
ΕΙΧΙΙΓΙΪΤΪΈΙΙ ΕΚΕΈΧΙΙ

Επί τού οχεόίου *< ττε ν ί άγο:χ; καί πωλήοεως τυναλ
λάγχατος και rsvcov τρόπε ζ:*/.ών. •ραμματίων έν όύει».

Π ον·; -ή» δοιν.ήίΓ Γί'/)' Ε/.λι'ι ι·οιι·

Μέ τό παρόν νομοοχέοιο νεομονετεΐτα: οτήν Χώρα μα: ή 
ςιατοαπεζικη αγορά ουναλλάγματος. Ο 3εομος τής ί/.s'-»- 
■>ης άγοράς ουναλλάγματος υπάρχει τι όλε; τις χώρες, 
-ή; Ευρώπη;,. Χτήν Έλλάοα λειτουργούοε παρόμοια χρορά 
χίγο: τ: 1932. ότχ/ ο:ακάπηκε -;Ξ αιτίας τής μ.ε-·αλης πα- 
···/.:οχ:ας οίκον.μ.ική;ς y.τ·τεi-jς. Κατα τή- πολεμική και μ-ο- 
τοπολεκ.κί ττ:τ ci; is# ήταν νυνατο ·ά λειτουργηθεί ΐ/.εν- 
·>:·.τη άγογα άλλα καί ττή ουνεχεια. μέ το
ουοτημα τώ. οτουερών : :οτ .μιών που ιοχυε. οεν υπήρχε λαγός 
γιά μιά τέτοια αγορά. 'Γά τελευταία χρόνια. όμως as τήν 
άλλαγη τώ-. : ε0·.·~ ■ νομιομοτικινν τυνύηκ.ών καί τήν οικο
νομική αοτούε χ ··.ου sir:·/.:ατηοα·#. ττ ουοτημα τι·#·# οτανερων 
ίοοτιμιών άντικαταοτάνηκε από το ουοτημα τών κυμαινόμενων 
■ οοτ-μ. <■->■/.

Η οιακύμανοη τής ιοοτιμίας τού έννικοΰ νομίοματος προς 
τά is·.α νομιομοτα · ~τρζΐ ·. ά προκύπτει άπό τις ουναλλαγές 
, προοοορά καί ζήτηοη ουναλλάγμοτοςΐ ττήν ελεύνερη άγο- 
ρα ή ·χπορει νά είναι άποοελεομα παρεμοατικων ρυν/μιοεων: 
τώ- Xο μ ι τ μ α τ κών Αρχών. Χτήν Ελλάοα. μ.έχρι τώρα, ε ττ ι- 
κρζτηοε ττ οευτερο. όηλαόή ένα ελεγχόμενο ούοτημα. μέ τον 
'%a-ST|i.'ά.μΐ“"τής ίτοΤικίας-τνίΓνορ.ία;χατός μαςΈαπό τήν Τρά
πεζα τής 1X7./.άτος.

Με το πειρό/ νομοτχέόιο προτεινετα: ή άντικατάττατη τον 
τυοτήματος τού προοοιοριομοϋ τής ιοοτιμίας τής ϊραχμής άπό 
τήν Τράπεζα τής Έλλάοος. μέ ένα ούοτημα όιατραπεζικής 
άγ:ο5; ουναλλάγ αττς. με τή ουμ.μετοχή τής Τράπεζας τής 
Έλλάοος. άπό ττ όποιο προκύπτει ή ίοοτιμία τής οραχαής. 
οοτ; άποτελεομα τής καθημερινής πρττρτράς καί ζητήτεως 
οιατόρων γ/ομιομάτω-ν.

Τό ϋ·ϊος τών ox. αλλαγών γιά τό όποιο νά επιτρέπεται ττις 
Τράπεζες νά μ.ενουν .-.ανοικτές», νά είναι περιοριομε/ο. γι α τ. 
νά ελέγχεται άπό τις Ν’ομιοματικες Αρχές, μέ τον κανορι- 
τ;;.ό άνώτεαου 'ποοοΰ υπεραγοράς καί ύπερπροτροράς καν: 
Τράπεζας πού τχμμετέχει οτό ούοτημα. Έπίοης. ή Τράπεζα 
nr ο Έλλάοος νά έχει το ο.καιωμα νά πρτορερει ή να αγο
ράζει ουν άλλαγμα καί έτοι νά επηρεάζει έμμεοα τις οιακυ- 
υά.ιεις :7ς ϊεττ χίας τής όραχμής. Έπιοημαίνεπαι έπίοης. 
ότι μέ τή λειτουργία τής αγοράς ουναλλάγμ.ατος οεν καταρ
γούν τα: οϊ ουναλλαγματικοί περιτριπχο: πού ίοχΰουν ούτε με- 
-αόάλ’/:τα: ή τυνο/ .λαγχατ κή πολιτική τής Χώρας. Ετοι. 
τό νέο ούοτη-χα οέν πρόκειται νά έπηρεάοει ούοιαοτικά τήν 
οταύερότητα τής ορανοοής. II άρια τής :ραχχής εςαρτάτα: 
περιοεότερο άπό τις πραγματικές οικονομικές ουννήκες πού 
^πικοατούν καί τή·.· ά-'ΐονιττικίτητα τής οικονομίας μας καί 
λιγότερο άπό τις βραχυχρόνιες οιακνμάνοεις της οτήν χρη-
;? ά.

II αγορά πν.αλλάγματος ’πού προτείνεται με τό νομοοχέοιο 
αυτό υά λειτουο-ήτει. οτό πρώτο οτάοιο. μόνο ·;ιά άγοραπω- 
ληοέες όψειος. Τό νομοοχέοιο άχανς οίνει τή ουνατότητ.τ νά 
έπεκταύεί ή άγορά αυτή οε ποονεο;χι::κές άγοραπωλητιες. 
όταν όημιουρ·;ηύ'.ϋν οι κατάλληλες ~χν·3ήκες.

Μέ τήν είοαγωγή τού νέου ·5εομθΰ. πού προοεγγίζει τά 
ουοτήματα άγοράς ουναλλάγματος πού λειτουργούν οτίς χώ- 
τος μέλη- τής Ιύύρινποιϊκής Γΐϊκονομ.ικής Κοινότητας. ύ»ά όιευ- 
κο' υνύούν ο! α7.7..τγ:ς μας μέ τό είςωτερικό /^α! νά έοραΐΜ- 
ύ·ει. ακόχα περιοοότερο. τό αΐονημα εμ.πιοτοού.ης προς τό 
έννν.ό μας νόμιτμα. τόοο οτό εοι.οτερικό οοο καί οτό έςω- 
τερικό.

Άρνρο 1.

τή·/ Έλλάόα ·/. as εχ&ν/ν
.άλλα—χα νά ’LT.ZZZ'Sf νά
ατο-ς */.α: Ξένων τρϊΈεζς-
πελάτες τους y.as ;jlc τήν

ΤίΟιπεζα τής Έλλάοος. με οικό τους κίνουνο καί εύ·5ύνη.

εοόοον ή >0x0Si-ία επιτρέπει τέτοιες πνραπωληοίες. Μέ τό 
νομοοχέοιο. οη/.αοή οέν νίγονται οί τυναλλαγματικοί περιο-ρι- 
ομοι. άλλά κά-Ss τέτοια άγοραπωλα^ία πού επιτρέπεται άπό 
τή·· >' ί,ουεοία νά όιενεργεϊτα: άπό τις εμπορικές τράπεζες 
γιά :ιΐ'.ό τους λογ-αρια-χό καί όχι γ ά λογαριαο-χό τής Τρά
πεζας τς Έλλάοος. όπως ουμόαίνε: -ήμερα. Φυτικά ή Τρα
πτέ ’ τής Έλλάοος όικαιούται καί αυτή νά κάνε: τις ιτιές 
ποαοεις γιά όικό της λογαριαομό. Επιοης. επιτρέπεται οτις 
•όιες Τράπεζες ή μετατροπή οίνων νομιτμάτων οε ξένο νό- 
···. ·. είτε οτό έςωτερικό. είτε οτό έοωτερικό. ώττε νά μ.πο- 
ρτυν νά μετά ο άλλου·# τήν ουναλλαγγιατική τους νέτη κατά 
νόμιτμα ανάλογα μέ τις έϊςελιΞεις τών τιμών τών νομιομά- 
των ττ.ς άγορες ουναλλά-ματος.

?·!έ τήν παραπ.ν.ω ρύνμιοη όημιουργειται οτή χωρά μας 
ή λεγόμενη . άγοοά ουναλλάγματος». t )ξ όρο: λειτουργίας 
ττ: άγοράς αυτής νά καύορίζονται άπό τήν Χομιοματικη 
Επιτροπή, ή όποια έχε: καί τήν έΞουοία νά παίρνει τά άνα- 
γκαϊα μέτρα γιά τήν προοταοία τού έννικοΰ νομίτχατος.

”ApS?o 2.

Καύορίζετα: ή τιμή οτήν όποια νά γίνονται άγοραπωλη- 
οίες τού άράρου !. Έτοι έχουμε τρεις οιακρίοεις:

α. πυρ. Γ,. Οί άγοραπωλητιες νά γίνονται κατ’ άρχήν. 
εΐτε οττν τ υ,ή πού ποοκύπτε: κατά τήν ουνεόοίαοη τών τοα- 
πεζών τής ημέρας {ί’ΙΧΙΧΟι (ρλ. άίρύρ. 4 παρ. 2). είτε 
οτήν.τιμή, πίύ. /ύά ου;χςωνοϋν ελεύ-ύερα μετάΞύ_ τους οι_ουνα7.- 
λαοεόμενο: ^Τράπεζα-—Τράπεζα. Τράπεζα—ίοιώτης). Χε
έκτακτες περιπτώοεις μπορεί ή Νομιοματική Επιτροπή νά 
άναοτειλε. τή ουνατότητα αυτή, όριζονας ταυτόχρονα τούς 
όρους λειτουργίας τής άγ-οράς ουναλλάγχατος κατά τή:/ οιάρ- 
κεια τής χ/αοτολής.

ό) (παρ- 21. Κατ’ έάαίρεοη. οίνεται ή ουνατότητα οτήν 
Τράπεζα τής Έλλάοος νά καύορίζε: όρια τιμών μέοα οτά 
όποια νά κινούνται υποχρεωτικά ο: ουναλλαοοόμενοι. προκει- 
μένον γιά πένα τραπεζογραμμάτια, άνεϊςάρτητα άπό ποοά. ή 
μικρά ποοά ουναλλάγματος. τά όποια έπίοης ·ύά καύοριίε: 
ή Τράπεζα τής Έλλάοος. Γιά τις περιπτώοεις αύτές κάνε 
Τράπεζα είναι υποχρεωμένη νά εκοίοει καύηχερινά όελτιο 
τών τιμών πού νά έραρμοζει. ώοτε νά προοτατεύετα: το κοινο 
οτις μικροουνα/.λ:γές του.

γΐ : παρ. ΜΙ. 'Γέ’/.ος. γιά τις άγοραπωληοίες ουναλλάγμα
τος πού ·ύά καταρτίζονται μεταςύ Τραπεζών οτήν οιάρκεια. 
τώ> τυνεοριατεων ΙΊΧΙΧ'ΙϊΙ είναι υποχρεωτική ή ίιοτιμ.ια· 
πού νά προκύπτει άπό τή ουνεορίαοη (CLEARIN’! ί FHIOE). 
Χτήν περίπτωοη αυτή. οηλαόή. οέν οιαοέρει ή τιμή τής 
άγοράς άπό τήν τιμή τής πωλήοεως. γιατί οεν παρεμόάλλε- 
τα: τό περίνώριο ’ECAIIT).

Ά?·3?ο 3.

Γιά νά άποοευχνοϋν παρερμηνείες τώρα πού καταργείτα: 
τό άποκλειοτικό προνόμιο τής Τράπεζας τής Ελλάοος. ορί
ζεται ρητά πώς Κεντρική μας Τράπεζα ·3ά έςακολου-ύήοε: 
νά είναι ό έκπρόοωπΟς τού Λημ.οοίου πού ·3ά άοκεί τήν επο- 
ι.τεια πα>!» οτή οιαχειριοη τού ουναλλάγματος άπό μέρους 
τών εμπορικών Τραπεζών. Γιά τό λόγο αυτό τής άνατί-ύετα: 
καί ό κατά Τράπεζα κα·3ορ:πμός τού ποοοΰ ουναλλάγματος 
καί Ξένων τραπεζογραμματίων μέ τό όποιο ·3ά μπορεί νά αίρε
ται χρεωμένη (νετικά ή αρνητικά) έναντι τού έννικοΰ ουναλ- 
λαγματικ-οϋ άπΟνέματες άπό τις ήμερήοιες ουναλλαγές της. 
Με τον καΰοριομο τού ποοοΰ αύτοϋ ·7ά αποτρεπετα: ή ύπεοανα- 
ληψη ουνα’/.λαγματικών κινούνων εκ μέρους τι·»ν Τραπεζών 
καί νά ελέγχεται ό όγκος τού ουναλλάγματος πού νά παρα
μένει μέοα οτό τραπεζικό ούοτημα καί ε’Ξω άπό τήν Κεντρική 
Τράπεζα.

Η ύποχρίωοη τών Τραπεζών νά εκχωρούν οτήν Τράπεζα 
τής Έλλάοος τό ουνάλλαγμα καί τά Ξένα τραποζογρομμο- 
τια πού προκύπτουν απο τις ήμερήοιες τυναλλαγές καταργει- 
ται. Λέν ·3:γονται. όμως, οιατάάεις πού ρυ·3υ.ίζουν όιαςοθε
τικά τήν άπόκτηοη καί όιάύεοη άπό τις Τράπεζες ουναλ- 
λαγματικών μ.έοων. οέ περιπτώοεις άλλες άπό αύτές πού 
νίγονται οτό νομοοχέοιο αυτό.
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Mi τήν τρώτη τζράγρζςο όρίζετα: ο τρόμος κζάορ’.ίμον 
τής !ζ·οτ:μ!ζί τής ϊρζ/μή; τρός τζ Η εν a νομίομζτζ. II :το- 
τ:μίζ ζντή ·5ά ζνζκο:νώνετζ: οζν τιμή FINING Α·νη··ών 
οτό :/ετ:ν.ό οελτίο τ:μών τον νί έν.οίοετζ: ττό τέλος ■/.ζ:·ν: 
σννείρ'.ζτεως ν.ζ6·ορ::μον τ:μών. με τή τνμμετο/ή των έντο- 
::κών Τρζτεζών τον έτ’.άνμονν νζ τνμμετέ/ον/. II ί::ζ ::ο- 
τ:μίζ νζ άτοτελε: τήν οζοη τον κζτζ τήν τζρ. 2 ■/.70·ορ::μ.ν 
τής έτίτημης τιμής όψεω; γ:ά τήν άγορζτωλητίζ τννζλλζγ- 
μζτος ;zi τήν τζρεμβολή τον ECART.

Λντή ή ττλεντζίζ τιμή όνομζζετζ: έτίτημη γ:ά ονο λόγον:. 
«) Για νζ άντιϊιζττέλλετα: ζτο τ:ς τιμές τον ·άά ::ζμοοοώ- 
νοντζ! κζνημορ'.νζ ττήν αγορά οζτε: τον νόμον τής τροτςορζς 
ν.ζ: τής ζητήτεως. β) Γ:ζτί Sz /ρηζ:μοτο:είτζι ιτίς rvvαλ
λαγές μέ τό ΛημόϊίΟ. ζτό τζ οιν.ζττήριζ γ:ζ τήν έΞενρετη, 
τής άντιττοτ/ίας τής ορζχμής τρός τό τοτό τον ενο: έτί- 
ο:κζτνεί :έ Ξένο νόμιομζ. ζτό τζ τελωνείζ γ:ά τήν έτ'.οολή 
οζτμών κλτ.

Οτως οζινετζ: κζ: ζτό τόν τίτ/.c τον νομοτ/εόίον. οην.:ον:- 
γε·.τζ! μονο ζγορζ ό'όεως. Γ:ά τ:ς τροάετμ’.ζκές σννζλ/.ζνές 
ή Τρζτεζζ τής Έλλζίος Αζ έΞζκολοονττε: νζ κζάορίζε: 
τ:ς τιμές τννζλλζγμζτος έκοίοοντζ; τό τ/ετίκό οελτίο οτως 
/.a! τήμερα. ΕΞοντιο: οτεΐτζ: όμως ή Νομ·τμζτ:κή Έτ.τροττ· 
νζ ϊημ'.ονργτ,τε! ττον κατάλληλο /ο όνο ν.ζ· τροάετμιζ/.η ζγορζ 
τννζλλζγμζτο; ν,ζάορίζοντζ; ν.ζ· τον; όρον; λο:τονργ:ζ; της 
κζτζ τζρέν.ν.λ'.τη ν.ζύ: άλλης ο:ζτάΞεω:.

; ’Ap-Spo 5.

II Τρζτεζζ τής Έλλζοος έΞοντιοοοτεϊτζ: νζ έν.όώτε: ν.ζ: 
τοοτοτο'.ε: τόν Κζ·,ον:ον.ό τή: όιεζα-'ωγής τον •/.ζνην.εο’.νον
FIXING.

“AoSoc 6.

, .. ___ ___ J ε/.εγ/ο; . „ _______  __ . _
τεζζ τής Έλλζοος. τάν όργζνο τή; Ν.Ε. Γ:ά νζ ϊιενν.ολννάεϊ 
ό ελεγ/ος αυτός. ή Τρζτεζζ τή: Έλλζοος: ζ) νά έν.οίοε: 
όό/,γίες ονμτερ'.οοοζς των τρζτεζών τό:·ο :τ!ς μετζΞν τω/ 
c/έτεις ό-ο ν.ζ: ττίς τ/έτε:ς μέ τήν τελζτεία τονς. ττά τ/.ζ:· 
::ζ τής ζγορζ; τννζλλζγμζτος τον όημιονργεΐτζ:. ό) Ηζ 
τζ:ρνε: μέτρα ν.ζτζ τών τρζτεζών τον τν/όν τζ:ζό:άζονν τί; 
ο:ζτζΞ·:ς τον νομοτ/εοίον ή τ:ς όοήγίες της. μέ·/?!. τον τη- 
μ.£··0ν νζ τροτΐ'.νε: οτήν ζρμόο:ζ ζρ·/ή ζν.όμζ ν.ζ: τήν ζ·.ζ/./.τ:τ 
τής ζ:ε:'ζ; ::ενε:γε:ζς τρζΞοων :: τννζλλζγμζ. τζντοτε 
όέόζ:ζ ζνζλογζ μέ τό μέγελος. τή όζρντητζ τής τζρζόζ'-εωο 
ν.ζ: τ:ς οτ:ττώ:ε:ς της ττήν ζγορζ τννζ/.’/.ζγμζτος ή ττήν 
ενν./.ή ο:ν.Ονομ:ζ γεν.νότερζ. γ · θζ ζητε: ότο:ζ;ήτοτε ζνζ- 
γ·/.ζ:ζ ττο:·/ε:ζ ν.ζ! τληρορορίες γ:ζ νζ ττηρί'Ξε: τ:ς ζτοοζ- 
τε:ς ν.ζ: τζ μετρζ τον νζ έτζτρζ/.ί'ονν τήν όμζ/.ή λε·.τονργ:ζ· 
τής ζγορζ; τννζλλζγμζτος.

“Αρ·5ρο 7.

Ο: τρζΞε:ς έτ: τννζλλζγμζτος ν.ζ: Ξένων τρζτεζ νων
γρζμμζτίων. οτως ν.ζ: ο! ν.ζτζ-νέτε:: τέ ορζ/μές. μέ·/ρ:ς ενός 
έΞζμήνο.·. ν.ετζΞν τών τρζτεΐών ν.ζ: μετζΞν ζντών ν.ζ: τής 
Τρζτέήης τής Έ/.λζοος. ν.ζ: τζ έτοοζ ζτό ζντές. ζτζλλζτ- 
οοντζ: ζτό ν.ζνε οόρο. τέλος, είτοορζ ή ν.ρζτητη ντέρ τρίτων, 
μέ έτ.ζίοετη τόν c ip ο είτοοτμζτος. ότον έοεί/.ετζ: ζντός ν.ζτζ 
τ·.ς κείμενες ::ζτζΞε·.;. Κ!::/.ότερζ. ο: ζτολλζγός ττίς ν.ζτζ- 
■νέτε:: :έ ορζ/μές τερ:ορίέοντζ: ν.ζτζνετ::ς μ:/:.: εν.
μηνών. Οί οορολογ.ν.έ: ζντέ: ζτζ/./.ζγές ζοορον·. τον <1'όρ: 
Κύκλον Έργζτ:ών ν.ζ: τό /;·.τότημο κζ! είνζ: τ:::ορ::με-η; 
έ/τζτεως. Οί ζτζλλζγές ζντές. όμως, κρίνοντζ: ζτζοζίτή
τες γ:ζ νζ μή έτΑζρννετζ: ή τ μή τννζλλζγμζτος ν.ζ· γ:ζ 
νζ μή γίνοντζ: οί τρζΞε:: ζντές ττό :Ξωτε::ν.ό τρός λην::: 
τής ε/.λην:κής Οίκονομίζς.

Άρ·5ρο 8.

1. Ή τρωτή τζοζγρζοος τον ζρ-λρον 8 κζ-άόερώνε: ϊ:ζό:- 
κζτίζ, ίζτε: τής ότοίζς κζτζνέμοντζ: τέ τερ:ττότερες τή; 
μ:ζς /ρήτε:ς ο: ετ:ττώτε:ς ττονς /.ο*;ζρ:ζτμονς τών ζτοτελε- 
.τμζτων τής Τρζτέζης“τής Έλ’.άόΌ; όττό τήν μετζίολή τών 
τνν ζ λλ ζγμ ζ τ :κώ ν :: ο τ: μ: ώ ν.

Η ρν·νμ:τη ζντή κρίνετζ: ζνζγκζ:ζ ·;:ζτί μεγάλο μέρος 
τών λογζ?:ζτμών τής Τρζτέζης τής Έλ/.άίος είνζ: /.ογζ- 
ριζτμοί τννζλλζγμζτος μέ τννέτε:ζ νζ όημιονργονντζ: ν.ζτζ 
κζιρονς οη-'.ζ·.τ'.ν.ές ο'.ζςορές. /ωρίς τ-ττημζτ:ν.ή κζτζνομη 
τον; ττό χρόνο. Μέχρ: τώρζ ή εΤττρζΞη ζτό τήν Τρζτεζζ 
τη; Ελλζοος τερινωρίον ΙοΕΛΙΓί το όλες τ■ ς ζγορζτο»- 
λητ:ες τν/ν.λλζγμζτος ό.ενκόλν/ε το τ.μ'ήης.τμο τών ο'ιζοο- 
ρών τον τροεκνττζν μέοζ ττον :ο:ο χρό.ο. Η ζτόλ/.ε.ζ ττο 
μέλλον τον μεγζλότερον τμήμζτος τού τόρον ζντον. κζτότ:ν 
τών νέων :ννζλλζγμζτιν.ών ρννμίτεων. όημ:θνργε: τήν ζνζγ- 
κη γ:ζ τήν τροτε:·.όμενη ?ννμ:τη. τον τ./ίττζτζ: :τή ο'ημοονρ- 
γίζ ττόν ίιολογιτμό τής Τρζτέζης τής Έλλζοος ενός «εΐό:ν.ον 
λογζρ:ζτμον τννζλλζγμζτ:κών ολζοορών». γ:ζ νζ ζτοροοοζ 
τ:ς ζτνμμετοες έτ:ττώτε·.ς ζτό τέ ς :».ζλ/.ζγμζτ:κε; ο:ζοο- 
οές. () λογζρ:ζ:μ1 ς ζί,τος. όηλζοή. ζ/.λοτε ·1<ζ λε.τονργε: 
τζν ζτθ·ί»εμζτ:κό γ:ζ κζλνΐη μελλοντικών :ννζλλζγμζτ:κών 
ο:ζοο;ών ν.ζ: άλλοτε νζ τζρονζ'.ζζε: έκτζν.τες /ρεωττ.κες 
Ο’.ζςορές τρός ζέόόοόετη τέ τερ::ιότερες χρήτεις. Εο ότον. 
οηλζοή. ντζρχον< χρεωττ:κές--ο:ζοοοές. ζντές νζ κζ'/.νττον- 
τζ: τλήρως ζτό τζ κέρϊη τής Τρζτέζης άτό άλλες έργζτιες, 
μετά ζτό τήν ζςζίρετη τον μερίτμζτο; ν.ζ: τών κζτζττζτ’.κών 
τροόλέψεων.

2. ΤΙ όοντερη τζρζ.γρζςος έτ'.τρέτε: τήν ν.ζτζ τζρέκ·/./.:τη 
τον zp-Spov 1 1 τζ?. 1 τον ν. Γι422/3*2 -/ορήγητη οτνείων τέ 
ορζ/μές μέ ένέ/νρο ή ζ'/./.η μορςή ζτρζ’/.ε: ζ; τέ /ρντό. Ξ εν ζ 
νομίτμζτζ. :ννζ/.'/.ζγμζ ν./.τ.. ν.ζτότ:·/ άτοοζτεων τής Νομ:- 
τμζτ’.κής Ίότ:τ:οτή;. ώττε νζ ο:ενκο’/.νν·1 ε: ή τ:οτέλκνοη ομο
γενών έτενοντών.

3. Μέ τήν τρίτη τζρζγρζςο ζτζλλζττοντζ: τον /ζρτοτη- 
μον ν.ζ: «Ι'.Κ.Ε. ν.ζ: οί τοτοό»ετήιε:ς τών τνν ζλλζγμζτιν.ών 
ο:ζ·5>ετ!μων μετζΞν των τοζτεζών. :.μτ:ρ:λζμό.Ζνθμενη; ν.ζ: 
τή; Τρζτέζης τή; Έλλζοος.

4. Τό τρώτο έόζο’.ο τή; τζρζγρζοον 4 τροίλέτε: τήν ζνΞη- 
οη τον όρίον τον ένετε τό όηο νρο 3 τζ:. 2 τον Ν. S70 Ί97'.Ι 
γ:ά τό τοοοττό τή; είτοορζ: τον ΐτΆάλλε: ή Ν.Ε. ττίς τρζ- 
τεζε; ντέρ τον κο:νον λογζρ:ζτμον τον ν. 128/75. II ζνΞηοη 
ζντή κρίνηκε τκοτομη γ:ζτ! μέ τή·/ τοοόλετομενη ζτε/,εννε- 
ρωτη τών τρζτεζ'.κών ΐτ'.τοκίων ν z ζτζιτηάε: νζ τροω·άη- 
-νονν όρ'.τμένε; όρζττηρ:ότητες. /ωρί; άνετη κοζτ κή τζ- 
ρέμόζτη ::ή ό'.ζμόροωτη τών τρζτεζ’/.ών έτ:τοκ:ων.

Τό οεντερο έόζ::ο τή: "ό.ζ: τζρζγρτ-Ον κζί’.ερώνε: τη. 
ζ:οκλ.ε::τ:κή ζ:μοο:ότητζ τή: Ν:μ.:ομ: τ κή; Γ·.τ::ροπή: γ:ά 
τη /ρητ.μοτοίητη τών το:ών τον ζνγκεντριονοντζ: ζτ ζντε:
>! { Υ 2! 7 /. ό 7'.ν . .. - 3/ ν » ! - '/'/ * ύ1. « · ν /.J. C */. 2. ·. , < «/·£
τε: τή οννζτότητζ τζ:ο/ής τ:οκζτζόθ/.ά>ν άτο τήν Ι ρζτεζζ 
τή: Έ/.’/.ζόο;. Ο: ρννμί:ε:ς ζό:έ: ν.ρννηκζν άνζγκζ::; γ:ζ 
τήν ,άτρότκοττη ζοκηοη τή; τζρζτοίνω το/.·,τ:κή;.

ό. 11 τζράγεζοο; .ι ::ενκ::ν:ζε: οτ ττήν ζ:μο::ότητζ τή: 
Νομ'.τμζτ'.κή: Έτ'.τροτή;. τον ρννμ.ίζε: :ζ έτ:το/.:ζ τών τρζ- 
τεζ:κών τζνείων. τεολ/.ζμόζνοντζ: ν.ζ· τζ νέμζτζ τον έκτο- 
ν.'.τμον τών κ ζ ·5 ν τ τ ε ρ ο νμ ε ν ων τρο; τ:; 1 οζτεζε: τό/..uv. /ω:·.- 
τήν τήρηζη άλλων ::ζο:κζ::ών τον τροίλέτοντζ: ττά έΞω- 
τρζτεζ'.κζ :ζνε:ζ. Η ρόν-μ:τη ζντή ε-.-ζ. ;·.::κή :ννέτε:ζ τον 
γεγον.τος οτ: το ό/.ο τ/.εγμζ τών τρζτεζ:κών έτ:τον.ίων έ/ε: 
τε·νε: με ε:::/.·. νόμο ν.zτ^ ο:το το/ ελογ/ο τή: Νομ::μζ::ν.ή: 
Ετ:τ:οτής.

G. Τέλος, ή τζρζ,γοζρο: <ί τροόλέ.τε την εκόοοη ζτοοζτεω: 
τή: Νομ::μζ::κής Ετ-.τοοτή: τρ:ν ά... κ ζ ν ε /οημζτοοότηοη 
τον Ε/./.ην:ν.θν Αημοτ’.Ον ζτο τη/ 1 ρζτεζζ τή: Ιν/.λζοος.
γ:ά ::ς ά/ζγκε: ονγ/.εντρεότεΐυ: ζγοοττ/.ων το ο: ό-των ν.ζ:
τ:ομή·νε:ζ; κατζνζλωτ:κών ζγζάών. Ή ρννμιτη ζντή ν.ρί- 
νηκε τκότ:μη γ:ζ νζ :Ξομο:ω·νε:. άτό τλενρζ: νομ.::μ.ζτ:κθν 
έλεγ/Ον. ή ν.η.μζτοοόο/τη τη; £μτορ:κή: ::ζ:τηρ:ότητζ; τοό
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--Έλλην.χοΰ Αημεττεε με τή χρτμζτεείτητη τής άντ-ττε.χης 
τρζττηρ:ίτητζς τών λε:ζώ> εερέων τής ε":ν.ενεμ:ζς.

"Αρνρε 0.

ΈΞεετ:ε:ετε:τζ: ή ΚΑέρνητη ·. ά Aire- τ: :τχΰ τ:τ ;·..-τζ- 
£:: ς τεΰ νεμ;τχε:::ε. -λ ή·. ζΰτώ/ : ν 3 ζρΑρεε S. μ.έ II ρ:ε:::ν.έ 
Α:ζτζγμζ ττεν ν.ζτζλληλε χρόνε. £—ε:£-ϊτ ή εεζεμεγή τεΰ 
νεεε’.τζγεμένεε τεττήμζτες ζρεζζρζτν.εεή y.z: έ:γ
νωτη των Τρζζεΐών.

ΆΑήνζ:. I Σεζτεμίρέοε 1980 

π! Τζεεργε:
Σ ε ν τ ε ν: τι ε ΰ Ο: ν.; ν ε τ.: ν. ώ /

ΓΙΑΝΝΗΣ Μ Π ΟΠΟΣ MI AT. ΕΒΕΡΤ

Έν-εείεε
ΣΤ. ΑΗΜΑΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ NO.MOV

Π εε 1 άγεράς y.z: ζωλήτεως τεν αλλάγματος λ2; Ξένων 
—■-------- τρζζεζεν.ών γρζμμζτίων έτ όΑε:7

ΆρΑρεν 1.

1. Έζ:τρέζετζ: εις τάς νομίμως έΞεετ:εϊετημένας ζεές 
αγοράν /.ζ: ζ&)λητ:ν τεναλλζγμ.ζτες :·.ζΐ Ξένων τρζζε'Γ:νών 
γραμματέων τρζζέΰζς. ίζως ε:ζ ζΰτών εΰΑΰνη ν.ζ: οίν.ονομ:- 
7.W 7.:ντύνω 7.ζ· τεμεώ'-ως ζ ρτά : έν.ζττετε ν.ε:μένζς ί:ζτζ- 
•Ξε:ς. ϊ:ενε,ργοΰν τε:ζΰτα ς ζρά£ε:ς μετά τών τελετών των. 
μετ' άλλήλων ν.ζ: μετά τής Τραζέζη·.ς τής Έλλζεες. ώς 
έτώτης νά ζρεβζένοεν ε!ς την μετ’ ζλλήλων. μετά Τρζζέζης 
τής Έλ/.τΒτς νζ: μετζ τρζττεζών εν τή άλλο:ζζή. μετζτρε- 
ζήν ξένεε νεμίτμζτος ε:ς έτερενι ξένον νόμ:τμα.

2. Ο! όρε: y.z: ζ: ε’:2:ν.ώτερζ: λεττομερε:*: έςζρμεγής 
τών ίίζτάξεων τής ζρεηγοεμένης ζζράγετεεε ν.ζΑερίζεντζ: 
ε:’ ά-ζεςχτεων τής Νεμ:τμζτ:ν.ής Έζ:τρεζής ϊημοΐ'.εεεμέ- 
νων ε:ά τής Έεημερίτες τής Κείερνήτεως.

"ΑρΑρεν 2.
1. At ν.ζτά τέ χρΑρον I τον ζζείντος άγορα: y.z: ζωλή- 

τε:ς ϊενζλλ*γμζτος ε· ·εργε·ΰντζ: είτε ::ς τήν ν.ζτά τέ κατω
τέρω ζρνρεν 'ι ζζρ. 2 τ:μήν είτε ε:ς τήν ν.ζτζ τάς τρζζεζ:- 
ν.άς τεν ζλλ αγάς Ϊ:αμερ50·νμένην τε:ζΰτην. Ή Νεμ:τματ:·/.ή
Ετ'.τρετή εΰνζτζ: εις έν.τάν.τεες ζερ:ττάτε:ς νζ άνζττίλλη 

τήν εφαρμογήν τής ζζρεΰτης ?:ζτάΞεως. έρεζεετζ ϊεγ·/ρί- 
νως τζ τής λε:τοεργ·:ζς τής άγεράς τΰνζλλάγματος ν.ζτζ τή" 
ε·.άρ·/.ε:αν τής άναττελήτ.

2. Ή Τράζεζζ τής Έλλζεες εΰνζτζ: νζ ν.ζΑερίζη τζ όρ:ζ 
τών τ:μών άγεράς y.z: ζωλήτεως Ξένων τρζζεζ:ν.ών γρζμ- 
μζτ:ων. Τέ ζΰ τέ :τχΰε: 7.ζ: έζ': μ:·/.ροτετών rvv ζλλ ζ·;μ Ζ το ς 
τεϋ ΰψονς ν.ζ-ύερ'.ζεμένεε έν.ζττετε έττέ τής Τρζτεζης τής 
Ελλζεες. Πρε7.£:μέ·εε ττερ· τών τενζλλζγών τής τζροντης

ζζρζγρζςον εν.ζττη Τρζτε'ζ έν.είτε: ήμερήτ:ον εελτίεν τ:μών.

3. At ν.ζτζ τήν ν.ζτ* ζρΑρεν 4 ζζρ. 1 τεέ ττζρεντες νεν.εν 
5υνεϊρ:ζζ:ν ■ί'.ενεργενμενζ: μ,ετζΞΰ Τρ ζ τεξών ττρες ζ/.λή/ ζς 
ή μετζΞν τεετων y.z: τής Τρζτέξης τής Ό.λώες ζγερζ: 
•/.ζ: τωλή-ε:ς τενζλλζ·;μζτες ·;:νεντζ: ντε·/ρεωτ:τώς ε:ς τή·; 
•/.ατ! αντήν όρ:ζεμένην :τετ:μ:ζν.

'A?-Sp^v 3.

1. Η Τρζτεξζ τής Έλλζτες έΞ ζ/.ελεενε: ν ζ εχη τήν 
ετεττειζν τής ό:ζ·/ε:ρ:ζ:ως τεν τενόλεν τεΰ ένν’.ν.εε τνναλ- 
λζγμζτ:ν.ον ζττενέμζτες ν.ζ: ν.ζνερίζε: ε·/.2ττετε τζ ε:ς έ·/.ζ- 
ττην τών ζνωτέρω τρζττεζών ετ:τρετόμενζ x/wtztz cp:x 
ΰττεραγορζς y.z: έτερτωλήτεως τενζλλζ-ρμζτες y.z: Ξένων 
τρζζεζ'ν.ών Υρζμμζτίων (τρεν.έτττεν -5«τ:·/.έν ή ζρνητ:ζ.έν 
arzXotsov έν. τεΰ τυμψης:τμοΰ ζ-,-ερών /.ζ: τωλήτεων) -/ζτά 
τζ ε:Τ7/.ώτερον άζεςζτεών της όρ:ζεμενζ.

2. Ή έτε/ρέωττς τών Τρζτεζών τρές έ/.χώρηβ:ν ε·ς τήν 
Τρζττεξζν τής Έλλζεες τεΰ εν. τεΰ τεμύητττμεΰ αγερών ν.ζ: 
ττωλήτεων τρεν.ΰττεντες ν.ζτζ τήν τζρά-ρρ ζοον 1 τεΰ τζρον- 
τ·ε: ζρ-άρεζ -ΰετ:νεΰ ΰτελείτεε τ.νζ/./.ζ—μζτες ν.ζ: Ξένων τρζ- 
τεΑ'.'-ών γρζμμζτ:ων ν.ζτζργεέτζ:.

ο. Τζ τής ΰτε τών ! ρζττεξών άτεν.τήτεως ν.ζ: ί:ζί·ετ:;·>ς 
τεν ζλλζγμζτν/.ών νέτων τλήν των τερ :ττωτε<·νν τεΰ τ ζρ εν τε ς 
νέμεε ρε-ΰ-μίζεντζ: ν,ζτζ τζς έν.ζττετε τμεεντζς ν.ζτζΞε-.ς.

Αράρεν ί.

1. II :τετ:μ:ζ ίμέτη τ: μ ή 1 τής ερζχμής ττρής τζ Ξένα νο- 
μ:τμζτζ ττρεν.::μένεε ζερ': ά·;ερζς /.ζ: ζωλήτεως τενζλ/.ζ';,μζ- 
τες εν εςε:. έρίξετζ: ν.ζν' έν.άτττν ερ·;ζτ:μεν ήμέρζν εν τεν- 
εερ:ζτε: ΚΙΧΓΝΟω ε:ς ήν μετένεεν ϊ/.ζρότωζε: τής Τρζ-
ζέ'ΰης τής Ελλίίες ν.ζ’: τών νεμίμως εςεετ:εεετημενων ζρ ε ς 
ένέρ·;::ζ·ι ζρζΞεων έττ· τενζλλζγμζτες τρζζεζών, εν.ειέεμενεν 
τ'/ετ:ν.εΰ ίε/.τ:εε τ:μών.

Α:' ζζες-άτεων τής Ν:α:τμζτ:ν.ής Έζ:τρεζής. :έ')ζτζ: νζ 
ίζ.τρζζή ή ά'ρερζ νζ: ζωλητ:ς τννζλλζ*")ζτες ν.ζ: ςενων τρζ- 
ζεξ νών γρζμμζτίων εζ: ζρε-ΰετε:α /.ζτά ζζρεν.ν.).:::ν ζζττ,τ 
άλλης ΤζτζΞεως. ν.ζν·ερ:ζεμένων έζ’ ζετής τζετε/ρενως τών 
όρων ν.ζ: ζρεΰζε-ΰέτεων λε:τεεργ:ζς τής ζ.:ε·ΰεΓμ:ζ·/.ής ζγε- 
ρ ά; τ ε·- ζ λλ άγν. ζ τ ε ς.

• - 2.Άγ έζΌη.'εΓ'τ'.ν.ζ: άγεράς^'νΓζ: ττωλήτεώς τΰνζλ/.άγν,ζ- 
τ-.ς. ν.ζΰερί'ΰεντζ: εζ: τή έάτε: τής ν.ζτζ τήν ζρεηγεεμέντν 
ζζράγρζςεν :τετ:ε:ζς ήλζττωμένης ν.ζ: ηΰΞταένης ζντ:ττε:- 
•/ως ν.ζτζ ττ έζτ τής Τρζζ:έζης τής Έλλζεες. ζρετε:ερ:'£ε- 
ε εν εν ζετόν. “Γΐ-εε εν νέμω ή ε:·/.α'.ε-ρζΞ.:ζ γίνετζ: λίγες 
ζερ: εζ:τήμεε τ:μής ττεναλλά-,-ζατες νεείτζ: ή ν.ζτά τήν ζζ- 
ρεΰτζν ζζρζγ'ρζεεν τ:μ;ή.

"Α ενρεν 9.

Α:ζ ν.ζνεν:τμεΰ έν.ε-.εεμένεε ΰζτ τής Τεζζέξης τής Έ/.λ-ά- 
οες ν.ζ: έην.ετ::'ε;μένεε ε:ς τήν Έεηαερίέζ τής Ινείερνήτεως. 
όρίξεντζ::

ζ) Ο: ν.ζνονες ϊ:εΞζγωγή; τών ν.ζτά τήν ζζτ. 1 τεΰ άνω- 
τέρω ζρΰ.ρεε ί τενεε.ρτάτεινν.

ό) Ο αρ:νμτς τών έν.-ρετώζων τών ;:ν.ζ:εετμένων ε:ς τν.'ε- 
μετρμή- τρζζεήώ.·. ώς ν.ζ": ζ: :ε:έτητες ν.ζ: τά ζρετίντζ ζΰ- 
τ«όν.

γ) Ο τεζες. ε ypv-ες ν.ζ: ή ε:ζ:ν.ε:ζ τών τυνε:ρ:άτεων.
:) Τά τής ζρεεερίζς ν.ζ: τής γ:ζμμζτε:ζς τών τενε:ρ:ζ- 

τεων τεετων. c-jς ν.ζ: τής εν γένε: όργζνώτεώς των.
ε> Τά τής ίν.εέτεοις ν.ζ-: έηεεττεΰτεως εελτέεε τών ν.ζτζ 

τ? ζτ/ωτερω έρ:ζ'.μένων τ μών έζ: ζρζΞεων Γενζλλζγμζτες

ττ) II ωρζ. y.z·ΰ ήν εέεν ήμεεητ:ως νά εχη τζν.τεζε:ηΰή 
ή τενζλλζγμ.ζτ:ν.ή ΰέτ:: 'POSITION! έν.ζττη: τρζζέΰητ. 
ώττε νά μή έΞέρχητζ: ζετη τών ν.ζτά τέ ζρΑρεν 3 ώρ’.τμέ- 
ν<·>ν ε: ζετήν ζ'/ωτζτων όζ'.ενν ΰζερζγερας ν.ζ’: ΰζερζωλήτεως.

ζ) Α: ν.ερώτε:ς y.z: z: ε:ζε:ν.ζτ:ζ: έζιεελής ν.ζ: έν.τελέ- 
εεως ζΰτών εν ζερ:ζτώτε: ζζρζέάτΐ'.νς ε:ζτζΞ·ων τεΰ y.r/ε- 
ν.Γίεΰ τεετοε.

η! Πάτα λετττεμέρε:ζ ά·/ζγ-/.ζ:ζ ε:ά τήν εερεΑμεν ε:εΞα
γωγήν τών ζενίΑρ:άτεω>.

Ό ά·/ωτέ:ω Κτ/ενετμές τρεζοζε:ε:τζ: ε:’ άζεςάζεων τής 
Τρζζέξης τής Εϊλλάεες. :ττχετ::εεμένων ϊ:ά τής Έεη^χερ:- 
εες τής Ινείερνήτεως.

Άρΰρεν 0.

Ό έλεγχες ν.ζ: ή έζεζτείζ τών Τεζα-ζών. όζον άεερζ ε:ς 
τήν εςζρμεγήν τών ε·ζτζΞεων τεΰ ζαρίντες. ένεργείτζ: ν.ζτά 
τάς ν.εεμένζς ε:ζτζΞε:ς, άτν.είτζ: ΰζέ τής Τραζέζης τής
Ε/.λάεες. ενεργεΰτη: y.z: έν ζρεν.ε μένω ώς έργά/εε τής Νε- 

μ :τμζτ:ν.ής Εζ:τρεζής.

Ε:ε:ν.ώτερεν ή Τρζζεζζ τής Έ/.λζεες:

ζ) Έν.είεε: ε:ε:ν.ωτέρζς έεη.γίζτ. p.-j-5-χιζεετζς τάς τχέτ;:ς 
μεταΞέ τών Τρζζεζών ζρές άλ/.ήλζς. εις y.z: μετζΞε ζΰτών 
ν.ζ: τής ζελζτείζ: των. ζζρζν.ελεεΰεΰτζ τήν ζ:ττήν τήρητίν 
των.


