
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Τοε ,ςχεόιοε νόμου «Κύρωση ίανειαχής σύμβασης μεταξ- 
Ελληνικού Δημοσίου κα: της Τράπεζας τη-c Ελλάτίος».

Ποος ι η Βον/.ή τα>»■ ΕλλήποΓ

1. Το έτος 1982 ο: λογαριασμοί του Δημοσίου ζ'.ε τη-' 
ρούνται "την Τράζεζσ της Ελλάοος ‘-«at απεικονίζουν τη 
χρηματική ίιχχείριση (εισπράξεις μα: πληρωμές τότε του 
Τακτικού Προϋπολογισμού όσο και των λοιπών ίιχχειρίσεων 
τεε Δημστίεε (καταναλωτικών αγαθών και γεωργιών προ
ϊόντων) εμφανίζουν ελλειμματιχότητα.

Ειίιχότερία τα ελλείμματα αυτά στα οζείσ ζεριλαμόάιοντα: 
7.α·. ελλείμματα ζαλαιότερα του έτοες 1982. έχοεν ως εξής:

Α) Τακτικός Προϋπολογισμός 1982 71.0 49 εκ.
Β) Λογαριασμός Καταναλωτικών αγαθών;

Έλλειμμα από εζιίοτήσεις:
—έτοες 1981 ϊρχ. 4.994.2 εκ.
—έτοες 1982 ϊρχ. 28.297.8 εκ. 33.292.0

Γ) Ειϊικών ίιαχειρίσεων 1982
—Λιπασμάτων 16.000,0 εκ.
—Καπνού 5.000,4 εκ.
—Σταφίϊας 2.000.0 εκ.
—ΕΛΕΓΕΠ 3.741.6 εκ. 26.742.0

ΣΤΝΟΛΟ 131.683

Ακόμη σύμφωνα με την παράγραφο 7 (περίπτωση ε') της 
αζό 15.3.83 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημεαίεε και της 
Τράζεζας της Ελλάϊος, ε ζαλαιός λογαριασμός «201 - · 
Ε.Δ. Τρεχούμενος λογαριασμός προμηθειών καταναλωτικών 
αγαθών» ζροόλέζεται να κλείσε: οριστικά αζ; το ζροϊόν ϊα- 
νείοε της Τράπεζας της Ελλάϊος ζρος το Ελλην.ν.ό Δη
μόσιο. Το συνολικό χρεωστικό εζόλοιζο τοε ’λογαριασμού αε
τού στις 30.12.83 ανερχόταν στο ζοσό των 62.780.2 εκ. ϊρχ. 
(στο ζοσό αετό περιλαμβάνεται και το ζοσό των ϊρχ. 33.292 
εν., ζοε προέρχεται αζό εζιϊοτήσεις).

2. Για τη-; εξεγ:χ/ση της Δημοσιονομικής ίιαχείρισης 
των ετών 1982 και ζαλαιοτέρων και την τακτοζσίηση των 
ανωτέρω λογαριασμών η Κυβέρνηση αζσσάτισε την τενομο- 
λόγηση ίανείοε ζοσοε 8ρχ. 150 ϊισεκατομμερίων αετό την 
Τράζεζα της Ελλάϊος.

Έτσι στις 17 Αζριλίοε 1984 εζογράρηκε μεταξύ Ελλη
νικού Δημοσίοε και Τράπεζας της Ελλάϊος ϊχ;ε:ακή σύμ- 
όαση ϊρχ. 150 ϊισεκατομμερίων. βασικοί όροι της οζοίας 
είναι:

α) Διάρκεια ίανείοε: 20 χρόνια 
ί) Περίοίος χάριτος: 5 χρόνια 
γ) Εζιτόκιο: 10% το χρόνο 
ϊ) Μεταφορά των τόκων

ά;
Τρ

λετικες ϊόσεις τοε ίανείοε.

3. Το ν&μοσχόϊιο ζοε σενοϊεύεται αζό τη-; ζαρούσα έκθεση 
αποβλέπει στην κύρωση της παραπάνω ?α·<ε:ακής σύμβασης 
(άρθρο ζρώτο).

Στο άρθρο ϊεύτερο τοε νομοσχείίοε ζροβλέζετα: αζαλλαγή 
των ζληρωμών για κεφάλαιο και τόκους τοε ϊχνειοε. αζό κάθε 
pope, τέλος, κράτηση ή άλλη επιβάρυνση ζοε ισχύει ή υζο- 
οεί να επιβληθεί στο μέλλον αζό το Δημόσιο ή οζοιαϊήζοτε 
άλλη αρχή στην Ελλάία.

Το άρθρο τρίτο ορίζει ότι ο νόμος θα ισχύσει αζό τη οη,χο- 
τιεεσή τοε στην Εσημερίϊα της Κεβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Αεγούστοε 1985 
Ο Τζουργός των Οικονομικών

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Κύρωση ϊανειακής σύμβασης μεταξύ Ελληνικόν Δημοσίου κα: 

της Τράζεζας της Ελλάϊος.

'Αρθρο ζρώτο.
Κερώνεται και έχει ισχύ νόμου:
Αζό τότε ζοε ίσχεσε η σύμβαση. ζοε εζογράρηκε στις 17. 

4.1984. μεταξύ Ελληνικοε Δημοσίοε και της Τράζεζας της 
Ελλάϊος ζοσοε ίραχμών 150 ϊισεκατομμερίων με σ/.οζό την 
κάλυψη ελλειμμάτων των λογαριασμών καταναλωτικών αγα
θών και ει-ϊικων ϊιαχειρίαεων ετών 1982 να: ζαλαιοτέρων. 
καθώς και για την κάλυψη άλλων εζοχρεώσεων τοε Δημο
σίοε. τη; οζοίας το κείμενο ακολουθεί:

ΣΓΜΒΑΣΗ
Δανείου ϊρχ. 150.000.000.909 της Τράζεζας της Ελλάϊος 

ζρος το Ελληνικό Δημόσιο.
Στην Αθήνα σήμερα τη 17 Αζριλίοε 1984 μεταξύ τοε 

Ελληνικού Δημοσίου ζοε εκζροσωζείτα: αζό τα; 1'ζοεργό των 
Οικονομικών, κ. Γεράσιμο Αρσενη και της Ανώνεμης Εται
ρείας με έίρα την Αθήνα και εζωνεμία «Τράζεζσ της Ε/.- 
λάϊος Α.Ε.», ζοε εκπροσωπείται αζό τον Διοικητή της 7.. 
Δημήτριο Χαλικιά, σεμβωνούνται τα εξής:

Άρθρο 1.
1. Για το ϊιακανονισμό οφειλών τοε Ελληνικού Δημοσίου 

ζρος την Τράζεζα της Ελλάϊος κα: την Αγροτική Τράζεζα 
της Ελλάϊος που προέρχονται αζό ελλείμματα το)ν λογαρια
σμών καταναλωτικών αγαθών κα: ειϊικών ;ιαχειρίσεων των 
ετών 1982 κα: ζαλαιοτέρων, καθώς κα: για την κάλυψη άλ
λων εζοχρεώσεων τοε Ελληνικού Δημοσίου. Η Τράζεζα της 
Ελλάοος χορηγεί ζρος το αντισυμβαλλόμενο Ελληνικό Δη
μόσιο ϊάνειο ίραχμών 150.000.000.000 (εκατόν πενήντα 2εζε- 
κατομμερίων) ύστερα αζό την απόφαση τοε Γενικού τη; Συμ
βουλίου αζό 13 Αζριλίοε 1984 (Σεν. 7) ν.α· τις 76/30.9. 
1983 και 38/29.3.1984 Πράξεις τοε Τζοεργικού Σεμβοε- 
λίοε.

2. Όσον αφορά στα ελλείμματα ϊιαχείρισης {στα οζοία 
ζερ ιλαμβχ/οντα: κα: εζιίοτήαεις). το ζροϊόν τοε ox/είοε θα 
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ελλειμμάτοιν ζοε υπάρχουν 
ιοίως στους λογαριασμούς «201 Ε.Δ. Τρεχούμενος λογαρια
σμός χρήμα τοίοτήσεως ζρομηθειών καταναλωτικών αγαθών, 
«Ειϊικό; λογαριασμός εγγυήσεων γεωργικοί - προϊόντων» και 
σε λοιζούς λογαριασμούς χρηματοίότησης λιπασμάτων, ν.α- 
ττ;ού, σταφίϊων κα: άλλων γεωργικών προϊόντων κα: ισοσίων.

Άρθρο 2.
1. Η Τράζεζα της Ελλάοος θα καταβάλει το ποσο τοε 

ίχυειου πιστώνοντας, ύστερα αζό εντολή τοε Τζοεργοε των 
Οικονομικών, ειόικό λογαριασμό τοε Ελληνικού Δημοσίοε ζοε 
θα χ/ο:γε: σ’ αετή. Ο λογαριασμός αετός θα χρεώνεται με 
εντο/.ή τοε Γενικού Λογιστηρίου τοε Κράτους για τοες σκο
πούς τοε άρθροε 1. Χρεώσεις μπορούν να γίνονται κα: γ:α 
την κάλυψη ελλειμμάτων ζοε ϊεν έχουν οριστικοζοιηθεί. Ε - 
οικά, σε εκτέλεση της παραγράφου 7 (περίπτωση ε) της αζο 
15 Μαρτίου 1983 σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων. η 
Τράζεζα της Ελλάϊος. χωρίς άλλη ϊιαοικασια και το αρ
γότερο μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής τη; 
σύμβασης. θα καταβάλει από το προϊόν τοε ίανείοε. πιστώ
νοντας κα: χρεώνοντας ταυτόχρονα τον πιο πάνω ειϊικό λο
γαριασμό, σε πίστωση τοε λογαριασμού «201-Ε.Δ. Τρεχού
μενος λογαριασμό; χρηματοίότησης προμηθειών καταναλωτι
κών χγχθών» το ισόποσο τοε κατά την 30 Μαρτίου 1984 
χρεωστικού υπολοίπου τοε τελευταίου λογαριασμού.

2. Μετά την τακτοποίηση όλων των ελλειμμάτων ζοε ανα- 
φέρονται στο άρθρο ί, την οποία θα γνωστοποίησε: στην Τρά
ζεζα το Τζοεργείο Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.), κα: όχι αργότερα 
αζό τητ 31 Δεκεμβρίου 1984, τυχόν υπόλοιπο τοε ϊανεισε .τοε 
ίεν θα έχει αναληφθεί, θα μεταφερθεί με εντολή τοε Τζοερ- 
γού Οικονομικών, στον ειϊικό λογαριασμό ζοε χλα ρέβεται σ .η>


