
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σττ,ν ζρότ αση νόμου «χέρι άζαλλαγής των γεωργών αχό την 

άϊίΐχ χι ολόγητη καί άδικη έζιβολή τοκων ύζερημερίας:».

Πρό; τ!j Βουλή ιών 'Ελλήνων
Ή ’Αγροτική Τράπεζα 'Ελλάδος ώς γνωστόν συνεστή-δη 

μό rxczc την ΰχ-οόοήδητη με χαμηλότοχα δάνεια τής γεωρ
γικής χα ραγωγίκ ότητος καί την άζαλλαγή τού Έλληνα 
αγρότη άζό την τοκογλυφία.

Αΰτή ή τόσον ουσιαστική όυωίς χαροχή των ζολυχοίκιλων 
ύζη>?εσιών της σκιάζεται με éva άδιχμφιτβήτητα μειονέκτη
μά της. ' ' ^

Αυτό είναι ή έζιΐ-ολή των τόκων ύζερημερ'ας στίς —ερ·.- 
ζτώσεις «κείνες κατά τις όχοΐες άζό εύδύνη τής Πολι
τείας, τής βιομηχανίας ή τού έμζορίου. τα δάνεια τά όζοία 
συνήφδησαν ύχό των γεωργών ζρός έξυζηρετητη τής συγκε
κριμένης ζαρχγωγής των, κα-δίττανται ληξιζρόδε σε a λόγιμ 
μή έγκαιρου άζοζληρωαής τών γεωργικών χροϊοντων Τα 
όζοία έχουν ήδη ζωληδεί εις αυτούς.

’Ανεξαρτήτως δε τής αιτιολογημένης ή ιή καδυττετή- 
σεως άχοχληρωαής χρός τον γεωργόν τών οφειλών των άζό 
τούς Trio χάνω, αγοραστικούς φοοείς, το αντικειμενικό γεγο
νός ζαρχμένεί καί είναι ή καταβολή ύχ’ χύτου τών τάκων- 
ΰχερημερίας χωρίς δε ιδικήν τοΤ εΰδύνη. .. γ-

Είναι φανερό χύς αύτή ή άχχμάδεκτος χαί άδικος χατά- 
στατσις στοέοεται. ζρώτον: χατά τής ώφελιμότητος τών ία- 
νείων χαί δεύτερον*: αυξάνει το κόστος Τοΰ χαοεχοτιενου ύζό 
τής ΑΤΕ ζρός τους γεωργούς χρήματος με cwjoao τανύζει a 
,τήν αύξηση τοΰ κόστους της ζχρχγωγικότητος.'

Γι’ αύτό με τον χαρόντα νόμο έχιχειρείτχ: ή άρτι» τής 
οφθαλμοφανούς γτά τους γεωργούς άδικίχς.

Ά-δήνα, 18 Δεκεμβρίου 1981
Ό -ροτείνων βουλευτής 

ΔΙΑΚΟΣ MANΟΓΣΑΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ
Για την άζαλλαγή τών γεωργών άζό την αδικαιολόγητη χαί 

άδικη έζιβολή Τόκων ΰχερημερίας.

Άρδρον 1.
Δάνεια zoù συνομολογή-δησχν μεταξύ χαραγωγών χαί 

ΑΤΕ γ.ά την έξνζηρύτητη μιας συγκεκριμένης χαραγωγής. 
χού χηρύχδηκαν όμως ληξίζρό-δεσμχ άζό εΰδύνη τής Πο
λιτείας, γ.ά χατδυατέρηση άζοχλ,ηρωαής τών χροϊόντων χού 
άγοράσδησαν άζό αυτήν, άζχλλάστονται τών τόχων υζερη- 
μερίας μέχρι τής έξοφλήσεώς των.

Άρδρον 2. I.
Οι Τόκοι ΰχερημερίας τών αγροτικών δανείων χού γίνον

ται ληξιχρόδετμα άζό «ύδύνη τής βι ομηχανίας ή τοΰ έαζο- 
pίου, λόγω μη έμζρόδεσμης άζοζληρωαής, τών άχό θύτες 
•άγσρχσδέντων ζροίόνΤων, χού είναι βεβαρημένα με‘δάνεια 
στην ΑΤΕ, καταλογίζονται σε βάοος τών ύχόλογων χαί μέ
χρι τήν έζοχη ζού ·δά εξοφλήσουν ολόκληρη την οφειλή των.'

’Ατδήνα, 18 Δεκεμβρίου 1981 ■
Ό ζςοτείνων βουλευτής ’

ΔΙΑΚΟΣ ΜΑΝΟΤΣΑΚΗΣ


