
. τοΰ σχεδίου Νόμου «Περί μετεγγραφής φοιτητών
-------- ------ J Ανώτατο»/ Έκπχιδευτικΐϋ·/ Ιδρυμάτων».

ΓΙηό; π;» Βονλην τών 'Ελλήνων

*Η Κυβέρνησις, άποβλέπουσχ εις τήν ορθολογικήν άντι- 
αετώπισιν τοϋ θέματος των μετεγγραφών των φοιτητών 
των χνωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προέβη εις τήν 
κατάρτισιν τοΰ είσχγομένου σχεδίου Νόμου.

Μένει τώρα διά τά; μετεγγραφάς ισχύουν αί διατάξεις 
των άρθρων' 13 κ.έ. τοϋ Ν. 197'1973.

"Οπω: είναι γνωστόν μέγχς αριθμός υποψηφίων μοχθεί 
κατ’ έτος διά τά επιτυχή εισαγωγήν εις τάς άνωτάτας 
σχολάς καί μετέχει εις τήν διαδικασίαν των γενικών εισι
τηρίων εξετάσεων. Πολλοί από τούς υποφηφιους αυτους 
επιτυγχάνουν βαθμολογικήν σειράν, ή οποία Οζ τους επε- 
τεεπε νά εΐσαχθοϋν εις μίαν σχολήν ή νά βελτιώσουν τήν 
θέσιν tojv εις σχολήν άνωτέρας προτιμήσεώς των. Παρα
μένουν, όμως, εκτός σχολών διότι ή Πολιτεία, άντί νά 
όρίση όλας τάς θέσεις εισακτέων, τάς οποίας αί δυνατότητες 
τής έκπαιδεύσεως τής επιτρέπουν, άναγκάζεται νά όρίση 
υ,ειωυένας τοιαύτας. έξ αιτίας τών' μ.ετεγγραφών. Είναι 
ΰποχρέωσις τής Πολιτείας νά άποδίδη τάς θέσεις αύτάς εις 

-τούς φυσικούς-δικαιούχους των,- οι -όποιοι είναι—οί—μετέ— 
χοντες το»/ γενικών εισιτήριο»/ εξετάσεων.

Τό ό/.ον νομοθέτημα χωρίζεται εις τρία κεφάλαια, ήτοι :
!. Το κεφάλαιον Α’. τό όποιον πραγματεύεται τάς μετεγ- 
γρχφάς έκ σχολών τοΰ εσωτερικού, 2. Ί ό κεφάλαιο ν Π', 
τό όποιον πραγματεύεται τάς μετεγγραφάς έκ σχ >.ών τοΰ 
εξωτερικού καί 3. Τό κεφάλαιον Γ', τό όποιον, άναφερετχι 
εις τάς κοινάς διατάξεις.

Τό κεφάλ αιον Α' περιλαμβάνει τά άρθρα 1 - 7.
Τά άρθρα 1-3 περιλαμβάνουν τάς προϋποθέσεις υπό τάς 

όποιας είναι δυνατή ή μετεγγραφή έκ σχολών τοΰ έσωτε- 
ρικοΰ, δηλαδή τό έτος εις τό όποιον επιτρέπονται αύται. 
τήν εκπαιδευτικήν κατάστασιν τοϋ ένδιαφερομένου, τό πο
σοστού των κατ’ έτος μετεγγραφομένων έπί τοϋ κατ’ έτος 
αριθμού εισακτέων κατόπιν συμμετοχής εις τάς γενικάς 
εΐσιτηρίους έξετάσεις,. τό κριτήριο·/ έπί τή βάσει τοΰ όποιου 
γίνονται αί μετεγγρχφαί καί τον χρόνον υποβολής αΐτή- 
σεως και δικαιολογητικών. Σημαντικά στοιχεία είναι :
α) ότι χί μετεγγρχφαί έκ σχολών τοΰ έσωτερικοϋ έπιτρέ- 
πονται μόνον εις τό Π' έτος σπουδών, β) ότι δεν έπιτρέπον- 
τχι μετεγγρχφαί εις τά ανώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα 
τής τέως Αιοικήσεως Πρωτευούσης καί · Θεσσαλονίκης, 
έκτος έάν πρόκειται περί μετεγγραφής έκ τής τέως Διοί
κησε ως IIρωτευούσης εις Θεσσαλονίκην καί γ) ότι χί αι
τήσεις καί τά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι 13ης 
Νοεμβρίου.

Διά τοϋ άρθρου 6 ορίζονται τά άφορώντα εις τάς αμοι
βαίας μετεγγραφάς εις τό Α' έτος σπουδών, διά δε τοϋ 
άρθρου 7 τά τών μετεγγραφών αδελφών φοιτητών άνω- 
τάτων σχολών.

Τό κεφάλαιον Β' περιλαμβάνει τά άρθρα S - 17.
Τό άρθρον 8 ορίζει ότι αί μετεγγρχφαί έκ σχολώ»/ τοϋ 

εξωτερικού επιτρέπονται μόνον εις τό Β' έτος σπουδών, 
τό δέ άρθρον 9 τό ποσοστό·/ έπί τοΰ αριθμού εισακτέων 
κατόπιν εισιτηρίων έξετάσεο/ν, το όποιον τίθεται ώς όριον 
αριθμού μετεγγραφομένων.

Λιά τοΰ άρθρου 10 ορίζεται ότι ό ενδιαφερόμενος δέον 
να εχη υποστή έπιτ/χώς τάς τμηματικάς εξετάσεις τοΰ 
Α' έτους σπουδών.

Διά τοΰ άρθρου 11 ρυθμίζονται τά τοΰ χρόνου υποβολής 
τών δικαιο/.ογητικών καί ή όλη διαδικασία διενεργείχς τών 
τςετχσειυν. At εξετάσεις αύται δύνατχι νά είναι κοιναι 
δια τους σπουδαστάς τοΰ αυτού κύκλου σπουδών καί θά 
όιεςαγωνται ύπό τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οί

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ έπιτυγχάνοντες θά κατανέμωνται εις τάς διαφόρους Σχο
λάς βάσει τής βαθμολογίας τών εξετάσεων τούτων καί τής 
δηλώσεως προτιμήσεώς των. Ό τρόπος αυτός τής 'επι
λογής εξασφαλίζει μεγαλυτέραν αντικειμενικήν κρίσιν.

Εις τό άρθρον 12 άνχφέροντχι τά τώ/ν έξεταζομένων 
μαθημάτων, το/ν έξεταστών καί τής βαθμολογήσεως.

Τό άρθρον 13 προβλέπει τήν διά τό έτος 1978 καί μόνον, 
δυνατότητα μετεγγραφής έκ Σχολών τοΰ εξωτερικού καί 
εις τό Γ' έτος σπουδών.

Τό άρθρον 14 προβλέπει έξαίρεσιν άπό τήν διαδικασίαν 
επιλογής εις τέκνα κρατικών υπαλλήλων ύπηρετησάντων ή 
υπηρετούντο»/ εις τήν αλλοδαπήν καί με ώρισμένας συμ
πληρωματικά: προϋποθέσεις καί δεσμεύσεις.

Λιά τοΰ άρθρου 13 παρέχεται ή έγκρισις προς τό Πανε
πιστήμιο·/ Θεσσαλονίκης διά τήν πραγματοποίησιν τών 
άνχγκαίων δαπανών.

’Ενδεχόμενη μελλοντική αλλαγή τοϋ φορέως τών έξετά- 
σεο/ν προβλέπεται από τό άρθρον 10. .

Λόγω τής ΐδιαζούσης φύσεως τής Άνωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών τό άρθρον 17 προβλέπει ειδικόν τρόπον 
μετεγγραφών εις τήν Σχολήν ταύτην.

Τό κεφάλαιον Γ' περιλαμβάνει τά άρθρα 1S - 20.
Το άρθρον 18 ορίζει ότι κατά τά έτη 1977 - 7S καί 197S - 

1979' δεν επιτρέπονται έγγραφαί ζ'.ζ τό Πανεπιστήμιο·/ 
Θράκης, ότι μέ τό νομοθέτημα δεν θίγονται αί διατάξεις 
τοϋ άρθρου 3 τοΰ Ν. 2S7 1976, αί όποΐχι προβλέπουν μετεγ
γραφάς εις τό ΠανεπιστήΐΛίον Θράκης, υπαλλήλων ύπηρε- 

1 τούντων εις τάς παραμεθορίους περιοχάς καί το»/ μελών τών 
οίκογενειο»/ το/ν καί ότι επιτρέπονται αί μετεγγρχφαί 
τυφλών, καί κο/φχλάλο»/ εις οίονδήποτε έτος σπουδο»/.

Τέλος διά μέν τοΰ άρθρου 19 κατχργοΰντχι χί διατάξεις 
τοΰ ίσχύοντος περί μετεγγραφών νόμου καί διά τοΰ άρθρου 
20 ορίζεται έναρξις ισχύος τοΰ έν σχεδίω ύποβαλλομένου 
νόμου.

Έν ΆΟήνχις τή 16 Μαίου 1977 
Οί Υπουργοί

Οικονομ .ιών ’Εθνικής Παιδείας καί
Θοησκευιεάτο/ν

ΕΤΑΙΤ. ΑΕΒΑΕΤΟΓΑΟν ΓΕΩ Ρ ΓΙΟΣ Ρ ΑΛΑ11Σ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί μετεγγραφής φοιτητών Άνωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Μετεγγοαφαί έκ Σχολών τοϋ εσωτερικού.

Άρ-δρον 1. ,
Αί μετεγγρχφαί φοιτητών εκ τ.νος Ανώτατου Εκπαιδευ

τικού ’βρόματος (ΑΕΙ), Σχολή; ή Τμήματος Σχολής τής 
ημεδαπής επιτρέπονται μόνον εις τό δεύτερον έτος σπουδών 
άντιστοίχου Άνωτάτου Εκπαιδευτικού ’Ιδρύματος (ΑΈΙ), 
Σχολής ή Τμήματος Σχολής, κατόπιν άποφάσεως τοϋ ΑΕΙ 
ή τής Σχολής δι’ ήν ή μετεγγραφή, ύπό τάς προϋποθέσεις 
και τους περιορισμούς τών επομένων αρ-δρων τοϋ παρόντος 
Κεφαλαίου.

Άρ-δρον 2.
1. Ό ενδιαφερόμενος προς μετεγγραφήν δέον νά έχη ΰπο- 

στή έπιτυχώς τάς τμηματικάς εξετάσεις «απάντων τών μαδη
μάτων τοΰ πρώτου έτους σπουδών τοϋ έξ ου προέρχεται ΑΕΙ. 
Σλ°'·ήί ή Τμήματος Σχολής.

2. Ή προϋπό-δεσις τής προηγούμενης παραγράφου δέον νά 
συντρέχη κατά τον χρόνον τής υποβολής τής προς μετεγγρα
φήν αίτήσεως.


