
’Erl σχεδίου Νόμου «περί“κυρώσεως τής άπό 25 Νοεμβρίου
1976 συμβάσεως μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου καί τής
Τραπέζης τής Ελλάδος».

Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Ό παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος τηρούμενος λογ/- 
σμος τοΰ Δημοσίου ύπό τόν τίτλον «Ελληνικόν Δημόσιον» 
Τρεχούμενος Λογ/σμός Χρηματοδοτήσεως Προμηθειών Κα
ταναλωτικών ’Αγαθών», όστις χρηματοδοτείται ώς εμπο
ρικός λογ/σμός ύπό τής άνωτέρω Τραπέζης προς κάλυψιν 
τών έκάστοτε χρεωστικών άνοιγμάτων του, ήτο άπό τής 
δημιουργίας του (1946) μέχρι τέλους τοΰ έτους 1955 άτο
κος.

2. Δυνάμει τοΰ άρθρου 2 τής άπό 30.11.1955 συμβάσεως 
μεταξύ τοΰ Ελληνικού Δημοσίου καί τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, κυρωθείσης διά τοΰ Ν.Δ. 3610/56, ό ώς άνω 
λογαριασμός κατέστη έντοκος προς έπιτόκιον 1 % έτησίως, 
πρός κάλυψιν μέρους τών γενικών έξόδων τής Τραττέζης 
έκ τής χρηματοδοτήσεως καί τής έν γένει κινήσεως τοΰ 
λογαριασμού τούτου.

3. Διά τής άπό 18.2.1963 συμβάσεως μεταξύ τοΰ Δη
μοσίου καί τής Τραπέζης τής Ελλάδος, κυρωθείσης~διά τοΰ 
Ν.Δ. 776/1970, έγένετο τροποποίησις τοΰ άρθρ. 2 τής άπό 
30.12.55 όμοίας, μειωθέντος τοΰ λογιζομένου έπιτοκίου, 
επί τοΰ χρεωστικού υπολοίπου τοΰ λογ/σμοϋ «Καταναλω
τικών ’Αγαθών», διά τής κλιμακώσεως τούτου κατά τμή
ματα τών άνοιγμάτων τοΰ λογ/σμοϋ (άπό 1 μέχρι 5 δισε
κατομμύρια 0,50 % καί άπό 5 δισεκατομμύρια καί άνω
λ ο/ \
1 /ο)·

4. "Ηδη διά τής ύπογραφείσης την 25.11.1976 συμβά
σεως μεταξύ Δημοσίου καί Τραπέζης τής 'Ελλάδος, έτρο- 
ποποιήθη ή προμνησθεΐσα άπό 18.2.1963 όμοία, καθορι- 
σθέντος νέου εύνοϊκωτέρου διά τό Δημόσιον έπιτοκίου τοΰ 
προΐσχύσαντος (άπό 5 μέχρι 10 δίς 0,50 % άπό 10 καί άνω 
1 %), καθ’ όσον ή έκ τόκων έπιβάρυνσις τοΰ Δημοσίου είχε 
καταστή λίαν έπαχθής (διά τό έτος 1975 άνήλθεν εις δρχ. 
2221577.988 έναντι 17.298.275 τοΰ 1963 καί κατά τό α' 
έξάμ. 1976 εις δρχ. 150,5 έκατ.) συνεπεία τής άλματώδους 
αύξήσεως τοΰ χρεωστικοΰ άνοίγματος τοΰ λογαριασμοΰ 
(άπό 9,4 δίς την 31.12.1974 άνήλθεν εις δρχ. 17 δίς την 
30.6.1976), όφειλομένης κυρίως εις την σημαντικήν άνο
δον τοΰ κόστους καί τοΰ όγκου τών μέσω τοΰ Λογ/σμοϋ 
τούτου πραγματοποιουμένων προμηθειών τοΰ Δημοσίου.

5. Διά τής ύποβαλλομένης πρός νομοθετικήν κύρωσιν ώς 
άνω συμβάσεως θά προκύψη ωφέλεια διά τό Δημόσιον της 
τάξεως τών 45 έκ. έτησίως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Περί τρ οποπυιήσεως τής άττό 18.2.1963 συμβάσεως μεταξύ 

τοΰ Ελληνικού Δημόσιοί; καί τής Τραπέζης τής Ελλάδες, 
αρορωτης τό έπιτόκιον. .τοΰ καταβαλλόμενου τόκου ύπό τοΰ 
Δημοσίου πρός τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος επί τοΰ χρεωττι- 
κοΰ υπολοίπου τοΰ λογαριασμού «Ελληνικόν Δημόσιόν — 
Τρεχούμενος λογαριασμός Χρηματοδοτήσεως Προμηθειών 
Καταναλωτικών Αγαύών».

Εν Αύήναις σήμερον τήν 25ην Νοεμβρίου 1976 μεταξύ 
τοΰ Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου ύπό τοΰ Γπουργοΰ 
τών Οικονομικών κ. Ευαγγέλου Α. Δεβλ.έτογλου ά<ρ' ενός καί 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος, έκπρ οσωπουμένης ύπό τοΰ Διοι- 
κητοΰ αυτής κ. Ξενοφώντος Εΰ-3. Ζολώτα άφ ετέρου, συμφω- 
νοΰνται τά επόμενα: ( , ,·

Ή τρίτη παράγραφος τής άπό 18.2.1963 συμβάσεως μετα
ξύ τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου καί τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 
τροποποιείται ώς κατωτέρω:

Διά τό μέχρι δραχμών πέντε (5) δισεκατομμυρίων τμήμα 
τοΰ έκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου τού λογαριασμού «Ελληνι
κόν Δημόσιον— Τρεχούμενος Λογαριασμός Χρηματοδοτήσεως 
Ιΐρομηνειών Καταναλωτικών Άγα*3ών» δεν ·3ά λογίζεται 
τόκος, διά τό πέραν τών πέντε (5). δισεκατομμυρίων .καί μέ-~ 
χρι δέκα (10) δισεκατομμυρίων τμήμα αύτοΰ ·3ά λογίζεται 
έπιτόκιον 1/2% (ήμισυ τοϊς έκατόν) έτησίως, διά δέ τό άνω 
τών δέκα (10) δισεκατομμυρίων χρεωστικόν υπόλοιπον Άά λο
γίζεται έπιτόκιον πρός 1% (εν έπΐ τοίς έκατόν) έτησίως.

Ή -- οΰσα σύμβασις, ής ή ισχύς άρχεται άπό 1ης ’Ιουλίου 
1976 συ· ετάγη εις διπλοΰν, :·3έλει δε κυρω-3ή διά ΝόμΛ> καί 
ύποβληύή εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων πρός εγ- 
κρισιν, * f..

Διά τό 'Ελληνικόν Δημόσιον '
Ό 'Τπουργός τών Οικονομικών 
ΕΓΑΓΓ. Λ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ
Διά τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος .

Ό Διοικητής
ΞΕΝΟΦΩΝ Ε. ΖΟΛΩΤΑΣ

"Ap-Spov 2.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου, άρχεται άπο τής δημοσιεύ- 

σεώς του διά τής Έρημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άύήναις τή 9 Ιουνίου 1977

' ^ .· Ό Υπουργός
ΕΓΑΓΓ. Α. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ• ι

ΣΤΜΒΑΣΙΣ

Έν Άθηναις τη 9 ’Ιουνίου 1977 

Ό 'Γπουργός

. ΕΓΑΓΓ. Λ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ 

ΣΝεδϊοΝ ΝΌύίΟΓ

ίίερι κυρώσεως τής άπό 25 Νοεμβρίου 1976 συμβάσεως μετα
ξύ τού Ελληνικού Δημοσίου καί τής Τραπέζης τής 'Ελλά
δος, άρορώσης τό έπιτόκιον τοΰ λογιζομένου τόκου έπί τού 
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «'Ελληνικόν Δημό- 

r άιον — Τρεχούμενος Λογαριασμός Χρηματοδοτήσεως Π ρο- 
.μηύειών Καταναλωτικών Αγαθών».

Άρέλρον 1.
Κυροϋται, καί έχει ίσχύν νόμου, άρ' ής ίσχυσεν ή μεταξύ -ίοϋ 

’Ελληνικού Δημοσίου καί τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος ύπογρα- 
£*είσ>* την 25 Νοεμβρίου 1976 σύμβασις, εχουσα οΰτω:

·: ■ . , Άριθ. 57/12/1977
• ■ · ΕΚΘΕΣΙΣ ·

Τοΰ Γενικοΰ Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρον 75β- πα- 
ράγρ. 1 τοΰ Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου Νόμου^τοΰ 
'Γπουργείου Οικονομικών «στερί κυρώσεως τής άπό 25 
Νοεμβρίου 1976 συμβάσεως μεταξύ τοΰ Ελληνικού 

^ Δημοσίου καί τής Τραπέζης τής Ελλάδος, άφορώσης τό 
έπιτόκιον τοΰ λογιζομένου τόκου έπί τοΰ χρεωστικού- 
ύπολοίπου τοΰ λογαριασμού «Ελληνικόν Δημόσιον - Τρε
χούμενος Λογαριασμός Χρηματοδοτήσεως Προμηθειών 
Καταναλωτικών ’Αγαθών». . ^ η

fe Διά τών διατάξεων τοΰ ώς άνω σχεδίου Νόμου κυρουταί 
και κταται ίσχύν νόμου ή άπό 25 Νοεμβρίου 1976 ύπο·* 
γραφεΐσα, μεταξύ τοϋ^Έλληνικοΰ^Δημοσίου καί τής Τρα* 
πέζης τής Ελλάδος, σύμβασις περί καθορισμού "Τοΰ έπι
τοκίου τοΰ καταβαλλόμενου τόκου ύπέι toO Δημοσίου πρός 
τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος έπί τοΰ χρεωστικού υπολοίπου


