
ΕίΣΒ. ίΙΤΙΚΗ ΕΚβΕΣΙΣ

TtC σχεδίου Νομού «περ! άντιχαταστασεως τής **i. . 
roi άρ-ύρου 37 τού A.N. 2039/1939 «χερ! τροποποιησεως 

χα. χωδιχοχοεήχεω; τών Νόμων «περί έχ- 
χα-ύαρίσεως χαΐ διοιχήσεως τών εις το Κράτος χαι υπέρ 
χοινωαελών σχοπώ·, χ ατ αλε’.πουάνων χλησονομιών. χλησο- 
ίοσιών χα; δωρεών».

Πρόζ τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων 

Τό άρόρεν 37 τού Α.Ν. 2039/1939. το όποιον άναοέρε-
-τ. ε:ς τήν ταμε ιαχήν διαχείρισιν χα: τοπο-όέτητιν το-, χ:-a 
λχίων τών χληρονομιών, χληροδασιών χα! δωρεών -ττέρ το- 
Κεάτους ττρος έχτέλεσιν είδιχών σχοπών, ορίζει είς τό έδα- 
5;ον πρώτον τής παραγράφου 1 ότ: αΤα χεοάλαια ταΰτα χα. 
-2 έχ τής διαχειρίσεως αυτών πλεονάσματα τοπού-ετούντα- 
^.Γ-’ άτόφασιν τού Υπουργού τών Οιχονομιχών. έχδιδομένην 
ίιετά σύμφωνον γνωμοϊότησιν τοΰ Συμίουλίου ’Βύνιχών Κλη- 
;ο?οτημάτων είτε εις έντοχον εν όψει ή επί προνετμία χατα- 
/ j7;v rapa τφ Ταμείω Π αραχαταόηχών χα! Δανείων ή τή 
Έ-ύν.χή ή Άγροτιχή Τραπέζη τής 'Ελλάδος. είτε έπενδύον- 
-ζ·. εις ομολογίας ’Ε/όνιχών Δανείων ή τοια,τας ήγγ.τ,μινχς 
οπο ττ,ς Βόνιχης Τραπεςης, είτε ει, με.ο,-α, *·ιν T.a..c-η. 
τής 'Ελλάδος ή τής Έύνιχής Τραπέζης. ή τής 'Βόν.χή; 
Κτημχτιχής Τραπέζι;; τής 'Ελλάδος. είτε εις άχινηιτα».

Ή διάταξις αΰτη ή όποια δυνάμει τών διατάσεων τών άρ
θρων 73 nap. 3 χα! 100 nap. 1 τοΰ ίδιου νόμου έφαρμόζετα: 
ϊο' όΧων τών χατά τόν νόμον τούτον χοινωφελών περιουσιών 
χα! ιδρυμάτων, άντιχατοπτρίζει τάς δυνατότητας άτφαλοΰσ 
χα! επωφελούς τοπούττήσεως χεφαλαίων. όπως ύφίσταντο τό 
έτος 19Θ9. Έχτοτε συμφωνως πρός τάς ύπ άρι-S. 95/14 
10.1975 xa5 102/12.12.1975 αποφάσεις τής Ναμισνατιχής 
Επιτροπής «.δίδονται ϋπό τής Έ5ν:χής Κτηχατιχή; Τ;α· 
πέζτ,ς τής 'Ελλάδος χα! υπό ώρισνάνων Τραπεζών έπενϊύ- 
τεων, «Τραπεζιχά ομόλογα», διαπραγματεύσιμα είς'τό χρη- 
ματιστήριον με έπιτόχιον υψηλόν, διάϊχειχν ενός έτους, r 
όποια χατά δούλησιν τοΰ δανεοατοΰ (όμολογιούτπυ) δύνατα: ντ 
παρατείνεται έντόχως χα! με άναποχιχμόν μέχρι δυο xaoit 
έτών. μέ φορολογιχάς άχαλλαγάς χα·. τα λοιπά -ρονόυοια 
τοΰ Ν.Δ. 3746/1957 χα! τά όχοίχ εΤναι έύ.ευίερως διχπσπ- 
γαστεόσιμα εις τό Χρηματιστήριον.

Έν όψει τοΰ χάρους χα! τής φερεγγυότητος τών Τραπε
ζών ποό έχδίδουν τά ομόλογα αυτά, ή έπένϊυτι; εϊς τους τ - 
τλους αυτούς είναι έΞ ίτου ασφαλής χα! επωφελή; όσον α 
περισσότερα: έχ τών επενδύσεων ποό άναςέροντσ: εϊς τό αρ- 
ύρον 37 παρ. 1 τοΰ Α-Ν. 2039/1239. Διότι έφ όσον επιτρέ
πεται ή τοποδέτησις εις μετοχάς χα! χοινάς ομολογίας, a’ 
όποια·, ύχόχειντατ άλλωστε εις χρηματιστή;·, αχ ας δ ιαχυμάν- 
πεις. εΰ/,ογο-ν είναι νά επιτρέπεται ή τοποτάότητις εις τρσ- 
πεζιχά εμόόαεγα, τά όποια δύνχνται νά ρευττοποιηλοΰν είς τι- 
ιήν 2-/ωτίραν τής όνομασπιχής.

Δέν ύρίσταται ώς έχ τούτου λόγος νά έαα-.ολουΰτ'χ · ; 
~οττεροϋνται τής δυνατότητος νά επενδύσουν μέρος τών δια
θεσίμων των είς τίτλους τοΰ είδους χύτοΰ αί χοινω«ρελείς 
τεριουσίαι είς τάς όποιας άναφέρεται ή άνωτέρο) διάταςις 
;οΰ Α.Ν. 2039/1939. Ή επίχτασις τοΰ διχαιώματο; τοπο- 
όετήσεως τών διαθεσίμων όπό τσίις λοιπούς όρους τοΰ νόεοι 
'•a! είς τραπεζιχά ομόλογα. ·&ά ήπο ά).λωστε σύμςωνος r.a: 
ιρος τόν σχοπόν τών σχετιχών άποςάσεων τής Νομισματιχής 
Επιτροπής χα! τήν άχολουθουμένην ύπ; τοΰ Κράτους άτ.τι- 
ι/.η-ύωρισπιχήν χολιτιχήν.

Διά τής προτεινομένης τροποχοιήσεως τοΰ πρώτου έδαο.ου 
ής παρ. 1 τοΰ άρΌρου 37 τοΰ Α.Ν. 2039/1939 χαύίστατα· 
πιτρεπτή χα! σύννομος ή έχένδυσις aύτή χεςαλαίων χοινω- 
ελών ιδρυμάτων χα! πλεονασμάτων έχ τής διαχειρίσεως χλη 
Ανομιών, χληροδοσιών χα! δωρεών υπέρ χοινωφελών σχοπών
:ϊ τά όποια άναςέσεται ό Α.Ν. 2039/1939.

Κατόπιν τών ανωτέρω, χαραχαλούμεν. όπω; τ 
λομενον Σχόδιον Νόμου τΰχτ τής εγχρισεως τής

Έν Ά-ύήναι; τή 10 Ιουνίου 1978 
Ό επί τών Οίχονοαι-χών 'Τπου;νός

Αθ. ΚΑΝΕ.ΔΛΟ Π ΟΤΛΟΣ

π συνυποόα/- 
Βουλής.

ΣΧΕΔ10Ν ΝΟΜΟΓ
Περί άνηχβ-ραοπάσεως τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 37 τού Α.Ν. 

2039/1939 «χχρ! τροχοποιήτεως. συμχληρώσεως χα! χω- 
διχοχοιήσεως τών Νόμων «χερ! έχχαόαρίσεως χα! διοιχή- 
σεχ; τών είς τό Κράτος χα! ύπερ χοινωυρελών σχοπών 
χαταλειχομένων χληρονομιών. χληαοίοσιών χα! δωρεών».

Άρ&ρβν 1.
Ή -ασάγρ-οοος 1 τοΰ άρόρο^υ 37 τού Α.Ν. 2039/1939 

άντιχα-S ίσταται ώς άχολού-ύως :
«1. Ή ταμειαχή διαχείρισις τών χεραλαίου έχ τής έχχα- 

ύσρισεως τών ώς άνω περιουσιών ενεργεί τα ι π»ρά τής ’Β- 
όνιχής Τρστχέζης τής 'Ελλάδος ή τής Άγροτιχής Τραπέ- 
ζη; τη; ΈΓ/λοκος ή τοΰ Ταμείου Π αραχατα-ύηχών χα! Δα
νείων. Τά χεράλαια ταΰτα χα! τά έχ τής διαχειρίσεων; αύτων 
χλεονώηαατα τοποθετούνται μετ’ άπόρασιν τοΰ Τχουπγού τών 
Ο.χυνομ-χεον έχδιδοιεένττν ·μετά σύμρωνον γνωμοδότηπν τού 
Σ. Έ Κλ. είτε είς έντοχον έν όψει ή έπι χροόεσμία χοττά- 
■ό-tmv χαβα τώ Ταμβιω Π αροτΑΐατα^ληχών χα! Δανείων ή τή 
’Εόνιχή ή Άγροτιχή Τραχέζη τής 'Ελλάδος, είτε έχενδόον- 
τα: «ς ομολογίας Έ/όνιχών Δανείων ή τοιαύτας ήγγυημένας 
ύχό τής Έίνιχής Τροπτέζης. είτε εις μετοχάς τής Τρ<απέ- 
7ητ τής 'Ε/Δνώος ή τής ’Βόνιχής Τροτπέζης τής Έλλίάδος, 
ή τής ’Εόνιχής Κτφπτηχής ΤρΜτπέζης τής 'Ελλάδος, είτε 
είς τρστπεζιχά ομο/-ογα εχίιδέμενα δετνάμει άποσάσεων τής 
Νομισματχχής Επιτροπής. ιΐτι ιίς άχχνητ2.

ΈταεσετΓχώς τπιτρεπεται, μετά σύμοωνο·/ γνώμην τοΰ Σ. 
Ε. Κλ. ή είς χριεωγραιρα. έήωτεριχοΰ έχένδυσις τοΰ προϊόντος 
τών εις το ιβρτισν χλτρουμένων όμοιων χρεωγράρων».

"Ap-Spov 2.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άσχετοι άπό τής όγχοσιεύσεώς το>υ 
διά τής Έςπρερίδος τής Κ-υίερνήσεως.

Έλ Άλήνατς τή 10 Ιουνίου 1978 
Ό επί των Οϊχονομιχών 'Υπουργός

Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ

Άντιχα-^ιστάμεναι Διατάςεις.
Ά?·ύρον 37.

Τοπολέτ-ησις χερα/υαίων.

1. Ή ταμειαχή διαχείρισις τών χεραλαίων έχ τής έχχα- 
■όαρίσεως τών ώς άνω περιουσιών ένεργείται παρά τής ’Ε- 
ιόνιχίις Τραπέζης τής 'ΕΙνλάδος ή τής Άγροτιχής Τοαπό- 
ζης τής 'Ελλάδος ή τοΰ Ταμείου Π αραχστανηχών χα! Δα- 
νείω»ν. Τά χεράλαια ταΰτα χαί τά έχ τής διαχειρίσεως αύτών 
πλεονάσματα τοποθετούνται αετ’ βπόρασιν ττΰ Υπουργού τών 
Οϊχονομιχών έχδιδομένην μετά σύμρωνον γνωμοδότησιν τοΰ 
Συμόουλίου Έ15·νιχών Κληροδοτΐ}ΐάτων είτε είς έντοχον έν 
όψει ή ΐχχ προλεσμία χατάλεσιν παπά τώ Ταμείω Παραχα- 
τα-ύηχών χα! Δανείων ή τή Έ-ύνιχή ή Άγροτιχή Τρχαπέζη 
τή; Ένλάδος. είτε επενδύονται είς ομολογίας ’Βδνιχών Δα
νείων ή τουαύτας ήγγυσςχένας υπό τής ’Ελνιχής Τρσχέζης, 
είτε είς μετοχάς τής Τραπέζης τής Ελλάδος ή τής ’Εύνι- 
χής Τραπάζη? 'Ελύ.άδος. ή τής Έ^νιχής Κττγι-ζτιχή; 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος, είτε είς άτχίντττα.


