
ΙΕκί τοΰ σχείίου νόμου «κερί κυρώσεως τής άκό 30 Νοεμ
βρίου 1079 Πραςεως Νομοθετικού Περιεχομένου του 
Π ;τ£ϊςου τής Δημοκρατίας «κερ: τσμκληρώσεως τού ΝΑ. 

‘088/1948 «τεεί έλέγχου τής κίστεως».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΧΘΕΣΙΣ

Ποός zijy Βουλήν τών ‘Ελλήνων
ΐμν ονει της οημιουργη-ϋεισης καταστασεως εςαιρετικως 

έκειγο-ύσης, έκτακτου καί άκροίλέκτου ανάγκης, συνεχεία τής 
υκετκέτρου ϊιογχώσεως τών εισαγωγών. την όκοί αν έν κολ- 
λοίς ύκέθαλψε ό τρόκος- χ^ηματεϊο-τήσεων τού εισαγωγικού 
έμκορίου, τήν ανάγκην ορθολογικέτέρας κατανομής τών κι- 
στώσεων ττρός τό εισαγωγικόν έμκόριον y.a': τους σοβαρούς κιν
δύνους τούς όκοίους έγκυμονεί οιά τήν οικονομίαν τής Χώρας

άκοθεμα- 
αναγκαίο όκως. 

τής Νομισματικής

η Τ.2ΖΖ'■27η τη; νης •/.αταττατεως εντ:
τ ως ει :αγο;αένων ατ^ανων. χ,::νετα: χ;
ολαι αί /.ατ 2 ζχζάοατ:ν τών άκοφασεων τής !
·τγ_,τ:07:ή; TJ'/?' Ζ\)^2Ζ$ ffi$2εναι μέχρι-30ής
τΛίβάαΐΣ ς καροχής κιστώσεων ύκο τών- Τρακ:
ΐΐταγωγ '.'/.ΟΊ &μ»o::cv, 09 CtX/ ίηκντε μ'.ρφην, θε.•υεωρουνται ακυ- 
ρο:. Άκολύτως άκυρο; ·3ά κρόκε: νά θεωΆΰνται καί a! άσφά- 
)·7! κάσης ρύσεως τ»ττέρ οίσεόήκοτε άΔρώτέως άκορρεούσης 
έκ τών ώς άνω άχυρων συμβάσεων. -Γ.---

Εις τά ανωτέρω άκέβλεθε ή άκό TIlNiaitpiou 1979 Π ρά
βεις Νομοθετικού Περιεχου,όνΟυμτΟΰ -Ηροεορου τής Δημοκρα- 
τίας. ή κύρωσις τής όκοίας σκοκείται οιά' τού ύκ’ όψιν Νομο- 
οχεϊίου συμφώνως ττρος τάς ϊιατάκεις τού άρθρου 44 τού 
Συ*; τάγματος.

Έν Άθήναις τή 18 Δεκεμβρίου 1979

; Οί 'Τκουργοί
Σ/υντονισιυοΰ Οικονομικών

ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αβ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ
Δικαιοσύνης

ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί κυρώσεως τής άκό 30 Νοεμβρίου 1979 Π,ράςεως 

Νομοθετικού Περιεχομένου τοΰ Προέϊρου τής Δημοκρα
τίας «ττερί συμκληρώσεως τοΰ Ν.Δ. 588/1948 «ττερί ελέγ
χου τής κίστεως».

Άρθρον Π ρώτον
Κυρούται ή άκό 30 Χοεμίρίου 1979 Πράςις Νομοθετικού 

Περιεχομένου τοΰ Προέϊρου τής Δημοκρατίας «ττερέ συμκλη- 
ρωσεως τοΰ Ν.Δ. 588/1948 «κερί ‘Ελέγχου τής Πίστεως» 
ϊηυοσιευθείσα είς το ύκ’ χριθ. 265 της 1ης Δεκεμβρίου 1979 
ΦΕΚ. τεύχος Α', έχουσα ώς ακολούθως:

ΠΡΑΖΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΊ* ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ!*
Περί συμκληρώσεως τοΰ ΝΛ. 588/1948 

«ττερί ελέγχου τής ττίατεως».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

Έχοντες ύττ’ όψει:
1. Τάς ϊ’.ατάςε:ς τής τταρ. 1 τοΰ άρθρου 44 τοΰ Συντά

γματος.»
2. Τήν ϊημιουργηθείσχν έςχιρετικώς έκείγουσαν έκτακτον 

καί άκρόβλεκτον ανάγκην, συνεκεία τής ΰκερμέτρου ϊιογκώ- 
-εως τών εισαγωγών, ΰκοθαλκομένων έν κολλοίς έκ τοΰ τρό- 
κου και τής εκτατεως τής τρακεζιτιχής χρηματοϊοτησεως 
τοΰ εισαγωγικού έμκοοίου.

3. Τήν άϊήρττον ανάγκην άντηκετωκίσεως τής τοεαυτης 
καταστάσεως ϊιά τής ορθολογιστικής καί άναλόγως κρός 
τάς άνάγκας τής Χώρας κατανομής τών ϊιατιθεμένων κρος 
τό εισαγωγικόν έμκόριον κιστώσεων.

4. Τήν, συνεκεία τών άνωτέρω. άουναμίαν άμεσου αντιμε- 
τωκίσεως τής ϊημιουργηθείσης έκτακτου καταστασεως ίια 
τής συνήθους νομοθετικής ρυθμίσεως. έφ’ όσον ή καράτασ:; 
τής ύφισταμένης καταοτάσεως έντονου άκοθεματοκοιήσεως 
είσαγομέ-.ων αγαθών εγκυμονεί σοβαρούς κινϊύνους, ϊ'.ά τήν 

οικονομίαν τής Χώρας, κροτάσε: τοΰ Η;κετέρου 'Τκουργίχοΰ 
Συμβουλίου, άκοςασίζομεν:

Άρθρον 1.
Είς τήν καράγρχςον 2 τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν.Δ. 588/1948. 

ώς έτροκοκοιήθη καί ίαχύεε, κροστίθεται έϊάφιον ίεότερον. 
έχον ώς ακολούθως: «Αί κατά καράβασιν άκοςάσεων τής Νο
μισματικής Έκιτροκής, άκαγορευουσών ή κεριοριζουσών καθ’ 
οΐονοήκοτε τρόκον τήν ύκο τών Τρακεζών καροχήν κιστώ- 
σεων κρός το εισαγωγικόν έμκόριον, τυχόν συναφθησόμεναι 
μέχρι τής 30ής ’Ιουνίου 1980 συμβάσεις καροχής κιστώσεων 
ΰφ' οίανοήκοτε μορφήν είναι άκολύτως άκυροι, έκιφυλασσομε- 
νων τών ΰκό τών κειμένων όιατάςεων κροβλεκομένων κάσης 
φύσεως λοικών ίιοικητικών, αστικών καί κοινικών κυρώσεων. 
Άκολύτως άκυροι' τυγχάνουν ομοίως καί άσφάλειαι κάσης 

--φύσεως ύκερ οίασΒήκοτε -άςιώσεως άκορρεούσης έκ τώ> ώς 
ά-/ω άκυρων συμβάσεων».

Άρθρον 2.
Ή ισχύς τής καρούσης, κυρωθησομένης νοήχοθετικώς, άρ· 

χεται άκό τής ίημοσιεύσεώς της ίιά τής Έφημερίοος τής 
Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 30 Νοεμβρίου 1979 

Ό Πρόεϊρος τής Δημοκρατίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Τό Τκουργικόν Συμβούλιου 
Ό Πρόεϊρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ό Άντικρόεϊρος
ΚΩΝΣΤ. Ε. Π AIIΑΚΩΝΣΤΑΝΤΕΝΌΓ 

Τά Μέλη
ΚΩΧΔΤ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΛΝΟΠΟΤΛΟΣ, 

ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΕ, ΕΤΑΓΓ. ΛΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΛΣ, 
ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝ. ΒΛΡ- 
ΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝ. ΚΛΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ, ΓΙΑΝ. ΜΠΟΤ- 
ΤΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ΛΗΜΗΤΡ. ΝΤΑΛΙΑΣ, 
ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ, ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. 
,λΑΣΚΑΡΗΣ, ΣΠΤΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛ. ΖΛΡΝΤΙΝΙ- 
ΔΠΣ, ΑΛΕΞ. ΠΛ ΠΑΔΟΓΓΟΝΛΔ, ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΛΚΟΣ, 
ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙ Α ΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛ. ΜΑΡΤΗΣ.

Άρθρον Δεύτερον
Ή ‘<00»? τοΰ καρό-/το ς νόμου άρχεται· άκό τής ϊημασ εύ- 

σεώς tco είς τή*; Έφημερίϊα τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 18 Δεκεμβρίου 1979 

Οί 'Τκουργοί

Συντονισμού Οικονομικών
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ. ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ

Δικαιοσύνην
ΠΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ


