
ΕΙΣΙΙΠΙΤΙΚΠ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπ'· τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεΡ,ι: τή: από 2/ 1ου- 
ου 1 *·7') Συμβάσεωε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 

,·α._ —χ: Διεθνούς Γραπέίης___ 'οασυγκροτήσεως και Ανα
πτύξει·/:. χφορώσης εις χ.ορήγησιν δάνειου υπό τής 1 ρα- 
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τικού Σχεδίου».
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1. Τήν 27ην Ιουνίου

llor/.iji· τι'ιΐ' /ί/./.ηιωΐ’

11*7-·} ύπεγράφη. Ούασιγκτώνι.
ΣύμΒχσι: Δάνειου μετχς·.______ του ’ Ελληνικού Δημοσίου καί
7/c Διεθνού: Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως και Αναπτύ-
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πέντε εκατομμυρίων δολλαρίων (S 45.01 >().O0U) χρημχτο- 
δότησιν ττ,ε εί; συνάλλαγμα δαπάνης τού Γρ'.του Εκπαι
δευτικού Σχεδίου.

2. 'Η Σύμβχσις χύτη άποτελεϊ τήν πέμπτην κατά σειράν 
σύμβασιν τήν οποίαν έχει ύπογράφει το Ελληνικόν Δημό
σιόν μετά της Διεθνούς Τραπέζης. Λί προηγηθεΐσχι ετερχι 
τεσσχεε: συμβάσειε έχουν κυρωθή Λιχ των Ν.Δ. 800 10/1. 
1023/1071. 1300 1072 κχί τοΰ Νόμου 60 1075 διά τήν
εκτέλεσιν άντιστοίχως των Σχεδίων.

χ) Έ μ αρμογής προγράμματος ίδρύσεως Κέντρων Άνω- 
τέρχς Τεχνικής Έκπχιδεύσεως (KATE), β) έκμεταλ- 
λεΰσεως υπογείων ύδάτων δΓ αρδεύσεις εις τήν περιοχήν 
Θεσσαλίας, γ) Δευτέρου Εκπαιδευτικού Σχεδίου καί’δ) αρ
δευτικών έργων Νέστου - Γιαννιτσών.

3. 'Η συνομολόγησις τής Συμβάσεως Δανείου διά τήν 
εφαρμογήν τοΰ Τρίτου ’ Εκπαιδευτικού Σχεδίου μεταξύ 
τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου και τής Διεθνούς Τραπέζης 
ένεκρίθη διά τής ύπ’ άριθ. 107 Πράξεως τοΰ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου τήν 26ην ’Ιουνίου 1975.

4. Διά τής ώς χνω Συμβάσεως Δανείου προβλέπονται 
εν γενικαΐς γραμμαϊς τ’άκόλουθα :

α) Το δάνειον των τεσσαράκοντα πέντε εκατομμυρίων 
δολλαρίων (S 45.000.000) καλύπτει τήν εις συνάλλαγμα 
δαπάνην του έργου, το συνολικόν κόστος τοΰ οποίου έκτι- 
ματχι εις εκατόν καί ές εκατομμύρια δολλάριχ (S 106.000.000) 
περίπου.

β) Τό δάνειον είναι δεκαπενταετοϋς διάρκειας μέ πεν
ταετή περίοδον χαριτος. Τό έπιτόκιον είναι έτησίως
καί ή προμήθεια άδρανείας 0,75% έτησίως έπί τοΰ εκά- 
στότε μήπω άναληφθέντος υπολοίπου τοΰ δανείου.

,ινεται
ανχ εςαμηνον τήν Ιην Φεβρουάριου καί Ιην Λύγούστου 
έκαστου έτους τής πρώτης δύσε ως οΰσης καταβλητέας τήν 
Ιην Φεβρουάριου 1981.

γ) Ίό Τρίτον Εκπαιδευτικόν Σχέδιον αποβλέπει εις τήν 
έπέκτασιν τής τεχνικής καί επαγγελματικής έκπαιδεύ- 
σεως προκειμένου ν’ άντιμετωπισθοΰν αί χύξχνόμενχι 
άνάγκχι τής ελληνικής οικονομίας εις ειδικευμένο*/ προσω
πικόν ώς καί εις τήν δημιουργίαν «πολυδυνάμων» σχολείων 
μέσης έκπαιδεύσεως μέ νέα προγράμματα διδασκαλίας. 
Τό Σχέδιον αποβλέπει επίσης εις τήν προσαρμογήν τής 
μεταγυμνασιχκής έκπαιδεύσεως εις τάς νέας άπχιτήσεις 
τή: κοινωνία;.

Προς έκπλήρωσιν των ανωτέρω στόχων τό Σχέδιον περι
λαμβάνει : α) τήν άνέγερσιν καί εξοπλισμόν πέντε κέντρων 
ταχύρρυθμου επαγγελματικής έκπαιδεύσεως, β) τριών κέν
τρων άνου τέρας τεχνικής έκπαιδεύσεως καί γ) δέκα «πολυ- 
δυνάμων» σχολείων μέσης έκπαιδεύσεως. Περιλαμβάνει 
ωσαύτως την αναπτυςιν λεπτομερών προγραμμάτων τών 
πολυδυνάμων σχολείων, τήν μετεκπαίδευσιν διδακτικού προ
σωπικού τών σχολείων τούτων καί τέλος τήν έκπόνησιν 
μελετών σκοπιμότητος διά τήν ίδρυσιν : ι) Πανεπιστη

μιακού Κέντρου 11 χιδαγωγικών Σπουδών και ιι) βιομη
χανική: μοναδος παραγωγή: πάσης ’ρύσεως έκπαιδευτικοΰ 
υλικού. 3—

δ) Ί ο Σχέδιον αναμένεται νά συμπληρωθή μέχρι τής 
31ης Δεκεμβρίου 19/9. Ώς ημερομηνία ένεργοποιήσεως 
(κυρούσεως διά νόμου) τού δανείου κατά τήν σύμβασιν όρί- 
ξετχι ή 31η ’Οκτωβρίου 19/5, Ή προθεσμία όμως χύτη 
πχρετάθη μέχρι τής 30ής Ιανουάριου 19/9 καί έν συνεχεία 
μέχρι τής 31.3.76.

ε) Εκ τοΰ προϊόντος τού δανείου προβλέπεται ή χρη- 
ματοδότησις κατά 100",, τών δαπανών προμήθειας έξο- 
πλισμού καί έπιπλο/σεως έκ τής αλλοδαπής καί έκ τής 
ημεδαπής, κατά 190% τών δαπανών τεχνικής βοήθειας 
καί κατά 26% τών δαπανών δι’ έργα πολιτικού μηχανικού.

5. Αί περιλχμβχνόμενχι εις τήν σύμβασιν τοΰ δανείου 
έγγυήσεις τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου είναι αί αύταί μέ τάς 
προηγουμένχς δανειχκάς συμβάσεις, διά. τάς οποίας έχει 
γνωμοδοτήσει ή 'Ολομέλεια τοΰ Νομικού Συμβουλίου τού 
Κράτους.

6. Φορείς έκτελέσεως τοΰ 
Άπασχολήσεως καί Εθνικής

ν> Λ/ τ \ r*v> ~—χελιού είναι τα 1 πουργεια 
Παιδείας καί Θρησκευμάτων.

7. Μετά τής συμβάσεως δανείου συνεπικυροΰνται καί 
οι άπό 15 Μαρτίου 1974 Γενικοί "Οροι Δανειοδοτήσεως 
τής Διεθνούς Τραπέζης οΐτινες άντικαθιστοΰν τούς άπό 
15.3.1969 κυρωθέντας διά. τοΰ Ν.Δ. 860 1971 Γενικούς

’Εν ΆΟήνχις τή 22 ’Ιανουάριου 1976 
Οί Υπουργοί

Συντονισμού καί Προγραμματισμού
Π. παπα.^γοτρας"
’Εθνικής Πχιοείχς καί Θρησκευμάτων ’Απασχολήσεω:

Γ. ΡΑΑΑΗΣ ‘ Κ. ΑΑΣ'ΚΑΡΗΣ

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής άπό 27 ’Ιουνίου 1975 Συμβάσεως μεταξύ 
τοΰ Ελληνικού Δημοσίου καί τής Διεθνούς Τραπέζης 
Άνασυγκροτήσεως καί Άναπτύςεως, άφορώσης εις χορή- 
γησιν δανείου ύπό τής Τραπέζης τ χύτης διά τήν έφχρμογήν 
τοΰ Τρίτου ’Εκπαιδευτικού Σχεδίου.

Άρ-Spiv Πρώτον
Κυροϋται καί κτάται ίσχύν νόμου ή άπό 27 ’Ιουνίου 1975 

ύπογρχφεΐσα μεταξύ τοΰ ' Ελληνικού Δημοσίου καί τής Διε
θνούς Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως καί Άναπτύξεως σύμ- 
βχσις περί συνάψεως δανείου διά τήν έφχρμογήν τοΰ Τρίτου 
’Εκπαιδευτικού Σχεδίου, μετά τών προσηρτημένων αύτή 
τεσσάρων παραρτημάτων καί τών ύπό ημερομηνίαν 15 Μαρ
τίου 1974 Γενικών "Ορων Δανειοδοτήσεως τής Διεθνούς 
Τραπέζης, ών τά κείμενα έν πρωτοτυπώ εις τήν ’Αγγλικήν 
καί έν μεταφράσει εις τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν δημοσιεύον
ται παρά πόδας τού παρόντος νόμου.

Άρθρον Δεύτερον
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 

του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν ΆΟήνχις τή 22 ’Ιανουάριου 19/6

Οί Υπουργοί
Συντονισμού καί Π εογεχμμχτισμοΰ Οικονομικών

Π. ΠΑΠΑΑHΓΟΤΡΑΣ ' Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΤ
Εθνική: Παιδείας καί Θρησκευμάτων Άπασχολήσεως 

Γ. ΡΑΛΛΗΣ ‘ Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ


