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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Εζι, σχ ε δί ο ο Νόμου «ζβρί αύξήσεως τού άριθμού των είσα/.-έων κατά τάς γενιχάς εΐσιτηρίους έξετάσεις του έτους
1974».
Ιϊρός τήν Ε' Αναθεωρητικήν Βουλήν τών ’Ελλήνων
Ο μεγας άρ ιθμός τών άζοφοίτων σχολών μέσης έκζαιδευτέως, οί όζοίο: 2·ι αγωνίζονται κατ’ έτος δι’ είσοδον εις τάς
Άνωτέρας καί Άνωτάτζς Σχολάς. έν σχέσει ζρός τον ζερ ιωρισμένον άρ: θμόν τών εισακτέων εις τάς Σχολάς ταύτας,
ζζοτελεί έν έκ τών δυσχερέστερων και ζλέον έζωδύνων ζροβλημάτων τού ιέκζαιδευτ-./.ού μας συστήματος.

Π,:ό τών θυρών. είδιχώτερον, τών Ανωτάτων Έκζαιδευτ:·/.ών Ιδρυμάτων διαγωνίζονται. κατά τζ νϋν ΐσχΰοντα στατι
στικά δεδομένα. ττΐ,ρε τάς 65.000 νέοι άζόφοιτοι σχολών μέττ,ς έκζαιδεύσεως. διά νά γίνουν τελικώς
δεκτοί ζερίζου
15.000 έξ αυτών. Τήν καταθλιζτικήν τούτην αναλογίαν ένός έζιτυγχά/οντος ζρός τέσσαρας διαγωνιζομένους Οτταγορεύουν δύο, κατά
βάσιν, ά/υζέρβλητζ ζρές το ζαρόν, ζοσοτικά δεδομένα: Πρώ
τον. ή έκζα.δευτική χωρητικότης τών -υφισταμένων ζανεζιστημιακών μονάδων. Καί δεύτερον, ή ζροοζτική άζορροφήσεως
τών άζοφοίτων Άνωτάτων Σχολών έν όψει τών αναγκών καί
τών δυνατοτήτων τής χώρας.
Το χρόνιον τούτο ζρόβλημα τής 'Ελληνικής Π αιδείας,
όξυνθέν έντόνως κατά τήν δικτατορικήν έζταετίαν. δύνατα:
νζ άντιμετωζισθή μόνον εις το ζλαίσιον μιζς ριζικής ζνζμορφώσεως τού όλου ελληνικού έκζαιδευττκού συστήματος. Κζΐ
τήν ριζικήν ταύτην άναμόρφωσιν θά μελετητή. θά ζρογραμματίση κζί -Sz έζιχειρήση, με τήν έγκρισιν τής Εθνικής Άντιζρ-οσωζείας, ή Κυβέρνησις. Ή σοίαρότης τού εγχειρήματος
άζ αιτεί άντίστοιχον σοβαρότητα, έζιμέλειαν κζί σύνετιν εις
τήν συλλογήν, τον έλεγχον κζί τήν άξιολόγησιν όλων τών
ταρ άμετρων τού ζροβλήματος, τζς όζοίας το Ύζουργείον
Εθνικής Παιδείας κζί θρήσκευμάτων συλλέγει κζί έζαληθεύει.
Ζητεί τήν κζτζνόητιν κζί τήν συμζα,ράστασιν ολοκλήρου
τής Εθνικής Άντιζροσωζείας, εΐς τήν όζοίαν έλζίζει ότι
δικαιούται έν όψει τής σημασίας τού δέματος, συνεχομένου
ζρός τό ά/αφαίρετον δικαίωμα διά ζαιδείαν τής έλζιδοφόρου
ελληνικής νεότητος καί ζρός αυτήν ταύτην τήν εθνικήν μας
έζιβιωσιν.
Λιά τ:ύ ε ίσα γεμένου ζρός ψήφ>ισ:ν εις τήν Βουλήν σχεδίου
νόμου αυξάνεται ό άριθμος τών εισακτεών κζτά το έτος 1074
—1075 εις τά ά/ώτατα έκζαιδ-ευτικά ίδιρ-ύαατζ κζτά 10% έζί
τού άρχικώς όριτ-Sεντός (ντουργεκή άττόςζσις Φ. 152.11/8/
60531/1974, ΦΕΚ Β' 74S/1974) ζρι·5μού; Παρέχεται ούτοις ή ϊυνατότης εΐτόϊου εις ζνωτέρας σχολάς ετέρων 1.600
ζερίζου άζοςοίτων σχολών μέσης έκζζιϊεΰσεως. Εις τήν ζρότασιν τού μέτρου τούτου ήχ-5ημεν ζαρά τάς βάσιμους ά’υτιρρήσεις τών άνωτάτων έκζαιΑευτικών ϊί,ρτμάτων, ό ζλη-λυσμος
τών όζοίων έχει όζερ-βή κζτά ζολύ τά όρια μιας ζζι^ζγωγικώς
καί ζρζκτικώς ζροσϊιοριζομένης ά-^οχής. Παρέχεται ούτως εΐς
αΞιόλεγον, έν συγκρίσει ζρος τά ζοσοτικά 2ε2εμένα τού ζροβ/.ήματος, άρι-ύμέν νέων ή 2υνζτότης νζ φοιτήσουν εΐς <άνωτάτζς σχολάς.
Δεν άγνοούμεν τό ζρόβλημα τών ζλλ-ων ζολλών χιλ.ιάίων
νέων, ών ή νόμιμος ζροσεοκία των ?ιά ζερζιτέρω σζουϊάς ζαραμένει άϊικαίωτος, Οίαίήζοτε όμως ζερβιτέρω· αΰςησις τού
άνωτέρω ζοσοστού όχι -μόνον κεΤτζι έκτος τών ορίων τού έσικτού, άλλά κζί έάν έζιχειρείτο -5ά ύζεβίβαζε μέχρις έήου-5ενώσεως το έζίζεοον σζουίών τών ήϊη εΐσζχ-ύέντων εις τάς
άνωτάτζς σχολάς.
Διά τής ζζιρζγράτου 2 τού σχείίου ορίζεται ότι το ζοσοστον
αύξήσεως -&ά ύζολογισύή έζί τού ήρχικώς όρισ-ύέντος αρι
θμού εισακτέων, όζου 2έ ϋφίστζται κεχωρισμένως κζτά ςύλον άρι-ύμος εισακτέων, ό ζροκόζτων έκ τού ζοσοστού άρι-ύμός
κατζνέμεται κατ’ ίσον άρι-ύμον μεταςύ τών 2ύο ςόλων (θεολογικζί Σχολαι, Διδασκαλικός καί Γυμναστικός Κύκλος).

Διά τής ζαραγράςου 3 ορίζεται ότι οί 2ιά τού ζαρόντος εΐσαγόμενοι έγγράσονται εΐς τήν σχολήν έκαστου κύκλ.ου, εις τήν
όζοίαν εΐσήχ-5-η ό τελευταίος έζ:τυχών. Τούτο κα-όίστατζι έζιίείλημένον, 2ιότι 2έν είναι δυνατόν ύζοψήριοι μέ κατώτερον
συνολικόν βαύμον νά εισαχνούν εΐς σχολάς, εΐς τάς όζοίας
ϊέν εΐσήχύησαν έτεροι λαβόντες ύψηλότερον βανμον. Π.χ. εΐς
τήν Ιατρικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης ό τελευταίος έζιζυχών
έλαίεν 108 μονάδας, εΐς τήν Οδοντιατρικήν Σχολήν Θεσσα
λονίκης 104. εΐς τό Φαρμακευτικόν Τμήμα Θεσσαλονίκης 102
καί εις τήν Κτηνιατρικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης 102. Ούτως
οί έκ τού κύκλου τούτου λαβόντες 101 μονάδας ·5ά εΐσαχόούν
εις τήν τελευταιαν σχο/.ήν τού κύκλου τούτου, ήτοι τήν Κτη
νιατρικήν.
ϊλ Ά-υήναις τή 22 Φεβρουάριου 1975
Ό 'Τζσυργός
ΠΑΝ. ΖΕΠΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
«Περί αύξήσεως τού αριθμού τών εισακτέων κατά τάς γενικάς
εΐσιτηρίους έξετάσεις τού έτους 1974 τών άνωτάτων καί
άνωτέρων σχολών»!
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Άρθρον 1
1. Διαρυλασσομένης τής ισχύος τών ζινάκων εισακτέων, ό
όρ-σθείς 2ιά τής ύζ’ άριθ. Φ. 152.11/8/60531/1974 Ύζουργικής άζοςάσεως "ΦΕΚ 748 Β') αριθμός εισακτέων κατά
τάς διενεργηθείσα. γενικάς εΐσιτηρίους έξετάσεις τού έτους
1974 διά τάς Άνωτάτζς καί Άνωτέρας Σχολάς αυξάνεται
κατά 10%. Κατά τό αύτό ζοσοστόν αυξάνεται καί ό άριθμός
εισακτέων εΐς τά τμήματα ’Αγγλικής καί Γαλλικής Φιλολοτ«'*ς.,
, ,
,
2. Ή κατά τήν ζαράγρζςον 1 τού ζαρό-υτος άρθρου όρ-ιζομενη ζοσυστ:αία. αύξησις όζολογίζεται έζί τού συνόλου τού
όρ-σθέντος 2Γ έκαστον κύιώ.ον αριθμού εισακτέων, όζου 2έ
ύςίσταται κεχωρισμένως κατά φύύ.ον άριθμός εισακτέων, ό
ζροκύζτων έκ τού ζοσοστού άριθμός κατανέμεταε κατ’ ίσον
αριθμόν μεταξύ τών δύο φύλων.
3. Οί κατά τάς διατάξεις τού ζαρόντος εΐσαγόμενοι έγγράφο.ται εΐς τήν Σχολήν (ή τμήμα Σχολής) έκάστου κύκλου
εΐς ήν εΐσήχθη ό κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 3 τού ΝΆ,
1137/1972 καί τής συμοώνως ζρός τό Ν.Δ. 213/1974 έκδ’.θείσης ύζ’ άριθ. Φ. 152/465/115841/1974 ύζουργικής
άζοφάσεως (ΦΕΚ 1331 τ. Β') τελευταίος έζιτυχών. /.
Άρθρον 2
Ή ισχύς τού ζαρόντος άρχεται άζό τής δτμοσιεύσεως οτΰτού
εΐς τή/ Εφημερίδα τής Κυίερνήσεως.
’Εν Άθήναις τή 22 Φεβρουάριου 1975
"Ο Ύζουργός
ΠΑΝ. ΖΕΠΟΣ
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΙέΘΕΣΙΣ
Τού ’Τζευργείου .’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων ζερί
τής ζροκαλουμένης δαζάνης καί τού τρόζου κάλύψεως τού
της έκ τής εφαρμογής τών διατάξεων τοΰ σχεδίου Νόμου
«ζερί αύξήσεως τού αριθμού εισακτέων κατά τάς γενικάς
εΐσιτηρίους έξετάσεις τού έτους 1974». ■
(Άρθρον 57, ζαράγραφος.5 τού Συντάγματος).
Έκ τής εφαρμογής τών διατάξεων τού άνωτέρω σχεδίου
Νόμου ζροκα/υείται 2αζά/η ΰζολογιζομένη κατ’ έκτίμησιν εις
δ,ραχμάς 2.500.000 ζερίζου.
Ή έν λόγφ 2αζά/η θά καλυφθή έκ τών έν τψ σχεδίω
ΙΙροϋζολογισμού οικονομικού έτους 1975 άναγραφομένων ζιστώσεων τού Τζουργείου Έύνικής Παιδείας καί Θρησκευ-

