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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 4

στο σχέδιο νόμου ·Μοτεγγμοψές φοιτητών κοι σπουδαστών ε

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται διαδικαστικά θέματα μετεγγρα
φών και κατατάξεων καθώς και θέματα μεταβατικής μορφής λό
γω των ρυθμίσεων που εισάγουν τα προηγούμενα άρθρα.

σωτερικού
το και

·

εξωτερικού και κατατάξεις πτυχιοϋχων στα Ανώτο-

στα

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κοι άλλες

διατάξεις·

Άρθρο 5
Προς τη Βουλή των Ελλήνων,
ΓΕΝΙΚΑ
Με το νόμο που ειοάγεται για ψήφιση νομιμοποιούνται οι με
τεγγραφές και κατατάξεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σή
μερα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και βελτιώνονται οι σχετικές
διατάξεις, σε ορισμένα σημεία τους, Οπου έχουν παρουσιασθεί τρι
βές. Επίσης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εισαγωγή α
θλητών στο ΤΕΦΑΑ καθώς και θέματα που αφορούν τα ΤΕΙ.

Η Μετατροπή των ΚΑΤΕΕ σε ΤΕΙ εκτός από τις τριβές που δη
μιούργησε μεταξύ των πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕΙ στην παραγωγική δια
δικασία. αφού με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια ακαθάριστης
μορφής ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκάλεσε και προβλή
ματα σχέσης και επαγγελματικής εξέλιξης μεταξύ των πτυχιού
χων KATE. ΚΑΤΕΕ ■ ΤΕΙ, με πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στο
Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι με την προτεινόμενη
διάταξη επιλύεται ένας μεγάλος αριθμός προβλημάτων που δημιουργήθηκαν.
Αθήνα 10 Αυγούστου 1989

ΕΙΔΙΚΑ
Άρθρο 1

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Με το άρθρο αυτό κυρώνονται οι κανονιστικές αποφάσεις
Β3/2274/87 (ΦΕΚ 346 Β ), Β3/3282/87 (ΦΕΚ 578 Β-) και Β3/1344/88
(ΦΕΚ 340 Β') που εκδόθησαν κατ'εξουσιοδότηση των διατάξεων
της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.1674/86 και οι οποίες κρίθηκαν με
τις αρ.478,479, 480 του 1988 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμ
βουλίου της Επικρατείας, καθώς και από άλλες που ακολούθησαν,
ως αόριστες και γενικές.
Με σκοπό τη νομιμοποίηση των πραγματοποιηθεισών μετεγ
γραφών και κατατάξεων οι οποίες θεωρήθηκαν ως μη νόμιμες, ε
πειδή εκδόθηκαν με βάση υπουργικές αποφάσεις που στηρίζονταν
σε αόριστη και γενική εξουσιοδότηση, κρίνεται αναγκαία η κύρωση
των σχετικών περί μετεγγραφών και κατατάξεων υπουργικών α
ποφάσεων.
Με το ίδιο άρθρο κυρώνονται οι υπουργικές αποφάσεις
Φ.152£5/Β3/2511/89 (ΦΕΚ 409 Β-) και Φ.15255/Β3/2757/89 (ΦΕΚ 492
Β'), οι οποίες ρυθμίζουν θέματα εισαγωγής αθλητών στα Τμήμα
τα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπι
στημίων.
Η κύρωση των αποφάσεων αυτών κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αρθούν οι ανισότητες, αλλά και οι ασάφειες που δημιουργήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 4 του Ν.1771/88 και 31 του
Ν.1824/88.
Επίσης κυρώνονται οι υπ'αριθμ. Ε5/5555/27-7-1987 (ΦΕΚ 457 Β')
και Ε5/537/29-1-1989 (ΦΕΚ 56 Β') αποφάσεις που αφορούν τα προ
σόντα που απαιτούνται για την πλήρωση θέσεων της βαθμίδας
Καθηγητή Εφαρμογών ΤΕΙ.

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ · ΜΠΕΝΑΚΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού

-

εξωτερι

κού και κατατάξεις πτυχιούχων στα Ανώτατα και ατό Τεχνολογι
κά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από την έκδοσή τους οι α
ποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων:
α) Β3/2274/87 (ΦΕΚ 346 Β ή
β) Β3/3282/87 (ΦΕΚ 57Β Β’)
γ) Β3/1344/88 (ΦΕΚ 340 Β )
δ) Φ.152.25/Β3/2511/89 (ΦΕΚ 409 Β’)
ε) Φ.152.25/Β3/2757/89 (ΦΕΚ 492 Β’)
στ)Ε5/5555/1987 (ΦΕΚ 457 Β’)
ζ) Ε5/537/1988 (ΦΕΚ 56 Β’)
Οι ανωτέρω κυρούμενες αποφάσεις έχουν ως εξής :
α) Αριθ.Β3/2274/87 (ΦΕΚ 346 Β ).
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικούεξωτερικού και κατατάξεις πτυχιούχων στα Ανώτατα Εκπαιδευτι
κά Ιδρύματα της Ελλάδας και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ι
δρύματα

Άρθρο 2'
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στα τμήματα υπο
δοχής να επανεξετάσουν, προβαίνοντας σε ουσιαστική επανεκτί
μηση, αιτήσεις θεραπείας και αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του
Σ.τ.Ε. ενδιαφερομένων φοιτητών - σπουδαστών και καθ’υπέρβαση του ποσοστού που προβλέπει ο Ν.1674/86.
Επίσης μπορούν να πραγματοποιηθούν οι μετεγγραφές αριθ
μού φοιτητών - σπουδαστών, οι οποίοι συγκέντρωσαν τον ίδιο γε
νικό βαθμό με τον τελευταίο εισαχθέντα σε κάποιο Τμήμα κατά
τις γενικές εξετάσεις και δεν εισήχθησαν στο τμήμα της προτί
μησής τους, λόγω διαφοράς βαθμού στο βασικό μάθημα ή σειράς
προτίμησης.
Άρθρο 3
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ορισμένο ποσοστό για ττς κατα
τάξεις και έτσι παρέχεται η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό
ενδιαφερομένων να καταταγε( στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1674/86 (ΦΕΚ 203 τ.Α').
2. Τις γνώμες του Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας (συνεδρία 10η
της 26ης και Ζ7ης Ιανουάριου 1987) και του Συμβουλίου Τεχνολο
γικής Εκπαίδευσης (συνεδρία της 12ης και 13ης Φεβρουάριου
1987), αποφασίζουμε :
Άρθρο 1
Μετεγγραφές φοιτητών εξωτερικού με εξετάσεις - διαγωνισμό
σε ποσοστό 10% στο 5ο εξάμηνο σπουδών (Άρθρο 5 παρ. 1 Ν.
1674/86).
Ι.α) Οι προβλεπόμενες απο τις διατάξεις του Ν.1288/82 μετεγ
γραφές φοιτητών εξωτερικού σε ΑΕΙ της χώρας κατόπιν εξετά
σεων επιτρέπονται σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των
εισακτέων κατά Τμήμα

