
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

'Επί τού σχεδίου νόμου «περί αναθέσεως ύπό τοΰ Υπουργείου 
Γεωργίας εις την ’Αμερικανικήν Γεωργικήν Σχολή/ Θεσ
σαλονίκης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Επαγγελματικής 
Γεωργικής Εκπαιδεύσεως».

ΙΙρός ιήν Βουλήν τών Ελλήνων

τον έτους 190-1Εις την Θεσσαλονίκην λειτουργεί 
’Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Σκοπός τής Σχολής ταΰτης είνα: ή τταροχή σχολικής γεωρ
γικής εκπαιδεύσεως εις τέκνα Ελλήνων αγροτών, παραλ- 
/.ήλως δέ καί ή τταροχή επαγγελματικής εκπαιοεύσεως εις 
ενήλικας άγρότας καί αγρότισσας.

Ή ταρεχομένη ύπό τής Σχολής έκπαίδευσις είναι άρτια 
καί άποσκοπεί εις τήν μετάδοσιν. διά θεωρητικών μαθη/άτων 
καί ττρακτικών άτκήτεων. συγχρόνων τεχνικοοικονομικών γνω- 
τεων. ττερί τήν γεωργίαν, εις φοιτώντας εις αυτήν. κατα τα
τροτυπα ττροηγμενων χωρων και 

Ή εκπαιδευτική δραστηριότη

:α εκείνων 
ν>.

τής Ε.0.1Ί.
ς της Λ,χο/.ης οιενεργειται εις 

τά άριστα έξωπλισμένα έργαστήριά της και εις το ώργανω- 
μενον ιδιόκτητον αγρόκτημα αυτής.

Αί δαπάνα: τής Σχολής διά τήν έκπαίδευσιν, διαμονήν, δια
τροφήν κ.λ.::. των φοιτώντων εις αυτήν αντιμετωπίζονται εξ 
ίδιων αυτής πόσων.

Εις τήν Σχολήν ατό τής συστάσεώς της έφηρμόσθησαν 
διάφορο: μορφαί σχολικής εκπαιδεύσεως. σήμερον δέ, σύμφω
νος πρός τάς διατάσεις τοΰ Ν. 576/1977 «ττερί όργανώσεως 
καί διο: κήσεως τής Μέσης καί Άνω τέρας Τεχνικής Έπαγ- 
γελματικής Έκπαιδεύσεως». λειτουργούν εις τήν Σχολήν α)' 
Ετταγελματικον Γεωργικόν Λύκε:ον. τριετοΰς φοιτήσεως καί 
β) Επαγγελματική Γεωργιν.ή Σχολή, διετούς φοιτήσεως καί 
εφαρμόζονται τά ύπό τοΰ αύτοΰ ώς άνω νόμου οριζόμενα προ
γράμματα.

Πέραν των ανωτέρω προγραμμάτων εις τήν Σχολήν ανα
τίθεται. συναινέσει αυτής, ή εφαρμογή προσθέτων προγραμ
μάτων Επαγγελματικής Γεωργικής Έκπαιδεύσεως ύπό το3 
'Υπουργείου Γεωργίας, διά τήν πρακτικήν εξάσκ.ητιν των 
μαθητών αυτής καί διά τήν έπαγελματικήν έκπαίδευσιν ενη
λίκων αγροτών καί άγροτισσών.

Διά τήν άντιμετώπισιν τών δαπανών τής Σχολής εκ
εφαρμογής των ως ανω προσθέτων προγραμμάτων, επιχορη
γείται χύτη ύπό τοΰ Υπουργείου Γεωργίας διά ποσού 100.000 
δραχμών έτησίως συμφωνως προς τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 
3359/1955 «περί εγγραφής έν τώ προϋπολογισμέ εξόδων 
τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας πιστώσεως δι* επιχορήγησή τής 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης».

Επειδή ή έκπαίδευσις τών αγροτών καί ιδιαιτέρως τών 
νέων αποτελεί βασικήν προϋπόθεσιν διά τήν ασκησιν τού γεωρ
γικού επαγγέλματος, τήν άνάληψιν τής διευθΰνσεως γεωρ
γικών εκμεταλλεύσεων, τον προσανατολισμόν και τήν έν γίνει 
άνάπτυξιν τής Γεωργίας, τό Ύπουργείον Γεωργίας έπεξέ- 
τεινεν καί ένέτεινεν τήν δραστηριότητα του εις τον τομέα 
τής έπαγγελματικής γεωργικ.ής έκπαιδεύσεως διά τής αύ- 
ξήσεως εις άριθμόν καί ποικιλίαν τών εφαρμοζόμενων εκπαι
δευτικών προγραμμάτων ύπό τών Κέντρων Γεωργικής Έκ- 
παιδευσεως καί τής έν λόγω Σχολής ιδιαιτέρως προσφερο- 
μένης προς τούτο, λόγω ώς προελέχθη τών άρτιων εγκατα
στάσεων καί εξοπλισμού της! ώς καί τού ώργανωμένου κτή
ματος αυτής.

,Πρσκειμένου όμως νά άνταποκριθή ή Σχολή εις τήν έ- 
φαρμογήτ/ τών προσθέτων προγραμμάτων τού 'Υπουργείου 
’εωργίας, χωρίς τούτο νά άποίή εις βάρος τοΰ, κατά νόμον, 
εκπαιδευτικού έργου αύτής,,-είναι αναγκαία ή θέσπισις δια
τάξεων καθοριζουσών τους όρους καί τάς προϋποθέσεις ά- 
/αθεσεως εις τήν Σχολή/ προσθέτων προγραμμάτων καί τον 
τρόπον καλυθεως τών δαπανών αυτής εις τό έκυάστοτε πρα
γματικόν των ύψος.

Εις τά ανωτέρω άποσκοπεί τό προτεινόμενον νομοσχέδιο·/, 
κατ αρθρον τού όποιου, είδικώτερον, ορίζονται:

Διά τού άρθρου 1, παρέχεται έξουσεοδότησις εις τούς Ύ- 
πουργευς Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Γεωρ
γίας όπως διά κοινών αποφάσεων των καθαρίζουν, διά την 
Αμερικσ ■ κήν Γεωργική·/ Σχολήν Θεσσαλονίκης, πρόσθετα 

μαθήματα επαγγελματικής γεωργικής έκπαιδεύσεως, εντός 
τών ύπ αύτής έφαρμοζομένων σχολικών Προγρχμμάτων, 

άποσκοποϋντα εις τή/ πρακτικήν έξάσκησιν τών μαθητών.
Δια τού άρθρου 2. επιτρέπεται, κατόπιν συναινέσεως τής 

Σχιλής. ή χρήσις τού κτήματος καί τών εγκαταστάσεων αύ- 
στ ς ύπο τού 1 πουργείου Γεωργίας, πρός τό·/ σκοπόν άφ’ ε
νός μέν τής έπιμορφώσεως τού προσωπικού αυτού άφ’ ετέρου 

δε τής συμπληρωματική ς έπαγγελματικής καταρτίσεως τών 
ενηλίκων αγροτών καί αγροτισσών.

Διά σής παραγρ. 2 τού ίδιου άρθρου ορίζεται όρ διά συμ- 
βάσεως μεταξύ τού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου ύπό τού Υ
πουργού Γεωργίας, καί τής Σχολής καθορίζονται αί εκατέ
ρωθεν υποχρεώσεις καί οί όροι συμμετοχής τοΰ 'Υπουργείου 
εις τάς δαπά/ας τάς πραγματοποιούμε·/ας ύπό τής Σχολής 
διά τή/ εφαρμογή·/ τών προγραμμάτων του.

Διά τού άρθρου .3. ορίζεται; ότι ή ’Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή έπιχορηγείται κατ’ έτος έκ τού κρατικού προϋπολο
γισμού τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, προς κάλυψιν τών δαπα
νών της έκ τής εφαρμογής τών ώς άνω εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων, έγγραφομένης πρός τούτο σχετικής πιστώσεως 

εις τόν προϋπολογισμόν εξόδων τού 'Υπουργείου.

Περαιτέρω διά τού αύτοΰ άρθρου ρυθμίζεται έκκρεμότης 
χορηγηθείσης προκαταβολής πρός τήν ώς άνω Σχολή/ κατά 
τό έτος 1979 καί ορίζεται ή διαδικασία καταβολής τής ώς 
άνω έ-ιχορηγήσεως.

Διά τού άρθρου 4, καταργείται τό άρθρον μόνον τού Ν.Δ. 
3359/1955 «περί εγγραφής έν τώ προϋπολογισμέ εξόδων 
τού 'Υπουργείου Γεωργίας πιστώσεως δι’ έπιχορήγησιν τής 
’Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης», ίχον ώς 
ακολούθως:

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 3359

Περί εγγραφής έν τέ προϋπολογισμέ εξόδων τού 'Υπουρ
γείου Γεωργίας πιστώσεως δι’ έπιχορήγησιν τής ’Αμερι
κανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

"Αρθρον μόνον.

Έν τέ προϋπολογισμέ εξόδων τού 'Υπουργείου Γεωργίας 
έγγράφετα: κατ’ έτος πίστωσις 100.000 δραχμών, άρχής γε- 
•/ομένης από τοΰ οίκακ/ομικοΰ έτους 1954—55, διά τήν έπι- 
χτρήγησιν τής έν Θεσσαλονίκη λβιτουργούσης Άμερικα/ικής 
Γεωργικής Σχολής.

Διά τού άρθρου 5, ορίζεται ώς χρόνος ένάρξεως ισχύες 
τού νόμου, ό από τής δημοσιεύσει»ς αύτοΰ εις τή/ Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως.

Εις τά άνωτέρω άποσκοπεί τό προτεινόμενον νομοσχέδιο·/ 
τό όποιον θέτομε·/ ύπ’ όψιν σας πρός ψηφισιν.

• Έ>/ Άθήναις τή 11 Φεβρουάριου 1980 

Οί 'Υπουργοί

Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων - 'ν Οικονομικών
ΑΘ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

Γεωργίας · - π .
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ


