ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
σοΰ σχεΐίου νόμου «περί ρυδμίσεως δεμάτων του Δισανεπιστημιαχσΰ Κέντρου Αναγνωρόσεως Τίτλων —πιυοΑν τής Αλλοδαπής».
Πρός τήν Βουλήν των ‘Ελλήνων
;i τοΰ νόμου 741/1977 «περί συστάσεως Διαπαζεζιστη-·ΰ Κέντρου Άναγνωρίσεως Τίτλων Σχαρών τής Αλ-ή- χα! ρυδμίσεως δεμάτων τινών άοορώντων εις τά
τατα Έχπαιδευτιχά Ιδρύματα» (ΦΕΚ 314/Α/14.10.
) συνεστήδη Νιμιχόν Πρόσωπσζ Δημοσίου Διχαίου ύπό
επωνυμίαν «Δ: απανεζιστημιαχόν Κέντρον Άναγνωρίσεως
ω-. Σπουδών τής Αλλοδαπής» (ΜΚΛ. Γ.ΣΑ.;.
λο-c;

τοΰ Κέντρου τούτου είναι ή άναγνώρισις τού χύρους
>ν τακτών τής άλλοδαζής. δηλαδή ή άνάληύις άρμοδιόή όποια άνήχει έζί τοΰ παρόντος εις τας Ανωτετας
,/.άς. ύπό συντονιστιχοΰ χεντριχοΰ όργανο^, πρός τά. σχοτής ταχντέρας χα! άχριδεστέρας έξυπηρετήσεως των
:οεοοαένων. Ήδη συνεχροτήδη το Διοιχητιχόν Συαβσύτοΰ ΔΙ.Κ.Α.Τ.ΣΑ; (ΦΕΚ 37/1978 τ. ΝΠ_ΑΔ)’ χα!
--ττίσδη το ύπό τοΰ άρδρου 6 τοΰ Ν. 741/1977 ποοίλιε- ,ο·,· Διάταγμα περί συστάσεως τών άπαιτουμένων δέσεων
■τήν λειτουργίαν τοΰ Κεντοοο.
Από των ζρώτων όμως συνεδριών τοΰ Διοιχητιχοΰ Σομ,.ΐοο άνεγζωρίσδη όμοοώνως, ότι είναι αδύνατος ή λει
ριά αύτοΰ άπό 15ης ’Απριλίου 1978, ώς αΰτη προβλέύπό τοΰ άρδρου 23 τοΰ ανωτέρω νόμου. Τούτο όρείλεο’ ενός μεν εις τον σημαντιχόν άριδμόν τών οπτήσιων
ωρίσεως πτυχίων αλλοδαπής, τά όποια προίλέπεται ότι
οδληδοΰν εις το ΔΙΚΑ.Τ.Σ.Α.. άρ’ ετέρου δε εις τήν
.ιν όργανώσεως τοΰ Κέντρου τούτου, το όποιον άπαιτεί
ν λειτουργικότητα, έπειδή οί πτυχιοΰχοι τοΰ Έξωτεέπείγονται νά αναγνωρίσουν τά πτυχία των πρός έπαγ-τιχήν των άποχατάστασιν εις τήν 'Ελλάδα.
είδη λοιπόν άρμοϊίως ότι ή άμεσος λειτουργιχόττ,ς
.ντρου δά έπιτευχδή διά διορισμού τουλάχιστον εις τάς
•·ους διοιχητιχάς δέσεις αύτοΰ, ύπαλλήλων έχόντων
εεσίαν χσί εμπειρίαν εις δέματα άναγνωρίσεως τίτλων
ν. Πρός τούτο τό Ύπουργεΐον άρ’ ένός μέν άπεράτισε
γγηδή τήν αναβολήν ένάρξεως λειτουργίας τοΰ Κέ\ζρ’ ετέρου δέ χατήρτισε χα! όποόάλλει έν σχεδίω τήν
ένην διάταειν διά τής οποίας προίλεζεται ή συμπλήτοΰ άρδρου 6 τού Ν. 741/1977, ώστε νά επιτρέπεται
ωσις τών ύπό τού αύτοΰ άρθρου πραίλεπομίνων δέσεων
—άσεως ή μετατάςεως προσοντούχων υπαλλήλων ές
Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν. Π ΛΛ.

«Άρδρον 23.
1. Ή έναρςις άσχήσεως τών χατά τό άρδρον 2 τού πα
ρόντος αρμοδιοτήτων τού Διαπανεπιστημιαχοΰ Κέντρου Άν.ιγνωοίσεως Τίτλον. Σπουδών τής ’Αλλοδαπής (ΔΙ.ΚΑ.Τ.
Σ.Α.). χχΰορισδήσεται διά ΠροεΣριχεΰ Διατάγματος, έχδιδομέζου ζροτάσει τοΰ Υπουργού Έδν.χής Παιδείας χα;
θοησχευαάτων,
μετά γνώχη'ζ τού Διοιχητιχού Συμβουλίου
τού ΔΙ.Κ.Α.ΤΣ.Α
2. Άπό τής έχδόσεως τού χατά τήζ προηγουμένην παράγραρον τού παρόντος άρδρου Διατάγματος χαταργείται τό
άρ->ρον 220 τού Νόμου 5343/1932 «περί οργανισμού τού
Π ανεπ-στημί-ου Άδηνών» χα! πάσα συναρής διάταςις, παρέχουσα εις τά ’Ανώτατα Έχζαιδευτιχά 'Ιδρύματα αρμοδιότητα
χρίσεως τίτλων σπουδών τής άλλοδαπής.
3. Αί μέχρι τής έχδόσεως τού προίλεπομένου ύπό τής παραγράρου 1 τού παρόντος αρδρου Διατάγματος ύποίληδεισαι,
άλλά μή εκτέ-τ: έςετασδεΐσα; ίζπό τών Σχολών, αιτήσεις
άζα'ζ'ζωοίσεως τίτλων σπουδών εις τά ’Ανώτατα Έιχπαιδε;.τιχά Ιδρύματα τής ημεδαπής, διαίιόά^ονται εις τό Διαπανεπιστημιαχόν Κέντρσν, ή άρςαμένη όμως διαδιχασία χρίσεως
τών ϋποδληδεισών αιτήσεων εις τάς οίχείας Σχολάς συνε
χίζεται μέχρις όλοχληρώσεώς της, χατά τάς προΐσχυούσας
διατάςειςν.
Άρδρον 2.
.Κατά τήν πρώτην πλήρωσιν τών ύπό τού άρδρου 6 τού
Νόμου 741/1977 προόλεπομένων δέσεων επιτρέπεται ή άπόσπασις ή μετάταής *ίς τάς έν λόγφ δέσεις χα! εις ποσοστόν
ούχ! μεγαλύτερον τού ενός τρίτου (1/3) αυτών, υπαλλήλων
ές άζ,λονν Δημοσίων 'Υπηρεσιών ή Νομτχών Προσώπων Δη
μοσίου Διχαίου, προτιμωμένων τών έχόντων έμπειρίαν, σχετιχήν μέ τά δέματα τού Διαπανεπιστημιαχοΰ Κέντρου Άνα
γνωρίσεως Τίτλων Σπουδών τής ’Αλλοδαπής, χατά τά λττπά
έραρμοζομένων τών σχετιχών διατάξεων τού Κώδιχος χαταστάσεως τών Δημοσίων Διεκχητιχών ’Υπαλλήλων.
Άρδρον 3.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του
2ιά τής ’Ερημερίδος τής Κυίερνήσεως.
Έν Άδήναις τή 18 Μαιου 1978
Οί Υπουργοί
Προεδρίας Κυόερνήσεως
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠ ΟΥ ΛΟΣ

Οίχονομιχών
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΥΛΟΣ

Έλνιχής Π αχ δει ας χα! θρησχευμάτων
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Έζ Άδήναις τή 18 Μαιου 1978
Ο! 'Υπουργοί
ίας Κυίερνήσεως
3ΦΑΝΟΠ ΟΥΛΩΣ

Οίχονοαιχών
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΓΛΟΣ

Έδνιχής Π αιδείας χα! θρησκευμάτων
I. ΒΑΡΒΤΤΣ3ΩΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΤ
ζδμισεως δεμάτων τού Διαπανεπιστημιαχοΰ Κέντρου
τγζωρίσεως Τίτλων Σπουδών τής ’Αλλοδαπής.
Άρδρον 1.
βρδρον 23 τού Νόμου 741/1977 «περί συστάσεως
τιστημιαχοΰ Κέντρου Άναγνωρίσεως Τίτλων ΣπουΑλλοδαπής χαϊ ρυδμίσεως δεμάτων τινών άρορώντα ’Ανώτατα Έχζαιδευτιχά Ιδρύματα» άντιχαδίζρ ής ίσχυσεν ώς άκολούδως:

ΚΑΤΆΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΜΑΤΙΑΖΕΙΣ
1.
Νόμου 5343/1932 απερ! ’Οργανισμού τού Πανεπιστη
μίου Άδηνών» (ΦΕΚ 86, τ. Α').
. Άρδρον 220.
1. Πτυχία χαϊ ίιδοτχτοριχά διπλώματα αλλοδαπών άτζεγζωρισμέ-ζω-ζ όμοταγών Π α-ζεζιστημίων χορηγαζσι τά χατά
τούς χειμένους Νόμους προσό·ντα πρός έξάσχησιν έ π αγγέλ
ματος ή πρός διορισμόν έν δημοσία δέσει μόζον έάν όίναγνωρισδώσι-ζ ύπό τής οίχείας Σχολής τού Πανεπιστημίου, τής
άναγνωρίσεως χορηγούμενης, έάν ό αϊτών ύποστή εύδοχάμως
ειδΓχήζ δοχιμασίαν διεξαγομένην έν έλληνιχή γλώσση ένώπιο·ζ έπιτροπείσς έχ ταχτιχών χαδηγτριών τής οίχείας Σχο
λής τού Πανεπιστημίου. Τά τών δοχιμασιών τούτων, ώς χα!
τά έτν αύταίς έξεταζόμενα μαδήματα ορίζονται διά Δ/τος,
έχδιδομένου μετά πρότασιν τών οίχείων Σχολών.
2. Ό έν τή διαχψβσία «πιτυχών λαμβάνει ένδειοιτιχό, έν
ή> ότναγρώφεται ότι ύπίστη εύδοχίμως οώτή, ύπσγραρόμενον
ύπό τού Κοσμήτορος χαι τού Γραμματέως τής οίχείας Σχο-

