
 

Αθήνα, 25-1-01 

Προς :  
τον Υπουργό Παιδείας κ. Π. Ευθυµίου  
τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Φίλ Πετσάλνικο  

ΚOΙΝOΠOΙΗΣΗ: 
Γεν. Γραµµατέα ΥΠΕΠΘ κ. Αθ. Τσουροπλή 

 

YΠOMNHMA ΓIA TO NOMOΣXE∆IO TOY YΠEΠΘ  

Κύριοι Υπουργοί,  

Το ∆.Σ. της OΛΜΕ σε σχέση µε το νοµοσχέδιο για "ρύθµιση θεµάτων εισαγωγής στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση" έχει να επισηµάνει τα εξής:  

1) Με την προτεινόµενη διάταξη του σχεδίου νόµου, δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις 
των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επειδή η εµπειρία των 
προηγούµενων χρόνων έδειξε ότι είναι πράγµατι δύσκολο να υπάρχει κάθε φορά 
τροποποίηση του νόµου, δεν θα πρέπει κατά τη γνώµη µας η εφαρµογή των διατάξεων του 
ν.1865 να αναφέρεται σε συγκεκριµένους µήνες. Επίσης µε τη διάταξη αυτή δεν 
καλύπτονται οι συνάδελφοι που απασχολούνται στις πανελλαδικές εξετάσεις των αποφοίτων 
ΤΕΕ.  

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουµε:  

α) την απαλοιφή των συγκεκριµένων µηνών από την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 
1865/89 και  

β) την προσθήκη ότι η παραπάνω διάταξη έχει εφαρµογή και στους απασχολούµενους στις 
πανελλαδικές εξετάσεις για την πρόσβαση των αποφοίτων ΤΕΕ στην Τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. Συγκεκριµένα προτείνουµε την παρακάτω διατύπωση στην παρ. 7 του άρθρου 1 
του υπό διαµόρφωση νοµοσχεδίου : "Oι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 
1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α') εφαρµόζονται ανάλογα και σε όσους απασχολούνται στην 
εκτέλεση εργασιών που έχουν σχέση µε την διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων 
εξετάσεων των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου, καθώς και των αποφοίτων του 
Β' κύκλου ΤΕΕ, που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο και την έκδοση των αποτελεσµάτων 
των εξετάσεων αυτών. Στις διατάξεις αυτές ... το Σεπτέµβριο του 2000".  

2) Θεωρούµε αναγκαίο να συµπεριλάβει η διάταξη για "την πραγµατοποίηση εξετάσεων για 
τη χορήγηση πτυχίου επιπέδου 3 µε ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων του οικείου ΤΕΕ" 
και τη χορήγηση πτυχίου επιπέδου 2. Συγκεκριµένα προτείνουµε την παρακάτω διατύπωση :  

"Από το σχολικό έτος 2000 - 2001 στους αποφοίτους Α' και Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ, 
χορηγείται κατόπιν εξετάσεων πτυχίο επιπέδου 2 και 3 αντίστοιχα, του άρθρου 6 παρ. 1 
περίπου β και γ του ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18Α'). Oι εξετάσεις διενεργούνται µε ευθύνη του 
συλλόγου διδασκόντων του οικείου ΤΕΕ.  

Κάθε αντίθετη διάταξη του ν. 2640/98 καταργείται".  

Για το ∆.Σ. της OΛΜΕ  

  

O Πρόεδρος O Γεν. Γραµµατέας 
Νίκος Τσούλιας Γρηγόρης Καλοµοίρης 
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