντικχτεστάθηκχν ανωτέρω μέ τάν 
παρ. 1 τοϋ χ?0ρ. 4 Ν.Δ. 333/1969.

3. Διαρκοϋντος τού χρόνου τών θερινών διακοπών οί
Έπιμεληταί, οί Βοηθοί καί οί Παρασκευασταί δικαιούν
ται νά λαμβάνωσιν άδειαν απουσίας μέχρι' ■ δύο μηνών 
παρά τού Πρύτανεως, μετά πρότασιν τοϋ οικείου Καθη- 
γητοϋ, δρίζοντος τον χρόνον τής ένάρξεως αυτής. Έν 
πάση άλ/.η περιπτώσει καί μετά πρότασιν τοϋ οικείου Κα- 
Οηγητοϋ, δύναται νά χορηγήται άδεια μέχρι δέκα ημερών 
παρά τού Πρυτάνεως πέραν δέ τούτου καί μέχρις ενός 
μηνός παρά τού Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων μετά τήν άνευ άποδοχών καί μετά πρότασιν 
τής Συγκλήτου. - , γ ί .

4. Εις τούς Έπιμελητάς, τούς Βοηθούς καί τούς πτυ-
χιούχους Παρασκευαστής, δύναται μετά διετή τουλάχι
στον υπηρεσίαν νά χορηγηθή έκπαιδευτική άδεια ενός έτους 
μετά πλήρων άποδοχών μετά πρότασιν τοϋ οικείου Κα- 
θηγητοϋ καί άπόφασιν τής Συγκλήτου. Ύ '

«'Η έκπαιδευτική χύτη άδεια δύναται μετά πρότασιν 
τοϋ οικείου Κχθηγητοϋ καί άπόφασιν τής Συγκλήτου νά 
πχραταθή έπί έν είσέτι έτος άνευ καταβολής άποδοχών».

Γό έντος « » δεύτεοο έδάφιο προστέθηκε αέ τήν παε.
2 άρθρ. 4 Ν.Δ. 333/1969. _ - ‘ Λ

"Αρθρ. 9. Καταργήθηκε· μέ τό άρθ. 4 τού Ν.Δ. 782/ 
1970, τού οποίου οί σχετικές διατάξεις καταργήθηκαν μέ 
τήν παρ. 8 τοϋ άρθρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 1264/1972.

Αρθρ. 10. 1. Παρ’ έκάστω Σπουδαστήρια) ιδρύεται
μια θέσις υπαλλήλου (Β' κατηγορίας) άσχολουμένου μέ

τήν διεκπεραίωσιν τής όλης άλληλογρχφίχς χυτού, τήν 
έπιμέλειχν τής Βιβλιοθήκης καί τήν έν γένει ομαλήν λει
τουργίαν τοϋ Σπουδαστηρίου.

2. 'Υπάλληλος Σπουδαστηρίου διορίζεται έπί βαΟμώ 
10ω-6ω ό κεκτημένος απολυτήριον Γυμνασίου ή άλλης 
ισοτίμου Σχολής ή Σχολής Γραμματέων, γνωρίξων μίαν 
ξένην εύρωπαϊκήν γλώσσαν, γραφομηχανήν καί στοιχεία 
Βιβλιοθηκονομίας.

"Αρθρ. 11. 1. Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος
Α. Νόμου ύπηρετοϋντες Έπιμεληταί οί μή κεκτημένοι 
διδακτορικόν δίπλωμα ύποχρεοϋντχι όπως έντος πέντε 
έτών άπό τής δημοσιεύσεως αύτοϋ, άποκτήσουν τόν τί
τλον τούτον, άλλως άπολύονται τής Οέσεώς των.

' Η άνανέωσις τής θητείας τούτων κατά τό έν λόγω 
χρονικόν διάστημα διέπεται ύπο τών πρό τής Ισχύος τοϋ 
παρόντος κειμένων διατάξεων.

2. Αί κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος υφιστάμενη 
εις τά ’Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θέσεις μονί
μων Επιμελητών, Βοηθών ή Παρασκευαστών καταργοϋν- 
τχι, ιδρύονται δέ ισάριθμοι άντιστοίχως θέσεις έπί τριε- 
τεϊ θητεία εις άς διατηρούνται ιός μόνιμοι οί κατά τήν 
δημοσίευσιν τοϋ παρόντος Νόμου κατέχοντες ταύτας μό
νιμοι Έπιμεληταί, Βοηθοί ή Παρασκευασταί.

3. ' 'Ομοίως κατχργεΐται~ό θεσμός τών Διδασκάλων όπου 
ύφίστχται ούτος, πλήν τών Διδασκάλων Ξένων Γλωσσών, 
Γυμναστικής, Σχεδιάσεων καί Μουσικής. Αί κατά τήν 
δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ύφιστάμεναι καί κχταργούμεναι 
θέσεις Διδασκάλων μετατρέπονται εις θέσεις Βοηθών προσ
τιθέμενα·. εις όμοιας Έδοών ή Σπουδαστηρίων. Οί καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον ύπηρετοϋντες εις ταύτας διατηρούνται, 
τη αιτήσει των, ώς Βοηθοί έπί τώ ον κέκτηνται βαθμέ», 
τής μέχρι σήμερον υπηρεσίας των ώς Διδασκάλων ύπο- 
λογιζομένης συνολικώς διά τόν προσδιορισμόν τής θητείας, 
ήν θά διανύουν οϋτοι.

4. Ή παρ. 3 τού άρθρ. 5 τοϋ παρόντος έφαρμόζεται 
και έπί τών ήδη ύπηρετούντων καί κεκτημένων διδακτο
ρικόν δίπλωμα, δυναμένων νά προαχθοϋν κατά τά έν τώ 
παοόντι οριζόμενα εις τόν άμέσως άνώτερον τοϋ δν κέ- 
κτηνται βαθμόν, έφ’ όσον δέν έτυχον ήδη προαγωγής λόγω 
άποκτήσεως τοϋ διπλώματος τούτου.

5. Ή ισχύς τών περί άνανεώσεως τής θητείας διατά
ξεων τοϋ παρόντος Α. Νόμου δΓ άπχντχς τούς κατά τήν 
δημοσίευσιν αύτοϋ ύπηρετοϋντχς εις τάς έν άρθρ. 1 αύτοϋ 
θέσεις, άρχετχι μετά τήν λήξιν τής θητείας, ήν διανύουν 
οϋτοι, έν πάση δέ περιπτώσει ούχί πρό τής παρελεύσεως 
έτους.’ ’■ · '■ V ■ ' . ■·■ '. ·’· “ ' '■

"Αρθρ. 12. : 1. Τά τής άπονομής τοϋ διδακτορικού δι- 
πλώματος εις άπαντα τά άνώτχτχ έκπαιδευτικά ιδρύματα, 
εις ά προβλέπεται ή άπονομή τοϋ τίτλου τούτου διέποντχι 
έφ’ έξής ύπο τών άρθρ. 197 έως 206 τοϋ Νόμ. 5343/1932,
μή τήρήσις τών έν τοϊς άρθροις τούτοις προθεσμιόΐν συνι- 
στά βαρύ πειθαρχικόν παράπτωμα, έπαγόμενον έκτος τών 
άλλων καί τήν έφχρυογήν τοϋ άρθρ. 6 (παρ. 1-3) τοϋ
Λ.Ν. 65/1967. ■* ’ , : 1 •

2. /Μετά τής σχετικής αΐτήσεως άναγορεύσεως διδα- 
κτορος έπισυνάπτονται έκτος τής διατριβής αΰτοϋ καί τά 
κάτωθι δικαιολογητικά : α) Σημείωμα περί τοϋ βίου και 
τών γενομένων σπουδών αύτοϋ, β) ’Αντίγραφου τοϋ πτυ-; 
χίου ή διπλώματος του. γ) Δήλωσιν περί τοϋ άν ολόκλη
ρος ή διατριβή ή ουσιώδη μέρη αυτής έχουν ήδη ύπο-
βληθή πρός κρίσιν εις άλλας έξεταστικάς άρχάς καί άν 
ό ύποψήφιος ε/η ύποβληθή ήδη πρότερον εις δοκιμασίαν 
έπί διδακτορία ή άν έπεδίωξε τοιαύτην, οπότε δέον νά 
άναφέρωνται τό "Ιδρυμα ή ή Σχολή, τό θέμα τής εργασίας 
καί τό έπιτευχθέν άποτέλεσμα καί δ) Πιστοποιητίκον 
Ποινικού Μητρώου.

3. Άποτυχών ύποψήφιος δέν δικαιούται νά προσέλθη 
εις' νέαν δοκιμασία') προ τής παρόδου έτους άπό τής έκ- 
δόσειυς τοϋ άποτελέσματος.



- Αρθρ. 13.- Των διατάξεων τού παρόντος εξαιρούνται- 
οί Διδάσκαλοι: α) Τεχνικών Σχεδιάσεων, β) Στενογρα-.' 
φίας, γ) —ένων Γλωσσών καί δ) Γραμμογραφίας καί Κα- 
Οαρογραφίας τών έν άρθρ. 1 τοΰ παρόντος ιδρυμάτων, 
έφ’ ών έςακολουθοΰν Εσχύουσαι αί προ πής ισχύος τοΰ 
παρόντος κείμεναι περί αυτών διατάξεις.
^-*Αρθρ. 14. 1. Διά Β. Δ/τος, έφ’ άπαξ έκδιδομένου,

προτάσει τοΰ Ύπουργοΰ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ- 
μάτιον, μετά γνώμην της οικείας Συγκλήτου, συνισταται 
παρ’ έκάστω Άνωτάτω ’Εκπαιδευτικό) Ίδρύματι Υπη
ρεσιακόν Συμβούλιου Προσωπικού διά τό υπό τών δια
τάξεων τοΰ παρόντος προβλεπόμενον βοηθητικόν διδακτι
κόν προσωπικόν.

2. Διά τοΰ αύτοΰ Β. Δ/τος θέλει καθορισθή ή σύνθε- 
σις, ή άρμοδιότης ώς καί παν θέμα άφορών εις την λει
τουργίαν τοΰ Συμβουλίου τούτου.

3. 'Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό της δημοσιεύ-
σεώς του εις την ’Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. .

39. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 333 τής 29/31 
Όκτ. 19G9 (ΦΕΚ. .V 217)

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσειυς τοΰ Α.Ν. 553/
1968 περί τοΰ Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού τών 
Λνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Αρθρον 5. «Έπί μίαν τριετίαν άπό τής ισχύος τοΰ πα
ρόντος,-lip όσον δεν καθίσταται εφικτός ό διορισμός Έπι- 
μελητοΰ ’Εργαστηρίου Κλινικής, "Εδρας, Σπουδαστηρίου ή 
Μουσείου, έχοντρς τά ύπό τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ Α.Ν. 
553/1968 οριζόμενα προσόντα, διορίζεται ό κεκτημένος 
πτυχίου τής οικείας Σχολής τής ημεδαπής ή αντιστοίχου 
όμοταγοϋς Σχολής τής αλλοδαπής, άποφοιτήσας τούλάχι- 
στον προ πενταετίας μέ βαθμόν ούχί έλάσσονα τοΰ 6 καί 
δημοσιεύσας σχετικήν επιστημονικήν εργασίαν. Ό έν τώ 
αύτώ όμοειδεΐ Έργαστηρίω, Κλινική, "Εδρα, Σπουδαστή
ρια) ή Μουσείω ύπηρετήσας έπί πενταετίαν τουλάχιστον ώς 
Βοηθός καί έχων κατά τά λοιπά τά αυτά ώς άνω προσόντα 
προτίμαται ετέρων υποψηφίων.

'Η είσηγησις εις τήν οΐκείαν Σχολήν υποβάλλεται μετ’ 
εςετασιν τών έν γένει προσόντων τών υποψηφίων ύπό ’Επι
τροπής έκ τριών Καθηγητών όριζομένων ύπό τής Σχολής 
καί κατεχόντων τήν οΐκείαν ή συγγενείς έδρας.

Άνανέωσις τής θητείας δεν επιτρέπεται εάν μέχρι λή- 
ςεως αύτής ό κατά τά άνω διορισθείς ’Επιμελητής δεν άνη- 
γορεύθη διδάκτωρ».

"Αρθρον 6. Ή θητεία τών συμπληρωσάντων δεκαπεν
ταετίαν ’Επιμελητών, Βοηθών ή πτυχιούχων Παρασκευα
στών ύττηρετούντων μέχρι καί τής 20ής Σεπτ. 1969 παρα- 
τεινεται έπί εν έτος άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος, έάν 
μέχρι τής 31.12.1969 δεν ύποβληθή αΐτησις περί διορισμοΰ 
εις τήν άντίστοιχον Οέσιν παρά προσοδπου πληροΰντος πράγ
ματι τάς ύπό τοΰ Α.Ν. 553/1968, ώς τροποποιείται καί 
συμπληροΰται διά τοΰ παρόντος, προϋποθέσεις. 'Η θητεία 
τών ώς άνω προσώπων παεατείνεται έν πάση περιπτώσει 
μέχρι τής 31.12.1969.

Αρθρον 7. 1. Πρόσωπα έμπίπτοντα εις την διάταξιν τής 
παρ. 1 τοΰ άρθρ. 8 τοΰ Α.Ν. 553/1968 δύναται νά διορισθώ- 
σιν άμισθοι Βοηθοί ή άμισθοι Έπιμεληταί, εφαρμοζόμενων 
ως προς τά προσόντα, πήν διαδικασίαν τοΰ διορισμού καί 
τήν διάρκειαν τής θητείας, τών διατάξεων τοΰ ώς άνω 
Α.Ν. 553/196S. ώς ούτος τροποποιείται καί συμπληροΰται 
διά τοΰ παρόντος, έφ’ όσον δεν καθίσταται έφικτός ό διορι
σμός τοΰ βασικώς άπαραιτήτου άριθμοϋ έμμισθων Βοηθών 
ή ’Επιμελητών. Οί άμισθοι Βοηθοί ή Έπιμεληταί απολύον
ται μετά τον διορισμόν τών διά τάς οικείας θέσεις προβλε- 
πομένων έμμισθων Βοηθών ή ’Επιμελητών άμα τή λήξει 
τοΰ έκάστοτε τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

2. Εις τάς Πολυτεχνικάς έν γένει Σχολάς δύνανται 
ωσαύτως ύπό τάς έν τή προηγουμένη παραγράφω προϋπο
θέσεις νά προσλαμβάνωνται διά κοινών Αποφάσεων τών

'Υπουργών-Οικονομικών καί ’Εθνικής: Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων έκδιδομένων μετά πρότασιν τής οικείας Σχολής 
Βοηθοί ή Έπιμεληταί έπί “ωριαία αποζημιώσει. —5 π

Ή θητεία τών ουτω προσλαμβανόμενων ώς καί τό ποσόν 
τής ωριαίας άποζημιούσεως αυτών, ήτις δεν δύναται έν τώ 
συνόλω νά-ύπερβαίνη μηνιαίίυς τάς εν γένει άποδοχας των 
εισαγωγικών βαθμών τών αντιστοίχων έμμισθων Βοηθών 
ή ’Επιμελητών, όρίζονται διά τών αυτών ώς άνω κοινών 
'Γπουργικών ’Αποφάσεων. ,:

Αρθρ. 9. ’Επιτρέπεται, όπως διά κοινών αποφάσεων 
τών Υπουργών Οικονομικών καί Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων τακτοποιώνται πληρωμαί γενόμεναι εις έκ- 
τάκτους Βοηθούς τών ’Λνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυ
μάτων, οί όποιοι προσέφερον άποδεδειγμένως τάς ύπηρε- 
σίας των μετά τήν ίσχύν τής παρ. 3 τού άρθρ. 1 τοΰ Α.Ν. 
553/1968 καί διά χρόνον έμπίπτοντα εντός τοΰ διδακτικού 
έτους 1968-1969. '

40. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άειθ. 408 τής 15/20 
Ίαν. 1970 (ΦΕΚ Α' 14)

Περί διατάξεων άφορωσών εις το ανώτερου διδακτικόν προ
σωπικόν τών ’Λνωτάτων ’ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. ~
Αρθρ. 1. «1. Οί άνήκοντες εις τό ανώτερου διδακτικόν 

προσωπικόν τών ’Λνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
δύνανται νά κατέχουν διά διορισμού καί δευτέραν ύπάλλη- 
λικήν Οέσιν συμφώνως προς τάς κειμένας διατάξεις,-συναφή 
προς τό διδακτικόν καί έπιστημονικον αυτών έργου εν τώ 
Ανωτάτω ’Εκπαιδευτικό) Ίδρύματι κατόπιν προηγούμενης 
άδειας παρεχομένης διά κοινής άποφάσεως τοΰ Πρωθυπουρ
γού, τοΰ 'Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
καί τοΰ κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού». ‘ ·

(Ή παρ. 1 τίθεται ανωτέρω όπως άντικαταστάθηκε μέ 
τό άρθρ. 4 τοΰ Ν.Δ. 1264/1972). ,;,ψ

2. 'Η αύτή άδεια άπαιτεϊται καί διά πήν παρά τών άγη- 
κόντων εις τό άνώτερον διδακτικόν προσωπικόν τών Άνώ- 
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατοχήν Οέσειυς Νομι
κού ή Τεχνικού Συμβούλου ή Διευθύνοντος Συμβούλου παρά 
ταΐς έν τή προηγουμένη παραγράφω τού παρόντος άρθρου 
ύπηρεσίας. " " '·

Διά τήν ύπό τούτων κατοχήν ύφ’ όμοίαν ή ύφ’ ύπαλλη- 
λικήν ιδιότητα Οέσεως παρ’ ΐδιωτικαΐς έπιχειρήσεσι πασης 
φύσεως ή άδεια χορηγείται ύπό τού 'Γπουρηού Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

Αρθρ. 2. 1. 'Η περί ής τό άρθρ. 1 τοΰ παρόντος Ν.Δ/τος 
άδεια άπαιτεϊται καί έπί τοΰ ήδη, κατά πήν δημοσίευσιν 
αύτοΰ, κατέχοντος οίανδήποτε τών έν τώ ώς άνω άρθρω 
άναφερομένων θέσεων καί ιδιοτήτων, άνωτέρου διδακτικού 
προσωπικού τών ’Λνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Πρός τούτο, οί έμπίπτοντες εις τήν παρούσαν διάταξιν 
ύποχρεούνται όπως, έντος ανατρεπτικής προθεσμίας ένος 
μηνός άπό πής ισχύος τοΰ παρόντος ή ύποβάλλωσιν αίτησιν 
εις τό Ύπουργεΐον Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
διά πήν χορήγησιν πής άδειας, ή διά δηλώσεώς των υποβαλ- 
λομένης έγγράφως εις τό ώς άνω Υπουργείου και τό κατα 
περίπτωσιν αρμόδιον τοιοϋτο. προέλθωσιν εις έπιλογήν πής 
Οέσείος ή ΐδιότητος έν ή θά έξακολουΟήσωσι διατελούντες 
έφεξής.

2. Ή περί παροχής πής άδειας κοινή υπουργική άπόφασις 
έκδίδεται έντος προθεσμίας 3 μηνών άπό πής ύποβολής πής 
σχετικής αίπήσεως.

Έν περιπτώσει μή χορηγήσεως τής άδειας έφαρμόζονται 
αί διατάξεις τού έδαφ. β' πής προηγουμένης παραγράφου, 
τού παρόντος άρθρου, πής προς άσκησιν πής έπιλογής προ
θεσμίας άρχομένης άπό πής κοινοποιήσεως πής άπορριπτι- 
κής άποφάσεως.

3. Ή παράβασις τών διατάξεων τού παρόντος άρθρου 
συνιστά πειθαρχικόν παράπτωμα, τού ύπαιτίου παραπεμ- 
πομένου ύποχρεωτικώς εις τό οικείου Υπηρεσιακόν Συβμού- 
λιον.
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4. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγοαφον παρ απομπή 
τοϋ υπαιτίου εις το ' Ι'πηρεσιακόν Συμβούλιου καί ή υπό 
τούτου έκδοσις άποφάσεως έπί τη: ενώπιον αύτοϋ έγερθεί- 
ση: πειθαρχική: αγωγής γίνεται κατ’ απόλυτον προτεραιό
τητα έναντι πάντων των λοιπών θεμάτων. .

Άρθρ. 3. 1. Έν ένεργεία ΚαΟηγηταί ημεδαπών ’Ανώ
τατων Εκπαιδευτικών "Ιδρυμάτων ή όμοταγών τοιούτων, 
τής άλλοίαπής. άίιααρίτως ίύ ν/.ίτητος. ΐύναντα: άτ:-
φάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδεία: καί Θρησκευμά
των. δημοσιευόμενη: είς την Εφημερίδα τη: Κυβερνήσεως, 
νά προσκαλώνται ώς'Έπισκέπται ΚαΟηγηταί διά την διδα
σκαλίαν προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος ή μα- 
Οημάτων (ορισμένου επιστημονικού τομέως.

2. Ή περί τής προσκλήσεως υπουργική άπόφασις εκδί- 
δεται είτε έπί τή προτάσει τής οικείας Σχολής Άνωτάτου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος είτε μετά γνώμην αυτής προ- 
καλουμένην οϊκοθεν ύπό τού ώς άνω 'Υπουργού και υποβαλ- 
λομένην εντός μηνός άπό τής λήψεως του σχετικού έγγρά- 
φου τούτου. Παρελθούσης απράκτου τής προς διατόποοσιν 
τής ώς άνω γνώμης προθεσμίας δύναται ή κατά τό παρόν 
πρόσκλησις νά χωρήση καί άνευ αύτής.

3. Τό ύπό τού Επισκέπτου ΚαΟηγητού διδαχΟησόμενον 
μάθημα δύναται νά είναι, βάσει τού οικείου προγράμματος, 
υποχρεωτικόν ή προαιρετικόν, θάέξετάζηται δέ καί_θά 
βαΟμολογήται ύπό τού διδάσκοντος, τής σχετικής βαθμο
λογίας έντασσομένης εις τον βαθμόν τού μαθήματος τής 
έδρας τής οποίας τό ύπό τού Επισκέπτου ΚαΟηγητού 
διδασκόμενου μάθημα άποτελεϊ μέρος.

4. 'Ο συνολικός αριθμός -ών ωρών διδασκαλίας, ή κατα
νομή αυτών εντός τοϋ διδακτικού έτους ώς καί ή διδακτέα 
ύλη καθορίζονται δι* άποφάσεως τής οικείας Σχολής.

5. Ή άμοιβή των προσκαλουμένων Επισκεπτών Καθη
γητών, προκειμένου μέν περί των έκ τής αλλοδαπής προερ- 
χομένων, καθορίζεται διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουρ
γών Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οικονομι
κών μή δυναμένη νά ύπερβή τό ανώτερου όριον τών πάσης 
φύσεως τακτικών άποδοχών τακτικού καθηγητού. προκει- 
μένου δέ περί τών έξ ημεδαπών άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 
'Ιδρυμάτων, προερχόμενων, δι’ οΰς δεν άπαιτεϊται ή τηρη- 
σις τών διατάξεων τοϋ άρθρ. 1 τοϋ παρόντος Ν. Δ/τος, 
καθορίζεται κατά τά: κειμένας διατάξεις.

«6. ’Εξαιρετικούς διά. τήν Άνωτάτην Σχολήν Οικονομι
κών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών, επιτρέπεται οπούς εις 
έδρας εις άς ό αριθμός τών εντεταλμένων ύφηγητών είναι 
μικρότερος τών δύο άνατίθηται ή διδασκαλία μαθημάτουν 
εις ειδικούς επιστήμονας ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, κατό
χους διδακτορικού διπλώματος ημεδαπών Άνωτάτων ’Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων ή όμοταγών τοιούτων τής άλλοδα- 
πής ή προκειμένου περί μαθημάτων διά τήν διδασκαλίαν 
τών οποίων άπαιτοϋνται έξειδικευμέναι γνώσεις, εις Εμπει
ρογνώμονας πτυχιούχους Άνωτάτων Σχολών τής ήμεδαπης 
η ισοτίμου τής αλλοδαπής, προτιμωμένων τών άσχολουμέ- 
νουν είς έρεύνας παρά Ίδρύμασι ή Κέντροις ή Ίνστιτούτοις 
Ερευνών ώς καί παρά ύπηρεσίαις ’Ερευνών καί Μελετών 

τοϋ Δημοσίου καί τών Τραπεζών." ' ' * c
Οί ανωτέρω, ό αριθμός τών οποίων δέν δύναται νά ύπερβή 

ομοϋ μετά τών εντεταλμένων ύφηγητών τούς δύο άνά έδραν, 
προσλαμβάνονται έπί σχέσει εργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου 
και επί άποδοχαϊς ’Εντεταλμένων 'Υφηγητών δι’ άποφά- 
σεοος τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
καί Οικονομικών, μετά γνώμην τής Σχολής έπί θητεία δύο 
ετών, ήτις δύναται νά ά.νανεοϋται κατά τον αύτόν τρόπον».

(Ή παρ. 6 προστέθηκε με τό άεθο. 4 Ν.Δ. 688/1970). 
Χ.Δ. 4S τής 30 Ίουν./δ Ίουλ. 1973*(ΦΕΚ -V 141)
«Περί έπεκτάσεο,ις τών διατάξεων τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 

688/1970 «περί οργανώσεως τών σπουδών έν τή ’Ανώ
τατη Σχολή Οικονομικών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών 
και άλλων τινών διατάξεων άφορωσών εις τήν Σχολήν 
ταύτην» καί έπί τών λοιπών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων». . ..... ·. ή

Άρθρ. 1. Αί διατάξεις τοϋ άρθρ. 4 τοϋ Ν.Δ. 688Ί970 
εφαρμόζονται καί έπί τών λοιπών Άνωτάτων Εκπαιδευτι
κών Ιδρυμάτων.

41. ΝΌΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άοιΟ. 782 τής 30/31
Δεκ. 1970 (ΦΕΙν Α' 291)

Περί άντικαταστάσεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων 
τοϋ περί βοηθητικού διδακτικού προσωπικού τών Άνω- 
τάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Λ.Χ. λο3· 19(58 καί 
τοϋ Χ.Δ. 333/19(59 καί περί άλλων τινών συναφών προς 
τά Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά καί ’Επιστημονικά Ιδρύ
ματα διατάξεων.
Άρθρ. 5. Άπό τής ισχύος τού παρόντος δεν επιτρέπεται 

ή τό πρώτον άνάθεσις εντολής διδασκαλίας εις Ύφηγητάς 
συμπληρώσαντας τό 55ον έτος τής ήλικίας των, λαμβανομέ- 
νου ώς χρόνου υπολογισμού ταύτης τής 31 Δεκεμβρίου τοϋ 
έτους, καθ’ ό. ύποβάλλεται ή πρότασις άναθέσεως.

Άρθρ. 6. Αί διατάξεις τοϋ άρθρ. 9 τοϋ Ν.Δ. 409/1970 
«περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών τής διοικήσεως τών Ανω- 
τάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καί μετάταξεως υπαλ
λήλων αύτών» εφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τοϋ έπί βαθμω 
2ω προσωπικού τοϋ ’Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 
παρατεινομένης τής έν τώ άρθρω τούτω όριζομένης προθε
σμίας .διά πάσαν, περίπτιυσιν, έπί 9 είσέτι μήνας άπό_τής 
λήξεως αυτής.

Άρθρ. 7. Αί διατάξεις τών έδαφ. γ' καί δ' τής παρ. 1 
τοϋ άρθρ. 6 τοϋ Α.Ν. 553/1968, ώς αύτη άντικατεστάθη 
ύπό τοϋ άρθρ. 1 τού παρόντος εφαρμόζονται άναλόγως καί 
έπί τοϋ άνευ διαγωνισμού διορισμού πάσης φύσεως διοικη
τικού προσωπικού τών Άνοίτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυ
μάτων.

Άρθρ. 8. Διατηρουμένης τής ισχύος άπασών τών μέχρι 
τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος γενομένων μετεγγραφών 
φοιτητών έξ ημεδαπών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυ
μάτων βάσει τοϋ Ν.Δ. 579/1970 «περί μετεγγραφής φοι
τητών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων», τό άρθρ. 
7 τοϋ αύτοϋ Ν.Δ/τος άντικαθίσταται, άφ’ ής ίσχυσεν.

Άρθρ. 9. Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημο
σιεύσεως αύτοϋ είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, πλήν 
όπου είδικώς ορίζεται άλλ.ως έν τώ παρόντι.

42. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άοιθ. 413 τής 18/24
Ίουν. 1971 (ΦΕΚ Α' 126)

Περί καταργήσεως, ίδρύσεως καί κατανομής θέσεων βοηθητι
κού Διδακτικού Προσωπικού τών Άνοιτάτων ’Εκπαιδευ
τικών 'Ιδρυμάτων. ·

Άρθρον 1.
’Εκ τών είς τά Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα, ήτοι 

τά Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών καί 
Ίωαννίνων, τό Ε.Μ. Πολυτεχνεϊον, τήν Άνιυτάτην Σχολήν 
Οικονομικών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών, τήν Πάντειον 
Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών ’Επιστημών, τήν Άνωτάτην 
Γεωπονικήν Σχολήν Αθηνών, τάς Άνωτάτας Βιομηχανικάς 
Σχολάς Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης καί τήν Άνωτάτην 
Σχολήν Καλών Τεχνών,’ συσταθεισών κατά τάς κειμένας 
διατάξεις 6.310 θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπι
κού, ήτοι 1.497 ’Επιμελητών, 8 Εφόρων, 4.216 Βοηθών,- 
250 Παρασκευαστών Α' Κατηγορίας καί 339 Παρασκευα-
στών Β' Κατηγορίας καταργοϋνται 
αί κάτωθι θέσεις :

καθ’ ίδρυμα καί Σχολήν

. I. Πανεπιστήαιον Αθηνών
έπιμ. βοηθ. Παρ.

Α' Κατηγ.
α) Νομική Σχολή — 54 —
β) Φιλοσοφική Σχολή 7 .IV —
γ) Ιατρική Σχολή ' — — 60
δ) ’Οδοντιατρική Σχολή " ' 9
ε) Φυσικομαθηματική Σχολή -- · _ 330 65

Σύνολ,ον —. 39S 134



— -22, —

ΙΓ. Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης*·'· !' ,-ίΤ 'Λι ·'τ, τ.τ-' II. Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
έπια. 5οη0. —χρ.

' Λ* Κατ."
έπιμ. βοηθ. παρ. 

Β' Κατ'.'
α) Θεολογική Σχολή — 7 — α) Θεολογική Σχολή 13 — ‘—1 '
β) Σχολή Νομικών καί Οΐκ. Επιστημών — 30 — β) Σχολή Χοαικών καί Οΐκ. Επιστημών 36 -
ν), Φιλοσοφική Σχολή — 20 — γ) ’Ιατρική Σχολή — 92 51
έ) ’Ιατρική Σχολή 6 — 4 δ) ’Οδοντιατρική Σχολή 11 46 17.
ε) ’Οδοντιατρική Σχολή — — 6 ε) Φιλοσοφική Σχολή 3S --- ‘
στ) Φυσικομαθηματική Σχολή — 37 29 στ) Φυσικομαθηαατική Σχολή 37 — 30
ζ) Γεωπονική καί Δασολογική Σχολή 28 14 6 ζ) Γεωπονική καί Δασολογική Σχολή — --- . S
η) Κτηνιατρική Σχολή δ 3 4 η) Κτηνιατρική Σχολή — --- , 13
0) Πολυτεχνική Σχολή — — 1 0) Πολυτεχνική Σχολή 14 22 35

λ Σύνολον =.->-'· ·-■*·■· ω·... •1 39 Ill 48··· Σύνολον · 149 160 154
111. Πανεπιστήμιου 1 Ιατρών.

ο οηθ. ■παρ.
III. Πανεπιστήμιου Πατρών

. , ' * · » _ -
• ί ί 

·■·.;/! τ.’.,υ'

α) Φυσικομαθηματική Σχολή 
β) Πολυτεχνική Σχολή

Λ' Κατ. - ' - 
·· 7 — : 16 

12 3 —

Σύνολο ν ■ 19
IV. Πάνε—ιστήαιον Ίωαννίνων

3 16

α) Φιλοσοφική Σχολή — > ' 
β) Φυσικομαθηματική Σχολή

- έπίμ. βοηθ. παρ.·
, . Α' Κατ.

·. · —87 — '

α) Φυσικομαθηματική Σχολή 
β) Πολυτεχνική Σχολή

Σύνολον .
.IV. Πάνε—ιστήμιον ’Iojxvvivcov

Β' Κατ.·;
6 .· 7,·

— ·.. · 7τ

0; 14

■ *4 *

• · έπιμ. βοηθ. παίίί
• ■··' - :: : Β' Κατ?>

α) Φιλοσοφική Σχολή 
β) Φυσικομαθηματική Σχολή

03 —
14 — *·4δ

Σύνολον 93 —:
V. Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Έπιιζεληταί Βοηθοί Παρασκευασταί Α' Κατ.
ν .·,Ϊ03;. · . . 1 48 _ ?;:·ν . ν.'.,.

•V ;' V/o VI. Α.ΣΌ.Ε.ε: ·:, ν V·;· ;
Έπιμεληταί Βοηθοί Παρασκευασταί Α' Κατ. ■

' Ά ’ VII. Π άντε ιο ς Χ.Σ.Π.εΙ/·. - ■ t ..... .
Έπιμεληταί Βοηθοί Παοασκευασταί Α' Κατ. -·

65 · 84 ‘ . —..................../· ····'·
VIII. Άνωτάτη Γεωπον. Σχολή Αθηνών · 

Έπιμεληταί Βοηθοί Παοασκευασταί Α' Κατ.
5 2 ' ' 4

Σύνολον 37 ~
V. Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Έ—ιμεληταί Βοηθοί ΙΙαρασ>:ευασταί Β' Κατ.
'- ·- .ν.; '..; 79 . 121
- ··-' ·- · ■- VI. Α.Σ.Ο.Ε.Ε. -.·'·· ■
' Έ—ιμεληταί Βοηθοί Παρασκευασταί Β' Κατ'.

VII. Άνωτάτη Γεωπονική Σχολή ’Αθηνών:· ·ι 
Έ—ιμεληταί Βοηθοί Παρασκευασταί Β' Κατ.

• ' — — 9
VIII. ’Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς 

Έ-ιμεληταί Βοηθοί Παρασκευασταί Β' Κατ.

. ;·. \C

‘-•,Ά*

Λλ-ρ

IX. Άνωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς 
Έ—ιμεληταί Βοηθοί Παοασκευασταί Α' Κατ.

33 — ■ ‘ —
X. Άνωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσ/κης 

Έ—ιμεληταί Βοηθοί Παοασκευασταί Α' Κατ.
17 35 —

XI. Άνωτάτη Σχολή Καλιών Τεχνών 
“Εφορο Βοηθοί Παρασκευασταί Λ’ Κατ.

Άρθρον 2.
1. Ιδρύονται εις τα ’Ανώτατα Έκτεαιδευτικά 'Ιδρύματα 

τοϋ — ροηγουμένου άρθρου 1287 θέσεις Βοηθητικού Διδα
κτικού Προσωπικού, ήτοι 325 Έ—ιμελητών 394 βοηθών 
καί 568 Παρασκευαστών Β' Κατηγορίας. -

I. ΓΙανεπιστήμιον Αθηνών
έτ:ιμ. βοηθ. παρ. 

Β' Κατ.
α) Θεολογική Σχολή 9 — —
β) Νομική Σχολή 22 — —
γ) Φιλοσοφική Σχολή 39 — —
δ) ’Ιατρική Σχολή 19 81 120
ε) ’Οδοντιατρική Σχολή 8 36 15
στ) Φυσικομαθηματική σχολή 42 — 124

ν > »-ΙυνοΛον 139 117 259

— 14 5 ··;?
IX. Άνωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσ/κης ' V

Έ—ιμεληταί Βοηθοί Παρασκευασταί Β' Κατ. ‘ ' :
. ' — — .2

X. Άνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
“Εφοροι Βοηθοί Παρασκευασταί Β' Κατ.

— 4 —
2. At ώς ανωτέρω θέσεις διέπονται υπο των διατάξεων 

τοϋ Α.Χ. 553/1968, ώς ούτος έτροποποιήθη καί συνεπλη- 
ρώθη μεταγενεστέρως. ....

Άρθρον 3.
'Ιδρύονται καρά της 'Οδοντιατρικής Σχολής τοϋ Πανε

πιστημίου Θεσσαλονίκης τά κάτωθι Παραρτήματα ;
1. Έργαστήριον Ακινήτου ’Οδοντικής Προσθετικής.
2. Έργαστήριον Ακτινοδιαγνωστικής καί Έξακτικής.
3. Έργαστήριον Προληπτικής ’Οδοντιατρικής καί Παρα- 

δοντιολογίας.
Άρθρον 4.

Αί θέσεις βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού τών Ανώ
τατων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, ώς αύται διεμορφώ- 
θησαν διά τών άρθρων 1 καί 2 τού παρόντος κατανέμονται 
κατά “Ιδρυμα, Σχολήν, “Εδραν, Σπουδαστήριον, Έργαστή
ριον, Κλινικήν καί Έργαστήριον Κλινικής, Μουσεΐον κλπ. 
αυτών ώς ακολούθως :



— 23 —

I. Π ανεπισ-τήμιον ’Αθηνών
Θέσεις ’ Επιμελητών 444
Θέσεις Βοηθών 1.247
Θέσεις Π αεασκευαστών 272

Σύνολο·/ i. 963

Λ'. ΘΕΟΛΟΓΙΚ1Ι ΣΧΟΛΙΙ :
Θέσεις Επιμελητών 13

» Βοηθών 30
» Παρασκευαστών —

Σύνολ.ον 49
α). Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εδρών. 

1) Τακτικών: έπιμ. βοηθ. παρ.
1. Εισαγωγής καί Ερμηνείας τής Καινής

Διαθήκης — 2 —
2. 'Εβραϊκής γλ.ώσσης καί 'Ερμηνείας τής

Παλαιαε Διαθήκης εκ τού πρωτοτύπου
καί τής 'Εβραϊκής ’Αρχαιολογίας 1 3 —

3. Γενικής ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας — 2 —
4. Δογματικής καί Χριστιανικής ’Ηθικής — 2 —
5. Ίστοοίας τών Δογυ,άτών καί τής Συμ- ' Τ ’.-" *’ fT

βολικής — 2 —
6. Πατρολογίας μετ’ άναννώσεως τών 11α-

τερτκών "Εργων — ο —
7. Πρακτικής Θεολογίας (Κατηχητικής

, Λειτουργικής καί ’Εκκλησιαστικής Ρ το-
ρικής) — ., · 2 —

S. Ερμηνευτικής καί Ερμηνείας τής Και-
νής Διαθήκης — 2 —

9. Εισαγωγής εις την Παλαιόν Διαθήκην
: καί τής 'Ερμηνείας τών 0' 1 1 >
10. Κανονικού Δικαίου καί τής Ποιμαν- .......*.·
; τικης' *’ *·· · *· , ‘V ,τ 2 ,—
11. Φιλοσοφίας τής Θρησκείας μετά στοι- V .

< χείων Έυχολ.ογίας τής Θρησκείας 1.“ 1 .—
12. 'Ιστορίας τών Θρησκευμάτων - 1 1 —
13. ‘Αγιολογίας, 'Υμνολογίας καί Παλαιό-

-· γραφίας . , ·····.- Σ : .. 1 ; 3 —
14. ’Απολογητικής καί ’Εγκυκλοπαίδειας -

τής Θεολογίας 1 : 1 —
15. 'Ιστορίας τής άπο τού Θ’ αίώνος 'Ελλη- - : Γ »

_ : νικής Έκκλ.ησιαστικής Γραμματείας 1;'! 1 —
16. Βιβλικής 'Ιστορίας καί Βιβλικής Θεο- ■ ‘ ,. . / -

λόγιας γ . ·,' 1 1
2) ’Εκτάκτων Αυτοτελών: - .

1. Χριστιανικής καί Βυζαντινής ’Αρχαίο- .ο -1' '
- λόγιας καί ’Επιγραφικής 1 1 —.

2. 'Ιστορίας τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλά- . V, . \ ' *·*
V δος άπό τής συστάσεως αυτής ■ ·· : ·“ 1 ·.· 1

β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού VΛ-iπου-
χστηριων : *

:ιμ.’ βοηθ. παρ.
1. 'Ερμηνευτικής Θεολ.ογίας 1 1 —
2. Πρακτικής Θεολ.ογίαε 1 1 —
3. 'Ιστορικής Θεο/.ογίαε 1 2 —
4. Συστηματικής Θεολ.ογίας — 0— —

Β' ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Θέσεις Έπιμελ,ητών 28 . ‘ ·'

)> Βοηθών . . 167
» Παρασκευαστών · — 4
Σύνολ.ον 1 95 ) Γ- *>

α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Πρόσωττικου \ Εδρών

έπι •L. °ΛΤ,0. :ΓΤΧρ
1) Τακτικών :

1. Αστικού Δικαίου 7
2. Β' ’Αστικού Δικαίου 7 —

3. Γ’ Αστικού Δικαίου 6 —

4. Δ’ ’Αστικού Δικαίου
5. Ιστορίας τού Ελληνικού καί τού Ρω-

1 5 —

μαϊκού Δικαίου 1 6 —

6. Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου — ΰ —
7. Α' ’Εμπορικού Δικαίου 1 6 —

S. Β' ’Εμπορικού Δικαίου 1 J —
9. ΙΙολ.ιτικής Δικονοαίας 1 Ο —
10. ’ Εκκλησιαστικού Δικαίου 5 —
11. Α' Ποινικού Δικαίου 1 6 —
12. Β' Ποινικού Δικαίου 1 6 —
13. ’Εγκληματολογίας καί Σωφρονιστικής 1 /-έ —
14. Συνταγματικού Δικαίου 1 5 —
15. Α' Διοικητικού Δικαίου 1 4 —
16. Β' Διοικητικού Δικαίου / —
17. Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 1 5 —
18. Α' Πολιτικής Οΐκονοαίας 1 6 —
19. Β' Πολιτικής Οικονομίας
20. Δημοσίας Οικονομίας καί Δημόσιό-

1 6 —

νομικής Νομοθεσίας 1 . 6 —
21. Ε' ’Αστικού Δικαίου 1 —
22. Γ' Πολιτικής Οικονομίας ν ■··■'. 1 6 —
23. Δ' Πολιτικής Οικονομίας 1 5 —

24. Γενικής Κοινωνιολ,ογίας 1 5 —
25. Στατιστικής 1 6 —
26. ’ Εργατικού Δικαίου 1 3 —
27. Εισαγωγής εις την ’Επιστήμην τού •C V

Δικαίου καί εις την Φιλ.οσοφιαν τού
Δικαίου " - ' '·■ 1 4 —

2) ’ Εκτάκτων Λύτοτελών :
1. Γενικής Πολιτειολογίας μ 1 5 —:
β) Θέσεις Βοηθητικού, Διδακτικού Προσωπικού Σπου

δαστηρίων : . ·
τ\,|; τ έπιμ. βοηθ. παρ.

1. Νομικόν . τ. ;.· . ... ;
2. Πολιτικών ’Επιστημών
3. Οικονομικών ’Επιστημών
4. Ποινικών ’Επιστημών
5. Ιστορίας τού Δικαίου / · * i. :
6. Εμπορικού καί Ναυτικού Δικαίου

Γ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Θέσεις ’Επιμελητών 46
■· )) Βοηθών ISO

» Παρασκευαστών —

Σύνολ.ον 226
α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εδρών : 
. ' "■ I .. .. ·.' ,. ·:. . ' .. Γ·'Ν ' έπιμ. 3οη. παρ.
ί) Τακτικών : ·:·Δ· τ, ·· ·ί ■··;

*„ 1. Λ'’.Αρχαίας Ελληνικής Φλ.ολογίας 1 ,·. 4 —
. 2. Β'’Αρχαίας Έλλ.ηνικής Φιλολογίας :. ...1 4 —

* 3. Δ'’Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τί1 ( 4 —
4. Βυζαντινής Φιλολογίας - 2 5----
5. Μεσαιωνικής καί Νεωτέρας Ελληνικής

Φιλολογίας 2 5 —
. 6. Αατινικής Φιλ.ολ.ογίας 2 5 —

7. Γ' Γλώσσολογίας . ‘..... \.,... 1 , 5 —
S. ’Αρχαίας 'Ιστορίας 1 · 4 —
9. Ιστορία τού Βυζαντινού Κράτους ■ 1 £ —

γ- 10. 'Ιστορία τών Μέσων καί Νεωτέρων, , ,. ■*’
Χρόνων . . 1.4 —

. 11. 'Ιστορίας της Νεωτέρας Ελλάδος 13 —
12. Λ' ’Αρχαιολογίας ,. 1 4 —
13. Β’; ’Αρχαιολογίας . ,ζ:; . 1·; 4 —.
14. ' Βυζαντινής -’Αρχαιολογίας ■ .1 , 3 —'



15. Α' Φιλοσοφίας 1 4 —
16. Β' Φιλοσοφίας 1 5 —
17. 'Ιστορίας τής Φιλοσοφίας 1 4 —
18. Παιδαγωγικής 1 2 —
19. Λαογραφίας 1 4 —
20. Β' Λατινικής Φιλολογίας 2 4 —

2) Εκτάκτων Αυτοτελών : .
21. Γ' 'Έδρας Αρχαίας Ελληνικής Φιλο-

λόγιας 2 4 —
22. Παιδαγωγικής 13 —

έπιμ. βοηθ. παρ.
3) Ξένων Γλωσσών ' ·Γ : ·

1. ’Αραβικών Σπουδών · -· - — -— —
2. Βύρωνος της ’Αγγλικής Φιλολογίας και ή.

: Λογοτεχνίας · ' 1 η·'-- ■■·■·■·*·- >■■■·■ 2 9 —
3. ’Αγγλικής. Ζωής καί Σκέψεως — — —
4..'Ιστορίας τών Ήνωνένων Πολιτειών

καί τών Άμερικ. Λογοτεχνίας 2 7 —
5. ’Αμερικανικής Λογοτεχνίας 2 7 —
6. Γαλλικής γλώσσης καί Φιλολογίας — 8 —
7. Γαλλικού Πολιτισμού 2 5 —
8. ’Ιταλικής Γλώσσης καί Φιλολογίας —— —
9. Γερμανικής Γλώσσης καί Φιλολογίας ί —— —
β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού ΙΙροσοοπικού Σπου

δαστηρίων :
έπιμ. βοηΟ. παρ.

1. Φιλοσοφικόν ί 1 5 —
2. Κλασσικής Φιλολογίας 1 10 —
3. 'Ιστορικόν 4' 1 . 7 —
4. Βυζαντινής καί Νεοελ. Φιλολογίας 1 7 —
5. Γλωσσολογίας 1 9 —
6. Κλασσικής ’Αρχαιολογίας · . 2 7 —
γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικοΰ Έργα-

τηρίο^ν : . , γ ! ·
'' -··· ■ > · έπιμ. βοηθ. παρ.
1. Πειραματικής Ψυχολογίας 1 ■ 4 —
2. Πειραματικής Παιδαγωγικής 2 5 —
δ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Μουσείων

έπιμ. βοηθ. παρ.
Μουσεϊον Κλασσικής ’Αρχαιολογίας . 1 2 —

Δ'. ΦΤΣIΚΟ.ΜΑΘ11ΜΑΤ1ΚΗ ΣΧΟΛΗ
Θέσεις ’Επιμελητών 140

» Βοηθών 464
» Παρασκευαστών 129

Σύνολον /33
α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού 'Εδρών

έπιμ βοηθ. παρ
1) Τακτικών :

1. Α' Μαθητικής Άναλύσεως 4 12 —
2. Β' Μαθηματικών 6 20 —
3. Βιολογίας 1 4 —
4. Μηχανικής 2 10 —
5. ’Αστρονομίας 1 4 —
6. Θεωρητικής Φυσικής 2 5 1
7. Β' Φυσικής 2 9 —

Έο. Βοηθ. Παρ.
S. Ανόργανου Χημείας 1 6 —
9. ’Οργανικής Χημείας 1 4 —
10. Μετεωρολογίας — 2 __
11. Φυσικής Γειυγραοίας 1 2 __
12. Χημείας τών Τροφίμων — — —

13. Φαρμακευτικής Χημείας — 2 1
14. Φυσικής Χημείας’ 1 3 —
15. Γεωλογίας καί Παλαιοντολογίας — 2 __
16. ’Ορυκτολογίας καί Πετρολογίας — 2 __
17. Γεν ική ; Β ο τα ν ική ς 1 ϊ —
18. Ζωολογίας 1 5 —

24 —

19. Φαρμακογνωσίας __ - 2 —
20. Α' Μαθηματικής ’Επιστήμης 4 15 —1
21. Λογισμού τών Πιθανοτήτων καί * · ■

Στατιστικής 3 ίο'—
22. Συστηματικής Βοτανικής 1 4 —
23. Σεισμολογίας - 1 2 _
24. Βιομηχανικής Χημείας — — —
25. ’Ηλεκτρονικής Φυσικής 1 6 —
26. Β' Μαθηματικής Άναλύσεως 3 10 —
27. Κοιτασματολογίας — 2 _
28. Πυρηνικής Φυσικής ___ 2 —
29. ’Αναλυτικής Χημείας — 2 __

2) ’Εκτάκτων Αυτοτελών
1. Γενικών Μαθηματικών 3 9 —
2. Περιγραφικής Μετεωρολογίας — 2 __
3. Έφηρμοσμένων Μαθηματικών 2 7 {—

β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωιπικού Σπουδα-
Γτηριων : ; t

Έπιιχ. Βοηθ. Παρ.
1. Μαθηματικόν 1 1 —
2. Θεωρητικής Φυσικής 1 2 —

γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσιυπικοΰ. Εργα
στηρίων : —Δ Σ- .· . —-----■-------------- „>>-

Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
1. Φυσικής S 36‘:! S
2. Ανόργανου Χημείας 4 16 4
3. ’Οργανικής Χημείας 3 15' 4
4. Φαρμακευτικής Χημείας 7 12 1

' 5.· ’Ορυκτολογίας καί Πετρολογίας 4 11 6
6. Γεωλογίας καί Π αλαιοντολογίας : 3 9 ■· 3
7. Ζωολογίας 3 12 5
S. Γενικής Βοτανικής 4 13 γ 11
9.. ’Αστρονομίας 3 12 3
10. Φυσικής Γειογραφίας 4 5 . 4
11. Χημείας Τροφίμων. 3 ιΓ 4
12. Φυσικής Χημείας 3 13 4
13. Σεισμολογίας 2 6 4
14. Μηχανολογίας καί Σχεδίων ί 2 1
15. Φαρμακογνωσίας 3 S 3
16. Μετεωρολογίας 3 12 3
17. Γενικής Βιολογίας 4 12 10
18. Σίυσ τη μ ατ ική ς Βοτανικής 2 6 3
19. Βιομηχανικής Χημείας 5 8 4
20. ’Ηλεκτρονικής Φυσικής Ο

Ο S S
21. Κοιτασματολογίας 4 S’ 3
22. Περιγραφικής Μετεωρολογίας 2 7 3
23. Αναλυτικής Χημείας 6 17 6
24. Πυρηνικής Φυσικής Μ

Ο 11 7
δ) Θέσεις Βοηθητικού διδακτικού Προσωπικού Μουσείων

Έπιμ. ΒοηΟ. Παρ.
1. Ζωολογίας 2 4 3
2. Όρυκτολονίας καί Πετρολογίας 2 9 3
3. Γεωλογικόν καί Παλαιοντολογικόν 2 / 3
4. Βοτανικόν 2 3 3
ε) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού 

νικού Κήπου
Προσωπικού Βοτα-

Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
Βοτανικός Κήπος 1 2 • > 

Ο

Ε' ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Θέσει; ’ Επιμελητών 196
Θέσει: Βοηθών 519
Θέσεις Παρασκευαστών 128

Σύνολον 637
α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτι,κού Προσωπικού Εδρών

Έπιμ. ΒοηΟ. Παρ
1) Τακτικών :

1. Περιγραφικής ’Ανατομικής 1 3 —



— 25 —

2. Πειραματικές Φυσιολογίας
3. -Παθολογικής ’Ανατομίας καί Γενικής

Παθολογίας 1
4. Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογίας —
5. Πειραματικής Φαρμακολογίας 1
6. ’Αφροδισίων καί Δερματικών Νόσων 1
7. Α' Παθολογικής Κλινικής 2
8. Β' Παθολογικής Κλινικής 2
9. Α' Χειρουργικής Κλινικής —
10. Β' Χειρουργικής Κλινικής —
11. Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλι

νικής καί Ειδικής Νοσολογίας —
12. Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής

Κλινικής καί Χειρουργικής Παθολογίας 1
13. Παιδιατρικής Κλινικής 1
14. Χειρουργικής Προπαιδευτικής Κλι

νικής καί Χειρουργικής Παθολογίας —
13. 'Υγιεινής ------ · 2
16. Α' Μαιευτικής καί Γυναικολογικής

Κλινικής 1 1 —
17. Β' Μαιευτικής καί Γυναικολογικής

Κλινικής - — 1 —
18. Όφθαλμολογικής Κλινικής . 1 2 —

___19. Θεραπευτικής Κλινικής--------------------------- 1 1 -— —
20. Ώτορινολαρυγγολογίας · Λ 7 .1 1 -—
21. Μικροβιολογίας : — 1 —
22. Βιολογικής Χημείας 2 3 —
23. Β' Προπαιδευτικής καί Παθολογικής

Κλινικής καί Ειδικής Νοσολογίας ’ · 1 —
24. 'Ιστολογίας καί ’Εμβρυολογίας λ 4 —
25. ’Ακτινολογίας . ..· ··_ ; 2 2 —
26. ’Ορθοπεδικής 1 : 2 -—

- 27. Ψυχιατρικής Κλινικής' 1 ' 3 .-—
28. Νευρολογικής Κλινικής r.· . Γί -2 4 -—
29. Καρδιολογίας . ϊ 7 -ΤΓΓ ·. ίΐ 1.^τ~

-30. Παθολογικής Φυσιολογίας '1 .V 3 —
31. 'Ιστορίας τής ’Ιατρικής ·-■■.'-/ \ — ■ —
32. Φυματιολογίας ’· · ■ 1 1 —

2) ’Εκτάκτων Αύτοτελών : , ,
1. Ουροποιητικών ’Οργάνων — 2 —
β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Σπου

δαστηρίων : · ;■ . ..
Έπιμ. Βοηθ. Παρ'.

’Ιατρικόν .. 1 1 —
γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού ^Προσωπικού ’Εργα

στηρίων : . ··--···.:' ·-·' .·■'■

* ■ Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
I. Άνατομεΐον 2 10 10

. 2. Ιστολογίας καί ’Εμβρυολογίας ■ 5 13 12
3. Πειραματικής Φυσιολογίας 4 11 8
4. Παθολογικόν Άνατομεΐον 5 9 7
5. 'Τγιεινής καί Έπιδημιολ.ογίας .2 7,4
6. Πειραματικής Φαρμακολογίας Γ Τ' 4 1 8 6
7. ’Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογίας γ · 'ν 4 6 5
8. Μικροβιολογίας Τ ~ 4 6 7 5
9. Βιολογικής Χημείας ' ] 4 9 . 12
10. ’Εγχειρητικής καί Τοπογραφικής ...

’Ανατομίας . · ; τ - — — —
II. Παθολογικής Φυσιολογίας 6 7 4
12. ’Ακτινολογίας 4 4 4
δ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού προσωπικού Κλινικών 

καί τών ’Εργαστηρίων αύτών : . —·-— -
, ..... > ; .... Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

1. Α' Παθολογικής Προπαιδευτικής Κλι
νικής καί ομωνύμου Εργαστηρίου ν 5 10 2

2. Α' Παθολογικής Κλινικής~ καί όμω-
νύμου Εργαστηρίου '· ■ ” γ. ■ .-ν 5 . 8 5

3. Β' Παθολογικής Κλινικής καί όμω- .-· ··. ι

νόμου Εργαστηρίου 6 3 5
4. Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλι-

νικής καί ομωνύμου Εργαστηρίου
5: Α' Χειρουργικής Κλινικής καί ομωνύμου 

Εργαστηρίου

6 5 4

5 10 2
6. Β' Χειρουργικής Κλινικής καί ομω

νύμου Εργαστηρίου 5 10 4
7. Α' Μαιευτικής καί Γυναικολογικής 

Κλινικής καί ομωνύμου Εργαστηρίου 4 7 __
8. Β' Μαιευτικής καί Γυναικολογικής 

Κλινικής καί ομωνύμου Εργαστηρίου 4 10 1
9. Παιδιατρικής Κλινικής καί ομωνύμου 

Εργαστηρίου 13 8 4
10. Όφθαλμολογικής Κλινικής καί ομω

νύμου Εργαστηρίου 6 8 1
11. Κλινικής ’Αφροδισίων καί Δερματι

κών Νόσων καί ομωνύμου Εργαστηρίου
12. Θεραπευτικής Κλινικής καί ομωνύμου 

Εργαστηρίου

4 6 2

3 6 3
13. Ώτορινολαρυγγολογικής Κλινικής καί 

ομωνύμου Εργαστηρίου
14. Ουρολογικής Κλινικής

5 3 1
3 5 1

15. Φυματιολογικής Κλινικής καί ομω
νύμου Εργαστηρίου 3 4 1

16. Χειρουργικής ’Ορθοπεδικής Κλινικής 5 8 1
17. Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλι

νικής καί ομωνύμου Εργαστηρίου 7 9 —
18. Καρδιολογικής Κλινικής καί ομωνύ

μου Εργαστηρίου 5 6 2
19. Ψυχιατρικής Κλινικής καί ομωνύμου

Εργαστηρίου . 5 111
20. Νευρολογικής Κλινικής 3.4 3
21. Β' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλι- .

νικής καί ομωνύμου Εργαστηρίου 5 8 3
22. Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας 3 5 3
ε) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Μου

σείων : . 7 ν .. . ■
Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

1. Έγκληματολογικόν ν 1 1 —
2. Άνθρωπολογικόν ' 111
3. 'Υγιεινής 11 1

>' ΣΤ' ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :
Θέσεις Επιμελητών 27 - ■·
Θέσεις Βοηθών ,, 81
Θέσεις Παρασκευαστών .15 ' · " ; .

Σύνολον 123
α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εδρών :

Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
1. Τακτικών : ... ,

, 1. ’Οδοντιατρικής Χειρουργικής 1 . 1 ,t—
2. ’Οδοντικής Παθολογίας καί Θεραπευ- -'μτ.·.Λ

τικής , · · . - · 1 1 —
3. Γναθοχειρουργικής . - 1 1 —
4. ’Ορθοδοντικής 1 1 —
5. ’Οδοντικής καί Άνωτέρας Προσθετι-

κής ^ .11.—
6. Στοματολογίας 1 2 —
7. ’Ακινήτου ’Οδοντικής Προσθετικής 1 1 —
8. Προληπτικής ’Οδοντιατρικής -· J 3 —
9. Έξακτικής καί ’Ακτινοδιαγνωστικής' 2 .5 —
β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προ- ν »

σωπικοϋ Εργαστηρίων :
" · ' * .............. . "'• " Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

1. ’Οδοντικής Παθολογίας καί Θερα7ΐευ- ■ :
τικής . .. .' 2 9 2

• 2..Γναθοχειρουργικής ..τ .; . ... 2 . .7,.· 2



—20 —

3. ’Ορθοδοντικής . ...... - 2 7 ·. . 2
4. ’Οδοντικής καί Άνωτέρας Προσθετικής 2 10 .*'. 2
5. ’Οδοντικής Χειρουργικής 3 9 2
6. Στοματολογίας 3 8 2
7. ^Έξακτικής καί ’Ακτινοδιαγνωστικής 1 5 1
8. ’Ακινήτου ’Οδοντικής Προσθετικής 2 10 2

Β' ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Θέσεις ’Επιμελητών 
Θέσεις Βοηθών τ' 
Θέσεις Παρασκευαστών

II. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
552 

1.309 
404

Θέσεις ’Επιμελητών 
Θέσεις Βοηθών 
Θέσεις Παρασκευαστών

Σύνολον 2.265

Α' ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :

Θέσεις ’Επιμελητών ' 
Θέσεις Βοηθών·
Θέσεις Παρασκευαστών

Σύνολον

17- 
27 :

44

1 1 —. 

11 — 

2 — 

Τ·; itι· ι —
1'·.- 1 —

1
1

1

1

1 —

1. 'Ομιλητικής καί Λειτουργικής
2. Εισαγωγής καί Ερμηνείας τής Καινής 

Διαθήκης
3. ’Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας μετ’: 

άναγνώσεως πατερικών έργων
4. Κατηχητικής καί ’Εγκυκλοπαίδειας

τής Θεολογίας · · ’· . ······
5. Δογματικής καί Συμβολικής Θεολογίας
6. Γενικής ’Εκκλησιαστικής· Ιστορίας 

-- 7. Εισαγωγής καί Ερμηνείας τής Πα- 
λαιας Διαθήκης έκ τε τοϋ πρωτοτύπου καί 
τής μεταφράσεως τών θ’

8. Ιστορίας τών χρόνων τής Καινής Δια
θήκης καί Ερμηνείας τής Καινής Διαθήκης

9. Ποιμαντικής καί τοΰ Κανονικού Δικαίου .
10. Ιστορίας τών Δογμάτων καί τής 

Οικουμενικής Κινήσεως
11. Ιστορίας τοϋ Προχριστιανικοϋ πνευ

ματικού Βίου
12. Χριστιανικής καί Βυζαντινής ’Αρχαι

ολογίας -—
13. ’Ηθικής καί Χριστιανικής Κοινωνιο-

λογίας —
14. Θρησκειολογίας —

Έπιμ. Be
2. ’Εκτάκτων Αυτοτελών :

1. ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας τής Ελ
λάδος 1

2. Ιστορίας τών Σλαυικών καί λοιπών
’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών — 2 —

β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Σπου
δαστηρίων :

Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
1. Συστηματικής Θεολογίας 1 1 —
2. Ερμηνευτικής Θεολογίας 1 1 —
3. Ιστορικού Κλάδου 1 2 —
4. Πρακτικής Θεολογίας 1 1 —

γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού ’Εργα
στηρίων :

Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
Χριστιανικής Παιδαγωγικής 1 2 —

45
108

153

α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εδρών :
‘ : Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

__ [ _ ____ ____ _ __ -ή- rvxyv·. _.\h;.iv
' 1. Τακτικών : ;*0

α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εδρών :
Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

1. Τακτικών Εδρών :
1. Πολιτικής Δικονομίας 2 5 ί—
2. Διοικητικού Δικαίου 15 —.
3. Α' ’ Αστικού Δικαίου 2 5 , —
4. Β' ’Αστικού Δικαίου ... ; 2 ·’ 5 ΐ—
5. Γ' ’Αστικού Δικαίου 1 4
6. Α' Εμπορικού Δικαίου 2 5 ΐ—
7. Β' Εμπορικού Δικαίου 2 5 -—
8. Α' Ποινικού Δικαίου 13 —.
9. Β' Ποινικού Δικαίου 1 3 —-
10. Α' Πολιτικής Οικονομίας 1 4 -—
11. Β' Πολιτικής Οικονομίας 2 4 —
12. Δημοσίας Οικονομίας καί Δημόσιό- · J

νομικής Νομοθεσίας - : - , · · 1— 3 ί—
13. ’Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου - 1 3 -—
14. Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 13 ί—:
15. Συνταγματικού Δικαίου 13 '—
16. 'Ιστορίας Ελληνικού καί Ρωμαϊκού £

Δικαίου 1 3 —
17. Δ' ’Αστικού Δικαίου 2 ί
18. Ε' ’Αστικού Δικαίου 1 — 2—
19. Γ' Εμπορικού Δικαίου' ' . . 1 >' —* ν
20. Γενικού Δημοσίου Δικαίου 1 1 -—.'
21. Κοινωνικής Πολιτικής - 1 1 —
22. Συγκριτικής Επιστήμης τοϋ Ίδιω- £

τικοϋ Δικαίου 1 1 -—
2. Εκτάκτων Αυτοτελών :

Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
1. Πολιτικής καί Διπλωματικής Ιστορίας

1 — Νεωτέρών Χρόνων 2 3 —
2. Ποινικής Επιστήμης
3. ‘Ιστορίας τοΰ Οικονομικού βίου κ

' 1 1 —
1 — αί τών •

Οικονομικών Θεωριών 1 1 —
1 — 4. Οικονομικής τών Επιχειρήσεων 1 3 —

5. ’ Εκκλησιαστικού Δικαίου
6. Οικονομικής Γεωγραφίας

— ■ 2 __
2 — — 2 —

7. Λογιστικής 1 2 —
1 — 
ο

8. Δικονομικοϋ Δικαίου 1 4 —
λ —

1. Παρ. β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού 
δαστηρίων :

Προσωπικού Σπου-

Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
λ 1. Δημοσίου Δικαίου 1 1 —
1 — 2. ’Αστικού Δικαίου 1 1 —

3. Εμπορικού καί Ναυτικού Δικαίου
4. ’Αστικού Δικονομικοϋ Δικαίου
5. ’Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου καί Συγ

κριτικού Δικαίου
6. Ιστορίας τοϋ Ελληνικού καί Ρωμαϊ

κού Δικαίου
7. Τής καθόλου Ποινικής Επιστήμης καί 

Μουσεΐον Εγκληματολογίας καί Σωφρονι
στικής

8. Τών Οικονομικών Επιστημών
9. Τοΰ Δημοσιονομικού Δικαίου

Γ' ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

1
1

1

1

1 — 
1 —

1 —

1

2 — 

4 — 
2 —

Θέσεις Επιμελητών 
Θέσεις Βοηθών

55
139 .
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Θέσεις Παρασκευαστών-

194
α) Θέσει; Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εδρών :

Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
1. Τακτικών Εδρών :

δ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Π οοσωπικοϋ ’Αρχείων
Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

1. Ααογραφικον — — —
2. 'Ιστορικόν - 11 —
3. Διαλεκτολογικδν 11 —
:) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Σπου-

1. Τής Θρησκείας τών ’Αρχαίων Ελλή
νων τοϋ ιδιωτικού βίου αυτών καί της Λαο
γραφίας

2. Α’ ’Αρχαίας Ελληνικής Φλολογίας
3. Β' ’Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
4. Γ' ’Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
5. 'Ιστορίας τών Μέσων και Νεωτέρων 

Χρόνων
6. ’Αρχαίας 'Ιστορίας
7. Βυζαντινής ’Αρχαιολογίας
8. Γλωσσολογίας
9. Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας
10. 'Ιστορίας τής Φιλοσοφίας
11. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
12. Β' Φιλοσοφίας
13. Βυζαντινής 'Ιστορίας
14. Ιστορίας τής Νεωτέρας 'Ελλάδος
15. Α' τής ’Αρχαιολογίας
16. Β' τής ’Αρχαιολογίας '
17. Παιδαγωγικής
18. Α' Λατινικής Φιλολογίας
19. Β' Λατινικής Φιλολογίας
20. Β' τής Νεωτέρας 'Ελληνικής Φιλολο

γίας
21. Α’ τής Φιλοσοφίας
22. Τής Γενικής Ψυχολογίας
23. Προϊστορικής ’Αρχαιολογίας

Διά τοϋ Π.Δ. 390 τής 25 Μαίου/5 Ίουν. 1974 (ΦΕΚ 
Α' 153) κατηργήθη μία θέσις βοηθού τής Α! τακτικής 
έδρας τής Φιλοσοφίας καί συνεστηθη μία προστιθέμενη εϊς 
τάς θέσεις βοηθών τής Β' τακτικής έδρας τής ’Αρχαιολογίας.

2. ’.Εκτάκτων Αυτοτελών : „ ... ·ν-

δαστηρίων :
Έπια. Βοηθ. Παρ.

— 2 __ 1. Φιλοσοφίας καί Παιδαγωγικής — 2 —
1 3 — 2. Κλασσικής Φλολ.ογίας καί ’Αρχαίας
1 3 — 'Ιστορίας 2 4 —
1 3 — 3. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φλολογίας 

καί Βυζαντινής 'Ιστορίας 1 1 —
1 1 — 4. Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας καί
1 3 — Λαογραφίας 1 3 —
1 3 — 5. Ιστορίας καί Τέχνης 1 2 __

-1 3 — 6. Γλωσσολογίας 1 2 __
2 4 — 7. Γενικής 'Ιστορίας Μέσων καί Νεωτέ
1 2 — ρων Χρόνων καί Νεοελληνικής 'Ιστορίας 1 1 —
1 3 —

Ο στ) Θέσεις Βοηθητικοϋ Διδακτικοϋ Πρόσωπικοϋ (Ίν-

2
ο —
3 — στιτούτου Ξένων Γλωσσών καί Φλολογιών)

1 2 __ 8. Γαλλικής Γλώσσης καί Φλολογίας 1 1 —
_JL J . 1 — 9. ’Αγγλικής Γλώσσης καί Φιλολογίας__ —

10. Γερμανικής Γλώσσης καί Φλολογίας
2 —

1 1 — 1 1 —
_—. 5 — • 11. ’Ιταλικής Γλώσσης καί Φλολογίας 1 1 —
— 5 — 12. Κέ/τρον Βυζαντινών Ερευνών 7 14 —
— . 5 — Γ· Τό άνωτέρω Ίνστιτοϋτον Ξένων Γλωσσών καί Φλο-

γιων μετωνομάσθη οδτω διά τοϋ Β.Δ. 321 τής 20 Άπρ. I
1 3 ---: 4 Μαΐου 1973 ΦΕΚ Α' 95. (Διόρθ. 'Ημαρτ. έν ΦΕΚ Α'
1 4 — 115 τής 30 Μαίου 1973).
1 -2 —

— 2 — Δ' ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

j Θέσεις ’Επιμελητών 119
Θέσεις Βοηθών 264
Θέσεις Παρασκευαστών 118

■ Σύνολον 501
1. 'Ιστορίας τών χωρών τής Χερσονήσου ' ·

τοϋ Αίμου 11 —
2. Α' ’Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 1 2 —
3. Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας .1 3 —
4. Μεσαιωνικής καί. Νεωτέρας .Τέχνης . ,.

τής Δύσεως 1 · 3 —
5. Λατινικής Φιλολογίας 14 —.
6. Τής Γενικής καί Συγκριτικής Γραμμα- - ,

τολογίας τής Νεωτέρας Ευρώπης . 1 ■ 1 —
7. Β' ’Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 1 1 —
8. Γ' ’Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας 1 1 —
9. Ρωμαϊκής 'Ιστορίας ( _ 2 —

3. Ίνστιτοϋτον Ξένων Γλωσσών καί Φλολογιών 
(Τμήματα Αύτοϋ) : ' ' ·}

1. Γαλλικής καί Φλολογίας 1.6 —
2. ’Αγγλικής Γλώσσης καί Φλολογίας 2 7 —
3. ’Αμερικανικής Φλολογίας καί Πολι

τισμού -— *—’ · —
4. Γερμανικής Γλώσσης καί Φιλολογίας 1 1 —
5. ’Ιταλικής Γλώσσης καί Φλολογίας 1 1 —
β) Θέσεις Βοηθητικοϋ Διδακτικού Προσωπικοϋ ’Εργα

στηρίων : -
■ Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

Ψυχολογικόν — 2 —
γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικοϋ Προσωπικοϋ Μου

σείων : . . .- ...... ■ - -
~ : .· . Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

1. Ααογραφικον λ. 1 ·. 1 —
- 2. ’Εκμαγείων - . . ί ·. 1 —i.

α) Θέσεις Βοηθητικοϋ Διδακτικοϋ Προσωπικοϋ Εδρών :
Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

1. Τακτικών Εδρών:
1. Πειραματικής Φυσιολογίας 2 3 —
2. Α' Χειρουργικής Κλινικής ' - 4 —-
3. Β' Χειρουργικής Κλινικής · '. 1 ; 3 τ

ι 4. Πειραματικής Φαρμακολογίας Γ. 1 2 -—
5. Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινι- ;

κής καί Ειδικής Νοσολογίας 2 4 —
6. ’Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογίας 1 2 —
7. Παιδιατρικής Κλ.ινικής 1 4 —
Διά' τοϋ Π.Δ. 362 τής 29 Σεπτ./3 Όκτ. 1973 (ΦΕΚ

ι « λλ r \ / i r λ ctt ' ■* * λπττ i / ΟΛΛ - Π λΑ' 264) (Διόρθ. 'Ημαρτ. έν ΦΕΚ Α' 320 τής 7 Δεκ. 
1973) συνεστήθησαν παρά τή Παιδιατρική Κλινική 2 θέ
σεις επιμελητών καί 2 θέσεις παρασκευαστών, προστεθεϊσαι 
είς τάς ήδη ύφισταμένας. · . · ’ -λ

' ·■'* ‘ ,’ξ . ' Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
8. Α' Παθολογικής Κλ.ινικής — 3 —
9. Β' Παθολογικής Κλινικής — 3 —
10. Χειρουργικής Προπαιδευτικής Κλινι

κής, Χειρουργικής Παθολογίας καί Εγχει
ρητικής —2 —·

11. Μαιευτικής καί Γυναικολ.ογικής Κλι
νικής "2 Ιό —

12. Κλ.ινικής τών ’Αφροδισίων καί Δερ
ματικών Νοσημάτων 1 1 —

13. Ψυχιατρικής καί Νευρολογικής Κλι
νικής ,Γ ' 2 4 —

14. Όφθαλμολογικής Κλινικής , · 1 1 —
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Διά τοϋ Π.Δ. 511 τής 8/22 Ίοδλ. 1974 (ΦΕΚ Α' 208) 
συνεστήθησαν 1 θέσις Έπιμελητοϋ καί 1 θέσις Βοηθού, 
χαρά τή έδρα τής Όφθαλμονοκικής Κλινικής, προστεθεΐσαι 
εις τάς άνωτέρω. - ’ V ·

Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
15. Περιγραφικής Ανατομικής 2 5 —
16. Παθολογικής ’Ανατομικής και Γένι- ' ' ~

κής Παθολογίας — δ
17. Ώτορινολαρυγγολογικής Κλινικής — 3 —
18. ’Ακτινολογίας ·- Γ 2 —
19. Βιολογικής Χημείας — . 3 —
20. Γενικής Βιολογίας 1 ’ 3 η—
21. ’Ιατρικής Φυσικής 2 4 —
22. Νευροχειρουργικής · ϊ· ,- 12 —
23. 'Τγιεινής 1 2 ,—
24. Μικροβιολογίας : . ; ·; 1 - 3 .-τη
25. Χειρουργικής των Παίδων καί Όρη >> - /’’ ί>

θοπεδικής · ί ; 1 1 —
26. Ουροποιητικών ’Οργάνων 11 —τ
27. Φυματιολογίας 1^2 —
28. 'Ιστολογίας, Εμβρυολογίας καί Άν- ..·" '''

θρωπολογίας 1 ' 1 2 —
β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού ’Εργα- νύμοΰ

-στηρίων-: .—;.-fIf--/--- 1 " ■" " ,.ϊ · —
;· · . :· · V-- ,: . Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
1. ’Ανατομείου (Περιγραφικής- Άνατο- '

μικής) ·:. . — 2 8 5
2. Φυσιολογίας ;;; .... ,2 6.6
3. Γενικής Παθολογίας καί Παθολογικής '.’.4 ' 'η'/

’Ανατομικής - ~ '..οι4 8 *· 7

Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

4. Πειραματικής Φαρμακολογίας 3 3 7
5. ’Ακτινολογίας 1/‘γ*Η'Π: ίί7.ί . 2 5 5
6. ’Ιατροδικαστικής καί Τοξικολογίας _ , 2 3 4
7. Εγχειρητικής. J ν’ ,ί’ ΐ 2 1
8. 'Ιστολογίας, ’Εμβρυολογίας καί Άν- ' · -~-τ

θρωπολογίας .' ' : .· 2’ 4 7
9. Καρδιοχειρουργικής 3 5 2
10. Βιολογικής Χημείας 3 7 · 5
11. Κυτταρολογίας παρά τή Μαιευτική

Γυναικολογική Κλινική — — —
12. Όρμονολογίας παρά τή Μαιευτική καί

Γυναικολογική Κλινική — -— —
13. Φωνιατρικής καί Λογοπαιδείας παρά

τή Ώτορινολαρυγγολογική Κλινική · — — —
14. 'Τγιεινής 3 6 5
15. Μικροβιολογίας 2 6 4
16. Γενικής Βιολογίας 2 6 5
γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσω

πικού Κλινικών καί τών ’Εργαστηρίων αυ
τών :

1. Α' Παθολογικής Κλινικής καί ομωνύμου
Εργαστηρίου................................................... 6 9 6

Έκ τών άνωτέρω θέσεων τής Α' Παθολογικής Κλινικής 
καί ομωνύμου ’Εργαστηρίου, μεταφέορονται 3 θέσεις ’Επι
μελητών εις την Α' τακτικήν έδραν τής Α' Παθολογικής 
Κλινικής, διά τού Β.Δ. 382 τής 10/22 Ίουν. 1972 (ΦΕΚ Α' 
91).

έπιμ. βοη. παρ.
2. Β' Παθολογικής Κλινικής καί ομωνύμου

Εργαστηρίου 5 9 6
3. Α' Χειρουργικής Κλινικής καί ομωνύμου

Εργαστηρίου 5 7 5
4. Β' Χειρουργικής Κλινικής καί ομωνύμου

Εργαστηρίου 5 8 3
5. Μαιευτικής καί Γυναικολογικής Κλινικής

καί ομωνύμου Εργαστηρίου 4 9 4
6. Παθολογικής Προπαιδευτικής καί Εΐδι-

δικής Νοσολογίας Κλινικής καί ομωνύμου 
’Εργαστηρίου . _ ‘ 5 9 -· 4

7. Χειρουργικής Προπαιδευτικής Κλινι
κής καί ομωνύμου Εργαστηρίου 5 8 3

8. Παιδιατρικής Κλινικής καί ομωνύμου
Εργαστηρίου . 4 9.4

9. ’Αφροδισίων καί Δερματικών Νοσημά
των καί ομωνύμου ’Εργαστηρίου 3 8 3

10. Όφθαλμολογικής Κλινικής καί ομω
νύμου ’Εργαστηρίου 3,6:1

11. Ψυχιατρικής καί Νευρολογικής Κλι
νικής καί ομωνύμου ’Εργαστηρίου .“ 4 7 1 5

12. Ώτορινολαρυγγολογικής Κλινικής καί ' ,
ομωνύμου Εργαστηρίου 3 5 ' 2

13. Κλινικής Ούροποιητικών ’Οργάνων ■ *, ,Τ
καί δμωνύμου Εργαστηρίου - ~ 2 41

14. Χειρουργικής τών Παίδων καί Όρ- '
θοπεδικής Κλινικής καί δμωνύμου ’Εργαστη
ρίου 3 5.2

15. Νευροχειρουργικής Κλινικής καί δμω
νύμου ’Εργαστηρίου ' _ 2 , 4 . 3

16. Φυματιολογικής Κλινικής καί δμω- . ;
νύμοΰ Εργαστηρίου ·."·■' ■ - · ι 3 .; 7.., 2

δ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Μου
σείων :

··; ί ·. ’. -,- ■ Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
Έγκληματολογικδν ’— 1 1
ε) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Στα

θμών '-V
| Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

Ίατροπαιδαγωγικδς — 1 —

Ε' ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Θέσεις Επιμελητών. 24 .
Θέσεις Βοηθών 73 ' .

..Θέσεις Παρασκευαστών .23

Σύνολον 120
α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εδρών :

Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
1) Τακτικών Εδρών : ·

' 1. Στοματολογίας '11 —
2. Όδοντογναθικής Χειρουργικής 12 —
3. ’Οδοντικής Παθολογίας καί Θεραπευ

τικής 11 —
4. ’Οδοντικής καί Άνωτέρας Προσθετικής 1 2 —
5. ’Ορθοδοντικής — 2 1
6. ’Ακινήτου ’Οδοντικής Προσθετικής 12 —
7. ’Ακτινοδιαγνωστικής καί Έξακτικής 1 2 —

2) Εκτάκτων Αυτοτελών :
1. ’Οδοντικής Χειρουργικής 1 2 —
2. Προληπτικής ’Οδοντιατρικής καί Παρα-

δοντιολογίας 1 2 —-
β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εργα

στηρίων :
Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

1. ’Οδοντικής Χειρουργικής 2 11 2
2. Όδοντογναθικής Χειρουργικής 2 6 2
3. ’Οδοντικής Προσθετικής 4 13 3
4. ’Οδοντικής Παθολογίας καί Θεραπευ

τικής 2 7 2
5. ’Ορθοδοντικής 2 6 2
6. Στοματολογίας 15 4
7. ’Ακινήτου ’Οδοντικής Προσθετικής 13 2
8. ’Ακτινοδιαγνωστικής καί Έξακτικής 13 2
9. Προληπτικής ’Οδοντιατρικής καί Πα-

ραδοντιολογίας 1 3 2
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ΣΤ' ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Έπιμελ. Βοηθ. Παρασκ. 
ιογίας 4 8 5

Θέσεις Επιμελητών 100- 10. Αστρονομίας 2 5 5
Θέσεις Βοηθών 309 11. Φυσικής Γεωγραφίας ,

12. Γενικής Βιολογίας
13. Συστηματικής Βοτανικής καί Φυτο

1 3 1
Θέσεις Π αρασκευαστών 90 2 4 7

Σύνολον 499 γεωγραφίας 2 5 5
7 ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικοί) Προσωπικού Εδρών :

Έπιμελ. Βοηθ. Παρασκ.

1) Τακτικών Εδρών :
1. Γεωλογίας καί Παλαιοντολογίας 1 3 —
2. Α' τής Μαθηματικής Επιστήμης 2 6 —
3. Β' της Μαθηματικής Επιστήμης 1 3 —
4. Γ' τής Μαθηματικής ’Επιστήμης 1 3 —
5. Ζωολογίας 1 4 —
6. Θεωρητικής Φυσικής 1 1 —
7. Β' Φυσικής 2 2 2
8. Άνοργάνου Χημείας 1 4 —
9. Μηχανικής 1 4 —

10. Φυσικής Χημείας 1 2 —
11. ’Οργανικής Χημείας 14 —
12. ’Ορυκτολογίας - Πετρολογίας-Πετρο-

γραφίας 1.4 —
13. ’Αστρονομίας -____ 1 1 5 —
14. Μετεωρολογίας 13 —-
15. Συστηματικής Βοτανικής καί Φυτο-

γεωγραφίας 1 3 —
16. Βοτανικής
17. Φαρμακευτικής Χημείας καί Στοιχείων

1 4 :

Φαρμακογνωσίας 1 2 —
18. Γενικής Βιολογίας
19. Δ' Μαθηματικής Επιστήμης

1 3 —
1 5 —

20. Ε' Μαθηματικής Επιστήμης 2 7 —
21. Α' Φυσικής 1 3 —
22. Φυσικής Γεωγραφίας γ· 1 2 —
23. ’Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας καί

Χημείας τροφίμων : ■ ι ‘ / 1 - ■ 3 —
24. Έφηρμοσμένης Φυσικής -Γ 2 3 —

2) Εκτάκτων" Αυτοτελών :
1. Α' Μαθηματικής Επιστήμης 2 5 —
2. Φυσικής 1 4 —

1

2

Ί -

1
1
2

2

1

'4

3
1
6

14. Φαρμακευτικής Λημειας μετά στοι
χείων Φαρμακογνωσίας

15. Φαρμακοτεχνικοϋ καί ελέγχου φαρμά
κων

16. Έφηρμοσμένης Φυσικής
17. ’Αναλυτικής Χημείας
18. Γενικής καί Άνοργάνου Χημικής 

Τεχνολογίας
19. ’Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας καί 

Χημείας Τροφίμων
20. ’Ατομικής καί Πυρηνικής Φυσικής
21. Έκτακτου αυτοτελούς έδρας Φυσικής
22. Β' Φυσικής
23. Θεωρητικής Φυσικής

2
2
3

2
1
2
5
1

8
7

13

8

5
5
6 

21
2

2
4
4

2
2
2
8
1

Ζ' ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Θέσεις Επιμελητών 
Θέσεις^ Βοηθών 
Θέσεις Παρασκευαστών

67
132
60

250

3. ’Αναλυτικής Χημείας
4. Φαρμακοτεχνίας καί Φαρμακευτικής 

Τεχνολογίας
5. Γενικής καί Άνοργάνου Χημικής Τε-.

χνολογίας ■ "> < · ··" · · '·'·'
6. Χημικής καί Βιομηχανικής Τοξικολο-

γίας .. ,
7. ’Ατομικής καί Πυρηνικής Φυσικής
8. Β' Μαθηματικής Επιστήμης - <■

β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Σπουδα
στηρίων : ...................

Έπιμελ. Βοηθ. Παρασκ.
1. Μαθηματικόν _ . 3 14 1
2. Μηχανικής ’ ' ·:··:·ν·.·>'·· 1 1 —
3. Έφηρμοσμένων Μαθηματικών ... 2 5 ,
4. Θεωρητικής Φυσικής *· 1 Γ' —

γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εργαστη
ρίων : · . - ... . .

Έπιμελ. Βοηθ. Παρασκ.
1. Α' Φυσικής -r .2 9 3
2. Άνοργάνου Χημείας - 3 15 4
3. Βοτανικής _ : ' 2 7 5
4. Ζωολογίας ' 2 · Τ 4
5. Μετεωρολογίας καί Κλιματολογίας 3 9 4
6. ’Οργανικής Χημείας 3 11 4
7. Φυσικοχημείας ' ' ' . 3,93
8. Γεωλογίας καί Παλαιοντολογίας · · 2 6 , 3

Σύνολον
α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εδρών :

Έπιμελ. Βοηθ. Παρασκ.
1) Τακτικών Εδρών :

1. Δασικής Πολιτικής καί Έκτιμητικής
2. Δασικής Διευθετικής καί Ξυλομετρικής
3. Δασοκομίας καί ’Ορεινής Ύδρονομικής
4. Ζωοτεχνίας
5. Μηχανικών ’Επιστημών καί Τοπο

γραφίας ;
6. Εδαφολογίας
7. Γενικής καί Γεωργικής Υδραυλικής 

καί Βελτιώσεων
8. Γεωργίας (Άγροκομικής)
9. Έφηρμοσμένης Γεωργικής Ζωολογίας 

καί Παρασιτολ.ογίας
10. Γεωργικής Οικονομικής, Έκτιμητι- 

κής καί Πολιτικής
·. 11. Δενδροκομίας . ν

12. Γεωργικής Χημείας
13. Φυτοπαθολογίας

?■ 14. Άμπελ.ουργίας .. .
, 15. Γεωργικής Τεχνολογίας -

16. Γεωργικής Μηχανολογίας
17. Δασικής Μηχανικής καί Χημικής

Τεχνολογίας Δασολογικής Εμποριολογίας - . ι
μετά Δασικής Βοτανικής .1 1 —

18. 'Υλωρικής ■■„.?;·. . 1 1
19. 'Υλοχρηστικής 11 —
20. Φυσιολογίας θρέψεως καί Έφηρμοσμέ- . ’

νης διατροφής τών Αγροτικών Ζώων ........ .· 1 1, —
21. Γεωργικών Εφαρμογών Κοινωνιολο- , -1'

γίας 11 —·
22. Γεωργοοικονομικής Έρεύνης 1,2 —
23. Γενετικής καί Βελτιώσεως τών Φυτών 1 —- —
24. Έφηρμοσμένης Εδαφολογίας 1 1 —

... · 2) Εκτάκτων Αυτοτελών: ; ;ο.'
1. Δασοκομικής καί Γενετικής \·'Γ 1 1 —

“ 2. Τεχνολογίας τού Γάλακτος *" 1 — '—
3. Βιολογίας Όπωροκηπευτικών φυτών 1 ' 1 —
4. Δασικών Βοσκοτόπων ....... 'Ώ " '"1 Ί —

1
1
1
1

1
2

1
1

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
3

3
1

1
3
2
1
1
1
1
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2 C 2
4 ί; 2

-3-2
2 1
3

41
\1‘■ 3 r; 2

β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Σπου
δαστηρίων : ! , ·».«'■ ΐ» ’ ■ -

έπιμ. βοηθ.παρ
1. Γενικής καί Γεωργικής Λογιστικής καί 

’Ιδιωτικής Οικονομίας 1 3 —
* 2. Τακτικής έδρας Δασικής Πολιτικής καί 
Έκτιμητικής 1,2 —

3. Γεωργικού Δικαίου .1. 1 —,.
4. Συγκριτικής Γεωργίας καί Εγκυκλο

παίδειας καί Γεωργίας 1 1 ■—
ί γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εργα
στηρίων : ί

’Λ- : ! - ·ί· . ·. έπιμ. βοηθ.παρ.
1. Γεωργίας (Άγροκομίας) 2 3 \ 4

. 2. Γεωργικής Χημείας 4 4 ' 3
ί-Γ- 3. Γενικής καί Ειδικής Ζωοτεχνίας ■ . - ό, 1 , 5 3
L 4. ’Αμπελουργίας r ·· . -τ' ,ΐ... ,.:..· 1

5. Δενδροκομίας . . - ί'· '· · , —'—ι -;··■·. ~2
6. Γεωργικής Τεχνολογίας ■ <" 1
7. Δασοκομίας καί ’Ορεινής Ύδρονομικής 1
8. ’Εδαφολογίας 1
9. Γεωργικής Οικονομικής Έκτιμητικής ; 

καί Πολιτικής
10. Φυτοπαθολογίας ' '

---- 11. Δασικής Διευθετικής (Διαχειριστικής)-'
καί Ξυλομετρικής

12. Ύλοχρηστικής
13. Τεχνολογίας τοϋ Γάλακτος
14. Γεωργικής Μηχανολογίας
15. Μηχανικών ’Επιστημών καί Τοπογρα-

<?'·*? 1 ” '
16. Σηροτροφίας καί Μελισσοκομίας
17. Έφηρμοσμένης εις την Γεωργίαν Ζωο- 

λογίας καί Παρασιτολογίας η .. ν.
18. Γενικής καί Γεωργικής Υδραυλικής ',,,*, ,j_

καί Βελτιώσεων 1
19. Δασικής Μηχανικής καί Χημικής Τεχ- . , ν . y

νολογίας καί Δασικής ’Εμποριολογίας μετά ....
Δασικής Βοτανικής 1.

20. Φυσιολογίας, Θρέψεως καί Έφηρμο- 
σμένης Διατροφής τών ’Αγροτικών Ζώων

21. Δασοκομικής καί Γενετικής
22. 'Τλωρικής
23. Έφηρμοσμένης Εδαφολογίας
24. Βιολογίας Ώπωροκηπευτικών Φυτών 

- 25. Γεωργικών Εφαρμογών καί Κοινωνιο- 
λογίας

26. Γεωργοοικονομικής Έρεύνης
27. Γενετικής καί Βελτιώσεως τών Φυ

τών 13 4
28. Δασικών Βοσκοτόπων — 3 1
29. Σχεδιαστήριον — — 4

2
1
1

2
1

Γ

ι
ι
1
2
ι ;

2 -

ι

1

6
4

4
/■

3

3
1
1
5
3

5 ; 
5

Η' ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
41 
53 
34

Θέσεις Επιμελητών *
» Βοηθών
» Παρασκευαστών

ύύνολον 128
α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσω

πικού Εδρών :
έπιμ. βοηθ. παρ.

1. Τακτικήν Εδρών :
1. Περιγραφικής ’Ανατομικής καί Έκτι-

μητικής τών κατοικίδιων Ζώων (μετά Ιστο
λογίας-Εμβρυολογίας - Τερατολογίας) 1 1 —

2. Φυσιολογίας (μετά φαρμακολογίας φαρ
μακοχημείας καί θεραπευτικής) 2 12

3. Γενικής καί Ειδικής Παθολογικής ’Ανα
τομικής (μετά κρεωσκοπίας καί Ελέγχου
Ζωικών Τροφίμων) 11 —

έπιμ. βοηθ. Παρ
4. Κλινικής Παθολογίας καί Γενικής Πα- ,

θολογίας 11 —-
5. Χειρουργικής Παθολογίας καί Χειρουρ- , ί-

γικής Κλινικής (μετά ’Ορθοπεδικής, Παθο-
λογίας καί (Πεταλλωτικής) 1 1 —

6. Παθολογίας τών Βοοειδών καί Μαιευ-
κής (μετά Παθολογίας τών χοίρων καί τών 
ορνιθοειδών) 1 — —

7. Μικροβιολογίας καί Παρασιτολογίας
(μετά τών λοιμωδών Παρασιτικών καί Δερ
ματικών Νοσημάτων, Υγιεινής, Όρρολογίας 
Επιζωοτικών μέτρων καί .Νομοθεσίας Έπι- ·7· ·
ζωοτικών, Κτηνιατρικής,' ’Ιατροδικαστικής
καί Δεοντολογίας) ' 1.1 —

8. Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύ-
σεως ν.. 1 ΐ; —

9. Ζωοτεχνίας 1 1.,—
10. Διατροφής 1 '21
β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εργα

στηρίων : .
έπιμ.βοής.παρ.

. 1. Περιγραφικής ’Ανατομικής καί Έκτι- '7
μητικής τών Κατοικίδιων Ζώων 4 4·. , 5

1 2. Φυσιολογίας τών κατοικίδιων Ζώων 4 3-' 3
1 3. Παθολογικής ’Ανατομικής 2 ' 3 ! 4
3 , 4. Μικροβιολογίας καί Παρασιτολογίας 3 ■· 3·' V 4
£ 5. Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής προελεύ- . &Λσεως 3
3 6. Ζωοτεχνίας 1 ·

I'1 22 7. Διατροφής 1 .
r γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Πρόσω·πικού Έργα-

3 στηρίων Κλινικών : . ’■ ι ·
1.. Παθολογικής Κλινικής ■ 3. -V 2:? 2

2 2. Χειρουργικής Κλινικής · 1 . .· 2" 1
3. Παθολογίας τών Βοοειδών καί Μαιευ

τικής Κλινικής 4 3: 1
'2

ο
4. ’Ακτινολογικόν παρά τή Χειρουργική 

Κλινική 1 1 1
λ
1 δ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικούί Κ>.ι-
1
2

νικών :
έπιμ.βοηθ.παο.

2 .1. Παθολογική 1 , 4 —
2. Χειρουργική .

... 3. Παθολογίας τών Βοοειδών καί Μαιευτι-
1 3 1

2
1 "ΐκής 1 3 2

Θ' ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :
Θέσεις ’Επιμελητών 84 

» Βοηθών 204
» Παρασκευαστών 79

Σύνολον 367
α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εδρών :

έπιμ.βοηθ.παρ.
1. Τακτικών Εδρών :
1. Παραστατικής Γεωμετρίας καί Προο

πτικής 2 3 —
2. Οικοδομικής καί Δομήσιμων ' Υλικών 2 7 2
3. Τεχνικής Μηχανικής 15 1
4. Έφηρμοσμένης Στατικής 6 8 2
5. 'Υδραυλικής καί Υδραυλικών Έργων 2 3 2
6. Υδραυλικής 4 4 2
7. Σιδηρών κατασκευών 2 5 1
8. Άνωτέρων Μαθηματικών 14 1
9. Γεωδαισίας 3 6 —
10. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος 2 4 1
11. Έδαφομηχανικής καί Θεμελιώσεων .2 5 —
12. Δομικών Μηχανών 2 8 2



31 —

13. ’ Ανωτέρων Μαθηματικών
!4. ’Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας

θμολογί.ας
15. Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων

έπιμ.βοηθ.παρ. 
1 1 —

έπιμ.βοηθ.παρ.

2
2
2
2
ΐ
2
1

ο
5
5
5
£

1

1

16. Κηριολογίας
17. Ειδικής Κτιριολογίας
18. 'Ιστορίας τής ’Αρχιτεκτονικής
19. Γεωδαιτικής ’Αστρονομίας
20. Φωτογραμμετρίας
2) Εκτάκτων Αυτοτελών :
1. Σιδηροδρομικής 1
2. ’Οδοποιίας 2
3. ’Ανώτερων Μαθηματικών 1
4. Διακοσμητικής 1

’Ελευθέρου Σχεδίου 1
’Αρχιτεκτονικής τών 'Υπαιθρίων Χώρων —... — _ —
Πολεοδομίας — 4 —
Γενικής 'Ιστορίας τής Τέχνης —·. — 1
Β' Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος — — —
Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Σπουδα-

4
3
4

2
4 
2 
2
5

β),
στηρ ίων :

έπιμ.βοηθ.παρ.
4
4
2
4

1. Μαθηματικόν -------------
2. Πολεοδομίας
3. Σιδηρών κατασκευών
4. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος ·χ
δ. ’Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων καί Κτιριο-

λογίας -
6. Εικαστικών Τεχνών
7. Συγκοινωνιακής Τεχνικής
8. 'Ιστορίας τής ’Αρχιτεκτονικής
γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού ’Εργα

στηρίων : ; _ : .·· ... ν . . . :·
. \ν -έπιμ.βοηθ.παρ.

1. Παραστατικής Γεωμετρίας καί Προο-
πτι·κής . ,......... ... -

2. ’Αντοχής 'Τλικών ' -- · —
3. Γεωδαισίας .
4. Έφηρμοσμένης Στατικής ■' !
5. Οικοδομικής καί Δομήσιμων 'Τλικών
6. 'Υδραυλικής καί 'Υδραυλικών Έργων
7. Γεωδαιτικής ’Αστρονομίας . „ : >
8. Έδαφομηχανικής καί Θεμελιώσεων
9. Φωτογραμμετρίας ..
10. Άρχιτεκνοτικής Μορφολογίας καί Ρυ- - ,

Ομολογίας ’ - " · .... *·
11. Άρχιτεκνοτικής ’Εσωτερικών χώρων 

καί Βιομηχανικής Αισθητικής
12. Ειδικής Κτιριολογίας
13. Μουσεϊον ’Αρχιτεκτονικής

1
4
2
4
2
2
2
2
2

3
2
1

4
2
2
1

3 : 
6-

4 Λ
5
6
4
6'

6
3

13
4
3

III. ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΕΤΣΟΒΙΟΝ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ
Θέσεις ’Επιμελητών

»
η

Βοηθών
240
568

Παρασκευαστών 124 . . . ί

Σύνολον 932 "
α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εδρών :

έπιμ,βοηθ.παρ.
1) Τακτικών: . ν _. ...
1. Άνωτέρων Μαθηματικών Α'
2. Φυσικής Α'
3. Μηχανικής Α'

-4. Λιμενικών έργων
5. Στατικής καί Σιδηρών Γεφυρών
6. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος
7. Σιδηροδρομικής
8. Στατικής ν.
9. ' Θεωρητικής Μηχανολογίας -·1

3 8 —
' „ 3 8 —
' 4 11 1

2 ,· Α
ν.· 6.9 — 

-, 5 , 9 —
·. ·,. 1 4 —
- : ... 6 12 —

-V 3 7 —

10. Βιομηχανικής Όργανώσεως 4 8 —
11. Θεωρητικής καί Γενικής ’Ηλεκτροτεχ

νίας II 2 4
12. Παραγωγής Μεταφοράς καί Διανομής 

’Ηλεκτρικής ’Ενέργειας 2 6 —

13. ’Ηλεκτρικών Μηχανών (’Ηλεκτρικών 
Μηχανών ’Ηλεκτρικής κινήσεως καί Έλξεως) 1 3 1

14. Κατασκευής Στοιχείων Μηχανών 3 8 —
15. Τηλεπικοινωνίας καί ’ Ηλεκτρολογίας 3 3 —
16. Μεταλλουργίας 2 1 1
17. Άριχτεκτονικής Μορφολογίας καί Ρυ

θμολογίας 3 8 __
18. Οικοδομικής 5 15 —
19. Άνωτέρων Μαθηματικών Γ' 3 6
20. Πυρηνικής Τεχνολογίας 1 4 1
21. Γεωδαισίας 6 16 —
22. Γενικής Αστρονομίας καί Γεωδαιτι- 

κοαστρονομικών Προσδιορισμών
23. Έκμεταλλεύσεως Μεταλλείων

2 1 __
2 1 1

24. Πολεοδομίας 3 13 —
25. Βιομηχανικών Δομικών Κατασκευών
26. Θεωρητικής καί Έφηρμοσμένης Οικο

νομικής_____ . .... ____ _______  . _

3 4 —

3 __5 __
27. Τεχνικών 'Υλικών 2 8 1
28. Άνοργάνου Χημικής Τεχνολογίας
29. Αγροτικής Αρχιτεκτονικής καί Στοι

χείων Αρχιτεκτονικής

3 1 1

2 4 __
30. Αρχιτεκτονικών συνθέσεων 3 8 —
31. Θεμελιώσεων καί Γεφυρών Θολωτών 

καί Ξύλινων — -·' : 4 7
32. Παραστατικής καί Πυροβολικής Γεω- 

, μέτριας _ _ , 7 10 10 __
33. Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως 1 5 1
34. Τοπογραφίας 2 5 —
35. Θεωρητικής καί Γενικής ’Ηλεκτροτεχ

νίας I 2 5’ '__
36. ’Αναλυτικής Χημείας ; 2 2
37. Φυσικής Χημείας καί Έφηρμοσμένης

’Ηλεκτροτεχνίας ' ώ. .1 ώ : 2 '3
38. Κτιριολογίας ν 3 12 -
39. Πλαστικής 1 3
40. ’Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων 2 5 —

3

1

1
41. Μηχανικής Β' 3 8 —
42. Μεταλλογνωσίας ' .;
43. Ειδικής Μηχανολογίας (διά την Σχο- .

λήν Χημικών Μηχανικών) V 2 γ4 -—
γ 44. 'Ιστορίας τής ’Αρχιτεκτονικής 1 ■ 5.—

45. Άρχιτεκνοτικών Συνθέσεων - 2 10 —
46. Μηχανικής καί Ρευστών καί 'Υδροδυ

ναμικών Μηχανών Γ ,2 6—
47. Γενικής Πειραματικής Χημείας 3 4 —
48. ’Ελευθέρου Σχεδίου . . .4 ΊΟ.;—

ν 49. Ναυτικής Μηχανολογίας -ν. , - 1 3 —
ν 50. Θεωρίας τοϋ Πλοίου · -·,..ν ■ · —- ——

51. Μελέτης καί Κατασκευής τοϋ Πλοίου—- —7;—
2) ’Εκτάκτων : ' · ·'

- 1. Φιλοσοφίας ' ■ ' - " 1 2 :—
2. Ξένων Γλωσσών (Γερμανικής ή Γαλλι

κής) , ,
3. Θεωρητικής καί Ειδικής Ήλεκτροτε- γ._

χνίας (Διά την Σχολήν Πολιτικών Μηχανι- Γ"
κών) Γι’ .' . 2 3-—

4. Ειδικής Μηχανολογίας (Διά την Σχο-
λήν Πολιτικών Μηχανικών) . ’ 1 - 3 —

5. Δομικής Μηχανικής καί Στοιχείων ·~.. . lr
4 —

1. · 3 — 
2 5 —

9 — 
4 1

- 1Τεχνικών Έργων
6. Φωτογραμμετρίας 

γ 7. 'Οδοποιίας 
• 8. ’Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων .. .. 3
£ 9. Μεταλλευτικής . ■ ' -· Λ’·; ·· ^-.ί
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10. Κοιτασματολογίας καί ’Εφαρμοσμένης
Γεωλογίας - 2:4 —

11. Τεχνικοοικονομικής Άναλύσεως , - 2 2 —
12. Άνωτέρων Μαθηματικών Β' 4 8 —
13. ’Οργανικής Χημείας ,13 2

* s14. Φυσικής Β' 2 6 —
13. Δομικής Μηχανικής καί Οικοδομικών 

Κατασκευών έκ σιδήρου - ' · 2 5 —
16. Ειδικής ’Ηλεκτροτεχνίας καί ’Ηλεκ

τρικών Μετρήσεων 2 3 1
17. Θεωρητικής καί Έφηρμοσμένης Υ

δραυλικής 2.8 —
- 18. 'Υδραυλικών Έργων II 1 4 —

19. Ειδικής Χημικής Τεχνολογίας 2 1 2
20. ’Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας 3 .2 1
21. 'Υψηλών Τάσεων 21. 4 ;—

1 22. ’Ορυκτολογίας - Πετρογραφίας - Γεώ- * ! 
λογίας __ ::. ,4'. 8 —’

23. Τεχνικής Χημικών Δράσεων 2 3 —
24. Γενικής 'Ιστορίας τής Τέχνης 2 . 2 —

1 25. Θερμοκινητήρων καί Λεβήτων 1 . 5 —
26. 'Υδρολογίας καί 'Υδραυλικών Έργων I 2 5 —
27. ’Εφαρμοσμένων Μαθηματικών . 2 5 -—
28. Τεχνολογίας Καυσίμων καί Λιπαντικών 2 2 1

I— β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού—Σπου
δαστηρίων :

έπιμ.βοηθ.παρ.
. 1. Οικοδομικής ... .1/ 1 —

2. Κτιριολογίας 1 3 —
3. Ειδικής Κτιριολογίας . ί- 1 1

_ 4. Συλλογική καί Σπουδαστήριον Έσω 
έρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων

5. Ερευνών 'Ιστορίας ’Αρχιτεκτονικής
6. Πολεοδομικών Ερευνών ·; τ. τΜ' ·.

- ......
- 1 . 2 —

ΐ-ΐ 2 —
-ω- ύ· 3 . 1

’ γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού ’Εργα
στηρίων : - ' V ■'· -* ' · ■ ·'··

1. Φυσικής I
2. Φυσικής II ■ ·■ - ' ■

■ 3. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος
4. Έφηρμοσμένης Θερμοδυναμικής
5. Έδαφομηχανικής
6. Στατικής καί ’Αντισεισμικών Έρευ 

νών
7. ’Αντοχής Υλικών r '· ·
8. Μεταλλ.ικών Κατασκευών
9. Στοιχεία Μηχανών
10. Τηλεπικοινωνίας καί ’Ηλεκτρονικής
11. Παραγωγής καί Μεταφοράς Ήλεκτρι 

κής Ένεργείας
12. Θεμελ.ιώσεων
13. Μετροτεχνικδν
14. 'Υδροδυναμικών Μηχανών
15. Ναυπηγικής
16. Άτμοκινητήρων καί Λεβήτων
17. Πλαστικής
18. Φωτογραφικόν
19. Προπλασμάτων
20. Χημείας καί Τεχνολογίας Τροφίμων
21. ’Αστρονομίας
22. Γεωδαισίας
23. Γενικής Χημείας
24. Τεχνικών 'Υλικών καί Ήχοτεχνίας
25. Γεωλογίας
26. Έφηρμοσμένης 'Υδραυλικής
27. Γενικής καί Ειδικής Μηχανολογίας
28. 'Οδοποιίας
29. Σιδηροδρομικής
30. Λιμενικών Έργων
31. ’Αεροδυναμικής
32. ’Ηλεκτρικών Μηχανών

έπιμ.βοηθ.παρ.
- 2 8 2 

12
1 2

2

33. Ειδικής ’Ηλεκτροτεχνίας καί ’Ηλεκ
τρικών Μετρήσεων , . ·' — 2 ! 1
34. Όργανώσεως τής Παραγωγής 12 2
35. Μηχανών ’Εσωτερικής Καύσεως 15 1
36. Μεταλλογνωσίας — 1-1
37. Ψύξεως Κλιματισμού — ί 2
38. 'Υψηλών Τάσεων 1 — 3
39. Πυρηνικής Τεχνολογίας — 11
40. Ελευθέρου Σχεδίου — 12
41. Άνοργάνου Χημικής Τεχνολογίας — 3 2
42. ’Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας — 1 2
43. ’Οργανικής Χημείας 1 3 ;—

. 44. Φυσικοχημείας 13 —
45. Ειδικής Χημικής Τεχνολογίας 1 1 1
46. Μεταλλουργίας 1 2.2
47. Ειδικής Μηχανολογίας — ψ 2
48. ’Αναλυτικής Χημείας ' 1 3 -—
49. Τεχνολογίας Καυσίμων καί Λιπαντικών 1 1 1

f 50. Χημικών Βιομηχανικών Εφαρμογών — 1^2
51. Μεταλλευτικής Τεχνολογίας 11 -—·'
52. Κοιτασματολογίας * — 3.1
53. Έρεύνης καί Έκμεταλλεύσεως Μεταλ- ‘ i λ

λείων — 1: — 1
54. Γενικής Ήλ,εκτροτεχνίας — Γ -* 2
55. Ζυμοτεχνίας _ ... ■" 1 λ 1.1 1

έπιμ.βοηθ.παρ.'
56. Βιομηχανικών Δομικών Κατασκευών — 1.?■ 2
57. Φωτογραμμετρίας . ; . 1 —r' 1
58. ;’Αγροτικής Τεχνολογίας ·'... Υ . 1 1.·'· 1
59. Δομικής Μηχανικής καί Στοιχείων Τε- :.λ ν··

χνικών Έργων — 1.Υ 2
60. Τοπογραφίας — .1.72

. δ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού ’Εργο
στασίων : ί. ..

Μηχανουργικδν καί Μηχανολογικήν 4 10:— 2
ε) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσω

πικού Συλλογών : . -- , -
έπιμ. βοηθ παρ

Συλλογή καί Άρχεΐον ’Αρχιτεκτονικών ’Ε
ρευνών 1 Τ’—

IV. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ :
1 1 1 Θέσεις Έπιμελ.ητών 42

» Βοηθών 140 _

1 2 1 » Παρασκευαστών 32
3' 6 4 ·■ ■ -----
1 2 1 Σύνολον 214

—■ 1 2 Α'. ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ :
Γ 3 2 Θέσεις Έπιμελ.ητών 33

» Βοηθών 107
— 1 2 » Παρασκευαστών 25

1 2 2 —

1 1 1 Σύνολον 165 ’
1 2Λ 2

ο β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Τακτι
Λ 1

r
2
ο κών Εδρών :

1
Λ

5ο 2Λ έπιμ.βοηθ.παρ.
1
1
ο

Ο
Λ

1
λ 1. Μαθηματικών Α' 2 5 —1

8
1
ο 2. Μαθηματικών Β' 2 5 —

μ Δ 3. Μηχανικής
4. Φυσικής Α'

— 2 —
— 1 1 1 3 —
— 2 1 5. Φυσικής Β' 1 3 —
— 1 2 6. ’Ηλεκτρονικής 

,7. Άνοργάνου Χημείας 
8. ’Οργανικής Χημείας

— 2 —
1 2 3 1 2 —

— 1 1 1 1 —
— 2 3 9. Φυσικοχημείας

10. Βιολογίας
1 1 —

— 2 2 1 2 —
— ϊ 2 11. Ζωολογίας — 2 —
— 1 2 12. Βοτανικής — 2 —
— 1 2 13. Γεωλογίας 1 2 -
— 1 2 14. Φλοσοφίας 1 1 —

1 1 1 15. Έφηρμοσμένων Μαθηματικών 1 1- —
1 1 2 16. Θεωρητικής Φυσικής 1 4 —



33 —

17. ’Αστρονομίας ■ — 2 — Α'
18. Φυσικής τής ’Ατμόσφαιρας — 2 —

Θέσεις19. Βιοχημείας 1 1 —
20. Χημικής Τεχνολογίας — 2 — »
21. Γενικής -· — 2 — »

β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Σπου- -L'j*
δαστηρίων :

έπιμ.βοηθ.παρ. α) Θέσ:
1. Φιλοσοφικόν 11 —
2. Μαθηματικόν 11-—
3. Μηχανικής 13 —
γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσοιπικού Εργα

στήριο;·./ :
έπιμ.βοηθ.παρ.

1. Φυσικής Λ'
2. Φυσικής Β'
3. ’Ηλεκτρονικής

•4. ’Οργανικής Χημείας
5. Φυσικοχημείας
6. Ζωολογίας 
·/. Βιολογίας
8. Βοτανικής
9. Γεωλογίας

10. Άνογράνου Χημείας
11. Έφηρμοσμένων Μαθηματικών
12. ’Αστρονομίας ν ,- ,-
13. Φυσικής τής ’Ατμοσφαίρας
14. Βιοχημείας
15. Χημικής Τεχνολογίας
16. Γενετικής

Β' ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Θέσεις Επιμελητών 9 ■·- .’·

» Βοηθών 33 . . .
» Παρασκευαστών, 7 ,

2
1
1
1
1
1
1

6
7
4
4
4
4
3

3
3
1
2
1
1
1

Α' ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ .

’Επιμελητών 33 
Βοηθών 63
Παρασκευαστών —

/ολον 96 - .-ι-

κών Έδεών : -...... ,. ·

έπιμ.βοηθ.παρ.
1. Α' τής Κλασσικής Φιλολογίας 12 —
2. Β' τής Κλασσικής Φιλολογίας' 1 2 —
3. Γ' τής Κλασσικής Φιλολογίας I 2 —

,4. Δ' τής Κλασσικής Φιλολογίας 1 2 —
5. τής Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας I 2 —
6. Λ' τής Χεωτέρας *Ελλην.( «1 ιλολογίας _ 1 2 .—

• 7. Β' τής Χεωτέρας Έλλην. Φιλολογίας 1 1 ’’ 2': —
8. Γλωσσολογίας 1 2 -—

• 9. Τής Αρχαίας 'Ιστορίας 1 2 —
10. Τής 'Ιστορίας τών Ρωμαίων 1 .2 .—
11. Τής Ιστορίας τών Μέσων Χρόνων 1 2 _—

1 , 3 2 12. Τής Ίστ. τών Νεωτέρων Χρόνων . 1 2 —
1 ; 5 3 13. Κλασσικής ’Αρχαιολογίας .. -...1 2

2 1 *: 14. Βυζαντινής ^Αρχαιολογίας —_·τ· ;.2.·-—
1 1 ί : 15. Φιλοσοφίας U..0 >ιΛ. ‘2 *—
1 1 1 16. Ιστορίας τής Φιλοσοφίας- r-. C·* γό ·.> -1 .·. :2 .ί—

2 2 17. Παιδαγωγικής ' - -'· ■ • 2· .'5 —
1 :: 2 1 18. Σωματολογίας καί Ψυχολογίας τού . *»;
ι ; 3 1 Παιδός - ■· - ’ - : 1 1 —

19. Ψυχολογίας 1 1 —
. ι 1 ' 20. Τέχνης τού Λόγου ' · '· · -1 1 ■ —

ι L 21. Λαογραφίας ■ >ι,' -Απιν.τΤ ,2 —

.1 
U _·

Σύνολον 49 1
α) Θέσεις Βοηθητικοί! Διδακτικού Προσωπικού Τακτι

κών Εδρών: . ·,, . Λ;«7 * - ·· - ·
έπιμ.βοηθ.παρ.

1. Γενικής ’Ηλεκτροτεχνίας — 2 —
2. Θεωρητικής ’Ηλεκτροτεχνίας καί Πα- ... , ··.

ρ αγωγής 1 2 —
3. Μετα?λογνο;σίας ' ■ ·' ' · — 2 —
4. Μηχανολογίας ·.·'·’··' ' — ; 2 γ—
5. Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής καί V[ ■'

Χρησιμοποιήσεως’Ηλεκτρικής ένεργείας -, 1' *'2 1—
6. Άσυεαάτου Τηλεπικοινωνίας —2 —

* . - !: "ι ,ί·
7. Ένυρμάτου Τηλεπικοινωνίας γ- 2 —
8. Πυρηνικής Τεχνολογίας , ; ,: — .. 3 —
β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εργα

στηρίων : ···'·.«·/. ."Τ ϊ SJ.r . ·,

γ · ■ '·ν ,'Γ " :>'·■■·' ·: έπιμίβοηθ.παρ.
1. Γενικής ’Ηλεκτροτεχνίας'-ί- ; Ί -3 -1
2. Μεταλλογνώσίας ί ■ η, 1 2 >· 1
3. ’Ενσύρματου Τηλεπικοινωνίας μτ.-ι Ί 1 3''* 1
4. ’Ασυρμάτου Τηλεπικοινωνίας · νΓ ί -' V ' 1 -'2 1
5. Πυρηνικής Τεχνολογίας " :'·γχη\·. 1 3 ί 1
γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Σχε-

έπιμ.βοηθ.παρ.
1. Μηχανολογίας " .1 . 2. 1
2. Κατασκευαστικών Σχεδιάσεων 'ή '_____1 1 1

V. ΠΑΧΕΠΙΣΤΙΙΜΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -'Μ ,ίΐ

22. 'Ιστορίας τού Λαού τής Χερσονήσομ .^.;·;
τού Αίμου ^ _ έέ ( νώι- τχμιόνΐ 1 ,4 —

23. Μέσων καί Νεωτέρων Χρόνιον 1 1 —
β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Σπου

δαστηρίων:. . , ; ;· ; . ί -;.·,···.· · ■·.
• ;.·'■■· ~·" '■■-·'· έττίμ.βοηθ.παρ;

" 1. Κλασσικής Φιλολογίας καί' Άοναίας
Ιστορίας τί··.:\Α ε>2''- 7 :—
2. Μεσαιωνικής Ελληνικής'·' Φιλολογίας ·’■ ■ χ<* Λ

και Βυζαντινής 'Ιστορίας ,ί _ 1 1~~—Τ
3. Νεωτέρας 'Ελληνικής "Φιλολογίας' καί/-;?·--·

Λαογραφίας ·' ·, '·ίγν. ·"· '•"·1·'Ί ν*·4 ·*’·—
, 4. Φιλοσοφίας καί Παιδαγωγικής · ··'-:.»ν·'ί'·1 1 ■—/

5. Ιστορίας τής Τέχνης ■■ν ” /·-.·:."/ λ ·'-1 1 * Λ —
6. Γλωσσολογίας . 11 · ’—
7. Ίστοοίας τών Νεωτέοων Χοόνών -1 , ■ 1 »—* * * ^ " ^ \ V
γ) Θέσις Βοηθητικού Διδακτικού .Προρωη^κού .Εργα

στηρίων: . .>·,··' ':·£.-·'';Λ:-·.νλ·. -Τ ε'.ν.···.·..-.:Λ *
• · ι·. γίο: ί >;. -'.·<·..·.·! ί». έπιμ-βοήθ.πάρ.

-1 . \* ^ν , .. i f
1. Ψυχολογικόν καί Παιδαγωγικόν' Τ*’ ' 1 '.'3.'.— .

Β' ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ,:δ 1

1 Θέσεις ’Επιμελητών 32 ' .· Α · ο.τν L . · ν
» Βοηθών 60 „
'» "Παρασκ/τών 16 . ~ --'ή ■ ,γ-

___  v4·' V.; ιΖ»>.·^ 1 -7 4
Σύνολον ·'··': 108 ^ -Xi

-■ ,· "ϊ . ^·Ά· ^ tfc “· .ί. — J.1 . . εχ
α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Τα

κτικών Εδρών: ν ·.■

Θέσεις ’Επιμελητών " 65 '' *.
)> Βοηθών 123 ~ 'f '
» Παρασκευαστών ' 16 ί*"

204

>γ· · π
■ ι '

i ;·; έπιμ.βοηθ.παρ.
• —·/" ··’ . - ■ ·»».· . j ·_ ' ·■ - - »

1. Α' τής Μαθηματικής ’Επιστήμης- ' -1·^—
2. Β' τής Μαθηματικής Έπιστημής^1 *—
3. Γ' τής Μαθηματικής ’Επιστήμης·' :τ-.·-'τίττέ2λΔ_
4. Δ' τής Μαθηματικής ΊόπΙστήμης'■ “ ;;-s>t1-'-!Z 1 ·—Σύνολον



6. Μηχανικής ' ‘ · i **
7. A' τής Φυσικής
8. B' τής Φυσικής
9. ’Αστρονομίας
10. Μετεωρολογίας 

-11. Φυσικής Χημείας
12. Έφηρμ,οσμένης Φυσικής .
13. Α' Θεωρητικής Φυσικής 1
14. Β' Θεωρητικής Φυσικής
15. Γ' Θεωρητικής Φυσικής
16. 'Αριθμητικής Άναλύσεως
17. ΣΤ' Μαθηματικής Επιστήμης ?
18. Ζ' Μαθητικής Επιστήμης - ■ Γ

στηριων: ,
1. Α' Φυσικής
2. Β' Φυσικής ν
3. Μετεωρολογίας καί Κλιματολογίας
4. ’Αστρονομίας
5. Μαθηματικών

- 6. Μηχανικής ._ ; *
7. Φυσικής Χημείας
8. Έφήρμοσμένης Φυσικής ;.· :· ; \
9. Α' Θεωρητικής Φυσικής >
10. Β' Θεωρητικής Φυσικής

- 11. Στατιστικής καί ’ΑριΘμ. Άναλύσεως

<7V,. J/ 1 — ' 
2 —

ι 1 —
- . 1 3 —
... , 1 1 —

1 1 —
1 1 —
1 1 —
1 1 —
1 1 —
1 1 —
1 1 —
1 1 —

: 1 1 —
-ί 1 1 —
έπ.' βοηθ. παρ

σωπικοϋ Έργα-

1 4 2
1 i 3 > 3
1 ; 2 2

. Γ 3 2
2. 6 1
,1 li 2 1

- 1 4:1-
1 ■ 3 1
1 .. 3 —
1 3 ' 1

-■ μ"
5 ί" 3

Έρ-

VI. ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
Θέσεις ’Επιμελητών 48 
» ■ Βοηθών1 f Τ-Τ 4 ί -

πτ 24. ’Ορυκτολογίας καί Γεωλ.ογίας . 1
25. Άνωτέρων Μαθηματικών καί Θεω- *

ρητικής Μηχανικής μετά τοϋ ομωνύμου 
Φροντιστηρίου 2

26. Φυσικής καί Γεωργ. Μετεωρολογ.' ' — —
β) θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Π ροσωπικοϋ
γαστηρίων : - "· Λ
.·. τ :-· ■ . Έπιμ. Βοηθ. Παρασ.

1. Γεωργικής Μηχανολογίας 2 4 2.
2. Γεωργικής 'Τδραυλικής 1 3 1
3. Γενικής Χημείας 14 3
4. Γεωργικής Χημείας , 13 3 —
5. Φυσικής καί Γεωρ/κής Μετεωρ/γίας 2 3 1
6. Συστηματικής Βοτανικής 1 3 ~ 2' ?!
7. Φυσιολογίας καί Μορφολογίας Φυτών 2 5 3;
8. Φυτοπαθολογίας 14 3.

; 9. Γεωργικής Ζωολογίας καί Έντομο-" ‘ 'Γ.—
λογίας i . 1 3 ‘2 ■ 1
, 10. .'’Ορυκτολογίας καί Γεωλογίας ·■’ 1 3 Ά

11. Γενικής καί Ειδικής Γεωργίας 1 3 3
, 12. ’Αμπελουργίας καί Ζυμολογίας 14 2

13. Δενδροκομίας 14 2
13. Δενδροκομίας 1 4 2
14. ’Ελαιοκομίας καί Έλαιουογίας 1 4

V 15. '' ’ ‘ ' ' - · ·
τικών
, 16. Γενικής καί Ειδικής Ζωοτεχνίας 

, 17. Γεωργικών Βιομηχανιών
18. Σηροτροφίας καί Μεταξουργίας
19. Γαλακτοκομίας _
20. Γενετικής
21. Γεωργικών Κατασκευών. ’·.
22. Διατροφής Ζώων

ΛίΑΐ χυί .υ. .υυο j ιυ.1^ χ ~x f χχ .
’Ανατομίας καί Φυσιολογίας ’Αγρό- '' ·'■■■;, ί', 1 
Ζώων λ .ω.ΐ-:.- J ·2»

4
3 
2
4 
4 
3 
2

Παρασ/τών

r. ■ Σύνολον

100 
52 .

200 ,

ν···.Α·:/. VII. ΑΝΏΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΙΙΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ' ·

1!: 
1} .

|i :
1 :

. 2 · ν2Κ.ι 1
ΕΜ-

μετά, τών Φροντιστηρίων:
Εδρών επί μισθώ

1. Γενικής Χημείας
2. Φυσιολογίας καί Μορφολ 

Φυτών
3. Συστηματικής Βοτανικής
4. Πολ.ιτικής Οικονομίας μετά ·

μου Φροντιστηρίου ; 2 ’ 3 1
5. Γ εωργικής Μηχανολογίας -— ' — —
6. Γεωργικής Υδραυλικής 1 1 —
7. ’Ανατομίας καί Φυσιολογίας τών ’Αγρο

τικών Zojgjv 1 1 —
8. Φυτοπαθολογίας 11 —
9. Γεωργικής Ζωο/.ογίας καί Σηροτρ. 1 — —
10. Γενικής καί Ειδικής Γεωργίας 1 1 —
11. Γενικής καί Ειδικής Ζωοτεχνίας — — —
12. Δενδροκομίας καί Κηποκομίας — 2 —
13. Άμπελογραφίας καί Άμπελ.ουργίας — . — —
14. Γεωργικής Οικονομίας μετά τοϋ ομω

νύμου Φρυντιστηρίου 4 4 1
15. Γεωργικής Χημείας . 2 1 —
16. Γεωργικών Βιομηχανιών — — —
17. Συγκριτικής Γεωργίας καί Γεωργι

κών ’Εφαρμογών μετά τοϋ Φροντιστηρίου 
Εισαγωγής είςτήν Γεωργίαν καί Συγκριτικής
Γεοηογίας 14 1

18. Γενετικής — — —
19. Γεωργικών Κατασκευών 1 1 —
20. Γαλ.ακτοκομίας · — 1 —

■21. Μικροβιολογίας (Γεν. καί Γεωργ.) 111
22. Διατροφής τών Ζώων : 11 —
23. Συνεταιριστικής Οικονομίας — — —

■ ·.) <
Προσωπικού Εδρών

Θέσεις ’Επιμελητών 
Θέσεις Βοηθών 
Θέσεις Παρασκευών

37
104 ' ■
—_ · *·

Σύνολον 141 · ·-
έπ. βοηθ. παρ. 

1 Γ— α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εδρών :
:ζ τών 1) Τακτικών: Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

—ζ — — 1. Οικονομικής τών Έπιχ/σεων 2 5 1
* t ·, * 2. ’Αστικού Δικαίου .24 -

3. ’Εμπορικού Δικαίου .
4. Α' Πολιτικής Οικονομίας
5. Β' Πολ.ιτικής Οικονομίας
6. Γ' Πολιτικής Οικονομίας
7. Ιδιωτικής Οικονομικής
8. 'Ιστορίας Κοιν. καί Οίκον. Θεωριών
9. Δημοσίας Οικονομικής
10. Οικονομικής τοϋ Χώρου
11. Οικονομικών καί ’Ασφαλιστικών Μαθη 

ματικών (συμπεριλαμβανομένων καί τών Γε
νικών Μαθηματικών)

12. Έμπορευματολογίας
13. Δ' Πολ.ιτικής Οικονομίας
14. Α' Λογιστικής
15. Β'. Λογιστικής
16. Στατιστικής
17. Ε' Πολ.ιτικής Οικονομίας
18. ΣΤ' Πολ.ιτικής Οικονομίας
19. Β' Στατιστικής
20. Οικονομετρίας
21. Έρεύνης ’Αγοράς καί Άναπτύςεως 

ΓΙωλ.ήσεων (MARKETING)
22. Ποσοτικής Άναλ.ύσεως 1
23. Όργάνωσις καί Διοίκησις τών ’Επι
χειρήσεων 1
2. Έδικών 'Εδρών.

3
4 
4
3
4 
3Ο
Ο

3

10
2
4
5 
5 
7 
3
3 
5
4

4 -



1. Γαλλικής Γλώσσης
2. ’Αγγλική; Γλώσσης 11-
3. Γερμανικής Γλώσσης 11-
β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Εργα

στηρίων :
Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

1. Έμπορευματοκογικόν καί Μουσεϊον — 1 -
γ) Γραφεία^
1. Πρακτικόν Γραφεϊον Λογιστικής καί

Τραπεζικής Τεχνικής ^ - Τ -
2. Ή παρά τή αυτή Σχολή υφιστάμενη τα

κτική έδρα τοϋ Δημοσίου ’Ιδιωτικού καί 
Εμπορικού Διεθνούς Δικαίου καταργεϊται

VI. ΠΛΝΤΕΙΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Θέσεις ’Επιμελητών 36 
» Βοηθών 118

» Παρασκευαστών — ·
Σύνολον..............154

α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Τα: 
κτικών Εδρών: : "·

Έπιμ. Βοηθ. Παρ^
1. Εισαγωγής εις τδ Δημόσιον Δίκαιον καί

Συνταγματικόν Δίκαιον 2 7 —
2. Γενικής Πολιτειολογίας καί Συνταγμα

τικού Δικαίου .2:6.—
3. Α' Διοικητικού Δικαίου . ; Ν. . . 2 6 π ..
4. Β' Διοικητικού Δικαίου ...... . 2 , 6 .
5. Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 2... 6 ·;
6. Διπλωματικής 'Ιστορίας και Διεθνούς· . _

Δικαίου ... . . ...... .. ·. 1 5 ,—
■-7. * Αστικού Δικαίου καί Στοιχείων Πολι-
τικής Δικονομίας 2 _ 6 -

8. ’Εμπορικού Δικαίου . 2 ,.6 vr"
9. Ποινικού Δικαίου καί Στοιχείων Ποινι- . ,.,·.··

κής Δικονομίας , , .1 5 . Δ ί
10. Άνακριτικής καί.. ’Εγκληματολογίας 2 5 ·'— '
11. Θεωρητικής καί Ίδιωτ. Οικονομικής 2 7 —
12. Έφηρμοσμένης Οικονομικής 15 —
13. Λογιστικής .. .. 2 6 -
14. Οικονομικής Γεωγραφίας 1
15. Πολιτικής * Ιστορίας τής Νεωτέρας Έλ- ■ ■ · ,- .'■*

λαδος ·. ·. - . ,. ·ν ... .. - - - . . - 2 . ι 7 ; ·
-.16. Εισαγωγής είς την Φιλοσοφίαν '. ;.:Ί ; 6. ί*

17. Δημοσίας Οικονομικής 2 -, 6 -
18. Κοινωνιολογίας - , . ; 2 6

-19. Πολιτικής Επιστήμης καί Ίστορίας '
τών Πολιτικών Θεωριών “ 2 7 — ·

β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Σπου-
δαστηρίων : , './ • - : ·'

«τ· .. . .. ι Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
1. Πνευματικών Επιστημών -;. , - 1 ι

- 2. Νομικών Επιστημών ·, 1 .: 1 -
3. Οικονομικών Επιστημών . - ν · - 1 . - 1 :

IX. ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Θέσεις ’Επιμελητών 29 .·

» Βοηθών 109 .
» Παρασκευαστών 5

Σύνολον 143 · :
α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Τακτι

κών Εδρών.

ν · Έπιμ. Βοηθ. Παρ.
1. Θεωρητικής Κοινών. Οικονομικής' < 1 5 -
2. Οικονομικής Άναλύσεως .: ·' >'? 2 7 -■ ·'

- 3. Οικονομικής Άναπτύξεως * τ.:: 1 ι 3 — ;
Γ4. Έφηρμοσμένης Οικονομικής r £.·.·.· 1..: 5
5. Ναυτιλιακής Οικονομίας καί Πολιτικής 1 -· .3

35 —

6. Βιομηχανικής Πολιτικής 1 3 —
- 7. Δημοσίας Οικονομικής

8. Οικονομικών Μαθηματικών καί Στατι
1 5 —

στικής 3 11 —
9. Οικονομικής καί Επιχειρήσεων 2 6 —
10. Γενικής Λογιστικής
11. Οικονομικής τών ’Εκμεταλλεύσεων καί

2 10 —

Βιομηχανικού Λογισμού
12. Όργανώσεως καί Διοικήσεως Έπιχει-

3 12 —

2 7 —
13. Όργανωσεως Εργοστασίων 1 3 —
14. Δημοσίου Δικαίου 1 2 —
15. ’Αστικού Δικαίου 1 2 —
16. Εμπορίου καί Βιομηχ/κού Δικαίου
17. Κοινωνικής Πολιτικής καί Εργατικού

1 5 —

Δικαίου 1 5 —
18. Έμπορευματολογίας 2 6 —

' β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσω
πικού ’Εργαστηρίων :

1. Έφηρμοσμένης Ί’υχολογίας — 12
2. Βιομηχανικής Τεχνολογίας 14 2
γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσω

πικού Μουσείων :
Έπιμ Βοηθ. Παρ.

Βιομηχανικόν καί Έμπορευματολογικόν 1.3 1
δ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προ

σωπικού Γραφείων : >'
• Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

Πρακτικόν Λογιστικόν Γραφεϊον :— < 1 —..

X. ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέσεις Επιμελητών . ' 19 · ’ ‘ Ν -
Θέσεις Βοηθην ' ' '53
Θέσει' Παρασκευαστών '2 ' ■' ' ■' ·" ·"

<4· ' · ....·*
• Σύνολον ··.-;■ 74 Λ : · \ ·.· —

α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσο)- . ζ
πικού Τακτικών Εδρών :

Έπιμ. Βοηθ Παρ.
1. Θεωρητικής Πολιτικής Οικονομίας 1 3 —

> 2. Έφηρμοσμένης Πολιτικής Οικονομίας 1*3 —
3. ’Ιδιωτικής Οικονομικής καί Έρεύνης τής ν'

’Αγοράς ‘ '· 1 ■ 3 —'
, - 4. Οικονομικής τών Εκμεταλλεύσεων καί 
Βιομηχανικής Λογιστικής -> "- ·.··* ·'·' ' ·

5. Γενικής Λογιστικής -. ' -
6. ’Οργανωτικής
7. Δημοσίας Οικονομικής
8. Γενικών καί Οικονομικών Μαθημ/τικών . .1

• ■ 9. Εμπορικού καί Βιομηχανικού Δικαίου,.- 1 
-10. Δημοσίου Δικαίου νι.·.Λ -'L ... *
~ 11. ’Ιδιωτικού Δικαίου '.;· ,1 '.·
' 12. Χημείας . ,

13. Έμπορευματολογίας ··· . ·.;·.·>.;: ?;··.* .
14. Κοινωνιολογίας . ; A U ν. .·.·σ.·.ν.·:
15. Ψυχοτεχνικής · . .. . ■ .
16. Οικονομικής Άναλύσεως r
17. Στατιστικής
18. Ειδικής Λογιστικής -· ·■'- ·■'
β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προ- 

σωπικού Μουσείων : . '
• Έπιμ. Βοηθ. Παρ.

Βιομηχανικόν · ' ' '·Γ - · — —' —

XI. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
? Θέσεις Εφόρων Ί '

Θέσεις Βοηθών νιγ- .‘13 * 'Τ ·
- Θέσεις Παρασκευαστών s,v- - ** ' '

τ* «.*·:-—— .

•3 — ί 
• 3 — 

3 —
3 —

: 3 —
- 3 — 
δ 3 — 

3 —- 
.3 1
3 ·.· 1

1 ι 3 .—γ 
1,3-
2 2 —

1 : 3 —
1 / 3 —

ί.Λ*· * *
w .■·

* ·* - ·
Σύνολον · -7: 20



— 36
α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσω

πικού Τακτικών Εδρών : ' .)

1. Τής Ρυθμολογίας καί Προοπτικής —
Έφορ.Βοηθ.Παρ.

2: 'Ιστορίας καί ’Επιστήμης, τής Τέχνης 
— 0.- - -'· ,. / 
β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού ΙΙροσω- . 

πικοΰ.Εργαστηρίων :

— 1

-.Ί Έοορ.Βοηθ.Παρ. 
' — 1 —

1 — 
1 — 
1 — 

; 1 —
>: ' ί

•·2 — ‘

1 —

1. Λ' Ζωγραφικής
2. Β' Ζωγραφικής ·’·'··■ -'.*··
3. Α' Γλυπτικής '■ ’·- · *
4. Β' Γλυπτικής ,
5. Χαρακτικής ·«··';£-‘·- Τ- * ·*» **·..·■ :::κ ^ >,.· ■ ·· *· ·
γ) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσω

πικού-: Φροντιστηρίων : . 5 ,1, , . . ;·
.-•..'Τ' : . ^ . Έφορ.βοηθ.παρ.

1. Νωπογραφίας καί Τεχνικής Φορητών εί-_ , ,,·
κόνων παρά τοϊς έργαστηρίοις Ζωγραφικής 1 1 —
; 2. Τεχνικής τού Μωσαϊκού παρά τοϊς Έρ-~·' - >* ' '

γαστηρίοις Ζωγραφικής..·... ··*'·'·*; \·’· ν- :· > 1: ~— '
3. Μαρμαροτεχνίας παρά-τοϊς Έργαστηρί—. 

οις Γλυπτικής _ : 1 — · _ε_·:
.'‘4. Χαλκοχυτικής, Γυψοτεχνικής καί Κερα
μικής παρά τοϊς >Εργάστηρίόις'’Τλυπτικής ’· 1 

5. Τυπογραφίας καί Τέχνης τού Βιβλίου πα-< ' 
ρά τώ Έργαστηρίω Χαρακτικής ,. ,γ. 1;
. 6.. Διακόσμήσεως (εγχρώμου καί Πλαστι
κής) διαφημίσεως, σκηνογραφίας κ.λπ. κοινόν ,,. .., * 
παρά πασι τοϊς έργαστηρίοις 1 — —
- 7;' Ταινιο'θήκη-Βιβλιοθήκη ·' 1 *·: ■ ι·'· Μ·'! Γ:. 1.’—/

8. Έφοροι Υπαιθρίων Στεουδών . · · , , — —
9. Προπαρασκευαστική Τάςις’ , Z...CT· 1 —
10. Συλλογή ’Εκμαγείων..^Αντιτύπων καί

’Αντιγράφων έν τή όποια θά λειτουργή Φρον- 
τιστήριον Σχεδίου υποχρεωτικόν δι’ όλους τούς '
Σπουδαστά; τής Σχολής .- 4-^- —

. Άρθρον 5.
-Οί κατά την δημοσίευσιν τού παρόντος ύπηρετούντες είς 

θέσιν Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού τών έν τώ προη
γουμένου άρθρωτ Άνωτάτων. ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
παραμένουν αυτοδικαίως έκδιδομένης σχετικής διαπιστωτι- 
κής πράξε«)ς είς τάς διά τού παρόντος Β. Δ/τος όριζομένας 
αντιστοίχους κατ’ ειδικότητα; καί-Ίδρυμα θέσεις, διεπόμε- 
νοι υπό τών κειμένων περί αυτών διατάξεων.;

Άρθρον 6.
Αί εΐς τό άρθρον- 4-τού παρόντος περιλαμβανόμεναι θέσεις 

Παρασκευαστών "ορίζονται ώς θέσεις Παρασκευαστών Β’ 
Κατηγορία;, πλήν τών έξ αυτών κατεχομένων θέσεων Πα
ρασκευαστών Α' Κατηγορία;, αίτινες παραμένουν ώς τοιαύ-' 
ται μέχρι τή; καθ’ οίονδήποτε τρόπον άποχωρήσεους έκ τής 
υπηρεσία; τών κατεχόντων ταύτας, ότε μετατρέπονται εις 
θέσεις Παρασκευαστών Β' Κατηγορίας.
43. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 1163 

τή; 27 Μαΐου/2 Ίουν. 1972 (ΦΕΚ Α' 82).
Περί τών τυπικών προσόντων διορισμού καθηγητών εις 

’Οδοντιατρικά; - Σχολά; τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών 
καί Θεσσαλονίκη;. ’
Άρθρ.Π. Τακτικό;, έκτακτο;, ή έπικουρικό; καθηγητής 

εις τάς ’Οδοντιατρικά; Σχολά; τών Πανεπιστημίων ’Αθη
νών καί Θεσσαλονίκη; δύναται νά διορισθή, κατά τάς κει- 
μένας διατάξει:, καί ό κεκτηιχένο; τον τίτλον M.S. D. (MA
STER OF SCIENCE IN DENTISTIU) όμοταγούς ’Ανώ
τατου ’Εκπαιδευτικού Ιδρύματος τών Άγγλοσαξωνικών 
και Βορειοαμερικανικών Χωρών... ■„ · . .·

Αρθρ. 2. Ή ισχύ; τού παρόντος άρχεται άπό τής δημο- 
σιεύσεω; αυτού εί; τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

44. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 1264 τής 4/8 
Νοεμβρίου 1972 (ΦΕΚ Α' 197). ■;

Περί διατάξεων τινών άφορωσών εις τό Άνώτερον καί τό
Βοηθητικόν Διδακτικόν Προσωπικόν τών Άνωτάτων
’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
"Οριον ήλικίας άμισθου Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπι-

' κού. .

Άρθρ. 1. Ό κατά τάς παρ. 1 καί 2 τού άρθρ. 7 τού Ν.Δ. 
333/1969 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τού 
Α.Ν. 553/1968 περί τού Βοηθητικού Διδακτικού Προσωγ 
πικού τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» διο
ρισμός άμισθων Βοηθών καί Επιμελητών έν τοϊς Άνωτά-· 
τοις Έκπαιδευτικοΐς Ίδρύμασι, ώς καί. τοιοϋτων έπί' 
ωριαία άποζημιώσει εις τάς Πολυτεχνικάς έν γένει Σχο-. 
λάς, εις άς ούτοι διετέλεσαν Βοηθοί ή Έπιμεληταί καί' 
άπεχώρησαν κατ’ έφαρμογήν τής διατάξεως τού άρθρ. 8 
παρ. 1 τού Α.Ν. 553/1968, έπιτρέπεται έφόσον ούτοι δέν 
έχουσι συμπληρώσει τό 55ον έτος τής ήλικίας των έφαρμο- 
ζομένων κατά τά λοιπά τών διατάξεων τού έδαφ. 2 τού 
άρθρ. 2 τού Ν.Δ. 782/1970 «περί άντικαταστάσεως καί 
συμπληρώσεως διατάξεών. τινων τού περί τού βοηθητικού 
διδακτικού προσωπικού—τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικήν. 
Ιδρυμάτων Α.Ν. 553/1968 καί τού Ν.Δ. 333/1969 καί 
περί άλλων τινών συναφών προ; τά Ανώτατα ’Εκπαιδευ
τικά καί ’Επιστημονικά 'Ιδρύματα διατάξεων». γ

Μετατάξεις. "
Άρθρ. 2.-1 α) Οί έκ τού Βοηθητικού Διδακτικού Προσω

πικού τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Έπι
μεληταί ή Βοηθοί, κεκτημένοι ή μή διδακτορικόν δίπλωμα 
ώς καί πτυχιούχοι Παρασκευασταί, δύνανται, άναλόγως 
τών τυπικών, προσόντων αυτών, νά μετατάσσωνται τή αι
τήσει των κατά τήν διάρκειαν τής θητείας των, μέ τόν_δν 
κέκτηνται βαθμόν είς άντιστοίχους βαθμολογικώς, κατά 
τάς κειμένας διατάξεις, θέσει; βοηθητικού Διδακτικού 
Προσωπικού έν τώ αΰτώ ή έν έτέρω Άνωτάτω ’Εκπαιδευ
τικό) Ίδρύματι ή είς θέσεις λειτουργών τής Μέσης Γενικής 
ή τής Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως ή είς άλλας θέσεις 
τού Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
ή ’Οργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως.

β) Έπιφυλασσομένης τής περιπτιυσεως τής επομένης 
παραγράφου, ή μετάταξι; ένεργεΐται εις κενάς θέσεις μετά 
γνώμην τών οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων,

2. α) Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον μετάταξις 
είναι υποχρεωτική διά τήν διοίκησιν έφ’ όσον οί αίτούμενοι 
ταύτην εύρίσκοντο έν υπηρεσία κατά τήν δημοσίευσιν τού 
Α.Ν. 553/1968 καί έξέρχονται ή έξήλθον μέχρι τής δημο- 
σιεύσεως τού παρόντος ύποχρεωτικώ; έκ τή; παρά τω 
Άνωτάτω ’Εκπαιδευτικό) Ίδρύματι υπηρεσίας, κατ’ έφαρ- 
μόγήν τών διατάξεων τής παρ. 4 τού άρθρ. 1 καί τών παρ.
1 καί 2 τού άρθρ. 4 τού Α.Ν. 553/1968 είς χρόνον δμω; 
μή έξαρκοϋντα, κατά προσμέτρησιν αυτού καί εί; τυχούσαν 
άλλην συντάξιμον προϋπηρεσίαν, διά τήν λήψιν πλήρους 
συντάξεως, ή δέ σχετική αΐτησι; υπεβλήθη ούτε ένωρίτερον 
τών 6 ούτε βραδύτερον τών 3 προ τή; τοιαύτη; άποχωρή- 
σεως μηνών.

Οί μέρχι τή; δημοσιεύσεω; τού παρόντος άποχωρήσαντε; 
κατά τά ανωτέρω τή; υπηρεσία; οφείλουν όπως υποβάλουν 
τήν περί μετατάξεω; αΐτησιν έντό; άνατρεπτική; προθεσ
μίας 3 μηνών άπό τή; ισχύος τού παρόντος.

β) Συντρεχουσών τών ώ; άνω προϋποθέσεων ή μετάτα- 
ξις ένεργεΐται μερίμνη τού 'Υπουργείου Εθνική; Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων εί; έπί τούτο) κατ’ επιλογήν τή; Διοική
σει»; καί διά Β. Δ/τος. έκδιδομένου τή προτάσει τού αρμο
δίου 'Υπουργού καί τού έπί τών Οικονομικό)·/ συνιστωμένα; 
παρ’ έκάστω 'Υπουργείω ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Όργανισμά Το
πικής Αύτοπιοικήσειος, θέσεις, έπί πλέον τών υπό τώνκει- 
μένων διατάξεων προβλεπομένων αίτινες καταργούνται 
αυτοδικαίως άμα τή προαγωγή ή τή καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
άποχωρήσει αυτών έκ τής νέα; 'υπηρεσία;.



— 37 —

01 εις τάς θέσεις ταύτας κατά μετάταξιν εντασσόμενοι, 
τίθενται εις το άριστερόν των έκάστοτε όμοιοβάθμων των 
χαΐ εξελίσσονται βαθμολογικώς κατά τάς κειμένας διατά
ξεις. Οί οΰτω μετατασσόμενοι δύναται νά άποσπώνται εις 
αντιστοίχους θέσεις βοηθητικού διδακτικού προσωπικού των 
Άνωτάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων διά κοινής άποφά- 
σεως τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
καί τοϋ κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, τής τοιαύτης 
άποσπάσεως οΰσης υποχρεωτικής διά τε την ύπηρεσίαν 
και τον άποσπώμενον.

Μέχρι τής πραγματοποιήσεως τής μετατάξεως, ουτοι 
παραμένουν ώς υπεράριθμοι έν τώ Άνωτάτω ’Εκπαιδευτικά) 
Ίδρύματι παρ’ οϋ καί μισθοδοτούνται, τοϋ ενδιαμέσου χρόνου 
λογιζομένου κατά τά λοιπά ώς διανυθέντος έν τή νέα των 
θέσει. ...

3. Οί περί ών ή παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου δύνανται νά 
διορίζονται μετά την οποτεδήποτε λ.ήξιν τής παρά τω 
Άνωτάτω Εκπαιδευτικά) Ίδρύματι θητείας αυτών, έπί 
τώ όν έκέκτηντο βαθμό, εις κενάς θέσεις τοϋ Δημοσίου ή 
Ν.Π.Δ.Δ. ή ’Οργανισμών Τοπικής Λύτοδιοικήσεως καί 
Κοινωφελών τοιούτων, έφ’ όσον κέκτηνται τά δι’ αυτας 
ΰπο τών κειμένων διατάξεων οριζόμενα προσόντα.

Κατ’ έξαίρεσιν όμως ό υπό τών διατάξεων τούτων τιθέ
μενος περιορισμός ηλικίας δεν ισχύει διά τον άνω διορισμόν, 
έφ’ όσον οί τούτον αΐτούμενοι είχον άπχωρήσει έκ τής παρα 
τώ -Ανωτάτω Εκπαιδευτικό Ίδρύματι υπηρεσίας υπό 
τούς έν έδαφ. α' τής παρ. 2 όρους.

α) Οί μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος άποχωρή- 
σαντες υποχρεωτικός έκ τής παρά τώ Άνωτάτω ’Εκπαι
δευτικό Ίδρύματι υπηρεσίας υπό τούς έν έδαφ. α' τής παρ. 
2 τοϋ παρόντος άρθρου όρους, έφ’ όσον έχουν υποβάλει ή 
θέλουν, έντός ανατρεπτικής προθεσμίας 3 μηνών άπό τής 
δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος, ύποβάλει σχετικήν1 αίτησιν, 
λογίζονται ώς διατελοϋντες εΐσέτι έν τή προτέρα υπηρεσία 
καί δικαιούνται μετατάξεως συμψώνως τή αύτή παραγράφω.

β) Οί ανωτέρω δικαιούνται τών αποδοχών διά τον άπό 
τής έκ τής υπηρεσίας άποχωρήσεως μέχρι τής πραγματο- 
ποιήσεως τής μετατάξεως χρόνον, έφ? όσον κατ’ αυτόν 
αποδεδειγμένος έξηκολούθησαν ύπηρετοϋντες ώς πρότερον 
αμισθί παρά τίΤ> αύτώ Άνωτάτω Εκπαιδευτικό Ίδρύματι 
η κατ’ άπόσπασιν παρά τι7> Δημοσίω.

Αΐ άποδοχαί τοϋ ένδιαμέσου τούτου χρόνου, λογιζομένου 
κατά τά λοιπά, διά πάσαν συνέπειαν, ώς διανυθέντος έν τή 
εις ήν ή μετάταξις θέσει, καταβάλλονται έν πάση περι- 
πτωσει ύπό τών Ιδρυμάτων τούτων.

5. α) Ή παρ’ έκάστω Άνωτάτω ’Εκπαιδευτικό Ίδρύ- 
ματι υπηρεσία τών δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου μετα
τασσόμενων ή διοριζομένων προσμετρεΐται εις την ύπη- 
ρεσίαν τής νέας των θέσεως διά πάσαν συνέπειαν.

β) Αί παρά τώ εις δ υπηρετούν οί μετατασσόμενοι Ίδρύ- 
ματι γενόμεναι κρατήσεις έπί τών άποδοχών αυτών προς 
συνταξιοδότησιν ή άσφάλισιν εις Επικουρικά 'Ασφαλι
στικά Ταμεία μεταβιβάζονται τή αιτήσει των εις τά κατά 
την νέαν των θέσιν αρμόδια άντίστοιχα Ταμεία.''

6. Οί κατά τό παρόν άρθρον μετατασσόμενοι ή έφ’ εξής
διοριζόμενοι τοποθετούνται κατά προτίμησιν εις πόλεις ένθα 
εδρεύουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, έπιφυλ,ασ- 
σομένης τής διατάξεως τής παο. 3 τοϋ άρθο. 47 τοϋ Ν.Δ. 
051/1970 «περί όργανώσεως τής Γενικής Έκπαιδεύσεως 
και διοικησεως τοϋ προσωπικού αύτής». __ —

/.α) Έπί τών άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ Α.Ν. 553/1968 
εςελ.Οόντων έκ τής Υπηρεσίας Επιμελητών, Βοηθών καί 
πτυχιούχων Παρασκευαστών τών μή έμπιπτόντων εις τήν 
περίπτωσιν τής παρ. 2 έφαρμόζονται άναλόγως αί διατά
ζεις τών παρ. 1, 3 καί 5 τοϋ παρόντος άρθρου, έτι δέ καί 
αι τής παρ. 6 έπί τών έκ τούτων, πρό τής έκ τής ώς άνω 
υπηρεσίας άποχωρήσεως ΰποβαλ.όντων σχετικήν αίτησιν 
περί μετατάξεως ή διορισμού. ·.·>.- -ί" . | ,

β) Αί διατάξεις τής παρτ 3 τοϋ παρόντος άρθρου, έφαρ- 
μόζονται καί έπί τών μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος 
υποχρεωτικός έξ-ελθόντων τής 'Υπηρεσίας ’Επιμελητών έπί 
τώ λόγω ότι δεν ήτο δυνατή, βάσει τών διατάξεων τής παρ.
2 τού άρθρ. 4 τοϋ Α.Ν. 553/TJGS, τρ ίτη άνανέωσις της
Οητείας των.

8. Άπό τλ- Γ δη υ 0 σιεύσε ως του "■ιόν 707. χι 77αρ. 2 εως
και 7 του χζ 0:1. 4 ε:οϋ Ν.Δ. 782/rj:70 κατ■χργουνται.

**Αρθρ. 3.-1. * Η κατ’ άντισ-το ιχίαν πρ-ος τούς δημοσίους
λειτουργούς τής Μέσης Γενικής Έκπαιδεύσεως όριζομένη 
έν άρθρ. 5 τοϋ Α.Ν. 553/1968 διαβάθμισις τών κεκτημένων 
διδακτορικόν δίπλωμα ή πτυχίον Φιλ.οσοφικής ή Οεολ.ογι- 
κής Σχολής ή τής Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών καί 
’Εμπορικών Επιστημών ή τών Άνωτάτων Βιομηχανικών 
Σχολών, ’Επιμελητών, Βοηθών καί Παρασκευαστών νοείται 
καί ένεργεΐται συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοϋ άρθρ. 13 
παρ. ΙΑ' έν συνδυασμ,ώ προς τό άρθρ. 12 παρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 
651/1970 «περί όργανώσεως τής Γενικής Έκπαιδεύσεως 
καί διοικήσεως τοϋ προσωπικού αύτής».

2. Τό κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος υπηρετούν 
βοηθητικόν διδακτικόν προσωπικόν τής προηγουμένης παρα
γράφου έντάσσεται εις τόν κατά τά έν τή αύτή παραγράφω 
άντίστοιχον βαθμόν, δι’ άποφάσεώς* τού οικείου ύπηρεσια- 
κού συμβουλ.ίου, έφαρμοζομένης κατά τά λοιπά, ώς πρός 
τάς άποδο/άς αύτών, καί τής παρ. 1 τοϋ άοθρ. 13 τοϋ 
Ν.Δ. 651/1970.

Οί οΰτω έντασσόμενοι, έφ’ όσον διά τήν εις ήν εντάσσον
ται θέσιν, προβλέπονται κατώτεραι άποδοχαί, διατηρούν 
τήν έπί πλ,έον διαφοράν ώς προσωρινόν έπίδομα, ήτις 
συμψηφίζεται πρός πάσαν έξ οίασδήποτε αιτίας αΰξησιν 
τών άποδοχών αύτών.

Άρθρ. 4. (Αντικαθίσταται ή παρ. 1 τοϋ άρθρ. 1 Ν.Δ.
408/1970, άνωτ. σελ. 50, 07). '

-Άρθρ. 5. Διά Β. Δ/των, έκδιδομένων, προτάσει τοϋ 
έπί τής Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων Υπουργού, 
δύνανται νά κωδικοποιώνται αί περί τοϋ βοηθητικού διδα
κτικού προσωπικού τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ
μάτων κείμεναι διατάξεις. ‘

Άρθρ. 6. Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημο
σιεύσεως αύτοϋ εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

45. ΒΑΣΙΑ1ΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άοιθ. 321 
τής 20 Άπρ./4 Μαίου 1973 (ΦΕΚ Α' 95)

Περί άντικαταστάσεως διατάξεών τινων τοϋ ύπ’ άριθ. 413/
1971 Β. Δ/τος «περί καταργήσεως, ίδρύσεως καί κατα
νομής θέσεων Βοηθητικού διδακτικού Προσωπικού τών
Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
Έχοντες ύπ’ δψει : α) τάς διατάξεις τών άρθρων α) 31 

(παρ. 3 καί 4) τοϋ Ν.Δ. 3974/1959, β) 1 (παρ. 2) τοϋ 
Α.Ν. 553/1968, καί γ) 29καί 31 τής ύπ’ άριθ. 11020/1972 
άποφάσεως τοϋ Πρωθυπουργού «περί όργανώσεως τοϋ 'Υ
πουργείου Προγραμματισμού καί Κυβερνητικής Πολιτι
κής», δ) 9 τού Α.Ν. 1895/1939 «περί δργανισμοϋ τοϋ 
Παν/μίου Θεσσαλ.ονίκης» (ΦΕΚ 326), 2) την ύπ’ άριθ. 
11300/Δ/1972 άπόφασιν τού Πρωθυπουργού-«περί προσ
διορισμού τών άρμοδιοτητων τοϋ παρά τώ Υπουργεία) 
Προγραμματισμού καί Κυβερνητικής Πολιτικής 'Υπουργού 
παρά τώ Πρωθυπουργϊϋ κλπ.», 3) τάς γνώμας : α) τής 
Φιλοσοφικής Σχολής (συνεδρία 18.2.71), β) τής Συγκλή
του (συνεδρία 24.2.1971) καί γ) τής Γενικής Συνελεύσεως 
τών καθηγητών τής Άνωτάτης Σχολής Οικονομικών καί
Εμπορικών Επιστημών (συνεδρία 16.3.72), 4) τήγ >ύπ’ 
άριθ. 1321/1972 σύμφωνον γνώμην τού Άνωτάτου Συμ
βουλίου Δημοσίων 'Υπηρεσιών καί 5) την ύπ’ άριθ. 49/ 
1973 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, 
προτάσει τών Ήμετέρων 'Υπουργών έπί Προγραμματισμού 
καί Κυβερνητικής Πολιτικής παρά τώ Πρωθυπουργό, Οι
κονομικών καί Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, άπο- 
φασίζομεν καί διατάσσομεν : -Τ. ι
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Άρθρον μόνον. 1) 'Η είς την περίπτ. 3 τοΰ ύπεδαφ. α) 
τού έδαφ. Γ τής ύποπαρ. 11 τής παρ. μόνης τοΰ άρθρ. 4 
τοΰ ύπ’ άριθ. 413/71 Δ/τος (ΦΕΚ 126/71 τεϋχ. Α') «περί 
καταργήσεως, ’ ίδρύσεως καί κατανομής θέσεων Βοηθητικού 
Διδακτικού Προσωπικού των Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων «φράσις» 3 Ίνστιτοϋτον Ξένων Γλωσσών άντι- 
καθίσταται οΰτω «3 Ίνστιτοϋτον Ξένων Γλωσσών καί
Φιλολογιών». ~ '

\ ...

2) Ή έν τώ ύπεδαφ. στ) τοΰ έδαφ. Γ τής ύποπαρ. 11
τής παρ. μόνης τοΰ άρθρ. 4 τοΰ ως άνω ΰπ’ άριθ. 413/71 
Β. Δ/τος φράσις «στ) θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προ
σωπικού (’Ινστιτούτου Ξένων. Γλωσσών)» αντικαθίσταται 
οΰτω «στ) θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού ’Ιν
στιτούτου Ξένων Γλωσσών καί Φιλολογιών)). ·. ,

3) *0 έν αρχή τής ύποπαρ. III τής παρ. μόνης τοΰ άρθρλ 
4 τοΰ ώς άνω ύπ’ άριθ. 413/71 Β. Δ/τος Πίναξ.

Θέσεις ’Επιμελητών 37 . . . .
» Βοηθών 104
» Παρασκευαστών —:. .

Σύνολον 141 ι , ...... .
.’Αντικαθίσταται οΰτω : . ·.
Θέσεις Επιμελητών 37- r * > ' 7 . . ·~ -,

»~ Βοηθών 104
)> Παρασκευαστών 1 · ..·

Σύνολον ’·1 142

4) *0 άριθμος 1 τοΰ ύπεδαφ. 1) τοΰ έδαφ. α) τής ύποπαρΰ 
VII τής παρ. μόνης τοΰ άρθρ. 4 τοϋ'ώς άνω ύπ’ άριθ. 413/ 
71 Β. Δ/τος «1 Οικονομικής των ’Επιχειρήσεων 1 Έπιμ. 2 
Βοηθ. 5 παρασκ. 1 «άντικαθίσταται οΰτω : «1. Οικονομι
κής τών ’Επιχειρήσεων Έπιμ. 2, Βοηθ: 5, παρασκ."—».

5) 'Ο άριθ. 1 τοΰ έδαφ. β) τής ύποπαρ. III τοΰ άρθρ.
4 τοΰ ώς άνω ύπ’ άριθ. 413/71 Β. Δ/τος «1. Έμπορευμα- 
τολογικον καί Μουσεϊον Έπιμ. 1. Βοηθ. 2. Παρασκ. — 
άντικαθίσταται οΰτω «1. Έμπορευματολογικον Έργαστή- 
ριον καί Μουσεϊον Έπιμ. 1, Βοηθ. 2, Παρασκ. 1».

Εις τον επί τής Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
'Υπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ 
παρόντος Β. Δ/τος. ...

46. 26. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 331 
τής 20 Άπρ./7 Μαίου 1973 (ΦΕΚ Α' 97).
Περί άνακατανομής τών θέσεων τοΰ Βοηθητικοΰ Διδα

κτικού Προσωπικού τού Ε. Μ. Πολυτεχνείου.

Άρθρ. 1. 1. Αί διά τού ύπ’ άριθ. 413/1971 Β.Δ./τος 
«περί καταργήσεως, ίδρύσεως καί κατανομής θέσεων Βοη
θητικού Προσωπικού τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ι
δρυμάτων» (ΦΕΚ 126 Α') όρισθεΐσαι θέσεις Βοηθητικού 
Διδακτικού Προσωπικού, ήτοι 240 Επιμελητών, 56S Βοη
θών καί 124 Παρασκευαστών, εις το Ε. Μ. Πολυτεχνείου, 
άνακατανέμονται είς τάς ύφισταμένας τακτικάς καί έκτάκ-

σιν καί τών είς ταύτας ύπαγομέ- 
;τημάτων, ήτοι Σπουδαστηρίων, 
»ν, Συλλογών, ώς καί εις Έργα- 
εδρας, ώς άκολούθως:

Έπι- Βοη- Πα-
μελ- θοί ρασ.

8. ’Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας καί
Ρυθμολογίας 3
9. ’Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων 3
10. ’Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων 3
11. ’Ασυρμάτου καί Επικοινωνίας
Μεγάλων ’Αποστάσεων 2
12. Βιομηχανικής Όργανώσεως 2

Έδραι Έπι-
μελ.

τους έδρας προς έςυπηρ
νων πάσης φύσεως Π:
* Ϊ*Λ««/αστηρίων, Έργο στ
στήρια μή ύπαγόμενα ;

Έδεαι

1. ’Αγροτικής ’Αρχιτεκτονικής καί

13. Βιομηχανικών Δομικών Κατα
σκευών.
14. Γενικής Αστρονομίας καί Γεώ- _ 
δαιτικοαστρονομικών Προσδιορισμών
15. Γεν. Ιστορίας τής Τέχνης
16. Γενικής Πειραματ. Χημείας
17. Γεωδαισίας
1S. Δομικής Μηχανικής
19. Δομικής Μηχανικής καί Στοι
χείων Τεχνικών "Εργων
20. Εγκαταστάσεων καί ’Αρχιτε
κτονικού Περιβάλλοντος
21. Ειδικής ’ Ηλεκτροτεχνίας Α’ "
22. Ειδικής Μηχανολογίας (διά την. 
Σχολ.ήν Χημικών Μηχανικών). ■-
23. Ειδικής Μηχανολογίας (διά τήν 
Σχολ. Πολιτικών Μηχανικών)
24. Ειδικής Χημικής Τεχνολογίας
25. Έκμεταλλεύσεως Μεταλλείων.
26. Επιχειρησιακής Έρεύνης 
27,. Έφηρμοσμένων Μαθηματικών
28. Ζωγραφικής : _
29. Ήλ.εκτρικών Μηχανών (’Ηλε
κτρικών Μηχανών, ήλεκτρικής κινή- 
σεως καί ελ.ξεως)
30. ’Ηλεκτρονικής
31. Θεμελ.ιώσεων καί Γεφυρών θο- 
λ.ωτών καί Ξυλ.ίνων
32. Θερμοκινητηρων καί λεβήτων
33. Θεωρητικής καί Γενικής ’Ηλε
κτροτεχνίας I
34. Θεωρητικής καί Γενικής ’Η
λεκτροτεχνίας 11
35. Θεωρητικής καί Ειδικής ’Η
λεκτροτεχνίας (διά τήν Σχολήν Πολ. 
Μηχανικών)
36. Θεωρητικής καί Έφηρμοσμένης 
Οικονομικής
37. Θεωρητικής καί Έφηρμοσμένης 
Υδραυλικής
38. Θεωρητικής Μηχανολογίας
39. Θεωρίας τού Πλ.οίου
40. Ιστορίας τής ’Αρχιτεκτονικής
41. Κατασκευής Στοιχείων Μηχανών
42. Κοιτχσματολογίας καί Έφηρμο
σμένης Γεωλ.ογίας
43. Κτιριολ.ογίας καί ’Αρχιτεκτο
νικών Συνθέσεων Α'
44. Λιμενικών Έργων
45. Μελέτης καί Κατασκευής 
τού Πλ.οίου
46. Μεταλλευτικής

Έδοαι

2
1

'4
5
2

2

2
1.

* 9 
13 
9

3
5

Βοη
θοί

3
4
6

13
6
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vr>.jiV 
. > *
- - 1-

Γ
2"

Πα-
ρασ."

:·ϊ?/

Τ.ΐι' '"V»
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8
7

1

.-.η..· ·/.
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Vt'i

3 1 ί

4 ρ 
3 
2 
2
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7 ;; 2':

ι-
2
2.

4

12

12
6

10

5

2
6

3
2

3·

1

4 —

9
7 
3
8 
8

1
1
1

2

1

,· ε ίων ’ Λ ρχιτεκτο νικήςΣτο
2. Άναλ.υτικής Χημείας
3. Άνοργάνου Χημ. Τεχνολ.ογίας
4. Άνωτέρων Μαθηματικών Α'.
5. Άνωτέρων Μαθηματικών Β'
6. Άνωτέρων Μαθηματικών Γ'
7. Αρχιτεκτονικής Έσωτ. Χώρων

1
4
3
6
6
3Ο
Ο

2
12

4
14
14

5
11

6
3

13 -
1 —

3 —
3 2

Έπι- Βοη Παρ 
μελ.. ηθ. σκ.

47. Μεταλλογνωσίας
48. Μεταλλουργίας
49. Μηχανικής Α'
50. Μηχανικής Β'
51. Μηχανικής τών Ρευστών καί Ύδρο-

3 6 3
2 4 2
5 12 1
3 7 1



39 —

__ δυναμικών Μηχανών 2 12 2
52. Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως 2 10 1
53. Ναυτικής Μηχανολογίας 1 3 —
54. 'Οδοποιίας 1 4 —
55. Οικοδομικής 5 12 1
56. ’Οργανικής Χημείας 2 6 2
5 /. ’Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας 3 3 2
58. ’Ορυκτολογίας - Πετρογραφίας - Γε-
ω/.ογίας 4 8 1
59. Παραγωγής, Μεταφοράς καί Διανο-

1μής ’ Ηλεκτρικής Ενεργείας 2 3
60. Παραστατικής καί Προβολικής Γεω-
μετ;ιίας 12 26 2
61. Πλαστικής 4 14 2
62. Πολεοδομίας 4 14 2
63. Πυρηνικής Τεχνολογίας 2 5 —
64. Σιδηροδρομικής 1 0Χι —
65. Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος 6 7 4
66.. Στατικής 9 12 1
67. Στατικής καί Σιδηρών Γεφυρών 7 12 1
68. Τεχνικής Χημικών Δράσεων 3 3 2
Οί·. Τεχνικών 'Υλικών 2 2 1
70. Τεχνολογίας καυσίμων καί Αιπάντ. 13 1
71. Τοπογραφίας 2 8 5
72. 'Υδραυλικών “Έργων II 15 1

_ 73...Υδρολογίας καί 'Υδραυλικών “Έρ
γων I -361
74. Υψηλών Τάσεων καί Ηλεκτρικών
Μετρήσεων “ 2 10 3
75. Φιλοσοφίας- 1 2 —

76. Φυσικής Α' 3 5 2
77. Φυσικής Β' 3 5 2
78. Φυσικής Χημείας καί Έφηρμοσμένης
’ Ηλεκτροχημείας 3 8 3
79. Φωτογραμμετρίας 14 1

• ’Εργαστήρια (μή
ύπαγόαενα εις - ' ";:· —

• -■■-· Έδρας): - ’■* ·ν ‘ ίΤ
1. ’Αντοχής Υλικών 3 7 4
2. Φωτογραφικόν 1 1 6
3. Μηχανουργικόν καί Μηχανολογικόν · “■·''·■■· ' '
Έργοστάσιον ' · ' ·-· - 3 10 3
ΆρΟρ. 2. Οί κατά την δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ύπη- 

ρετοϋντες εις θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού 
παραμένουν αυτοδικαίως εις τάς άς κατέχουν αντιστοίχους 
κατ’ ειδικότητα θέσεις, διεπόμενοι υπό τών κειμένων περί 
αυτών διατάξεων. ' -

Εις τον επί τής Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
'Υπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ 
παρόντος Β. Δ/τος. '
47. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 81 : 

τής 27/27 Ίουλ. 1973 (ΦΕΚ .V 159)
Περί παρατάσεως τής ισχύος τής παρ. 1 τοϋ άρθρ. 11 τοϋ 

Α,Ν. 553/1968 «περί τοϋ Βοηθητικοϋ Διδακτικού Προ
σωπικού τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»..’ 
Άρθρ. 1. Ή Ισχύς τής παρ. 1 τοϋ άρθρ. 11 τόϋ Ά.Ν. 

553/196S, παρατείνεται έπί μίαν είσέτι πενταετίαν άπό 
τής λήξεως αυτής, ήτοι μέχρι τής 20ής Σεπτ. 1978.

Άρθρ. 2. Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημο- 
σιεύσεως αύτοϋ εις την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
48. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 236 

τής 13/14 Νοεμ. 1973 (ΦΕΚ .V 305)

Περί άρχαιρεσιών εις Φο τιτικούς καί Σπουδαστικούς 
Συ/λόγους. . "" *

Άρθρ. 1. 1. Έξαιρετικώς διά τό ’Ακαδημαϊκόν Έτος 
1973—1974 αί προβλεπόμεναι ύπό τών οικείων καταστατι
κών άρχαιρεσίαι εις τούς Συλλόγους Φοιτητών καί Σπου
δαστών άπάντων τών ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τής Χώ
ρας διεξαχθήσονται μετά την 15ην Φεβο. 1974. Ή θητεία

τών ούτως έκλεγησομένων Διοικητικών Συμβουλίων ορί
ζεται έτησία, έφαρμοζομένων κατά τά λοιπά, "τών διατά
ξεων τών οικείων καταστατικών.

2. Αί έν τή προηγουμένη παραγράφω άρχαιρεσίαι θά 
διεξαχθοϋν ύπό προσωρινών Διοικουσών ’Επιτροπών, συγ- 
κροτηθήσομένων κατά τά έν άρθρο» 2 τοϋ παρόντος οριζό
μενα, παρουσία :

α) ’Αντιπροσώπου τής Δικαστικής ’Αρχής, όριζομένου 
ύπό τοϋ Προέδρου Πρωτοδικών τής έδρας έκαστου Συλλό
γου, αιτήσει τοϋ κατά περίπτωσιν εποπτεύοντας ’Εκπαι
δευτικού Ιδρύματος, 15 ημέρας προ τής διενεργείας τού
των.

β) Εκπροσώπου τοϋ άσκοΰντος την έποπτείαν επί τών 
Φοιτητικών καί Σπουδαστικών Συλλόγων οργάνου τών 
’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων.

ΆρΟρ. 2.-1. Άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος 
κηρύσσεται λήξασα ή θητεία τών ύφισταμένων Διοικητικών 
Συμβουλίων τών έν παρ. 1 τοϋ άρθρ. 1 Συλλόγων.

2. Ή Διοίκησις έκάστου τούτων άνατίθεται εις 7μελή 
προσωρινήν Διοικούσαν ’Επιτροπήν οριζομένην ύπό τής 
Διοικήσεως τοϋ οικείου ’Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος καί 
άποτελουμένην εκ τοϋ πρωτεύσαντος έκάστου έτους σπου
δών καί τών κατά σειράν λαβόντων την μείζονα βαθμολογίαν 
άνεξαρτήτως έτους σπουδών. Έπί πλειόνων ίσοβαθμούν- 
των διενεργεϊται κλήρωσις. Έν αδυναμία συμμετοχής τινός 
τών άνωτέρω καλείται άντ’ αύτοϋ ό κατά βαθμόν επόμενος 
τούτου, διενεργουμένης, έν ισοβαθμία πλειόνων, κληρώ- 
σεως μεταξύ αύτών.

ΆρΟρ. 3.-1. Αί προσωρινά! Διοικοϋσαι Έπιτροπαί οφεί
λουν νά συντάξουν τούς εκλογικούς καταλόγους καί προβοϋν 
εις προετοιμασίαν τών άρχαιρεσιών, συγκαλοϋσαι πρός 
τοΰτο Γενικάς Συνελεύσεις τών μελών τών Συλλόγων εντός 
τοϋ ύπό τοϋ άρθρ. 1 τοϋ παρόντος όριζομένου χρόνου.

2. Λύται θέλουσιν άποτελέσει μετά τοϋ έν τή παρ. 2 
τοϋ άρθρ. 1 τοϋ παρόντος αντιπροσώπου τής Δικαστικής 
’Αρχής την Εφορευτικήν έπί τούτων Επιτροπήν.

ΆρΟρ. 4. Ή έν γένει έποπτεία έφαρμογής τών διατά
ξεων τοϋ παρόντος άνατίθεται εις τάς Διοικήσεις τών καθ’ 
έκαστα ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
' Άρθρ. 5. Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημο- 
σιεύσεως αύτοϋ διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

49.3. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άειθ. 62 
τής 23/26 Σεπτ- 1974 (ΦΕΚ Λ' 264)

Περί τών Πανεπιστημιακών ’Αρχών.
Άρθρ. 1.-1. Αί περί Πανεπιστημιακών ’Αρχών ίσχύ- 

ουσαι διατάξεις τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών εφαρμόζονται 
άναλόγως καί έπί τοϋ Πανεπιστημίου Πατρών.

2. Ή θητεία τής Επιτροπής Διοικήσεως καί Οικονο
μικής Διαχειρίσεως τοϋ Πανεπιστημίου Πατρών λήγει 
αυτοδικαίως άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος, εξακο
λουθεί δέ νά άσκή τά καθήκοντά της μέχρι τοϋ διορισμού 
τών νέων ’Αρχών. .'.■■■

3. Μέχρι τής συγκροτήσεως τοϋ Οικονομικού Συμβου
λίου εις τό Πανεπιστήμιου Πατρών, έοαραόζεται τό άρθο.
17 παρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 745/1970. - ‘ · * ■ . '

4. Έξαιρετικώς καί μέχρι τής ίδρύσεως καί λειτουργίας 
άνά μιας είσέτι Σχολής, εις τά Πανεπιστήμια Πατρών καί 
Ίωαννίνων έκλέγονται καί διορίζονται είς ταϋτα Συγκλη
τικοί άνήκοντες εις Σχολάς έξ ών προέρχονται ό Πρύτανις 
καί ό Άντιπρύτανις.

Άρθρ. 2.-1. Διά τό ’Ακαδημαϊκόν έτος 1974-1975 
έκλέγονται είς τά ’Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έκ 
τών διατελεσάντων έπί δύο διδακτικά έτη τακτικών Καθη
γητών, εις υποψήφιος διά τό άξίωμα τοϋ Πρύτανεως'καί 
εις διά τό άξίωμα τοϋ Άντιπρυτάνεως, οίτινες καί διορί
ζονται δι’ άποφάσεως τοϋ έπί τή; Εθνικής Παιδείας 
Υπουργού, κατά την ίσχύουσαν νομοθεσίαν περί διορισμός 
Άντιπρυτάνεως.



2. *Η θητεία τών Πανεπιστημιακών -’Αρχών διά τό 
’Ακαδημαϊκήν έτος 1974—1975 ορίζεται ένιαυσία.- 

Άρθρ. 3. Ή λήξασα τήν 31ην Αύγ. 1974 θητεία των 
Συγκλητικών, Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων παρα- 
τείνεται άναδοομικώς άπδ της λή.Εεώς της μέχρι της 3ης 
Σείττ. 1974. ‘

Άρθρ. 4. 'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται από της δη- 
μοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος της Κυβερνήσεως.

50 ■ ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 499
τής 22/23 Ίουλ. 1974 (ΦΕΚ Α' 209).

Περί έπεκτάσεως τών διατάξεων τών παρ. 3, 4, 5 καί 6 
τοϋ άρθρ. 71 τοϋ Νόμ. 5343/1932 «περί όργανισμοΰ 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί έπί τών συνταξιοδο- 
τουμένων έντεταλμένων υφηγητών καί έπί τών οικογε
νειών αύτών.' _ - ·· -- ·ν .*
Άρθρ. 1. Αί διατάζεις τών παρ. 3, 4, 5 καί 6 τοϋ άρθρ. 

71 τοϋ Νόμ. 5343/1932 ώς αύται τροποποιηΟεϊσαι ισχύουν 
(κατωτ. σελ. 103) εφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τών 
συνταζιοδοτουμένων εντεταλμένοι υφηγητών τών άνωτά
των έκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καί έπί τών οικογενειών 
αυτών της διατάξεως τοϋ άρθρ. 8 τοϋ Νόμ. 105/43 «περί 
τοϋ' τρόπου εισαγωγής τών φοιτητών τών Πανεπιστημίων 
’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί άλλων τινών διατάξεων» 
(τόμ. 31Α σελ. 559) έφαρμοζομένης άναλόγως καί έπί 
τοϋ προκειμένου.
51. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 741 τής 
4/9 Νοεμ. 1974 (ΦΕΚ Α' 327)
Περί .κ ταργήσεως, ίδρύσεως καί ανακατανομής θέσεων 

Βοηθη τικοϋ διδακτικού προσωπικού παρά τή Νομική 
- Σχολή, τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών. ■ . -λ

,.ν Εχοντες υπ οψει:
;·. 1) Τάς διατάξεις τών άρθρ. 3 (παρ. 3 καί 4) τοϋ Ν.Δ. 
3974/59 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί 
τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ίσχυουσών δια
τάξεων», β) 1 (παρ. 2) τοϋ Α.Ν. 553/68 «περί τοϋ βοη
θητικού διδακτικού προσωπικού τών Άνωτάτων ’Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων », γ) 7 καί 9 τοϋ Ν.Δ. 175/1973 
«περί 'Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουργείων» ώς 
έτροποποιήθη καί συνεπληρύθη διά τοϋ Ν.Δ. 267/74 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής περί 'Υπουργικού 
Συμβουλίου καί Υπουργείων νομοθεσίας».

2) Τήν ύπ’ άριθ. 17546/1974 άπόφασιν τοϋ Πρωθυ
πουργού «περί καθορισμού άρμοδιοτητων τοϋ 'Υπουργού 
καί τών 'Υφυπουργών παρά τώ Πρωθυπουργώ» (ΦΕΚ 915 
τεύχος Β'.).

3) Τήν γναύμην τής Νομικής Σχολής (συνεδρία 7.11.73) 
καί της Συγκλήτου (συνεδρία 4.12.1973) τοϋ Πανεπιστη
μίου Αθηνών, καί

4) Τήν ύπ’ άριθ. 413/1974 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβου
λίου τής ’Επικράτειας, προτάσει τών Ήμετέρων Υπουργών 
παρά τώ Πρωθυπουργώ, Οικονομικών καί ’Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων, άποφασίζομεν:

Άρθρ. 1. 1) Καταργεϊται άνά μία (1) Οέσις Βοηθού 
παρά ταΐς κάτωθι τακτικαΐς εδραις τής Νομικής Σχολής τοϋ 
Πανεπιστημίου Αθηνών:

Λ' ’Αστικού Δικαίου.
Β' Αστικού Δικαίου.
Γ' Αστικού Δικαίου.
’Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.
’Εκκλησιαστικού Δικαίου.
ΙΥ Διοικητικού Δικαίου.
2) Συνιστάται παρά ταΐς αύταΐς ώς άνω εδραις άνά μία 

θέεις Έπιμελητοΰ.
Άρθρ. 2. Αί παρά τή Νομική Σχολή τοϋ Πανεπιστή

μιου Αθηνών ύφιστάμεναι θέσεις βοηθητικού διδακτικού 
προσωπικού άνακατανέμονται ώς ακολούθως:

- Θέσεις ’Επιμελητών 35 
Θέσεις Βοηθών - 163

Σύνολο ν 198
α) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού Τα

κτικών Εδρών:
Έπιμ. Βοηθ.

1) Α' Αστικού Δικαίου 1 5
2) Β' Αστικού Δικαίου 1 5
3) Γ' Αστικού Δικαίου 1 5
4) Δ' Αστικού Δικαίου 1 5
5) Ε' ’Αστικού Δικαίου 1 5
6) Α' ’Εμπορικού Δικαίου 1 5
7) Β' ’Εμπορικού Δικαίου · 1 5
8) Α' Ποινικού Δικαίου 1 ,;5
9) Β' Ποινικού Δικαίου 1 ,5
10) Πολιτικής Δικονομίας
11) Ιστορίας τοϋ Ελληνικού καί τοϋ Ρω-

1 -,.5
Λϋ

μαϊκοϋ Δικαίου 1 .5
12) ’Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου 1 . 5
13) Εκκλησιαστικού Δικαίου 1 .5

, 14) ’Εγκληματολογίας καί Σωφρονιστικής
{ 15) Εισαγωγής εις τήν ’Επιστήμην τοϋ Δι-

1

καίου καί τής- Φιλοσοφίας τοϋ Δικαίου---------— 1 .5
16) ’Εργατικού Δικαίου 1 Λ-5
17) Συνταγματικού Δικαίου 1 .!?
18) Α' Διοικητικού Δικαίου 1 5
19) Β' Διοικητικού Δικαίου 1 5
20) Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 1 Λ 5
21) Γενικής Κοινωνιολογίας 1 :5
22) Α' Πολιτικής Οικονομίας 1 . 5

; 23) Β' Πολιτικής Οικονομίας 1 ,; 5
>; 24) Γ' Πολιτικής Οικονομίας 1 . 5

25) Δ' Πολιτικής Οικονομίας 1 5
26) Στατιστικής
27) Δημοσίας Οικονομίας καί Δημοσιονο-

1 5

μικής Νομοθεσίας
28) Πολιτικής ’Επιστήμης καί Πολιτικών

1 5

Θεωριών 1 5
29) Μαθηματικών Οικονομικής Άναλύσεως 
β) Θέσεις Βοηθητικού Διδακτικού ΓΙροσω-

1 5

πικοΰ Σπουδαστηείων:
1) Νομικόν 1 3'
2) Πολιτικών ’Επιστημών 1 3
3) Οικονομικών ’Επιστημών 1 4
4) Ποινικών ’Επιστημών 1 3

- 5) 'Ιστορίας τοϋ Δικαίου 1 2
6) ’Εμπορικού καί Ναυτικού Δικαίου 1 3
Εις τον έπί τής ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 

'Υπουργόν, άνατίθεμεν τήν δημοσίευση/ καί έκτέλεσιν τοϋ 
παρόντος Π. Δ/τος.

32. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 750 τής 6/12 
Νοεμ. 1974 (ΦΕΚ Α’ 329).
Περί καταργήσεως καί συστάσεως θέσεων βοηθητικού διδα

κτικού προσωπικού παρά τώ Ε.Μ. Πολυτεχνείο). 
"Εχοντες ύπ’ οψει: 1) Τάς διατάξεις: α) τού άρθρ. 31 

(παρ. 3 καί 4) τοϋ Ν.Δ. 3974/1959 «περί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως τών περί τών Ανώτατο/ν ’Εκπαιδευ
τικών 'Ιδρυμάτων ίσχυουσών διατάξεθ)ν», β) τοϋ άρθρ. 1 
παρ. 2 τού Α.Ν. 553/190S «περί τοϋ βοηθητικού διδα
κτικού ποοσωπικοϋ τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδ
ρυμάτων», γ) τών άρθρ. 7 καί 9 τοϋ Α.Ν. 1/5/19/3 «περί 
'Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουργείων», ώς ετροπο- 
ποιήθη καί συνεπληρώθη διά τοϋ Ν.Δ. 267/1974 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής περί Ίπουργικοϋ 
Συμβουλίου καί 'Υπουργείων νομοθεσίας» 2) τήν ύπ’ 
άριθ. 14984/74 άπόφασιν τοϋ Προ)θυπουργοϋ «περί καθο
ρισμού αρμοδιοτήτων τοϋ 'Υπουργού καί τών 1 φυπουργών
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παρά τώ Πρωθυπουργοί (ΦΕΚ 763 τ. Β') 3) την γνώμην 
τής Συγκλήτου (συνβδρίαι 18.1.1974 και 1.2.1974t) τοϋ 
Ε. Μ. Πολυτεχνείου καί 4) την ύπ’άριθ. 411/1974 γνωμο- 
δότησιν τοϋ Συμβουλίου της Επικράτειας, προτάσει των 
Ήμετερων Υπουργών παρά τώ Πρωθυπουργοί, Οικονο
μικών καί Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, άποφα- 
σίζομεν:

Άρθρ. 1. Έπί τών διά τοϋ Β.Α. 331/1973 κατανεμη- 
θεισών θέσεων βοηθητικοϋ διδακτικοϋ προσωπικοϋ εις τό 
Ε. Μ. Πολυτεχνείου αί κάτωθι κεναί τοιαϋται καταργοϋνται. 

Μία θέσις Βοηθού τής τακτικής έδρας Μεταλλουργίας. 
Μία θέσις Έπιμελητοϋ τής εκτάκτου έδρας 'Υδραυλικών 

"Εργων Π.
2 θέσεις Βοηθών τής τακτικής έδρας Μηχανών Εσωτε

ρικής Καύσεα>ς.
Μία θέσις Παρασκευαστοϋ τής τακτικής έδρας Γενικής 

’Αστρονομίας καί Γεωδαιτικοαστρονομικών Προσδιορι
σμών, καί

Μία θέσις Παρασκευαστοϋ τής τακτικής έδρας ’Αναλυ
τικής Χημείας.

Άρθρ. 2. Συνιστώνται παρά τώ Ε. Μ. Πολυτεχνείο) 
αί κάτωθι θέσεις βοηθητικού διδακτικοϋ προσωπικού.

Μία θέσις Έπιμελητοϋ παρά τή τακτική έδρα Μεταλλουρ
γίας. _ · ,;· ........ ; '

Μία θέσις Βοηθοϋ παρά τή έκτακτο) έδρα 'Υδραυλικών 
Έργων II.

2 θέσεις Παρασκευαστών παρά τή τακτική έδρα Μηχανών 
Εσωτερικής Καύσεως.

Μία θέσις Βοηθοϋ παρά τή τακική έδρα Γενικής ’Αστρο
νομίας καί Γεωδαιτικοαστρυνιμικών Προσδιορισμών, καί

Μία θέσις Βοηθοϋ παρά τή τακτική έδρα ’Αναλυτικής 
Χημείας. · ■·

Εις τον έπί τής ’Εθνικής Παιδείας καί. Θρησκευμάτων 
'Υπουργόν, άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ 
παρόντος Π. Δ/τοςύ ,·’ 'Γ; " '

52 =·· - ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 118"· ' •-s' ·' ■
τής 18/20 Αύγί 1975 (ΦΕΚ Ά 172) ίν. ;

Περί ρυθμίσεως θεμάτων άψορώντο)ν εις το διδακτικόν προ- 
σο)πικον τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων 
(Α.Ε.Ι.) καί εις την οργάνωσιν τής νομικής υπηρεσίας, 
τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί άλ- 
λων τινών συναφών διατάξεων.
ΆρΟρ. 1. 1. Αί διατάξεις περί άναθέσεως εντολής εις 

Καθηγητάς προς διδασκαλίαν μαθημάτων διά τά όποια δεν 
υπάρχει αντίστοιχος έδρα εις την οΐκείαν Σχολήν, δύνανται νά 
έφαρμόζωνται έπί τών 'Υφηγητών τοϋ αΰτοϋ Α.Ε.Ι., ώς 
και τών κεκτημένων διδακτορικόν δίπλωμα έπιμελητών 
τούτου.

2. Αί διατάξεις περί άναθέσεως έντολής είς Ύφηγητάς 
προς διδασκαλίαν μαθήματος τίνος κενής ή πεπληρωμένης 
τδρας δύνανται νά έφαρμόζωνται καί έπί τών κεκτημένων 
διδακτορικόν δίπλωμα έπιμελητών τοϋ αΰτοϋ Α.Ε.Ι.

3. Αί διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων τυγχάνουν 
εφαρμογής έφ’ εσού δεν υπάρχει έντεταλμένος 'Υφηγητής 
τοϋ αύτοϋ μαθήματος, ή έφ’ όσον ό υπάρχων κατά τήν κρί- 
τιν τής Σχολής, δέν δύναται νά καλύψη τάς διδακτικάς άνάγ- 
κας τοϋ μαθήματος. Έν ή περιπτώσει ή έδρα είναι πεπλη- 
ρο)μένη είς τον Έντεταλμένον 'Υφηγητήν ή τόν κατά τάς 
διατάξεις τοϋ προηγουμένου έδαφίου ’Επιμελητήν ανατίθεται 
η διδασκαλία τμήματος τής διδακτέας ύλης, ή διεξαγωγή έρ- 
γαστηριακών έρευνητικών, ώς καί αποφάσεων.

4. Μή υπαρχόντων 'Υφηγητών ή ’Επιμελητών τοϋ αύτοϋ
Α.Ε.Ι. πρός έφαρμσγήν τών παρ. 1 καί 2 τοϋ παρόντος άρ
θρου δύνανται νά ανατίθενται έντολαί διδασκαλίας καί είς 
Υφηγητάς ή Έπιμελητάς ετέρων Α.Ε.Ι. τηοουμένων τών 
αυτών προϋποθέσεων. '

5. ’Επιτρέπεται όπως είς έδρας Α.Ε.Ι. είς άς ό αριθμός 
πων εντεταλμένων Ύοηγητών είναι μικρότερος τών δύο άνα-,

τίθεται ή διδασκαλία μαθημάτων είς ειδικούς έπιστήμονας 
ημεδαπούς ή αλλοδαπούς κατόχους διδακτορικού διπλώματος 
ημεδαπών Α.Ε.Ι. ή όμοειδών τοιούτων τής αλλοδαπής. 
Θύτοι, ό αριθμός τών όποιων δέν δύναται νά ύπερβή όμοϋ 
μετά των εντεταλμένων Υφηγητών, τούς δύο άνά έδραν, 
προσλαμβάνονται έπί σχέσει έργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου, 
καί έπί άποδοχαΐς ’Εντεταλμένων Υφηγητών δΓ άποφάσεως 
τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί 
Οικονομικών, μετά πρότασιν τής οικείας Σχολής έπί θητεία, 
μέχρι δύο ετών, ή τις δύναται νά άνανε οϋται κατά τόν αύτόν 
τρόπον.

6. Βοηθοί κεκτημένο·. διδακτορικόν δίπλωμα δύνανται, 
άποφάσει τών οικείων Σχολών ν/ όνομάζωνται Έπιμεληταί 
έπί βαθμώ καί μισθώ ον κατέχουν ανεξαρτήτους τής ύπάρξεως 
ή μή οργανικών θέσεων έφαρμοζομένων ώς προς τούτους 
τοίν παρ. 1 έως 3 τοϋ παρόντος άρθρου.

7. ΛΓ άποφάσεων τών 'Υπουργών ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων καί Οικονομικών καθορίζονται τά τής προσ
θέτου άμοιβής τών 'Υφηγητών, τών ειδικών έπιστημόνων κάί 
τών ’Επιμελητών τών κεκτημένων διδακτορικόν δίπλωμα, 
είς ούς ανατίθεται ή έντολή πρός διδασκαλίαν μαθημάτων είς 
Α.Ε. ευρισκόμενα έντός τών ’Αθηνών, τοϋ Πειραιώς καί τής 
Θεσσαλονίκης.

«8. Έπί έκκρεμουσών υποψηφιοτήτων' Υφηγητών . κάτά 
τήν περίοδον 20.4.1967 μέχρι σήμερον λαβόντων άπύλυτον ή 
σχετικήν πλειοψηφίαν τών παρόντων καί μή διορισθέντων ώς 
μή έκλεγέντων, έφαρμόζονται αί σχετικά·, διατάξεις τοϋ άρθρ. 
93 παρ. 2 έν συνδυασμώ πρός τό άρθρ. 63 παρ. 2 τοϋ Νόμ. 
5343/1932 κατόπιν αίτήσεως τών ένδιαφερομένων έντός 
προθεσμίας ενός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος 
πρός τόν 'Υπουργόν Έθν. Παιδείας προτάσει τοϋ όποιου 
έκδίδεται τό περί διορισμού ώς 'Υφηγητών Δ/γ/α».

('Η παρ. 8 προστέθηκε μέ τό άρθρο μόνο Νόμου 189/1975)
Άρθρ. 2. Πτυχιοϋχοι ημεδαπών ή άνεγ>α>ρtσμένων ώς ό-' 

μοταγών άλλοδαπών Πανεπιστημίων ή Άνωτάτων έν γένει 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ύπηρετοϋντες είς θέσιν .Έπι
μελητοϋ Βοηθοϋ ή Παρασκευαστοϋ παρ’ Άνωτάτω Εκπαι
δευτικό) Ίδρύματι τής ήμεδαπής, δύνανται νά άναγορεύωνται 
διδάκτορες τής Σχολής είς ήν υπηρετούν, τηρούμενης τής 
ίσχυούσης εκάστοτε διαδικασίας Υποβολής καί έγκρίσεως 
διδακτορικών διατριβών.

Άρθρ. 3. Ή θητεία έπιμελητών καί βοηθών μή κεκτημέ
νων τά κατ’ άρθρ. 4 παρ. 2 Α.Ν. 553/1968 «περί τοϋ βοηθη
τικού διδακτικού προσωπικού τών Α.Ε.Ι.» (άνωτ. σελ. 
58,01) άπαιτούμενα διά τήν άνανέωσιν ταύτης προσόντα δύ- 
ναται νά παραταθή μέχρι τής 7.12.1978. Έάν μέχρι τής ή-: 
μερομηνίας ταύτης ούτοι δέν ανακτήσουν τά προσόντα άπο- 
λύονται αυτοδικαίως.

ΆρΟρ. 4. 1. 'Η θητεία Έπιμελητών, οίτινες κατέλαβον 
οργανικήν θέσιν βάσει τοϋ άρθρ. 5 τοϋ Ν.Δ. 333/1969 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπηλρώσεως τοϋ Α.Ν. .553/1968 
κλπ» ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άρθρ. 3 Ν.Δ. 782/1970 καί 
δέν άπέκτησαν τό διά τήν άνανέωσιν τής θητείας των άπαι- 
τούμεμον διδακτορικόν δίπλωμα δύναται νά παραταθή .μέχρι 
τής 7.12.1977. Έάν ούτοι δέν άναγορευθοϋν διδάκτορες μέχρι 
τής ώς άνω ήμερομηνίας, άπολύονται αυτοδικαίως. Αί διατά-, 
ξεις τής παρούσης παραγράφου έφαρμόζονται καί έπί τών 
Έπιμελητών ών ή θητεία έληξε μετά τήν 7.12.1974.

2. Διά τήν άνανέωσιν τής θητείας τών προσληφθέντών ώς 
καί τών έφ’ εξής προσλαμβανόμενων, δυνάμει τών άρθρ. 5 
καί 7 τοϋ Ν.Δ. 333/1969 ώς τό άρθρ. 5 έτροποποιήθη Υπό. 
τοϋ Ν.Δ. 782/1970 ώρομισθίων καί άμισθων Έπιμελητών 
καί Βοηθών, δέν άπαιτοϋνται τά υπό τής παρ. 2 τοϋ άρθρr 4 
τοϋ Α.Ν. 553/1968 προβλεπόμενα προσόντα.

3. Ή θητεία ’Επιμελητών καί Βοηθών, ήτις κατά τάς 
ίσχυούσας' διατάξεις λήγει μετά τήν συμπλήρωσιν δεκαπεν
ταετίας, παρατείνεται έπί 2ετίαν άπό τής λήξεώς της. > !



53. ν.-ι·νν. .τ ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 150- -_κ -
; > τής 27/29 Αύγ. 1975 (ΦΕΚ Α' 181);

Περί έπεκτάσεως των διατάξεων των παρ. 3, 4 καί 5 του V 
άρθρ. 71 τοΰ Νόμου 5343/1932 «περί όργανισμοΰ τοΰ : 
Π ανεπιστημίου ’Αθηνών» καί επί ετέρων άνωτάτων έκ- 
παιδευτικών ιδρυμάτων.

γ"Αρθρ. 1. Αί διατάξεις των παρ. 3, 4 καί 5 τοΰ άρθρ. 71 
ίου Νόμ. 5343/1932 «περί οργανισμού τοΰ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών» (κατωτ. σελ. 87) ώς αΰται τροποποιηθεϊσαι ισχύ
ουν, εφαρμόζονται άναλόγως καί επί των τακτικών καθηγη
τών καί τοΰ Γενικού Γραμματέως της Άνωτάτης Σχολής 
τών Καλών Τεχνών καί των Πανεπιστημίων Πατρών, Ίω- 
αννίνων, Θράκης καί Κρήτης.
,’Άρθρ. 2. Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπο της δήμο- ’ 

σιεύσεως αύτοϋ διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεώς. ; ,ΐ

54. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ* άριθ. 798
τής G/22 Νοεμ. 1975 (ΦΕΚ Α' 262) ·

Περί κάταργήσεως καί συστάσεο,ις θέσεων βοηθητικού δι- ·, 
δακτίκοΰ προσωπικού παρά τώ Ε.Μ. Πολυτεχνείω. 
"Αρθρον μόνον. 1. Έκ τών διά τοΰ Β.Δ. 331/1973 (ΦΕΚ 

97 Α') άνακατανεμηθεισών θέσεων Βοηθητικού διδακτικού· 
προσωπικού τοΰ Ε.Μ. Πολυτεχνείου μία κενή θέσις Έπιμε- , 
λητοϋ τής εκτάκτου έδρας Φυσικής Β' καί μία κενή Θέσις 
ΒοηΘοϋ τής εκτάκτου έδρας Τεχνολογίας Καυσίμων καί Λι- 
πάντικών καταργοϋνται.-'·; · - ·■ Τ ··/ ·-/ ?

2. Συνισταται εις τάς εκτάκτους έδρας : α)'Τεχνολογίας 
Καυσίμων καί Λιπαντικών καί β) Φυσικής Β' τοΰ Ε. Μ. 
Πολυτεχνείου μία θέσις Έπιμελητοϋ καί μία θέσις βοηθοΰ 
άντιστοίχως.

Εις τον επί τής ΈΘνικ'ς Παιδείας καί Θρησκευμάτων Υ
πουργόν, άνατίΟεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ πα-. 
ρόντος Διατάγματος. ’ " -*"* ' "

5δ; ' '."V. . ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 259 '?Γ'' ί’VI.
·:·;.;' 'τής. 4/7 Φεβρ. 1976 (ΦΕΚ Α’ 25) Τ " V.
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί Πανεπν- 
’ στημίων Θράκης καί Κρήτης κειμένων διατάξεων ώς καί 

τών άφορωσών εις τήν όργάνωσιν τών Τεχνικών 'Υπηρε
σιών τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί.τής Νομικής Ύπη- 

’ ρεσίας Α.Ε.Ι. · ~·· :···· · ; ·
"Αρθρ. 4. Έξαιρετικώς εις ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ι

δρύματα εις ά ύφίστανται καί λειτουργούν δύο Σχολαί, ε
κλέγονται καί διορίζονται εις ταύτα δύο Συγκλητικοί άνά είς 
έξ έκάστης Σχολής.

Ή ΐσ/ύς τοΰ παρόντος άοχεται άπύ τοΰ ακαδημαϊκού 
έτους 1975-1976.

5G. ΝΟΜΟΣ ύπ’ άειθ.447 '
τής 6/8 Όκτ.1970 (ΦΕΚ A’ 2GG)

Περί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων εις το Άνώτερον Δι
δακτικόν Προσωπικόν τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 
'Ιδρυμάτων.

'Ομότιμοι Καθηγηταί.
ΆρΟ.1. 1. Καθηγηταί Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ι

δρυμάτων, άποχωροϋντες τής υπηρεσίας λόγω συμπληεώ- 
σεως τοΰ κατά νόμον ορίου ήλικίας ή νόσου ή αναπηρίας, 
καθίστανται αυτοδικαίως ομότιμοι Καθηγηταί, οί μέν Τα
κτικοί μετά πενταετή, οί δέ λοιποί Καθηγηταί μετά δεκαετή 
καθηγητικήν διδασκαλίαν εις τά έν λόγω Ιδρύματα.

2. Ή διάταξις τής προηγούμενης παραγράφου εφαρμό
ζεται καί έπί τών μέχρι τοϋδε παραιτηθέντων ή άποχωρη- 
σάντων τής υπηρεσίας καί μή καταστάντων όμοτίμων Κα
θηγητών. εξαιρέσει τών άπολυθέντων δυνάμει άποφάσεως 
κοινού ή ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Καθήκοντα Μονίμων Επικουρικών Καθηγητών.
"ΑρΒ. 2. 1. Οί Μόνιμοι Επικουρικοί Καθηγηταί τών 

Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αναλαμβάνουν τήν

διδασκαλίαν καί τήν έζέτασιν μαθημάτων, ώς καί'τήν ευ
θύνην διενεργείας φροντιστηριακών,, εργαστηριακών, καί 
κλινικών άσκήσεων έκ τοΰ άνήκοντος είς τήν οίκείαν έδραν 
επιστημονικού κύκλου. Τά ώς άνω έργα δύναται νά άσκοΰν 
ούτοι καί έφ’ άπάσης τής διδακτέας όλης προς Τμήμα 
Φοιτητών ούχί μικρότεοον τοΰ 1/3 τών εγγεγραμμένων φοι
τητών είς τό οΐκεΐον έτος. Τά είδικώτερα καθήκοντα τοΰ 
Μονίμου ’Επικουρικού Καθηγητοΰ ορίζονται άπό κοινού 
μετά τοΰ καθηγητοΰ τής έδρας, έν περιπτώσει δέ διαφωνίας 
άποφασίζει ή Σχολή. Κατά τόν αυτόν τρόπον καθορίζονται 
καί αί καθ’ εβδομάδα υποχρεωτικά! ώραι διδασκαλίας τοΰ 
Μονίμου ’Επικουρικού Καθηγητοΰ, αί όποϊαι δεν δύνανται 
νά είναι όλιγώτεραι τών 5.

2. Οί Μόνιμοι Επικουρικοί Καθηγηταί δικαιούνται νά
χρησιμοποιούν τά σπουδαστήρια, τάς κλινικάς καί τά λοιπά 
έπιστημονικά μέσα τής έδρας, είς τήν όποιαν έχουν δι'όρισθή 
καί νά έχουν εις τήν διάθεσίν των καί τήν έποπτείαν των τό 
άνάλογον βοηθητικόν διδακτικόν προσωπικό, έκ τού ύπηρε- 
τοΰντος είς τήν οίκείαν έδραν. Είς τούς Μονίμους ’Επικουρι
κούς Καθηγητάς παρέχονται διά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόν
των των αί άναγκαΐαι πιστώσεις έκ τών είς τήν οίκείαν 
έδραν διατιθεμένων. : -Ά;.

3. Μή ύπάρχοντος, άπόντος ή κωλυόμενου τακτικού ή
έκτάκτου καθηγητοΰ τής έδρας, άναπληροϊ τούτον αύ’τοδι- 
καίως ό Μόνιμος ’Επικουρικός Καθηγητής. . ,Ί ,*£Γ

4. Οί Μόνιμοι Επικουρικοί Καθηγηταί τού Εθνικού. 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δύνανται δι’ άποφάσεως τής Συγ 
κλήτου νά ανήκουν εις Σχολήν διάφορον εκείνης, είς. τήν 
οποίαν ανήκει ό Τακτικός Καθηγητής τής οικείας έδρας..

Δικαιώματα καί πειθαρχική ευθύνη Μονίμων ’Επι
κουρικών Καθηγητών

Άρθρ. 3 1. Οί Μόνιμοι ’Επικουρικοί Καθηγηταί τελούν 
υπό τόν έλεγχον τής Σχολής. · : ρΆ

2. Οί Μόνιμοι ’Επικουρικοί Καθηγηταί μετέχουν' μετά 
ψήφου τών συνεδριάσεων τής Σχολής, πλήν τών περιπτώ
σεων έκλογής Καθηγητών ίεραρχικώς ανωτέρω των ή θε
μάτων καταστάσεως αυτών Οί Μόνιμοι Επικουρικοί Κα- 
θηγηταί έπονται τών έκτακτων έπί τριετεϊ θητεία Καθηγητών 
καί προηγούνται τών έκτακτων Καθηγητών τού άρθρ. 8 
παρ. 2 τού Ν. Δ. 4542/1966 «περί κυρώσεως καί συμπληρώ
σεως τών ΒΔ τών περί εισιτηρίων διαγωνισμών καί διενερ
γείας εξετάσεων Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου διά τήν 
έπιλογήν υποψηφίων διά τά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ
ματα καί άλλων τινών συναφών διατάξεων».

3. Οί Μόνιμοι Επικουρικοί Καθηγηταί αποχωρούν αυ
τοδικαίως τής υπηρεσίας κατά τήν λήξιν τού ακαδημαϊκού 
έτους, κατά τό όποιον συμπληρούν τό εξηκοστόν έβδομον έ
τος τής ήλικίας των-,

4. Αί διατάξεις τών άρθρ. 67,08, 70 (παρ. 1, 3, 4, 5) 
71 (παρ. 3-G) 72 (παρ. 1 καί 2)320 καί 327 τού Νόμ. 5343/ 
1932 «περί ’Οργανισμού τού Πανεπιστημίου Αθηνών», ώς 
αυται έτροποποιήθησαν καί συ ν ε πλη ρ ώ ΰη σαν μεταγενεστέρους 
έφαρμύζονται καί έπί τών Μονίμων ’Επικουρικών Κα
θηγητών.

57. ΝΟΜΟΣ ύπ’ άοιΟ. 587
τής 20/23 Μαΐου 1977 (ΦΕΚ .V 140)

Περί συμμετοχής τού βοηθητικού διδακτικού προσωπικού καί 
τών φοιτητών είς συνεδριάσεις τών Σχολών καί τών Συγκλή
των τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

"Αρθρ. 1.1. Είς τάς συνεδριάσεις τών Σχολών απάντων 
τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μετέχουν άνευ 
ψήφου έξ έκάστης Σχολής, εις εκπρόσωπος τού βοηθητικού 
διδακτικού προσωπικού ( έκ τών ’Επιμελητών Βοηθών) 
καί δύο έκπρόσωποι τών φοιτητών. ‘Οσάκις συζητεϊται θέμα 
ένδιαφέρον είδικώς τμήμα τής Σχολής διάφορον έκείνου, 
είς τό όποιον άνήκουν οί μετέχοντες έκπρόσωποι τής συνεδ- 
ριάσεως δύναται νά μετέχη καί εις έκπρόσωπος προερχό-
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•isvoς εκ του τμήματος τουτου οστις και αποχωρεί, μετά τήν 
άνάπτυξιν της είσηγήσεώς του.

Οί ανωτέρω έκπρόσωποι δέν μετέχουν εις συνεδριάεις 
£-·. θεμάτων άφορώντων εις εκλογήν διδακτικού προσωπικού 
ή οίονοήποτε άλλο θέμα σχετικόν προς αυτό.

Κατ' έξαϊρεσιν επί θεμάτων άφορώντων εις τό κατώτερον 
διδακτικόν προσωπικόν μετέχει άνευ ψήφον ό εκπρόσωπος 
τούτου.

2. Οϊ κατά τήν προηγουμένην παράγραφον εκπρόσωποι 
■ιζθ' ενός άναπληρωτοϋ των υποδεικνύονται άντιστοίχωςΰ πό 
των υφισταμένων συλλόγων τοϋ κατωτέρου διδακτικού 
προσωπικού καί άπό κοινού ύπό των υφισταμένων κατά 
σχολάς κλαδικών φοιτητικών συλλόγων λειτουργούντων 
ύπό μορφήν σωματείων.

Έφ’ όσον δέν υπάρχει τοιαύτη ύπόδειξις εκπροσώπων προς 
την Σχολήν αΰτη νομίμως συνεδριάζει άνευ της συμμετοχής 
τούτων.

3. Οί κατά τά ανωτέρω οριζόμενοι έκπρόσωποι ορί
ζονται έφ’ άπαξ καί δι’ εν ακαδημαϊκόν έτος έντός τών δύο 
προ» T(uv μηνών τοϋ ακαδημαϊκού έτους.

Κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τοϋ παρόντος οί έκπρό- 
σωποι δέον νά όρισΟοϋν έτνος μηνός άπό τής ισχύος τού
του. ’

Άρθρ. 2. ' Η διάταξις τής παρΓί τοϋ προηγουμένου άρθρου' 
εφαρμόζεται άναλόγως καί επί τών συνέδριό)'/ τής Συγκλή
του. Οί μετέχοντες εις αύτήν δύο εκπρόσωποι μετά τών άνα- 
πληριντών των εκλέγονται ύπό τών ύποδετχθέντων έκ- 
προσώπων εις τάς Σχολάς. .

ύπ’ αύτοϋ εις τόν Γενικόν Γραμματέα καί τούς προϊσταμέ
νους τών λοιπών διοικητικών οργανικών μονάδων τοϋ 

Ιδρύματος ή εξουσία τοϋ ύπογράφειν «’Εντολή Πρυτάνεως. 
αποφάσεις έγγραφα εντάλματα έντολάς ή άλλας πράξεις 
έκδιδομένας κατά τούς κειμένους “νόμους ύπ’ αύτοϋ.

60 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 614 
τής 21/26 Αΰγ. 1978 (ΦΕΚ Λ' 132)
Περί καταργήσεως καί συστάσεως θέσεων βοηθητικού δι

δακτικού προσωπικού εις τό Εθνικόν Μετσόβιον Πο
λυτεχνείο'/.
Άρθρον μόνον. 1. Έκ τών διά τοϋ άρθρ. 1 τοϋ Π.Δ. 1011/ 

77(ΦΕΚ 341- Λ') άνακατανεμηθεισών θέσεων βοηθητικού 
διδακτικοώ προσωπικού τοϋ ’Εθνικού Μετσοβίου Πολυ
τεχνείου μία θέσις βοηθού εις την τακτικήν έδραν Στα
τιστικής καί Σιδηρών Γεφυρών καταργεΐται.

2. Συνισταται μία θέσις βοηθού εις τήν τακτικήν έδραν 
Σιδηροδρομικής καί Μεταφορών τοϋ άνωτέρω Ιδρύμα
τος ^ ’

Εις τόν 'Υπουργόν ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Π. 
Δ/τος. .

61 ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 815 Ό
τής 15/75 Σεπτ. 1998 (ΦΕΚ Α' 147) ■ ’ -
Περί ρυθμίσειος θεμάτων άφορώντων εις την όργάνωσιν καί 

λειτουργίαν τών .Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμά
των.................... .... ...

Άρθρ. 3. Εις ’Ανώτατα Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα άπο- 
τελούμενα έκ μιας μόνον Σχολής, οί κατά τά άνωτέρω εκπρό
σωποι μετέχουν ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις εις τήν Γεν.
Συνέλευσιν τής Σχολής καί εις τήν Σύγκλητον.................

Άρθρ. 4 'Η ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημο- 
σιεύσεώς του εις τήν εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

58 ΝΌΜΟΣ ύπ’ άο·.θ. '552 Άγ.> ω >5 /> 
τής 5/8 Μαρτ. 1977 (ΦΕΚ Α' 68)
Περί τού τρόπου εισαγωγής σπουδαστών εις τάς Σχολάς 

Έκπ/σεως Διδακτικού Προσωπικού κατατάξεως πτύχιού- 
χων Α.Ε.Ι. εις τάς Θεολογικάς Σχολάς προς άπόκτησιν καί 
ετέρου πτυχίου καί τοϋ τύπου διοικητικών πράξεων επί 
θεμάτων καταστάσεως προσωπικού τόϊν ΑΕΙ. ?
Άρθρ. 3. Όπου κατά τάς κειμένας διατάξεις, διά τόν διο

ρισμόν καί τά θέματα καταστάσεως τοϋ πάσης φύσεως προ- 
σωπικοϋ τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, εξαι
ρέσει τών καθηγητών καί ύφηγητών προ βλέπεται ή έκδοσις 
Π. Δ/τος άπαιτεΐται έφεξής ή έκδοσις ύπουργικής άποφά- 
σεωε. . %- . * ..........* · ......... * '" ' * } . ι
59 ΝΌΜΟΣ ύπ’ άοιθ. 641 1
τής 1S/22 Ίουλ. 1977 (ΦΕΚ Α',200)·. / .1 .!
Περί ίδρύσεως καί όργανώσεως ’Ιατρικών Σχολών καί 

Πανεπιστημιακών ’Ιατρικών Κέντρων είς τά Πανεπιστή
μια Πατρών, Ίωαννίνων καί Θράκης έκτελέσεως έργων 
είς τά ’Ανώτατα Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα καί άλλων πινών 
διατάξεων. -» ," ... · .- .." - .· '..···.·£ ;/ {·

' "Ίδρυσις θέσεων είς ΑΕΙ · Χν ’’ 
Αρθρ. 15. ' Η σύστασις νέων κλάδων καί θέσεων τού 

τάσης φύσεως διοικητικού τεχνικού νοσηλευτικού καί 
υπηρετικού προσωπικού τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων ιός καί ή συγχώνευσις διαχωρισμός μετατροπή 

διαρθροισις καί κατάργησε τούτων, γίνεται διά Π. Δ/των 
εκΡιδομένιυν προτάσει τών Υπουργών Προεδρίας Κυβερνή
σεως Οικονομικών καί Εθνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων 
μετά γνώμην τής Συγκλήτου τοϋ οικείου Άνωτάτου ’Εκ
παιδευτικού 'Ιδρύματος. ·"■··• j ' . ,:. ; . . f - ’· ί *■ t .

Αρθρ. 16. ΔΓ άποφάσεων τοϋ Πρυτάνεως τοϋ οικείου 
Ανωτάτου ’Εκπαιδευτικού Ιδρύματος δημοσιευόμενων είς 
την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως δύναται νά μεταβιβάζηται

• ■ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Σύστασις καί Λειτουργία Τομείς

Άρθρ. 1. 1. Είς έκάστην Σχολήν τό>ν Άνωτάτιον ’Εκ
παιδευτικών 'Ιδρυμάτων ( Α.Ε.Ι.) συγκροτούνται τομείς 
έκαστος τών όποιων' περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε 
έδρας, αί όποϊαι έχουν όμόειδές ή παρεμφερές κατα τό δυ
νατόν' γνωστικόν άντικείμενον έπιφυλασσομένων τών άρθρ. 
4- 5 τού παρόντος. ' ' . . . · . ψ"

■ Τά ’Εργαστήρια Σπουδαστήρια Κλινικαί Μουσεία Ίν-τ 
στιτοΰτα . ή Κέντρα τά προσήρτημένα είς τάς έδρας 
αί όποϊαι συγκροτούν ένα τομέα ύπάγονται επίσης εις τον 
αύτόν τομέα.

2. Οί τομείς συνιστώνται δι’αποφάσεων τοϋ Υπουργού 
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων αί όποϊαι έκδίδοντάί 
μετά πρότασιν' τής οικείας Σχολής καί τής Συγκλήτου καί 
δημοσιεύονται διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Όλ.αι 
αί εδρχί έκάστης Σχολής, εντάσσονται’ είς' τομείς.'".’'·

Διά τών αυτών άποφάσεων εντάσσονται άπ’ ευθείας είλ 
τομείς, άναλόγως τοϋ γνωστικού άντικειμένου των όλα τα 
’Εργαστήρια, Σπουδαστήρια, Κλινικαί, Μουσεία, ’Ινστιτούτα 
ή Κέντρα έκάστης Σχολής, τά όποια δέν είναι προσηρτημένα 
είς ώρισμένην 2δραν..·γ. ζ. r ;ετ·.·.·νίτ·_.· .ν ■ .1

Αί προτάσεις διά την σύστχσίν τών τομέων ύποβάλλ.οντάί 
έντός έξ μηνών άπό τής ένάρξεώς ισχύος τοϋ παρόντος'νόμόύ 
Μετά πάροδον δύο έτών άπό’τής ένάρξεώς ισχύος" αύτόΰ, 
δύναται δι’ όμοιων άποφάσεων νά γίνεται συγχοόνέυσις, 
κατάτμησις, τροποποίησις ή σύστασις νέων_ τομέων.

Άρθρ. 2. 1. Ό τομεύς διοικεϊται ύπό συμβουλίου, 
τό όποιον άποτελχϊται α) έκ τών καθηγητών ( τακτικών 
έκτάκτων ) κ.λ.π. καί τών εντεταλμένων ύφηγητών τών έδρών 
αί όποϊαι υπάγονται είς αύτόν β) έξ ένός έκπροσώπου τού 
επικουρικού διδακτικού προσωπικού τού τομέως καί γ) 
έξ εκπροσώπων τών φοιτητών οί όποιοι εκλέγονται μεταξύ 
τών εγγεγραμμένοι είς τήν οίκείαν Σχολήν ή Τμήμα. Ό 
άριθμός τών εκπροσώπων τών φοιτητών ορίζεται είς ένα'μεν, 
έάν τό σύνολον τών μετεχόντων είς τό συμβούλιον τοϋ τομέως 
καθηγητών καί εντεταλμένων "υφηγητών δέν ύπερβαίνη τους 
δέκα, είς δύο, έάν ύπερβαίνη τούς δέκα. Οί έκπρόσωποι τού 
έπικουρικοϋ διδακτικού προσωπικού καί τών φοιτητών 
εκλέγονται κατ’ έτος κατά τά όριζόμενά είδικώτερον διά
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Π. Δ/των εκδιδομένων έντος εξ μηνών άπό της ένάρξεως 
ισχύος τοϋ παρόντος νόμου κατόπιν προτάσεως τού *Υ- 

“πουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων μετά γνώ
μην των Συγκλήτων τών ΑΕΙ.

„2. Τάς εργασίας τοϋ τομέως διευθύνει άνά διετίαν έκ 
περιτροπής εις τών τακτικών καθηγητών, κατά την σειράν 
της άρχαιότητός των έλλειπόντων δέ τακτικών καθηγητών 
εις τών εκτάκτων κατά την ιδίαν σειράν.

Καθηγητής μέλος της Συγκλήτου ή κοσμήτωρ Σχολής 
δύναται κατόπιν αίτήσεώς του νά απαλλαγή τής διευθύνσεως 
τοϋ τομέως. Καθήκοντα γραμματέως ασκεί διοικητικός υπάλ
ληλος τής Σχολής, ό όποιος ορίζεται ύπ’ αυτής.

3. Έάν οί μετέχοντες είς τό συμβούλιου τοϋ τομέως 
καθηγηταί είναι όλιγώτεροι τών πέντε, διά την συγκρό- 
τησιν τοϋ συμβουλίου τοϋ τομέως ό άριθμός αυτών συμπλη- 
ροϋται προσωρινώς διά καθηγητών άνηκόντων είς συγγενείς 
τομείς, όριζομένων υπό τής οικείας Σχολής.

"Αρθρ. 3. 1. 'Έκαστος τών τομέων, α) άποφασίζει έπί 
θεμάτων τά όποια άφοροΰν είς τόν συντονισμόν τών μα
θημάτων τής διδακτέας ύλης τών παραδόσεων τών φρο
ντιστηρίων, τών άσκήσεων, τών εξετάσεων, τών μεθόδων 
έκπαιδεύσεως και τών προγραμμάτων έρεύνης, ύποχροϋται 
δέ νά καλύπτη πλήρως τό διδακτικόν πρόγραμμα, β) απο
φασίζει περί τής κατανομής “τών φοιτητών έκάστου έτους 
ή τής διδακτέας ύλης είς τμήματα προκειμένου νά διεξάγεται 
τό διδακτικόν έργον απ’ όλα τά μέλη τοϋ κυρίου διδα
κτικού προσωπικού άναλόγως τής επιστημονικής έξειδικεύ- 
σεως αυτών, γ) αποφασίζει περί τής άναθέσεως τής διευθύν- 
σεως τών είς αύτόν υπαγόμενων Έργασ ήρίων, Σπουδα
στηρίων, Μουσείων, ’Ινστιτούτων ή Κέντρ υν είς μέλη τοϋ 
κυρίου διδακτικού προσωπικού τού τομέως καί ορίζει τόν 
υπόλογον τών πιστώσεων, ή τοϋ πάσης φύσεως υλικού αυτών. 
Είδικώς’τά εργαστήρια τά όποια είναι προσηρτημένα είς 
ώρισμένην έδραν' διευθύνονται άπό τόν οίκεΐον καθηγητήν, 
δ) αποφασίζει περί τής έν γένει άπασχολήσεως τών είς τόν 
τομέα άνηκόντων μελών τοϋ επικουρικού διδακτικού προ
σωπικού, τών επιστημονικών συνεργατών καί τοϋ ειδικού 
διοικητικού καί τεχνικού προσωπικού, ε) είσηγεϊται είς 
την Σχολήν περί τής ίδρύσεως καί τού περιεχομένου νέων 
εδρών τής τροποποιήσεως τής ονομασίας καί τοϋ περιεχο
μένου ή τής καταργήσεως υφισταμένων κενών εδρών τής 
ίδρύσεως τής αύξήσεως ή τοϋ περιορισμού θέσεων διδακτι
κού προσωπικού επιστημονικών συνεργατών καί ειδικού 
διοικητικού καί τεχνικού προσωπικού τοϋ τομέως καί τής 
προσφορωτέρας λειτουργίας του, στ) είσηγεϊται περί τής 
επιλογής τής άνανεώσεως τής θητείας, τής προαγωγής καί 
τής έν γ-ένει υπηρεσιακής καταστάσεως τών μελών τοϋ 
επικουρικού διδακτικού προσωπικού, τών επιστημονικών συν
εργατών καί τοϋ ειδικού διοικητικού καί τεχνικού προσω
πικού.

2. "Ολοι οί μετέχοντες τοϋ συμβουλίου τοϋ τομέως δι
καιούνται ψήφου έκτος άν άλλως είδικώς ορίζεται είς τόν 
παρόντα νόμον. Αί αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειο- 
ψηφίαν τών παρόντων είς περίπτωσιν δέ ίσοψηφίας υπερισχύει 
η ψήφος τοϋ διευθυντοϋ τοϋ τομέως.

Έπί θεμάτων άναγομένων είς τήν έπιλογήν, την άνανέωσιν 
τής θητείας, τήν προαγωγήν καί τήν έν γένει υπηρεσιακήν 
καταστασιν τών μελών τοϋ επικουρικού διδακτικού προ
σωπικού τών έπιστημονικών συνεργατών, τήν έπιστημονικήν 
έρευναν καί τάς έξετάσεις δικαίωμα ψήφου έχουν τά μέλη 
τού κυρίου διδακτικού προσωπικού καί τά μέλη τού έπι- 
κουρικοϋ διδακτικού προσωπικού έφόσον έχουν τόν τίτλον 
τού διδάκτορες. Τά υπόλοιπα μέλη τοϋ συμβουλίου τού 
τομέως δικαιούνται είς τήν διατύπωσιν ήτιολογημένης γ-νώ- 
μης κατά τήν έναρξιν τής συζητήσεως έπί τοϋ θέματος αυ
τού, άποοχωροϋν δέ μετά ταϋτα.

3. Το συμβούλιον τοϋ τομέως συνεδριάζει τούλάχιστον 
απαζ τού μηνός. Κατά τά λοιπά προκειμένου περί τών συνε

δριάσεων τού συμβουλίου τοϋ τυμίω; έφχρμόζονται άναλό
γως αί κείμενα1, διατάξεις περί τών συνεδριάσεων τής οικείας 
Σχολής.

4. Έπί θεμάτων άναγομένων είς τήν αρμοδιότητα περισ
σοτέρων τομέων άποφασίζει ή Σχολή.

"Αρθρ. 4. 1. Είδικώτερον προκειμένου περί τών ’Ιατρι
κών, ’Οδοντιατρικών καί Κτηνιατρικών Σχολών αί Κλι
νικά1. ή τά Εργαστήρια τά όποια είναι προσηρτημένα είς 
ώρισμένην έδραν διευθύνονται άπό τόν οίκεΐον καθηγητήν.

2. Είς έκάστην "Εδραν, κλινικήν ή Έργαστήριον είναι
δυνατόν νά συνιστώνται διά Πράξεων τοϋ Πρυτάνεως αί 
όποΐαι έκδίδονται μετά πρότασιν τής οικείας Σχολής καί 
δημοσιεύονται διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, εί- 
δικαί μονάδες μετά νομοθετημένων θέσεων. Τών μονάδων 
τούτων προΐστανται καθηγηταί, ΰφηγηταί ή έπιμεληταί 
αί όποΐαι δρίζονται άπό τόν τομέα κατόπιν προτάσεως 
τού καθηγητοϋ τής οικείας έδρας, . ..*λ.

3. Προκειμένου περί τής τοποθετήσεως τών μελών τοϋ 
επικουρικού διδακτικού προσωπικού τών έπιστημονικών 
συνεργατών καί τοϋ ειδικού διοικητικού καί τεχνικού 
προσωπικού είς έδραν Κλινικήν ή Έργαστήριον άπαιτεΐται 
πρότασις τοϋ καθηγητοϋ τής έδρας περί δέ τής τοποθετήσεως 
αυτών- είς είδικάς μονάδας άπαιτεΐται πρότασις τοϋ κα- 
θηγητοϋ τής έδρας - καί - τού προϊσταμένου τής- άντιστοίχου 
μονάδος. Είς περίπτωσιν διαφωνίας ή άπορρίψεως τών 
σχετικών προτάσεων άπό τόν τομέα άποφασίζει ή Σχολή:

4. 'Ο τομεΰς άποφασίζει περί τής διαθέσεως είς τάς κλι- 
νικάς τών συγκροτουσών αύτόν εδρών άριθμοϋ κλινών καί 
συναφών εγκαταστάσεων άναλόγως τών έκπαιδευτικών άνζ-

:γυιών καί τών λειτουργικών συνθηκών. - - ·,ν>::
5. Τό πρόγραμμα έρεύνης καθορίζεται ύπό τοϋ καθηγητοϋ

τής έδρας μετά γνώμην τών προϊσταμένων τών μονάδων 
καί έγκρίνεται άπό τόν τομέα. Είς περίπτωσιν μή έγκρίσεως 
αυτού άποφασίζει ή Σχολή. ■' '■ ·■

6. Κατά τά λοιπά εφαρμόζονται αί διατάξεις τοϋ παρόντος 
νόμου.

"Αρθρ. 5. 1. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου αί άφορώσαι 
είς τούς τομείς καί τάς έδρας δέν έχουν έφαρμογην διά τό 
Πανεπιστήμιου καί τό Πολυτεχνείου Κρήτης ώς καί διά 
τά ΑΕΙ τά όποια θά ίδρυθοϋν είς τό μέλλον. r

2. Είς τό Πανεπιστήμιου καί τό Πολυτεχνείου Ινρήτηί 
καί είς τά ΑΕΙ τά όποια θά ίδρυθοϋν μετά τήν έναρξιν τής 
ισχύος τού παρόντος συνιστώνται είς τούς τομείς άντί τών 
έδρών θέσεις καθηγητών καλύπτουσαι τά γνωστικά άντι- 
κείμενα τού τομέως. Είς τάς Σχολάς τών ιδρυμάτων τούτων 
οί τομείς συγκροτούνται έκ πέντε τουλάχιστον θέσεων κα- 
θηγητών έχουσών όμοειδές ή παρεμφερές κατά τό δυνατόν 
γνωστικόν άντικείμενον.

3. Διά Π. Δ/των έκδιδομένων προτάσει τοϋ Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων μετά γ-νώμην τής 
οικείας Σχολής καί τής Συγκλήτου ή τής οικείας Επιτροπής 
Προσωρινής Διοικήσεως καί Οικονομικής Διαχειρίσεως 
ή Διοικούσης Επιτροπής καθορίζονται :

α) Αί άρμοδιότητες τών τομέων Σχολών καί λ.οιπών οργά
νων διοικήσεως τών έν παρ. 1 ιδρυμάτων.

β) Αί άρμοδιότητες καί τά καθήκοντα τοϋ πάσης φύσεως 
προσωπικού αυτών.

γ) Ή διαδικασία έκλογής τών καθηγητών αυτών:
δ) Τό σύστημα σπουδών καί έξετάσεων ό ακαδημαϊκός 

καί έρευνητικός προγραμματισμός καί ή διοικητική όργ'ά- 
νωσις τών ιδρυμάτων τούτων καί τών έργ'χστηρίων, σπουδα
στηρίων, κλινικών, μουσείων, ινστιτούτων ή κέντρων αυ
τών.

ε) 'Η σύνθεσις ό άριθμός τών με/.ών καί αί άρμοδιό- 
τήτες τών Επιτροπών Προσωρινής Διοικήσεως καί Οικονο
μικής Διαχειρίσεως ή τών Διοικουσών Επιτροπών αυτών.
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rt~) II αν έτερον θέμα ά φορών εις την όογάνωσιν καί λ.ει- 
-συενί*ν τών ιδρυμάτων τούτων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΧ Β'
’Επικουρικόν Διδακτικόν Προσωπικόν.

'\-0ε. ό 1. Το επικουρικόν διδακτικόν προσωπικόν άπο- 
Ρκ των ειδικών επιστημόνων καί τών επιμελητών. 

Τ-:- -'j επικουρικόν διδακτικόν προσωπικόν ανήκουν και
τη: καθ’ οίονδήποτε τρόπον εξόδου των έκ τη; 

.'lyTjcix; υπηρέτου ντε; κατά τήν έναρξιν ισχύ ο; τοϋ παρόντος 
νόυου βοηθοί.

2. Αί ειδικοί επιστήμονες, επιμελείται και βοηθοί ύπά- 
γονται άπ’ ευθείας εις τούς κατ’ ιδίαν τομείς είτε διχτιθέ- 
μτνν. ύπ’ αυτών άνά διετίαν εις τάς "Εδρας, Εργαστήρια, 
Σπουδαστήρια. Κλινικά:. Μουσεία, Ινστιτούτα η Κέντρα 
τοϋ τουέω: είτε διατηρούμενοι εις τον τομέα άναλόγως τών 
ϊεευνητικών καί διδακτικών άναγκών. Εις επιμελητής και εις 
$οηύός υπάγονται άπό τοϋ διορισμού ή τής άνανεώσεως τής 
θττεία: των άποκλειστικώς καί άπ’ εύθείας εις έκάστην έδραν 
διά τάς διδακτικά; ή ερευνητικά; άνάγκας της. Ή διά
τα:-.: τοϋ προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται καί διά τά 
εργαστήρια τά προσηρτημένχ εις ώρισμένην έδραν. Αίτησι; 
έπιχελ.ητοϋ-ή βοηθού περί. διαΟέσεώς του . εις ώρισμένην 
έδραν ή έργαστήριον δέον νά συνεκτιμαται υπό τοϋ τομέως καί 
εφόσον συναινεΐ εις αυτήν ό αντίστοιχος καθηγητής δεν 
δύναται νά άπορριφΟή υπό τοϋ τομέως παρά μόνον δι» 
σπουδαΐον λόγον είδικώς μνημονευόμενον εις τήν άπό- 
φασιν καί διά πλειοψηφίας τών 2/3 τών παρόντων.

3. Λί θέσεις τοϋ επικουρικού διδακτικού προσωπικού κλη- 
ροϋνται κατόπιν προκηρύξεως. Τά τής προκηρύξεως κα
θορίζονται ΰπό τής Συγκλήτου τού οικείου ΑΕΙ.

Άρθρο 7. 1. Ειδικός επιστήμων προσλαμβάνεται διά τήν 
διδασκαλίαν ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δι’ άποφά- 
σεως τοϋ ‘Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 
μετά πρότασιν τής οικείας Σχολής, ό κεκτημένος άντίστοιχον 
διδακτορικόν δίπλ.ωμα ημεδαπής ή όμοταγούς Άνωτάτη; 
Σχολής τής αλλοδαπής, έχων γνώσιν μιας ξένης γλώσσης 
βεβζιουμόνην ΰπό τού οικείου τομέως ή Σχολής.

2. ΟΙ ειδικοί επιστήμονες, τών όποιων ό συνολικός αρι
θμός κατά τομέα δεν δύναται νά ΰπερβαίνη το σύνολον τού

νι_ ανανεοϋται, καί μέ άποδοχές ίσος πρός τάς άποδοχάς 
του 2ου βαθμού. - · ~ ■

3. Αι ώραι παραδόσεων τών ειδικών έπιστημόνων, δέν 
^'‘Γ,ΖΤ2'· ν* είναι όλιγώτεραι τών 4 άνά εβδομάδα.

*' Αρθρ. 8-1. ’Επιμελητής διορίζεται διά πράξεως τού 
Πρύτανεως δημοσιευόμενης διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
ρερνησεως μετά σύμφωνον γνώμην τής οικείας Σχολής, 
, Χ^τϋ.αεν^? διδακτορικόν δίπλ.ωμα ημεδαπής ή όμοταγούς 
·, Σχολής τής άλλοδαπής τού όποιου τό περιε-
χομτ/ον είναι τό αυτό ή συναφές πρός τό άντικείμενον τής

• ·ον έτος της ηλικίας του.

λόγω του γνωστικού αντικείμενου 
» ‘••••τρέπεται νά διορίζεται έπιμελητής καί ό κεκτημένος 

ημεδαπής ή όμοταγούς ’Ανωτάτης Σχολής 
* .< α/υ.οόαπής, έάν έχη τά κατά τήν προηγουμένην παρά- 
Τ?*φον λοιπά προσόνήχ.

2. Οί έπιμεληταί διορίζονται επί 3ω βχθμώ καί έπί θητεία- 
τριών ετών, ή όποια δύναται νά άνχνοϋτχι άπαξ, προάγονται 
δέ κατά τήν άνανέωσιν τής θητείας των εις τον 4ον βαθμόν.

3. Κατά τήν κρίσιν προ: επιλογήν ή τήν άνάνέωσιν τής 
θητείας τών επιμελητών λαμβάνονται ύπ’ όψιν" ιδίως τά 
άκό/.ουΟχ ουσιαστικά προσόντα :

α) ΑΙ σπουδαί (προπτυχιχκχί, μεταπτυχιακαί, μετε
κπαιδεύσεις ).

β) Ή ερευνητική δραστηριότης (πρωτότυποι έπιστη- 
μονικαί έργχσίαι, συνθετικαί εργασία1., λοιπχί δημοσιεύσεις), 

γ) Ή διδακτική ίκανότης καί ή διδακτική πείρα, 
δ) Ή προϋπηρεσία, εις τό αυτό ή άλλο Α.Ε.Ι., ή εί: άλλα 

συναφή Ιδρύματα (διάρκεια, φύσις τού προσφερΟέντος έργου, 
κρίσεις διά τήν επιλογήν ή τήν άνανέωσιν τής θητείας, έκθέ- 
θέσεις υπηρεσιακής ίκανότητος).

ε) Ή λοιπή επιστημονική δραστηριότης (συμμετοχή 
εις έπιτημονικά συνεδρία μέ άνακοινώσεις, συμμέτοχή εις 
επιστημονικά; έπιτροπάς ή εταιρείας, τιμητικαί διακρί
σεις κ.λ.π.).

"Αρθρο 9. Έργον τών επιμελητών, έκτος τής μή δι
δακτικής εργασίας των, είναι ή ύποβοήθησις εις τό δι
δακτικόν εξεταστικόν καί ερευνητικόν έργον τών καθηγητών, 
εντός τών υπό τοϋ τομέως καθοριζομένων ορίων, ιδίως δια τής 
άσκήσεως τών φοιτητών καθ’ ομάδας, διά τής διεςαγωγής 
φροντιστηρίων καί διά τής συμμετοχής εις τάς ΰπό τών 
καθηγητών διεξαγόμενα; έρεύνας. Οί έπιμεληταί δικαιούνται 
καί εις τήν διεξαγωγήν ιδίων ερευνών, καθώς καί εις πάσαν 
άλλην εργασίαν ή όποια άποβλέπει εις τήν 9περαιτέρω επι
στημονικήν των έξέλ.ιξιν, χρησιμοποιοϋντες τά αναγκαία 
τεχνικά μέσα τού Α.Ε.Ι., έφ’ όσον τούτο δέν παραβλάπτει 
τό κατά τό προηγούμενον έδάφιον έργον αυτών.

Άρθρο 10.1. ’Εντός έξ μηνών άπό τής ένάρξεως τής ισχύος 
τοϋ παρόντος όλοι οί ύπηρετοϋντες έπί θητεία έπιμεληταί, 
οί όποιοι κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος έχουν συμπλη
ρώσει τριετή τούλ.άχιστον, συνολικήν υπηρεσίαν ώς έπιμε
ληταί ή βοηθοί εις τήν αύτήν ή άλλην Άνωτάτην Σχολήν 
καί κέκτηνται διδακτορικόν δίπλωμα, κρίνονται κατόπιν 
αιτησεώς των υπό τής οικείας Σχολής πρός μονιμοποίησιν είς 
θέσιν μονίμου έπιμελητοϋ. Οί κρινόμενοι ικανοί πρός μονι- 
μοποίησιν, μονιμοποιούνται μέ τον βαθμόν τον όποιον 
φέρουν, εις τάς θέσεις τάς όποιας κατέχουν, αί όποίαι κα
θίστανται μόνιμοι. Μετά τήν καθ’ οίονδήποτε τρόπον άπο- 
χώρησιν τών κατεχόντων τάς ανωτέρω θέσεις, αΰται 
μετατρέπονται αυτοδικαίως εις θέσεις έπιμελ.ητών έπί θη
τεία. ' · ·

2. "Οσοι έκ τών κατά τήν έναρξιν τής Ισχύος τοϋ παρόν
τος ύπηρετούντων έπί θητεία έπιμελητών δέν έχουν τά 
ΰπό τής παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου καθοριζόμενα προσόντα, 
κρίνονται κατόπιν αιτήσεώς των πρός μονιμοποίησιν, ευθύς 
ώς αποκτήσουν τά προσόντα ταϋτα.'

3. 'Η κρίσις διά τήν μονιμοποίησιν ή τήν άνανέωσιν 
τής θητείας τών κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος 
νόμου ύπηρετούντων έπιμελ.ητών, γίνεται άπό τήν οΐκειαν 
Σχολ.ήν μετά άπό ήτιολ.ογη μόνην εϊσηγησιν τριμελούς 
έπιτροπής, ή όποια άποτελεΐται έκ τοϋ καθηγητοϋ τής οικείας 
έδρας καί δύο άλλ.ων καθηγητών ύπηρετούντων είς τάς 
συγγενεστέρας άπό άπόψεως περιεχομένου πρός τήν άντί- 
στοιχον έδραν, έδρας τής Σχολής.

Ή άπόφασις πρέπει νά χίτιλ.ογήται πλήρως.
Κατά τήν κρίσιν πρός μονιμοποίησιν τών έπιμελ.ητών, 

λ.χμβάνοντχι ύπ’ όψιν τά ύπό τής παρ. 3 τοϋ άρθρ. 8 οριζό
μενα προσόντα. . .

4. Οί μόνιμοι έπιμεληταί προάγονται άνά τριετίαν ιεεχρι
καί τού 2ου βαθμού. . 5-

5. Οί κατά τάς διατάξεις τού παρόντος νόμου μονιμο
ποιούμενοι έπιμεληταί, άσχολοϋνται είς τό οίκεϊον Α.Ε.Ι. 
κατά πλήρες ώράριον έργασίας. Ούτοι άπχγορεύετχι να 
άσκοϋν ιδιωτικόν έργον ή έλευθέριον έπάγγελμα ή νά κατέ
χουν οίανδήποτε άλλην δημοσίαν ή ίδιωτ.κήν θέσιν. -- --γ
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χ β. Οί μή κρινόμενοί Ικανοί προς μονιμοποίησιν διδά
κτορες έπιμεληταί, συνεχίζουν την διανυομένην θητείαν των 
Έφ’ όσον ή θητεία των άνχνεωθή, ού-οι, όταν συμπληρωθή 
τριετία άπο της πρώτης κρίσεώς των προς μονιμοποίησιν, 
κρίνονται κατόπιν αιτήσεώς των διά δευτέραν φοράν προς 
μονιμοποίησιν. Οί μή κρινόμενοι ικανοί προς μονιμοποίησιν 
καί" κατά την δευτέραν ταύτην κρίσιν συνεχίζουν την διχνυο- 
μένην θητείαν των καί υπάγονται τοϋ λοιπού διά το θέμα ττς 
άνανεώσεως τής θητείας των εις τάς ϊιατάξεις τής παρ. 7 
τοϋ παρόντος άρθρου.

7. Ή θητεία των κατά την εναρξιν της ισχύος τοϋ παρόν
τος ύπηρετούντων έπΐ θητεία επιμελητών, δύναται νά άνα- 
νεοϋται κατόπιν αιτήσεώς tcov δι’ άποφάσεως τής οικείας 
Σχολής άνευ περιορισμού έν σχέσει προς την άπόκτησιν 
ή μή διδακτορικού διπλιόματος ή συνολικής ύπηρεσίας 
εις τό αυτό ή εις άλλο Α.Ε.Ι.

8. Οί κατά την εναρςιν τής ισχύος τοϋ παρόντος νόμου 
ύπηρετοϋντες ώς υπεράριθμοι έπιμεληταί, παραμένουν εις 
τάς θέσεις των, διεπόμενοι ύπό των μέχρι τής ένάρξεως τής 
ισχύος τοϋ παρόντος κειμένων διατάξεων. Οί έν λόγω έπι
μεληταί δύναται νά κρίνωνται κατόπιν αιτήσεώς των προς 
μονιμοποίησιν, συμφώνως προς τάς διατάξεις των παρ. 1,2,3, 
καί 5 τοϋ παρόντος άρθρου.

"Αρθρ. 11. Ι. 'ΙΙ ύφισταμένη κατηγορία προσωπικού,των 
βοηθών καταργεΐται. ·.■ _[··.··ί·:.π <-h~y _.

2. Οί κατά την εναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος ύπη- 
ρετοϋντες βοηθοί συνεχίζουν την διανυομένην θητείαν των. 
Διά την περαιτέρω άνανέωσιν της θητείας των, έφαρμό- 
ζονται άναλόγως αί διατάξεις τής παρ. 7 τοϋ άρθρ. 10 τοϋ 
παρόντος. Οί παραμένοντες κατ’ αύτόν. τον τρόπον εις τάς 
θέσεις των βοηθοί, διέπονται ύπό τών μέχρι τής ένάρξεο: ; 
τής ισχύος τοϋ παρόντος κειμένων διατάξεων περί βοηθών, 
εις όσα σημεία αύται δεν τροποποιούνται διά τοϋ παρόντος.
.3. Αί.διατάξεις τών παρ. 1-6 καί 8 τοϋ άρθρ.- 10 τοϋ 

παρόντος εφαρμόζονται άναλόγως καί επί τών βοηθών οί 
όποιοι υπηρετούν κατά τήν εναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος’. 
Οί κρινόμενοι ικανοί προς μονιμοποίησιν διδάκτορες βοηθοί 
μονιμοποιούνται εις ΰφισταμένας εις τήν αυτήν έδραν, 
Έργαστήριον, Σπουδαστήριον, Κλινικήν, Μουσεΐον, Ίν- 
στιτοϋτον ή Ινέντρον κενάς όργανικάς θέσεις έπιμελητών, 
καθισταμένους μονίμους, έν ελλείψει δέ κενών εις συνιστω- 
μένας άνευ ά.λλης διαδικασίας προσωποπαγείς θέσεις μονί
μων έπιμελητών, εις τάς όποιας μετατρέπονται αί θέσεις 
βοηθών τάς όποιας κατέχουν ουτοι. Μετά, τήν καθ’ οίονδή- 
ποτε τροπον άποχώρησιν τών κατεχόντων τάς ανωτέρω 
προσωποπαγείς θέσεις, αύται μετατρέπνοται αύτοδικαίως 
εις θέσεις έπί θητεία έπιμελητών.

4. Οί κατά τάς διατάξεις τής προηγούμενης παραγράφου 
μονιμοποιούμενοι διδάκτορες βοηθοί μονιμοποιούνται μέ τον 
βαθμόν τον όποιον φέρουν.

δ. "Οπου εις τον παρόντα νόμον γίνεται λόγος περί τών 
ύπηρετούντων Υφηγητών, ’Επιμελητών καί βοηθών νοούνται 
καί οί ευρισκόμενοι έν νομίμω αναστολή τής υπηρεσίας των 
κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρ. 1C τοϋ Νόμ. 515/1977.

6. Έπιμεληταί, επιστημονικοί συνεργάται άμειβόμενοι 
ώς έπιμεληταί, βοηθοί καί παρασκευασταί ύπηρετοϋντες 
εις τά άποτελοϋντα κεφάλαια αυτοτελούς διαχειρίσεως τοϋ 
’Εθνικού καί Καποδιστριακοϋ Πανεπιστημίου’Αθηνών Νο
σοκομεία Αίγινήτειον καί Άρεταίειον υπάγονται εις τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου.

"Αρθρ. 12. Οί κατά τήν εναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος 
ύπηρετϋοντες έπιμεληταί καί βοηθοί δύνανται νά. ζητήσουν 
τήν έκ τής υπηρεσίας έξοδόν των.

Ή προθεσμία διά τήν υποβολήν τής σχετικής αιτήσεώς 
λήγει, προκειμένου μέν περί τον μή διδακτόρων, έπιμελητών 
καί βοηθών, τρεις μήνας μετά τήν εναρξιν τής ισχύος τοϋ 
παρόντος, ροκειμένου δέ περί τών διδακτόρων επιμελητών 
καί βοηθών, τρεις μήνας μετά τήν πρώτην κρίσιν των προς 
μονιμοποίησιν τήν προβλεπομένην ύπό τών παρ. 1 καί 2 
τοϋ άρθρ. 10, έν συνδυασμώ καί προς τήν παρ. 3 τοϋ άρθρ. 11 
τοϋ παρόντος.

-.· 2. Ή κατά τήν παρ. 1 αίτησές υποβάλλεται εντός τής’ 
ανωτέρω προθεσμίας είς τήν οΐκείαν Σχολήν καί διαβιβά
ζεται αμέσως είς τό 'Τπουργεΐον ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων διά τήν έκδοσιν τής σχετικής Πράξεως.

3. Οί κατά τάς διατάξεις τής παρ. 1 έξερχόμενοι τής 
υπηρεσίας έπιμεληταί καί βοηθοί, έφ’ όσον κέκτηνται 
πενταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν, δικαιούνται συντάξεως 
ανάλογους προς τά έτη υπηρεσίας των, προσηυξημένα ώς 
ακολούθως : α) διά τούς έχοντας υπηρεσίας 5-10 προ
σηυξημένα κατά 10 έτη, β) διά τούς έχοντας υπηρεσίαν 
11-15 έτών, προσηυξημένα κατά 12 £τη καί γ) διά τούς 
έχοντας υπηρεσίαν 16 έτών καί άνω, πεοσηυξημένα κατά
14 έτη.

. · ς. · ' - . » in", f.

4. Είς τούς κατά τάς διατάξεις τής παρ. 1 έξερχομένους
τής υπηρεσίας έπιμελητάς καί βοηθούς οί όποιοι δέν δικαιούται 
νται συντάξεως ή δέν επιθυμούν τήν λ.ήψιν συντάξεως, 
καταβάλλ.εται είς βάρος τοϋ Δημοσίου έφ’ άπαξ άποζη- 
μίωσις,.. άναλόγως τών έτών υπηρεσίας. * II άποζημίωσις 
αΰτη προκειμένου περί τών βοηθών κλ.ιμακοϋται ώς άκό- 
λ,ούθως : '

Άπό 1-2 ετη δεχ. 80.000 
» 3-4 » »' 110.000 '-·.
» 5-6 » » 140.000
» 7-8 » » 180.000.

-8 έτη καί άνω. -»· 250.000--. Έ ' - —'
Προκειμένου περί τών έπιμελητών αί ανωτέρω αποζη

μιώσεις προσαυξάνονται κατά 20%. ·;ϋ;..

:··-Γ
::3.ί·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ

"Αρθρ. 13. 1.' Διά Π.Δ/των έκδιδομένων κατόπιν προτά- 
σεως τώνΥπουργών ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
καί Οικονομικών μετά σύμφωνον γνώμην τής οικείας 
Σχολής καί τής Συγκλήτου, δύνανται νά συνιστώνται εις τούς 
τομείς ή μέχρ'.ς δρύσεως τών τομέων εις τάς έδρας, εργα
στήρια, σπουδαστήρια, κλινικαί, μουσεία, ινστιτούτα ή 
κέντρα θέσεις έπιστημονικών συνεργατών.

2. ’Επιστημονικός συνεργάτης διορίζεται δι’ άποφάσεως 
τοϋ Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων μετά 
πρότασιν τής οικείας Σχολής έπί συμβάσει εργασίας ιδιω
τικού δικαίου διάρκειας ενός έως τριών έτών, ή οποία δύ- 
νχται νά άνανεοϋται, ό κεκτημένος πτυχίον -ημεδαπής ή 
όμοταγοϋς ’Ανώτατης Σχολής τής αλλοδαπής καί έχων 
γνώσιν μιας ξένης γλ.ώσσης δ'.απιστουμένην ύπό τοϋ οικείου 
τομέως ή Σχολής.

Ή συνολ.ική διάρκεια τών συμβάσεων αύτών δέν δύναται 
νά ύπερβαίνη τά 6 έτη.

3. Διά τήν πρόσληψιν εις θέσιν επιστημονικού συνεργάτου 
δέν απαιτείται ή ύπό τοϋ προσλαμβανόμενου έκπλήρωσις τών 
στρατιωτικών του ύποχρεώσεων, έφ’ όσον ούτος ευρισκεται 
νομίμως έκτος τοϋ στρατεύματος.

4. 'Ο κατ’ αύτόν τρόπον τοϋ διοριζόμενος λ.αμβάνει κατά 
τά τρία πρώτα έτη τάς άποδοχάς τοϋ 7ου βαθμού, κατά δ: 
τά επόμενα τρία έτη τάς άποδοχάς τοϋ 6ου βαθμού.

5. Τά καθήκοντα τοϋ επιστημονικού συνεργάτου ορί
ζονται ύπό τοϋ τομέως καί εξειδικεύονται ύπό τοϋ οικείου 
καθηγητοϋ. Ούδέποτε όμως ή άπασχύλησιε αυτού είς τό 
οΐκεΐον Α.Ε.Ι. επιτρέπεται νά είναι μικρότερα τών είκοσι 
τεσσάρων ώρών εβδομαδιαίους.

6. Έφ’ όσον δέν καθίστανται εφικτός ό διορισμός έπι
στημονικών συνεργατών, δύνανται νά προσλαμβάνονται ύπό 
τάς προϋποθέσεις καί κατά τήν διαδικασίαν τών παρ. 1-3 τοϋ 
παρόντος άρθρου επιστημονικοί συνεργάται επί ωριαία αντι
μισθία. Το ποσόν τής ώριαίχς αντιμισθίας τών έπιστημονικών 
συνεργατών οί όποιοι προσλαμβάνονται κατά τον τρόπον 
αύτόν καθορίζεται δι’ αποφάσεων τών 'Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οικονομικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
Άρθρ. 14. 1. Εις τούς τομείς των Α.Ε.Ι. δύνανται νά 

συνιστώνται διά Π.Δ/των των έκδιδομένων κατόπιν προ- 
τάσεως των Ύ’πουργών ’Εθνικής Παιδείας καί Θρτσκευ- 
χάτων καί Οικονομικών, μετά σύμφωνον γνώμην της οικείας 
Σχολής καί της Συγκλήτου θέσεις Ειδικού Διοικητικού 
καί Τεχνικού Π ροσωπικού κλάδων ΜΕ, ΑΡ ή AT. Δι’ όμοιων 
Π.Δ/των έκδιδομένων μετά γνώμην της οικείας Σχολής 
καί της Συγκλήτου δύναται νά ρυθμίζωνται τά θέματα τά 
σχετικά μέ την διάρθρωσιν των θέσεων, τά προσόντα διο- 
οισμοϋ, τον τρόπον έπιλογής. τήν υπηρεσιακήν κατάστασιν 
καί έξέλιξιν, τά καθήκοντα, δικαιώματα καί υποχρεώσεις 
καί πάσα άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Διά Π.Δ/των έκδιδομένων εντός εξ μηνών άπό της 
ένάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος μετά πρότασιν των 
'Υπουργών ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί 
Οικονομικών, αί θέσεις παρασκευαστών, υπαλλήλων σπου
δαστηρίων, τεχνιτών κατόχων τουλάχιστον άπολυτηρίου 
Γυμνασίου ή Μέσων Τεχνικών Σχολών μετά σύμφωνον 
δέ γνώμην τής οικείας Σχολής καί τής Συγκλήτου καί αρι
θμός θέσεων επιμελητών καί βοηθών κενών ή κατεχομένων 
υπό μή διδακτόρων μή ύπερβαίνων τό εν πέμπτον τοΰ συνο
λικού άριθμοϋ_τών οργανικών θέσεων επιμελητών καί βοη-_ 
θών τής οικείας "Εδρας, ’Εργαστηρίου, Σπουδαστηρίου, Κλι- 
ν.κής, Μουσείου Ίνιστιτούτου ή Κέντρου καί πάντως του
λάχιστον ίσος προς μίαν Οέσιν άνά έδραν, Έργχστηριον, 
Σπουδαστήριον,"Κλινικήν, Μουσεΐον, Ίνστιτοΰτον ή Κέντρον, 
μετατρέπονται εις θέσεις Ειδικού Διοικητικού καί Τεχνικού 
Προσωπικού. Προκειμένου περί κατεχομένων θέσεων επι
μελητών ή βοηθών διά τήν μετατροπήν ταύτην άπαιτεΐται 
καί αΐτησις τού ενδιαφερομένου.

ΔΓ όμοιων Π.Δ/των έκδιδομένων έντός τής ίδιας προ-' 
θεσμίας ρυθμίζονται τά τής κατατάξεως ή έντάξεως τών κατε- 
χόντων τάς οότω μετατρεπομένας θέσεις εις τάς νέας θέσεις/ 
ώς καί αί προϋποθέσεις καί ή διαδικασία, συμφώνως προς 
τάς οποίας δύναται τό άνωτέρω προσωπικόν νά κρίνεται 
προς μονιμοποίησιν. . -

3. Άπό τής μετατροττής τών κατά τήν έναρξιν τής ισχύος 
τοΰ παρόντος υφισταμένων θέσεων παρασκευαστών, υπαλ
λήλων σπουδαστηρίων καί μονίμων καί έπί θητεία τεχνιτών, 
κατόχων τουλάχιστον άπ ιλυτήριον Γυμνασίου ή Μέσων 
Τεχνικών Σχολών, εις θέσεις Ειδικού Διοικητικού καί Τεχνι
κού Προσωπικού, αί τρεις αυται κατηγορίαι προσωπικού 
τών Α.Ε.Ι. καταργούνται.

Λ. Δεν επιτρέπεται ή ενοποίησις τών κλάδων Ειδικού 
Διοικητικού καί Τεχνικού Προσωπικού τών έδρών, ’Εργα
στηρίων. Σπουδαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων, .’Ινστι
τούτων καί Κέντρων ενός Α.Ε.Ι. μέ ένα ή περισσοτέρους έκ 
τών κλάδων Διοικητικού, Οικονομικού, Τεχνικού ή Διοι
κητικού καί Οικονομικού τού αύτέϋ Α.Ε.Ι. καί ή μετάταξις 
υπαλλήλων εξ ενός κλάδου τής πρώτης όμάδος εις ένα κλά- 
δον τής δευτέρας όμάδος καί άντιστρόφως. τ —

5.. ’Επιτρέπεται ή κατ’ έξαίρεσιν τών διατάξεων τού Ν.Δ. 
385/69 πλήρωσις υφισταμένων ή δη μ ι ο υ ρ γη G η σ ο μ έν ω ν 
κενών θέσεων τού Κλάδου ΜΕ8 Τεχνιτών τού ’Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου έκ τών ύπηρετούντων ήδη εις τον 
Κλάδον ΣΕ1 υπαλλήλων του, έφ’ όσον ούτοι πρό τής ισχύος 
του. άπησχολήθησαν εις ειδικότητας τεχνίτου καί κέκτηνται 
τά Οπό τού Νόμου 434/76 τυπικά καί ούσιαστικά προσόντα 
μετατάξεως εις τον κλάδον τούτον. Ή μετάταξις διενεργεΐται 
διά Η.Δ/τος έκδιδομένου κατόπιν προτάσεως τοΰ Ύ’πουργού 
Εθνικής ΓΙ αιδείας καί Θρησκευμάτων, μετά σύμφωνον 

γνώμην τής Συγκλήτου τού ’Εθνικού Μετσοβίου Πολυ
τεχνείου. - ·

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ Ε'.
ΣΓΙΟΤΔΑΙ

·■■■'·'. ' · I. Διδασκαλ.ία. ' ' .;
: Άρθρ. 15. 1. Ή διδασκαλία εις τά Α.Ε.Ι. άποβλέπει, 
παραλλήλως προς τήν μετάδοσιν γνώσεων, εις τήν καλ

λιέργειαν τού επιστημονικού ή καλλιτεχνικού προβλη
ματισμού τών φοιτητών καί τόν προ σαν ατολικόν των εις τάς 
έπιστημονικάς μεθόδους εργασίας καί έρεύνης.

2. Τό έτήσιον πρόγραμμα διδασκαλίας ορίζεται διά 
Πράξεων τού Πρυτάνεως, μετά γνώμην τών τομέων καί 
άπόφασιν τής Σχολής, αί όποϊαι δημοσιεύονται διά τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως πρό τής ένάρξεως τού αντι
στοίχου πανεπιστημιακού έτουε.

3. Τό πρόγραμμα δύναται νά περιλαμβάνη μαθήματα 
υποχρεωτικά, προαιρετικά ή έπιλεγόμενα μεταξύ περισ
σοτέρων, έτήσια, ή εξαμηνιαία.

4. Ή διδασκαλία γίνεται διά παραδόσεων, φροντιστη
ρίων καί ασκήσεων φροντιστηριακών, εργαστηριακών. κλι
νικών ή πρακτικών.

5. 'Η διδασκαλία έκάστου μαθήματος πρέπει νά καλύπτη 
τουλάχιστον 26 διδακτικά; εβδομάδας προκειμένου περί τών 
ετησίων μαθημάτων καί 13 προκειμένου περί τών εξα
μηνιαίων.

6. ’Εντός έξ μηνών άπό τής ένάρξεως ισχύος τού παρόν
τος ολαι αί Σχολαί τών Α.Ε.Ι. ύποχρεοϋνται νά υποβάλουν 
προς εγκρισιν εις τό 'Υ’πουργειον ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων καί δημοσίευσιν εις τήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως προτάσεις διά νέα εκσυγχρονισμένα προγράμμα
τα σπουδών. Τά προγράμματα ταύτα δύνανται νά τρο
ποποιούνται κατά τήν αύτήν διαδικασίαν.

II. Φοίτησις.
Άρθρ. 16. 1. Τά μαθήματα, τά όποια καθ’ έκαστον 

έτος ή έξάμηνον τής φοιτήσεώς των ύποχρεοϋνται νά παρα
κολουθήσουν οί φοιτηταί έκάστης Σχολής, ορίζονται διά 
Πράξεων τού Πρυτάνεως έκδιδομένων κατόπιν προτάσεως 
τής οικείας Σχολής, μετά γνώμην τών τομέων, καί δημο
σιευόμενων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, δεν 
δύνανται δένά υπερβαίνουν τά οκτώ, έκ τών οποίων έξ υπο
χρεωτικά καί δύο κατ’ έπιλογήν. Εις τά άνωτέρω μαθήματα 
δέν περιλαμβάνεται ή ξένη γλώσσα.
: 2. Τά προς λήψιν πτυχίου εξεταζόμενα μαθήματα κα
θορίζονται διά Πράξεων τού Πρυτάνεως έκδιδομένων κατόπιν 
προτάσεως τής οικείας Σχολής, μετά γνώμην τών τομέων 
καί δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, 
δέν δύναται νά υπερβαίνουν τά οκτώ.

Άρθρ. 17. 1. *0 άριθμός τών ωρών τής εβδομαδιαίας 
διδασκαλίας έκάστου μαθήματος καί ό καθ’ εβδομάδα συνο
λικός χρόνος διδασκαλίας καί ό καθ’ - εβδομάδα συνολικός 
χρόνος διδασκαλίας τών . μαθημάτων, ρυθμίζονται δΓ 
άποφάσεων έκάστης Σχολής μετά γνώμην τών τομέων, δέν 
δύναται δέ νά ύπερβαίνη τάς τριάκοντα δύο ώρας άνά εβδο
μάδα. Εις όλως έξαιρετικάς περιπτώσεις, λόγω τής ειδικής 
φύσεως τών μαθημάτων, έπιτρέπεται ή ύπέρβασις τού άνω
τέρω ορίου μόνον διά τήν διεξαγωγήν κλινικών ή έργχστη- 
ριχκών ή πρακτικών άσκήσεων. Είδικώς αί Ίατρικχί Σχο
λαί πρέπει νά συμπληρούσουν κατά τήν διάρκειαν τής εξαε
τούς φοιτήσεώς τών σπουδαστών τουλάχιστον 5.500 ώρας 
διδασκαλίας. *■- '

2. Αί Σχολαί κατά τήν κατάρτισιν τού ούρολογίου προ
γράμματος οφείλουν νά λαμβάνουν ιδιαιτέραν μέριμναν 
διά τήν συνεχή καί χωρίς ένδιάμενα κενά διεξαγωγήν τών 
μαθημάτων.

3. Αί Σχολαί ύποχρεοϋνται έπίσης νά λαμβάνουν ειδικήν 
μέριμναν, είς τρόπον ώστε νά παρέχεται κάθε δυνατή διευ- 
κόλυνσις είς τούς έργαζομένους φοιτητάς διά τήν έκπλήρω τιν 
τών προς τήν Σχολήν ύποχρεώσεούν των, ιδίως διά τής διε
ξαγωγής εσπερινών φροντιστηρίων καί άσκήσεων ή ^τής 
άντικχτκστάσεως τών άσκήσεων τούτων όλικώς ή μερικώς 
δΓ έργασιών έκπονουμένων κατ’ οίκον, τής κα ταρτίσεως 
ειδικού προγράμματος έξετάσ.ων κ.λ.π.

Διά Π.Δ/των έκδιδομένων κατόπιν προτάσεως τού 'Υ
πουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρν)τκευμάτων καί τού



καθ’ ύλην αρμοδίου. 'Υπουργού, ρυθμίζονται τά της υπο
χρεωτικής χορηγήσέως άδειων _έΐς τούς έργαζομένους φόιτη- 
τάς κατά τάς χρονικάς περιόδους των έξετάσεων.
- 4. Διά - Π.Δ/των έκδιδομένων κατόπιν προτάσεως τών'Υ
πουργίαν ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Οικονο
μικών καί του καθ’ ύλην αρμοδίου 'Υπουργού δημουργοϋνται 
ειδικαϊ κατηγορία·, υποτροφιών δια τούς έργαζομένους φοι- 
τητάς.

Δι* όμοιων Π.Δ/των καθορίζονται αί προϋποθέσεις» 
ή διαδικασία χορηγήσέως καί τό ύψος των έν λόγω ύποί 
τροφιών, αί όποϊαι χορηγούνται εις τούς έργαζομένους 
φοιτητάς, καθώς καί πασα άλλη σχετική λεπτομέρεια.

’Άρθρο 18. 1. Ή φοιτητική ΐδιότης^ δεν δύναται νά 
διαρκέση επί χρονικόν διάστημα μεγαλύτερο ντών ΰπό τών 
κειμένων διατάξεων προβλεπομένων κατά Σχολήν έτων 
φοιτήσεως προσηυξημένων κατά τό ήμισυ τούτων. Ειδικώς 
διά τούς άποδεδειδειγμένους έργαζομένους φοιτητάς οί 
όποιοι δεν είναι ήδη πτυχιοϋχοι Άνωτάτης Σχολής, καθώς 
καί διά τούς τυφλούς ή κωφαλάλους φοιτητάς-τιυν όποιων 
ή πάθησις βεβαιοϋται ϊατρικώς ή φοιτητική ΐδιότης δεν 
δύναται νά διαρκέση έπί χρονικόν διάστημα μεγακύτερον τών 
τριών έτών άπό τής συμπληρώσεως τών υπό τών κειμένων 
διατάξεων προβλεπομένων κατά Σχολήν έτών φοιτήσεως.

2. Ή φοίτησις δύναραι κατ’ αίτησιν τού φοιτητοϋ νά 
διακόπτεται, έπαναλαμβανομένη άπό τής αρχή. τοϋ έτους" 
κατά τό όποιον διεκδπη. Μετά τήν έναρξιν τών πτυχιακών 
έξετάσεουν δεν επιτρέπεται ή διακοπή, παρά μόνον κατόπιν 
άδειας τής οικείας Σχολής διά λόγους άνωτέρας βίας. 
Κατά τήν διάρκειαν τής διακοπής τής φοιτήσεως αναστέλ
λεται ή φοιτητική ΐδιότης καί αί έξ αυτής άπορρέυσαι υπο
χρεώσεις καί τά πάσης φύσεως δικαιώματα, πλήν τοϋ δι
καιώματος χορηγήσέως άναβολής στρατεύσεως.

3. Ειδικώς διά τούς φοιτητάς οί όποιοι είναι εγγεγραμ
μένοι εις τά Α.Ε.Ι. κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ πα
ρόντος ή φοιτητική ΐδιότης δεν δύναται νά διαρκέση, μετά 
την έναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόττος, έπί χρονιον διάστημα 
μεγαλύτερον τοϋ ήμίσεος τών υπό τών κειμένων διατάξεων 
προβλεπομένων κατά Σχολήν έτών φοιτήσεως άπό τής 
συαπληοώσεως τών υπολοίπων έτών οοιτήσεώς των.

III. ’Εξετάσεις.
ΆρΟρ. 19.1. Τά καθ’ έκαστον έτος ή έξάμηνον σπουδών 

έξεταζόμενα μαθήματα είναι τά κατά τό πρόγραμμα δι- 
δασκομένων μαθημάτων έκάστης Σχολής υποχρεωτικά 
καί τά ύφ’ έκάστου φοιτητοϋ επιλεγόμενα.

2. 'Η έξεταζομένη ύλη δεν ταυτίζεται κατ’ έκτασιν πρός 
τήν διδασκομένην, ούτε περιορίζεται εις τό περιεχόμενον 
ενός μόνον συγγράμματος.

3. Έκάστη Σχολή καθορίζει τούς γενικούς κανόνας 
διεξαγωγής τών τμηματικών καί πτυχιακών έξετάσεων.

4. Κατά τάς τμηματικάς καί πτυχιακάς εξετάσεις 
διά τον χαρακτηρισμόν τής έπιδύσεως έκάστου φοιτητοϋ 
λαμβάνεται ΰπ’ οψιν καί ή έπίδοσις αΰτοϋ εις τά αντίστοιχα 
φροντιστήρια καί τάς φροντιστηριακά:, έργαστηριακάς ή 
κλινικά; άσκήσεις.

ΆρΟρ. 20. 1. Αί περίοδοι τών τμηματικών έξετάσεων 
δεν δύναται νά είναι περισσότερα·, τών δύο.

2. Φοιτηταί άπορειπτόμενοι κατά τήν δευτέραν τμημα
τικήν εξεταστικήν περίοδον εις τρία ή περισσότερα μαθή
ματα, επαναλαμβάνουν τήν φοίτησιν καί τάς εξετάσεις 
τοϋ ίδιου έτους, εξαιρούμενων τών μαθημάτων εις τά όποια 
έχουν επιτύχει.

• 3. Φοιτηταί άπορριπτόμενοι κατά τήν δευτέραν εξετα
στικήν περίοδον εις έν ή δύο μαθήματα, εξετάζονται άπό 
τριμελή επιτροπήν έκ καθηγητών, ή οποία καθορίζεται άπό 
τον τομέα, τό πρώτον δεκαπενθήμενον μετά πάροδον μηνός 
άπό τής δημοσιεύσεως τών άποτελεσμάτων. Έπί άποτυχίας 
έστω καί εις έν μάθημα ισχύουν τά υπό τής παρ. 2 οριζόμενα.

4. Φοιτηταί έπαναλαμβάνοντες τήν φοίτησιν εις τό αύτό 
έτος καί άπορριφ^έντες κατά τήν δευτέραν τμηματικήν εξε^ 
ταστικήν περίοδον εις δύο ή περισσότερα μαδήματα, αποβάλ
λουν τήν φοιτητικήν ίϊιότητα, διαγραφόμενοι έκ τών κατα
λόγων τών φοιτητών τοΰ οικείου Α.Ε.Ι. Έπί άπορρίψεως εις 
εν μόνον μά'ύημα εξετάζονται άπό τριμελή επιτροπήν κατά 
τά έν τή πα,ρ. 8 οριζόμενα.

Ή άπόρριψις καί έκ μέρους τής επιτροπής συνεπάγεται 
άπώλειαν τής φοιτητικής ίδιότητος.

5. Αί διατάξεις τών παρ. 2-4 τοϋ παρόντος άρθρου δεν 
εφαρμόζονται προκειμένου περί Σχολών αί όποϊαι άκολου- 
θοϋν σύστημα σπουδών εξαμηνιαίων μαθημάτων.

Άρθρον 21.1. Αί περίοδοι τών πτυχιακών έξετάσεων. 
δεν δύνανται νά είναι περισσότερα·, τών τριών κατ’ έτος: \

2. "Εκαστος φοιτητής δικαιούται νά προσέλθη τετράκις 
εις πτυχιοικάς εξετάσεις δι’ έκαστον μάθημα. Ή τρίτη καί 
ή τετάρτη πτυχιακή έξέτασις διεξάγονται ενώπιον επιτροπής 
άποτελουμένης άπό τρεις καθηγητάς, οί όποιοι ορίζονται 
άπό τόν τομέα.. Ειδικώς εις τήν τετάρτην πτυχιακήν έξέτασιν 
έπί μαθήματος δεν δύναται νά συμμετέχη εις τήν τριμελή 
επιτροπήν ό καθηγητής τής οικείας έδρας ή θέσεως. ’Εάν 
ό εξεταζόμενος δέν λάβη εις έν μάθημα προβιβάσιμον βαθμόν 
καί κατά τήν τετάρτην έξέτασιν, αποβάλλει την ιδιότητα 
τοϋ φοιτητοϋ, διαγραφόμενος έκ τών κατα.λόγων τών φοι
τητών τής οικείας Σχολής. ------ - ---- ---------------η

Άρθρ. 22. Φοιτηταί άπολέσαντες τήν φοιτητικήν ιδιό
τητα κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τών άρθρ. 18, 20 
καί 21 τοΰ παρόντος, δύνανται νά έγγράφωντχι ή νά κχτα- 
τάσσωνται εις τάς Άνωτέρας Τεχνικάς καί Έπαγγελματι- 
κάς ίχολάς. Αί προϋποθέσεις έγγραφης ή κατατάξεως 
εις έτ ;ς σπουδών, τά ποσοστά τών έγγραφομένων ή κατα- 
τασσομένων κατά Σχολήν καί πάσα άλλη σχετική λεπτομέρεια 
καθορίζονται διά Π. Δ/των έκδιδομένων κατόπιν προτάσεως 
τοϋ Ύπουργοΰ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.'

ΆρΟρ. 23. Αί διατάξεις τών άρθρ. 20-22 τοϋ παρόντος · 
έφαρμόζονται διά μεν τούς φοιτητάς, οί όποιοι 0ά έγγραφοϋν 
τό πρώτον εις τά Α.Ε.Ι. μετά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ 
παρόντος, άπό τοϋ πανεπιστημιακοϋ έτους 1978-79, διά 
δέ τούς φοιτητάς, οί όποιοι είναι εγγεγραμμένοι εις τά Α.Ε.Ι. 
κατά την έναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος, άπό τοϋ πανε- 
πιστημιακοϋ έτους 1979-S0.

ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ ΣΤ'
ΕΙΔΙΚΛΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆρΟρ. 24. ’Εντεταλμένος υφηγητής, εύθύς ώς συμπλη
ρώσει εξαετή εντολήν διδασκαλίας, κρίνεται ΰποχρεωτικώς 
ύπό τής οικείας Σχολής διά τόν διορισμόν του ώς εκτάκτου 
κχθηγητοϋ με εντολήν διδασκαλίας, έπί τριετίαν, ή όποια 
δύναται νά άνανεοϋτχι κατά τήν ιδίαν διαδικασίαν άνά τριε
τίαν, μέ την αντιμισθίαν τήν όποιαν λαμβάνει έκτακτος 
καθηγητής έπί τριετή θητεία εις τακτικήν έδραν. Όμοΰ 
μετά τοϋ εντεταλμένου ύφηγητοϋ τοΰ συμπληρώ σαντος 
εξαετή εντολήν διδασκαλίας κρίνοντχι ΰποχρεωτικώς κατά τάς 
διατάξεις τοΰ προηγουμένου εδαφίου καί όλοι οί έπί εξαετίαν 
ύφηγηταί τής αυτής έδρας, οί όποιοι διευθύνουν έπί εξαετίαν 
εργαστήρια ή κλινικάς έξηρτημένας ή ύπαγομένας εις τήν 
οίκείαν Σχολήν, εις τάς οποίας ήσκήθησαν κατ’ εντολήν τοϋ 
αρμοδίου κχθηγητοϋ φοιτηταί τής έν λόγω Σχολής. Ό 
άριθμός τών καθηγητών τούτων δέν δύναται κατ’ άμφο- 
τέρας τάς περιπτώσεις νά ύπερβή τό σύνολον τοΰ όλου άριϋμοϋ 
τών τακτικών καί έκτάκτων αυτοτελών εδρών τής οικείας 
Σχολής.

Άρθρ. 25.1. Εις τούς μή διδάκτορας έπιμελητάς καί 
βοηθούς οί όποιοι ύπηρετ&ϋν κατά τήν έναρξιν τής ισχύος 
τοϋ παρόντος, δύναται νά χορηγήται μετά τήν συμπλήρωσιν 
διετοϋς συνολικής υπηρεσίας ώς έπιμελητοϋ, βοηθοΰ ή πτυ- 
χιούχου παρασκευαστοϋ, εκπαιδευτική άδεια τριών έτών 
έκ τών όποιων τά δύο μετ’ αποδοχών καί το τρίτον χωρίς 
άποδοχάς.
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2. Ό συνολικός αριθμός των διδακτόρων" ή μ ή επιμε- 
).ητων καί βοηθών οι όποιοι δύνανται νά εύρίσκωντχι 
έκχστοτε εις εκπαιδευτικήν αδέναν μετ’ αποδοχών, Sr/ 
γόνατα', νά ύπερβαίνη τό 17 τοϋ συνολικού αριθμού των 
είε την οΐκείαν Σχολήν ύπηρετούντων διδακτόρων ή. μή, 
επιμελήτων καί βοηθών αντιστοίχους.

3. Ή διάταξις τής πχρ. 1 τον αρΟρ. 1 18 τον II.Λ. 011
1 '..<77 εφαρμόζεται άναλόγως καί εις το διδακτικόν τροσω- 
πικον τών Λ.Ε.Ι.

"Λρθρ. 26.1. -Χιά II. Λ/των έκδ'.δομένων κατόπιν προ- 
τάσεως τών ' Γπουργών Εθνικής Παιδείας' καί (θρησκευ
μάτων καί Οικονομικών μετά σύμφωνον γνώμην τής Οικείας 
Σχολής καί τής Συγκλήτου, δύναται νά συνιστώνται θέσεις 
επιμελητών καί επιστημονικών συνεργατών τών Λ.Ε.Ι. 
έπί πλέον τών κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος υφιστα
μένων οργανικών θέσεων επιμελητών καί βοηθών, κατ’ 
αριθμόν μέχρι τοϋ ήμίσεος τοϋ αριθμού. τών επιμελητών 
καί βοηθών, οΐ όποιοι Οά μονιμοποιηΟοϋν βάσει τών δια
τάξεων τοϋ παρόντος.

2. Λί κατ’ αυτόν τον τρόπον συνιστώμεναι θέσεις, δεν
δύνανται εις πάσαν περίπτωσιν νά ύπερβνϋν διά τό σύνολο·/ 
τών Λ.Ε.Ι. τάς τετρακοσίας. ,,

3. Λί μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος ΰφιστάμεναι 
θέσεις επιμελητών καί βοηθών, προσαυξανόμεναι αντίστοι
χο) ς δι’ όσων Οά συσταΟοϋν συμφώνως προς την προηγου- 
μένην παράγραφον, διατηρούνται αμετάβλητοι άριΟμητικώς 
εις εκάστην Σχολήν, "Εδραν, ’Εργαστήριο·/, Σπουδαστή- 
ριον, Κλινικήν, Μουσείο·/, Ίνστιτοϋτον ή Κέντρον, εξαι
ρέσει τών βάσει τής παρ. 2 τοϋ άρΟρ. 14 μετατρεπομένων 
εις θέσεις Εΐδικοϋ Διοικητικού καί Τεχνικού 11 ροσωπικοϋ.

4. "Ολαι αί κατά τήν έναρξιν τής-ισχύος τοϋ παρόντος
ΰφιστάμεναι θέσεις επιμελητών καί βοηθών πεπληρώμέναι 
ή μή δίατήροΰνται, διά δέ Π. Δ/των εκδιδομόνων πρότάσει 
τόΰ 'Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί 
Οικονομικών μετά σύμφωνον γνεόμήν τής οικείας Σχολής 
καί τής Συγκλήτου, αί θέσεις αυτοί δυνατοί νά άνακατ'α- 
νέμωνται εις θέσεις επιμελητών ή επιστημονικών συνεργα
τών, Γ ~ · . . >ν..γ/ , ;·,··“ .... · -

■ - "Λρθρ. 27.1. "Ολαι αί κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ 
παρόντος νόμου ΰφιστάμεναι κεναί θέσεις επικουρικών 
καθηγητών, ώς καί αί κενούμεναι εις τό μέλλον, μετατρέ- 
πονται εις τακτικάς ή εκτάκτους , αυτοτελείς έδρα: ■ τ ς 
αυτής Σχολής ή τοϋ αύτοϋ Λ.Ε.Ι. Διά Π. Δ,των έκδι υ
μένων κατόπιν προτάσεως τών 'Ι’πουργών ’Εθνικής·. ΙΙάΐτ 
δειας καί Θρησκευμάτων καί Οικονομικών, μετά σύμφωνον 
γνώμην τής οικείας Σχολής καί τής Συγκλήτου. Διά τών

εριεχομενοναυτών II. Δ των καθορίζονται ό τίτλος καί τό 
τών εδρών τούτον/.

2. Εντός εξ μηνών άπό τής ένάρίεως ισχύος τοϋ παρόντος
αι οικεία·. Σχολαί ύποχρεοϋνται νά αποφασίσουν διά.τον 
διορισμόν ή μή τών εις αύτάς ύπηρετούντων μονίμων έπι- 
κουρικών καθηγητών ώς μονίμων .καθηγητών . εις τάς 
εκτάκτους αυτοτελείς έδρας εις τάς οποίας μετατρέπονται 
αυτοδικαίως καί άνευ άλλης διαδικασίας μετά τήν θετικήν 
άπόφασιν τής Σχολής αί ύπ’ αύτών κατεχόμεναι θέσεις. 'Ο 
τίτλος" καί το περιεχόμενο·/· τών κατ’ αυτή,·/ το·/ τρόπον 
δήμιουργουμένων εκτάκτων αυτοτελών εδρών ταυτίζεται με 
τον τίτλον καί τό περιεχόμενο·/ τών εδρών εις τάς όποιας 
υπηρέτου·/- οί οΰτω διοριζόμενοι. ■ '

Οί μή διοριζόμενοι παραμέ*/ουν εις τάς θέσεις των μέχρί 
τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον εξόδου των έκ τής ύπηρεσίας, 
διεπόμενοι ύπό τών μέχρι τοϋδε κειμένων διατάξεων.

3. Δι’ αποφάσεων τών συλλογικών όργάνων όλων τών 
βαΟμίδο/ν τών ΑΕΙ δύναται νά Οεσπισθή ότι αί αποφάσεις 
αυτών αί όποια·.' άναφέρονται εις τήν εκλογήν ή επιλογήν 
καί τήν ,ύπηρεσ.ακήν κατάσταστ/ τών μελών τοϋ εν*γένει 
διδακτικοϋ προσωπικού τών ιδρυμάτων τούτων λαμβάνονται 
διά μυστικής ψηφοφορίας. Λί κείμενοι διατάξεις· περί' τής 
πλειοψηφίχς ή οποία απαιτείται διά τήν λήψιν άποοάσεως

διατηροϋντχι έν ίσ/ύϊ καί εις τήν περίπτωσ.ν τής μυστικής 
ψηφοφορίας. Εις περίπτωσιν ίσοψηφίας ή ψηφοφορία επανα
λαμβάνεται. ’Εάν καί εις τήν δεύτερα·/ ταύτην ψηφοφορία·, 
προκύψη ίσο ψηφία, θεωρείται ότι δέ·/ έλαβε χώραν εκλογή 
επιλογή, άνανέωσις θητείας, μονιμοποίησις ή προ αγωγή.

4. "Ολαι αί κεναί εδραι προκηρύσσονται ύποχρεο/τικώ^ 
ύπο τών οικείων Σχολών εντός τριών μηνών άπό της ενάρ- 
ξεω: τής ισχύος τοϋ παρόντος. 'Ομοίως, ολαι αί έκάστοτε 
κενούμεναι ή ιδρυόμενα', μετά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ 
παρόντος έδρα·., προκηρύσσονται ύποχρεώτικώς ύπό τών 
οικείων Σχολών εντός τριών μηνών άπό τής κ’ενώσεως 
ή τής ίδρΰσεώς των.

ΤΕΛΙΚΛΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
"ΛρΟρ. 23.1. Λί προβλεπόμεναι ύπό τοϋ παρόντος νόμου 

προθεσμία·, ή ώρισμένχι εξ αυτών, δύνανται νά παρατεί- 
νωνται μέχρις ένός έτους άπό τής λήξεώς των δι’ άποφά- 
σεων τοϋ ' Τπουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
δημοσιευόμενων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

2. Πάσα διάταξις γενική ή ειδική αντικειμένη εις τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου κατχργεΐτχι.

"ΛρΟρ. 30. Ή ισχύς τοϋ παρόντος ιόμου αρχεται άπό τής 
-δημοσιεύσεως του εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

ΝΟΜΟΣ ύπ’ Χ5·.0. 832 
τής 20 Νοεμ./2 Δεκ. 1078 (ΦΕΚ V 206 j

;. . f-
Περί τοϋ Οικονομικού Συμβουλίου τοϋ Πανεπιστημίου 
’.Αθηνών καί άλλων τινών διατάξεων.

'.Αρμοδιότητες διοικητικών οργάνων τών Λ.Ε.Ι.
"ΛρΟρ. 6.—1. Δι’ άποφάσεως τοϋ Γενικού- Γραμματέως 

ή τοϋ ’Λναπληρωτοϋ Γενικού Γραμματέως ή τοϋ Γενικού 
ΔιευΟυντοϋ τού οικείου Ανώτατου ’Εκπαιδευτικού Ιδρύ
ματος, έγκρίνόμένής ύπό τού Πρύτανεως αύτοϋ καί δημο
σιευόμενης είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. δύναται 
νά μεταβιβάζεται ύπό τών ανωτέρω προς τούς Προϊσταμέ
νους τών οργανικών'διοικητικών μονάδων τοϋ οικείου ’Λνω- 
τάτου Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος ή έξουσίχ τόΰ ύπογράφετ/ 
«’Εντολή Γενικού Γραμματέως» ή «’Εντολή Άνχπληρω- 
τοϋ Γενικού Γραμματέως» ή «’Εντολή Γενικού ΔιευΟυντοϋ» 
άντιστοίχως'. αποφάσεις, έγγραφα. εντάλματα. έντολάς ή 
άλλος πράξεις, έκδιδομένας. κατά τούς κειμένους νόμους,
r ι » - ... . . . . „ »-υττ αυτών. · - - * *· -
ν.2. Ή μετακίνησις τοϋ προσωπικού τών Διοικητικών καί 

Τεχνικών Κλάδων καί τοϋ έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου 
Διοικητικού καί Τεχνικού Προσωπικού τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών.- ώς καί ή τοποθέτησις τοϋ διοριζόμενου ώς «νου 
προσωπικού είς- όργανικάς μονάδας ένεργεϊται v«V τοϋ Πρύ
τανεως. καταργουμένης πάσής διατάξεως. ρυθμγούσης άλλως 
τά θέματά ταΰτα. ··. ! .,· /ν- . ?> >·-■■. - ·,τ · . ·
; ,TF ανωτέρω· '•ί'ιάτάε'ις -ίόνάεάί νά ίτϊάτϊ?/ετά*.' Vat" «π: 
άλλων Άνωτάτων ’Εν.τχ: ί ιυτ τ/.ώ ν Ή:·.;.·.ά:ων ϊ·ά ΤΓ. Δ’/ττς-, 
εκί πεμένου·. τή τροτάειι τών Υπουργών Έύν-.κής ΓΙαιΐίία; 
7.2·. θρησκευμάτων και II ροχϊρίας τής Κν* ιριήτιως. μετά 
σΑμφωνον · γνώμην τής Συγκλήτου τεΰ ε’τ.επυ Λ’ζωτε.τ .ν 
ΈχτεοεΪΓ/τιποΰ- /Γϊσΰματος·. ..···.·. \/ . .ι. ■ -:.

' ··’■ ■- ΝΟΜΌΣ W ip:·}.’ 8ο-?. “ *
63. ·!Τ τής 2Γ/29 Δ'εχ. 1978 (ΦΣΚ A' 2Ζδ): -.li·.·' ·
Τϊερ: Γ-ντάτιοϊοτήτεως τών κατά τάς ϊίάτάςεις τΐΰ Νό;·.'. 

813/1978 ΐό-ϊλονϊίως έΞερ-χομά/οιν τής ύπτρετίας' «π:μι- 
λήτών ή βοηθών ’.Ανώτατων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
"ΛρΟρ. 1 — 1. Οί κατά τάς διατάξεις τής παρ. Ι.τοϋ άρΟρ. 

12 τού Νόμ. 815/1978 «περί ρυθμισεως Οεαάτο/·/ άφορλόντων 
εις τήν όργά·/ωσιν καί λειτουργίαν τών ’Λνο>τάτών ’Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων» έξερχόμενοι τής ύπηρεσίαςΤ έπιμε- 
ληται ή βοηθοί, έφ’ όσον κέκτηνται πλήρη πενταετή τουλά
χιστον υπηρεσίαν, δικαιούνται συντάξεως έκ τού Δημόσιου 
άναλόγως τών ετών ύπηρεσίας τοιν. προσαυξανόμενων ώς 
άκολούθως : α) Κατά 10 έτη- διά τόύς έχό'/τας ύπηρεσίαν
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5—8 'ετών/’" β) κατά 12 ετη Six τους έχοντας υπηρεσίαν 
5—13 ετών καί γ) "κατά 14 ετη διά τούς έχοντας υπηρεσίαν 
14 .έτών"καΙ άνω: ι ί·'ί'ι ·.-.··· . ' · :

2. Ή κατά τάς διατάξεις τής προηγουμένως παραγράφου 
άπχ/τοϋμένη υπηρεσία διά τήν θέμελίωσιν δικαιώματος συν
τάξεως ή " την χορήγησιν της περί ή 
προσαυξήσεως,. ητις λογίζεται ως 
υπηρεσία, διά πάσαν συνέπειαν, δέον νά είναι πραγματική 
και ν'ά διηνύθη εις Οέσιν έπιμελητού η βοηθού Άνωτάτου

....................... “ ' ‘ ηςμετά
εσίας των

εις Οέσιν παρασκευαστού. Διά τήν χορήγησιν τής κατά τά

η παράγραφος αυτή 
ρχγματική δημοσία

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, συνυπολογίζομένης καί τί 
πτυ/ίον Άνωτάτης Σχολής παρασχεΟείσης ύπηρεσίι 
εις (ϊέσιν παρασκευαστού. Διά την χορήγησιν τής κ 
άνωτέρω προσαυξήσεως, χρονικόν διάστημα μικρότερου των 
δώδεκα μηνών λογίζεται ώς πλήρες έτος εάν είναι τοΰλάχι-μηνων /.u ι
στόν ίσον.προς εξ μήνας

εις βάρος 'τού Δημοσίου, έφ’ άπας άποζημίώσις,/ / οριζό
μενη'ώς εξής, βάσει τής πράγματι διανυθείσης υπηρεσίας 
των εις Οέσιν έπιμελητού ή βοηθού Άνωτάτου ’Εκπαιδευτι
κού Ιδρύματος, συνυπολογίζομένης καί. τής μετά.πτυχίου 
Άνωτάτηςί Σχολής παρασχεΟείσης. υπηρεσίας των .εις Οέ
σιν παρασκευαστού : ^ >-

α) Προκειμένου ,περί επιμελητών έχόντων υπηρεσίαν
. . 1-2 έτη Δρχ. 96.000. .

3^4·.)»-/ά“» '..132.000. 1 
, . 5—6 »’ » 166.000: :.

··· ’·' ‘7_8 » : ' *' »' · 216.000 '
S ετών' καί άνω’ ~ 300.000 ·■>

Π

/ *

>*rsA.;r·;;
'Cvn-···'! '.'Τ '* ;-.·>ΪΤί·Γ:·,'·*Ο η-·' Ο β) Προκειμενου περί βοηθών
' λ s' tvr< 1—2 έτη i : Δρχ; 
:>:τν'-ν-Λ .;»·ιετ.ν .3—τ4> » : x*·:*'.».., 
- ε>. νντϊοιΐΐ :,s -ο-γ-6 - μ,
·<*·/ ‘ xMixVC. 7—8 ·'.»». ' .·(·■.' .»,■.
■ v.r.: , 8 ετών καί άνω: ■ >) '

• /

εχοντων υπηρεσίαν

1 60.000- v-V
110.000.
140.000 ϊγ
180.000 ■ ■ ·. 
250.000 .--μ -

' Διά τον υπολογισμόν τής κατά τά ανωτέρω άποζημιώσεως 
εφαρμόζεται άναλόγως ή διάταξις τού δευτέρου εδαφίου τής 
παρ. 2 τού προηγουμένου άρθρου. --.χ

" 2. Οΐέκ τών ανωτέρω δικαιούμενοι συντάξεως έκτου Δη
μοσίου, έφ’· όσον . αντί τής άνηκούσης αύτοΐς συντάξεως, 
ήΟελον:προτιμήσει τήν καταβολήν τής περί ής ή προηγού
μενη παράγραφος άποζημιώσεως, ΰποχρεούνται, όπως 
δηλιόσουν τούτο έγγράφως κατά τήν άποχώρησίν των έκ τής 
υπηρεσίας καί έν πάση περιπτώσει προ τής υποβολής τής 
αίτήσεως κανονισμού συντάξεως. Τυχόν, έν τώ μεταξύ, 
καταβληΟεΐσαι τρίμηνοι άποδοχαί παρακρατοϋνται έκ τής 
άποζημιώσεως. . ■: . . .,·

3. Έν περιπτώσει καταβολής είς τούς άνωτέρω τής κατά 
τήν παρ. 1 τού παρόντος άρθρου άποζημιώσεως ή υπηρεσία 
τιον ώς επιμελητών ή βοηθών, δεν δύναται νά άναγνωρισθή 
ώς συντάξιμος εκ τού Δημοσίου, έκτος άν ήθελεν έπιστρχφή 
ή ληφθεΐσα άποζημίώσις, κατά τάς διατάξεις τής παρ. 6 
τού άρθρ. 11 τού Α.Χ. 1854/1951 «περί άπονομής τών πολι
τικών καί στρατιωτικών συντάξειυν», ώς έτροποποιήθη διά 
τού άρθρ. 2 τού Χόμ. 329/1976 «περί άντικατχστάσεως καί 
κκτχργήσεν-,ς διατάξεών τινων τού Α.Χ. 1854/1951 κ.λπ.η.

Τυχόν άνεγνωρισμένη ήδη ή ριέλλουσα νά άναγνωρισθή 
σύνταξις εις βάρος τού Δημοσίου έξ άλλης υπηρεσίας δεν 
έπηρεάζει τήν καταβολήν, τής άποζημιώσεως.

. “Αρθρ. 8.— ΐ. Λί διατάξεις τού παρόντος νόμου έχουν εφαρ
μογήν καί επί τών ήδη έξελθόντων τής υπηρεσίας, κατά τάς 
ιατάςεις τού άρθρ. 12 τού Χύμ. 815/1978, ώς καί έπί τών

οικογενειών τών. έκ τούτων άποβιώσάντων. Ή σχετική 
αίτησ.ς έν προκειμένω δέον νά ύποβληθή έντός έτους άπό τής 
ένάρξεως τής ισχύος τού παρόντος, τά 8ε οικονομικά άποτε- 
λέσματα άρχονται άπό τής έπομένης τής άποχωρήσεως τών 
άνωτέρω έκ τής ύττηρεσίας. ι

2. 'Ομοίως αί διατάξεις τού παρόντος νόμου έχουν εφαρ
μογήν καί έπί τών επιμελητών ή βοηθών, οίτινες, χορηγηθεί- 
σης ' παρατάσεως τών προθεσμιών τής παρ. 1 τού άρθρ. 
12 τού Χόμ. 815/1978, κατ’ έφχρμογήν τής διατάξεως τής 
παρ. 1 τού άρθρ. 29, ήθελον έξέλθει τής υπηρεσίας έντός τών 
νέων τούτων προθεσμιών. ·;
V 3. Είς τάς διατάξεις τού παρόντος νόμου υπάγονται καί 
έμμισθοι' έπιμεληταί ή βοηθοί Α.Ε.Ι., συμπληρώσαντες 
τό νόμιμον όριον ηλικίας έξόδου έκ τής ύττηρεσίας, είς τήν 
οποίαν παραμένουν δι’ οίονδήποτε λόγον. Ή μέχρι τής άπο- 
μακρύνσεώς των/ μετά τήν συμπλήρωσ.ν τού ορίου ηλικίας, 
διανυθεΐσά υπηρεσία δέν λογίζεται ώς συντάξιμος. ' ■

Άρθρ. 4. Ή ισχύς τού παρόντος νόμου, άρχεται άπό τής 
δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. ·.

.'·: Ν. 1081/1980 (ΨΕΚ 248-Α').

ΙΤερί κυριόσεως α) τού ύπ’ άριθ. 32692/11.10.1977 πρό- 
-·· συμφώνου- τού ' συμβολαιογράφου ’Αθηνών·. ’Αθανασίου 

ώΑναστασίου ’Αθχνασούλη” κάί β) τών ΰπ’ άριθ. 256790/ 
• 19.5.1979 καί 2684S9/20.3.80 συμβολαίου τού συμβο- 

; λαιογράφου '’Αθηνών Ίωάννου Στεργίου Καβαλέκα καί 
··_.' άλλων'τινών διατάξεων. ·■'··'· · . '

...· .. ! Α Άρθρον 2. τι;

. . 1. Μέχρι τής διά νέου νόμου ρυθμίσεω'ς τών θεμάτων τών 
τμηματικών καί πτυχιακών έξετάσεων τών φοιτητών τών 
ΑΕΙ τής χώραςΑναστέλλεται ή ισχύς τών διατάξεων τών 
άρθρων 18, 20, 21, 22, 23 τού X. S15/7S «περί ρυθμίσεώς 
θεμάτων άφορώντων είς τήν οργάνωσιν καί λειτουργίαν τών 
Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». .

2. Μέχρι'τής έκδόσεως τού ύπό τής προηγουμένης παρα
γράφου προβλεπομένου Χόμου έξχκολουθούν ΐσχύουσχι αί 
περί τής δημοσιεύσεώς τού X. 815/1978 διατάξεις περί έξε- 
τάσεων τών φοιτητών τών Α.Ε.Ι.
■ 3. Ιΐίς τάς σχολάς αί όποϊαι άκολουθοΰν σύστημα άπο- 
δεσμεύσεως τού μαθήματος άπό τό έτος ή τό έξάμηνον, τά 
περί έξετάσεων διέπονται άπό τάς οικείας περί αυτών δια
τάξεις: ■■ ' -

4. ΊΙ ισχύς τών διατάξειον τού παρόντος άρθρου άρχεται 
άπό τού άκαδημαϊκού έτους 1979-S0.

ΧΌ.ΜΟΣ ύπ’ άειθ. 552 
τής 5/8 Μαρτ. 1977 (ΦΕΚ. A' 6S)

ΙΙερί τού τρόπου εισαγωγής σπουδαστών είς τάς Σχολάς 
Έκπ/σεως Διδακτικού Προσωπικού, κατατάξεως πτυ- 
χιούχων Α.Ε.Ι. είς τάς Θεολογικάς Σχολάς, πρός άπόκτη- 
σιν καί ετέρου πτυχίου καί τού τύπου διοικητικών πρά
ξεων έπί θεμάτων καταστάσεως προσωπικού τών Α.Ε.Ι.

-Άρθρ. 3. "Οπου κατά τάς κειμένας διατάξεις, διά τον διο
ρισμόν καί τά θέματα καταστάσεως τού πάσης φύσεως προ
σωπικού τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εξαι
ρέσει τών καθηγητών καί υφηγητών, προβλέπεται ή έκ- 
δοσίς Π. Λ/τος, άπαιτεΐται εφεξής ή έκδοσις ύπουργικής 
'άποφάσεως.

ΝΟΜΟΣ ύπ’ άριθ. 641 
τής 18/22 Ίουλ. 1977 (ΨΕΚ. Α’ 2<Η·)

ΙΙερί ίδρύσεως καί όργανώσεως Ιατρικών Σχολών καί ΙΙανε- 
πιστημιακών Ιατρικών Κέ-υτρων είς τά Ιΐανεπιστήμια 
Πατρών, Ίωαννίνων καί Θράκης, έκτε/.έσεους έργων είς 
τά ’Ανώτατα Εκπαιδευτικά ’Ιδρύματα καί άλλων τινών 
διατάξεων.



— 51 —

"Ιδρυσις θέσεων είς Λ.Ε.Ι.

"ΛρΟρ. 1 5. * II σύστχσις νέων κλάδων καί θέσεων τοΰ πά- 
σης ούσεως διοικητικού . τεχνικού, νοσηλευτικού καί υπη
ρετικού προσωπικού των Άνωτάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυ
μάτων. ώς καί ή συγχώνευσές . διαχωρισμοί, μετατροπή. 
ιάρΟρωσις καί κατάργησιε τούτων, γίνεται διά II. Λ/των,έκ- 
ιδομένων προτάσει των Έπουργών Προεδρίας Κυβερνή- 

σεωε. Οικονομικών καί ’Εθνικής ΓΙ αιδείαε καί Θρησκευμάτων, 
μετά γνώμην της Συγκλήτου τοΰ οικείου Ά.νωτάτου Εκ
παιδευτικού Ιδρύματος. . ’ ' '.·* :

Οί υ,έ/ει τώρα ίσχύοντεε -Όονανισυοί τών Λ.Ε.Ι.
(X. 3343/32. Λ.Ν. 1430/38. Λ .Λ'. 1895/39. Ν.Λ. 4425/64, 
Ν.Λ. 746/70, Ν.Λ. 87/73, Π.Λ. 21*6/73, Ν. 545/77. Ν.Λ. 
5 17 Μαιου 1926, Ν.Λ. «06/41, Β.Λ. 477 63. Γ1.Λ. 2 ’Οκτ' 
27 Νοεμ. 1931, Ν.4791/1930, Ν.Λ. 3422,1955. Καν. Λ γμα 
3/3 Λεκ. 1943). κχτχργοϋντχι, έκτος τών διατάξεων τους 
πού αφορούν σέ θέματα τά όποια δεν υπάγονται στο ρυθμιστι
κό πεδίο τοΰ νομοσχεδίου ή τών κανονιστικών πράξεων πο'. 
προβλέπεται νά εκδοΟούν κατ’ εξουσιοδότηση, οί όπ .ΐες εφαρ
μόζονται άνάλογα. (Π/., σχετικό άρθρο 47 παραγρ. 9 τοΰ 
Σχεδίου Νόμου). -


