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Έπι τοϋ- σχεδίου Νόμου «Περί άντικχταστασεως της πχρχγ. 
5 τοϋ άρθρ., 9 τοϋ Ν.Δ/τος 3078/54 «Περί τροποποιή- 
σεως καΓσυμτ&ήρώσεως των «περί Χρημχτιστι^ριου Α
ξιών διατάξεων ώς καί ρυθμίσεως άλλων τινών σχετικών 
θεμάτων» ώς έτροποποιήθη δια τοϋ Ν.Δ/τος 827/1971».

77ρό; i!,r βον/.ΐρ' ιών ΓΕλλήνων

Διά τοϋ τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 827/1971 ώρίσθη βτι, 
ό προβλεπόμενος υπό τοϋ εδαφίου γ\ τοϋ άρθρ. 2 τοϋ Ν.

τρος έκπλήρΑσιν. τών έκ των Χρηματιστηριακών συναλλαγώι 
Β ημ ι ουρ γσυμένων υποχρεώσεων των Χρηματιστών. Όσαΰτω! 
πρός άποζημίωσιν τών διγέντων- ίκ τής έρ αρμογής τής as 
άριδ. Ί395/22.12.65 άποράσεως τής Νομισματικής Έπι 
τροπή; (ΦΕΚ 239/1965) επαγγελμζτιών τών κατά κυρ ιό· 
έπάγγελμ* ασχολούμενων μέχρι 31.12.1965 καί έπι πενταε 
τίαν τουλάχιστον με τήν άγοραπωλησίαν έπι μεσιτεία χρυσώι 
λιρών ή νομισμάτων έν γένει. - . .η

'Διά Προεϊρικσϋ Διατάγματος έκϊιϊομένο-υ προτάσει τοί 
'Τπουργοϋ Εμπορίου. δέλουν καδορισδή τα άπαιτοΰμενα ϊικαιο

. , τομενος __
2275/1952 ειδικής πόρος τοϋ Κοινοϋ Συνεγγυητικοϋ Κεφα-

- · - -· “ " - είσά- νων τής κατα τ

λογητικά, iif ών δά άπυϊεικνΰωντα: ή επαγγελματική ίϊιό 
της καί ό χρόνος άσκήσεώς τοϋ επαγγέλματος τών δικαιΟυμέ· 

ανωτέρω άποζημιώσεως χρηματομεσιτών, ι

ρίου επί σκοπώ ένισχύσεως τοϋ Συνεγγυητικοϋ, εις περι- 
πτωσιν αδυναμίας τούτου προς έκπλήρωσιν τών έκ τών 
Χρηματιστηριακών συναλλαγών δημιουργουμενων * υπο
χρεώσεων των χρηματιστών

Αρδρ-ον 2.
, % 'tv1

Ή ίιχίις τοϋ παρόντος άρχεται άτο τής Βημσσιεΰσεώς το; 
Βία τής Έρημερίϊος τής Κυίερνήσεως.

ι Έν Άδήναις τή 27 Μαρτίου 1976 ·,. χ.'
< - * Οί ^Τπουργο'ι \ . J■-·3

ι · Εμπορίου 
I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ι Οικονομικών 
E. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Διά της ύπ’ άριθ. 1395/22-12-65 άποφάσεως τής Νομι
σματικής Επιτροπής άπηγορεΰθη ή έλευθέρα αγοραπωλησία 
χρυσών λιρών, έξ αυτής δέ έπληγησαν οί χρηματομεσϊται 
τής έλευδερας αγοράς οΐτινες και έκ τότε προβάλλουν έπι- 
τακτικώς^το αίτημα τής άποζημιώσεως των ή τής χρηματο- 
οοτήσεως'/ποϋ Ταμείου ’Ασφαλίσέώς Χρηματιστών κλιπΓ, προς ν~ - '
•τον σκοπο^τής συνταςιοΒοτήσεώς των. , · »·#*'Λτ., ·

Επειδή ό ώς άνω άνοιγείς παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος ϊ A 
λογαριασμός έχει συγκεντρώσει ποσδν περίπου* δραχ. ί-Αί; .
51.500.00D, ούδέποτε δέ έκινήθη επί σκοπώ ένισχύσεως τοϋ V 
Συνεγγυητικοϋ καί επειδή, ώς έγνώρισε τδ Χρηματ μτήριονγ. / ' \
Άξιών/ή’/περιουσίχ τοϋ Συνεγγυητικοϋ έπαρκεϊ λήμερον ·
πρός έκπλήρωσιν τών έκ τών Χρηματιστηριακών συναλ- y Λ_
λαγών τυχόν δημιουργηθησομένων υποχρεώσεων τών Χρη- * ' " παράγραφος 5.του άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 3078/19d4
ματιστώνΐϊκρίνεται άναγκάίχ ή άντικατάστασις τοϋ άρθρ. 3 αντικαθίσταται ως άκολουθως ,ίΑ... ;

•5
<-Vy ·.·;·.}
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ρυδμίσεως άλλων τινών σχετικών -δεμάτων» ώς έτροπαπο 
ή-ϋηδιά τοϋ X. Δ/τος 827/·197|1».
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,ΆρΓϊρον 1
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•'Λ; ‘Αριθ. 65/4/1976

- σεως καί συμπληρώσεως τών «περί χρηματιστηρίου Άξ1
καί’ ρυθμίσεως άλλων τινών σχετικών θε- 
οποποιήθη διά τοϋ Ν. Δ/τος 827/1971. 4‘-

ϊιατάξεων , τοϋ ώς άνω σχεδίου Νόμου, άντικοί-' 
~~ παραγρ. 5 τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν. - Δ/τος 

τη έτροποποιήθη διά τοϋ Ν.‘Δ/τος 827/71, 
< ι·» · ·,* .·.· ,· - ν -· .---τ·· ; όρίζεται ότι, έφεξής ανοίγεται Ιδιος λογαριασμός τοΰ.Χρή-

φασεων^του Γπουργου ^ποριου, «πΐ ,σκοπφ ενισχυσεως ^τοϋ ; .ματιστηρίου ’Αξιών,, είς τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος,‘είς 
υνεγγ^τικ-υ εραλαιου}· εις περι«.ωσΓν αδυναμίαςντθντ^_^ είσάγεται δ ειδικός πόρος ό προβλεπδμενος ύπό τοϋ έδαφίόι)


