
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμον ΊΑετεγγροφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδα
στών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις “

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Όλοι οι πολίτες αυτής της χώρος έχουν πια συνειδητο
ποιήσει ότι η Παιδεία μας χρειάζεται ριζικές αλλαγές. Τα 
συσσωρευμένα, από καιρό, προβλήματα και η αίσθηση του 
αδιεξόδου επιβάλλουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα 
της Παιδείας ως πρόβλημα εθνικό, προχωρώντας σε βαθιές 
τομές, όπου και όσο χρειάζεται, με σύνεση και τη 
μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, πράγμα που απαιτούν τέτοια 
μεγάλα θέματα. Είναι βέβαιο ότι μόνο μέοα από την Παιδεία 
μπορούμε να ξεπεράσουμε τη βαθύτερη κρίση που μαστίζει 
την ελληνική κοινωνία και να σφυρηλατήσουμε τη συνοχή
της.

Η Παιδεία που παρέχουμε σήμερα στην Ελλάδα πρέπει 
αμέσως να εκσυγχροντσθει και να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις που επιβάλλουν από τη μια η ευρωπαϊκή και η 
διεθνής, γενικότερα, συγκυρία Kat από την άλλη η ενδυ
νάμωση της εθνικής μας ταυτότητας. Πρέπει να αξιοποιηθεί 
και σ' αυτόν τον τόπο το κύριο κεφάλαιο που διαθέτουμε: 
ο ανθρώπινος παράγοντας, το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι 
η τελευταία ευκαιρία που έχουμε να αρθούμε πάνω από 
εξωεκπαιδευτικές σκοπιμότητες, αντιμετωπίζοντας το θέμα 
της Παιδείας έτσι όπως πραγματικά είναι, δηλαδή ως εθνικό, 
που θα πει υπερκομματικό.

Επείγει να ανεύρουμε τους τρόπους που θα ανεβάσουν 
αισθητά και σε χρόνο ορατό τη στάθμη της Εκπαίδευσής 
μας, διασφαλίζοντας την άμιλλα, την προσπάθεια και την 
αξιοκρατία. Η Παιδεία είναι θέμα που χρειάζεται λύσεις της 
ευρύτερης δυνατής αποδοχής και γι' αυτό η Κυβέρνηση 
κατέληξε στην επιλογή του Εθνικού Διαλόγου για την 
Παιδεία, τη διαδικασία του οποίου εξήγγειλε από τις αρχές 
του περασμένου Μαρτίου. Ο διάλογος αυτός, ως γνωστόν, 
περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:

Τα δύο πρώτα στάδια του διαλόγου έχουν ολοκληρωθεί 
Στο Α' Στάδιο επιδιώχθηκε η διερεύνηση και καταγραφή 
των απόψεων-τάσεων των μελών της Εκπαιδευτικής Κοι
νότητας, καθώς και των κοινωνικών φορέων, απέναντι στα 
κύρια θέματα της Παιδείας μας. Για πρώτη φορά αποφα- 
σίστηκε και ζητήθηκε από κάθε εκπαιδευτικό, μαθητή και 
γονέα να εκφρασουν τις απόψεις τους.

Η συμμετοχή ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, αφού συμ- 
μετέσχε στο διάλογο το 77% των μαθητών και το 63% 
περίπου των εκπαιδευτικών'. Όλο τα ερωτηματολόγια 
κωδικοποιήθηκαν και εξήχθησαν αξιόπιστα αποτελέσματα, 
τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα αγνοήσει, αν θέλει 
πραγματικά να μελετήσει σοβαρό τα θέματα της Πορείας.

Στο στάδιο αυτό, λοιπόν, ζητήθηκε και από τους 
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς να εκφράσουν 
αναλυτικά και τεκμηριωμένα τις θέσεις τους για τα προ
βλήματα της Παιδείας.

Έτσι επιτεύχθηκε στην πράξη ένος ευρύς - όσο 
ευρύτερος θα μπορούσε να είναι-ειλικρινής και, κυρίως, 
ουσιαστικός διάλογος.

Τον Απρίλιο άρχισε το Β' Στάδιο του Εθνικού Διαλόγου 
για την Παιδεία και συγκροτήθηκαν επιτροπές αδικών για 
τα θέματα των ΑΕΙ, της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ot επι
τροπές αυτές, που απαρτίσθηκαν από προσωπικότητες 
υψηλού κύρους, επιστήμονες-γνώστες των θεμάτων της 
Παιδείας υπέβαλαν συνολικές και συγκεκρφιένες προτάσεις 
για την αντιμετώπιση των θεμάτων των αντίστοιχων 
βαθμιδών της Εκπαίδευσης στο τέλος του Ιουλίου, όπως

προβλεπόταν από το χρονοδιάγραμμα του Εθνικού Διαλό
γου. Οι προτάσεις αυτές δόθηκαν στη δημοσιότητα, στα 
κόμματα στις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών και στους 
φορείς.

On# «ξίτγγέλθηκε η διαδικασία του Εθνικού Διαλόγου, 
τα nijj—in της αντιπολίτευσης ζήτησαν, μεταξύ άλλων, να 
δνηφβφώΛο&ι τα ζητήματα της εκπαίδευσης που έχουν 
ανάγκη ρύθμΜης πριν από τη νέα σχολική χρονιά. Οι 
ομοσπονδίες την εκπαιδευτικών δεν απέρριψαν την πρό
ταση και ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων 
δήλωσε ότι την αποδέχεται.

Κατά το Β" Στάδιο επιδιώχθηκε από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και θρησκευμάτων ζωντανός διάλογος με την 
ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ για τα θέματα της Παιδείας.

Με συνέπεια προς αυτή τη δέσμευση το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων διαχώρισε τα επείγο
ντα θέματα, ενημέρωσε γι αυτά από τα μέσα Ιουλίου τις 
Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών καθώς και τα κόμματα και 
έστειλε στα τέλη του ίδιου μήνα τις προτάσεις του επ’ 
αυτών των ερμάτων, αιτιολογώντας ταυτόχρονα το χαρα
κτηρισμό τους ως επειγόντων. Ζητήθηκε από όλους να 
προσέλθουν στο Διάλογο με συζήτηση αρχικά των επειγό
ντων θεμάτων της Εκπαίδευσης και στη συνέχεια όλων των 
θεμάτων,όπως άλλωστε προβλέπεται και από το Γ Στάδιο 
του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Από τα επείγοντα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτε
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, που προτάθηκαν προς συζήτηση, 
τέσσερα είναι πολύ βασικά: α)Κριτήρια επιλογής Σχολικών 
Συμβούλων, β)Αξιολόγηση μαθητών, γ)Κατάρπση-Επψόρ- 
φωση εκπαιδευτικών και δ)Ενισχυπκή διδασκαλία μαθητών.

Από αυτά μόνο το πρώτο, που αφορά τους Σχολικούς 
Συμβούλους, απαιτεί νομοθετική ρύθμιση. Και τούτο, γιατί 
έχει λήξει, ύστερα μάλιστα από δύο παρατάσεις, η θητεία 
ορισμένων Σχολικών Συμβούλων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, είναι ανάγκη να 
αναβαθμισθεί ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου με καθιέ
ρωση αξιοκρατικών κριτηρίων επιλογής και ανοιχτών δια
δικασιών, ώστε να επιλέγονται οι ικανότεροι. Μια νέα 
παράταση, χωρίς οριστική ρύθμιση του θέματος, όχι μόνο 
δε θα εξυπηρετούσε σε τίποτα, αλλά θα διατηρούσε τέτοιες 
συνθήκες μέσα στις οποίες και οι ίδιοι οι Σχολικοί 
Σύμβουλος λόγω της αβεβαιότητας, δε θα μπορούσαν να 
αποδώσουν στο έργο τους, αλλά και οι εκπαιδευτικοί δεν 
θα ήταν δυνατόν να καθοδηγηθούν προγραμματισμένα και 
σε σταθερή βάση. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι και νέα 
παράταση, αν αποφασιζόταν να δοθεί (που θα ήταν η τρίτη 
κατά σειρά), πάλι θα ήταν απαραίτητη η νομοθετική ρύθμισε,.

Με πς διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου τίθενται 
αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των Σχολικών Συμβούλων 
και καταργειται η επανάκρισή τους με κλειστές και αδια
φανείς διαδικασίες.

Ένα άλλο, επίσης ουσιαστικό, πρόβλημα που έχει δη- 
μιουργηθεί και έχει κατά καιρούς απασχολήσει την Ακαδη
μαϊκή Κοινότητα και την κοινή γνώμη είναι το σύστημα 
μετεγγραφής φοιτητών και σπουδαστών στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Και τούτο, γιατί το σύστημα αυτό αμφισβητείται 
καθολικά, λόγω αδιαφανών διαδικασιών, οι οποίες επιτρέ
πουν την εισαγωγή, με μετεγγραφή από το εξωτερικό 
κυρίως, στα ελληνικά Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ φοιτητών και 
σπουδαστών, προνομιακά και χωρίς τα απαραίτητα προσό
ντα και με χρησιμοποίηση, πς περισσότερες φορές, 
πλαστών πιστοποιητικών υγείας.

Είναι λοιπόν απαραίτητο, τώρα, χωρίς καθυστέρηση να 
ρυθμιστεί το θέμα αυτό, ώστε vc γνωρίζουν όλα α νέα 
φοιτητές που θα σπουδάσουν είτε στο εσωτερικό είτε στο 
εξωτερικό το νέο σύστημα μετεγγραφών.
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Ενα άλλο βασικό θέμα που αντιμετωπίζεται με το 
νομοσχέδιο είνα αστό του ελέγχου των Εργαστηρίων 
Ελευθέρων Σπουδών. Η εκμετάλλευση των αποφοίτων, 
κυρίως των Γενικών Λυκείων, που δεν εισάγοντα στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και-ζητούν Επαγγελματική Κατάρ
τιση ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, από τα 
λεγάμενα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, ταλανίζει την 
ελληνική κοινωνία, η οποία απαιτεί τη λήψη ουσιαστικών 
μέτρων ώστε να μη εξαπατώντα οι γονείς και οι σπουδα
στές αφενός με παραπλανητικές διαφημίσεις και αφετέρου 
με αναληθείς βεβαιώσεις κα πιστοποιητικά. Η ιδιωτική 
πρωτοβουλία βεβαίως πρέπει να είναι σεβαστή, χρειάζεται 
όμως να λειτουργεί μέσα σε κανόνες που σαφώς ορίζονται 
από την πολιτεία.

Με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου γίνεται 
προσπάθεια να τεθεί φραγμός στην παοαπλόνηση και 
καθιερώνονται διαδικασίες αυστηρού ελεγχου των Εργα
στηρίων Ελευθέρων Σπουδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

'Ρυθμίσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση'

Το σύστημα μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών από 
ιδρύματα τριτοβάθμιος εκπαίδευσης του εξωτερικού και του 
εσωτερικού σε αντίστοιχα ιδρύματα της χώρας μας, έχει 
καταλήξει να είναι τα τελευταία χρόνια ένα από τα 
σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούν την Ακαδημαϊκή 
Κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί αντικείμενο έντονης 
αμφισβήτησης εκ μέρους της κοινής γνώμης.

Οι επώνυμες καταγγελίες πολιτών, αλλά και τα δημο
σιεύματα του τύπου, σε σχέση με την ορθότητα και τη 
διαφάνεια του ισχύοντος συστήματος μετεγγραφών, πλη
θαίνουν συνεχώς. Οι διαμαρτυρίες, παράλληλα, της ακαδη
μαϊκής κοινότητας, για τις αντικειμενικές δυσκολίες 
εφαρμογής του συστήματος και τα προβλήματα λειτουργ- 
κότητας που δημιουργεί στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαί
δευσης της χώρας μας, γίνονται όλο και εντονότερες.

Είναι παραδεκτό πλέον από τη συντριπτική πλειοψηφώ 
των ενδιαφερομένων αλλά και της κοινής γνώμης γενικό
τερα, ότι το σύστημα που ισχύει σήμερο- και το οποίο έχει 
χαρακτηριστεί ακόμα και ως όνειδος -πάσχει και μάλιστα 
σοβαρά.

Οι κανόνες που θεσπίζει είναι τέτοιοι, ώστε να επιτρέ
πεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η περιγραφή τους. Η 
αντιμετώπιση των υποψηφίων δεν είναι ισότιμη για όλους 
και α υπερβάσεις του ποσοστού που τίθεται για μετεγγρα
φές έχουν γίνει καθεστώς σε πολλά ιδρύματα.

Αποκορύφωμα της προβληματικότητας του συστήματος 
αποτελούν αναμφισβήτητα οι διατάξεις που οφορούν σπς 
μετεγγραφές Ελλήνων φοιτητών και σπουδαστών του 
εξωτερικού. Δεν είνα υπερβολή να υποστηριχθεί όπ το 
σύστημα μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών του 
εξωτερικού, έχει καταλήξει να είναι δίαυλος εισαγωγής στα 
ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ φοιτητών και σπουδαστών, 
χωρίς εξετάσεις και φυσικά χωρίς τα απαραίτητα προσόντα

Δημιουργούντα έτσι δύο κατηγορίες νέων ανθρώπων. 
Εκείνων που εισάγονταί στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ με 
σκληρή προετοιμασία και εξετάσεις (Γενικές Εξετάσεις 
εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ) και εκείνων που εισάγονταί 
προβάλλοντας - αμφισβητούμενους σε πολλές περιπτώσεις 
- οικονομικούς λόγους και λόγους υγείας ή πιστοποιητικά 
ξένων πανεπιστημίων που και αυτά πολλές φορές ελέγ
χονται για την εγκμρότητα και τη βαχττητά τους.

Είναι προφανές, μετά από αυτά, όπ απαιτείται επειγόντως 
μκ δραστική παρέμβασή εκ μέρους της Πολιτείας, έτσι 
ώοα: να τεθεί φραγμός στα φαινόμενα αδιαφάνειας του 
συστήματος, να σταματήσουν τα προβλήματα που δημιουρ
γούν α μετεγγραφές στη ομαλή λειτουργία των ΑΕΙ κα 
ΤΕΙ και να αποκατοσταθεί το περί δικαίου αίσθημα των 
ενδιαφερομένων και της ελληνικής κοινωνίας.

Η εκλογίκευση και εξυγίανση του συστήματος είναι 
επιτακτική ανάγκη. Αυτός είναι και ο στόχος του νομοσχε
δίου αυτού.

Ε νάγεταιλοιπόν μια σειρά θεσμικού χαρακτήρα μέτρων, 
χαρακτηριστικότερα από τα οποία είναι:

Q. Επιτρέπονται μετεγγραφές από Πανεπιστήμιο του 
ι. ςωτε κκού μόνον ύστερα από εξετάσεις στο 5ο εξάμηνο 
ο. " ύών. Αποκαθισταται. έτσι, ισότιμη μεταχείριση όλων 
των Ελλήνων φοιτητών και σπουδαστών και διασφαλίζεται, 
αν μη τι άλλο, όπ το συνάλλαγμα που διατίθεται για 
σπουδές στο εξωτερικό, θα διατίθεται πράγματι γι αυτόν 
τον σκοπό.

β. Απαγορεύεται ρητό σπς μετεγγραφές εσωτερικού κάθε 
δυνατότητα υπέρβασης του ποσοστού που τίθεται για 
μετεγγραφές σένα ίδρυμα. Αποκλείεται έτσι το γνωστό 
φαινόμενό της εισαγωγής σένα τμήμα μέχρι κα δπλόοιου 
από τον προβλεπόμενο αριθμό φοιτητών με τη "μέθοδο" 
των ίδιων προϋποθέσεων. Μόνη εξαίρεση, για λόγους 
δημογραφικούς, τα παιδιά των πολυτέκνων.

γ. Μετατίθεται η τελική απόφαση για την έγκριση των 
μετεγγραφών εσωτερικού στο Πρυτανικό Συμβούλιο, ή στο 
Συμβούλιο του ΤΕΙ. Τα ευέλικτα αυτά όργανα είνα αυξη
μένου κύρους κα ταυτόχρονα έχουν, κατά τεκμήριο, την 
ευθύνη για το συντονισμό, επσπτεία κα έλεγχο της όλης 
λειτουργίας κάθε Ιδρύματος, έτσι ώστε να διασφάλιζε τα 
κα η ενιαία έκφραση των αποφάσεων των συλλογικών 
οργάνων των Τμημάτων του Ιδρύματος.

δ. θεσπίζεται σε κάθε ΑΕΙ κα ΤΕΙ ειδικό τριμελές όργανο 
κρίσης των πιστοποιητικών υγείας που προβάλλουν οι 
υποψήφια.

Για την εξασφάλιση αδιάβλητης κρίσης των υποψηφίων 
στο όργανο αυτό συμμετέχει εκπρόσωπος του ΑΕΙ (μέλος 
Ιατρικού Τμήματος), ή του ΤΕΙ ένας εκπρόσωπος του 
τοπικού ιατρικού συλλόγου κα ένα μέλος Δευτεροβάθμιας 
Υγειονομικής Επιτροπής του Νομού όπου είνα η έδρα του 
Ιδρύματος.

Γίνοντα επίσης δεκτά πιστοποιητικό μόνο από Δημόσια 
Νοσοκομεία, ενώ είνα δυνατή η αναπομπή κάθε υπόθεσης 
για περαιτέρω νέα εξέταση σε Δημόσιο κα πάλι Νοσηλευ
τικά Ίδρυμα, αν το ζητήσει έστω κα ένα μέλος της 
Επιτροπής.

"Αρθρο 1
Μετεγγραφές φοιτητών κα σπουδαστών εξωτερικού.

Καθιερώνετε» ρητά η δυνατότητα μετεγγραφής φοιτητών 
κα σπουδαστών από Ιδρύματα του εξωτερικού μόνον 
ύστερο από αδιάβλητες εξετάσεις στο 5ο εξάμηνο σπου
δών, α οποίες διενεργούντα στο Πανεπιστήμιο ή στο ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης για τους φοιτητές κα τους σπουδαστές 
αντίστοιχα κα σε ποσοστό 10% επί των εισαγομένων στα 
αντίστοιχο τμήμα του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ.

Κσταργείται, δηλαδή, έτσι η δυνατότητα που παρεχόταν 
ουσιαστικά σε πολλούς φοιτητές του εξωτερικού να 
εισαχθούν προνομιακό σε ελληνικά ΑΕΙ κα ΤΕΙ για λόγους 
που δεν είχαν καμιά σχέση με την επίδοσή τους κα με 
πιστοποιητικά, που σε πολλές περιπτώσεις δεν σνταποκρί- 
νονταν ούτε καν στις ίδιες τις προϋποθέσεις που έθετε 
το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς.
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Άοθρο 2
Μετεγγραφές φοιτητών AEi και σπουδαστών ΤΕΙ 

εσωτερικού

Προωθούνται σημαντικές μεταβολές στο σύστημα μετεγ
γραφών από το εσωτερικό με στόχο την εξυγίανσή του και 
την αποτροπή της δυνατότητας περιγραφών του νόμου.

Έτσι :
- Ορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό μετεγγραφών (8% επί 

των εισαγομένων) που επιτρέπονται να πραγματοποιηθούν 
σε ένα Τμήμα. Η υπέρβαση του ποσοστού αυτού απαγο
ρεύεται ρητά.

- Για την αποτροπή ενός τέταου ενδεχομένου στις ίδιες 
περιπτώσεις, ‘ισοβαθμίας·, λαμβάνεται στο εξής υπόιίη το 
πρόσθετο αντικειμενικό κριτήριο της βαθμολογίας των 
υποώηφιων στις Γενικές Εξετάσεις ή, αναλόγως, στις 
τμηματικές εξετάσεις. Στον κανόνα της απαγόρευσης 
υπέρβασης του ποσοστού, υπάρχει μια και μόνο εξαίρεση. 
Αυτή που αφορά τα παιδιά των πολυτέκνων και η οποία 
γίνεται για την στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, 
δεδομένου και του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος.

Τα παιδιά των πολυτέκνων θα μετεγγράφονται, έστω και 
καθ'υπέρβαση του ποσοστού.

- Η τελική ευθύνη για την έγκριση ή απόρριψη των 
αιτήσεων μετατίθεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο ή το 
Συμβούλιο του ΤΕΙ. Σε όργανα κύρους, δηλαδή, που έχουν 
το τεκμήριο της αντικειμενικότητας. Η αρμοδιότητα για την 
εισήγηση στα παραπάνω όργανα ανήκει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο κάθε τμήματος.

- Συγκροτείται ειδικό τριμελές όργανο σε κάθε ΑΕΙ για 
να κρίνει τα πιστοποιητικά που προσκομίζουν ot υποψήφιοι 
για λόγους υγείας. Το συντονισμό της λειτουργίας του 
οργάνου θα έχει ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
ή ένας από τους Αντιπροέδρους των ΤΕΙ. Η ύπαρξη πλέον 
ενός κεντρικού οργάνου σε κάθε ΑΕΙ για την εξέταση των 
πιστοποιητικών υγείας, η σύνθεση της επιτροπής (ένας 
Πανεπιστημιακός γιατρός, ένας εκπρόσωπος του τοπικού 
ιατρικού σμλλόγου και ένα μέλος της οικείας Δευτεροβάθ
μιας Υγειονομικής Επιτροπής), η υποβολή γνωματεύσεων 
μόνον κατόπιν εισαγωγής σε Δημόσια Νοσοκομεία και το 
δικαίωμα αναπομπής για περαιτέρω εξέταση -έστω και αν 
το ζητήσει ένα μόνο μέλος της Επιτροπής-αποτελούν 
ουσιαστικές εγγυήσεις για τη δίκαιη αντιμετώπιση των 
υποψηφίων.

Άρθρο 3
Γενικό θέματα μετεγγραφών και κατατάξεων

• . "Γν,1··"\" .. ...
Καθορίζεται ένα συγκεκριμένο ποσοστό 10% συνολικά 

για μετεγγροφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού, 
καθώς και για κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ και πτυχιουχων 
Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών. Ειδικώς για 
τις μετεγγροφές εσωτερικού ορίζεται ένα ελάχιστο επιτρε
πόμενο ποσοστό 6%. Δίδεται η ευχέρεια στο Διοικητικό 
Συμβούλιο κάθε τμήματος ΑΕΙ και στο Συμβούλιο κάθε 
τμήματος ΤΕΙ υποδοχής να καθορίζει τα επιμέρους ποσοστό 
στις διάφορες κατηγορίες. Ακόμη ρυθμίζονται διάφορα 
διαδικαστικά θέματα που είναι απαραίτητα για την πραγμα
τοποίηση των μετεγγραφών και των κατατάξεων.

Άρθρο 4
Μετεγγραφές τέκνων Ελλήνων Ποντίων 

και Βορειοηπειρωτών

Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας της Κυβέρνη
σης για την αποκατάσταση ορισμένων κατηγοριών ομογε
νών φοιτητών, που μετοικούν στην Ελλάδα επιτρέπεται,

κατεξαίρεση των διατάξεων αυτού του σχεδίου νόμου, να 
μετεγγρΟΦονται τέκνα Ελλήνων Ποντίων και Βορειοηπει
ρωτών ανπστοίχως στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο θρίβεης 
και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Προϋπόθεση γίαυτές τις μετεγγραφές είναι να φοιτούν 
α υποώηΦΚχ σε ισότιμα και ομοταγή Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, ενώ η εκ νέου μετεγγραφή τους σε άλλο 
Πανεπιστήμιο αποκλείεται.

Άρθρο 5
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Ανοφέρονται οι τροποποιήσεις διατάξεων του υφιστάμε
νου νομικού καθεστώτος περί μετεγγραφών, καθώς και οι 
διατάξεις που καταργουνται.

Άρθρο 6
Τεχνικά Συμβούλια των ΑΕΙ

Η εκτέλεση των τεχνικών έργων στα Α.Ε.1. προϋποθέτει, 
σύμφωνα με πς διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων 
έργων, την εισήγηση ειδικών συλλογικών οργάνων μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνεται και το Τεχνικό Συμβούλιο.

Με το Ν.Δ. 463/1970 ‘περί τεχνικών Υπηρεσιών στα 
Α.Ε.Ι.' καθορίστηκαν η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των 
Τεχνικών Συμβουλίων. Για τα νεοίδρυθέντα Α.Ε.Ι δεν 
υπάρχει ειδική εξουσιοδοτική διάταξη, με την οποία να 
μπορεί να ιδρύεται τεχνικό Συμβούλιο με αποτέλεσμα να 
έχει αμφισβητηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η νομιμότητα 
των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών, των οποίων η 
σύσταση στηρίζεται στις γενικές διατάξεις για την σύσταση 
συμβουλίων και επιτροπών στον δημόσιο τομέα 
(Ν.1232/1982 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
ταγενέστερα).

Επειδή κινδυνεύουν να διακοπούν τα έργα που εκ τελού
νται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εξαιτίας των παραπάνω 
γεγονότων, κρίνεται αναγκαία η θέσπιση της διάταξης 
αυτής, με την οποία θα μπορεί να ιδρύεται Τεχνικό 
Συμβούλιο στο Α.Ε.Ι. ή να συγχωνεύονται, καταργούνται τα 
υφιστάμενα και να καθορίζεται η διάρκεια της θητείας των 
μελών και οι αρμοδιότητες αυτών.

Άρθρο 7
θέματα Προσωπικού ΑΕΙ

1. Η θητεία των μη διδακτόρων Επιμελητών Βοηθών και 
Επιστημονικών Συνεργατών λήγει σας 31 Αύγουστού 1991.

Επειδή έχει διαπιστωθεί η ουσιαστική συμβολή του 
προσωπικού αυτού στη λειτουργία των πανεπιστημίων, 
κρίνεται σκόπιμο να παρατηθεί η θητεία τους για ένα ακόμη 
ακαδημαϊκό έτος, μέσα στο οποίο το θέμα θα ρυθμιστεί 
οριστικά

2. Με τα εδάφια α,β,γ της παραγράφου 2 του άρθρου 
αυτού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη χορήγηση του 
επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών στα μέλη ΔΕΠ των 
ΑΕΙ και στους εξομοιουμένους προς αυτά κατόχους διδα
κτορικού διπλώματος, καθώς και στα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ που 
έχουν διδακτορικό δίπλωμα.

Ειδικότερα:
Με πολλές αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων κρίθηκε 

ότι τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ δικαιούνται επίδομα μεταπτυχια
κών σπουδών σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού του 
αναπληρωτή καθηγητή.

Ο Υπουργός Οικονομικών, με την αριθ. 
2024817/2926/0022/3-4-90 εντολή του , συμφώνησε για 
λόγους χρηστής διοίκηση, ίσης μεταχείρισης και προς 
αποφυγή άσκοπων δικαστικών αγώνων αλλά και για την
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εναρμόνιση της διοίκησης με τη νομολογία των δικαστηρίων, 
να χορηγηθεί το επίδομα τούτο σε όλα τα μέλη ΔΕΓΙ των 
AEi. Το επίδομα αστό χορηγείτο έκτοτε κανονικό και 
αναδρομικά απόΙ-1-1988.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με τις αριθ. 127/91 και 405/91 
πρόζας του IT ρήματος, έκρινε ότι επειδή με το νόμο 
1517/85 δεν προβλέπετα η καταβολή επιδόματος μετα
πτυχιακών σπουδών στα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, γιατί αφορούν 
άλλους δια δικούς, δεν είναι νόμιμη η δαπάνη.

Πέραν τούτων όμως, προβλήθηκε αίτημα για τη χορήγηση 
του επιδόματος αυτού από τους καθηγητές των ΤΕΙ 
κατόχους διδακτορικού διπλώματος και από άλλους κρατι
κούς λειτουργούς, των οποίων α αποδοχές έχουν με 
διάφορους νόμους εξομοιωθεί με τις αποδοχές των μελών 
ΔΕΠ των ΑΕΙ

Για να λυθεί οριστικά το ανωτέρω ζήτημα προτείνεται η 
νομοθετική ρύθμιση.

Κεφάλαιο Β
Ρυθμίσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκ

παίδευση

'Αρθρα 8-9 
Σχολικοί Σύμβουλοι

Κριτήρια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων

Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου αποτελεί το κλειδί 
για την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση. Η επιστημονική και 
παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η σύνδεση 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με το σχολείο και η απαραί
τητη ανατροφοδότηση για την αξιολόγηση του εκπαιδευτι
κού συστήματος είναι κυρίαρχα στοιχεία της προσπάθειας 
για μια καλύτερη εκπαίδευση, στοιχεία τα οποία εντάσσονται 
αποκλειστικό στις αρμοδιότητες και δραστηριότητες των 
Σχολικών Συμβούλων. Ο κορυφαίος λοιπόν θεσμός, από 
άποψη στελεχιακού δυναμικού της εκπαίδευσης, πρέπει να 
περιβληθεί με το απαραίτητο κύρος που μπορεί να 
επιτευχθεί μόνον αν επιλέγεται ως Σχολικός Σύμβουλος 
ό,τι καλύτερο διαθέτει ο εκπαιδευτικός χώρος.

Ακριβώς με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται 
η αναβάθμιση του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, έτσι 
ώστε να έχουμε κάθε φορά τους καλύτερους εκπαιδευτι
κούς ως Σχολικούς Συμβούλους. Για να επιτευχθεί αυτό, 
θα πρέπει οι Σχολικοί Σύμβουλοι να επιλέγονται αξιοκρα
τικά, με αντικειμενικά, διαφανή και σαφώς μετρήσιμα 
κριτήρια, καθώς και με ανοιχτή διαδικασία. Τα ισχύοντα 
μέχρι σήμερα μόνο τους παραπάνω στόχους δεν υπηρε
τούσαν.

Τα προβλεπόμενα από το νόμο 1304/82 βασικά κριτήρια 
επιλογής Σχολικών Συμβούλων, όπως: ’κοινωνική προσφο- 
ρά'και ’δημοκρατική προσωπικότητα των υποψηφίων’ είναι 
ρευστά και λειτούργησαν καταλυτικά για το κύρος του όλου 
θεσμού, με αποτέλεσμα ο θεσμός να αντιμετωπίζεται με 
αδιαφορία από τον εκπαιδευτικό κόσμο, πράγμα που 
επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι στις τελευταίες 
κρίσεις για επιλογή Σχολικών Συμβούλων προσέρχονταν 
ελάχιστοι υποψήφια και δεν πληρούντσν θέσεις σε βασικές 
ειδικότητες (π.χ. Φυσικών).

Επίσης η προβλεπόμενη ως τώρα διαδικασία επανάκρισης 
- ανανέωσης της τετραετούς θητείας των υπηρετούντων 
Σχολικών Συμβούλων είναι απαράδεκτη, γιατί δεν παρέχει 
κανένα εχέγγυο αντικειμενικής και αξιοκρατικής κρίσης, 
γιατί είναι κλειστή και στηρίζεται στις δικές τους μόνο 
ετήσιες εκθέσεις και σε ειδικό σημείωμα που συντάσσουν 
πάλι οι ίδιοι, χωρίς να τους έχει κρίνει κανείς ως προς την 
άσκηση των καθηκόντων τους. Είνα οι μόνοι που αυτοα- 
ξιαλογούνται. Είναι αναγκη λοιπόν αυτή η διαδικασία

ανανέωσης της θητείας να καταργηθεί γιατί αντιστρατεύε- 
ται τη βασική επιταγή αξιοκρατικής ανάδειξης των στελεχών 
της εκπαίδευσης και μάλιστα σε έναν τόσο ευαίσθητο κα 
ουσιαστικό τομέα τον παιδαγωγικό και επιστημονικό άξονα 
της καθοδήγησης των εκπαιδευτικών

Γί αυτό οι κενές θέσεις των Σχολικών Συμβούλων, καθώς 
και οι κενούμενες μετά τη λήξη της τετραετούς θητεκις 
των ήδη υπηρετούντων, θα προκηρύσσονται και θα πλη- 
ρούνται με ανοιχτή διαδικασία

Ειδικότερα με τις- προτεινομενες διατάξεις:
1. Καταργείται η επανάκριση ως διαδικασία ανανέωσης 

της θητείας των Σχολικών Συμβούλων και καθιερώνεται στο 
εξής ότι με τη λήξη της θητείας κόθε Σχολικού Συμβούλου 
η θέση εποναπροκηρύσσεται. Και τούτο, γιατί ο νόμος 
(1304/82), που εισήγαγε το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, 
προέβλεπε ότι, μετά την αρχική επιλογή για τετραετή 
θητεία, αυτή μπορούσε να ανανεωθεί για άλλες δύο 
τετραετίες, ύστερα από διαδικασία που καΤ ευφημισμό 
αποκλήθηκε ’επανακριση’. Στην πραγματικότητα επρό>κειτο 
για τυπική και με αδιαφανή και ανεπαρκέστατα κριτήριο 
επιμήκυνση της αρχικής θητείας, δεδομένου ότι ανανεω
νόταν η θητεία όλων των Σχολικών Συμβούλων, εκτός 
μόνον εκείνων που δήλωναν ότι δεν επιθυμούν την 
ανανέωση, χωρίς καμιά ουσιαστική έρευνα του έργου και 
της απόδοσής τους, που και αντικειμενικά ήταν αδύνατο 
να γίνει. Στην ουσία έκριναν οι ίδιοι τον εαυτό τους, πράγμα 
που είναι χειρότερο και από την κλειστή διαδικασία Το 
γεγονός αυτό υπήρξε βασική αιτία υποβόθμισης του θεσμού 
και συνακόλουθα της αναποτελεσματικότητάς του.

2. Ρυθμίζονται θέματα τα οποία αναφέρονται στην 
υπηρεσιακή κατάσταση των Σχολικών Συμβούλων, που 
έληξε ήδη η θητεία τους ή πρόκειται να λήξει στο εξής. 
Τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται με πνεύμα δικαιοσύνης 
και με διάθεση να δημιουργηθούν κίνητρα για την προσέλ
κυση των ικανοτέρων εκπαιδευτικών στο θεσμό των 
σχολικών συμβούλων.

3. Για να υπηρετήσουν τον αναβαθμισμένο θεσμό του 
Σχολικού Συμβούλου α ικανότεροι εκπαιδευτικοί από όλες 
τις περιοχές της χώρας, θα προκηρύσσονται στο εξής οι 
κενές θέσεις κατό περιφέρειες, τα όρια και η έδρα των 
οποίων θα ορίζονται εκ των προτέρων με απόφαση του 
Υπουργού. Κόθε εκαιδευτικός θα μπορεί να είναι υποψήφιος 
για όσες περιφέρειες επιθυμεί κατό σειρά προτίμησης και 
μόνο γι'αυτές θα κρίνεταυ Όσες θέσεις παραμένουν κενές 
μετά τη διαδικασία επιλογής θα επαναπροκηρόοσονταυ Έτοι 
θα καταργηθεί ένα βασικό αντικίνητρο που υπήρχε, λόγω 
του ότι οι ισχόοοσες διατάξεις προέβλεπαν την ’αόριστη' 
υποψηφιότητα του ενδιαφερομένου για όλη την επικράτεια, 
με αποτέλεσμα την πιθανότατη, πολλές φορές, τοποθέτησή 
του σε θέση έκτος των ατομικών και οικογενειακών του 
συμφερόντων.

4. Καθιερώνοαα αξιοκρατικό, διαφανή, αντικειμενικό και 
αοαώς μετρήσιυα κριτήρια καθώς και ανοικτή διαδικασία για 
την επιλογή των Σχολικών Συμβούλων, ώστε να εξασφα- 
λίζετα πλήρωση των θέσεων από τους κόθε φορά καινό
τερους Αντίθετα τα προβλεπόμενα μέχρι σήμερα από τα 
νόμο 1304/82 βασικό κριτήρια επιλογής Σχολικών Συμβού
λων, ’κοινωνική προσφορά' και "δημοκρατική προσωπικότη
τα των υποψηφίων’, όχι μόνον ήταν ρευστά και 
απροσδιόριστα, αλλά κυρίως μπορούσαν να εκτιμηθούν 
ανεξέλεγκτα από το συμβούλιο επιλογής, σε βαθμό που να 
μπορούν να υπερκεράσουν ή να αντικαταστήσουν πλήρως 
τα ουσιαστικά κριτήρια της επιστημονικής και παιδαγωγικής 
συν * ~,σης των υποψηφίων. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι λοι
πό-, ..--.πει να καταξιωθούν στη συνείδηση του εκπαιδευ
τικό:: κόσμου, αλλά και οι ίδιοι να είναι άξια να φέρουν σε
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πέρας με επιτυχία την αποστολή τους. Γι αι/το καθιερώνο
νται ως βασικα κριτήρια επιλογής τους -fa ακόλουθα:

. η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση 

. η υπηρεσιακή κατάρτιση και διδακτική εμπειρία 

. η γενική συγκρότηση του υποψηφίου.
Ταυτόχρονα μοριοδοτούνται στο Νόμο τα ετπμέρους 

στοκχεκι. απο τα οποία τα βασικό κριτήρια επιλογής 
συνιστανταε Εδώ υπήρξε έντονος προβληματισμός για το 
αν θα έπρεπε η μοριοδότηση αυτή να περιληφθεί μέσα στο 
Νόμο και για λόγους πρακτικούς, αλλά και γιατί δεν είναι 
νομστεχνικά κομψό να περιλαμβάνονται στο κείμενο ενός 
Νόμου τέτοιες λεπτομέρειες. Υιοθετήθηκε όμως η κατα
φατική άποψη για να μην υπάρξει καμιά αμφισβήτηση για 
τη διαφάνεια, σαφήνεια και αντικειμενικότητα της αποτίμη
σης των προσόντων των υποψήφιων. Μόνο μια εντελώς 
αντικειμενική και αδιαμφισβήτητη από όλους κρίση μπορεί 
να δώσει στο θεσμό το χαμένο κύρος του.

Βασικό κριτήριο επιλογής θα πρέπει να είναι και το 
αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο, το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη 
εφόσον υπάρξει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Τη γενική συγκρότηση του υποψηφίου εκτιμά το προβλε- 
πόμενο συμβούλιο επιλογής Σχολικών Συμβούλων. Αυτή η 
αρμοδιότητα όμως θα μπορούσε, αν δεν γινόταν καλή 
χρήση, να ακυρώσει όλα τα άλλα κριτήρια επιλογής του 
υποψηφίου, αν τα έχει, ή να τα υποκαταστήσες αν δεν τα 
έχει, δυνατότητα την οποία παρέχει ο ισχύων νόμος. Γίαυτό 
πιστεύουμε ότι, για να περιορισθει το βάρος αυτού του 
κριτηρίου, δεν θα πρέπει αυτό να αντιπροσωπεύει περισ
σότερο από το 25%, καΤανώτατο όριο, της συνολικής 
εκτίμησης του υποψηφίου. Και στο σημείο αυτό υπήρξαν 
απόψεις ότι το βάρος της συνέντευξης θα έπρεπε να ήταν 
μεγαλύτερο. Εξάλλου, Οαυτό συνηγορούσε και το γεγονός 
ότι στα ισχύοντα μέχρι σήμερα η συνέντευξη ήταν το A 
και το Ω της επιλογής (100%). 'Ομως, επειδή πρώτιστα 
ενδιαφέρει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο θεσμό 
μέσα από αντικειμενική κρίση, περί ορίσθηκε στο παραπάνω 
επίπεδο η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού.

Αξιολογώντας τη γενική συγκρότηση του υποψηφίου, θα 
μπορεί το υπηρεσιακό συμβούλιο ομόφωνα να αποκλείει 
υποψηφίους Οι οποίοι κρινοντα ότι δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν στην άσκηση του έργου του Σχολικού 
Συμβούλου, έστω και αν έχουν προσόντα που προβλέπονται 
από τα άλλα κριτήρια επιλογής.

Σημειώνεται ότι οικονομική δαπάνη δεν προκαλείται εν 
προκειμένω, γιατί πρόκειται για διοικητικής φύσης ρύθμιση.

Άρθρο 10
θέματα Γιροσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης

1.Η ρύθμιση αυτή προτείνετα διότι α ανάγκες σε 
διδακτικό προσωπικό και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας είναι πάντοτε επιτακτι
κές. Εξάλλου ο εκπαιδευτικός πρέπει να βρίσκεται στο 
σχολείο για να εττιτελεί τα διδακτικά του καθήκοντα για τα 
οποία έχει προσληψθεί, ενώ τις διοικητικές εργασίες 
μπορούν να διεκπεραιώσουν διοικητικοί υπάλληλου Στις 
περιπτώσεις εκείνες, λίγες ασφαλώς, που εκπαιδευτικοί 
είναι απαραίτητοι για την επιτέλεση κάποιων εργασιών πλήν 
των διδακτικών τους καθηκόντων επιτρέπεται η απόσπασή 
τους. Για τις περιπτώσεις αυτές όμως θα πρέπει να είναι 
ενήμερο το Υπουργείο Παιδείας το οποίο έχει την ευθύνη 
του εκπαιδευτικού προσωπικού, των αναγκών σΌυτό και 
του προγραμματισμού εν γίνει του εκπαιδευτικού έργου. 
Με τη διάταξη αυτή σκοπείται η λελογισμένη χρήση της 
δυνατότητας απόσπασης εκπαιδευτικών και απασχόλησης

τους σε άλλες εργασίες εκτός των διδακτικών τους 
καυηκόντων.

2.Με τη γενική διάταξη της παραγράφου 1 της περσπώ- 
αεως Ε του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 προβλέπετα η 
χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για διάφορους σοβαρούς 
και ειδικούς λόγους. Μεταξύ αυτών των λόγων είναι και η 
περίπτωση προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό. Η 
άδεια αυτή εκιμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1566/85 δεν 
μπορεί να παρατηθεί πέρα από τα τρία σχολικά έτη.

Άδεια για προσωρινή εγκατάσταση χορηγείται κυρίως σε 
Κυπρίους εκπαώευπκους που υπηρετούν οργανικά σε 
σχολεία της Ελλάδας, αλλά έχουν συνήθως την οικογένεια 
τους στην Κύπρο και ταυτόχρονα προσφέρουν τις υπηρε
σίες τους σε σχολεία της Κύπρου. Με τη διάταξη αυτή 
παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα ανανέωσης της άδειος 
άνευ αποδοχών για προσωρινή εγκατάσταση και για τέταρτο 
χρόνο.

Άρθρο 11
Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση σχολικών μονάδων

Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται μια αναγκαία 
ρυθμ»<*1 »την κατεύθυνση περιστολής της γραφειοκρατίας, 
με την μείωση των υπογραφών οπς απολύτως αναγκαίες, 
και της γρήγορης λήψης των αποφάσεων.

Τούτο καθίσταται περισσότερο αναγκαίο με την προοπτική 
της καθιέρωσης από φέτος της προεισαγωγικής επιμόρ
φωσης τρίμηνης διάρκειας των υπό διορισμόν εκπαιδευτι
κών. Για να είναι εφικτή η πραγματοποίηση αυτή θα πρέπει 
να είναι γνωστός εγκαίρως ο αριθμός ανά ειδικότητα των 
εκπαιδευτικών, που θα διορισθούν. Ο αριθμός αυτός γίνεται 
γνωστός μετά το πέρας όλων των διαδικασιών ίδρυσης, 
προαγωγής, συγχώνευσης κλπ. των σχολικών μονάδων, 
καθώς επίσης και των μεταθέσεων όλων των εκπαιδευτικών. 
Η έκδοση όμως Προεδρικών Διαταγμάτων για τις παραπάνω 
μεταβολές στις σχολικές μονάδες είναι χρονοβόρα με 
αποτέλεσμα να καθίσταται προβληματική η έναρξη της 
προεισαγωγικής επιμόρφωσης που πρέπει να αρχίζει το 
μήνα Απρίλιο.

θα πρέπει να διευκρινιστεί εδώ, προς αποφυγή παρερ
μηνειών, ότι η κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμός 
σχολικών μονάδων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και κατάργηση 
οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών.

Κεφάλαιο Γ
Ρυθμίσεις θεμάτων, που αφορούν ιδιωτικές σχολικές μο

νάδες τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης

Άρθρο 12 
‘Οργανα Ελέγχου

Με την παρούσα ρύθμιση γίνεται προσπάθεια να οργα
νωθεί, με πρωτοβουλία κα ευθύνη των Κεντρικών Υπηρε
τών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας κα θρησκευμάτων 
άμεσος κα πλήρης έλεγχος της πιστής εφαρμογής των 
ισχυουσών διατάξεων για τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες 
Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κα για τα Εργα
στήρια Ελευθέρων Σπουδών.

Άρθρο 13
Απαγορευτικές διατάξεις-κυρώσεις

Με τη διάταξη αυτού του άρθρου γίνεται η αναγκαία 
ρύθμιση που απαγορεύει ρητά τη συστέγαση, συν διαφήμιση 
και προβολή από κοινού με οιονδήποτε τρόπο Εργαστηρίων 
Ελευθέρων Σπουδών με αναγνωρισμένα ιδιωτικά ΤΕΛ κα 
ΤΈΣ κα προβλέπσντα αυστηρές διοικητικές ποινές, σε μια 
προσπάθεια εξάλειψης νοσηρών φανομένων που κύριο
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στόχο έχουν την παραπλάνησα «μ οικονομική εκμετάλλευ
ση του κοινού.

Άρθρο 14
Προσθήκες σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες τεχνικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης

Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους 
ιδιοκτήτες ιδιωτικών ΤΕΛ και ΤΕΣ να επεκτείνουν τις άδειες 
ίδρυσης και λειτουργίας των σχολείων που έχουν με την 
προσθήκη νέων, άλλου τύπου, σχολικών μονάδων, τμημά
των, τομέων και ειδικοτήτων, κάτι που προβλέπεται και για 
τις αντίστοιχες δημόσιες σχολικές μονάδες (άρθρο 111 
παρ.8 του Ν. 1892/90). Εξάλλου ήταν άδικο μια νέα σχολική 
μονάδα να μπορεί να ιδρυθεί με ένα πλήθος ειδικοτήτων 
από τις αναγνωρισμένες που υπάρχουν σήμερα, ενώ οι 
παλαιότερες από αυτές να μην μπορούν' να λειτουργούν 
νέες ειδικότητες πλην εκείνων των οποίων είχαν όταν 
ιδρύθηκαν. Επιπλέον επιλύεται οριστικά η νομοθετική 
ασάφεια που υπήρχε και επιβάλλεται να χορηγηθούν οι 
προσθήκες αυτές από φέτος, για λόγους ίσης και δίκαιης 
μεταχείρισης, δεδομένου ότι λόγω των διισταμένων νομικών 
απόώεων ενώ πέρυσι είχαν χορηγηθεί τέτοιες άδειες για 
προσθήκες, με την νομική άποψη που επικράτησε φέτος, 
δεν έχουν χορηγηθεί παρόμοιες άδειες.

Κεφάλαιο Δ'
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

Άρθρο 15-16 
Επωνυμία 
Κυρώσεις

Ο μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις για τα Εργαστήρια 
Ελευθέρων Σπουδών ορίζουν ότι τα Εργαστήρια αυτό δεν 
χορηγούν τίτλους σπουδών παρά απλές βεβαιώσεις και δεν 
ανήκουν σε καμμιά βαθμίδα εκπαίδευσης. Εντούτοις παρο- 
τηρείτα; συχνά το φαινόμενο ορισμένα από τα εν λόγω 
Εργαστήρια να αυτοπροσδιορίζονται και να διαφημίζονται 
κατά τρόπο που να δημιουργείται η εντύπωση όπ η Φοίτηση 
σαυτά οδηγεί σε αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών και 
μάλιστα πανεπιστημιακού ή προπανετηστημιακού επιπέδου. 
Σε τούτο βέβαια βοηθούσε το γεγονός όπ οι ίδιες μέχρι 
σήμερα ισχύουσες διατάξεις δεν παρείχαν τη δυνατότητα 
ελέγχου, ούτε έθεταν κανόνες για την τήρηση των νομίμων 
προϋποθέσεων λειτουργίας των Εργαστηρίων Ελευθέρων 
Σπουδών. Δεν μπορεί όμως σε μια ευνομούμενη πολιτεία 
να παρατηρούνται φαινόμενα τέτοια, που να δημιουργούν 
ή να επιτείνουν υπάρχοντα ήδη κοινωνικά προβλήματα και 
μάλιστα όταν αναφέρονται σε νέους, ο μποίοι σγωνιούν 
για την μελλοντική τους πορεία.

Με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 τίθεντα σαφείς 
κανόνες ως προς την εν γένει εμοανιση των Εργαστηρίων 
αυτών προς τα έξω, ώστε να μην προκαλούντα στους 
ενδιοφερόμενους εσφαλμένες εντυπώσεις tm θεστώζσνττχ 
όργανα ελέγχου για την τήρηση των kovOwmm auawv, ενώ 
παράλληλα προβλέπονται κυρώσεις γνα αυτούς, m οποίοι 
δεν τους τηοούν. Τα έσοδο από τις χρημτπκΡς ποινές 
διατίθεται για εκπαιδευτικές ανάγκες.

Είναι βέβαιο όπ τα προβλήματα επιδεινώνονται από ·& 
γεγονός όπ δεν υπάρχει θεσμοθετημένο ouwyjc επαγ
γελματικής κατάρπσης, η έλλειψη του οποίο· σόφυει τφ’ 
"εκπαιδευτική ζήτηση" που υπάρχει στη μύνη 
διέξοδο, που είναι τα Εογαστήρια Ελευθέρων ϊπΜδών. re 
Υπουργείο Παιδείας, σε συνδυασμό με τις πιο πάνω 
ενέργειες, προτίθετα σύντομα να θεσμοθετήσει έ«α απο
κληρωμένο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης που θα

οδηγεί σε επίσημους αναγνωρισμένους τίτλους. Και βέβαια 
στο σύστημα αυτά θα μπορεί vc αναπτυχθεί και η ιδιωτική 
πρωτοβουλία, κάτω βέβαια από τις προϋποθέσεις και τις 
προδιαγροψές που θα θέσει η Πολιτεία. "Ετσι λοιπόν τα 
μέχρι σήμερα λειτουργούντα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπου
δών μετά την θεσμοθέτηση του τηό πάνω Συστήματος 
Επαγγελματικής Κατάρπσης, θα μπορούν να ενταχθοΰν 
σαυτό και να χορηγουν αναγνωρισμένους τίτλους, εψοσον 
θα πληρούν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που 
θα θέσει το Υπουργείο.

Άρθρα 17 
Εναρξη ισχύος

Με πς διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζεται ο χρόνος 
έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 27 Αύγουστού 1991

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γεώργιος Σουφλιάς Ι.Παλαιοκρασσάς

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Γεώργιος Σούρλος Μιχάλης Παπακωνσταντίνου

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ανδρέας Ανδριανόπουλος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

"ν. 1865/89 (ΦΕΚ 210)
α) Αριθ. Β3/2274/87 (ΦΕΚ 346 Β ).
"Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού1 

-εξωτερικού και κατατάξεις πτυχιούχων στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος και τα Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Άρθρο 1
Μετεγγραφές φοιτητών εξωτερικού με εξετάσεις διαγωνι

σμό σε ποσοστό 10% στο 5ο εξάμηνο σπουδών 
(Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 1674/86)

1. α) Οι προβλεπάμενες από πς διατάξεις του ν. 1286/82 
μετεγγραφές φοιτητών εξωτερικού σε ΑΕΙ της χώρος 
κατόπιν εξετάσεων επιτρέπονται σε ποσοστό 10% επί του 
αριθμού των εισακτέων κατά Τμήμα.

β) Οι μετεγγροφες αυτές διενεργούνται μία φορά το 
χρόνο και επιτρέπονται μόνο στο 5ο εξάμηνο σπουδών και 
με την προϋπόθεση της επιτυχίας στο σύνολο των 
μαθημάτων των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων ή των δύο 
πρώτων ετών σπουδών ενδεικτικού προγράμματος σπουδών 
του ΑΕΙ προέλευσης ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημά
των του ατομικού προγράμματος σπουδών του φοιτητή στο 
ΑΕΙ προέλευσης. Οι μετεγγραφές διενεργούνται από το 
Παν/μιο θεσ/νίκης, η Σύγκλητος του οποίου ορίζει και την 
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών, η οποία 
επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων για την υλοποίηση της 
απόφασης αυτής.

γ) Τα απαιτούμε vc γιο τη μετεγγραφή δικαιολογηπκά 
υποβάλλονται στο Πανεπιστήμιο θεσ/νίκης από 1 Νοεμβρίου
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έως 20 Νοεμβρίου κάθε χρόνου, οι δε εξετάσεις διενερ
γούνε* απο 15 Δεκεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου.

δ) Η Σύγκλητος του Παν/μίου θεσ/νίκης αποφασίζει και 
ανακοινώνει τα εξεταζόμενα μαθήματα ο αριθμός των 
οποίων ορίζεται σε τρία (3), όπως επίσης και την ύλη των 
μαθημάτων αυτών, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τις 
εξετάσεις, το δε πρόγραμμα τουλάχιστον δέκο (10) μέρες 
πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Κατ' εξαίρεση για το 
ακαδ. έτος 1987-88 η ύλη θα είναι αυτή που αποφασίστηκε 
στην αριθμ. 2497/21-5-86 συνεδρίαση της Συγκλήτου του 
Παν/μίου θεσ/νίκης γιο το ακαδ. έτος 1986-87.

Άρθρο 2
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών Ιδρυμάτων

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εσωτερικού και Εξωτερικού 
χωρίς εξετάσεις.

1. δ) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή από 
εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού έχουν όσοι υποψήφια 
έχουν πετύχει στο Τμήμα ή στη Σχολή προέλευσης 
τουλάχιστον σε όλα τα υποχρεωτικά και με επιλογή 
υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών ή των 
δύο . πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος 
σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του 
ατομικού προγράμματος σπουδών του φοιτητή στο Τμήμα 
ή στη Σχολή προέλευσης.

2. νι) 'Οταν πρόκειται για αίτηση μετεγγραφής φοιτητή ή 
σπουδαστή Σχολής ή Τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
του εξωτερικού, απαιτείται βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ, του ΓΤΕ 
ή του Συμβουλίου Ισοτιμιών ΚΑΤΕΕ κατά περίπτωση εφ 
όσον η Σχολή ή το Τμήμα προέλευσης δεν περιλαμβάνεται 
στους καταλόγους αναγνωρισμένων Σχολών ή Τμημάτων 
που εκ δίδονται από τους φορείς αυτούς και αναλυτικό 
πιστοποιητικό σπουδών (μαθήματα και βαθμού, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος εξετάστηκε με επιτυχία 
σε όλα τα μαθήματα των προηγούμενων ετών ή εξαμήνων, 
απ' αυτό στο οποίο ζητείται η μετεγγραφή σύμφωνα με το 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστο αριθμό 
μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών του 
φοιτητή στη Σχολή προέλευσης.

Άρθρο 9
Γενικά θέματα μετεγγραφών και κατατάξεων 1

1. Οι μετεγγραφές φατητιύγ ΑΕΙ εσωτερικού - εξωτερικού 
χωρίς εξετάσεις, οι μετεγγραφές σπουδαστών ΤΕΙ εσωτε
ρικού - εξωτερικού κα α κατατάξεις των τττυχιούχων 
επιτρέπονται σε ποσοστό που θα κυμαίνεται από 4% έως 
10% του αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η 
Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος έχει την ευθύνη 
του καθορισμού τόσο του συνολικού ποσοστού, μέσα στα 
παραπάνω όρια όσο και του επί μέρους ποσοστού στο 
οποίο επιτρέπονται: α) οι μετεγγραφές εσωτερικού και 
εξωτερικού, β) οι κατατάξεις τττυχιούχων ΑΕΙ, γ) οι κατα
τάξεις τττυχιούχων ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και λοιπών Ανωτέρων 
Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών, με τον 
όρο ότι δε θα είναι δυνατό να αποκλείεται εκ των προτέρων 
η συμμετοχή καμίας από τις κατηγορίες αυτές στο συνολικό 
ποσοστό.

Σε περίπτωση που το ποσοστό μιος από τις κατηγορίες 
αυτές δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί λόγω μη ύπαρξης 
υποώγριων, η Γ ενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος 
μπορεί να ανακατανείμεται το απομένον ποσοστό στις 
λοιπές κατηγορίες μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη και της 
τελευταίας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

α) Τα κατά την προηγούμενη παράγροφο συνολικά και 
επί μέρους κατά περίπτωση ποσοστά μετεγγραφών και

KQWT0£*Mgv «vise ακαδημαϊκού έτους ανακοινώνονται από 
τις βν-πσταφες Γ ενικές Συνελεύσεις Τμημάτων το αργότερο 
μέχρι τ» τέλος Απριλίου του προηγούμενου «αδημαικού 
έτους.

β) Ο «οόπος κατάταξης των τττυχιούχων (επιλογή με 
εξετάσεις ή με βάση το βαθμό πτυχίου) το κατά κατηγορία 
τττυχιούχων εξάμηνο κατάταξης και σε περίπτωση επιλογής 
εξετάσεις, τα εξεταζόμενα μαθήματα κα η ύλη τους 
ακανοινώνονται επίσης από τις αντίστοιχες Γενικές Συνε
λεύσεις Τμημάτων το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου 
του ποοηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

γ) Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας 
υπουργικής απόφασης το αναφερόμενα στα προηγούμενα 
εδάφιο (α) και (β) στοιχείο ανακοινώνονται το αργότερο 
μέχρι 15 Οκτωβρίου 1987.

δ) Κατ' εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 1987-88 η 
κατάταξη πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου 
σπουδών γίνεται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, των δε 
πτυχιούχων ΤΕΙ, ΣΕΛΕΤΕ και λοιπών Ανωτέρων Σχολών 
στο τρίτο εξάμηνο σπουδών και, εφ όσον η κατάταξη γίνει 
με εξετάσεις, οι υποψήφια θα εξετασθούν στα μαθήματα 
και στην ύλη που καθορίζονται στην υπ' αριθμ. 3023/86 
(ΦΕΚ 566 τ.Β') υπουργική απόφαση. Για τα Τμήματα 
Στατιστικής κα Πληροφορικής και της ΑΣΟΕΕ και της ΑΣΚΤ 
και της Νοσηλευτικής η ύλη θα ανακοινωθεί από τα 
αντίστοιχα Τμήμστα.

3. α) Ως χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών για 
μετεγγραφές χωρίς εξετάσεις ή γνα κατατάξεις στα ΑΕΙ 
ορίζεται το διάστημά 1-15 Νοεμβρίου.

β) Οι μετεγγραφές χωρίς εξετάσεις και οι κατατάξεις στα 
ΑΕΙ διενεργούνται μέσα στο διάστημα 15-30 Νοεμβρίου.

4. α) Ως χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών για 
μετεγγραφή στα ΤΕΙ ορίζεται το διάστημα 21 Σεπτεμβρίου 
- 2 Οκτωβρίου.

β) Οι μετεγγραφές στα ΤΕΙ διενεργούνται μέσα στο 
διάστημα 2 Οκτωβρίου - 15 Οκτωβρίου.

γ) Ως χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών για κατα
τάξεις στα ΤΕΙ ορίζεται το διάστημα 1-15 Σεπτεμβρίου.

δ) Οι κατάταξεις στα ΤΕΙ διενεργούνται μέσα στο 
διάστημα 21-30 Σεπτεμβρίου.

ε) Ειδικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-88, για τα 
διαστήματα των προηγουμένων εδαφίων (α) - (δ) ισχύουν 
οι ημερομηνίες που σναφέρονται κατά περίπτωση στην 
προηγούμενη παρ. 3.

β) Αριθ. Ε3/3282/87 (ΦΕΚ 578 Β')
Αριθμ. Φ. 141.4/83/3282 07)
Συμπλήρωση της Φ.141.4/Β3/2274/30.6.87 απόφασης του 

Υπ. Εθνικής Παδείας και θρησκευμάτων.
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 της ίδιος απόφασης 

προστίθενται υποπαοάγραφοι γ και δ ώς εξής:
γ) Κατ' εξαίρεση κα μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

ως χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών για κατατάξεις 
στα ΑΕΙ ορίζεται το διάστημα 1-15 Δεκεμβρίου.

δ) Οι κατατάξειςς για το έτος αυτά θα διενεργηθούν 
μέσα στο διάστημα 15-30 Δεκεμβρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

γ) Αριθμ. 83/1344/88 (ΦΕΚ 340 Β")
Άριθ. Φ. 141.4/Β3/1344
Συμπλήρωση της αριθ. 141.4/83/2274/30.6.87 (ΦΕΚ 346 

τ.Β ) υπουργικής απόφασης.
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης 

αυτής προστίθεται: ‘ε. Ειδικό για την Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών και τα Τμήματα της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Παν/μίου θεσ/νίκης, α προβλεπόμενες από την παρ. Ια 
του άρθρου 1 της ίδιας απόφασης μετεγγραφές φοιτητών
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θα διενεργούνται από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 
κα. τη Σχολή Καλών Τεχνών του ΓΙαν/μίου θεσ/νίκης 
αντίστοιχα

Ο τρόπος επιλογής καθορίζεται από το Δ.Σ. του τμήματος 
υποδοχής.

Τα απαιτούμε να διακιολογηπκά. ο χοόνος υποβολής 
αυτών καθώς και ο χρόνος διενέργειας των μετεγγραφών 
καθορίζονται από το Δ.Σ. του τμήματος υποδοχής επίσης.

2. Αντικαθιστούμε την παρ. 3 του άρθρου 9 της ίδιας 
απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την αρ. Φ. 141.4/ 
Β3/4151/13.11.87 Υπ. απόφαση ως εξής:

’3. α) Ως χρόνος υποβολής των δικαιολογηηκών για 
μετεγγραφές χωρίς εξετάσεις ή για κατατάξεις στα ΑΕΙ 
ορίζεται το διάστημα 1-15 Νοεμβρίου.

β) Ot μετεγγραφές χωρίς εξετάσεις κα: οι κατατάξεις στα 
ΑΕΙ διενεργούνται μέσα στο διάστημα 15-30 Νοεμβρίου.

γ) Ως χρόνος υποβολής των δικαιολογηηκών για μετεγ
γραφή στα ΤΕί ορίζεται το διάστημα 21 Σεπτεμβρίου - 2 
Οκτωβρίου.

δ) Οι μετεγγραφές στα ΤΕί διενεργούνται μέσα στο 
διάστημα 2 Οκτωβρίου - 19 Οκτωβρίου.

ε) Ως χρόνος υποβολής των δικαιολογηηκών για κατα
τάξεις στα ΤΕΙ ορίζεται το διάστημα 1-15 Σεπτεμβρίου.

στ) Οι κατατάξεις στα ΤΕΙ διενεργούνται μέσα στο 
διάστημα 21-30 Σεπτεμβρίου'.

Άρθρο 2

4. Στο ποσοστό που προβλέπουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 1674/1986 δεν 
περιλαμβάνονται οι κατατάξεις.

Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι μετεγγραφές πολύτεκνων 
γονέων με τέσσερα τουλάχιστον παιδιά και τέκνων πολυ
τέκνων, οι οποίοι έχουν τέσσερα τουλάχιστον παιδιά, οι 
οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους που προ- 
βλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ' αριθμ. Β3/2274/87 
(ΦΕΚ 346 Β') απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευμάτων που κυρώνεται με το άρθρο 1 παρ. 1 
του παρόντος.

ν. 1304/82 (ΦΕΚ 144 Α')
Άρθρο 17

Διαδικασία Επιλογής-Κριτηρια 1 2

1. Η διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής των 
Σχολικών Συμβούλων, ύστερα από προκήρυξή και υποβολή 
αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, η σύσταση και η 
σύνθεση των συλλογικών οργάνων για την επιλογή και για 
τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Σχολικών Συμβού
λων, η διαδικασία επανάκρισης για ανανέωση της θητείας, 
οι σχετικές προθεσμίες και κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθο
ρίζονται με Π. Διατάγματα, που εκδίδοντα ύστερο από 
πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμά
των.

2. Βασικό κριτήρια για την επιλογή των Σχολικών 
Συμβούλων είναι η υπηρεσιακή κατάρπση, η κοινωνική 
προσφορά, το αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο και η δημοκρα
τική προσωπικότητα των υποψήφιων. Για την αξιολόγησή 
τους λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη οι πανεπιστημιακές 
μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτεοικο, που 
πιστοποιούνται με το δεύτερο πτυχίο ή μετεκπαίδευση και 
επιμόρφωση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό η αξιόλογη 
συγγραφική εργασία, ιδιαίτερα η ερευνητική, ή διαπιστωμένη 
γνώση ξένης γλώσσας και το δεύτερα σχετικό πτυχίο. 
Λαμβάνετα επίσης υπόψη η εκτμηση της ολτ,γ συγκράτησης 
και προαιΛικότητας του υποψηφίου ύστερα από προφορική 
συζήτηση με τα μέλη του Συμβουλίου Επιλσγης. Με

απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας κα θρησκευμά
των μπορεί να περιληφθεί στα κριτήρια αυτό κα η επιτυχία 
σε διαπραγμάτευση θέματος σχετικού με το έργο του 
Σχολικού Συμβούλου.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2

Διαδικασία επσνόκρισης σχολικών συμβούλων για ανα
νέωση της θητείας τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 1 του Ν. 1304/82 

(ΦΕΚ 144) Τια την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση 
και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική-Επαγγελ- 
ματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις'.

2. Την αριθ. 713/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
KG1 θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προθεσμίες επανάκρισης

1. Η επανάκριση των σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιος 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ανανέωση της θητείας 
τους γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο του 
άρθρου 1 του ΠΔ. 277/1984 (α>ΕΚ 104) μέσα στο δεύτερο 
εξάμηνο του τελευταίου έτους της θητείας τους.

2. Για ανανέωση της θητείας τους κρινονται αυτοδικαίως 
όλσ cm σχολικοί σύμβουλου εκτός από εκείνους που 
υποβάλλουν δήλωση όπ δεν επιθυμούν την ανανέωση της 
ύ.|ι_~ς τους. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στο υπηρεσιακό 
'.^^.ίιλίο το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 
ιάτεί υς τους και δεν ανακαλείται.

Άρθρο 2
Κριτήρια επανάκρισης.

1. Για την επανάκριση των σχολικών συμβούλων το 
υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη:

Ό Τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων τους.
) Τις συνοπτικές εκθεσεις των σχολικών συμβούλων της 

πρι. 13 του άρθρου μόνου του ΠΔ. 214/1984 (ΦΕΚ 77).
) Ειδική έκθεση που υποβάλλεται από τους σχολικούς 

συιβούλους στη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους 
από το διδακτικό έτος λήξης της θητείας τους και 
αναφέρεται στην αξιολόγηση του έργου που επιτελέστηκε 
από αυτούς, στην επισήμανση των προβλημάτων και στις 
παρεμβάσεις touc για την αντιμετώπιση τους, καθώς και 
στις δραστηριότητες τους για την επιστημονική - παιδα
γωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, την οργάνωση και 
πραγματοποίηση συσκέψεων των εκπαιδευτικών και σεμινα
ρίων επιμόρφωσης και ης προσπάθειες για επιστημονική 
έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης.

2. Tc υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί επιπρόσθετα να 
καλέσει σε προφορική συνέντευξη σχολικούς συμβούλους 
’ η-.’. C -'υκρίνπση θεμάτων που αναφέρονται στο έργο που 
ετπιε. έστηκε η γκι παροχή προσθέτων πληροφοριών.

Άρθρο 3
Ανανέωση της θητείας.

ι. Το υπηρεσιακό συμβούλιο το αργότερο μέχρι την 
τριακοστή ήμερα πριν από τη λήξη της θητείας των
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επανακρινόμενων συμβούλων, υποβάλλει στον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αιτιολογημένες προ
τάσεις για την ανανέωση ή μη της θητείας τους.

2. Η ανανέωση της θητείας γίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερά :”ό 
την πρόταση της προηγούμενης παραγράφου, που 5ημο 
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως το αργότερο 
μέχρι την προηγούμενη ημέρα λήξης της θητεία^, · 
σχολικών συμβούλων.

Άρθρο 4
Μεταβατική διάταξη.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος 
η δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και η έκθεση 
της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
υποβάλλονται εντός μηνός από την έκδοσή του.

Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρήσκευμα υν 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόν 
διατάγματος.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 1987

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΓΓΣΗΣ

ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296 Α')
Άρθρο 11

2. Σε περίπτωση που η θητεία των σχολικών συμβούλων 
λήγει στη διάρκεια του διδακτικού έτους παρατείνεται αυτή 
αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη του.

ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α')
Άρθρο 90

2. Για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού 
υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων δευτεβάθμιας 
εκπαίδευσης των κλάδων ΑΤ7, ATS, ΑΤ10, ΑΤ12, ΑΤ13, 
ΑΤΙ4, ΑΤ17 και ΑΤΙ8 μπορούν νο είναι όσοι υπηρετούν ως 
μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους αντίστοιχους κλάδους και έχουν 
δεκαετή συνολική υπηρεσία από την οποία επτά (7) έτη σε 
θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου.'

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΜετεγγραφές φοπητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλ
λες διατάξεις"

Κεφάλαιο Α’
Ρυθμίσεις γ>σ την Τ ριτοόάθμκι Εκπαίδευση 

Άρθρο 1 , .........
Μετεγγροφές φοπητών και σπουδοστών εξωτερικού 1

1. Μετεγγραφές φοπητών από ισότιμες και ομοταγείς 
Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ του εξωτερικού σε αντίστοιχα 
Τμήματα ΑΕΙ του εσωτερικού, καθώς και μετεγγραφές 
σπουδαστών από ισότιμες και ομοταγείς Σχολές ή Τμήματα 
ΤΕΙ του εξωτερικού σε αντίστοιχα Τμήματα ΤΕΙ του 
εσωτερικού, επιτρέπονται μόνο μετά από εξετάσεις στο 5ο 
εξάμηνο σπουδών και σε ποσοστό 10% επί του προβλε- 
πόμενου αριθμού εισακτέων κατά Τμήμα υποδοχής. Οι

υποψήφιοι για μετεγγραφή πρέπει να έχουν επιτύχει στο 
σύνολο των μοθημότων των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμή
νων ή των δύο (2} πρωτων ετών σπουδών, του ενδεικτικού 
πρπγιτίΓφΐΐΓΤΐ— σπουδών, ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό 
μαθημάζνν του ατομικού προγράμματος σπουδών του 
φοιτητή ή σπουδαστή στο ΑΕί ή ΤΕΙ προέλευσης.

2. Οι εξετάσεις για τις μετεγγραφές των φοπητών ΑΕΙ 
διενεργούνται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μία φορά 
το χρΟνο. Η Σύγκλητος του ως άνω ΑΕΙ ορίζει την Κεντρική 
Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών, η οποία επιλαμβάνεται 
όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την πραγματοποίηση 
των μετεγγραφών.

3α Οι μετεγγραφές των σπουδαστών ΤΕΙ διενεργούνται 
από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Το Συμβούλιο του ως άνω ΤΕΙ 
ορίζει την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών, η 
οποία επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων για την πραγμα
τοποίηση των μετεγγραφών.

β. Για πς μετεγγραφές σπουδαστών ΤΕΙ με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζεται 
κάθε λεπτομέρεια και διαδικασία καΤανπστοιχία της προ- 
βλεπόμενης διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων μετεγ
γραφών των φοπητών ΑΕΙ καθώς και ο χρόνος 
ανακοίνωσης και διανομής της ύλης των εξετάσεων.

Άρθρο 2
Μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ και σπουδοστών ΤΕΙ 

εσωτερικού

Στο άρθρο 2 της υπαριθμ. Β3/2274/87 (ΦΕΚ 346 τ.Β'), 
Υπουργικής απόφασης που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
Ν.1865/89 (ΦΕΚ 210 τ.Α’) προστίθενται παράγραφοι 3, 4 
και 5 που έχουν ως εξής:

’3α) Οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτε
ρικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 8% του αριθμού 
των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

β) Υπέρβαση του προβλεπομένου ποσοστού μετεγγραφής 
δεν επιτρέπεται έστω και αν υπάρχουν περισσότεροι 
υπούήφιοι με πς ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή 
για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η 
συνολική βαθμολογία που έχουν λάβει οι υποψήφιοι κατά 
το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο σπουδών. Γ ια την 
εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης απαιτείται 
επιτυχής εξέταση όλων των μαθημάτων των προηγουμένων 
εξαμήνων στο Τμήμα προέλευσης. Εφόσον υπάρχουν 
υποώήφια που φοιτούν στο πρώτο εξάμηνο σπουδών τότε 
λαμβάνεται υπόψη γιο όλους η συνολική βαθμολογία που 
συγκέντρωσαν στις Γενικές Εξετάσεις.

γ) Ο μετεγγραφές Φοιτητών ΑΕί πραγματοποιούνται με 
απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΕΙ υποδοχής 
μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήμα
τος υποδοχής. Οι μετεγγραφές σπουδαστών ΤΕΙ πραγμα
τοποιούνται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ υποδοχής ύστερα 
από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος υποδοχής.

δ) Ot υποψήφιοι για μετεγγραφή για λόγους υγείας 
υποχρεούντται να υποβάλουν ιατρική γνωμάτευση από 
Πανεπιστημιακό ή Κρατικό Νοσηλευτικό Ιδρυμα ύστερα από 
εισαγωγή τους ύαυτό. Η γνωμάτευση αυτή εξετάζεται από 
τριμελή Υγειονομική Επιτροπή, που συγκροτείται οε κάθε 
ΑΕΙ και για κάθε ακαδημαϊκό έτος και η οποία αποτελείται 
από:

- Ενα μέλος ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος του ΑΕΙ 
υποδοχής ή του πλησιέστερου προς αυτό ΑΕΙ, που ορίζεται 
με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του ΑΕΙ υποδοχής.

- Εναν εκπρόσωπό του Ιατρικού Συλλόγου της περιφέ
ρειας του ΑΕΙ υποδοχής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή 
του από τον οικείο Σύλλογο.


