ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νομού «Τροποποίηση του Καταστατικού τη;
Τράπεζας της Ελλάδος».
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με την προσ3ήμη της περίπτωσης 18 στο ά;3ρο 55 τον
Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάϊος. δίνεται η ευ
χέρεια στην κεντρική τράπεζα να εκδίδει ομολ,ογιακά δά
νεια, κυρίως σε Ξένο νόμισμα, ώστε να μπορεί ν’ απευύύ.εται στην ευρύτερη 3ιε3νή χρηματαγορά κα: όχι μόνο σε τρα
πεζικούς οργανισμούς για τττν κά/.υψη των σε συνάλλαγμα
αναγκών της χώρας και την κατά την κυβερνητική πολιτική
χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Με τη/ έκ
δοση των δανείων 3α ϊ'.ενχολυν·3εί κα; η προσέλκυση κεφα
λαίων των μεταναστών σου δεν έχουν ανοίξει λογαριασμοί;
συναλλάγματος στη χώρα μας.
Οι ομολογίες 3α είναι μη μετατρέψ'μες, δηλαδή δεν 3α
μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της Τράπεζας της Ελλ.άδος, αλλά 3α μπορούν ν’ αποτελόσουν αντικείμενο διαποαγμάτευσης σε χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδα
πής με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι ο;υ.ολογίες απολαύουν όλων των ρορολογικών απαλλα
γών του ν.ϊ. 3746/1957 και 3α μπορούν να εισάγοντα: χα:
εξάγονται ελεύ3ερα εφόσον
έχουν αποτ/.τη3εί με ελεύύερο
συνάλλαγμα. Οι διαφορές μεταπύ πόρων χα: εξυπηρέτησης
του δανείου 3α άγονται στον ειδικό λογαριασμό του άρ3ρου
8 παρ. 1 ν. 1083/1989 όπου άγονται χαι οι διαφορές από
τις σε συνάλλαγμα συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλά
δος. Τέλος η εχ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος εκχώ
ρηση του προϊόντος των δανείων στο Δημόσιο 3α γίνεται
στην κατά το ν.δ. 970/1971 και το άρ3ρο 4 παρ. 1 ν.
1083/1980 μέση τιμή συναλλάγματος. Με την μέση τιμή
επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος 3α χρεώνει το Δημόσιο για
την εξυπηρέτηση των δανείων.
Α)3ήνα, 25 Αύγουστου 1983
Οι Υπουργοί
Ε3νιχής Οικ.ονοαίας
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

' Οικονομικών
Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.
Διάταξη νόμου.
1. Στο άρ3ρο 55 του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος. π:·υ κυρώ3ηκε με τον νόμο 3424/7.12.1927 «περί
κυρώσεως του από 10 Νοεμβρίου 1927 Ν.Δ. «περί κυρώσεως της από 27 Οκτωβρίου 1927 συμβάσεως περί παραιτήσεως της Ε3νιχής Τραπέζης της Ελλάδος από του προ
νομίου εκδόσεως τραπεζικών γραμματίων και περί συστάσεως νέας Τραπέζης υπό την επωνυμίαν «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ» και του προσαρτωμένου τη συμβάσει καταστα
τικού της Τράπεζας της Ελλάδος», προστί3εται η ακ.όλου3η διάταξη:
«18) Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με δημόσια ή μη έγ
γραφη στο εσωτερικό και / ή στο εξωτερικό σε ξένα νομί
σματα η σε δραχμές με κά3ε είδους ασφαλιστική ρήτρα. Η
έκδοση ομολογιακού δανείου γίνεται αποκλειστικά με απόφαση
του Γενικού Συμβουλίου που κα3ορίζει το ύψος του δανείου, το

νόμισμα, τη διάρκεια, το επιτόκιο, χωρίς κανένα περιορισμό,
την ονομαστική αξία, την υπέρ ή υπό το άρτιο τιμή και το εί
δος των ομολογιών (ονομαστικές, ανώνυμες, σε διαταγή, μι
κτές) που είναι πάντοτε μη μετατρέψιμες. Οι λοιποί όρο:
και οι λεπτομέρειες έκδοσης, διά3εσης και εξόφλησης των
ομολογιών, καέώς και τα της τυχόν εισαγωγής τους σε
Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κα3ορ:ζονται κα διενεργούνται αποκλειστικά με πράξεις του Διοικη
τή της Τράπεζας ή εξουσιοδοτούμενου απ’ αυτόν οργάνου της
κατά παρέκκλιση από κά3ε άλλη διάταξη νόμου.
Τα· ανωτέρω δάνεια απολαύουν όλων των διευκολύνσεων
και φορολογικών απαλλαγών που προβλέπει το ΝΑ. 3746/
1957 «πε-·ί ασφαλιστικών ρητρών, φορολογικών απαλλαγών
και άλλων τινών διευκολύνσεων εις ομολογιακά δάνεια 'ή
πτονκ/ντύχους αετοτάς εκδιδομένσις δια πχ'αγωγικούς σκο
πούς» χωρίς να υπόκειντα: στους περιορισμούς του ίδιου νομο3ετ:κού διατάγματος. Στα ίδια δάνε α εφαρμόζονται ανάλ.ογα οι διατάξεις του άρ3ρου 8 παρ. 1 ν. 1083/1980. όπως
σνπ,πλ.ηρώ3ηκαν με το ;ίρ3ΐο 9 παρ. 3 ν. 1266/1982. οι δια
τάσεις του άο3:ου 3 ν. 128/1975 και οι διατάξεις του άσ3-ρου 1 ν.δ. 970/1971.
Α3ήνα, 25 Αυγούστου 1983
Οι Υπουργοί
Β3νικής Οικονομίας
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

____________
Οικονομικών
Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ

Αρ··3. 67/3/1983
ΕΚΘΕΣΗ
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρ3’ρο 75 παρ. 1 του
Συντάγματος) επί του σχεδίου νόμου του Υπουργέ'ου Ε3ν
Οικονομίας «Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπε
ζας της Ελλάδος».
- Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου γόμου με τις οποίες
συμπλη,ρώνεΐαι το άρ3ρο 55 του Καταστατικού της Τράπε
ζας της Ελλάδος (κυρώ3ηκ.ε με το νόμο 3424/7.12.1977).
ορίζονται τα εξής:
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εκτός των άλλων εργασιών
της, μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με δηι,όσ:α ή μη
εγγραφή στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό σε ξένα νομίσματα
ή σε δραχαές με κά3ε είδους ασφαλιστική ρήτρα.
2. Ρυ3μίζονται 3έματα σχετικά με την έκδοση του ομολο
γιακού δανε;ου, το ύψος, το νόμισμα, τη διάρκεια, το επιτό
κιο κλπ.
3. Τα ανωτέρω δάνεια απολαύνουν όλων των διευκολύν
σεων και φορολογικών απαλλαγών που προβλέπει το ν.δ.
3746/1957 (απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των τόκων
και από τα τέλη χαρτοσήμου των τίτλων) κλπ.
Από τις προ τε:νάνο νες διατάξεις 3α επέλ3ουν τα παρα
κάτω Οικονομικά αποτελέσματα:
•α) απώλεια εσόδων του Δημοσίου από φορολογικές κα: λοι
πές απαλλαγές που δεν μπορεί να κα3οριϊ3εί.
β) μελλοντική δαπάνη της Τφάπεζας της Ελλάδας για
την εξυπηρέτηση των ομολογιακών δανείων που δεν μπορεί
επίσης να κα3ορισ3εί γιατί 3α εξαρτη/3εί από πραγματικά
γεγονότα.
Α3ήνα, 25 Αυγούστου 1983
Ο Διευ3υντής α.α.
ΧΑΡΑΛ. ΛΑΓΟΣ

