
£πί του σχεδίου Νόμου «Περί κυρώσεω; τοϋ άπό 20 ’Ο
κτωβρίου 1977 ύπογραφέντος. μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεω: τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας, Β' Πρωτοκόλλου Χρη.'ΐατοδο- 
τησεως».

Ποός τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων
Λ'. Είς τάς 20 ’Οκτωβρίου 1977 ύπεγράφη, εις τό Παρίσι, 

ό Β' Έλληνογαλλικόν Πρωτόκολλον Χρηματοδοτήσεως. 
ύίς τα πλαίσια τοϋ Πρωτοκόλλου τούτου ή Γαλλική Κυ- 
έρνησις χορηγεί πρός τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν πιστώ- 
εις ύψους 125 έκ. γαλλικών φράγκων διά τήν χρηματοδό- 
ησιν :

λ) της άγορϊς κεφαλαιουχικών αγαθών καί παροχής ύπη- 
,εσιών άπό τήν Γαλλία μέχρι τοϋ ποσού τών 30 έκ. γαλλι- 
■:ών φράγκων,

β) της άγορας αγαθών καί παροχής υπηρεσιών άπό τήν 
Γαλλίαν, διά τήν έκτέλεσιν βιομηχανικών έργων, μέχρι τού 
ποσοϋ τών'95 έκ. γαλλικών φράγκων.

Ή χρηματοδότησις τής προμήθειας κεφαλαιουχικού έξο- 
πλισμοϋ καί αγαθών καί υπηρεσιών θά τυγχάνη τής έγκρί- 
σεως καί τών δύο μερών καί θά άπευθύνεται τοσον είς τό 
Δημόσιον όσον καί τόν ’Ιδιωτικόν τομέα.

Β. Α1 γαλλικαί πιστώσεις θά δοθούν ύπό τήν μορφήν ! άφ1
ίνός μέν,

α) δανείου τού Γαλλικού Δημοσίου πρός τό ‘Ελληνικόν 
ιημόσιον, ύψους 2ό έκ. γαλλικών φράγκων, Τό ποσόν τούτο 
ών 25 έκ. γαλλικών φράγκων θά χρησιμοποιήται διά τήν 
αταβολήν πρός τούς Γάλλους προμηθευτάς προκαταβολής 
ς 20 % τής άζίας έκαστου συμβολαίου. Θά επιβαρύνεται 
ιέ έπιτόκιον 3,5 % καί θά είναι έξοφλητέον εις 15 έτη είς 
15 ίσας διαδοχικός εξαμηνιαίας δόσεις.

β) άφ’ έτέρου δέ, ήγγυημένων άπό τήν COFACE (Com- 
agnia Fran^aise d’Assurance pour le Commerce E- 
terieur) ιδιωτικών πιστώσεων ύψους 100 έκ. Γαλλικών 
οάγκων, αί όποΐαι θά χορηγούνται υπό τήν μορφήν δανείων 
πό Γαλλικός Τράπεζας προς "Ελληνας εισαγωγείς ύπό τήν 
γύησιν τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Αί άνωτέρω πιστώσεις θα χρησιμοποιούνται δια την πλή
ρωσήν τοϋ ύπολοίπου 80 % τής άξιας έκαστου συμβολαίου. 
Θα επιβαρύνωνται μέ τό ίσχϋον εις τήν Γαλλίαν επίσημον 
έπιτόκιον κατά τήν ημερομηνίαν υπογραφής έκαστου συμ
βολαίου καί θά εξοφλούνται είς 10 διαδοχικά; εξαμηνιαίας 
δόσεις, οσάκις πρόκειται διά τήν αγοράν κεφαλαιουχικού 
εφοπλισμού καί εις 20 διαδοχικά; εξαμηνιαίας δόσεις, οσά
κις πρόκειται διά τήν αγοράν αγαθών καί υπηρεσιών διά την 
έκτέλεσιν βιομηχανικών έργων.

Γ. Ή σύναψις τού Β' Έλληνογαλλικοΰ Χρηματοδοτικού 
Πρωτοκόλλου έχει ένκριθή διά τής Π.Τ.Σ. ύπ’ άριθ. 12Λ/ 
22.9.77.

Δ. Έν όψει τών άνωτέρω θά έκδοθοΰν άπό τήν Νομισμα
τικήν ’Επιτροπήν ’Αποφάσεις αί όποΐαι θά καθορίζουν τούς 
όρους χρησιμοποιήσεως καί έξοφλήσεως τών πιστώσεων τού
των.

Ε. Τό όφελος τής εθνικής οικονομίας άπό τήν παροχήν τών 
άνωτέρω πιστώσεων είναι προφανές λαμβανομένων ΰπ’ όψιν 
τών όρων παροχής τούτων.

Διά τούτο είσηγούμεθα τήν έγκρισή τοϋ ΰποβαλλομένο 
σχεδίου Νόμου.

’Εν Άθήναις τή 8 Φεβρουάριου 1978 
ΟΙ Υπουργοί

Συντονισμού Οικονομικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ I. Μ Π ΟΠΌΣ

ΣΧΕΔΙΟ Ν' ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσίωξ τοϋ άπό 20 ’Οκτωβρίου 19/7 Β; Ιίρω* 

τοκόλλου Χρηματοδοτήσεως μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
‘Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Γαλ
λικής Δημοκρατίας.

‘‘Αρθρον Πρώτον
Κυρούται καί έχει ίσχύν Νόμου τό ύπογραφέν εις Παρισίους 

την 20 ’Οκτωβρίου 1977. μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Κυβερνήσεως τής Γαλλι
κής Δημοκρατίας Β' Πρωτόκολλον Χρηματοδοτήσεως, τοϋ ο
ποίου τό κείμενον έν πρωτοτύπω είς τήν Γαλλικήν καί έν 
μεταφράσει είς τήν ’Ελληνικήν γλώσσαν έχει ώς επεται ;


