
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ
Έκι τού «σχεδίου v6;jlcu «τερί κυρ ο; σε ω; τ:ύ άτο Π Μαρτίου

1979 ύττογραφέντος, μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής^ τΕΧλη-
νικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Γαλλικής
Δημοκρατίας, Γ' Πρωτοκέλλου Xρηματοδοτήσεως».

77οός τή)' Βουλήν ιών Ελλήνων
Α. Την 1 Την Μαρτίου 1979 ύττεγράφη, εις τήν Αύήνα. το 

Γ' 'Ελλην ογ αλλικον Πρωτόκολλον Χρηματοδοτήσεως. Εις 
τό ττλαίσια τού Π ρωτοκέλλου τούτου ή Γαλλική Κυβέρνησις 
χορηγεί "ρος τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν ττιστώσεις ύψους 
125 έ*/.. γαλλικών φράγκων -'·* χρηματοδόίτησιν:

α) Τής αγοράς κεφαλαιουχικών άγονων καί ααροχής υπη
ρεσιών άτΑτήν Γαλλία μέχρι τον ποσού των 25 έκ. γαλλικών 
φράγκων.

β) Τής αγοράς άγαμων καί παροχής υπηρεσιών απτό τήν 
Γαλλία,, οιά την έκτέλεσιν βιομηχανικών έργοw, μέχρι τού 
•ποσού των 100 έκ,ατ. γαλλικών φράγκων.

Ή χρηματοδότησις της προμήθειας κεφαλαιουχικόν έξο- 
πλιομού καί αγαθών καί υπηρεσιών *5ά τυγχάνη τής έγκρί- 
σεως καί τών δύο μερών καί -S0 άττεντύνεται τόσον εις τον 
Δημόσιον οτον καί τον ’Ιδιωτικόν τομέα.

Β. Α: γαλλικαί πιστωτικαί διευκολύνσεις όό δοθούν υπό 
τήν μορφήν, άφ’ ενός μεν,

α) δανείου τού Γαλλικού Δημοσίου προς το Ελληνικόν 
Δημόσιον, ύψους 25 έκ. γαλλικών φράγκων. Το ποσόν τούτο 
τών 25 έκ. γαλλικών φράγκων -5ά χρησιαοποιήται διά τήν 
καταβολήν προς τους Γάλλους προμη^ευτάς προκαταβολής 
έξ 20% της άςίας έκαστου συμβολαίου, θά έπιβαρύνεται μέ 
έπιτόκιον 3,5% έτησίως καί 6ό είναι έξοφλητεον ε?ς 22 
έτη εις 32 ίσας διαδοχικός ές αμήνιαίας δέσεις μέ περίοδον 
χάριτος 78 μηνών. « *

β) άφ’ ετέρου δε ήγγυημένων από τήν COFACE (CO* 
jMPAGN.IE ERAXgAISE D’ ASSURANCE POUR LE 
COMMERCE ENTER I EUR) ιδιωτικών πιστώσεων ύψους 
100 έκ. γαλλικών φράγκων, αί ότχϊαι όά χορηγούνται Οπό 
τήν μορφήν δανείων από Γαλλικός Τράπεζας προς 'Ελληνας 
εισαγωγείς υπό τήν έγγύησιν τής Τραπέζης της 'Ελλάδος.

Γ. Το έπιτόκιον τών ςίνωτέρω πιστώσεων -S0 καύορισνή εις 
τάς σχετικός εμπορικός συμφωνίας καί Τραπεζικός συμβά
σεις κ,αί -Si είναι το έκάστοτε ίτχύον έν Γαλλία έπίσημον 
έπιτόκιον κατά τη/ ημερομηνίαν υπογραφής τού σχετικού συμ
βολαίου.

Αί ατ/ωτάρω πιστώσεις -Sa χρησιμοποιούνται διό τήν πλη
ρωμήν τοΰ υπολοίπου 80% τής άςίας έκαστου συμβολαίου καί 
-S0 εξοφλούνται εις 20 διαδοχικός ές αμήν ι αίας δόσεις, όσά- 
κις πρόκειται διό τήν αγοράν αγαθών καί υπηρεσιών διά τήν 
έκτέλεσιν βιομηχανικών έργων καί εις 10 διαδοχικός εξαμη
νιαίας δόσεις οσάκις πρόκειται διό τήν αγοράν κεφαλαιουχι
κού εξοπλισμού.

Ή σύναψις τού Γ" Έλληνογαλλικού Χρηματοδοτικού Πρω
τοκόλλου έχει έγκριόεί διό τής api-S. 41/16.3.79 Πράξεως 

-τού -Γπουργικού- Συμβουλίου. ------- ---------------τ -·—
Δ. Έν οψει τών ανωτέρω -Sa έκ2ο5ο·ύν από την Νομισμα

τικήν Επιτροπήν άποφάσεις at οποία*: όό καθορίζουν τούς 
ορούς άναλήψεως, χρησιμοποιήσεως καί έξοφλήσεως τών πι
στώσεων τούτων, υπό τών 'Ελλήνων δανειοληπτών, ήτοι τού 
Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝιΠΙΔ, Επιχειρήσεων· Κοι
νής Ωφέλειας καί ιδιωτών.

Ε. Τδ όφελος τής Εθνικής Οικονομίας από τήν παροχήν 
τών ανωτέρω πιστώσεων είναι προφανές λαμ·βανομένων ύπ’ 
οψιν τών όρων παροχή; τούτων.

Διά τούτο είτηγούξχε-S-a την εγκρισιν τού ύτο*βαλλομενου 
σχεδίου Νόμου. . . >: ^

Έν Άόήναις τη 7 Σετττεμβρίου 1979 
Οί 'Γτχυργοί

Οικονομικών
Αθ. Κ ΑΝ ΕΑΛΟ Π ΟΓΛΟΣ

Συντονισμού
Κ. ΜΙΓΤΣΟΓΑΚΗΣ

ςχελιον νομογ

Περί κυρώσεως τύ ότο 17 Μαρτίου ί979 Γ' Πρωτοκόλλου 
Χρηματοίδοτήσεως μεταξύ της Κυβέρνησε ως τής ΓΕλλη'/ι- 
κής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Γαλλικής Δη
μοκρατίας.

7 Άρ-Spov Πρώτον.
Κυρούται και έχει ίσχύν Νόμου το άτο 17 Μαρτίου 1*979 

ύαογραφεν μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής ^Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Γαλλικής Δημοκρατίας, 
Γ' Π ρώτόκολλον Χρηματοδοτήσεως, μετά τού συνημμέ'^ου εν
δεικτικού αίνακος, τών οτοίων το κείμενον εις τρωτότυτον εις 
τήν Γαλλική; καί εις μετάφρασιν εις τήν Ελληνικήν γλώσ
σα; έχει ώς ακολούθως:


