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’Err. τοΰ σχεδίου Νόαου «περί κυρωσεως τοΰ χρηματοδο- 
<οϋ πρωτοκόλλου μεταξύ τής Ιευρωπαϊκής Οικονομικής 
,ινότητος καί τής Ελλάδος».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Λια τοΰ —ρώτου άρθρου τοΰ παρόντος σχεδίου ίνόμου ύπο- 
.λεται πρός κύρωσιν τό ύπογραφέν τήν 28.2.77 δεύτερον 
ηματοδοτικόν πρωτόκολλον μεταξύ τής ‘Ελλάδος καί τής 
υρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος μετά των αύτώ 
οσηρτημένων δηλώσεως καί επιστολής.
Τό πρώτον χρηματοδοτικόν πρωτόκολλον είναι ένσωμα- 
αένον εις τήν Συμφωνίαν Συνδέσεως (ΰπ’ άριθ. 19) καί 
τγράφη ταυτοχρόνως μέ τήν Συμφωνίαν Συνδέσεως. Τοΰτο 
ο διάρκειας 5 ετών καί διά ποσόν 125 έκ. δολλ. Η ΠΑ. 
θύς ώς έπεβλήθη δικτατορία εις τήν 'Ελλάδα, διεκόπη 
σα χρηματοδοτική ένίσχυσις έκ μέρους τής Κοινότητος, 
: νά έπαναρχίση άπό τής πτώσεως τής δικτατορίας ώς προς 
υπόλοιπον τοΰ πρώτου χρηματοδοτικοΰ πρωτοκόλλου, 

χραλλήλως ήρχισαν διαπραγματεύσεις διά τό παρόν πρωτό- 
λλον.
Ή σύναψις πρωτοκόλλων διά τήν παροχήν χρηματοδοτι- 
ς ένισχύσεως προβλέπεται άπό τό άρθρον 2 παρ. 2γ τής 

-νμφωνίας τών ’Αθηνών. Είναι ένα άπό τά μέσα τά όποια 
εησιμοποιοϋνται ώστε νά έπιτευχθοΰν οί αντικειμενικοί 
.οποί τής Συμφωνίας. >
Τό παρόν, χρηματοδοτικόν πρωτόκολλ.ον ύπεγράφη διά τό 

οονικόν διάστημα έως τήν 31.10.81, με σκοπόν νά συμβάλλη 
Κοινότης εις τήν προσπάθειαν τής 'Ελλάδος διά τήν έπιτά- 
νσιν άναπτύξεως τής οικονομίας της καί ιδιαιτέρως τής 
υργίας της, ώστε νά διευκολυνθή ή ένταξίς της εις τήν 
νότητα,
Γό πρωτόκολλο περλαμβάνει 14 άρθρα εις τά όποια άφοϋ 
,ορισθή ή συνολική οικονομική βοήθεια, έξειδικεύονται 
τρός ένίσχυσιν τομείς καί ρυθμίζονται λεπτομερώς θέματα 
δικαστικά καί εφαρμογής τοΰ πρωτοκόλλου, 

δικώτερον :
Τό "Αρθρον 1 έχει γενικόν χαρακτήρα. Ή υπογραφή τοΰ 
οτοκόλλου αποτελεί έκφρασιν τής βουλήσεως τής Κοινό- 
ος όπως συμβάλλη εις τήν προσπάθειαν τής 'Ελλάδος διά 
ταχυτέραν άνάπτυξιν τής οικονομίας καί τής γεωργίας.
6 Άρθρον 2. Εις τήν πρώτην' παράγραφον όρίζεται ή 
νική διάρκεια τοΰ πρωτοκόλλου δηλ. Οτι λήγει τήν 31. 
31. 'Ορίζεται επίσης ότι τό συνολ.ικόν ποσόν τής χρημα- 
οτικής ένισχύσεως άνέρχεrat εις 280 έκατ. ευρωπαϊκών 
.στικών μονάδων (ΕΑΜ), τό όποιον κατανέμεται ώς 
λούθως :
Γπό στοιχεΐον (α) όρίζεται ή πρώτη κατηγορία έκ 225 
τ. ΕΑΜ χορηγουμένων υπό τής Ευρωπαϊκής Τραπέζης 
ενδύσεων (ΕΤΕ) άπό τούς ίδικούς της πόρους καί συμ- 
ως προς τούς όρους τοΰ Καταστατικού τής Τραπέζης (βλ. 
τικόν πρωτόκολλον τής Συνθήκης τής Ρώμης). Έκ τοΰ 
Αου τών 225 έκατ. ΕΑΜ, δάνεια κατ’ άνώτατον όριον 
έκατ. ΕΑΜ τυγχάνουν έπιδοτήσεως έπιτοκίου έκ 3 % 

τίως, τό ποσόν τής όποιας όμως δεν δύναται νά ύπερβή τά 
έκατ. ΕΑΜ. Τά δάνεια αύτά προορίζονται διά έργα 
δομής ιδιαιτέρως τοΰ γεωργικού τομέως καί διά τάς μι- 
ιεσαίας επιχειρήσεις. Τά υπόλοιπα 75 έκατ. ΕΑΜ χορη- 
ται βάσει τών συνήθων όρων τής Τραπέζης.

Γπό στοιχεΐον (β) ορίζεται ή δεύτερα κατηγορία έκ 45 
τ. ΕΑΜ, ώς βοήθεια μή έπιστρεπτέα. Έζ αύτών 30 έκατ. 
•I προορίζονται διά τήν έπιδότησιν έπιτοκίου ώς άνωτέ- 
καί 15 έκατ. ΕΛΜ διά έργασίας τεχνικής συνεργασίας 
πρός εκσυγχρονισμόν τής γεωργίας.
πό στοιχεΐον (γ) όρίζεται ότι 10 έκατ. ΕΑΜ θά χορη- 

-ΰν ύπό μορφήν δανείων μέ έξαιρετικά εύνοϊκούς όρους, 
τής Τραπέζης μέν άλλ,ά κατόπιν έντολ.ής τής Κοινότητος, 
χρηματοδότησιν επενδύσεων πρός έκσυγχρονισμόν τής 
εγίας.

Το Ά-.-υρον 3 ορίζει ότι κατα την διάρκειαν εφαρμογής τοΰ 
πρωτοκόλλου τά δεσμευόμενα ποσά θά κατανεμονται ίσομε- 
ρώς κατ’ έτος μέ εξαίρεση κατά τήν πρώτην περίοδον εφαρ
μογής τοΰ πρωτοκόλλου οπότε είναι δυνατή ή δέσμευσις 
μεγαλύτερων ποσών έντος λογικών ορίων. Έαν κατά τήν 
λήξιν τού πρωτοκόλλου ή Ελλάς δεν έχει έξαντλήσει τά ποσά 
τών δανείων, ταϋτα δυνανται νά άπορροφηθοΰν μέχρις έξαν- 
λήσεως ύπό τούς ίδιους όρους.

Τό άρθρον 4 ορίζει ότι έφ’ όσον ή Ελλάς συμφωνεί ή 
συνεισφορά της Τραπέζης δυναται νά λάβη τήν μορφήν άπό 
κοινοΰ χρηματοδοτησεως.

Τό ip'Jpov 5 ορίζει τά της ευθύνης τών δανειοληπτών ώς 
πρός τήν έκτέλεσιν, διαχείρισιν καί συντήρησιν τών χρη
ματοδοτούμενων έργων ώς καί τό δικαίωμα ελέγχου έκ μέ
ρους της Κοινότητος.

Τό Άρθρον 6 ορίζει τά σχετικά μέ τάς προμήθειας καί τάς 
συμβάσεις διά τήν έκτέλεσιν τών χρηματοδοτούμενων έργων, 
τά τοΰ δασμολογικοΰ καί φορολογικού καθεστώτος τών εργα
σιών καθώς καί τά τής συμμετοχής εις τάς δημοπρασίας 
καί τούς διαγωνισμούς προμηθειών.

Τό άρθρον 7 ορίζει ότι τα δάνεια δύνανται νά χρησιμοποιη
θούν πρός κάλυψιν δαπανών τόσον εις τό εσωτερικόν όσον 
καί εις τό έξωτερικόν.

Τό Άρθρον 8 αναγνωρίζει εις την Τράπεζα την δυνατό
τητα νά έξαρτήση τήν χορήγησιν ή μή τοΰ δανείου έκ τής 
έγγυήσεως τοΰ 'Ελληνικού Κράτους.

Τό Άρθρον 9 άφορα εις τήν ύποχρέωσιν τοΰ Ελληνικού 
Κράτους όπως χορηγή εις τούς δανειολήπτας τό άπαιτού- 
μενον συνάλλαγμα διά την έξυπηρέτησιν τοΰ δανείου μετά 
τών τόκων, προμηθειών κ.λ.π. επιβαρύνσεων.

Τό Άρθρον 10 ορίζει ότι τά αποτελέσματα τής χρηματο
δοτικής ένισχύσεως αποτελούν άντικείμενον έξετάσεως ύπό 
τοΰ Συμβουλίου Συνδέσεως.

Τό Άρθρον 11 άναφέρεται εις τήν δήλωσιν καί τήν ανταλ
λαγήν επιστολών, δΓ ειδικά θέματα τοΰ πρωτοκόλλου.

Τό Άρθρον 12 ορίζει ότι τό παρόν πρωτόκολλον προσαρ- 
τάται είς τήν Συμφωνίαν τών ’Αθηνών.
■ Τό άρθρον 13 όρίζει τά τής έπικυρώσεως καί θέσεως έγ 
ίσχύι τοΰ πρωτοκόλλου. '

Τό Άρθρον 14 διευκρινίζει ότι τό πρωτόκολλον συνετάγη 
είς όλος τάς γλώσσας τής Κοινότητος καί έκαστον τών κει
μένων έχει τήν [δίαν ίσχύν.

Είς τό πρωτόκολλον προσαρτάται τό παράρτημα τό όποιον 
άποτελείται άπό μία δήλωσιν τής Εύρωπαϊκής Κοινότητος 
καί άπό μίαν έπιστολ.ήν τοΰ Προέδρου τής ’Αντ/πείας τής 
ΕΟΚ πρός τον Πρόεδρον τής Ελληνικής ’Αντιπροσωπείας 
καθώς καί τήν άπάντησιν - άποδοχήν αύτοΰ.

Ή δήλωσις τής ΕΟΚ αποτελεί έπεξήγησιν τοΰ τρόπου 
ύπολογισμοΰ τής Εύρωπ. λογιστικής μονάδος. 'Οπως είναι 
γνωστόν αί ίσοτιμίαι τής ΕΑΜ μέ τά νομίσματα τών μελιών - 
χωρών δημοσιεύονται είς τήν έπίσημον έφημερίδα τών Κοι
νοτήτων.

Ή έπιστολή άφορά είς τάς ρυθμίσεις είς περίπτωσιν κατά 
τήν οποίαν ή Συνθήκη Έντάξεως υπογράφει ένωρίτερον τής 
λήξεως τοΰ πρωτοκόλλου δηλ. τής 31.10.81. Είναι προφανές 
ότι διά τής έντάξεως ή 'Ελλάς ύπό τήν ιδιότητα τοΰ κράτους - 
μέλους άπολαμβάνει τής κατ’ εύθείαν προσφυγής είς τούς 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς καί τά Ταμεία τής Κοινότητος. 
‘Επομένως είς τό πλαίσιον τών διαπραγματεύσεων έντάξεως 
θά πρέπει νά έξευρεθοΰν οί λύσεις διά τήν όμαλήν μετάβασιν 
άπό τό ένα καθεστώς είς τό άλλον.
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