
ύπί τού σχεδίου Νομού <t~s.pl κυρώσεως τής άπό 9 Νοεμ
βρίου 1976 ύπογραφείσης μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
'Ελληνικής Δημοκρατία; καί της Κυβερνήσεως της 'Ομο
σπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας συμβάσεως 
«περί κεφαλαιουχικής βοήθειας».

Ποός τήν Βονλττ» τών 'Ελλήνων

1. Την 9ην Νοεμβρίου 1976 ύπεγράφη, έν Βόννη, Σύμ- 
χσις μεταξύ τής Ελληνικής καί τής Γερμανικής Κυβερ- 
-σεως προβλέπουσα τήν χορήγησιν δανείου συνολικού 
υους 60 έκ. D.M. Τό ποσόν τούτο άποτελεΐ το τρίτον καί 
ελευταίον τμήμα τής έκ 180 έκ. D.M. κεφαλαιουχικής βοη- 
-ίας τήν όποιαν ή Γερμανική Κυβέρνησις έχορήγησε προς 
ήν Ελλάδα τμηματικώς εις τρεις δόσεις (1974 - 1975 - 
976).
2. Τό πρώτον τμήμα, ύψους 60 έκ. D.M. έχορηγήθη 

υμφώνως προς τήν από 6 Νοεμβρίου 1974 Διακυβερνη-
,ικήν Σύμβασιν διά την εισαγωγήν έκ Γερμανίας άγαθών 
ώς καί τήν πληρωμήν συναφών πρός ταύτην ΰττηρεσιών. 
Η ώς άνω σύμβασις έκυρώθη διά τού ύπ’ άριθ. 798/1974 
ΐ ροεδρικοΰ Διατάγματος.
3. Τό δεύτερον τμήμα ύψους ωσαύτως 60 έκ. D.M. έχο- 

εηγήθη συμφώνως πρός τήν άπό 18 ’Ιουνίου 1975 Σύμβα- 
σιν διά τήν προώθησιν παραγωγικών έπιχειρήσεων έν *Ελ- 
λάδι, κατά προτίμησιν μικρών καί μεσαίων έπιχειρήσεων 
τού γεωργικού καί βιομηχανικού τομέως, μέσω Ελληνικών 
αναπτυξιακών τραπεζών. 'Η σύμβασις αύτη έκυρώθη διά
-οΰ Ν. 268/1.3.76.

Αί άναπτυξιακαί τράπεζαι μέσω τών όποιων Θά διατεθη 
δάνειον είναι ή ΑΤΕ ή όποια Θά λάβη τά 40 έκ. D.M. 

τι ή ΕΤΕΒΑ ήτις Θά λάβη τά 20 έκ. D.M.
Αί ώς άνω τράπεζαι Θά υπογράψουν σχετικάς δανειακάς 

υμβάσεις άπ’ ευθείας μετά τού Γερμανικού Οίκου KRE- 
JITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU καλυφθησο- 
ένας διά τής έγγυήσεως τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 

-ού Ελληνικού Δημοσίου. ·
Σχετικά! αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής (ύπ’ 

.ιθ. 128/3.9.76 καί 142/10.12.76) καθορίζουν τούς δρους 
κρίσεως, χρησιμοποιήσεως καί έξοφλήσεως τών ύπό τής 
:ρμανικής Κυβερνήσεως μέσω τής KREDITANSTALT 
ρηγουμένων δανειακών κεφαλαίων έξ 60 έκ. D.M. διά 
Β' τμήμα τού Γερμανικού Δανείου.

4. 'Η συνομολόγησα; τής Συμβάσεως διά τήν χορήγησιν 
ϋ τρίτου τμήματος τής κεφαλαιουχικής βοήθειας μεταξύ 
ς 'Ελληνικής καί τής Γερμανικής Κυβερνήσεως ένεκρίθη 
χ τής ύπ’ άριθ. 123/15.10.76 Πράξεως τού 'Υπουργικού 
υμβουλίου. .
Τό προϊόν τού τρίτου τούτου τμήματος τών 60 έκ. D.M. 
ρηγεΐται ύπό τούς αύτούς δρους οίτινες Ισχύουν καί διά 
δύο προηγούμενα τμήματα ήτοι :

- Ποσόν δανείου : 60 έκ. D.M.
- Διάρκεια δανείου : 30 έτη, μέ δεκαετή περίοδον

χάριτος.
: 2 % έτησίως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Διά τού ποσού τούτου τού δανείου, συμφώνως πρός τό 
άρθρον 1 τής Συμφωνίας, ή Κυβέρνησις τής 'Ομοσπονδια
κής Δημοκρατίας τής Γερμανίας παρέχει τήν δυνατότητα 
εις τήν Κυβέρνησιν τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας ή εις ετέ
ρους δανειολήπτας έπιλεγησομένους άπό κοινού ύπό τών 
δύο Κυβερνήσεων, όπως λάβουν πα;ά τής KREDITAN
STALT FUR WIEDERAUFBAU, δάνεια συνολικού ύψους
μέχρις 60.000.000 γερμανικών μάρκων, διά τήν προώθησιν 
μεσαίων καί μικρών επιχειρήσεων τού γεωργικού καί βιο
μηχανικού τομέως, μέσω άναπτυξιακών τραπεζών καί διά 
τήν προαγωγήν τού ελληνικού προγράμματος ένεργείας.

5. Οί όροι χρησιμοποιήσεως τού δανείου ώς καί τά τής 
παροχής έγγυήσεως αύτού θέλουν καθορισθή δι’ άποφά- 
σεως τής Νομισματικής ’Επιτροπής καί έν συνεχεία θά 
ύπογραοούν αί σχετικαί συμβάσεις μεταξύ τών δανειο
δοτημένων καί τής KREDITANSTALT FUR WIE
DERAUFBAU ύπό τήν έγγύησιν τού Ελληνικού Δημο
σίου καί τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

6. Λαμβανομένου ύπ’ 6ψιν τών δρων παροχής τού γερ
μανικού δανείου, τό δφελος τό όποιον θά προκύψη διά τήν 
’Εθνικήν Οικονομίαν έκ τής χρησιμοποιήσεως τούτου είναι 
προφανές.

7. Θέτοντες ταύτα ύπ’ δψιν 'Υμών είσηγούμεθα τήν 
έγκρισιν τού ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου.

Έν Άλήναις τή 13 ’Ιανουάριου 1978

Οί Υπουργοί 1
ι ·

Συντονισμού Οικονομικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ I. ΜΠΟΥΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής άπό 9 Νοεμβρίου 1976 ύπογραφείσης 
μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής Κυβερνήσεως τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας συμβάσεως «περί κεφαλαιουχικής βοη-: 
θείας».

“Αρθρον Πρώτον.

Κυρούται καί έχει ίσχύν Νόμου, ή ύπογραφεΐσα, τήν 
9ην Νοεμβρίου 1976, μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 'Ελλη
νικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής 'Ομοσπον
διακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, σύμβασις περί κεφα
λαιουχικής βοήθειας, ής τό κείμενον είς τήν 'Ελληνικήν 
καί τήν Γερμανικήν γλώσσαν έχει ώς ακολούθους :- Έπιτόκιον


