
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ.

Ε~·. τοϋ - σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως διατάξεων 
τοϋ Λ.Ν. 148/1967 «περί μέτρων προς ένίσχυσιν ττ|ς 

Κεφαλαιαγοράς» καί άλλων συναφών διατάξεων».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά της πρώτης παραγράφου τοϋ άρθρου 2 τοϋ Λ.Ν. 
! 48 1967 άντικατεστάθη τό έδάφιον γ της παραγρ. 1 τοϋ 
άρθρου 17 τοϋ Ν. 3632,1928 «περί Χρηματιστηρίων Άξιων» 
καί ώρίσθη ότι τό μετοχικόν κεφάλαιον των Ελληνικών 
’Ανωνύμων 'Εταιρειών τών οποίων αί μετοχαί καί ομο
λογία'. εΐσάγονται εις τό Χρηματιστήριον δέον ν’ άνέρχεται 
εις δέκα εκατομμύρια δραχμών.

’Επειδή σήμερον αί οίκονομικαί συνθήκαι δυνατόν νά 
διαφοροποιούνται μέ ταχύν ρυθμόν, κρίνεται σκόπιμον όπως 
παρασχεθή εις τον 'Υπουργόν ’Εμπορίου ή δυνατότης, ίνα, 
μετά γνώμην της ’Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζει εφεξής 
δι’ άποφάσεώς του τό έλάχιστον δριον τοϋ μετοχικού κε
φαλαίου τών ανωνύμων 'Εταιρειών, αίτινες εισάγουν τάς 
μετοχάς καί ομολογίας των εις τό Χρηματιστήριον.

__ 0εραιτέρω διά τοϋ άρθρου 12 τού Α.Ν. 148/1967, ώς
έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ. 
34/1968 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Λ.Ν. 
148/1967» συνεστήθη παρά τώ 'Υπουργείω Συντονισμού 
’Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς* ήτις άφ’ ενός άσκεΐ πάσας τάς 
ίιρμοδιότητας τοϋ Συμβουλίου τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. 3746/ 
57. άφ’ ετέρου γνωμοδοτεϊ πρός τήν Νομισματικήν Επι
τροπήν καί άλλας άρμοδίας άρχάς επί τής απορροφητικής 
ίκανότητος τής άγοράς κεφαλαίων καί έπί θεμάτων σχε
τικών μέ τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τοϋ Χρηματιστη
ρίου καί τής Κεφαλαιαγοράς έν γένει.

Έργον ωσαύτως τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι 
ή μελέτη καί είσήγησις διά τήν θέσπισιν μηχανισμού παρεμ
βάσεως πρός άμ.βλυνσιν τών αποτόμων διακυμάνσεων τών 
τιμών τών χρηματιστηριακών τίτλων.

’Επειδή εις τήν αρμοδιότητα τοϋ 'Υπουργείου ’Εμπορίου 
υπάγεται ύ έλεγχος τών ’Ανωνύμων 'Εταιρειών, ώς καί 
τοϋ Χρηματιστηρίου Άξιων κρίνεται όρθολογικώτερον ή 
’Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νά ΰπαχθή εις τάς άρμοδιότητας 
τοϋ 'Υπουργείου τούτου.

Κατωτέρω παρατίθενται αί τροποποιούμεναι διατάξεις, 
ώς καί αί συναφείς τοιαϋται.

Παράγραφος 1 άρθρ. 2 Α.Ν. 148/1967.
1. Τό έδάφιον γ τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 17 τοϋ 

Ν. 3632/192 άντικαθίσταται ώς εξής : «γ. Αί μετοχαί καί 
όμολογίαι ελληνικών άνωνύμων 'Εταιρειών έχουσών κατα- 
βεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον τουλάχιστον δέ.-ια εκα
τομμυρίων.

Άρθρον 12 Α.Ν. 148/67.
1. Συντστάται παρά τώ 'Υπουργείω Συντονισμού δι’ 

άποφάσεώς τοϋ 'Υπουργού Συντονισμού «’Επιτροπή Κε
φαλαιαγοράς» άποτελουμένη έξ : α) ενός ά\οιτέρου ή άνω- 
τάτου υπαλλήλου τών 'Υπουργείων Συντονισμού, Οικο
νομικών καί ’Εμπορίου, β) ένος εκπροσώπου τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, καί τής Εθνικής Τραπέζης 'Ελλάδος, γ) 
ενός εκπροσώπου τοϋ Χρηματιστηρίου καί δ) ενός εκπρο
σώπου τοϋ ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
’Αθηνών. Διά τής αυτής άποφάσεώς ορίζονται οί άναπλη- 
ρωταί, Πρόεδρος καί ’Αντιπρόεδρος τής Επιτροπής έκ 
τών μελών τής αύτής, ώς καί ό Γραμματεύς έκ τών υ
παλλήλων τοϋ 'Υπουργείου Συ\ τονισμού.

2. 'Η ’Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πέραν τών έν τοΐς 
προηγουμένοις άρθρ. τοϋ παρόντος Νόμου όριζομένων άρ- 
μοδιοτήτων αύτής :

α) Άσκεΐ πάσας τάς άρμοδιότητας τοϋ Συμβουλίου τοϋ 
άρθρου 8 τοϋ Ν. 3746/57, ώς αύται διευρύνονται υπό τοϋ

παρόντος. Τό Συμβούλιον τούτο άπό τής δημοσιεύσεως εις 
τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως τής πράξεως διορισμού 
τών μελών τήφ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταργεΐται, 
άντικαθιστάμενον ύπό ταύτης. Όπου έν τή κειμένη νομο
θεσία άναφέρεται τό ώς άνω Συμβούλιον νοείται έφεξής 
ή ’Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

β) Γνωμοδοτεϊ πρός τήν Νομισματικήν ’Επιτροπήν καί 
άλλας άρμοδίας άρχάς, τή αιτήσει των ή οΐκοθεν, έπί τής 
άπορροφητικής ίκανότητος τής άγοράς κεφαλαίων καί έπί 
θεμάτων συνδεομένων μέ τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν 
τού Χρηματιστηρίου καί τής Κεφαλαιαγοράς έν γένει.

3. Ανώνυμοι Έταιρεϊαι τών οποίων χρεώγραφα είναι 
εισηγμένα εις τό Χρηματιστήριον, ώς καί οί διοικοϋντες 
αύτάς ύποχρεοϋνται όπως παρέχωσιν εις τήν Επιτροπήν 
Κεφαλαιαγοράς οίανδήποτε πληροφορίαν ήθελεν αΰτη ζη
τήσει σχετικώς μέ τήν οικονομικήν θέσιν τής Εταιρείας, 
τήν εταιρικήν διαχείρισιν καί τήν κατανομήν τών μετοχών.

4. "Εργον ώσαύτως τής ’Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι 
ή μελέτη καί είσήγησις διά τήν θέσπισιν μηχανισμού παρεμ
βάσεως προς άμβλυσιν άποτόμων διακυμάνσεων τών τιμών 
τών χρηματιστηριακών τίτλων, ώς καί διά τήν εισαγωγήν 
τών θεσμών «'Εταιρείας ’Επενδύσεων» καί «Κοινών Κε
φαλαίων ’Επενδύσεων». Οί θεμοί ούτοι δύνανται νά είσαχ- 
θώσι δ:ά Βασιλικών Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει 
τών 'Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών καί Εμπορίου.

5. Τά τής έσοιτερικής όργανώσεως, τών έργασιών καί 
τής λειτουργίας τής ’Επιτροπής Κεφαλ.αιαγοράς ορίζονται 
διά Κανονισμού αύτής έγκρινομένου ύπό τοϋ 'Υπουργού 
Συντονισμού καί δημοσιευομένου εις τήν ’Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως.

6. Πρός ύποβοήθησιν τοϋ έργου τής Επιτροπής Κεφα
λαιαγοράς δύναται νά συσταθή δι’ άποφάσεώς τοϋ 'Υπουρ
γού Συντονισμού, ειδική υπηρεσία παρά τώ 'Υπουργείω 
Συντονισμού, τά τής όργανώσεως καί λειτουργίας τής ο
ποίας ρυθμισθήσονται δι’ όμοιας άποφάσεώς τοϋ 'Υπουργού 
Συντονισμού.

7. Τά τής άποζημιώσεως τών μή δημοσίων υπαλλήλων 
μελών τής ’Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καί πάσα άλλη 
άναγκαία λεπτομέρεια διά τήν λειτουργίαν τής ’Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς καί τής κατά τήν προηγουμένην παράγρα
φον 'Υπηρεσίας, ρυθμίζονται δι’ άποφάσεων τού 'Υπουρ
γού Συντονισμού.

Διά τήν κάλυψιν τών άναγκαίων δαπανών έγγράφεται 
σχετική πίστωσις εις τον Προϋπολογισμόν τού 'Υπουργείου 
Συντονισμού.

Άρθρον 8 Ν.Δ. 34/196S.
1. 'Η περίπτωσις (β) τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 12 

τού Α.Ν. 148/1967 άντικαθίσταται ώς άκολούθως :
« (β) ενός έκπροσώπου τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 

ενός τών ’Εμπορικών Τραπεζών, όριζομένου ύπό τής Ένώ- 
σεως Ελληνικών Τραπεζών».

2. Εις τό τέλος τής παραγράφου 6 τού άρθρου 12 τού 
Α.Ν. 148/1967 προστίθεται έδάφιον έχον ουτω :

« Οί έκ τών ύπηρετούντων εις τήν 'Υπηρεσίαν Κεφα
λαιαγοράς είδικώς έξουσιοδοτούμενοι, κατόπιν άποφάσεώς 
τού 'Υπουργού Συντονισμού, άποτελοϋν όργανα τής ’Επι
τροπής Κεφαλαιαγοράς, πέραν τών ύπό τού Ν.Δ. 3746/ 
57 «περί άσφαλιστικών ρητρών φορολογικών άπαλλαγών 
καί άλλων τινών διευκολύνσεων εις ομολογιακά δάνεια ή 
προνομιούχους μετοχάς έκδιδομένας διά παραγωγικούς 
σκοπούς» άναφερομένων :

3. Ή παράγραφος 7 τοϋ άρθρου 12 τού Α.Ν. 148/1967 
άντικαθίσταται ώς άκολούθως :

«7 Τά τής άποζημιώσεως τών μελών τής Επιτροπής 
Κεφαλ.αιαγοράς, τής Γραμματείας, ώς καί πάσα άλλη άναγ
καία λεπτομέρεια διά τήν λειτουργίαν τής ’Επιτροπής Κε-
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φαλαιαγοράς καί τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον, 
Υπηρεσίαν- ρυθμίζονται— δι’ αποφάσεων τοϋ Υπουργού 
Συντονισμού.------  —

Διά τήν κάλυψιν των άναγκαίων δαπανών έγγράφεται 
σχετική πίστωσις εις τον Π ροϋποΐ.ογισμόν τοϋ Ύπουρ- 
γείου Συντονισμού».

"ΑρΘρον 8 παρ. 1 Ν.Λ. 3746/57.
1. Ή εκδοσις ομολογιακού δανείου μετά τίνος ή συν

δυασμού των κατά τά άρθρα 2 καί 3 ρητρών καί όρων, 
καθώς καί ή εκδοσις ομολογιακού δανείου ή προνομιούχων 
μετοχών μεθ’ όλων τών κατά το άρθρ. 4 φορολογικών απαλ
λαγών έπιτρέπεται μετά προηγουμένην άπόφασιν τού Συμ
βουλίου τού ΟΧΟΑ συμπληρουμένου διά τήν χσκησιν τής 
άρμοδιότητός του, ταύτης διά δύο είσέτι μελών : α) ’Εκ
προσώπου τού Χρηματιστηρίου ’Αθηνών καί β) ενός οι
κονομολόγου διαθέτοντος πείραν περί τά τραπεζικά, ορι- 
ζομένου μετά τού άναπληρωτού του ΰπό τοΰ Συμβουλίου 
τού ΟΧΟΑ.

Έν Άθήναις τη 24 Φεβρουάριου 1976.
Οί 'Τπουργοί.

Συντονισμού καί Προγραμματισμού ’Εμπορίου.
Π. Π Α Π ΑΛ Η ΓΟ ΥΡ ΑΣ. I. ΒΑΡΒ1ΤΣΙΩΤΗΣ.

_______ _________ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΙ_________

Περί τρεποποιήσεως δ ατάξεων τοϋ Α.Ν. 148/196/ «περί 
μέτρων προς ένίσχυσιν τής Κεφαλαιαγοράς» καί άλλων 
συναφών διατάξεων.

"Ασθρον 1. <y
Τό κατά τό έδάφιον γ' τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 1ϊ 

τοΰ Νόμου 3632/1928 «περί Χρηματιστηρίων ’Αξιών», ώς 
τούτο άντικατεστάθη διά τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 2 τοΰ 
Α.Ν. 148/1967. ελάχιστο·/ όσιον τοΰ καταβεβλημένου μετο- 
χικοΰ κεφαλαίου τών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών, ων 
α! μετοχαί καί όμολογίαι εΐσάγονται ε’ς τό Χρηματιστήριο-», 
ορίζεται εφεξής δΓ άποφάσεως τοΰ Τπουργοϋ Εμπορίου, μετά 
γνώμην τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

νΑρθρον 2.

άδειαν. προκειμένου περί κα/.ύύεως εταιρικού κεφαλαίου ή 
ομολογιακού δανείου ανωνύμου έταιρείας διά ϊημοσίας έγγρα-
ςήί- , , . , ι
. γ) Γνωμόδοτεί προς τήν Νομισματικήν ‘Επιτροπήν καί 
άλλας αρμόδιας άρχάς, τή αιτήσει των ή οίκοθεν. έπί τής 
απορροφητικής ικανότητες τής αγοράς κεφαλαίων καί έπί 
-δεμάτων συνοεομένων με τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τού 
Χρηματιστηρίου ’Αξιών καί τής Κεφαλαιαγοράς έν γένεί.

3. Έργον ωσαύτως τής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι 
ή μελέτη καί εΐσήγησις ϊιά τήν θέσπισιν μηχανισμού παρεμ
βάσεως πρός άμβλυνσιν άποτόαων διακυμάνσεων τών τιμών 
τών χρηματιστηριακών τίτλων.

4. Ανώνυμοι Εταιρεία! τών οποίων χρεώγραφα είναι ει
σηγμένα εις τό Χρηματιστήριον. ώς καί οί ϊιοικοΰντες αύτάς, 
ύποχρεοΰνται όπως παρέχωσιν εις τήν "Επιτροπήν Κεφαλαια
γοράς οίανδήποτε πληροφορίαν ήθελεν αΰτη ζητήσει σχετι- 
κώς μέ τήν οικονομικήν ύέσιν τής "Εταιρείας, τήν έταιρικήν 
ϊιαχείρισιν καί τήν κατανομήν τών μετοχών.

5. Τά τής εσωτερικής όργανώσεως τών εργασιών καί τής 
λειτουργίας τής "Επιτροπής Κεςαλαιαγοράς. ορίζονται διά 
Κανονισμού αυτής, έγκρινομένου υπό τοΰ Τπουργοϋ "Εμπορίου 
καί δημοσιευομένου εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

6. ΤΙ συσταύεϊσα παρά τφ Τπουργείω Συντονισμού Τπη- 
ρεσία Κεφαλαιαγοράς διατηρείται παρ’ αύτώ. Τά τής οργα
νώσεων. λειτουργίας καί αρμοδιοτήτων "αυτής ρυθμίζονται διά 
Προεδρικού Διατάγματος, έκδιδομένου τή προτάσει τοΰ Τ- 
πουργοΰ Συντονισμού καί Προγραμματισμού.

7. Τά τής άποζημιώσεως τών μελών τής "Επιτροπής Κε
φαλαιαγοράς καί τοΰ Γραμματέως αυτής, ώς καί πάσα άλλη 
ο.ναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται δι" αποφάσεων τών Υ
πουργών Οικονομικών καί Εμπορίου.

Αε οαπαναι λειτουργίας αυτής βαρύνουν τόν προϋπολογισμόν 
τοΰ Γπουργειου Εμπορίου. At ήδη προβλεπόμεναι σχετικαί 
πιστώσεις μεταφέρονται δι’ άποφάσεως τών Υπουργών Συν
τονισμού καί Προγραμματισμού. Οικονομικών καί "Εμπορίου 
εις τόν Προϋπολογισμόν τού Τπουργείου Εμπορίου.

8. 'Οπου έν τή κειμένη νομοθεσία άναφέρεται το Συμβού- 
λιον τοΰ ά’ρύρου 8 τού Ν.Δ. 3746/1957 νοείται εφεξής ή 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοσάς».

Τό άρθρον 12 τοΰ Α.Ν. 148/1967. ώς έτροποποιήθη καί 
τυνεπλτρώθτ διά τοΰ άσθρευ 8 τοϋ Ν Δ. 34/1968 -περί τρο
ποποιήσεων καί συμπληρώσεων τοΰ Α.Ν. 148/1967». αντι
καθίσταται ώς ακολούθως:

«1. Συνιστάται παρά τώ "Γπουργείω Έχπορ’ου. δι" άποφά
σεως τοΰ Τπουργοϋ "Εμπορίου. "Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
άποτελουμένη έξ: α) ενός άνωτάτου ή ανώτερου υπαλλήλου 
έξ έκάστου τών "Υπουργείων Συντονισμού και Προγραμματι
σμού. Οικονομικών καί Εμπορίου, βί ενός έκπροσώπου τής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος καί ενός έκπροσώπου τών "Εμπορι
κών Τραπεζών, τοΰ τελευταίου όσιζομένου ΰπό τής Ένώσεως 
"Ελληνικών Τραπεζών, γ) ενός έκπροσώπου τοΰ Χρηματιστη
ρίου "Αξιών "Αθηνών καί δ) έ·.ός έκπροσώπου τού "Εμπορι
κού καί Βιομηχανικού Έπ·μελητηρ!ου Αθηνών. Διά τής αϋ-
•'ιί άτ.ζζ άζιω; ορίζοντα: έ Π . ^ ·υ Τ y.a: ο Αντ».*τρόε ** - r.·*τ J·»
■ή; Επιτροπής, έκ τών αελών 2 ύτήτ. οί άνατλτ.αωταί τού-
των. ώς 7.2! 6 Γρτμματεύς εν. τών Or2λλήλων τοϋ Τπουρ-
••είπυ Έν.rep ίου.

2. Ή Έ:ητροπή Κεφ αλα::αγί:ρά;. πiziTJ τών έν τοίς
θροις: 1. 0 4. 7. 8 καί 9 σ G J rapovTG ; οριζόμενων άρμοΒίΟ-
τήτων της:

α) Άποφαίνεται έπί τής έκδόσεως ομολογιακού δανείου 
μετά τίνος ή συνδυασμού τών κατά τά άρθρα 2 καί 3 τοΰ Ν.Δ 
3746/1957 «περί ασφαλιστικών ρητρών, φορολογικών απαλ
λαγών καί άλλων τ νών διευκολύνσεων εις ομολογιακά δά
νεια ή προνομιούχους μέτοχός έκδιδομένας διά παραγωγικούς 
σκοπούς» ρητρών καί όρων, ώ; καί έπί τής έκδόσεως ομολο
γιακού δανείου ή προνομιούχων μετοχών μεθ" όλων τών κατά 
τό άρ-Spov 4 τού ώς άνω Ν. Δ/τος φορολογικών άπαλλαγών.

β) Παρέχει τήν ύπό τοΰ άρθρου 8α τοΰ κωδικοποιημένου 
Νόμου 2190/20 «περί άνωνύμων εταιρειών» προβλεπομένην

Άρθρον 3.
Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Εν Αθήναις τή 24 Φεβρουάριου 1976 

Οι Τπουργοί
Συντονισμού καί Προγραμματισμού "Εμπορίου

Π. Π Α Π ΑΛΗΓΟΓΡΑΣ I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ.
ΆριΘ. 178/11/1975.

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (ά.ρθρον 75- παράγρ. 
1 τού Συντάγματος) έπί τού σχεδίου Νόμου τοϋ Τπουρ
γείου ’Εμπορίου «περί άντικχταστάσεως τής παρ. 1 τοϋ 
άρθρου 2 ::αί τού άρθρου 12 τού Α.Ν. 14S/J967 «περί 
μέτρων πρός ένίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς».

Έ;·. των διατάξεων τού ώς άνω σχεδίου νόμου δι’ ών, 
άνττιαθιστωμένων ένίων διατάξεων τοΰ Α.Ν. 148/1967: 
α) παρέχεται ευχέρεια εις τον Υπουργόν Έμ.πορίου όπως 
γ.αθορίζη τό ελάχιστο·/ όριον τού καταβεβλημένου μετο
χικού κεφαλαίου τών ελληνικών ’Ανωνύμων Εταιρειών ών 
αί μέτοχοι! καί όμολογίαι εΐσάγονται εις τό χρηματιστήριο·/ 
■ ,αί β) προβλέπεται ή μεταφορά έκ τοϋ Τπουργείου Συν
τονισμού :.αί Προγραμματισμού εις το 'Τπουργεΐον ’Εμ
πορίου τής έπταμελοϋς ’Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κλπ., 
δεν προκχλεϊται οικονομική τις έπίπτωσις έπί τοϋ Κρα
τικού Προϋπολογισμού.

’Εν Άθήναις τή 17η ’Οκτωβρίου 1975 
*0 Γενικό: Διευθυντή:

ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ.


