
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α' Περιουσιακά Στοιχεία.
- Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «Κύρωση των συμβάσεων άτ.ό 4 

Αύγουστου 1981, 10 Αύγούστου 1981 καί 9 Φεβρουάριου 
1982 καί 11 Μαίου 19S2 μεταξύ τοϋ Ελληνικού Δημο
σίου καί’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος Α.Ε. (μετα
βίβαση στήν ΕΤΕ Α.Ε. μετοχών τής Τραπέζης Χίου Α.Ε. 
ύπό εκκαθάριση κλπ.)»

Πρός τή Βουλή των 'Ελλήνων

I. Ιστορικό.
Ή Τράπεζα Χίου είχε δανειοδοτηθεί, κατά καιρούς άπό 

την Τράπεζα τής Ελλάδος με διάφορα χρηματικά ποσά,-μέ 
την εγγύηση τού Ελληνικού Δημοσίου.

Γιά την άσφάλεια των δανείων παρεσχέθηκαν υποθήκες 
σέ άκίνητα τής Τράπεζας Χίου καί των μετόχων καί ένεχυ- 
ριάσθηκαν· μεταξύ άλλων 16.000 μετοχές τής Τράπεζας Χίου 
καί 4.310 μετοχές τής Α.Ε. «Μεταλλείων ’Αταλάντης» κυ
ριότητας τής ίδιας Τράπεζας.

Ή Τράπεζα Χίου δέν έξόφλησε ληξιπρόθεσμες δόσεις των 
άνωτέρων δανείων καί μέ αποφάσεις τής Νομισματικής ’Ε
πιτροπής α) τέθηκε υπό εκκαθάριση σύμφωνα μέ τις δια
τάξεις τού Α.Ν. 1665/51 καί β) κηρύχθηκαν ληξιπρόθεσμες 
καί άπαιτητές όλες οί άπορρέουσες άπό τά άνωτέρω δάνεια 
οφειλές πού εξοφλήθηκαν άπό τον εγγυητή Έλλ. Δημόσιο 
στις 8.3.1960.

Έτσι τό τελευταίο ΰποκατέστησε, σύμφωνα- μέ τις διατά
ξεις τού Α.Ν. 747/45 καί τις σχετικές διατάξεις τού Α.Κ. 
την πιστώτρια Τράπεζα Ελλάδος στα δικαιώματά της.

Τό Δημόσιο γιά την είσπραξη των άπαιτήσεών του κατά 
τής Τράπεζας Χίου πού δημιουργτθηκαν άπό την πιό πάνω 
αιτία, έπλειστηρίασε, μεταξύ άλλω· περιουσιακών στοιχείων 
της καί τις ένεχυριασθεΐσες 16.000 μετοχές της οί όποιες 
τελικά κατακυρώθηκαν σ’ αυτό, λόγω τού ότι δέν υπήρξε 
πλειοδότης. - - · ■ ' .

Τό υπόλοιπο τής οφειλής άνερχομένης στο ποσό τών δρχ. 
38.940.000 περίπου βεβαιώθηκε στό Δημόσοιο Ταμείο στις 
12.2.63, πλέον τόκων όφειλομένων άπό την ημέρα εξόφλησης 
τής Τράπεζας Ελλάδος (8.3.60) μέχρι τής βεβαίωσης 
(12.2.63) ποσού δρχ·. 14.000.000 περίπου.

Προς ασφάλεια τής άνωτέρω άπαιτήσεως τού Δημοσίου 
κατασχέθηκε τό επί τής οδού Άριστείδου' 4 άκίνητό τής 
Τράπεζας Χίου καί 1.050 μετοχές τής Α.Ε. «Μεταλλείων 
’Αταλάντης» κυριότητας τής έν λόγω Τράπεζας.·

Στη συνέχεια, υστέρα άπό αιτήματα άνδιαφερομένων γιά 
την επαναλειτουργία τής Τράπεζας Χίου, ή Νομισματική 
’Επιτροπή χορήγησε πολλές φορές σχετικές άδειες, τις ό
ποιες όμως άνακάλεσε μετά, γιά τό λόγο ότι οί ενδιαφερό
μενοι δέν τηρούσαν τούς όρους καί τις προϋποθέσεις πού έθετε.
‘Μέ τήν άπόφαση άριθ. 249/12/279.9.1979 τής Νομισμα

τικής ’Επιτροπής έγκρίθηκε ή δημοσίευση στόν Τύπο άνα- 
κμίνωσης σχετικά μέ τήν πρόθεση τού Δημοσίου νά έκποιήσει 
τις μετοχές τής Τράπεζας Χίου καθώς καί τήν άπαίτησή του 
εναντίον της (μέ εκχώρηση) έναντι ελάχιστου τιμήματος 
140 έκατ. δραχμών. ’ . .· ' *

Υποβλήθηκαν προτάσεις άπό τέσσερις ένδιαφερομένους 
μέ προσφορές άπό 140 έκατ. μέχρι 152 έκατ. δραχμών.

Τελικά τό Υπουργείο Οικονομικών πιστεύοντας ότι ή 
επαναλειτουργία τής Τράπεζας' Χίου θά άπέβαινε επωφελής 
γιά τήν ’Εθνική Οικονομία καί άποβλέποντας παράλληλα στήν 
έξόφληση τών οφειλών τής Τράπεζας Χ.ου πρός τό Δημόσιο, 
προκάλεσε τήν έκδοση τής άριθ. 294/11.12.80 άπόφασης τής 
Νομισματικής Επιτροπής, μέ τήν όποια δόθηκε ή έγκρισή 
της στήν ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος γιά τήν επαναλει
τουργία τής Τράπεζας Χίου ύπό ορισμένες όρους καί προϋ
ποθέσεις πού άπεικονίσθηκαν στις άπό 4.8.1981 καί 10.8. 
1981 συμβάσεις. · . · . . · ■
II. Οικονομική Κατάσταση Τράπεζας Χίου.

-■ Ή σημερινή οικονομική κατάσταση τής ύπό εκκαθάριση 
Τράπεζας Χίου έχει ως έξής :

1. ’Ακίνητο έπί τής οδού Άριστείδου 4 όγκου Μ3 5.900 
έπί οικοπέδου έκτασης 269 τ.μ. περίπου.

2. 5.360 μετοχές τής Α.Ε. «Μεταλλεία ’Αταλάντης» έπί 
συνόλου 7.500 μετοχών (άξίας όνομ. 193 δρχ. τής κάθε 
μιας), ήτοι τό 71,40% περίπου.

Τό ακίνητο καί 1.050 μετοχές τής Α.Ε. «Μεταλλείων 
’Αταλάντης» έχουν κατασχεθεί άπό τό Δημόσιο καί οί υπό
λοιπες 4.310 μετοχές κατέχονται άπ’ αύτό ώς ενέχυρο.
Β' Μετοχαί.

’Επί συνόλου μετοχών 31.000, ονομαστικής άξίας 500 
δρχ. τής κάθε μιας, τό Δημόσιο κατέχει κατά κυριότητα 
16.140, δηλαδή το 52 % περίπου. Οί υπόλοιπες κατέχονται 
άπό διάφορους.
Γ' Υποχρεώσεις πρός τό Δημόσιο.

Οί υποχρεώσεις τής Τράπεζας Χίου πρός τό Δημόσιο 
προέρχονται άπό φόρους, άπό κατάπτωση έγγυήσεών του 
καί άπό δάνεια γιά τήν αντιμετώπιση τών δαπανών έκκαθα- 
ρίσεως τής Τράπεζας. Τό ύψος τών υποχρεώσεων αυτών 
προσδιορίσθηκε μέ τις άριθ. 11449/29.ΤΙ.76 καί 3662/19.4.78 
αποφάσεις τού Πρωτοδικείου καί Έφετείου ’Αθηνών άντί- 
στοιχα, στό ποσό τών δραχμών 55 έκατομ. περίπου. Κατά 
τής άπόφασης τού Έφετείου τό Δημόσιο κατάθεσε ενώπιον 
τού Άρείου Πάγου αίτηση άναίρεσης, ή εκδίκαση τής οποίας 
έκκρεμεΐ.

III. Συμβάσεις Έλλην.Δημοσίου r Ε.Τ.Ε. ' · .__..
Μέ τή σύμβαση τής 4.8.19S1, μεταξύ Ελληνικού Δημο

σίου καί Εθνικής Τράπεζας τής Ελλάδος έχει συμφωνηθεΐ:
1. Ή μεταβίβαση άπό τό Δημόσιο στήν Τράπεζα :
α) 16.140 μετοχών τής Τράπεζας Χίου, κυριότητος τού 

. Δημοσίου, όνομ. άξίας δρχ. 500 τής κάθε μιας. ’ ' '
β) Τών άπαιτήσεών τού Δημοσίου κατά κεφάλαιο, τόκους 

προσαυξήσεις κλπ.. κατά της Τράπεζας' Χίου, δικούς 56 
έκατ. περίπου. ' * - ." - ·

2. Τό Δημόσιο μεταβιβάζει καί εκχωρεί πρός τήν Εθνική 
Τράπεζα τής άνωτέρω μετοχές καί άπαίτηση άντί συμφωνη- 
θέντος τιμήματος 158.000.000 δρχ.

3. Ή παράδοση τών πωλουμένων μετοχικών τίτλων θά 
πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα μέ τή. μεταβίβαση άπό τήν 
Εθνική Τράπεζα τής κυριότητας άκινήτου τής Ιδιοκτησίας 
της, κειμένου έπί τής λεωφόρου Βασ./Σοφίας άριθ. 15 κάί 
άποτελουμένου άπό έξι όρδφους καί δώμα, άντί συνολικού 
τιμήματος 435.000.000 δρχ.

*Η καταβολή άπό τό Δημόσια “τών 435 έκατ. δρχ. θά 
συντελεσθει ώς έξής : · . _ ·. ■
.1) Μέ συμψηφισμό 158.000.000 δρχ. ισόποσης όφειλής 

τής Εθνικής Τράπεζας άπό. τήν άγορά τών μετοχών τής 
Τράπεζας Χίου.
' 2) Τ όύπόλοιπο ποσό δρχ. 277.000.000 σέ δύο ίσες δόσεις 
έντοκες πρός 16% πληρωτέες κατά τή λήψη ’διετίας καί 
τετραετίας άντίστοιχα άπό τήν κύρωση τής σχετικής σύμβα
σης τού Δημοσίου καί Εθνικής Τράπεζας. Οί τόκοι θά κατα
βληθούν άνά έξαμηνία άπαλλαγμένόι φόρου εισοδήματος καί
χαρτόσημου έξόφλησης. λ .......... !*·< · ·!· :· · · ί11 Τ

Σέ περίπτωση πού ή σύμβαση λυθεί τό Δημόσιο έχει υπο
χρέωση να πληρώσει μέσα σέ ΙΟήμέρεςποσόδρχ. 158.000.000 
άτόκως καί τοΐς μετρητοϊς γιά συμπλήρωση τού τιμήματος 
τής άγοραπωλησίας τοΰ άκινήτου (277.000.000 -Η" ..--5 
158.000.000 = 435.000.000): .... ■' ,ζ .. .! ι

Μέ τή συμπληρωματική σύμβαση τής 10.8.1981 μεταξύ 
Δημοσίου - Ε.Τ.Ε. έχει συμφωνηθεΐ : - ·

1. Πριν άπό τή νομοθετική κύρωση τής συμφωνίας Δημο- 
σίου-ΕΤΕ (γιά τήν οποία δέν είχε τεθεί χρονικός περιορι
σμός) ή διενέργεια διαρρυθμίσεως καί επισκευών τού κτι
ρίου, τής Βασ. Σοφίας 15 άπό τό Έλλην. Δημόσιο, πρόκει- 
μένου τό κτίριο νά στεγάσει τό 'Υπουργείο Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως καί



‘ 2. Ή νομοθετική κύρωση τής σχετικής'συμφωνίας μέσα 
<τέ ένα έζάμηνο (άπδ της 10.8.1981), δηλαδή μέχρι 10.2.82.' 
" /Αν ματαιωθεί ή αγοραπωλησία τοϋ ακινήτου, τό Δημόσιο 
θά αποσύρει τα συνεργεία του άπδ αύτδ καί θά παραδώσει 
τδ κτίριο στήν ΕΤΕ χωρίς αποζημίωση γιά τις προσθήκες 
καί βελτιώσεις πού έχει κάνει σ’ αυτό. '<

Τέλος, έπειδή, λόγω των εκλογών πού μεσολάβησαν καί 
της Κυβερνητικής μεταβολ.ής, ή νομοθετική κύρωση των 
ανωτέρω συμβάσεων δεν ήταν δυνατόν νά γίνει μέχρι τής 
it) Φεβρουάριου 1982, ύπογράφηκε ή άπδ 9.2.19S2 σύμβαση 
μεταξύ Δημοσίου-ΕΤΕ, με την όποια ή προθεσμία γιά τή 
νομοθετική κύρωση των συμβάσεων παρατάθηκε γιά ένα 
τρίαγνο άπδ τής λήξεώς της, δηλαδή μέχρι τής 10 Μαίου
1982! ;
·;/· '· ';/ ’Αθήναι, 30 ’Απριλίου 10S2

\ν . Ό Υπουργός Οικονομικών
ν,·'.ν..! ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ .. ..

"■ ; ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Κύρωση των συμβάσεων άπδ 4 Αύγουστου 1981, 10 Λύ 

γούστου 1981, 9 Φεβρουάριου 1982 καί 11 Μαίου 1'.'82 
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου καί ’Εθνική;' Τραπεζης 

I τής Έλλάϊ-ος A.R. (μεταβίβαση στην Ε.Τ.Ε. Α.Ε. μετο
χών τη; Τραπεζης Χίου Α.ΡΙ, ύπό έκ.καθάριση κλτ.). ,.

' ■ 'Αρθρο I.'. . . ; . ^ ; , / , - - . Γ . .· ! , ι .
* Κυρώνονται καί έχουν ισχύ νομού οί συμβάσεις άπο 4 Αύ

γουστου 1981,. 10 .Αύγουστου 1981, 9 Φεβρουάριου' 1982 
καί 1.1 Μαίου ,1982 μεταξύ _ τοϋ 'Βλλίηνικ,οϋ Δημοσίου 'καί 
τής ’Εθνικής Τραπεζης τής Ελλάδος Α.Ε., το κεψιενο των 
όποιων έχει ώς εξής:
ίχ·;·:νϊ λΝτ .·ί:.·;'νιϊ . rx .τζλ",;-τ. .·η·''■■■;■/. . Ί ,i.‘
-:·.νι -.ρι. * - λ ; ·ν -Σ γ μ Β Α Σ I Σ' · : · ‘ ν’

, . ’Εν ’Αθήναις' σήμερον την 4ην Αύγουστου 1981 μεταξύ 
τεΰ' Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου υπό τοϋ Υπουρ
γού Οικονομικών κ. Μιλτιάδου Έβερτ καί τής ’Εθνικής 
Τραπεζης τής 'Ελ.λάδος Α.Ε., Αϊόλ.ου 86, εκπροσωπούμενης 
ΰπο τοϋ Διοικητοΰ τής κ. Ε. Ν. Χριστοδούλου σιινεφωνήθησαν 
τα έξής;

· ΚΕΤΑΛΑΙΟΝ Α\ ·
Άρΰρον 1. "· -

1. Τδ 'Ελληνικόν Δημόσιον έχει κατά δήλ.ωσίν του εις 
τήν αποκλειστικήν του κυριότητα, νομήν καί κατοχήν. : ·/

α) Δεκαεξ χιλιάδα; (16.000) μετοχές τής Τραπεζης 
Χίου, ένσωυατουαίνας εις τους ύπ’ άριθ. 83 - - 86. 221 — 
225. 776 — 800, 1101 — 1275. 4401 — 4425. 4951 - 
4975. 5076 — 5100, 5551 — 5575. 5651 — 5675. 5751 
— 5975. 6526 — 6550, 6626 — 6675. 7076 ·-- 7150. 
7676 — 7700, 7701 — 7725, 7851 — 8000. 8851 - 
8975. 9001 — 9250. 9675 — 9800, 10093 - 10095, 
10616 — 10630, 11551 — 12650, 12651 — 26123 τί-
τλνυς, εγγεγραμμένους εις τά βιβλία τή; Τραπεζης Χίου, 
ονομαστικής αξίας έκάστης μετοχής δραχ. 500 περιε/.θούσασ 
εις το Δημόσιον έκ κ.ατακυρώσεως έξ αναγκαστικού πλει- 
στηριασμοϋ. δυνάμει τής ΰπ' άριθ. 2192/5.12.1962 εκ·Γ*έ- 
τιως τοϋ Συμβολαιογράφου ’Αθηνών Γεωργίου Δημοσθένους 
Σγουμποπούλου.

β) Εκατόν τεσσαοάκοντα Π 40'· μετοχές, ένσωαατουυ.ενα; 
εις τούς ύπ’ άριθ. 176 — 180. 186 —' 190. 396 — 403. 
501 — 505. 591 — 600. 4476 — 4525. 5426 — 5450 
καί 6926 — 6950 τίτλ.ους. εγγεγραμμένους εις τά ίιίλ.ία 
τή; Τσαπέζης Χίου, ονομαστικής άτια; έκάστης μετοχή: 
So αχ. 500. πεοιελ.θούσας εις τό Δημόσιον συνάσει τοϋ Ν.
Δ/τος 3330/1955.

'1 γ) ΆπαίτησΓν' κατά' τής Τραπεζης-Χίο» έκ κεφαλαίου', 
τόκων, εξόδων, προσ αυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής, κλ*. 
έκ τής αναγωγής τοϋ Δημοσίου κατ’ αυτής, ώς έγγυήίεν- 
τος, διά τής ·ΰ*’ άριθ. 75673/30.5.55 . άποφάσεομς σοϋ ' Γ- 
πουργοΰ Οικονομικών, προς τήν Τράπεζα.· τής Ελλ.αδος υπέρ 
τής Τραπεζης Χίου, δανειακήν σύμβασιν άπδ 25.2.1955 μττα- 
ξύ τοϋ ΐδίου, τής Τραπεζης τής Έλλ,άδος καί τής Τραπέ- 
ζης Χίου καί πληρώσαντος δυνάμει τής έγγυήσεως; τάς 
οφειλάς τής Τραπεζης Χίου προς τήν Τράπεζαν τής Έλλ.ά- 
δος περί ής (άπαιτήτεως σχετική τυγχάνει ή ΰπ' άριθ. 
3662/1978 άπόφασις τού ’Εφετείου ’Αθηνών, καθ’ ής το 
Ελληνικόν Δημόσιον ησκησεν τήν άπδ 12.1.1979 αίτησιν 
άναιρεσεως μή συζητηθείσαν έτι.

2, Ήδη διά τής παρσύσης συμίάσεως το Έλλ.ηικόν Δη
μόσιον* πωλ,εί, μεταβιβάζει καί εκχωρεί άντιστοίχως προς 
τήν άποΦεχομένην Εθνικήν Τράπεζαν τής Έλλ,άδος Α.Ε.· 
τάς ανωτέρω μετοχάς καί άπαίτησιν; ·με·θ’ απάντων των συ-' 
ναφών παρεπομένων δικαιωμάτων, απαιτήσεων,. αξιώσεων, α
γωγών εμπραγμάτων καί ενοχικών, άποξενούμενον άπο τή 
κυρώσεως τής παρούσης συμίάσεως έξ δλ.οκλ.ήρου σών.ώ 
άνω περιουσιακών του στοιχείων, αντί τοϋ συμφωνηίέντο 
συνολικού τιμήματος των εκατόν πεντήκοντα οκτώ έκατο-ρ 
μυρίων (158.000.000) δραχμών ύπό τούς έν συνεχεία όρους

3. ΊΙ παράδοσ·ς τών πωλ,ουμένων μετοχικών τίτλ.ων δεόί
τώς υπογεγραμμένων καί ή έπισημείωσις εις τά βιβλ.ία τή 
Τραπεζης Χίου, ώς καί ή παράδοσις τών σχετικών προ 
τήν έκχωρουμένην άπαίτησιν εγγράφων, θέλ.ε· γίνε: συγχρό-1 
νως με τήν κατά τά επόμενα άρθρα τής παρούσης, μεταβίβα- 
σιν. τής κυριότητος το» ακινήτου. ;ρτ·

Άρθρον 2. ~.χ ;

1. Τδ Έλλ,ηνικον Δημόσιον υπόσχεται, πωλ.εί, μεταβιβά
ζει καί εκχωρεί άντιστοίχως τάς ώς άνω μετοχάς κ.αί άπαι- 
τησιν ΐλευθέρας παντός νομικού ή πραγματικού έλ,αττώματοσ,: 
βάρους, εμπραγμάτου ή ενοχικού, δπ/.αιώματος τρίτου, πωλ.ή-' 
σεως, μεταβ'.ίάσεως ή εκχωρήσεως προηγουμένων τή; πα
ρούσης, αίρέσεως, όρου ή προθεσμίας, άναβλ.ητικής ή διαλ.υ-, 
τικής. άμφισβττήσεως καί έκνικήσεως. πλ.ήν τής έπινειρου- 
-•ιενης διά τής ύπ’ άρι-3. 886/26.1.1981 κατα-$έσεως διεκ- 
δικητικτ-ς τών μετοχών αγωγής ένώπιον τοϋ Πολ.υυ,ελ.οΰς 
Πρωτοδικείου ’Αθηνών ύπό τής «INTERNATIONA!. EX
PORT IMPORT CAR PO R AT I ON >>. στρεφόμενης καί 
κατά τής ά-τιεαστρίας Εθνικής Τραπεζης τής Έλ.λάίος
Α.Ε.
’ 2. Το Έλ.λ.ηνικδν Δημόσιον πέραν τών βριζόμενων εις τά;
οικείας διατάξεις εύθηνών του έκ τής παρούσης συμβάσεω; 
καί τών έν αϋτή δηλ.ώσεών του καί υποχρεώσεων άναλ.σμβά· 
νει εΐδικώς τήν εάθύνητν π/.ήρους άποζπαιώσεως τής Εθνι
κής Τραπεζης τής Ελλάδος Α.Ε. διά πάσαν ζημίαν άμεσον 
ή έμμεσον, τήν οποίαν ήθελεν ύποστή ή τε/.ευταίά ένεκα τής 
έλ.λ,είύεως άδιαφιΰ.ονικήτου κυριότητος τοϋ Έ/./,ην.κνύ Δη
μοσίου έπί τών πωλουμένων μετοχών.

Περαιτέρω συμφωνείτε, ότι τό Έλ/.ηνικόν Δημόσιον θά 
παρέμβη εις πάσαν δίκην διεκ,δικήσεως τών πωλ,ουμένων με 
τοχών ή σχετικώς προς αυτά; ένώπιον τών Έλ./,ηνικών δικα
στηρίων ή δικαστηρίων άλ./.ης πο/.ιτείας. έφ’ όσον πσοσεπ'- 
κ/.ηθή ή τοϋ άνακοινωθή νομίμως ή σχετική δίκη. Έάν ή 
πασέμβαπις δεν επιτρέπεται κατά τό δίκαιο-; τής άλ./.οδαπής 
πολ.ιτείας. το Έλ.λ.ηνικόν Δημόσιον δέν δικαιούται νά προ- 
τείνη κατά τής Εθνικής Τραπεζης τής Έλ/.άδος τή, ίν- 
στασιν πλ.ημμελ.οϋς διεξα-'ω-ρής τής δίκης’. Ή ευθύνη τού 
Δημοσίου καλύπτει πλ.ήρως καί τήν προηγουμένως άναοερθ:”- 
σαν διεκδικητικήν αγωγήν ένώπιον τοϋ Π ολ.υμελ.οϋς Πρωτο
δικείου Αθηνών ύπ’ άριθ. 886/21.1.81 καταθέσεως.

3. α) Διευκρινίζεται, εί καί ώς έκπερισσοϋ. ότι ή γεν:· 
μένη έκχώρησις απαιτήσεων δέν περιορίζεται εις τήν άτα: 
τησιν τοϋ Έλ./.η-,ικοϋ Δημοσίου ώς αϋση άνεγνωρίσθη διά τής 
ύπ’ άριθ. 3662/1978 άποφάσεως τού Έύφετείου Αθηνών καί

«ι» ιγ
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Στο "σχέδιο νόμου «κοπή μεταλλικών κερμάτων των πε
νήντα δραχμών καί κύρωση της σύμβασης που ΰτ:ο- 
γράφηκε στις 14 Αύγούστου 19S0 μεταξύ τού Ελληνικού 
Δημοσίου καί της Τράπεζας τής 'Ελλάδος».

Πρός τή Βονλη ιών Έλλήνονν

Οί άνάγκ,ες των συναλλαγών έπέβολλαν την έκδοση με
ταλλικών κερμάτων των πενήντα δραχμών.

Για τό σκοπό αυτό ύπογράφηκε μεταξύ τοΰ Ελληνικού 
Δημοσίου καί τής Τράπεζας τής Έλλάόος ή άπό 14 Αύ
γούστου 19S0 σχετική σύμβαση πού ετ.ιδιώι.εται ή κύρωση 
μέ τό υπόψη νομοσχέδιο.

Ειδικότερα :
1. Στο Πρώτο Άρθρο.
Μέ τό πρώτο άρθρο κυρώνεται ή ανωτέρω σύμβαση, μέ 

την οποία ή Τράπεζα τής Ελλάδος-χωρίς νά παραιτεΐται 
άπό τό δικαίωμα πού έχει άπό τό Καταστατικό της νά εκ
δίδει τραπεζικά γραμμάτια άξίας ανώτερης των είκοσι 
δραχμών-άναγνωρίζει δικαίωμα στο Δημόσιο νά εκδίδει 
μεταλλικά κέρματα τών πενήντα δραχμών, πού θά κυκλο
φορούν παράλληλα μέ τά ίσης άξίας τραπεζογραμμάτια πού 
έκδίδει ή άνωτέρω Τράπεζα. ’Επίσης μέ τό άρθρο αύτό κα
θορίζονται οί λεπτομέρειες πού άναφέρονται στην κυκλοφο
ρία καί διαχείριση τών έν λόγω κερμάτων.

—- -2. Στό Δεύτερο Άρθρο. ------ 1—------
Μέ τό δεύτερο άρθρο προβλέπεται ή τροποποίηση της 

σχετικής διάταξης (άρθρο 3) τού Καταστατικού της Τρά
πεζας της Ελλάδος.
- 3. Στό Τρίτο Άρθρο.

Μέ τό τρίτο άρθρο ορίζεται ότι οί απαραίτητε' δαπάνες 
γιά την έκδοση καί κυκλοφορία τών κερμάτων τώ πενήντα 
δραχμών βαρύνουν τον Προϋπολογισμό τοΰ 'Υπουργείου 
Οικονομικών. · ' '

-- 4. Στό Τέταρτο Άρθρο.
Μέ τό τέταρτο άρθρο εξουσιοδοτείται ό Υπουργός τών 

Οικονομικών νά ρυθμίσει μέ αποφάσεις του τις τυχόν αναγ
καίες λεπτομέρειες γιά την εφαρμογή τού νόμου. - .γ, -

’Αθήνα, 19 Μαρτίου 1982 -

>.· :τ Οί Υπουργοί
Συντονισμού Οικονομικών

ΑΠΟΣΤ. ΛΑΖΑΡΗΣ . MAN. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ

• · · ·. - ί

,··'■· .. . · ν.
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Κοπή μεταλλικών κερμάτων τών πενήντα δραχμών καί κύ
ρωση τής σύμβασης πού ύπογράφηκε -στις 14 Αύγουστου 
1980 μεταξύ τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου καί τής Τράπεζας 
τής ’Ελλάδος. ·

Πρώτο άρλρο. .. · 1
Κυρώνεται καί εχει ισχύ νόμου ή σύμβαση πού ύπογράφηκε 

στις 14 Αύγούστου 1980 μεταξύ τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου 
καί τής Τράπεζας τής 'Ελλάδος. Τό κείμενο τής σύμβασης 
έχει ώς εξής: * ......... ν·

ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Μεταξύ τοΰ 'Ελληνικού Δτμοσίου άφ’ ενός, εκπροσωπουμέ- 

νου ύπό τού έπί τών Οικονομικών Υπουργού κ. Μιλτιάδου 
Έβερτ καί τής Τραπέζης τής Ελλάδος άφ’ ετέρου, εκπρο
σωπούμενης ύπό τοΰ Διοικητοΰ αυτής κ. Ξενοφώντος Εύ-3. 
Ζολώτα, συνομολογήόηκαν τά επόμενα:

Άρβρον 1.
1. 'Η Τράπεζα τής Έλλ.άδος, μή παραιτούμενη τοΰ έκ 

τών άρθρων 3 καί 56 έδάφ. 1 τοΰ καταστατικού αυτής

άξίας ανωτερας τών είκοσι δραχμών, αναγνωρίζει δικαίωμα 
εις τό Δημόσιον όπως έκδίδη μεταλλικά κέρματα ονομαστι
κής άξίας πεντήκοντα δραχμών, άτινα όά κυκλοφορούν πα- 
ραλληλως μέ τά ϋπ’ αυτής έκδιδάμενα εσαγς άξίας τραπε
ζικά γραμμάτια.

2. Ή ονομαστική άξια τών ύπό έκδοσιν μεταλλικών κερ
μάτων τών πεντήκοντα δραχμών ·5ά καθορίζεται κατά τάς 
διατάξεις τοΰ νομοθετικού διατάγματος 488/1974 («p-Spov 
πρώτον), ήτοι 2Γ άποφάσεων τής Νομισματικής Επιτροπής 
εισηγήσε: τού Υπουργού Οικονομικών καί κατόπιν έγγραφου 
προτάσεως τής Τραπέζης τής Ελλάδος, ύποβαλλ.ομόνης ο
σάκις κατ εκτίμησίν αυτής επιβάλλουν τούτο αί άνάγκαι 
τών συναλλαγών.

3. Τά πεντηκοντάδραχμα μεταλλικά κέρματα είναι νόμι
μον χρήμα εις τάς συναλλαγάς διά ποσά μή ύπερβαίνοντα 
τάς πέντε χιλιάδας δροχμάς.

4. Τό ώς άνω άναφερόμενον όριον χρήσεως κερμάτων τών 
πεντήκοντα δραχμών ώς -νομίμου χρήματος δεν ισχύει διά τά 
εξ αυτών προσαγόμενα α) εις τά Δημόσια Ταμεία και (όλ 
εις την Τράπεζαν τής Ελλάδος καί εις τάς Έμποσικάς
Τράπεζας, αίτινες ύποχ,ρεούνται νά δέχωνται εις 
τρεχούμενο·/ λογαριασμόν ταΰτα δι’ οϊονδήποτ 
τούς περιορισμούς τών άρ-όρων 8 καί 10 τού δ 
3424 κυρωόέντος ν. δ. τής 10 Νοεμβρίου 1927.

κατάλεσιν ή 
ε ποσόν ύπό 
ιά τού νόμου

. . . Άρ·3ρον 2. ___________________ .
Τά περί ων ό λόγος μεταλλικά κέρματα τών πεντήκοντα 

δραχμών ·ύά παραδολούν ύπό τού Δημοσίου ε!ς την Τράπεζα-/ 
τής 'Ελλάδος, ήτις ·3ά φροντίση νά τεόούν εις κυκλοφορίαν 
εις όλην την χώραν, ώς έγένετο κσί διά τά .μέχρι τούδε τε- 
όέντα εις κυκλ,οφοριαν καί ήδη κυκλοφοροΰντα μεταλλικά 
κέρματα ονομαστικής άξίας είκοσι δραχμών καί κάτω.

Άρλρον 3.

Τό προϊόν τής κυκ/.οφορίας μεΐταλλικών κερμάτων τών 
πεντήκοντα δραχμών $ά άγεται ε!ς πίστωσιν’ άνοιγησομένου 
ειδικού λογαριασμού «Ε.Δ. - Προϊόν έκ κυκλοφορίας μεταλ- 

^ λικών κερμάτων δραχμών πεντήκοντα έκδόσεως 1980».

Άρ-Spov 4. ·-, ·.·.

1. Ή παρούσα συνετάγη εις διπλ,ούν καί έλαβον έκαάτος 
τών συμβαλλόμενων ά-/ά εν πρωτότυπον.

2. Ή ισχύς τής παρουσης άρχεται άπό τής ύπογραφής 
της. κυρωβήσεται δέ διά νότιου καί έγκρίνήσεται ύπό τής 
Γενικής Συνελ,εύσεως τών μετόχων τής Τραπέζης τής Έλ- 
λ.άδος.
j ' Έν’ Ά-ύήναις τή 14 Αύγούστου 1980

Διά τό 'Ελληνικό·/ Δημόσιον

. Ό Υπουργός τών Οικονομικών
; .· ;· · ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

"■ " Διά την Τράπεζαν τής ‘Ελλάδος

Ό Διοικητής
. - ΞΕΝΟΦΩΝ ΖΟΑΩΤΑΣ

Δεύτερο άρύρα.

Τό άρηλρο 3 τού καταστατικού τής Τράπεζας τής Ελλά
δος πού κυρώ-ληκε μέ τό νόμο 3424/1927, τροποποιείται ώς 
άκολ.ούόως: «Τό Δημόσιο ά-/αλ.αμβά/ει την υποχρέωση, σ’ 
όλη τή διάρκεια τού προνομίου πού παρέχεται στήν Τράπε
ζα, νά μην εκδίδει ούτε νά όπσνετύδίδει άλλα νομίσματα ό- 
ποιασδήποτε φύσεως, έκτος άπό κέρματα που ή ονομαστική


