ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕ ΕΚ ft ΕΣ ΤΙ
Στ: σχε::ο νόμου «Κύρωση Πράξη; Υτευ;-;:κο. Συμδουλιου
με αρ:·>μό 158/14.11.86».
Ποο; ??? Βουλή των Ε/.λ.ήνων
Mi τ: α:νρ;,.. τροτείν·ετ2: τ κύρωση με Νόμο τη: Πρά
ξης του Υτουργ κου Συμβουλίου με αρούμό J 58-1 4.1 1.1986
■i.i ·5έμα «Παραταυη τρο-ύεσαία; τληρωμη; συνάλλαγμα
κών η γραμματίων -- :Οριακόν τα: ττζ χερ·.ζ
Τρατεΐών της σΓ’.σχότληκτη; τεε'.οχη; Ν. Μεσσηνίας».
II έκεοστ τη: ταρατάνω Πράξη; υταγτρεύνηκε ατό την
εν αγνή ζ.νακού;:ση; twv /.αττικών τη; σε:σμότληκτη; τερ:·>
-χη; του X. Μεσσηνίας. ο: οτοίο: μετά του; καταστρεττ’.κού:
σ:;μου; τη; ίοη; κα: I οη; Σεττεμό::ου 1986 αντ κετώτ:,αν οξυ c.z.ov': χ:κ.ό — σέόλημα 7.α·. αουνακία νζ εξοο/.ησουν
σ υν αλ λ χγμ ζ τ: κ ε ; /.ζ: γ;αμ·'χάτ:α ϊϊ ::αταγή του ό: ίσκοντα»
ττ:; Τράτεζε; τη: τερ:οχή; αυτή;. Η ανάγκη συνεχώς ταρετατη: τη: τρον·εσ-Α:α; τληεωχή; των ταρατάνω τίτλων
·. τζν άμεση.
Συγκεζ.ριμενζ η ταεζτζ.ω Πράξη τ: εόλέτε::
1
U χρονο; ένζ:τη; τη; τρο£εσμίζ; εμςάν.ση; κα: σύ
νταξη; Εζ,αζγτ.::κ:: -■ :ζ τη μη ζτσεεχή κα: μη πληρωμή
συναλλαγμα::κών ή γρζμμζτ’.ων σε :: ατζγή του τρέτι: νζ
τληρωνίύν στην Ε/.λάεζ κχ: c ρ::/.: / τ ζ ·. νόμιμα ατό 13.9.
1986 ττζ χέ;:ζ των Τραπεζών τη; σε'.σμότληκτης τερισγή;
X’. Μεσσηνίας, ότω; αυτή οσ:ο·5ετείτα: με την 131/1.10.86
ΦΕΚ 154 τ. Λ'ι τράξη τον Υτουργσκού Συμβουλίου ορί— Γ'α τίτλον; λήμης ατο 13.9.1986 μεχσ: 10.11.1986
μετά τρίμηνο αετό τη λήξη τους.
— Ατό την ορΰόμενη στου; πττωτικοό; τίτλου; λήξη
ν.α: μεχρ: την εξόρλητή του; στείλετα: τόκε; 14% τε χρόνο.
’■Εναρξη ισχύος τη; Πράξη; αυτή; ο:ίσ-ύητ/.ε η 13η Σεττεμορίο,υ 1986 τηλα,εή η ημερομηνία το: τρώτου σεισμού.
Στην τελευταία τζ.ρζγρ'α.ρο τη; Πράξη; χυτή; ταρα~γέλετα*. η κύρωσή τη; με Νόμο με τη οροντίοζ του Υτουργού Εμτορίου.
Μετά τα ταρατάνω τρντείνουμε την νομ,ο-λετσκή κύρωση
τη; Πσάτη; του Υ,τουσ-'ίτκού Συαόυυλίαυ a: zo'.-Sao 158/
14.1.1.1986.
Ανήνα. 19 Δεκεμβρίου 1986
Ο: Υτοχργτί
Δ’-κα/.ο-σύνη;
Εμττο: ίου
ΑΠ. ΚΑΚΑΑ ΜΑΧΗΣ
ΒΑΣ. ΣΑΡΑΧΤΙΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύσωση

Πίάτης Υτουσν.κεύ Συαόουλίου χε ζρ-.ν-χό 158/
14.11.1986.
'ApSpo 1.

Κυρών:τζτ και έχε:
:τχύ Νόμου, αττό
13 Σεττεμίρίου
1986. η τοαρτυ-χτω Πράξη του Υτουργτκού Συμίτυλίου:
Πράξη αε α::·λμό 158 της 14η; Νοεμίρίου 1986.
«Παράτατη τρο-υετμίζς ττληρωμή; Γυνζ/Ααγματικών ή
χραμχατίων σε ί;αταγή ρακ> £ρ ίσκοντ αε στα χόρτα Τρεττεζω
rj; τεατχότληκτη; ττερ'οχής X. Μεττηνόαςιι.
ΤΟ ΥΠΟΤΡΓΙΚΟ ΣΊΆΙΒΟΥΛΙΟ
’ EycvTz; υχόψη:
1. Τι; οιατάξεις του άρ-3ρου 2 του Ν. 1558/85 «Κυδερνητη κα: Κυβερνητικά Όρχαι/ζ».
2. Την αριίμ. 131/1.10.1986 Πράξη του «ο:α την ααοκατοέαταχη των "ηχ·.ών ατό τους σε’.τμσύς της 13ης κα.
15ης Σεττεμόρίου 1986 τε τεριοχές του Νομού Μεσσηνίας».

8. Το γεγονός ο·τ: ο. κάτοικο: της σε:τχότληα,τη: τερ
•/η; X. Μεσσηνία: αντμχετωτίξουν οξυ οικονομικό τρόόλημζ κα: αουναχ:ζ νζ εξοε/.ητο.-, αυναλλζ—χατ:κέ; κα γρΛχματ:ζ σε ::ζ.τζγη. του οσίσκοντζ: στ:; Τρατεξες της τε;:οχη; ζ.τη: κα: ετε :ή τρόκε:τα:
γ:α έκτχ/.τε. ετείγον κα:
ατρόόλεχτο τερ:στατ:κό. ταρ:στατα: ανά-“/.η ταρατατης τη:
τ;ο1εσχ:α; τλτρωμτς των τζ:ατζνω τ:τ/.ων.
4.
Την ατο 14.1 1.1980 κ::νή Εεσήγτστ
των Υττυτ-ων
Λ:κα:ο:υνη; κα: Εμτο::ου. ατορατίξε::
1. U χρονος έναρξη:; τη; τροτυεσμ:ζ: εμσάν:ση; κα: ;^νταξη; ε:αχα:τ.ρ:ν.ου γ:α τη μη ατοοονη κα: μη τληρωμη
συναλ/.χ-χατ:κων ή γραμματίων σε εκζτχρη του τεετε: νζ
τληρωύουν στην Ε/./.αία κα: όρισκυντχ νοχηχα ατό 13.9.86
στζ χε?:ζ των Τρζτεξών τη; σε'τχύτληκττς τερ'.οχής του
X. Μεσσηνία;, οτω; χυτή οσ:οΰετείτα: με την 13! 1.10.86
■ΦΕΚ 154 τ. Λ
τράξη του Υτουργ’.κου Συμοουλίου ορίξε— Γ:α τίτλου; λήξη; ατο 13.9.1986 μεν:: 10.11.1986
μετά τρίμηνο ατό τη λήξη τους.
2. Ατό την οριζόμενη ττ’ευ; τ·.ττωτ·.κοό: τίτλου; λήξη κα:
μέχρ: την εξόρλητή τους 0ρε:λετα: τόκο; 141ό το χρόνο.
Αυτή η τράξη τη; ο.το:·ζ; η :τχύ αχ/:ζε: ατό 13 Σεττεμίρί:υ 19S6. νζ όημ:;:ευυε: στην Εςημερίεζ τη; Κυόερνήσεω; ν.α: να κύρωνε: νομο-όετ'κά με την ρροντίόα του Υτο-υργοΰ Εμτορίου
Ο Πρόείρο;
Ο Αντ:τσόε:ρο;

Τα Μύλη
’ Αρνρο 2.

Η :τ/υ; του Χόμου αυτού άρχιζε:
στην 1νςη;χερίοα τη; Κυόερνήσεω;.

ατό τη εημοσίευση του

Ανήνα. 19 Λεν.ετχόρίου 1986
Ο: Υτουργοί
Λ-.καεσχυνη;
ΑΠ. ΚΑΚλΙαΜΑΧΗΣ
ΒΑΣ

Εϋμτοσίσυ
ΣΑΡΑΧΤΙΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Apt'S. 253/4./8C
Γεν.κού Λ:γ:σττ::ου του Κράτους (αρ-λσο 75 ταράγρ. 1 του
Σ.τντάγτχατο;) στο σχέοιο Ναχου του Υτχυργείου Εμτορίου
ιιΚυοωση Πράση;
1 τρυσ~·:ν.·θύ
Συ·χ;ουλίοχ αε α:·.-5μο
158/14.11.86».
Με τ:; όεατάξε:; του τ:ο τάνω νομοσχεσίου κυρώνετα:
και έχε: :τχυ Ν-όμου. ατό
13 Σεττεαόρκυ 1986. η αιρυν.
158 της 14ης Νοεμόρίου 1986 τράξη του Υτουργικοΰ Συμέουλεου «Παράταση τρυλεσμία; τληρωμης
συναλλαγματ:κών ή γραμματίων σε ·ο:ατχγή του ίρίσκσ/τα: στα χόρ:α Τρατεζών της σεοσμότληκτης τε::οχής Ν. Μεσσηνίας», με την
οττίζ εεο:κότερα. μεταξύ των άλλων, τροόλέτσ/τα: τα εξής:
1) Ο χρόνος ενζρξ-ης
της τρονεσμία;
εμσά-«σης κα:
σύνταξης όιααχρτυρσκού γ'.ζ τη μη ατοεσχή κα: μη τλτοω
μή χχ/αλλαγματ:κών ή γραμματίων σε ίοαταγή του τρέτε:
να τληρωνεύν στην Ελλάκα κα: όρ:σκο·/ται νόμί-μα ατό 13.
9.1986 στα χέρ α των Τρχτεζών της σεοσμότληκτης τεριοχής του Ν. Μεσστγ/ίας, ότως χυτή οριοόετείται με την 13ί/
1.10.1986 τράξης του Υτουργικοΰ Συαόουλόου ορίζεται:
— Γ:α τίτλους λήξης ατό 13.9.1986 μέχρ: 10.11.1986
μετά τρίμηνο ατό τη λήξη τους.
2) Ατό την οριζόμενη στους τ:στω::κούς τίτλους λήξη κα:
μέχρ: την εξέολε^τή τους οοείλετα: τόκο; 14% το χρόνο.
Ατό τ:ς τροτε:νέμενες οιασάξεες
νομικές ετ:ττώσε:: εις 6άρος του
σμού.

δεν τροκαλούντα: οον.οΚρατικού Προϋτολογ:-

Ανήνα. 19 Δεκεμόρίου 1986
Ο Δοε>λυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ

