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’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ίδρύσεω; Τμήματος Γερμα
νικής Γλώσσης καί Φιλολογία; εί; τήν Φιλοσοφικήν Σχο
λήν τοϋ Π ανεπιστημίου ’Αθηνών».

//ο»; 7.μι· Βοι·λίιΐ· 7<’<r Έ/./.ήιν·/)·
Εΐ; τά: Φιλοσοφικά; Σχολά; των Πανεπιστημίων Αθη

νών καί Θεσσαλονίκη; διδάσκεται, ύπό Γερμανού κχθηγη- 
τοϋ, το μάθημα τής Γερμανικής Γλώσσης καί 'Φιλολογίας.

Πλήν όμως, ενώ εις τό ’Ινστιτούτο·/ εεένων Γλωσσών καί 
Φιλολογιών τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης εχει ίδρυθή ειδικόν Γμήμα Γερμανικής Γλωσ- 
σης καί Φιλολογίας, εις τό Πανεπιστήμιο'./ ’Αθηνών ύφί- 
σταται μία (1) μόνον σχετική έδρα, μέ έντεΰθεν αποτέ
λεσμα οί σπουδασταί των ’Αθηνών να μή δύνανται νά λάβουν 
πτυχίον Γερμανική: Γλώσσης μετά τό πέρας των σπουδών 
των.

Ααμβανομένου ΰπ’ οψιν, ότι το ενδιαφέρον προ; έκμάθησιν 
τής Γερμανικής Γλώσσης εχει αύςηθή σημανττκώς κατά τήν 
τελευταία·/ δεκαετίαν, τά δε εν Έλλάδι ’Ινστιτούτα Γκαιτε 
αριθμούν σταθερώ: 8.000 περίπου εγγεγραμμένους σπουδα
στής, κρίνεται“αναγκαία~ή ίδρυσιςΑιαί έίς τήν Φίλ.όσοφικήν 
Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών «Τμήματος Γερμανι
κών Σπουδών».

’Αποφασιστικής, άλλως τε, σημασίας δύναται νά θεωρηΟή 
καί τό γεγονός, ότι διά τήν έπιδιωκομένην πνευματικήν καί 
πολιτισ ικήν συνάντησιν των δύο χωρών (Ελλάδος καί Γερ
μανίας ) προσφέρονται ές άμφοτέρων τών πλευρών επιστη
μονικά·. δυνατότητες διά νά γνωρίσουν οί ενδιαφερόμενοι την 

^γλώσσαν, τήν φιλολογίαν καί τήν πνευματικήν ζωήν τής 
έσέρας χώρας.

Οϋτω διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ νομοσχεδίου προβλέπεται ή 
ΐδρυσις Τμήματος Γερμανικών Σπουδών, τετραετούς φοι- 
τήσεως, εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου 
Αθηνών, περαιτέρω δέ ορίζεται ό σκοπός, ό χρόνος ένάρςεως 

λειτουργίας αύτοϋ, ώς καί ό τρόπος καθορισμοϋ τοϋ άριθμοϋ 
τών εις τό Τμήμα τοϋτο εισακτέων.

Λιά τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται ή απονομή υπό τής Φιλο
σοφικής Σχολής τοϋ αύτοϋ Πανεπιστημίου πτυχίον άντι- 
στοιχοϋντος εις τό διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου ίδρυομένου 
Τμήμα.

Διά τών άρθρων 3 καί 4 ιδρύονται εις τήν άνωτέρι» Σχολήν 
καί διά τάς άνάγκας τοϋ έν λόγω Τμήματος τακτικαί εδραι 
καί συνιστώνται αί άναγκαΐαι διά τήν ομαλήν λειτουργίαν 
τών εδρών θέσεις βοηθητικού διδακτικού προσωπικού. 
Περαιτέρω ορίζονται τά προσόντα τά άπαιτούμενα διά τον 
διορισμόν εις τάς ώς εΐρηται έδρας καί θέσεις Επιμελητών 
καί Βοηθών.

I έλος διά τοϋ άρθρου 5 επιδιώκεται ή επαγγελματική 
αποκατάστασις τόσον τών πτυχιούχων τοϋ τμήματος Γερμα
νικής Γλώσσης καί Φιλολογίας τοϋ ’Ινστιτούτου Ξένων 
Γλωσσών καί Φιλολογιών τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όσον καί τών πτυχιούχων τοϋ 
διά τοϋ συνυποβαλλομένου νομοσχεδίου ίδρυομένου Τμήματος.

’Εν Άθήναις τή 19 ’Οκτωβρίου 1976

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΓΣ ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ίδρύσεώ; Τμήματος Γερμανικής Γλώσσης καί Φιλολο

γία; εΐ; τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τού Πανεπιστήμιο, 'Α
ύηνών.

• “Λούρον 1.

1. ‘Ιδρύεται εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοϋ Π ανεπιστη- 
. μίου Αύηνών Τμήμα Γερμανικών Σπουδών. Σκοπός τοϋ Τμή

ματος τούτου είναι ή εις Έλληνας σπουδαστάς διδασκαλία 
τής Γερμανικής Γλώσσης καί Φιλολογίας καί ή κατάρτιτις 
καύηγ-ητών. ικανών νά διδασουν τήν Γερμανικήν Γλώτααν.

2. Η διάρκεια τών σπουδών εί; το ανωτέρω Τμήμα ορί
ζεται τετραετής.

3. ’Από τοϋ άκαδημαϊκοϋ έτους 1977—78 ύά λειτουργή- 
τη τό Α' έτος σπουδών τού Τμήματος τούτου, τά δέ υπόλοιπα 
έτη -απουοών ά/ά εν κατά τά επόμενα άκαδημαϊκά έτη. μέχρι 
συμπληρώσεως τού τετραετούς κύκλου.

4. Ό άριύμός εισακτέων εις τό ώς άνω Τμήμα ορίζεται 
κατά τάς περί καύορισμού άριύμοϋ ειτακτέων εις τά Ανώ- 
πατα ί1>/-παι;ευτ!κά Ίόρύματα_ίτχυθύτας.;ιατάςε·-ς, -----

ό. Αί διατάσεις τή; παραγράφου 5 τής ΰπ’ άριύ. 197/ 
1962 Πράσεως τού Υπουργικού Συμίουλίου «περί τών είσι- 
τηριων διαγωνισμών εις άπαντα τά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
’Ιδρύματα καί άλλων τινών διατάσεων». κυρ ωύε ίσης διά τού 
άρύρου 1 τού Ν.Λ. 4263/1962, εφαρμόζονται καί εν προκει- 
μένω. Ή κατάρτι;:; τών εκ τού Τμήματος τούτου άποφοι- 
τώντων, δέον νά είναι τοιαύτη. ώττε νά κα-ύιττα αυτούς ικα
νούς νά διδάσκουν εκτός τής Γερμανικής Γλώ;;ης καί έτερα 
φιλολογικά μαύήματα.

Άρύρον 2. ’

Τό πτυχίον τής Γερμανικής Γλώσσης καί Φιλολογίας άπο- 
νέμεται ϋπό τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Π ανεπιστημίου Ά- 
ύηνών.

Άρύρον 3.

1. ’Ιδρύονται εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοϋ Π ανεπιστη- 
μιου Αύηνών καί διά τάς άνάγκας τοϋ διά τού άρύρου 1 τού 
παρόντος ίδρυομένου Τμήματος α: κάτωύι τακτικαί έδρα::

α ) Γερμανικής Γλώσσης.
ό) Γερμανικής Φιλολογίας, Λογοτεχνίας καί Πολιτισμού.
2. Συνιστατα: εις τάς άν-ωτέρω έδρας άνά μία (1) ύέσις 

Έπιμελητοϋ καί άνά μία (1) ύέσις δοηύοϋ.
3. Εις τάς διά τού παρόντος άρύρου ίδρυομένας τακτικάς 

έδρας καί ύέσεις Επιμελητών διορίζονται, κατά τήν πρώτην 
εφαρμογήν τού παρόντος καί μέχρι καταλήψεως αύτών ϋπό. . ·---ι I ---- ---,---- X ----- .------------------ IT — * ---
Ελλήνων. Γερμανοί υπήκοοι, προτεινόμενο: ϋπό τής έν Έλλά-

Οί 'Υπουργοί
Οίκον Έθν. Παιδείας καί 

Θοησκευικάτων
ΓΕΩΡ. ΡΑΑΑΗΣ

μελητών. 'Γερμανών υπηκόων. ούτε: δέον έπ: πλέον νά έχουν 
ύποστή επιτυχώς. τήν πρός διορισμόν εις Λημόσια Σχολεία 
τής Γερμανίας άπαιτουμένην δοκιμασίαν. Ή δ από-,η μισύοδο- 
σίας τών κατά τήν προηγούμενη·/ παράγραφον διοριζομένων 
Γερμανών υπηκόων· δεν δασύνει τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν 
ή τον Προϋπολογισμόν ’Εσόδων τού Πανεπιστημίου ’Αύηνών.ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ


