
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί τοϋ σχεϊίου νόμου «περί κυρώσεως τής ύπ" άριθ. 1701/ 
2.2.1974 κοινής άποφάσεως τών 'Σπουργών Οικονομικών. 
Βιομηχανίας καί Εμπορίου».

7/οός τήν £' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Συνεπεία τής γενομένης άπό 1 τ;ς Ιανουάριου 1974 ϊιε- 
•ύνούς αύπήσεως τής τιμής τού άργοϋ πετρελαίου^ και τών 
ετοίμων προϊόντων. έχρίθη ώς επιβεβλημένη ή χυςησις τής 
τ:υής τών πετρελαιοεϊϊών προϊόντων τών ίιατιθεμενων εις 
τήν έσωτερ ικήν' κατ αν άλωσιν ύπό τών έν Έλλάίι λειτουργούν- 
των ϊιυλιστηρίων. Ινα ϊιά τχύτης καλυφθή ή προχληθεϊσα έκ 
τών άνωτέρω χύίϊήσεων τοϋ αργού πετρελαίου έπιβαρυνσις τοΰ 
Δηκοσίου.

“2. Οΰτω ϊιά τής ύπ' άριθ. 1322/12.1.74 άπ&φάσεως Υ
πουργού Βιομηχανίας, χαθωρίσθησαν άπό 12.1.1974 νέα·, τι- 
εα! πετρελαιοεϊϊών προϊόντων, ϊιατιθεμένων εις τήν έσω_τΐπ_ 
ρικήν ν.ατανάλωσιν ύπό τών λειτουργούντων έν τή Χώρα Διυ- 
λιστηρίων, έχό/των τοιοϋτον ϊικαιωμα.

3. Α! τ’.μα; αυται ήσχ/ μεγαλύτερα; έναντ; τών μέχρι τής 
11 rς Ίχ/ουαρίου 1974 ίσχυσασών τοιούτων, αίτινες ειχον κα- 
θορισθή ϊιά τών ύπ’ άριθ. 1320/3.11.73, 3232/19.11.73, 
1902/15.11.73 καί 471 8/1 8.12.73 αποφάσεων 'Σπουργοΰ

~Β;ομηχ ανίας. ’ --------
4. Κατόπιν τής, ι!>ς άνω μεταβολής τών τιμών τών πε- 

τρελαιοειϊών προϊόντων τών ϊιατιθεμένων εις τήν έσωτερικήν· 
χατανάλωσιν ύπό τών λειτουργούντων έν τή Χώρα Διυλιστη
ρίων έϊεϊόθη ή ύπ’ άριθ, 9/1974 Άγορανομ;χή Δ;άταΞ;ς, 
τοϋ χ. 'Σπουργοϋ Εμπορίου. ο;' ής χαθωρίσθησαν νέα; άγορα
ν ομ; καί τιμάίπωλήσεώς τών πετρελαιοεϊϊών προϊόντων άπό 
τής εσπέρας τής 11ης ’Ιανουάριου 1974.

5. Έπειϊή εις τάς εγκαταστάσεις τών εταιρειών πετρε- 
λαίου καί'.τά πρατήριά λιχ/ικής -πωλήσεως εύρίσκοντο τήν 
έσπέρχ/ τής .14ης ’Ιανουάριου 1974 σημχ/τιχά αποθέματα tts-" 
τρελαιοειϊών, άγ.ορχσθεντχ ύπό τών ώς είρηται έτα;ρε;ών κοκ 
πρατηρϊούχων με τάς πρότερον ισχυούσας μιχροτέρας τιμάς 
καί έπειϊή ταΰτα θά ϊιατίθεντο άπό' τής εσπέρας τής 11ης , 
Ιχ/ουαρίου 1974 με τάς νέας ηύπημένας άγορχ/ομικάς τιμάς

πωλήσεως, άπεφασίσθη καί έχρίθη όρθον καί ϊίκαιον, όπως 
μή άποβή ή ϊιαφορά χύτη εις όφελος τών'έν λόγω εταιρειών 
χα: —ρατηρτούχων λιανικής πωλήσεως, άλλα περιέλθη εις 
τό Δημόσιον ώς έσοϊΟΝ.

6. Έπειϊή όμως ϊέν ύφίστατο σχετική ίιάταπίς. παρέχουσα 
τοισύτην ευχέρειαν άμεσου άμα τφ έκ,τελωνισμώ τοϋ εμπορεύ
ματος είσπρά’άεως τής έν λόγω ϊιαφοράς. έςεϊόθη ή ύπ’ άριθ. 
4701/2.2.74 κοινή άπόφασις τών 'Σπουργών Οικονομικών.
Εμ-ορίου καί Βιομηχχ/ίας. ϊημοσιευθεΐσα εις τό ύπ’ άριθ. 

216/1974 ΦΕΗ τής 22.2.74 τεύχος Β' ύπό τήν προϋπόθε- 
οιν τής έκ τών ύστερο// κυρώσεως τούτης. νομοθετικώς.

7. Βάσει τής ανωτέρω άποφάσεως είσεπράχθη ύαό τών Τε
λωνείου καί έβεόα:ώ-3η ύτο τών Δημοσίων Ταμείων τού Κρά
τους ή ϊιαςορά χύτη έτί τών εύρε-3έντων κατά τήν έσαέραν 
τής 11ης ’Ιανουάριου 1974 εις τάς εγκαταστάσεις τών εται
ρειών πετρελαίου καί τών πρατηρίων λιχ/ικής πωλήσεως πο- 
οοτήτων πετρελαιοειϊών προϊόντων ή έπί τών έν πλώ φορ
τίων καί άπεϊό-Sr εις τό Δημόσιον. κατατε·3είσα εις τον παρά 
"ή Τραπέζη τής Έλλάσος υφιστάμενο·/ λ/χαόν «ΕΛΛΗΝΙ
ΚΟΝ” ΔΗΜΟΣΙΟΝ — ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΤΛΙΣΤ1Η 
ΡΙΟΤ». .

8. Διά τοϋ άρ-ύρου 1. τοϋ ύποίαλλομένου σχείίου νόμου, 
σκοπεϊτα: ή κύρωσις τής άνωτέρω υπουργικής άποφάσεως. 
ενώ ίιά τοϋ άρ·3ρου 2 καθορίζεται ό τρόπος περιελεύσεως 
εις το Δημόσι-ον τών βεβαιω-λέντων καί είσπραχ-όέντων βάσει 
τής κυρ θυμένης άποφάσεως ποσών. Τέλος, ϊοόείσης τής άνα- 
ϊρομικής ισχύος τής κυρουμένης κοινής υπουργικής άποφά- 
®εως. ϊιά τοϋ άρ3ρου 3 προίλέπεται ή κατάργησις τών εκ
κρεμών ϊικών ενώπιον τών τακτικών πολιτικών ίικαστηρίων.

τών άφορωσών εις τήν ϋποχρέωσιν καταβολής εις τό Δημό
σιον τής κατά τό παρόν σχέίιον νόμου ϊιαφοράς.

9. "Ο-όεν παρακαλοϋμεν όπως περιβάλητε τό παρόν σχέ- 
ϊιον νόκου ϊιά τής ’Τμετέρας έγκρίσεως.

Εν Άύήναις τή 11 .’Απριλίου 1975 

Ο: Γπουργοί
Οικονομικών Βιομηχανίας

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ Κ. ΚΟΝ0ΦΑΓΟΣ
ΕαποσιΟυ ,

I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΣ

Περί κυρώσεως τής ύπ' άρ:-3.· 1701/2.2.74 κοινής άποφά
σεως 'Σπουργών Οικονομικών, Εμπορίου καί Βιομηχανίας 
περί εΐσπράςεο^ς ϋπό τοϋ Δημοσίου ϊιαφοράς .τιμής έπί τών 
εϋρε·5εισών κατά τήν έσπέραν τής 11ης'Ιανουάριου 1974? 
εις τάς έγκαταστάσεις τών Εταιρειών Πετρελαίου' και" 
τών Πρατηρίων λιχ/ικής πωλήσεως ποσοτήτων π’ετρελαιο- 
ειϊών προϊό/των ή έπί τών έν πλώ φορτίων.

Άρ·3ρον 1. μ ,
Κυροϋτα: καί έχε: ΐσχΰν νόμου, ή ύπ’ άρι-3. 1701/2.2.1974 

κοινή άπόφασις τών 'Σπουργών Οικονομικών, ’Εμπορίου καί 
Βιομηχανίας «περί εισπράςεως ύπό τοϋ Δη(εοσίου ϊιαφορας 
τιμής έπί τών εύρε·3εισών κατά τήν έσπέραν τής 11ης Ια
νουάριου 1974 εις τάς εγκαταστάσεις τών 'Εταιρειών Πετρε
λαίου καί τών Πρατηρίων λιανικής πωλήσεως ποσοτήτων 
πετρελαιοεϊϊών προϊόντων ή έπί τών έν πλφ φορτίων)^ έχο-υσα 
ώς ακολούθως: ... *
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΜΟΚΡΑΤΙΑ " " '.............
Σ Π ΟΣΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ · ......... '
ΕΘΝΙΚΗ ΣΠΗΡΕΣΙΑ Π ΕΓΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ .

’Εν ’Αύήναις τή .2 Φεβρουάριου 1974

’Apt·®·- Πρωτ.: 1791: ... , . . ■/. . -
Ταχ. Δ/νσις: Μιχαλακοπούλου 80 ■,· '··'' .......... ‘
Άσμόϊιος: θ. Χχτζηνικολάου - · '·- 7 ' ."· : ·'·■' ''
Τηλέφ.: 7793711—15 · ·' ' · ’·/ ■ ; ' ’

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ' " \

Έχα-τες ύπ’ όψει: .

α. Τό Ν.Δ. 267/74 «περί 'Σπουργικοϋ Συμβουλίου καί 'Σ- 
πουργείων». ,

β. Τάς ϊιατάπεις τοϋ Α.Ν. 15/1967 «περί υπαγωγής εις 
τό Σπουργεϊον Συντονισμού τοϋ ενιαίου χειρισμού απάντων τών 
θεμάτων τών άναφερομενών εις τά πετρελαιοειϊή».

γ. Τάς ϊιατάπεις τής παραγρ, 3 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 
813/71, 5ι* ών προίλέπεται, ότι αΓ τ·μ.αί Ϊ·.χ3έσεως εις τήν 
εσωτερικήν κατχ/άλωσιν τών προϊόντων παραγωγής τών «γ 
τή Χώρα λειτουργούντων Διυλιστηρίων καθορίζονται ύπό ςοϋ 
Έ/Δ.ηνικοΰ Δημοσίου. - ’ . '
' ϊ: Τάς ύπ’.άριθ. 1320/3.11.73. 325,2/19.11.73. 1902/ 

15.11.73 καί 4718/18.12.73 άπο-φάσεις τοϋ 'Σπουργοϋ 'Ενέρ
γειας ίι’ ών καθωρίσθησχ/ αί τιμά: πωλήσεως τών πετρε- 
λαιοειϊών ύπό τών έν Έλλάϊι λειτουργούντων Διυλιστηρίων.

ε. Τήν ύπ’ άριθ. 1322/12.1.74 άπόφασιν τοϋ Σπουργοϋ 
Βιομηχχ/ίας, ίι' ής καθορίζονται άπό 12 Ίχ/ουαρίου 1974 
νέαι τιμαί ϊιχύέσεως πετρελχ.οειίών προϊόντων ύπό τών έν 
'Ελλάϊι Διυλιστηρίων.

ζ. Τό γεγονός, ότι τά -υφιστάμενα κατά τήν έσπέρχ/ τής 
11 Ίχ/αυαρίαυ 1974 εις τάς εγκαταστάσεις τών 'Εταιρειών 
ή έν πλφ φορτία αποθέματα πετρελαιοεϊϊών ήγοράσύησαν ύπ’ 
αυτών έκ τών Διυλιστηρίων μέ τάς καθορισθείσσς. ϊιά τών 
έν παραγρ. Ιϊ τής παρούσης άναφερομένων αποφάσεων τού 
'Σπουργοϋ ’Ενέργειας, τιμάς, τά ϊέ ύφιστάμενα εις τά πρα
τήρια λιχ/ικής πωλήσεως άποθέματα ήγοράσ-3ησαν ύπό τών


