
no σχέδιο νόμον 'Χύρωε77 της 3ης τροποποίησης 
ν άρθρων της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού 
jciou, με την τροποποίηση της κυρωθείσης με νόμο 
ς τροποποίησης των άρθρων της Συμφωνίας του 
θνους Νομισματικού Ταμείου"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η πρώτη τροποποίηση των άρθρων της Συμφωνίας 
ι Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έγινε το 1968 με την 
Ηέρωση του Ειδικού Τραβηκτικού Δικαιώματος (SDR) ως 
xj αποθεματικού στοιχείου. Η Ελλάδα κύρωσε την 1η 
αποποίηση με τον αν. 619 (ΦΕΚ 260 Α711-11-1968).
3. Η 2η τροποποίηση των άρθρων της Συμφωνίας του 
ί.Τ. έγινε την 1—4-1978. Η Ελλάδα κύρωσε τη 2η 
>ποποίηση με το ν. 1086 (ΦΕΚ 256 Α'/7-11-80). 
λ κμριότερες τροποποιήσεις που επήλθαν στα πλαίσια 
: 2ης τροποποίησης είναι οι ακόλουθες: 
ι) Συναλλαγματικές ρυθμίσεις και Εποπτεία από το Δ.Ν.Τ. 
θρο IV)
) Τα μέλη είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν συναλλαγμα- 
ές ρυθμίσεις της επιλογής τους (εδ.2Ό.) με γνωστοποίη- 

στο Δ.Ν.Τ. των συναλλαγματικών ρυθμίσεων, που 
3τίθενται να εφαρμόσουν και των μετέπειτα μεταβολών 
αυτές τις ρυθμίσεις.
ι) Το Δ.Ν.Τ. για την αποτελεσματική λειτουργία του 
θνους νομισματικού συστήματος ασκεί εποπτεία επί των 
ιαλλαγματικών ισοτιμιών των μελών.
3) Γιεριορισμός του ρόλου του χρυσού στο διεθνές 
μισματικό σύστημα (άρθρο IV και V).
Κατάργηση της λειτουργίας του χρυσού ως μονάδος αξίας 
j SDR και ως κοινού παρονομαστού του συστήματος των 
τιμιών των νομισμάτων και κατάργηση της επίσημης τιμής 
ι χρυσού.
ή Μεταβολές των χαρακτηριστικών κα επέκταση της 
ίσιμοποίησης του SDR προκειμένου να καταστεί το 
κότερο αποθεματικό στοιχείο του διεθνούς νομισματικού 
επήματος (άρθρο XXII).
3) Δυνατότητα δημιουργίας συμβουλίου (COUNCIL) απο- 
,ούμενο από συμβούλους, ως νέο όργανο του Δ.Ν.Τ. 
θρο XII και Παράρτημα Δ).
". Η 3η τροποποίηση των άρθρων της Συμφωνίας του 
θνους Νομισματικού Ταμείου η οποία υιοθετήθηκε από 
συμβούλιο διοικητών του Δ.Ν.Τ. βάσει της απόφασης No 
-3/28-6-1990, προβλέπει τα ακόλουθο:
1) Τροποποίηση του άρθρου XXVI, Τμήμα 2
α) Εάν ένα μέλος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 
ι πλαίσια της Συμφωνίας του Δ.Ν.Τ., το Δ.Ν.Τ. ανακοι- 
νει ότι το μέλος αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τους 
οους του Δ.Ν.Τ.
3) Εάν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το μέλος 
ικολουθεί να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, το 
ί.Τ. αναστέλλει τα δικαώματα ψήφων του μέλους.
') Εάν μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού 
στήματος το μέλος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
j, το μέλος απαιτείται να αποσύρει τη συμμετοχή του ως 
.ος του Δ.Ν.Τ.
5) Κανονισμοί υιοθετούνται γιο κάθε ενέργεια εναντίον 
ι μέλους (περιπτ. α.β.γ, παραπάνω).
2) Στα αρθρα της Συμφωνίας προστίθεται νέο Παράρτημα 
λναστολή των Δικαιωμάτων Ψήφου', το οποίο προβλέπει 
ακόλουθα:
τ) Στα πλαίσια του άρθρου XXVI, Τμήμα 2, το μέλος δεν 
συμμετέχει:

- Στην υιοθέτηση μιας προτεινόμενης τροποποίησης των

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ άρθρων της Συμφωνίας του Δ.Ν.Τ.
— Στο διορισμό ενός Συμβούλου ή Αναπληρωτή Συμβού

λου ή ενός Εκτελεστικού Διευθυντου.
β) Οι ιυηφοι που κατανεύονται στο μέλος δεν θα ραττονται 

σε κανένα όργανο του Δ.Ν.Τ.
γ) Οι διοριζόμενα από το μέλος: Διοικητής κα Αναπλη

ρωτής. Σύμβουλος κα Αναπληρωτής Σύμβουλος, Εκτελε
στικός Δ/ντής παύουν να διατηρούν γραφεία.

δ) Το μέλος έχει το δικαίωμα να στέλνει έναν αντιπρό
σωπο να παρακολουθεί κάθε συνάντηση του Συμβουλίου 
των Διοικητών, του Συμβουλίου ή του Εκτελεστικού Συμ
βουλίου, αλλά όχι συναντήσεις των Επιτροπών τους.

3) Στο άρθρο XII, Τμήμα 3(ι) προστίθεται το εδάφιο V. 
Μετά τον τερματισμό της αναστολής των δικαιωμάτων 

ψήφου ενός μέλους, στα πλαίσια του άρθρου XXVI και το 
μέλος δεν έχει δικαίωμα να διορίζει Εκτελεστικό Διευθκτντή, 
μπορεί να συμφωνήσει με όλα τα μέλη που έχουν εκλέξει 
έναν Εκτελεστικό Διευθυντή, ώστε οι ψήφοι που κατανε- 
μονται στο μέλος, να ρίπτονται από αυτό τον Εκτελεστικό 
Διευθυντή.

λ) Στο Παράρτημα D παράγραφος 5 προστίθεται το 
εδάφιο (f).

Όταν ένας Εκτελεστικός Δ/ντής έχει το δικαίωμα να 
ρίπτει τις ψήφους, που κατανέμονται σε ένα μέλος στα 
πλαίσιο του άρθρου XII, ο Σύμβουλος που διορίζεται από 
την ομάδα των μελών που εξέλεξαν έναν Εκτελεστικό Δ/ντή 
έχει το δικαίωμα να ψηφίζει και να ρίπτει τον αριθμό των 
ψήφων, που κατανέμονται στο μέλος αυτό.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 1991 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

Αντώνης Σαμαράς

Η ΑΝΑΠΛΗΡΟΥΣΑ 
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Βιργινία Τσουδερού

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ευθύμιος Χριστοδούλου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ 
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αριστείδης Τεκπλάκος

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ως αναπληρών τον Υπουργό

Κων. Γιατράκος

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως της 3ης τροποποίησης των άρθρων 
της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με 
την τροποποίηση της κυρωθείσης με νόμο 2ης τροπο
ποίησης των άρθρων της Συμφωνίος του Διεθνούς 
Νομισμετπκού Ταμείου'".

Άρθρο πρώτο

Κυρούται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 
1 του Συντάγματος η 3η τροποποίηση των άρθρων της 
Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την 
τροποποίηση της κυρωθείσης με νομο 2ης τροποποίησης 
των άρθρων της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού


