ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί ίδρύσεως καί όργανώσεως
Ίατοικών Σχολών καί Πανεπιστημιακών ’Ιατρικών Κέντοων εις τά Πανεπιστήμια Πατρών, Ίωαννίνων καί
Θράκης καί έκτελέσεωε έργων εις τά ’Ανώτατα Εκ
παιδευτικά 'Ιδρύματα».
Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων
'Η ’Ιατρική έκπαίδευσις παρέχεται σήμερον εις, σήν
Ελλάδα υπό τών υφισταμένων ’Ιατρικών Σχολών είς τά
Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.
Επειδή ή εις τάς Σχολάς ταύτας συγκέντρωσις μεγάλου
άριθμοϋ φοιτητών έχει ώς άποτέλεσμα τήν μή παροχήν
ύψηλοϋ έπιπέδου ’Ιατρικής έκπαιδεύσεως, γεγονός τό όποιον
έχει σοβοράς επιπτώσεις καί επί της υγειονομικής περιθάλψεως τοΰ πληθυσμού τής Χώρας, έκρίθη σκόπιμος ή ίδρυσις
τριών (3) νέων ’Ιατρικών Σχολών, αί όποΐαι θά πλαισιώνωνται καί διά Πανεπιστημιακών ’Ιατρικών Κέντρων, έδρευόντων εις πόλεις διαφόρους άπό έκείνας τών πόλεων - εδρών
τών ’Ιατρικών τούτων Σχολών.
Διά τοΰ μέτρου τούτου πιστεύεται ότι άφ’ ενός μέν επι
τυγχάνεται ή άποσυμφόρησις τών ’Ιατρικών Σχολών τών
Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί έπομένως
έξάσφαλίζέτάΓ"ή~ άρτια επιστημονική κάτάρτισις τών φοι
τητών τών· Σχολών τούτων άλλά καί τών νέων Σχολών,
άφ’ ετέρου δέ διά τής έπανδρώσεως τών νέων ’Ιατρικών
Σχολών καί τών Πανεπιστημιακών ’Ιατρικών Κέντρων διά
καταλλήλου άνωτέρου καί βοηθητικού διδακτικού προσω
πικού επιτυγχάνεται ή παροχή νοσοκομειακής περιθάλψεως
υψηλού επιστημονικού έπιπέδου είς τούς κατοίκους τών
διαφόρων περιοχών τής Χώρας.
Εϊδικώτερον :

_

Διά τού άρθρου 4 ρυθμίζονται τά τού τρόπου εκλογής
τών πρώτων καθηγητών είς τάς ίδρυομένας Σχολάς κατά
τρόπον άνάλογον τής εκλογής τών καθηγητών τών Πανε
πιστημίων Θράκης, Κρήτης κλπ.
Διά τού άρθρου 5 ιδρύεται ’Ιατρική Σχολή είς τό Πανεπιστήμιον Θράκης, περαιτέρω δέ ορίζονται ή διάρκεια φοιτήσεως, τά τού καθορισμού τής έδρας τής Σχολής καί
τών Εκπαιδευτικών Παραρτημάτων αύτής, τά τού χρόνου
ένάρξεως λειτουργίας, τά τού ορισμού άριθμού εισακτέων,
σπουδαστικά, έν γένει θέματα, θέματα άφορώντα είς τήν
όργάνωσιν, διοίκησιν, έποπτείαν. λειτουργίαν καί οικονο
μικήν διαχείρισιν τών νοσηλευτικών εκπαιδευτικών παραρ
τημάτων, θέματα καταστάσεως προσωπικού, ώς καί ό
τρόπος εκλογής καθηγητών κατά τήν πρώτην εφαρμογήν
τού νόμου τούτου, είς τήν Σχολήν ταύτην.
Διά τοΰ άρθρου 6 ρυθμίζονται θέματα άφορώντα είς τό
’Εκπαιδευτικόν Παράρτημα Άλεξανδρουπόλ.εως, είς τό
όποιον προβλέπεται νά λειτουργήσουν πέντε (5) Πανεπιστημιακαί κλινικαί, ώς Παράρτημα τού Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, τό όποιον θά ένσωματωθή έν καιρώ είς τήν
’Ιατρικήν Σχολήν Θράκης, ώς παράρτημα αύτής.
Διά τού άρθρου 7 καθορίζονται τά της άπασχολήσεως
καί τών άμοιβών τού διδακτικού έν γένει προσωπικού
τών εκπαιδευτικών παραρτημάτων καί επιβάλλεται διά
πρώτην φοράν ό θεσμός τής πλήρους άπασχολήσεως τού
διδακτικού προσωπικού τών νέων ιατρικών Σχολών καί ή
άπαγόρευσις άσκήσεως τού ’Ιατρικού Επαγγέλματος έκτος
τών Πανεπιστημιακών Κλινικών.
Διά τού άρθρου 8 παρέχεται ή δυνατότης άποσπάσεως
είς τάς νεοϊδρυομένας Ίατρικάς Σχολάς δημοσίων υπαλλή
λων ή υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
καί ’Οργανισμών.

Διά τοΰ άρθρου 1 τού νομοσχεδίου ιδρύονται Ίατρικαί
Σχολαί είς τά Πανεπιστήμια Πατρών καί Ίωαννίνων.
Περαιτέρω καθορίζονται ή διάρκεια φοιτήσεως, ό χρόνος
ένάρξεως λειτουργίας, τά τού ορισμού άριθμού εισακτέων,
τά τής χορηγήσεως πτυχίου καί σπουδαστικά, έν γένει,
θέματα.

Διά τού άρθρου 9 προβλέπονται διευκολύνσεις καί άπαλλαγαί (δασμών, φόρων, τελών κ.λπ.), άποβλέπουσαι είς
τήν κατά τό δυνατόν ταχυτέραν καί άνετωτέραν έπίτευξιν
τοΰ ύπό τού νομοσχεδίου προβλεπομένου σκοπού.

Διά τού άρθρου 2 ρυθμίζονται θέματα τών ’Εκπαιδευτικών
Παραρτημάτων, ό τόπος είς τον όποιον διεξάγονται τά
μαθήματα καί αί πάσες φύσεως άσκήσεις, κατ’ έτος σπου
δών, ώς καί ό τρόπος κατανομής τών φοιτητών είς τά έκ—
εκπαιδευτικά παραρτήματα.

καί S) τού νομοσχεδίου εφαρμόζονται καί διά" τήν ’Ιατρικήν
Σχολήν τού Πανεπιστημίου Κρήτης καί τά Παραρτήματα
“ύτής.

Είς τό άρθρον τούτο προβλέπεται ή έγκατάστασις Πανε
πιστημιακών κλινικών καί εις νοσηλευτικά ιδρύματα πό
λεων ετέρων έκ,είνων τής έδρας τών ’Ιατρικών Σχολών έπί
σκοπώ εύρυτέρας επιστημονικής περιθάλψεως τού πλη
θυσμού τής Χώρας, παρέχεται δέ ή έςουσιοδύτησις όπως
διά προεδρικών διαταγμάτων ρυθμίζωνται τά τής όργανώσεως, διοικήσεως, έποπτείας, διαχειρίσεως κλπ. τών πα
ραρτημάτων τούτων.
Διά τού άρθρου 3 ιδρύονται αί άναγκαιοΰσαι διά τήν άμε
σον έναρξιν λειτουργίας τών Σχολών εδραι, μεθ’ ομωνύμου
δΓ έκάστην έργαστηρίου καί συνιστώνται αί απαραίτητοι
θέσεις βοηθητικού διδακτικού προσωπικού. Ή σύστασις
τών εδρών καί θέσεων τούτων αν καί είναι δυνατόν νά γίνη.
βάσει τών ίσχυουσών διατάξεων διά Π.Δ/τος, περιελήφθη
είς τόν νόμον, διά νά μή ύπάρξη σχετική καθυστέρησις,
εκ σής όλης διαδικασίας έκδόσεως τών έν λόγω Π.Δ/των.
’Εκ τών θέσεων τούτων ώρισμέναι συνιστώνται είς τάς
Φυσικομαθηματικάς Σχολάς τών οικείων Πανεπιστημίων
προς εξυπηρέσησιν τών ιδρυόμενων ’Ιατρικών Σχολών.

Διά τοΰ άρθρου 10 ορίζεται, ότι αί διατάξεις τών άρθρων

Τέλος διά τού άρθρου 11 ρυθμίζονται θέματα άφορώντα
είς τήν έκτέλεσιν έργων καί προμηθειών σής Άνωτάτης
Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, έπί σκοπώ ταχυτέρας
έκτελέσεως τών άπαιτουμένων έργων πρός έγκατάστασιν
τής έν λόγω Σχολής είς ιδιόκτητον κτιριακόν συγκρότημα
έν Πειραιεΐ.
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