
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ- ΕΚΘΕΣΙΣ
Έχί τού σχεδίου νόμου «χερί εισιτηρίων εξετάσεων διά τα: 

Ανωτάτας καί Ά/ωτέρας Σχολάς».

/7ρος την Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των ‘Ελλήνων

1972 «χερί συμχληρωσεως και τροχοχοιησεως των χερ: εισι
τηρίων- εξετάσεων διά τάς άνωτάτας και άνωτερας τχολάς 
διατάξεων».

Διά των διατάσεων τον εν ,σχεδιω νομού εχερχονται αι κά
τωθι μεταβολαί εν σχέσει χρος τό νΰν ίσχϋον καθεστώς:

1. Καταργείται ό χεριορισμος τών χατόχων χτυχιου έκκ/.η-

3-<2θΐ.&
αίσονται. ο! είσαγέμενο: δύνανται νά εγγράφουν εντός βεβαίως 
χάντοτε τών σχετικών χροθεσμιών εντός χενταετίας άχό της 
εισαγωγής των άνεξαρτήτως δέ τής συμμετοχής των ή μή 
εις τάς είσιτηρίους εξετάσεις τοΰ έτους εγγραφής.

6. Καταργείται ό θεσμός τών ύχοτροφιών τοΰ άρθρου 8 τοΰ 
Ν'.Λ. 237/1969. αί όχοία·. έχορηγοΰντο εις αναλαμβάνοντας 
την ύχοχρέωσιν οχταετούς ύχηρεσίας εις την δημοσίαν μέσην 
εκχαιδευσιν. μή υφιστάμενης χλέον ανάγκης ύχάρξεώς του. 
Σηαειωτεον. άλλωστε, οτ: εχ τών ύχοτρέφων τούτων άλλο*, 
μεν έχουν χροαχοφασισε; όχως σταδιοδρομήσουν ώς εκχαιδευ- 
τίχοι λειτουργό·., όχοτε ε·.ς την χερίχτωσιν ταύτην ή ύχοτρο- 
ςία αχοτελεί άχλώς «Βοήθημα» καί δεν είνα*. «κίνητρον», 
ώς ό σκοχος τού νόμου, άλλο; δέ έχωφελούμενοι τής χαρεχο- 
μενης εύχερεστερας δυνατότητες εισαγωγής, λέγω τοΰ κεχω- 
ρισμενου άριθμοΰ τών θέσεων καί τοΰ χαρεχομένου κατά μή
να χοσοΰ. ούδεμιαν χρόθεσιν ύχηρεσίας εις την μέσην έκχαί-

θη σχετιχώς το Συμβούλιο·/ τής Έχικρατείας (άχέφασις ύχ’ 
άριθ. 1713/1964).

2. Καταργεϊτα·. ή ύχοχρέωσις τοΰ Κράτους, όχως καθορί- 
ζη ίδιον κύκλον εξετάσεων καί Βίαν εξεταστέα·/ ύλην διά τους 
κληρικούς καί μοναχούς, τούς έχιθυμοϋντας έγνραφήν εις τάς 
θεολογ·.κάς Σχολάς. Ούτοι δύνανται. έφ" όσον έχιθυμοϋν 
νά μετάσχουν τών εξετάσεων έχί ίσοίς όροις μετά τών λο:χών 
ύχοθηφίων. θά έχουν δέ χαραλλήλως. την δυνατότητα είσαγω-

-ευσ'.ν έχουν. εχ;ο:ωκθντες μετά την αχοφοιτησιν των την αχακ- 
λαγήν των έκ τής ύχοχρεώσεως.

Είδικώτερον διά τοΰ άρθρου 1 διαγράφεται ό σκοχος καί ό 
χαρακτήρ τών εισιτηρίων εξετάσεων καί καθορίζεται γενι- 
κως η φυσις τών εξεταζόμενων εισαγωγικών μαθημάτων.

Δια του άρθρου 2 χροσδιορίζετα; συγκεκριμένος ό τίτλος 
σχουδών. ό έχοίος χαρέχει δικαίωμα συμμετοχής εις τάς είσ·,-
τηρίους εξετάσεις,------- —----------------------

Δ·ά τοΰ άρθρου 3 ρυθμίζεται ό όλη διαδικασία τής έχι- 
λογής. Α! διέχουσαι αυτήν άρχαί καί χάντες ο! σχετικοί κα
νόνες δ ι ατυχών ον τ at κατά τρότον ένιαϊον καί καλύχτοντα χλή- 
ρως σημεία. Γεχι τών όχοίων θά ήδύνατο νά εγερθούν άμρι-

σθη. ή ανάγκη χαροχής δυνατότητος μορφώσεως εις τόν Κλή-

μον αχών.
3. Καταργείται ή ύχοχρέωσις τών ΰχοψηφίων, όχως έχιτύ- 

χουν γενικόν βαθμόν έχί τών άχό κοινού εξεταζόμενων εισα
γωγικών μαδημάτων καλύχτοντα τουλάχιστον το ήμισυ τής 
κλίμακος έχί τής όχοίας βαίνε; ούτος. Ό χεριορισμος ούτος 
έχί χάντα σχεδόν. τά έτη κατά τά όχοία λειτουργεί ό δεσμός, 
είχεν ώς άχοτέλεσμα τήν ψήφισιν νομοθετημάτων διά την χα- 
ροχήν έξουσιοδοτήσεως χρος τον 'Τχουργον ’Εθνικής Παι
δείας καί θρησκευμάτων, όχως ύχοβιβάζη τό ώς άνω κατώ- 
τατον άχαιτούμενον όσιον γενικού βαθμού.

4. Καταργεϊτα; ό χεριορισμος. κατά τόν όχοίον είς χερί- 
χτωσιν ϊσοίαθμίας τοΰ ολικού ία-5μοΰ είς τήν τελευταίαν ·5έ- 
σιν έκάστης σχολής, έλαμδάνετο ύχ’ οψιν διά τήν έχιλογήν ή 
σ·3?νουσχ σειρά βα·5μοΰ άχολύσεως-τοΰ r/ολείου μέσης έκχαι- 
δεύσεως. Διά τού σχεδίου νόμου άχαντες οί !σοία·5μοΰντες 
μετά τού τελευταίου εισαγομένου είς έκάστην σχολήν είσάγον- 
ται είς αυτήν ώς ύχεράρ;·3μο:.

Σκόχιμον χάντως -ύεωροΰμεν νά τονίσωμεν ότι ή εχιλογή 
τών ύχοψηρίων -3ά έξακολου-ύή νά γίνεται έχί τ.ή ίάσει τοΰ 
ολικού αυτών ία-ύμοΰ. ό όχοίος. ώς ορίζεται είς τό σχέδιον 
είναι τό άθροισμα γενικού δαθμοϋ καί βαθμού άχολυτηρίου 
Γυμνασίου.

5. Καταργείται ό χεριορισμος κατά τόν όχοίον ό είσαγόμε- 
νος είς .σχολήν τινά έδει νά έγγραιρή είς ταύτην είτε κατά 
τό έτος τής έχιτυχίας του είτε κατά τό έχόμενον καί ύχό τήν 
χροϋχόθεσιν ότι δεν θά είχε μετάσχει κατά τό τελευταίου τού
το έτος τών εισιτηρίων εξετάσεων. Άχαντες οί χεριορισμοί

ων και εις ην χεριχτωσιν ύφίστανται κενά εις σχολάς δι’ 
ς αχαιτούνται ειδικά μαθήματα (ξένων γλωσσών, Άρχιτε- 
τονων κλχ.) υχοβιίάζη τό κατώτατον άχαιτούμενον όσιον ει

δικού βαθμού είς τά 4/10 τής κλίμακος έφ! ής ούτος βαίνει 
(άντί τών άχαιτουμένων 5/10).

Δια τού άρθρου 4 χαρέχεται ευχέρεια ένασκήσεως τού δι
καιώματος εγγραφής τών είσαγωμένων είς τάς σχολάς καί 
διά τά έχόμενα δύο άκαδημαϊκά έτη.

Διά τοΰ άρθρου 5 έχαναλαμίάνετχι αυτολεξεί ή ήδη ίσχύ- 
υσα διάταςις ή άρορώσα είς τάς δαχάνας τών εξετάσεων.

τηριους εςετασεις και τη·^ εισαγωγήν τω·. 
και την χ/ευ εςετασεων η καθ’ υχερ·5ασιν εισαγωγήν είς 
r/ολάς.

Διά τής χαραγράρου 1 τού άρθρου 7 ορίζεται, ότι δεν θί
γονται αί διατάσεις τής κειμένης νομοθεσίας, αί χροβλέχου- 
σαι τήν ά·^ευ εξετάσεων εισαγωγή-/ άριστούχων είς τάς Παι- 
δαγωγικάς ’Ακαδημίας καί Σχολάς Νηχιαγωγών. διά δε τής 
χαραγράρου 2 αυτού κατασγούνται αί διατάξεις τού Ν.Δ. 
.237/1969. 1137/1972 καί 1161/1972 εξαιρούμενης τής 
χαρ. 1 τού άρθρου ι τού Ν.Δ. 237/1969. ήτις άνάρέρεται 
είς διάταξιν συστάσεως τοΰ Τμήματος Εισιτηρίων Εξετά
σεων, χροβλέχεται δέ ώς ήτο φυσικόν ότι α! διατάξεις τού 
άρθρου 8 τού καταργουμένου Ν.Δ. 237/1969 εξακολουθούν 
εφαρμοζόμενα;, μόνον διά τούς μέχρι τής ένάρξεως ισχύος τού 
νόμου τυχόντος ύχοτρορίας.

Δια τού άρθρου 8 τέλος ορίζεται ότι ή ισχύς τού νόμου 
άρχεται άχο τής δημοσιεύσεώς του.

Εν Άθήναις τή 5 Μαρτίου Ί 973
Ό Τχουργός Έΰθνικής Π αιδείας 

καί Θρησκευυ,άτων
ΠΑΝ. ΖΕΠΟΣ


