ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κατατάξεως καί έγγραφης
πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών Γερός άπόκτησιν καί ετέ
ρου πτυχίου».
77οός τν)ι· Βουλήν των 'Ελλήνων
Τά Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ύποφερουν σήμερον
ύπό ύ—ερδιόγκουστ/ τοϋ αριθμού τών εις ταϋτα φοιτωντων
σπουδαστών, όφειλ.ομένην όχι τόσον εις τους όια τών εισι
τηρίων εξετάσεων έγγρχφομένους, όσον εις την επι πλέον
καί άνευ εξετάσεων εγγραφήν πτυχιούχων ετέρων Σχολών
προς άπόκτησιν καί δευτέρου πτυχίου, ώς καί την δυνάμει
ειδικών ευεργετικών διατάξεων εγγραφήν φοιτητών διάφο
ρων κατηγοριών (ομογενών έξ αλλοδαπής, αλλοδαπών,
τέκνων πολυτέκνων καί αναπήρων πολέμου κ.ά.) και τήν
μετεγγραφήν φοιτητών έκ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.
’Ιδιαιτέρως όξύ παρουσιάζεται τό πρόβλημα εις τάς Νομι
κές Σχολάς ή Τμήματα Νομικών καί Οικονομικών ’Επι
στημών, τήν ΙΙάντειον Σχολήν καί τάς Ίπτρικάς Σχολάς.
Ένδεικτικώς άναφέρομεν ότι εις την Νομικήν Σχολήν τοϋ
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, ένεγράφησαν κατά τό άκαδημ. έτος
1973-74 άνευ εισιτηρίων εξετάσεων 3.307, έξ ών 2.933
προς άπόκτησιν δευτέρου πτυχίου· κατά-τό άκαδημ. έτος
19/4—75 άνευ εισιτηρίων εξετάσεων 4.510, έξ ών 3.226
προς άπόκτησιν δευτέρου πτυχίου· κατά τό άκαδημαϊκον
έτος 1975—76 άνευ εισιτηρίων έξετάσεων 1.902. έξ ών 909
πρός άπόκτησιν δευτέρου πτυχίου. Εις τήν Σχολήν Νομικών
καί Οικονομικών Επιστημών τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης ένεγράφησαν κατά τό άκαδημαϊκον έτος 1973—74
άνευ εισιτηρίων έξετάσεων 1.274. έξ ών 1.070 πρός άπόκτησιν δευτέρου πτυχίου- κατά τό 'άκαδημ. έτος 1974-75
άνευ εισιτηρίων έξετάσεων 2.5S8. έξ ών 1.939 πρός άπόκτησιν δευτέρου πτυχίου· κατά τό άκαδημαϊκον έτος 1975-76
άνευ εισιτηρίων έξετάσεων 716, έξ ών 486 προς άπόκτησιν
δευτέρου πτυχίου. Εις τήν Πάντειον Άνωτάτην Σχολή·/
Πολιτικών ’Επιστημών ένεγράφησαν κατά τό άκαδημ. έτος
1973— 74 άνευ είσιτηρίο/ν έξετάσεων 987, έξ ών 906 προς
άπόκτησιν δευτέρου πτυχίου· κατά τό ακαδημαϊκόν έτος
1974— 75 άνευ εισιτηρίων έξετάσεων 1.030 έξ ών 704 πρός
άπόκτησιν δευτέρου πτυχίου· κατά τό άκαδημ. έτος 1975-76
άνευ εισιτηρίων έξετάσεων 1.622. έξ ών 1.579 πρός άπόκτησιν δευτέρου πτυχίου.
Εις τάς Ίατρικάς Σχολάς τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών
καί Θεσσαλονίκης, ένεγράφησαν
κατά τό ακαδημαϊκόν
έτος 19/2—73 κατόπιν εισιτηρίων έξετάσεων 325 καί 250
φοιτηταί, άνπστοίχως, άλλά τελτκώς ό άριθμός τών πριυτοετώιν φοιτητών άνήλθεν εις 513 καί 407· κατά τό άκαδημαϊκόν έτος 19/3-/4 ένεγράφησαν κατόπιν εισιτηρίων έξετά
σεων 300 καί 300. άλλά ό άριθμός τών πρωτοετών φοιτητών
άνήλθεν εις 449 καί 4S6· κατά τό άκαδημαϊκον έτος 1974-75
ένεγράφησαν κατόπιν εισιτηρίων έξετάσεων 300 καί 300
αλλ ό ά::·5μος τών πσωτοετών ςοιτητών άνήλόεν εΐς 535
καί 613.
Τό αδιέξοδον εις ό έχουν περιέλθει τά ’Ανώτατα ’Εκπαι
δευτικά Ιδρύματα έκ τής καταστάσεως ταύτης, τό έκφράςει άπολύτως τό άπό καιρού διατυπωθέν αίτημα τής Συγκλή
του τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχον οϋτω :
«Προσθήκη νέας διατάξεως. Ή Σύγκλ.ητος κρίνει άπο
λύτως άναγκαΐον όπως τεθή έπειγόντως περιορισμός εις
την έγγραφή·/ πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών εις τό Α'
έτος άλλης Σχολής προς άπόκτησιν καί ετέρου πτυχίου.
Συναφώς υπενθυμίζεται ότι κατά το Πανεπιστημιακόν έτος
19/4—1975 ένεγράφησαν π.χ. εις τήν Σχολήν Νομικών καί
Οικονομικών Επιστημών τοϋ Πανεπιστημίου μας πέραν
τοϋ καθορισθέντος διά τής ύπ’ άριθμ. 0.152.11 /S/60531 /5-719ή4 υπουργικής άποφάσεως άριθμοϋ είσαχθέντων δι’ εισα
γωγικών έξετάσεων έτεροι 2.597 άνευ έξετάσεων, ώς πτυχιοϋχοι άλλων Σχολών (Πτυχιοΰχοι Γεωπονοδασολογικής,
Φυσικομαθηματικής, Θεολογικής, Πολυτεχνικής, Άνωτάτης ’Εμπορικής, Πολιτικών καί Οικονομικών ’Επιστημών,
Παντείου Άνωτάτης Σχολής, ’Ανθυπομοιράρχων, Εΰέλπί-

δων, Άνωτάτης Βιομηχανικής, Φιλοσοφικής καί Ινστιτού
τουν ειένων Γλωσσών, Ακαδημίας Σωματικής ’Αγωγής,
Κτηνιατρικής, ’Ιατρικής καί ’Οδοντιατρικής, Οικονομικών
καί Πολιτικών ’Επιστημών, Οικονομικών ’Επιστημών, Νο
μικής καί Δημοσίου Δικαίου καί Πολιτικών ’Επιστημών,
ομογενείς έκ Κύπρου, ομογενείς έξ αλλοδαπής, άλλοδαποί,
μετεγγραφόμενοι έκ Πανεπιστημίων τής άλλοδαπής καί ’ημε
δαπής. τέκνα άπορων πολυτέκνων καί άναπήριυν πολέμου.
Είναι άπολύτως βέβαιον ότι πέραν ενός μικρού ποσοστού
έπιθυμούντων πράγματι νά κάμουν νέας σπουδάς, ή μεγάλη
πλειονότης τών ώς πρωτοετών φοιτητών έγγραφομένων πτυχιούχων άλλων Άνωτάτων Σχολών δέν άποβλέπουν εΐ μ ή
νά τύχουν καί άπολαύσουν, ούτω πως, τών διευκολύνσεων
καί ευεργετημάτων τών καθιερωμένων ύπέρ τών κανονικών
φοιτητών (είσαχθέντων κατόπιν εισιτηρίων έξετάσεων),
καταστρατηγουμένων οϋτω τών σχετικών ευεργετικών
διατάξεων διά τής καταχρηστικής χρησιμοποιήσεως τής
φοιτητικής ΐδιότητοε. Ή άθρόα χύτη καί άνευ οίουδήποτε
περιορισμού έγγραφή «αλεξιπτωτιστών» φοιτητών καί δη
εΐς αριθμόν δυσχναλόγως μεγάλο·/, έν σχέσει πρός τον άριθμόν
τών κανονικώς δι’ εισαγωγικών εξετάσεων έγγραφομένων,
δημιουργεί σοβαρωτάτας δυσχερείας εις τήν λειτουργίαν
τών Σχολών καί μειώνει τήν άποδοτικότητά των».
Ταυτόσημοι είναι αί άπόψεις καί τοϋ Πανεπιστημίου
’Αθηνών, ώς καί τών άλλων Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών
'Ιδρυμάτων.
' Η άνευ συμμετοχής εις τάς είσιτηρίους έξετάσεις έγγραφή,
ώς καί μετεγγραφή, κυρίως έκ τής άλλοδαπής, φοιηττών εΐς
τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ή ύπερδιπλασιάζουσα, ή τριπλασιάζουσα, τον άριθμόν τών κατόπιν αυστηρών
εισαγωγικών έξετάσεων έγγραφομένων, δημιουργεί λίαν
σοβαρά προβλήματα εις τήν λειτουργίαν τών - Άνωτάτων
’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων καί άποβαίνει τελικώς.εΐς βά
ρος τών φοιτητών. ’Επί πλέον δέ στερεί τήν πολιτείαν τής
δυνατότητος νά αύξήση τον άριθμόν τών εισακτέων κατ’
έτος διά τών εισαγωγικών έξετάσεων.
Άκολουθοϋντες τήν βασικήν άρχήν οτι ή εισαγωγή εις
τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά ιδρύματα θά πρέπει νά γίνεται
ύ—ό ίσους όρους, έξασφαλιζομένους διά τής κοινής συμμετο
χής εΐς τάς εισαγωγικές έξετάσεις, έχομε·/ προβή ήδη εΐς
τήν λήψιν δραστικών μέτριο·/ διά τήν μή συνέχισιν τής άπαραδέκτου καταστάσεως, ή οποία προκαλεϊται έκ τής ΰπερπληρώσεως τών Σχολών δι’«άλεξιπτιυτιατών» -ώς προσφυώς
έλέχθη - φοιτητών. Κατά πρώτον, εισηγήθημεν καί ή Βουλή
ομοφώνους άπεδέχθη τήν διά νόμου κατάργησιν τοϋ εύεργετικού μέτρου τής έλευθερίας μετεγγραφής έκ Πανεπιστημίων
τής άλλοδαπής τών έπικαλουμένων άσθένειχν φοιτητών, διότι
τό μέτρον τούτο έπιδέχεται συστηματικήν κατκστρατήγησιν,
ώς άπεδείχθη έκ τής όλιγομήνου εφαρμογής του. Έν συνε
χεία διά τοϋ θεσμικού νόμου 197/1975 έτέθη έπί δικαίας καί
ορθολογικής βάσεως τό όλον σύστημα τών μετεγγραφών.
Διά Προεδρικού Διατάγματος δέ περιωρίσθησαν αί διά
φοροι κατηγορία’, καί τά ποσοστά κατά κατηγορίαν τών
δυνάμει εύεργετικών διατάξεων έγγραφομένων φοιτητών,
ομογενών έξ άλλοδαπής, άλλο δ απών κ.ά. Οϋτω τό ποσοστόν
τών έγγοαοο·χένων φοιτητών τών έν λόγω κατηγοοιών κατήλθεν άπό 42 % εΐς 16 %.
Άλλά πάντα τά μέχρι τοϋδε λ.ηφθέντα μέτρα δέν θερα
πεύουν ριζικώς τήν υφιστάμενη·/ άνωμαλ.ίαν, όφειλομένην
κατά κύριον λόγον εις τήν δωρεάν έγγραφή·/ πτυχιούχων ετέ
ρου·/ Σχολώ·/ πρός άπόκτησιν δευτέρου πτυχίου.
Εΐς τάς πλείστας τών περιπτώσεων η κατά εκατοντάδας,
άν μή χλιάδας, έγγραφή πτυχιούχων εΐς άλλας σχολ.άς
υπαγορεύεται συνήθως ούχί άπό έφεσιν μορφώσεους, άλλά
άπό έπιθυμίαν διατηρήσεως τών έκ τών φοιτητικής ίδιότητος
άπορρεόντων ευεργετημάτων ή πλεονεκτημάτων. Διά τήν
ριζικήν άντιμετώπισιν τής ύφισταμένης ανωμαλίας, έκρίθη
άπολύτως άναγκαΐον, όπως καταρτίσουμε·/ καί είσηγηθώμεν
τό ιλαρόν r/iiisv Νέαου, ::ά τοϋ οποίου τόλεται πλέκτ/. ό έπιδεδλημένος ρραγμος εΐς τήν απεριόριστον καί συνήθως x/i'j
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ουσιαστικού αντικρυσματος εγγραφήν τττυχιουχων προ; αττυκτησιν δευτέρου πτυχίου.
Είδικώτερον, διά τοϋ άρθρου 1 (παρ. 1 καί 2) παρέχεται
μέν ή δυνατότης εγγραφής προς άπόκτησιν δευτέρου πτυ
χίου, άλλα καθορίζεται ο τι" το ποσοστόν των κατ’ έτος καί δι’
έκαστον έτος σπουδών δυναμένων νά εγγράφουν εις άλλο
Α.Ε.Ι. ή εις άλλην Σχολήν πτυχιούχων των Άνωτάτων
Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων προς άπόκτησιν δευτέρου πτυ
χίου δεν δύναται νά ύπερβή τό 10% τοϋ κατ’ έτος αριθμού
τών δι’ εισιτηρίων εξετάσεων εισακτέων εις το Α.Ε.Ι. ή, προκειμένου περί Α.Ε.Ι. περιλαμβανόντων πλείονας Σχολάς, εις
την Σχολήν ή τό Τμήμα Σχολής αΰτοϋ, έπαφιεμένου εις τάς
ιδίας Σχολάς καί Συγκλήτους τοϋ άκριβοϋς προσδιορισμού
τοϋ ποσοστού. 'Ωπωσδήποτε όμως ό συνολικός άριθμός τών
κατά Α.Ε.Ι. ή κατά Σχολήν ή τμήμα Σχολής αυτών, έγγραφομένων δεν είναι δυνατόν νά ύπερβή δι’ όλα τά έτη σπουδών
τό 20 % τοϋ βαθμοΰ τών κατά τά άνωτέρω εισακτέων. Διά
τής παραγράφου 3 τοϋ αύτοΰ άρθρου προβλέπεται ό δια Π.
Δ/τος καθορισμός τών προϋποθέσεων εγγραφής τών επιθυμούντων τήν άπόκτησιν ετέρου πτυχίου.
Διά τοϋ άρθρου 2 λαμβάνεται πρόνοια διά τήν μή «έπαγγελματοποίηση» τής φοιτητικής ίδιάτητος. Ούτως έφ’ όσον οί
κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 1 έγγραφόμενοι παραμείνουν
έπί δύο (2) έτη εις τό αυτό έτος σποδών, εξαιρέσει των έπί
πτυχίω διαγράφονται ούτοι έκ τοϋ μητρώου φοιτητών. Παρ’
ολον δέ ότι ή δωρεάν Παιδεία δεν είναι δυνατόν νά έπεκτείνεται καί εις τάς περιπτώσεις έκείνας, καθ’ άς ό φοιτητής μετά
τήν λήψιν τοϋ πτυχίου μιας Άνωτάτης Σχολής επιθυμεί νά
άποκτήση δεύτερον ή τρίτον έξ ετέρων Σχολών, έν τούτοις
ή Πολιτεία έκπληροϋσα τό προς τούς πολίτας εκπαιδευτικόν
καθήκον αύτής δεν στερεί τών πάσης φύσεως ευεργετημάτων
τούς έπιθυμοϋντας νά λάβουν τό δεύτερον πτυχίον.
Διά τοϋ άρθρου 3 προβλέπεται ή υπαγωγή εις τάς διατάξεις
τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου καί τών πτυχιούχων τών
Παιδαγωγικών Ακαδημιών, τών Άνωτάτων Στρατιωτικών
Σχολών καί τών άποφοίτων τών Σχολών ’Αξιωματικών Χω
ροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πό/.εων, οί οποίοι διατηροϋν τό
κεκτημένον δικαίωμα τής εγγραφής των εις Α.Ε.Ι. ή Σχολάς
ή τμήματα Σχολών.
Τέλος διά τοϋ άρθρου 4 προβ/.έπεται ή έκκαθάρισις τοϋ
Μητρώου τών φοιτητών πτυχιούχων ετέρων Άνωτάτων ή
Άνωτέρων Σχολών διά τής διαγραφής εκείνων, οί όποιοι άπό
τής ισχύος τοϋ νόμου ήθελον παραμείνη έπί δύο (2) έτη εις
τό αύτό έτος σπουδών. Διά τοϋ μέτρου αύτοΰ λαμβάνεται
μέριμνα διά τήν τακτοποίησιν τών ύπαρχουσών εκκρεμοτή
των.
Εύελπιστοϋμεν ότι τό παρόν σχέδιον Νόμου, τό οποίον άνταποκρίνεται εις όμόρυθμον αίτημα πάντων τών Άνωτάτων
’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων θά τύχη τής ομοφώνου άποδοχής
ύπό τής Βουλής έφ’ όσον μάλιστα καί κατά τάς Μ' καί ΜΑ'
συνεδριάσεις (26.9.1975 καί 27.9.1975) τής Βουλής διατυπώθησαν παρόμοιαι άπόψεις ύπό πολλών Βουλευτών.
Διά τού προτεινομένου σχεδίου Νόμου επιδιώκεται ή άποκαςάσις τής εύρυθμίας εις τά Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα
καί ή αύξησις τοϋ βαθμού άποδοτικότητός των.
Έν Άθήναις τη 5 ’Ιουνίου 1976
Ό Υπουργός
’Εθνική; Παιδεία: καί Θρησκευμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΔΑΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

2.
Τό ποσοστό·/ τών κατ' έτος καί δι' έκαστον έτος σπου
δών δυναμένων νά εγγράφουν, ορίζεται δι’ άποφάσεως τού
οικείου Άνωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή τής οικείας
Σχολής, προκειμένου περί Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά
των περιλαμβανόντων -π/.είονας Σχολάς. Τό ποτοστόν τούτο δεν
δύναται νά ύπερβή τό ίΟ/ό τού κατ' έτος έριζομένου άρι-ύμού
τών δ: εισιτηρίων εξετάσεων εισακτέων εις τό Ανώτατον
Εκπαιδευτικόν "Ιδρυμα ή. προκειμένου περί Άνωτάτων Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων περι/.αμβανόντων π/.είονας Σχολάς,
τήν Σχολήν η
τμήμα Σχολής αυτού. Έν πάση περιπτώσει.
ό συνολικός άρι-ύ.μός τών κατ’ Άνώτατον Εκπαιδευτικόν
"Ιδρυμα ή. κατά Σχολήν ή Τμήμα Σχο/,ής αυτού έγγραφομένων. δεν δύναται νά ύπερβή δι' άπατα τά έτη σπουδώ, τό
20 % τού άρι-ύμοϋ τών κατά τό προηγούμενο·/ έδάοιον εισα
κτέων.
3.
Αί προϋποθέσεις τής. κατά τ’ άνωτέρω. έγγραφής εις
τάς όποιας δύναται νά περιλαμβάνεται καί ή ύποβολή εις έξετάσεις, ορίζονται διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων
προτάσε: τοϋ Τπουργού Ε-ύνικής Παιδείας καί Θρησκευμά
των μετά γνώμην τοϋ Άνωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
ή προκειμένου περί Άνωτάτου Εκπαιδευτικού ’Ιδρύματος περιλαμβάνοντος π/.είονας Σχο/.άς. τής οικείας Σχολής.
Άρ-ύρον 2.
__ Οί κατά τάς όιατά2ξε;ς_ταϋ_ προηγουμένου- άρ-ύρουέγγραφόμενοι έφ’ όσον παραμείνουν έπί δύο (2) έτη εις τό αυτό έτος
σπουδών, έξαιρέσει τών έπί πτυχίω. διαγράφονται έκ τοϋ
οικείου μητρώου τών φοιτητών.
*
Άρ-ύρον 3.
Εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος -νόμουγγπάγονται καί οι
πτυχιοϋχοι τών Π αιδαγωγικών Ακαδημιών? τών Ανωτάτων
Στρατιωτικών Σχολών καί τών άποφοίτων τών Σχολών Άξιωματικώ ‘/Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πόλεων, οσάκις
κατά τάς κειμένσς διατάξεις, έπιτρέπεται ή έγγραφή αυτών
εις Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Σχο/.άς ή Τμήματα
Σχολών αυτών.
Άρ-ύρον 4.
Οί κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος έγ-γεγραμμένο: προς άπόκτησιν καί έτέρου πτυχίου, διαγράφονται έκ τού
οικείου μητρώου φοιτητών, έφ όσον άπό τής ισχύος του 'παρα
μείνουν έπί δύο (2) έτη εις τό αύτό έτος σπουδών.
Άρ-ύρον 5.
Πάσα γενική ή ειδική διάταξις άντικειμένη εις τάς δια
τάσεις του παρόντος η αφ :ώσα εις -ύέυ,ατα ρυ-ύμιζόμενα ύτ
τούτου καταργείται. _
Άρ-ύρον C.
Ή ισχύς τού παρόντος άσχετα: άπό τής δημοσιεύσεώς του
δια τής Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως.
Έν Ά-ύήναις τή 5 'Ιουνίου 197G
Ό Υπουργός
Έ-ύνική: Π αιδοία; καί θσησκευυάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΑΛΗΣ
Άρ-.θ. 92Ί6/1976
Ε Κ θ ΕΣ I Σ
Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρου 75 τταράγρ.
1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ 'Τπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων «περί κατατάξεως καί έγγραφης πτυχιούχων Άνωτάτων Σχολών
προ: άπόκτησιν καί έτέρου πτυχιούχου».

Διάτων διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου Νόμου, δι’ ών κα
θορίζεται
τό ποσοστό·/ τών πτυχιούχων Άνωτάτων ’Εκπαι
Περί εγγραφής πτυχιούχων Άνωτάτων
Εκπαιδευτικών
δευτικών 'Ιδρυμάτων τών δυναμένων νά κατσ.ταγοΰν καί
'Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) προς άπόκτησιν καί ετέρου πτυχίου.
έγγραφοϋν εις Άνωτάτας Σχολάς ή Τμήματα Σχολών της
Άρ-ύρον 1.
ημεδαπής διά τήν άπόκτησιν καί ετέρου πτυχίου κλπ., δεν
1.
Π τυχιοΰχοι Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τής προκαλείται δαπάνη εις βάρος τοϋ Κρατικού Π ροΰπολογισμοϋ.
ήμεδαπής. ώς καί Σχολών καί Τμημάτων αυτών, ή ΐτοτίμων
τής άλλοδαπής. δύναται νά εγγράφουν εις έτερον Άνώτατον
Έν Άθήναις τή 3 ’Ιουνίου 1976
Εκπαιδευτικόν "Ιδρυμα ή εΐ; Σχολήν ή εις Τμήμα αύτής
«-π
Ό Γενικός Διευθυντής
τοϋ αύτοΰ ή ετέρου Ανώτατου Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος πρός
άπόκτησιν καί έτέρου πτυχίου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ X. ΠΛΠΛΓΕΩΡΓΙΟΪ

