
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί καταργήσεως τού Φυσιο-
γνωστικ οϋ Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης».

Προς τψ· Βουλήν τών 'Ελλήνων
Λιά τοϋ Β.Λ. 461/1970 καί κατόπιν γνώμης τής Φυσι

κομαθηματικής Σχολής καί τής Συγκλήτου τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών κατηργήθη τό παρά τή Σχολή ταύτη 
λειτουργούν Φυσιογνωστικόν Τμήμα, άντ’ αύτοϋ δέ ίδρύ- 
θησαν τα Τμήματα Γεωλογικόν καί Βιολογικόν.

Λιά τοϋ Ν.Λ. 926/1971 έπανδρώθη τό Τμήμα τοϋτο παρά 
την αντίθετον γνώμην τών ανωτέρω συλλογικών οργάνων, 
έπί τώ λόγω, ότι έκινδύνευε νά δημιουργηθή ελλειψις Φυ
σιογνωστών προς κάλυψιν θέσεων καθηγητών διά την διδα
σκαλίαν Φυσιογνωστικών μαθημάτων εις τά Σχολεία Μέσης 
Έκπαιδεύσεως.

"Ηδη, τόσον ή Φυσικομαθηματική Σχολή τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών, όσον καί ή αντίστοιχος Σχολή τοϋ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης, προτείνουν, συμφωνούσες καί τής 
Συγκλήτου τών 'Ιδρυμάτων τούτων, τήν κατάργησιν τοϋ 
παρ’ αύταϊς λειτουργοϋντος Φυσιογνιυστικοϋ Τμήματος, 
δοθέντος ότι οί απόφοιτοι τοϋ Βιολογικού καί Γεωλ.ογικοϋ 
Τμήματος και την Οικονομίαν τής Χώρας, καί τήν Μέσην~ 
Έκπαίδευσιν είναι δυνατόν νά υπηρετήσουν άποδοτικώτερον. 
“Αλλως τε καί τό γεγονός τής ύπάρξεως Βιολογικού Τμή- 
ματος παρά τή Φυσικομαθηματική Σχολή τοϋ Πανεπιστη
μίου Πατρών συνηγορεί υπέρ τής άπόψεως, ότι ό άριθμός 
τών έκ τών Τμημάτων τούτων (Βιολογικού - Γεωλογικού) 
άποφοιτώντων, κατ’ έτος, είναι ικανός νά ύπερκαλύφη τάς 
εις τά Σχολεία Μέσης Έκπαιδεύσεως άναφυομένας έκάστο- 
τε εις διδακτικόν προσωπικόν τής ειδικότητας ταύτης άνάγ- 
::ας. 'Η παράλληλος ϋπαρξις καί τών Φυσιογνωστικών 
Τμημάτων ήρχισεν ήδη νά δημιουργή πρόβλημα άδιορίστων 
Φυσιογνωστών μέ τάς εντεύθεν κοινωνικάς καί λοιπάς συνέ
πειας.

"Ηδη διά τοΰ συμβαλλομένου νομοσχεδίου, δι’ ού καταρ- 
γοϋνται τά Φυσιογνωστικά Τμήματα τών Φυσικομαθημα
τικών Σχολών τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλο
νίκης, άποσκοπεϊται κατ’ αρχήν ό περιορισμός καί έν συνε
χεία ή έξάλειψις τοΰ δημιουργηθέντος προβλήματος έκ τής 
άδυναμίας άπορροφήσεως, εντός εύλογου χρόνου, απάντων 
τών έκ τών Τμημάτων τούτων (Βιολογικών - Γεωλογικών - 
Φυσιογνωστικών) άποφοιτούντων. Διά τοΰ ούτοϋ νομοσχε
δίου (παράγραφοι 2 καί 3) ρυθμίζονται τά τοϋ τρόπου έντά- 
ξεως τών ήδη φοιτώντων εις τά Φυσιογνωστικά Τμήματα 
εις ετερα Τμήματα τών Σχολών τούτων.

Έν Άθήναις τή 16 Φεβρουάριου 1976
Ό Ύπουογός Παιδείας καί Θεησκευαάτων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΑΑΗΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΤ.ΜΕΝΑI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ν.Δ. 926/1971 (Φ.Ε.Κ. 146 Λ’.)

"Αρθρον 1.
Επανιδρύεται παρά τή ' Φυσικοθεραπευτική Σχολή τοϋ 

Πανεπιστημίου ’Αθηνών τό διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ ΰπ’ άριθ. 
461/1970 Β.Δ/τος καταργηθέν Φυσιογνωστικόν Τμήμα 
αυτής, όπερ διέπεται υπό τών περί αύτοϋ προ τής καταργή- 
σεώς του ίσχυουσών διατάξεων.

2. Ν. 430 1943 (Φ.Ε.Κ. 249 .V.)
"Αρθρον 35.

Εις τά κατά τήν παράγραφον Δ' τοϋ άρθρου 5 τοϋ Νόμου 
3341 «περί ΐδρύσεως Παν/μίου έν Θεσσαλονίκη» υπό τής 
Σχολής Φυσικών καί Μαθηματικών Επιστημών τοϋ Πανεπι
στημίου Θεσ/νίκης άπονεμόμενα πτυχία προστίθεται καί τό 
πτυχίον Φυσιογνωστικών Επιστημών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ιίερι καταργήα-ως τοϋ Φυσιογνωστιν.οϋ Τμήματος τής Φυσι- 
y.o μ α-S ημπτ: 7.ή ς Σχολής τών Π σνιπιστημιων Α-ύηνών /.α: 
Ηι τταλονί/.ης.

"Αρ-άρον 1.

1. Τό ταρ έ/.άττη τών Φ υ σι7.0μαύηματ:/.ών Σχολών τών 
11ανεπιστημίων Α-ύηνών καί θετταλονίν.ης λειτουργούν Φυ
σιογνωστικόν Τμήμα καταργείται, ώς πρός μέν τά A’. Β'
7.αί 1 ετη σπουδών άτό τού άρραμένου άν.αδημαικοϋ έτους 
1975—76, ώς προς δέ τό Δ' έτος σπουδών άπό τοϋ επομένου 
ακαδημαϊκού έτους 1976—77.

~· Οί έγγραρέντες ν.ατά τό ακαδημαϊκόν έτος 1975—76 
εις τά Α . Β και Γ’ ετη σπουδών τών καταργουμένων Τμη
μάτων εντάσσονται, άποράσει τής οικείας Σχολής, εις έτερα 
Τμήματα αυτής.

3. 0! τεταρτοετείς ροιτηταί τοϋ καταργουμένου Τμήματος, 
είτε συνεχίζουν τάς σπουδές των εις τό ό ά τής παραγράφου 
1 τοϋ παρόντος άρ-ύρου διατηρούμενο·/ Δ' έτος σπουδών πρός 
λήψιν πτυχίου Φυσιογνώστου, είτε εντάσσονται κατόπιν αίτή- 
τεώς των καί άποράσει τής οικείας Σχολής εις τό αντιστοι
χούν Δ' έτος-σπουδών τών Τμημάτων Γεωλογικού ή Βιολο
γικού, λειτουργοϋντος Δ' έτους απονιών τών έν λόγω Τμη
μάτων άπό τοϋ άρραμένου ακαδημαϊκού έτους 1975—76 καί 
εν τή Φυσικομαθηματική Σχολή τού Π ανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης.

4. Ιίτυχιοϋχοι τών Φυσιογνωστικών Τμημάτων δόναν τα: 
νά έγγραροϋν, κατόπιν αίτήσεώς των, εις τό Δ' έτος σπου
δών τών Τμημάτων Γεωλογικού ή Βιολογικού, ύποχρεοόμενοι 
εις παρακ.ολοό-ύησιν καί έρετασιν μαδημάτων τοϋ Τμήματος, 
εις ο έγγράρονςαι, κ.α-3ορ:σ-3ησομένων κατά περίπτωσιν ύπό 
τής οικείας Σχολής.

"Ap-Spov 2.

Η ισχύς τοϋ παρόντος άσχετα: άπό τής δημοσιεόσεώς του 
διά τής Έρημερίόος τής Κνίερνήσεως.

Έν Α-3ήνα:ς τή 16 Φεόρουαρίου 1976 

Ό Τπουργός
Έύνικής Παδείας καί Θσησκ.ευυάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΑΑΗΣ 

ΕΚΘΕΣΙΣ

Άριθ. 22/5/76

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (αρθρον /5, παράγρ. 
1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ 'Υπουρ
γείου Εθνικής Παιδείας «περί καταργήσεως τοϋ Φυσιο- 
γνωστικοϋ Τμήματος τής Φυσικομαθηματικής Σχολής 
τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης».
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς ανώτεροι σχεδίου Νόμου, δι’ 

ού καταργεΐται τό παρ’ εκάστη τών Φυσικομαθηματικών 
Σχολών τών Πανεπιστημίουν ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης 
λειτουργούν Φυσιογνωστικόν Τμήμα καί έντασσονται οι 
έγγραφέντες κατά τό ακαδημαϊκόν έτος 1975 - 1976 εις τά 
ΑΧ ΒΧ καί ΓΧ έτη σπουδών τών καταργουμένων Τμημάτων, 
άποφάσει τής οικείας Σχολής εις ετερα Τμήματα αύτής κλπ. 
δεν προκαλεϊται δαπάνη εις βάρος τοϋ Κρατικού Προϋπο
λογισμού.

Έν Άθήναις τή 14 Φεβρουάριου 19/6 

'Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚ. ΒΛΛΙΙΣ

ςχεδιον ΝΟΜΟΓ


