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/j λ ό ιου απερί χορηγήσεως. ύπί τής Τρα /λα-συς. δανείου προς τό Ελληνικόν Δτμόσι <ν
· - τ·.ν τής ’Αγροτικής Τραπέζης ΈλλάΤος».

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Π::: χε-ηγη-ϊω;. ντε ττ - Τραπέζης τή; 'Ελλάδος. δανείου
πρός τό 'Ελληνικόν Δημόσιον ϊιά προικοδότη::·* τή; Α
γροτική; Τραπέζη; Ελλά::;.
Άρ·&ρον 1.

Πρός τήν Βουλήν ιών Έ -λήτων
1. Σύμφωνα μέ τον Καταστατικό Χάρτη τής ’Αγροτικής
εαπέζης τής Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) (άρθρο 3 τοϋ Ν. 4332
929) τά χρησιμοποιούμενα κεφάλαια της προέρχονται
εταόύ των άλλων καί έκ προικοδοτήσει»: τοϋ Ελληνικού
ημοσίου.
2. Τά κεφάλαια πού δόθηκλν στην Α.Τ.Ε. κατά την Ιδρυση
ς εξανεμίστηκαν μετά τη μεταπολεμική νομισματική
χρρύθμιση (Ν. 18/1944). 'Η μερική αποκατάσταση τοϋ
:φαλ*ίου της σε δραχμές πού έγινε μεταπολεμικά (1827
..) μαζί μέ τά λοιπά άποΟεματικά της καλύπτουν λιγώρο τοϋ 3 % των υποχρεώσεων της.
3. Μέ αποφάσεις τής Νομισματικής ’Επιτροπής, ή Α.Τ.Ε.
, ει συνάψει μέ την Τράπεζα τής 'Ελλάδος χαμηλότοκα
ανεια τά όποια κατά κάποιο τρόπο επηρεάζουν τήν πιστωπτική της ικανότητα στό έςωτερικό.
4. ’Επειδή ή Α.Τ.Ε., ή όποια έχει σάν κύριο σκοπό την
-άσκηση τής αγροτικής πίστεως, σ’όλες τις μορφές της,
ήν ένίσχυση τής συνεταιρικής όργανώσεως καί τή βελτίωση
:ών όρων τής διεξαγωγής των γεωργικών έν γένει έργασιών
ιαί συναφών συναλλαγών, έχει αναπτύξει σημαντική δρατηριότητα στή συγκέντρωση καταθέσεων καί διαπραγμα•εύεται επίσης τήν άντληση κεφαλαίων άπό τό έξωτερικό,
διευκολυνθεί στήν δραστηρότητά της αυτή αν έμφανίσει
λύτερη κεφαλαιακή βάση άπό τή σημερινή, για τό λόγο
τό ή άνωτέρω Τράπεζα ζήτησε καί ήδη ή οικονομική έξ
τουργών ’Επιτροπή ένέκρινε δπως ένα μέρος τών χαμηλόκων αυτών δανείων της άπό τήν Τραπεζα της Ελλάδος
-τατραπεϊ σέ προικοδότηση άπό τό Δημόσιο.
5. Γιά τήν υλοποίηση τής άνωτέρω άποφάσεώς προτείνε.ι τό υπόψη νομοσχέδιο τό όποιο εΐδικώτερα κατ’ άρθρο
τοϋ προβλέπει :
:) Διά τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 1, παρέχεται δυνατόα χορηγήσεως ΰπό τής Τραπέζης τής Ελλάδος προς τό
ληνικόν Δημόσιον δανείου μέχρι δεκαέξ δισεκατομμυρίων
.000.000.000), διάρκειας είκοσιν έτών, μέ πενταετή
ίοδον χάριτος καί μέ έπιτόκιον 1 % έτησίως.
‘.ιά τής παραγρ. 2 τοϋ ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι τό
ον τού δανείου ·5ά χρτριμοποιτ(·3ή άτοκλε-στιχά γιά τήν
χίδότηση τή; Α.Τ.Ε.. ή οποία £ά συντελεσ-ίή σταδιακά,
μέ στοσόν 6.000.000.000 δρχ. -το έτος 1978 καί μέ ποσόν
ίΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ σέ κά-St ένα ατό τά επόμενα πέντε έτη.
.ιά τής παραγρ. 3 τοϋ ίδιου άρθρου, όρίζεται 6τι ή Α.Τ.Ε.
τό συνολικό ποσό τής προικοδοτήσεως θά βαρύνεται
ετήσιο τόκο καί μέ έπιτόκιο 1 %.
) Διά τοϋ άρθρου 2, παρέχονται άπαλλαγαί γιά τις
ιωμές τοϋ κεφαλαίου καί τών τόκων τοϋ δανείου άπό κάθε
j, τέλος, κράτηση καί άλλη έπιβάρυνση πού ύφίσταται
έπιβληθή μελλοντικά άπό τό 'Ελληνικό Δημόσιο ή άπό
ονδήποτε έν Έλλάδι.
Διά τοϋ άρθρου 3, καθορίζεται ότι ό νόμος θά ίσχύσει
τήν δημοσίευσή του.
ά άνωτέρω έχει ώς σκοπό τό νομοσχέδιο πού θέτομε
η σας γιά ψήφιση.
’Εν Άθήναις τή 23 Αύγούστου 1978
Οί 'Υπουργοί
.υντονισμοϋ
ΊΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Οικονομικών
. Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ

Γεωργίας
I. ΜΠΟΤΤΟΣ

1. ’Επιτρέπεται ή, ύπο τής Τραπέζης τή; Ελλάδος. χορήγησις προς το Ελληνικόν Δημόσιον δανείου μέχρι ποσού
δεκαέξ Δισεκατομμυρίων ϊραχμών (16.000.000.000.). :ια:κείας είκοσιν έτών. μέ πενταετή περίοδον χάριτος. επί έπιτοκίω έν έπί τοϊς εκατόν (1%) έτησίως.
2. Το προϊόν τοϋ δανείου τούτου ·$ά χρησιμοποίησή άποκλειστικώς καί μόνον διά τήν, έκ μέρους τοϋ 'Ελληνικού
Δτ '::ί:υ. πον.κ.οϊότητιν τή; 'Αγροτικής Τραπέζη; τή; Ελ
λάδος (Α.Τ.Ε.) συμφώνως τφ άρ-όρω 4 τοΰ-Ν. 4332/1929
«περί κυ:ώσειοε τής μεταξύ Ελληνικέ» Δηαοσίου και Έλ
■άνικής Τραπέζης τής Ελλάδος Συμδάσεως «περί συστάσεως καί λειτουργίας τής ’Αγροτικής Τραπέζης». Ή προικοδοτησις αΰτη ·5ά συντελεστή σταδιακώς, ήτοι διά ποσού
δραχμών εξ δισεκατομμυρίων (6.0000.000.000) έντός τού
έτους 1978 καί διά ποσού δραχμών δύο δισεκατομμυρίων
(2.000.000.000) κα-S’ έκαστον τών επομένων πέντε έτών.
3. Ή Αγροτική Τράπεζα τής 'Ελλάδος, άά έπ·ίαρυνετα: διά τό. κατά τ’ άινωτέρω χορηγη-ύησόαενον αύτή συνολικόν ποσόν τών δεκαέξ δισεκατομμυρίων δρ-ανιιών
(16.000.000.000), μέ ετήσιον τόκον Τα ον προς τό· έπιτόκ.ιον
τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος.
Άράρον 2.
Αί πλήρωμα! τού κεφαλαίου και -τών τόκων τού δανείου
τούτου, απαλλάσσονται παντός έν γένει φόρου, τέλους, κρατήσεως ή άλλης έπιόαρύνσεως, είτε υφιστάμενης ήδη. είτε
έπιδληάησομένης μελλοντικώς υπέρ τοϋ Ελληνικού Δημο
σίου ή οίευοήπετε τρίτου έν Έλλάδι.
Άράρον 3.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται ιΐπό τής δημοσιεύσει»;
του διό τή; Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως
Έν Άάήναι; τή 2? Αύγούστου 1978
Οί 'Υπουργοί
Συντονισμού
Κ. ΜΉΤΣΟΤΑΚΗΣ
' -

Οικονομικών
Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ
Γεωργίας
I. ΜΠΟΤΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Άρθρον 75 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος).
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί χορηγήσεως, ΰπό της Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, δανείου πρός τό Ελληνικόν Δημόσιον
διά προικοδότησιν τής ’Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος».
’Από τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 1 τοϋ υπόψη σχεδίου
νόμου, προκαλοϋνται τά κάτωθι οικονομικά άπστελέσματα
στον Κρατικό Προϋπολογισμό :
Α' Αύξηση έσόδων :
Σταδιακή αύξηση τών έσόδων τοϋ Δημοσίου Προϋπολο
γισμού έτών 1979-2003 μέχρι ποσού δραχμ. 2.097.500
άπό καταβολές τής Α.Τ.Ε. πρός τό Ελληνικόν Δημόσιον
γιά ισόποσους τόκους τοϋ άνωτέρω δανείου μέχρι πλήρους
έξοφλήσεώς του.
Γενικώτερα άπό τη διάθεση τοϋ προϊόντος τοϋ δανείου
γιά τήν προικοδότηση τής ’Αγροτικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος προσδοκάται σοβαρή ώφέλεια τής Εθνικής Οικονο
μίας άπό την άνάπτυξη τών γεωργικών καί συναφών έργα
σιών.
.

