
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
τού σχεδίου Νόμου «πεοί κυρώσεως της Συμβάσεως 
; τροποποιεί τήν άπο 2 ’Οκτωβρίου 1972 συναφθεΐσαν 
αξύ τής Διεθνούς Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως και 
απτύξεως και τοϋ Ελληνικού Δημοσίου Σύμβασιν 
είου «Β' Εκπαιδευτικόν Σχέδιον».

Ποός τήν Βουλήν των ’Ελλήνων

Τήν 21ην Δεκεμβρίου 1976 ύπεγράφη, εις τήν Ούά- 
ων, Σύμβασις δανείου ήπς τροποποιεί τήν, άπό 2 
,βρίου 1972. συναφθεΐσαν Σύμβασιν δανείου, μεταξύ 
.ιεθνοΰς Τραττέζης Άνασυγκροτήσεως καί Άναπτύ- 
καί τοΰ Ελληνικού Δημοσίου προβλέπουσα τήν διά 
οσοϋ των είκοσι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων
ων δολλαρίων Η.Π.Α. (S 23.500.000) χρηματο- 
.V τής εις συνάλλαγμα δαπάνης τοϋ Β' Έκπαιδευπ- 
ίχεδίου.
Η αρχική Σύμβασις δανείου διά τήν χρηματοδότη σι ν 
Εκπαιδευτικού Σχεδίου ΰπεγράφη τήν 2αν Όκτω- 

1972 καί έκυρώθη διά τοϋ ΰπ’ άριθ. 1309 Ν. Δ/τος 
225/14.12.72 τεύχος Α' προβλέπει δέ τήν χορήγησιν 
υ ύψους S 23.500.000 διά τήν χρηματοδότησιν μέρους 
απανών τοϋ ώς άνω Σχεδίου, ή συνολική δαπάνη τού 

j υπολογίζεται εις 5 60.000.000 περίπου.
, Σχέδιον άρχικώς περιελάμβανε :

Σχέδιον, κατασκευήν, έπίπλωσιν καί έξοπλισμδν των :
) πέντε Παιδαγωγικών Άκαδημιών.
' Σχολών Μηχανικών καί Φυσικών ’Επιστημών τού 

ιστημίου Πατρών.
’Οκτώ Κέντρων Ταχυρρύθμου Έκπαιδεύσεως. 
Τριών ’Επαγγελματικών Γεωργικών Σχολών. 

Δώδεκα νέων Κέντρων έκπαιδεύσεως Γεωργών. 
Πέντε Σχολών Τουριστικής Έκπαιδεύσεως.

Πρόβλεψις καί έξοπλισμός τριών κινητών μονάδων 
ύθμου έκπαιδεύσεως.

Τρόβλεψιν έκπαιδευτικοϋ εξοπλισμού τών :
Ίέντε υφισταμένων Κέντρων ταχυρρύθμου έκπαιδεύ- 
αί πέντε όμοιων ύπό κατασκευήν Κέντρων. 
Τεσσάρων νέων Σχολών ’Εμπορικής Ναυτιλίας.
ίρόβλεψιν περί παροχής τών υπηρεσιών ειδικών 
ν έκπαίδευσιν προσώπων, κυρίως είς τάς Πολυτεχνι- 
ολάς καί περί Πανεπιστημιακών υποτροφιών διά τήν 
υσιν τού προσωπικού τοΰ τε διοικητικού καί διδα- 
τών Ιδρυμάτων τού Σχεδίου.
ιάρκεια τοϋ δανείου είναι εικοσαετής μέ 7ΐενταετή 
ι χάριτος. Τό έπ.τόκιον είναι 7 1/Α % έτησίως πλη- 
άνά έξαμηνίαν καί ή προμήθεια αδρανείας 0,75 % 
έπί τού έκάστοτε μή άναληφθέντος υπολοίπου τού

ζταβολή τών κεφαλςμων καί τών τόκων θά γίνεται 
μηνον. Ή πρώτη δόσις θά καταβληθή τήν Ιην

ερίου 1978.

3. Ή συνομολόγησες τής νέας Συμβάσεως ήπς τροποποιεί 
τήν άπό 2 ’Οκτωβρίου 1972 Σύμβασιν δανείου μεταξύ τής 
Διεθνούς Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως καί Άναπτύξεως 
καί τοϋ Ελληνικού Δημοσίου διά τήν χρηματοδότησιν τού 
Β' ’Εκπαιδευτικού Σχεδίου, ένεκρίθη διά της ύπ’ άριθ. 
140/18.1.76 Πράξεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου.

Είς τήν νέαν Σύμβασιν έχει διαγραφή το Πανεπιστήμιον 
Πατρών (νέοι έγκαταστάσεις καί έξοπλισμός τών Σχολών 
Μηχανικών καί Φυσικών ’Επιστημών) έκ τού συνόλου τών 
έργων τά όποια πρόκειται νά έκτελεσθοΰν λόγω τής μεγάλης 
αύξήσεως τού κόστους τού δλου έργου, το όποιον υπολογί
ζεται είς S ΗΠΑ 60.000.000. Τά κονδύλια τά όποια προωρί- 
ζοντο διά τό Πανεπιστήμιον Πατρών δέν θά άφαιρεθοΰν, 
άλλά θά κατανεμηθούν είς τάς άλλος κατηγορίας δαπανών, 
(έργα Πολιπκοΰ Μηχανικού, ’Εξοπλισμός, Τεχνική Βοήθεια, 
μή Κατανεμηθέντα).

Έκ τοϋ προϊόντος τοϋ δανείου προβλέπεται ή χρηματοδό- 
τησις κατά 25 % τών δαπανών δι’ έργα πολιτικού μηχανικού, 
100 % τών δαπανών προμήθειας έξοπλισμοϋ καί έπιπλώ- 
σεως έκ της ήμεδαπής καί έκ τής άλλοδαπής καί κατά 100 % 
τών δαπανών τεχνικής βοήθειας.

Φορείς έκτελέσεως τοϋ Σχεδίου είναι τό 'Τπουργεΐον 
Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ‘Τπουργεΐον Γεωρ
γίας, EOT, ΟΑΕΔ καί 'Τπουργεΐον Εμπορικής Ναυτιλίας.

Έν Άόήναις τή 13 ’Ιανουάριου 1978

■·' ΟΙ 'Τπουργοί

Συντονισμού Οικονομικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ I. ΜΠΟΤΤΟΣ

Έόνικής ΐίαιίιίας καί θρτττκευμάτιον
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί κυρώσεως της Συμβάσεως ήπς τροποποιεί τήν άπό 2 

’Οκτωβρίου 1972 συναφθεΐσαν μεταξύ της Διεθνούς 
Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως καί Άναπτύξεως καί τού 
Ελληνικού Δημοσίου Σύμβασιν δανείου αΒ' Εκπαι
δευτικόν Σχέδιον».

Άρθρον 1.
Κυρούται καί έχει ίσχύν Νόμου ή Σύμβασις ήπς τροπο

ποιεί τήν άπό 2 ’Οκτωβρίου 1972 συναφθεΐσαν μεταξύ τής 
Διεθνούς Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως καί Άναπτύξεως 
καί τού Ελληνικού Δημοσίου Σύμβασιν δανείου «Β' Εκπαι
δευτικόν Σχέδιον», ής τό κείμενον έν πρωτοτύπω είς τήν 
Αγγλικήν καί έν μεταφράσει είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν 
έχει ώς Ιπεται:


