
Για οο σχείχ Νόμον «σερί ορ5=©η*;ήσ«ρς 5: στάσεων οενων 
τον Ν. 646/1977 «σερί μετεγγραφής ςν-Τητών Άνωςχοων
Ενρ^ε^σχών ΤϊρνμχΟίμν μι- άλλων οινών οιεοάξΐων».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

77ρός τήν Βονλήν τών 'Ελλήνων
Με το σχέί:ο νόμο-j σου ΰσοίχλλετχ: γ:ά ψης-ιστ,. οροοο- 

χοιούνταε ίιχτάξεις οβΰ Ν. 646/1977 «ιερί μεοε-τγρ«ής 
ροιοτγίών Ανωοάοων Έχσχυϊεοτ ιχών Ίϊσυείίίοων» μέ ρχσοό 
τη ρύθμιση -γεμάτων σοό σρ'έχυψχν εΐϊιχά χοορ οτςν εφαρμογή 
οών ϊιχοάξεων έχείνων τον νόμον σβό χσοροΰν σο ς μετεγ
γραφές σο:οηοών άσέ ρχρλέί Τ&5 Εαμοερίχού.

1. Σύμοωνχ με οήν χχσάγρχ'®ΐ· 2 τ*ΰ sp-Soou 12 οοΰ Ν. 
646/1977 άσοχλείεοχ: ή μετεχ-ροστή εί; ΑΕΙ. Σχολήν ή 
Τμήμα Σχολής οών μή έσίτυχόνοω.·/ εις ίχχσοον οών έξεοα- 
ζ,ομένων μα-λτμετοων όχ·3αόν τουλάχιστον ϊέχα f 1 θ' έσί 6χ- 
£μολογτχής χλίμχχος μηϊέν έως είχοτ. (0—20) ev-Sx είχοσ: 
'20) ό ά/ώοχοχς ϊυνχοός χχοχ μάόιγμχ ί2-3μός.

Άσχρχίοηοτ; σροϋσό·$εση γίά οή μετεχ-σαρή φοιτητών άζέ 
Σχολή τον έξωοδβ·.χοΰ είναι νχ σαγ-Λενοοώνεί χχοχ ο':ς εξε
τάσεις ό ύοΌ'όήφίος σέ χιχύένχ χ-ό οχ ορίχ εξεταζόμενα μα
δήματα βχ-λμαλογίχ οοόλάχ’.ϊοον 10 με άριστα οό 20. Σα/εοώς 
μή οίς χεόχενες 3 «κοάξεις IIν είναι ϊ-χ/στό νχ έσιλεγοί όοο- 
•ί/ήφιος σου είχε μεγάλη 6χ-3μολογ!α σοά ϊύο αχδτγχχτχ άλλά 
στο ορίοο ϊέν τυγχενορώνε: οοϋλσχι-οον 10 μονάδες χχοχ 
μάδημα.

Έτσι έσιλέγεοχ: ϋσοψήο'.ος με 30 συνολικά μονάϊες χχ: 
ϊέν έσιλέγεοχ! άλλος με χολ ο μεγχλύοεοτ. ί-αδμολογίχ. έάν 
ii\ έχει σνγχενορώιε·. τουλάχιστον 10 σέ όλχ οχ ασΰήμχτχ.

Μέ οή νέχ σόγια ρόδαιση μεοχίχλλεοχ· ό ορόσος άξί'λο- 
γήσεως στις ίχδμολογίχς καί μ.χμίχ.εοχ: ύσό6τ· γίά οή μεοε-'- 
Τρχοτι ή συνολική Ιχδμολογίχ τού Ήπόητ'.ου xxt οοχ ορ:χ 
μΛ-5τμχοχ. νωρίς νχ άτ·χ:τείσχ· νχ έχει συγκεντρώσει οή iy- 
•δμολογική όαση σέ κ-αδέν3 ά-00 οχ μχδήμ-xox. Ή συνολική 
χύοή δαδμολογίχ ϊέν μσορεΤ νχ είναι μικρότερη άσέ οίς 30 
μονάεες.

2. Μέ ίάση οίς ϊιχτάξεις τού άρδσου 12 τού Ν. 646/1977 
έγιναν οήν σεριοϊο ’Οκτωβρίου 1978 οί τρώοες εχεοχσεις 
fta οή μεοε-ρχραοή ροιοηοών άχό Σχολές οον έξω-οερίχον.

Σοΐς εξετάσεις χύοέε οί ύοο<1οήσίο: γ’ά όλε ο ο.ς Σχολέε 
ήοαν 886. σροσήλίχν ίέ χχι ϊαχώνίσ-5r,χχ·/ 751. χιχσι εί 
ότόλοιχο: χοτονοίχσχ'/ σέ ένχ ή σε;:οσόοερχ μχ-ό-τμχοχ. Άτοο 
οονς 751 οτον ίιχγων;σ-5τ,χχ; μεοεγνράοσ,σχν 171. ένιΰ Η χενές 
-λόσε·.ς ήχχν σερ:σσόοερες.

Ό λόχος οής μή Γνμολτ,ρώχεως ο<Ι>-/ χενών όέτεων etvx: 
όο·. ίέν σέονχχ-/ οήν χρσίλεσομένη χοο οή·/ σχράχρχοο 2 οον
άρ-5ρον 12 ο ον Ν. 646/1977 όχλμ'λο-,Ό/.ή ίχση: ίτρλο’ή
οούλάχεσοον 10 σέ χά-5ε μά^τρί'χ.

Μέ οή μεοχόχοίχή ϊίάοχξη οής σχρχχρχσ-ον 2 άνσ:μεοω- 
οίζεοχί οό -λεμχ οής σνμσλτ.ρώσεως οών χενών ·&εσεω« χσό 
χόοοός τχλ> 5:xvωvίσ·SηIxx^/ χχοχ οίς έξεοάσεις οής σεριόίον 
Οχοωόρ Ιον 1978. μίσχ στο σ'.σοσοό οοΰ 15% οοό σοοόλεοοει 
οό άρ^ρο 9 οοΰ Ν. 646/1977.

Εϊίιχά:
χ) Γίά οίς έξεοχτεις χνοές όρίξεοχ: £α-λμολογ·.χή 6xcr: 

xx! γοχ οχ ορίχ μχ^ήμχοχ οό 24. χνεξάρο-τροχ άτοοό οοός 6χ- 
άμονς οών έχί μερονς p^r-3rpj_xovr/. Μέ οό·/ ο ράσο χνοο νοολο- 
γίζεοα: So: -Sx μεοεχνρχςοΰν σοίς ϊΐίόρορες Σχολές 137 άχόαχ 
ροιοηοές.

β) ΑΤοοί σοό ·3χ μεοεγχρ2ςον·/ οελιχά μέ όαση ο ς νέες 
έρχοάξβις ·5χ μσορονν νχ χά·/ον/ χρήση οον ίίχχίώμχοος χντον 
xerox οό χχχίτρχχίχό έοος 1979^—1980. γιατί δρίσχάχχσοε 
ηίη σοό οέλος οον χν.χότμίίχον έοονς 1978—1979.

3. Τέλος τροόλέτεοχι όοι ϊέν ·3ίγο>/οχ·. μέ οίς νέες ϊίχοέ
ξεες ο: μεοεγγραοές τοοό εγίνχ·/ μέ 4άοη οή ναμο&εΐΓ.χ χοε 
ισχύει μέχρι σήμερα.

4. Μέ -.ο άρνρο 2 :ιενίχρίνιζεσ2: έο:. οι ί·.χοάξε:ς τον χσο- 
ρολ/ οη ί:εξχγωγή τών τχνελλτρ/ίων έξεοχσεων οών Λντεείων 
έοχρμοζονοχ-. xxt έσί οών μχ-όηοών οών Ίϊ:ωο·.χών Λαχείο)·’.

Toots γίνεοχί γ·.χ λογονς ένίΐίχς ρνύμ:σε<ι>ς χχ: γιχ νχ μήν 
oponurrox: άτχρίσίήοηογ fri οό "εγονός όοι ό «ςερί Ί;:ωο;ν-£ς 
'Βχνταείεΰσεοκ Νάχος 682/1977» είναι μεςχγενέσοερος tbj 

•Ν. 309/1976 /(Τερί όργανΰσχως χχ! ϊ:οιχήσεω- οής ΓενίήήΥ 
’ΒχϋτχΆενσεως)). ,;· ··

Έν ’Αΰ'ήνχ’.ς οή 11 Μχίον 1979 ;·. ν

Ό Ττονργός
Έ^ν-χής Παιόείχς χχί Θρησχεναάοων . / Γ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροοτοοΓΟίήσεΐι.ς ίιχοάξεων οίνων οον Ν. 646/1977 

(«οτερί _μ«οεγγραφής ροίοητώτ/ Άνωοάοων Έχσχιϊενοιχό; 
Βρνμάοων χχ: χαλώ·/ οινών ϊίχτχξεων».

Άρ-Spcv 1.

1. Ή τχράγρχςο-ς 2 οοΰ άρ-όρον 12 οοΰ Ν. 646/117 7 
xvoixxSwtxox! ώς x/.ολονύως:

«2. Άτοοχλείεοαι ή μεοεγγρχρή εις Α.Ε.Ι.. Σχολήν ή Τμό· 
μα Σχολής, οών μή έσ:ονχόνοων ά·λρχίσο!·/.ώς εις οχ ορίχ έξε- 
•-γόμενχ μχί-ήμχοχ σννολον 6χ5(μολογίχς οριάχονοχ (30) 
ΟΓνλάχ-.τοον μονάϊων, έσ: ϊαίμ&λογίχής ΧΛίμχχος μτ'ίέν όω, 
έξή%ονο-χ (0—60). έ*$α είχοο. (20) ό χνώοχοος εννχοός 
χχοχ μχ-5-ημχ όχ-λμές».

ή Τμήμχ Σχολής Α.Ε.Ι. χχί ένοός οοΰ όοό ο:ΰ ά:/5ρ-ν 9 οοΰ 
Ν. 646/197/ οροολεχομενον οοτοσοον μεοεγγρχρ :μενο.ν οών 
έαιονχό·/το)ν άθροισμα ίχ·5μολογ·χς χχί εις οχ ορίχ έξεοχ- 
σ-3ένοχ μχ·3ήμχτχ οούλάχισοον elxtji οεσσάρων (24) μτ/ά2ων. 
έσ! όχΑμολογιχής χλίμαχος μηϊτ/ ίω; έξήχο-/οχ (0—60'. 
Π ρακείμέτ/ον σερ! οών Ίχορ·.·χών Σχολών ή μεοεγγοαφή γί
νεται εις οί// Ίαοριχήν Σχολήν οοΰ Π χ/εσισοηίχίο-ν Π χορών.

3. Μεοε-γγρχριχί ζρχγμχοοοχοη^είσχ: χαοχ οάς ϊίχοάξεις 
οοΰ άρ-Spcy 12 οον Ν. 646/1977 ϊέν -5:γονοχ:.

'Αρίρα/ 2.
Πανελλήνιο: έξεοάσεις Λνχείων.

Α: ϊίχοάξεις οοΰ Π. Δ/οος 339/1979 «σερί οών ΠγΕ- 
λτρ/ίων έξ 
ϊ·.χοάξε:ς
μχ-νηοών οώ*/ Λάχε:ω-/ έμχρμόζο·Λτχ: χχ: έοϊ οών αχ-όηοώ 
οώ·/ ’Κιωοίχών Λαχείων, χρ’ ής ίσχνσε οό ανωτέρω Π. Α/ν·/ϊ.

Άρ5·ρο« 3.
Ή ίσχνς οοΰ σχρόνοος άσχετα·, άσο οής ένβσξεως οοΰ 

άχχϊτρί-χίχοΰ έοονς 1979—1980.
'Εν ’Α^ήνα:ς οή 11 Μχίον 1979 

Ό Τσενργός
Έδνίχής Π χρείας χχί θρτρχενμάοων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΓΓΣΙΩΤΗΣ

άσεοχ·/ Λνχείω//». ώς χχ: χί έχάσοοοε ίσχνοατχ; 
*ρ: ίιεξ χγοχγός Π χνελλτνίία/ εξετάσεων οον.

Άρ:-ό. 43/2/79
ΕΚΘΕΣΙΣ

Γενίχοΰ Λογισοτ^ίον Κράοονς (Άρ·3ρον 75 αχρχγρ. 1 οοΰ 
Σνντάγμαορς; έχ: οοΰ σχεϊίον Νόμον οοΰ Γσσνργε:oj ESvt- 
χής Πακϊείας χχ! Θρησχεαεχοον/ «σερί οροσοσοιτσεως ϊία- 

. τάξεων οίνων οοΰ Ν. 646/1977 «σερί μεοεγγρχσής ςοιοη- 
οών Άνωτάοων ’Γ’χσχίϊ :οο:χών Ίϊ-ρνμάοων».


