
Στο σχέδιο νόμου «Όργανα άσκήσεως της νομισματικής 
πιστωτικής καί συναλλαγματικής πολιτικής».

Προς τη Βουλή τών 'Ελλήνων
Μέ το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταργεϊται ή Νομι- 

τματική ’Επιτροπή κίί οί άρμοδιότητές-της-κατχνέμονται 
χεταξύ τής Τράπεζας τής Ελλάδος καί των αρμοδίων κατά 
περίπτωση κυβερνητικών φορέων, ή ασκούνται_μέ κοινές άπο- 
τάσεις αρμοδίων κυβερνητικών φορέων καί του -Διοικητή τής 
Τράπεζας τής Ελλάδος. ~ - —

Έπισημχίνεται ότι ή Νομισματική ’Επιτροπή είναι δεσμός 
πού δεν απαντάται σε άλλες χώρες καί έχει_την προέλευση 
του στήν πρώτη μεταπολεμική περίοδο. ΕιναΡ ούσιαστικα 
κατάλοιπο μιας εποχής πού ή νομισματικήν ή_ πιστωτική 
καί ή συναλλαγματική πολιτική, ή ;κ«ί γενικώ^ρα ή οικονο
μική πολιτική τής χώρας, ελεγχόταν άπό ξέν|ς δυνάμεις. 
'Υπενθυμίζεται ότι στήν πρώτη μεταπολεμική περίοδο, άπο 
τό 1946 πού Ιδρύθηκε μέχρι καί τό 1956, στή Νομισματική 
’Επιτροπή συμμετείχαν μέ δικαίωμα βετο αλλοδαποί (ένας 
’Άγγλος καί ένας Άμερικάνος μέχρι καί τό 1955 καί ένας 
Άμερικάνος μέχρι καί τό 1956) πού είχαν υπό τόν έλεγχό 
τους τήν οικονομική πολιτική τής χώρας^ ..

Μέ τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου, άποκαθίσταται ό ρυ
θμιστικός ρόλος· τής Τράπεζας· τής. 'Ελλάδος^τβ-τή σφαίρα 
τής νομισματικής, πιστωτικής καί συναλλαγμ&τικής πολι
τικής. ’Ανατίθεται επίσης’ στήν Τράπεζα τής Ελλάδος ό 
έλεγχος τοϋ τραπεζικού συστήματος καί τής πίστεως, όπως 
καί ή άσκηση τοϋ συναλλαγματικού ελέγχου. Συγχρόνως, 
ρυθμίζονται οί σχέσεις τής Τράπεζας τής Ελλάδος μέ τό 
Δημόσιο. Τίθενται όοια ■ στή χρηματοδότηση τοϋ κράτους 
άπό τήν Τράπεζα της Ελλάδος καί καθορίζομαι μέθοδοι 
χρηματοδοτήσεως πού προσαρμόζονται στό ρυθμιστικό 
ρόλο τής κεντρίκής Τράπεζας. Συγχρόνως όμως, οί σχετικές 
διατάξεις χαρακτηρίζονται άπό έλαστικότητα, ώστε νά εξα
σφαλίζεται ή ικανοποίηση των χρηματοδοτικών αναγκών τοϋ 
Δημοσίου μέσα στα όρια πού προσδιορίζουν οί οικονομικές 
δυνατότητες τής χώρας καί οί απαιτήσεις τής νομισματικής 
πολιτικής. ° ' -· ' ’.·· · · -, γγ ’·”■’ ·'

Μέ τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου διασφαλίζεται σημαντι
κός βαθμός ανεξαρτησίας στή Τράπεζα τής Ελλάδος, μέσα 
στά πλαίσια τοϋ Κυβερνητικού μηχανισμού.

Πιστεύουμε ότι, οί προτεινόμενες ρυθμίσεις έξασφαλί- 
ζουν τίς κατάλληλες προϋποθέσεις γιά τή διασφάλιση τής 
οικονομικής σταθερότητας καί τής ισορροπίας τοϋ ισοζυγίου 
πληρωμών, για τή βαθμιαία άνάπτυξη ενός περισσότερο άπο- 
τελεσματικοϋ καί ευέλικτου τραπεζικού συστήματος, πού θά 
είναι σέ θέση νά κινητοποιεί καί νά κατευθύνει πόρους στήν 
εςυπηρετηση τών άναπτυξιακών στόχων καί τών κοινωνικών 
άναγκών τής χώρας, όπως καί γιά τή βαθμιαία άνάπτυξη τής 
έςωτραπεζικής άγορας χρήματος καί κεφαλαίου.

Τέλος, μέ τό προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπεται ή 
ρύθμιση τών μεγάλων διαχειριστικών ελλειμμάτων, επιδοτή
σεων καί άλλων υποχρεώσεων τοϋ κράτους πού έχουν συσ- 
σωρευθεΐ στά τελευταία χρόνια ώστε μέ τήν εκκαθάριση τοϋ 
παρελθόντος, οί σχέσεις τοϋ Δημοσίου καί τής Τράπεζας τής 
Ελλάδος να τεθούν άπό τό 1982 σέ νέα, σωστή βάση.
-Οί ειδικότερες διατάξεις τοϋ σχεδίου νόμου είναι οί άκό- 

λουθες :
Μέ τό άρθρο 1 τοϋ σχεδίου νόμου καταργεϊται ή Νομισμα

τική ’Επιτροπή καί διατυπώνεται ή γενική άρχή ότι οί 
αρμοδιότητές της πού άναφέρονται στήν άσκηση τής νομι
σματικής, πιστωτικής καί συναλλαγματικής πολιτικής, μετα- 
φερονται στήν Τράπεζα τής Ελλάδος. 'Η Τράπεζα τής Ελ
λάδος άσκεΐ τίς άρμοδιότητες αυτές στό πλαίσιο τής κυβερ- 
νητικης πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι ή Κυβέρνηση χαράσσει 
τα όρια καί τίς κατευθύνσεις τής νομισματικής, τής συναλ
λαγματικής καί τής πιστωτικής πολιτικής, μέσα στά όποια 
η Τραπεζα τής Ελλάδος άσκεΐ τίς άντίστοιχες άρμοδιότητές 
της. Εξαίρεση γίνεται γιά τίς άκόλουθες κατηγορίες περι
πτώσεων τών άρθρων 2 καί 3·.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τό άρθρο 2 καθορίζει ότι τα επιτόκια τών κεφ: . .ν τών
δημόσιων οργανισμών πού συγκεντρώνονται στή-- Τράπεζα 
τής Ελλάδος σύμφωνα μέ τόν Α.Ν. 1611/1950 καί ή'διάθεση 
τών κεφαλαίων αύτών θά ρυθμίζονται μέ κοινές άποφάσεις τοϋ 
Υπουργού Συντονισμού, τοϋ Υπουργού Οικονομικών καί 
τοϋ Διοικητή τής Τράπεζας τής Ελλάδος. Τοΰτο κρίνεται 
σκόπιμο γιατί τα σχετικά θέματα άναφέρονται τόσο . στήν 
άξιοποίηση τών άποταμιεύσεων τών δημόσιων οργανισμών 
όσο καί στή νομισματική καί πιστωτική πολιτική.

Μέ άποφάσεις τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου ή κοινές υ
πουργικές άποφάσεις άντικχθίστχντχι οί προβλεπόμενες άπό 
ειδικούς νόμους άποφάσεις τής Νομισματικής ’Επιτροπής στίς- 
περιπτώσεις πού άναφέρονται στό άρθρο 3 τοϋ σχεδίου νόμου. 
Δέν προβλέπεται συμμετοχή τής Τράπεζας τής Ελλάδος 
στή λήψη τών άποφάσεων αύτών, γιατί πρόκειται γιά θέματα 
πού δέν έχουν άμεση τούλάχιστο σχέση μέ τήν άσκηση τής 
νομισματικής καί πιστωτικής πολιτικής.

Τό άρθροΆπροσαρμόζει τίς-διατάξεις τού Ν.Δ. 3745/57 
περί εντόκων γραμματίων στις άπαιτήσεις μιας περισσότερο 
εύέλικτης δανειακής πολιτικής τοϋ Δημοσίου άπό τήν εσω
τερική άγορά. Μέ βάση τίς ισχύουσες διατάξεις ή χρησιμο
ποίηση τοϋ προϊόντος τών εντόκων γραμματίων περιορίζεται 
μόνο στή χρηματοδότηση τοϋ προγράμματος δημοσίων επεν
δύσεων. Μέ τό άρθρο 4 επιτρέπεται τό προϊόν άπό τήν έκδοση 
εντόκων γραμματίων νά χρησιμοποιείται γιά τήν κάλυψη 
τών συνολικών άναγκών τοϋ κρατικού προϋπολογισμού 
(τακτικού καί επενδύσεων). Τούτο παρέχει δυνατότητες νά 
περιορισθεΐ ή προσφυγή τοϋ κράτους σέ δανεισμό άπό τήν 
Τράπεζα τής Ελλάδος. Καθορίζεται επίσης ότι τό επιτρε
πόμενο ύψος δανεισμού τοϋ κράτους μέ τήν έκδοση έντοκων 
γραμματίων θά έγκρίνεται άπό τό 'Υπουργικό Συμβούλιο, 
ένώ τά ποσά καί οί όροι τής κάθε έκδόσεως θά ορίζονται μέ 
άποφάσεις τοϋ 'Υπουργού Οικονομικών, τό δέ επιτόκιο .μέ 
κοινές άποφάσεις τών 'Υπουργών Συντονισμού καί Οικονο
μικών. Τό άρθρο 4 προβλέπει επίσης παρέμβαση τής Τρά
πεζας τής Έλλ.άδος στήν άγορά τών έντοκων γραμματίων, 
ή όποια $ά γίνεται μέάα σέ όρια πού ·δά καθορίζει ή ίδια ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος, ανάλογα μέ τίς νομισματικές συνθή
κες καί τους στόχους τής νομισματικής πολιτικής. Καταργεί- 
ται επίσης ή τριτεγγύηση τών έντόκων γραμματίων άπό τήν 
Τράπεζα τής Ελλάδος, πού εκτός τοϋ ότι δέν συμβιβάζεται 
μέ τόν καταστατικό νόμο καί τό ρόλο τής κεντρικής τράπεζας, 
μειώνει καί τό πίστοληπτικό κύρος τοϋ Δημοσίου. Τέλος, 
καθορίζεται ότι ή εξόφληση τών έντόκων γραμματίων κατά 
τή λήξη τους θά γίνεται άπό τήν Τράπεζα τής Ελλάδος γιά
λογαριασμό τοϋ Δημοσίου.
κ

Μέ τίς πιό πάνω ρυθμίσεις δημιουργοϋνται. εύνοϊκές 
προϋποθέσεις γιά τήν άνάπτυξη βαθμιαία έξωτραπεζικής 
άγοράς χρήματος καί γιά τήν κινητοποίηση περισσότερων 
άποταμιεύσεων γιά τήν έξυπηρέτηση τών άναπτυξιακών 
καί κοινωνικών στόχων τής χώρας.

Τό άρθρο 5 τοποθετεί σέ ορθότερη βάση τά καταστατικά 
όρια δανεισμού τοϋ Δημοσίου άπό τήν Τράπεζα τής Ελλά
δος.

Συγκεκριμένα :
α) Προβλέπεται έλ,αστικό όριο, πού προσαρμόζεται αυτό

ματα άνάλογα μέ τό ύψος τών δαπανών τοϋ κρατικού προϋ
πολογισμού, στις προκαταβολές τήςΤράπεζας τής Ελλάδος 
προς τό Δημόσιο γιά δαπάνες τοϋ προϋπολογισμού. Τό όριο 
ορίζεται σέ ποσοστό 10% τών έτήσϊων δαπανών τοϋ κρα
τικού προϋπολογισμού (τακτικού καί επενδύσεων) ένώ 
μέχρι τώρα οριζόταν σέ άπόλυτο ποσό, μέ συνέπεια νά γίνε
ται έξωπραγματικό μέ τήν πάροδο μερικών έτών, ιδιαίτερα 
σέ περιόδους πού οί δαπάνες τοϋ προϋπολογισμού σέ τρέ
χουσες τιμές αυξάνονται μέ υψηλούς ρυθμούς.

β) Παρέχεται δυνατότητα στήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος 
νά χρηματοδοτεί τό Δημόσιο γιά τή συγκέντρωση καί τήν 
προμήθεια άγαθών, υπό δύο προϋποθέσεις : Ή πρώτη προϋ
πόθεση είναι ότι τό ύψος τής χρηματοδοτήσεως θά καλύ
πτεται άπό τήν τρέχουσα άξια τών άποθεμάτων, ώστε νά μή
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χρηματοδοτούνται ελλείμματα διαχειρίσεως ή άλλες δαπά
νες. ' Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι το ύψος τών σχετικών 
πιστώσεων θά καθορίζεται άπό την Τράπεζα της Ελλάδος 
καί επομένως θά ύπόκειται σέ περιορισμούς, άνάλογα με 
τίς< έπιδιώξεις τής νομισματικής πολιτικής.

Με την παράγρ. 3 τού άρθρου 3, πού καταργεί τύ όριο 
άγοράς ομολογιών άπύ την Τράπεζα τής 'Ελλάδος, επιδιώ
κεται να δημιουργηθεϊ τύ κατάλληλο πλαίσιο για την άσκη
ση πολιτικής ανοικτής άγοράς, όταν υπάρξουν οί κατάλληλες 
συνθήκες. .

Τά άρθρα 6, 7 καί ή παράγρ. 1 τοϋ άρθρου 8 ρυθμίζουν 
διαδικαστικά θέματα..,;___ . - . · * ·. · Λ

Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 8 καταργεί τη σύμφωνη 
γνώμη τής Νομισματικής Επιτροπής για την παροχή έγ- 
γυήσεως τοϋ Ελληνικού Δημοσίου, πού προβλ.έπει τύ άρθρο 
6, παρ. 2 τοϋ ν. 400/1976. Στύ μέλλον ό 'Υπουργός τών 
Οικονομικών θά μπορεί νά χορηγεί εγγυήσεις γίά λογαρια
σμό τοϋ Δημοσίου μέ βάση τις λ,οιπές, έκτος άπύ τη σύμ
φωνη γνώμη τής Νομισματικής ’Επιτροπής, προϋποθέσεις 
πού προβλέπουν οί νόμοι τοϋ Κράτους. .......

Μέ την παράγραφο 3 τοϋ άρθρου 8, ορίζεται ότι ό ά.ν. 
233/1945 θά έξακολουθήσει να ισχύει καί μετά την κατάρ
γηση τής Νομισματικής Επιτροπής. Ό νόμος αϊτός. _τοϋ 
όποίοΰ ή ισχύς έχει συνδεθεί μέ τη διάρκεια ζωής τής Νομι
σματικής Επιτροπής, παρέχει στην Τράπεζα τής Ελλάδος 
τη δυνατότητα νά χορηγεί πιστώσεις στά πιστωστικά ιδρύ
ματα καί στην οικονομία, κατά παρέκκλιση τών καταστατι
κών της διατάξεων, τ.·.·; · > ·. ?·.· ··?■.. π:-
ύ. Οί τελ,ευταϊες αυτές διατάξεις διατ πώθηκάν πριν άπύ 
50 καί περισσότερα χρόνια μέ βάση άρχές πού έχουν διεθνώς 
πάψει να ισχύουν, καί δέν συμβιβάζονται μέ τύ ρόλο μιας 
σύγχρονης, κεντρικής : τράπεζας. Δππ : ςχ cT .'■■Ci-: ·:

’Αθήνα/ 24' Φεβρουάριου 1982' : ,
.(! sœ-ft ίελνΛ-ίίΧ ».:· ν-: νΓιι· - : πι; Μτ.ν.γ ?

• '·· · „ . f . . .'Π Ποωθιιπουονύί . ; '
■ \ < - Ό Πρωθυπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ

Συντονισμού
ΑΠΟΣΤ. ΛΑΖΑΡΗΣ

Οί 'Υπουργοί

Ο
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΑΤ A Ρ ΓΟΤΜ ΕΝ

Ν. 400/1976
Περί 'Υπουργικού Συμβουλίου καί 'Υπουργείων.

Άρθρον 6.
Νομισματική ’Επιτροπή.

1. Συνιστάται Νομισματική ’Επιτροπή άπαρτιζομένη έκ 
τών 'Υπουργών : α) Συντονισμού, ώς Προέδρου, β) Οικο
νομικών, γ) Γεωργίας, δ) Βιομηχανίας καί Ένεργείας, 
ε) ’Εμπορίου, στ) ένύς τών 'Υφυπουργών Συντονισμού 
όριζομένου ύπύ τοϋ 'Υπουργού Συντονισμού καί ζ) τοϋ 
Διοικητοϋ τής Τραπέζης τής Έλλ.άδος. Τον 'Υπουργόν 
Συντονισμού άπόντα ή κωλ.υόμενον, άναπλ.ηροΐ, ώς Πρό
εδρον, ό έχων τύ προβάδισμα 'Υπουργός, τύν δέ Διοικητήν 
τής Τραπέζης τής Έλλ.άδος, ό νόμιμος αύτοϋ αναπληρωτής. 
'Η υπηρεσία γραμματείας τής Νομισματικής ’Επιτροπής 
ασκείται ύπύ τής παρά τή Τραπέζη τής Έλλ.άδος λ.ειτουρ- 
γούσης ομωνύμου διευθύνσεως κατά τά είδικώτερον όριζό-’ 
μένα δι’ άποφάσεων τού 'Υπουργού Συντονισμού δημοσιευ- 
ομένων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Δι’ όμοιων 
άποφάσεων ορίζονται καί τά τών συνεδριάσεων, τής άπαρ- 
τίας, τής λειτουργίας καί τής όργανώσεως έν γένει τής 
Νομισματικής Επιτροπής.

2. Ή περί ής ή προηγουμένη παράγραφος Νομισματική 
Επιτροπή έχει τάς άκολ.ούθους αρμοδιότητας :

*) Εγκρίνει τά προγράμματα χρηματοδοτήσεως τού

_ ο
Δημοσίου, τών Δημοσίων ’Οργανισμών καί τών Δημοσίων 
Επιχειρήσεων έπί έτησίας καί μηνιαίας βάσεως.

β) ’Αποφασίζει έπί θεμάτων πιστωτικής πολιτικής καί 
ασκεί τύν έλεγχον τής πιστωτικής λειτουργίας κατά τά 
οριζόμενα ύπύ τοϋ Ν.Δ/τος 588/1948, ώς τούτο έτροποποιή- 
θη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

γ) Ελέγχει, κατά τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν. 1611/1950, 
ώς ούτος έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, 
τήν διάθεσιν τών κεφαλαίων τών Δημοσίων ’Οργανισμών, 
ώς ούτοι ορίζονται ύπύ τοϋ άρθρου 1 τοϋ ώς άνω νόμου. ,.
. δ) ’Αποφασίζει έπί θεμάτων συναλλ.άγματος καί συναλ
λαγματικής πολιτικής κατά τά οριζόμενα ύπύ τού Α.Ν. 
1837/1951, ώς ούτος έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μετα
γενεστέρως. ; ί r :κ.;>

ε) ’Ασκεί, διά τής Τραπέζης τής Ελλάδος, τύν έλεγχον 
τής εφαρμογής τών συναλλαγματικών νόμων καί τών 
άποφάσεών της έπί συναλλαγματικών θεμάτων.

στ) ’Ασκεί διά τών παρά τή Τραπέζη τής Έλλ.άδος 
αρμοδίων οργάνων, κατά τύν Α.Ν. 1665/51, ώς ούτος 
έκάστοτε ισχύει, τύν έλ.εγχον πασών τών έν τή Χώρα 
λειτουργουσών Τραπεζών καί λοιπών χρηματοδοτικών 
’Οργανισμών, μεριμνώσα διά τήν. τήρησιν -τής Τραπεζικής 
Προνοίας. -7-

ζ) Καθορίζει τούς όρους τών έπί πιστώσει πωλ.ήσεων 
καί έλέγχει, διά τής παρά τή Τραπέζη τής Έλλ.άδος Γενικής 
Έπιθεωρήσεως Τραπεζών, τήν έφαρμογήν τών άποφάσεών 
της, κατά τά οριζόμενα ύπύ τού Ν. 3838/1958, ώς ούτος 
έκάστοτε ισχύει. ··’,· . ' ' ' λ Y

η ) Παρέχει εις τύν 'Υπουργόν Οικονομικών τήν σύμφωνον 
γνώμην διά τήν παροχήν τής έγγυήσεως τοϋ Δημοσίου, μή 
άπαιτουμένης διά τήν νομιμότητα ταύτης άλλης τινύς 
διατυπώσεως. .... -ν-,
. θ) Εγκρίνει, άνεξαρτήτως —ίσης άλλης άπαιτουμένης 
βάσει τής ΐσχυούσης νομοθεσίας διατυπώσεως, τήν εις 
δημοσίαν εγγραφήν έκδοσιν καί τούς όρους έκδόσεως ομολο
γιακών καί άλλ.ων τίτλων τών Δημοσίων Επιχειρήσεων 
καί τών πιστωτικών ’Οργανισμών.

t) Εγκρίνει τήν έκδοσιν έντοκων γραμματίων τοϋ Δημο
σίου καί καθορίζει τούς όρους των, κατά τά ύπύ τοϋ Ν.Δ. 
3745/1957, ώς τούτο ισχύει ήδη οριζόμενα.

ια) Εγκρίνει τύ πρόγραμμα προμηθειών τοϋ Δημοσίου, 
τών Δημοσίων Επιχειρήσεων καί τών Δημοσίων ’Οργανισμών 
καί επιβλέπει έπί τής έφαρμογής του.

ιβ) Εκδίδει κανονισμούς : 1) περί τών εργασιών τών έν 
Έλλ.άδι λειτουργουσών Άσφαλ,ιστικών Επιχειρήσεων, έν 
σχέσει μέ χρηματοδοτήσεις ή συγκέντρωσιν ή διάθεσιν 
άποταμιεύσεων, 2) περί τών όρων έκδόσεως μετοχικών καί 
όμολ.ογιακών τίτλων εις δημοσίαν εγγραφήν καί τής κατ’ 
έπάγγελμα μεσολαβήσεως εις τήν έκτύς τοϋ Χρηματιστη
ρίου άγοραπωλησίαν πάσης φύσεως άξιών, έφαρμοζομένων 
άναλ.όγως, ώς πρύς τύν έλ.εγχον τής έφαρμογής απάντων 
τών ώς άνω κανονισμών καί τάς σχετικός κυρώσεις, τών 
διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 588/1948, ώς τούτο ήδη ισχύει, 3) περί 
τοϋ ύψους τοϋ κεφαλ.αίου Τραπεζών έν σχέσει πρύς τύ μέ
γεθος τών καταθέσεων ή ώς πρύς τά opta εις τάς σχέσεις 
μεταξύ στοιχείων τοϋ ένεργητικοϋ ή παθητικού, έπιτρεπο- 
μένης καί τής επιβολής ύποχρεώσεως αύξήσεως τοϋ κεφα
λαίου έντύς τακτοΰ χρόνου, έν οψει τοϋ ύψους, τής μορφής 
καί τοϋ είδους τών άναλαμβανομένων κινδύνων.

ιγ) Έλεγχει τάς άντλ.ούσας κεφάλ.αια διά δημοσίας εγ
γραφής άνωνύμους έταιρείος, έφαρμοζομένων άναλ.όγως τών 
διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 588/1948, ώς τούτο ισχύει ήδη, καί,

ιδ) άσκεΐ πάσαν έτέραν αρμοδιότητα άνατεθειμένην δι’ 
ειδικών διατάξεων νόμων ή άποφάσεων τοϋ 'Υπουργικού 
Συμβουλ.ίου εις τήν μέχρι τοΰδε λ.ειτουργοϋσαν Νομισμα
τικήν Επιτροπήν, ίσχυουσών καί έπί τής διά τοϋ παρόντος 
άρθρου συνιστωμένης Επιτροπής τών διατάξεων τοϋ άρθρου
4 παρ. 1 τοϋ Νόμου 128/1975.
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3. Δι’ ά—οφάσεων της Νομισματικής Έττιτροπής, δη- 
•υ,οσιευομένων εις τήν ’Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται 
να συνιστώνται ύ-οε-ιτροτται χύτης έκ μελών της, μελών 
τής Λιοικήσεως τής Τρατέζης Έλλ.άδος ή άνωτάτων υπαλ
λήλων αύτής, και άνωτάτων υπαλλήλων τοϋ Δημοσίου, ή 
τινών μόνον έκ τών ώς άνω κατηγοριών, καί νά άνατίθεται 
εις αύτάς ή άσκησις μέρους τών αρμοδιοτήτων της, κατά τά 
είδικώτερον εις τάς άποφάσεις ταύτας οριζόμενα.

τικάς, μεταφορικάς, γεωργικάς, άλιευτικάς, ναυτιλιακές, 
τουριστικές καί έν γένει παραγωγικές επιχειρήσεις». «2. 
Εις το άρθρον 9, παράγραφος 1 το έδάφιον (ε) άντικαθί- 
σταται ώς ακολούθως : «ε) ’Απ’ ευθείας δάνεια μακράς ή 
νέτης διάρκειας προς επιχειρήσεις ή ’Οργανισμούς έπί εγ- 
γυήσει έκ μέρους τοϋ Δημοσίου ή έπί άλλη έπαρκεί κατέ την 
ν.ρίσιν τοϋ Συμβουλίου ’Ασφαλείας. Διά τη·; χσρήγητιν τών 
τοιούτων δανείων απαιτείται σύμφωνος γνώμη 4 μελών τοϋ 
Συυ.ΐοτυλκ>υ». I

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Όργανα άσκησε ως τής νομισματικής πιστωτικής καί 
συναλλαγματικής πολιτικής.

σεως άσφαλίσεως». το ν·ς. 123/1973 «περί χαμηλοτόκων 
δχ/είων αγροτικής στεγάσεως», το ν. 87/1975 «περί Δημο
σίας Έπιχειρήσεως Πετρελαίου», το ν. 225/1975 «περί ά
σφαλίσεως επαγωγικών πιστώσεων», το ν. 811/1978 «περί 
Άερολιμένος Αθηνών» καί το ν. 849/1978 «περί κινήτρων 
περιφερειακής καί οικονομικής άναπτύξεως». απαιτούνται απο
φάσεις τής Νομισματικής Επιτροπής, αντικαθίστανται άπό 
κοινές αποφάσεις τών 'Υπουργών Συντονισμού καί Οικονομι
κών καί τοϋ τυχόν κατά περίπτωση άρμόδιου 'Υπουργού. Τό 
ίδιο ισχύει και γιά τούς κανονισμούς που προδλέποντα: στους 
αριθμούς 1 καί 2 τοϋ στοιχείου ιβ' τής παραγράφου 2 τοϋ 
άρθρου 6 τοϋ ν. 400/1976.

"3. 'Οπου κατέ τό άρθρο 1 τοϋ ν. 128/1975 «περί τροπο- 
ποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων χναφερομένων 
εις τήν λειτουργίαν τοϋ χρηματοδοτικού συστήματος» προ- 
ίλέπεται απόφαση τής Νομισματικής Επιτροπής αντικαθί
σταται έπό κοινή άπόφαση τών Υπουργών Συντονισμού καί 
Οικονομικών.

Άρθρο 4.
1. Τό συνολικό ποσό τών έντοκων γραμματίων τοϋ Ελλη

νικού Δημοσίου πού επιτρέπεται νέ έκδοθοϋν ορίζεται έκάστο- 
τε έπό^τό Υπουργικό Συμβούλιο.

2· Οι όροι καί τό ύψος τών έπί μέρους εκδόσεων τών έντο
κων γραμματίων ορίζονται μέ αποφάσεις τοϋ Υπουργού Οι
κονομικών, τό δε επιτόκιο μέ κοινές αποφάσεις τών Υπουρ
γών Συντονισμού καί Οικονομικών.

■ Άρθρο'1'. ··· - :· ' ;
Ή Νομισματική Επιτροπή καί οΐ υποεπιτροπές της κα- 

ταργοϋνται. Οί αρμοδιότητες χυτών μέ εξαίρεσή τις περι
πτώσεις πού άναφέρονται στέ επόμενα άρθρχ 2 καί 3, μετα
βιβάζονται αυτοδικαίως στην· Τράπεζα τής 'Ελλάδος'καί α
σκούνται μέ πράξεις τού Διοικητή της ή οργάνων της εξου
σιοδοτημένων άπό τό Διοικητή, στο πλαίσιο τής κυβερνητι
κής πολιτικής.

Γ'/ ; · Γ .Ά?θ?ο 27.{■· : : ^
Μέ κοινές αποφάσεις τοϋ 'Υπουργού Συντονισμού, τού 'Υ

πουργού Οικονομικών καί τοϋ Διοιοκητή τής Τράπεζας τής 
'Ελλάδος, ορίζονται;

1. Οί γενικοί όροι γιέ τή διάθεση ή επένδυση κεφαλαίων 
τών Δημόσιων ’Οργανισμών, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού 
•ά.ν. 1611/1950 καί τού ν.δ. 3856/1958 καί γιέ τήν ε
πένδυση σέ μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων καί μετοχές εται
ρειών επενδύσεων — χαρτοφυλακίου τών απόθεματικών τών 
νομικών προσώπων πού άναφέρονται στό άρθρο 6 παρ. 1 τού
ν, 876/1979.

2. Τά επιτόκια τών καταθέσεων στήν Τράπεζα τής Ελ
λάδος τών νομικών προσώπων πού άναφέρονται στήν παρά-

3. Τό προϊόν τής έκδόσεως έντοκων γραμματίων χρησ'- 
μοποιείται γιέ τήν κάλυψη έν γένει δαπανών τού Δημοσίου.

4. Ή Τράπεζα τής Ελλάδος αγοράζει, πωλεί καί προ
εξοφλεί έντοκα γραμμάτια τού Δημοσίου μέσα σέ όρια καί 
ύπό όρους πού θέτει τό Γενικό της Συμβούλιο. Ίή πρώτο έ- 
δάφιο τού άρθρου 4 τ»ΰ νΔ. 3745/1957 καταργείται. Ή 
πληρωμή έντοκων γραμματίων τού Δημοσίου άπό τήν Τρά
πεζα τής Ελλάδος γίνεται γιέ λογαριασμό τού .'Ελληνικού 
Δημοσίου. ·

.Άρθρο 5. ^ ·.
1* Τό όριο τών κατά τό άρθρο 55 παρ. 11 τού Κατα

στατικού τής Τράπεζας τής Ελλάδος προκαταβολών πρός 
τό 'Ελληνικό Δημόσιο καθορίζεται σέ ποσό πού αντιστοιχεί 
σέ ποσοστό δέκα στάέκφτό (10%) τού συνόλου τών δαπανών 
,·τώ τακτικούς κρατικού προϋπολογισμού καί τού προγράμμα
τος δημόσιων επενδύσεων τής έκάστοτε τρέχουσας χρήσεως.

2. Ή Τράπεζα τής Ελλάδος επιτρέπεται νέ χρηματοδο
τεί τό 'Ελληνικό Δημόσιο, μάσα σέ όρια πού θέτει τό Γενικό 
της Συμβούλιο, γιέ τήν κάλυψη δαπανών γιά τήν προμήθεια 
καταναλωτικών αγαθών καί αγροτικών προϊόντων. Οί χρη
ματοδοτήσεις πρέπει νά καλύπτονται άπό τήν τρέχουσα έκά- 
στοτε άξια τών αδιάθετων αποθεμάτων.

γραφο 1 τού παρόντος άρθρου. ..’.y
3. Τό ποσοστό τών κατατεθειμένων . στήν Τράπεζα τής 

Ελλάδοη κεφαλαίων τών Δημόσιων ’Οργανισμών πού δικαι
ούνται οί διοικήσεις τους νά διαθέτουν γιά παραγωγικές ε
πενδύσεις κατά τύ άρθρο 2 τοϋ ν Δ. 3856/1958.

4. Ή κεφαλαιοποίηση μέρους ή τού συνόλου τών μεσομα- 
κροπρόθεσμων οφειλών έπιχειβήσεων πρός Τράπεζες κατά
τό άρθρο 16 τού" ν. 876/1979. ' -

3. Τό όριο πού καθορίζεται στό άρθρο 55 παρ. 14 τοϋ 
Καταστατικού τής Τράπεζας τής Ελλάδος καταργείται.

Άρθρο 6. ‘ : ‘ Χ":
’Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον τής Νομισματικής ’Επι- 

τοπής κατά τήν έναρξη τής ισχύος τοϋ παρόντος νόμου συνε
χίζονται -άπό τά αρμόδια κατά περίπτωση, σύμφωνα μέ τά άρ
θρα 1, 2 καί 3 τού παρόντος νόμου, όργανα. '

Άρθρο 3. !
1. Μέ αποφάσεις τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου έγκρίνεται 

το πρόγραμμα προμηθειών τοϋ Δημοσίου, τών Δημόσιων Έ- 
πιχειρήσεων καί τών Δημόσιων ’Οργανισμών κατά τό άρθρο 
6 παρ. 2 στοιχ. ια’ τού ν. 400/1976.

2. Όπου στό ν.δ. 3746/1957 «περί ασφαλιστικών ρητρών, 
φορολογικών απαλλαγών και άλλων τινών διευκολύνσεων εις 
όμολογιχ/.ά δάνεια ή προνομιούχους μετοχάς, έκδιδομένας διά 
παραγωγικούς σκοπούς», τύ ν.δ. 608/1970 «περί έταιρειών 
Έπεν δύσεων Χαρτοφυλακίου καί ’Αμοιβαίων Κεφαλαίων», το 
ν. 400/1970 (άρθρα 8 καί 12) «περί ιδιωτικής έπιχεσρή-

Άρ-θρο 7. ■ · ‘ ·-■
Τά ειδικά θέματα καί ο! λεπτομέρειες εφαρμογής τοϋ πα

ρόντος νόμου ρυθμίζονται μέ κοινές αποφάσεις τοϋ 'Υπουρ
γού Συντονισμού, τού Υπουργού Οικονομικών καί τού ,Αιοι- 
κητή τής Τράπεζας τής Ελλάδος. ‘ .

Άρθρο 8.
1. Καταργείται κάθε διάταξη πού άντίκειται στόν παρόν

τα νόμο.
2. Καταργείται τό στοιχείο η' τής παραγράφου 2 τού 

άρθρου 6 τοϋ ν. 400/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου καί 
'Υπουργών».


