
Ε.τ: τού σχεδίου νόμου η-·;: τού τρότου εισαγωγής στουδα- 
στών ε:ς τα: Σχολάς Εκτα'.σεύσεως Λ:όακτ:κου Προ- 
σωτ:κού /.ν·. κατατασεως ττυχ:ονχων Ανώτατων Ε/.τα:- 
σευτ:κών Ιδρυμάτων ε:ς τα: θεολογ:κα; Σχολάς τρος 
άτόκτησ:·/ 7.α: έτερον ττυχ:ου·>.

ΙΙρός Γ);)· Bor/.ip· τώι· Ε/./.ι,νίοϊ

1) Κατά ττ ισχνόν μέχρ: σήμερον κα-ύεστώς εισαγωγής 
στ:.-αστών εις τά; Πα·οαγωγ:κάς Ακαδημίας καί Σχολάς

iv:: .■ εν σάσε: εισαγωγικών εξετάσεων κα: μεχρ'■ τον ορ:,ο- 
μέν/.στ' έτος ο'σΆμού εισακτέων άφ’ έτέρου σε ε:σάγοντα: 
δ.ναχε: τού αούρου ί τσ. Χ.Λ. 8x2, (ί '/-at τον αρνρ. - -ον 
Χ.Λ. 1057,71. ά’νευ εισιτηρίων εξετάσεων ετ’.τλεον τον άρ:- 
•ύμοΰ εισακτέων ο; έχοντας όα-ύχόν απολυτηρίου «άρ:στα».

•2/ Ή κατά τό σύστημα τούτο“εισαγωγή στουδαστών ε:ς τάς 
έν λόγω Σχολάς ταρουσ'.άζε: μειονεκτήματα τά κυρ'.ωτερα 
τώ/ ότο:ων είνα::

α Λεν σύνασα: νά κα>ορ:σ-ύή έτακρΑώς ό κατ’ έτος ά: 
ύμός εισακτέων στο.:αστών ε:ς έκάστην Σχολήν λόγω τής 
τασεχ'μέντς σ.νατότττος είς τούς άισ:στούχους νά έγγσάφων- 
σα·. /.a3 ντερσασ'.ν εις οίανοήτοτε τών Σχολών τούτων έτ:- 
ύυχούν;--------~ ~

ο ΊΙ εισαγωγή- άρινμσΰ στον:αστών μεγαλυτέροο ή μ:κρο- 
τέρσυ τού έκάστοτε έτ:·5υμητού τρός κάλνψ'.ν τών αναγκών 
τής έκτα::·ύσεως.

γ II μή ανάλογος κατανομή τών στον:αστών είς τάς δ:α- 
·. όρους Σχολάς ί φ όσον ο: άρ:στοϋχυ: έγγράρ ον τα: εις οίαν- 
σήτοτε Π α:οα-ωγ'.κήν Ακαδημίαν ή Σχολήν Νητ: αγωγών 
Ξτ:ν ,μούν.

ο Αημ::. σγούντα: δυσκολία: εις τήν έν.ταίοενσ'.ν τών
στ:.:αστών λόγω τού δ:α·φορετ:κού έτ:τέδου τών Γυμνασια
κών γνώσεων των.

3'· Κατά τά τελευταία έτη τα,ρατηρείτα: συνεχής αύξησ:ς 
αριστούχων έτ:νυμουντών εγγραφήν εις Παεδαγωγ:κάς Α
καδημίας. Σχολάς Νητ:αγωγών, ή/εν εξετάσεων.

Ύ Λ:ά τούς ανωτέρω λόγους έκρί·5η σκέτομος ή ·ύέστ:σ:ς 
τών ότι τού ντοσαλλομένου έν σχεδίω νόμου διατάξεων ό: ά 
τών οποίων τσοσλέτετα: ή έτ:λογή τών στουδαστών Πα:δα- 
γωγ.κών Λκαδημοών, Σχολών Χητίογωγών, Άνωτ. Σχολών 
(τκ'.ακής Οικονομίας, ό άσε: τού σα-ύμού τού άτολυτηρ ίου χω- 
::ς νά ύτοόα/.λωντα: ούτο: είς τήν δ:αδ:κασ:αν τών Είσαγω- 
γ:κων Ιοςετάσεων.

5 Λύναμε: τών διατάξεων τού Ν. 379/7(5 «τερί έγγσα- 
οής ττνχ:ουχων ΑΕΙ. τρός άτόκτησ-.ν κα: δευτέρου ττυχίο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

·)

;άςεω Γ 'νν» ι Τ at at -ζοϋτούετΐ:;
ίΗΐως 7.2'. έγγρα::η ς ττυχιούχων ΑΕΙ

τττνχ:cj.

χολζ: τών Π αν στ: '.οτημιων Άύηνιύν
itVCV την ανςητ:;ν τών υτό τής ταρ.
;υ ώς Νόμου 0:ρ'.ζομένου τοσοστού.
•.α ε:ς τττυ^'.ούχου ■9 άλλων Νχο/ ών ν ά

__ · · It I r t 1
' : Το Υτο.ργείον λσμοάνον ΰτ’ όψ:ν ότ: ή τρόύεσις τών 

ατ:·ύ.μουντών νά άτοκτήσουν ττυχίον Θεολογίας δεν είνα: ή 
εταγγελματ:κή άτοκατάστασίς των αλλά ό ψυχ.κός σύνδεσμος 
"ων εν;:ν:::::νεν;..ν με τήν Θεολογτκήν έτ·στήμη>. έκρινε 
~.'.οτ:μ.ον τήν ·ύέστ:σ:ν τής 2:ατά£εως ταύτης.

Ε!ό:κώτερον:
Λ:ά του ντοσαλλομένου σχεοίου Χότχου ρυ-ύμίζοντα::
2 Λ:ά τού άρ-ύρου 1 ταρέχετα: άτό τού άκα?. έτους

ρ) Λ:ά τού άρ-υρου 2 τροτοτο:εΐτα: είϊτκώς ο:ά τάς θεολό- 
γ:κάς Σχολάς ή ο:άτα::ς τής ταρ. 2 τού άρνρου 1 τού X. 
579/76. ο:α τής ότοίας όρίζετα: τό τοσοστόν τών"3/ έκαστον 
έτος ουναμένων νά καταταγοΰν κα: νά εγγραςοΰν ττυχ:ούχων 
ΑΟ τρός άτόκτησ:ν έτέρου ττυχίου. Τό"τοσοστόν τούτο όριζε- 
τα: ::ά τής νέας ::ατάςεως ίσον τρός τον άρ:-ύμόν τών κατ 
έτος είσαγομένων είς τάς Σχο/.άς ταύτας.

Εκ τού νομονετήματος τούτου οϋσεμ'.α νέα έτ:όάουνσ:ς or · 
μ:ουργε::α: ::ά τον Κρατ:κόν Προϋτολογ:σμόν.

Εν Λ·ύήνα:ς τή 25 Ια-/ουαρίου 1977 

Ό Γτουργος
Ό έτ· τή: Έ·ύν·.κή: Πα:οε:ας καί θσησκενχάτων

Γ. ΡΑΛΛΗΣ

μ:α:
*Γ>υλάχ:στον όέκα εττά κα: έν όεύτερον (17 1/2) κα: μέχρ: 
•-.χτ/.ηρωσεως τού κατ έτος όριζομένου ο:’ έκάστην Σχολήν 
2ρ:·μμού εισακτέων.

ΣΧΕΛΙΟΧ ΝΟΜΟΥ

Περ: τον τρότου εισαγωγής στουσαστών είς τάς Σχολάς
Εκτ/σειος Λ:ίακτ:κού Προσωτικοΰ κα: κατατάςεως ττυ-

χιούχων Α.Ε.Ι. είς τάς θεολογ'.κάς Σχολάς, τρός άτόκτη-
σ:ν κα: έτέρου ττυχίου.

Άρ-Spov 1.

1. Άτό τού ’Ακαδημαϊκού έτους 1977—78 ή εισαγωγή
στουσαστών είς τάς Π α:ϊαγωγ:κάς Ακαδημίας, τάς Σχολάς 
Νητ:αγωγών κα: Άνωτ. Σχολάς Οικιακής Οικονομίας δ:ενερ- 
γείτα: ανευ είσ:τηρί:ον εξετάσεων κατά ρύίνουσαν σειρά-υ ία- 
·ύυολογ:κής έτ'.δόσεοσς τού κατά τάς κε:μένας δ:ατά£ε:ς 
τίτλου άτολύσεως τού ταρέχοντος ϊ’.καίωαα εγγραφής είς 
τάς Σχολάς ταύτας έκ τών έχόντων γενικόν μέσον όρον ία- 
•ύμοϋ άτολύσεως τουλάχιστον δέκα έττά κα: εν δεύτερον
(17 1/2) κα: μέχρ: συμτλτρώσεως τού δ:’ ύτουργ’.ν.ής άτο- 
φάσεως κα·5ορ:ζομένου κατ’ έτος άρ:·3μού εισακτέων.

2. Είς τερίττωσ:ν μή συμτληρώσεως τού δ:’ έκάστγν Σχο
λήν όρ:ζομένου κατ' έτος άρ:-5μού εισακτέων κατά τά ανω
τέρω έν ούσεμία τερ:ττώσε: έτ:τρέτετα: ή συμτλήρωσ:ς τού 
άρ:·5μού τούτου δ:’ έτέρου τρότου ή δ:ά μείώσεως τής κατά 
τά ανωτέρω όα·ύμολογ:κής ίάσεως.

3. Λ:ά Π. Λ/τος έκδ’.δομένου μετά τρότασιν τού Ύτουρ- 
γού Έυν-κής Παιδείας κα: θρησκευμάτων ρυ-5μίζοντα: α! 
τροϋτο·5έσε:ς κα: α: εν γένε: λεττομέρε:α: εφαρμογής τών 
διατάσεων τον ταρόντος άρ·3ρο».

4. Άτό τής ισχύος τού ταρόντος καταργείτα: τάσα -;εν:κή 
ή ε!::κή ::άτασ:ς άντ:κε:μένη είς τάς ::ατάσε:ς τού ταράν- 
τος άρ-3ρου ή άύ.λως ρυ·5μίζουσα τά τής εισαγωγής στουδα- 
στών είς τάς έν τή ταραγράφω 1 Σχολάς.

Άρ-ύρον 2.

Τά ΰτό τής ταραγράφου 2 τού άρ-ύρου 1 τού Χτ. 379/Ι97(' 
«τερ: έγγραφης ττυχ:ούχων Άνωτάτων Έκτα:δευτ·.κών Ιδρυ
μάτων (Α.Ε.Ι.)» τρός άτόκτησ:ν κα: έτέρου ττυχίου καί άλ
λων τ:νών συναφών δ:ατάσεων τροϊλετόμενα τροκε:μένου 
τερ: τών Θεολογικών Σχολών Π ανετ:στημίων τής ήμεδατής 
τοσοστά έκ 10% κα: 25% όσίζοντα: ά·/τ:στοίχως είς 50% κα: 
100%.

Ά:3ρον 3.

Η ισχύς τού ταρόντος άσχετα: άτό τής δηχοσ:εύσεώς του 
δ:ά τής Έφη;χερίδος τής Κυίερνήσεως.

Έν Ά3ήνα:ς τή 25 ’Ιανουάριου 1977 

Ό Ύτουργός
Έ3ν:κής Παιδείας κα: θρησκευμάτων

Γ. ΡΑΛΛΗΣ


