
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο Σχέδιο Νόμου «για την εισαγωγή σπουδαστών στήν. 

— Τριτοβάθμια Εκπαίδευση'».

Προς τή Βουλή των ‘Ελλήνων

'Η επιλογή σπουδαστών γιά τήν Τριτοβάθμια Εκπαί
δευση στή χώρα μας είναι προς το παρόν αναγκαία, επειδή 
παρά τήν αύξηση κάθε χρόνο τοϋ άριθμοϋ τών εΐσαγομένων 
δεν υπάρχει ή δυνατότητα εισαγωγής σ’ αυτή όλων όσων 
έπιθυμοϋν. Καί δεν υπάρχει ή δυνατότητα αυτή γιατί το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει άκόμα περιορισμένες δυ
νατότητες καί ή εθνική οικονομία μπορεί να άπορ- 
ροφήσει ένα ορισμένο αριθμό πτυχιούχων άπό κάθε ειδικό
τητα. "Ετσι τό πρόβλημα μεταφέρεται στο σύστημα επι
λογής πού εφαρμόζεται καί τό όποιο πρέπει νά στηρίζεται 
σέ σωστή προετοιμασία καί δίκαιη αξιολόγηση.

Ή Κυβέρνηση σύμφωνα μέ τίς προγραμματικές έξαγ- 
γελιες της αποφάσισε να καταργήσει το σύστημα των 
Πανελλήνιων ’Εξετάσεων, τό όποιο στήν εφαρμογή του 
παρουσίασε σοβαρά μειονεκτήματα, όπως ή αύξηση τής 
παραπαιδείας μέσα καί έξω άπό τό σχολείο ή ύποβάθμιση 
τοϋ ρόλου τοϋ σχολείου καί ή άρρυθμία στη λειτουργία του, 
ή άντιπαιδαγωγική προσφορά τών γνώσεων μέ τήν παράλ
ληλη καί ταυτόχρονη διδασκαλία βασικής ( όλη κορμού) 
καί έξειδικευμένης ύλη. ( επιλογής) τοϋ ίδιου μαθήματος,- 

. ή οικονομική αφαίμαξη τής οικογένειας τό άγχος καί ή 
διαρκής αναστάτωση τών νέων καί τών οικογενειών τους 
στήν προσπάθεια νά εξασφαλίσουν μιά θέση στήν Τριτο
βάθμια ’Εκπαίδευση.

Μέ τό νέο σύστημα επιλογής πού είσάγ ται έπιδιώκεται 
ή σωστή προετοιμασία καί ή δίκαιη αξιολόγηση τών υπο
ψηφίων πού μέ άπεριόριστες ευκαιρίες προσπαθειών θά 
μπορούν σέ όποιαδήποτε χρονική στιγμή τής μαθητικής 
φοιτητικής ή επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους νά 

ίπροπαρασκευάσθοϋν καί νά κριθοϋν γιά εισαγωγή στήν 
; Τριτοβάθμια ’Εκπαίδευση είτε άπό τήν προηγούμενη 
-βαθμίδα είτε άπό τήν παραγωγή.

Τό νέο σύστημα αξιολόγησης καί επιλογής υποψηφίων 
’χαρακτηρίζεται άπό τά παρακάτω βασικά στοιχεία :

1. Διδασκαλία στή Γ' τάξη τοϋ Λυκείου δέσμης προ
παρασκευαστικών μαθημάτων πού άναφέρονται σέ όμοειδεΐς 
ή συγγενείς κατευθύνσεις σπουδών μέ στόχο τήν ουσιαστική 
προπαρασκευή τοϋ τελειόφοιτου τοϋ Λυκείου γιά τίς 'Ομάδες 
Σχολών τής άντίστοιχης κατεύθυνσης τής έπιλογής του.

2. 'Υπολογισμός, σέ πρώτη φάση, σέ ποσοστό 25% τής 
επίδοσης τοϋ μαθητή στις τάξεις τοϋ Λυκείου καί σέ πο
σοστό 75% τής βαθμολογίας στά προπαρασκευαστικά 
μαθήματα. Τό ποσοστό τής επίδοσης στο Λύκειο θά 
αυξάνεται παράλληλα μέ τήν ποιοτική άναβάθμιση τών 
σπουδών στο Λύκειο.

"Ετσι θά άνακτήσει τό σχολείο τό ρόλο του ώς κύριου 
παράγοντα άξιολόγησης τών ύποψηφίων γιά τήν τρι
τοβάθμια εκπαίδευση.

3. Δυνατότητα γιά άπεριόριστες δοκιμές βελτίωσης τής 
βαθμο/.ογίας τών προπαρασκευαστικών μαθημάτων γιά 
την κρίση καί άξιολ.όγηση τών ύποψηφίινν.

4. Προσανατολισμός τοΰ κάθε υποψηφίου, σέ σπουδές 
άντίστοιχες στις ιδιαίτερες κλ.ίσεις επιθυμίες, δυνατότητες καί 
δεξιότητές του.

Ό προσανατολισμός επιτυγχάνεται μέ τήν εισαγωγή 
τοΰ θεσμού τοϋ σχολικού έπαγγελ,ματικοϋ προσανατολισμού 
καί στις δύο βαθμίδες τής Μέσης ’Εκπαίδευσης καί μέ 
τή δυνατότητα πού έχει ό μαθητής γιά τήν αυτόβουλη έντα
ξή του σέ μιά άπό τίς δέσμες τών προπαρασκευαστικών 
μαθημάτων.

5. ’Επιλογή δύο άπό δέκα έξι συνολ.ικά κατευθύνσεις — 
όμάδες σχολών πού άντιστοιχοϋν στή συγκεκριμένη δέσμη 
μαθημάτων την οποία έχει έπιλέξει ό υποψήφιος. -

6. Δυνατότητα άλλαγής τής κατεύθυνσης σπουδών πού 
έχει έπιλέξει άρχικά ό ύποψήφιος καί συμμετοχή σέ νέα 
άξιολόγηση καί επιλογή ύστερα άπό μελέτη τών προπα
ρασκευαστικών μαθημάτων τής νέας κατεύθυνσης.

7. "Αμεση προοπτική γιά τήν εισαγωγή μαθημάτων 
γενικής ωφελιμότητας τά όποια μαζί μέ τά μαθήματα γε
νική; παιδείας θά δίνουν στούς μαθητές πού δέν έπιθυμοϋν 
νά σπουδάσουν τίς άπαραίτητες γιά τή ζωή πρακτικές 
γνώσεις.

8. Άποσύνδεση τών άπολυτηρίων έξετάσεων άπό τή 
διαδικασία έπιλ,ογής μετά τήν εισαγωγή τών μαθημάτων 
γενικής ωφελιμότητας.

9. Σταδιακή λειτουργία τοϋ ένιαίου πολυκλαδικοϋ λυ
κείου.

Ό σχολικός ’Επαγγελματικός Προσανατολισμός πού 
μέχρι τό σχολ.ικό έτος 1981- 82 διδασκόταν μόνο στήν 
Γ' τάξη Γυμνασίου άπό τό σχολικό έτος 1982- 83 διδά
σκεται καί στήν Λ''τάξή Γυμνασίου άλλά καί στη Β' τάξη 
Λυκείου γιά τήν ύποβοήθηση τών μαθητών στήν σωστή 
έπιλογή τής κατεύθυνσης σπουδών τους καί στή πληρέ
στερη προετοιμασία γιά τις έξετάσεις γεγονός πού πού θά 
βοηθήσει τούς νέους νά πάρουν τίς ορθότερες γιά τούς 
ίδιους καί τό κοινωνικό σύνολο άποφάσεις. Άρχίζειζ ή 
λειτουργία Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων 
στις έδρες τών Νομών καί Νομαρχιακών Διαμερισμάτων 
καί σέ άλλες πόλεις καί κωμοπόλεις όπου οί άπόφοιτοι 
Λυκείου προηγουμένων σχολικών έτών άπό έκείνου τής 
έπιλογής θά παρακολουθούν δωρεάν τά προπαρασκευαστικά 
μαθήματα γιά νά λάβουν μέρος στις γενικές έξετάσεις.

"Ηδη γιά τον πρώτο χρόνο έφαρμογής τοϋ νέου θεσμού 
έχουν έγγραφε! μέχρι τώρα 27.000 περίπου.

Παρέχεται πρόσθετη βοήθεια γιά ορισμένα μαθήματα μέ 
προαιρετική δωρεάν πρόσθετη' διδασκαλία γιά μαθητές τών 
Α' καί Β' τάξεων τοϋ Λυκείου πού κρίνε ται ότι έχουν άνάγκη 
άπό αύτή, μέ σχετική άπόφαση τοϋ συλλόγου τών Κα
θηγητών κάθε Λυκείου.

Μέ τό άρθρο 1 τοϋ σχεδίου νόμου προσδιορίζεται ή 
έκταση έφαρμογής τών διατάξεων αυτού στις ’Ανώτατες καί 
’Ανώτερες Σχολές καθορίζεται ή διαδικασία γιά τόν ορισμό 
τοϋ άριθμοϋ τών θέσεων εΐσαγομένων σέ κάθε Σχολή ή 
Τμήμα Σχολής, καθώς καί γιά τον ορισμό τών εΐσαγομένων 
ύποψηφίων ειδικών κατηγοριών καί προβλέπεται ό χωρισμός 
τών Σχολ,ών σέ όμάδες άνάλογα μέ τίς κατευθύνσεις σπου
δών. ..· έ

Σημαντικής σπουδαιότητας γιά τούς ύποψηφίους είναι ή 
υπαγωγή στό νέο σύστημα έπιλογής καί όλων τών Στρα
τιωτικών Σχολών, οί όποϊεςμέχρι τώρα διενεργούσαν χωρι
στές έξετάσεις. ' .

Μέ τό άρθρο 2, καθορίζεται ή διαδικασία έπιλογής γιά 
τίς Σχολές καί τά Τμήματα τών ’Ανώτατων ’Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων τήν ’Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών καί τίς 
’Ανώτερες Σχολές άντίστοίχα καί ορίζεται ότι καί οί 
προαγωγικές έξετάσεις στά ιδιωτικά λύκεια θά γίνονται άπό 
επιτροπές όπως xai οί απολυτήριες εφόσον γιά ,τψ άςίολο- 
γητη τών αποφοίτων -3ά λαμόάνετα: ύπόψη καί ή επίδοση 
στό σχολείο.

Μέ τό άρθρο 3, προσδιορίζονται οί ειδικές κατηγορίες 
ύποψηφίων σπουδαστών καθορίζονται οί προϋποθέσεις γιά 
τή συμμετοχή τους στό σύστημα έπιλογής καί ρυθμίζονται 
τά θέματα έπιλογής άθλητών γιά τήν Ε.Α.Σ.Α.

Στό άρθρο 4 περιλαμβάνονται οί άναγκαΐες ρυθμίσεις 
γιά τήν ύπαγωγή στό σύστημα έπιλ,ογής καί τών Στρα
τιωτικών Σχολών καί άντιμετωπίζονται τά ιδιαίτερα θέ
ματα πού ύπάρχουν λόγω τής φύσης καί τοϋ προορισμού τών 
Σχολ.ών αυτών.

Μέ τό άρθρο 5 προβλέπεται ή καταβολή άποζημιώσεων 
γιά τήν όργάνωση καί διεξαγωγή τών γενικών έξετάσεων 
καί τήν έκδοση τών άποτελεσμάτων.



Τέλος τα άρθρα 6 καί 7 περιλαμβάνουν τις κχτχργού- 
μενες διατάξεις' καί ορίζουν τήν έναρξη της εφαρμογής τοϋ 
νόμου άντίστοιχα.

’Αθήνα, 21 ’Ιανουάριου 19S3 
.. ■* Οί 'Τπουργοί

Προεδρίας τής Κυβέρνησης Εθνικής "Αμυνας
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Α. Γ. 1ΊΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
ΑΠ. ΚΑΚΑΛΜΑΝΗΣ

Οικονομικών 'Υγείας καί Πρόνοιας
ΔΗΜ. ΚΟΥΛΟ ΥΡΙΑΝΌΣ ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΟ ΥΝΙΕΝΈΕ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Me το μμδρο 6 τοΰ Σχεϊίου Νόμου «Εισαγωγή Σπουδαστών 
στην τριτοόάνμια έα.τ^χίδευση».

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1035 
(ΦΕΚ 60/Α'/15.3.80).

Περί τοϋ τρόπου εισαγωγής εις τα ’Ανώτατα Έκπαιδευ- 
τικά 'Ιδρύματα τάς Σχολάς Έκπαιδεύσεως Διδακτικού 
Προσωπικού καί τάς Άνωτέρας. Σχολάς καί άλλ.ων τινών 
διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ψηφισάμενοι όμοφώνως ριετά τής Βουλής, άπεφασίσα- 
μεν :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΆρΘρον 1.

Έκτασις Ισχύος
1. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου έφαρμόζονται άπό 

τοϋ άκαδημαΐκοΰ έτους 1980- 81 διά την είσαγωγήν φοι
τητών καί σπουδαστών εις τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 
'Ιδρύματα τάς Παιδαγωγικάς ’Ακαδημίας Σωματικής ’Αγω
γής ( Ε.Α.Σ.Α.) τάς Σχολάς Οικιακής Οικονομίας την 
Άνωτέραν Σχολήν ’Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχα
νικών ( ΑΣΕΤΕΜ) τής Σχολής ’Εκπαιδευτικών Λει
τουργών ’Επαγγελματικής καί Τεχνικής Έκπαιδεύσεως 
(ΣΕΛΕΤΕ) καί τάς Άνωτέρας Τεχνικάς καί Έπαγγελματι- 
κάς Σχολάς.

2. Κατ’ έξαίρεσιν τής προηγουμένης παραγράφου ή 
είσαγωγή σπουδαστών εις την ΰπδ τοϋ Β.Δ. 31/1969 προ- 
βλεπομένην Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν διέπεται άπό τάς 
πρό τής ισχύος τοϋ παρόντος κειμένας διατάξεις.

ΆρΘρον 2.
Εισακτέοι.

1. 'Ο ολικός άριΟμός τών είσακτέων εις έκάστην Σχολήν 
ή Τμήμα Σχολής καθορίζεται έφ’ άπαξ κατ’ έτος δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ Ύπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμά
των καί προκειμένου περί Άνωτέρων Τεχνικών καί ’Επαγ
γελματικών Σχολών άρμοδιότητος άλλων 'Υπουργείων διά 
κοινής άποφάσεως αύτοϋ καί τοϋ αρμοδίου Ύπουργοϋ. 
"Επί Σχολών τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων αί 
αποφάσεις έκδίδονται μετά γνώμην τής οικείας Σχολής καί 
τής Συγκλήτου τοϋ 'Ιδρύματος έπί Άνωτέρων Σχολών 
άνηκουσών εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου μετά 
Γνώμην τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου έκάστου έξ αυτών 
οαί έπί τών λοιπών Άνωτέρων Σχολών μετά γνώμην τοϋ 
ανώτατου οργάνου διοικήσεως έκάστης Σχολής.

2. Αί κατά τήν προηγουμένην παράγραφον αποφάσεις 
:οϋ Ύπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων δύ- 
αται νά προσδιορίζουν ποσοστά εισακτέων κληρικών καί 
.πικών καί άρρένων καί θηλέων διά τάς Θεολογικάς Σχολάς 
ιαι τα Ποιμαντικά Τμήματα αύτών ώς καί άρρένων καί

θηλέων :διά τάς Παιδαγωγικάς Ακαδημίας' τήν ΕΑΣΑ 
καί τάς Άνωτέρας Σχολάς Τουριστικών ’Επαγγελμά
των. Αί κείμεναι διατάξεις περί τοϋ φίλου τών εισακτέων 
εις τάς λοιπάς Άνωτάτας καί Άνωτέρας Σχολάς έξακολου- 
Θοϋν ΐσχύουσαι.

3. Διά Π. Δ/των έκδιδομένων προτάσει τοϋ Ύπουργοϋ 
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων έπιτρέπεται ή 
εισαγωγή εις τάς Σχολάς τοΰ άρθρου 1 τοϋ παρόντος καθ’ 
ύπέρβασιν τοΰ κατά τάς παρ. 1 καί 2 τοΰ παρόντος άρθρου 
ολικοΰ άριθμοΰ είσακτέων κατόπιν ή άνευ έξετάσεων, καί 
εις συνολικόν ποσοστόν μή δυνάμενον νά ΰπερβή τό 25% 
τοϋ όλικοϋ άριθμοϋ εισακτέων εις έκάστην Σχολήν ή Τμήμα 
Σχολής :

α) άλλοδαπών- αλλογενών β) ομογενών έκ Κύπρου γ) 
όμογενών καί τέκνων ομογενών καταφυγόντων εις τήν 
Ελλάδα λόγω δυσμενών έθνικών περιστάσεων, δ) ομογενών 
κατοικούντων είς τήν αλλοδαπήν έπί εξαετίαν προ τοϋ έτους 
έπιλογής ή τέκνων όμογενών αί όποϊαι κατοικούν πέραν τής 
εξαετίας καί μετώκησαν είς τήν 'Ελλάδα δχι ένωρίτερον 
τοΰ προηγουμένου τής έπιλογής ημερολογιακού έτους υπό 
την προϋπόθεσιν, καθ’ άπάσας τάς περιπτώσεις ταύτας 
δτι οί υποψήφιοι έχουν περατώσει είς σχολεία τοϋ έξωτε- 
ρικοΰ τρεις τουλ.άχιστον τάξεις άντιστοιχούσας προς τάξεις 
'Ελληνικών Σχολείων Μέσης Έκπαιδεύσεως ε) υποτρό
φων άλλο γενών καί όμογενών τής 'Ελληνικής Κυβερνή- 
σεως, καί στ) τέκνων Ελλήνων ύπηρετούντων ή ύπηρετη- 
σάντων κατά τά τελευταία πρό τής έπιλογής τρία διδακτικά 
έτη καί έπί σχέσει δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου είς Έλ.λη- 
νικάς δημοσίας υπηρεσίας τού έξωτερικοΰ ή είς διεθνείς 
όργανισμούς είς τούς όποιους μετέχει καί ή 'Ελλάς ύπό 
τήν προϋπόθεσιν δτι έφοίτησαν είς σχολεία τοΰ έξωτερικοΰ 
κατά τά τελευταία πρό τής έπιλογής τρία διδακτικά έτη. 
Διά τών Διαταγμάτων αυτών καθορίζονται τό ποσοστόν 
τών είσακτέων έξ έκάστης τών κατηγοριών τούτων, τά 
έξεταστέα μαθήματα καί ή όλη αύτών, αί προϋποθέσεις 
καί ή σύνθεσις τών άπαιτουμένων διά τήν διαδικασίαν έπι
λογής ’Επιτροπών καί 'Ομάδων, ώς καί πάσα άλλη άναγκαία 
λεπτομέρεια.

4. Αί κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοΰ παρόντος κεί
μεναι διατάξεις περί εισαγωγής τυφλών καί κωφών είς 
τάς Σχολ.άς τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων 
έξακολ.ουθοϋν ΐσχύουσαι καί διά τήν πραγματοποιουμένην 
κατά τον παρόντα ιόμον έπιλογήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β.
Είσαγωγή είς τά Ανώτατα Έκπαιδευικά 'Ιδρύματα.

ΆρΟρον 3.
’Επιλογή.

1. 'Ο όλ.ικός αριθμός εισακτέων είς έκάστην Σχολήν ή 
Τμήμα Σχολής τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυ
μάτων καλύπτεται δι’ έπιλογής πραγματοποιουμένης ώς 
ακολούθως :

α) Κατά ποσοστόν 90% έκ τών κεκτημένων τίτλον άπο- 
λύσεως Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής καί Έπαγγελ.ματι- 
κής ή ’Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως οί όποιοι έχουν 
έξετασθή κατά τάς Πανελληνίους έξετάσεις τής προτελευταίας 
καί τής τελ.ευταίας τάξεως τοϋ Λυκείου είς τά κατ’ έπιλογήν 
ή πρόσθετα μαθήματα τής οικείας όμάδος συμφώνως προς 
τάς κειμένας διατάξεις.

β) Κατά ποσοστόν 10% έκ τών άναφερομένων είς τήν 
προηγουμένην περίπτωσιν υποψηφίων άπό τοϋ μεθεπομένου 
έτους τής άποφοιτήσεώς των έκ τοϋ Λυκείου ώς καί έκ 
τών κατόχων τίτλου άπολύσεως έξαταξίου ή έπταταξίου 
Γυμνασίου ή Λυκείου Γενικής ή Οικονομικής ή Ναυτικής 
κατευθύνσεως ή Ελληνικού έξαταξίου Γυμνασίου τής 
άλλ.οδαπής ή Εκκλησιαστικής Σχολής ισοτίμου προς εξα
τάξιον Γυμνάσιον.
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γ) Οί κάτοχον τίτλου άπολύσεως Ελληνικού Λυκείου 
τής άλλοδαττης ή ξένου σχολείου παρέχοντος δικαίωμα 
έγγραφης εις ’Ανώτατος Σχολάς έκ τοϋ έκδιδομένου ύπδ 
τοϋ Ευρωπαϊκού Σχολείου των Εΰοωπαικών Κοινοτήτων 
τίτλου EUROPEAN BACCALAUREATE δύνανται νά 
μετάσχουν τής επιλογής είτε διά το 90% εΐτε διά τδ 10% 
τοϋ όλικοΰ άρ'.θμοϋ εισακτέων. Οί έκ τούτων μετέχοντες είς 
την έπιλ.ογήν διά τδ 90% ΰποχρεοϋνται όπως έξετασθοϋν 
κατά τάς Πανελληνίους εξετάσεις τής προτελευταίας καί 
τελευταίας τάξεως τοϋ Λυκείου, τάς πραγματοποιουμένας κα
τά τδ έτος κατά τδ όποιον επιθυμούν νά μετάσχουν εις την 
διαδικασίαν επιλογής, είς τδ κατ’ επιλογήν ή πρόσθετα 
μαθήματα της οικείας όμάδος, συμφώνως πρδς τάς κει- 
μένας διατάξεις καί ανεξαρτήτως τοϋ τύπου άπολυτηρίου 
τδ όποιο διαθέτουν.

2. Οί μετέχοντες είς την επιλογήν διά τδ 10% τοϋ άλι
κου αριθμού εισακτέων ΰποχρεοϋνται όπως υποβληθούν 
εις εξετάσεις. Διά Π. Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει 
τοϋ 'Υπουργού Εθνικής Παιδείχς και Θρησκευμάτων κα
θορίζονται τά μαθήματα τά όποια εξετάζονται κατά τάς 
εξετάσεις αύτάς, ή έξεταοτέα ΰλη ό τρόπος καί ή διαδικασία 
διεξαγωγής των εξετάσεων καί τής έπιλογής βάσει των 
βαθμών τίτλων προαγωγής ή άπολύσεως είς τά σχολεΐχ 
Μέσης Έκπχιδεύσεως δυναμένων νά πολλχπλασιάζωνται 
επί είδικδν συντελεστήν δι’ έκάστην Σχολήν ή Τμήμα 
Σχολής τδ είδος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών καί 
ό τρόπος καί χρόνος υποβολής των, ό τρόπος συμπληρώσεως 
ύπδ των υποψηφίων τής αίτήσεως καί δηλώσεως προτιμή- 
σεως ώς καί διορθώσεως αυτών, εις περίπτωσιν λαθών, ό- 
αριθμός καί τδ είδος τών Σχολών ή Τμημάτων Σχολ.ών, τάς 
όποιας ϊύνα.ται νά περιλάίη υποψήφιος είς τήν οήλωετν προ- 
τιμήσεώς του, ή έγγραφή τών εΐταγφένων., το άντικείμενον 
χαί ή ούνΑείις τών πάτης «ρύσεως επιτροπών χαί ομάδων 
διά τήν όργάνωειν χαί διεξαγωγήν τών εξετάσεων και της 
επιλογής ώς χαί πιάτα «άλαλη λεπτομέρεια άναγοιαία διά τήν 
όλοχλήρωτιν τής κατά τήν παρούσαν παράγραφον επιλογής.

3. Ή κατά τήν περίπτωσιν α τής παρ. 1 τού παρόντος 
άρθρου επιλογή γίνεται βάσει τής αίτήσεως καί δηλώσεως 
προτιμήσεως ώς καί τοϋ βαθμού έπιδόσεως έκάστου υποψή
φιου. Άπδ τής συμμετοχής είς τήν κατά τήν πασ. 2 τού 
παρόντος αρ-ύρου διαδικασίαν επιλογής καί εφεξής άπο- 
κλκίεται ή υποβολή αίτήσεως πρδς επιλογήν κατά τήν περί- 
πτωσιν α' τής παρ. 1 τού παρόντος ip-Spov.

4. Ό βαθμός έπιδόσεως διά τήν επιλογήν κατά τήν 
περίπτωσιν α' τής παρ. 1 τού παρόντος άρθρου ίσοΰται πρδς 
τδ άθροισμα τών γινομένων έκάστου τών ακολούθων βαθμών 
έπί είδικδν συντελεστήν δι’ έκάστην Σχολήν ή Τμήμα Σχο
λής :

α) Τού γενικού βαθμού τοϋ ενδεικτικού τής προτελευ
ταίας τάξεως τοϋ οικείου σχολείου Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως.

β) Τοϋ γενικού βαθμού τού τίτλου άπολύσεως τοϋ οι
κείου σχολείου Μέσςς Έκπαιδεύσεως.
-. γ) Τών βαθμών τούς οποίους ελ-αβεν δ υποψήφιος εις 
τιάς διεξαχθείσας και έκάστοτε διεξαγομένας Πανελληνίους 
’Εξετάσεις τής προτελευταίας καί τής τελευταίας τάξεως 
είς τήν Έκθεσιν καί τά κατ’ επιλογήν ή πρόσθετα μαθή
ματα τής οικείας Όμάδος, ώς καί είςτά κατά περίπτωσιν 
άπαιτούμενα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίας. Διά τήν εισα
γωγήν είς Σχολήν ή Τμήμα Σχολής διά τήν όποιαν άπαι- 
τοϋνται καί ειδικά μαθήματα ό υποψήφιος πρέπει νά συγ-κεν- 
τρώνη είς έκαστον τούτων τήν βαθμολογικήν βάσιν, όριζο- 
μένην είς τδ ήμισυ τού άνωτάτου βαθμού τής οικείας βαθμο
λογικής κλ.ίμακος.

5. Είδικώς κατά τδν ισολογισμόν τού βαθμού έπιδό
σεως διά τήν επιλογήν -κατά τήν περίπτωσιν α' τής παρ. 
1 τού παρόντος άρθρου :

α) Οί γενικοί βαθμοί τού ενδεικτικού τής προτελευταίας 
τάξεως καί τοϋ τίτλ.ου άπολύσεως μετά τδν πολλαπλασια
σμόν των έπί τδν αντίστοιχον συντελεστήν στρογγυλοποιοΰν- 
ται είς τήν πλησιεστέραν άκεραίαν μονάδα.

β) Έπί αποφοίτων ’Ιδιωτικών Σχολείων έξαιρέσει τών 
ισοτίμων ή ισοτίμου τίτλου, ό γενικός βαθμός τοϋ ενδεικτικού 
τής προτελευταίας τάξεως, λαμβάνετοι ύπ’ ίψιν καθ’ ήν 
έκτασιν δέν υπερβαίνει τδν γενικόν βαθμόν τοϋ τίτλου άπο
λύσεως κατά περισσοτέρας τών δύο μονάδων

6. Οΐ ίσοβαθμοϋντες μετά τού τελευταίου είσαγομένυυ 
εις έκάστην Σχολήν ή Τμήμα Σχολής είσάγονται ώς υπεράρι
θμοι.

7. Έπί ισοβαθμίας τοϋ βαθοιοϋ έπιδόσεως υποψηφίων 
λαμβάνετοι ύπ’ οψιν πρδς καθιρισμδν τής σειράς έει- 
τυχίας καί μόνον, ό ακριβής γενικός βαθμός τού τίτλου 
άπολύσεως.

“Αρθρον 4.
Διαδικασία έπιλ.ογής.

1. Διά Π. Διαταγμάτων. έκδιδομένων προτάσει τού 
'Υπουργού Έλύντχής Παιδείας καί Θρήσκευμάτων, κα
θορίζονται τά κατ’ επιλογήν ή πρόσθετα ή είίικά μα
θήματα είς τά όποια απαιτείται συμμετοχή είς τάς ΓΙανελ,- 
ληνίους Εξετάσεις προς κρίσιν κατά τήν διαδικασίαν επι
λογής δι’ εισαγωγήν είς έκάστην Σχολήν ή Τμήμα Σχολής 
τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, ό τρόπος 
καί ή διαδικασία διεξαγωγής τών .Πανελληνίων Έξετά-. 
σεων διά τά ειδικά μαθήματα, οί συντελεσταί έπί τούς όποιους 
πολλαπλασιάζεται έκαστος τών έν παρ. 4 καί 5 τού άρθρου 
3 τού παρόντος βαθμών διά τδν ύπολ,ογισμδν τού βαθμού 
έπιδόσεως, ό τρόπος ύπολογισμοϋ τοϋ βαθμού έπιδόσεως 
οσάκις ελλείπουν βαθμός ή βαθμοί έκ τών προβλεπομένων 
είς τάς παρ. 4 καί 5 περιπτ. β τού άρθρου 3 τού παρόντος 
τδ είδος τών ύπόβαλλομένων δικαιολ.ογητικών καί ό τόπος 
καί χρόνος «υποβολής αυτών, ό τρόπος συμπληρώσεως ύπδ 
τών ύποψηφίων τής αίτήσεως καί δηλώσεως προτιμήσεως, 
ώς καί διορθώσεως αύτών είς περίπτωσιν λ,αθών, ό άριθμδς 
καί τδ είδος τών Σχολ.ών ή Τμημάτων Σχολ.ών τών Άνω- 
τάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, τάς όποιας δύναται 
νά περιλάβη ό ύποψήφιος είς τήν δήλωσιν προτιμήσεως του, 
ή έγγραφή τών είσαγομένων τδ άντικείμενον καί ή σύν- 
θεσις τών πάσης φύσεως επιτροπών καί ομάδων, αί όποια ι 
άπαιτοϋνται διά τήν όργάνωσιν καί διεξαγωγήν τών Πα
νελληνίων Εξετάσεων καί τής έπιλ.ογής ώς καί πάσα 
«άλλη αναγκαία λεπτομέρεια διά τήν όλοκλήρωσιν τής δια
δικασίας επιλογής.

2. Διά Π. Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τοϋ 
'Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μετά 
γ-νώμην τής Συγκλήτου τής Άνωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών, καθορίζονται ό τρόπος εισαγωγής σπουδαστών είς 
αυτήν, κατόπιν ειδικών δοκιμασιών ή καί εξετάσεων, τδ 
άντικείμενον ή συγκρότησις καί σύνθεσις τών πάσης φύ
σεως ’Επιτροπών καί 'Ομάδων, αί όποΐαι άπαιτοϋνται διά 
τήν όργάνωσιν καί διεξαγ-ωγήν τής επιλογής ώς καί πάσα 
έτέρα λεπτομέρεια άπαραίτητος διά τήν επιλογήν τών σπου
δαστών πρδς φοίτησιν είς τήν Σχολήν ταύτην.

3. Διά τήν εισαγωγήν σπουδαστών είς τήν Στρατιωτικήν 
Σχολήν Εύελπίδων, τήν Σχολήν Ναυτικών Δοκίμων, τήν 
Σχολήν ’Ικάρων καί τήν Στρατιωτικήν Σχολήν ’Αξιωμα
τικών Σωμάτων Ισχύουν τά άκόλουθα :

α) Διά κοινών άποφάσεων τών Υπουργών Εθνικής 
Άμύνης καί Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων δη- 
δημοσιευομένων είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, δύ- 
ναται νά καθορίζονται τά τής έφαρμογής τών άρθρων 3 
καί 4 τού παρόντος νόμου έν ολω ή έν μέρει ώς και πάσα 
άναγκαία λεπτομέρεια διά τήν εισαγωγήν σπουδαστών είς 
τάς Σχολ,άς αύτάς, έξαιρέσει τών είς τά έπόμενα έδάφια τής 
παρούσης παραγράφου ρυθμιζομένων θεμάτων. Έν πε- 
ριπτώσει καταργήσεως τών άποφάσεων αύτών εφαρμό
ζεται ή έκάστοτε ίσχύουσα νομοθεσία περί τού τρόπου ει
σαγωγής σπουδαστών είς τάς Σχολάς ταύτας.

β) Τά τών ειδικών δοκιμασιών είς τάς οποίας ύποβάλ- 
λονται οί ύποψήφιοι τών έν λόγω Σχολ.ών, καθορίζονται 
ύπδ τών ’Οργανισμών τών αντιστοίχων Σχολών.
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γ) Ό αριθμός το}ν εισακτέων είς έκάστην Σχολήν κα
θορίζεται δε’ άποφάσεων τοΰ 'Υπόυργοΰ ’Εθνικής Άμύ- 
νης βάσει των έκάστοτε άναγκών των ’Ενόπλων Δυνά
μεων. 'Ωσαύτως κατ’ έξαίρεσιν τής ρυθμίσεως τής παρ. 6 
τοΰ άρθρου 3 τοΰ παρόντος νόμου διά την επιλογήν μεταξύ 
ΐσοβαθμούντων προς συμπλήρωσιν τοΰ όρισθέντος αρι
θμού εισακτέων, εφαρμόζεται τύ κριτήριον τής παρ. 7 
τοΰ αύτοϋ άρθρου. Έν περιπτώσει ισοβαθμίας καί τοΰ απο
λυτηρίου ή επιλογή γίνεται βάσει των διατάξεων τοΰ Όρ- 
γανισμοΰ έκάστης Σχολής.

4. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον επιλογή 
γίνεται βάσει τής αΐτήσεως καί δηλώσεως προτιμήσεως ώς 
καί τοΰ βαθμοΰ έπιδόσεως έκάστου υποψηφίου.

5. Ό βαθμός έπιδόσεως ΐσοΰται προς τό άθροισμα των 
γινομένων έκάστου των ακολούθων βαθμών επί ειδικόν 
συντελεστήν δι’ έκάστην Σχολήν ή 'Ομάδα Σχολών :

α) Τοΰ Γενικοΰ βαθμοΰ τοΰ ενδεικτικού τής προτελευ
ταίας τάξεως τοΰ Λυκείου ή τίνος τών λοιπών έν παρ. 3 
τοΰ παρόντος άρθρου Σχολείων :

δ) Αί διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 582/1970 «περί εισαγωγής 
είς Στρατιωτικάς Σχολάς μαθητών καθ’ ΰπέρβασιν» έξα- 
κολουθοΰν ίσχύουσαι καί μετά τήν εκδοσιν τών κατά τά 
προηγούμενα έδάφια τής παρούσης παραγράφου άποφά- 
σεων, μή έφαρμοζομένης έν προκειμένω τής παρ. 3 τοΰ 
άρθρου 2 τοΰ παρόντος νόμου. Διά τήν έπιλογήν μεταξύ 
ΐσοβαθμούντων προς συμπλήρωσιν τοΰ όρισθέντος άριθμοΰ 
εφαρμόζονται καί εις τήν περίπτωσιν ταύτην τά είς τό 
προηγούμενον έδάφιον τής παρούσης παραγράφου οριζό
μενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ'
ύίσαγωγή είς τάς Σχολάς Έκπαιδεύσεως Διδακτικού Προ* 
τωπικοΰ καί τάς ’Ανωτέρας. Σχολάς. _______ι Λ -----

Άρθρον 5.
Επιλογή.

1. Διά τήν εισαγωγήν εις τάς Παιδαγωγικάς ’Ακαδημίας, 
άς Σχολάς Νηπιαγωγών, τήν Ε.Α.Σ.Α., τάς Σχολάς Οί- 
ιακής Οικονομίας, τήν ΑΣΕΤΕΜ τής ΣΕΛΕΤΕ καί τάς 
Ανωτέρας Τεχνικάς καί Έπαγγελματικάς Σχολάς 6 κατά 
ήν παρ. 1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος ολικός αριθμός είσα- 
τέων είς έκάστην Σχολήν ή Τμήμα Σχολής καλύπτεται 
ι’ έπιλογής πραγματοποιουμένης κατά τάς διατάξεις τοΰ 
:αρόντος' άρθρου.

2. Αί κατά τήν παρ. 1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος νό- 
ου έκδιδόμεναι άποφάσεις δύναται νά ορίζουν ότι ό ολικός 
τιθμός εισακτέων είς τήν ΑΣΕΤΕΜ τής ΣΕΛΕΤΕ καί 
ς έκάστην Άνωτέραν Τεχνικήν ή ’Επαγγελματικήν Σχο- 
ν καλύπτεται κατά εν ποσοστόν ύπό άποφοίτων Λυ- 
ίων Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως.
3. Ή κατά τήν παρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου έπιλογή πρα- 
ατοποιεΐται ώς άκόλούθως :
α) Διά τάς Παιδαγωγικάς ’Ακαδημίας, τάς Σχολάς 
-πιαγωγών, τήν ΕΑΣΑ καί τάς Σχολάς Οικιακής Οί
νομίας τό σύνολον τοΰ ολικού άριθμοΰ εισακτέων κα- 
ττεται ύπό τών κεκτημένον τίτλον άπολύσεως Λυκείου 
νικής ή Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής ή ’Εκκλησιαστικής 
κπαιδεύσεως ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου τής 
•.οδαπής ή ’Εκκλησιαστικής Σχολής ισοτίμου προς 
-τάξιον Γυμνάσιον ή τίτλον ξένου σχολείου παρέχοντα 
αίωμα έγγραφής είς ισοτίμους Σχολάς ή τον έκδιδόμενον 
j τοΰ Εύρωπαϊκοΰ Σχολείου τών Εύοωπαΐκών Κοι- 
ήτων τίτλον EUROPEAN BACCALAUREATE.
ί) Διά τήν ΑΣΕΤΕΜ τής ΣΕΛΕΤΕ καί τάς ’Ανωτέρας 
'νικάς καί Έπαγγελματικάς Σχολάς τό σύνολον τοΰ 
μένοντας άριθμοΰ εισακτέων μετά τήν άφαίρεσιν τών 
ά τήν παρ. 2 τοΰ παρόντος άρθρου διατιθεμένων θέ- 
ν διά τούς αποφοίτους Λυκείων Τεχνικής καί Έπαγ- 
υατικής Έκπαιδεύσεως καλύπτεται ύπό τών κεκτημένων 
ον άπολύσεως Λυκείου Γενικής Έκπαιδεύσεως ή 
ταξίου ή έπταταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου Έκκλη- 
ττικής Έκπαιδεύσεως ή Ελληνικού εξαταξίου Γυμνα- 

ή Λυκείου τής ’Αλλοδαπής ή Εκκλησιαστικής Σχολής 
-μου προς έξατάξιον Γυμνάσιον ή τίτλον ξένου σχο- 
-> παρέχοντα δικαίωμα έγγραφής είς ισοτίμους Σχολάς ή 
εκδιδόμενον ύπό τοΰ Ευρωπαϊκού Σχολείου τών Εύ- 
αικών Κοινοτήτων τίτλον EUROPEAN BACCA- 
'REATE.

β) Τοΰ Γενικού βαθμοΰ τοΰ τίτλου άπολύσεως τοΰ 
Λυκείου ή τίνος τών λοιπών έν παρ. 3 τοΰ παρόντος άρθρου 
Σχολείων.

γ) Τών βαθμών τούς οποίους άναγράφουν οί τίτλοι σπου
δών τής προτελευταίας καί τής τελευταίας τάςεως είς 
ώρισμένα έκ τών διδαχθέντων μαθημάτων, ώς καί τών 
βαθμών τών κατά περίπτωσιν άπαιτουμένων ειδικών μα
θημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών.

6. At δίατάξέ.ς τών παραγράφων 5, 6 καί 7 τοΰ άρθρου 
3 τοΰ παρόντος νόμου εφαρμόζονται καί έπί έπιλογής διά 
τάς Σχολάς τής παρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου.

7. Έπί επιλογής άποφοίτων ’Ιδιωτικών έξαταξίων ή’ 
_ έπταταξίων Γυμνασίων ή Λυκείων έξαιρέσει τών ισοτίμων ή

ισοτίμου Τίτλου διά τάς Σχολάς τής παρ. 1 τοΰ παρόντος 
άρθρου άντί τών είς τήν περίπτωσιν γ τής παρ. 5 τοΰ πα
ρόντος άρθρου άναφερομένων βαθμών λαμβάνονται υπ’ 
δψιν είς διπλοΰν οί άναγραφόμενοι είς τον τίτλον άπολύ
σεως βαθμοί τών ώρϊσμένων μαθημάτων.

8. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων πρό- 
τάσει τών Υπουργών Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
καί Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται νά j έπεκτείνωνται 
αί διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου καί έπί τών Άνωτέρων 
Σχολών τοΰ Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Διά τών 
αύτών Π; Διαταγμάτων δύναται νά καθορίζωνται καί 
είδικαί διαδικασίαι καί προϋποθέσεις έπιλογής. Μέχρι τής 
έκδόσεως τών Π. Διαταγμάτων t αύτών έξακολουθοΰν 
ίσχύουσαι αί μέχρι τοΰδε κείμεναι διατάξεις περί εισαγωγής 
σπουδαστών είς τάς έν λόγω Σχολάς.

Άρθρον 6.
Διαδικασία έπιλογής

1. Διά II. Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τοΰ 
Ύπουργοΰ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καθο
ρίζονται τά μαθήματα τών όποιων οί βαθμοί ύπολογίζονται 
διά τήν έξαγωγήν τοΰ βαθμοΰ έπιδόσεως τά τυχόν άπαι- 
τούμενα δι’ ώρισμένας Σχολάς ειδικά μαθήματα ή πρα- 
κτικαί δοκιμασίαι ή ύγιειονομικαί έξετάσεις ό τρόπος καί 
ή διαδικασία διεξαγωγής τών έξετάσεων είς τά ειδικά 
μαθήματα καί τάς πρακτικάς δοκιμασίας οί συντελεσταί 
μέ τούς οποίους πολλαπλασιάζεται έκαστος τών έν παρ. 
5, 6 καί 7 τοΰ άρθρου 5 τοΰ παρόντος νόμου βαθμών 
διά τον ύπολογισμόν τοΰ βαθμοΰ έπιδόσεως ό τρόπος υπο
λογισμού τοΰ βαθμοΰ έπιδόσεως οσάκις έλλείπουν βαθμός 
ή βαθμοί έκ τών προβλεπομένων είς τάς παρ. 5, 6 καί 7 
τοΰ άρθρου 5 τοΰ παρόντος νόμου το είδος τών ύποβαλ- 
λομένων δικαιολογητικών καί ό τόπος καί ό χρόνος ύπο- 
βολής αύτών ό τρόπος συμπληρώσεως ύπό τών ύποψηφίων 
τής αΐτήσεως καί δηλώσεως προτιμήσεως ώς καί διορθώ- 
σεως αύτών είς περίπτωσιν λαθών ό άριθμός τών Σχολών, 
τάς όποιας δύναται νά περιλάβη ό υποψήφιος εις τήν δή- 
λωσιν προτιμήσεως του ή έγγραφή τών είσαγομένων τό 
άντικείμενον καί ή σύνθεσις τών πάσης φύσεως έπιτροπών 
καί ομάδων, αί όποϊαι άπαιτοΰνται διά τήν όργάνωσιν 
καί διεξαγωγήν τής έπιλογής ώς καί πάσα άλλη άναγκαία 
λεπτομέρεια διά τήν όλοκλήρωσιν τής διαδικασίας έπι
λογής. Τά Τμήματα τών Άνωτέρων Σχολών διά τά όποια 
άπαιτεΐται έξέτασις είς ειδικά μαθήματα λογίζονται διά 
τήν έσαρμογήν τών παρ,-1 καί 2 τοΰ παρόντοε άρθρου ώς 
Σχολαί.
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2. Ot έπιλεγόμενοι κατά τήν παρ. Γ τοΰ άρθρου 5 τού 
παρόντος νόμου κατανέμονται βάσει τοϋ βαθμού έπιδό- 
σεως καί ειδικής δηλώσεως προτιμήσεως έκαστου σπου- 
δαστοϋ ώς εξής :

α) Εις τά Τμήματα των Δημοσίων Σχολών άρμοδιό- 
τητος Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 
δι’ άποφάσεως τοϋ Συλλόγου Καθηγητών τής οικείας 
Σχολής, κατά την διαδικασίαν ή όποια ορίζεται δι’ άπο- 
φάσεων τοϋ Ύπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων.

β) Εις τάς επί μέρους Σχολάς έκάστης όμάδος. ’Ιδιω
τικών Άνωτέρων Τεχνικών καί ’Επαγγελματικών Σχολών 
άρμοδιότητος Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων κατά την διαδικασίαν ή οποία ορίζεται δι’ 
άποφάσεων τοϋ αύτοϋ Ύπουργοϋ.

γ) Εις τάς επί μέρους Σχολάς έκάστης όμάδος Δημο
σίων ή ’Ιδιωτικών Σχολών άρμοδιότητος έκάστου τών 
λοιπών Υπουργείων, δι’ άποφάσεων τοϋ αρμοδίου Ύ
πουργοϋ κατά την διαδικασίαν ή όποια ορίζεται διά κοινών 
άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων καί τοϋ οικείου Ύπουργοϋ.

3. Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 552/1977 «περί 
του τρόπου εισαγωγής σπουδαστών εις τάς Σχολάς Έκ- 
παιδεύσεως Διδακτικοϋ Προσωπικού κατατάξεως πτυ- 
χιούχων Α.Ε.Ι. εις τάς Θεολογικάς Σχολάς προς άπό- 
κτησιν καί ετέρου πτυχίου καί τοΰ τύπου διοικητικών 
πράξεων έπί θεμάτων καταστάσεως προσωπτκοϋ των Α.Ε.Ι. 
αι άφορώσαι εις την εισαγωγήν σπουδαστών εις τάς Σχο
λάς Έκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπικού εξακολου
θούν ΐσχύουσαι καί διά την κατά τάς διατάξεις τού παρόντος 
νόμου πραγματοποιουμένην επιλογήν. "Αν τό υπό τών 
διατάξεων τούτων όριζόμενον ποσοστόν 50% τού άριθμοϋ 
εισακτέων δεν συμπληροϋται ό προκύπτων άριθμός κενών 
θέσεων καλύπτεται υπό τών λοιπών κατηγοριών ύποψη- ; 
φίων.

Πανελληνίους ’Εξετάσεις καί την εισαγωγήν εις τάς Σχολάς' 
τοϋ παρόντος νόμου.

2. Δι’ άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων δημοσιευομένων εις τήν ’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως ορίζονται τά τής συνθέσεως καί λει
τουργίας τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ’Επι
τροπής ή οποία συγκροτείται δι’ άποφάσεων τοϋ αύτοϋ 
Ύπουργοϋ ώς καί τά τής δ'.αθεσεως εις αύτήν υπαλ
λήλων τής Κεντρικής Υπηρεσίας τού Υπουργείου ’Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί εκπαιδευτικών τής 
Γενικής καί Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής' Έκπαιδεύ- 
σεως.

Άρθρον 8.
Άκύρωσις καί διακοπή εξετάσεων.

1. Δι’ άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων έφ’ όσον συντρέχει προς τούτο σοβαρος 
λόγος δύναται:

α) Νά άκυρώνονται έν ολω ή έν μέρει καί έπί τίνος μα
θήματος ή έπί πάντων τών μαθημάτων αί διεξαχθεΐσαι 
καί έκάστοτε διεξαγόμεναι Πανελλήνιοι έξετάσεις Λυ
κείων αί ’Εξετάσεις έπιλογής ομογενών προς έγγραφήν 
εις τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά ’Ιδρύματα αί κατατακτή
ριοι έξετάσεις άποφοίτων ΑΣΕΤΕΜ καί Άνωτέρων Τεχνι
κών καί ’Επαγγελματικών Σχολών πρός έγγραφήν εις 
τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αί εΐσιτήριοι έξε- 
τάσεις άποφοίτων Μέσων Τεχνικών καί ’Επαγγελματικών 
Σχολών πρός εισαγωγήν εις τήν ΑΣΕΤΕΜ καί τάς Άνω- 
τέρας Τε νικάς καί Έπαγγελματικάς Σχολάς αί εΐσιτήριοι 
έξετάσεις τών Λυκείων καί. τών Προτύπων Σχολείων, ώς 
καί πάσαι αί λοιπαί οίασδήποτε φύσεως έξετάσεις τής 
Άνωτάτης Γενικής καί Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής 
Έκπαιδεύσεως.

β) Νά άναβάλλεται ή νά διακόπτεται έν ολω ή έν μέρει 
ή διεξαγωγή οίωνδήποτε έκ τών έν τή προηγουμένη περι- 
πτώσει έξετάσεων.

1. Αί διατάξεις τής κειμένης νομοθεσίας περί εισαγωγής 
άθλητών εις τάς Άνωτάτας καί Άνωτέρας Σχολάς έφαρ- 
μόζονται καί διά τήν κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
νόμου πραγματοποιουμένην έπιλογήν.

5. ’Από τοϋ άκαδημαϊκοϋ έτους 1978- 79 καταργοΰνται 
οί ακόλουθοι διατάξεις :

α) Ή διάταξις τοΰ άρθρου 2 τοϋ Ν. 1785/1951 «περί 
ίδρύσεως καί λειτουργίας Άνωτάτης Σχολής Οικιακής 
Οικονομίας καί τροποποιήσεως τοϋ Νόμου 6205/1934 «περί 
μετατροπής εις Άνω τέραν Οίκοκυρικήν Σχολήν τοϋ Δι- 
δασκαλ.είου Οΐκοκυρικής Έκπαιδεύσεως» ή όποια θεσπί
ζει οριον ήλικίας διά τήν εισαγωγήν εις τάς Σχολάς Οικιακής. 
Οικονομίας.

β) Ή διάταξις τοϋ άρθρου 1 παράγρ. 2 περιπτ. γ' 
τοϋ Ν. 842/1971 «περί άναδιοργανώσεως τών Παιδαγωγικών 
Ακαδημιών καί συμπληρώσεως τής περί αυτών κειμένης 

νομοθεσίας» ή όποια θεσπίζει όρια ήλικίας καί ύψους διά 
τήν εισαγωγήν εις τάς Παιδαγωγικάς Ακαδημίας.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Δ'
Εΐδικαί Διατάξεις.

Άρθρον 7.
Γνωμοδοτική Επιτροπή

1. Παρά τώ Ύπουργείω Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων συνιστάται μόνιμος Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Πανελληνίων ’Εξετάσεων καί Έπιλογής έχουσα ώς άρμο- 
διότητα τήν έπεξεργασίαν τών προκυπτόντων στοιχείων 
εκ τών Πανελληνίων έξετάσεων καί τής διαδικασίας έπι- 
λογής καί τήν ύποβολήν εισηγήσεων περί τών έξεταζομένων 
ή ληπτεων ύπ’ δψιν μαθημάτων καί ειδικών δοκιμασιών, 
τών ομάδων μαθημάτων τών βαθμολογικών συντελχστών 
τής πορείας διδασκαλίας τής διδακτέας ύλης καί έν γένει 
έπί παντός θέματος σχετιζομένου μέ τάς διαδικασίας διά τάς

2. Εις περίπτωσιν άκυρώσεως ή διακοπής οίωνδήποτε 
έκ τών άναφερομένων εις τήν περίπτωσιν α' τής παραγρά
φου 1 τοϋ παρόντος άρθρου έξετάσεων, ή οικεία Επιτροπή 
Έξετάσεων δύναται δι’ άποφάσεών της, νά πραγματοποιή 
έπαναλ.ηπτικάς έξετάσεις, νά μεταβάλλη τάς ημερομηνίας 
καί τό πρόγραμμα διεξαγωγής τών έξετάσεων, όρίζουσα ώς 
ήμέρας έξετάσεως καί Κυριακάς ή λοιπάς άργίας, ώς καί νά 
έπιλέγη νέα θέματα, μή δεσμευομένη ΰπό τών σχετικών 
προθεσμιών, όπου προβλέπονται ύπό τών κειμένων διατά
ξεων.

3. Δι’ άποφάσεων τής οικείας Επιτροπής Έξετάσεων, 
δύναται νά μεταβάλλεται ό τρόπος διαβιβάσεως τών θεμάτων, 
οίωνδήποτε έκ τών άναφερομένων εις τήν περίπτωσιν α' 
τής παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου έξετάσεων, ό όποιος ορίζεται 
ύπό τών κειμένων διατάξεων ή διά προγενεστέρων άποφα- 
σεων τής αυτής Επιτροπής.

4. ΔΓ άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, έκδιδομένων καί μετά τήν πάροδον τών 
σχετικών προθεσμιών, όπου προβλέπονται ΰπό τών κειμένων 
διατάξεων, δύναται νά άντ'.καθίστανται τά μέλη τών Επι
τροπών τών εις τήν περίπτωσιν α' τής παρ. 1 τοϋ παρόντος 
άρθρου άναφερομένων έξετάσεων ή τινα έξ’ αύτών, ώς καί 
τών πάσης φύσεως Επιτροπών καί 'Ομάδων, έφ’ όσον συν
τρέχει πρός τούτο σοβαρός λόγος.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Ε'
Μεταβατικαί καί τελικαί διατάξεις.

t _ "
Άρθρον 9.

Μεταβατικαί καί τελικαί διατάξεις.
1. Κατ’ έξαίρεσιν τής ύπό τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ 

παρόντος νόμου προβλεπομένης παγίας ρυθμίσεως, τό ποσο
στόν τοϋ όλικοΰ άριθμοϋ εισακτέων είς έκάστην Σχολήν ή
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Τμήμα Σχολής τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμά
των, τό όποιον καταλαμβάνεται υπό των άναφερομένων 
εις τήν περίπτωσιν β' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ παρόντος 
νόμου υποψηφίων ορίζεται εις 30% κατά τό ακαδημαϊκόν 
έτος 1980 - 81 καί 20% κατά τό ακαδημαϊκόν έτος 1981 - 
1982, πεοιοριζομένων άντιστοίχως εις 70% καί 80% των 
ποσοστών, τά όποια καταλαμβάνονται υπό τών άναφερο- 
μένων εις τήν περίπτωσιν α' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ 
παρόντος νόμου υποψηφίων. Οί υποψήφιοι ούτοι συμμετέ
χουν είς γενικάς εΐσητηρίους έξετάσεις δυναμένας νά διεξά- 
γωνται καί καθ’ ημέρας Κυριακάς ή άργίας καί πραγματο- 
ποιουμένας κατά τάς μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόντος κειμέ- 
νας διατάξεις καί τάς κατ’ έξουσιοδότησιν αύτών έκδιδο- 
μένας.

2. Κατ’ έξαίρεσιν τής ΰπό τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 5 τοϋ 
παρόντος νόμου προβλεπομένης παγίας ρυθμίσεως, ό ολικός 
αριθμός εισακτέων είς τάς Σχολάς τής παρ. 1 τοϋ αύτοϋ άρ
θρου καλύπτεται κατά τά σπουδαστικά έτη 1980 - 81 καί 
1981 - 82 ώς ακολούθως :

α) Εις τάς Παιδαγωγικά; ’Ακαδημίας, τάς Σχολάς Νη
πιαγωγών, τήν Ε.Α.Σ.Α. καί τάς Σχολάς Οικιακής Οικο
νομίας κατά ποσοστά μέν 70% καί 80% άντιστοίχως διά
τά σπουδαστικά έτη 1980 - S1 καί 1981 - _82 ΰπό των κε-__
κτημένων τίτλον άπολύσεως Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής καί 
Επαγγελματικής ή ’Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως, έφ’ 
όσον έχουν αποφοιτήσει τοϋ Λυκείου κατά τό έτος τής επι
λογής ή τό προηγούμενου αύτοϋ, κατά ποσοστά δέ 30% καί 
20% άντιστοίχως διά τά σπουδαστικά έτη 1980 - 81 καί 
1981 - 1982 ΰπό τών κεκτημένων τίτλον άπολύσεως έξατα- 
ξίου ή έπταταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή Ελληνικού εξα
ταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου τής άλλοδαπης ή ’Εκκλησια
στικής Σχολής ισοτίμου πρός εξατάξιον Γυμνάσιου ή τίτλον 
ξένου σχολείου παρέχοντα δικαίωμα εγγραφής είς ισοτίμους 
Σχολάς ή τον έκδιδόμενον υπό τοϋ Ευρωπαϊκού Σχολείου 
τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τίτλον EUROPEAN BAC
CALAUREATE.

β) Είς τήν ΑΣΕΤΕΜ τής ΣΕΛΕΤΕ καί τάς Άνωτέρας 
Τεχνικάς καί ’Επαγγελματικά; Σχολάς κατ’ άρχήν άφαιρεΐ- 
ται, δι’ άμφότερα τά σπουδαστικά έτη 1980 - 81 καί 1981 - 
>2, ποσοστόν 20% τοϋ ολικού άριθμοΰ εισακτέων, τό όποιον 
ταλύπτεται ύπό άποφοίτων τών Μέσων Τεχνικών καί ’Ε
παγγελματικών Σχολών, αί όποΐαι κατηργήθησαν ύπό τοϋ 
\Τ. 576/1977 «περί όργανώσεως. καί διοικήσεως τής Μέσης 
ιαί Άνωτέρας Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύ- 
τεως», ειτα άφαιρεΐται τό ποσοστόν θέσεων, τό όποιον δια
τίθεται διά τούς άποφοίτους Λυκείων Τεχνικής καί Έπαγ- 
'ελματικής Έκπαιδεύσεως κατά τήν παρ. 2 τοϋ άρθρου 5 
:οϋ παρόντος νόμου, ό δέ άπομένων μετά τάς άφαιρέσεις ταύ- 
'ας άριθμός θέσεων καλύπτεται κατά ποσοστά μέν 70% καί 
Ό% άντιστοίχως διά τά σπουδαστικά έτη 1980 - 81 καί 
981 - 82 ύπό τών κεκτημένων τίτλον άπολύσεως Λυκείου 
’ενικής ή ’Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως, έφ’ όσον έχουν 
ποφοιτήσει τοϋ Λυκείου κατά τό έτος τής επιλογής ή τό 
τροηγούμενον αύτοϋ, κατά ποσοστά δέ 30% καί 20% άντι- 
τοίχως διά τά σπουδαστικά έτη 1980 - S1 καί 1981 - 82 
πό τών κεκτημένων τίτλον άπολύσεως έξαταξίου ή έπτα- 
αξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή Ελληνικού έξαταξίου Γυ- 
νασίου ή Λυκείου τής άλλοδαπης ή ’Εκκλησιαστικής Σχο- 
ής ισοτίμου πρός εξατάξιον Γυμνάσιον ή τίτλον ξένου σχο- 
είου παρέχοντα δικαίωμα εγγραφής είς ισοτίμους Σχολάς
τόν έκδιδόμενον ύπό τοϋ Εΰρωπαϊκϋ Σχολείου τών Εύρω- 

:αϊκών Κοινοτήτων τίτλον EUROPEAN BACCALAU- 
ίΕΑΤΕ.
γ) Οί κατά τάς προηγουμένας περιπτώσεις ύποψήφιοι 

ρός κατάληψιν τών εις έκάστην έξ’ αύτών άναφερομένων 
οσοστών 30% ή 20% άντιστοίχως διά τά σπουδαστικά 
τη 1980 - 1981 καί 1981 - 82 συμμετέχουν είς γενικάς 
σιτηρίους έξετάσεις, δυναμένας νά διεξάγωνται καί καθ’ 
μέρας Κυριακάς ή άργίας καί πραγματοποιουμένας κατά τάς 
εχρι τής ισχύος τοϋ παρόντος κειμένας διατάξεις περί εισα

γωγής σπουδαστών είς τάς Άνωτέρας Σχολάς άρμοδιότητος 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί τάς 
κατ’ έξουσιοδότησιν αύτών έκδιδομένας, έξαιρέσει τών Ά- 
νωτέρων Σχολών άρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, διά τάς όποιας αί έξετάσεις πραγματοποιούνται 
κατά τάς περί έκάστης έξ’ αύτών κειμένας διατάξεις.

3. Αί διατάξεις τοϋ Π.Δ. 339/19/9 «περί τών Πανελ
ληνίων Εξετάσεων Λυκείων», ώς καί αί έκάστοτε ίσχύουσαι 
διατάξεις περί διεξαγωγής Πανελληνίων Εξετάσεων μαθη
τών τών Λυκείων, έφαρμόζονται καί έπί τών μαθητών τών 
’Ιδιωτικών Λυκείων άφ’ ότου ϊσχυσε τό Διάταγμα τούτο.

4. Άπό τοϋ σχολικού έτους 1979 - 80 ή παρακολούθησις 
τών ύπό τών κειμένων διατάξεων προβλεπομενων κατ’ επι
λογήν μαθημάτων καί ή συμμετοχή είς τάς Πανελληνίους 
Εξετάσεις καθίσταται προαιρετική διά τούς μαθητάς τών 
έσπερινών Λυκείων Γενικής Έκπαιδεύσεως. Οί έκ τούτων 
μή παρακολουθήσαντες τά κατ’ έπιλογήν μαθήματα καί μή 
μετασχόντες είς τάς Πανελληνίους Εξετάσεις λαμβάνουν 
άπολυτήριον Λυκείου Γενικής Έκαιδεύσεως, μή δικαιού
μενοι νά μετάσχουν τής κατά τήν περίπωσιν α' τής παρ. 1 
τοϋ άρθρου 3 τοϋ παρόντος νόμου έπιλογής.

5. Άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος, τά Λύ
κεια Ναυτικής Κατευθύνσεως, τά όποια προβλέπονται ύπό 
τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 31 τοϋ Ν. 309/1976 «περί όργανώσεως 
καί διοικήσεως τής Γενικής Έκπαιδεύσεως», έντάσσονται, 
ώς τμήματα Ναυτικής κατευθύνσεο/ς, είς τά πλησιέστερα 
Επαγγελματικά Λύκεια τής Δημοσίας Τεχνικής καί Έπα- 
γελματικής Έκπαιδεύσεως, κατά τά οριζόμενα δΓ άποφά- 
σεων τοϋ Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

6. Αί κατά τάς κειμένας διατάξεις έκδιδόμεναι αποφά
σεις περί όρισμοΰ τοϋ όλικοΰ άριθμοϋ εισακτέων είς έκάστην 
Άνωτέραν Σχολήν τής Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως 
δύναται νά καθορίζουν ότι ποσοστόν τοϋ άριθμοΰ τούτου κα
λύπτεται ύπό άποφοίτων Σχολείων τής Μέσης Εκκλησία-’ 
στ’.ν.ής Έν.παιόεύτεως.

ΝΟΜΟΣ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 1070/19S0 
(Φ.Ε.Κ. 204 - A/6.9.S0)

Περί λήψεως μέτρων άναπτύξεως τοϋ αθλητισμού καί ρυ
θμίσεως συναφών θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
. . ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ί'ηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής άπεφασίσαμεν : 
Άρθρον 1.

Ό Ν. 75/1975 «περί όργανώσεως τοϋ εξωσχολικού άθλη- 
τισμοϋ καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», ώς οΰτος νϋν 
ισχύει, τροποποιείται ώς κάτωθι :

α) Είς τό τέλος τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 1 προστίθεται έδά- 
φιον, έχον ώς ακολούθως : «Δι* όμοιου Προεδρικού Διατάγ
ματος δύναται νά τροποποιηθούν έφ’άπαξ αί διατάξεις τοϋ 
κατά τ’ άνωτέρω έκδιδομένου Προεδρικού Διατάγματος».

β) Είς τό άρθρον 7 προστίθεται έδάφιον έχον ώς ακολού
θως : «Επίσης, έξαιροϋνται οί έν ένεργεία διαιτηταί, τα
κτικά μέλη τών Συνδέσμων Διαιτητών, έπιφυλασσομένων 
τών διατάξεων τών παρ. 3 καί 4 τοϋ άρθρου 29 τού παρόντος», 

γ) Είς τό άρθρον 11 προστίθεται παρ. 3. έχουσα ώς έξής : 
«3. Τά κατ’ έφαρμογήν τών προηγουμένων παραγράφων 

κηρυσσόμενα έκπτωτα μέλη τών Διοικητικών Συμβουλίων 
δέ'/ δύναται νά έκλεγοϋν ώς μέλη Διοικήσεως τοϋ αύτοϋ ή 
οίουδήποτε έτέρου αθλητικού σωματείου, ένώσεως, συνδέ
σμου ή ομοσπονδίας προ τής παρελεύσεως πενταετίας άπό 
τής τελεσιδικίας τήε περί έκπτώσεως δικαστικής άποφά- 
σεως».

δ) Εις τό τέλος τής παρ. 7 τοϋ άρθρου 13 προστίθεται 
έδάφιον, έχον ούτω : «Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν 
ό άριθμός τών καλλιεργούντων τό άθλημα σωματείων είναι 
καθ’ άπασαν τήν Χώραν, μικρότερος τών δέκα (10), δύναται 
νά συσταθή Ένώσις, Σύνδεσμος ή 'Ομοσπονδία, έφ’ όσον ό
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αριθμός τών έν λόγω σωματείων -αελών είναι, τουλάχιστον, 
πέντε (5). τό οε καλλιεργούμενου άθλημα δεν υπάγεται είς 
ύφισταμένην "Ενωσιν, Σύνδεσμον ή 'Ομοσπονδίαν».

ε) Εΐ; τό άρθρον 25 προστίθεται παρ. 3. έχουσα ώ; έξης : 
«3. Προκειμένου περί τοΰ επαγγελματικού ποδοσφαίρου, 

ή κατά την προηγουμένην παράγραφον ποινή επιβάλλεται 
υπό τοΰ κατ’ άρθρον 23 τοΰ Π.Λ,'το; 550 1979 «περί όργα- 
νώσεως καί λειτουργίας ιής Ένώσεως Ποδοσφαιρικών Ά- 
νωνύμων Εταιρειών» δικαιοδοτικοϋ οργάνου, έπιλαμβανο- 
μένου αΰτεπαγγέλτως».

στ) Εις τό άρθρον 37 προστίθεται παράγραφος 10. έχουσα 
ώς ακολούθως :

«10. Διά κανονισμών, έκδιδομένων ύπό τοΰ αρμοδίου έπί 
θεμάτων ’Αθλητισμού Υπουργού μετά -γνώμην της ύπερκει- 
μένης κατά κλάδον άθλήσεως Ένώσεως, Συνδέσμου ή 'Ομο
σπονδίας, ρυθμίζονται οι όροι καί προϋποθέσεις άσκήσεως τοΰ 
επαγγέλματος τοΰ πρόπονητοϋ, τά προσόντα αυτών κατά 
κατηγορίας αθλητικών σωματείων ή ποδοσφαιρικών ’Ανω
νύμων Εταιρειών (.V ή Β' ’Εθνικής Κατηγορίας κ.λ.π.) 
αί μετά τών άθλητικών σωματείων σχέσεις αυτών, τά τής 
έπιλύσεως τών ϊκ τών σχέσεων τούτων προκυπτουσών δια
φορών, ώς καί παν συναφές προς τ’ ανωτέρω θέμα».

ζ) Τό άρθρον 42 αντικαθίσταται_ώς ακολούθως: 

«Άρθρον 42.
1. ’Από τής πραγματοποιουμένης άπό τοΰ έτους 1981 

επιλογής διά την εισαγωγήν σπουδαστών εις τάς άνωτάτας 
καί άνωτέρας σχολάς άθληταί ηλικίας οΰχί άνωτέρας τών 23 
ετών, κατακτήσαντες πρώτην, δευτέραν ή τρίτην ατομικήν 
ή ομαδικήν νίκην εις ολυμπιακούς αγώνας ή παγκόσμιον 
ή πανευρωπαϊκόν πρωτάθλημα ή μεσογειακούς ή βαλκα
νικούς αγώνας ή καταρρίψαντες ή κατέχοντες πανελλήνιον 
έπίδοσιν άναγνωρισθεϊσαν ύπό τής οικείας αθλητικής όμο- 
οτπονόίας ή πρώτοι νικηταί πανελληνίων άγώνων, ή πανελ- 

"ληνίων σχολικών άγώνων είς οίονδήποτε ολυμπιακόν, άτο- 
, μικον ή ομαδικό άθλημα ή κατηγορίαν ή λαβόντες δίς, τουλά
χιστον, μέρος εις διεθνείς αγώνας ’Εθνικών ‘Ομάδων κατά 
τούς οποίους ϊσχυσε βαθμολογία ή κατάταξις ή είς διεθνείς 
σχολικούς αγώνας, κατά τήν πρό τής επιλογής προς εγγρα
φήν είς Άνωτέρας ή Άνωτάτας Σχολάς ή Τμήματα Σχο
λών, τριετίαν, έγγράφονται καθ’ ύπέρβασιν τοΰ κατά τάς 
έκάστοτε κειμένας διατάξεις όριζομένου άριθμοϋ εισακτέων 

■ κατ’ έτος, έφ’ όσον πληρούν τάς λοιπάς προϋποθέσεις εισα
γωγής καί ύποβληθοϋν είς τήν διαδικασίαν επιλογής κατά 
τάς διατάξεις τών άρθρων 3,5 καί 9 τού Ν. 1035/1980 «περί 
τοΰ τρόπου εισαγωγής είς τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά ‘Ι
δρύματα, τάς Σχολάς ’ Εκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπι
κού καί τάς Άνωτέρας Σχολάς καί άλλων τινών διατάξεων», 
ώς ακολούθως :

α) Είς τήν ’Εθνικήν Ακαδημίαν Σωματικής ’Αγωγής 
καί τό έν Θεσσαλονίκη Παράρτημά της, είς ποσοστόν 30%.

β) Είς τάς Σχολάς καί τά Τμήματα Σχολών τών ’Ανώ
τατων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, είς ποσοστόν 3%.

γ) Είς τάς Παιδαγωγικά; ’Ακαδημίας, τάς Σχολάς Νη
πιαγωγών, τάς Σχολάς Οικιακής Οικονομίας, τήν ΑΣΕΤΕλΙ 
-τής ΣΕΛΕΤΕ, τάς Άνωτέρας Τεχνικάς καί Έπαγγελμα- 
τικάς Σχολάς, είς ποσοστόν 5%.

2. ‘Ο κατά τήν προηγουμένην παράγραφον προκύπτω7 
αριθμός καθ’ ύπέρβασιν είσαγομένων καλύπτεται ώς έξής ·

α) Έπί άρρένων ύποψηφίων κατά 40% ύπό αθλητών στί
βου, κατά 10% ύπό αθλητών βαρέων αθλημάτων (πάλης 
ή πυγμαχίας ή τζούντο ή άρσεως βαρών ή λοιπών αθλημά
των) καί κατά 50% ύπό αθλητών έτέρων αθλημάτων.

. β) Έπί θηλέων ύποψηφίων κατά 40% ύπό άθλητριών 
στίβου καί κατά 60% ύπό άθλητριών έτέρων άθλημάτων.

γ) Κατά τήν κάλυψιν τών θέσεων προτάσσοντας άνεξαρ- 
τήτως βαθμολογίας καί κατά σειράν, οί οποτεδήποτε κατα
κτήσαντες πρώτην, δευτέραν ή τρίτην άτομικήν ή ομαδικήν 
νίκην είς ολυμπιακούς άγώνας ή είς παγκόσμιον ή πανευρω
παϊκόν πρωτάθλημα, οί οποτεδήποτε κατακτήσαντες πρώ

την νίκην άτομικήν ή ομαδικήν είς μεσογειακούς ή βαλκανι
κούς άγώνας καί οί καταρρίψαντες ή κατέχοντες πανελλή
νιον έπίδοσιν είς ολυμπιακά άγωνίσματα. Έν περιπτώσει 
μή καλύψεως τού συνόλου τών θέσεων ύπό ύποψηφίων τών 
κατηγοριών τούτων, αί τυχόν κενά: νέσεις ττληροϋνται ύπο υπο
ψηφίων τών λοιπών έν παρ. 1 τού παρόντος άρύρου κατηγο

ριών, κατά τήν σειράν τής οανμολογίας έκαστου υποψήφιου.
δ) Κλάσματα προκύπτοντα κατά τον υπολογισμόν τών 

ποσοστών εισακτέων στρογγυλοποιούνται είς τόν άμέσως 
επόμενον άκέραιον άριθμον.

3. Άθληταί περί ών ή παρ. 1 τού παρόντος άρθρου, είς
πάσαν περίπτωσή διενεργείας διαγωνισμού είς ‘Υπηρεσίας 
τού Δημοσίου ή Ν.Γί.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. έποπτευομένων ή 
έπιχορηγουμένων παρά τού Δημοσίου προσλαβάνονται ύπό 
τών άνω 'Υπηρεσιών καθ’ ύπέρβασιν καί μέχρι ποσοστού 
3% έπί τού άριθμού τών προσλαμβανομένων άναλόγως προς 
τήν φύσιν τού πτυχίου ή τού άπολυτηρίου των καί κατά τήν 
σειράν τού βαθμού των έξ άνωτάτων ή άνωτέρων σχολών, ώς 
καί έκ τής Μέσης Γενικής ή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως ή 
Εκκλησιαστικής ’Εκπαιδεύσεως, έφ’ όσον καταθέσουν σχε
τικήν αίτησιν μέχρι τής ήμέρας τής διενεργείας τού διαγω
νισμού, άγουν ήλικίαν μέχρι 30 ετών συμπεπληρωμένων καί 
ύποστοΰν, όπου άπαιτεϊται, τήν νόμιμον υγειονομικήν έξέ- 
τασιν. - -■ ■ ■ --------------------------

4. Διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τών παρ. 1 καί 3 
τού παρόντος άρθρου, ώς ήμέρα γεννήσεως λαμβάνεται ή 31η 
Δεκεμβρίου τοΰ έτους γεννήσεως τοΰ άθλητού».

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 37 
(Φ Ε.Κ. 79 - A726.4.75)

Περί τροποποιήσεως άντικαταστάσεως καί καταργήσεαΝ
διατάξεών τινων άφορωσών είς τάς είσιτηρίους έξετάσεις
διά τάς Άνωτάτας καί Άνωτέρας Σχολάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άπεφασίσαμεν : 

Άρθρον 1.
1. ‘Η παράγραφος 2 τού άρθρου 2 τού Ν.Δ. 237/1969 

καταργε'ται.
2. Το άρθρον 3 τού Ν.Δ. 237/1969 καί τά άρθρα 1 καί 3 

τού Ν.Δ. 1137/1972 καταργούμενα άντικαθίστανται ιός 
άκολούθως :

Επιλογή.
α) Οί είς έκάστην σχολήν (ή τμήμα σχολής) εισακτέοι 

έπιλέγονται έκ τών μετεχόντων τών εισιτηρίων έξετάσεων 
καί έπιθυμούντων εγγραφήν είς αύτήν κατά φθίνουσαν σει
ράν τών βαθμολογικών των έπιδόσεων. Έάν ό ύποψήφιος φέ
ρεται εισακτέος είς πλείονας τής μιας σχολάς ( ή τμήματα 
σχολών), διά τάς οποίας ένδιαφέρεται, άκολουθεΐται διά τήν 
έπιλογήν του ή σειρά τών δηλωθεισών ιδίων αύτού προτι
μήσεων.

β) ‘Η σύγκρισις τών βαθμολογικών έπιδόσεων διά τήν 
έπιλογήν τών ύποψηφίων γίνεται έπί τού όλ,ικού βαθμού 
αυτών, ό όποιος είναι τό άθροισμα τού γενικού βαθμού έπί 
τών άπό κοινού έξεταζομένων εισαγωγικών μαθημάτων καί 
τού βαθμού άπολ.ύσεως έκ τού σχολείου Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως. Ειδικοί βαθμοί είς μαθήματα έξεταζόμενα κεχωρισμέ- 
νως προστίθενται είς τόν ολικόν βαθμόν πρός σύγκρισιν τών 
είσαχθησομένων είς σχολάς ( ή τμήματα σχολών), χάριν 
τών οποίων έξετάζονται τά ειδικά ταύτα εισαγωγικά μαθή
ματα.

γ) ‘Ο βαθμός άπολύσεως έκ τού σχολείου Μέσης Έκ- 
παιδεύσεως λαμβάνεται έπί κλίμακος είκοσαβάθμου. Τό τυχόν 
κλασματικόν μέρος αύτού, έάν μέν είναι ίσον πρός ήμισυ (1/2) 
ή μεγαλύτερον, προστίθεται είς τό έκέραιον μέρος ώς μονάς, 
έάν δέ είναι μικρότερον τού ήμίσεος μηδενίζεται.

δ) Ό ύποψήφιος άποκτά δικαίωμα κρίσεως διά τήν εισα
γωγήν του είς σχολάς (ή τμήματα σχολών) διά τής οποίας 
έξετάζονται τά ειδικά εισαγωγικά μαθήματα, μόνον ύπό τήν
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προϋπόθεσιν επιτυχίας βαθμοϋ καλύπτοντας το ήμισυ του-„ 
λάχιστον τής, κατά ειδικόν μάθημα βαθμολογικής κλίμακος 
έφ’ έκαστου των ειδικών μαθημάτων. Προκειμένου εΐδικώς 
περί των σχολών αρχιτεκτόνων, εις ήν περίπτωσιν τά ειδικά 
μαθήματα είναι περισσότερα τοϋ ένός, ό υποψήφιος απαιτείται 
νά έπιτύχη ειδικόν βαθμόν καλύπτοντα τό ήμισυ τουλάχιστον 
τοϋ άνωτάτου ορίου τοΰ αθροίσματος τών βαθμών εις τά ειδι
κά μαθήματα.

ε) Έπί ισοβαθμίας τοϋ όλ'.κοϋ βαθμοϋ υποψηφίων ή τοΰ 
δι’ εΐδικοϋ τίνος βαθμοϋ προσηυξημένου όλικοϋ βαθμοϋ αυ
τών λαμβάνεται ύπ’ δψει διά τον καθορισμόν τής σειράς επι
τυχίας καί μόνον, ή φθίνουσα σειρά βαθμοϋ άπολύσεως τοϋ 
σχολείου Μέσης Έκπαιδεύσεως. Πάντες οί ΐσοβαθμοϋντες 
μετά τοϋ τελευταίου είσαγομένου εις σχολήν τινα (ή τμήμα 
σχολής) είσάγονται, έφ’ όσον έδήλωσαν προτίμησιν δ'.’ αυτήν, 
ώς υπεράριθμοι.

3. Εις τό άρθρον 6 τοϋ Ν.Δ. 237/1969 επέρχονται αί άκό- 
λουθοι τροποποιήσεις :

α) Έκ τής παραγράφου 1 διαγράφεται εις τό τέλος αυτής 
ή φράσις «ώς καί τά τών εξετάσεων υποψηφίων εΐδικώς διά 
τάς Θεολογικάς Σχολάς». :

β) Διαγράφεται ή περίπτωσις γ' τής παραγράφου 2 αύτοΰ·

'Αρθρον 2-____ ____ι ____ _ .
1. Τό άρθρον 8 τοϋ Ν.Δ. 237/1969 καταργεΐται.
2. Οί κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος διατε-, 

λοϋντες ή διατελέσαντες υπότροφοι δυνάμει τοϋ καταργου- 
μένου άρθρου 8 τοΰ Ν.Δ. 237/1969 ύποχρεοϋνται νά υπηρε
τήσουν έπί τριετίαν εις Σχολεία τής Δημοσίας Μέσης Έκ- 
παιδεύσεως προτιμώμενοι τών λοιπών υποψηφίων προς διο
ρισμόν, οί δέ έξ’ αυτών διδάκτορες δύνανται νά υπηρετήσουν 
καί εις θέσεις βοηθητικοΰ διδακτικού προσωπικού τών Ά- 
νωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 'Όσοι έκ τών ώς άνω 
υποτρόφων δι’ οίονδήποτε λόγον δεν έκπληρώσουν τάς υπο
χρεώσεις των, ύποχρεοϋνται όπως έπιστρέψουν τό ποσόν 
τής υποτροφίας, μερίμνη τοΰ Ιδρύματος Κρατικών 'Υπο
τροφιών.

Δι’ άποφάσεως τών Υπουργών ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων καί Οικονομικών ρυθμίζονται αί λεπτομέ- 
ρειαι έφαρμογής τοΰ παρόντος.

3. Επιτρέπεται ή έγγραφή εις Άνωτάτας Σχολάς άνευ 
εισιτηρίων έξετάσεων εις τυφλούς ή κωφαλάλους, ίατρικώς 
βεβαιουμένης τής παθήσεώς των.

4. Ή περίπτωσις γ’ τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 159/1974 κα- 
ταργεΐται άπό τοϋ άκαδημαϊκού έτους 1975 - 76.

"Αρθρον 3.
' Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεο^ς 

αύτοΰ εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 25 ’Απριλίου 1975

ΝΟΜΟΣ ΪΠ’ ΑΡΙΘ. 552 
(Φ.Ε.Κ. 68.V/1977)

Τερί τοϋ τρόπου εισαγωγής σπουδαστών εις τάς Σχολάς 
Έκπ/σεως Διδακτικού Προσωπικού, κατατάξεως Πτυ- 
χιούχων Α.Ε.1. εις τάς Θεολογικάς Σχολά:, προς άπό- 
κτησιν καί ετέρου πτυχίου καί τοΰ τύπου διοικητικών 
πράξεων έπί θεοιάτων καταστάσεω; προσωπικού τών Α.
Ε.Ι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άεφασίσαμεν : 

Άρθρον 1.
1. Από τοΰ ’Ακαδημαϊκού έτους 1977 - /8 ή εισαγωγή 

πουδαστών εις τάς Παιδαγωγικάς ’Ακαδημίας, τάς Σχολάς

Νηπιαγωγών καί Άνωτ. Σχολάς Οικιακής Οικονομίας γί
νεται κατά ποσοστον 50% τοϋ άριθμοΰ τών εισακτέων δι’ 
έπιλογής άνευ εισιτηρίων έξετάσεων κατά φθί ουσαν σειράν 
βαθμολογικής έπιδόσεως τοΰ κατά τάς κείμενος διατάξεις 
τίτλου άπολύσεως τοϋ παρέχοντος δικαίωμα έγγραφής εις 
τάς Σχολάς ταύτας έκ τών έχόντων γενικόν μέσον όρον βα
θμοϋ άπολύσεως τουλάχιστον δέκα έπτά καί εν δεύτερον 
(17 1/2) κατά δέ τό λοιπόν έκ 50% ποσοστόν δι’ έξετάσεων 
κατά τήν διαδικασία περί γενικών εισιτηρίων έξετάσεων.

2. Διά Π. Δ/τος έκδιδομένου μετά πρότασιν τοϋ Υπου
ργού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων ρυθμίζονται αί 
προϋποθέσεις καί αί έν γένει λεπτομέρεια1, έφαρμογής τών 
διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου.

3. Άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος καταργεΐται πασα γε
νική ή ειδική διάταξις άντικειμένη εις τάς διατάξεις τοϋ 
παρόντος άρθρου ή άλλως ρυθμίζουσα τά τής εισαγωγής 
σπουδαστών εις τάς έν τή παραγράφω 1 Σχολάς.

Ν. 967/1979 (ΦΕΚ 213Ά/11.9.79)

Άρθρον 7.
Άπό τοΰ σχολικού έτους 1978 - 1979 εις τούς προέδρους 

τά μέλη τούς γραμματείς, τούς Έπόπτας καί τό λοιπόν προ
σωπικόν τών Επιτροπών καί 'Ομάδων τό απασχολούμενο ν 
μέ τά πάσης «ρύσεως διαδικασίας τών πανελληνίων έξετά
σεων, Λυκείων, τών άπολυτηρίων έξετάσεων ’Ιδιωτικών Λυ
κείων, τών εισιτηρίων έξετάσεων, πρακτικών δοκιμασιών 
καί διαδικασιών έπιλογής διά τάς Άνωτάτας καί Άνωτέράς 
Σχολάς, τήν έπιλογήν διά τά Διδασκαλεία Μέσης καί Δη
μοτικής Έκπαιδεύσεως, τήν ΣΕΛΜΕ, τήν ΣΕΛΔΕ καί τήν 
ΣΕΛΕΤΕ, τάς έξετάσεις έπιλογής ή κατατάξεως αποφοί
των τών άνωτέρων Τεχνικών καί ’Επαγγελματικών Σχο
λών προς έγγραφήν εις τά Α.Ε.Ι., ώς καί εις τούς βαθμολο- 
γητάς καί Έπιτηρητάς τών άνωτέρω έξετάσεων καί διαδι
κασιών έπΛογής, καθώς καί είς τά μέλη τών Επιτροπών 
Άναβαθμολογησεως γραπτών δοκιμίων προαγωγικών καί 
άπολυτηρίων έξετάσεων μαθητών Μέσης Έκπαιδεύσεως, 
καταβάλλεται άποζημίωσις κατ’ αποκοπήν ή κατά συνεδρίαν 
ή κατά γραπτόν δοκίμιον, καθοριζόμενη δι’ άποφάσεων τών 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οι
κονομικών.

Αί δαπάναι διενεργείας τών άνωτέρώ έξετάσεων βαρύ
νουν τόν προϋπολογισμόν έξόδων τοΰ Υπουργείου ’Εθνικής 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων, έγγραφομένων κατ’ έτος είς 
τούς οικείους φορείς τών σχετικών πρός τοΰτο πιστούσεων.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΠ’ ΑΡΙΘ 842 
(ΦΕΚ 37 - .V/16-2-71)

Περί άναδιοργανώσεως τών Παιδαγωγικών Άκαδημιών
καί συμπληρώσεως τής περί αύτών κείμενης νομοθεσίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ

Προτάσει τοϋ Ήμετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου άπε- 
φασίσαμεν καί διατάσσομεν :

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α'.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Π.Α.

Άρθρον 1.
Σκοπός, έτη φοιτήσεως, προσόντα ύποψηφίων. άριθμός 

εισακτέων.
1. Αί Παιδαγωγικαί Άκαδημίαι (Π.Α.) έχουν ώς άντι- 

κείμενον τήν έκπαίδευσιν, θεωρητικήν καί πρακτικήν, τών 
λειτουργών τής’Δημοτικής Έκπαιδεύσεως εις δύο έπη φοι- 
τήσεως. ώς καί τήν’είς τρίτον έτος φοιτήσεως συμπληρωμα
τικήν έκπαίδευσιν τών λειτουργών τούτων πρός είδίκευσιν.. 
κατά τάς ειδικάς περί αυτής διατάξεις.



2. a) Εις τάς Παιδαγωγικός -’Ακαδημίας είσάγονται 
οΐ έχοντες απολυτήριον πλήρους Γυμνασίου κατόπιν επι
τυχούς εισαγωγικής δοκιμασίας θεωρητικής και πρακτικής.

β) Οί εχοντες απολυτήριον Γυμνασίου με βαθμόν άριστα 
καί διαγωγήν «Κοσμιωτάτην» είσάγονται εις τάς Παιδα- 
γωγικάς ’Ακαδημίας κατόπιν έπιτυχοΰς δοκιμασία; μόνον 
εις τάς πρακτικάς άσκήσεις καί άνευ άλλης εισαγωγικής 
έξετάσεως.

γ) Εις την εισαγωγικήν δοκιμασίαν γίνονται δεκτοί οί εχο
ντες (απολυτήριον Γυμνασίου μέ διαγωγήν «Κοσμιωτάτην». 
άρτιμέλειαν. υγείαν σωματικήν καί ψυχικήν, (ανάστημα οίμέν 
άρρενες τουλάχιστον Ι.όΟμ.. αί δέ Θήλτις τουλάχιστον 1.53. 
ηλικίαν δέ ούχί μεγαλυτέραν τοϋ 26ου. συμπληρουμέν.υ μέχρι 
τέλους τοΰ έτους, καθ’ ο προσέρχονται δι’ εισαγωγικήν δο
κιμασίαν καί καλήν σωματικήν διάπλασιν.

3. Δ ά Β.Δ/τος έκδιδυμένυυ προτάσει τοϋ 'Τπ,υργοϋ 
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, καθορίζονται τά 
τής εισαγωγικής δοκιμασίας, θεωρητικής καί πρακτικής, 
τά τής πιστοποιήσεως περί τής υγιεινής καταστάσεως καί 
τής σωματικής διαπλάσεως καί τά τής εισαγωγής καθ’ 
ΰπέρβασιν ώρισμένων κατηγοριών υποψηφίων βάσει ειδι
κών ευεργετικών υπέρ αυτών διατάξεων. Διά τοϋ αΰτοϋ Β. 
Διατάγματος δύναται να καθορισθή καί κρίσις τών υποψη
φίων δΓ ειδικών δοκιμασιών (TESTS)._ -

4. ΔΓ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων ορίζεται κατά φϋλον ό αριθμός τών κατά 
’Ακαδημαϊκόν έτος εισακτέων εις έκάστην XI αιδαγωγικήν 
’Ακαδημίαν σπουδαστών, άναλόγως τών εις διδακτικόν προ
σωπικόν αναγκών τών σχολείων Δημοτικής Έκπαιδεύσεως 
καί τών συνθηκών στεγάσεως καί λειτουργίας έκάστης ’Α
καδημίας.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΓΓ ΑΡΙΘ 1057 
(Φ.Ε.Κ. 271Α'/1971)

Περί Σχολών Νηπιαγωγών...

Άρθρον 2.
Όργάνωσις καί λειτουργία, προσόντα υποψηφίων, αριθμός 

εισακτέων.

1. 'Η όργάνωσις καί λειτουργία τών κατά τό προηγού- 
μενον άρθρον συνιστωμένων Σ/ο/.ών Νηπιαγωγών, ως καί 
τής λειτουργούσης έν Καλλιθέα ’Αθηνών τοιαύτης. διέπο- 
νται ύπο τών διατάξεων τοϋ παρόντος.

2. Εις τάς Σχολάς Νηπιαγωγών είσάγονται : α) αί έχου- 
σαι απολυτήριον Γυμνασίου, με διαγοιγην κοσμιωτάτην, καί 
β) αί έχουσαι πτυχίον Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας ή πτυχίον 
Μονοετοϋς Τμήματος Νηπιαγωγών παρά Παιδαγωγική ’Α
καδημία.

Κατ’ έξαίρεσιν αί έκ τής περιπτώσεως (α) τοϋ προηγου
μένου εδαφίου έχουσαι απολυτήριον Γυμνασίου μέ βαθμόν 
άριστα καί διαγωγήν κοσμιωτάτην είσάγονται κατά προτί- 
μησιν εις τάς Σχολάς Νηπιαγωγών κατόπιν έπιτυχοΰς δο
κιμασίας μόνον εις τάς πρακτικάς άσκήσεις καί άνευ άλλης 
εισαγωγικής έξετάσεως. Αί τής περιπτώσεως (β) τοϋ αύτοϋ 
έδαφίου έγγράφονται εις τό δεύτερον έτος σπουδών τών Σχο
λών Νηπιαγωγών άνευ εισαγωγικής δοκιμασίας.

3. Εις τάς Σχολάς Νηπιαγωγών γίνονται δεκταί αί έχου-
σαι υγείαν καί άρτιμέλειαν. διαπιστουμένην κατόπιν έξετά
σεως υπό ειδικής έπιτροπής. -


