
Έπί τού σχεδίου Νόμου «Περί ρυθμίσεως θεμάτων άφο- 
εώντων εις τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν των ’Ανώτα
των * Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

Ποόζ τήν Βουλήν των Έλλ.ήνων
Ή ’Ανώτατη Παιδεία αποτελεί για κάθε χώρα ενα άπό 

τούς βασικώτερους παράγοντες πνευματικής, κοινωνικής, 
πολιτιστικής, επιστημονικής, τεχνολογικής καί οικονομικής 
άναπτύςεως. Γιά τό λόγο αύτό έχει ανάγκη άπό διαρκή 
αέοιανα άπό αέρους τόσο τής Πολιτείας όσο κ.αί όλων των 
οοοέων τής Εθνικής μας ζωής, ώστε συνεχώς έκσυγχρο- 
νιζόιιενη καί προσαρμοζόμενη στις διεθνείς έπιστημονικές 
εξελίξεις καί ένισχυόμενη μέ τά άπαραίτητα υλικά μέσα 
νά είναι σέ θέση νά άνταποκριθεΐ στήν άποστολή της.

Ή Κυβέρνηση έχει διαθέσει κατά τά τελευταία έτη γιά 
τό σκοπό αυτό ικανοποιητικά μέσα καί έχει λάβει σειρά 
μέτρων πρός τήν κατεύθυνση αυτή, κατέβαλε δέ ιδιαίτερη 
προσπάθεια γιά νά καταστήσει ευρύτερη καί πιό ουσιαστική 
τήν φοιτητική μέριμνα. Ή ύπάρχουσα υποδομή χώρων καί 
εγκαταστάσεων καί ή διάθεση αντιστοίχων κονδυλίων είναι
σημαντική καί πολλαπλάσια σέ σχέση μέ τά προηγούμενα 
►'ετη.

Έκτος όμως άπό τήν ΰλικοτεχνική υποδομή ή ’Ανώτατη 
Παιδεία γιά νά άνταποκριθεΐ στούς πράγματι υψηλούς 
στόχους της έχει άνάγκη καί άνάλογου νομοθετικού πλαι
σίου. ‘Η ύπάρχουσα νομοθεσία όσο τελεία καί άν υπήρξε 
γιά τήν εποχή της, έχει κριθεΐ ότι χρειάζεται άναμόρφωση 
ςαί προσαρμογή στις σύγχρονες άπαιτήσεις. Γ ιά τον σκοπό 
αύτό άμέσως μετά τήν άποκατάσταση της Δημοκρατίας 
ττή χώρα συνεσπήθησαν έπιτροπές γιά τήν μελέτη τοΰ εκ
συγχρονισμού τής σχετικής νομοθεσίας. *Η τελευταία άπό 
τις έπιτροπές αύτές παρέδωσε τις προτάσεις της σπό 'Υπουρ
γείο Παιδείας τον ’Ιούνιο 1977.

Ή Κυβέρνηση άφού έλαβε υπόψη της τήν ύπάρχουσα 
ατάσταση στήν Άνωτάτη Παιδεία, τά πορίσματα τών 
νωτέρω επιτροπών, τις εισηγήσεις τών Άνωτάτων Έκ- 
ταιδευτικών 'Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τις άπόψεις τών έπιμε- 
ητών καί βοηθών καί τών φοιτητών, όπως κατά καιρούς 
/ουν διατυπωθεί, ύποβάλλει πρός ψήφιση στήν ’Εθνική 
Αντιπροσωπεία τό παρόν σχέδιο νόμου. Τά μέτρα τά όποια 
εριλ,αμβάνει τό σχέδιο αύτό άποτελ.οΰν σημαντικό τμήμα 
ού ό/.ου νομοθετικού πλαισίου μέ τό όποιο άναδιοργανώ- 
:ται καί εκσυγχρονίζεται ή λειτουργία τών Λ.Ε.Ι..
'Η Κυβέρνηση είναι άποφασισμένη νά όλ.οκληρώσει τήν 

ιοσπάθεια αύτή καί μύλ.ις περατωθεΐ ή επεξεργασία τών 
τολοίπων τμημάτων πού άναφέρονται στό πανεπιστημιακό 
συλ.ο, τή διοίκηση καί τό κύριο διδακτικό προσωπικό τών 
.Ε.Ι., τις μεταπτυχιακές σπουδές κ.λ..π. θά τά θέσει ύπό 
ν κρίση τής Βουλής.
Ή προώθηση τού παρόντος σχεδίου νόμου έκρίθη ακό

μα νά προηγηθεΐ γιατί τά θέματα, τά όποια ρυθμίζει 
ναι βασικής σημασίας γιά τήν εύρυθμη λειτουργία τών 
ίρυμάτων κατά τό άνερχόμενο άπό τής 1.9.1978 νέο 
ανεπιστημιακό έτος. ’Ιδιαίτερα είναι επιβεβλημένη ή 
χρξη άπό 1.9.1978 τής εφαρμογής τών μέτρων, τά όποια 
ει ήδη εξαγγείλει ή Κυβέρνηση γιά τούς ύπηρετούντες 
ιμελητές καί βοηθούς. ’Επίσης, οί προβλεπόμενες άπό 
σχέδιο ρυθμίσεις τών σπουδών (διδασκαλ.ία, φοίτηση, 

ετάσεις) είναι εύνόητο ότι θά πρέπει νά είναι έγκαιρα 
ωστές στούς φοιτητάς άπό τήν άρχή τού Πανεπιστήμια- 
ν έτους, γιά νά προετοιμάσουν άντίστοιχα τήν όργάνωση 
ν σπουδών τους.
Μέ τό παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα πού άφο- 
ΐν :
1· Στήν όργάνωση καί λειτουργία τομέων (Κεφάλαιο

2. Στό έπικουρικό διδακτικό προσωπικό (έπιμεληταί, 
ικοί έπιστήμονες καί βοηθοί) (Κεφάλαιο Β').

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3. Στούς επιστημονικούς σινεργάτας (Κεφάλαιο Γ' ).
4. Στό Ειδικό Διοικητικό καί Τεχνικό Προσωπικό (Κε- 

εά/.αιο Δ’).
5. Στήν όργάνωση τών σπουδών (Κεφάλαιο Ε ).
β. Στούς έντεταλ.μένους ύφηγητάς καί τις εκπαιδευτικές 

άδειε: τών επιμελητών καί βοηθών (Κεφάλαιον ΣΤ').

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Α'.

ΣΥΣΤΑΣ Η ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΜΕΩΝ

Τά ζητήματα τά όποια σχετίζονται προ: τόν τρόπο όργα- 
νώσεως καί λειτουργίας τών έπιστημονικών μονάδων τών 
Α.Ε.Ι., άποτελούν άντικείμενο εντόνου προβληματισμού σέ 
ολόκληρο τό κόσμο. Σε ώρισμένες χώρες ή έδρα εξακολου
θεί νά άποτελεΐ τήν βασική πανεπιστημιακή μονάδα. Σέ 
άλλες χώρες, άντιθέτως, έχει εΐσαχθεΐ άτό μακρού ό θεσμός 
τοΰ τομέως, οί δέ έδρες έχουν άντικατασταθεΐ άπό θέσεις 
καθηγητών τού τομέως. Μεταξύ τών δύο αύτών λύσεων 
ύπάρχουν καί διάφορες άλλ.ες ένδιάμεσες, όπως είναι λ.χ. 
ή δημιουργία τομέων μέ διατήρηση τής έδρας καί σύγχρονη 
μεταβίβαση μέρους τών αρμοδιοτήτων της στον τομέα.

Όπως είναι φυσικό καί οί δύο λύσεις, δηλαδή τού τομέως 
μέ διατήρηση τής έδρας καί τού τομέως χωρίς έδρες, παρου
σιάζουν πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα. Στήν δεύτερη 
π.χ. περίπτωση ύπάρχει το πλεονέκτημα ότι όλες οί δια
δικασίες στον τομέα είναι συλλογικές, γεγονός πού περιο
ρίζει τήν δυνατότητα ένδεχομένων ύπερβολών άπό μέρους 
ώρισμένων καθηγητών. Ταυτόχρονα όμως μέ τήν καθο
λική μετατόπιση τών εύθυνών άπό τά συγκεκριμένα άτομα 
στά συλλογικά όργανα άποδυναμώνεται ή διάθεση καί ή 
δυνατότης άναπτύξεως πρωτοβουλίας άπό μέρους τών Ικα
νών μελών τού διδακτικού προσωπικού, περιορίζεται υπέρ
μετρα ή μέχρις ένός βαθμού άναγκαία άνεξαρτησία καί 
μειώνετχι ή άποδοτικότης τους σέ βάρος τού διδακτικού, 
επιστημονικού καί ιδίως τού ερευνητικού έργου τών Α.Ε.Ι.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι οί περισσότερες ’Ανώτατες 
Σχολάς, έτάχθησαν υπέρ τής δημιουργίας τομέων μέ παράλ
ληλη διατήρηση τών θετικών πλευρών τού θεσμού τής 
έδρας.

Γιά όλους αύτούς τούς λόγους έκρίθη σκόπιμο, όπω? 
υιοθετηθεί μία ένδιάμεση λ.ύση. Συγκεκριμένα, ό θεσμό’ 
τού τομέως χωρίς έδρες είσάγεται στό Πανεπιστήμιο και 
Πολ.υτεχνεΐο Κρήτης, στά όποια δέν έχουν ιδρυθεί άκόμη 
έδρες, καθώς καί στά μέλλοντα νά ίδρυθούν Α.Ε.Ι.. ’Αντί
θετα, στά λοιπά Α.Ε.Ι. τής χώρας, στά όποια ύπάρχουν 
ήδη έδρες, είσάγεται ό θεσμός τού τομέως μέ παράλληλη 
διατήρηση της έδρας, ή Οποία όμως άποστερεΐται μεγάλου 
μέρους τών σημερινών αρμοδιοτήτων της πού μεταβιβά
ζονται στον τομέα.

Ή ρύθμιση αύτή θά επιτρέψει νά δοκιμασθοϋν στήν 
πράξη καί οί δύο λύσεις, ώστε νά προκριθεΐ, τελ.ικά, σέ 
μία έπόμενη φάση, εκείνη ή όποια θά άποδειχθεΐ, περισ
σότερο έπιτυχής γιά τήν ελληνική πραγματικότητα. Παράλ
ληλα., μέ τήν δοκιμασία τού θεσμού τού τομέως χωρίς έδρες 
στά ιδρύματα εκείνα στά όποια δέν υπάρχουν άκόμη έδρες, 
αποφεύγεται ό κίνδυνος έμφανίσεως εγγενών δυσχερειών γιά 
τήν επιτυχή λειτουργία τού νέου θεσμού.

Συγκεκριμένα, μέ τό άρθρο 1 προ βλέπεται ότι σέ κάθε 
Σχολή συγκροτούνται, μετά πρόταση αύτής καί τής Συγ
κλήτου, τομείς οί όποιοι περιλαμβάνουν τούλάχιστον πέντε 
έδρες, μέ όμοειδές ή παρεμφερές, κατά τό δυνατόν, γνω
στικό άντικείμενο. Τά εργαστήρια, σπουδαστήρια, κλινικές, 
μουσεία, ινστιτούτα ή κέντρα τά προσηρτημένα στις έδρες, 
πού συγκροτούν ένα τομέα, υπάγονται επίσης στόν ίδιο 
τομέα. ’Αντίθετα, τά εργαστήρια, σπουδαστήρια, κλινι
κές, μουσεία, ινστιτούτα ή κέντρα τά μή προσηρτημέια σέ 
ώρισμένη έδρα κατανέμονται άπό την Σχολή στούς διαφό
ρους τομείς της.



Οί προτάσεις γιά τήν σύσταση των τομέων θά υποβληθούν 
εντός έξ μηνών άπό τήν έναρξη της ισχύος τοΰ νόμου, ένώ 
δύο έτη μετά τήν έναρξη της ισχύος δύνκται νά γίνει συγ
χώνευση, κατάτμηση, τροποποίηση ή σύσταση νέων το
μέων.

Μέ τό άρθρο 2 ορίζεται ότι ό τομεύς διοικεϊται άπό συμ
βούλιο άποτελούμενο α) έκ τών καθηγητών (τακτικών, 
έκτάκτων κ,λ.π.) καί τών έντεταλ.μένων υφηγητών τών 
εδρών οί όποιες περιλαμβάνονται σ’ αυτόν, β) έξ ενός έκ- 
προσώπου τοΰ επικουρικού διδακτικού προσωπικού τού 
τομέως καί γ) έξ έκπροσώπων τών φοιτητών οί όποιοι 
εκλέγονται μεταξύ τών εγγεγραμμένων στήν οίκεία Σχολή 
ή Τμήμα. Ό αριθμός τών έκπροσώπων τών φοιτητών ορί
ζεται σέ ένα, έάν τό σύνολο τών μετεχόντων στο συμβούλιο 
τού τομέως καθηγητών καί έντεταλμένων υφηγητών δεν 
υπερβαίνει τούς δέκα, καί σέ δύο, έάν υπερβαίνει τούς δέκα.

Οί λεπτομέρειες τού τρόπου έκλογης τών έκπροσώπων 
τού έπικουρικού διδακτικού προσωπικού καί τών φοιτητών 
θά καθορισθούν μέ Π .Δ., τά όποια θά έκδοθούν έντός προ
θεσμίας έξ μηνών άπό τήν έναρξη της Ισχύος τού νόμου. 
Τις έργασίες τού τομέως διευθύνει άνά διετία έκ περιτρο
πής ένας τών τακτικών καθηγητών κατά σειράν άρχαιό- 
τητος καί, έάν δεν υπάρχουν τακτικοί καθηγηταί, ένας τών 
έκτάκτων μέ τήν ϊδια σειρά. Ό διευθυντής τού τομέως προε
δρεύει καί τού συμβουλίου τού τομέως.

Μέ τό άρθρο 3 καθορίζονται οί αρμοδιότητες τού συμβου
λίου τού τομέως, οί όποιες είναι γιά ώρισμένα θέματα απο
φασιστικές καί γιά άλλα γνωμοδοτικοΰ χαρακτήρος. Μέ 
τό ίδιο άρθρο ρυθμίζονται επίσης τά θέματα τά σχετικά 
μέ τήν λειτουργία τού συμβουλίου τού τομέως. Συγκεκρι
μένα, ορίζεται 0Tt όλοι όσοι μετέχουν στο συμβούλιο τού 
τομέως δικαιούνται ψήφου, έξαιρέσει ώρισμένων θεμάτων 
πού άναφέρονται στο προσωπικό τού τομέως, τήν επιστη
μονική έρευνα καί τίς έξετάσεις. Πρέπει νά σημειωθεί 
ότι είναι ή πρώτη φορά στήν ιστορία τών Ελληνικών Α.Ε.Ι. 
πού δίνεται δικαίωμα ψήφου στούς έκπροσώπους τού έπι- 
κουρικού διδακτικού προσωπικού καί τών φοιτητών, οί 
όποιοι μετέχουν σέ συλλογικό δργ'ανο μέ άρμοδιότητες.

Οί διατάξεις γιά τήν όργάνωση καί λειτουργία τών τομέων 
ισχύουν καί γιά τίς ’Ιατρικές, ’Οδοντιατρικές καί Κτηνια
τρικές Σχολές. Ή ιδιομορφία όμως τών Σχολών αύτών 
επέβαλε τήν ανάγκη, όπως γίνουν σέ ώρισμένες περιπτώ
σεις ειδικές ρυθμίσεις γιά τις Σχολές αυτές, οί όποιες περι
λαμβάνονται στο άρθρο 4.

Τέλ,ος. μέ τό άρθρο 5 θεσπίζεται ότι γιά τό Πανεπιστή
μιο καί τό Πολ.υτεχνεΐο Κρήτης, στά όποια δέν έχουν 
συσταθεΐ άκόμη έδρες, καθώς επίσης καί γιά όλα όσα πρό
κειται νά ίδρυθούν Α.Ε.Ι., δέν θά ΐσχύσει ό θεσμός τής έδρας, 
άλλα ό θεσμός τού τομέως χωρίς έδρες. Είδικώς γιά τούς 
τομείς αυτούς, ορίζεται ότι οί άρμοδιότητές τους μπορούν 
νά έπεκτείνονται μέ άποφάσεις τού Υπουργού ’Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μέχρι σήμερα οί έπιμελ.ηταί καί βοηθοί τών Α.Ε.Ι. 
ύπήγοντο στο κατώτερο ή βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, 
Οί όρολ.ογίες αυτές είχσν προκαλ.έσει τήν αντίδραση τών 
ένδιαφερομένων, οί όποιοι χρησιμοποιούν τόν όρο «επιστη
μονικό διδακτικό προσωπικό», πού είναι όμως αδόκιμος. 
Ft’ αύτό, καί σύμφωνα μέ σχετική πρόταση τής Συγκλήτου 
τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ τό νομοσχέδιο είσά- 
γεται ό όρος «επικουρικόν διδακτικόν προσωπικόν», καί μέ 
τά άρθρα 6-12 ρυθμίζονται τά θέματα πού αφορούν το προσω
πικό αύτό.

Βασικά καθορίζεται ότι στο επικουρικό διδακτικό προσω
πικό ανήκουν μόνο επιστήμονες μέ διδακτορικό δίπλωμα,
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Μέ τό άρθρο 6 ορίζεται ότι τά μέλη τού επικουρικού διδα
κτικού προσωπικού δέν υπάγονται πλέον στις έδρες, άλλ.ά 
άπ’ ευθείας στον τομέα, ό όποιος καί άπσφασίζει γιά τήν 
διάθεσή τους. Κατ’ έξαίρεση ένας επιμελητής καί ένας βοηθός 
υπάγονται άπό τό διορισμό τους ή τήν ανανέωση τής θητείας 
τους άπ’ ευθείας σέ κάθε έδρά, γιά τίς διδακτικές καί έρευνη - 
τικές ανάγκες της. Μέ τήν όλη ρύθμιση προσδοκαται ότι θά 
καταστεί δυνατή ή καλύτερη αξιοποίηση τού έπικουρικού 
διδακτικού προσωπικού.

Μέ τό άρθρο 7 ρυθμίζονται τά θέματα τά σχετικά μέ τά 
προσόντα, τήν ύπηρεσιακή κατάσταση, τίς ώρες παραδό
σεων καί τον συνολικό αριθμό τών ειδικών έπιστημόνων οί 
όποιοι δύνανται νά προσληφθούν σέ κάθε Σχολή.

Μέ τό άρθρο 8 επιλύονται τά θέματα τά σχετικά μέ τά 
προσόντα διορισμού, τον τρόπο έπιλογης καί άνανεώσεως τής 
θητείας καί τήν έν γένει υπηρεσιακή κατάσταση τών επιμε
λητών, καί μέ τό άρθρο 9 καθορίζονται τά καθήκοντά τους.

Τό άρθρο 10 ρυθμίζει τά θέματα τά άναφερόμενα στήν 
άνανέωση τής θητείας καί τήν κρίση προς μονιμοποίηση τών 
κατά τήν έναρξη τής Ισχύος τοΰ Νόμου ύπηρετούντων έπι- 
μελητών, καθώς καί τήν έν γένει ύπηρεσιακή κατάσταση τών 
μονίμων επιμελητών.

Μέ τό άρθρο 11 θεσπίζεται 0Tt ή μέχρι τούδε ύφισταμένη 
κατηγορία προσωπικού τών βοηθών καταργεϊται. Οί κατά 
τήν έναρξη τής ισχύος τού νόμου ύπηρετούντες βοηθοί όμως 
συνεχίζουν τήν διανυόμενη θητεία τους, γιά τήν περαιτέρω 
άνανέωση τής όποιας δέν θά ισχύουν πλέον οί υπάρχοντες 
σήμερα περιορισμοί. Ή κατάργηση τού θεσμού τών βοηθών 
έκρίθη έπιβεβλημένη, λόγω τής διαπιστώσεως ότι ό θεσμός 
αύτός, όπως ϊσχυσε μέχρι σήμερα, δέν δύναται νά θεωρηθεί 
ότι έπέτυχε, έάν ληφθεΐ ύπόψη ότι ένώ ύπηρετούν στά Α.Ε.Ι. 
3.375 βοηθοί, μέ συνολική διάρκεια θητείας σέ πολλές περι
πτώσεις μεγαλ.ύτερη άπό 10 έτη, μόνο 409 είναι διδάκτορες. 
Μέ τό ίδιο άρθρο ρυθμίζονται τά θέματα τά σχετικά μέ τήν 
κρίση γιά μονιμοποίηση τών ύπηρετούντων διδακτόρων, 
βοηθών καί τήν ύπηρεσιακή κατάσταση έκείνων πού θά 
μονιμοποιηθούν.

"Οπως έσημειώΟη καί στήν προηγούμενη παράγραφο, ή 
κατάσταση πού έπικρατεϊ σήμερα στά Α.Ε.Ι. άπό άπόψεως 
έπιμελητών καί ιδίως βοηθών δέν δύναται νά θεωρηθεί άπό- 
λ.υτα Ικανοποιητική. ’Επί 1072 επιμελητών, οί όποιοι ύπηρε
τούν σήμερα στά Α.Ε.Ι., μόνον οί 801 είναι διδάκτορες, καί 
επί 3.375 βοηθών μόνον οί 409. Συνεπώς , υπάρχουν σήμερα 
στά Α.Ε.Ι. 271 έπιμεληταί καί 2.966 βοηθοί, πολλ.οί άπό τούς 
οποίους έχουν συνολ.ική διάρκεια ύπηρεσίας μεγαλ.ύτερη άπό 
10 έτη καί οί όποιοι δέν έχουν άποκτήσει άκόμη διδακτορικό 
δίπλ.ωμα, πού είναι άπαραίτητο γιά τήν επιτυχή συνέχιση 
τής άκαδημαΐκής τους σταδιοδρομίας. Γιά νά δοθεί ή δυνα- 
τότης στούς μή διδάκτορες επιμελητές καί βοηθούς πού δέν 
επιθυμούν ή δέν θά δυνηθούν τελ.ικά νά συνεχίσουν τήν άκα- 
δημαική τους σταδιοδρομία μέ επιτυχία, παρά τά εύεργετικά 
μέτρα πού παρέχονται μέ τό παρόν νομοσχέδιο (ανανεώσεις 
θητείας, εκπαιδευτικές άδειες κ.λ,.π.), νά τραπούν έγκαιρα 
σέ άλλες έπαγγελματικές κατευθύνσεις μέ μεγαλύτερα έχέγ- 
γυα έπιτυχίας γι’ αύτούς, άφ’ ετέρου δέ γιά νά μπορέσουν τά 
ιδρύματα νά άνανεώσουν τό προσωπικό τους, θεσπίζεται μέ τό 
άρθρο 12 ή δυνατότης έθελουσίας έξόδου τών επιμελητών καί 
βοηθών πού ύπηρετούν κατά τήν έναρξη τής ισχύος τού πα
ρόντος νόμου. "Οσοι θά έξέλ.θουν τής υπηρεσίας κατά τόν 
τρόπο αύτό, θά λ.άβουν είτε τήν ηύξημένην έφ’ άπαξ άποζη- 
μίωση, πού κυμαίνεται άνάλ.ογα μέ τά ετη ύπηρεσίας γιά τούς 
βοηθούς μεταξύ 80.000 καί 250.000 δραχμών καί γιά τού: 
επιμελητές μεταξύ 96.000 καί 300.000 δραχμών, είτε, 
έφ’ όσον έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύνταςη 
άνάλ.ογη πρός τά έτη ύπηρεσίας τους προσηυξημένα κατά 10 
έως 14 έτη. Πρέπει νά σημειωθεί ότι βάσει τών κειμένων 
διατάξεων οί έπιμελ.ηταί καί βοηθοί δύνανται επίσης νά μετά- 
τάσσωνται κατόπιν αίτήσεώς τους σέ θέσεις δημοσίων ύπη· 
ρεσιών, Ν.Γ1.Δ.Δ. κ.λ..π. συναφείς μέ τήν ειδικότητάς τους· 
Είναι εύνόητο ότι οί διατάξεις τών άρθρων 10-12 ισχύουν 
καί γιά τούς επιμελητές καί βοηθούς πού είναι ύπεράριθμο'· 
ή τελούν έν αναστολή τής υπηρεσίας τους στά Α.Ε.Ι. βάσεν
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΤΝΕΡΓΑΤΑΙ

Το άρθρο 13 εισάγει για πρώτη φορά στά Α.Ε.Ι. το θεσμό 
τών επιστημονικών συνεργατών καί ρυθμίζει τά θέματα τά 
σχετικά μέ τά —ροσό'/τα προσλήψεως, την σχέση έργασίας καί 
τά καθήκοντα τους. Έλπίζεται ότι οί θέσεις τών έπιστημονι- 
κών συνεργατών θά διαδραματίσουν τό ρόλο φυτωρίου για την 
ϊημιουργία Ικανών επιστημονικών στελεχών, τά όποια θά 
:-ανδρώσουν αργότερα τόσο τις θέσεις τοϋ επικουρικού καί 
-οϋ κυρίου διδακτικού προσωπικού τών Α.Ε.Ι. όσον καί τις 
,οιπές θέσεις έπιστημονικού προσωπικού της χώρας. Γιά νά 
ΐιευκολυνθεϊ μάλιστα ή καλύτερη δυνατή προώθηση τών 
Επιστημονικών συνεργατών, θεσπίζεται ότι δύναται νά προσ- 
ηφθοΰν καί πριν ακόμη συμπληρώσουν τις στρατιωτικές 

-ους υποχρεώσεις, έφ’ όσον φυσικά εύρίσκονται νόμιμα έκτος 
τού στρατεύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μιά σοβαρή αδυναμία της νομοθεσίας πού ισχύει είναι 
ότι δεν προβλέπει τήν ύπαρξη διοικητικού καί τεχνικού προ
σωπικού στις Ιδρες, έργαστήρια, σπουδαστήρια, κλινικές, 
Λουσεΐα, Ινστιτούτα καί κέντρα τών Α.Ε.Ι. Καί ναι μεν 
υπάρχουν σήμερα ολιγάριθμες θέσεις υπαλλήλων σπουδαστη- 

:ων καί τεχνιτών μέ απολυτήριο γυμνασίου ή μέσης τεχνικής 
χολής, καθώς έπίσης καί οί θέσεις τών παρασκευαστών, 
.ως οί θέσεις αυτές δεν άρκούν γιά τήν κάλυψη τών σχετικών 
αγκών. Γιά νά άρθεϊ ή άδυναμία αύτή δημιουργεϊται μέ τό 
θρο 14 μία νέα κατηγορία προσωπικού τών Α.Ε.Ι. τό 

Ειδικό Διοικητικό καί Τεχνικό Προσωπικό» τό όποιο άνή- 
:ι στους κλάδους ΜΕ, ΑΡ, ή AT άνάλογα μέ τις συγκε
ίμενες άνάγκες. Μέ τήν ίδια διάταξη δίδεται ή έξουσιοδό- 

'ση γιά τή ρύθμιση μέ Π.Δ. όλων τών θεμάτων τών σχετι- 
ιν μέ τή διάρθωση τών θέσεων, τά προσόντα διορισμού, 
/ τρόπο επιλογής, τήν υπηρεσιακή κατάσταση καί έξέλιξη 

τά καθήκοντα, δικαιώματα καί υποχρεώσεις τού προσω- 
-.ού αυτού.
\Ιέ άνάλογα Π.Δ. ρυθμίζονται καί τά σχετικά μέ τήν 
τατροπή τών υφισταμένων θέσεων παρασκευαστών, ύπαλ- 
ων σπουδαστηρίων, τεχνιτών μέ απολυτήριο Γυμνασίου 
•Ιέσης Τεχνικής Σχολής, καθώς καί μέρους τών ύφιστα- 
ων θέσεων επιμελητών καί βοηθών σέ θέσεις Είδικού 
•.κητικού καί Τεχνικού Προσωπικού κλάδων ΜΕ,ΑΡ, 
AT, τήν κατάταξη ή ένταξη αυτών πού κατέχουν 
θέσεις αύτές στις νέες θέσεις, καθώς καί τις προϋποθέσεις 
τήν διαδικασία μέ τήν όποια τό προσωπικό αυτό κρίνεται 
ς μονιμοποίηση.
ίρέπει νά σημειωθεί ότι μέ τήν μετατροπή μέρους τών 
.ων επιμελητών καί βοηθών σέ θέσεις Ειδικού Διοικητικού 
Τεχνικού Προσωπικού, δίδεται διέξοδος σέ σημαντικό 
μό μή διδακτόρων έπιμελητών καί βοηθών, συγχρόνως 
ταρέχεται ή δυνατότης στά Ιδρύματα νά χρησιμοποιήσουν 
πείραν τών έπιμελητών καί βοηθών αύτών, πού θά είναι 
-τιμή γιά τά νέα καθήκοντά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε'.
ΣΠΟΤΔΕΣ

I ταχύτατη προαγωγή τών άνθρωπίνων γνώσεων σέ 
ς σχεδόν τούς τομείς τής έπιστήμης, τεχνολογίας καί 
κής καθιστά άπαραίτητη τήν ριζική αναπροσαρμογή 
στόχων, τών προγραμμάτων καί τών μεδόθων διδα- 
ίας στά Α.Ε.Ι. Γιά τον λόγο αΰτό μέ τό άρθρο 15 καθορί- 
οτι ή διδασκαλία στά Α.Ε.Ι. δέν άρκεΐ νά άποβλέπει 
στή μετάδοση γνώσεων, αλλά παράλληλα πρέπει νά 

ώκεται καί ή καλλιέργεια τού έπιστημονικού ή καλλιτε- 
ύ προβληματισμού τών φοιτητών καί ή έξοικείωσή τους 
ς έταστημονικές μεθόδους έργασίας καί έρευνας. 'Επί 
καθιερώνεται ή υποχρέωση τών Α.Ε.Ι. νά υποΒάλ™»*

τάσεις γιά νέα έκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών. 
Μέ τά προγράμματα αύτά πρέπει νά καθιερώνονται νέα μαθή
ματα, νά καταργούνται ύφιστάμενα μαθήματα πού δέν άν- 
ταποκρίνονται στήν εποχή μας, καί νά τροποποιείται καί 
βελτιώνεται τό περιεχόμενο άλλων μαθημάτων κ./..π. Γιά τό 
σκοπό αύτό είναι δυνατόν, έντός ορθολογικών πλαισίων, νά 
προτείνεται ή ίδρυση νέων εδρών, ώστε νά επιτυγχάνεται 
καί ή βελτίωση τής άναλογίας διδασκόντων καί διδασκόμενων 
πού είναι άναγκαία καί επιθυμητή..

Γιά νά υλοποιηθούν όμως οί άνωτέρω στόχοι, πρέπει καί 
τά προγράμματα διδασκαλίας νά παρέχουν στούς φοιτητές 
τήν δυνατότητα νά προβληματίζωνται επάνω στά επιστημο
νικά θέματα πού τούς άπασχολούν καί νά αναπτύσσουν κατά 
τό δυνατό μεγαλύτερη πρωτοβουλία, πράγμα πού δέν διευ
κολύνεται, άσφαλώς, όταν τά προγράμματα αύτά πε
ριλαμβάνουν πολυάριθμα μαθήματα κατ’ έτος καί υπερ
βολικές ώρες παραδόσεων καί άσκήσεων άνά έβδομάδα. Γιά 
τό λόγο αύτό, μέ τό άρθρο 16 καθορίζεται ότι τά μαθήματα 
πού ύποχρεούνται νά παρακολουθήσουν κατ’ έτος οί φοιτηταί 
όποιασδήποτε σχολής δέν δύναται νά υπερβαίνουν τά όκτώ, 
άπό τά όποια τά δύο κατ’ έπιλογή. 'Ομοίως, τά μαθήματα 
πού έξετάζονται γιά τήν λήψη τού πτυχίου, δέν δύναται νά 
υπερβαίνουν τά όκτώ.

Παράλληλα, μέ τό άρθρο 17 όρίζεται ότι ή συνολική διάρ
κεια τών ωρών παραδόσεων, φροντιστηρίων, καί άσκήσεων 
άνά έβδομάδα δέν δύναται νά υπερβαίνει τις τριάντα δύο ώρες. 
Συγχρόνως δέ είσάγεται υποχρέωση τών σχολών νά μερι
μνούν γιά τή συνεχή καί χωρίς ένδιάμεσα κενά διεξαγωγή τών 
μαθημάτων. Έτσι παρέχεται στούς φοιτητάς ή δυνατότης 
νά άφιερώνουν μεγαλύτερο μέρος τού χρόνου τους στή μελέτη, 
στις κατ’ οίκον έργασίες καί τόν επιστημονικό προβλημα
τισμό. Μιά άλλη άδυναμία τού πανεπιστημιακού μας συστή
ματος ήταν μέχρι τώρα ή μικρότερη, σέ σχέσει μέ τις χώρες 
τού εξωτερικού, διάρκεια τού διδακτικού έτους. Γιά τό λόγο 
αύτό θεσπίζεται ότι στο μέλλον ή πανεπιστημιακή διδασκα
λία πρέπει νά καλύπτει τουλάχιστον είκοσι £ξ (26) έβδο- 
μάδες προκειμένου περί ετησίων μαθημάτων καί δέκα τρεις 
(13) εβδομάδες γιά τά εξαμηνιαία μαθήματα. Ειδική μέριμνα 
λαμβάνεται έπίσης γιά τούς εργαζόμενους φοιτητάς, τών 
όποιων ό άριθμός αυξήθηκε τά τελευταία χρόνια. Συγκεκρι
μένα, θεσπίζεται ή υποχρέωση τών Σχολών νά παρέχουν 
σ’ αύτούς κάθε δυνατή διευκόλυνση γιά τήν εκπλήρωση τών 
ύποχρεώσεών τους, ιδίως μέ τήν διεξαγωγή εσπερινών φρον
τιστηρίων καί άσκήσεων ή μέ τήν αντικατάσταση τών άσκή
σεων αύτών, έν δλω ή έν μέρει μέ έργασίες κατ’ οίκον, τή 
κατάρτηση είδικού προγράμματος εξετάσεων κ.λ-π. Τέλος, 
παρέχεται ή έξουσιοδότηση νά ρυθμίζονται μέ Π.Δ. τά 
θέματα τά σχετικά μέ τήν υποχρεωτική χορήγηση άδειών 
στούς έργαζομένους φοιτητάς κατά τή περίοδο τών έξετά- 
σεων.

Ή έπ’ άόριστον παράταση τών σπουδών, έκτος άπό τό OTt 
δημιουργεί δυσβάστακτο κοινωνικό κόστος, θέτει σέ κίνδυνο 
καί τήν σταδιοδρομία τών ένδιαφερομένων φοιτητών, γιατί 
ή δυνατότης αύτή έπιφέρει φυσιολογική κάμψη τής προσπά
θειας τους. Γιά τόν λόγο αύτό στό άρθρο 18 ορίζεται ότι ή 
φοιτητική ίδιότης δέν δύναται νά διαρκέσει έπί χρονικό διά
στημα μεγαλύτερο τών δύο έτών άπό τής συμπληρώσεως τών 
έτών φοιτήσεως πού προβλέπει ό κανονισμός τής Σχολής. 
Στούς φοιτητάς τών Σχολών τετραετούς φοιτήσεως π.χ. 
παρέχονται εξ (6) πανεπιστημιακά έτη έν συνόλω γιά τήν 
άποπεράτωση τών σπουδών τους καί τήν λήψη τού πτυχίου 
τους, διάστημα πού είναι άπόλυτα έπαρκές καί σύμφωνο μέ 
τά κρατούντα στις περισσότερες χώρες τού έξωτερικού. 
Ειδικά γιά τούς φοιτητάς, οί όποιοι είναι εγγεγραμμένοι 
σήμερα στά Α.Ε.Ι., δέν λαμβάνονται υπόψη τά έτη πού τυχόν 
έχουν χάσει μέχρι τώρα καί θεσπίζεται ότι ή φοιτητική τους 
ίδιότης μετά τήν έναρξη της ισχύος τού νόμου δέν δύναται 
νά διαρκέσει περισσότερο άπό δύο έτη άπό τά έτη φοιτή- 
σεως πού τούς υπολείπονται. ’Εάν, έπομένως, ένας φοιτητής 
ν .. μ.
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τως τοΰ έάν έχει χάσει κατά το παρελθόν ένα. δύο ή καί πε
ρισσότερα έτη σπουδών, δύναται νά συνεχίσει τις σπουδές 
καί τίς πτυχιακές του εξετάσεις γιά τή λήψη τοΰ πτυχίου 
του μέχρι δύο πανεπιστημιακά έτη μετά την συμπλήρωση 
των υπολοίπων έτών φοιτήσεώς του, δηλαδή μέχρι καί τό 
πανεπιστημιακό έτος 1981 - 82.

Μέ τά άρθρα 19-21 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις 
εξετάσεις. Τό άρθρο 19 θεσπίζει ότι ή έξεταζόμενη όλη δεν 
ταυτίζεται σε έκταση μέ τή διδασκόμενη, ούτε περιορίζεται 
στο περιεχόμενο ενός μόνο συγγράμματος. Επίσης ορί
ζεται ότι ή επίδοση κάθε φοιτητοΰ στά φροντιστήρια καί τίς 
άσκήσεις, λαμβάνεται ΰπόψη γιά τό χαρακτηρισμό της έπι- 
δόσεως αύτοϋ στις τμηματικές καί τίς πτυχιακές εξετάσεις 
τοΰ άντίστοιχου μαθήματος. Μέ τον τρόπο αυτόν ένθαρρύ- 
νονται οί φοιτηταί νά άναπτύξουν τήν προσπάθειά τους σέ 
όλη τη διάρκεια τοΰ διδακτικού έτους, πράγμα πού Οά βοη
θήσει άσφαλώς σημαντικά στην έμπέδωση των γνώσεων 
τους καί την καλύτερη έπιστημονική τους κατάρτιση.

Στά άρθρα 20 - 21 ορίζεται ότι οί περίοδοι των τμημα
τικών εξετάσεων δέν δύναται νά είναι περισσότερες άπό δύο, 
καί τών πτυχιακών περισσότερες άπό τρεις κατ’ έτος. Μέ 
τό τρόπο αυτό άποφεύγεται, ιδίως μέ τη κατάργηση της 
τρίτης περιόδου τών τμηματικών εξετάσεων, ή διαταραχή της 
πανεπιστημιακής διδασκαλίας, ή διακοπή τοΰ προγράμμα
τος σπουδών καί ή αναπόφευκτη μείωση τής διάρκειας τοΰ 
διδακτικοΰ έτους. Φοιτηταί πού απορρίπτονται στήν δεύ
τερη περίοδο τών τμηματικών έξετάσεων σέ τρία ή περισ
σότερα μαθήματα ΰποχρεοΰνται νά έπαναλάβουν τήν φοίτηση 
καί τίς εξετάσεις τοΰ ίδιου έτους, κατοχυρώνουν όμως τά 
μαθήματα στά όποια έχουν ήδη επιτύχει. ’Αντίθετα, φοιτητές 
πού άπορρίπτονται στήν δεύτερη περίοδο τών τμηματικών 
έξετάσεων σέ ένα ή δύο μαθήματα εξετάζονται άπό τριμελή 
έπιτροπή άπό καθηγητάς πού ορίζεται άπό τό τομέα. ’Εάν 
άποτύχουν καί πάλι, έστω καί σέ ενα μάθημα, επαναλαμβά
νουν τήν φοίτηση καί τίς εξετάσεις τοΰ ίδιου έτους σπουδών, 
κατοχυρώνοντας όμως καί πάλι τά μαθήματα στά όποια έχουν 
επιτύχει. Έάν ληφθεΐ υπόψη ότι τά μαθήματα πού διδάσκον
ται καί εξετάζονται δέν δύναται νά υπερβαίνουν τά οκτώ (8) 
κατ’ έτος, ή συνολική διάρκεια τών παραδόσεων καί άσκή- 
σεων δέν δύναται νά υπερβαίνει τίς τριάντα δύο (32) ώρες 
άνά εβδομάδα, ή επίδοση τών φοιτητών στά φροντιστήρια καί 
τίς άσκήσεις λαμβάνεται ύπόψη γιά τό χαρακτηρισμό τής 
έπιδόσεώς τους στις τμηματικές καί πτυχιακές εξετάσεις καί 
τέλος, ότι λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα γιά τούς έργαζό- 
μενους φοιτητές, ή ρύθμιση αΰτη κρίνεται δίκαιη.

Οί φοιτητές πού επαναλαμβάνουν τήν φοίτηση οπό ίδιο 
έτος σπουδών καί άπορρίπτονται στήν δεύτερη περίοδο τμη
ματικών έξετάσεων σέ δύο ή περισσότερα μαθήματα, χάνουν 
τήν φοιτητική ιδιότητα καί διαγράφονται άπό τον κατάλογο 
τών φοιτητών τής Σχολής. ’Εάν άπορριφθοΰν σέ ένα μόνο 
μάθημα έξετάζονται άπό τριμελή έπιτροπή όπως καί κατά 
τήν προηγούμενη περίπτωση. Έάν άπορριφθοΰν όμως καί 
άπό τήν έπιτροπή. χάνουν τήν φοιτητική τους ιδιότητα. Έάν 
ληφθοϋν ύπόψη οί διευκολύνσεις πού άνεφέρθησαν προηγου
μένως. καθώς επίσης καί τό γεγονός ότι οί φοιτηταί οί όποιοι 
επαναλαμβάνουν τήν φοίτησή τους σέ ενα έτος σπουδών κατο
χυρώνουν τά μαθήματα στά όποια έχουν επιτύχει καί ότι ή 
τρίτη έξέτασις γίνεται ενώπιον τριμελούς έπιτροπής, καί ή 
ρύθμιση αΰτη πρέπει νά θεωρηθεί εύλογη.

Οί διατάξεις αύτές δέν εφαρμόζονται στις σχολές πού 
άκολουθούν σύστημα σπουδών εξαμηνιαίων μαθημάτων, γιατί 
σέ ώρισμένα τούλάχιστον άπό τά συστήματα αυτά ή εφαρ
μογή τους είναι άπό τά πράγματα άδύνατη.

Προκειμένου περί τών πτυχιακών έξετάσεων κάθε φοι' 
τητής δικαιούται νά προσέλθει σ’ αύτές τέσσερες μόνο φορές 
γιά κάθε μάθημα. Ή τετάρτη έξέταση διεξάγεται καί πάλιν 
ένώπιον έπιτροπής. Έάν ό έξεταζόμενος άποτύχει καί στήν 

—r *ύττ εξέτασε, γάνει τήν φοιτητική του ΐδιόττ,τα καί

Είναι προφανές ότι ή διαγραφή φοιτητοΰ τόσο κατά την 
διάρκεια τών σπουδών του. όσο καί κατά τή διάρκεια τών 
πτυχιακών έξετάσεων άποτελεϊ σοβαρό μέτρο. Γιά νά διευ
κολυνθούν οί φοιτηταί πού διαγράφονται άπό τά Α.Ε.Ι. νά 
άκολουθήσουν άλλη σταδιοδρομία, παρεμφερή πρός τίς σπου
δές πού έκαμαν, θεσπίζεται μέ τό άρθρο 22 ότι οί φοιτηταί πού 
χάνουν τήν φοιτητική τους ιδιότητα, δύνανται νά έγγράφον- 
ται ή νά κατατάσσονται στις ’Ανώτερες Τεχνικές καί Επαγ
γελματικές Σχολές.

Μέ τό τρόπο αύτό ολοκληρώνεται ή άμφίδρομη ροή άνά- 
μεσα στις ’Ανώτατες καί ’Ανώτερες Σχολές, γιατί, όπως 
είναι γνωστό, καί οί άπόφοιτοι τών Άνωτέρων Τεχνικών 
καί Επαγγελματικών Σχολών έχουν σήμερα τό δικαίωμα 
νά εγγράφωνται στις ’Ανώτατες Σχολές άναλόγου είδικό- 
τητος.

Οί διατάξεις περί έξετάσεων θά ίσχύσουν άπο τό πανε
πιστημιακό έτος 1978 - 79 γιά τούς φοιτητάς οί όποιοι θά 
έγγραφοΰν τό πρώτο στά Α.Ε.Ι. μετά τήν έναρξη τής ισχύος 
τοΰ νόμου. ’Αντίθετα γιά τούς σημερινούς φοιτητάς οί ρυθμί
σεις αύτές θά ίσχύσουν άπό τό πανεπιστιμιακό έτος 1979 - 
1980, ώστε νά τούς δοθεί ή δυνατότης νά ρυθμίσουν κατά 
το μεσολαβούν έτος τίς τυχόν έκκρεμότητές τους άπό τά 
προηγούμενα έτη.

Μέ τά μέτρα αύτά έπιτυγχάνεται ή ούσιαστικοποίηση τών 
σπουδών, ώστε οί φοιτητές νά καταστούν περισσότερον άξια 
καί αποδοτικά στελέχη τοΰ επιστημονικού κόσμου τής χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οί εντεταλμένοι ύφηγηταί είναι έπιστήμονες υψηλών προ

σόντων, άφοΰ έκτος άπό τή δοκιμασία γιά τήν άναγόρεύσή 
τους σέ διδάκτορες ύπέστησαν έπιτυχώς καί τή διαδικασία 
τής έκλογής τους σέ ύφηγητάς, πού είναι πολύ περισσότερο 
έξονυχιστική. Έπί πλέον οί περισσότεροι άπό αύτούς έχουν 
νά παρουσιάσουν καί άλλο σημαντικό έπιστημονικό έργο. 
Γta τον λόγο αύτό, οί ύπάρχουσες διατάξεις προβλέπουν ότι 
οί ύφηγηταί μετά τήν συμπλήρωση εξαετούς υπηρεσίας 
εντεταλμένου ύφηγητοΰ, δύνανται νά κρίνονται άπό τήν οι
κεία Σχολή, γιά νά διορισθοΰν έκτακτοι καθηγηταί χωρίς 
έδρα. Ή διάταξη αύτή όμως δέν άπέδωσε τελικά, τά εύερ- 
γετικά άποτελέσματα πού άνεμένοντο, γιατί ή κρίση ήταν 
δυνητική γιά τίς Σχολές καί ύπήρχεν ό σοβαρός περιορισμός 
ότι ό συνολικός άριθμός τών έκτάκτων καθηγητών χωρίς 
έδρα, δέν μπορούσε νά υπερβαίνει τό ένα τέταρτο τοΰ συνό
λου τών τακτικών καί έκτάκτων αύτοτελών εδρών τής οικείας 
Σχολής. Ή μή επαρκής απόδοση τού θεσμού, όπως ισχύει 
σήμερα, καταφαίνεται καί άπό τό γεγονός ότι, ένώ υπηρετούν 
στά Α.Ε.Ι. 128 εντεταλμένοι ύφηγηταί. οί έκτακτοι καθηγη
ταί χωρίς έδρα δέν ύπερβαίνουν τούς 11. Γιά νά παρακαμ- 
φθοΰν οί δυσχέρειες αύτές, θεσπίζεται μέ τό άρθρο 24 ή 
ύποχρέωση τών Σχολών νά κρίνουν τούς εντεταλμένους ύφη
γητάς πού συμπληρώνουν εξαετή ύπηρεσία, γιά τό διορι
σμό τους ώς έκτάκτων καθηγητών. Παράλληλα ορίζεται 
ότι ό συνολικός άριθμός τών έκτάκτων καθηγητών χωρίς 
έδρα δύναται νά φθάσει μέχρι τοΰ συνολικού άριθμοΰ τών 
τακτικών καί έκτάκτων αύτοτελών έδρών τής άντίστοιχης 
Σχολής, δηλαδή τετραπλασιάζεται σέ σχέση μέ τήν Ισχύ- 
ουσα ρύθμιση. Τό μέτρο τούτο θά έχει σάν συνέπεια τήν 
άριθμητική αύξηση τοΰ διδακτικού προσωπικού καί θά βελ
τιώσει τήν σχέση διδασκόντων καί διδασκόμενων ύπέρ τής 
ποιότητος τών σπουδών, θά άποτελέσει δέ συγχρόνως καί 
κίνητρο γιά τήν περαιτέρω άνάπτυξη καί άξιοποίηση τού 
θεσμοΰ τών ' ,ηγητών στά Α.Ε.Ι.

Οί έπιμεληταί καί βοηθοί έχουν σήμερα τό δικαίωμα νά 
λαμβάνουν, μετά τή συμπλήρωση διετούς συνολικής ύπηρε- 
σίας, έκπαιδευπκή άδεια δύο έτών, άπό τά όποια τό ένα 
μετά πλήρων άποδοχών καί τό δεύτερο χωρίς άποδοχές. 
Ή ρύθμιση αύτή, ένώ είναι ικανοποιητική γι’ αύτούς πού
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χρησιμοποιήσουν την έκπαιδευτική τους άδεια για τήν άπό- 
κτηση διδακτορικού διπλώματος, τό μειονέκτημα ότι ή διε
τία είναι γενικά άνετεκρκής, γιά τήν όλοκλήρωση τών διαδι
κασιών για τή λήψη διδακτορικού διπλώματος. Γιά τον λόγο 
αύτό, παρέχεται μέ τό άρθρο 25 στους μή διδάκτορες έπιμε- 
λητάς καί βοηθούς ή δυνατότης νά λαμβάνουν, μετά τήν συμ- 
τελήρωση διετούς συνολικής υπηρεσία-;, εκπαιδευτική άδεια 
τριών έτών, άπό τά όποια τά δύο μέ άποδοχές καί τό τρίτο 
χωρίς άποδοχές. Συγχρόνως, έπεκτείνεται ή ισχύς της δια- 
τάξεως τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 118 τού Π.Δ. 611/77, «περί 
καταβολής διπλάσιων άποδοχών στους υπαλλήλους πού δια- 
τελοϋν σε εκπαιδευτική άδεια, καί στά μέλη τοΰ διδακτικού 
προσωπικού τών Α.Ε.Ι.». Μέ τις δύο αυτές ρυθμίσεις, θά δοθεί 
ή δυνατότης σέ σημαντικό άριθμο μή διδακτόρων έπιμελη- 
τών καί βοηθών, νά πάρουν εκπαιδευτική άδεια μέ πολύ ευ
νοϊκούς όρους, γιά τήν εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, 
προς όφελος τών ιδίων, τών Ιδρυμάτων στά όποια ύπηρετούν 
καί τού επιστημονικού επιπέδου τής χώρας.

Μέ τήν μονιμοποίηση τών διδακτόρων επιμελητών καί 
βοηθών μέ τριετή προϋπηρεσία, πού προβλέπεται άπό τά 
άρθρα 10 καί 11, είναι ενδεχόμενο σέ ώρισμένες Σχολές, 
Ιδίως τις Ιατρικές καί ’Οδοντιατρικές, στις όποιες ή ποσο
στιαία αναλογία τών ίιϊακτόρων επιμελητών κ2ί όση-άών είναι 
μεγάλη, νά έχομε κάλυψη υψηλού ποσοστού οργανικών -ίισεων 
μονίμους. Τό γεγονός αυτό όμως θά παρεμποδίζει τήν ομαλή 
ροή καί άνανέωση τοΰ έπιστημονικού δυναμικού τών 'Ιδρυ
μάτων, καί συνεπώς τήν επιμόρφωση τών επιστημονικών 
στελεχών στούς οικείους κλάδους. Γιά νά άποφευχθεϊ τό 
μειονέκτημα αύτό, προβλέπεται άπό τό άρθρο 26 ή δυνατό
της συστάσεως θέσεων επιμελητών καί επιστημονικών συν
εργατών στά Α.Ε.Ι. έπί πλέον τών ύφισταμένων, σέ άριθμό 
μέχρι τού ήμίσεος τοΰ άριθμού τών επιμελητών καί βοηθών, 
πού θά μονιμοποιηθούν. Οί θέσεις αύτές δέν δύναται νά υπερ
βαίνουν πάντως τις τετρακόσιες γιά όλα τά Α.Ε.Ι.

Ή ίδρυση τών νέων θέσεων άποτελεΐ ένα άκόμη μέτρο 
αύξήσεως τού προσωπικού τών ιδρυμάτων καί θά άποβεΐ 
πρός όφελος τής λειτουργίας τών Σχολών. Συγχρόνως, οί 
υφιστάμενες θέσεις επιμελητών καί βοηθών πού προσαυξά
νονται μέ εκείνες πού θά ίδρυθούν βάσει τής προηγούμενης 
παραγράφου, διατηρούνται άριθμητικώς άμετάβλητες σέ 
κάθε Σχολή, έδρα, ’Εργαστήριο, Σπουδαστήριο, Κλινική, 
Μουσείο, ’Ινστιτούτο ή Κέντρο, έξαιρέσει εκείνων πού μετα- 
τρέπονται σέ θέσεις Ειδικού Διοικητικού καί Τεχνικού Προ
σωπικού βάσει τού άρθρου 14.

Οί θέσεις αυτές, συνεπώς, δέν πρόκειται νά άφαιρεθούν 
άπό τά άντίστοιχα ιδρύματα ένώ άνττθέτως θά δύνανται νά 
άνακατανέμωνται σύμφωνα μέ τις άνάγκες αύτών σέ θέσεις 
επιμελητών ή έπιστημονικών συνεργατών. Είναι αυτονόητο 
ότι, όταν οί άνάγκες τών ιδρυμάτων τό επιβάλλουν, οί θέ
σεις αύτές δύναται νά προσαυξηθούν μέ τήν ίδρυση καί νέων 
θέσεων έπιμελητών καί έπιστημονικών συνεργατών, κατά 
τήν διαδικασία πού ύφίσταται σήμερα καί πού δέν θίγεται μέ 
τό νομοσχέδιο αύτό.

Μέ τό άρθρο 27 ορίζεται ότι όλες οί θέσεις μονίμων επι
κουρικών καθηγητών πού είναι σήμερα κενές ή θά κενωθούν 
στο μέλλον μετατρέπονται σέ τακτικές ή έκτακτες αυτοτε
λείς έδρες, τού αύτού ή άλλου περιεχομένου, πού άνήκουν 
στήν ίδια Σχολή ή στο ίδιο Α.Ε.Ι. Μέ τό τρόπο αύτό θά 
καταστεί δυνατό νά άξιοποιηθούν οί θέσεις αύτές πού παρέ
μεναν νεκρές μετά τήν κατάργηση τών Συντακτικών Πρά
ξεων πού έρρύθμιζαν τό θέμα τής έκλογής τών έπικουρικών 
καθηγητών. Καί τό μέτρο αύτό άποτελεΐ ένα άκόμη βήμα 
αύξήσεως τού κυρίου διδακτικού προσωπικού τών Α.Ε.Ι. 
καί βελτιώσεως τής σχέσεως διδασκόντων καί διδασκόμενων 
στις Σχολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επειδή οί διαδικασίες λήψεως άποφάσεων τών συλλο
γικών οργάνων τών Α.Ε.Ι. μερικές φορές καθυστερούν, ύπάρ- 
χει ό κίνδυνος οί προθεσμίες πού τίθενται μέ τό νομοσχέδιο 
γιά τήν ολοκλήρωση τών άναγκαίων ενεργειών ή διαδικασιών 
νά άποδειχθούν στή πράξη άνεπαρκεΐς. Γιά τό λόγο αύτό 
παρέχεται μέ τό άρθρο 28 ή έξουσιοδότηση στόν Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων νά παρατείνει μέ 
άπόφασή του όλες ή ώρισμένες μόνο άπό τις προθεσμίες αύτές 
μέχρι £ξ μήνες άπό τήν λήξη τους.

Τέλος, μέ ρητή διάταξη τού νομοσχεδίου ορίζεται, πρός 
άρσην άμφισβητήσεων, ότι καταργείται κέθε γενική ή ειδική 
διάταξη πού άντίκειται στις διατάξεις τού παρόντος.

Άθήναι, 22 Αύγούστου 1978 
Οί Υπουργοί
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ΚΩΝ.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ ΑΘ.ΚΑΝΈΛΛΟΠΟΤΛΟΣ
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