
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «Πεεί κυρωσεως τής άπό 27 ’Ιου
νίου 1977 Συαβάσεωε Δανείου (Έργόν Άναπτύξεως 
“Εβρου) μεταξύ τοϋ Ελληνικού Κράτους καί τής Διεθνούς 
Τραπέζης Άνασυγκροτησεως καί Άναπτύξεως, όργα- 
νώσεως καί διοικήσεως τοΰ έργου τούτου καί ρυθμίσεως 
συναφών θεμάτων».

Προς τήν Βονλήν τών 'Ελλήνων

1. Την 27ην Ιουνίου 1977, ύπεγράσν εις Ούάσιγκτων, 
Σύμβασις Δανείου μεταξύ τοϋ Ελληνικού Δημοσίου καί τής 
Διεθνούς Τραττέζης Άνασυγκροτήσεως καί ’Ανατττύςεως 
προβλέττουσα τήν διά τοϋ ττοσοϋ των τριάκοντα πέντε έκα- 
τομμυρίων δολλαρίων (S ΗΠΑ 35.000.000) χρηματοδύ- 
τησιν τής εις συνάλλαγμα δαττάνης τοϋ “Εργου Άναπτύ- 
ξεως Περιοχής Νομοϋ Έβρου.

2. Ή σύμβασις αΰτη άττοτελεΐ την ένάτην κατά σειράν 
Σύμβασιν τήν όττοίαν έχει υπογράψει το Ελληνικόν Δημό
σιον μετά τής Διεθνούς Τραττέζης διά τήν έκτέλεσιν αντι
στοίχους των Σχεδίων:

α) Εφαρμογής Προγράμματος ίδρύσεως Κέντρων Άνω- 
τέρας Τεχνικής Έκτταιδεύσεως (KATE).

β) Έκμεταλλεύσεως ΰττογείων ύδάτων δι’ άρδεύσεως εις 
τήν περιοχήν Θεσσαλίας.

γ) Δευτέρου ’Εκπαιδευτικού Σχεδίου, 
δ) ’Αρδευτικού “Εργου Νέστου - Γιαννιτσών, 
ε) Τρίτου ’Εκπαιδευτικού Σχεδίου.
στ) Τρίτου ’Αρδευτικού Σχεδίου είς ’Ανατολικόν Βέρμιον. 
ζ) Σχεδίου 'Οδοποιίας.
η) Σχεδίου Άποχετεύσεως Θεσσαλονίκης καί Βόλου.
3. Ή συνομολόγησις τής Συμβάσεως Δανείου, διά τήν 

εφαρμογήν τού Έργου Άναπτύζεως Περιοχής Νομού Έ
βρου, μεταξύ τού Ελληνικού Δημοσίου καί τής Διεθνούς 
Τραπέζης ένεκρίθη διά τής ΰπ’ άριθ. 89/16.6.77 Πράξεως 
τού 'Υπουργικού Συμβουλίου.

4. Διά τής ώς άνω Συμβάσεως Δανείου προβλέπονται γε- 
νικαϊς γραμμαΐς τά ακόλουθα:

α)Τό δάνειον των τριάκοντα πέντε έκατομμυρίων ($ ΗΠΑ 
35.000.000) καλύπτει τήν είς συνάλλαγμα δαπάνην τού έρ
γου, το συνολικόν κόστος τοϋ οποίου έκτιμάται είς S 81.000. 
000 καί περιλαμβάνει απροβλέπτους δαπάνας έκ $ 4.700.000 
και αύξησιν τιμών έκ $ 16.500.000 περίπου. Δηλαδή τό 
κόστος τού έργου είς σημερινάς τιμάς $ 59.800.000. Έκ 
τού ποσού τών 81 έκ., 55 έκατ. $ ΗΠΑ άφορούν είς έργα 
υποδομής καί 26 έκατ. $ ΗΠΑ είς τήν έπέκτασιν τού εργο
στασίου Σακχάρεως. Τό έκ 35 έκατ. $ ΗΠΑ δάνειον θά 
διατεθή κατά 21 έκατ. $ διά τά έργα υποδομής καί κατά τό 
υπόλοιπον έκ 14 έκατ. $ είς τήν Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

β) Τό δάνειον είναι διάρκειας 15 ετών, μέ τριετή περίοδον 
χάριτος, μέ έπιτόκιον 8,2% έτησίως, πληρωτέον άνά έξα- 
μηνίαν καί προμήθειαν άδρανείας 0,75% έτησίως έπί τού 
έκάστοτε μή άναληφθέντος υπολοίπου τοϋ δανείου.

‘Η καταβολή τοϋ κεφαλαίου καί τών τόκων θά γίνεται 
άνά έξάμηνον τήν Ιην Μαρτίου καί τήν Ιην Σεπτεμβρίου 
έκάστου έτους, τής πρώτης δόσεως ουσης καταβλητέας τήν 
Ιην Μαρτίου 19S1 καί τής τελευταίας τήν Ιην Σεπτεμβρίου
1992.

Έκ τοϋ προϊόντος τοϋ Δανείου προβλέπεται ή χρηματο- 
δότησις κατά 32% διά έργα πολιτικού μηχανικού, 100% τών 
δαπανών προμήθειας εξοπλισμού έκ τής αλλοδαπής, 90% 
τών έγχωρίων δαπανών, 50% τών δαπανών δι’ άγαθά καί 
υπηρεσίας καί 100% τών δαπανών δι’ υπηρεσίας συμβούλων.

5. Άντικείμενον τοϋ έργου είναι:
Α. Γεωργία

1. Ή κατασκευή άντιπλημμυρικών έργων, είς τον Έρυ- 
θροπόταμον διά τήν προστασίαν 35.000 στρεμ. άγροτικής 
γής άπό τάς πλημμύρας διά 50 έτη.

2. Έγκατάστασις 75 αρδευτικών γεωτρήσεων περίπου, 
κατασκευή άγροτικών δρόμων καί άγωγών, έγκατάστασις

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ απαραίτητων γραμμών τροφοδοτήσεως ή/χκτρικοϋ ρεύ- 
υατος. ως επίσης και άναόασμός δια τήν αποτελεσματικήν 
άρδευσιν 30.000 στρεμ. γονίμου γής.

3. Διάνοιξιε δασικών .δρόμων 2S5 χιλιομ. περίπου καί 
άναόάσωσις 30.000 στρεμ. πεείπου.

4. Ένίσχυσις τών γεωργικών έφαρμογών καί κτηνιατρι
κών Ί πηρεσιών τού Νομοϋ.

Β. Έργοστάσιον Σακχάρεως.
Επέκτασις τής ίκανότητος έπεξεργασίας τοϋ Εργοστα

σίου Σακχάρεως τής Όρεστιάδος άπό 3.000 είς 6.0·00 τύν- 
νους ήμερησίως.

Γ. 'Οδοί.
1. Κατασκευή άσφαλτοστρωμένων οδών 50 χιλιομ. περί

που.
2. Κατασκευή άμμοχαλικοστρώτων άγροτικών οδών 250 

χιλιομ.
3. Πρόβλεύις τοϋ άπαραιτήτου εξοπλισμού διά τήν συν- 

τήρησιν τών άσφαλτοστρωμένων οδών είς τόν Νομόν "Εβρου.

Δ. Κοινοτικά: έγκαταστάσεις.
1. Κατασκευή καί έξοπλισμός τεχνικού λυκείου καί άνω- 

τέρας έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως είς Διδυμότειχον.
2. Πρόβλεψις άσφαλ.τοστρωμένων όδών 55 χιλιομ. άπο- 

χέτευσις καί φωτισμός οδών είς 18 πόλεις καί χωρία. .
3. Κατασκευή κοινοτικών κέντρων είς 12 πόλεις καί χω

ρία.
4. Κατασκευή άγορών λιανικής πωλήσεως είς Σουφλίον, 

Διδυμότειχον καί Όρεστιάδα.
5. Άντικατάστασις έγκαταστάσεων παροχής ΰδατος είς 

10 πόλεις.

Ε. Ίδρυσις Γραφείου διά τό Έργον Έβρου.

ΣΤ. Μελέτα: καί υποδειγματικά έργα (RILOT PRO
JECTS). '

Ή διάθεσις είς τόν'Νομάρχην χρηματοδοτικών πόρων διά 
τήν προούθησιν προγραμμάτων μελετών καί υποδειγματικών 
έργων (PILOT PROJECTS) έντός τών πλαισίων τοϋ σκο
πού τοϋ Σχεδίου.

6. Επέκτασις Εργοστασίου Σακχάρεως.
Α. Έκ Τών S 35.000.000 ποσόν S ΗΠΑ 14.000.000 θά

διατεθή διά τήν κάλυψιν τού συναλλαγματικού κόστους τής 
έπεκτάσεως τού έργαστασίου σακχάρεως. Π ρός τόν σκο
πόν αυτόν θά υπογραφή δανειακή σύμβασις μεταξύ τής Ελλη
νικής Βιομηχανίας Σακχάρεως Α.Ε. καί τού Ελληνικού Δη
μοσίου.

Οί όροι τοϋ δανείου τό όποιον 6ά χορηγηθή πρός τήν Ελ
ληνικήν Βιομηχανίαν Σακχάρεως Α.Ε. είναι οί κάτωθι:

α) Ποσόν δανείου: S ΗΠΑ 14.000.000.
β) Έπιτόκιον: 11%.
γ) Διάρκεια δανείου: 12 έτη περιλαμβανομέης περιόδου 

χάριτος 3 έτών.
δ) Έπί πλέον ή βιομηχανία σακχάρεως άναλαμβάνει τήν 

ύποχρέωσιν:
1. Νά μή δημιουργή άλλα χρέη έκτος έάν ή σχέσις καθα

ρών έσόδων μέ τήν μεγίστην έξυπηρέτησιν τών χρεών είναι 
μεγαλυτέρα τοϋ 1,3 : 1.

2. Νά μή αΰξηθή προ τού έτους 1982 ή συνολική παραγω
γική ίκανότης σακχαροτεύτλων, είς τήν Ελλάδα πέραν τών 
29.000.000 μετρικών τόννων σακχαροτεύτλων, ήμερησίως, 
έκτος έάν:

α) μία αυξησις τής τοπικής ή ξένης ζητήσεως διά σάκ- 
χαριν παραγομένην είς τήν Ελλάδα δικαιολογεί τήν τοιαύ- 
την αύξησιν καί ,

β) υπάρχει προηγούμενη συνεννόησις μετά τής Διεθνούς 
Τραπέζης.



II

Β. Διά τήν λειτουργίαν τοϋ εργοστασίου Σακχάρεως είς 
το έπίπεδον των 6.000 τόννων ήμερησίως το Δημόσιον ανα
λαμβάνει την ΰποχρέωσιν δπως μέχρι τοϋ Matou 1983 έξα- 
σφαλ,ίστ τήν άρδευσιν τουλάχιστον 400.000 στρεμμάτων εις 
Ν. Έβρου.

' Πέραν τής χορηγήσεως των $ ΗΠΑ 14.000.000 ή Κυ
βέρνησες θά μεριμνήση διά τά κάτωθι:

a) Τήν χορήγησιν έκ μέρους τής Α.Τ.Ε. προς τήν Ε.Β.Ζ. 
Α.Ε. προσθέτου δανείου έκ δρχ. 241.000.000 με τό έφαρ- 
μοζόμενον είς παρόμοιας περιπτώσεις έπιτόκιον 6% καί με 
διάρκειαν δανείου 12 έτη.

β) Τήν αδξησιν τοϋ μετοχικοϋ κεφαλαίου της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. 
κατά 200.Q00.000 δραχμάς διά τής συμμετοχής της ΑΤΕ 
καί ΕΤΒΑ είς τό μετοχικόν κεφάλ'ΐιον τής Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

*Η διαφορά τοϋ έπιτοκίου μεταξύ τοϋ επιτοκίου τοϋ χο- 
ρηγουμένου πρός τήν Ε.Β.Ζ. Α.Ε. δανείου υπό τοϋ Ελλη
νικού Δημοσίου καί τοϋ καταλογιζομένου ύπό τής Διεθνοϋς 
Τραπέζης πρός τό Ελληνικόν Δημόσιον ήτοι 11% - 8,2% - 
2,8% θέλει άποτελέσει όφελος τοϋ Κρατικοϋ Προϋπολογι- 
σμοϋ διά κάλ.υψιν τυχόν συναλλαγματικών κινδύνων. Π ρός 
τοϋτο θά τηρηθή ίδιος λογαριασμός παρά τή Τραπέζη τής 
Ελλάδος. Έκ τοϋ ύπολογιζομένου έπιτοκίου 6% δπερ ή 
Ε.Β.Ζ. Α.Ε. θά καταβολή είς τήν Α.Τ.Ε. 5 μονάδες θά 
έπιδοτοϋνται ύπό τοϋ Ελληνικού Δημοσίου.

Ούτως ή Ε.Β.Ζ. Α.Ε. θά καταβάλ.η μόνον 1%.

7. Όργάνωσις καί Διοίκησις τοϋ Έργου.
Διά τήν όργάνωσιν καί διοίκησιν τοϋ άνωτέρω Έργου 

προβλέπεται είς τό σχέδιον Νόμου ή σύστασις ώρισμένων 
'Υπηρεσιών. Ούτω:

Διά τοϋ άρθρου 3 παρ. 1 προβλέπεται ή σύστασις Γρα
φείου Αναπτύζεως Νομού Έβρου έδρεύοντος έν Άλεξαν- 
δρουπόλει καί ύπαγομένου είς τήν Υπηρεσίαν Περιφερεια
κής Πολιτικής καί Άναπτύξεως τοϋ Υπουργείου Συντο
νισμού καί Γραμματείας τής Κεντρικής Συντονιστικής Επι
τροπής Έβρου, ’Οργανικών μονάδων αί όποΐαι προβλ,έ- 
πονται ύπό τής συμβάσεως διά τήν όργάνωσιν καί διοίκησιν 
τοϋ Έργου.

Διά τής παρ. 2 τού αύτοϋ άρθρου, παρέχεται έξουσιοδό- 
τηρις δπως δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Συντονισμού συ- 
σταθοϋν αί προβλεπόμναι ύπό τής συμβάσεως Κεντρική 
Συντονιστική Επιτροπή "Εβρου καί Περιφερειακή Συντο
νιστική Επιτροπή Έβρου.

Πρός τον σκοπόν ύποβοηθήσεως τοϋ "Εργου, τοϋ Γρα
φείου ’Αναπτύξεως Έβρου, τής Κεντρικής Συντονιστικής 
Επιτροπής "Εβρου καί τής Περιφερειακής Συντονιστικής 
’Επιτροπής Έβρου, καθώς καί τών Υπηρεσιών Περιφερεια
κής Άναπτύξεως τοϋ Υπουργείου Συντονισμού επιφορτι
σμένων γενικώς μέ τά σχέδια οικονομικής άναπτύξεως τής 
χώρας, παρέχεται ή δυνατότης άποσπάσεως ή διαθέσεως είς 
ταύτας ύπαλλήλ.ων τοϋ 'Τπουργείου Συντονισμού ή άλλων 
Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Επιχειρήσεων Κοινής 
Ώφελχίας ή Τραπεζών διά κοινών άποφάσεων τοϋ Υπουργού 
Συντονισμού καί τοϋ αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού 
έκδιδομένου κατά παρέκκλ,ισιν πάσης ισχυούσης διατάξεως 
(παρ. 3 -άρθρ. 3).

Διά τοϋ άρθρου 4 παρ. 1 τού νομοσχεδίου παρέχεται ή 
εύχέρεια προσλ.ήψεως είκοσι δύο (22) ύπαλλήλ.ων έπί συμ- 
βάσει ’Ιδιωτικού Δικαίου διαφόρων ειδικοτήτων πρός κά
λ.υψιν τών άναγκών τοϋ Γραφείου Άναπτύξεως Νομού Έ
βρου καί τής Γραμματείας τής Κεντρικής Συντονιστικής 
Επιτροπής "Εργου "Εβρου. Ή σύστασις τών έν λόγω θέ
σεων άπορρέει έκ τής άναλ.ηφθείσης ύποχρεώσεως διά τής 
συμβάσεως, διά τήν παρακολούθησιν καί συντονισμόν τής 
εφαρμογής τοϋ προγράμματος άναπτύξεως "Εβρου.

Λόγω τών άδυναμιών τών ’Τττηρεσιών τοϋ Νομού Έβρου 
έκ τής έλλείψεως τεχνικού προσωπικού διά τήν έκτέλ,εσιν 
τών άναφερομένων.είς τό Σχέδιον Έβρου, παρέχεται ή δυνα
τότης προσλ.ήψεως έξειδικευμένου προσωπικού έπί συμβάσει

ιδιωτικού δικαίου, πρός κάλυώιν τών υφισταμένων κενών 
(παρ. 2 άρθρ. 4). Είς άπαν τό προσωπικόν το προβλεπό- 
μενον ύπό τών άνωτέρω παρ. 1 καί 2 καθώς καί είς τό κατά 
τήν παρ. 3 τοϋ άρθρου 3 άποσπώμενον ή διατιθέμενον ή εκτά
κτως άπασχολούμενον λόγω τής έκτελέσεως ειδικών έργα- 
σιών ή μελετών καί τής μεταλανήσεώς των έκτός οργανικής 
μονάδος, παρέχεται δι’ δσον χρόνον ύπηρετοϋν έντός τοϋ 
Νομοΰ Έβρου, ειδικόν προσωρινόν έπίδομα καθοριζόμενον 
δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Συντονισμού (παρ. 3 άρθρ. 4).

8. Προμήθεια ΰλ.ικών - Άνάθεσις έργων.
Διά τοϋ άρθρου 5 παρ. 1 τοϋ νομοσχεδίου προβλ.έπεται ή 

κατά παρέκκλ,ισιν τών διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστι
κού προμήθεια υλικών έξοπλισμοΰ πρός άμεσον χρήσιν δι’ υλι
κά τό κόστος έκάστου τών οποίων δεν υπερβαίνει τό ισό
τιμον τών 20.000 δολλαρίων Η.Π.Α. καί μέχρι 1.000.000 
δολλ αριών συνολικώς.

Ή διάταξις αύτη άπορρέει έκ τής ύποχρεώσεως ή οποία 
υφίσταται έκ τών συμβάσεων διά τόν πλήρη εξοπλισμόν καί 
έπάνδρωσιν τών γεωργικών καί κτηνιατρικών ύπηρεσιών 
τοϋ Ν. Έβρου, προβλέπεται είς τό παράρτημα 4 τής συμβά
σεως καί σκοπόν έχει τήν άποφυγήν καθυστερήσεων λόγω 
τοϋ έπεί γοντος ώρισμένων τμημάτων τοϋ έργου.

Είς τήν παρ. 2 τοϋ άρθρου 5 τού νομοσχεδίου προβλ.έπεται 
ή κατά παρέκκλασιν τών διατάξεων περί Έκτελ,έσεως "Εργων 
Δημοσίων ’Επενδύσεων άνάθεσις έργων πολιτικού μηχανικού 
δι’ έργα ποϋπολ.ογισμοϋ μέχρι 500.000 δολλαρίων Η.Π.Α.

Ή διάταξις αύτη άναφέρεται είς τά έργα.
— Μόνιμοι κατοικίαι δασεργατών.

\ — Τεχνικοί Σχολ.αί Διδυμοτείχου καί Όρεστιάδος.
— Κοινοτικά Κέντρα είς 12 πόλχις καί χωρία.
— Άγοραί είς 3 μεγάλος πόλχις.
— "Τδρευσις είς 10 πόλεις καί χωρία.
Ή διάταξις αύτη τίθεται διά τήν συντόμευσιν τού άπαι- 

τουμένου χρόνου διά τήν άνάθεσιν τών έργων καί τήν τοχείαν 
άποπεράτωσιν αύτών.V

Είς τήν παρ. 3 τοϋ άρθρου 5 τού Νομοσχεδίου προβλ.έπεται 
ή κατά παρέκκλ,ισιν τοϋ Ν. 716/77 περί μητρώου μελχτητών 
καί άναθέσεως καί έκπονήσεως μελχτών άπ’ εύθείας άνά- 
θεσις μελχτών χρηματοδοτούμενων έκ τοϋ Σχεδίου "Εργου 
Άναπτύξεως Έβρου. Διά τής διατάξεως αύτής-θά έπιτραπή 
ή σημαντική συντόμευσις τών χρονοβόρων διαδικασιών καί 
ή έμπρόθεσμος ύλ.οποίησις τοϋ όλ.ου προγράμματος τοϋ Σχε
δίου Άναπτύξεως "Εβρου .καί ή άπορρόφησις τοϋ Δανείου 
τής Διεθνοϋς Τραπέζης. Περαιτέρω ή παρέκκλισις αύτη 
είναι άπαραίτητος διότι θά είναι δυνατή ή χρησιμοποίησις 
Ελλήνων καί ξένιον ’Επιστημόνων, οί όποιοι δεν καλ.ύπτουν 
τάς προϋποθέσεις τάς έπιβαλ.ομένας ύπό τοϋ Νόμου 716/77 
καί τυγχάνουν πολλάκις νά είναι ύπάλληλοι κρατικών ή άλ- 
λ.ων ’Οργανισμών Δημοσίου ή ’Ιδιωτικού Δικαίου.

Διά τόν αύτόν σκοπόν τής άποφυγής καθυστερήσεως προ- 
βλέπεται ή έκτέλεσις τών άνωτέρω ύπό τριμελ,ών έπιτροπών 
συνιστωμένων δι’ άποφάσεων τοϋ 'Τπουργοϋ Συντονισμού 
(άρ. 5 παρ. 4).

9. Τό Σχέδιον άναμένεται νά συμπλ.ηρωθή μέχρι τής 
30ής ’Ιουνίου 1982. 'Ως ήμερομηνία ένεργοποιήσεως (κυ- 
ρώσεως διά Νόμου) τοϋ δανείου κατά τήν σύμβασιν ορί
ζεται ή 25 Απριλίου 1978.

Έν Άθήναις τή 31 Ιανουάριου 1978 

Οί 'Τπουργοί
Συντονισαοϋ Οικονομικών

Γ. ΡΑΛΛΗΣ I. ΜΠΟΤΤΟΣ
Ποοεδρίας Κυβεονήσεωε 

Κ. ΣΤΕΦΑΝΌΠόΤΛΟΣ
Γεωργίας Δημ. "Εονων

Α. ΤΑΛΙΑΔΟΤΡΟΣ Ν. ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ


