
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έκί σχεδίου Νόμου «κερί τροκοκοιήσεως διατάξεών τινων 

σού Α.Ν. 2127/39 καί_τοΰ Νόμου 981/49 «κερί Στρατιω- 
~ σικής Σχολής Εΰελκίδων ώς αύται μεσαγενεστέρως έτρο- 

κοκοιήθησαν». άναφερομένου εις τό σύστημα βαθμολογίας 
κατά τάς Εΐσαγωγικάς ’Εξετάσεις.

/7οόί r*;r Βουλήν τών Ελλήνων 

Εισαγωγή — Σκοκος:
1. Διά τού ύκοβαλλομένου -ρος ψήφισιν Νόμου <έκιδιώκεται 

ή τροκοκοίησίς καί ή συμκλήρωσις τής ίσχυουσης Νομοθεσίας, 
«—ερι Στρατιωτικής Σχολής Εύελκιδων», οσον αφορά εις το 
σύστημα βαθμολογίας των εισαγωγικών έξετάσεων εις σρόκον
Ο) j Τ ΐ I

α. Xά έν αρμόν ισθή τό σύστημα βαθμολογίας τών εισαγω
γικών έξετάσεων με τό τοιούτόν τών ’Ανώτάτων Έκκαιδευ- 
τικών 'Ιδρυμάτων καί δημιουργηθούν κίνητρα κροσελεύσεως 
ίκοθηοίων ττοιότητος.

β. Να άκλοκοιηθή τό ίσχ,ύον σύστημα. δττερ είναι κλέον αύ- 
ττηοόν έναντι τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
δεδομένου ότι οΐ ύκοψήφιοι ύφίστανται καί έξέτασιν έκιλογής 
και καταττή κλέον ευχερής ή έξαγωγή τών άκοτελεσμάτων 
κατά τάς εξετάσεις. ~ ί

2. Έτί τοΰ κροκέιμένου τά ίσχύοντα εις τά Ανώτατα Εκ-

τήν μή υκαραιν βαθμολογικής βάσεως άκοτυχίας εις ούδέν
μάθημα.

Ανάλυαις Διατάξεων Νόμου:
3. Αί ίσχύουοαι διατάξεις καί αί κρότεινόμενα; τροκοκοιή- 

τοις — αυμττληρώσεως έχουν ώς κάτωθι:
α. 1η διάτζξις. Ή καράγρακρος 40 τοΰ άρθρου 6 τοΰ Α.Ν. 

2127/39 «κερί Στρατιωτικής Σχολής Εύελκίδων» έχει ώς 
κάτωθι: .. .. ...

(1) «40. Έκ τών ύκοστάντων εΰδοκίμως τάς ώς άνω εξε- 
τάαεις ο! ιέκιθυμοΰντες νά έξετααθοϋν εις μία; ή κερισσοτέρας 
άκό τάς ξενας Γλώααας Γερμανικήν, ’Αγγλικήν, Ιταλικήν. 
Τουρκικήν. Σερβικήν, Βουλγαρικήν καί ’Αλβανικήν 'εξετάζον
ται εις ταϋτας άλλά έκ τής ληφθείσης βαθμολογίας λαμβά- 
νονται ύκ’ δψε: διά τόν κανονισμόν τής τετράς έκιτυχίας μόνον

έκί κλέον τοΰ βαθμού 10.
Διά τήν έξέτααιν τούτων κροτλαμβάνοντα: εκτάκτως Άξ/ 

κοί ή Ίδιώται, οίτινες λαμβά/ουαιν άκοζημίωσιν μέχρι 50 δρα
χμών κατ:
ττον δε ΰκέρ τά 50 γρακτά δραχμαί 10».

(2) Ή κροτεινομένη τροκοκοίηαις ανωτέρω καραγράφου

αί μονάδε

*τ« διοσθούμενον γοακτόν μέχοι 50 γρακτών. οι’ εκα-

εχει ως κάτωθι:
«40. Εκ. τών ύκοατάντων εΰδοκίμως τάς ώς ύ/ω έξετά-

τεις οΐ έκιθυμοΰντες νάΊξετατθώαιν εΐί μία; ή κερισσοτέρας 
άκό τάς ξένας γλώααας ’Αγγλικήν, Γαλλικήν. Γερμανικήν, Ί- 
ταλτ/.ήν. Τουρκικήν. Ρουμανικής, Σειρ-βκκκροατικήν. Βουλ
γαρικήν. ’Αλβανικήν, εξετάζονται εις ταύτας άλλά έκ τής 
ληςθείαης βαθμολογίας λαμβάνονται ύκ’ δύει διά τον κανονι- 
τυ.ον της αειράς άρχαιότητος τών 'έττιτυχόντων, αί μονάδες έκί 
"λέον τού βαθμού 10 ϋκολογιζόμ.εναι μέ συντελεστήν άξίας
5).(

Διά τήν έξέτασιν τούτων κροσλαμβάνονται εκτάκτως Ά- 
ςιωματικοί ή Ίδιώται οίτινες λαμβάνουν άκοζημίωσιν, ώς 
κροβλεκετα: υκο τών έκάατοτε ΐσχυούσών σνετικών διατά- 
Ξεων».

(3) Δια τής άνωτέρω διατάξεως αυμκεριλαμβάνεται ή
Γαλλική και Ρουμανική Γλώσσα κρός έξέτασιν, καθορίζεται 
συντελεστής άξίας 5 καί έρχεται σύμφωνος ή διάταξις κοός 
-ό \Γ λ 70 < /τη----- : η:___ __ ...»........... 1 - ,ά. » V

Αμύνης.

β. 2α Διάταξις: Ή καράγραφος 11 τού άρθρου 2 τού Νό
μου 981/1949. ώς έτροκοκοιήθη διά τού άρθρου 2 τού Α.Ν. 
370/68 καί άντικατεστάθη διά τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 154/ 
1969, έχει ώς κάτωθι:

I' ' )1. Ό είσιτήριος διαγωνιτμός κεριλαμβάνει μόνον
εγ* . · ι δοκιμασίαν έκι τών μαθημάτων :

> ρ.ληνικά (Σύνταξις έκθέσεως ιδεών) μέ συντελε-
στή . |

(Γ ' Αλγεβρα (τρεις ασκήσεις) μέ συντελεστήν άξίας 10.
(γ. Γεωμετρία (τρεις άσκησε·.ς) μέ συντελεστήν άξίας 10.
(δ) Τριγωνομετρία (τρεις άσκήσεις) μέ συντελεστήν ά

ξίας 10.
(ε) Φυσική Πειραματική (έν ζήτημα θεωρίας καί δύο 

άσκήσεις) μέ συντελεστήν άξιας 8».
'2) Εις τήν άνωτέρω καράγραφον κροστίθεται τό κάτωθι 

έδάςιον:
«Διά τήν εισαγωγήν λαμβάνεται ύκ’ όώιν ό βαθμός τού 

άκολυτηρίου τού Γυμνασίου μέ συντελεστήν άξίας 5.
(3) Εϊσάγεται τό κρώτον ό βαθμός τού άκολυτηρίου ώς 

βαθμός εισαγωγής καί κροσελκύονται ύκοψήφιοι μεγαλυϊέρας 
ΐκανότητος καί κοιότητος.

----- γ. 3η Διάταξις:—Η καράγραφος 12 τού άρθρου 2-τού-Νό
μο:· 981/1949. ώς έτροκοκοιήθη διά τού άρθρου 5 τού Ν. 
4186/1961 καί άντικατεστάθη διά τού άρθρου 2 τού Ν.Δ. 
154/1969. εχει ώς κάτωθι:

(1) «12. Θεωρείται άκοτυχών:
(α) Ό λαβώ·· εις τά ’Ελληνικά βαθμόν κάτω τού 10.
(β) Ό λαβών συνολικήν βαθμολογία» εις τά μαθήματα 

Άλγεβρας. Γεωμετρίας. Τριγωνομετρίας βαθμόν κάτω τού 36.
(γ) Ό λαβών εις τό μάθημα τής Φυσικής Πειραματικής 

βαθμόν κάτω τού 8».
(2) Ή κροτεινομένη τροκοκοίησίς διαμορφώνει τήν άνωτέ

ρω καράνραφον ώς κάτωθι:
«12. Θεωρείται άκοτυχών ό συγκεντρώνων εις άκαντα τά 

έξεταζόμενα μαθήματα ('Ελληνικά, Άλγεβρα. Γεωμετρία, 
Τσι-ωνεΐ'ετρια κ~ι Φυσική) συνυκολογιζοαένο» καί τού βά
θη ού τού άκολυτηρίου τού Γυμνασίου έκί τόν αντίστοιχον συν
τελεστήν. σύνολον μορίων κάτω τής ίάσεως τών 530».

(3) Δ·ά τάς άνωτέρω καραγράφου έναρυονίζεται ή βαθμο
λογία κέ τά ’Ανώτατα Έκκαιδευτικά Ιδρύματα.

δ. 4r, Δ:άτα“·ς. Ή κασάγρασο' 13 τού άοθρου 2 τού Ν. 
981/1949 ώς έτροκοκοιήθη ύκό τού άρθρου 3 τού ΝΆ. 
154/1969 έχει ώς εξής:

\1ι «13. ’Υκοψήφιος μή κροσελθών δι’ οίονδήκοτε λό*Όν 
εις τήν έξέτασιν ενός μόνον μαθήματος, έκαιρέσει τού μαθή- 
υ,ατο; τών 'Ελληνικών καί τής Φυσική; Πειραματικής, μη- 
δενίζετα· εις τό μάθημα τούτο καί δεν άκοκλείεται τών έξε- 
τάξεων».

(21 Η κροτεινομένη τροκοκοίησίς τής άνωτέρω καραγρά
φου έχει:

«13. 'Τκοψήφιος μή κροσελθών εις τήν έξέτασιν ένός τών 
εκεταζομένων μαθημάτων τού κροκηρυχθέντος διαγωνισμού, 
μηδενίζεται εις τό μάθημα τούτο, άλλά δεν άκοκλείεται των 
κεραιτέρω έξετάσεων».

(3) Διά τής ά/ωτέρω τροκοκοιήσεως έ·ι·αρμονίζεται κλή- 
ρως η βαθμολογία μέ τά ’Ανώτατα Έκκαιδευτικά Ιδρύ
ματα.

4. Εφ ώ ύκοβάλλομεν τό καρόν σχέδιον Νόμου καί καρα- 
καλούμεν διά τήν ψήφισιν τούτου.

Έν Άθήναις τή 16 Φεβρουάριου 1977 

'Ο 'Γκουργός Εθνικής Άμύνης
ΕΓΑΓΓΈΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ


