
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στη πρόταση νόμου γιά τή ^χωρίς είσιτηριες εξετάσεις έγγρα

φή ατά Λύκεια τής Γενικήςτ/Εκπαίϊευσης καί ατά Λύκεια 
τής Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκπαιϊειισής.

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
*0 Βουλευτής ’Ιωάννης Κουτσοχέρας t

. σάν είφηγητής της Μειοψηφίας (Π.Α.Σ.Ο.Κ.) τόσο 
κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική ’Επιτροπή Παι
δείας, όσο καί κατά τή συζήτηση στην 'Ολομέλεια της 
προηγούμενης Βουλής για τό Νομοσχέδιο περί «Γενικής 
Έκπαιδεύσεως» άντιτάχτηκε στή διχοτόμηση τής Μέσης 
’Εκπαίδευσης σέ 3ετές Γυμνάσιο καί 3ετές Λύκειο καί 
ιδίως στήν καθιέρωση ιίσΧγωγικών εξετάσεων για τό Λύ
κειο πού θά 'έχουν σαν άποτέλεσμα τα περισσότερα παιδιά* ■^*^*ίΦ*^'***™***·>\**»Μ\■■ i Λ **- ' / *·· ssAsgucνα απορρίπτονται στις εισαγωγικές εςετασεις «και νοΓν.α.- 
ταδικάζονται νά παραμείνουν μέ τήν ήμιμάθεια τοϋ ήμι- 
γυμνάσιου γιά νά οδηγηθεί ή φυλή μας σέ πνευματικό να
νισμό» ώς τώρα έπεσήμανε μέ τήν εισήγησή του’ είχαμε 
γνωρίσει τό δράμα τών εισαγωγικών εξετάσεων τοϋ Πανε
πιστημίου.

Άπό δώ καί πέρα θά γνωρίσουμε τήν.τραγωδία τών 15/ 
χρόνων παιδιών, πού θά τούς φράζεται ό δρόμος γιά τήν 
άνώτερη γυμνασιακή μάθηση μέ άποτέλεσμα νά τραυματί
ζονται ψυχικά στήν πιο τρυφερή τους ηλικία καί μέ τά 
λίγα τους μορφωτικά εφόδια νά προσφέρονται θέλοντας καί 
μη, γιά φτηνή εργασία στή ντόπια καί ξένη πολυεθνική έργο.- 
δοσία. Καί έπεσήμανε άκόμη τό άγχος καί τών γονέων 
άλλά καί τήν οικονομική τους αιμορραγία γιά τή φροντιστη
ριακή προπαρασκευή τών παιδών τους.

Τά οδυνηρά αποτελέσματα τοϋ νόμου 309/1976 δέν άργη
σαν νά γίνουν αισθητά κατά τήν περίοδον τής διενεργείας 
τών Εισαγωγικών εξετάσεων μέ τό φοβερό αντίκτυπο τους 
στά παιδιά καί στούς γονείς τους, παρ’ όλον ότι ή Κυβέρνηση 
γιά προεκλογικούς λόγους έφρόντισε νά εφαρμοστούν επιει
κέστερα μέτρα. Άν όμως έξακολουθήσει νά ισχύει ό άντι- 
εκπαιδευτικός φραγμός τών εισαγωγικών έξετάσεων στά 
Λύκεια τότε τον έρχόμενο χρόνο τό σκοταδιστικό νομοθέ- 
τημα θά βρει τήν πλήρη έφαρμόγή του.

ΓΓ αυτό καί προτείνουμε τήν κατάργηση τών εισαγωγικών 
έξετάσεων στά Λύκεια, τήν όποια είχε προτείνει καί τότε 
ό βουλευτής Γιάννης Κουτσοχέρας.

Κα ταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 29 παραγρ. 3 τοϋ νόμου 309/1976 :
«’Από τόϋ σχολικού έτους 1977- 78 οί άπόφοιτοι τοϋ 

Γυμνασίου έγγράφονται εις τήν Λ' τάξιν τοϋ Λυκείου κατόπιν 
εισαγωγικών έξετάσεων».

Άρθρο 9 παράγρ. 3 τοϋ νόμου 576/1977 i
«Εις τό έξάμηνον έγγράφονται οί κεκτημένοι απολυτηρίου 

Γυμνασίου τοϋ Ν. 309/76 ή ένδείκτικοϋ Γ'τάξεως έξαταςίου- 
Γυμνασίου ή πτυχίου Κατωτέρας Τεχνικής ή’Επαγγελματικής 
Σχολής. Η έγγραφή γίνεται κατόπιν εισιτηρίων έξετάσεων, · 
πραγματοποιουμένων κατά τά έκάστοτε’ οριζόμενα δι’ άπο-ν 
φάσεως τοϋ Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμά
των». -

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
Γιά τή χωρίς είσιτηριες εξετάσεις έγγραφή ατά Λύκεια τής 

Γενικής ’Βχτταίέευσης καί στά Λύκεια τής Τεχνικής καί 
’Επαγγελματικής ’Εκπαιδευτής.

--- - —:  . _ Άρθρο .1. _ ________
Καταργεϊταί ή παραγρ. 3 τοϋ άρθρου 29 τοϋ νόμου 309/ 

76 καί ή παράγρ. 3 τοϋ νόμου 576/1977.

, Άρθρο 2.
1. · Άπό τό σχολικό έτος 1978-79 οί άπόφοιτοι τού Γυ

μνασίου - έγγράφονται χωρίς είσιτηριες έξετάσεις στήν 
Λ' τάξη τοϋ Λυκείου Γενικής ’Εκπαίδευσης ή τοϋ Τεχνικού 
καί ’Επαγγελματικού Λυκείου.

2. Άπό τό σχολικό έτος 1978-79 έγγράφονται χωρίς 
είσιτηριες' εξετάσεις στό α'' εξάμηνο τοϋ Τεχνικού καί 
’Επαγγελματικού Λυκείου οί έχοντες άπολυτηριο Γυμνασίου 
τοϋ Ν. 309/76 ή ένδεικτικό Τ' τάξεως Εξαταξίου Γυμνα
σίου ή Πτυχίο κατώτερης Τεχνικής ή ’Επαγγελματικής 
Σχολής.

ΆΛήναι, 19 Διεκεμέρίου 1977
Οί Ποτείναντιε-ς Βουλευτές

I. Κουτσοχέρας, Α. Κακλιηεάνης, ΓΛ_ Π ατταδηεητρίου,
Ν. Βγιενάττου/ες, Γ. Κάημάτης, Α_ Δαριόιανίάκης.


