
Έπί Σχεδίου Νόμου «περί παροχής εγγυήσεων υπό τοϋ
Ελληνικού Δημοσίου έπί δανειοδοτήσεων υπό Διεθνών
Χρηαατοδοτικών Όογανισιιών καί καταργήσεως τοϋ
Ν.Δ. 1033/1971».

Πρός ιήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Προκειμένου άνεγνωρισμέναι Έλληνικαί Τράπεζαι νά 

δανειοδοτηθούν ΰπό Διεθνών Τραπεζικών ’Οργανισμών, 
άπαιτούντων την παροχήν εγγυήσεων ΰπό τοϋ Ελληνικού 
Δηαοσίου διά δανειοδότησιν τούτων, έξεδόθη κατά την διάρ
κειαν της δικτατορικής περιόδου, τό Ν.Δ. 1038/1971, 
δι* οΰ έρρυθμίζετο ή ώς εΐρηται εγγυοδοσία.

"Ηδη έν οψει της, κατόπιν της άποκαταστάσεως τοϋ Δημο
κρατικού Πολιτεύματος εις την χώραν, δημιουργίας δυνα
τοτήτων δανειοδοτήσεως Ελληνικών Τραπεζών παρά της 
Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, δέον όπως ή εγγυοδο
σία αΰτη έπεκταθή καί προς αυτήν.

Έξ άλλου, καταργηθείσης τής Επιτροπής Οικονομικών 
Υποθέσεων, ή ΰπό τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 2 τοϋ καταργου- 
μένου νόμου προβλεπομένη άπόφασις άύτής, άντικαθί- 
σταται διά πράςεως τοϋ έπί τών Οικονομικών 'Τπουργοϋ, 
κατόπιν συμφώνου γνώμης τής Νομισματικής ’Επιτροπής.

"Οθεν, προς ρύθμισιν τών θεμάτων τούτων, καί έν τώ 
πλαισίω της ΰπό τής Καταστατικής Συντακτικής Πράξεως 
προβλεπομένης σταδιακής καταργήσεως καί άναμορφώσεως 
τής δικτατορικής νομοθεσίας ΰποβάλλεται τό παρόν σχέδιον 
Νόμου διά τοϋ οποίου άντί τροποποιήσεως τοϋ Ν.Δ. 1058/ 
1971, καταργεϊται τοϋτο καί αί ώς άνω τροποποιήσεις του 
ένσωματοϋνται εις τό κείμενον τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου 
Νόμου.

Διά τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου λαμβάνεται πρό
νοια, διά τοϋ άρθρου 5 αύτοϋ, όπως δικαιώματα ή ύποχρεώ- 
σεις καί, έν γένει, καταστάσεις δημιουργηθεΐσαι κατά τον 
χρόνον ισχύος τοϋ καταργουμενου Ν.Δ. έκ τής εφαρμογής 
αύτοϋ μή θιγώσι, διεπόμεναι εφεξής ύπό τών διατάξεων 
τοϋ ύποβαλλομένου πρός ψήφισιν Νόμου.

Έν Άθήναις τη 6 ’Ιουνίου 1975 
Οί 'Υπουργοί

Συν/σμοϋκαί Πρ/συοϋ Οίκον/κών
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί παροχής εγγυήσεων ύπό τοΰ Ελληνικού Δημοσίου έπί 

δανειοδοτήσεων ύπό Διεθνών Χρηματοδοτικών ’Οργανισμών 
καί καταργήσεως τοΰ Ν.Δ. 1058/1971 «περί είϊικών δια
τάξεων έπί Τραπεζών».

Άρθρον 1.

1. Ο Υπουργός τών Οικονομικών ϊύναΐαι νά παρέχη προς 
την Τράπεζαν τής Έλλάϊος την εντελή-/, όπως αΰτη άνα- 
λαμβά/η έναντι άνεγ/ωρ ισμένων Έλληνκών Τραπεζών τήν 
ύποχρέωσιν νά πωλή εις αύτάς. πρός έκπλήρωσιν κυρίων καί 
παρεπομένων -υποχρεώσεων έκ δανείων ή πιστώσεων, χορηγου- 
μένων σύταϊς ύπό τής Διεθνούς Τραπέζης Άνασυγκροτήσεως 
καί Ά-απτόςεως ή ύπό τού Δ'εθνοΰς Όσγα/ισκού Χοηματοϊο-
τήσεως (INTERNATIONAL FINANCE ‘ CORPORA
TION) ή τής εν Λουπεαβούογω έϊρ-ευούσης Εύοωπαϊκής 
Τσαπέζη.ς Επενδύσεων (BANQUE EUROPEENNE D' 
INVESTISSEMENT — LUXEMBURG), τά άναγκαία 
ποσά συναλλάγματος, εις τήν τιμήν πωλήσεως συναλλάγμα
τος ύπό τής Τραπέζης τής ’Ελλάδος. τήν ίσχόουσα-/ κατά τήν 
ημέρα-/ τής εκχωρήσει»; ύπό τών έν λόγω Τραπεζών εις τήν 
Τράπεζαν τής Ελλάϊος τοΰ συναλλάγματος έκ τών ϊανείων 
■η των τούτων.

2. Τό Ελληνικόν Δημόσιο· 
τής Έλλάϊος πάσαν έπί έλα

ν καταβάλλει 
σσον διαφοράν

εις τήν 
μεταξύ

Τράπεζαν 
τής τιμής

συναλλάγματος τής ήμερος τής έκχωρήσεως τούτου ύπό τών 
άνω Τραπεζών καί τής τιμής συναλλάγματος τής ημέρας τής 
\rr, αοτών τρος εχττΛηρωτ’.ν τών άνωτέρω ί>τοχρεώτεών των 
αγοράς τούτου.

Πάσα τυχόν έπί τά μείζω ϊια·φορά μεταξύ τών ανωτέρω 
τιμών, άνήκε: εις τό Ελληνικόν Δημόσιον, τής Τραπέζης τής 
Έλλάϊος ύποχρεουμένης όπως άποϊίίη ταύτην εις αυτό.

3. Κυροΰνται άναϊρομικώς καί δεσμεύουν τό Ελληνικόν Δη
μόσιον. άφ’ ής ημέρας έξεϊόθησα/. αί ύπ' άριθ. 89430/ 
2664 καί 89748/2650 τής 19ης ’Ιουνίου 1975 άποφάσεις 
τοΰ Υπουργού, τών Οικονομικών, ϊημοσιευθείσαι εις τό ύπ’ 
άριθ. 649 τής 20ής Ιουνίου 1975 τοΰ Β' τεύχους τής Εφη
μερίδες τής Κυϊερνήσεως.

Άρθρον 2.
1. Ή Τράπεζα τής Έλλάϊος ίύναται, μετ’ εγκρισιν τής 

Νομισματικής ’Επιτροπής, νά χορηγή ίάνεια ϊιαρκείας μέχρις 
20 ετών εις άνεγνωρισμένας Έλληνικάς Τραπέζας ’Επενδύ
σεων.

2. Επιτρέπεται, ϊιά τών συμβάσεων περί χορηγήσεως τών 
ώς άνω ϊανείων πρός έξασφάλισν τών έξ αύτών απαιτήσεων 
τής Τραπέζης τής Έλλάϊος. λόγω άναλήθεως κατά τήν παρ. 
3 του παρόντος άρθρου ύπό τοΰ Ελληνικού Δημοσίου, έναντι 
ταύτης τής πρός έξέφλησιν τούτων ευθύνης, ή συνομολόγησις 
όρων, καθ’-οός; α) ήέξόολησις τ:ΰ κεφαλαίου τών ϊανείων 
τούτων θά άναστέλλεται, έφ’ όσον χρόνον καθυστερεί ή έκ— 
πλήρωσ ς υποχρεώσεων, άναληρθεισών ύπό τής ϊανειζομένης 
Τραπέζης πρός τρίτους, έκ ϊανείων ή έτέρων πιστωτικών 

I: συμβάσεων, β) έν περιπτώσει ϊιαλύσεως τοΰ νομικού προσώπου 
τής ϊανειζομένης Τραπέζης, αί έκ τών έν παρ. 1 τοΰ πα
ρόντος άρθρου ϊανείων απαιτήσεις τής Τραπέζης τής Ελλά
δος ίκα/οποούνται μετά τήν έξόςλησιν τών προς τρίτους οφει
λών της, πρό, όμως, τών μετόχων ούτής.

3. Τό Ελληνικόν Δημόσιον ίύναται. ΪΓ άποφάσεων τοΰ 
Υπουργού Οικονομικών, έκϊιϊομένων κατόπιν συμφώνου γνώ
μης τής, Νομισματικής ’Επιτροπής, νά άναλσμίάνη έναντι τής 
Τραπέζης τής Έλλάϊος τήν ευθύνην καί τήν ύποχρέωσιν 
όπως καταδάλλη εις αύτήν π άν. έκ συμβάσεων δανείων, περί 
ών αί προηγούμενα·, παράγραφοι, χρέος τής πρωτοφειλέτιοος 
Τραπέζης, άν ή έξόφλησις τούτου ϊέν ήθελε πραγματοποιηθή 
ύπό ταύτης, κατά τόν ύπό τής συμβάσεως προίλεπόμενον χρό
νον, λόγω άναστελής αυτής έπερχομένης ένεκα τής συνδρομής 
τής περ. α' τής προηγουμένης παραγράφου ή λόγω ϊιαλύσεως 
τοϋ νομ κοΰ προσώπου ταύτης πρό τής ολοσχερούς τοϋ δα
νείου έξοφλήσεως.

Άρθρον 3.

1. Κυροΰται άφ" ής ύπεγράφη καί ύποχρεοί τό Ελληνικόν 
Δημόσιον, ό 9ος όρος τής άπό 25ης Αΰγούστου 1979 συμίά- 
σεως ϊανείου έκ 3C0 έκατουυυοίων ϊοαχιιών. αετασύ τών 
ύπό τάς έπωνυαίας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ'Α. Ε» 
καί «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗ
ΧΑΝΙΚΗΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α. Ε.» Εταιρειών, έχων 
οΰτω:

«9. 'Υπό τήν ρητήν έπιφύλαξιν ότι ό παρών όρος θέλει 
τύχει' νομοθετικής έπικυρώσεως κσί περαιτέρω ύπό τήν αΐρεσιν 
ότι τό Ελληνικόν Δηυόσιον θέλει άναλάίε- νομίμως πρός τήν 
Τράπεζαν τής Έλλάϊος τήν ύποχρέωσιν νά καταίάλη τούτο 
εις τήν Τράπεζα/ τής Έλλάϊος τήν ώς ά/ω όριζομένην οφει
λήν τής ΕΤΕΒΑ. ώς κατά τόν χρόνο·/ καί τό ποσόν ή οφειλή 
αΰτη α/ωτέρω ορίζεται, άν κατά τόν όρον τούτο-/ συντρέξη 
περίπτωσις άναστολής καταβολής αύτής ώς πρός τήν ΕΤΕΒΑ 
ή περίπτωσις ϊιαλύσεως αύτής καί θέσεώς της ύπό έκκαθάρι- 
σιν. συμφωνείται ό παρών όρος ύπό τήν, αΐρεσιν τής πληρώ- 
σεως. τών δύο τούτων αιρέσεων, ότε, καί μόνον, ώς είκός. 
θέλε: ίσχύσει καί έφαραοσθήσοτα-.; α) ή έξυπηρέτησις τοΰ 
ϊιά τής παρούσης σν/μφωνουμένου ϊα/είου θά άναστέλληται έφ’ 
όσον τελούν έν καθυστερήσει οίαιϊήποτε έτεραι ύποχρεώσεις 
τής άν τ ισυμβαλλομέν η ς πρός τρίτους έκ ϊανείων ή έτέρων πι
στωτικών συμβάσεων, β) έν περιπτώσει ϊιαλύσεως τής άντι-


