
ειςηγητικηΓ εκθεςις

‘Επί τοϋ σχεδίου Νόμου" _ΰτοερV κυρώσεως τής άπό 22 Σε
πτεμβρίου 1976 συμβάσεως δανείου δολλαρίων 65.000.000 
μεταξύ τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής καί τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί «κερί παροχής στοιχείων i-> 
τών έν γένει δανεισμών τού δημοσίου τομέως ττρος τό Γενικόν 
Λογιστήριο·/ τού Κράτους».

Προ; την Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Την 22αν Σεπτεμβρίου 1976 ύπεγράφη έν Ά-$ήνα:ς. με
ταξύ τών Κυβερνήσεων τών Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμε
ρικής καί τής Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμβασις δάνειου 
δολλαρίων ΰςήν.οντα πί· τε εκατομμυρίων ιδολλ. 65.C0O.C30'.

Εις την κύρωσιν τής συμβάσεως ταΰτης σκοπούν αί δια
τάξεις τοϋ άρ·5ρου 1 τού ύπό ψήφισιν σχεδίου νόμου.

Διά τών διατάξεων τής Οκό κΰρωσιν συμβάσεως παρέχεται 
εις τό Ελληνικόν Δημόσιον ή δυνατότης δανεισμού έξήκΟντα 
πέντε εκατομμυρίων δολλαρίων ιταρά τών Ηνωμένων Πολι
τειών τής ’Αμερικής, μέσω τού ’Οργανισμού Διεθνούς Άνα- 
πτΰξεως (AGENGT FOR INTERNATIONAL DE- 
\ ELPMENT—AID) ύπό ευνοϊκούς όρους, ήτοι:

Επιτόκιο·/ 5% έτησίως.

’Εξόφλησες- έντος-είκοσι πέντε (25) ετών άπό τής χρονο
λογίας τής πρώτης τμηματικής καταβολής τού δανείου διά 
τεσσαράκοντα μιας (41) ίσων ττερίττου τοκοχρεωλυτικών δό
σεων.

Χρησιμοττοίησις τού δανείου τμηματικώς μέχρι 31 Δεκεμ
βρίου 1978 ή καί αέραν τής χρονολογίας ταΰτης έ<ρ’ όσον ό 
’Οργανισμός Διεθνούς Άναπτΰξεως (AID) συμφωνήση προς 
τούτο.

Ώς σκοπός τού δανείου άναφέ,ρεται ή χρηματοδότησες 
παρά τοϋ AID τής εις ξένον συνάλλαγμα δαπάνης διά την 
εισαγωγήν εις 'Ελλάδα άγα-3ών καί υπηρεσιών άπαιτουμένων 
διά την άνάπτυξιν τής βιομηχανικής και άγροτικής παραγω- 
γής της. " ·■■ '· 1 · · ■
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Αί λοιπαί διατάξεις τής συμβάσεως άναφερονται τό κλει

στόν εις την πρακτικήν πραγματοττοιήσεως τοϋ δάνειου τυγ- 
χάνουσαι άφ’ εαυτών σαφείς.

2. Ή άνάληψις υποχρεώσεων τών διαφόρων φορέων τού δη
μοσίου τομέως έκ συνομαλογουμένων δανείων, πιστωτικών δι
ευκολύνσεων ή προ-ϋεσμιοκών'διακανονισμών τής άξίας άγορα- 
ζομένων ειδών ή υπηρεσιών καί ή άνάγκη τής συγκεντρωσεως 
καί έπεξεργασίας τών σχετικών ιτρός τάς υποχρεώσεις παύ- 
τας στοιχείων παρ’ έξειδικευμένου φορέως τής Δημοσίας 
Διοικήσεως, ώδήγησαν εις την διατύττωσιν τών προτεινομένων 
διατάξεων τού άρ-ϋρου 2.

Τοιουτοτρόπως -5ά παρέχεται ή δυνατότης άμέσου ύποβοη- 
•δήσεως εις τό έργον άσκήσεως τής δημοσιονομικής πολιτι
κής τής Χώρας.

Εν Α-ϋήναις τή 30 Νοεμβρίου 1976

Π.

Οί Υπουργοί
Συντονισμού 

Π Α Π ΑΛΗΓΟΤΡ ΑΣ
Οίκον οαικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί κυρώσεως τής, άπό 22 Σεπτεμβρίου 1976, συμβάσεως 

δανείου δολλαρίων 65.000.030 μεταξό_τών_ Κυβερνήσεων: 
τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής καί τής Ελ

ληνικής Δημοκρατίας καί περί παροχής στοιχείων ίπΐ τών 
έν γένει δανεισμών τού Δημοσίου τομέως πρός τό Γενικόν 

Λογιστήριον τού Κράτους.

Άρ-Spov 1.
Κυρουται καί έχει ΐσχύν- Νόμου ή έν Ά-ϋήναις, την 22αν 

Σε πτεμβρίου 1976, ύπογραφεϊσα μεταξύ τών Κυβερνήσεων τών 
^'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής καί τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας σύμίασις δανείου δολλαρίων έξήκοντα πέντε έκα- 
τομμυρίων (δολλ. 65.000.000), τής όποιας τό κείμενον έν 
πρωτοτΰπφ εις την ’Αγγλικήν καί έν μεταφράσει εις την 
'Ελληνικήν γλώσσα·/ έχει ώς έπεται:


