
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο οχέδιο νόμου «χε,ρί κυρώσε’ωςτής άχό 12 ’Ιουλίου 1982 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του ΙΙροέδρου τής 
Δήμοκσατίας γιά την παράταση τών προθεσμιών πληρω
μής συν α λ λαγμα τ '. '/, ώ ν ή γραμματίων σε διαταγή ναι οφει
λών σε ’Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί
κησης».

Προς τή Βουλή τών ’Ελλήνων

τών. Τροτεζών, παράτασης τών προθεσμιών πληρωμής συ
ναλλαγματικών ή γραμματίων σέ διαταγή καί τών προθεσμιών 
εξόφλησης οφειλών σέ ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς χαί τούς 
’Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χού έληξαν μεταξύ 
27ης Μαίου καί 7ης Ιουλίου 1982.

3. Τή δυσκολία έκδοσης νόμοο σε σύντομο χρονικό διάστη- 
μα. ύστερα άχό χρόταση τού Ύχ-.υργιχού Συμβουλίου, απο
φασίζουμε :

Άρθρο Μόνο.
Ή.απεργία τών ύχαλλήλων τών Τραπεζών (27.5 μέχρις 

7.7.1982) δημιούργησε δυσχέρειες στις συναλλαγές χαί ιδιαί
τερα άίυνϊαια εξόφλησης 1) τών συναλλαγματιχών χαι γραμ- 

- »_ »_____' ____ r__________ ..μ _ί

I. Οι προθεσμίες χληρωμής συναλλαγματικών ?, ••-.α.· '.α-

μεσα στο χρονίκο 
ξης διαμαρτυρικού άχο τις Τράπεζες μέσα στην προθεσμία 
χού ορίζεται άχό το νόμο (άρθρο 38 Ν. 5325/1932 «χερί 
συναλλαγματικών καί γραμματίων εις διαταγήν) χαί β) τών 
οφειλών σε Άσφαλυτιχ.ύς ’Οργανισμούς χαί ’Οργανισμούς 
Τοχιχής Αυτοδιοίκησης. ' *

Ή Κυβέρνηση έχειοή αναγνώρισε την xto χάνω αδυναμία 
χαί έχρ νε ότι χραγ/.ατιχα δημιουργικόηχε χερίχτωση εξαι
ρετικά έχείγουσας χαί άχρόδλεχτης ανάγκης, προώθησε την 
ΤΙράξη Νομοθετικού Περιεχομένου χού κυρώνεται μέ τον 
χσρόντα νόμο σέ έφαρμογή τών διατάξεων τεϋ άρθρου 44 
χαρ. I τού Συντάγματος με την όχοία χαρατάθηκ.ε ώς τις 

21 Ίουλίσυ 1982 ή χμοθεσμία χληρωμής τών ληξχςροθεσμων 
συναλλαγματικών χαί γραμματίων σέ διαταγή, χαί τών οφει
λών σέ ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς χαί ’Οργανισμούς Το
πικής Αϋτ'.διοίχησης. ι

Αθήνα, 5 Αύγουστου 1982 

Οι 'Τχουργοι
’Εσωτερικών Δικαιοσύνης .

ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΙΣ - Γ.—Ά. χΜΑΓΚΑΚΗΣ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

1982., Ή σύνταξη διαμαρτυρικού γιά τή μή πληρωμή τών 
χιό χάνω τίτλων μχορει νά γίνει στις 21 Ιουλίου 1982 ή ιέ- 
σα^ στις δύο έχόμενες εργάσιμες μέρες. ‘Αχό τή ληξη χού 
όρίζεται στούς τίτλους χαί μέχρι τις 21 ‘Ιουλίου 1982 δεν 
οφείλονται τόκοι, άν τό όφειλόμενο χοσό κατά τίτλο σέ; υπερ
βαίνει τό χοσό τών τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών Γ’ά 
όφειλόμενα χοσά μεγαλύτερα τών τριάντα χιλιάδων ,30.000) 
δραχμών κατά τίτλο ό όφειλόμενο; τόκος ορίζεται σέ 14% τό 
χρόνο. . ...

-2. Οφειλές .σ«—Ασφαλιστικούς -Όργανισμούς-χαί Όσγα/ΐ- 
σμούς Τοχιχής Αυτοδιοίκησης, χού ή προθεσμία καταβολής 
τους έληγε στο χρονιχό διάστημα μεταξύ 27ης Μαίου κα! 
7ης ’Ιουλίου 1982, θεωρούνται ότι έχουν καταβληθεί εμπρό
θεσμα, άν εξοφληθούν μέχρι τις 21 Ιουλίου 1982.

3. Ή ισχύς αυτής τής χράξης. χού χρέχε: νά κυρωθεί 
νομοθετικά σύμφωνα μέ τό άρθρο 44 χαρ. 1 τού Συντάγ·;.α- 
τος. αρχίζει άχό τις 27 Μαίου 1982.

Αθήνα. 12 Ιουλίου 1982

, Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας . \
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Τό 'Γχουργιχό Συμβούλιο 

Ό Πρόεδρος

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΓ
ΙΙερι χυρώσεως της αχό 12 ’Ιουλίου 1982 Πράξης Νομο

θετικού Περ εχ .μενού τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας 
«γιά τήν καρστάση τών προθεσμιών χληρωμής σνναλλα- 
γματιχών ή γραμματίων σέ διαταγή Soxi οφειλών σέ Άσφα- 
Λίστικούς ’Οργανισμούς χαί ’Οργανισμούς Τοχιχής Αυτο
διοίκησης)).

Άρθρο χρώτο.
Κυρώνεται ή άχό 12 ’Ιουλίου 1982 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου τού Προέδρου τής Δημοκρατίας «γιά τήν χα
ρ: τάση τών προθεσμιών χληρωμής συναλλαγματιχών ή γραμ
μάτων σέ διαταγή χαί δφειλών σέ ’Ασφαλιστικούς ’Οργανι
σμούς χαί ’Οργανισμούς Τ:χικής Αύτοδιοίχησης» χού δημο
σιεύτηκε στό μέ άοιθ. 86 τής 12 ’Ιουλίου 1982 ΦΕΚ, τεύ- 
>.ος Λ', ή όχοία έχει ώς εξής:

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΓ
Γιά τήν χαράταση τών προθεσμιών χληρωμής συναλλαγματι

χών ή γραμματίων σέ διαταγή χαί οφειλών σέ ’Ασφαλιστι
κούς ’Οργανισμούς καί ’Οργανισμούς Τοχιχής Αυτοδιοί
κησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας ΰχόψη:
1. Τις διατάξεις τής χαραγράφου 1 τοΰ άρθρου 44 τοΰ 

Συντάγματος.
2. Τήν εξαιρετικά έχείγουσα, έκτακτη χαί άχρόβλεχτη 

ανάγκη, χού δήμιουργήθηκε άχό τήν άχεργία τών υπαλλήλων

Τά Μέλη

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΓΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΛΡΑ- 
ΛΑΜ Π Ο Π ΟΓΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΓ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑ- 
ΤΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΓΛΟΣ. ΓΕΩΡ
ΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΑΝΟΣ. 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ. AM. - MAP. ΜΕΡΚΟΓΡΗ. 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥ- 
ΜΠΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩύ Λ1 - 
ΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ. Π 4ΡΑ- 
ΣΚΕΓΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΓΒΑ
ΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΓΓΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥ- 
ΛΑΡΙΚΗΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΙΝΤΖΕΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ. .

Άρθρο δεύτερο.

Ή ισχύς αΰτοΰ τοΰ νόμου, αρχίζει >άτχό τήν δημοσίευσή του 
στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνησεως.

Αθήνα, 5 Αύγούστου 1982
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