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Έπί τού σχεδίου Χόιιου «me. διαλυσεως τής Διεθνούς

Οικονομική: Επιτροπής καί τηρήσεως πρωτοτυπων συμ
βάσεων ττ/ων δανείων».

!Ι:>ος τ(/)■ Βονλΐ/ν ιίϋν Ελλήνων

Διά των διατάξεων τον είσαγομένου υμιν πρός φ/,φισΐ/ 
νομοσχεδίου σκοπούνται τά ακόλουθα:

1. 11 κύρωσις των ύπό τύπον ανταλλαγής επιστολών 
ύπογραφεισών συμφωνιών μεταςύ τής 'Ελληνικής Κυβερ
νήσει»:. άφ’ ενός. καί τη: Βρεταννική: (lb Μαίου 1U/S) 
καί Γαλλικής (Ι!> Matov 1978) Κυβερνήσεως. άφ’ έτερον, 
πεεί αποχωρήσει·/: των δύο τούτων ςένων Κυβερνήσεων 
άπό τήν Διεθνή (Εκονομικήν ’Επιτροπήν. ή όποια έπεβλήθη 
εις τήν χώραν υπό των έξ Λννάμεων των μεσο/.αβησασών 
διά τήν συνομολόγησιν ειρήνης μετά τής Τουρκίας έπειτα 
άπό τον άτυχή πόλεμον τον 1897. καί παραιτήσεως αυτών 
από τών σχετικών δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεών των. κατ’ 
ακολουθίαν τής όποιας ή Επιτροπή αντη διελύθη οϋσια- 
στικώς άπό τής υπογραφής τών συμφωνιών.

Αί μεσολαβησασαι Δυνάμεις ήσαν ή Γερμανία, ή Αυσ
τροουγγαρία. ή Ρωσία, ή Ιταλία, ή Μ. Βρεταννία καί ή 
Γαλλία.

Κατά τό έτος 11Κ)0 ό άν—πρόσωπος της Γερμανίας πα- 
ρητήΟη καί δεν άντικατεστάΟη. ένώ κατά τό έτος 1917 άπε- 
χώρησε καί ό άντιπρόσωπος τής Ρωσίας.

Μετά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον καί τήν διάλνσιν 
τής Αυστροουγγαρίας, διά τοΰ Νόμου 2683/1921 ώρίσΟη 
οτι ή ’Επιτροπή άποτελεμται έκ τριών μελών, ήτοι ές ένός 
μέλους διά τήν Γαλλίαν. Την Μεγάλην Βρεταννίαν καί τήν 
Ιταλίαν.

Τέλος μετά, τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον άπεχώ- 
ρησε καί ό Ιταλός άντιπρόσωπος. ένώ ές άλλου διά τοΰ άρ
θρου 39 τής συνθήκης ειρήνης μετά τής ’Ιταλίας ή έν λόγω 
χώρα άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν νά άποδεχθή άπάσας τάς 
συναφΟείσας ή συναφθησομένας συμφωνίας διά τήν έκκα- 
Οάρισιν. μεταξύ άλλων, καί τής έν Έλλάδι Διεθνούς Οικο
νομικής ’Επιτροπής.

Ί οιαΰται τυγχάνουν αί διά τοΰ είσαγομένου προς ψήφισιν 
νομοσχεδίου κυρωθησόμεναι συμφιονίαι (άρΟρον 1).

2. Ή τυπική διάλυσις τής ρηθείσης Διεθνούς Οικονομι
κής ’Επιτροπής, καί ή ρύθμισες τών έκ τής τοιαύτης διαλύ- 
σεως άνακυπτόντων θεμάτων: ύπεισέλευσις τού Έλληνι-

κού Δημοσίου εις τά δικαιώματα και τά; υποχρεώσει: ~Ί 
διαλυθείσης Επιτροπής (άρθεον 2) καί τύχη "τού έκ τεσ 
σάρων υπαλλήλων προσωπικού της (άρθρον 3).
'!i διάλυσις αυτή επέρχεται πρό τής προβλεπομένη: ΰπ 

τ ή: δευ τέρας παραγράφου τού άρθρου 1 τού- Νόμου ΦΘΙώ 
1698 χρονολογίας, ήτοι πρό τής έντελούς άποσβέσεως τώ 
έν αυτή άναφερομένων δανείων.

·>■ Ή ρύθμισις τού θέματό: ορισμού τής αρμόδιας ' Γπη 
ρεσιας δια την φυλαςιν τών πρωτοτύπων · συμβάσεων.· δά 
νείων τινών τού Δημοσίου εξυπηρετούμενων διά πιστώσει·/ 
έγγραφομένων εί: τόν προϋπολογισν.όν τού 'Υπουργείου (.·>·. 
κονομικών εις άς περιπτ<·»σει: ή συνομολόγησι: τών συμβά 
σχιυν τούτων ένεργεϊται συμπράξει τού Υπουργού τών Ui 
κονομικών μεθ ετέρων συναρμοδίων ' Γπουργών ή καί άνε 
συμπράςεως τούτου (άρθρον 4).

"Οθεν έχω τήν τιμήν νά παρακαλέσω υμάς, όπως περί 
βάλετε τό υποβαλλόμενο·/ νομοσχέδιου διά τής έγκρίσεώ 
σϊ- ’ · ■· , ·.. V .ι

Έν ΆΟήναις τη 2 Νοεμβρίου-4978 ■ ·’· ■«’
Οί Υπουργοί ,

Οικονομικών , Προεδεία: Κυβερνήσει»: .
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ΙΙερί διαλύσεως τής Διεθνούς Οικονομικής /Επιτροπής ,κχ
τηρήσεως πρωτοτύπων συμβάσεών, τινων, δανείο/ν,

Άρθρον 1; ···■» ..
, » .1 . . . t - . . ;

1. Κυρούνται καί έχουν ίσχύν νόμων αί έπιστολάί a 
άνταλλαγεϊσαι μεταςύ τών Κυβερνήσεο/ν τής Ελλάδος, 
άφ’ ένός. τής Μ. Βρεταν/ίας (18 Μαίου 1978) Tra·'·Γαλ 
λίας (19 Μαΐου 1978) άφ’επέρσυ ·περί·άποχωοήσεως·πώ 
ξένων τούτων Κυβερνήσεων έκ ■ τής' Διεθνόϋέ ΌίκονΟμιάη; 
’Επιτροπής τής προβλεπομένη ς; υπό ·Τοΰ -’άρθρου Ί Τού 
Νόμου ΒΦΙΘ/1898 «περί διεθνούς έλέγχου»,1 ώς ·έτρσπο- 
ποιήθη ΰπό τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 1 τού Νόμο' 
268.3/1921 «περί τροποποιήσεως -διχτάξειόν τινων τού 
Νόμου Β<1>10/1898 «περί διεθνούς ελέγχου».

2. Τά κείμενα τών άνω έπιστολών εις τό πρωτότυπον 
εις τήν ’Αγγλικήν καί τήν Γαλλικήν γλώσσαν καί εις μετά- 
φρασιν εις τήν Ελληνική.·/ έχουν ιός ακολούθως :


