ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Εζ: :w σχεό:ου νόμου «ζερί ρυθμίτεως θεμάτων τινών άρθ
ρων των εις την ίγγ.ραφή/ χαί μετεγγραφή/ φοιτητών Α'/ωτάτων Εχζαιόευτιχών 'Ιδρυμάτων».
ΙΙοίς Djv Ε' Άνα&εωρητιχήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Λ:ά τού συνυζοβαλλομένου σχεδίου νόμον άζοσχοζείται ή
ρυθμισις θαμάτων τινών ζροχυθάντων έχ τής έφασμογής τών
διατάξεων τών Ν. Δ/των 337/1970. 151/1974 χαί 213/
1974 έζί τψ τέλει τής ζαροχής δυνατότητος έγγραφης εις
τά Ανώτατα 'Εχζαιδευτιχά 'Ιδρύματα κατηγοριών τινων ΰζοψηφίων τών εισιτηρίων εξετάσεων τού έτους 1974 διά τάς
Άνωτάτας χαί Άνωτέρας Σχολάς καί ειδικώτερον:
Έζί του άρθρου 1.
Διά της ζαραγράφου 1 αΰτώ ζαρεχεται ή δυνατότης έγ
γραφης εις τάς Άνωτάτας Σχολάς ύζοψηφίων τινών, οι
έζοίο: συνεχέντρωσαν μεν βαθμόν έζιτρέζοντα την εισαγωγήν
Των ίίς αύτάς. ούχ ήττον όμως ουτοι χατά την συμζλήρωσιν τώ δελτίου ζροτιμήσεώς των δεν ζεριέλαβον άζάσας τάς
Σχολάς (καί Τμήματα Σχολών) τού Κύκλου εις Βν διηγωνισθησαν. μ^ εντεύθεν άζοτέλεσμα ή εισαγωγή τούτων εις τάς
μή δηλωθείσας Σχολάς νά είναι αδύνατος.
Διά της ζαραγράφου 2 καί διά την ταυτότητα τοΰ λόγον
ζαρεχεται τό αύτό δικαίωμα εις τούς ύζοψηφίους εκείνους,
οι όζείοι έλαβον βαθμόν ίσον ζρός τον βαθμόν τοΰ τελευ
ταίου έζι τυχόντος χάί εΐσαχθεντος είς τινα Σχολήν ή Τμήμα
Σχολής ζλήν όμως δεν χατέστη δυνατή χα'ι τούτων ή έγ
γραφή' λόγω τον ζεριορισμού τοΰ άρθοου 3 τοΰ Ν. Δ/τος
1137/1972.
Ή λήψις τοΰ μετρ ον τούτον έζιδάλλεται χαί εχ τοΰ γε
γονότος τής δημοσιεύσεως τοΰ ΝΔ. 213/1974, δι’ ο·Ι ζαρεσχέθη ή δυνατότης εγγραφής είς άζαντας τους λαβόντας τον
αυτόν βαθμόν, όν έλαβεν ό τελευταίος έζιτυχών χαί εγγρα
φείς εις την τελευταίαν Σχολήν τοΰ Κύκλου ζροτιμήσεώς του.'
Διά τής ζαραγράφου 3 ζαρεχεται τό δικαίωμα εισαγωγής
εις τάς Άνωτάτας Σχολάς τών ύζοψηφίων εκείνων, οί όζοίοι
εΰρέθησαν ίζιστρ-ατενμενοι χατά την 23.7.1974 χαι οΰτω δεν
ήδ-υνήθησαν νά ζροετοι/μασθώ/ χαταλλήλως ίιά τάς είσιτηριονς εξετάσεις, ή δέ ζροσελενσις αυτών εις τά οικεία εξε
ταστικά κέντρα όζό σννθήχας έζκστρατεύσεως είχεν ώς άζο
τέλεσμα νά εΰρεθοΰν ούτοί είς μειονεχτιχήν θέσιν έναντι τών
συνυζοψηφίων των.
Διά τής ζ*ραγρ4φον 4 ζαρεχεται ώσαύτως τό δικαίωμα
εγγραφής χάί δή εις την τελευταία Σχολήν τοΰ Κύχλον, είς
ήν είσήχθη ό τελευταίος έζιτυχών, είς τους συγκεντρώσαντας όλιχόν βαθμόν ίσον ή άνωτερον ζρός τόν όλιχόν βαθμόν
τοΰ τελευταίου εΐσαχθεντος.
Διά τής ζαραγράφον 5 έζιδιώκεται ή άζοχατάστασις ζροσγενομενης αδικίας είς ΰζοψηφιους φοιτητάς τών Άνωτάτων
χαί Άνωτέρων Σχολών, οίτινες συμμε/τασχόντες τών εισιτη
ρίων εξετάσεων τοΰ έτους 1967 χαί είτε εζέτνχον χαί διεγράφησαν τοΰ ζίναχος έζιτυχόντων είτε εζέτνχον χαι ένεγρά
φησαν είς τάς ανωτέρω Σχολάς, διεγράφησαν όμως δυνάμει
τών διατάξεων τοΰ Α.Ν. 40/1967 διά λόγους «νομιμοφρο
σύνης», ΰφ’ ήν έννοιαν ό ορος ούτος ϊχρησιμοζοιείτο ΰζό τοΰ
διχτατορικοΰ χαθεστώτος. Είς τούτους ζαρεχεται τό διχαίωμα νά εγγράφουν χατά τό τρέχον ακαδημαϊκόν έτος, είς τάς
Σχολάς, είς ας έζέτυχον, ΰζό την ζροϋζόθεσιν, ότι ώτοι
δεν ένεγράφηταν, «ν τφ μετάξύ, είς έτέραν Σχολήν. Οί τυ
χόν έχ τούτων έγγραφέντες είς Άνωτάτας Σχολάς τής άλλοδμζής δύνανται νά μετεγγρεβφοΰν είς τό αντίστοιχον έτος
τής οΐχείας Σχολής τής ήμεδαζής.
,

Έζί τοΰ άρθρου 2.

Διά τής ζοερ*γράφου 1ί οΰτώ έζεχτείνονται αά διατάξεις
τοΰ άρθρου 2 τοΰ ΝΑ. 213/1974 χαί .έζί τών. φοιτητών
τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων τής ήμεδαζής.
'Τζφ τών διατάξεων τούτων ορίζεται, ότι τό ζοσοστόν τών

δυναμόνων νά μετεγγραφοΰν φοιτητών Άνωτάτων Έχζαιδευτιχών 'Ιδρυμάτων τής άλλοδαζής ά/όρχεται είς 15% έζί τοΰ
άριθμοΰ τών είσαχτέων χατά τό άχαδνχχαΐχόν έτος 1974—
1975. Ή διάταξις αΰτη είναι μεταβατιχής ισχύος χαί εχει
εφαρμογήν μά/oy διά τό αύτό ώς άυω άχαδημαϊχον έτος.
Διά τής ζαραγράφου 2 ζαρεχεται είς φοιτητάς ’Ανώτα
των ’Εχζαιδευτιχών 'Ιδρυμάτων, τέχνα άνζζήρων ζολέμου
χατά ζοσοστόν 100%, τό δικαίωμα μετεγγραφής, κατ’ έξαίρεσιν χαί άνευ αριθμητικού τίνος ζεριορισμοΰ, είς τό Β' ή
Γ' έτος σζουδών, ΰζό την ζροϋζόθεσιν, ότι έζεράτωσαν έζιτυχώς άζαντα τά μαθήχατα τοΰ ζροηγουμένου έτους.
Έν Άθήναις τή 22 Φεβρουάριου 1975
Ό Ύζουργός
’Εθνικής Παιδείας χαί Θρησκευμάτων
ΠΑΝ. ΖΕΠΟΣ

ΣΑΈΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
«Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών, άφορώντων είς την έγγρα
φή/ καί μετεγγραφήν φοιτητών Άνωτάτων χαι Άνωτέρων
Έχζαιδευτιχών Ιδρυμάτων».
Άρθραν 1.

1. Τζοθήφιοι χατά τάς γενιχάς εόσιτηρίους εξετάσεις
τοΰ έτους 1974 διά τάς Άνωτάτας χαί Άν,ωτέρας Σχολάς,
ζερί ών τό Π.Α. S27/74, τυχόντες τοΰ χατά ζερίζτωσιν
άζαιτουμένου όλιχοΰ βαθμού ή τοΰ δι’ εΐδιχοΰ τίνος βαθμού
ζροσηοξημενου όλιχοΰ βαθμού διά τήν εισαγωγήν των «ς
Σχολήν ή Τμήμα Σχολής τοΰ Κύκλου δι’ Βν ϊιηγωνίτθησαν
χαί μη εέσαχθέντες έζί τώ λόγω χαί μόνον ότι δεν ζεριέλα
βον τούτην είς τάς δηλωθείσας ζροτιμήσεις των, είσάγονται
χοττόζιν αΐτήσεώς των ΰζοίαιλλομένης Ιέντός * άνατρεζτιχής
ζροθεσμέας δέκα ζέντε (15J ημερών άζό τής ένάρξεως
ισχύος το3 ζαρόντος είς την Γενική/· Διεύθυνσιν Άνωτάτης
Έκζαιδεύσεως τοΰ 'Γζουργείου Εθνικής Π αιδείας καί Θρη
σκευμάτων. Ή σν/δρ ομή τών ζροϋζο-θόσοων τής χατά τήν
ζαροΰσαν ζαράγραφον εισαγωγής διαζιστοΰται δι’ άζοφάσεως
τοΰ Τζουργοϋ Έθνιχής Παιδείας χαι Θρησχευμάτων.
2. 'Υζοψήφιοι τών έν ζαραγράφΟΓ 1 Σχολών, οίτινες έτυχον χατά τάς αύτάς ώς άνω εξετάσεις τώ αύτοΰ όλιχοΰ βα
θμού ή τοΰ δι’ εΐδιχοΰ τίνος βαθμού ζροσηυξημένου όλιχοΰ
βαθμοΰ μετά τοΰ τελευταίου εΐσαχθεντος είς δηλωθείσ*·/ ΰζ’
αυτών Άνωτάτην ή ’Ανώτερα'/ Σχολήν τοΰ Κύχλου δι’ Βν
διηγωνίσθησα-/ χαί είς οΰδεμίαν Σχολήν είσήχθησχ/ ή είσήχθησαν είς έτέραν Σχολήν, λόγω τώ ζεριορισμώ τών δια
τάξεων τώ άρθρου 3 τοΰ ΝΑ. 1137/1972, δύνζται νά είσαχθοϋν είς τήν ανωτέρω Σχολή/ χατόζιν αΐτήσεώς των ΰζοβοελλομένης εντός άνατρεζτιχής ζρώεσμίας ϊέχα ζέντε (15)
ημερών άζό τής ισχύος τώ ζαρόντος. Ή -αίτησις αΰτη ΰζοβάλλεται ΰζό μεν τών ΐγγραφέντων είς έτέραν Σχόλην είς
τήν Πραματείαν τών οίχείων Σχολών, διαγραφομένων άμα
τή έγγραφή τ<ρν, έχ τώ μητρώου των φοιτητών τής Σχο
λής εές ήν τό ζρώτον ένεγρ άφησαν, ΰζό δέ τών τό ζρώτον
έγγρσίφιμ,ένων είς τή/ Γενιχήζ Διεύθα/σιν Ά'/ωτάτης Έχζαιδεύσεως τοΰ 'Γζουργείου Έθνιχής Παιδείας χαί Θρησκευ
μάτων. ΕΓις τήν τελευταία/ τούτην ζερίζτωσιν ή συνδρομή τών
ζρώζοθέσεων τής χατά τήν ζαροΰσαν ζαράγραφ ον εισαγωγής
διαζιστοΰται δι’ άζοφάσεως τοΰ Τζουργοϋ Έθνιχής Παι
δείας χαί Θρησχευμάτων.
3. Τζοψήφιοι τών έν zap. 1 Σχολών τελώντες άζό 23.
7.1974 χαί μέχρι τοΰ χρόνου διενεργείας τών εξετάσεων συμ, ζεριλομβανομένου έν έζοστρατεύσει χζί μή έζιτυχόντες ώσάγονται είς τήν Σχολήν εις ήν είσήχθη ό τελευταίος έζιτυχών τώ Κύχλου σζουδών, είς Βν διηγωνίσθησαν χατόζιν αίτήσεώς των, ΰζοβαλλομένης μετά ζιστοζοιητιχοϋ τοΰ οίχείου
Στροττόλογιχώ Γραφείου, είς τήν Γενιχήν Διεύθυνσιν Άνω
τάτης ’Ε/χζσιδεύσεως τώ 'Γζουργείου Έθνιχής
Παιδείας
xai Θρησχευμάτων.

