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Η υπό σχεδιασμό εκδοτική τράπεζα, σύμφωνα με τις προτάσεις της 

Δημοσιονομικής Επιτροπής, διατηρεί το αποκλειστικό εκδοτικό προνόμιο, 
ενώ παράλληλα είναι κεντρική και ανεξάρτητη. Ο εξορθολογισμός του 
τραπεζικού συστήματος και η ίδρυση κεντρικής τράπεζας επιβλήθηκε –θα 
λέγαμε- από τα πράγματα. Ήταν κατά κάποιο τρόπο αίτημα της αγοράς 
και όχι αμιγώς κρατικό δημιούργημα, ενώ εντάσσεται στις διεθνείς 
κανονικότητες του μεσοπολέμου. Η ίδρυση άλλωστε του εκδοτικού 
ιδρύματος καταγράφει τη μετάβαση από το πεδίο της οικονομικής 
θεωρίας στην πρακτική εφαρμογή της, μέσω της προσαρμογής της 
νομισματικής πολιτικής και της γένεσης νέων θεσμών. […]  

Η διευθέτηση του ζητήματος της κεντρικής τράπεζας, οδηγεί τον 
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου της 
Γενεύης, το οποίο επιτρέπει την έκδοση δανείου ύψους 9.000.000 
στερλινών με στόχο τη νομισματική σταθεροποίηση, υπό την αιγίδα της 
ΚΤΕ. […] Ένας από τους όρους του Πρωτοκόλλου είναι και η ίδρυση νέας 
τράπεζας, με την ονομασία «Τράπεζα της Ελλάδος». 

Η αποκλειστική δραστηριότητα της νέας τράπεζας είναι η έκδοση 
νομίσματος και η διατήρηση καλύμματος της νομισματικής κυκλοφορίας 
με αποθεματικό σε χρυσά νομίσματα ή αυτούσιο χρυσό ή εξωτερικό 
συνάλλαγμα χρυσής βάσεως. Το κάλυμμα θα έπρεπε να υπερβαίνει το 
40% των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων. Σύμφωνα με το 
Καταστατικό της, το οποίο επικυρώθηκε με το νόμο 3424 της 7ης 
Δεκεμβρίου 1927, η Τράπεζα είναι Ανώνυμη Εταιρεία και διαθέτει 
κεφάλαιο 400.000.000 δραχμών κατανεμημένο σε 80.000 μετοχές. Ως 
ημερομηνία ενάρξεως των εργασιών της Τραπέζης της Ελλάδος ορίσθηκε 
η 14η Μαΐου 1928.  Για την ίδια ημερομηνία ορίζεται επίσης η έναρξη της 
εφαρμογής του νέου νομισματικού συστήματος. Με νομοθετική πράξη η 
Ελλάδα απομακρύνεται και τυπικά από το διμεταλλισμό και αποδέχεται 
τον κανόνα χρυσού συναλλάγματος. Καθορίζεται η ισοτιμία σε χρυσό της 
νέας νομισματικής μονάδας […] Με το ίδιο Διάταγμα καθιερώνεται ως 
εξωτερικό συνάλλαγμα χρυσής βάσης η αγγλική λίρα, με σταθερή ισοτιμία 
τις 375 δραχμές. 
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