ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γ'.ά τό Σχέδιο Νόμου «περί δωρεάν διαθέσεως εις τού;
σπουδαστή; τον Άνωτέρων Δημοσίων Τεχνικώνκ_αί Έ~α'.·νελαατ’.κ.ον Σ/ο/ών των διδακτικών β' β/ίωνιν. _ —
Πρός τήν Βουλήν τών Ελλήνων
~ .V. ΓΕΝΙΚΑ
*} { δωρεάν διάθεση τών διδακτικών βιβλίων στούς σπου
δαστές ύλοποιεΐ την άρχή της δωρεάν Παιδείας. .Μέχρι
στυ,εεα δεν υπάρχει ειδικός νόμος τεού νά ρυθμίζει τή δωρεαν διάθεση καί τή διαδικασία έκδόσεως τών διδακτικών
βιβλίων τών Άνωτέρων Δημοσίων Τεχνικών καί ’Επαγ
γελματικών Σχολών. Για τήν κάλυψη τοϋ σχετικού κενοΰ,
ΟεστείσΟηκε, μέ τό Ν.Λ. 160/1973, ή άνάλογη εφαρμογή
τών συναφών περί «Άνωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
διατάξεων τοϋ Ν.Λ. 95/1969 όπως τροποποιήθηκαν άπό
τό Ν.Λ. 605/1970.
Ή ανάλογη αυτή εφαρμογή δημιούργησε πολλά προβλήμα
τα. Γιατί τό νομοθετικό καθεστώς πού ισχύει για τά ’Ανώτατα
Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα δέν' μπορούσε νά προσαρμοσΟει
πλήρως, ώστε νά καλύψει τις απαιτήσεις καί τις ιδιομορφίες
της Άνωτέρας Τεχνικής καί Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως.
’Ακριβώς οί ιδιομορφίες αύτές οδήγησαν τό Υπουργείο
Έ'άνιν.ής Παιίείας καί Θρησκευμάτων. στην απόφαση νά κα
τάρτιση τό παρόν σχέόισν Νόμου, τοϋ όπο!ου_αί. δαπάνα·.ς άν*λύονται ειδικότερα στή συνέχεια.
Β'. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
•Άρθρο 1.
Τό άρθρο αυτό καθιερώνει τή δωρεάν διανομή βιβλίων,
σημειώσεων καί στερεοτύπων κειμένων στους σπουδαστές
τών Άνωτέρων Δημοσίων Τεχνικών καί Επαγγελμα
τικών Σχολών, προσδιορίζοντας ποια ακριβώς γραπτά
κείμενα χορηγούνται δωρεάν.
Άρθρο 2.
. Τό άρθρο 2 καθορίζει ποιοι έχουν τήν υποχρέωση νά
συγγράψουν διδακτικά βιβλία για τις ’Ανώτερες Δημόσιες
Τεχνικές καί ’Επαγγελματικές Σχολές. Κατ’ αύτό τον
τρόπο ύποχρεούνονται οί Καθηγητές καί Εργαστηριακοί
Καθηγητές τών ΚΑΤΕΕ καί τών λοιπών Άνωτέρων Δη
μοσίων Τεχνικών καί ’Επαγγελματικών Σχολών νά συγγράψουν βιβλία γιά τό μάθημα τής ειδικότητάς τους.
Ειδικότερα, ή παραπάνω υποχρέωση, ώς πρός τούς ’Ερ
γαστηριακούς Καθηγητές, θεσπίζεται άν οί άρμόδιοι Κα
θηγητές δέν μπορούν, γιά όποιοδήποτε λόγο, νά συγγρά
ψουν βιβλία γιά τά μαθήματα πού διδάσκονται στά έργαστήρια καί στις εργαστηριακές άσκήσεις.
Ακόμη επιτρέπεται ή συγγραφή διδακτικών βιβλίων
καί άπό τό βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό σέ εξαι
ρετικές περιπτώσεις, όταν δηλαδή τά βιβλία αύτά άφοροϋν
εντελώς έξειδικευμένα θέματα, γιά τή δίδασκα/.ία τών οποίων
δέν προβλέπεται άνωτάτου έπιπέδου εκπαιδευτικό προ
σωπικό στήν ίδια ή άλλη όμοειδή Σχολή, όπως π./.συμβαίνει
μέ τό μάθημα της στενογραφίας. Φυσικά, καθιερώνεται
ειδική διαδικασία γιά τήν εφαρμογή τής διατάξεως αύτής.
Τέλος, τό ίδιο άρθρο ορίζει τις προθεσμίες συγγραφής
βιβλίων καί σημειούσεων καί άνάγει σέ πειθαρχικό παρά
πτωμα τή μή τήρηση τής σχετικής ύποχρεώσεως τών Καθηγητών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οί σπουδαστές θά έχουν
στή διάθεσή τους τά άπαιτούμενα βιβλία ή σημειώσεις.
Άρθρο 3.
Τό άρθρο τούτο καθιερώνει νέο σύστημα άξιολογήσεως
τών διδακτικών βιβλίων, ορίζοντας ότι ό Σύλλογος τών
Καθηγητών κάθε Σχολής είναι υπεύθυνος γιά τήν άξιολόγηση αύτή, διότι άναγ/ωρίζεται ώς τό κατεξοχήν άρμόδιο
όργανο γιά τον έλεγχο τού κύρους καί τής πληρότητας τής
διδακτέας ύλης.

Τό τπρόβλημα- τομ-συντονισμού.τ καί- τήφ^ όμο«>μ<Γρφ·.ας>
πής διδακτέας ύλης κάθε μαθήματος σέ διάφορες Σχολές
-αντιμετωπίζεται μέ τή θέσπιση τής ύπο χρεώσεως τοϋ Συλλν"ΰ Καθηγητών νά έλέγχει'νχί μόνο τή στάθμη τής ύλης
κάθε 'ίιβλίου, άλλά καί τό βαθμό προσαρμογής της πρός
τό αντίστοιχο αναλυτικό πρόγραμμα.
Οί παραπάνω ρυθμίσεις, σέ συνδυασμό, μέ τήν ειδική
διαδικασία ελέγχου τοϋ πίνακα περιεχομένων καί τοϋ πλή
θους κειοιένου κάθε βιβλίου, πιστεύεται ότι θά εξασφαλίζουν
τήν ποιοτική στάθμη τών βιβλίων πού θά διανέμονται στούς
σπουδάστε;.
Εξάλλου, τό ίδιο άρθρο παρέχει σέ κάθε συγγραφέα τήν
ευχέρεια νά έκδώσει τό βιβλίο του μέ δαπάνες του ή ιαέσω
εκδοτικού οίκου είτε νά τό παραδώσει γιά έκδοση άπό τό
Δημόσιο ή τον ’Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων
(ΟΕΔΒ). Άν ή έκδοση γίνει μέ δαπάνες τού Δημοσίου
ή τοϋ ΟΕΔΒ. ό συγγραφέας δέν θά μπορεί νά διαθέσει τό
βιβλίο του στο ελεύθερο εμπόριο. Τούτο γίνεται γιά τή
διασφάλιση τών συμφερόντοον τού Δημοσίου καί τών σπου
δαστών.
Τέλος, γιά νά άποφευχθοϋν περιττές επιβαρύνσεις τοϋ
Δημοσίου άπ’τήν πραγματοποίηση έπανεκδόσεων τοϋ ίδιου
βιβλίου, ορίζεται ότι κάθε συγγραφέας οφείλει
νά
παραδίδει αριθμό βιβλίων τριπλάσιο άπ’ τον άριθμό τών
σπουδαστών πού δικαιούνται νά πάρουν βιβλία, δωρεάν,κατά
τό χρόνο τής έγκρίσεως. -------------------------Άρθρο 4.
Τό άρθρο αύτό ρυθμίζει τις άποζημιώσεις τών συγγρα
φέων. Συγκεκριμένα, όσοι παραδίδουν τό βιβλίο τους γιά
νά έκδοθεί άπ’ τό Δημόσιο ή τον )ΕΔΒ θά εισπράττουν
άποζημίωση γιά συγγραφικά δικαιώματα, ενώ όσοι τό. εκ
δίδουν μόνοι τους ή μέσω έκδοτικών οίκων θά εισπράττουν
άποζημίωση γιά συγγραφικά δικαιώματα καί ένα ποσοστόν
επί τής τιμής κόστους τοϋ βιβλίου τους, ώς εκδοτικά δικαιώ
ματα. Τό τελευταίο ποσοστό θά καθορίζεται μέ άποφάσεις
τοϋ 'Τπουργοϋ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
Πρέπει νά σημειωθεί ότι στούς συγγραφείς πού εκδί
δουν τά βιβλία μόνοι τους ή μέσω έκδοτικών οίκων δέν
καταβάλλεται ολόκληρη ή άξια τοϋ βιβλίου διότι : α) Τούς
παρέχεται ή δυνατότητα νά διαθέσουν τό βιβλίο καί στο
ελεύθερο εμπόριο, καλύπτοντας έτσι τις δαπάνες έκδόσεως
καί άποκομίζόντας καί κέρδος καί β) ή ιδιότητα τοϋ εκ
παιδευτικού τής Ανώτερης Δημοσίας Τεχνικής καί ’Επαγ
γελματικής Έκπαιδεύσεως τούς επιβάλλει τήν υποχρέωση
νά παρέχουν στούς σπουδαστές τά βιβλία μέ κάποια λογική
άποζημίο/ση, ώστε νά μή θεωρηθούν ότι κερδοσκοπούν σε
βάρος τοϋ Δημοσίου, μέ τό όποιο συνδέονται μέ όργανική
σχέση. Άλλωστε, ή ίδια διάταξη προβλέπει κίνητρο πού
Οά ενθαρρύνει τούς συγγραφείς νά παραδίδουν τά βιβλία
τους πρός έκδοση άπ’ τό Δημόσιο ή τον ΟΕΔΒ, ορίζοντας
ότι ή άποζημίωση γιά συγγραφικά δικαιώματα ύπολογίζεται έπί τής άρχικής τιμής κόστους καί όχι επί τής τιμής
τών ενδεχομένων άνακοστολογήσεων, έκτόν άν βάσει τών
άνακοστολογήσεων προκύπτει μεγαλύτερο ποσό άποζημιούσεως, οπότε καταβάλλεται τό υψηλότερο αύτό ποσό.
Επίσης, ή παρ. 4 τοϋ ίδιου άρθρου καθορίζει τά κριτή
ρια βάσει τών όποιων κοστολογούνται τά βιβλ.ία πού έκδίδονται άπ’ τούς συγγραφείς ή εκδοτικούς οίκους.
Άρθρο 5.
Τό άρθρο αύτό εισάγει λεπτομερειακή ρύθμιση τών περι
πτώσεων, κατά τις όποιες δέν είναι δυνατή,γιά όποιοδήποτε
λόγο, ή συγγραφή διδακτικών βιβλ.ίων άπό αυτούς πού
είναι υποχρεωμένοι πρός τούτο, ορίζοντας ότι, στις περι
πτώσεις αύτές μπορεί νά χορηγούνται στούς σπουδαστές
βιβλία άναγνωρισμένου κύρους, πού έχουν συγγράφει άπό
άλλα πρόσωπα, κατά τήν άκόλουθη σειρά : α) Άπό έν
ένεργεία Καθηγητές ή Εργαστηριακούς Καθηγητές άλλων
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Τεχνικών ή Επαγγελματικών Σχολών β} Άπο έν ένεργεία Καθηγητές ή 'Υφηγητές ή^ Έτιιμελτ,τές Άνωτάτων
’Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, γ) Άπο ά/λα πρόσωπα πού
διδάσκουν σέ ’Ανώτερες Δημόσιες Τεχνικές ή ’Επαγγελ
ματικέ: Σχολές μέ ωριαία άποζημίωση, δ) ’Από άλλους
Έλληνες συγγραφείς πού έχουν πτυχίο Άνωτάτης Σχολής
καί ε) ’Από ξένους συγγραφείς, Καθηγητές ή ’Επιμελητές,
μεταφρασμένα στην Ελληνική.

θνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, τά όποια θά ρυθμί
ζουν τή σύσταση σέ κάθε ΚΑΤΕΕ υπηρεσίας διανομής
διδακτικών βιβλίων-καί στήν Κεντρική 'Υπηρεσία τοϋ
'Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων γρα
φείου διακινήσεως διδακτικών βιβλίων, όπως καί τις λεπτο
μέρειες γενικά τής εφαρμογής τοϋ Δόμου.

Ή παραπάνω σειρά προτιμήσεως καθορίσθηκε έτσι,
ώστε νά έξασφαλισθεΐ ό εφοδιασμός των σπουδαστών μέ
βιβλία ενιαίας στάθμης. Καί προτιμήθηκαν οί συγγραφείς
πού προέρχονται άπ’ την ’Ανώτερη Εκπαίδευση καί οί
ημεδαποί διότι θεωρείται ότι προσαρμόζονται καλύτερα
στις απαιτήσεις των σπουδών.

Οι διατάξεις τοϋ άρθρου αυτού ρυθμίζουν υπέρ τών
σπουδαστών ζητήματα πού δημιουργήθηκχν μέχρι σήμερα
κατά τον εφοδιασμό τους μέ διδακτικά βιβλία. Τά ζητήματα
αύτά δημιουργήθηκχν άπ’ τις δυσκολίες πού παρουσίασε
ή άνάλογη μέχρι τώρα εφαρμογή τών διατάξεων περί Άνωτάτων ’Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων κατά τή δωρεάν δια
νομή βιβλίων στούς σπουδαστές τής Άνωτέρας Δημοσίας
Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως.

Τέ?.ος, τό άρθρο αυτό «ορίζει τη διαδικασία άξιολογήσεως
τών παραπάνω βιβλίων άπ’ τό Σύλλογο Καθηγητών τής
Σχολής καί τή διαδικασία κοστολογήσεώς τους κατά τρόπο
όμοιο μέ τήν κοστολόγηση τών βιβλίων πού έχουν συγγράφει
άπο Καθηγητές τής Άνωτέρας Τεχνικής καί Επαγγελμα
τικής Έκπαιδεύσεως.
Άρθρο 6.
Το άρθρο τοΰτο καθορίζει τή διαδικασία προτάσεως καί
προμηθείας—όσων—βιβλίων αγοράζονται απ' τό ελεύθερο
εμπόριο προς διανομή στους σπουδαστές. ' Η θέσπιση συγ
κεκριμένων προθεσμιών άποβλέπει στήν εξασφάλιση τοϋ
έγκαιρου εφοδιασμού τών σπουδαστών μέ βιβλία.
-γ

Άρθρο 7.

Μέ τό άρθρο τοΰτο ολοκληρώνεται το π?.έγμα τών δια
τάξεων τοϋ σχεδίου νόμου πού αποβλέπουν στήν μέ κάθε
τρόπο εξασφάλιση επαρκών βοηθημάτων για τούς σπουδα
στές. "Ετσι θεσμοθετείται ή υποχρέωση τών εκπαιδευ
τικών νά εκδίδουν διδακτικές σημειώσεις προς χρήση τών
σπουδαστών, εφόσον δέν υπάρχουν άντίστοιχα βιβλία. Γ\ά
τή διασφάλιση τοϋ άπαιραίτητου κύρους καί τής προσαρμο
γής τών σημειώσεων αυτών προς τά άναλυτικά προγράμ
ματα, είσάγεται διαδικασία άξιολογήσεώς τους παρόμοια
μέ τή διαδικασία άξιολογήσεως τών κανονικών συγγραμ
μάτων.
’ Εξάλλου, το ίδιο άρθρο προσδιορίζει τήν αποζημίωση
πού παρέχεται στους συγγραφείς τών σημειώσεων σέ πο
σοστό 50 % τής άποζημιώσεως πού καθένας τους θά έπαιρνε
γιά ύπερωριακή απασχόληση καί γιά όσες ώρες καλύπτει ή
διδασκαλία τοϋ σχετικού μαθήματος μέ ωριαία αποζη
μίωση.
Άρθρο S.
Τό άρθρο 8 άναφέρεται στον τρόπο διανομής τών βιβλίων,
σημειώσεων κ./π. στούς σπουδαστές. Υπεύθυνες γιά τή
διανομή ορίζονται οί Γραμματείες τών Σχολών. Παράλ
ληλα υποχρεώνονται οί Διευθυντές τών Σχολών νά δίνουν
στούς συγγραφείς, μέσα σέ τακτή προθεσμία, σχετικές
όεδαιώσε:ς. ώστε νά μπορούν νά εισπράξουν έγκαιρα τήν απο
ζημίωσή τους.
Άρθρο 9.
Τό άρθρο τούτο καθορίζει ποιοι σπουδαστές δέν δικαιούν
ται δωρεάν βιβλίων καί προβλέπει τήν πειθαρχική τιμω
ρία σπουδαστών πού πωλοΰν βιβλία ή άλλα γραπτά κεί
μενα πού πήραν δωρεάν κατά, τις διατάξεις τοϋ σχεδίου
Δόμου.
Άρθρο 10.
Μέ τή διάταξη αυτή καθορίζεται ό τρόπος κατά τον όποιο
οσοι σπουδαστές δέν δικαιούνται δωρεάν βιβλίων μπορούν
νά τά αγοράσουν.
Άρθρο 11.
Τό άρθρο τούτο παρέχει τήν εξουσιοδότηση γιά τήν έκ
δοση Πρ. Διαταγμάτων, μέ πρόταση τοϋ Υπουργού Ε

Άρθρο 12.

Άρθρο 13.
Τό άρθρο αύτό επεκτείνει τήν εφαρμογή τών διατάξεων
τοϋ σχεδίου Δόμου καί στις σπουδάστριες τών Σχολών
Οικιακής Οικονομίας, μέχρι τήν ειδική ρύθμιση τοϋ θέ
ματος αύτοϋ.
___Άρθρο 14._____ Τό άρθρο αύτό καταργεί το Δ.Δ. 160.1973, μέ το όποιο
είχε θεσπισθεΐ ή άν άλογη εφαρμογή στις Ανώτερες Δημό
σιες Τεχνικές καί ’Επαγγελματικές Σχολές τών διατάξεων
τοϋ Δ.Δ. 95 Ί 969. όπως τροποποιήθηκαν άπ’ τό Δ.Δ. 605/
1970.
Άρθρο 15.
Ή διάταξη αυτή άναφέρεται στήν έναρξη τής ισχύος τοϋ
Δόμου.
Έν Άθήναις τή 25 Μαίου ,1977 Οί 'Υπουργοί
Ε4ν. Π αιδ. καί Θρησκευμάτων
Γ. ΡΑΛΛΗΣ
'

Π-e. Ινυδερνήσεως
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Οικονομικών
ΕΤΑΙΤ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΧΈΔΙΟΝ ΔΟΜΟΥ
Περί δωρεάν δια-ύέσεως εις τούς Σπουδαστάς τών Ανώτε
ρων Δημοσίων Τεχνικών καί Επαγγελματικών Σχολών
τών διδακτικών όιόλίων.
Άρ·5ρον 1.
Δωρεάν διανεμόμενα διδακτικά όιόλία.
1. Εις τούς σπουδαστάς τών Άνωτέρων Δημοσίων Τεχνι
κών καί Επαγγελματικών Σχολών παρέχονται δωρεάν τά
άναγκαιοΰντα διδακτικά ίιόλία, προσηρμοσμένα πάντοτε εις
τήν κατά τά έκάστοτε ισχύοντα άναλυτικά προγράμματα διδακτέαν καί εξεταστέα'/ ΰλην.
2. Ωσαύτως χορηγούνται δωρεά·/ καί αί διά τήν διδασκα
λίαν χρησιμοποιούμενα: σημειώσεις καί στερεότυπα κείμενα
(μηχανογραφημένα ή πολυγραφημένα). ές' όσον καί ταύτα
άποδλέπουν εις τήν κά/.υψιν αναγκών τού οικείου αναλυτικού
προγράμματος.
3. Δέν επιτρέπεται ή διανομή πλειάνων τού ένος διδακτι
κών. διόλίο/ν. το περιεχόμενον τών όποιων καλύπτει τήν αυτήν
διδακτέα·/ καί εξεταστέα·/ ύλην.
4. Κατά τήν έννοιαν τής παραγρ, 1 τού παρόντος άρ-ΰρου.
δέν αποτελούν διδακτικά όιδλία και συνεπώς δέν διανέμονται
δωρεάν εις τού; σπουδαστάς τά λεξικά, ο: κώδικες, α: άρ
χει αν. αι συλλογαί κειμένων, αί αυτούσια! παραθέσεις συμβά
σεων καί αποφάσεων. αί διαλέξεις γενικού ή ειδικού περιε-

