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στό σχέδιο νόμου «Μετεγγραφές και κατατίςεϊς- στην τρι

τοβάθμια εκ—χίδευση»

Προς τη Βουλή τών Έλλήνοιν

Μέ τό Σχέδιο Νόμου πού εΐσάγεται γιά ψήφιση έπι- 
χειρεϊται μια συνολική ρύθμιση τριών βασικών κατηγοριών 
προβλημάτων :

α) Μετεγγραφών σε άνώτατες ή ανώτερες σχολές Τυΰ 
εσωτερικού άπό άντίστοιχες σχολές τοϋ εσωτερικού.

β) Μετεγγραφών άπό ανώτατες ή ανώτερες όμοναγεΐς σχο
λές τοϋ εξωτερικού σέ αντίστοιχες σχολές τοϋ εσωτερι
κού.

γ) Κατατάξεο-ιν πτυχιούχων άλλα καί φοιτητών σέ 
άνούτατες ή ανώτερες σχολές τοϋ εσωτερικού.

Ή προώθηση τοϋ Σ.Ν., επιβάλλεται τόσο άπό την άνα- 
γκαιότητα αντιμετώπισης τών προβλημάτων πού δημιουρ
γεί ή ασάφεια καί ή άνεπάρκεια τής ΐσχύουσας νομοθεσίας 
όσο καί άπό την άναγκαιότητα προσαρμογής τών ρυθμίσεων 
τών θεμάτων μετεγγραφών καί κατατάξεων, στις γενικές 
αρχές καί τό πρόγραμμα τής Εκπαιδευτικής πολιτικής τής 
Κυβέρνησης.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο οτι στή διάρκεια τών 
σπουδών ενός φοιτητή μπορεί να προκόψουν μιά σειρά άπό 
προβλήματα κοινωνικής φύσης, τά όποια κάνουν δύσκολη τη 
συνέχιση τών σπουδών του κάτω άπό τις ίδιες συνθήκες. 
Στην περίπτωση αυτή ή ενδεχόμενη μετεγγραφή του μπορεί 
νά είναι ή μοναδική λύση. Καί ή ρύθμιση τέτοιας διάστασης 
καταστάσεων άποτελεϊ γιά τήν Κυβέρνηση θέμα άρχής πού 
^αντιμετωπίζεται μέ τό ΣΝ.

Ταυτόχρονα όμως θέμα άρχής άποτελεϊ καί ή παροχή 
δυνατότητας συνέχισης τών σπουδών σέ άλλους τομείς καί 
σέ εκείνους πού ήδη έχουν ένα πτυχίο.

'Η παροχή αυτής της δυνατότητας δέν μπορεί βέβαια νά 
άντιμετωπίζεται σαν λύση άνάγκης πού προκύπτει άπό 
τήν ανεπάρκεια τοϋ πρώτου πτυχίου όπως σέ μεγάλο βαθμό 

- συνέβαινε μέχρι σήμερα. . · -
.Μ Ή σημερινή νομοθεσία περί μετεγγραφών καί κατατάξεων 

' είναι διασκορπισμένη σέ διάφορα νομοθετήματα. 'Ο Ν.646/77 
ρυθμίζει τις μετεγγραφές γιά τά ΑΕΙ τα ΝΔ 842/71 καί 
1057/71 έχουν έξουσιοδοτικές διατάξεις γιά ρύθμιση μέ 
Π.Δ. θεμάτων μετεγγραφών τών σπουδαστών τών Παι
δαγωγικών Άκαδημιών καί τών Σχολών Νηπιαγωγών άντί- 
στοιχα, ό Ν. 379/76 ρυθμίζει τά θέματα τών κατατάξεων 
ένώ παράλληλα υπάρχουν διάφορες διατάξεις σέ ποικίλα 
νομοθετήματα πού ρυθμίζουν θέματα μετεγγραφών όπως 
π.χ. τό άρθρο 3 τοϋ Ν. 287/76 γιά τούς δημοσίους υπαλλήλους 
τών παραμεθορίων περιοχών τά άρθρα 25, 26, 51 τοϋ Ν. 
576/77 τής Τεχνικής καί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

. τό άρθρο 3 τοϋ Ν. 860/79 περί πολυτέκνων ό Ν. 983/79 
ν- *. ψ . * . '

• Μέ τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου επέρχεται μιά ενιαία 
"ρύθμιση όλων τών θεμάτων μετεγγραφών καί κατατά
ξεων.

Πιο αναλυτικά :
.1. Στις μετεγγραφές εσωτερικού ή -

·;■; Είναι κοινή ή διαπίστωση ότι τά Πανεπιστήμια ’Αθήνας 
καί Θεσσαλονίκης είναι πλήρη, μέ περιωρισμένες άπορρο- 
φητικές δυνατότητες.

--εε’Ακόμη όλοι γνωρίζουμε καί ζοϋμε τις συνέπειες τοϋ 
υδροκεφαλισμού τών δ’ύο πόλεων. Οί δύο αυτοί λόγοι συνε- 
τέλεσαν άμεσα ώστε ό κανόνας νά άποκλ,είει τις μετεγγραφές 
σέ σχολές τών πόλεων αυτών.

"Ετσι οί μετεγγραφές γίνονται μόνο στά άλλα τά περι
φερειακά Πανεπιστήμια καί σχολές καί σέ όλα τά έτη 
σπουδών έκτος άπό τό πρώτο καί τό τελευταίο. Τά ποσοστά 
ορίζονται 10% γιά τό δεύτερο έτος καί 5% γιά κάθε επόμενο 
έτος. Τή μετεγγραφή μπορούν νά ζητήσουν α) όσοι διαμένουν 
οί ίδιοι, ό σύζυγός τους ή ένας άπό τούς γονείς τους στο 
Νομό όπου ή έδρα τής σχολ.ής υποδοχής καί

μ) οσοι έχουν ειόικους Λογ*ους ο πως σοραρου κινόυνου η 
απειλής τής υγείας ή τής ζωής, ή οικογενειακούς οικονομικούς 

. κοινωνικούς.
Λαμβινεται δηλαδή υπόψη ή έντοπιότητα, καί οί λ.όγοι 

π^υ μπ.ροϋν νά συντρέχουν στό συγκεκριμένο ένδ.αφερό- 
μενο.

Στόν κανόνα αυτό υπάρχουν δύο βασικές εξαιρέσεις. 'Η 
μία δίνει τή δυνατότητα μετεγγραφής άπό σχολές τής περι
φέρειας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης σέ όλ.ες τις 
σχολές τής χώρας καί άπό σχολές τής περιφέρειας Θεσσα
λονίκης σέ σχολές όλων τών περιφερειών έκτες τής τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης, χωρίς ποσοστά σέ όλ.α τά έτη 
σπουδών καί χωρίς τις προϋποθέσεις πού άπαιτΰϋνται 
γενικά.

Ή εξαίρεση αυτή εναρμονίζεται μέ τούς δύο λόγους πού 
επέβαλαν τον κανόνα δηλ. τήν πληρότητα τών δύο Πανε
πιστημίων καί τόν υδροκεφαλισμό τών πόλεων ’Αθηνών 
καί Θεσσαλονίκης. 'Η εφαρμογή τής διάταξης αύτής, θά 
άποσυμφορήσει τις σχολές καί θ’ άποτελέσει κίνητρο γιά 
τήν επιστροφή στην επαρχία ή λύση γιά. παραμονή σ'

Ή άλλ.η εξαίρεση είναι ευρύτερη. Περιλαμβάνει τρεις 
κατηγορίες.

Στήν πρώτη : δίνεται ή δυνατότητα νά μετε [-γραφούν 
σέ όλες τις σχολές τής χώρας καί σέ όλα τά έτη χωρίς πο
σοτικούς περιορισμούς όσοι πάσχουν άπό συγκεκριμένες άσ- 
θένειες είναι τυφλχί κωφάλαλ.οι ή είναι πολύτεκνοι ή τέκνα 
πολυτέκνων. Μέ τή διάταξη αυτή δίνεται ή δυνατότητα στούς 
νέους νά μή απομακρυνθούν άπό τις οίκογένειές τους, ώστε 
μέ τή συμπαράστασή τους νά ξεπεράσουν στό δυνατό ολ» 
εκείνα τά ψυχολογικά πρακτικά κοινωνικά καί οικονομικά 
προβλήματα πού αντιμετωπίζουν. ’Ακόμη τούς δίνεται ή 
δυνατότητα νά βρίσκονται σέ συνεχ, ιατρική παρακολούθηση 
πού ένδείκνυται γιά τήν περίπτωσή τους. Ή διάταξη'αύτή 
δέν προβλέπονταν στό Νόμο 646'77 έκτός άπό τά σημεία περί 
τυφλών, κωφαλάλ.ων καί πολυτέκνων, 'ΐπέρ αύτής συνηγορούν 
σοβαραί άνΟοωπιστικοί καί κοινωνικοί λόγ-ot τούς όποιους 
σέβεται καί άποδέχεται ή Κυβέρνηση τοϋ ΓΙΑΣΟΚ.

. Στή δεύτερη κατηγορία : δίνεται ή δυνατότητα νά μετεγ
γραφοϋν σέ όλες τις σχολ.ές καί όλα τά έτη καί σε ποσοστό 
5% γιά κάθε σχόλη, οσοί έχουν άδελφό ή σύζυγο φοιτητή ή 
σπουδαστή πού φοιτά σέ σχολή όπου ή έδρα τής σχολής υπο
δοχής. Μέ αφετηρία τήν πρόθεση νά "μην . διασπώνται οί 
οικογένειες καί δημιουογοϋνται κοινωνικά σΡρόσωπικά καί 
κύρια οικονομικά προβλήματα τό σχ. ν. συμπληρώνει ελ
λείψεις τοϋ Ν. 646 καί προσθέτει τήν σπουδαστική ιδιό
τητα τών προσώπων αυτών. Διότι τά προβλήματα υπάρχουν 
καί δέν άλ,λάζουν μέ τό οτι ό άδελφός π.χ. είναι φοιτητή:.

, Στήν τρίτη κατηγορία : παρέχεται ή ίδια δυνατότητα καί 
σέ ποσοστό 2%; σέ όσους έχουν ειδικούς λόγους όπως σο
βαρού κινδύνου ή απειλής τής ζωής ή τής υγείας, ή οικο
γενειακού; οικονομικούς ή κοινωνικούς. Αύτή ή περίπτωση 
ζητήθηκε καί άτ.ό τά Α.Ε.Ι. τά όποια άντιμετώπίζουν στήν 
πράξη περιπτώσεις πού υπάγονται σέ αύτούς τούς ενδει
κτικούς λόγους πού άναφέρθηκαν καί δέν έχουν, ως σήμερα νό
μιμη λ.ύση. Eivat περιπτώσεις πού άξίζουν τήν στοργή τής 
πολιτείας άλλά δέν μπορούν νά προβλεφθοϋν λόγω τής Εδιαι- 
τερότητάς τους.

Σέ όλες αυτές τις ρυθμίσεις υπάγονται όχι μόνο οί φοι
τητές άλΰ.ά καί οί σπουδαστές τών άνωτέρων σχολών τής 
χώρας γιά τούς οποίους μέχρι τώρα ισχύουν ποικίλες δια
τάξεις, άνομοιόμορφες μέ δυσδιάκριτες άρχές, χωρίς πλ.ηοό- 
τητα καί σύστημα.

’Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τις μετεγγραφές είναι 
νά έχουν εξεταστεί οί ενδιαφερόμενοι μέ επιτυχία σε ολ.α 
τά μαθήματα τών προηγουμένων ετών άπό εκείνο στο οποίο 
ζητούν μετεγγραφή. Ή προϋπόθεση αύτή δέν Ισχύει 
γιά τούς άσθενεϊς, τούς τυφλούς, τούς κωφάλαλους και 

τούς πολύτεκνους. ", 1 ; ’
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*Η ροή τών μετεγγραφομένων έχει ΰπολογισθεΐ ώστε νά 
μή δημιουργήσει προβλήματα στις σχολές. Σαν δικλείδα 
ασφαλείας προβλέπεται νά έχει τή δυνατότητα ό 'Τπουργός 
Παιδείας νά έπέμβει άν υπάρξει πρόβλημα λειτουργίας σέ 
μιά σχολή,, της όποιας οΐ φοιτητές ή σπουδαστές ζητοϋν 
μετεγγραφή: σέ μεγάλο αριθμό. Κρίνεται ότι στήν πράξη 
δεν “θα παραστεΐ άνάγκη νά γίνει χρήση της δυνατότητας 
αυτής ή άν παραστεΐ θά άφορα μάλλον ανώτερες σχολές καί 
ειδικά ΚΑΤΕΕ μακρινών περιφερειών.

2. Στις μετεγγραφές εξωτερικού
Ή ύπαρξη μεγάλου άριθμοϋ 'Ελλήνων φοιτητών σέ 

ανώτατες καί ανώτερες σχολές τοϋ εξωτερικού άποτελεΐ 
τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα γιά τή χώρα μας. Καί 
άποτελεΐ συνέπεια της άνυπαρξίας εθνικού δημοκρατικού 
προγράμματος άνάπτυξης καί ουσιαστικού προγραμματι
σμού σέ σχέση μέ τήν τριτοβάθμια εκπαίδευση της έλλειψης 
δυνατοτήτων επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων' 
καί βέβαια τού συστήματος επιλογής τών είσαγομένων στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οί συνέπειες τού ίδιου τού προβλήματος σήμερα άνα- 
φέρονται σέ δύο επίπεδα Τό πρώτο άφορα την άπώλεια ένός 
σημαντικού δυναμικού της νεολαίας τό όποιο ή Πολ.ιτεία πρέ
πει νά κάνει ότι είναι δυνατό γιά νά τό φέρει πίσω καί νά τό 
άξιοποιήσει, στά πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας γιά 
τήν άνόρθωση τού τόπου. ·. ,

Τό δεύτερο επίπεδο είναι καθαρά οικονομικό καΓ έχει νά 
κάνει τόσο μέ την άπώλεια συναλλάγματος φαινόμενο πού 
πρέπει νά άνακοπεΐ, όσο καί μέ τήν οικονομική αιμορραγία 
ένός μεγάλου άριθμοΰ οικογενειών, πού πρέπει επίσης νά 
σταματήσει. 'Η Κυβέρνηση γνιυρίζει ότι ή κατάσταση πού 
υπήρχε μέχρι σήμερα έσπρωξε σέ άπόγνωση ένα σοβαρό 
άριθμό οικογενειών πού έφτασαν στο πιό χαμηλό σημείο 
οικονομικής άνέχειας. προκειμένου νά εξασφαλίσουν στά 
παιδιά τους τη δυνατότητα νά σπουδάσουν άκόμα καί στό 
εξωτερικό./ έ

Ή Κυβέρνηση άναγνωρίζοντας τό τεράστιο κοινωνικό 
πρόβλημα, άποφάσισε νά προχωρήσει στά μέτρα εκείνα πού 
θά επιτρέψουν στον μεγαλύτερο δυνατό άριθμό τών νέων 
μας πού σπουδάζουν στό εξωτερικό νά έπιστρέψουν στήν 
πατρίδα.

Γιά τον λ.όγο αυτό μέ τό σχ. ν. αίρονται σέ μεγάλο βαθμό 
οί φραγμοί πού μέχρι σήμερα υπήρχαν γιά τήν επάνοδο τών 
νέων μας άπό τό εξωτερικό

Έτσι μέ τό εχ. ν. δίνεται γιά πρώτη φορά δυνατότητα 
μετεγγραφής σέ όλα τά έτη σπουδών, εκτός άπό τό πρώτο 
καί τό τελευταίο καί όχι μόνο στό Β' όπως ίσχυε μέχρι σή- 
μερα.

Πε'ρα άπό τά έτη σπουδών μεγάλη διαφορά ώς προς τον Ν. 
C46 ύπάρχει στά ποσοστά τών μετεγγραφομένων. Στό 
παρελθόν προβλ.έπονταν ποσοστό 15% γιά τό δεύτερο 
έτος. Μέ το σχ. ν προβλέπεται ποσοστό 15% γιά τό δεύτερο 
έτος καί 10% γιά κάθε επόμενο κατά τό άκαδημαικό έτος 
19S3-84. Τά επόμενα δύο έτη τά ποσοστά αύτά γίνονται 
10% καί 5% άντίστοιχα. Άπό τό 19S6- 87 τό ποσοστό 
γ ίνεται 5% καί μόνο γιά τό τρίτο έτος σπουδών ή τό δεύτερο 
γιά τά Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Ή συνεχής μείωση τού ποσοστού δεν είναι τυχαία. 'Η 
Κυβέρνηση πιστεύει στήν αναγκαιότητα τού μέτρου αυτού, 
τό όποιο σέ συνδυασμό μέ τό νέο σύστημα εισαγωγής στήν 
τριτοβάθμια εκπαίδευση τόν σωστό προγραμματισμό καί τον 
αποτελεσματικό έπαγγελ.ματικό προσανατολισμό θά μπο
ρέσει νά περιορίσει τη φοιτητική μετανάστευση.

Κατ’ έξαίρεση επιτρέπονται οί χωρίς περιορισμούς σέ 
έτη σπουδών, καί ποσοστά μετεγγραφές φοιτητών πού 
πάσχουν άπό συγκεκριμένες ασθένειες ή είναι τυφλ.οί, 
κωφάλ,αλοι πολ.ύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων.

’Ακόμη σέ ποσοστά άνά 2% άντίστοιχα άν έχουν άδελ.φό ή 
σύζυγο σπουδαστή ή φοιτητή ή έχουν λ.όγους κοινωνικούς 
οικονομικούς οικογενειακούς ή σοβαρό κίνδυνο ή απειλή τής 
υγείας ή τής ζωής.

Τζί Στις μετεγγραφές χωρίς ποσοστά’r περ λαμβάνεταΐ "καί 
μία ιδιαίτερη κατηγορία 'Ελλήνων τού εξωτερικού : είναι 
τά παιδιά τών Ελλήνων επιστημόνων πού έρχονται στήν 
Έλλ,άδα γιά μόνιμη έγκατάσταση.

Είναι μία παροχή κινήτρου στους έπιστήμονες τού εξω
τερικού, τών οποίων οΐ γνώσεις καί ή πείρα είναι πολ,ύτιμες 
γιά τή χώρα.

Καί στις μετεγγραφές έξωτερικού απαιτείται νά έχουν 
επιτύχει οΐ ενδιαφερόμενοι σέ όλα τά μαθήματα τών ετών 
σπουδών τών προηγουμένων εκείνων στό όποιο ζητούν 
μετεγγραφή. Γιά τούς ασθενείς τούς τυφλούς, τούς κωφά
λαλους, τούς πολ.ύτεκνους ή τά τέκνα Ελλήνων επιστημόνων, 
δέν άπαιτεΐται τέτοια προϋπόθεση.

3. Στις κατατάξεις ;
'Η Κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει νά εξασφαλίζεται 

ή δυνατότητα εγγραφής τών πτυχιούχων καί σέ άλλες σχο
λές, πάντοτε βέβαια μέ καθορισμένα κριτήρια καί μέχρις 
ένός βαθμού στά πλαίσια τής πολιτικής επιλογής τής συνεχούς 
εκπαίδευσης καί έπιμόρφωσης τών πτυχιούχων, τών δυ
νατοτήτων τών ΑΕΙ καί τών αναγκών τού δημοκρατικού 
προγραμματισμού.

Βέβαια ή μακροπρόθεσμη καί γενική λύση ξεφεύγει άπό 
τά όρια αύτού τού σχ. ν. τό όποιο ούσισαστικά είναι προ
σαρμοσμένο στήν άναγκαιότητα αντιμετώπισης τού συγκε- 

- κριμένου προβλήματος μέ τις κοινωνικές του διαστάσεις.
■ Μία άκόμη παράμετρος τής πολιτικής τής Κυβέρνησης, 
ή οποία θά καθορίσει τις παραπέρα ενέργειες, είναι ή συν ο
λική άναβάθμιση τής σημερινής ανώτερης τεχνικής έκπαί- 
δευσης. Στοιχεία τής πολ,ιτικής αυτής ήδη έχουν περιλ,ηφθεΐ 
καί στό σχ. ν. καθώς οί ροές άνάμεσα στήν άνώτατη καί 
στήν ανώτερη έκπαίδευση αντιμετωπίζονται ισότιμα. Μέχρι 
τώρα υπήρχε μόνο ή πρόβλεψη κατάταξης πτυχιούχων τής 
ανώτερης παιδείας στήν άνώτατη. Στό σχ. ν. προβλέπεται 
γιά πρώτη φορά διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων τής ανώ
τατης παιδείας στήν άνώτερη. ’Αποτελεί πεποίθηση τής 
Κυβέρνησης, ότι ή άναβάθμιση τής ανώτερης εκπαίδευσης 
ώς εκπαίδευσης τεχνικών στελ.εχών εφαρμογής, πολ.ύτιμων 
γιά τήν ανάπτυξη τού τόπου μας, θά κάνει σύντομα συνηθι
σμένο φαινόμενο τό αίτημα κατάταξης σ’ αυτήν τών πτυ- 
χιούχων τής άνώτατης έκπαίδευοης. Τέλ.ος πρέπει νά ση
μειωθεί ότι γιά πρώτη φορά προβλέπεται διαδικασία κατά
ταξης φοιτητών τής άνώτατης εκπαίδευσης στήν άνώτερη 
ώς καί σπουδαστών τών σχολ.ών ’Αξιωματικών τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Μέ τις μεταβατικές διατάξεις ρυθμίζονται θέματα πού 
αφορούν στις μετεγγραφές εξωτερικού καί στις κατατάξεις 
άπό άνώτερες σέ ανώτατες σχολές γιά τό ακαδημαϊκό έτος 
1PS2 - 83, γιατί ό χρόνος δέν έπαρκεΐ γιά τήν εφαρμογή άπό 
φέτος τών διατάξεων τού σχ. ν. Βεβαίως οί άλλες διατάζεις 
πού δέν αφορούν σ’ αύτά τά διαδικαστικά προβλήματα που 
άναφέρονται στις μεταβατικές διατάξεις, θά ισχύουν άπό τή 
δημοσίευση τού νόμου.

Τό σχ. ν. αντιμετωπίζει προσεκτικά όλα τά θέματα σπου
δών πού μπορεί νά προκύψουν κατά τήν εφαρμογή τών σχε
τικών διατάξεων, λόγω διαφοράς σέ θέματα σπουδών πού 
υπάρχει μεταξύ τών σχολ.ών τόσο τού εσωτερικού όσο και 
τού εξωτερικού κυρίως στήν άνωτάτη έκπαίδευση. Άκομα 
είναι προσαρμοσμένο στις διατάξεις τού Ν. 126S/82, δη
λαδή τού νόμου γιά τήν δομή καί λειτουργία τών Α.Ε.Ι., έτσι 
ώστε νά μήν προκύψουν προβλήματα σέ όλ.η τή διάρκεια τής 
ισχύος των.

Στό άρθρο 1 προσδιορίζεται τό περιεχόμενο τού σχ. ν. καί 
έπεξηγοΰνται οί έννοιες πού χρησιμοποιούνται σέ όλ.ο το 
κείμενο.

’Ακόμα παραθέτονται διατάξεις πού είναι γενικές δηλαδή 
έχουν ισχύ σέ όλ.α τά κεφάλ.αια τού Νόμου.

Στό άρθρο 2 προβλέπονται λεπτομερώς τά τών μετεγ
γραφών εσωτερικού καί ειδικότερα τά έτη. τά ποσοστά, 
οί προϋποθέσεις καί ό καθορισμός τής σειράς μετεγγραφής.
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Στδ άρθρο 3 αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα μετεγ
γραφών καί σπουδών πού τυχόν θά υπάρξουν κατά τη * ζ~> - 
ρμογή τοϋ νόμου καί ρυθμίζεται ό τρόπος αντιμετώπισής ■- · ··: 
καί ή όλη διαδικασία πού θά εφαρμοστεί στις μετεγγλ. - 
φές εσωτερικού.

Στο άρθρο 4 προβλέπονται-τά των μετεγγραφών τ»ϋ έξω- 
τερικοϋ καί ειδικότερα τά έτη, τά ποσοστά καί οί πρ <ϋπ >- 
θέσεις μετεγγραφής.

Άκόαα προβλέπονται ειδικά οί μετεγγραφές στη/ Άν-ν- 
τάτη Σ -ολή Καλών Τεχνών, λόγω τής ιδιαιτερότητας 
τής καλλιτεχνικής φύσης των σπουδών στην ΛΣΚΤ.

Στύ άρθρο 5 αντιμετωπίζονται τά ζητήματα μετεγγρα
φών κ« σπουδών καί λεπτομερώς τά διαδικαστικά θέματα 
των γραπτών εξετάσεων, δηλαδή τά θέματα εκείνα πού δια
σφαλίζουν αδιάβλητες εξετάσεις καί δίκαια κρίση. Ακόμη 
προβλέπονται τά των αμοιβών διοργάνωσης των εξετάσεων 
καί έκδοσης τών αποτελεσμάτων καθώς καί τά θέματα πού 
έχουν σχέση μέ τό όμοταγές τών σχολών τοϋ εξωτερικού.

Στο άρθρο 6 ορίζονται οί υποχρεώσεις καί τά δικαιώματα 
τών πτυχιούχων πού κατατάσσονται σέ άνώτατες καί ανώ
τερες σχολές.

Στά άρθρα 7,8,9 καί 10 προβλέπονται όλες οί περιπτώ
σεις τών κατατάξεων, τά έτη καί ποσοστά κατάταξης καί 
οί άπαιτούμενες προϋποθέσεις.

Στο άρθρο 11 προβλέπονται όλα τά ζητήματα κατατά
ξεων καί σπουδών πού τυχόν θά υπάρξουν κατά τήν εφαρμογή 
τοϋ νόμου.

Στο άρθρο 12 υπάρχουν μεταβατικές ρυθμίσεις γιά τό ακα
δημαϊκό έτος 1982 -83.

Στο άρθρο 13 άναφέρονται οί σχετικές μέ μετεγγραφές 
καί κατατάξεις διατάξεις πού διατηρούνται ή όχι σέ ισχύ 
μετά τη ψήφιση τού σχ. ν. καί τέλος.

Στο άρθρο 14 προβλέπεται ή έναρξη τής ισχύος τοϋ νόμου
Μέ την πίστη ότι μέ αυτό τό σχ. ν. προσφέρουμε στήν 

σπουδάζουσα νεολαία μας ακόμη μιά ευκαιρία γιά ουσια
στικές καί υψηλού έπιπέδου σπουδές μακρυά άπό τά ποικίλα 
κοινωνικά - οικογενειακά - προσωπικά - οικονομικά προ
βλήματα καί πάντα σέ πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης, άξιο- 
κρατίας καί ίσης μεταχείρισης, ζητούμε άπό τήν ’Εθνική ’Α
ντιπροσωπεία τήν ψήφισή του.

’Αθήνα, 13 Αύγουστου 19S2 

Οί 'Υπουργοί
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων __

,-γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΛΝΗΣ
■-’V'· Οικονομικών . . .·:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟ ΥΡΙΑΝΌΣ - - - ' '

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ν.Δ. 842/1971 . ·.- . ' " V.-

Περί άναδιοργανώσεως τών Παιδαγωγικών Άκαδημιών 
καί συμπληρώσεως τής περί αυτών κειμένης νομοθεσίας

(Φ.Ε.Κ. 37-τ.Α')
-Τ Άρθρον 3. .....................;

Έγγραφα’., φοίτησις έξετάσεις
Τ Διά Β.Δ/το/ν, έκδιδομέ'/ων προτάσει τοϋ Υπουργού Ε
θνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτο/ν, καθορίζονται τά άφο- 
ρώντα εις τό άκαδημαϊκόν καί διδακτικόν έτος, τό έορτολό- 
γιον, τάς έγγραφάς, τάς μετεγγραφάς,. τήν φοίτησιν, τάς 
εξετάσεις, τούς τίτλους σπουδών, ώς καί εις παν έν γένει θέμα 
άναφερόμενον εις τήν δργάνωσιν καί λειτουργίαν τών Παι- 
δαγω'.ΐ'ών Άκαδημιών. ·ι .

Ν.Δ. 1057/1971
Περί σχολών Νηπιαγωγών

(Φ.Ε.Κ 271 - T..V)

Άρθοον 23.
’.οξ'.υσιοδότησις διά τήν έκδοσιν Β.Δ/των καί Ί’πουονι- 

ΐ'.ών αποφάσεων.
I. Διά Β.Δ/των έκδιδομένων προτάσει τοϋ Ύπουρνοϋ 

’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικό
τερου τά άφνρώντα :

--) ..................................................................................ίύ) > -;···_··............ .....................
γ) Εις τά τού ακαδημαϊκού καί διδακτικού έτους καί τοϋ 

εορτολογίου, τών έγγραφον/, μετεγγραφών, φοιτήσεως, ποι
νών, έςετάσεων, τίτλων σπουδών κ.λ.π. τών σπουδαστριών 
και εις παν έν γένει θέμα άναφερόμενον εις τήν οργάνωσιν 
καί λειτουργίαν τών Σχολών Νηπιαγωγών.

Νόμος ύπ’ άριθμ. 287/1976
Περί μέτρων τινών άφορώντων εις τούς ύπηρετοϋντας ε’ς 
παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους.

(Φ.Ε.Κ. 78/6.4.76 Λ')

Άρθρον 3.
Μετεγγραφή εί; Πανεπιστημιακός Σχολάς

1. Φοιτηταί Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τής 
ημεδαπής ύπάΐά.ηλοι τοϋ Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου ύπηρετοΰντες ή μετατιθέμενοι εις περιο- 
χάς τών Νομών Ξάνθης, Ροδόπης καί Έβ,-γυ καί εις τάς 
νήσους Λήμνον καί Άγιον Ευστράτιον, ώς κ ,ί σύζυγοι καί 
τέκνα αυτών, φοιτηταί τών αύτών Ιδρυμάτων, δύνανται νά 
μετεγγράφωνται εις οίονδήποτε έτος σπουδών καθ’ ύπέρβα- 
σιν τοϋ κατά τάς κειμένας διατάξεις καθορισθέντος ποσοστού 
μετεγγραφομένων εις άντιστοίχους Σχολάς ή Τμήματα 
Σχολών τοϋ Πανεπιστημίου Θράκης, Προκειμένου όμως 
περί σπουδαστών Άνωτέρων, Μέσων, ή κατωτέρων Σχο
λών, οϋτοι μετεγγράφονται εις αντίστοιχον έν τή έδρα ή έγ- 
γυτέραν προς τήν έδραν τής υπηρεσίας τού ύπαλλήλου Σχο
λήν. Αί προς μετεγγραφήν αιτήσεις μετά τών άπαιτουμέ- 
νων δικαιολογητικών υποβάλλονται μέχρι τής 31ης Δεκεμ
βρίου έκάστου έτους εις τήν Γραμματεία τής οικείας Σχολής.

ΝΌΜΟΙ.
Νόμος ύπ’ άριθμ. 379/1976 .

Περί εγγραφής πτυχιούχων Άνωτάτων Έκπαιδευτ κών Ί- 
δρυμάτων (ΑΕΙ) προς άπόκτησιν καί ετέρου πτυχ'ου καί 
άλλων τινών συναφών διατάξεων. ·:
Ί'ηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής άττεφασίσαριεν :

' λ .. Άρθρον 1. ... ' ' ;
1. Πτυχιοϋχοι Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων 

τής ημεδαπής ώς καί Σχολών καί Τμημάτων αύτών ή ίσο- 
,ίμων τής άλλοδαπής, δύναται νά καταταγοϋν καί έγγρα- 
φοϋν εις έτερον Άνώτατον Εκπα δευτικόν Ίδρυμα ή εις 
Σχολήν ή Τμήμα ή Κλάδον αύτής τοϋ αύτοϋ ή ετέρου Άνω- 
τάτου ’Εκπαιδευτικού Ιδρύματος πρός άπόκτησιν καί ετέρου 
πτυχίου.

2 Τό ποσοστόν τών κατ’ έτος καί δι’ έκαστον έτος σπου
δών δυναμένων νά καταταγοϋν καί έγγραφοϋν, όρ ζετα , δι’ 
άποφάσεως τού οικείου Άνωτάτου ’Εκπαιδευτικού 'Ιδρύ
ματος ή τής οικείας Σχολής προκειμένου περί Άνωτάτων 
’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων περιλαμβανόντων πλείονας Σχο
λάς, μέχρι 10% τοϋ κατ’ έτος όριζομέ/ου άριθμοΰ τών δι’ 
εισιτηρίων έςετάσεων εισακτέων εις τό Άνώτατον ’Εκπαι
δευτικόν Ίδρυμα ή προκειμένου περί Άνωτάτων ’Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων περιλαμβανόντων πλείονας σχολάς είς 
τήν Σχολήν ή τό τμήμα Σχολής αύτοϋ. ’Εν πόση περιπτω- 
σει, ό συνολικός άριθμος τών κατ’ Άνώτατον Έκπαιδευτι-
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κον "Ιδρυμα ή κατά Σχολήν ή''τμήμα Σχολής αύτοΰ κατ’ 
έτος έγγραφομένων, καθορίζεται δι' άπαντα τά έτη σπουδών 
εις 25% τοΰ αριθμού των κατά τό ανωτέρω έδάφιον εισακ
τέων, κατανεμομένων, των ποσοστών ύπό των οικείων Σχο
λών.

3.'Άί προϋποθέσεις τής, κατά τ’ ανωτέρω, κατατάξεως 
καί εγγραφής εις τάς όποιας δύναται νά περιλαμβάνεται 
ή υποβολή εις έξετάσεις καί ό βαθμός τοΰ πτυχίου ορίζονται 
διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τοΰ 
Ύπουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων μετά 
γνώμην τοΰ Άνωτάτου Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος ή προκει- 
μένου περί Άνωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περιλαμ- 
βάνοντος πλείονας Σχολάς, τής οικείας Σχολής.

(Άρθρον 8 τοΰ Ν. 1238/1982 παρ. 3)
3. Οί προϋποθέσεις τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 1 τοΰ 

Ν. 379/1976 «περί έγγραφής πτυχιούχων Άνωτάτων/Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) πρός άπόκτησιν καί ετέ
ρου πτυχίου καί άλλων τινών συναφών διατάξεων» καθορί
ζονται μέ άπόφαση τοΰ Ύπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων κατά τά ειδικότερα στήν παράγραφο αυτή 
προβλεπόμενα).

Άρθρον 2.
Οί κατά τάς διατάξεις τοΰ προηγουμένου άρθρου έγγρα- 

φόμενοι έφ’ όσον παραμείνουν επί δύο (2) έτη είς τό αύτό 
έτος σπουδών, εξαιρέσει τών έπί πτυχίω δι’ οΰς ό χρόνος 
ούτος ορίζεται είς τρία (3) ’Ακαδημαϊκά έτη, διαγράφονται 
έκ τοΰ οίκείου-μητρώου τών φοιτητών, μή ύπολογιζομένου 
πάντως δι’ άπάσας τάς περιπτώσεις τοΰ χρόνου στρατεύσεως 
τοΰ φ Ιτητοϋ καθ’ όν χρόνον ή στράτευσις αΰτη θά συμπίπτη 
μέ τό χρονικόν τοΰτο διάστημα. · ‘ *. ' : ■

Είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου υπάγονται καί 
οί πτυχιοϋχοι τών Παιδαγωγικών Άκαδημιών, τών ’Εθνικών 
Άκαδημιών Σωματικής ’Αγωγής τών Άνωτάτων Στρατιω
τικών Σχολών καί οί απόφοιτοι τών Σχολών καί Αξιωμα
τικών Χωροφυλακής καί Αστυνομίας Πόλεων, οσάκις κατά 
τάς κειμένας διατάξεις, επιτρέπεται ή έγγραφή αυτών είς 
Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Σχολάς ή τμήματα 
Σχολών αυτών.

Άρθρον 4.
Οί κατά την έναρξιν τής ισχύος τοΰ παρόντος εγγεγραμ

μένοι πρός άπόκτησιν καί ετέρου πτυχίου, διαγράφονται έκ 
τοΰ οικείου μητρώου φοιτητών, έφ’ όσον άπό τής ισχύος του 
παραμείνουν έπί δύο (2) έτη είς τό αύτό έτος σπουδών έξαι- 
ρέσει τών έπί πτυχίω δι’ οΰς ό χρόνος οΰτος ορίζεται είς 
τρία (3) Ακαδημαϊκά έτη μή ύπολογιζομένου πάντως 
δι’ άπάσας τάς περιπτώσεις τοΰ χρόνου στρατεύσεως τοΰ 
φοιτητοΰ καθ’ όν χρόνον ή στράτευσις αυτή θά συμμίπτεί 
με τό χρονικό τοΰτο διάστημα.

Άρθρον 5.
(Δέν άφορά τις κατατάξεις)

Άρθρον 6.
Πάσα γενική ή ειδική διάταξις άντικειμένη είς τάς διατά

ξεις τοΰ παρόντος ή άφορώσα είς θέματα ρυθμιζόμενα ΰπό 
τούτου καταργεΐται.

Άρθρον 7.
Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Ν. 576/1977
Περί όργανώσεως καί διοικήσεως τής Μέσης καί Άνωτέρας

Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως» (Φ.Ε.Κ 
102 τ.Α')

Άρθρον 25.
«6. Πτυχιοϋχοι ή σπουδαστές άνώτατων ή ανώτερων 

Σχολών» μποροΰν νά κατατάσσονται στις ανώτερες Τεχνι
κές καί ’Επαγγελματικές Σχολές έκτος άπό τό πρώτο καί 
τό τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Προκειμένου περί σπουδα
στών ιδιωτικών ανώτερων Τεχνικών καί ’Επαγγελματικών 
Σχολών, οί όποιες αναστέλλουν ή διακόπτουν τή λειτουργία 
τους γιά όποιοδήποτε λόγο, έπιτρέπεται ή κατάταξη σέ όλα 
τά έξάμηνα σπουδών.

Μέ άπόφαση τοΰ Ύπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια κατά τήν έφαρμογή 
τών διατάξεων τής παραγράφου αύτής»

(Ή παράγραφος 6 τίθεται όπως άντικαταστάθηκε μέ τό
άρθρο 12 τοΰ Ν. 1238/1982 (Φ.Ε.Κ. 35- Α'))

".Αρθρον 26.

"Ιδρυσις - Όργάνωσις - Λειτουργία 
Τύποι τών Άνωτέρων Σχολών. -

1. Αί διατ άξεις τών παρ. 1 καί 2 τοΰ άρθρου 7 καί τών 
παρ. 2 καί 3 τοΰ άρθρου 8 τοΰ παρόντος έχουν άνάλογον έφαρ- 
μογήν καί έπί τών Άνωτέρων Τεχνικών καί ’Επαγγελμα
τικών Σχολών.

- (άρθρο 8, παρ. 3. Διά Προεδρικών διαταγμάτων έκδιδο- 
μένων προτάσει τοΰ Ύπουργοϋ ’Εθνικής Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων ρυθμίζονται τά άφορώντα είς . . η) τάς μετεγ- 
γραφάς ......)

Άρθρον 51. .

2. Οί πτυχιοϋχοι τών Άνωτέρων Τεχνικών καί ’Επαγ
γελματικών Σχολών καί οί πτυχιοϋχοι τής ΛΣΕΤΕΜ δύ- 
νανταινά συνεχίσουν σπουδάς είς Σχολάς Άνωτάτων ’Εκ
παιδευτικών 'Ιδρυμάτων αντιστοίχου ή συναφοΰς είδικότη- 
τος ύπό τάς άκολούθους ρυθμίσεις :

α) Πτυχιοϋχοι διετούς κύκλου φοιτήσεως έγγράφονται 
είς τό Α' έτος σπουδών οί δύο μέν πρώτοι έκάστου τμήματος 
άνευ έξετάσεων οί δέ λοιποί είς ποσοστό 10% έπί πλέον τοΰ 
έκάστοτε άριθμοΰ εισακτέων κατά Σχολήν κατόπιν έξετά
σεων έπιλογής, έφ’ όσον ό αριθμός τών ύποψηφίων ύπερ- 
βαίνει τόν αριθμόν τών έγγραφομένων.

β) Πτυχιοϋχοι ύπερδιετοΰς κύκλου φοιτήσεως έγγρά- 
φονται είς τό Β' έτος οί δύο μέν πρώτοι έκάστου τμήματος 
άνευ έξετάσεων οί δέ λοιποί είς ποσοστόν 10% έπί πλέον 
τοΰ έκάστοτε άριθμοΰ εισακτέων κατά Σχολήν κατόπιν κα
τατακτηρίων έξετάσεων.

γ) Ή σειρά τών δύο πρώτων προκύπτει έκ πίνακος τών 
έπιτυχόντων σπουδαστών έκάστου Τμήματος κατά τάς δύο 
πρώτας έξεταστικάς περιόδους.

δ) Διά Π.Δ. έκδιδομένων προτάσει τοΰ Ύπουργοϋ ’Ε
θνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων μετά γνώμην τών Α.Ε.Ι. 
ορίζονται αί σχολαί άντιστοίχου ή συναφοΰς είδικότητος 
τών Α.Ε.Ι. καί πάσα λεπτομέρεια άφορώσα είς τήν διαδι
κασίαν εγγραφής κατατακτηρίων έξετάσεων ή έπιλογής.

3. Οί διατάξεις τής παρ. 2 τοΰ παρόντος άρθρου έφαρμό- 
ζονται καί έπί τών λαβόντων πτυχίον Άνωτέρων Τεχνι
κών καί ’Επαγγελματικών Σχολών ή ΑΣΕΤΕ.Μ προ τής 
ένάρξεως ισχύος τοΰ παρόντος.

'.Αρθρον 74.
1. Συνιστάται παρά τώ ΚΑΤΕΕ Αθηνών Έπταμελές 

Συμβούλιο ’Ισοτιμιών συγκροτούμενο έκ τοΰ Γενικού Διευ- 
θυντοΰ, ώς Προέδρου καί έξ καθηγητών τοΰ κλάδου 22 ορι
ζόμενων μετά τών αναπληρωτών των έπί διετεΐ θητεία δι 
άποφάσεως τοΰ Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων. Τό Συμβούλιου τοΰτο άποφαίνεται αιτήσει τών έν- 
διαφερομένων έπί τής ισοτιμίας τίτλων σπουδών καί Σχο
λών ή Τμημάτων αύτών τής Κατωτέρας, Μέσης καί Άνω
τέρας Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως τής 
ήμεδαπής ή τής άλλοδαπής ώς καί έπί τής κατατάξεως μα-



θητών ή σπουδαστών καί πτυχιούχων τών σχολών τούτων - 
εις κατευθύνσεις τμήματα καί σπουδαστικά έξάμηνα σχολι
κών μονάδων τοΰ παρόντος νόμου.

Νόμος ύπ’ άριθ. 741/77
Π ερί συστάσεως Διαπανεπιστημιακοϋ Κέντρου ’ Αναγνω- 

ρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής καί ρυθμίσεως 
θεμάτων τινών άφορώντων εις τα ’Ανώτατα ’Εκπαιδευ

τικά 'Ιδρύματα. (Φ.Ε.Κ. 314 - τ.Λ')

'ΑρΘρον 7.
Τέλη έγγραφης καί φοιτήσεως άλλοδαπών φοιτητών.

1. ’Αλλοδαποί, μή "Ελληνες τό γένος, παρακολουθοϋντες 
•μαθήματα έκμαθήσεως της Έληνικής γλώσσης ώς υποψή
φιοι φοιτηταί Α.Ε.Ι., ή πλήρη κύκλον προπτυχιακών ή μετα
πτυχιακών σπουδών, ώς κανονικοί φοιτηταί ή ώς άκροαταί 
εις τά 'Ιδρύματα ταΰτα, ύποχρεοϋνται είς την καταβολήν 
τελών έγγραφης καί φοιτήσεως, τό ύψος τών οποίων καθο
ρίζεται κατά κατηγορίας σπουδών διά κοινών αποφάσεων τών 
Υπουργών Οικονομικών, ’Εξωτερικών καί ’Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων.

τοΰ πρώτου έτους σπουδών. Είς περίπτωσιν ισοβαθμίας μετά 
τοΰ τελευταίου μετεγγραφομένου είς Σχολήν ή Τμήμα Σχο
λής πάντες "οί ίσοβαθμοΰντες μετ’ αυτού μετεγγράφονται 
ώς υπεράριθμοι.

"ΑρΘρον 5.
' Η προς μετεγγραφήν αίτησις τών έξ ΑΕΙ Σχολών ή Τμη

μάτων Σχολών τής ήμεδαπής προερχόμενων μεθ’ απάντων 
τών σχετικών δικαιολογητικών υποβάλλεται υπό τών ενδια
φερομένων άπό 1ης μέχρι 15ης Νοεμβρίου έκάστου έτους 
εις τά ΑΕΙ Σχολ.άς ή Τμήματα Σχολών δι’ άς ή μετεγγρα
φή. Ή σχετική διαδικασία δέον νά έχει περατωθεϊ μέχρι 
30ης Νοεμβρίου.

"ΑρΘρον 6.
1. ’Επιτρέπεται άνευ περιορισμού είς ποσοστόν ή μετεγ

γραφή φοιτητών τοΰ πρώτου έτους σπουδών είσαχθέντων 
κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής είς τάς γενικάς είσιτηρίους 
έξετάσεις τού αύτού έτους έκ τίνος Πανεπιστημιακής ή έτέ- 
ρας ισοτίμου Άνωτάτης Σχολής ή Τμήματος Σχολής τής 
ήμεδαπής είς άντίστοιχον Σχολήν ή Τμήμα Σχολής εφόσον 
ζητείται αυτή άμοιβαΐως. Αί σχετικαί αιτήσεις μετά τών 
άπαιτουμένων δικαιολογητικών υποβάλλονται είς τάς Γραμ
ματείας τών οικείων Σχολών είς άς ζητείται ή μετεγγραφή 
εντός 15θημέρου άπό τής λήξεως τής προθεσμίας εγγραφής 
των.

Νόμος ύπ’ άρι5. 646/1977
Περί μετεγγραφής Φοιτητών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών - 

Ιδρυμάτων.
(ΦΕΚ 204 - τ. Α').

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Μετεγγραφαί έκ Σχολών τού ’Εσωτερικού.

"ΑρΘρον 1..
Αί μετεγγραφαί φοιτητών έκ τίνος Άνωτάτου ’Εκπαιδευ

τικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) Σχολής ή Τμήματος Σχολής τής 
• ήμεδαπής γίνονται μόνον είς τό δεύτερον έτος σπουδών άντι- 
,στοίχου Ανωτάτου ’Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) Σχο
λής ή Τμήματος Σχολής κατόπιν άποφάσεως τοΰ ΑΕΙ ή τής 
'Σχολής δι’ ήν ή μετεγγραφή υπό τάς προϋποθέσεις καί τούς 
περιορισμούς τών επομένων άρθρων τού παρόντος Κεφα
λαίου. .............

"ΑρΘρον 2. .
ν_·; 1. *0 υποψήφιος προς μετεγγραφήν δέον νά έχη ύποστή 
.έπιτυχώς τάς τμηματικάς έξετάσεις απάντων τών μαθη
μάτων τού πρώτου έτους σπουδών τού έξ ού προέρχεται ΑΕΙ 
Σχολής ή Τμήματος, Σχολής. · - -

2. Ή προϋπόθεσις τής προηγούμενης παραγράφου δέον 
-νά συντρέχη κατά τον χρόνον τής υποβολής τής πρός μετεγ
γραφήν αίτησεως.

"ΑρΘρον 3.
-.· 1. Τό ποσοστό τών κατ’ έτος μετεγγραφομένων έξ ΑΕΙ 
Σχολών ή Τμημάτων Σχολών τής ήμεδαπής ορίζεται είς πο- 
σοστόν 10% έπί τού άριθμοΰ τών δΓ υπουργικής άποφά- 
,σεως καθοριζομένων κατά τό έτος διενεργείας τών μετεγ
γραφών εισακτέων είς τό ΑΕΙ Σχολή ή Τμήμα Σχολής δΓ 
ήν ή μετεγγραφή. ^ _

2. Μετεγγραφαί φοιτητών εις ΑΕΙ Σχολάς ή Τμήματα 
Σχολ.ών τής Περιφερείας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης 
καί Θεσσαλ.ονίκης δέυ έπιτρέπονται πλ.ήν τής περιπτώσεως 
μετεγγραφής φοιτητού ΑΕΙ Σχολής ή Τμήματος Σχολής 
Περιφερείας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης είς άντίστοι- 
χον ΑΕΙ Σχολήν ή Τμήμα Σχολής τής Θεσσαλονίκης.

3. Οί περιορισμοί τών προηγουμένων παραγράφων τού 
παρόντος άρθρου δεν ισχύουν προκειμενου περί μετεγγρα- 
φών τών άρθρων 6 καί 7 τού παρόντος.

"ΑρΘρον 4.
-.:· Ή κατά τά προηγούμενα άρθρα μετεγγραφή διενεργεί - 
ται κατά σειράν καί έπί τη βάσει τοΰ προαγωγικού βαθμού

2. ’Απαγορεύεται ή άμοιβαία μετεγγραφή φοιτητών έάν 
άμφότεροι ή ό είς τούτων έχει ήδη πτυχίον ΑΕΙ Σχολής ή
Τμήματος Σχολής. τ ---------------

"ΑρΘρον 7.
1. Επιτρέπεται ανευ περιορισμού είς ποσοστόν ή μετεγ

γραφή φοιτητών είσαχθέντων κατόπιν έπιτυχούς συμμετοχής 
είς τάς Γενικάς Είσιτηρίους ’Εξετάσεις τού αύτού έτους έξ 
ΑΕΙ Σχολής ή Τμήματος Σχολής τής ήμεδαπής εί, τό πρώ
τον έτος σπουδών τού άντιστοίχου ΑΕΙ Σχολής ή 1 μήματος 
Σχολής έφ’ όσον είς ΑΕΙ Σχολή ή Τμήμα Σχολής τής περιο
χής φοιτά ή εΐσήχθη κατά τό αύτό έτος αδελφός τού ένδια- 
φερομένου. Αί αιτήσεις υποβάλλονται έντός μηνός άπό τού 
πέρατος τής προθεσμίας τών έγγραφών

2. (Δεν ισχύει).
3. ’Επιτρέπεται άνευ περιορισμού είς ποσοστόν ή μετεγ

γραφή είς τό δεύτερον έτος σπουδών φοιτητού είσαχθέντος 
κατόπιν εισιτηρίων έξετάσεων καί περατώσαντος έπιτυ
χώς τάς τμηματικάς έξετάσεις τού πρώτου έτους είς άντί- 
στοιχον Σχολήν ή Τμήμα Σχολής, έφ’ δσον είς Σχολήν τής 
αύτής περιοχής εΐσήχθη κατόπιν εισιτηρίων έξετάσεων άδελ- 
φός αυτού.

4. Κληρικοί, φοιτηταί ΑΕΙ τής ήμεδαπής έγγράφονται
άνευ άριθμητικού περιορισμού είς τά ποιμαντικά τμήματα 
τών Θεολογικών Σχολών, ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης είς τό 
Α' έτος σπουδών καί είς τήν πλησιεστέραν Σχολήν της είς ήν 
φοιτούν. ' ' '

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Μετεγγραφαί έκ Σχολών τού ’Εξωτερικού.

"ΑρΘρον 8.
Αί μετεγγραφαί φοιτητών ισοτίμων ΑΕΙ τής άλλοδαπής 

έπιτρέπονται μόνον είς τό δεύτερον έτος σπουδών τού άντι- 
στοίχου ΑΕΙ Σχολής ή Τμήματος Σχολής τής ήμεδαπής 
κατά τά οριζόμενα είς τά έπόμενα άρθρα τού παρόντος Κε
φαλαίου. - ■.-·.■ -

"ΑρΘρον 9.
Τό ποσοστόν τών κατ’ έτος μετεγγραφομένων έκ τής 

άλλοδαπής είς οίονδήποτε ΑΕΙ Σχολήν ή Τμήμα Σχολής 
όρίζεται είς ποσοστόν 15 % τού δΓ υπουργικής άποφάσεως 
καθοριζομένου κατά τό έτος διενεργείας τών μετεγγραφών 
άριθμού εισακτέων είς τό ΑΕΙ τήν Σχολήν ή τό Τμήμα Σχο
λής δΓ ήν ή μετεγγραφή.

"ΑρΘρον 10. ΐ-'
1. *0 υποψήφιος πρός μετεγγραφήν δέον νά έχη ύποστή 

έπιτυχώς τάς τμηματικάς έξετάσεις απάντων τών υπο
χρεωτικών καί κατ’ έπλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων
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τοΰ πρώτου έτους τοϋ έξ ου προέρχεται ΑΕΙ, Σχολής ή 
Τμήματος Σχολής. Προκειμένου περ'ι ΑΕΙ, Σχολής ή Τμή
ματος Σχολής εις άς δέν ύφίστανται τμηματικαί έξετά- 
σεις ουτος δέον νά έχη συμπληρώσει έπιτυχώς τάς σπουδάς 
τοΰ πρώτου έτους (ή των δύο πρώτων εξαμήνων).

2. Αί προϋποθέσεις τής προηγουμένης παραγράφου δέον νά 
συντρέχουν κατά τον χρόνον τής υποβολής τής προς μετεγ
γραφήν αΐτήσεως.

"Αρθρον 11.
'Η περί μετεγγραφής αΐτησις, μεθ’ άπάντων των σχετικών 

δικαιολογητικών υποβάλλεται υπό των ενδιαφερομένων έντός 
τοϋ μηνός Σεπτεμβρίου έκάστου έτους προς την Πρυτανείαν 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εις τό όποιον άνατίθεται 
διά τοϋ παρόντος ή διενέργεια των μετεγγραφών εις ΑΕΙ, 
Σχολάς ή Τμήματα Σχολών άπάσης τής Χώρας. Εις την 
αϊτησιν άναγράφονται σαφώς καί κατά σειράν προτιμήσεως 
τά ΑΕΙ, αί Σχολαί ή Τμήματα Σχολών, εις τάς οποίας ό 
ενδιαφερόμενος έπιθυμεΐ καί δύναται νά μετεγγραφή κατά 
τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 8 τοϋ παρόντος. ■ - -

"Αρθρον 12.
1. ’Απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν μετεγγραφήν είναι

ή επιτυχής γραπτή έξέτασις επί τριών βασικών μαθημάτων, 
τά όποια ορίζονται δι’ άποφάσεως τής Συγκλήτου τοΰ Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης μέχρι τέλους Δεκεμβρίου τοϋ προη
γουμένου τών εξετάσεων έτους. Τά μαθήματα ταϋτα δύ- 
νανται νά είναι τά αυτά ή διάφορα δι’ έκαστον ΑΕΙ, Σχολήν 
ή Τμήμα Σχολής. ^ .......... ■

2. «’Αποκλείεται ή μετεγγραφή είς ΑΕΙ, Σχολήν ή Τμήμα
Σχολής, τών μή έπιτυχόντων άθροιστικώς εις τά τρία έξε- 
ταζόμενα μι Ιήματα σύνολον βαθμολογίας τριάντα (30) 
τουλάχιστον μ υνάδων, επί βαθμολογικής κλίμακος μηδέν 
έως έξήκοντα (0τ60), ένθα εΐκοσι (20) ό ανώτατος δυνα
τός κατά μάθημα βαθμός». η*....... ·

V (Ή παράγραφος 2 τίθεται όπως άντικαταστάθηκε μέ τον 
Ν. 983/1979 ΦΕΚ 244 -τ. Α'). , ■ ....... V. '

3. Οί υποψήφιοι βαθμολογούνται εις έκαστον τών μαθη
μάτων υπό δύο βαθμολογητών. Έκάτερος τών βαθμολογη
τών βαθμολογεί τό γραπτόν τοϋ υποψηφίου μέ κεκαλυμμέ- 
νον τό δνοματεπώνυμόν του έπί κλίμακος μηδέν έως δέκα 
(0-10) ένθα δέκα (10) ό άνώτατος δυνατός αριθμός διά τοϋ 
όποιου δύναται ουτος νά βαθμολόγηση τό γραπτόν τοϋ υπο
ψηφίου. . . .

4. Ό βαθμός έκάστου μαθήματος είναι τό άθροισμα τών 
βαθμών τών δύο εξεταστών.

5. Κριτήριον επιλογής προς κάλυψιν τοϋ άριθμοϋ τών θέ
σεων δι’ έκάστην Σχολήν ή Τμήμα Σχολής είναι τό άθροι
σμα τής βαθμολογίας τών έξετασομένων μαθημάτων. Είς 
περίπτωσιν ισοβαθμίας μετά τοϋ τελευταίου μετεγγραφομέ- 
νου είς έκάστην Σχολήν ή Τμήμα Σχολής πάντες οί ίσο- 
βαθμοϋντες μετ’ αύτοϋ μετεγρράφονται ώς υπεράριθμοι έφ’ 
όσον είς τήν αΐτησίν των είχον περι/άβει τό ΑΕΙ, τήν Σχο
λήν ή Τμήμα Σχολής, δι’ ήν ή μετεγγραφή.

6. Ούδείς μετεγγράφεται είς ΑΕΙ Σχολήν ή Τμήμα Σχολής 
τήν όποιαν δεν περιέλαβε σαφώς είς τήν περί μετεγγρα
φής αΐτησίν του.

/. Οί έξετασταί ορίζονται ύπό τής Συγκλήτου τοϋ Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης έκ τοϋ διδακτικού προσωπικού 
τοϋ Ιδρύματος ή τής Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης.

8. Ή επιλογή τών μετεγγραφομένων είς τά ΑΕΙ, τάς 
Σχολάς ή Τμήματα Σχολών, γίνεται ύπό τής Συγκλήτου τοϋ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έπί τή βάσει τοϋ άθροίσματος 
τής έπιτευχθείσης κατά τήν έξέτασιν τών τριών μαθημάτων 
βαθμολογίας καί τής σειράς τών δηλωθεισών διά τής αίτή- 
σεως τοΰ ενδιαφερομένου προτιμήσεως.

9. 'Η Σύγκλητος τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης άπο- 
φασίζει έπί παντός θέματος προκύπτοντος κατά τήν έφαρ- 
αογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος κεφαλαίου, δύναται δέ 
αυτή νά προκαλή τήν συμβουλευτικήν γνώμην οίασδήποτε 
Σχολής τοϋ αύτοϋ ή ετέρου άνωτάτου έκπαιδευτικοϋ ίδρύ-

ματος τής ήμεδαπής. Πρός διευκόλυνσιν τοϋ έργου της δέν 
δύναται νά χρησιμοποιή παν' τεχνικόν μέσον τό όποιον 
ήθελε κρίνει κατάλληλον, μή άποκλειομένης τής χρήσιμο - 
ποιήσεως ήλεκτρονικοϋ ύπολογιστοϋ.

10. Μετά τό πέρας τής έπιλογής ή Σύγκλητος τοΰ Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης αποστέλλει πρός τά ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα πίνακα τών είς έν έκαστον τούτων 
μετεγγραφομένων κατά σχολήν καί τμήμα σχολής μετά τών 
ύποβληθέντων δικαιολογητικών, βάσει τών οποίων γίνεται 
ή μετεγγραφή.

11. Ή σχετική διαδικασία δέον νά έχη περατωθή μέχρι 
15ης Νοεμβρίου .

' ' "Αρθρον 13.

1. Κατ’ έξαίρεσιν τών διατάξεων τοϋ παρόντος Κεφαλαίου, 
επιτρέπεται ή άνευ περιορισμού μετεγγραφή φοιτητών ίσο"- 
τίμων άνωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τής άλλοδαπής 
καί μόνον είς τό δεύτερον έτος σπουδών τής αντιστοίχου 
ΑΕΙ, Σχολής ή Τμήματος Σχολής τής ήμεδαπής έφ’ όσον 
ούτοι, α) κέκτηνται άπολυτήριον Σχολείου Μέσης Έκπαι- 
δεύσεως άποκτηθέν έν τή άλλοδαπή, β) ό γονεύς των ύπηρέ- 
τησεν ή υπηρετεί είς τήν άλλοδαπήν ώς κρατικός υπάλληλος 
καί γ) κατά τήν διάρκειαν τής ώς άνω υπηρεσίας τοϋ γονέως 
των είσήχθησαν είς άνώτατον εκπαιδευτικόν ίδρυμα τής 
άλλοδαπής καί έχουν επιτύχει είς άπαντα τά υποχρεωτικά 
καί κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα τοϋ πρώτου 
έτους σπουδών τής Σχολής έξ ής προέρχονται.

2. Αί ώς άνω α! - γ' προϋποθέσεις δέον νά συντρέχουν 
άθροιστικώς έν τώ προσώπω τοϋ ένδιαφερομένου.

3. Αί αιτήσεις μετά τών άπαιτουμένων δικαιολογητικών 
υποβάλλονται είς τάς Σχολάς, δι’ άς ή μετεγγραφή έντός τοϋ 
μηνός ’Οκτωβρίου έκάστου έτους.

4. Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται επίσης ή άνευ περιορισμού 
μετεγγραφή φοιτητών ισοτίμων ΑΕΙ τής άλλοδαπής είς 
αντίστοιχον Σχολήν τής ήμεδαπής τέκνων 'Ελλήνων έπιστη- 
μόνων μονίμων κατοίκων τής άλλοδαπής, έφ’ όσον ό πατήρ 
αύτών έξελέγη καί διωρίσθη καθηγητής ΑΕΙ τής ήμεδαπής.

5. Κατ’ έξαίρεσιν έπίσης έπιτρέπεται ή άνευ περιορι
σμού μετεγγραφή φοιτητών ισοτίμων ΑΕΙ τής άλλοδαπής 
είς άντίστοιχον Σχολήν ή Τμήμα Σχολής τής ήμεδαπής 
περατωσάντων έπιτυχώς τούλάχιστον τό πρώτον έτος σπου
δών, οίτινες κατά τήν διάρκειαν τών σπουδών των ήσθένησαν 
έκ κακοήθων νεοπλασματικών νόσων, ώς καρκινωμάτων, 
λευχαιμιών, κακοήθων λεμφωμάτων, τής νόσου των άπο- 
δεικνυομένης διά βεβαιώσεων τών θεραπόντων ιατρών, πι- 
στοποιητικόν τής νοσηλείας των είς Νοσοκομεία άνεγνωρι
σμένης έπιστημονικής στάθμης καί τών άπαραιτήτων ίστο- 
λογικών καί αιματολογικών έξετάσεων.

Περί τούτων άποφαίνεται ή ’Ιατρική Σχολή τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών.

'Αρθρον 14.
1. Πρός έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ παρόντος Κεφα

λαίου δύναται δι’ άποφάσεων τής Συγκλήτου τοϋ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης νά συγκροτούνται Έπιτροπαί καί 
'Ομάδες ’Ελέγχου δικαιολογητικών, διεξαγωγής έξετάσεων. 
ώς καί πρός άντιμετώπισιν παντός θέματος άναγομένου είς 
τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τούτων.

2. Ό,καθορισμός τοϋ ποσού τής άμοιβής τών’Επιτροπών 
καί 'Ομάδων τής προηγούμενης παραγράφου γίνεται δι’ 
άποφάσεων τών 'Τπουργών Οικονομικών καί ’Εθνικής Παι
δείας καί Θρησκευμάτων μετά πρότασιν τής Συγκλήτου 
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3. Διά τήν κάλυψιν τών δαπανών άμοιβής τών έν παρα
γράφω 1 τοϋ παρόντος άρθρου ’Επιτροπών καί 'Ομάδων, 
ώς καί πάσης έν γένει δαπάνης διεξαγωγής τών έξετάσεων. 
έγγράφονται σχετικαί πιστώσεις είς τον προϋπολογισμόν 
έξόδων τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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Άρθρον 15.
Διά Προεδρικού Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει των 

'Υπουργών ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οι
κονομικών δύναται νά ανατίθεται ή δλη διαδικασία έπιλο- 
γής των προς μετεγγραφήν έξ άνωτάτων Σχολών τοϋ ’Εξω
τερικού, αντί τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εις έτερον 
·30ίέα ΰπδ τάς αύτάς προϋποθέσεις καί την αύτήν διαδικα
σίαν, τής σχετικής δαπάνης άναγραφομένης εις τον προϋ
πολογισμόν εξόδων τοϋ Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρη σκευ μάτων.

"Άρθρον 16.
ΛΙετεγγραφαί εις την Άνωτάτην Σχολήν τών Καλών Τεχνών.

1. Κατ’ έξαίρεσιν πάσης διατάξεως τοϋ παρόντος κεφα
λαίου ή μετεγγραφή εις τήν Άνωτάτην Σχολήν τών Καλών 
Τεχνών σπουδαστών ισοτίμων Άνωτάτων Σχολών Καλών 
Τεχνών τής άλλοδαπής καί κατάταξις τούτων εις τό προσή- 
κον έτος ένεογεϊται κατόπιν άποφάσεως τοϋ Συλλόγου τών 
Καθηγητών τής Σχολής είτε μετά κρίσιν τών προσκομι- 
ζομενών έργων καί τών λοιπών τίτλων σπουδών τών υπο
ψηφίων είτε καί κατόπιν διαγωνισμοϋ έπί θεμάτων όριζο- 
μένων ύπο τοϋ ώς άνω Συλλόγου.

2. Ό αριθμός τών πρός μετεγγραφήν καί κατάταξιν σπου
δαστών δι’ έκαστον τμήμα τής Σχολής (Ζωγραφικής, Γλυ
πτικής καί Χαρακτικής) ορίζεται εις ποσοστόν 10 % έπί τοϋ 
άριθμοϋ τών εΐσαγομένων εις τό οίκεϊον τμήμα τής Σχολής 
κατά τό άκαδ. έτος τής αίτουμένης μετεγγραφής. Αί αιτή
σεις μετά τών σχετικών δικαιολογητικών υποβάλλονται άπό 
1ης μέχρι 30ής Σεπτεμβρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ. .
· Κοιναί Διατάξεις. :

Άρθρον 17. . ..»■
-ύ :1. Δεν έπιτρέπεται ή έγγραφή φοιτητών, εις τάς Σχολάς 
ττο.ϋ. Πανεπιστημίου/Θράκης, πέραν τών προβλεπομένων εις 
τούς πίνακας εισακτέων καί τάς Σχολάς ταύτας κατόπιν 
επιτυχούς συμμετοχής εις τάς :γενικάς είσιτηρίους εξετά
σεις. Κατ’ έξαίρεσιν. έπιτρέπεται ή έγγραφή καθ’ ΰπέρβασιν 
είς τάς Σχολάς ταύτας . έπιτυχόντων εις τάς γενικάς είσι- 
τηρίους έξετάσεις είς Σχολάς ετέρων ΑΕΙ, εις άς περιπτώ
σεις αί σχετικαί διατάξεις προβλέπουν τοιαύτην κατ’ έξαί- 
ρεσιν εγγραφήν.

2. ’Επιτρέπεται ή μετεγγραφή εις άντίστοιχον ΑΕΙ, Σχο
λήν ή Τμήμα Σχολής τής ήμεδαπής εις οίονδήποτε έτος 
σπουδών καί άνευ άριθμητικοϋ περιορισμού φοιτητών ΑΕΙ, 
Σχολών ή Τμημάτων Σχολών στερουμένων τής όράσεως ή 
κωφαλάλων, ώς καί τών έγγραφομένων είς τά ΑΕΙ κατά 
τήν διαδικασίαν περί εισαγωγής «φυσικώς άδυνάτων».

3. At διατάξεις τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 287/1976 «περί μέ
τρων τινών άφορώντων είς τούς ύπηρετοΰντας είς παραμε
θορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς ύπαλλήλους» δεν 
θίγονται διά τοϋ παρόντος. .........

Προστασία Πολυτέκνων Ν. 860/79.
Άρθρον 3.

. ' 1. Τέκνα πολυτέκνων, έγγραφέντα ή έγγραφόμενα είς 
Άνωτάτην ή Άνωτέραν Σχολήν τής ήμεδαπής κατόπιν 
έξετάσεων μετεγγράφονται τή αιτήσει των είς τό πρώτον ή 
δεύτερον έτος σπουδών άντιστοίχου Σχολής (ή Τμήματος 
Σχολής), πλησιεστέρας τού τόπου τής μονίμου κατοικίας 
τών γονέων των.

Ν. 983/1979. - ' .
«Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων τοϋ Ν. 646/1977» 
«περί μετεγγραφής Φοιτητών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 
·" 'Ιδρυμάτων «ρυθμίσεως θεμάτων προσωπικού τών ΑΕΙ 
"·[ καί άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 244 - τ. Α')».

Άρθρον 2.
Προϋποθέσεις Μετεγγραφής.

1. Αί διατάξεις τών άρθρων 6 καί 7 τοϋ Ν. 646/1977 έ- 
φαρμόζονται καί είς τούς είσαγομένους είς τά ΑΕΙ, κατόπιν 
ειδικών εισιτηρίων έξετάσεων, καί τών εισαγωγικών έξετά
σεων Κυπρίων, ώς καί είς τούς κατατασσομένους είς τά ΑΕΙ 
πτυχιούχους τών ΚΑΤΕΕ βάσει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 
51 τοϋ X. 576/1977.

2. Επιτρέπεται ή κατ’ έξαίρεσιν μετεγγραφή συζύγων 
Φοιτητών έξ ΑΕΙ Σχολής ή Τμήματος Σχολής τής ήμεδαπής 
είς άντίστοιχον ΑΕΙ Σχολήν ή Τμήμα Σχολής, έφ’ όσον 
ό έτερος τών συζύγων φοιτά ή είσήχθη είς ΑΕΙ Σχολήν ή 
Τμήμα Σχολής τής αύτής περιοχής ύπό τον όρον ότι ό γάμος 
έτελέσθη προ τής εισαγωγής ή κατατάξεως τοϋ ενός τών 
συζύγων είς ΑΕΙ, τής ήμεδαπής.

Κοινή Απόφαση τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως
καί ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων άοιθ. ΣΤ 5/5/ 
1982 (ΦΕΚ 213 - τ. Β’).

7. Διατηρείται ή ’Επιτροπή άναγνωρίσεως τίτλων σπου
δών ομογενών έξωτερικοϋ πού προβλέπεται άπό τις διατά
ξεις τοϋ Ν.Δ. 4376/1964 (ΦΕΚ 174/Α’/64) καί τοϋ άρθρου 
92 τοϋ ΠΆ. 147/1976, ή οποία μετονομάζεται' σε «’Επι
τροπή άναγνωρίσεως τίτλων σπουδών ομογενών έξωτερικοϋ 
καί ισοτιμίας τίτλων σπουδών Διδασκάλων καί Νηπιαγωγών, 
‘Ιδρυμάτων άλλοδαπής, ώς καί τίτλων σπουδών ειδικοτή
των ειδικής Αγωγής μέ τήν έξής νέα Σύνθεση καί Αρμοδιό
τητες.

7.1. Σύνθεση.

α) "Ενας (1) Σύμβουλος Α' ή Β' τοϋ ΚΕΜΕ.
β) "Ενας (1) Καθηγητής Παιδαγωγικής Ακαδημίας ει

δικότητας Παιδαγωγικών.
γ) "Ενας (1) Καθηγητής Σχολής Νηπιαγωγών Ειδικό

τητας Παιδαγωγικών.
δ) Ό αρμόδιος κατά περίπτωση Διευθυντής τής Κ.Τ. τοϋ

ΤΠ.Ε.Π.Θ.
ε) Ό κατά περίπτωση αιρετός έκπρόσωπος τών Κεντρι

κών Συμβουλίων ΛΚΤΣΜΕ - ΑΚΥΣΔΕ.
Στήν έπιτροπή δύναται νά καλείται, γιά συμβουλευτική 

γνώμη καί ένας ειδικός έπιστήμονας, κατά περίπτωση, τής 
ειδικότητας ή συναφούς τοιαύτης, τοϋ επαγγέλματος τοϋ αί- 
τοϋντος. 1 " .........

Χρέη γραμαατέα έκτελεΐ υπάλληλος τής Κ.Υ. τοϋ ΥΠ.Ε
Π.Θ.

'Η συγκρότηση τής ’Επιτροπής ένεργεΐται μέ απόφαση 
τοϋ Υπουργού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

7.2. Αρμοδιότητες. " - ;·

'Η ’Επιτροπή γνωματεύει : α) γιά τήν άναγνώριση τί
τλων σπουδών Ελλήνων υπηκόων καί ομογενών, οί όποιοι 
έγκατέλειψαν ή εγκαταλείπουν όριστικά, λόγω ειδικών συν
θηκών τή μόνιμη έγκατάστασή τους στήν αλλοδαπή, γιά 
άσκηση στήν Ελλάδα τοϋ έπαγγέλματος τοϋ έκπαιδευτικοϋ, 
τήν όποια ασκούσαν στήν αλλοδαπή, β) γιά τήν ισοτιμία 
τίτλων σπουδών Νηπιαγωγών καί Διδασκάλων 'Ιδρυμάτων 
αλλοδαπής, πρός τά χορηγούμενα άπό τις Παιδαγωγικές 
Άκαδημίες καί Σχολές Νηπιαγωγών τής Ελλάδος καί γ) 
γιά τήν άναγνώριση καί ισοτιμία τίτλων σπουδών ειδικο
τήτων ειδικής Αγωγής 'Ιδρυμάτων άλλοδαπής. __ ,

Ν. 1268/1982.

«Γιά τή δομή καί λειτουργία τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευτι
κών 'Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 87 - Α’).
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Άρθρον 24.

2. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζεται στον ελάχι
στο δυνατό αριθμό εξαμήνων πού άπαιτοΰ/ται γιά τη λήψη 
τομ πτυχίου, ό όποιος καθορίζεται γιά κάθε πτυχίο με Π.Δ. 
πού έκδίδεται μετά από γνώμη τοϋ ΕΣΑΠ και των Σχολών 
καί δεν μπορεί νά είναι μικρότερος απο οκτώ.

4. ' Η κατανομή τών εξαμηνιαίων μαθημάτων σε εξάμηνα 
είναι ενδεικτική καί δχι υποχρεωτική γιά τούς φοιτητές. 
Άνταποκρίνεται πάντως σέ συνθήκες κανονικής φοίτησης, 
προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξάμηνων 
πού άπαιτοϋνται γιά τή λήψη τοϋ πτυχίου καί στήν αλλη
λουχία τών προαπαιτουμένων. καί τών εξαρτημένων άπό 
προαπαιτοΰμενα μαθήματα. .

Άρθρο 29.

2. Οί φοιτητές δικαιούνται νά κάνουν χρήση όλων τών 
εγκαταστάσεων καί τών μέσων μέ τά όποια είναι εξοπλι
σμένο τό ΑΕΙ γιά τήν εκπλήρωση τοϋ εκπαιδευτικού του 
έργου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό καί τις άπο- 
φάσεις τών αρμόδιων όργάνων τοϋ ΑΕΙ.

3. ΟΙ φοιτητές έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική καί νοσο
κομειακή περίθαλψη. Οί προϋποθέσεις εφαρμογής τής διά
ταξης αυτής καθορίζονται μέ Π.Δ. που εκδιδονται μετά απο 
πρόταση τών 'Υπουργών Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

8. Τά ΑΕΙ οφείλου νά λαμβάνουν ειδικά μέτρα γιά τή 
διευκόλυνση τών σπουδών τών εργαζομένων φοιτητών.

Άρθρο 45.

5. Άπό τή στιγμή τής συγκρότησης τής ΕΑΓΕ καταργεί - 
ται τό προβλεπόμενο άπό τό Ν. /41/1977 ΔΙΚΑΤΣΑ.

Οί άρμοδιότητες ,τό προσωπικό καί οί πόροι του περιέρ
χονται στήν ΕΑΓΕ. Μέ Π.Δ. καθορίζεται ή διαδικασία 
άναγνώρισης Ισοτιμιών τίτλων σπουδών ΑΕΙ εξωτερικού 
άπό τήν ΕΑΓΕ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μετεγγραφές καί κατατάξεις στήν τριτοί ά5μ:α 
εκπαίδευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α\

Γενικές Διατάξεις.

Άρ·3ρ0 1.
Έννοιες, περιεχόμενο.

I. Μέ τις διατάξεις χυτού τοϋ νόμου ρυθμίζονται:

α) Οϊ μετεγγραφές φοιτητών άπό ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τοϋ εσωτερικού ή άκοταγή τοϋ εξωτερικού 
σέ Α.Ε.Ι. τοϋ εσωτερικού καί σέ αντίστοιχες σχολές.

β) Οι μετεγγραφές σπουδαστών άπό ανώτερες σχολές τοϋ 
εσωτερικού, αρμοδιότητας Υπουργείου Έύνικής Παιδείας καί 
θρησκευμάτων ή όμοταγείς τού εξωτερικού, σέ αντίστοιχες 
άνώτερ<ες σχολές τού έσωτερσκοϋ, αρμοδιότητας 'Υπουργείου 
Έϋνικής Π αιδείας καί θρήσκευμάτων καί

γ) Οί κατατάξεις πτυχιούχων ή φοιτητών A.E.L καί ετ> 
χιουχων ανώτερων σχολών τοϋ εσωτερικού ή όμοτχγών τοϋ 
εσωτερικού ώς καί αποφοίτων ή σπουδαστών παραγωγικών 
σχο/.ών αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σω
μάτων Ασφαλείας, σέ -ΑΕ.Ι. ή ανώτερες σχολές τσϋ έσωτε- 
ρικσϋ, άρμοΑιότητας Ύπουργεοο Έ·ύ νίκης Παιδείας καί 
θρησκευμάτων.

2. Κατά τις διατάξεις α-ύτοϋ τοϋ νόμου μετεγγραφή είναι 
η έγγραφή φοιτητών ή σπουδαστών μιας σχολής σέ άλλη αντί
στοιχη σχολή. Κατάταξη είναι ή έγγραφή πτυχιούχων μιας 
σχολής σέ άλλη.

3. Οέ μετεγγραφές καί οί κατατάξεις άπο καί τσές ά·ώ- 
τερες σχολές αρμοδιότητας άλλων 'Υπουργείων, ρυθμίζονται 
μέ π.δ. πού έκδίδονται ύστερα άπό πρόταση τού Υπουργού ’Ε
θνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί τού αρμόδιου κατά, 
περίπτωση ' Υπουργού.

4. Ώς σχολή γιά τήν εφαρμογή αύτοϋ τοϋ νόμου θεωρείται 
Α.Ε.Ι., άνώτατη ή ανώτερη Σ*χολή ή τμήμα Σχολής, γιά κά-ύε 
ένα άπό τά όποια προίλέπεται, κατά τήν ΐσχύουτα νομοθεσία, 
χωριστός άρι-ύμός είσαγοαένων, ανεξάρτητο πρόγραμμα καί 
ιδιαίτερος τίτλος σπουδών. Όταν πρόκειται γιά ΚΑΤΕΕ ώς 
σχολή -όεωρείται καί ή κατεύθυνση σχήματος, ώς προς τό πο
σοστό μετεγγραφομενων ή καταταστημένων. Όταν πρόκειται 
γιά AJE.L, όπου στον νόμο άναφέρεται άπόφ-αση σχολής-έννοεί
ται απόφαση τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) τού οικείου 
σμήμασος, έκτος αν ορίζεται διαφορετικά σέ έπιμέρους διατά-
ξ£'·ς. _

5. Ή σχολή στην όποια ζητείται μετεγγραφή ή κατάταξη 
άποκαλεΐτα". σχολή υποδοχής ενώ ή σχολή άπό σήν όποια 
προέρχεται ό υποψήφιος σχολή προέλευσης.

6. Όπου προίϋυέπετάι _ ποσοστό μετεγγρ αφομένων ή κατα- 
τασσιμένων, εννοείται ποσοστό στον άρι-ύμό τών εισακτέων στή 
σχολή υποδοχής, όπως ό άριίμός αύτός ορίζεται κατά τήν 
ίσχύουσα νιομοί'εσέχ γιά οό ακαδημαϊκό έτος κατά το όποιο 
ζητείται ή μετεγγραφή ή κατάταξη. Όταν πρόκειται γιά 
κατεύθυνση τμήματος ΚΑΤΕΕ καί εφόσον δεν υπάρχει χωρι
στός άρι&μός εισακτέων σε αυτή, τό ποσοστό υπολογίζεται στόν 
άριύμό τών εισακτέων στο αντίστοιχο τμήμα τής σχολής υπο
δοχής διαιρούμενη μέ τον άρι-ύμό τών κατευθύνσεων τοϋ τμτ.-· 
ματος αύτοϋ.

7. Όπου στις διατάξεις αυτού τού νόμου άναφέρεται έτες 
σπούδών, εννοούνται τά άντίττοιχα εξάμηνα σπουδών όταν πρό-- 
κειται για σχολές που εφαρμόζουν τό εξάμηνο, ώς αυτοτελή 
χρονική ακαδημαϊκή μονάδα. Άν στή σχολή προέλευσης ισχύει 
τό έτος σπουδών, αυτό αντιστοιχεί μέ δύο εξάμηνα τής σχο
λής υποδοχής πού εφαρμόζει έξάμη/ο σπουδών. Όπου πρόκει
ται γιά Α.Ε.Ι. ώς εξάμηνα εννοούνται τά προόλεπάχενα άπό 
τις παραγράφους 2 καί 4 τού άρθρου 24 τοϋ Ν. J268/J9S2. 
άπό τό ακαδημαϊκό έτος 1983—84.

8. Όπου προδλέπεται γνώμη Δ.Σ. ή Γενικής Συνέλευσης 
(Γ.Σ.) τμήματος ή Συγκλήτου A.E.L, πρέπει νά εκφραστεί 
σέ άποκλειστεκή προ-υεσμία ενός μηνός άπό τήν ύποίολή τού 
σχετικού ερωτήματος. Άν παρέλ-ύει ή προύεηχία. ή γ/ώμη 
ίέν είναι απαραίτητη γιά τήν έκδοση τής σχετικής πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

Μετεγγραφές άπο Σχολές ’Εσωτερικού. 

Άρ-Spo 2.

Έτη. ποασττά. προϋποθέσεις, σειρά μετεγγραφής.

1. Θ! μετεγγραφές άπό καί πρός σχολές όποιασδήποτε 
περφέρειας έκ-τός τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούση; καί 
Θεσσαλονίκης, επιτρέπονται σέ όλα τά έτη σπουδών έκτος άπό 
τό πρώτο καί τό τελευταίο καί σέ ποσοστό 10% γιά τό δεύτερο 
έτος καί 5% γιά κά6ε επόμενο έτος. Τά ποσοστά χύτά υπο
λογίζονται στο μισό γιά κάψε έξάμηνο ότχ/ πρόκειται γιά 
σχολές στις όποιες έφαρμόζετα: τό έξάμηνο σπουδών ώς χύ- 
τοτελής χρονική ακαδημαϊκή μονάδα. Ό υποψήφιος πρέπει νά 
έχει έξετασψεί μέ έπιτχχία στή σχολή προέλευσης. σέ όλα 
τά μαψήματα τών προηγουμένων· έτών ή εξαμήνων άπό εκείνο 
στό όποιο ζητεί μετεγγραφή.

2. Από το ακαδημαϊκό έτος 1984—85 επιτρέπονται οί 
μετεγγραφές άπό καί πρός Α.Ε.Ι. όποιασδήποτε περιφέρει*; 
έκτος τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης 
καί σέ ποσοστό 10% γιά όσους έχουν έξετασψεί υέ επιτυχία


