
Έπί τού σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως*τής άπό 14 ’Απριλίου 
1978 Συμδάσεως Δανείου» μεταξύ τού Ελληνικού Δημο·- 
σίου καί τής Διεθνούς Τρχπέζης ΆΛ>ασνγκρ·οτήσεως καί 
Άνχπτύξεως διά τήν εφαρμογήν τού Τετάρτου Εκπαιδευ
τικού Σχεδίου καί ρυθμίσεως άλλων συναφών -θεμάτων.

Προς τήν Βουλήν των Ελλήνων

L ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΒΣΙΣ

1. Την 14ην Άπριλίου 1978 ύπεγράφη έν Ούασιγκτώνι, 
ύαδασις Δανείου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου καί τής

. . # % % A f W

2. Ή σύμδασις αυτή αποτελεί την δεκάτην κατά σειράν 
συμδασιν, τήν όποιαν έχει υπογράψει το Ελληνικό Δημόσιον 
μετά τής Διεθνούς Τραπέζης διά την έκτέλετιν χ/τιστ'λχως 
των Σχεδίων:

α) Εφ-αρμογής προγράμματος ίδ ρύσεως Κέντρων Άνωτέ- 
ρας Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως 
(ΚΑΤΕΕ).

β) Έκμεταλλεύσεως υπογείων ύδάτων δι’ άρδεύσεως είς 
τη:/ περιοχήν Θεσσαλίας. — - ——* ~

γ) Δευτέρου Εκπαιδευτικού Σχεδίου, 
δ) Αρδευτικών Έργων Νέστου—Γιαννιτσών, 
ε) Τρίτου Εκπαιδευτικού Σχεδίου, 

στ) Τρίτου ’Αρδευτικόν Σχεδίου εις ’Ανατολικόν Βέρμιο, 
ζ) Σχεδίου 'Οδοποιίας.
η) Έργον Άποχετεύσεως Θεσσαλονίκης καί Βέλου, 
θ) Έργον Άναπτύξεως περιοχής Νομού Έβρου.
3. Ή στ/ομολόγησις τής Συμδάσεως Δανείου, διά την εφαρ

μογήν του Δ' ’Εκπαιδευτικού Σχεδίου, μεταξύ τού Ελληνικού 
Δημοσίου καί τής Διεθνούς Τραπέζης ένεκρίθη διά τής. ύπ’ 
άριθ. 35/29.3.78 Πράξεως του 'Υπουργικού Συμδουλί-ου.

’ 4. Διά τής ώς άνω Συμδάσεως Δχ/είου πρΌδλέπονται έν
γετηκαίς γραμμαίς τά ακόλουθα:

α) Το δάνειον τών έξήκοντα εκατομμυρίων δολλαρίων κα- 
λύτττει την εις συνάλλαγμα δαπάνην του έργου, το συνολικόν 
κόστος του έ το ίου έκτ ιμάται εις έκατόν είκοσι τέσσερα εκατομ
μύρια δολλάρια.

β) Το δάνειον είναι διάρκειας 15 ετών, μέ τριετή περίοδον 
χαριτος, με έπιτόκιον το ισχύον κατά την ημερομηνίαν υπογρα
φής τής Συμδάσεως (7.45%) έτησίως, πληρωτέου java εξα
μηνίαν καί προμήθειαν άδρχ/είας 0,75% έτησίως έττί του έκά* 
στοτε μή άναληφθεντός υπολοίπου του δχ/είου:

Ή επιστροφή τού κεφαλαίου καί τών τόκων θά γίνεται ά/ά 
εξάμηνου τήν Ιην ’Ιουνίου καί 1 ην Δεκεμβρίου έκαστου έτους. 
Ή πρώτη χρεωλυτική δέσις θά καταδλη-λεΐ τη/ Ιην Αεκεμ- 
όρίου 1981 καί ή τελευταία την Ιην Ιουνίου 1993.

Το τοστ/ τής χρεωλυτικής δέσεως ανέρχεται -εις δολλάρια
ΚΠΑ. 2.500.000,

5. Το Σχέδιο// τούτο αποτελεί μέρος τού συνεχίζομε//συ προ- 
γράμματος τής Ελληνικής Κυδερνήσεως διά την έελτίωσιν 
y-αί έτέκτασιν του συστήματος έκταιδευσεως καί επαγγελμα- 
τικής καταρτίσεως.

Το Σχέδιον άτοδλέτει εις τον εκσυγχρονισμόν καί την δελ- 
τίωσιν τής ποιότητος τής διδασκαλίας εις τά Γυμνάσια, την 
προσαρμογήν τής μέσης τεχνικής έπαγγελματικής έκταιδευ- 
σεως εις τάς τελευταίας μεταρρυθμίσεις της τεχνικής έκται- 
δεύσεως καί τήτ/ δελτίωσιν τών κατά τόπους ευκαιριών διά 
τρ-ιτοδάθμιον έκπαίδευσιν (ΚΑΤΕΕ) άναλόγως τών αναγκών 
τής οικονομίας διά έξ ειδικευμένου ανθρώπινον δυναμικόν.
Μέρος Α'

Είδικώτερον το Σχέδιον άπατελεΐται εκ τών κάτωθι Μερών;
Πρόδλεψις εργαστηριακών μέσων διδασκαλίας διά 40 ήδη 

λειτουργούντα γυμνάσια καί 21 γυμνάοια υπό κατασκεοήν.

Μελέτη, κατασκευή, έπίπλωσ.ς καί εξοπλισμός διά :
α) την Σχολήν ’Βπιμορσωσεως Λειτουργών Μέσης Έκ- 

παιδεύσεως (ΣΕΛΜΕ)
β) 10 Κέντρα Έπα γγ ελα ατ: κ ή ς — Τεχνικής Εκπαίδευ

σε ως (ΚΕΤΕ)
γ) 4 Κέντρα Άνωτέσας Τεχνικής καί Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσε ως (ΚΑΤΕΕ).
Π. Διά τών έπί μέρους άρόρων του σχεδίου προδλέπονται 

τά άκόλουόα :
’ΆρΑρον 1.

Διά του άρΑρου τούτου κυρουται ή άπο 14 Άτριλίου 1978 
Σύμδασις Δχ/είου μεταξύ Έλη/ικου Δηυοσίου καί ΔιεΑνοΰς 
Τραπέζης Άνατυγκροτήσεως καί Άναπτύξεως. Ή διατύπω- 
σις του παρόντος άρ-S.p»ου ακολουθεί τήν διατύπωσιν τοΰ τχυ- 
ταρίόμου άρθρου τοΰ .κυρωτικού νόμου τοΰ Τρίτου Εκπαιδευ
τικού Σχεδίου ΰπ' άρι-3. 288/1976 (4.83 Τ—Α). το όποΐτ· 
προδλέπει τήν δημοσίευσιν τών κειμένων εις τήν αγγλική/ 
καί εις τήν Ελληνικήν παρά πόδας τού νόμου αντί τής πα- 
cαόέσεως αύτών έν τώ σώματι τού Νόμου εν συνεχεία τού άρ- 
«3ρου 1 ώς υποδεικνύεται υπό σχετικής γνωματεύσεως τής 
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής·—Νομοτεχ/ικής Επιτρο
πής.

VApapers 2.
Διά τού άρθρου τούτου διευκρινίζεται ή έννοια τών έν τή 

σομδάσει άπαντωαέτ/ων Γενικών 'Όρων υπό τ/χεροαη/ίχ· 1Ά 
Μαρτίου 1974.

rAp-3pov 3.
Διά τήν ένίσχυσιν τής Δ/νσεως Έσαρμογής Έκπαιδευτι- 

7οκ/ Σχεδίων τού ΤΠΕΠΘ ή όποια είναι σορευς έφ·αριμογής 
ιών ’Εκπαιδευτικών Σχεδίων (ΑΕ.Γ.Δ), προδλέπονται ε'ς 
τό σχέδιον νόμου ή πρόσληψις διπλωματούχων μηχανικών 
καί λοιπών υπαλλήλων οιιασδήποτε κατηγορίας εϊς επαρκή 
αριθμόν καί ά),λαι άναγκαίαι ρυθμίσεις. Ούτω :

α) Διά κοινών αποφάσεων τού Υπουργού Συντονισμού καί 
τού 'Υπουργού Έύνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων επι
τρέπεται ή πρόσληψις διά τήν ένίσχυσιν τής Δ/νσεως ’Εφαρ
μογής Έν.παιδευτικών Σχεδίων τού ΥΠ.Ε.Π.Θ. καί μέχρι 
τής όλον.ληρώσεως τού Δ' Έν.παιδευτικού Σχεδίου, μέχρι πε
νήντα (50) διπ)ν6)Γχατουχων μηχχ/ικών καί λοιπών υπαλλή
λων οιασδήποτε κατηγορίας καί ειδικίτητος έπί συαδάσε* 
ίδιωτιν,ού δικαίου, τών αποδοχών των καθοριζόμενων σαμφώ- 
νως προς τάς διατάξεις τού ΝΛ. 1198./72 «περί τού τρόπου 
ρυθμίσεως τών ορών άμοιδής ν.αί εργασίας τού έπί σχέτ«?ι 
εργασίας Ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τού Δηχοσίου τών 
U.T.A. καί Ν. Π Λ.Δ. καί τροποποιήσεως διατάξεων τής
περί συλλογικών/ συμδόσεων έργασίας Νομοθεσίας» (παρ. 1, 
έδάφ. πρώτον καί δεύτερον).

Διά τών αποφάσεων τούτων καθορίζεται άναλόγως τών 
οηχιουργουμένων υπηρεσιακών χ/αγκ.ών τό πλαίσιυν τού προσ- 
λαδχ/ομένου έκάστοτε προσωπικού από άπίψεως αριθμού, κα
τηγορίας. ειδικότητες προσόντων καί διάρκειας συμδάσεως έρ
γασίας.

6-) Διά τού τελευταίου εδαφίου τής παραγράφου 1 προδλέ- 
πεται ή δυνατότης προσλήψεως δικηγόρου παρ’ Άρείω Π ά
γω μέ έμμισθον εντολήν καί μέ παγίαν μηνιαία/ χ/τιμισθίσν. 
Ή χρήσιμό της του είναι αυταπόδεικτος, δεδομένου τού συνολι
κού προϋπολογισμού (12.00)0.000.(ΧΚ) δρχ.) όλων τών Εκ
παιδευτικών Σχεδίων καί τής πληθώρας τών ύπογραφομένων 
συμδάσεων.

γ) Διά τής πασαγράφου 2 προδλέπεται όπως κατ’ έξαί- 
ρεσιν, τ: άρθρον 22 τού ΝΛ. 751/1970 «περί τροποποιήσεως. 
συμπληρώσεως καί έπεκτάσεως διατάξεων τσ/ων τού 'Υπαλ
ληλικού Κώδικός» μή εφαρμόζεται έπί τών συμδάσεων έργα
σίας μέχρι πέντε εκ τών κατά τήν προηγουμέ'/ην παρ άγραφα/ 
Διπλωματούχων Μηχχ/ικών Άνωτάτων Σχολών.
ί) Διά τής παραγράφου 3 τού αυτού άρθρου 3 ορίζεται ότι τό 

προσωπικόν τών παραγράφων 1 καί 2 προσλαμβάνεται δι’ ’Απο-

Μέρος Β\



π
φάσεων τ&ϋ 'Υπουργού Έδντχής Παιδείας καί θρησκευμά- 
των βάσει τών διατάξεων- της παραγράφου 3 τού άρδρου 1 τοδ 
Ν. 623/77 «'■περί προσλήδεως προσωπικού επί σχέσει εργα
σίας ιδιωτικού δικαίου διά τάς άνάγκας τού προγράμματος 
Δημοσίων ’Επενδύσεων κ.λ.π.» προς τάς οποίας ή παρούσα 
διάταξις συμπορεύεται.

Άρδρον 4.
Δ:ά τον άρδρου τούτον:
α) ’Επιτρέπεται, όπως ϊι’ αποφάσεων τοδ ’Υπουργού Έδνι- 

κής Παιδείας καί θρησκευμάτων, συγκροτούνται 'Ομάδες 
’Εργασίας η ’Επιτροπαι άποτελούμεναι άπο υπαλλήλους τού 
Δημόσιόν η Ν.Π.Δ.Δ. μονίμους ή και έπί συμβάσει, άπό ’Εκ
παιδευτικόν προσωπικόν Άνωτάτων η ’ Ανώτερων Έκπαιδευ- 
τικών "Ιδρυμάτων ή καί άπό ίϊιώτας άναλόγου κατά περίπτω- 
σιν εΐϊικότητος ϊιά την σύνταξιν τάσης φύσεως μελετών. ερευ
νών, αξιολογήσεων, γνωμοϊοτήσεων του δά άναφέρονται εις 
■δέματα τεχνικά, εκπαιδευτικά η εξοπλισμού των ιϊρυμάτων 
άπάντων των υφισταμένων ’Εκπαιδευτικών 
Γ, Δ), (παρ. 1 έϊ. α').

6) 'Ομοίως δε·’ άποφάσεων τοΰ 'Υπουργού ’Εδνικής Παι- 
ϊείας καί Θρησκευμάτων ίΰναται νά άνατίδεται ή σύνταξις 
μελετών η έκτέλεσις συγκεκριμένων έργων, τά όποια δα έχουν 
σχέσιν με τά αντικείμενα των υφισταμένων ’Εκπαιδευτικών 
Σχεδίων (A, Β, Γ, Δ) ϊιά δέματα τεχνικά, εκπαιδευτικά, 
εξοπλισμού η τεχνικής βοηδείας εις οίαϊήποτε φυσικά ή νομι
κά πρόσωπα αντιστοίχου είϊικότητος τής ημεδαπής ή αλλο
δαπής. (παρ. 1, έϊ. 6'). .

γ) Διά τής παραγράφου 2 τοδ άρδρου αΰτοΰ καθορίζεται 
ό τρόπος πληρο νής τών ανωτέρω ’Ομάδων ’Εργασίας, ’Επι
τροπών ή άλλω- οργάνων. ‘ · -

To άρδρον τοδτο έκρίδη σκόπιμον νά τεδή, διότι δά διευ- 
κολύνη πολύ τήν πρόοδον απάντων τών ’Εκπαιδευτικών Σχε

δίων) ·ή όποια είναι συνυφατμένη καί μέ τήν πρόοδον τού Δ' 
Έκπαδευτικοΰ Σχεδίου..' '

. -. ; Άρδρον 5".
Ή δαπάνη, ή οποία προκαλείται άπο τάς διατάξεις τού 

ανωτέρω άρδρου, δά βαρύνει τάς πιστώσεις τού Προγράμμα
τος Δημοσίων ’Επενδύσεων τού ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Άρδρον 6. .:
Διά τού άρδρου τούτου προβλέπεται ή δυνατότης άναϊιαρ- 

δρώσεως τού φορέως (Διεύδυνσις ’Εφαρμογής ’Εκπαιδευτι
κών Σχεδίων) ή όποια είναι απαραίτητος, δεδομένου ότι ή ύφώ 
σταμένη διάρδρωσις δεν καλύπτει τάς άνάγκας τόσον εκτε
ταμένων προγραμμάτων (Α, Β, Γ, Δ ’Εκπαιδευτικών Σχε
δίων).

Τό Σχέϊιον αναμένεται νά συμπληρωδεί μέχρι 30 ’Ιουνίου

1978. Ή ημερομηνία αυτή παρετάδη μέχρι τήν 30ήν Νοεμ
βρίου 1979.

Έκ τοΰ προϊόντος τοΰ δανείου προβλέπεται ή χρηματο- 
ϊότησις κατά 28% τών δαπανών ϊι’ έργα πολιτικού μηχανικού, 
100% τών δαπανών έπιπλώεως έκ τής αλλοδαπής καί 40%
τών εγχωρίων δαπανών^ 100% τών_δαπανών ,πρ,ομηδείας
εξοπλισμού εκ τής αλλοδαπής καί 85% τών εγχωρίων 
δαπανών.

Έν Άδήναις τή 20 Νοεμβρίου 1979 
Οΐ Υπουργοί

Συντονισμού Προεδρίας Κυβερνήσεως
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΛΟΣ
’Εδν. Παιδείας καί θρ/των Οικονομικών Λ"·’··»

I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΥΛΟΣ

1982. - . ...
Ώς ημερομηνία ένεργοποιήσεως (κυρώσεως διά νόμου) τού 

Σχεδίων (Ά, *Β, """i'iVtiou κατά τήν σύμβασιν είχεν όρισδή ή 11η ’CKwSfptOU


