
ΕΙΣΗΠΙΤίΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση και συμπλήρωση του
συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση».

Προς τη Βουλή τωτ Ελλήνωτ

Μ εφαρμογή του συστήματος των γενικών εξετάσεων 
σττν πράξη κατέδειξε ότι απαιτούνται διορθωτικές επεμ
βάσεις. που είναι αναπόφευκτες λόγω ακριβώς της δυναμι
κής του. Οι διορθωτικές αυτές επεμβάσεις γίνονται ύστερα 
από σχετική μελέτη και αφού εκτιμήθηκαν προτάσεις των 
•.ιελών της Κεντρικής Επιτροπής Γενικών Εξετάσεων, του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι σχετικές από
ψεις που διατυπώθηκαν στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου 
για την Παιδεία.

Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στα εςής :

(α) Στην ανάδειξη της αυτοτέλειας του λυκείου ως βασι
κής μονάδας του εκπαιδευτικού συστήματος και στον περι
ορισμό των φαινομένων απορρύθμισης της εσωτερικής του 
λειτουργίας λόγω της άμεσης συσχέτισής της με τη διαδι
κασία των γενικών εξετάσεων.

(β) Στην κατ’ επέκταση πιο ουσιαστική εκπαιδευτική 
λειτουργία του λυκείου, στην οποία θα συμβάλουν και οι 
μελετώμενες ρυθμίσεις, ώστε να γίνει πιο αντικειμενική η 
αξιολόγηση του μαθητή και της γενικότερης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.

(γ) Στην αποσυμφόρηση των διαδικασιών των γενικών 
εξετάσεων με τον περιορισμό του αριθμού συμμετεχόντων 
στις πραγματικές του διαστάσεις, γεγονός που θα συμβάλλει 
και στην περαιτέρω εξασθένιση της σχετικής κοινωνικής 
έντασης. '

(δ).Στη διατήρηση της δυνατότητος απεριορίστων ευ
καιριών για τους υποψηφίους, σε συνθήκες όμως ισότιμης 
μεταχείρισης όλων των υποψηφίων. Αλλά και με την καθιέ
ρωση μιας δεύτερης αρχής, ότι πρέπει να υπάρχει πάντα 
προσπάθεια για την εισαγωγή.

Συγκεκριμένα :

Ί. Αποδεσμεύονται οι απολυτήριες εξετάσεις των λυ
κείων από τις γενικές εξετάσεις, πράγμα που σημαίνει ότι 
ο τελειόφοιτοι δεν είναι υποχρεωμένος να πάρει μέρος στις 
γενικές εξετάσεις, προκειμένου να αποκτήσει το απολυτήριο 
λυκείου.

2. Καταργείται από το τρέχον έτος η συμμετοχή της βα
θμολογίας των τάξεων του λυκείου στην επιλογή όλων των 
υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με εξαίρεση 
την επιλογή στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των 
αποφοίτων από κλάδους προεπαγγελματικής κατάρτισης 
ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και από τμήματα ειδικό
τητας τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων και ναυτικών 
λυκείων, για τους οποίους η επιλογή εξακολουθεί να γίνεται 
με τον τρόπο που γινόταν μέχρι σήμερα, για όσο χρόνο 
προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

3. Καθιερώνεται βάση . στα ειδικά μαθήματα για τα 
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και επομένως οι υπο
ψήφιοι που μετέχουν στις γενικές εξετάσεις για επιλογή 
σε τμήματα των Ί.Ε.Ι.. για τα οποία απαιτούνται ειδικοί 
μαθήματα, πρέπει να συγκεντρώσουν σε κάθε ένα από αυτά 
βαθμολογία ίση τουλάχιστον με το μισό του μεγίστου της 
βαθμολογικής κλίμακας, όπως δηλαδή ισχύει και για τα 
τμήματα των- Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ή 
βαθμολογική αυτή βάση εξακολουθεί να μην απαιτείται 
για την επιλογή στα Τ.Ε.Ι. των αποφοίτων από κλάδους 
προεπαγγελματικής κατάρτισης ενιαίων πολυκλαδικών λυ
κείων κάι από τμήματα ειδικότητας τεχνικών - επαγγελμα
τικών και ναυτικών λυκείων.

4. Αυξάνεται στο διπλάσιο, σε σύγκριση με το παρελθόν, 
ο συντελεστής βαρύτητας στο μάθημα της ξένης γλώσσας, 
που εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι για επιλογή 
στα ξενόγλωσσα τμήματα των Α.Ε.Ι. και στα ταήματα 
τουριστικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων των Τ.Ε.Ι.

3. Περιορίζεται χρονικά η δυνατότητα κατοχύρωσης της 
βαθμολογίας των υποψηφίων στις γενικές εξετάσεις.

6. Αλλάζει ο τρόπος και οι διαδικασίες επιλογής των 
αθλητών στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), ώστε εκτός από την αθλητική 
επίδοση να εξασφαλίζεται και ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
γνόυσεων. ενώ παράλληλα επεκτείνεται η επιλογή αθλητών 
και σε άλλα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ρυθμίσεις του νόμου αποσκοπούν αφ’ ενός μεν στην 
μαζικότερη αθλητική ενεργοποίηση των μαθητών και στην 
αναγνώριση τη; παιδαγωγικής αξίας του αθλητισμού, αφ’ 
ετέρου δε στον έπαινο των άριστων αθλητών που διακοί- 
νονται σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Στο άρθρο I ορίζεται ότι η δυνατότητα ορισμού ιδιαίτερου 
ποσοστού εισακτέων στα Τ.Ε.Ι., που ισχύει για τους απο
φοίτους από τμήματα ειδικότητας των τεχνικών-επαγγελ- 
ματικών λυκείων, επεκτείνεται και στους αποφοίτους ναυτι
κών λυκείων, στους αποφοίτους από κλάδους προεπαγγελ
ματικής κατάρτισης ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, καθώς 
και στους αποφοίτους από μέσες τεχνικές και επαγγελματι
κές σχολές παλαιού τόπου (εργοδηγοί), που καταργήθηκαν
με το Ν.576/1977.

Στο άρθρο 2 ορίζονται τα κριτήρια επιλογής, ο τρόπος 
εξαγωγής της συνολικής βαθμολογίας του υποψηφίου, οι 
συντελεστές των μαθημάτων και των δοκιμασιών, η δυνα
τότητα ορισμού ορισμένων μαθημάτων ως βασικών, η απαι
τούμε νη βαθμολογική βάση των βασικών και ειδικών μαθη
μάτων και η χρονική δυνατότητα κατοχύρωσης της 
βαθμολογίας μαθημάτων. Επίσης με το ίδιο άοθρο 
παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού του συστήματος επι
λογής φοιτητών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στο 
τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών της Σχολής 
Καλών Ί εχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή και 
σε άλλα ομοειδή με αυτά τμήματα.

Με το άρθρο 3 εξουσιοδοτείται η έκδοση των διοικητικών 
πράξεων, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών των γενικών εξετάσεων και της εισαγωγής 
σπουδαστών στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Στο άρθρο 4 παρέχεται η δυνατότητα περιορισμού της 
καθ' υπέρβαση εγγραφής τυφλών και κωφαλάλων στα τμή
ματα εκείνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία είναι 
δυσχερής γι’ αυτούς η παεακολούθηση λόγω της ιδιαιτερό
τητας της επιστήμης.

Στο. ίδιο άρθρο καθορίζονται οι κατηγορίες των αθλητών 
και ο τρόπος της καθυπέρβαση εισαγωγής τους στα Τμή
ματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αλλά 
και στα άλλα. τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
ορισμένες προϋποθέσεις. Επίσης θεσπίζεται η υποχρέωση 
των αθλητών που εισάγονται στα Ι.Ε.Φ.Λ.Λ. βάσει των 
ευε:νετικούν αυτών διατάξεων να ακολουθήσουν την ειδί
κευση στο .άθλημα, με το οποίο πέτυχαν την εισαγωγή 
τους και η ανάκληση της εγγραφής τους σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσής τους στην υποχρέωση αυτή. Τέλος προ- 
θλέπεται ότι οι νίκες στους σχολικούς αγώνες πρέπει να 
έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών ετών 
φοίτησης του υποψηφίου στο λύκειο, δηλαδή δεν υπάγονται 
στη ρύθμιση οι μαθητές που έχουν απορριφθεί ή έχουν 
διακόψει τη φοίτησή τους για οποιοδήποτε λόγο. Οτ περί 
αθλητών διατάξεις στοχεύουν εκτός των άλλων και στο 
να περιορίσουν τη δυνατότητα περιγραφής τους, όπως συνέβη 
πολλές φορές μέχρι σήμερα.



i-o άρθρο ') συθαίζονται τa θέματα —ον αφορούν την καθ' 
υπέρβαση εισαγ<.ι-.-ή στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 
-,τ στο τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών της 
Σχολής Καλών Τσ/νών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
-ων δύο πρώτων αριστούχων, -ου αποφοιτούν κάθε χρόνο 

το προπαρασκευαστικό και επαγγελματικό σχολείο κα
νών τεχνών Πανόρμον Τήνου.

ντ0 άρθρο G ρυθμίζονται μεταβατικά τα θέματα έκδοσης 
των απα'.τουμένων διοικητικοί-- πράεεων για την εφαρμογή 
τον νομού.

Με το άρθρο 7 κυρώνονται αποφάσεις του Γπουργού 
Πθ-Λκής Παιδείας και Θ?ησκευμάτο:ν, -ου εκδόθηκαν για 
ττ, ρύθμιση επειγόντων θεμάτων και τέλος στο άρθρο 8 
περιλαμβάνονται οι αναγκαίες τελικές διατάζεις για την 
Σαχομογτ, τον νομού.

Αθήνα. 4 Φεβρουάριου 1988

Ο Υπουργός
Εθνικής ΙΙαιδείας και Θρησκευμάτων 

ΑΣΤΩΝ ΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

ΚΥΓΛΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙΙΟΙΟΠΙΕΝΕΣ. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Νόμος 1351/198.-1 (ΦΕΚ Α' 58 1983)

κ Εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
άλλες διατάζεις»

Άρθρο 1.

Έκταση εφαρμογής-Αριθμός θέσεων εισαγομένων - Ομάδες 
Σχολών.

6. α) Στις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου 
απορεί να προσδιορίζονται χωριστά ποσοστά θέσεων :

ι) Κληρικών ή μοναχών και λαϊκών για τα Ποιμαντικά 
Τ μήματα.

.·„) Αποφοίτων Τεχνικών και Επαγγελματικών .λυκείων 
-•-ια τις Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές.

τ.ι) Αποφοίτων Εκκλησιαστικών .Λυκείων για τα Ηεο/.ο- 
-τκά και Ποιμαντικά Τμήματα.

■ ι·ι) Αποφοίτων Εκκλησιαστικοί Λυκείιον για τις Λνώ- 
τερες Εκκλησιαστικές Σχολές.

Τα ποσοστά των θέσεων της κατηγορίας ιι μπορεί να 
κατανεύονται μεταζύ των αποφοίτων Τεχνικών και Επαγ
γελματικού-/ Λυκείων, που έχουν εζεταστεί ή όχι σε προπα
ρασκευαστικά μαθήματα, που ορίζονται από τις κείμενες 
διατάζει:.

12. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση 
~ια Σχολές ή Τμήματα. Σχολών δύο το πολύ Ομάδων της 
ίδιας δέσνης και με τη σειρά που επιθυμεί, εφόσον υπάρχουν 
δύο τουλάχιστον Ομάδες ίδια: κατεύθυνσης τις οποίες δι
καιούται να δηλώσει, διαφορετικά, δηλώνει μία Ομάδα ή 
υέεοε και άλλης Ομάδας που τυχόν δικαχύται ίδιας πάντα 
κατεύθυνσης. Για τους αποφοίτους Τεχνικών και Επαγγελ- 
τατικών Λυκείων που δεν έχουν εεεταστεί σε προπαρασκευα
στικά Μαθήματα, ή αντιστοιχία, των δύο Ομάδων Σχολών 
πέος το συναφή τομέα του Λυκείου, από το οποίο αποφοί
τησε ο -υποψήφιος, καθορίζεται με απόφαση του ιπουργοϋ 
Εθνική: Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται 
στην Εφη-εερίδα της Κυβερνήσει·::.

13. Σε περίπτωση που ο -υποψήφιος επιθυμεί να λάβει 
ιιέροε στη διαδικασία επιλογή: για επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος, μπορεί να πάρει μέρος σε εζετάσεις ενός ή περισσότεροι·/ 
προπαρασκευαστικών η ειδικών μαθημάτων.

Νέα υποψηφιότητα ισχύει και αν ο υποψήφιος δεν πάρει 
υέρος σε νέες εζετάσεις. Στην πρώτη περίπτωση για την 
επιλογή λαμβάνονεαι υπόψη οι νέοι βαθμοί.

Για τις δοκιμασίες ισχύει πάντοτε το αποτέ/ασμα του 
έτους υποβολής τηε υποψηφιότητα:.

Άρθρο 2.

Επιλογή.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για 
την εισαγωγή σσα Α.Ε.1. και στις Ανώτερες Σχολές έχουν 
οι κάτοχοι απολυτήριου τίτλον απί Λύκειο ήΟτάζιοή 7τά.ζιο 
ή 8τάςιο Γυμνάσιο η ισότιμου τίτλου σχολείου Μέση: Εκπαί
δευσης του εσωτερικού ή Ί. εςωτειικου που να πα.εέχει 
δικαίωμα, εισαγωγή; σε Ανώτατες Δ/ο/.έε. οι οποίοι έ/',υν 
εεεταστεί σ: απαιτούιιενα για τι: α./τίστοινε: Οκάδες Σχο
λών προπαρασκευαστικά ή κατά, πειιπτωση ειδικά. Μα
θήματα η δοκιμασίες σύμφωνα, με τις κείμενες διατάζεις. 
Για τα. Εκκλησιαστικά Λύκεια, για την εφαρμογή της παια- 
γραφου αυτής, απολυτήριο τίτλο αποτελεί ο τίτλος πεοανω·.-ής 
από τη Γ' τάζη των Λυκείων αυτών.

2. Ειδικά, για την εισαγωγή στις Ανώτερε; Τεχνικές 
και Επαγγελματικές Σχολές και για μία 4ετία από το ακα
δημαϊκό έτος 1983 - s', οι απόφοιτοι Τεχνικών και Επαγγελ
ματικό:·/ Λυκείων έχουν δικαίωμα να είναι υποψήοιν. -.-ια ττν 
επιλογή, άσχετα α< έχουν πάρει μέρος ή όχι στις ςζετά,σεις 
των προπαρασκευαστικών μαθημάτων.

• ί. Η επιλογή των εισαγομένων στα. Λ. Ε.1. νίνεται με 
βάση την αίτηση και δήλωση προτίμησης Σχολών -ή Τμημά
των Σχολών ναι τη συν ολική βαθμολογία, του ‘υποψηφίου, 
για την οποία λαμβάνοντα. υπόψη :

α) Οι γενικοί βαθμοί προαγωγής και απόλυσης του υπο
ψηφίου στις τάζεις του Λυκείου, που εκφράζονται αε ποο- 
σέγγιση χιλιοστού.

β) Οι βαθμοί που έλαβε ο υποψήφιος στις γενικές εζετά- 
σεις των απαιτουμένων προπαρασκευαστικών ααθημάτων.

γ) Οι βαθμοί που έ/εεβε σε καθένα από τα ειδικά μαθή
ματα, όπου απαιτούνται, και

δ) Η βαθμολογία στις δοκιμασίες, όπου απαιτούνται. 
4. α) Η επιλογή των εισαγομένων στ μ Ανώτερες Σχο

λές. που προέρχονται από υποψηφίους που έχουν εζεταστεί 
σε απαιτούμενα προπαρασκευαστικά μαθήματα, γίνεται με 
βάση την αίτηση και δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμη
μάτων Σχολών και τη συνολική βαθμολογία τους, η οποία 
προκύπτει σύμφωνα με τις διατάζεις της προηγούμενης πα
ραγράφου.

5) Ειδικά, η επιλογή των αποφοίτων Τεχνικών-Επαγγελ- 
ματικών Λυκείων, που δε-/ έχουν εζεταστεί σε προπαρασκευα
στικά μαθήματα για τις Ανώτερες Τεχνικές και Επαγγελμα
τικές Σχολές, γίνεται με βάση την αίτηση και δήλυ:ση προ
τίμηση: Σχολών ή Τμημάτων Σχολούν και τη συνολική 
βαθμολογία του υποψηφίου, η οποία προκύπτει :

ι) από τους γενικούς βαθμούς προαγωγής ή απόλυσης 
απο τις τάζεις του Λυκείου, που εκφράζονται με προσέγγιση 
χιλιοστού.

ιι) απο τους βαθυούς σε ορισμένα μαθήματα της τελευ
ταίας τάζη: Λυκείου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουρ
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύ
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσει»: και θεωρούνται αντί
στοιχα προς τα προπαρασκευαστικά μαθήματα για τη δια
δικασία τηε επιλογής και

ιιι) απ-, τους βαθαού: που έύαβε σε καθέ/α από τα ειδικά 
μαθήματα ή δοκιαασίεε. όπου απαιτούνται.

.:. ! ια τη διαμόεφωση της συνολικής βαθμολογίας του 
•υποφηφιυυ σκ/υπο/ογΐζετα·. κατά 2:"0 η βαθμολογία του 
στις τάζεις του Λυκείου ή ττμ αντίστοιχε: τάζεμ των άλ
λων τύπων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και κατά 75 % η 
βαθμολογία του στα απαιτούμτο-σ. πεοπαρασκευαστικά μαθή
ματα. τα οποία είναι μεταζύ τους βαθμολογικά ισότιμα. Η 
βαθμολογία στα ειοικά μαθήαατα ή στις δοκιμασίες συνυ
πολογίζεται επιπλέον των πχε απάνω ποσοστών, για την 
επιλογή στις Σχολές που απαιτούνται, κατά ποσοστό 20 % 
για κάθε ειδικό χάθηκα ή για το μέσο όρο σης βαθμολογίας 
το:ν όοκιακσιών και αε την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος 
για τι: αντίστοιχε; Σχολέ: τυγκέ/τρωσε σε κάθε ειδικό
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μάθημχ τη βαθμολογική βάση, που ορίζεται στο μισό τον 
ανώτατου βαθμόν με το οποίο βαθμολογείται το ειδικό μά
θημα. βαθμολογική βάση στα ειδικά μαθήματα δεν απαι
τείται για την επιλογή στις Ανώτερες Σχολές. Για την ει- 
σανωνή σε Σχολή ή Γμήμα Σχολής για την οποία απαι
τούνται περισσότερα από ένα (1 ) ειδικά μαθήματα, ο υπο- 
ιάήοιοε πρέπει να. συγκεντρώνει σε κάθε ειδικό μάθημα τη 
βαθμολογική 3άστ.

6. α) Το ποσοστό 25' —r ------ r-r’' \* ι· ι γor*'yjj.zvr.z -αγ«7.  ̂ου
κατανέμεται στις ταεεις των Λυκείων ή στις αντίστοιχες με 
αυτές τάξεις άλλων σχολείων της παραγράφου 1 του άρθρου 

5% στην πρώτα,. 8°,αυτόν, ω: εςης στη δεύτερη και
12°ο στην τρίτη τάξη.

Για τους αποφοίτους σχολείων πον έχουν περισσότερες 
από τρεις τάξεις αντίστοιχες των τάξεων τον Λυκείον. για 
όσους αποφοίτησαν ή θα αποφοιτήσουν μέχρι και το έτος 
1 ’,<84. για τους κατ’ ιδίαν διδαχΟέντες σύμφιονα με τι; κεί
μενες διατάξεις και για τους αποφοίτους οι οποίοι φοίτησαν 
σε μια ή περισσότερες τάξεις διαφορετικού τύπου σχολείων, 
το ίδιο ποσοστό κατανέμεται με απόφαση τον Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανάλογα με το είδος 
και τον τύπο του σχολείου και το έτος αποφοίτησης του υπο
ψηφίου.

β) Για τους αποφοίτους των ιδιωτικών ϋτάξιων ή /τά- 
ξιων ή δτάξιων Γυμνασίων, τους αποφοίτους ιδιωτικών Λυ
κείων. που αποφοιτούν μέχρι και το Φεβρουάριο του 1984. 
τους αποφοίτους τουν ξένων σχολείων του εξωτερικού ή του 
εσωτερικού που δεν ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα δι
δασκαλίας. ολόκληρο το ποσοστό τον 25% καλύπτεται μόνο 
από το γενικό βαθμό του απολυτήριου τίτλου. Από το χρόνο 
εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 
αυτού η βαθμολογία των μαθητών των ιδιωτικών Λυκείων 
θα λαμβάνεται υπόψη όπω; και των μαθητών των Λημόσιων 
Σχολείων.

γ) Τα ποσοστά διαμόρφωσης τη; συνολικής βαθμολογίας 
της παραγράφου αυτής και της προηγούμενη; παραγράφου 
του άρθρου αυτού είναι δυνατό, ανάλογα με τις γενικότερες 
εκπαιδευτικές συνθήκες, να μεταβάλλονται με Προεδρικό 
Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

/. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου είναι το άθροι
σμα των γινομένων που προκύπτουν από τον πολλαπλασια
σμό :

α) Των γενικών βαθμών προαγωγής και απόλυσης του 
υποψηφίου από τις τάξεις του Λυκείου με τους αντίστοιχους 
απόλυτους αριθμούς των ποσοστών, στα οποία κατανέμεται 
το ποσοστό 25 %, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
αυτού.

β) Του μέσου όρου των βαθμών, πού έλαβε ο υποψήφιος 
στις γενικές εξετάσεις στα προπαρασκευαστικά μαθήματα, 
με τον αριθμό εβδομήντα πέντε (75).

γ·) 1 ου βαθμού κάθε ειδικού μαθήματος, όπου απαιτεί
ται. με τον αριθμό είκοσι (20) και

δ) του μέσου όρου της βαθμολογία: των δοκιμασιών, όπου 
απαιτούνται, που ανάγεται σε 20βαθμη κλίμακα, με τον 
αριθμό είκοσι (20).

Στους παραπάνω υπολογισμούς τα μερικά γινόμενα εκ
φράζονται με προσέγγιση χιλιοστού και η συνολική βαθμολο
γία στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

8. I ια τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνεται
υπόψη κατά σειρά : α) η συνολική βαθμολογία, β) το
άθροισμα των βαθμών στα προπαρασκευαστικά μαθήματα 
και γ) ο ακριβής γενικός βαθμός του απολυτήριου τίτλου.

9. Όσο: ισοβαθμούν με τον τελευταίο πού. εισάγεται 
στη Σχολή ή Τμήμα Σχολής, εισάγονται ως υπεράριθμοι. 
Για τον καθορισμό της μεταξύ τους σειρά; επιτυχίας εφαρμό- 
νεται η προηγούμενη παράγραφος.

10. Ειδικά για το χκχδ. έτος 1983-84 η διαδικασία επι- 
/ΛΎήί των εισαγομένων για την κάλυψη του αριθμού των

σπουδαστών που εισάγονται με βάση τις διατάξεις της πα- 
ρχγρ. 9 του άρθρου 1 του νόμου αυτού γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 1035Τ980. άρθρο για τις Ανώτατες 
Σχολές ή Τμήματα Σχολών και άρθεο a για τις Παιδαγωγι
κέ; Ακαδημία;, τις Σχολές Νηπιαγωγών, τις Σχολές Οικια
κή; Οικονομίας, την ΛΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και τι; Ανώ
τερες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές. Ί α θέματα 
που αφορούν στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων αυτών 
για τις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές, που αναφέρονται 
στα άρθρα 4 και 8 του Ν'. J035 1980 ρυθμίζονται μ: απο- 
οάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι 
απόφοιτοι αυτοί έχουν δικαίωμα να δηλώσουν διαζευκτικά 
συμμετοχή στην επιλογή είτε σύμφωνα με τις διατάςει: 
του X. 1035Ί 980 είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
αυτού.

11. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. καθορίζονται τα ειδικά μαθήματα. οι δοκιμα
σίες που αντιστοιχούν σε Ί μήμα ή Σχολή κάθε Ομάδας 
και στα οποία πρέπει να εξεταστεί ο υποψήφιος για να 
κριθεί κατά την επιλογή, ο τρόπος και η διαδικασία διε
ξαγωγής των εξετάσεων και δοκιμασιών και η βαθμολό
γηση των γραπτών δοκιμίων και τουν δοκιμασιών. Με 
ουσίες αποφάσεις καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιου- 
μένων συμμετοχής στα προπαρασκευαστικά ή ειδικά μα
θήματα και στις δοκιμασίες, τα δικαιολογητικά και τα 
στατιστικά στοιχεία, που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, ο 
τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους, ο τρόπος συμπλήρω
σης των αιτήσεων και δηλώσεων προτίμησης και διόρ
θωσής τους από την υπηρεσία σ; περίπτωση λαθών των 
υποψηφίων, τα όσα αφορούν στη διαδικασία επιλογής των 
εισαγομένων καθώς και των αθλητών του άρθρου ·'!. στην 
εγγραφή των εισαγομένων στις Σχολές ή Τμήματα, στον 
ορισμό των κάθε είδους ατομικών και συλλογικών οργά
νων που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και διεξα- 
γωγή των εξετάσεων ή δοκιμασιών και την έκδοση των 
αποτελεσμάτων και την επιλογή γενικά, ως και κάθε άλλη 
πρόσθετη λεπτομέρεια και διαδικασία που κρίνετχι ανα
γκαία για την ολοκλήρωσή της επιλογής.

12. α) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
των υποψηφίου·/ γ-·.χ την εισαγωγή στην Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών έχουν : αα) οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτ
λου Λυκείου η δτάξιου ή Ττάξιου ή δτάξιου Γυμνασίου 
ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσω- 
τερικού ή εξωτερικού, ββ) Σε ποσοστό μέχρι 15 °c επι
πλέον του ολικού αριθμού των εισαγομένων οι κάτοχοι 
απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγω
γής από αντίστοιχη τάξη δτάξιου ή Ττάξιου ή δτάξιου 
Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευ
σης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη 
καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση του 
σ//.λόγου της Σχολής.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συ
γκλήτου της Λ.Σ.Κ.Τ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. καθορίζονται οι ειδικές δοκιμασίες ή 
και εξετάσεις που απαιτούνται για την επιλογή των υπο- 
ψηφίων. ο τρόπος, ο χρόνος και οι διαδικασίες των δοκι- 
μασιοιν ή εξετάσεων, η βαθμολόγηση, τα βαθμολογικά 
στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή, ο ορι
σμός των κάθε είδους ατομικών και συλλογικού·/ οργάνο/ν 
που είναι απαραίτητα για την οργάνωση, τη όιεςχγωγή 
των εξετάσεων ή δοκιμασιών, την έκδοση των αποτελε
σμάτων και την επιλογή ςυς και κάθε λεπτομέρεια και 
διαδικασία που κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρουση 
της επιλογής.

13. α) Από το σχολικό έτος 1982-83 οι προαγωγικές 
και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητόιν όλων των τάξεων 
των ιδιωτικών Λυκείων της Γενικής και της Τεχνική; και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης γίνονται από επιτροπές, πον
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ατχτελούντο.- από δημόσιους εκπαιδευτικούς και από εκ
παιδευτικούς του ιδιωτικού Λυκείου.

β) Με αποβάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. ρυθμίζονται τα όσα αφοοούν στην οργάνωση 
και στη διεξαγωγή των εξετάσεων του προηγούμενου εδα
φίου, στη σύνθεση, στις αρμοδιότητες και στη συγκρό
τηση των Επιτροπών, στην εποπτεία των εξετάσεων, η 
διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία 
για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 3.

Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών.

i............................................................. .......................................
ζ) Τυφλοί — κωφάλαλοι — πάσχοντες από μεσογειακή 

αναιμία : II πάθηση όσων ανήκουν στην κατηγορία αυτή 
πιστοποιείται από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή 
του νομού, μετά από δωρεάν βεβαίωση γιατρού μέλους 
Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού οποιουδήποτε Α.Ε. 
I. αντίστοιχης ειδικότητας.

3. α) Αθλητές ηλικίας μέχρι και 26 ετών, που κατά
κτησαν πρώτη έως έκτη νίκη ατομική ή ομαδική σε Ολυ
μπιακούς αγώνες ή παγκόσμιο ή πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
ή κατέρριψανή κατείχαν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επί
δοση, ή κατάκτησαν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη νίκη, ατομική 
ή ομαδική σε Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς αγώνες ή κατέ- 
ριψαν ή κατείχαν πανελλήνια επίδοση, που αναγνωρίστηκε 
από την οικία Αθλητική Ομοσπονδία ή πρώτοι νικητές 
σε πανελλήνιους αγώνες ή πανελλήνιους σχολ.ικούς αγώνες 
σε οποιοδήποτε ατομικό ή ομαδικό άθλημα, ή κατηγορία, 
κατά το ημερολογιακό έτος της επιλογής για τ.ς Ανώτατες 
ή Ανώτερες Σχολ,ές ή τα αμέσως δύο προηγ'ούμενα έτη, 
εισάγονται στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού καθυπέρβαση του ολικού αριθμού εισαγομένων, 
εφόσον υποστούν μόνο την απαιτούμενη και για τους άλ
λους υποψηφίους υγειονομική εξέταση και με την προϋπό
θεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου που τους δίνει δικαίωμα επι

λογής σε Ανώτατες Σχολχς σύμφωνα με τη διατάξεις του 
νόμου αυτού.

β) Εισάγονται χωρίς εξετάσεις καθυπέρβαση του ολικού 
αριθμού εισαγομένων στη Σχολή ή Τμήμα της προτίμη
σής τους και με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου 
που τους δίνει δικαίωμα επιλογής σε Ανώτατες και Ανώ
τερες Σχολχς σύμφωνα, με τις διατάξεις του νόμου αυτου :

ι) Όσοι πέτυχαν ατομική νίκη από πρώτη έως έκτη 
σε Ολυμπιακούς αγώνες ή από πρώτη έως τρίτη νίκη σε 
παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, -κατηγορίας 
ανδρών ή γυναικών ή πρώτη νίκη σε Μεσογειακούς αγώνες 

-ανδρών ή γυναικών ή πρώτη νίκη σε παγκόσμια ή πανευ
ρωπαϊκά πρωταθλήματα κατηγοριών ηλ.ικίας στις οποίες 
επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών ή αθλητριών και άνω 
των 17 ετών.

it) Όσοι αθλητές τ αθλήτριες κατέριψαν παγκόσμια ή 
πανευρωπαϊκή επίδοση ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος.

ιιι) Όσοι αθλητές ή αθλήτριες ομαδικών αθλημάτων 
συμμετείχαν σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες 
κατά τη διοργάνωση στην οποία η Εθνική μας Ομάδα πέ
τυχε από πρώτη έως έκτη νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες ή 
από πρώτη έως τρίτη νίκη σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα κατηγορία.' ανδρών ή γυναικών ή πρώτη 
νίκη σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κατη
γοριών ηλχκίας στις οποίες επιτρέπεται η συμμετοχή αθλη
τών και άνω των 1 / ετών.

Άρθρο 4.
Εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολχς.

9. Στις Στρατιωτικές Σχολ,ές δεν εισάγονται υπεράριθμοι 
λόγω ισοβαθμίας. Σ-πς Σχολές αυτές ο συνολ.ικός αριθμός 
εισαγομένων συμπληρώνεται με βάση τα κριτήρια της πα
ραγράφου 8 του άοθρου 2 του νόμου αυτού. Οποιοδήποτε 
σχετικό ζήτημα ήθελ,ε προκόψει επιλύεται μχ απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμιάτων.


