
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ol τροπολογίες του νόμου 1268/1982 που προτε ίνονται , αποσκοπούν 

στην καλύτερη λειτουργία των οργάνων του Πανεπιστημίου. Είναι, απο

τέλεσμα της εμπειρίας της μέχρι τώρα εφαρμογής του νόμου 1268/82 

και αναοέρονται στη λειτουργία τόσο της Γενικής Συνέλευσης του 

τμήματος,όσο και των εκλεκτορικών σωμάτων.

Επισημαίνεται ότι οι τροπολογίες αυτές 6εν συνεπάγονται οικονο

μική επιβάρυνση.

Συγκεκριμένα:

1. Με την τροπολογία αυτή καθίσταται όυνατή η συγκρότηση της 

εισηγητικής επιτροπής για την εκλογή μελών ΔΕΠ από ειδικούς στο 

αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Η προηγούμενη διατύπωση έδινε 

την δυνατότητα χρησιμοποίησης στις εισηγητικές επιτροπές μελών 

ΔΕΠ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της Οπό πλήρωση 

θέσης, χωρίς να έχει εξαντληθεί η δυνατότητα αξιοποίησης επιστη

μόνων του ίδιου γνωστικού αντικειμένου.

2. Με την τροπολογία αυτή καθορίζεται σαν ελάχιστος αριθμός 

μελών ενός εκλεκτορικού σώματος τα 9 (εννέα) ενώ μέχρι σήμερα

ο αριθμός αυτός ήταν 5 (πέντε).Έτσι παρέχεται η δυνατότητα μι

ας περισσότερο αξιοκρατικής εκλογής ή κρίσης μελών ΔΕΠ, αφού το 

σώμα των εκλεκτόρων θα έχει ελάχιστο αριθμό μελών 9. Η υπόδειξη 

αναπληρωματικών μελών xl'αυτούς που συμπληρώνουν το εκλεκτορι- 

κό σώμα, συμπληρώνει ένα κενό του νόμου.

3. Η τροπολογία αυτή παρέχει τη δυνατότητα στα.·.μέλη ΔΕΠ που 

συμμετέχουν σε εκλογές, να έχουν μεγαλύτερο χρόνο ενημέρωσης 

ως προς την ημερήσια διάταξη.

4. Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει την δυνατότητα στο 1/3 των με

λών της συνέλευσης ενός ίμήματος, να επιτύχουν την πραγματοποί

ηση έκτακτης γενικής συνέλευσης του τμήματος, στην περίπτωση 

που ο πρόεδρος του τμήματος υμνείται να επιτελέσει το καθήκον 

αυτό.

5. Με την τροπολογία αυτή συμπληρώνεται ένα κενό του. νόμου.

Αυτό γιατί, ενώ προβλεπόταν η δυνατότητα συμμετοχής σε εκλογές 

μέλους ΔΕΠ που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια, δεν είχε προ- 

βλεφθεί η δυνατότητα αναπλήρωσής του στην περίπτωση κατά την
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οποία το συγκεκριμένο μέλος ΔΕΙ! 6εν έκανε χρήση του δικαιώματος 

αυτού.

6. Με την τροπολογία αυτή δίνεται τι δυνατότητα μετάκλι.σης καθη

γητών και σε τμήματα του ίδιου Α.Ε.Ι. με αυτό που υτιηρετεί ο με- 

τακαλούμενος παμηνητής.

7. Η τροπολογία αυτή συμπληρώνει το νόμο συνδυάζοντας την αρχι

κή διατύπωση του άρθρου, με την διατύπωση η οποία προήλθε από 

την τροποποίησή του.

8. - Η διάταξη του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 15

του Νόμου 1268/32 (A' 119) προπάλεσε πολλές παι έντονες αμφισβη

τήσεις ως προς τη^ ερμηνεία και το κανονιστικό της περιεχόμενο. 

Αυτό είναι εμφανές τόσο στη νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικράτειας όσο και στη διοικητική πρακτική που ακολουθούν διά 

Φορά A.E.J.. Επιπλέον, εί-ναι προφανές ότι η διαδικάσί.α συγκρότη

σης των εκλεκτορικών σωμάτων ιδίως στα μεγάλα και πολυπρόσωπα 

τμήματα των Α.Ε.Ι. (όπως είναι τα Ιατρικά) δημιουργεί πολλές 

οργανωτικές δυσχέρειες, γιατί απαιτεί τη συνεχή παρουσία μεγάλου 

αριθμού μελών του Δ.Ε.Π. στις σχετικές συνεδριάσεις. Άλλωστε, 

η κρίση επιστημόνων της ίδιας βαθμίδας και του ίδιου τομέα κα

τά την ίδια χρονική περίοδο αλλά από διαφορετικά εκλεκτορικά 

σώματα διασπά την ενότητα της κρίσης και μπορεί να οδηγήσει σε 

αντιφάσεις.

Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαία η αυθεντική ερμηνεία της 

σχετικής διάταξης του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 

15 του Νόμου 1268/82.

9. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙ.Κ.A.Τ.Σ.Α.

Παρέχεται η δυνατότητα να ορίζονται ως μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΔΙ. 1C. Α . Τ. Σ . Α μέλη Δ.Ε.Π. λνωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων όλων των βαθμίόωι.

Κ παράγραφος 2 του άρθρο;· ^ του ΰ’. 741/77, όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ. 4 του άρθρου 78 του ϊ*. 1566/85 ορίζει ότι το Διοικητι

κό Συμβούλιο του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. απαρτίζε ισι από όεκατρία(13) μέ

λη , τακτικούς καθηγητές Α.Ε.Ι.. Τούτο έχει ως συνέπεια να μη "μπο

ρούν να ορισθούν μέλη Δ.Ε.Π. των υπόλοιπων βαθμιδών ως μέλη του 

ανωτέρω οργάνου του ΔΙ. Κ . Α. Τ- Σ . Α .· Με την προτε ινόμενη προσθήκη 

αίρεται το εμπόδιο αυτό.



ρυθμίζουν μεταβατεκά τα θέματα που σχετίζονται. με την εκπόνη

ση δεδακτορεκής δεατρεβής στα Α.Ε.Ι,.Άπό τες δεατάξεες αυτές 

όπως εσχύουν σήμερα προκύπτεε ότε η πενταετία υπολογίζεταε 

από την ημέρα κατά την οποία η Συμβουλευτεκή Επετροπη θα ορί- 

σεε το αντεκείμενο της δεατρεβής με δήλωση που καταθέτεε στη 

Γ.Σ. του Τμήματος. Με τες νεότερες δεατάξεες του άρθρου 79 

παρ.7,εδάψεα γ,5 καε ε' του Ν.1566/1985 συμπληρώθηκαν σε δεα

τάξεες του άρθρου 36. Εεδεκότερα με το εδάφεο γ' ορίστηκε 

ότε αν' γεα οποεοδήποτε λόγο η τρεμελής συμβουλευτεκή επετρο- 

πή δεν είχε υποβάλεε δήλωση ως ημερομηνία έναρξης θεωρείταε 

η έναρξη εσχύος του Ν.1566/1985.

Επεεδή με τη ρύθμεση αυτή δημεουργήθηκαν οε συνθήκες άνεσης 

μεταχεερεσης καε μάλεστα ευνοεκής γε αυτούς που δεν συμμορφώ

θηκαν με τον προηγούμενο νόμο,προτεενεταε η παρούσα τροπολο - 

γεα γεα λόγους δίκαεης καε ίσης μεταχεερεσης όλων των υποψη

φίων δεδακτόρων.

Cu. Υπουργός

Γεώργεος Παπανδρέου


