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Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως Διαπανεπιστη-
αιακοΰ Κέντρου Άναγνωρισεως Τίτλων Σπουδών της
’Αλλοδαπής καί' ρυϋμίσεως θεμάτων τινών, άφορώντων
είε τά Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».

/7υος ιήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Δ■ χ τοΰ συνυποβαλλόμενου νομοσχέδιου . επιδιώκεται η 

ρύθμισις θεμάτων άοορώντων άφ ενός μεν εις την άναννώ- 
ρισιν τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, αφ ετερου δε εις . ην 
όργάνωσιν, τό διδακτικόν προσωπικόν και τους χορηγούμε
νους τίτλους σπουδών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά
των (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.

Ή άναγνώρισις τών τίτλων σπουδών είναι ενα μονιμως 
παραμένον πρόβλημα καί μάλιστα κοινόν δι’ όλας σχεδόν 
τάς χώρας. Είναι χαρακτηριστικόν ότι αποτελεί τοϋτο αντι- 
κείμενον μελέτης τόσον εκ μέρους της αρμόδιας επι της 
Άνωτάτης Παιδείας καί της Επιστημονικής Έρεύνης 
’Επιτροπής τοϋ Συμβουλίου τής Εύρώπης, όσον καί τής 
ΟΤΝΈΣΚΟ, χωρίς νά έχη εύρεθή παγία ή συγκεκριμένη 
λύσις.

Τό πρόβλημα προκύπτει έκ τοϋ γεγονότος ότι πτυχι- 
οϋχοι άλλων Πανεπιστημίων,-επανερχόμενοι εις τήν πατρίδα 
των, μετά τό πέρας τών σπουδών των, ζητούν έπί τή βάσει 
τοϋ προσκομιζομένου τίτλου σπουδών νά άσκήσουν τό επάγ
γελμά. της ειδικότητάς των. Επομένως τίθεται εύθυς ές 
αρχής θέμα άναγνωρισεως τοϋ κύρους τοϋ ύποβαλλομένου 
έκάστοτε τίτλου σπουδών καί μάλιστα ύπό διττήν έποψιν: 
Πρώτον, εάν τό Α.Ε.Ι. τοϋ Εξωτερικού, όπερ έχορήγησε 
τόν τίτλον είναι όμοταγές, δηλαδή τής αύτής στάθμης σπου
δών προς τό άντίστοιχον ήμέτερον καί δεύτερον, έάν ό συγ
κεκριμένος τίτλος σπουδών είναι ισότιμος πρός τόν χορηγού
μενου ύπό τής άντιστοίχου ή συγγενούς Άνωτάτης Σχολής 
τής ημεδαπής. Ή δυσκολία κρίσεως συνίσταται εις τό ότι 
τό περιεχόμενον έκάστου πτυχίου δεν αντιπροσωπεύει πάν
τοτε τό αύτό περιεχόμενον γνώσεων έν συγκρίσει πρός τό 
πτυχίον τής αντιστοίχου. Σχολής τής ημεδαπής πολλάκις 
δέ έμπίπτει εις κύκλον μαθημάτων περισσοτέρων τής μιας 
Σχολής. Ή δυσκολία αύτή έπχυξάνετχι έκ τοϋ γεγονότος 
ότι επέρχονται συχνά άλλαγαί εις τό πρόγραμμα διδακτέας 
ύλης, εις τήν έξειδίκευσιν σπουδών, εις τήν διαίρεσιν τών 
Σχολών κατά τμήματα καί κύκλους σπουδών κ.λ.π., ώστε 
ή έξακρίβωσις τών άνωτέρω έν συγκρίσει πρός τά παρ’ 
ήμΐν άντίστοιχα νά αποτελεί εργον λεπτόν καί έπίπονον.

Τό άνωτέρω εργον βαρύνει κατ’ άρχήν τούς πανεπιστη
μιακούς διδασκάλους. Διά τοϋτο ή άρμοδιότης κρίσεως τών 
τίτλων σπουδών αλλοδαπής έπαφίεται εις τούς συλλόγους 
τών καθηγητών τών οικείων Άνωτάτων Σχολών (άρθρον
220 τοϋ Ν. 5343/1932, άοΟεον 2 τοϋ Ν". 1466/1950, άρθρον 
11 τοϋ Β.Δ. 672/1963).

Πράγματι ήδη άπό δεκαετηρίδων οί πτυχιρϋχοι ξένων 
Πανεπιστημίων ύποβάλλουν εις τάς οικείας Σχολάς τοϋ 
Έσωτερικοϋ τούς τίτλους σπουδών των, ή δέ άναγνώρισις 
αυτών χωρεϊ μετά συμπληρωματικήν ή ού έξέτασιν τών ενδια
φερομένων έπί μαθημάτων τινών τοϋ κλάδου των. Ή έξέ- 
τασις αυτή άποσκοπεϊ εις τήν συμπλήρωσιν τών γνώσεων 
τών ύποψηφίων έκείνων, οί όποιοι, λόγω διαφοράς προγράμ
ματος τής Σχολής προελεύσεούς των δέν έδιδάχθησαν μαθή
ματα, τά όποια ήδη κατέχουν οί πτυχιοϋχοι τών Σχολών τής 
ημεδαπής.

Επομένως διά νά άναγνωρισθή ισότιμον τό πτυχίον τής 
αλλοδαπής οφείλουν οί ενδιαφερόμενοι νά έξετασθοϋν εις 
όσα μαθήματα δέν διήκουσαν κατά τήν διάρκειαν τών έν Τω 
έξωτερικώ σπουδών των, διδάσκονται όμως εις τάς Σχο
λάς τής ήμεδαπής. Διά τόν λόγον ακριβώς τοΰτον δέν απο
κλείεται ουδέ άπό τών διατάξεων τοϋ παρόντος νομοσχέ
διου η τυχόν συμπληρωματική έξέτασις τών πτυχιούχων 
Έςωτερικοϋ. Ή συμπληρωματική έξέτασις αποβλέπει, 
εις την εξασφάλισιν τών κριτηρίων διά τήν αντιστοιχίαν τών 
διπλωμάτων.
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Έν τή πράξει όμως ή έφαρμογή. τής ύπό τής ΐσχυούσης 

νομοθεσίας πρ οβλεπο μένης διαδικασίας κρίσεως τίτλων 
σπουδών παρουσιάζει μειονεκτήματά τινα, τά κυριώτερα τών 
όποιων είναι: Πρώτον, ή μή άξιολόγησις καθ’ όμοιον τρό
πον τών αύτών τίτλων σπουδών ’Εξωτερικού ύπό τών άντι- 
στοίχων έν Έλλάδι Σχολών. “Ητοι ένώ Σχολή τις Α.Ε.Ι. 
απορρίπτει τίτλον τινά σπουδών, ό αύτός τίτλος άναγνω- 
ρίζεται ισότιμος ύπό τής αντιστοίχου Σχολής ετέρου Α.Ε.Ι. 
Δεύτερον έπί άμφισβητουμένων περιπτώσεων ως π.χ. έπί 
μή ύπάρξεως άντιστοίχου είδικότητος έν Έλλάδι ή όταν 
έμπίπτη εις τό περιεχόμενον δύο Άνωτάτων Σχολών, ό 
σχετικός τίτλος άπορρίπτεται ύπό τών συγγενεστέρων Σχο
λών ή παραπέμπεται άπό Σχολής εις Σχολήν έπί προφανή 
ταλαιπωρία τών ένδιαφερομένων. Τρίτον, δέν ύπάρχει πίνας 
άνεγνωρισμένων Α.Ε.Ι. ’Εξωτερικού, τόν όποιον 0ά συνε- 
βουλεύοντο οί ύποψήφιοι διά σπουδάς εις τό Εξωτερικόν. 
Έξαίρεσιν έπί τοϋ προκειμένου αποτελεί τό Ε..Μ.11., τό 
όποιον έχει συνοψίσει τάς κατά καιρούς κρίσεις του εις ένι- 
αΐον αλφαβητικόν πίνακα, δημοσιευόμενου έκάστοτε διά τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Τά λοιπά Α.Ε.Ι. κρίνουν 
τίτλους σπουδών κατά περίπτωσιν.

Πρός άντιμετώπισιν τών άνωτέρω καί συναφών τινων
προβλημάτων, ήχθημεν εις τήν άπόφασιν καί εΐσηγούμεθα__
διά τοϋ παρόντος νομοσχεδίου τήν δημιουργίαν ενιαίου φο- 
ρέως κρίσεως τίτλων σπουδών ύπό τήν έπωνυμίαν «Διαπα- 
νεπιστημιακόν Κέντρον Άναγνωρισεως Τίτλων Σπουδών 
τής Αλλοδαπής)). Ώς δέ ό τίτλος ύποδηλοΐ, ή σχετική κρί- 
σις θά γίνεται τή συμμετοχή πανεπιστημιακών καί μόνον 
διδασκάλων, ώς τών πρός τοϋτο άρμοδιωτέρων προσώπων, 
άλλά μέσω τοϋ ίδρυομένου διά τοϋ παρόντος συντονιστικού 
οργάνου.

Επομένως σκοπός τοϋ Διχπανεπιστημιακοϋ τούτου Κέν
τρου είναι ή εισαγωγή τκχυτέρκς, άκριβεστέρας, ένιαίας καί 
πλέον αντικειμενικής διαδικασίας άναγνωρισεως τίτλων 
σπουδών, διά τής τακτικής μάλιστα δημοσιεύσεως ειδικών 
κατά Α.Ε.Ι. πινάκων άνεγνωρισμένων όμοταγών Σχολών 
’Εξωτερικού πρός τάς αντιστοίχους Σχολάς ’Εσωτερικού.

Είναι δέ χαρακτηριστικόν ότι ή ίδρυσις τοϋ Κέντρου τού
του συμπίπτει πρός τήν είσοδον τής χώρας εις τήν Ευρω
παϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα, μεθ’ ής θά προκύψη βε
βαίως εύρυτέρα διχκίνησις έπιστημόνων καί πτυχιού
χων Α.Ε.Ι. Εξωτερικού.

Είδικώτερον διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ νομοσχεδίου ορίζεται 
ή σύστασις καί ή νομική προσωπικότης τοϋ Διαπανεπιστη- 
μιακού Κέντρου Άναγνωρισεως Τίτλων Σπουδών τής Αλλο
δαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

Διά τοϋ άρθρου 2 τίθεται ό σκοπός, διά τοϋ άρθρου 3 
ορίζονται οί πόροι διά δέ τοϋ άρθρου 4 τά όργανα Διοικήσεως 
τοϋ Κέντρου καί τά τής συνθέσεως, άρμοδιοτήτων καί τρόπου 
λειτουργίας τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Τοϋτο άποφαίνεται εις τελικήν κρίσιν, μετά πρότασιν 
τών έπί μέρους αρμοδίων ’Επιτροπών, διά τήν άναγνώρισιν 
τίτλων σπουδών. Ό ηΰξημένος αριθμός τών μελών τοϋ Συμ
βουλίου οφείλεται εις τήν άνάγκην έκπροσωπήσεως όλων 
τών έπί μέρους έπιστημονικών ειδικοτήτων. Ή συμμετοχή 
τών — ροβλεπομένων ύπηρεσιακών παραγόντων είναι αναγ
καία διά τήν παροχήν συμπληρωματικών πληροφοριών ή διά 
τήν διευκόλυνσιν έπικοινωνίας τοϋ Δ.Σ. τοϋ Κέντρου πρός 
τά Α.Ε.Ι. ’Εξωτερικού. Διά τής παραγράφου 12 τοϋ άρθρου 
4 παρέχεται έξουσιοδότησις καθορισμού άποζημιώσεως τών 
μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Κέντρου.

Διά τοϋ άρθρου 5 ορίζονται τά τής συνθέσεως, συγκρο- 
τησέως, άρμοδιότητος καί άποζημιώσεως τών μελών τών 
έπί μέρους Επιτροπών κρίσεως Τίτλων Σπουδών. Διά τής 
παραγράφου 4 τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται ή ύποχρέωσις τών- 
ύποψηφίων καταβολής παράβολου. Διά τοϋ άρθρου 6 παρέ
χεται έξουσιοδότησις όπως ρυθμίζωνται διά Π. Διαταγμά
των, έκδιδομένων τή προτάσει τών συναρμοδίων 'Υπουργών, 
ό τρόπος διαχειρίσεως τοϋ έκ τοϋ άνωτέρω παράβολου σχε
τικού λογαριασμού καί τά τής όργανώσεως, διαρθρώσεως
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καίλ.ειτουργίας τών 'Υπηρεσιών τού Κέντρου. τάΓ της συ στά
σεως των απαραιτήτων διά τήν λειτουργίαν αύτοϋ Θέσεων 
καί ο τόποc της άποφάσεως αναγνωρισεως τίτλων σπουδών.

Διά τοϋ άρθρου 7 τοϋ νομοσχεδίου είσάγεται ή ύποχρέ- 
ωσις τών άλλοδαπών φοιτητών διά τήν καταβολήν διδάκτρων 
καί έν -νένει τελο>ν έγγραφης καί φοιτήσεώς των εις τά Ανώ
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. Ή ύποχρέωσις 
αΰτη, ενώ ισχύει εις τά περισσότερα αντίστοιχα Ιδρύματα 
τών χωρών τού ’Εσωτερικού, δεν υφισταται εν Ελλ.αδι, προ- 
οανώς, διότι καί οί αλλοδαποί φοιτηταί άπολαμβάνουν τού 
ύπό τού άρθρου 16 (παρ. 1) τού Συντάγματος παρεχομένου 
δικαιώματος τής δωρεάν Παιδείας. Τό δικαίωμα όμως τούτο 
άναφέρεται μόνον εις τούς Έλληνας φοιτητάς, ώς σαφώς 
ορίζεται υπό τής προμνησΟείσης διατάξεως, κρινεται δε σκο- 
πιμον, όπως μή απολαύουν τούτου άνεςαιρέτως απαντες οι 
αλλοδαποί φοιτηταί, δοθέντος ότι πολλοί εξ αυτών κατά
γονται έκ λ.ίαν εύπορων οικογενειών, κυρίωςΑραβικών και 
’Αφρικανικών χωρών.

Οί φοιτηταί ούτοι, έρχόμενοι εις τήν Έλλ.άδα, υποχρεούν- 
ται, προ τής εγγραφής των εις Άνωτάτην τινά Σχολήν, όπως 
προσκομίσουν πιστοποιητικού, έκδιδόμενον ύπό τού Πανε
πιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, εις το όποιον νά βεβαι- 
ούται ότι γνωρίζουν έπαρκώς τήν έλληνικήν γλ.ώσσαν (ΓΙ.Δ. 
357/1977 άρΘρον”49, παρ.’ΙψΦΕΚ 112 Α'). Ούτως έμφΡΓ- 
νίζονται δύο (2) κατηγορίαι υποψηφίων αλλοδαπών φοιτη
τών: α) ’Εκείνοι οί όποιοι έχουν παρακολουθήσει, ίδιωτικώς, 
μαθήματα ελληνικής γλώσσης καί απλώς εξετάζονται ύπό 
τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών ή Θεσσαλ.ονίκης, διά τήν χορή- 
γησιν τού προαναφερομένου πιστοποιητικού > ιί β) εκείνοι 
οί όποιοι παρακολουθούν ειδικήν σειράν μαθημάτων ελλη
νικής γλ,ώσσης εις τά έν λ.όγω Πανεπιστήμια. Γόσον διά 
τούς έγγραφομένους εις Άνωτάτην τινά Σχολήν άλλ.οδα- 
ποΰς υποψηφίους φαιτητάς, όσον καί διά τούς φοιτητάς τής 
περιπτώσεως (β) ορίζεται ή ύποχρέωσις καταβολής διδά
κτρων, τό ύψος τών όποιων καθορίζεται έκάστοτε, διά κοι
νής άποφάσεως τών Υπουργών ’Εξωτερικών, Οικονομικών 
καί ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Έκ παραλλή- 
λ.ου προβλ,έπεται ή χορήγησις έκ τών ώς άνω έσόδων ύπο- 
τροφιών προς αυτούς τούτους τούς αλλοδαπούς φοιτητάς διά 
τήν άντιμετώπισιν τής δαπάνης τών σπουδών' των, όταν 
στερούνται ιδίων έπαρκών οικονομικών μέσων καί διακρί- 
νωνται διά τήν έπιμέ/.ειάν καί τήν χρηστότητά των. Το μέ- 
τρον τούτο άποσκοπεΐ είς τήν θεραπείαν πραγματικών άναγ- 
κών τών άπόριον άλλ,οδαπών φοιτητών καί άποτελ.εί, έκ 
παραλλήλου, σημαντικόν κίνητρου διά τήν έπιβράβευσιν τών 
έπιμελών φοιτητών.

Διά τού άρθρου 8 προβλ,έπεται ή κατάργησις τής ύπό 
τής Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς έποπτευο- 
μένης Σχολής Στατιστικής. Τούτο έκρίθη σκόπιμον προκει- 
μένου νά άναχθή ή ύπό τής καταργουμένης Σχολής παρε- 
χομένη ειδική έκπαίδευσις είς έπίπεδον Άνωτάτης Έκπαι- 
δεύσεως καί ούτως ή ύπ’ αυτής παρεχόμενη Έκπαίδευσις νά 
άνέλ.θη εις έπιστημονικόν έπίπεδον. Άναφέρεται, χαρακτη- 
ριστικώς, ότι άπό τού άκαδημαϊκού έτους 1977 - 7S θά 
λ,ειτουργήση είς τήν Άνωτάτην Βιομηχανικήν Σχολήν Πει
ραιώς καί Τμήμα Στατιστικής. Περαιτέρω λ.αμβάνεται 
πρόνοια διά την έντός εύλογου χρόνου άποπεράτωσιν τών 
σπουδών, τών είς την Σχολήν ταύτην εγγεγραμμένων φοι
τητών (παρ. 3). Διά τής παραγράφου 4 ορίζεται ότι οί 
διπλ.ωματούχοι τής έν λ.όγω Σχολής δύνανται νά. έγγράφων- 
ται είς το Β’ έτος σπουδών τής Άνωτάτης Βιομηχανικής 
Σχολής Πειραιώς κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 45 (παρ 
3) τού Β.Δ. 477/1963 (ΦΕΚ 134 Α'). διά δέ τής παραγρά
φου 5 ορίζεται ότι τό δίπλωμα τής καταργουμένης Σχολής 
Στατιστικής είναι τίτλος σπουδών Άνωτέρας Έκπαιδεύ- 
σεως.

Διά τού άρθρου 9 παρέχεται είς τήν Πάντειον Άνωτάτην 
Σχολήν Πολ.ιτικών Επιστημών ή δυνατότης άναθέσεως 
καθηκόντων Νομικού Συμβούλ.ου είς τακτικόν καθηγητήν 
Νομικής έδρας αύτής. Ή θέσπισις τής διατάξεως ταύτης 
έκρίθη άναγκαία, προκειμένου ή έν λ.όγω Σχολή νά έχη τήν

γ/ώμην ειδικού επί νομικών ζητημάτων άφ’ ενός, καί άφ* 
έτέρου νά έκπροσωπήται διά τού Νομικού της Συμβούλ.ου, 
ένώπιον τού Συμβουλ.ίου τής Επικράτειας, τού Άρείου Πά
γου, ώς καί πάσης άλλης Δημοσίας Αρχής.

Διά τού άρθρου 10 ρυθμίζονται θέματα, άφορώντα είς 
τούς Γενικούς Γραμματείς τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, συγκεκριμένους δέ έρμηνεϋεται ή διάταξις τού 
τελ.ευταίου έδαφίου τής παραγράφου 4 τού άρθρου 2 τού 
Ν.Δ.409/1970. Επίσης διά. τού αύτού άρθρου δίδεται εύρυ- 
τέρα έρμηνεία τών Ν. Δ/των 95/1969 καί 605/1970, ootgjc 
ώστε οί τυφλοί σπουδασταί καί φοιτηταί τών Α.Ε.Ι. νά όύ- 
νανται νά. προμηθεύωνται δωρεάν τά μέσα διδασκαλ.ίαε, τά 
όποια χρειάζονται κατά τάς σπουδάς των (μαγνητοταινία’, 
μαγνητόφωνα καί τά συναφή τεχνικά μέσα).

Διά τής παραγράφου 1 τού άρθρου 11 παρέχεται ή δυνα
τότης συστάσεως άνυψώσεως ή καταργήσεως θέσεων προ
σωπικού είς τό Ταμεΐον Διοικήσεως καί Διαχειρίσεως Π ανε- 
πιστημιακών Δασών καί είς τό Ταμεΐον Διοικήσεο,ις καί 
Διαχειρίσεως Αγροκτήματος τού Πανεπιστημίου Θεσσα
λ.ονίκης. Άμφότερα τά Ταμεία ταύτα συνιστούν Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καί διαχειρίζονται τό μέν πρώ
τον τά πρότυπα δάση Χολ.ομώντος Χαλ.κιδικής καί Ιίετρου- 
λίου Τρικάλ.ων, τό δέ δεύτερον τό παρά τήν Θεσσαλονίκην 
Αγρόκτημα-τού αύτού-Πανεπιστημίου," προς ■ άσκηοιν τών 
φοιτητών τής Γεωπονικής καί Δασολ.ογικής Σχολής αύτού. 
Ή Θέσπισις τής διατάξεως ταύτης κρινεται λίαν άναγκαία. 
διότι ένώ ή έκμετάλλ,ευσις τών ώς άνω κτημάτων είναι δυ
ναμική, ό άριθμός τών ύπαρχουσών θέσεων είναι πολ.ύ πε- 
ριωρισμένος καί μάλ.ιστα μέ χαμηλήν βαθμολ.ογικήν έςέ- 
λ.ιξεν, μέ άποτέλ.εσμα νά άντιμετωπίζεται θέμα έξευρέσεως 
ΰπαλλ.ήλ,ων καί μάλιστα ειδικευμένων είς γεωπονικάς καί 
δασολ,ογικάς έργασίας. Προς άντιμετώπισιν τής καταστά- 
σεως ταύτης έπεκτείνονται είς τά άνωτέρω Ταμεία αί δια
τάξεις τού άρθρου 31 (παρ. 3 καί 4) τού Ν.Δ.3974/1959, 
αί όποΐαι ισχύουν ήδη διά τήν ρύθμισιν παρομοίων θεμάτων 
τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Διά τής παραγράφου 2 τού αύτού. άρθρου παρέχεται ή 
δυνατότης ίδρύσειυς Καλλιτεχνικών Σταθμών είς τήν Ά
νωτάτην Σχολήν Καλών Τεχνών καί στελ.εχώσεως αυτών 
•πράγμα το όποιον κρινεται απαραίτητον δεδομένου ότι οί 
καλλιτεχνικοί Σταθμοί αποτελούν κέντρα προαγευγής τής 
Τέχνης, προσφέρουν νέες δυνατότητες πρακτικής έκπαιδεύ- 
σειος Ελλήνων καί ξένων σπουδαστών είς άρχαιολ.ογικοΰς 
χώρους τής Έλλ.άδος καί άποτελ.ούν πολιτιστικά, κέντρα 
τής περιοχής, είς ήν ιδρύονται.

Σημειωτέου δέ ότι υπάρχουν ήδη δύο δωρεαί προς τήν 
άνωτέρω Σχολήν διά την ΐδρυσιν καλλιτεχνικών σταθμών 
είς Μήθυμναν Λέσβου, καί είς Ρέθυμνου Κρήτης.

Διά τών παραγράφων 3, 4 καί 5 τού αύτού άρθρου άπο- 
σκοπεΐται ό διά Προεδρικών Διαταγμάτων καθορισμός τής 
συνθέσεως καί των άρμοδιοτήτων τών Διοικητικών Συμβου- 
λ.ίων τού Εθνικού Αστεροσκοπείου ’Αθηνών καί τού Ιδρύ
ματος Κρατικών Υποτροφιών ώς καί ή σύστασις καί άνα- 
διάρθρωσις Κλ.άδων καί θέσεων προσωπικού. Τούτο κρί- 
νεται άπαραίτητον διά. τήν αύςησιν τής άποδοτικότητος τής 
λειτουργίας τών άνωτέρω Ίδρυμάτιυν. διά. την κάλ.υψιν τών 
άπο μακρού χρονιζουσών αναγκών αυτών είς νέας θέσεις 
προσωπικού καί έν γένει διά. τον εκσυγχρονισμόν τών Ιδρυ
μάτων τούτοιν. Τ έλος διά. τής παραγράφου 6 τού αύτού άρ
θρου επιδιώκεται ή ταχύτερα προοόθησιε τών θεμάτων τΆ 
είς τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολήν Πολ.ιτικών Επιστη
μών λ.ειτουργούνος Ινστιτούτου Περιφερειακής Άναπτυ- 
ξεως.

Διά τού άρθρου 12 καταργεΐται ή διάταξις τού Χ.Δ.ΠΘΟ 
1972, κατά τήν όποιαν ήτο δυνατή ή χορήγησις συναλ.λ.άγμα- 
τος καί ή παροχή αναβολής στρατεύσεως πρός Έλλ.ηνας 
σπουδαστάς Εξωτερικού, έπί τλ υποβολή πιστοποιητικού 
τού αλλοδαπού Α.Ε.Ι., έμφαίνοντος ότι οί άνωτέρω φοιτη- 
ταί κατέχουν τήν ξένην γλ.ώσσαν έπαρκώς, ώστε νά. δυναν- 
ται νά παρακολουθούν τά σχετικά προς τάς σπουδάς . των
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μαθήματα. Λιά τής καταργήσεως τής ώς άνω οιατάξεως 
οί Έλλϊ-νες σπουδασταί θά τυγχάνουν των ώς άνω ευεργε
τημάτων μονον επι τ? υποάολη πιστοποιητικού περί της 
νλωσσοααθειας τουν. εκοιόομενου υπό των Ελληνικών Αρ
χών. ώς ήδη ορίζεται εις το Ν.Λ.1Ό90 19 <2.

Ούτως επιδιώκεται ή μετάβασις εις τό Εξωτερικόν διά 
σπουδάς εκείνων των αποφοίτων τον I υμνασιου, οι οποίοι 
ννωοίζουν την ξένην γλώσσαν —ρδ τής άναχωρήσεώς των. 
\* 7 τοϊ> το ότι o'j τουτου ttcoouaccsoovtjCI οι 'jTroy’^oioi ο tto’j- 
οασταί Εξωτερικού έκ τής σττ.ττάληρ χρόνου καί συναλλά
γματος. παρέχονται δε τα ανωτέρω ευεργετήματα ετκ τη 
υποβολή πιστοποιητικού μόνον των Ελληνικών Αρχών, 
ενώ μέχρι τοϋδε ήτο αποδεκτόν καί πιστοποιητικό'/ τών ξέ
νων Πανεπιστημίων. Λιά τοϋ άρθρου 13 ρυθμίζεται το Οεμα 
τής προσωρινής υπό τής Συγκλήτου τών Πανεπιστημίων 
Πατρών καί Ίωαννίνων άσκνσεως των έργων τοϋ Συλλ.ό- 
γου τών παρ’ αϋτοΐς νεοΐδρυΟεισών ’Ιατρικών Σχολών μέχρι 
τής έκλ.ογής τουλάχιστον τριών τακτικών καθηγητών εις 
έκαστον τούτων. Λιά τοϋ αύτοϋ άρθρου έπεκτείνεται καί εις 
τό ’Εκπαιδευτικόν παράρτημα Άλεξανδρουπόλεως τοϋ άρ
θρου 6 τοϋ X.641/1977, ή διάταξις τής παρ. 7 τοϋ άρθρου 2 
τοϋ Νόμου τούτου, διά τής όποιας ρυθμίζεται τό θέμα τής 
κατανομής τών φοιτητών διά την κλινικήν καί εργαστηρια
κήν άσκησιν εις τα νοσηλευτικά Ιδρύματα καί εργαστήρια 
περί ών τό άρθοον 2 τοϋ αύτοϋ Νόμου.

Λιά τοϋ άρθρου 14 καθορίζονται αί Πρυτανικαί Άρχαί 
τής Άνωτάτης Σχολ.ής Καλών Τεχνών, κατά τρόπον άνά- 
λογον προς τά ΐσχύοντα διά τά λοιπά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευ
τικά Ιδρύματα, προς τά όποια ή Α.Σ.Κ. Τεχνών είναι όμο- 
ταγής. Διά τοϋ άρθρου 13 άντικαθίσταται εν μέλ.ος της Ει
δικής ’Επιτροπής χορηγήσεως πιστοποιητικού κοινωνικής 
προστασίας προς τούς φοιτητάς διά την καλυτέραν έφαρμο- 
γήν τοϋ θεσμού τής κοινωνικής προστασίας τών οΐκονομι- 
κώς άδυνάτων φοιτητών. ’Ήτοι ορίζεται συμμετοχή εις τήν 
ώς άνω Επιτροπήν ενός τών προϊσταμένων Μέσης ή έν 
ελλείψει τούτου Δημοτικής ’Εκπαιδεύσεως τής οικείας Πε
ριφέρειας εις άποκατάστασιν τοϋ μέχρι τοϋδε προβλεπομέ- 
νου υπαλλήλου τοϋ Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών τής 
οικείας Νομαρχίας.

Λιά τοϋ άρθρου 1G ρυθμίζονται έπί το άπλούστερον θέ
ματα οικονομικής διαχειρίσεως τών Πανεπιστημιακών Νο
σοκομείων «’Αρεταίειον» καί «Αΐγινήτειον» διά λόγους 
άπ/.ουστεύσεως τών διαδικασιών καί ταχυτέρας λειτουργίας 
τών Ιδρυμάτων τούτων.

Λιά τοϋ άρθρου 17 επιτρέπεται ή άναγόρευσις διδάκτο- 
ρος καί προ τής έκτυπώσεως τής διατριβής του, έπί τή ύπο- 
βολή εις τήν οΐκείαν Σχολήν τής εργασίας του πολύγραφη
μένης. Λιά τοϋ μέτρου τούτου, τό όποιον εφαρμόζεται άπό 
δεκαετηρίδων εις τά Λ.Ε.Ι. τής αλλοδαπής, διευκολύνονται 
οί έκ τών υποψηφίων διδακτόρων οΐκονομικώς αδύνατοι.

Λιά τοϋ άρθρου 18 αναγνωρίζεται ή ισοτιμία τών διπλω
μάτων τής Άνωτάτης Σχολής ’Αγρονόμων καί Τοπογρά
φων Μηχανικών τοϋ Ε.Μ. Πολυτεχνείου καί τοϋ ομωνύμου 
Τμήματος τής Πολυτεχνικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης τετραετούς φοιτήσεως πρός τά αντίστοιχα 
διπλώματα τών αυτών Σχολών πενταετούς φοιτήσεως, δο- 
Οεντος ότι δεν διαφέρει ούσιωδώς τό περιεχόμενον γνώσεων, 
το οποίον αντιπροσωπεύει έκαστον τών οιπλ,ωμάτων τού
των. Δηλαδή ή αύξησις τών ετών φοιτήσεως εις τάς ώς άνω 
Σχολάς, διά τοϋ Π.Λ.369/1974 «περί αύξήσεως τών ετών 
φοιτήσεως εν τή ’Ανωτάτη Σχολή ’Αγρονόμων καί Τοπο
γράφων Μηχανικών τοϋ Ε.Μ. Πολυτεχνείου καί τώ όμω- 
νύμω τμήματι τής Πολυτεχνικής Σχολής τοϋ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 140 -V), έπέφερεν, άπλώς, 
αποσυμφορησιν τών ετών σπουδών έκ τής συμπεπυκνωμέ- 
νης διδακτέας ύλης, διά τής ορθολογικής κατανομής τών 
διδασκομένων μαθημάτο// εις πλείονα έτη φοιτήσεως.

Λια τοϋ άρθρου 10 δίδεται ή δυνατό της παροχής κατ’ 
εςαίρεαιν άδειας εις Καθηγητάς Α.Ε.Ι. μέχρι τριών (3) 
ετών Οι’ επιστημονικές καί τεχνολογικές έρεύνας εις Κέν
τρα Ερευνών Διεθνών ’Οργανισμών τής ά>.7.οδαπής, σχε-. 
τικάς προς τήν ’Εθνικήν Άμυναν.

Λιά τοϋ άρθρου 20 παρέχεται τό δικαίωμα υποβολής υπο
ψήφιό τητος διά τήν πλήρωσιν εδρών τινων τοϋ Ε.Μ. Πολυ
τεχνείου καί εις άρίστους επιστήμονας, μή κεκτημένους 
όμως διδακτορικόν δίπλωμα. Η ρύθμισις αΰτη υπαγορεύε
ται εξ αύτοϋ τούτου τοϋ περιεχομένου τών συγκεκριμένων 
εδρών, αί όποια1., λόγω τοϋ είόικωτέρου χαρακτήρος των 
(συνθετικαί έδραι) απαιτείται νά κατέχωνται ύπό καθηγη
τών. έχόντων ευρύτερα προσόντα καί εμπειρίαν, πράγμα τό 
όποιον δεν συναντάται πάντοτε εις κατόχους μονον διδακτο
ρικών διπλωμάτων. Έκρίθη λοιπόν σκόπιμον. όπως διευ- 
ρυνθή ό κύκλ.ος τών υποψηφίων καί δι’ έπιστημόνων, μή 
κεκτημένων διδακτορικόν δίπλωμα, έχόντων όμως τά άπα- 
ραίτητα ειδικά προσόντα, τά όποια θά προκύπτουν έκ τής 
άξιολογήσεως τόσον τοϋ άρχιτεκτονικοϋ των έργου, όσον 
καί τής βραβεύσεώς των εις σχετικούς διαγωνισμούς, άλλά 
καί έκ συναφών δημοσιευμάτων των.

Λιά τοϋ άρθρου 21 καθορίζεται ή σειρά άρχαιότητος τών 
έπανεκλεγομενών καθηγητών Α.Ε.Γ., τών όποιων ο αρχι
κός διορισμός ήκυρώθη διά τυπικούς λόγους ύπό τοϋ Συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας.

Λιά τοϋ άρθρου 22 (παραγρ. 1) καταργεϊται ή διάταξις 
τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Λ. 1051/1971, διά τής όποιας προβλέ- 
πεται ή κάλυψις προσωρινών αναγκών τοϋ τότε άρτισυστά- 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Διά τής παραγράφου 3 τοϋ 
αύτοϋ άρθρου καταργεϊται ή παράγραφος 5 τοϋ άρθρου 1 
τοϋ Ν.Λ.4401 /1964, διότι δι’ αύτής προβλέπεται ή άνάθε- 
σις τριετοϋς εντολής διδασκαλίας εις εκείνον έκ τών υπο
ψηφίων, όστις, έχων τήν ιδιότητα τοϋ εκτάκτου καθηγητοϋ 
ή ύφηγητοϋ, ήθελε ά,άβει έστω καί έλάχιστον αριθμόν ψή
φων, γεγονός όπερ συνεπάγεται ευνοϊκήν μεταχείρισίν του 
έναντι τών άλλ,ων υποψηφίων.

Ή κατάργησις τών ανωτέρω διατάξεων ύπηγορεύθη έκ 
τοϋ γεγονότος ότι τά εις διδακτικόν προσωπικόν κενά είναι 
πολύ όλιγώτερα έκείνων, άτινα ύπήρχον κατά τήν χρονολο
γίαν Οεσπίσεως τών καταργουμένων διατάξεων καί εκ τοϋ 
λόγου ότι σήμερον διά μεταγενεστέρων διατάξεων είναι δυ
νατή ή άνάθεσις διδασκαλίας μαθημάτων τών κενών Εδρών 
έπί τή βάσει άπλουστέρας διαδικασίας καί δι’ έπιλογής τοϋ 
καταλληλότερου προσώπου έξ εΰουτέρου κύκλου έπιστημό
νων, δι’ ειδικών έπιστημόνων, κατά τον Ν. 118/1975 
(ΦΕΚ 172 Α') ή δι’ επισκέπτου καθηγητοϋ κατά τό Ν’.Δ. 
40S./1970 (ΦΕΚ 14 Α')].

Διά τοϋ άρθρου 23 άποσκοπεΐται ή ρύθμισις τής υπαλλη
λικής καταστάσεως έν συνόλω πέντε (5) ’Επιμελητών καί 
δέκα πέντε (15) Βοηθών, ύπηρετούντων εις τό Ίνστιτοϋ- 
τον Ξένων Γλωσσών καί Φιλολογιών τής Φιλοσοφικής Σχο
λής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ούτοι, συμφώνως 
πρός τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν.553/1968 «περί τοϋ Βοηθητι
κού Διδακτικού Προσωπικού τών ’Ανωτάτων ’Εκπαιδευ
τικών Ιδρυμάτων» καί τοϋ N.11S/1975 «περί ρυθμίσεως 
θεμάτων άφορώντων εις τό διδακτικόν προσωπικόν τών 
Α.Ε.Ι. κ.λ.π.», θά πρέπει αυτοδικαίως νά άπολυθοϋν έκ τής 
θέσεώς των, διότι δέν έξεπόνησαν κατά τό διάστημα τής 
μέχρι τοϋδε πανεπιστημιακής των υπηρεσίας διδακτορικήν 
διατριβήν. Εις τούτο όμως δέν εύθύνονται οί περί ών πρό
κειται Έπιμεληταί καί Βοηθοί διότι δέν ύπηρετοϋν εις τό 
έν λόγω Ίνστιτοϋτον μόνιμοι καθηγηταί, οί όποιοι θά άνε- 
λ-άμβανον τήν επιστημονικήν κηδεμονίαν τών ανωτέρω, ώστε 
νά ειχον τήν ευκαιρίαν νά περατώσουν ούτοι ύπό τήν καθο- 
δήγησιν τών καθηγητών αύτών τήν συγγραφήν συγκεκρι
μένης επιστημονικής πραγματείας.

’Εκ τοϋ λόγου τούτου, άλλά καί διά νά μή στερηθή τό ώς 
άνω Ίνστιτοϋτον τών υπηρεσιών ικανών καί πεπειραμένων 
στελεχών αύτοϋ προβλέπεται διά τοϋ έν λ.όγω άρθρου τοϋ 
νομοσχεδίου, όπως αί θέσεις των μετατραποϋν εις θέσεις 
διδασκάλων ξένης γλώσσης, διά τάς όποιας δέν άπαιτεΐται 
ή άπόκτησις διδακτορικού διπλώματος. Τό μέτρον τούτο 
εξυπηρετεί τούς ένδιαφερομένους άλλά καί τό Ίνστιτοϋτον, 
τό όποιον άντιμετωπίζει πρόβλ.ημα διδασκάλων ξένων γλ,ωσ- 
σών, έν σχέσει προς τόν ηύξημένον αριθμόν τών φοιτητών 
του.
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Διά του αΰτοΰ άρθρου (σταρ. 2) ορίζεται ο τρόπος μετα- 
τάξεως τοΰ έν λόγω Βοηθητικού διδακτικού Προσωτπκοϋ 
εις τάς μετατρεπομένας θέσεις περαιτέρω δέ (παρ. 3) ορί
ζεται,. ότι έξαιρούνται τής ανωτέρω ρυθμίσεως αί θέσεις 
βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, αί όποΐαι συ νε στήθη- 
σαν είς τάς προσφάτως ΐδρυθείσας τακτικάς έδρας παρά τω 
Ίνστιτούτω Ξένων Γλωσσών καί Φιλολογιών τής Φιλοσο
φικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διά τού άρθρου 24 επιδιώκεται ή παράτασις επί εν είσέτι 
έτος τής λήξεως τής θητείας εκείνων έκ των μελών τού 
Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού τών Άνωτάτων Εκπαι
δευτικών 'Ιδρυμάτων ('Επιμελητών καί Βοηθών). οϊ οποίοι 
δεν κατώρΔωσαν διά διαφόρους λόγους να λαίουν διδακτορι
κόν δίπλωμα. Έκ τής εφαρμογής τής διατάξεως ταύτης Δά 
δοΔή πρός τους ενδιαφερομένους ή δυνατότης άφ’ ενός μεν νά 
παραμείνουν εις την υπηρεσίαν έπί εν έτος, άφ’ έτερου δέ 
νά αποκτήσουν τό διδακτορικόν δίπλωμα, τό οποίον κατά νό
μον είναι άπαραίτητον τυπικόν προσόν διά τήν άνανέωσίν τής
θητείας των.

Διά τού άρθρου 23 επιδιώκεται ή ίση_μεταχείρισ:ς τών 
προς μεταγραφήν φοιτητών Α.Ε.Ι. τής ημεδαπής, οί οποίοι 
έπεράτωσαν τάς τμηματικάς εξετάσεις τού Α' ή Β' έτους 
σπουδών μέχρι τής εξεταστικής περιόδου μηνός ’Ιουνίου 1977 
με εκείνους οί όποιοι ·3ά περατώσΟν τάς ανωτέρω εξετάσεις 
μέχρι και τού μηνός ’Ο/.τωίρίου 1977.

Διά τοΰ άρθρου 26 καταργοΰνται αί νύν ίσχύουσαι περί 
άναγνωρίσεως τίτλων σπουδών διατάξεις καί μάλιστα έν 
έξάμηνον μετά την ίδρυσιν διά τού παρόντος τού Διαπανε- 
πιστημιιχκού Κέντρου Άναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών ’Αλ
λοδαπής, δπερ κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα θά διορ- 
γανωθή διά νά ύποκαταστηση τάς Σχολάς εις τό έργον τής 
άναγνωρίσεως τίτλων σπουδών.

Διά τού άκροτελευτίου άρθρου 27 ορίζεται ή ημερομη
νία ισχύος τών διατάξεων τού παρόντος νομοσχεδίου.

Έν Άθήναις τή 17 Σεπτεμβρίου 1977 
Οί Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών
Γ.ΡΑΛΛΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΤ

Εθνικής II αιδείας καί θσησκευμχτων
Γ. Ρ ΑΛΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συστάσεως Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρί- 
σεως Τιτ/.ων Σπουδών τής. Αλλοδαπής καί ρ-υθμίσεως Δεμά
των τινών άφορώντων εις τά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ
ματα.

ΤΜΗΜΑ Α'.
ΔΙΑ Π ΑΝΕΓΙΙΣΤΗΜΙΑΚΟΧ ΚΕΝΤΡΟΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
-. Ά pfSpov 1.

Σύπτασις.
Συνιστάτα: Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου υπό τήν 

επωνυμίαν «Διαπανεπιστημιακόν Κένπσον Άναγνωρίσεως Τί
τλων Σπονδών τής Αλλοδαπής».', έδρεϋον είς Αθήνας -/.αί 
τελούν ύπό τήν έποπτείαν τού Υπουργού "Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Apyp&V Ζ.

Άρμοδιότης τοΰ Κέντρου.
Αρμοδιοτης τού Κέντρου είναι: α)ή άναγνώρισις Ανωτά- 

των Σχολών τής άλλοδχπής ώς όμοταγών πρός Άνωτάτας 
Σχολάς τής ημεδαπής καί τών ύιπ" χυτών χορηγουμένων τί
τλων ώς ισοτίμων καί άντιστοίχων πρός τίτλους σπουδών άπο- 
νομομενους ύπό Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ’Ιδρυμάτων (ΑΕΙ)

τής ημεδαπής καί i) χ άναγνώρισις τίτλων σπουδών -/μ:η
γουμένων ύπό όμοταγών Άνωτάτων Σχολών τής αλλοδαπής, 
ώς ισοτίμων πρός τίτλους σπουδών Α.Ε.Ι. τής ήμμδαπής έπί 
περιπτώσεων, κ.ατά τάς όποιας δεν ύφίσταται είς την Ελλάδα 
άντίστοιχος είδικότης.

ΆρΔρκ, 3.
Π όροι τού Κέντρου.

Πόροι τού Κέντρου είναι:
α) Έτησία έπιχορήγησις τοΰ Κράτους, τό ύψος τής όποιας 

ορίζεται διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών 
καί ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

ί) Κληρονομιά;, κληροδοσία;, δωρεαι έν τή ζωή καί αιτία 
Δ ακάτου, ώς καί έτε,ραι πάσης φυσεως παροχα; φυσικών ή 
νομικών προσώπων τής ημεδαπής ή άλλοδαπής.

γ) "Έσοδα έκ τού κατ’ άρΔρον 3 παρ. 3 τού παρόντος πα
ρ αί όλου.

δ) Πρόσοδο: έκ τής διαχειρίσεως τή; περιουσία; αύτού.
ΆρΔρον 4.
Διοικησις.

1. Όργοτ/α διοικήσεως τού κατά τό άρΔρον 1 τού παρόν
τος συνιστωαένου Κέντρου είναι:____ ________

α) Τό Διοικητικό·/ Συμίούλιον (Δ.Σ.) καί
6) Ό Πρόεδρος τού Δ.Σ.
2. Τό Δ.Σ. απαρτίζεται έκ δώδεκα (12) μελών, απάντων 

τακτικών ΙναΔηγητών Α.Ε.Ι. τής ημεδαπής, προερχόμενων 
έκ τών επιστημονικών κλάδων Θεολογίας, Φιλοσοφίας — 
Φιλολογίας. Νομικής. Φυσικής — Μαθηματικής, Οικονομι
κών ’Επιστημών. ’Ιατρικής, "Οδοντιατρικής. Κτηνιατρικής, 
Πολυτεχνικής, Πολιτικών "Επιστημών — Κοινων.ολογίας, 
Γεωπονικής — Δασολογίας, Καλών Τεχνών.

3. Τά μέλη τοΰ Δ.Σ. διορίζονται μετά τών αναπληρωτών 
.των έπί τριετεί θητεία δι’ άποφάσεως τού Υπουργού ESvi- 
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δημοσιευόμενης διά τής 
Εφημερίδες τής Κύδερνήσεως. έκ 'πίνακες καταρτιζομένου 
έπί τή ίάσε: τών προτάσεων τών ΑΈ.Ι., έκαστον τών όποιων 
ύποχρεούται νά προτείνη τρεις καΔηγητάς έξ έκάστης τών 
παρ’ αύτώ λειτουργουσών Σχολών, τρεις μήνας πρό τής λή- 
ξεως τής θητείας τού Δ.Σ.

4. Μέχρι τού διορισμού τού νέου Δ.Σ. τάς αρμοδιότητας 
αυτού άσκεΐ τό απερχόμενον Δ.Σ.

5. Είς τάς συνεδριάσεις τοΰ Δ.Σ.. καθ’ άς κρίνεται τό όμο-
ταγές Σχολής τής άλλοδαπής. μετέχουν αυτοδικαίως καί 
μετά ψήφου ό Γενικός Διευθυντής Ανώτατης Έκπαιδεύσεως 
τού Υπουργείου Έ5ν:κής Παιδείας και Θρησκευμάτων καί 
ό Διευθυντής τής ΔιευΔύσεως Μορφωτικών Υποθέσει·)·/ τοΰ 
Υπουργείου ’Εξωτερικών ή ο! νόμιμο: αυτών χ»απλήρω
τα:.

6. Τό Δ.Σ. εκλέγει έκ τών μελών του τον Πρόεδρον καί 
’Αντιπρόεδρον αύτού καί εκπροσωπείται δικαστικώς καί έξω- 
δίκως ύπό τού Προέδρου, είς περίπτωσιν δέ άπουσίας ή κω- 
λύματος αύτού ύπό τού ’Αντιπροέδρου καί τούτου άπόντος ή 
κωλυομένου ύπό τού ύπό τού Προέδρου έξουσιοδοτουμένου μέ
λους τού Δ.Σ.

7. Τό Δ.Σ. άποφασιζε: περί τού όμοταγούς καί τής ισο
τιμίας τίτλων σπουδών Σχολής τής άλλοδαπής. μετά γνώ
μην τής κατ’ άρΔρον 5 τού παρόντος οικείας Επιτροπής.

II κ.ατά τά ανωτέρω κσισις τού Δ.Σ. χώσε: καί εις άμφι- 
σσητουμενας περιπτώσεις κατά τάς όποιας ή οικεία Επιτροπή 
οεν κατε/.ηξεν εις ομοφώνου -γνώμην είτε λόγω μή ύπάρξεως 
είς τή» "Ελλάδα αντιστοίχου ειδικότητες, είτε δι’ άλλον τ·»ά 
λόγο·/. Εις τάς συνεδριάσεις τού Δ.Σ. πρός κρισιν τών ανω
τέρω περιπτώσεων δύνατα: κατά τήν κρισιν καί μετά πρόσκλη- 
σιν τού Προέδρου αύτού νά μετέχουν άνευ ψήφου καί έτερα 
πρόσωπα, δυνάμενα νά παράσχουν σχετικά; πρό; τό εξετα
ζόμενο·/ Δέμα πληροφορίας. "Ωσαύτως εις τάς συνεδσιάσεις 
τού Δ.Σ. δονατα: νά μετέχουν συμόουλεοτικώς καί τά μέλη 
τών επί μέρους Επιτροπών.


