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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ρατεένεται r, τεο-ΰεσμισ arcΒολής οχστοχοιητικού στ; ατ;-
λογίας arc τους υχοεησιους για διορισμό εχχαιόευτικοος χου 
αμέλησαν vs -.ο υχοΒάλοον. γ) τακτοχοιείτα: η ένταξη των 
ττυχιούχων τη; ανώτατη; σχολής καλών τεχνών στον οικει:

ΖΖρος χη Βονλή των Ελλήνων
(Με το χ-οτεινόαενο σχόδ:: νόμου ρυόμίζοντα: -λέματα χρω- 

τοόά-λμιας. δευτερο&ά-λμιας 7.2: τριτοΒάάλμιας εκχαίδευσης 
τα οκοία έχουν εχείγοντα χαρακτήρα. Πρόκειται και για αία 
-,ειρά αχό ρυ-λ μισείς του εντάσσονται στο χλαισιο της χρο- 
σχά-λείας αφενός μεν για Βήματα αναΒά-λμισης του εχετέίου 
των σχουδών μςετέοου δε για ενίσχυση της αυτοδιοίκησης 
των ΑυΕ.Ι. Τέλος με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου χυ
λώνονται. και χατα συνέχεια κατοχυρώνονται νομο-λετικά. 
χοάξεις για τις οχοίες έχουν εκίο-λεί ακυρωτικές αχοφασει; 
του Σ'υμ&ουλίου της Εχιχρατείας έτσι, ώστε να αχοο-ευχ-λού» 
σοβαρές εχιχτώσεις κοινωνικού, εκχαιδευτικού χα: χαι:αγω- 
γικού χαρακτήρα αχό τις αχοφάσεις χυτές.

Στο σχέδιο νόαου έχουν χεοιλησλεί αχοχλειστιχά χαι μό
νο διατάξεις χου ρυόμίζουν -δέματα για τα οχοια χa-Sυστέ
ρηση στην αντιμετώχισή τους -λα είχε σοόαρες συνεχείες για 
τη λειτουργία του εκχαιδευτικού συστήματος χατα το αχα-
cημαΐχό όσο; 1986—1987.

Στο άρ-3ρο \ αντιμετωχίζονται -λέματα τριτο&ώλμιας εχ- 
τ.αίΒευσης.

Με την ταράγραφο 1 υλοχοιείτα: η μεγάλης σηαασία; 
για τα Α.Ε.Ι. εχιλογή της ενίσχυσης της αυτοδιοίκησής τους 
με μετ act Βάση αρμοδιοτήτων αχό τον Τιχουχρο ΠαιΒειας 
στους Πρύτανεις.

Στην χαράγραφο 2 καλορίζοντα: χερ^ορισμο: στις χροϋχο- 
λεσεις αχουσίας των μελών Δ-Ε.Π. με χάλε μορφής άδειες, 
οστε να ατχοτραχεί η αχοδυνάμωση των Α1Ε.Ι.

Στην χαράγραοο 3 διευκρινίζονται τα σχετικά με τις λή
ξεις των -λητεΜν χανεχιστητυιαχών αρχών χαι οργάνων, ώ
στε να αντιμετωχιστεί η ανομοιομορφία τοο είχε χρακύψε: αχό 
νς διάφορες ακυρωτικές αστο-φάσεις του Συμβουλίου της Εχι- 
χρατείας.

Στην χαράγραοο 4 ρυλαίζεται η ίυνατότητα χξιο-χοίησης 
του εχαττημονιχοέ Βυναμιχοΰ των AJE.I. στις εκταιδευτικές 
δραστηριότητες των TJE.I. στα τλ αίσια της όλης χροσχά- 
•λειας ανχΒά-λμισης του ετιχέδευ των.

Στην χαράγραοο 3 ρνλαίζοντα: διαδικαστικές εκκρεμότη- 
τεσ σε σχέση με τη διαδικασία χοοχήρυςης -λέσεων ΔΕΠ στα
Λ-Ε.Ι.

Στη» χαράγρχφ-ο 6 ρυ-λν.ίζοντα: εχίσης διαδικαστικές εχ- 
χρεμότητες, σε σχέση με τη διαδικασία έκδοση; της υχουρ- 
γ.χής αχόοασης για τα τανεχιοχημιαχά διδακτικά 6ι6λίχ.

Βτην ταράγραχρο 7 ρυ-λμίζεται η εκκρεμότητα σε ό.τι αφο
ρά τη διαδικασία 7. a-λ ορισμού του τρόχου υχολογιουιού του ta-S- 
μοΰ χτυχιου για τους οοιτητές τα τους οχοίους εοαρκόζονται 
οι διατάξεις του X. 1268/1982.

Στις χαραγράοους 8, 9 χα: 10 ρυ-λμίζοντα: εχχρεαότητε; 
σχετικά με -λέειστα υτηρεσιαχής χατάστατης Ε.Δ.Τ.Π., με 
λέματα xc τίμηση; τίτλων σπουδών ΈΑ.Σ.Α. χαι Τμηαάτων 
Εχιστήαης Φυσικής Αγωγής χαι Α-λλητισμού χαι αε -λέματα 
11 αιοαγωγιχή; Ακαδημίας Βελλάς

Τέλος στην χαράγραοο 11 γίνεται η συντηλης .χόρωση αχο
οάσεων του Τχουργοΰ Έλνιχής Π αιδείας χα: θρησκευμά
των.

Με το άρ-λρο 2 ρυ-λμίζονται εχειγοντα -λέματα της χρωτο- 
βά-λμιας και ΒευτεροΒάλμια; εχχαίδευσης χαι συγχεχριμένα: 
X) εξασφαλίξεται η χαρουσία ενός εν.χαιΒευτιχού αχό τις τε
χνικές ειδικότητες στα σχολεία τε-χ·/·.χής - εχαγγελματιχή; 
εχχαόδευσης είτε ως Βιενλυντή είτε ως υχοΒιευλυντή. ,2) χα

κλάδο. χου αχ: χαρατεοκή του νόμου χροίλόχετα: η ένταξή 
τους οε άλλο κλάδο. :ί ρυ-λαίξεται το -λέμα της αχαστίας 
των υχηρεσιακών αυμόουλίων σύμφωνα με τις αρχές χου οιέ- 
χ'υν τα συλλογικά όργανα γενικά, ε) ρυ-λμίζονται τα -λέμα- 
τσ σύν-λεση; και αχαρτίας των τμημάτων του χαιδαγωγικοο 
’--στιτούτου, στ) τακτοχοιείτα: η νχηρεσιακη χαχάσταση τω- 
εκχαιδευτικών χου διδάσκουν σε σχολεία της αλλοδαχης και 
χαρέχετα: η δυνατότητα χροσδιορισμού του ωραρίου διδασκα
λίας τους και ζ) αχοσαφηνίζονται τα χροσόντα των συμδού- 
λων εχχαίδευσης του εξωτερικού.

Αάλήνα. 24 Οκτωίρίου 1986 

Ό Τχουργός
Ευλνικής Παιδείας και θρησκευμάτων

ΑΚΤΩΝΗΣ ΤΡΓΓΣΗΣ

ΣΧ,ΕΑΙΟ ΝΟΜΙΟΓ
Ρλλμιση -λεμάτων AjE.I. και άλλες διατάξεις».

Άρ-λρο 1.

Ρλλμιση -λεμάτων Α.Ε.Ι. και άϋ.λες διατάξεις.

1. Με χροεδρικά διατάγματα χου εκδόδονται χωριστά για 
κά-λε Α.Ε.1. με τούτα τη του Τχουργού Ε-λνοκής Παιδείας 
κα: θρησκευμάτων ύστερα αχό γνώμη της οικείας Συγκλή
του μεταόοΒάζετα: στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. η αρμοδιότητα 
της έκδοση; των κατά νόμο αταιτουμένων χράξεων διορι
σμού. χρόσλτψης. μονιμοχοόησης και ανανέωση; σύμίασης 
χροσωχικού χ'άλε κατηγορίας. Ο: σχετικές χράξεις των Πρύ
τανεων -λα εκδίοονταιι μετά τον έλεγχο νομιμότητας αχό τις 
αρμόδιες υχηρεσιες του AJE.I., -λα στέλνονται για δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυίερνήσεως. όχου αχαιτείτα: τούτο κα
τά νόμο, και -ύα κοινοχοιούνται ταυτόχρονα στο Ττοουργείο 
Ε-υνικής Παιδείας κα: θρησκεμαάτων μαζί ·υε τα αχαιτοάμε- 
να 7.ατά το νόμο χραχτιτά.

2. α) Στο εδάφιο α' της χαραγράφου ! του άρλρου 17 
ν. 1268/1982 κα: μετά τις λέξεις «συναφείς με το γ^ω 
κ: αντικείμενο του Ταιέα τους» χαρεμΒάλλετα: η εξή; 
ριοδος: «Η άδεια αυτή, την οχοία διχ.αιού-/τα: -μόνο όσοι 
χουν συαχληρώσει τριετή υχηρεσάα ως μέλη Δ.Ε.Π. στο

Ε-

Λ.Ε.Ι.. δεν μτορει να διαρκει χερισσοτερο αχό τρεις μήνες 
για κά-λε τρία χρόνια συνολικής υχηρεσίας ως μέλους Δ.Ε. 
Π. στο ίδιο Α.Ε.Ι.. χοοσγείτα: δε με αχλέ; αχοδοχές για 
to-j ένα μήνα και χωρίς αχοδοχές για τους άλλους δύο».

6) Το εδάφιο ε' της χαοαγράσου 3 του άο-λρο-υ 17 του ν. 
1268/1982 χαταργείται.

Στο τέλος του άρ-λρου αυτού χροστί-λεται η αχόλου-λτ χα- 
ράγραφος:

«10. Ο συνολικός αρ:-λμός των μελών Δ.Ε.Π. του Τμή
ματος. τα οχοία σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή αχουσιαζουν 
με άδεια, αχ: τι; τροδλεχάμενες στα εδάφια α' και δ' της 
χαρα-ρράφου 1 και στην χαράγραοο· 3 του άρλρου αυτού και 
της οχοίας η δια,ρκεια είναι μεγαλύτερη του ενός μήνα, δεν 
;·.χορει να ξεχερνάει το 1/7 του συνολικού αριλμού των με
λών Δ.Ε.Π. του Τμήματος».

γ; Στο τέλος της χερόχτωσης (\ ) της χαραγράτχου 1 του 
άρηλρου 36 του ν. 1268/1982 χροστί&εται η εξής χεριάδες :

«Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χαρατείνεται για ενα ακό
μα. χρόνο χωρίς αχοδοχές με αττάφαση της Γ.Σ. Τμήματος 
μετά axe εισήγηση της Σιμό ο υλιστικής Εδχιτροχη;. όταν τού
το κρίνετχι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διατριόης».


