ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΗΕΣΙΣ
Επ': τον τχεοίον Νόμον <<—ΐc: :.η;:'//τ; τον κατωτέρου :::αν.τ:χον τροτωτιτ.ον ν.α: τών φο:τητών air τι; τννεορ:ατε:ς
των Σχολών λ2! των Σνγν./.ήτων των Ανωτάτων Εχτα:οεντ:κών 'Ιοονμάτων».
/7ούς r.■/.·· Pov/.iji· Τ(ΰ>· Ελλήνων
Ή Κνοέρνητ:ς έοήλωτεν έτ2νε:λημμένως ν.ατα τό παρελ
θόν ότ: έτ·.-3νμε: τήν ο:ζ:κήν 2να::οργάνωτ·.ν χα: έκτνγχρον:τμόν τής Άνωτάτης Πα:οε·.ας.
Μετά τάς ντο5λη-3ε:"ας ντο τών Ανωτάτων Έκτα’.οεντ:7.ών Ιοονμάτων τροτάαε:ς. προ τ:νων μηνών, επ: τον τχε:·-θν
νόμον—τλα:ο:ον ο:ά τήν Ανωτάτην Π 2:οε:α·.·, τον 7 2ταρτ·.αΑέντος ντό τής τρις τοότο τνοτα/εΚη ς έτ-.τροπής. το Vπονργε:ον Παιοείας έτεμερ-ρζζετα; τον νεον ;/.2Τ2ττ2τ:·/.όν
χάρτην τής Άνωτάτης Γΐα:οε·2ς ποοκειμένον νά όλο/.ληοω•3 ή ή άρααμένη έκτα:οεντ·.κή μετ2ρρν·άμ·.τ·ς ε:ς όλους αυτής
τον; χόχλοντ ν.α: 5 2-3 μ.: ο α ς.

ΐο-~)ο
έχπρότωτος τον κατωτέρου ίάα/.τ.ν.ον τ:οτωτ:κον 'έχ τών
Έτ'.μελητών - Βοηνών) 7.2: όνο έν.τρότωτο: τών οο'.τητών
έ/.αοτής Σχολής. Ότάν.'.ς Γνζητείτα: -3έμα ένό:αφέοον ε:ο:/.ώς τμήμ2 τής Σχολής ::άοορον έ/.είνον. ε·.ς τό οποίον ανή
κουν ο! μετεχοντες έν.τρότωτο:, τής τννεϊρ’.άτεως ϊννατα: νά
μετέχη 7.2: ε:ς έκπρότωπος τροερχόμενος εν. τον τμήμ2τος
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2. < !■ 7.2τά τήν τροηηΌννενην τρ άγο ν τ ον εκπρότωπο: μεν'
ενός ; νπλττωτον των νπο:ε:ν.νν;ντπ:. άντ:ττο:χως ντό τών
vTiTTr.φόνων τνλλόγων τον ν.2τωτέρον ό’.οα/.τ'.ν.ον προσωπικού
7.2: έ τό κοινοί ντό τών έτ ιπταμένων /.ατά τχολάς /.λαο:ν.ών
μο τητ ν.ών τνλλόγων. λε:τονργονντων ντό μορφήν τωματείων.
Ετ όττν ;έν ύπαρχε: το:αντη ντό:ε:ς:ς έκπροτωπων τρος
— Μεταπν τών αρχών. α:τ:νες νά οιέπονν τον νεον ν.αταςτατήν Σχολήν, τ.ντη νομίμως ουνεορ:αζε: άνεν τής τνμμετοχής
τ:κόν χάρτην τής Ανωτάτης Π α: ο ε ■ α ς. ·Γ· ά ε;να: :/.α: ή άρχτ
τ: jtojv.
τής τνμμετοχής τπονοαττών ν.α· έτ:μελητών—-όοηνών ε!ς τήν
3. Ο: ν.ττά τά άνωτέρω όρ·.ζόμενο: έν.τρότωτο: όρίζονταρ
-Λτοίν.ητ:ν τών Λ,Ε.Ι. τής Χώρας,--------— ---------------------------ετ> ντττ ν.2: ο: εν ory.2iry.2i7.ov έτος εντός των ονο τρωτων
Α:ά τής τνμμετοχής τ αυτής 7.7: τής άρμον.ν.ής τυνεογατίας μ.ννών τον ά/.αοημαίκοΰ έτους,
όλων τών παραγόντων τών Α.Ε.Ι.. ο:οατχοντων 7.2: ο:όατχοΚατά τήν τρώτην έφαρχογ'ήν τον παρόντος, ο: έτ.τρότωτο:
μόνων. π:ττεόετα: ότ: ·3 z έπ:τυγγάνετα: ε:τ τον άνώτ2τον 02- οεον νά όρ:τά:όν εντός μηνός άτό τής :τχν:ς τντον.
•S-μόν ή τρθ2γωγή 7.2' καλλ'.εργ'ε: 2 τής ετ:ττήμης ^;:ά τής
’Άρ-νρον 2.
Ο'.οττχαλΉς χα: ερεννης.
II οιάτας.ς τής ταρο.γ'ράφον 1 τον τρεηγουμένου άρ-3ρθν
Τό Ύτουργείον Π2:οε·2ς τ:ττενε: ότ:. μόνο:; ότον ό:2τντω-Sovv 2: ό:2τάςε:ς τον νόμον—τλ2:τ:ον χ2·. τννονν τής εφαρμόζετε·: άναλόγως χα: έτ: τών αννεορ:ών τής Σνγχλήτ*ν. Ο: χετέχοντες ε ς αυτήν έν.τρότωτο·. μετά τών αναπλη
τληρους έτε.ςεργ2τ:ας χα: χο:τ:χής ττό τίς'Αηφ:τεως 2ντών
ρωτών των έχλέγοντα: ν.ατά τήν ταράγραφον 2 τον τροηγονντό τής Βονλής. νά ήτο Τ7.ότ:μον νά χα·$:ερω·3ή ατό τονοτ
μενον άρ-3ρον έχ τών ντοοε:χ-3εντων έχτροτωτων ε:ς τας
μ:α μορφή τνμμετοτ'ής εις τήν Α:ο:χητ:ν τών Α.Ε.Ι. ά_ό τον
Σχ:λάς.
άχ2θημα:χον ετονς 1976—-77. Ή άονή τής τνμμετοχής εις
τά "Οργανα της Δ:ο:χήτεως τών ΤΤ 2νετ:ττην.:ο·:ν τ-ον-ο-3:Άρ·3:ον 3.
τε: χα: την αντο;:χα:αν τνμμετοντ.ν ε:ς το εχλον.χον των.2
L0"ς Ανώτατα Εν.τα οεντ'.ν.ά 'ίρύματα άτοτελονμενα έχ
τών φο:τητών ή οοη-νών έτ:μελητών. άτάντων τών ε:ς τά.τ
:άς μόνον Σχολής, ο: ν.ατά τά άνωτέρω εν.τροτωτο: μετέ
ο:χε:ας τχολάς έγγεγγοαμοεενων χα: φο:τώντων ττονεαττών
χουν ότό τάς αντάς τροντο·3έτε:ς ε:ς τήν Γεν. Σννε).εντ:ν
•or3ών ή Ετ:ν.ελητών ττότ ά-7''οε:Ξ:ν τ«ον έχτροτωτων των.
τής Σχολής ν.α·. εις τήν Σνγν.λητον.
Τοντο ·3ά άντ:μετωτ:τνή ε:ς το- "όμον—-λαίτ'.ο··. Λεν ε-να·
ον.ωτ οννατον οτως. ετ' ενχα:τ:α ;;.:άς Ό,εταόατ'.χής Ο'.ττάςεως
ως η τροτε:νομενη. έχοντης ώς τχοτ’.ν τήν -2νη—νρ:χτ.ν άνα~νώρ:τ:ν τής άονή; τής τννμετοχ-'Τ χα: -ρό τής ό*:ττ·.χή:
Ο’.ατντωτεώς της ε:ς τον νόμον—τλ2:τ:ο·. νά μεταόλη-νή r
-T20V0VT2 χ2Τ2ΐτατ:ς των φο:τητ:χών τνλ/.ό··ων ένόντων τήν
μοττην τωματε-.ων τον άτττ/.ον /.ώότ/.ος χα: ν,τ όντων άντ:·
τροτωτεντ:χών. Α:ά τοντο. Τ2:ά τήν τοοτχ^ή άονντν'τ· ώ*
εχ τής μη εςΣτοαλ'.τεω: τής άτνής τής -λήοονς άντ·.τ;οτωτεντ'.χοτητος. ο: έχτροτοιτο: τών φο:τητών ·3ά ετ:λεγονν
ο:α το μ.εταοατ’.χόν χα: μόνον τοντο ττάο:ον ντό τών νφ:τταμενων τωματείεον των.

Τέλος, οτον αφορά ε:ς τήν τνμμετοχήν τών ό:ο:τ.ητ:7.ών
νταλλήλων οεν κρίνετα: αχότταον νά λητ-7ή αε;:μνα αν τήν
τήν ατ'.γμήν ο:ά μεταόατ'.χής ο-.ατάτεως. έο’ όαον οντο: ήοχ
μετέχουν ο:ά τών Γραμ.ματέων τών Σχολών.
Έν ‘Α·3ήνα:ς τή 7 Φείροναρ-ον 1977
Ο Ττονο-'ος Ένν.χή; Π α:οείας χα: θοητχεναάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΣΧΕΑΙΟΧ ΝΟΜΟΓ
ΙΙε-: ανμνετονής τον χατωτερον ο:οαχτ:χον τροοωτ:χον χα:
τών φοιτητών ε:ς rvv-oρ:ααε:ς τών Σχολών τ,α: τών Συγx/.ητων τών Ανωτάτων Εν.τ2:orvτ:ν.ών Ί'ρνμάτων.

Άρ3ρον 4.
I! :τννς τον παρόντος άρνεττ: άτό τής ;ημοτ:εντεώς τον
::ς τήν έφημερόοα τής Κνόερνήτεως.
Έν Ά-3ήνα:ς τή 7 Φεόρουαρόον 1977
Ό

Vnovc-'ός Ένν.ν.ήτ 11 α::ε:ας χα: Θοητχεναάτων
ΓΕΩΡΓΚ «Σ ΡΑΛΛΗΣ

Άρ:-3. 15/4/1977
Ε Κ θ Ε Σ I Σ
Τ:ν Γεν.χοΰ Λογ οτηρίον τον Κράτους (αρ-3ρον 75—ταράγρ.
I τον Σνντά-ρμετος) ότ: τον τχεοίον Νόμον τον Γτονργείον
Πα:οε·2ς «τερ: τνμμετοχής τον /.ατωτέρον ο:οακτ:χον
τ:οτωτ:κοζ χα: τών το:τητών ε:ς τννε:ρ:άτε:ς τών Σχο
λών ν.α: τών Σνγν.λήτων τών Ανωτάτιον Έχτα’.όεντ'.χών
Ιοονμάτων».
Λ’.ά τών ο'.οτάςεων τον ώς ά·/ω τχεοίον Νόμον, ο: ών τα:έχετ2: ή ενχέρε:2 τνμμετοχής εις τάς τννε:ρ:άτε·.ς τών Σχο
λών ατά-ντων τών 'Ανωτάτων
Εκτχ:οεντ:κών
Ιορνματων
χα: εν.τροτώτων τον κατωτέρου ο ίαχτ'.ν.ον τροτωα'.χον ν.α':
τών φ;:τητών. οεν τροχαλείτα: ο ατ άν η τον Κρατ:χον Π ροντολογτμον.

Άρ-3ρον 1.

Έν Ά·3ήνα:ς τή 12 Ίανcoop:ον 1977

1. Ε:ς τάς χννεο.ρ:άαε:ς τών Σχολών άτάντων τών ΆνωΤ2των Εν.τε’.οεντ-χών Ίϊρνμάτων μετέχουν ά-^εν ψήφον. ε:ς

Ό Γεν.χος Α:ε·ν-3·νντής
ΝΙΚΟΛ.\ΟΣ Ν. Π Α Π ΑΓΈΩΡΓΙΟΓ

