
Γιά το σχέδιο νόμου «περί βρώσεως τής «χό ii.ll.i9Sl 
Πρ άξεως τού Προέδρου τής Δημοκρατίας «περί εγγρα
φής μαθητών στα Λύκεια τής Γενικής καί Τεχνικής και 
Έ/παγγελματικής Έ)κπαιδεύσεως». —

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙρός τή Βουλή τών 'Ελλήνων

Μέ τήν άπό 11.11.1981 Πράξη τοό κ. Προέδρου τής 
Δημοκρατίας, ή όποια έκοόθηκε σύμφωνα μέ το άρθρο ^4 
παρ. 1 τού Συντάγματος'καί δηαοσιεύθηκε στο 323 ΦΚΚ 
τεύχος Α' τής 11.11.1981, καί δύο Υπουργικές ’Αποφάσεις 
(την όχ’ άριθ. Γ/10395 τής 16.11.1981 καί την ύχ’ άριθ. 
Ε/12279 τής 17.11.1981), πού έκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδό
τησή της, αντιμετωπίστηκε ή αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής 
μαθητών στα Λύκεια τής Γενικής καί τά Λύκεια τής Τεχνι
κής καί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καί ή «εξαιρετικά 
έχείγαυσα καί απρόβλεπτη ανάγκη» νομοθετικής ρύθμισης 
των δεμάτων πού ανάγονταν στην έγγραφή των αποφοίτων 
τού Γυμνασίου στήν πρώτη τάξη Λυκείου,' χωρίς είσιτήριες 
εξετάσεις, για το τρέχον σχολ. έτος 1981—1982.

Ή Κυβέρνηση τού Άνδρέα Παπανδρέου μέ τή νομοθετική 
αύτή Πράξη προχώρησε στήν κατάργηση τών εισαγωγικών 
έξετάσεων στα Λύκεια, πού αποτελούσαν τεχνητό εμπόδιο 
στήν προσπάθεια, τών νέων μας για περισσότερη μόρφωση, 
στήν έπιλογή τους για ανεμπόδιστη συνέχιση στο υψηλότερο 
επιθυμητό επίπεδο σπουδών, μετά τήν αποφοίτησή τους άπό 
το Γυμνάσιο.

Μέ βασικό στόχο νά χαταργηθεί κάθε'άντιπαιδαγωγικός 
καί άντιδηαον.ρατιχός φραγμός στο Ελληνικό σύστημα. ΠαΓ- 
δειας, το πρόγραμμα τού ΠΑΣΟΚ,- που έγκρίθηχε πρόσφατα 
οκο τό Λαό περιλάμβανε μιά σειρά άπό ενέργειες καί μέτρα 
που υλοποιούν αυτή την σπιδιωξη. Τό πρώτο άχ’ αύτά ήταν 
ή κατάργηση τών Εισαγωγικών Έξετάσεων στά Λύκεια. Λί
γες μόνο μέρες μετά τήν άνοδό της στήν αρχή, ή Κυβέρνηση, 
συνεπής-στή φιλοσοφία της χαί τις προγραμματικές εξαγγε
λίες της, προχώρησε στήν κατάργηση τών εισαγωγικών εξε
τάσεων στά Λύκεια. : *.τ

Γι’ αυτό προώθησε αυτή τή Νομοθετική πράξη, κάνοντας 
τό πρώτο βήμα γιά μιά Παιδεία περισσότερο δημοκρατική καί 
δημιουργική, μέ έλεύθερη καί συνειδητή έπιλογή καί όχι κα
ταφύγιο καταναγκασμού, έξω καί πέρα άπό τις οδιαίτερες 
γνώσεις και ικανότητες τών νέων. Μέ τήν ανεμπόδιστη εισα
γωγή τών άποφοίτων τών γυμνασίων μας στά Γενικά καί Τε
χνικά ’Επαγγελματικά Λύκεια μπήκαν έξ άλλου καί τά θε
μέλια γιά τήν υλοποίηση τού μακροπρόθεσμου στόχου τής δι
εύρυνσης τής χρονικής περιόδου υποχρεωτικής μαθητείας 
τών νέων μας, μέ φανερές, απ’ αύτό, τις ευεργετικές συνέ
πειες στήν άνοδο τού μορφωτικού επιπέδου τού Λαού μας.

Μέ τήν άρση τής αναγκαστικής, (γιά τούς νέους που δέν 
πετύχαιναν στά Γενικά Λύκεια), στροφής στά Τεχνικά Ε
παγγελματικά Λύκεια, επιδιώκουμε σ’ αύτή τή φάση (παράλ
ληλα μέ μιά σειρά μέτρα πού ή Κυβέρνηση επεξεργάζεται 
γιά τήν ουσιαστική ανύψωση τής Τεχνικής Παιδείας) τήν 
καταξίωση στήν πράξη τής ισοτιμίας τών δύο τύπων Λυ
κείων. Ή ελεύθερη έπιλογή, σύμφωνα μέ τήν κλίση τού χά- 
θε νέου, και όχι ή λειτουργία τής μηχανιστικής διαφοροποί
ησης τού δήθεν «ανώτερου» γενικού άπ’ τό άντικειμενικά μέ
χρι οήμ&ρι*, ύχοβαθμισμένο Τεχνικό Λύκειο, θά πρέπει γιά 
μάς νά είναι δ λόγος γιά τον όποιο κάποιος θά συνεχίζει τις 
σπουδές του. στον ελεύθερα έπιλεγμένο άπ1 τόν ίδιο, τύπο Λυ
κείου.
.. Είναι βέβαια ά/αμφισβήτητο, ότι μιά τέτοια αντίληψη παι
δείας συνδέεται άρρηκτα μέ τήν προώθηση καί ανάπτυξη 
τοϋ έπαγγελματικού προσανατολισμού τών νέων στά Σχολεία 
καί άκόμη με μιά σειρά .ειδικών μέτρων τόνωσης τής Τεχνι
κής - ’Επαγγελματικής Παιδείας (ειδικές υποτροφίες, δά- 

'νεια, επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων, ανεμπόδιστη ε
ξέλιξη στόν κλάδο εφαρμογών κλπ.) προς τά όποια μέ γρή
γορο βήμα θά βαδίσει ή Κυβέρνηση.

( Ανατύπωση)

Ή Κυβέρνηση προχώρησε σέ υπουργικές -αποφάσεις μέ βάση 
τις εξουσιοδοτήσεις πού περιέχονται στή Πράξη Νομοθε
τικού περιεχομένου άπό τό φετεινο χρόνο, στήν πραγματοποίη
ση τής ανεμπόδιστης εισαγωγής τών νέων στά Λύκεια: 

α) Γιά νά απελευθερώσει άμεσα τις επιλογές, γιά τό μέλ
λον τών νέων μας, άπό τούς μέχρι σήμερα κόσταναγκασμοός.

(S) Γιά νά πραγματοποιήσει άμεσες καί βαθιές τομές στή/ 
εκπαιδευτική διαδικασία, στήν κατεύθυνση τής αντίληψής 
της, ότι ή παιδεία είναι κοινωνικό άγαθό, δικαίωμα κάθε 
πολίτη καί ΰποχρέωση τής πολιτείας.

γ) Γιά νά άντιμετωπισθοΰν άδικίες πού έγιναν σέ βάρος 
τών νέων πού εξαναγκάστηκαν σέ επιλογές.

Άπό τήν έναρξη τής ισχύος τής πράξεως αυτής στήν 
πρώτη τάξη τών Λυκείων τής Γενικής καί Τεχνικής καί Έ- 
παγγελαατκής ’Εκπαίδευσης έγγράφ ονται απόφοιτοι τού 
Γυμνασίου ή κάτοχοι ενδεικτικού τής τρίτης τάξεως παλαιού 
εξαταξίου Γυμνασίου, χωρίς είσιτήριες έξετάσεις.

’-Επίσης έγγράφονται στήν πρώτη τάξη μόνο τών Τεχνι
κών καί Επαγγελματικών Λυκείων, χωρίς είσιτήριες έξε- 
τάσεις, οί κάτοχοι πτυχίου Κατωτέρας Τεχνικής ή Έπατγγελ- 
ματικής Σχολής.

Μέ αποφάσεις τού Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων καθορίστηκαν ή διαδικασία καί ό τρόπος εφαρμο
γής τών διατάξεων γιά τήν έγγραφή μαθητών χωρίς είσιτή
ριες εξετάσεις στή/ πρώτη τάξη Λυκείου γιά τό σχολικό έ
τος 1981—1982, εκείνοι πού δικαιούνται νά έγγραφούν σέ 
κάθε τύπο Λυκείου, δ τρόπος εγγραφής καί φοιτησεώς τους, 
καθώς καί κάθε άλλη άναγκαία λεπτομέρεια γιά τήν εφαρ
μογή αύτής τής παραγράφου.

Έξ άλλου ή εφαρμογή τού μέτρου διέψευσε όσους φοβόν
τουσαν ή διακήρυσσαν ότι φοβούνται, ότι εάν εφαρμοστεί ή κα
τάργηση τών έξετάσεων θά πληγεί θανάσιμα ή Τεχνική 
Παιδεία, πού θά διαλυθεί. Έτσι ό αριθμός τών εΐσαγομένο>ν 
στήν Α' τάξη τεχνικού καί επαγγελματικού Λυκείου, (9.274 
νέοι μαθητές) καί τών εΐσαγομένων στήν Α' τάξη τού Γε
νικού Λυκείου (8.675 νέοι μαθητές), άποδεικνύουν ότι όχι 
μόνον δέν ύπήρξε μείωση τοΰ άριθμοΰ νέων πού στρέφονται 
ή μένουν στή/ Τεχνική Παιδεία, αλλά καί ό άριθμός αυτών 
πού προτίμησε τήν πρώτη ξεπέρασε αυτούς που προτίμησαν 
τήν δεύτερη, μέ τήν κατάργηση τών εξετάσεων άπό τό Γυ
μνάσιο στέ Λύκειο. -;

Ή κατάργηση τών Εισαγωγικών ’Εξετάσεων άπό το Γυ
μνάσιο στο Λύκειο, είχε ήδη τήν πρώτη δοκιμασία της —πού 
μάλιστα έγινε κάτω άπό τις πιο αντίξοες συνθήκες— μέ ε
πιτυχημένο άποτέλεσαα καί χωρίς νά προκαλέσε: καμιά α
πολύτως άνέλεγκτη επίπτωση. Ή ενσωμάτωσή της καί λει
τουργία . της, στο. μέλλον, στο συνολικό σύστημα τής Μέσης 
Παιδείας θά γίνει κάτω άπό καλύτερους όρους καί προϋπο
θέσεις και εύλογα άναμένεται νά έχει άκόμη καλύτερα απο
τελέσματα, γι’ αύτό καί αναμένουμε τήν πανηγυρική έγκρισή 
της άπό τήν Βουλή τών 'Ελλήνων. .. > * .. ·./ -

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 1981 - - -
Ό 'Τπουργός Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 

ΕΛΕΤΘΕΙΡΙΟΣ ΒΕΡΤΒΑΚΗΣ , .

ΚΑΤΑΡΓΟΓΜΕΝΕΕ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ ’’ . 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -

Πού ανήκει στή/ Εισηγητική Έκθεση τού σχεδίου νόμου 
«περί κυρώσεως τής άπό 11.11.1981 πράξεως τοό Προέ
δρου τής Δημοκρατίας (crept εγγραφής μαθητών στά Λύκεια 
τής Γενικής καί Τεχνικής κοκ Επαγγελματικής Έκπαιδεύ- 
σεως». -·>

Περιέχει
- Τις άναφερόμενες στό σχέδιο τοΰ νόμου διατάξεις τής κεί
μενης νομοθεσίας καί Υπουργικές Αποφάσεις. · ------

" ί) ' Ν. 309/1976 '(ΦΈ.Κ: ΓθΟ/Ά/30.4.1976)·.



. «Περί έιργανώσεως χά διοικήσεως τής Γενιχής Έχχβι- 
ϊευσεως»*.γ—* II ΤΤΤ '—' Τ ί'Γ" — —-* « < - ί*

Ά*^ο *9.

. · 3. ΛΑ^ιό τοΰ σχολιχαΰ έτους 1977'—1978 οί απόφοιτοι τού 
Γυμνασίου έγγράςονται εις την Λ' τάξ’ν του Αυχείου κατό
πιν εισιτηρίων εξετάσεων.. . ........... ..;

2) Ν. 576/1977- (Φ.Ε.Κ. 102/Α713.4.1977). .
«Περί όργανώσεώς χάί διωχήσεω,ς τής Μέσης χοά Άνω- 

τέρας Τεχνικής χαί 1Βχαγγ·ε).μ·ατι%ή; ’Β/.χαιϊεύσεως>>.

ν:·φ r :'A*3fo 9. -
.................. «ν · · ν · »β· ·.·'··· . ·. · · . ·,··.*·,··'···.···

• 3. Εί-ςτό·®' εξάμηνά έγγραφον τα ι οί χεχτημένοι άχολυ- 
τήριον ΓΙιμνασίου τοΰ Ν; 309/1976 ή ένδειχτιχσν Γ' τάξεως 
εξαταξίου Ιλίμνασίου ή Πτυχίσν Κάτω τέρας Τεχνιχής ή Ή- 
χογγελμ/στιχ ή ς Σχολής. Ή έγγραφή γίνεται χατότκν εισιτη
ρίων εξετάσεων τρ ίγματιττοιουμ-ένων χατά ’ τά έχάστοτε ορι
ζόμενα δί’ άχοφάσεως τοΰ Ύχουργοΰ Έ$νίχής Παιδείας χαί 
θιρητχφΰ^άτων./’· · ' ~ · ·■; / · ‘ ι' ; ·· "·' ι ;- · · .. . ·_>. , .

3) Π !Α 419/1978 (Φ.£κ. * ή
«Περί'των*εισιτηρίων εξετάσεων*"τιών^ Λϋχείων’ Γενιχής 

Κατευ-λύνσέως». ; ’Λ' ~ --'ή <ν’ν.· α
4) ΠΑ 381/1979 (Φ.ΕΚ. U7/A'/24.5.1979): ■ 
«Περί τφοχοχοιήτεως διατάξεων τινων ρυ$μιζθυσώγ θέχα-

τα των σχολείων Μέσης Γενιχής Έχχαιδεύσεώς». £

6) Π.Δ. 428/1981 . (Φ.ΚΚ. 115/Α'/4^-1981).
\ «Π«ρί τροχοχοιήσεως Πατάξεων τινων τοΰ Π. Διατάγμα
τος 419/1978 «χερί τών εισιτηρίων εξετάσεων των Λυκείων 
Μέσης Γενιχής. Έχχαιδεύσεώς». . - - .

7) Άχόφαση Ύχουργοΰ Έύνιχής Παιδείας χαί θρησχει>
μ,άτων άρε® 89185/1977 (ΦΈ.Κ. 811/Β'/25.8.1977) 
«χερί εισιτηρίων έξετάσεων τών χτυχιούχων Κατωτέρων Τε
χνικών χαί ’Εταγγελματηοων Σχοίών εις τά Τεχνιχά χαί 
Έχαγγελματιχά Λάχεια». ·'··- ■ .■■■■■ ;
' 8) ’Αχόφασγ'Υχουργοΰ Έάνιχή; Π αιδεί-ας χαί θρησκευ
μάτων άριί. 65399/1978 (Φ.Ε.Κ. 530/BV1978) «χερί 
των εισιτηρίων εξετάσεων διά τά Τεχνιχά χαί ’Επαγγελμα
τικά Λύκεια των κεντημένων -απολυτήριο Γυμνασίου τοΰ ν 
309/1976 ή ένϊειχτιχο γ' τάξεως έξαταξίου Γυμνασίου». -'1 
·· 9) ■ ’Απόφαση- 'Υχουργοΰ Εθνικής Παιϊείας χαί θρησχειλ 
μ,άτων άρι-5. ■ Ε/4163/1980 (Φ.Ε.Κ/ 470/BV9.5.1980) 
«χειρί 'τροχοχοιήσεως τοΰ εφόρου 2 τής 65399/1978 άχοφά 
σεω-ς ΤΠ ΕΠΘί). · ·■' ,- ή .-γ ' ί ; *

10) ’Απόφαση'Υχΐαργοΰ Έ5νίκης Παιϊείας χαί θρη- 
σχευμάτών άρι-5.· Ε/5β21/198ί (ΦΈ.Κ/ 346/BV17.6'. 
1981) «χερί τοοτοχοιήσεώς ϊιατάξεών τινων τής όχ’ apt-S, 
65399/7.6.1978 άττοφάσεως χερί των' εισιτηρίων έξετάσεων 
διά τά Τεχνικά καί ’Επαγγελματικά Λύκεια των χεκτημένων 
όχολϋτηριο Γυμνασίου, τοΰ ν. 309/1976 ή ίνϊειχτικο γ'. τά- 
ξεως έξαταξίου Γ^νασίου».... . . . t . rp
^ 11) Άχόφαση 'Τχουργοζή Έ3νιχής· Παιϊείας κ-αί θρη-
σχ^χάτων;.- .^5624/1981 / ' (Φ.Ε.Κ.·346/BV17.6.1981)
«χειρ-ί τ,ρατοχοιήσεως ϊιατάξεών του άφοροΰν στις χροοτο-λέ- 
σεις των χτυχιούχων Κατωτέρων Τεχνικών καί ’Ετ·αγγε)μα- 
τικων Σχολών στις εΐσιτηριες εξετάσεις γιά τά Τεχνιχά χαί 
Έχαγγελματικά Λύκεια»,' , ,τ . ν ,;* -sS

ΐ:ς (\) xr'.-.r.Ji :r 'Ap-Spo r ?:'ξτ V-. φζ
•. 'Εξεταστέα μαάήματα εισιτηρίων έξετάσεων Λυκείου.:.'.'

1. · Εις τήν στάράγρ. 4 τοΰ άρ-3ρου 9 τοΰ Π.Δ. 419/1978
ή φράστς «ένότης 15—L-30 στίχων» άντιχα-3ίσ-ραται ώς έξη;: 
«ένότης 20-^χ^30 στίχώνί)/ : :Γ'χ1ί Τ - ;; . ι· ;.· -

2. '’Εκ της χαρίαγρ. 6 τοΰ άρ&ρου 9 τοΰ Π.A 419/1978
ϊι’αγράρετάι ή φράσίς' «ένος έχ ϊύο (2) τής Άλγέβρας χαί 
ενός έχ δύο (2) τής Γεωμετρίας». rr: ■■■: :■

.. 5) Π.A 294/1980'(Φ-Ε.Κ. 81/AV12.4.19S0).
·: «Περί τροχοχοιήσεώς καί σσμχληρώσεως διατάξεων τινων, 
ρυ-5μιζο>σων -οέματα των σχολείων Μέσης Γενικής Έκχαμ- 
δεύσεώς».· ?? ···· .· ' ■'■ .·'"■· "'· ■ '■ —»

: 'Ap-Sp-0 3. · ; · ·. ;■ * · Γ

Τραχοχοίησίς διατάξεων Π-Α 419/1978. (Φ.Ε.Κ. 85, 
τεΰχ. Α', 29.5.1978) «χερί των εισιτηρίων εξετάσεων των 
Λυκείων Γενικής Κατευ-3ύνσεως».' '* ' 'Λ'

1. Εις τήν χαράγραφον 1 τοΰ άράρου "2 τοΰ Π.A 419/ 
1978 ή φράσίς ιιχατά το δεύτερον δεχαχεν-Sήμερον έχάστου 
των μηνών ’Ιουνίου χαί Σεχτεμδρίου» άντιχαΰίστατα: διά τής 
φρασεως ιοοατά τούς μήνας ’Ιούνιον χαί Σεχτέμίριον».

2. Εις τό ap-Spov 3 τοΰ Π.A 419/1978 χροστί-3εται χα- 
ράγραφος 5 εχουσα ώς εξής:

«5u Δεν δυνατό: νά μετέχει τής Κ-Ε.Ε. ό εχων ώς έξετα- 
ζόμενον κατά τάς οχεία; είσιτηρίους έξετάσεις χρόσωχον συν- 
δεόμενον μετ’ αύτοΰ διά σχέσεως συγγένειας έξ αίματος ή έξ 
αγχιστείας μέχρι καί τοΰ τρίτου δαΰμοΰ. Ό Πρόεδρος καί 
τά μέλη τής Κ.ΕΕ οφείλουν χρό τής άναλήψεως των καθη
κόντων των νά ΰχοϊάλλουν εις τον Τχουργο Έΰνίχής Παι
δείας καί θρησκευμάτων ύχχύ-5υνον δήλωσιν χερί ύχάρξοως 
ή μη τοιούτου κωλύματος εις το χρόσωχον αυτών. ’Εν χερι- 
χτιοσει όχάρξεως τοΰ κωλύματος τούτου, τό κωλυόμενον χρό
σωχον άντιχαΰίσταται κ.ατόχιν ύχουργιχής άχοράσεως». ·'

\ 7;^:Λ ;·ν ·,' ΣΧΕΔΙΟ.'ΝΟΜΟΤ; . \ ': · : Ζ
Περί κυρώσεως τής άπό 11-11-1981 πράξεως τοΰ Προέδρου 
.· τής Δημοκρατίας «περί εγγραφής μαθητών στα Λύκειο 

της Γενικής καί Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκπαι-
• δεύσεως».. · ? .· . . . .

Γ· '"· ■ :;···"· Γ'“ "Αρθρο πρώτο.· ·'··'·'· '/
Κυρώνεται καί ισχύει από τη δημοσίευση της στην ’Ε

φημερίδα τής Κυ^ε'ρνήσεώς (Φ.Ε.Κ. 323, τεύχος πρώτο, 
11-11-1981) ή πράξη νομοθετικού περιεχομένου τοΰ Προέ
δρου της Δημοκρατίας «περί έγγραφης μαθητών στα Λύ
κεια της Γενικής καί .Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκ- 
τταιδεύσεως»,. πού έκδόθηκε σύμφωνα μέ τό άρθρο 44 
παράγρί. 1 τοΰ Συντάγματος γιά την άντιμετώπιση έκτακτης, 
εξαιρετικά επείγουσας καί απρόβλεπτης άνάγκης, τό περιε
χόμενο της όποιας έχει ώς έξης :

. «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Περί εγγραφής μαθητών στα Λύκεια της Γενικής καί 

Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως..·

• ' · ■' Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
' ; ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

. .. Γ·. "Εχοντας υπόψη : . 1

1. Τις διατάξεις τοΰ άρθρου 44 (παρ. 1) τοΰ Συντάγμα- 
τος. 1

2. Τήν ανάγκη αλλαγής τοΰ τρόπου εισαγωγής μαθητών 
στα Λύκεια άπό τό τρέχον σχολικό έτος, ώστε νά δοθεί 
σε όλους τούς άποφοίτους τοΰ Γυμνασίου ή δυνατότητα 
ελεύθερης επιλογής καί συνεχίσεως σπουδών στα πλαίσια 
τής παρεχόμενης άπό τό Κράτος δευτεροβάθμιας Γενικής 
καί Τεχνικής καί’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως. .

3. Τήν έκτακτη, εξαιρετικά επείγουσα κάί απρόβλεπτη 
ανάγκη νομοθετικής ρυθμίσεως θεμάτων,'.πού άνώγονται 
στήν έγγραφή καί φοίτηση τών αποφοίτων τοΰ Γυμνασίου



Στό σχέδιο νόμου «γιά τή ρύθμιση οικονομικών καί άλλων
θαμάτων των άνώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και
άλλων διατάξεων».

Ποός 7ή Βονλ'η ιών Ελλήνων

Μέ τό σχέδιο νόμου τού συνυποβάλλεται πρόβλ.έπονται 
ευθυίσεις σέ θέματα των άνώτατων εκπαιδευτικών ιορυμα- 
των (Α.Ε.Ι.) της χώρας, πού έχουν σχέση με τό προσωπικό 
καί τη μισθοδοσία του, μέ εκκρεμότητες πού επιβάλλεται· να 
ρυθμιστούν νομοθετικά, μέ προβλήματα πού δημιουργή- 
θηκαν άπό τις εξετάσεις μεταγραφών καί κατατάξεων στα 
Α.Ε.Ι. κατά τή διάρκεια τοϋ έτους 1981 καθώς καί μέ τις 
συμβάσεις εργασίας τοϋ προσωπικού πού προσλήφθηκε γιά 
τήν αντιμετώπιση τών προβλημάτων πού δημιουργήθηκαν 
άπό τον σεισμό της 24ης Φεβρουάριου 1981 καί άλλα εκ
παιδευτικά θέματα. Ειδικότερα :

Μέ τό άρθρο 1 καί έκτος άπό τις εξαιρέσεις της παραγρ. 
2, έπεκτείνεται σέ όλα τά Α.Ε.Ι. της χώρας τό σύστημα πλη
ρωμής άπό τον κρατικό προϋπολογισμό τών αποδοχών τοϋ 
διδακτικού, διοικητικού καί λοιπού προσωπικού, πού υττη- 
ρετεί μέ όποιαδήποτε σχέση εργασίας στά Α.Ε.Ι., όπως το 
σύστημα αυτό, άλλωστε, ισχύει έπί σειρά ετών σε μερικά 
Α.Ε.Ι., δηλ. τό ’Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 
τήν ’Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τήν ’Ανώτατη Σχολή 
Οικονομικών καί ’Εμπορικών ’Επιστημών καί τήν ’Ανώ
τατη Γεωπονική Σχολή ’Αθηνών: Σύμφωνα μέ τό προτεινό- 
μενο άρθρο άπό 1-1-19S3 οί πάσης φύσεως άποδοχές τού 
προσωπικού καταβάλλονται διά τού Δημοσίου Ταμείου σύμ
φωνα μέ τις διατάξεις πού ισχύουν γιά τούς δημόσιους υπαλ
λήλους. "Ετσι επιτυγχάνεται μιά ομοιόμορφη ρύθμιση γιά 
όλα τά Α.Ε.Ι., ή όποια θά άπλουστεύσει τις διαδικασίες πού 
έχουν σχέση μέ θέματα οικονομικής διαχείρισης, επιτυγ
χάνοντας ταυτόχρονα σωστότερη λ.ειτουργία τής διαχείρισης 
αυτής. Γιά τις δαπάνες τής μισθοδοσίας γράφονται σχετι
κές πιστώσεις στόν κρατικό προϋπολογισμό ενώ κατά τό ί
διο ποσό τών πιστώσεων αυτών θά είναι μειωμένη ή κρατική 
επιχορήγηση στά Α.Ε.Ι. άφού δέν θά έχουν 7ηά τή δαπάνη 
αυτή. · ώ ■· . ;· ,.»·.<

Μέ τό άρθρο 2 προβλέπεται ότι τά έσοδα υπέρ τών Πάνε- - 
πιστημίων ’Αθηνών καί Θεσ/νίκης καί τού Ε.Μ. Π. πού προ
βλέπει τό ν.δ. 388/1958, περιέχονται στον κρατικό προϋπο-, 
λογισμό. Τά έσοδα αυτά είναι άπό δασμούς εισαγωγής προ
ϊόντων στη χώρα καί χρησιμοποιούνται γιά μισθοδοσία καί 
άλλες δαπάνες λειτουργίας τών παραπάνω Α.Ε.Ι. Έφ’ ό
σον μέ τό νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται νά καλ.ύπτονται οί 
ίαπάνες αυτές άπό πιστώσεις τού κρατικού προϋπολογισμού, 
κρινεται σκόπιμο νά περιέχονται σ’ αυτόν τά έσοδα άπό τήν 
τηγ-ή αυτή. ./ - . . λ-

Μέ τό άρθρο 3 ορίζεται ότι οί λειτουργικές δαπάνες τών 
Λ.Ε.Ι., έκτος άπό τις δαπάνες μισθοδοσίας καί μέ τήν έπι- 
φύλαξη τής παραγρ. 2 τού άρθρου 10, καταβάλλονται άπό 
τιστθύσεις πού έχουν γραφεί στόν κρατικό προϋπολογισμό. 
3ί πιστώσεις αυτές καθορίζονται γιά κάθε Α.Ε.Ι. μέ κοινή 
απόφαση τών Υπουργών ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ-, 
.ιάτων. . ' ... . .

Μέ τό άρθρο 4 έπιδιώκεται ή άποκατάσταση τής Πανεπι-.. 
"τημιακής τάξης πού διασαλεύτηκε μέ τήν ψήφιση τών δια-' 
άξεων τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 42 τοϋ ν. 1143/1981 μέ 
ην οποία ή πενταετία πού προβλέπονταν γιά τήν κρίση έκ- 
ακτών μόνιμων καθηγητών αυτοτελών εδρών τών Α.Ε.Ι. 
.αι τον ορισμό ώς τακτικών τών άντίστοιχων εδρών, ορί
στηκε σέ τριετία δημιουργώντας αναταραχή. Ή έπαναφορά 
σης πενταετίας κρίνεται σκόπιμη γιατί θεωρείται άναγκαϊο 
'ρονικό διάστημα γιά τήν άξιολόγηση τοϋ έργου τοϋ κρι
ό μεν ου καθηγητή.

Με τό άρθρο 5 ρυθμίζονται εκκρεμότητες σέ θέματα προ- 
ωπικοϋ τού ’Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.), τής 
διεύθυνσης ’Εφαρμογών ’Εκπαιδευτικών Σχεδίων τού Υ
πουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί τού

* Υπηρεσιών τών Νομών. Πρόκειται περί, προσωπικού έςει- 
δικευμένου άπαραίτητου γιά τή λειτουργία τών 'Υπηρεσιών, 
οί όποιες άν αποδυναμωθούν θά είναι άδύνατο νά λειτουργή
σουν μέ αποτέλεσμα νά μήν έφαρμοσθεΐ το πρόγραμμα σχο- 
λ.ικής στέγης, τό όποιο είναι ένα άπό τά σοβαρότερα προ
βλήματα τής Παιδείας στή χώρα μας. Στή συντριπτική του 
πλειοψηφία είναι Τεχνικοί (Μηχανικοί, 'Υπομηχανικοί καί 
Σχεδιαστές). Πρόκειται περί S5 υπαλλήλων τοϋ ΟΣΚ, άπό 

πούς οποίους οί 66 είναι Τεχνικοί, περί 36 ύπαλλήλων τής 
ΑΙΕΦΕΣ άπό τούς όποιους οί 32 είναι Τεχνικοί καί περί 18 
υπαλλήλων Τεχνικών Διευθύνσεων Νομών άπό τούς όποιους 
όλ.οι είναι Τεχνικοί.

Μέ τήν παράγραφο 2 τοϋ άρθρου 9 τοϋ νόμου 641/1977 
δόθηκε ή εξουσιοδότηση γιά τήν πρόσληψη διοικητικού καί 
ύπηρετικοϋ προσωπικού στις ’Ιατρικές Σχολές τών Πανεπι
στημίων Πατρών, Ίωαννίνων καί Κρήτης γιά μιά τριετία 
άπό τή δημοσίευση τοϋ ανωτέρω νόμου.

Σύμφωνα μέ τά σχετικά αιτήματα τών οικείων Σχολών, 
είναι άπαραίτητη ή συνέχιση προσφοράς ύπηρεσιών όσων εί
χαν προσληφθεΐ μέ τις άνωτέρω διατάξεις.

Παρατείνεται λοιπόν ή παροχή δυνατότητας συνέχισης 
προσφοράς υπηρεσίας άπό τούς άνωτέρω ύπαλλ.ήλους γιά 
μιά άκόμα τριετία άπό τή λήξη τής προηγούμενης καί συγ
κεκριμένα μέχρις 22 Ίουλάου 1983.

Μέ τό άρθρο 6 προβλ,έπεται ότι οί φοιτητές τού εξωτερικού 
πού πέτυχαν τό έλ.άχιστο όριο τών τριάντα μονάδων στις εξε
τάσεις μεταγραφής σέ Α.Ε.Ι. κατά τό έτος 1981, μεταγρά
φονται σέ Α.Ε.Ι., χωρίς νά θίγονται οί πίνακες τών μεταγρα- 
φομένων πού καταρτίσθηκαν τό έτος αύτό. Ή κατανομή τους 
σέ Α.Ε.Ι. καί οί λεπτομέρειες γιά τήν εφαρμογή των προ-' 
τεινόμενων άρθρων, θά γίνονται μέ άπόφααη τοϋ 'Υπουργού 
>Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. ·:;

Άπό τό άρθρο 12 παραγρ. 2 τού ν. 646/1977, όπως ισχύ
ει ή παράγραφος αύτή μετά τήν τροποποιητική διάταξη τοϋ 
άρθρου 1 τού ν. 983/1979, προβλέπεται γιά τις μεταγραφές 
άπό σχολές τοϋ εξωτερικού ότι «’Αποκλείεται ή μετα
γραφή εις Α.Ε.Ι. Σχολήν ή Τμήμα Σχολής τών μή έπιτυ- 
χόντων άθροιστικώς εις τά τρία εξεταζόμενα μαθήματα συ
νόλων βαθμολ.ογίας τριάκοντα (30) τούλάχιστον μονάδων 
................. ». .

Ή διάταξη αύτή σέ συνδυασμό μέ τις παραγράφους 5 καί 
8 τοϋ ίδιου άρθρου πού προβλέπουν τά τής έπιλ,ογής τών 
μεταγραφόμενων, δημιούργησε σύγχυση παρ’ δλ.ο πού στόν 
ίδιο νόμο στο άρθρο 9, προβλέπεται ποσοστό μεταγραφό
μενων καί κατά συνέπεια συγκεκριμένος άριθμός θέσεων, 
ό όποιος καλύπτεται μέ βάση τή βαθμολογία τών γραπτών 
εξετάσεων. Ή σύγχυση εντοπίζεται στό ότι δέν διευκρινί
στηκε ρητά στό νόμο, 0τι λαμβάνετάι ύπ’ 6ψη ή βαθμολογία 
μέ τήν προϋπόθεση ότι ό τελευταίος πού θά μεταγράφει, 
πρέπει νά έχει τούλάχιστον τριάντα μονάδες. Αύτή ήταν ή 
θέληση τοϋ νομοθέτη δηλ. νά έξασφάλίσει ότι ό τελευταίος 
υποψήφιος θά έχει τούλάχιστον τριάντα μονάδες διαφορε
τικά ό άριθμός τών θέσεων σέ κάθε σχολή θά μένει άκάλ.υ-
πτος- - ν - .. ξ·. ·,

’Αποτέλεσμα αυτής τής σύγχυσης ήταν νά υπάρχει σέ διά-. 
φορες σχολές μικρός άριθμός ύποψήφιων «έπιτυχόντων ά-, 
θροιστικώς’. .... σύνολον βαθμολογίας τριάκοντα (30) τού-,
λάχιστον μονάδων...........», χωρίς νά μεταγράφονται γιατί
ήδη οί θέσεις είχαν καλυφθεί άπό υποψήφιους μέ μεγαλύτερη 
βαθμολογία. Οί υποψήφιοι αυτοί είναι 75, άπό τούς όποιους 
62 ’Ιατρικών 11 ’Αρχιτεκτονικών καί 2 Φαρμακευτικών Σχο
λών. / ’ ’

Μέ τό προτεινόμενο άρθρο ή πολιτεία άναγνωρίζει τό δί
καιο αίτημα αύτών τών κατηγοριών τών «έπιτυχόντων» ύπο- 
ψηφίων. Ό άριθμός είναι μικρός καί ή άπορρόφησή του δέν 
θά δημιουργήσει προβλήματα στά Α.Ε.Ι., ενώ παράλληλ-α ή 
ψήφιση τοϋ άρθρου θά είναι κοινωνική προσφορά καί μέτρο 
δικαιοσύνης.

Μέ τό άρθρο 7 προβλέπ'ονταί συμπληρωματικές κατα-



Τακτήριες εξετάσεις γιά σττυχιούχους άνωτερων τεχνικών και 
επαγγελματικών σχολών καί ΑΣΕΤΕΜ πού δεν πέτυχαν. 
νά είσαχθοϋν σέ Α.Ε.Ι. κατά τό 1981. "Ύστερα άπό τις γνω
στές εξελίξεις πάνω στο Θέμα των εξετάσεων αυτών για τις' 
όποιες διεξάγεται ήδη είσαγγελική έρευνά, τις έντονες καί 
δχι άδικες διαμαρτυρίες των Θποψηφίων καί την άπόφαση 
τοϋ Ύπουργοΰ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων νά αύ- 
ξηθεΰτό ποσοστό των πτυχιούχων ανώτερων δημόσιων σχο
λών πού είσάγονται σέ Α.Ε.Ι., άπόφαση ή οποία σύντομα θά 
έλθει στή Βουλή μέ νομοσχέδιο πού καταρτίστηκε, μέ το 
άρθρο αυτό θά είσαχθεΐ στά Α.Ε.Ι. ποσοστό 5% γιά νά δια- 
φυλαχθεϊ τό κύρος τών εξετάσεων αυτών καί νά έξαφανι- 
σθεϊ τό αίσθημα πικρίας καί άμφιβολίας πού διακατέχει 
τούς υποψήφιους. "Έτσι ή ισότητα πού άποτελεϊ συνταγμα
τική επιταγή γίνεται πράξη καί αύτό δεν είναι παραχώρηση, 
είναι χρέος της πολιτείας, είναι πράξη δικαιοσύνης. Οί συμ
πληρωματικές εξετάσεις θά γίνουν μέ τήν ίδια διαδικασία πού 
ϊσχυε κατά τις εξετάσεις τοϋ 1981, σύμφωνα μέ τά Π.Δ. 
879/1977 καί 239/1979 καί άποτελοϋν νέες έξετάσεις, άνε- 
ξάρτητες πρδς τήν εξέταση τοϋ 1981.λ* * -! ' ·'

Μέ τό άρθρο 8 κυρώνεται κοινή άπόφαση τών Υπουργών 
Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων καί Οικονομικών, γιά τήν αποζημίωση 
τών μελών επιτροπών τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γιά' 
τήν προπαρασκευή καί όργάνωση τών έξετάσεων ώς καί τήν 
επιλογή τών υποψήφιων γιά τις μεταγραφές φοιτητών τοϋ έ-. 
ξωτερικοϋ, τοϋ Πανεπιστημιακοΰ έτους 1978-79Τ Ή άπό-ύ 
φάση αυτή δημοσιεύτηκε ένα χρόνο μετά άπό τήν εκτέλεση 
τοϋ έργου τών επιτροπών καί δεν είναι δυνατή σύμφωνα μέ 
τήν ίσχύουσα νομοθεσία ή καταβολή τών άποζημιώσεων, ή 
οποία πρέπει νά γίνει γιά νά διαφυλαχθεΐ τό κύρος τής πο
λιτείας. ^ , , _·
.. , - ’Αθήνα. 12 Φεβρουάριου 1982 . ^

' ... \· Οί. Υπουργοί . .
Προεδρίας Κυβερνήσεως , .. ’Εόν-ικής Παιδείας 
-, - r: 1 - καί θρησκευμάτων

ΑιΓ. ΚΟΓΤΣΟΓΙΏΡΓΑΣ · - ΕΛ. ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ
Οικονομικών

ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΓΓΓΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ · >- ■

Γιά τή ρΰόμιση οικονομικών καί άλλων δεμάτων τών άνω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καί άλλων διατάξεων.

■V 'AphSpo 1.
1. Οί πότης ρύσεως αποδοχές τού Διδακτικού. Διοικητι

κού καί λοιπού Προσωπικού, πού υπηρετεί μέ άποιαδήποτε 
μορφή καί σχέση εργασίας στά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα (Α.Ε.Ι.) καί τά παραρτήματα τους, βαρύνουν τον Κρα
τικό Π ροϋπολογισμό. στον όποιο γράφονται οί σχετικές πι
στώσεις. Οί αποδοχές αΰ,τές καταβάλλονται άπό 1ης ’Ιανουά
ριου 1983 δτά τού Δημοσίου Ταμείου, σύμφωνα μέ τις δια
τάξεις τού ισχύουν γιά τούς δ-ηχοσίους υπαλλήλους.

2. Στις διατάξεις τής προηγούμενης παραγράφου δέν υπά
γονται τά Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Άρεταίειο καί Αί- 
γινητειο, τό Ταμείο Διοικήσεως καί Διαχειρίσεως ’Αγροκτή
ματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τό Ταμείο Δισική- 
σεως καί Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών τού Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης, γιά τά οποία εξακολουθούν νά έφαρ- 
μόζονσαι οί ΐτχύουσες διατάξεις.

Άρόρο 2.
Τά έσοδα υπέρ τών Π ανεπιστημίων Άόηνών καί Θεσσα

λονίκης καί τού Ε.Μ. Πολυτεχνείου, πού προβλέπονται άπό 
το άρύρο μόνο τού νομοθετικού διατάγματος 3S83/.1958 «περί

καστικού νόμου 788/1948 κ.αί έπεκτάσεως'ταύ-της επί π*.,, 
,των τών έκ τού εξωτερικού εισαγομένων εις τήν χώραν εμ^ο- 
,ρευμάτων», αποτελούν άπό 1ης Ιανουάριου 1983 έσοδο ·}&ΰ 
Κρατικού Προϋπολογισμού.· ;

. Άρόρο 3.
Μέ τήν επιφύλαξη τής παραγρ. 2 τοϋ άρόρου 1 τού πα

ρόντος. γιά τις λειτουργικές δαπάνες τών Α.Ε.Ι.. έκτος ά^ό 
τις δαπάνες τού άρόρου 1 τοϋ παρόντος, γράφονται στον τα
κτικό προϋπολογισμό τοϋ Κράτους ανάλογες πιστώσεις γ:α 
τήν επιχορήγηση τών ιδρυμάτων αυτών. Οί πιστώσεις αυτές 
καθορίζονται γιά κάόε Α.Ε.Ι. μέ άπόφαση τού Ύπουργοΰ 
Έ-ύνικής Παιδείας καί θρησκευμάτων.

• : · νΑρ·3ρο 4.
Ή παράγραφος 2 τοϋ άρ-9ρου 42 τού νόμου 1143/1981 

«περί Ειδικής Αγωγής Ειδικής Επαγγελματικής Έκπάι- 
δεύσεως, Άπασχολήσεως καί Κοινωνικής Μερίμνης άπόκ,λι- 
νέ'ντων έκ τού φυσιολογικού άτάμων καί άλλων εκπαιδευτι
κών διατάξεων» καταργείται καί έπαναφέρεται σέ ισχύ' ή 
παράγραφος 1 τού άσόρου 8 τοϋ Νομοθετικού Διατάγματος 
4542/1966. ‘ ,/

Άρόρο 5. '
1. Στο άρόρο 4 τοϋ νόμου 1216/1981 «περί μετατροπής

τής Πανελλη/ίου Σχολής Κλωστοϋφαντουργίας εις δημοσίαν 
τό:χύτην κ.αί άλλων τινών διατάξεων», προστίόεται παρά
γραφος ύπ’ άρ:ΰμόν 4 ή όποια έχει ώς έξής : . γ,

«4. Μέ άπόφαση τών Τπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως. 
Έ-3-νικής Παιδείας καί θρησκευμάτων καί Οικονομικών, οι 
παράγραφοι 1 καί 2 μπορούν νά εφαρμόζονται καί γιά τις 
συμβάσεις όσων προσλήφόηκαν εως 31.12.1981».

2. Οί συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τοϋ προσωπι
κού τοϋ ’Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, πού προσλήφόηκε 
γιά τήν άντιμετώπιση τών αναγκών λόγω τοϋ σεισμοϋ>τής 
24ης Φεβρουάριου 1981, μπορούν νά παρατείνονται γιά χρο
νικέ διάστημα μέχρι δύο (2) έτών, μέ άπόφαση τοϋ Υπουρ
γού Έόνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. ς:·;.

3. Ή σύμίαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όσων προσλή- 
φόηκαν σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ δευτέρου εδαφίου τής 
παραγράφου 2 τοϋ άρόρου 9 τού νόμου 641/1977 «περί ίδρύ- 
σεως καί όργανώσεως ’Ιατρικών Σχολών καί Πανεπιστημια
κών Ιατρικών Κέντρων εις τά Πανεπιστήμια Π ατρών, Ιω- 
αννίνων κ.αί Θράκης, έκτελέσεως έργων εις τά ανώτατα εκ
παιδευτικά ιδρύματα καί άλλων τινών διατάξεων», μπορεί 
νά παρατείνεται μέχρι καί τής 22 Ιουλίου 1983. Η διά
ταξη αυτή ισχύει καί γιά τήν Ιατρική Σχολή τοϋ Π ανεπι- 
-τηχίου Κρήτης.

Άρ·3ρο 6.
1. Φοιτητές Α.Ε.Ι. τοϋ εξωτερικού, πού πέτυχαν τό ελά

χιστο όριο τών τριάντα (30) μονάδων στις εξετάσεις με
ταγραφών τού έτους 1981, πού διενιεργήόηκαν στό Άρίστο- 
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταγράφονται σε Α.Ε.Ι. 
τοϋ εσωτερικού, χωρίς νά ·3ίγονται οί πίνακες τών μετα- 
γραφομένων πού καταρτίστηκα·/ κατά τό έτος αύτό.

2. Μέ άπόφαση τοϋ Υπουργού Έύνικής Παιδείας καί 
θρησκευμάτων διενεργείτα: ή κατανομή τών μεταγραφόμενων 
στά Α.Ε.Ι. καί καόορίζεται ή όλη διαδικασία γιά τή·/ εφαρ
μογή τοϋ παρό/τος άρ-ίρου.

Ά?·9ρο 7.
1. Πτυχιοϋχο: τών σχολών τής παραγρ. 2 τοϋ άρόρου 51 

τοϋ ν. 576/1977. πού συμμετείχαν καί δέν επέτυχα·/ τήν ει
σαγωγή τους σέ Α.Ε.Ι. στις έξετάσεις επιλογής ή κατά
ταξης κατά τό έτος 1981. κατατάσσονται σέ Α.Ε.Ι. μέ τήν 
ίδια διαδικασία ύστερα άπό συμπληρωματικές εξετάσεις καί 
σέ ποσοστό 5% στον άριόμό τών εισαγομένων σέ κά-Ss σχολή 
κατά τό έτος 1981, όπως ό άριόμός αυτός έχει όρισόεί κατά 
τήν κείμενη νομοόεσία.


