
Έ~·. τού σχεδίου νοαου <ιπε:ί τον τρόπου εισαγωγή: εις 
τα Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιορυματα. τά; Σχολάς Εκ
παιδεύσει»: Διδακτικού Προσωπικού και τα: ’Ανώτερα; 
Σχολά;».

Ποός τήν Βουλήν τών Βλλήνων 

Α'. Γενικά.
1. Γίνεται δεκτό, σέ παγκόσμια κλίμακα, ότι ή επιλογή 

τών εισακτέων στα ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα; 
σί; Σχολές Εκπαιδεύσει»; Διδακτικόν Προσωπικού καί τις 
’Ανώτερε; Σχολές αποτελεί ένα άπο τά σοβαρότερα προ
βλήματα τής σύγχρονη; εκπαιδευτική; πολιτικής. Διότι κάθε 
χώοα καί κάθε έθνική οικονομία μπορεί νά απορροφήσει 
συγκεκριμένο αριθμό πτυχιούχων τριτοβάθμιας έκπαιδεύ- 
σεω:. πράγμα πού καθιστά τήν επιλογή αναγκαία. Το 
π:όβλήμα, λοιπόν, σννίστασαι στην υιοθέτηση τοΰ πιο δί
καιου τρόπου επιλογής.

2. Διεθνώς, τό ανωτέρω πρόβλημα τής επιλογής άντι- 
μετωπίζεται κατά διαφόρους τρόπους, πού όμως μπορεί νά 
διακριθοΰν σέ δύο βασικές γραμμές : πραγματοποίηση εισι- 
—τείων εξετάσεων ή θεσμοθέτηση εμμέσων τοόπων έπιλο- 
γή; (BACCALALREAT, G.C.E.' κλπ.). Μέχρι τώρα, 
στην Ελλάδα, ϊσχυσε τό σύστημα τών εισιτηρίων εξετά
σεων.

3. τΗταν φυσικό ή Κυβέρνηση, μέσα στα πλαίσια τής 
καθολικής εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσει»;, πον σχεόίασε καί 
εφαρμόζει συστηματικά από τό 1976, νά επιδιώξει τή 
βελτίωση τοΰ συστήματος επιλογής τών φοιτητών καί σπου
δαστών. “Ηδη, μετά τις μεγάλε; εκπαιδευτικέ; συσκέψεις 
τοΰ ’Ιανουάριου 1976, υπό τήν προεδρία τοΰ Πρωθυπουρ
γού, εξαγγέλθηκε ότι, άπό το 1980, καταργοϋνται οί είσι- 
τήριες εξετάσεις καί αντικαθίστανται μέ νέο σύστημα επι
λογής.

Ή ΐδια εξαγγελία περιλαμβανόταν καί στις προγραμμα
τικές-δηλώσεις τής σημερινής Κυβερνήσει»;.

4. Τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου εισάγει ακριβώς τό 
νέο αύτό σύστημα επιλογής, πού βασίζεται στις ακόλουθες 
ρυθμίσεις :

α) Στη διάκριση τών μαθημάτων, πού διδάσκονται στα 
Λύκεια, σέ μαθήματα κορμού καί μαθήματα επιλογής ή 
πρόσθετα, τά όποια ύποδιακρίνονται σέ 'Ομάδες.

β) Στην πραγματοποίηση, κατά το τέλος κάθε διδα
κτικού έτους, Πανελληνίων εξετάσεων, στις όποιες οί μα
θητές τής προτελευταίας καί τής τελευταία; τάξεως τών 
Λυκείων εξετάζονται στή διδαγμένη σέ κάθε τάξη ΰλ.η, 
κορμού καί έπΑογής, τών μαθημάτων τής αντίστοιχης 
ομάδας, πού έλαβαν ώς κατ’ επιλογή ή πρόσθετα.

γ) Στην εισαγωγή φοιτητών καί σπουδαστών στις 
Σχολάς τών Α.Ε.Ι. μέ βάση τις δηλώσεις προτιμήσεως 
καί τούς βαθμού; έπιόόσεω; τών υποψηφίων. Σημειώνεται 
ότι ό βαθμός έπιόόσεως κάθε υποψηφίου θά είναι ίσος μέ 
τό άθροισμα τών γενικών βαθμών του στό ενδεικτικό της 
προτελευταίας τάξεως καί στόν τίτλ.ο άπολ.ύσεως τού Λυ
κείου. καθώς καί τών βαθμών του. κατά τις Πανελλήνιες 
εξετάσεις, στά λαμβανόμενχ υπόψη μαθήματα τής άντί- 
στοιχης ομάδας, πολλαπλασαζομένων έπί ορισμένο συν
τελεστή γιά κάθε σχολή ή Τμήμα Σχολής.

δ) Στην εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολάς Έκπαιδεύ- 
σεως Διδακτικού Προσωπικού (Παιδαγωγικές Άκαδημίες, 
Σχολάς Νηπιαγωγών, ’Εθνική ’Ακαδημία Σωματικής ’Αγω
γής καί Σχολά; Οικιακής Οικονομίας), στην ΑΣΕΤΕ.Μ 
τής ΣΕΛΕΤΕ καί τις ’Ανώτερες Τεχνικές καί Έπαγγελ.μ:·:- 
τικές Σχολάς (ΚΑΤΕΕ κ.λ.π.) κατά τρόπο παρόμοιο μέ τήν 
εισαγωγή στά Α.Ε.Ι. Ή σημαντική διαφορά είναι ότι, 
για τις Σχολάς αυτές, δέν άπαιτούνται ή παρακο/.ούθηση 
τών κατ’ έπιλ,ογή ή προσθέτων μαθημάτων τής άντίστοι- 
χης ομάδας καί ή εξέταση σ’ αύτά κατά τις Πανελλήνιες

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ εςετασειε. διότι, επι πλέον τών βαθμών τού ενδεικτικού 
τή; προτελευταίας τάςεως και τού τίτλ.ου άπολ.υσεωε. λ.αμ- 
βάνονται υπόψη, άντι τών βαθμών τών Πανελληνίων ’Εξε
τάσεων. οί βαθμοί ορισμένων μαθημάτων πού άνατεατον- 
ται στο ενδεικτικό τής προτελευταίας τάξεω; καί ττόν τίτλ.ο 
άπολ.ύσεως του Αυκείου. Και οι βαθμοί αυτοί πολλαπλα- 
σιάζονται αέ συντελ.εστεε.

i
5. Τό νέο σύστημα έπλογής αποτελεί ουσιαστική πρόο

δο σέ σχέση μέ τις παλιές εισιτήριες εξετάσει;. επειδή 
παρουσιάζει τά έξης πλεονεκτήματα :

α) Περιορίζει τήν επίδραση τού παράγοντα «τύχη» 
γιά τήν εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολάς, επιτρέποντας τή 
συνολική έκτίμηση της σχολικής έπιδόσεως τού ιιαθητή 
έπί μία διετία.

β) ’Αναθέτει ουσιαστικά στούς καθηγητές τή; Μέση; 
’Εκπαιδεύσει»; τήν κατάρτιση καί προετοιαασία τών αα- 
θητών τους, μέσα στά Σχολεία τους, γιά περαιτέεω σπου
δές.

γ) Έςασφαλίζει τήν κατάρτιση τών μαθητών όλων τών 
Λυκείων κατά ενιαίο τρόπο, βελ,τιώνοντας παράλληλ,α τό 
επίπεδο τής παρεχομένη; σ’ αύτά εκπαιδεύσει»:. '

δ) ’Επισφραγίζει τήν ισοτιμία τών Τεχνικών καί Έπαγ- 
γελ,ματικών .λυκείων πρός τά Γενικά Λύκεια.

ε) ’Απαλλάσσει τούς μαθητές και τούς γονείς άπό τό 
άγχος τής προπαρασκευής γιά τις εισιτήριες εξετάσεις 
κατά τή διάρκεια τού καλοκαιριού. , -

Β' Κατ’ άρθρο :

Ειδικότερα, σέ σχέση μέ τις έπιμέρους διατάξεις · τού 
προτεινομένου σχεδίου, παρατηρούνται- - τά ' έξης : · · >

, . r . .·>

I. Έπί τού άρθρου 1. , ,. ,

Μέ τις διατάςεις τού άρθρου αυτού .ορίζεται .ή έναεξη 
εφαρμογής τού νέου συστήματος επιλογής άπό, τό- ακα
δημαϊκό έτος 1980-81 καί προσδιορίζονται ο.Ι Σχολάς,, 
στις οποίες η εισαγωγή θά γίνεται μέ τό νέο σύστημα. 
Τό Ιεροδιδασκαλείο Βέλος καί ή -Παιδαγωγική. ’Ακαδημία 
τού Β.Δ.31/1969 εξαιρούνται, διότι παρουσιάζουν ιδιορρυ
θμία, αφού στό 'Ιεροδιδασκαλείο εισάγονται άέίόφοιτοι τοΰ 
Έκκλ.ησιαστικοΰ Λυκείου Βελάς καί στην ανωτέρω Άκά- 
δημία ειδική κατηγορία σπουδαστών)"

II. Έπί τού άρθρου 2. ■ .

Οί διατάξεις τοΰ άρθρου αύτού :

1. Παρέχουν τήν εξουσιοδότησή πρός τόν 'Τπουργό 
Παιδείας νά ορίζει, μέ εφάπαξ κατ’ έτος αποφάσεις -του, 
τόν όλ.ικό αριθμό εισακτέων σέ κάθε Σχολ.γ ή Τμήμα 
Σχολής. Οί αποφάσεις αυτές θά έκδίδονται. μετά γνώμη 
της Συγκλήτου τοΰ οικείου ΑΕΙ. ή τού Δ.Σ. τού ΝΠΔΔ 
στό οποίο τυχόν ανήκει ή συγκεκριμένη ’Ανώτερα Σχολή.. 
Οί αποφάσεις πού άφορούν ’Ανώτερες Σχολάς, · θά έκδί- 
δονται μετά τή γ;ώμη τού άνωτάτου όργάνου δ.ιοτκήσεως 
κάθε Σχολ.ής καί κατά τήν έκδοσή τους θά συμπράττουν 
καί οί τυχόν συναρμόδιοι Υπουργοί (παρ.'Ί').

2. Ρυθμίζουν τό ειδικό ζήτημα τή; κατανομής τού
αριθμού εισακτέων μεταξύ κληρικών καί λαϊκών - στά 
Ποιμαντικά Τμήματα καί άνά φύλ.ο στις Παιδαγωγικέ; 
Άκαδημίες καί τήν ΕΑΣΑ (παρ. 2), ./ .

3. Καθορίζουν τήν εισαγωγή στις"“Σχολά: (ιπσψηφίων
τού Νόμου αλλοδαπών, όμογενουν κ.λπ.“'·(παρ. 3) καί στί: 
Σχολάς τών Α.Ε.Ι. τυφλών - κωφών ·(— αρ.'4), όπω;,"χλ.- 
λ.ωστε. πάγια προβλάπει ή σχετική νομοθεσία. ' - -· :■ ■··.

III. Έπί τού άρθρου 3. .. , , .

Οί διατάξεις τού άρθρου αύτοΰ άναφέρονται στον τρόπο 
επιλογής προς εισαγωγή στά ΛΈΙ καί θεσπίζουν'συγκε- 
κριμένα τά άκόλ,ουθα : ‘ - -.. ., > - ·. ,·. ~

1. 'Ορίζουν (παρ. 1 - 2) ότι ό κατά τό άρθρο'2 συνολ,ικός 
άριθμός εισακτέων θά κα/.ύπτεΤαι μί επιλογή, συαοώνα



μέ τό νέο σύστημα. Ποσοστό 90 % των θέσεων θά καλύ
πτεται άπό υποψηφίους πού εξετάσθηκαν στις Π χνελλή- 
νιες Εξετάσεις, ενώ το ΰπολ.οιπόμενο 10 % θά καλύπτεται 
άπό υποψηφίους πού θά έχουν αποφοιτήσει τουλάχιστον 
δύο χρόνια πριν την έπιλογή καί θά έξετάζονται κατά τις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις της προτελευταίας και τής τελευ
ταίας τάξεως τοϋ Λυκείου πού θά πραγματοποιούνται το 
έτος κατά το όποιο επιθυμούν νά μετάσχουν στη διαδικασία 
έπιλ.ογής. Τούτο θά διευκολύνει τή συνέχιση σπουδών όσων 
βρίσκονται έξω άπό το σύστημα τών Πανελληνίων Εξε
τάσεων ή όσων δεν μπόρεσαν νά συνεχίσουν τις σπουδές 
τους αμέσως μετά τήν αποφοίτησή τους άπό τό Λύκειο. 
Φυσικά άποκλείεται παράλληλη χρησιμοποίηση καί τών 
δύο άνωτέρω διαδικασιών επιλογής.

2. Προσδιορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής τής επιλογής 
(παρ. 3 - 7) κατά το νέο σύστημα.

IV. ΈπΙ τού άρθρου 4.
Οί διατάξεις τού άρθρου 4 άναφέρονται στη διαδικασία· 

επιλογής τών εισακτέων στά Α.Ε.Ι. Ειδικότερα :
1) Παρέχουν την εξουσιοδότηση (παρ. 1) γιά τήν έκ

δοση Π .Διαταγμάτων καί 'Υπουργικών ’Αποφάσεων. Έτσι 
6ά καθορίζονται τά κατ’ επιλογή ή πρόσθετα μαθήματα, 
οί συντελεστές έπιλ.ογής καί όλα τά ζητήματα πού άφορούν 
τήν διεξαγωγή τών Πανελληνίων ’Εξετάσεων καί τής 
επιλογής. Σημειώνεται ότι ή εισαγωγή τών συντελεστών 
άποτελεΐ ουσιαστική βελτίωση τού όλου συστήματος επι
λογής, διότι έπιτρέπει τήν έκτίμηση τής έπιδόσεως σε 
κάθε μάθημα άνάλογα μέ τήν σημασία του γιά κάθε Σχολή ή 
Τμήμα Σχολής.

2) Καθορίζουν (παρ. 2) ότι ή επιλογή τών εισακτέων 
στήν Άνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, πού παρουσιάζει, 
ΐπως είναι γνωστό, ιδιορρυθμία (ταλέντα, ειδική δοκιμασία 
κλπ.), θά γίνεται σύμφωνα μέ Π.Διατάγματα πού θά έκδί- 
δονται μετά γνώμη τής Συγκλήτου τής Α.Σ.Κ.Τ.

3) Παρέχουν τήν έξουσιοδότηση (παρ. 3) προς έκδοση 
Υπουργικών ’Αποφάσεων, μέ τις όποιες θά καθορίζονται 
τά τής εισαγωγής σπουδαστών στις Στρατιωτικές Παρα- 
,-ωγικές Σχολές, μέ βάση τό νέο σύστημα επιλογής, καθώς 
-,αί οί ειδικές δοκιμασίες (υγειονομικές, άθλητικές, τέστς) 
τού άπαιτούνται.

V. ’Επί τού άρθρου 5.
Οί διατάξεις τοϋ άρθρου αυτού άναφέρονται στήν έπιλογή 

τπουδαστών προς εισαγωγή στις Σχολές Έκπαιδεύσεως 
άιδακτικοϋ Προσωπικού (Παιδαγωγικές Άκαδημίες, ΕΛ
ΙΑ, Σχολές Νηπιαγωγών καί Οικιακής Οικονομίας), 
-τήν ΑΣΕΤΕΜ τής ΣΕΛΕΤΕ καί στις ’Ανώτερες Τεχνι- 
:ές καί ’Επάγγελμάτικές Σχολές (ΚΑΤΕΕ κλπ.), όρίζο- 
τας, ειδικότερα :

1) Τις Σχολές, στις όποιες άναοέρεται τό άοθρο (παρ.
)■
2) Ότι ό ολικός άριθμός εισακτέων στήν ΑΣΕΤΕΜ 

ής ΣΕΛΕΤΕ καί στις ’Ανώτερες Τεχνικές καί Έπαγγελ- 
ατικές Σχολές μπορεί νά καλύπτεται, κατά ένα ποσοστό, 
πό άποφοίτους Λυκείων Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής 
όκπαιδεύσεως καί στις ’Ανώτερες Σχολές ’Εκκλησιαστικής 
ΐκπαιδεύσεως κατά ένα ποσοστό άπό άποφοίτους Έκκλ.η- 
ιαστικών Λυκείων. Τά υπόλοιπα καλύπτονται άπό άπο το ι
ούς τών άλλων άνωτέρω Σχολ.είων (παρ. 2 ).
3) "Οτι ή πραγματοποίηση τής έπιλογής θά γίνετα- 

.’άλογα μέ όσα ισχύουν γιά τά Α.Ε.Ι.. χωρίς νά λ-αμβάνο- 
-αι υπόψη οί βαθμοί τών Πανελληνίων ’Εξετάσεων, άλλα

βαθμοί, στά οριζόμενα μαθήματα, πού άναγράοονται 
τό ένδεικτικό τής προτελευταίας τάξεως καί στον τίτλ.ο 
τολ.ύσεως (παρ. 3 - 7 ).
4. Ότι, τέλ.ος. οί διατάξεις τοϋ νόμου μπορεί νά έπεκτα- 

,ϋν καί στις ’Ανώτερες Σχολ.ές αρμοδιότητας Υπουργείου 
ίμπορικής Ναυτιλίας (παρ. 8).

VI. ’Επί τοϋ άρθρου 6.

Μέ τό άρθρο 6 ρυθμίζεται ή διαδικασία έπιλ.ογής προς 
εισαγωγή στις Σχολές τού άρθρου 6. Έτσι :

1) Ό προσδιορισμός τών λ.ηπτέων ύπόψη μαθημάτων, 
τών συντελεστών κλπ. θά γίνεται μέ Π.Διατάγματα και 
Υπουργικές ’Αποφάσεις, άνάλογα μέ όσα ορίζονται άπό 
το άρθρο 4 γιά τά Α.Ε.Ι. (παρ. 1 - 2).

2) Γίνεται ρύθμιση ειδικών θεμάτων, όπως ή εισαγωγή 
πρωταθλητών στήν Ε.Α.Σ.Α. κλ,π. καί άριστούχων στις 
Παιδαγωγικές Άκαδημίες καί Σχολ.ές Νηπιαγωγών, άλλα 
καί ή κατάργηση τών περιορισμών εισαγωγής στις Παιδα
γωγικές Άκαδημίες καί Σχολές Νηπιαγωγών λόγω ύψους 
καί ορίου ήλ.ικίας (παρ. 3-5).

VII. ’Επί τού άρθρου 7.

Τό άρθρο αυτό συγκροτεί, στο 'Υπουργείο Παιδείας, 
Μόνιμη Γνωμοδοτική ’Επιτροπή Πανελληνίων ’Εξετά
σεων καί ’Επιλογής, πού θά επεξεργάζεται τά σχετικά στοι
χεία καί θά είσηγεΐται γιά τή βελτίωση τοϋ συστήματος 
έπιλογής. Αύτό θά έπιτρέπει τήν έπιστημονική άναπρο- 
σαρμογή τοϋ συστήματος μέ βάση τις έλληνικές έμπειρίες 
καί τις διεθνείς έξελ.ίξεις.

VIII. Έπί τοϋ άρθρου 8.

Οί διατάξεις τοϋ άρθρου αυτού παρέχουν τή δυνατότητα 
άκυρώσεως ή διακοπής τών κάθε φύσεως έξετάσεων, άλλα- 
γής τών θεμάτων καί τού προγράμματος διεξαγωγής τών 
εςετασεων καί άντικατασπάσεως τών μελών τών σχετικών 
Επιτροπών, έφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος.

ΓΧ. Έπί τοϋ άρθρου 9.

Μέ τις μεταβατικές καί τελικές διατάξεις τοϋ άρθρου 
αΰτοϋ ρυθμίζονται διάφορα ζητήματα πού σχετίζονται 
μέ τη μεταβολή τοϋ συστήματος έπιλ.ογής. Τά ζητήματα 
αυτά είναι τά άκόλουθα :

1) Ή μεταβατική ρύθμιση (παρ. 1) τής εισαγωγής στά 
Α.Ε.Ι., κατά τά άκαδημαΐκά έτη 1980-81 καί 1981-S2, 
υποψηφίων πού έχουν άποφοιτήσει παλ,αιότερα. σε ποσοστά 
30% καί 20% άντίστοιχα καί μετά παλ.αιοϋ τύπου γενικές 
εϊσ.τήριες έξετάσεις.

2) Ή μεταβατική ρύθμιση (παρ. 2) τής εισαγωγής (μετά 
παλ,αιοϋ τύπου γενικές είσιτήριες έξετάσεις) στις Σχολ.ές 
τοϋ άρθρου 5 υποψηφίων, πού έχουν άποφοιτήσει παλαιό- 
τερα, σέ ποσοστά 30% καί 20% άντίστοιχα γιά τά σπουδα
στικά έτη 1980-81 καί 1981-82, καθώς καί τής εισαγωγής 
στήν ΑΣΕΤΕΜ καί τις Ανώτερες Τεχνικές καί ’Επαγγελ
ματικές Σχολάς άποφοίτων τών καταργημένων Μέσων 
Τεχνικών καί ’Επαγγελματικών Σχολ.ών, σέ ποσοστό 20% 
τοϋ όλ.ικοϋ άριθμοϋ εισακτέων (παρ. 2).

3) Ή διευκρίνιση ότι οί διατάξεις τοϋ Π.Δ. 339/79 
εφαρμόζονται καί έπί μαθητών’Ιδιωτικών Λυκείων (παρ. 3).

4) Ό καθορισμός ώς προαιρετικής τής παρακολ.ουθή- 
σεως τών μαθημάτων έπιλογής ύπό τούς μαθητές τών 
έσπερινών Λυκείων Γενικής Έκπαιδεύσεως, πράγμα πού 
διευκολύνει τή φοίτηση στά σχολ.εΐα αυτά εργαζομένων 
νέων, χωρίς νά υποβάλλονται σέ έπιπλ,έον κόπους (παρ. 4 ).

5) Ή ένταξη τών Λυκείων Ναυτικής κατευθύνσεως στά 
πλ.ησιέστερα Έπαγγελ.ματικά Λύκεια, ώς Τμημάτων τους 
(παρ. 5). όπως είχε γίνει, μέ τό Ν. 576/77, καί γιά τά Οι
κονομικά Λύκεια.

X. Έπί τοϋ άρθρου 10.

Το άρθρο 10 προβλάπει τήν κατάργηση τών διατάξεων 
πού άντιτίθενται στο σχέδιο νόμου.
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XI. Έ-: τοΰ xzbzo'j 11.
Μέ το i;6oo li τοΰ ττροτε'.νοαένου νόμου ορίζεται ή 

:νχρςη ισχύος τοΰ νόμου.

Αθήνα:. 20 Νοεμβρίου 1979

Ο: 'Ύκουργοι 

’ Εθνική ς ’ Λ μόνη ς

ϋ.ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ
Κοινωνικών Ύττηρεσ ιών

ΣΠ. ΛΟΞΙΑΛΗΣ

’ Εθνική; Π αιδεία:
& Θεησκευαάτων

I. ΒΑΡΒΙΤΣ1ΩΤΗΣ
Έιεστορικής Ναυτιλία; 

Ε.Μ .ΚΕΦ Α ΑΛΟ ΓΙΑΝΝ Η Σ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Πεοι τού κρόκου εισαγωγής είς τά 'Ανώτατα Εκκαιδευτικά 

'Ιδρύματα, τάς Σχολάς Έκκαιδεύσεως Διδακτικού Πρό
σω κιχ ο ΰ χα· τάς rΑνώτερα; Σχολάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Άρδρον 1.

Έκτασις ισχύος.

1. Αί διατάξεις τοΰ καρόντος νόμου εφαρμόζονται, άκό τοΰ 
ακαδημαϊκού έτους 1980 — 81. διά τήν εισαγωγήν φοιτητών 
•/.αί σκουο αστών εις τά ’Ανώτατα Έκκιδευτιχά ’Ιδρύματα. τάς 
Π αιδαγωγιχάς Άκαδηείας, τάς Σχολάς Νηκιαγωγών, τήν 
Βδνικήν Ακαδημίαν Σωματικής ’Αγωγής (Ε.ΆΣΆ.), τάς 

Σχολάς Οικιακής Οικονομίας, τήν Άνωτέραν Σχολήν Έκ- 
ταιοευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΑΣΕΤΈΜ) τής Σχο
λής ’Εκπαιδευτικών Λειτουργών Έκαγγελματσκής καί Τεχ
νικής Έκκαιδεύσεως (Σ/ΕΛΕΤΒ) τάς Άνωτέρας Τεχνικά; 
και ’Επαγγελματικά; Σχολάς καί τάς Άνωτερας Σχολάς 
τής Εκκλησιαστικής Έκκαιδεύσεως.

2. Κατ’ έξαίρεσιν τής κροηγοιιμένης τα;αγρότου, ή είτα- 
γωγή σκουδαστώ·/ εις τό Ίεροδιδασκαλεϊον Βελάς καί τήν 
sn'j τοΰ Β.Δ. 31/1969 κροίλεκομένην Παιδαγωγικήν Άκα- 
ίηκίαν δσέκετα: άισό τάς κρό τής ισχύος τοΰ καρόντος κειμέ- 
•·ας διατάξεις.

Άρδρον 2.

νάιεενον νά όκερότ. το 25% τοΰ ολικού άριδμοΰ ειτακτεων. α; 
άλλοδακών — άλ/.ογενών. ο ομογενών εκ Κύκρου. γ) όυο- 
γενών και τεκνω-» ομογενών καταφυγοντων εις την Ελλά:α 
λόγω δυσμενών έ-ύνικών κεριστασεων, δ) ομογενών κατοικουν- 
των εις την άλλοάακήν έκί δεκαετίαν κρό τοΰ έτους έκιλογής 
ή τέκνων ομογενών, ο: οκοίοι κατοικούν κόραν τής δεκαετίας 
εις τήν άλλοδακήν ή κατώκηααν εκεί κάσαν τής δεκαετίας 
και μετώκηταν εις τήν Ελλάδα οχ: ενωριτερον τοΰ κροηγου- 
μένου τής έκιλογής ημερολογιακού έτους, ε) ΰκοτρότων. αλ
λογενών και ομογενών. τής Ελληνικής Κυίερνήτεως. καί στ', 
τέκνων ’Ελλήνων ύκηρετούντων ή ύκησετησάντων. κατά τήν 
τελευταία/ κρό τής έκιλογής διετίαν καί έκ: τχέοει δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου. εις ‘Βλληνικάς δημοσίας ύκηρεσίας του 
εξωτερικού ή εις διεδνεις οργανισμούς εις τούς όκοίους μετε- 
χει καί ή Ελλάς, ύκό τήν κρούκόδεσιν ότι έοοίτηταν εις σχο
λεία τοΰ εξωτερικού κατά τήν τελευταίαν κρό τής έκιλογής 
διετίαν. Λιά τών άκοφάσεων αυτών καδορίζοντα: το κοσοστδν 
τών εισακτέων έξ έκάστης τών κατηγοριών τούτων, τά εξετα
στέα μαδήσατα καί ή ύλη αυτών, αί κροϋκοδέσεις καί ή δια
δικασία εισαγωγής, τό άντικείμενον καί ή σύνδεσ:ς τών άκαι- 
τουμένων διά τή/ διαδικασία·/ έκιλ.ογής Έκιτροκών καί 'Ομά
δων. ώς και κάσα άλλη άναγκαία λεκτομέρεια.

4. Αί κατά τή/1 έναρξτν τής ισχύος τοΰ καοόντος κείμενα: 
διατάξεις κερί εισαγωγής τυφλών καί κωφών εις τάς Σχολάς 
τών Άνωτάτων Έκκαιδευτικών Ιδρυμάτων έξακολοοδούν 
ίσχύουσαι καί διά τήν κραγματοκοιουμάνη; κατά τή/ καρόντα 
νόμον έκιλογήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Εισαγωγή εις τά Ανώτατα Έκκαιδευτιχά ’Ιδρύματα.

’•Ap-Spov 3.

Έτιλογή.
1. Ό ολικός άσιδμόη εισακτέων εϊς έκάστην Σχολήν ή 

Τμήμα Σχολής τών Άνωτάτων ’Εκκαιιδευτικών Ιδρυμάτων 
καλύκτεται δι’ έκιλογής. κραγματοκοισυμένης ώς ακολούθως:

α) Κατά κοσοστή/ 90% έκ τών κεκτημένων τίτλο·/ άκολύ- 
σεως Λυκείου Γενικής ή Τεχ/ικής καί ’Εκαγγελματικής ή 
Εκκλησιαστικής Έκκαιδεύσεως. σί όκοίοι έχουν εξεταστή, 
κατά τάς Π ανελληνίους ’Εξετάσεις τής κροτελευταίας καί 
τής τελευταίας τάξεως τού Λυκείου, εις τά κατ’ έκιλογήν 
ή κρόσ·5ετα μαδήματα τής οικείας όμάδος, συμφώνως κρός 
τάς κειμένας διατάξεις.

Εισακτέοι.
1. Ό ολικός άσιδμός τών εισακτέων είς έκαστη/ Σχολήν 

η Τμήμα Σχολής κα-υοσίζεται έφ’ άκαξ κατ’ έτος δι’ άκοφά- 
τεως τοΰ Τκουργοΰ Έδνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
και κροκειμένου κερί Ανωτέρω·/ Τεχνικών καί Έκαγγελμα- 
τικών Σχολών αρμοδιότητες άλλων 'Τκουργείων διά κοινής 
ακοφάσεως Ατού κ.αί τοΰ αρμοδίου Τκουργοΰ. Έκί Σχολών 
τών Ανωτάτων Έκκαιδευτικών ’Ιδρυμάτων, α! άκοφάσεις έκ- 
ισδονται μετά γ/ώμη/ τής οικείας Σχολής και τής Συγκλή
του τοΰ Ιδρύματος, έκί Άνωτέρων Σχολών άνηκουσών εις 
Νομικά Πρόσωκα Δημοσίου Δικαίου μετά γνώμην τοΰ Διοσχη- 
τοκού Συμβουλίου έκάττου έξ αύτών καί έκί τών λοικών Ά-
ωτερων Σχολών μετά γ/ώμη/ τοΰ άνωτάτου οργάνου διοική- 

τεως έκάστης Σ/ολής.
2. Α: κατά τήν κροη,-θυμένη/ καράγραφο-/ άκοφάσεις τοΰ 

Τκουργοΰ Έυνικής Π αιδοία; καί Θρησκευμάτων διά τά 
Ποιμαντικά Τμήυατα τών Θεολογοκών Σχολών κροτδιορίζουν 
'■α: τα κοσσστά τών εις αύτά εισακτέων κληρικών καί λαϊκών, 
:ά δε τάς Π αιοαγωτικάς Άκαδηείας καί τή/ ΈΑΣΑ χα-

υοριζουν και τον κατά φύλο·/ άριδμόν εισακτέων.
3. Δι' άκοφάσεων τοΰ 'Τκουργοΰ Έδνικής Π αιδείας και 

άρησκαυμάτων. δημοσιευομένων εις τήν Έφηεερίδα τής Κυ- 
ιερνήσεως. δόνα τα: νά έκιτρέκετσ: ή εισαγωγή είς τάς Σχο- 
•ας τοΰ αρδοου 1 τοΰ καρή/τος. κα-S’ ύκέρδασιν τοΰ κατά τάς

ί και 2 τοΰ καρή/τος ιάρ-ύρτυ όλ'.κοΰ άρι-ύμοΰ εισακτέων, 
κατοκιν ή άνευ έξετάοεωτ/ καί εϊς συνολικόν κοσοστόν μή δυ-

£) Κατά κοσοστή/ 10% έκ τών κεκτημένων ένα έκ τών 
άναφερομενων εις τό κροηγούμΓ/ο·/ έδάφιον τίτλων άκολύσεως, 
έφ’ όσον έχε: καρέλ-ύει τουλάχιστον διετία άκό τής άκοφοιτή- 
σεώς των έκ τοΰ Λυκείου, ώς καί έκ τών κατόχων τίτλου 
άκολύσεως εξαταξίου ή έκταταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου 
Γ ενικής ή Οικονομικής ή Ναυτικής κατευ-ΰύνσεως ή Ελλη
νικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου τής άλλοδακής ή 
Εκκλησιαστικής Σχολής ισοτίμου κρός εξατάξιον Γυμνά
σιο·/ ή τίτλου ξένου σχολείου καρέχοντος δικαίωμα εγγραφής 
είς Άνωτάτας Σχολάς ή τοΰ έκδιδομένου ύκό τοΰ Βύρωκαικοΰ 
Σχολείου τών Εύσωκαϊκών Κοινοτήτων τίτλου EUROPEAN
BACCALAUREATE.

2. Οί άναφερόμενοι είς τήν δευτέραν κερίκτωσιν τής κροη- 
γουμένης καραγράφου ύκοχρεοϋται όκως έξετασίοΰν, κατά 
τάς Πανελληνίους Εξετάσεις τής κροτελευτίας καί τελευ
ταίας τάξεως τοΰ Λυκείου, τάς κραγματοκοιουμένας κατά τό 
έτος, κατά τό όκοίον έκ:·5υμοΰν νά μετάσχουν είς τήν διαδικα
σίαν έκιλογής, εις τά κατ’ έκιλογήν ή κρόσ-δετα'-μαδήματα 
τής οικείας όμάδος. συμφώνως κρός τάς κειμένας διατάξεις 
καί ανεξαρτήτως τοΰ τύκου απολυτηρίου, τό όκοίον διαδέτουν.

3. Ή κατά τάς καρ. 1 καί 2 τοΰ καρόντος άρδρου έκιλογή 
γίνεται δάσε: τής αίτήσεως καί δηλώσεως κροτιμήσεως. ώς 
και τοΰ ίαδμοΰ έκιδόσεως. έκαστου ΰκοψηφίου. Προτιμήσεις 
αναγραφόμενα: έσοαλμένως είς τήν σχετικήν δήλωσή δεν 
λαμδά/ονται ύκ όψιν. ύκολογιζομένων μόνον τών όρδώς άνα- 
γεγραμμενων κροτκεήσεων καί κατά τήν σειράν αναγραφής 
των. Διά τή/ έκιλσγή/ κατά τή/ καρ. 2 τοΰ καρόντος άρδρου


