ΕΙΣΠΓΙΠΊΚΠ ΕΚηΕΣΙΣ
Έπί σχεδίου Νόμου «περί ‘Aysτέως I!ολυτεχνείου εις Κρή
την».
[Indc

ri/i· Bov/.iji· u~ir Ε/./.ι'/πυι·

To 'Υπουργείο-/ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων,
έχον έκ του Νόμου την αρμοδιότητα έποπτείας έπί των ’Α
νώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Λ.Ε.1.) καί προ3/.ηιεατιζόμενον επί τοϋ θέματος τής άναδιχρΟρώσεως της
'Λνωτάττς Παιδείας, εν συνδυασμοί προς τό αίτημα άφ’
ένόε αέν τής αποσυμφορήσεως των ήδη υφισταμένων Άνωτάτων Σχολών. άφ ετερου σε τής άποκεντρωσεως τού
των. ήχθη εις τήν άπόφασιν ίδρύσεως αύτοτελοΰς Λ.Ε.Ι.
εις Χανιά Κρήτης, υπό τήν επωνυμίαν «ΓΙ ολυτεχνεΐον Κρή
της».
'Η ανωτέρω άπόφασις προέκυψε κατόπιν περισκεφεως,
μετά μακράν μελέτην καί έςέτασιν έπιτοπίως τής εν Κρήτη
ύφισταμένης καταστάσεως, έλήφθησαν δέ ιδιαιτέρως ΰπ’
όψιν τά πορίσματα τής ειδικής επί τούτω συσταθείσης, διά
τής ΰπ’ άριΟ. 9786/20.3.1976 ήμ,ετέρας άποφάσεως Όμάδος ’ Εργασίας.
Ως γνωστόν, διά τοϋ Ν. Λ/τος 87 1973 ίδρύθη Πανε
πιστήμιο-/ εν Κρήτη καί ένώ ήδη έκινήθη ή διαδικασία ίδρύ
σεως των επί μέρους Σχολών αύτοϋ (Φιλοσοφικής εις Ρέ
θυμνο-/. Φυσικομαθηματικής - ’Ιατρικής εις Ηράκλειον),
'εν τούτοις~εκρίϋη σκόπιμο-/ όπως' ή Ή ολυτεχντκή'Σχολή
μή ένταχΟή εις τό πλαίσιο-/ τοϋ έν λόγω Πανεπιστημίου, άλλ’
όπως άποτελέση ίδιον αυτοτελές καί αύτοδιοικούμενον Λ.Ε.Ι.
ύπό τήν διαληφΟεΐσαν επωνυμίαν «Π ολυτεχνεΐον Κρήτης».
Τοϋτο οφείλεται εις τήν ιδιομορφίαν, τήν οποίαν παρου
σιάζουν αί Πολυτεχνικά’, έν γένει Σχολαί, αλλά καί εις τήν
κατά τήν μάλλον ή ήττον τηρουμένην παράδοσίν έν τή ήμεδαττη, αλλά κυρίως εις τό Εξωτερικόν, όπως αΰται λειτουργοϋν αύτοτελώς, ώς Πολυτεχνεία.
Είδικώτερον διά τοϋ άρθρου 1, ορίζεται ή ονομασία, ή
νομική κατάστασις καί ή έποπτεία τοϋ ίδρυομένου διά τοϋ
παρόντος Πολυτεχνείου Κρήτης.
Λιά τοϋ άρθρου 2 καθορίζονται οί πόροι τοϋ Πολυτε
χνείου Κρήτης.
Λια τοϋ άρθρου 3 ρυθμίζονται θέματα τής προσωρινής
Λιοικησεως τοϋ εν λόγω Ιδρύματος, δεδομένου ότι, κατά
την πρωτην αυτοϋ λειτουργίαν, δεν είναι έξ άντικειμένου
Ου να τη ή συγκρότησις Συγκλήτου, ελλείψει τοϋ άν αγκαιοϋ ν
το ς άριθμοϋ Καθηγητών. "Ενεκα τούτου προβλέπεται ή
συστασις εννεχμελοϋς Λιοικούσης ’Επιτροπής ήτις θά έχη
την ευθυνην τής διοικήσεως καί οικονομικής διαχειρίσεως
του Ιορύματος, μέ οΐας άρμοδιότητας έχει έπιφορτισθή τό
ανάλογο-/ σ-υλλογικόν όργανο-/ τοϋ Ε..Μ. Πολυτεχνείου, ήτοι
η Σύγκλητος αύτοϋ.
Λιά τής παραγράφου ΰ τοϋ αύτοϋ άρθρου επιτρέπεται ή

Λιά τής αυτής διατάξεο/ς επιτρέπεται ή διά τον ώς άνω '
σκοπόν παραχώρησις. άτελώς. δημοσίων, δημοτικών ή κοι
νοτικών εκτάσεων.
____ ^—
Λιά τοϋ άρθρου 7. προβλέπεται ή εκδοσις ΓΕ Λιαταγμάτων πρός σύστασιν τών άναγκαιουσών θέσεων Άνωτέρου
καί βοηθητικού διδακτικοϋ. ώς επίσης καί υπαλληλικού
I διοικητικοτεχνικοϋ) προσωπικού διά τήν στελέχωσιν τοϋ
Πολυτεχνείου Κρήτης.
Λιά τοϋ άρθρου 8 προβλέπεται ή πρόσληψις. διά χρονικήν
διάρκειαν μέχρι 3 ετών καί επί συμβάσει έργασίας ιδιωτι
κού δικαίου, προσωρινών καθηγητών τοϋ Πολυτεχνείου
Κρήτης έκ τών όμοτίμων ή διατελεσάντων έν ενεργεία Κα
θηγητών ή 'Υφηγητών Λ.Ε.Ι. τής ημεδαπής ή αλλοδαπής
πρός άντιμετώπισιν τών αναγκών εις διδακτικόν προσωπι
κόν, αΐτινες θά προκόψουν κατά τά πρώτα έτη λειτουργίας
τοϋ ιδρύματος τούτου.
Συναφής πρός τά ανωτέρω είναι καί ή διάταξις τοϋ άρ
θρου 9 τοϋ σχεδίου, συμφώνους πρός τήν οποίαν, καί πρός
άντιμετώπισιν τών αναγκών εις κατάλληλον υπαλληλικόν
προσωπικόν, επιτρέπεται κατά τήν πρώτη-/ χρονικήν πε
ρίοδον λειτουργίας τοϋ 'Ιδρύματος ή μετάταξις υπαλλήλων
εξ άλλων Λημόσίων 'Υπηρεσιών ή Χ.ίΠΛ.Λ., τή αιτήσει
βεβαίως το/ν ενδιαφερομένων καί μετά γνώμην τών οικείων
Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Λιά τοϋ άρθρου 10 προβλέπεται, όπως κχΟορισΟή διά
Π. Λ/των τό έμβλημα, καί ό τύπος σφραγίδων τοϋ Πολυ
τεχνείου Κρήτης καί τών έπί μέρους Σχολών αύτοϋ.
Λιά τοϋ άρθρου 11 προβλέπεται ή παροχή ' Υγειονομικής
περιθάλψεως (ιατρικής, φαρμακευτικής καί νοσοκομειακής)
πρός τούς Σπουδαστάς τοϋ Πολυτεχνείου Κρήτης, ήτοι ή
χορήγησις εύεργετήματος τό όποιον παρέχεται ήδη εις άπαντας τούς σπουδαστάς τών λοιπών Άνωτάτων ’Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων τής Χώρας.
Ή έκτασις τής παρεχομένης νοσηλείας καί τής νοσο
κομειακής έν γένει περιθάλψεως καί ή τηρητέα σχετική
διαδικασία προβλέπεται ότι θά καΟορισθή δι’ έσωτερικοϋ
κανονισμού, έκδοθησομένου προτάσει τής Λιοικούσης ’Ε
πιτροπής τοϋ Πολυτεχνείου Κρήτης.
Λιά τοϋ άρθρου 12 έπεκτείοννται αί ΐσχύουσαι διχτάςεις
Περί τοϋ Ε..Μ. Πολυτεχνείου διά θέματα, τών όποιων ή
ρύθμισις δεν προβλέπεται ύπό τοϋ νομοσχεδίου.
’Εν ΆΟήναις τή 24 Νοεμβρίου 1976
Οί ’ Υπουργοί
Συντονισμού
ΙΊ. Π ΛΠ ΛΛ1ΙΓΟΥΡΛΣ
Ειωτεεικών
I. ΙΟΡΛΑΧΟΓΛΟΥ

Λιά τοϋ άρθρου 4 παρέχεται έξουσιοδότησις ουθυιίσεως
οια Προεδρικών Διαταγμάτων τών θεμάτων τών άφορώνγωή ε’-ΐ τήν Όργάνωσιν τήν λειτουργίαν τοϋ Πολυτεχνείου
Κρήτης ήτοι τά άφορώντα εις τήν ΐδρυσιν έπί μέρους Σχο/.ων. Τμημάτων η Παραρτημάτων αυτών, ’Ινστιτούτων καί
Κέντρων ’Ερευνών, ώς επίσης καί εις τάς προπτυχιακάς
κζη μεταπτυχιακάς σπουδάς, τάς έξετάσεις καί τήν φοιτη
τικήν μέριμναν.
Λιά τοϋ άρθρου 5 καθορίζονται αί αρμοδιότητες τής Λιοικούσης Επιτροπής τοϋ Πολυτεχνείου Κρήτης καί Ειδικοίτερον^ τοϋ Προέδρου αυτής.
Λιά τοϋ άρθρου 6 επιτρέπεται ή αναγκαστική άπαλλοτριο/σις αστικών, αγροτικών καί λοιπών εκτάσεων πρός
ανεγερσιν κτιριακών εγκαταστάσεων τοϋ Πολυτεχνείου
Κ?ή-ύ=.

Οϊν.ονοα: ν.ών
Ε. ΛΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ
Κοινωνικών Υπτρ ιτιών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΛΟΣ

Γεωογίας
I. ΜΠΟΥΤΟΣ
τα των λειτουργικών δαπανών αυτής ώς καί ή άποζημίωσις
των μελών καί τών υπαλλήλων προσωπικού αυτής.

Προεοοιας Κυόερνήτεως
' Γ.” ΡΑΛΛΗΣ

Έύνικής Π αιοείας καί Θοτσκευαάτων
Γ. ΡΑΛΛΗΣ '

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ιορυτεο/ς

Πολυτεχνείου εις Κρήτην.
"Λούρον 1.

Ίορυτις. Ονομασία και Νομική Κατάττατις.
1. Ιορϋεται Π ολυτεχνεΐον εις τήν πόλιν τών Χανιών Κρή
της ύπό τον τίτλον «Πολυτεχνείο·/ Κρήτης».
2. Τό οιά τοϋ παρόντος ίορυόμενον Πολυτεχνείο·/ είναι
Ανώτατο-/ Εκπαιοευτικόν "Ιορυμα καί λειτουργεί ώς αύτοοιοικουμενον Χομικον Πρότωπον Δημοσίου Δικαίου. κατά τά
ύπό τοϋ αρύρου 16. παρ. 3. τοϋ Συντάγματος οριζόμενα.

