
ΕΙΣΗΓΗ7ΙΧΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου Περί τρ οποπο ιςσεως κα συμπληρώ- 
ocitx; των δκττόξεων του ν. 1571/190S "ΡύόμΗτη θευατων rrt- 
ιρκΧαίκής πολίτικης κα εμπορίας ττετρελαοειδών κα άλλες 
&ατοζεχ;~ λ οπτός διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οι
κονομικών κα συναρμώδκυν Υπουργείων”.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής

Το Νοέμβριο του έτους 1985 με το ν. 1571, το Κράτος 
ποοέβη στη ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και 
εμποοιας πετρελαιοειδών, το δε Απρίλιο του έτους 1988 
με τον ν. 1769 συμπλήρωσε και τροποποίησε τις διατάξεις 
του ν. 1571/1985 συμμοοωουμενο προς τας υποχρεώσεις, 
που απορρέουν από την πράξη προσχωρήσεως της Ελλάδας 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την ανάγκη της παοακο- 
λουθήσεως του συνεχώς εξελισσόμενου τομέος πετρε
λαιοειδών.

Ήδη παρίσταται ανάγκη νέας τροποποιήσεως της ισχυού- 
σας νομοθεσίας ώστε το ισχυ-ον πετρελαϊκό καθεστώς 
αφενός μεν να βελτιωθεί καθιοπάμενο mo απλό, ευέλικτο 
και αποτελεσματικό στην εξυπηρέτηση του γενικού συμφέ
ροντος της Χώρας, της εθνικής άμυνας και της δημόσιας 
ασφάλειας και αφ ετέρου να προσαομοσθεί σε εμπορικούς 
κανόνες, δια των οποίων να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, η 
βελτίωση εξυπηρέτησης (ποιοτικώς και ποσοτικώς) σε επί
πεδα τεχνολογίας προϊόντων και μέσων διανομής, καθώς 
και των συνθηκών ασφάλειας και προστασίας, υγείας κα 
περιβάλλοντος.

Όπως είναι γνωστό η Ευρωπαϊκή Κοινότητα λόγω της 
σημασίας που έχουν τα πετρελαοειδή στην οικονομία κα 
την ασφάλεια της υπεισέρχεται έντονα στον καθορισμό κα 
την ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολίτικης όπως: 

α. Έχει εκπονήσει σχέδιο ανπμετωπίσεως εκτάκτων α
ναγκών.

β. Έχει καθιερώσει τη δημιουργία και τήρηση αποθεμάτων 
οοφαλείας στις χώρες μέλη.

γ. Καθορίζει προδιαγραφές των καυσίμων που διατίθενται 
στην Κοινότητα.

δ. Ελέγχει τις εισαγωγές πετοελαοειδών στην Κοινότητα, 
ε. Προβανει και παρακολουθεί την λήψη μέτρων για την 

κατάργηση των εμποδίων στο διακοινοττκό εμπόριο των 
πετρελαιοειδών.

Τέλος θεωρεί σημαντικό για το διακοινοττκό εμπόριο των 
πετοελαοειδών τη διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή σε 
συγκρίσιμα επίπεδα κα για τον λόγο αυτόν επειιβανει στον 
καθοοισμό εύρους κυμάνσεως των φόρων σε ορισμένα 
προϊόντα πετρελαοειδών και αφ' ετέρου μελετά τη μορ
φοποίηση ενός κοινού, για πς χώρες μέλη συστήματος, 
καθοοισμού βασικών τιμών καταναλωτή, οι οποίες εν συ
νεχεία προσαομοζόμενες προς την ιδιαιτερότητα κα πς 
τοπικές συνθήκες κάθε χώοας μέλους να διαμορφώνουν 
Ήζ τελικές τιμές καταναλωτών χωρίς υπερβολικές αποκλί
νεις μεταξύ τους.

Σήμερα οι χώοες της Κοινότητας αναλόγως της γεωπο
λιτικής τους θέσεως. της οικονομικής ευοωσπος τους, της 
Βιομηχανικής τους υποδομής, του υπόγειου πλούτου τους, 
των συνθηκών ανταγωνισμού που έχουν αναπτύξει κ.λπ., 
κατατάσσονται, όσον αωοοο τα συστήματα καθορισμού τιμών 
καταναλωτή για τα υγρά καύσιμα που εφαρμόζουν, σε 2 
ύεγαλες κατηγορίες:

σ. Χώρες με ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή

όπως η Γερμανία, η Αγγλία, η Ολλανδία, η Δανία, η Γαλλία 
κα

β. Χώρες σπς οποίες οι κυβερνήσεις τους καθορίζουν 
ανώτατες τιμές καταναλωτή στα υγρά καύσιμα όπως η 
Ιταλία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία το 
Λουξεμβουογο.

Η Ελλάς είναι η μόνη χώρα της Κοινότητας, που το 
Κράτος εκτός του καθορισμού ανώτατης τιμής καταναλωτή 
των υγρών καυσίμων, ορίζει την τμη πωλήσεως από κρατικό 
διυλιστήρια (τιμή βάσης) και ελέγχει και καθορίζει τα περι- 
θώοια εμπορίας των εταιρειών πετρελαιοειδών, των πρα- 
τηριούχων και των μεταφορέων, δηλαδή ασκεί πλήρη έλ^κχο 
της τιμής των καυσίμων σε όλα τα στάδια διακινήσεως και 
εμπορίας αυτών.

Ένας από τους κύριους στόχους του προτεινόμενου προς 
ψήφιση νόμου είναι η πλήρης ελευθερία διαμορφώσεως 
τιμών στον καταναλωτή.

Η πλήρης ελευθερία διαμορφώσεως τιμών πρέπει να 
περάσει από ένο απλό και ευέλικτο σύστημα καθορισμού 
από το κράτος ανώτατης τιμής πωλήσεως στον καταναλωτή, 
που θα διαρκέσει υπό ομαλές συνθήκες μέχρι την 1.5.1992 
και θα δώσει την ευκαιρία στους εμπόρους και τους κατα
ναλωτές να προσαρμοσθούν στους κανόνες της ελεύθερης 
διαμόρφωσης των τιμών και του ανταγωνισμού προς το 
συμφέρον της εθνικής οικονομίας και του καταναλωτή.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπει: 
α. Ελεύθερη διαμόρφωση τιμών ορισμένων προϊόντων π.χ. 

μαζούτ, καύσιμα πολιτικής αεροπορίας, άσφαλτο, αποσφαλ- 
τωμένο μαζούτ. υγραέριο.

β. Καθορισμό από το Δημόσιο ανώτατων τιμών πωλήσεων 
στον καταναλωτή (Α.Τ.Π.Κ.) για τα βασικά προϊόντα, βεν
ζίνες, ντήζελ.

γ. Την τήρηση από τους εισαγωγείς πετρελαιοειδών και 
τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών αποθεμάτων ασφα
λείας 90 ημερών.

δ. Ελευθερία εκλογής προμηθευτή.
ε. Χορήγηση αδειών λειτουργίας πρατηρίων σε εταιρείες 

του ν. 1571/1985 μέχρι αριθμού όχι ανώτερου του 10% των 
πρατηρίων, που λειτουργούν με το σήμα τους.

στ. Ελευθερία εισαγωγής έτοιμων προϊόντων και από 
χώρες μη κοινοτικές και πάντως σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία

Ειδικότερα:
Με το άρθρο 1 του νομοσχεδίου αντικαθίστανται οι πο- 

ράγροφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.1571/1985, που 
αναφέοονται σπς πηγές προμήθειας των εταιρειών εμποριος 
πετρελαιοειδών, καθώς και των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
επιχειρήσεων παραγωγής ενεργειας.

Κρίθηκε απαραίτητη η αναδιατύπωση αυτή ας τρόπον 
ώστε οφ ενός να μην αποκλείονται ασαγωγές και από 
χώρες εκτός Ε.Ο.Κ ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη 
δυνατόν οικονομική επιβάρυνση κατά πς ασαγωγές πετρε- 
λαιοαδών, αφετέρου να εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς 
ανταγωνισμού.

Με το άρθρο 2 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται η παρά
γραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 1571/1985, που αφορά πς 
ασαγωγές του αργού πετρελαίου και των υποπροϊόντων 
του από το Δημόσιο και ορίζεται όπ οι ασαγωγές γίνονται 
ελευθέρως από οιανδήποτε χώρο χωρίς προηγούμενη άδεια, 
και τούτο ποος ενίσχυση του ανταγωνισμού και διευκόλυνση 
των ασαγωγών.

Με το άρθρο 3 του προς ψήφιση νομοσχεδίου αντικαθί
στανται οι παράγραφοι 2, 3, 4, και 5 του άρθρου 10 του 
ν. 1571/1985 περί αποθεμάτων ασφαλείας όπως έχει τρο
ποποιηθεί με το ν. 1769/1988.

Ειδικότερα με την παράγραφο 2, υπόχρεοι για την τϊρηση
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αποθεμάτων ασφαλείας είναι οι εισαγωγείς πετρελαιοειδών 
και οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που λειτουργούν 
βάσει των διατάξεων του ν. 1571/1985 όπως εχει τροπο
ποιηθεί με τον ν. 1769/1988.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται το ύφος των αποθεμάτων 
ασφαλείας που τηρούν οι υπόχρεος ο τρόπος υπολογισμού 
τους και πού και πως το προιοντο πρέπει vc τηρούνται.

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι το κόστος τηρησεως 
των αποθεμάτων επιρρίπτεται στους καταναλωτές δεδομέ
νου ότι τα αποθέματα προορίζονται για τις ανάγκες τους 
σε έκτακτες περιπτώσεις.

Με την παράγροφο 5 καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο 
θα ορισθεί ο φορέος του Δημοσίου, στον οποίο θα ανατεθεί 
ο έλεγχος της τηρησεως των αποθεμάτων, οι διαδικασίες 
και ot λεπτομέρειες τηρησεως αυτών, θα καθορισθεί επίσης 
ο τρόπος υπολογισμού του' κόστους τηρησεως των απο
θεμάτων, ο τροπος εισπράξεως του αποθηκεύτρου και κάθε 
άλλη σχετική λεπτομέρεια

Με το άρθρο 4 του προς U/ήφιση νομοσχέδιου αντικαθί
στατο οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 
1571/1985 όπως ισχύει σήμερα με στόχο τον καθορισμό 
των τιμών των πετρελαιοειδών με νέο τελείως διάφορο 
τρόπο, που βασίζεται στην ελευθερία διαμορφώσεως τιμών.

Είναι σημαντική η ρύθμιση στο παρόν νομοσχέδιο, που 
επιχειρείται με την ουσιαστική αλλαγή του περί διαμόρφωσης 
■ημών των πετρελαιοειδών άρθρου 11. Η μέχρι σήμερα 
πρακτική, όπου το Δημόσιο με συνεχείς παρεμβάσεις κα
θόριζε τις παραμέτρους διαμορφώσεως της τελικής τιμής 
καταναλωτή, έχει προκαλέσει σημαντικές στρεβλώσεις στο 
κικλωμα, με αποτέλεσμα να μη γίνονται ουσιαστικές προ
σπάθειες για την παραγωγικότερη δυνατή εργασία, να έχουν 
δημιουργηθεί κεκτημένα δικαιώματα, που εξασφαλίζουν' ει
σοδήματα χωρίς αντίστοιχη συνεισφορά αλλά και να απο
θαρρύνονται επενδύσεις μείωσης του κόχττους. Προκειμένου 
να εξυγισνθούν τα παραπάνω φαινόμενα επιδιώκεται με τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις να αψεθούν οι δυνάμεις της αγοράς 
ελεύθερες να διαμορφώνουν του λοιπού τις τιμές. Βασική 
προϋπόθεση για μια τέτοια σημαντική αλλαγή είναι η εξα
σφάλιση πραγματικά ανταγωνιστικών συνθηκών σε όλο τα 
επίπεδα. Κρίθηκε όμως σκόπιμο προκειμένου η μετάβαση 
από το ένα σύστημα στο άλλο να γίνει ομαλά και χωρίς 
κλυδωνισμούς να μεσολαβήσει μιο περίοδος, τουλάχιστον 
6 μηνών για τα προϊόντα ευρείος κατανάλωσης, όπου οι 
συμμετέχοντες στο κύκλωμα να δοκιμαστούν, παράλληλα 
δε να δοθεί ο χρόνος για την λήψη κάθε απαραίτητου 
μέτρου, που θα εξασφαλίζει τη δημιουργία και διατήρηση 
συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Το Δημόσιο πάντως δια
τηρεί το δικαίωμα να περέμβει και πάλι σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότ δεν εξασφαλίζονται συνθήκες, που θα πιέ
ζουν το κόστος των πετρελαιοειδών σε χαμηλέ επίπεδα

Με το άρθρο 5 του προς ψήφισή νουοσχεδιου αντικαθί
σταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 1571/1985, 
που οφορα τις προϋποθέσεις εξαγωγής αργού πετρελαίου 
κα έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων, προκειμένου να 
απλοποιηθούν οι δοδικασχς και να διευκολυνθούν οι εξα
γωγές, ώστε η ελληνική βιομηχανία πετρελαίου να τυγχάνει 
ίσης μεταχείρισης με αυτήν που απολαμβάνουν ο. διεθνείς 
ανταγωνιστές της.

Με το άρθρα 6 του προς ψήφισή νομοσχεδίου αντικαθί
σταντο: το εδοφίο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του 
ν. 1571/19Β5 όπως έχει τροποποιηθα κα ισχύει σήμερα 
και η τέταρτη παράγραφος του ίδιου άρθρου’.

Με την πρστεινομενη προσθήκη στα τέλος του εδάφιου 
(ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 επιχειρείται η τα
κτοποίηση μιας ατέλειας του προηγουμένου νομού.

Συγκεκριμένα δίδεται η ευχέρειε εξ υπηρέτη σεως στον 
ελληνικό χώρο των εις καύσιμα αναγκών διεθνών εταιρειών

(κυρίως αεροπορικών), που έχουν ουναψει μακαοχρον·. 
συμβάσεις προμήθειας με εταιρείες, που δεν εινα εν*^ 
στημένες στη χωρά μας.

Με την αντικατάσταση της παραγράφου 4 του αρθοο 
15, επιχειρείται η εξασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού 
στο χώρο των πρατήριων. Συγχρόνως δίδεται η δυνατο-Π"- 
δημιουργίας σοβαρών πρότυπων μονάδων, οι οποίες 
ζετα: or, θα εξοοοαλίοουν μείωση του τελικού κοστμ^ 
αλλά και θα αποτελόσουν το μοχλο για ενα νεο συνε» 
εξελισσόμενο πρότυπο καταστημα, όπου οι κανόνες αοωο 
λείας κα: ποοστασιας του περιβάλλοντος θα εξελισσο.— 
με την εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας.
-Με το άρθρο 7 του προς ψήφισή νομοσχεδίου οντικοθ 

σταται η δεύτερη παρσγρα®ος του άρθρου 16 του ν 
1571/1985 διότι κρίθηκε αναγκαία η επαναδιατυπωση γ-,. 
παραγράφου αυτής δεδομένου ότ, με την καταργηστ 
‘τιμής βάσης" δεν ήταν πλέον δυνατός c υπολογ.σμας το 
ύψους της επιβαλλόμενης εισφοράς με το άρθρο αυτό y.; 
την εξαοφά/ιίση συνθηκών απρόσκοπτου εφοδιασμού τω, 
προβληματικών περιοχών της Χωράς.

'Αρθρο 8

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του co&po. 
37 του ν. 1642/1986, η φορολογητέο αξία για την επιβολ- 
του Φ.Π.Α στα έτοιμα πετρελαιοειδή προϊόντα διαμορφώ
νεται από την πμη βοσης (διυλιστηριακή) αυτών, όπως cur 
προσδιορίζεται από πς διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1571 
85, προσαυξανόμενη με τους τυχόν δασμούς, ιρορους, τελ- 
και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου. Επειδή Ομως 
με την απελευθέρωση της τιμής των πετρελαιοειδών ποοιο- 
ντων η διυλιστηριακή τιμή δεν προσδιορίζεται πλέον σμμ- 
ψωνο με την παραπάνω δώταξη, αλλά διαμορφώνετε 
ελεύθερο, με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου αυτό, 
ορίζεται ότι για τη διομφφωση της φορολογητέας αξία; 
θα λαμβάνεται υπόψη αντί της τιμής βάσης, η συναλλακτικτ 
τιμή όπως αυτή ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις (αοθρ: 
16 ν.1642/1986 και Καν. 1224/1980) κα; εφαρμόζεται για Ολε 
τα εισαγόμενα αγαθά.

Άρθρο 9

0 ποιοτικός κα: ποοοτικός έλεγχος των πετρελαιοειδή, 
προϊόντων παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον τόσο cnc 
πλευράς εθνικής οικονομίας. όσο και από πλευρος ποιοτηπκ 
περιβάλλοντος.

Ο καθημερινές παραδόσεις και παραλαβές τεραστ—■· 
ποσοτήτων υγρών καυσίμων στο διάφορα στάδια της c*2- 
κινησεως τους (διυλιστήρια, δεξαμενόπλοια, εγκατάστασετ 
εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, πρατήρια υγρών >.ε- 
σιμων κ.ά.) με παράλληλο έλεγχο της ποιότητας αεί-', 
διεξάγονται από τις υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. λογω αρυεό-- 
τητας από της συσταοεως τους.

Επίσης απο τις υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. σε συνεργασ,ε 
ουναρμόδιες υπηρεσίες άλλων υπουογειων γίνεται η μελετ 
κα; σύνταξη των ποοόχογραοών των προϊόντων το- <£■ 
τρελαιου κα η καθιέρωση τους από το Α.Χ.Ι., καθώς κα 
η συνεχής εναρμόνιση των προδιαγραφών αυτών μ: τκ 
ανπστο,χες προδιαγραφές της Κονοτητας.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες προβλέποντα: cno μιστα:''- 
νόμων, υπσμμγ,ΊΡ; οπεφασεις. προεδρικέ διάταγμ"." : ' 
τον οργανισμό του Γ.Χ.Κ. απο τον Κανονισμό ΛέΐτουΡ'·'^' 
των Ελεύθερων Τελωνιακων Συγκροτημάτων, τον *£*-- 
νειακο Κωόικσ κ.α.. Οι διατάξεις αυτές καλύπτουν χΡ'"·'"' 
περίοδο πολλών δεκαετιών κα εινα διααπασμενες α- 
φορά νομοθετήσατε χωρίς νσ αποτελούν ενωιε κεω·Γν-
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γεγονός το οποίο δημιουργεί πολλές φορές δυσχέρειες 
στη λειτουργία της Υπτρεσιας του Γ.Χ.Κ. και των συναρ- 
μόδιων υπηρεσιών στον τομέα των καυσίμων. Σκοπός της 
παρούσας τροπολογίας είναι η συγκέντρωση και η συμπλή
ρωση της νομοθεσίας, που αφορά τις αρμοδιότητες του 
Γ.Χ.Κ. στον τομέα των πετρελαιοειδών.
Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με συμπλήρωση του ν. 
1571/1985, ο οποίος έχει μοναδικό αντικείμενο τα πετρε
λαιοειδή.
Με το άρθρο 10 καταργούνται ορισμένες δ*ατόξεις του ν. 
1571/1985 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής: 

"Αρθρα 4 και 5
Δεδομένου ότι αυτές είχαν αξία μόνο κατά τη μεταβατική 
περίοδο της διαρρυθμισεως και εφαρμογής του Κρατικού 
Μονοπωλίου εμπορίας πετρελαιοειδών που ήδη συντελέ- 
σθηκε.
Αρθρο 7 παρ. 2 και 3
Για τους αυτους ανωτέρω λόγους.
Αρθρο 9 παρ. 3, 4 και 5
Μετό την από 13.12.90 Απόφαση του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχουν ήδη καταστεί ανενεργό.
Αρθρο 10 παρ.7 Ως άνευ έννοιας
Αρθρο 11 παρ.5 και 9 Ως άνευ έννοιας
Αρθρο 12 παρ.2 Μετά την τροποποίηση της παρ.1 του
ίδιου άρθρου είναι άνευ έννοιας η παρ. 2
Αρθρο 18 παρ.1 '

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Φορολογικές και άλλες διατάξεις 

Αρθρο 11

Οι μονάδες παραγωγής λιπανπκών, που λειτουργούν υπό 
το καθεστώς του ελεύθερου τελωνειακού χώρου, σύμφωνα 
με το άρθρο 57 του ν. 12/1975 παραλαμβάνουν τις ειοα- 
γόμενες από το εξωτερικό πρώτες ύλες για την παραγωγή 
των λιπανπκών και άλλων ελαίων της δασμολογυιής κλάσης 
27.10 Γ, χωρίς καμιά φορολογική επιβάρυνση, ενώ τα έτοιμα 
λιπανηκά, που τίθενται στην κατανάλωση υποβάλλονται, με 
εξαιριεση τους δασμούς, σε όλες πς φορολογικές επιβαρύν
σεις που προβλέπονται για τα όμοια είδη, που εισάγονται 
από το εξωτερικό.
Η διάταξη όμως αυτή δεν καταλαμβάνει και τα συμπαράγωγο 
προϊόντα ή υποπροϊόντα των λιπανπκών με αποτέλεσμα 
αυτά κατά τη διάθεσή τους στην εσωτερική κστσνά- λωση 
να υποβάλλονται σπς φορολογικές επιβαρύνσεις των πρώ
των υλών, που χρησιμοποιούντο: για την παραγώγή τους 
και όχι σε εκείνες του έτοιμου προϊόντος. Το γεγονός αυτό 
δημιουργεί ανταγωνιστικά προβλήματα στα εγχωριως πα- 
ραγομενα προϊόντα, καθόσον οι πρώτες ύλες που χρησι
μοποιούντο: υποβάλλονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, 
ενω τα εισαγομενα όμοια προϊόντα δεν επιβαρύνονται με 
το φόρο αυτόν.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού με την προ- 
τεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι τα εγχωριως παρσγόμενα 
προϊόντα επιβαρύνονται με πς ίδιες φορολογίες, που ε
φαρμόζονται και στα όμοια εισσγόμενα από το εξωτερικό 
είδη.

Αρθρο 12

Με πς διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται μόνιμα, 
απο τη δημοσίευση του το μέτρο, που εφαρμόσθηκε με το 
άρθοο 4 του ν. 1872/1990, το άρθρο 12 του ν.1914/1990 
και το άρθρο 54 του ν. 1947/1991 και παρέχεται η δυνατότητα 
στους κυρίους ελαφρών φοοτηγων αυτοκινήτων τύπου JEEP 
καταγωγής τρίτων χωρών, που μετασκευάστηκαν σε επι

βατικά ή μικτής χρήστης χωρίς προηγούμενη άδεια της 
Τελωνειακής Αρχής και χωρίς να έχουν προηγουμένως 
υπαχθεί στον Ε.Φ.Κ. του άρθρου 25 του ν.1439/1984 να 
επωφεληθουν από την οριστική αυτή ρύθμιση, καταβάλλο
ντας 350 δρχ. σνά CC του κιιλινδοισμου του κινητήρα του 
αυτοκινήτου τους για μία μόνο φορά και για τη συγκεκριμένη 
παράβαση.
Το μέτρο αυτό καταλαμβάνει άλες πς εκκρεμείς υποθέσεις 
τόσο σπς Τελωνειακός Αρχές, όσο κα; στα ποινικό και 
διοικητικό δικαστήρια, επιφέροντας κατάργηση της τελω- 
νειακής παράβασης, υπό τον όρο της καταβολής και επα
ναφοράς του αυτοκίνητου στην προτέρα κατάσταση. -

Αρθρο 13

Με το άρθρο 13 του παρόντος νομοσχεδίου προβλέπεται 
η λήξη του καθεστώτος προοωρινής εισαγωγής, με το οποίο 
κατέχουν είδη οικοσκευής και επιβατικά αυτοκίνητα οι Κύπριοι 
Πρόσφυγες και οι αλλοδαποί εργαζόμενοι σπς Αμερικανικές 
βάσεις που καταογήθηκαν.
Παράγρ. 1 Α. Κύπριοι Πρόσφυγες. Μετά την τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο, πολλοί Κύπριοι απ’ πς κατεχόμενες περιοχές 
αναγκάστηκαν να έρθουν στην Ελλάδα. Λόγω των εξαιρε
τικών συνθηκών που επικρατούσαν τότε, δεν ήταν δυνατό 
vc υπαχθούν τα ποραπάνω πρόσωπα στο καθεστώς ορι
στικής εισαγωγής με απαλλαγές, που ίσχυε για όσους 
έρχονταν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλόδα και έτσι 
το προσωπικό είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο, κλπ.), που 
εισήγαγον στην Ελλάδα, παραδόθηκαν σαυτούς με το κα
θεστώς της προσωρινής εισαγωγής (ελεύθερης χρήσης) με 
απαλλαγή από δασμούς και φόρους και με τον όρο της 
επανεξαγωγής σε αόριστο χρόνο, κατά παρέκκλιση των 
τότε ισχυουσων διατάξεων. Σήμερα που έχουν περάσει 
τόσα χρόνια οπό την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, πολλά 
από τα είδη οικοσκευής έχουν καταστραφεί ή αχρηστευθεί, 
το δε αυτοκίνητο έχουν σημαντικό φθαρεί και κατ'ομολογία 
των κατόχων έχουν καταστεί ακατάλληλα και επικίνδυνο 
γιο την κυκλοφορία. Επειδή γιο τους λόγους αυτούς η 
ουνεχιση διατήρησης των ανωτέρω ειδών με καθεστώς 
προσωρινής εισαγωγής δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό, 
προτείνεται με την παρούσα τροπολογία για μεν τα είδη 
οικοσκευής, λόγω της απαξίωσης ή της πιθανής καταστρο
φής τους, απαλλαγή από τις δοσμοφοοολογικές επιβαρύν
σεις, για δε το αυτοκίνητο περιορίζεται η αόριστη διάρκεια 
του καθεστώτος, που προβλέπει η αριθμ,Δ. 1023/130/8-9-82 
Α.Υ.Ο. μέχρι 31-12-92, ημερομηνία κατά την οποία θα 
πρέπει οι κάτοχοι των αυτοκινήτων να φροντίσουν γιο την 
τακτοποίησή τους με έναν από τους τρόπους που προ
βλέπουν ot ισχύουοες διατάξεις.
Παραγρ.2 Β. Αλλοδαποί εργαζόμενοι στις κοταργηθείσες 
Αμερικανικές Βάσεις.
Οι αλλοδαποί υπήκοοι, που έχουν τη συνήθη κατοικία τους 
στο εξωτερικό και έρχονται στην Ελλάδα ως μέλη ή πολιτικό 
προσωπικό των Αμερικάνικων Βάσεων που εδρεύουν στην 
Ελλάδα, μπορούν κατά την πρώτη εγκατάστασή τους εδώ: 
α. Εφόσον μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους από το 
εξωτερικό και εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλόδα, να εισά
γουν ατελως τα προσωπικό τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο 
κ.λπ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β'της 
αριθμ,Δ.245/88 Α.Υ.Ο., που κυρώθηκε με το ν.1839/1989 
(ΦΕΚ 90 Α ). ή
β. Εφόσον η παραμονή τους στην Ελλάδα είναι προσωρινή, 
είτε να εισάγουν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής 
με απαλλαγή από δασμούς και φόρους και τον όρο της 
επανεξαγωγής το αυτοκίνητο και το είδη οικοσκευής τους
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με τις διατάζεις των, Συμφωνιών ΝΑΤΟ (ν.2799/1954/ΦΕΚ 
63 A'), DEC A (ν.1403/1963/ΦΕΚ 169 Α) και MDCA (ν.1893/ 
1990/ΦΕΚ 106 Α'), είτε να εισάγουν το αυτοκίνητο τους 
με το ανωτέρω καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και με 
-πς απαλλαγές περί δευτερευουσας κατοικίας τα είδη της 
οικοσκευής τους, σύμφωνα με τις διατάζεις των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ1 
Ε' ή ΓΤ της Δ.245/88 Α.Υ.Ο. ανάλογα με το ον προέρχονται 
από χώρα της Ε.Ο.Κ. ή τρίτη χωρα

ΐτην πλειοψηφώ τους τα ανωτέρω πρόσωπα επιλέγουν 
το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής τόσο για την 
οικοσκευή όσο και για το αυτοκίνητό τους και αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση να τα επανεζσγάγουν όταν πάψουν να είναι 
μέλη ή πολιτικά προσωπικό των Αμερικανικών Βάσεων που 
βρίσκονται στην Ελλάδα. Δια της επανεζαγωγής των αγαθών, 
λήγει το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής.

Με την κατάργηση της 7206 Αμερικανικής Αεροπορικής 
Βάσης Ελληνικού και του Αμερικάνικου Στάθμου Ναυτικών 
Επικοινωνιών Νέας Μάκρης, ορισμένα από τα μέλη ή το 
πολιτικό προσωπικό αυτών, που λόγω της ανωτέρω κατάρ
γησης απολύθηκαν, παραιτήθηκαν ή έτυχε να συνταζιοδο- 
τηθούν, αποφάσισαν να εγκατασταθούν οριστικά και μόνιμα 
στην Ελλόδα και παράλληλο να διατηρήσουν αντί να επο- 
νεζσγουν τα είδη οικοσκευής και το αυτοκίνητο που κατείχαν 
με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής. Στις ειδικές 
αυτές περιπτώσεις και επειδή με τα ισχύοντα σήμερα πρέπει 
να καταβληθεί το σύνολο των επιβαρύνσεων, δια της πα
ρούσας τροπολογίας παρέχεται η δυνατότητα θέσης σε 
ανάλωση των αγαθών (οριστική εισαγωγή) με απαλλαγή απο 
•πς δασμοιρορολογικές επιβαρύνσεις, λαμβανομένου υπόψη 
ότι τα πρόσωπα αυτά θα μπορούσαν να έχουν τύχει της 
απαλλαγής αυτής κατά την αρχική εγκατάστασή τους στην 
Ελλάδα. οπότε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που ορίζονται 
στις διατάζεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’της Δ.245/88 Α.Υ.Ο..

Άρθρο 14

Με το άρθρο 14 του παρόντος νομοσχεδίου τροποποιού
νται ορισμένες διατάζεις της Δ.247/88 Α.Υ.Ο..

Οι διατάζεις του άρθρου 4 της Δ.247/88 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 
19S/B/88), που κυρώθηκε με το ν.1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α') 
επιτρέπουν στα φυσικά πρόσωπα, που έχουν τη συνήθη 
κατοικία τους εκτός Ελλάδας, να εισάγουν το επιβατικό 
ιδιωτικής χρήσης όχημά τους με καθεστώς προσωρινής 
εισαγωγής, χωρίς την καταβολή των οψειλόμενων κατά την 
εισαγωγή δασμών, Φ.ΠΆ και λοιπών φόρων, να το κυκλο
φορήσουν για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, στη συνέχεια 
να το ακινητοποιήσουν τελωνειακό για διάστημα μεγαλύτερο 
των έζι (6) και μικρότερο των είκοσι ένα (21) μηνών και 
αφού απουσιάσουν από την Ελλάδα για έζι (6) μήνες 
τουλάχιστον, να το κυκλοφορήσουν πάλι για άλλους δεκα
πέντε (15) μήνες. Με τη λήζη και του δεύτερου αυτού 
δεκαπενταμηνου το επιβατικό όχημα πρέπει να επανεζά- 
γεται.

Με την παρούσα διάταξη η διάρκεια παραμονής των 
ανωτέρω επιβατικών οχημάτων στο καθεστώς προσωρινής 
εισαγωγής παρστεινετα; για τριάντα έζι (36) μήνες, προ- 
κειμένου να διευκολυνθούν περισσότερο οι ομογενείς από 
υπερπόντιες κυρίως χώρες, οι οποίοι με κάθε επανεζαγωνη 
των οχημάτων, αντιμετωπίζουν σημαντικά έξοδα μεταφοράς 
αυτών στον τόπο της κατοικίας τους ή έξοδα φύλαξης 
αυτών σε αποθηκευτικούς χώρους γειτονικών μας χωρών.

Άρθρο 15

Παραγρ. 1 & 2. Με πς διατάξεις των παραγράφων 1 κα:
2 παοατεινετα: η σναεπολή εφαρμογής του Φ.ΠΆ. στα

ακίνητα μέχρι 1 Ιανουάριου 1994. Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό 
την εξυπηρέτηση του τομέα ανέγερσης οικοδομών και έγινε 
κατόπιν υπομνημάτων των ενδιαφερομένων φορέων.

Παραγρ. 3 & 4. Με το άρθρο 37 του ν.1954/1991 (ΦΕΚ 
97 Α') ορίζεται όπ η ισχύς του άρθρου 8 του ν.1881/1990 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.1884U1990 
ισχύει από 16.1.1991.

Πρόθεση του νομοθέτη με την πιο πάνω ρύθμιση, όπως 
αυτό φαίνεται και από την εισηγητική εκθεση, που συνόδευε 
την σχετική τροπολογία ήταν να μετατεθεί σπς 16.1.91 η 
ισχύς της παραγρ.3 του άρθρου 10 του ν.1884/1990. Όμως, 
από τη διατύπωση αυτής της διάταξης, μετατέθηκε ,σπς 
16.1.91 ο χρόνος εφαρμογής όλων των διατάξεων του 
άρθρου 8 του ν.1881/1990.

Συνέπεια αυτου είναι όπ για το χρονικό διάστημα από 
23.3.90 μέχρι 16.1.91 δεν ισχύουν μειωμένοι συντελεστές 
στη νησιωτική περιοχή των νομών Δωδεκάνησου, Χίου, 
Λέσβου, Σάμου και τη Σαμοθράκη ούτε γιο πς παραδόσεις 
αγαθών' ούτε γιο πς παροχές υπηρεσιών, ενώ, σύμφωνα 
με την αρχική δαταξη του άρθρου 8 του ν.1881/1990, οι 
επιχειρήσεις έχουν επιβαρύνει πς πράξεις τους με τους 
μειωμένους συντελεστές.

Γμ. την κάλυψη του κενού αυτού ετέθησαν οι ως άνω 
παράγραφοι στο άρθρο 15 του σχεδου νόμου.

Παράγρ. 5 8 6. Με πς προτεινόμενες διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου αυτού επιδιώκεται, λάγω της 
παρεχόμενης απαλλαγής από το φόρο προσπθέμενης αξίας, 
να διευκολυνθεί το έργο της ανέγερσης αλλά και του 
εξοπλισμού από το Σωματείο "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ" ενΟς Κέντρου Ιατρικής και Επαγγελ
ματικής Αποκατάστασης. Το Κέντρο αυτό, που προβλέπεται 
να ανεγερθει στην περιοχή Π.Πεντέλης θα έχει δυναμικότητα 
400 κλινών για τη νοσηλεία και 100 κλινών για τη φιλοξενία 
ατόμων με ειδικές αναγκες.

Ο κοινωνικός και φιλανθρωπικός χαρακτήρας και η χρη
σιμότητα ενός παρόμοιου κέντρου, η έλλειψη των οποίων 
είναι αισθητή στη χώρα μας, υπαγορεύει την παρεχόμενη 
απαλλαγή από το φορο,η οποία-οναμένεται να ουντελέσει 
ουσιconic στη μείωση του κοστους κατασκευής και εξο- 
ΠΛίσμού αυτού κα: στην επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του 
όλου έργου.

Με nc «στάξεις τηο παραγράφου 5 ορίζονται α Ορος οι 
προϋποθέσεις κοι η διαδικασία της απαλλαγής του ως άνω 
Σωματείου από το φόρο με την ανάλογη εφαρμογή διατά
ξεων, που προβλέποντα: από απόοαση του Υπουργού Οι
κονομιών κα έχουν πδη ε©αρμοσθει στην πράξη για την 
ανέγερση κα τον εξοπλισμό του Ωνοσειου Καρδιοχειρουρ
γικού Κέντρου.

Άοθρο 16

Παράγρ. 1. Με την πρστεινόμενη διάταξη καλύπτονται 
μέχρι την 31-12-90 άλες ο δαδικαστικές ενέργειες του 
Α "Τελωνείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την κήρυξή, εκποίηση, 
περιέλευση στην κυριότητα του Δημοσίου, διάθεση και γενικό 
διαχείριση των αζήτητων εμπορευμάτων των οποίων η 
τελωνειακή διαχείριση κα παρακολούθηση ανήκε στην αρ
μοδιότητα των άλλων τελωνείων της Θεσσαλονίκης και των 
συνοριακών τελωνείων Ευζώνων, Ειδομένης, Προμαχώνα 
κ.λπ.

Παραγρ. 2 8 2. M.c τ.ς δστάξεις του· άρθρου 20 του 
ν.1921/2':(ΦΞΚ 127.".'£.2.1991) παρέχονται κίνητρα γνα την 
απόσυρση επβατιχών κα: φορτηγών αυτοκίνητων συμβατικής 
τεχνολογίας. Κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού, πο- 
ρουσιασθπκαν στα τελωνεία διΟΦΟοες περιπτώσεις από
συρση- παλαιών αυτοκίνητων κα: αγοράς καινουργών
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ουτοκινήτων αντιρρυπαντικτιο τεχνολογίας, α οποίες συυ- 
(jx^ivo και με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 
too Κράτους, δεν καλύπτονται από τις διατάζεις του οοθοου 
αυτού.

Ot πεοίπτώσεις αυτές αωοοουν αποσυοσεις αυτοκίνητων 
μ^τα την 12.11.1990 κα κατό βάση μέχρι της δημοσίευσης 
του νόμου 1921/1991 στην Εφημερίδα της Κυβεονησεως 
(8.2.91), που ανήκαν κατά κυοιοτητα σε ένα η περισσότερα 
πρόσωπα και το καινουργές αυτοκίνητο νέος τεχνολογίας 
αγοράσθηκε μετά τις 12.11.1990 από πρόσωπο ή πρόσωπα, 
που διαφοροποιούνται μεν από τους κυρίους των αποσυο- 
θέντων αυτοκίνητων, συνδέονται όμως μεΤαυτών με συγ
γενική σχέση.

Λπλοδή, ενώ έγινε απόσυρση ενός αυτοκινήτου, που 
ανήκε στην κυριότητα του συζύγου ή της συζύγου, η αγοοά 
του καινουργούς αυτοκινήτου έγινε στο όνομα είτε του 
ίδιου και της συζύγου, είτε μόνο της συζύγου, είτε στο 
Ονομα τέκνου κ_λπ. παντα όμως σε συγγενικά μεταξύ τους 
πρόσωπα.

Γιο την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών και προ- 
κειμένου να επιστραωεί ο κατά περίπτωση αναλογών ειδικΟς 
φόρος κατανάλωσης, που καταβλήθηκε κατά τον τελωνισμό 
του καινουργούς αυτοκινήτου, δεδομένου ότι έγινε από
συρση μεταχειρισμένου αυτοκίνητου, το οποίο δεν μπορεί 
να επιστραφεί επειδή καταστρόφηκε, κρίνεται αναγκαία η 
θέσπιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του προτεινό- 
μενου άρθρου.

Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου παρέ
χονται τα υπό του άρθρου 20 του ν.1921/1991 προβλεπάμενα 
κίνητρα και όταν ο ιδιοκτήτης που απέσυρε το μεταχειρι
σμένο αυτοκίνητό του απεβίωσε η δε αγορά του καινουργούς 
γίνεται από τους κληρονόμους αυτού.

Άρθρο 17

Η ρύθμιση της προτηνόμενης διάταξης τροπολογίας με 
το άρθρο αυτό εντάσσεται στα γενικότερα μέτρα, που 
λαμβάνονται για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, η κατάργηση της μείωσης των τελών κυκλο
φορίας των επιβατικών αυτοκίνητων ιδιωτικής χρήσης, λόγω 
παλαιότητας, κρίνεται αναγκαία, γιατί η μείωση αυτή αποτελεί 
κίνητρο για τη διατήρηση σε κικλοφορία παλαιών αυτοκί
νητων, τα οποία δημιουργούν αυξημένη ρύπανση και έρχεται 
σε αντίθεση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την απόσυρση 
των αυτοκινήτων αυτών. Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση, 
η κατάργηση αφορά και τη μείωση των τελών κυκλοφορίας 
των αυτοκινήτων, που εκποιούνται από τον 0-Δ.Δ.Υ.

Άρθρο 18

Παράγρ. 1. Πριν από την έναρξη ισχύος του ν.12/1975,
Π διανομή των κερδών των ναυτιλιακών εταιρειών απαλ
λασσόταν από τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 5 του ν.δ. 189/1973. Με τις διατάξεις του άρθρου 
21 του ν. 12/1975 στα καθαοά κέρδη όλων των ομόρουθμων. 
ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, καθώς 
και στα καθαρά κέρδη των κερδοσκοπικών συνεταιρισμών 
και κοινοπραξιών επιΕληθηκε τέλος χαρτοσήμου 1% σα- 
ντιχατασταση του μέχρι τότε επιβαλλομένου τέλους κοτά 
Τήν ανάληψη κερδών, τη διανομή των κερδών στα μέλη 
κ.λπ.

Το Συμβούλιο της Επικράτειας, ερμηνεύοντας τις ανωτέρω 
διατάξεις έχει αποοανθε: ότι το τέλος χαρτοσήμου του 
άρθρου 21 του ν,12/1975 επιβάλλεται στα καθαρό κέρδη 
των ανωτέρω προσώπων κοτά το στάδιο της πραγματο
ποίησης τους ενω απαλλάσσεται η διανομή των κερδών

μεταξύ των μελών τους. Επομένως οι απαλλακτικές δ*α- 
τάξεια, που ποοέΒλεπαν, ποιν από την έναρξη ισχορτ του 
ν.12/1975. απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου για τη διανομή 
τους, δεν καταλαμβάνουν και το τέλος χαρτοσήμου που 
εττιβάλλετα από το ημερολογιακό έτος 1974 στα καθαοά 
κέρδη των εταιρειών κ-Τ-λ. κατά το στάδιο της πραγματο
ποίησης τους. Βάσει της ερμηνείας του Συμβουλίου της 
Επικράτειας η απαλλακτική διάταξη του άρθρου 5 του ν.δ. 
189/1973, η οποία προβλέπει απαλλαγή από το τέλος 
χαοτοσήμου των κερδών των ναυτιλιακών εταμάειών κατά 
το στάδιο της διανομής τους δεν καταλαμβάνει το τέλος 
1% των καθαρών κερδών του άρθρου 21 του V.12/19J5.

Και μετά όμως τη ρύθμιση του ανωτέρω άρθρου απαλ
λάσσονται. βάσει γενικών ή ειδικών ρυθμίσεων, τα κέρδη 
των ανωνύμων ναυτιλιακών εταιρειών, των ναυτικών εται
ρειών του ν.959/1979, των συμπλοιοκτησιών και των ναυ
τιλιακών εταιρειών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των 
αν. 89/1967 και 378/1968. Επομένως στο τέλος 1% μπό- 
κεινται τα καθαοά κέρδη των ναυτιλιακών εταιρειών (Ο.Ε., 
Ε.Ε και Ε.Π.Ε), που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις 
και των ναυτιλιακών κοινοπραξιών.

Εξάλλου, από παρερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων, οι 
δημόοιες οικονομικές υπηρεσίες δεν ζητούσαν τέλος χαρ
τοσήμου γιο τα καθαρά κέρδη των προσώπων αυτών. Α
ποτέλεσμα της συμπεριφοράς αυτής ήταν να δημιουργηθεί 
στις ενδιαφερόμενος ναυτιλιακές εταιρείες η πεποίθηση ότι 
δεν οφείλεται τέλος χαοτοσήμου για τα καθαρά τους κέρδη, 
βάσει της παλαιός διάταξης του άρθρου 5 του του ν.δ. 
189/1973. Ενόψει των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η ρύθμιση 
του όλου θέματος.

Ειδικότερα οι προτεινόμενες διατάξεις της τροπολογίας 
αυτής αποβλέπουν: α) Στην εξομοίωση των ναυτιλιακών 
εταιρειών και κοινοπραξιών αναφορικά με το τέλος χαρτο
σήμου των καθαρών τους κερδών, με τη χορήγηση απαλ
λαγής και για τα κέρδη των ναυτιλιακών εταιρειών, που 
λειτουργούν με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε και των 
ναυτιλιακών κοινοπραξιών, όπως συνέβαινε, ως προς τη 
διανομή, πριν από το ν. 12/1975.

β) Στη μη αναδρομική αναζήτηση του τέλους χαρτοσήμου 
για τα κέρδη των χρήσεων 1990 και παλαιοτέρων, δεδομένου 
ότι η αναζήτηση αυτή θα δημιουργούσε οπωσδήποτε προ
βλήματα στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι οποίες θα υπο
χρεώνονταν να καταβάλουν συνολικά το τέλος χαρτοσήμου 
και μάλιστα μαζί με το προβλεπόμενο πρόστιμο.

2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού αποβλέπουν 
στη μη επιβάρυνση των επιχειρήσεων με ειδικό φόρο τρα
πεζικών εργασιών (3%) στις περιπτώσεις, που συνάπτουν 
με τράπεζες πιστώσεις σονοικτό λογαριασμό, οφοΟ προη
γουμένως κλεισουν ή μειώσουν το ποοό όμοιων πιστώσεων 
σε άλλη τροπεζα

Η απαλλαγή αυτή, η οποία παρέχεται κατά το ποσό των 
πιστώσεων που κλείνουν ή το ποσό της μείωσης αυτών 
κατά περίπτωση και με τις προϋποθέσεις, που ρητά ορίζονται 
στις προτεινόμενες διατάξεις, κρίνεται δικαιολογημένη, γιατί 
στην περίπτωση αυτήν ουσιαστικά πρόκειται για λειτουργία 
της πίστωσης στα πλαίσια της ίδιας χρηματοδότησης, η 
νέα επιβάρυνση της οποίας δημιουργεί ανασταλτικό παρά
γοντα για συνέχισή της με άλλη τράπεζα. Με τον τρόπο 
ουτόν φιλελευθεροποιείται το σύστημα των χρηματοδοτή
σεων και η επιλογή από την επιχείρηση του φορέα της 
πίστωσης δεν επηρεάζεται από τη φορολογική επιβάρυνση.

3. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού αποβλέπουν 
στη μη επιβάρυνση με ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών 
των πιστώσεων, που χορηγούνται, με εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου, από ημεδαπές Τράπεζες ή από αλλοδαπές τρα
πεζικές εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, 
στα πλαίσια των διευκολύνσεων, που παρέχει η Ελλάδα σε
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άλλες χώρες για εξαγωγή ελληνικών προϊόντων, ύστερα 
από διακρατικές συμφωνίες, καθώς κα των εσόδων των 
τραπεζών, που προκύπτουν απο τις πιστώσεις αυτές.

Με τη ρύσμιση αυτή 6α καταστεί δυνατή η υλοποίηση των 
σχετικών διακρατικών συμφωνιών και η πραγματοποίηση 
τελικά εξαγωγών ελληνικών προϊόντων προς όφελος της 
εθνικής οικονομίας.

Άρθρο 15

1. Κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων (άρθρο 40 και 
43 του ν.δ. 3323/1555), τα επιδόματα και η σύνταξη, που 
καταβάλλονται στις πολύτεκνες μητερες σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, αποτελούν 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ο φόρος που αναλογεί 
στο εισόδημα αυτό ποεπει vc παρακρατείτε κατά την 
καταβολή του στις πολκυτεκνας μητέρες, συμωωνα με τις 
διατάξεις της περίπτωσης γ της πορσγραφου 1 του co&pou 
43 του ν.δ. 3323/1555, εφόσον έχουν και άλκc φορολο
γούμενο εισόδημα, δηλαδή με συντελεστή 10%, όταν το 
καταβαλλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τις 5.&Χ δραχμές σε 
μηνιαία βάση υπολογιζόμενο και με συντελεστή 20% όταν 
το καταβαλλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από τις 5.000 
δραχμές. Σε περίπτωση, που η δικαιούχος πολύτεκνη μητέρα 
δεν έχει άλλο φορολογούμενο εισόδημα, η παρακράτηση 
του φόρου πρέπει να γίνεται με βάση την κλίμακα του 
άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955, δηλαδή αναγωγή του μηνιαίου 
επιδόματος σε ετήσιο κα παρακράτηση του τυχόν, αναλο- 
γούντος κατά μήνα φόρου.

Εξ' άλλου, για το βοήθημα αυτό, επειδή δεν δύνατα να 
ενταχθεί σε συγκεκριμένη κατηγορία εισοδήματος, με τις 
ισχόουσες μέχρι σήμερο διατάξεις προβλέπετα παρακρά
τηση φόρου κατά την καταβολή με ποσοστο 20%.

2. Επειδή ο παραπανω περιγραφόμενος τροπος παρα
κράτησης θα δημιουργούσε προβλήματα στις δικαιούχους 
και στον Ο.Γ_Α (υποβολή από τις πρώτες στο δεύτερο 
υπεύθυνων δηλώσεων, σχετικά με την απόκτηση η όχι από 
αυτές και άλλου φορολογούμενου εισοδήματος, εισαγωγή 
στοιχείων γιο τις τυχόν μεταβολές, έκδοςπη βεβαιώσεων 
κ.τ-λ.) ο οποίος καταβάλλει για λογαοκασμό του Δημοσίου 
στις πολύτεκνες μητερες τα υποψη επιδόματα κα ούνταξη 
και επειδή ο Ο.ΓΆ εξαιτίας ανυπέρβλητων δυσχερείων δεν 
διενήργησε παρακράτηση φόρου στα υπόψη επιδόματα και 
συντάξεις που ήδη έχει καταβάλει κρίνεται σκοπιμο να 
θεσπιστεί η προτεινομενη ρύθμιση με την παρούσα διαταξη.

3. Με την προτεινομενη διάταξη αφενός καθορίζονται 
ρητά η πηγή εισοδήματος στην οποία εντάσσονται τα 
παραπάνω επιδόματα και σύνταξη, καθώς και ο χρόνος 
κατά τον οποίο αποκτουνται από τις πολύτεκνες μητερες 
και αφ ετέρου θεσπίζεται εξάντληση της Φορολογικής υ
ποχρέωσης των δικαιούχων γιο το εισόδημα αυτό, ειροαον 
το επιθυμούν, με την αυτοτελή φορολόγηση του με συντε
λεστή φόρου 10%.

Με την προτεινομενη διαταξη be επέλθε; μείωση των 
εσόδων του Δημοσίου, το ύφος της οποίας δεν unooci να 
υπολογιστεί επακριβώς, γιατ. αετό εξαρτετα απε πραγματικά 
περιστατικό (ύψος τυχόν άλλων εισοδημάτων των δικαιού
χων, ύπαρξη η μη ακάλυπτου αφορολογήτου ποσού απο 
το σύζυγο αυτών κ.τ-λ)

Άρθρο 25

Παράγρ. 1 L 2. Με τις ισχυουσες διατάξεις της περίπτωσης 
στ της παραγράφου 7 του άρθρου 2* του ν.ι52ΐ/1&5ΐ 
απαλλαοσονται απο την παρακράτηση φορου με συντελεστή 
10% οι τοκοι, που προέρχονται απο καταθέσεις των ,τρο-

πεζών cc άλλες τράπεζεε καθώς και του Ταχυδρο^. 
Ταμιευτήριου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με την 
γραφο ι η αποώργή αυτή επεκτεινεται για λόγου; u>, 
μεταχερησης και στους τοκους, που πραέρχοντα. Qr 
καταθέσεις το·/ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων err" 
Τράπεζο της Ελλάδος καθόσον, το Ταμείο αυτά είναι η 
στωτικό ίδρυμα που /ριτουργεί ως αποκεντρωμένη δηυοο- 
υπηρεαρ κα α. ΰραετπριότητές του είναι συναφείς ^ 
ασκούμενες απο τις τράπεζες κα το Ταχυδρομικό Τομ.^ 
τήρια

Με την παρσγραφο 2 πααεχεται απαλλαΥτ, από τη, 
παρακράτηση ςά-ρου κα στους τόκους, που προερχοντ- 
απο το εκδάμμε··α από την Τραπεζα της Ελλάδος, oyo 
λογιακά δάνεια σε συνάλλαγμα προκειμένου να διεικολυνόε 
η διάθεση τους στη διεθνή κεφαλαιαγορά

Παρσγς. 3. !,.ε πε ό-στάξεις της παραγράφου 3 το 
ορθρου 25 α.εα,ιτα οχ μενο η αεση ερμηνευτικών ςφις». 
βολιων ως πεες την εοσεμεγή του άρθρου £ του ν.’ 
3323/1555, ωε ιεχύω.. αν-.c πμοεχ&ντως και η άρση ενδ 
χυμένα α~κ: ' :μω ' γ.Γ την προσέλκυση ενδιαφερόμενέ, 
γα την εγερε κτηματικών ομολόγων του Δημοσίου, δημοοω. 
κτημάτων που εκποιούνται με δημόσιό πλειστηριασμο or,; 
την Κτηματική Εταιρεια του Δημοσίου, καθώς κα δημοοιω. 
εκτάσεων, που εκποιούνται συυφωνο με το άρθρο 28 το. 
ν. 1947/1951.

Άρθρο 21

Με βάση τις διατάξεις ορισμένων συμβάσεων γιο την 
αποφυγή της διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος κα άλλω. 
χωρών, οι αλλοδαποί δανειστές μπορούν να τύχουν σττ 
χωρά τους πίστωσης έναντ. του φόρου που αναλογεί σι 
ειοοδήματό τους, όταν αυτό προέρχονται από τόκους δο- 
νείων, που χοση·· _>.· σε αλλτνπκά Φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
για τα cnota όμως δάνειε υπάρχει φορολογική απαλλσγ 
βάσει αναπτυξιακών μας νόμων. Ενόψει των ανωτέρω, με 
την προτεινομενη διάταξη η Τράπεζα της Ελλάδος συμπε
ριλαμβάνεται οπτά στε νομικέ πρόσωπα της περ. ο' τη: 
ncp. 1 του άρθρου 7 του ενεπτυξιακού νόμου 4171/198' 
ώστε νε διτυπολυνθέ τ· ϋιάύεάτ, των ομολογιών που εκαδε

Παράγρ. 1. Οι κεντρικοί αυτοτελείς n0pot των δήμων κα 
κοινοτήτων προέρχονται σύωιοωνα με το άρθρο 25 τα 
ν. 1829/1535 enr τις πάταπάτω πηγές εσόδων: 

α) Από τσ αέαα εισοδήματος ουσικών κα νομικών προ
σώπων

ξϊ Από τέλη κυυ'.οαοσ-Δς αυποκινήτων 
γ) Απο cope ακίνητης παρουσίας.
Ειδικέτεοα με τη·/ πααενρααο 9 του άα>θρου αυτοί1 6ε- 

στέζετα - σπέσεση στους σ.τ.α του 20% του φορου εισο
δήματος οπέ τε επείε τε L . ' εποΰίόονται μέσω του Τακτικό- 
Π ρουπο. .c v συ ε;ε τι ".λ „σω του Προύπολογισμσ-

Εξάλλου μα τε εεθεε 21 του ν.1921/1991 'επιβάλλετα 
οοροτ Δεοεπητ—ε στ: ν* Ό-.ε-υς, α οποίοι οποκτώντα

Ιτει πα·ε-υπο-.ε/.ε τα. .52". έχε. πεοιληφδε; αχετυε
ποοδλειΉ: ε_δάε δεν. .Γ'_ -ί-στσπε το οποία α ο.τ·*· 
ζητάω- 25... r πά:.:ην'ρ·'σ- Ομως των εσόδων τά- 
ανωτέρω αοθοου 25 τε/ ' 325 '"959' θεσπίστηκε αποκλε·· 
σηκό. συαωωνε μ: τε τε.-αυταο εδαφιε της παρσγαο®3- 
3 του άρθρου αυτού, όο τ"·· κάλυψη του κάστουτ τ-" 
υπηοεσ.ω- vc τι: αρυοόιετητεε που έχουν μεταβολί-’**"
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στους ο.τ.α. Συνεπώς η υποχρέωση του Δημοσίου απο την 
αιτία αυτή ποος τους ο.τ.α. εξαντλείται με τα ήδη παοα- 
χωσηβεντα έσοδα τα οποία άλλωστε αυξάνονται, καθώς 
αυξάνεται η βάση ©όρων.

Προς άρση κάθε αμφισβήτησης αποσκοπεί η διάταξη της 
παραγράφου 1 του άρθρου 22 με την οποία καθορίζεται 
ρητά η μη απόδοση στους ο.τ.α. του 20% του φόρου 
εισοδήματος επί των τόκων.

Παοάγρ. 2 & 3.
Με τις προτετνόμενες διατάξεις των παραγράφων 2 4 3 

του ίδιου άρθρου το εισπρσττΟμενο, από τη Δημόσια Επι
χείρηση Ηλεκτρισμού (Δ..Ε.Η.) υπέρ της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., αντα
ποδοτικό τέλος (εισφοοά), σύμφωνα με την πεοίπτωση α 
των ncp.1 και 3 του άρθρου 14 του ν. 173&Ί987, με τους 
λοναοιασμους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, αποδί
δεται στην Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. δια του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αντί της μέχρι τώρα απευθείας απόδοσης των εισπραττο- 
μενων ως άνω κονδυλίων από τη Δ.Ε.Η. στην εν λόγω 
εταιρεία.

Άρθρο 23

Δια του άρθρου 23 παρέχεται η δυνατότητα όπως ακίνητα 
του Ταμείου Εθνικής Αμύνης μη αναγκαιούντα, για στρα
τιωτικούς σκοπούς, παραχωρούνται στο Δημόσιο, εφόσον 
αυτά χρειάζονται, για την κάλυψη άλλων επιτακτικών κρα
τικών αναγκών. Η θέσπιση της διατάξεως αυτής κρίθηκε 
επιβεβλημένη, γιατί από τις κείμενες διατάξεις δεν παρειχετο 
η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης στο Δημόσιο ακινήτων 
του εν λογω Ταμείου στις περιπτώσεις, που αυτό ήταν 
απαραίτητο.

Πέραν αυτού η ρύθμιση είχε κριθεί δικαιολογημένη και 
για τους εξής λόγους:

α) όλη η περιουσία του ανωτέρω Ταμείου ανήκε πρωτύτερα 
στο Δημόσιο και περιήλθε σ'αυτό βάσει των διατάξεων του 
ν. 4407/1S23.

β) Η περιούσιο αυτή εξακολουθεί βάσει των διατάξεων 
του προαναφερόμενου νόμου να θεωρείται, ως δημοσία 
τοιαύτη και

γ) Με τη χρησιμοποίηση ορισμένων από τα ανωτέρω 
ακίνητα υπο του Δημοσίου κατέστη δυνστή η εξυπηρέτηση 
διαφόρων επιτακτικών κρατικών σκοπών.

Ήδη με τον πρόσφατα ψηφισθέντα ν. 1892/1990 και στα 
άοθοα αυτού 65 και επόμενα προβλέπεται η αξιοποίηση 
ακίνητων του Δημοσίου, μέοω του θεσμού των κτηματικών 
ομολόγων η σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 
δημόσιων κτημάτων και το ν.973/1979 η απευθείας ή με 
δημοπρασία αξιοποίηση αυτών.

Επειδή η ανωτέρω θεσπισθείσα διάταξη του άρθρου 10 
του ν. 719/1977, περιορίζει την αξιοποίηση ακινήτων του 
Ταμείου Εθνικής Αμύνης, που περιέρχονται δωρεάν στο 
Δημόσιο, μονο για κρατικούς σκοπούς, κρίθηκε αναγκαία η 
αντικατάσταση του άρθρου αυτού, ώστε να μπορεί το Δη
μόσιο να χρησιμοποιεί τα ακίνητα αυτά εκτός από κρατικούς 
σκοπούς και για οποιουσδηποτε άλλους σκοπούς (πώληση 
αυτών σε τρίτους κλπ.), προκειμένου να υλοποιηθεί το 
προγραμμε αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου, μέσω του 
θεσμού των κτηματικών ομολόγων ή της απευθείας ή με 
δημοπρασία εκποίησης αυτών.

Για το σκοπο αυτόν καταρτίστηκε η διαταξη του άρθρου 
23 -Όυ σχεδίου νόμου.

Άρθρο 24

Ξινοί γνωστό ότι το ΚΕ.Π.Υ.Ο. τηρεί τα μαγνητικά αρχεία 
*άθε Φορολογικού αντικειμένου για όλη τη χώρα. Στα αρχεία

αυτά υπάρχουν διάφορες πληροφοοίες κα στοιχεία φορο
λογικά ή μη για κάθε Φορολογούμενο. Εκ του γεγονότος 
αυτού το ΚΕ.Π.Υ.Ο. δέχεται πληθωοο αιτημάτων για παροχή 
στοιχείων, από ιδιώτες, ν.π.δ.δ., ν.π.μδ., ο.τ.α., τράπεζες, 
τα οπο*α είναι απαραίτητα για επιβολή προστίμων, στατι
στικές μελέτες ή μελέτες σκοπιμότητας για νέα έργα.

Για να δοθούν τα στοιχεία αυτό απαιτείται ειδική επε
ξεργασία των μαννητικων αρχείων από το τεχνικό προσωπικό 
του ΚΕ.Π.Υ.Ο., που εργάζεται εκτός του κανονικού ωραρίου 
χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό της υπηρεσίας.

Στη ρύθμιση του ανωτέρω θέιιατος σκοπεύει η παρούοο 
διάταξη.

Άρθρο 25

Με το άοθοο 25 του νομοσχεδίου αυξάνεται η αποζημίωση 
για πρόσθετη απασχόληση στην εκπαιδευτική διαδικασία 
των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
δημόσιος και ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς κα; των εκπαι
δευτικών της εκκλησιαστικής δημόσιας εκπαίδευσης, από 
το δεύτερο διδακτικό τοιυηνο του σχολικού έτους 1991-1992 
κατά το ποσό που αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) ώρες πρό
σθετης απασχόλησης γιο κόβε διδακτικό τρίμηνο, λόγω του 
μεγάλου ρόστου της πρόσθετης εργασίας τους στην εκ
παιδευτική διαδικασία.

Άρθρο 26

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου επιδιώκεται 
η διευκόλυνση κατάρτισης συυΦωνίας μεταξύ της επιχεί
ρησης 'Αιγαίο- Κλωστοϋφαντήριο Α.Ε.' και της Εθνικής 
Τράπεζα στα πλαιαια του άρθρου 44 του ν. 1892/1990. Με 
τη συμφωνία αυτήν η Τράπεζα ρυθμίζει μέρος του χρέους 
της επιχείρησης έναντι του προσωπικού της από αποδοχές 
και αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της εργασιακής σχά
σεως, απαιτήσεις τις οποίες το προσωπικό, συμβιβαζόμενο 
με την επιχείρηση, πεοιορίζεε

Για τις αξιώσεις του αυτές έχει ασκήσει το δικαίωμα 
επισχέσεως της εργασίας του.

Προϋπόθεση της ρυθμισεως, που γίνεται με το προτει- 
νόμενο άρθρο είναι η κατάρτιση της συμφωνίας αυτής. 
Μετά τη συυφωνια αυτήν οι ανωτέρω μισθωτοί δεν μπορούν 
να ασκήσουν το δικαίωμα, που τους παρέχει το άρθρο 16 
του ν.1636/1988 (η επιχείρηση έχει κηρυχθεί σε πτώχευση).

Η ρύθμιση συνισταται στην αλλαγή σειράς κατατάξεως 
της προνομιακής απαιτήσεως του 0Ά.Ε.Δ. από καταβλη- 
θεισες οτο προσωπικό της επιχειρήσεως αποδοχές και 
αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσεως εργασίας, 
υποβιβαζομένης στην πέυτττη τάξη των προνομιακών απαι
τήσεων του άοθοου 975 Κ.Πολ_Λ..

Αντίστοιχο, κατατάσσεται η απαίτηση της Τράπεζας από 
χορηγήσεις για την ικανοποίηση των προοναφερόμενων 
απαιτήσεων και οι τόκοι των χορηγήσεων αυτών στην τάξη 
κατατάξεως των απαιτήσεων, που προέρχονται από παροχή 
εξαρτημένης εργασίας η καταγγελία της εργασιακής σχέσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 1545/1985,

Άρθρο 27

Οι ανάγχες των συναλλαγών επέβαλαν την έκδοση με
ταλλικών κερμάτων των εκατό δραχμών. Για το σκοπό αυτόν 
συντάχθηκαν οι παρακάτω διατάξεις του άρθρου 27 και 
επιδιώκεται η Φηφιση τους.

Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 προβλέπεται η τροποποίηση του 

άρθρου 3 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος
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γιο να καταστεί δυνατή η έκδοση κα κυκλοφορία των 
κερμάτων των εκατό δραχμών. Με την παράγραφο 2 οοίζεται 
ότι ch απαραίτητες δαπάνες για την έκδοση και κυκλοφορία 
των κερμάτων των εκατό δραχμών βαρύνουν τον Προϋπο
λογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και εζουσιοόοτεπαι 
0 Υπουργός των Οικονομικών να ρυ^ιίσει με αποφάσεις 
του τις τι/χόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
του νόμου.

Άρθρο 28

Με την προτεινόμενη Διάταξη παρέχεται η δυνατότητα 
κάλυψης των αυξημένων δαπανών των πόσης φύοεως 
αποζημιώσεων των γνωμοδοτικών επιτροπών και οργάνων 
κεντρικών και νομαρχιακών των νόμων 1116/1981, 
1262/1982, 1682/1987, και 1892/199C

Ο ρυθμός υλοποίησης των επενδύσεων, που έχουν υ
παχθεί στις διατάξεις των ν. 1262/1982, 1682/1987 αλλά 
και του νέου αναπτυξιακού νόμου 1892/1990 είναι αρκετά 
υψηλός με αποτέλεσμα οι ανάγκες διενέργειας επιτόπιων 
ελέγχων ιιλοποιησης των επενδύσεων από τα αρμόδια 
όργανα τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και νομαρχιακό να 
είναι υπερβολικά αυξημένες.

Επίσης παρουσιάζεται αρκετά αυξημένος αντίστοιχα και 
ο ρυθμός συνεδριάσεων των δεκαοκτώ (18) γνωμοδοτικών 
επιτροπών για την διεκπεραίωση των επενδύσεων τόσο 
από πλευράς έγκρισης όσο και από πλευράς τροποποιήσεων 
αποφάσεων - ολοκληρώσεων.

Άρθρο 29

τις διατάξεις του άθρου 76 και επ. του ν. 1969/1991.

Άρθρο 31

Με πς παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου αυτού κυρώ
νονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι αποφάσεις, που ανο- 
φέρονται στις παραγράφους αυτές και με πς οποίες 
ρυθμίστηκαν ορισμένα θέματα λόγω του επείγοντος χαρα
κτήρα αυτών.

Τέλος, με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, ορίζεται, 
προς αποφυγή παρερμηνειών, όπ το ποσό που μπορεί να 
διατίθεται σε κάθε εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιος και $gu- 
τεροβάθμιας εκπαίδευσης για την προμήθεια βιβλίων, μπορεί 
να διατίθεται και στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκ
κλησιαστικής εκπαίδευσης, καθώς και στους εκπαιδευτικούς 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευ
σης. Έτσι έχουν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου, που 
θέτουμε υπό την κρίση σας, ζητώντας να περιβάλλετε με 
τη θετική ψήφο σας.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 1991 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Ευθ. Χριστοδούλου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρια. Καλαντζάκος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 
Ιωά ν. Παλαιοκραοοάς

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γεώρ. Σουφλιάς

Με το προτεινόμενο άρθρο διασφαλίζεται η χρηματοδό
τηση των εργασιών της επέκτασης, ανακατασκευής, ανα
παλαίωσης και προσθήκης ορόφου του παραδοσιακού κτιρίου 
της Γ.Σ.Ε.Ε. (οδός 28ης Οκτωβρίου 69), η οποία για λόγους 
ιστορίας του συνδικαλιστικού κινήματος της χιύρας μος 
κρίνεται αναγκαία.

Άρθρο 30

Με το προτεινόμενο άρθρο διασφαλίζεται η συνέχεια στη 
λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέχρι την έκδοση 
του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 80 του ν.1969/ 
1991, που θα καθορίζει λεπτομερώς τα θέματα εσωτερικής 
οργάνωσης και λειτουργίας της.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου που προστίθεται 
παρατείνει τη λειτουργία της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς, 
με την οργανωτική μορφή του προηγούμενου νομοθετικού 
καθεστώτος (άρθρο 12 αν. 148/1967), όπως σντικαταστό- 
θηκε από το άρθρο 35 του ν. 1806/1988), μέχρι την έκδοση 
του προεδρικού διατάγματος, που θα ρυθμίζει κάθε θέμα, 
σχετικό με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της 
Επιτροπής ως νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι αρμοδιότητες της 
Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς θα ασκούνται με βάση τις 
διατάξεις του ν. 1969/1991. Δηλαδή, για το χρονικό διάστημα 
μέχρι την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος, 
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί τη μορφή του προι- 
σχυοντος νομοθετικού καθεστώτος, ασκεί όμως τις νέες 
αρμοδιότητες, που τις απονέμει το νομικό καθεστώς του 
ν. 1969/1991.

Το δεύτερο εδάφιο έχει σκοπό να προσδώσει στις πράξεις 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που θα εκ δοθούν μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου, την αυτή νομική ισχύ με 
ης πράξεις που θα εκδίδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
μετά την οργάνωση κα λειτουργία της ως ν.π.δ.δ. με βάση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ανδ. Ανδριανόπουλος Δημ.Σιούφας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ν. 1571/1985 
Άρθρο 6

Διάθεση πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά

1. Οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών, που λειτουργούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, έχουν υπο
χρέωση να εφοδιάζουν την ελληνική αγορά με έτοιμα 
προϊόντα

2. Οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών προμηθεύονται 
προϊόντα από διύλιση αργού πετρελαίου εισαγωγής του 
Δημοσίου ή έτοιμα προϊόντα εισαγωγής επίσης, του Δημοσίου 
και έτοιμα προϊόντα που ειοάγονται από διυλιστήρια εγκα
τεστημένα σε χώρες της Ε.Ο.Κ. σμμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου αυτού.

3. Οι ανάγκες σε άσφαλτο για δημόσια έργα και οι 
ανάγκες σε πετρελαιοειδή των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
κάθε είδους επιχειρήσεων, φορέων του δημοοκ ου τομέα, 
που έχουν ζωτική σημασία για την κάλυψη αναγκών του 
κοινωνικού συνόλου, όπως επιχειρήσεις παραγωγής ενέρ
γειας συγκοινωνιών κ.λπ. είναι δυνατό να καλύπτονται και 
με απευθείας εισαγωγή έτοιμων προϊόντων ή με απευθείας 
αγορά από διυλιστήρια του δημότου τομέα.

Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού 
ορίζονται κάθε φορά οι επιχειρήσεις για τις οποίες ισχύει 
η διάταξη αυτή καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις κα η 
διαδικασία εφαρμογής της.
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v. 1571/1985 
Άρθρο 7

Εισαγωγές πετρελαιοειδών

1. Η εισαγωγή από το Δημόσιο αργού πετρελαίου και 
υποπροϊόντων του για περαιτέρω κατεργασία καθώς και 
έτοιμων προϊόντων γίνεται στα πλαίσια του γενικού cxju- 
φέροντος της Εθνικής Οικονομίας προς το σκοπό ιδίως 
του ομαλού και σταθερού εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς.

ν. 1571/1985 άρθρο 10 παρ. 2, 3. λ, 5 όπως το άρθρο
αυτό τροποποιήθηκε με παρ. 3 άρθρου τρίτου του ν.

1769/ 1988.

ν. 1769/1988, Άρθρο τρίτο

3. Το άρθρο 10 του ν. 1571/1985 τροποποιείται ως εξής:
2. Οι εταιρίες εμπορίας διατηρούν αποθέματα ασφάλειας 

ενεννήντα (90) ημερών, χωριστά για κάθε έτοιμο προϊόν, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1571/1985. 
στους αποθηκευτικούς τους χώρους. Τα αποθέματα του 
προηγούμενου εδαφίου μπορούν να αυξομειώνονται με α
πόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας.

3. Εταιρίες εμπορίας που έχουν συνάψει σύμβαση ή 
συμβάσεις τουλάχιστον διετούς διάρκειας με διυλιστήρια 
εγκατεστημένα στη Χώρα για προϊόντα:

α. παραγωγής των ίδιων διυλιστηρίων ή και
β. προερχόμενα από πλεονάσματα του Ενιαίου Φορέα 

ΔΕΠ Α.Ε., παραγωγής του, βάσει ειδικών συμβάσεων απαλ
λάσσονται από την υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων 
ασφάλειας στο ποσοστό που αντιστοιχεί στις ποσότητες 
των πετρελαιοειδών που συμφωνούν να προμηθευτούν μ'αυ- 
τές τις συμβάσεις.

Οι συμβάσεις αυτές παρατείνονται αυτοδίκαια γι αόριστο 
χρόνο, εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν κοινοποιήσει 
δήλωση καταγγελίας ένα έτος πριν από την συμφωνημένη 
λήξη.

Καταγγελία σύμβασης που παρατάθηκε, ισχύει ένα (1) 
έτος μετά την επίδοση της σχετικής δήλωσης. Οι εταιρείες 
εμπορίας υποχρεούνται να υποβάλουν αντίγραφα των συμ
βάσεων στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τεχνο
λογίας και στην ΔΕΠ Α.Ε., καθώς και να γνωστοποιούν 
τυχόν καταγγελίες τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
υπογραφή, ή την κοινοποίηση της καταγγελίας.

Λ. Η υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων αναβιώνει από 
την ημέρα της λήξης των συμβάσεων της παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας. Ενέργειας 
και Τεχνολογίας καθορίζεται το ύωος των αποθεμάτων 
ασφάλειας πετρελαιοειδών κατά ποοίόν και εταιρεία, ανά
λογα με το μέσο όρο των πωλήσεων της του προηγούμενου 
έτους και του ετήσιου προγράμματος της της παρ. 2 του 
άρθρου 9 του νόμου αυτου.

Με απόφαση του Υπουογού Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας ορίζεται η διαδικασία ελέγχου διατήρησης των 
αποθεμάτων, όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία 
για την εφαρμογή του πορόντος άρθρου.

ν. 1571/1985 άρθρο 11. παρ. 1, 2 και 3 όπως ανπκατα- 
στάθηκαν με παρ. 1 άρθρου τέταρτου του ν. 1769/1988.

ν. 1769/1988Άρθρο Τέταρτο

1. Οι παοογραφοι 1, 2 και 3 του άρθοου 11 του ν. 
1571/1985 αντικαθίστανται ως εξής:

Ί. Με προεδρικά διαταγματα, που εκ δίδονται έπειτα απα 
πρόταση των Υπουογων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, ο
ρίζονται α παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής βόσης, 
τρόπος κα ο βαθμός συμμετοχής τους στη διαμόρφωσ- 
αυτή, για κάθε έτοιμο ποοιόν πετρελαιοειδών.

Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται σε διεθνή ή κα εθνικό 
οικονομικά στοιχεία κατάλληλα τεκμηριωμένα όπως τελείως 
ενδεικτικά οι τιμές CIF έτοιμων προϊόντων σε ελληνικά 
λιμάνια με φόρτωση σε λιμάνια χωρών μελών των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων στη Μεσόγειό η κα στη Βόρεια Ευοώπητ 
κα στις τάσεις της αγοράς προϊόντων πετρελαίου. Η ισχύς 
αυτών των προεδρικών διαταγμάτων αρχίζει ένα μήνα από 
τη δημοσίευσή τους εχτός απο το αρχικό προεδρικό διά
ταγμα στο αποίο μπορεί να ορίζετα διάφορος χρόνος 
έναρξης ισχύος.

2. Από τη δημοσίευση του αρχικού προεδρικού διατάγματος 
της προηγούμενης παραγράφου με απόφαση του Υπουργού 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που εκδίδεται μέχρι 
κα την ένατη ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα κα ισχύει 
από τη δέκατη μέχρι και την εικοστή τέταρτη ημέοα του 
μήνα αυτού, προσδιορίζεται η τιμή βάσης κάθε προϊόντος, 
που προκύπτει από το εκάστοτε ισχύον προεδρικό διάταγμα 
της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με τον τύπο της 
τιμής βάσης του προεδρικού αυτού διατάγματος σε δολλάρια 
ΗΠΑ κα ακολούθως μετατρέπετα σε δραχμές, σύμφωνα 
με το μέσο όρο της ισοτιμίας δραχμής-δολλαριου του 
διαστήματος μεταξύ της πρώτης και πέμπτης ημέρας του 
ίδιου αυτού μήνα.

Με όμοια απόφαση, που εκδίδετα μέχρι κα την εικοστή 
τέταρτη ημερολογιακή ημέρα του ίδιου μήνα κα ισχύει από 
την εικοστή πέμπτη ημέρα αυτού, έως κα την ένατη του 
αμέοως επόμενου, προσδιορίζετα κοθ ogoio ακριβώς τρόπο 
η τιμή βόσης κάθε προϊόντος, σύμφωνο με το μέσο όρο 
της ισοτιμίας δοαχμής-δολλαρίου του διαστήματος μεταξύ 
της δεκάτης έκτης κα της εικοστής ημέρας του μήνα 
έκδοσης της απόφασης απης.

Η τιμή βάσης μπορεί να διαφέρει κατά γεωγραφικό διο- 
μέοισμα της Χώρας.

Με τις υπουργικές αποφάσεις της παρούσας παραγράφου 
η τιμή βάσης μπορεί νσ ορίζετα; ως τιμή διάθεσης των 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά από τα κρατικά διυλι
στήρια.

3. Με απόφαση των Υπουογων Εθνικής Οικονομίος. Οι
κονομικών, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου ορίζονται πρόσθετοι οικονομικοί συντελεστές, cx 
οποίοι διαμορφώνουν την τιμή διάθεσης των προϊόντων 
πετρελαίου στην ελληνική σγοοά.

Η διαφορά μεταξύ αυτής της τιμής διάθεσης και της τιμής 
CIF σε ελληνικά λιμάνια καλύπτει το κόστος διακίνησης, το 
ειδικό κόστος εφοδιασμού ακοιτικων, προβληματικών ή και 
τουριστικών πεοιοχών, το περιθώριο κέρδους χονδρικής και 
λιανικής διάθεσης, το κοστος τήρησης αποθεμάτων, χωρίς 
να αποκλείεται η κατά περίπτωση συνεκτιμηση και άλλων 
συντελεστών.

Η τιμή διάθεσης πριν την επιβολή οπουδήποτε φόρου ή 
τέλους μπορεί να διαφέρει κατά γεωγραφικό διαμέρισμα 
της Χώρας.

Γαυτην την τιμή διάθεσης προστίθενται οι δασμοί, φόροι, 
τέλη, εισφοοές και διχαιωυατα υπέρ του Δημοσίου η τρίτων, 
ώστε με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση νο διαμορφώνεται 
η ’τιμή καταναλωτή'. Η σχετική απόφαση εκδίδεται αμέσως 
μετά την εκάστοτε έκδοση της υπουργικής απόφασης της 
παοογράψου 2 του άοθοου ciutcxj και ισχύει γνο το ίδιο 
χρονικό διάστημα της ποααπάνω υπουργικής απόφασης'.
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v. 1571/1985'Αρθρο 11
4. Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και εξαιρετικών 

αναγκών είναι δυνατή η έκδοση των αποφάσεων των πα
ραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού οποτεδήποτε κρίνεται 
αναγκαίο.

ν. 1571/1985Αρθρο 12 
Εξαγωγές πετρελαιοειδών

1. Οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών έχουν δικαίωμα 
να εξάγουν έτοιμο προϊόντα.

ν. 1571/1985Αρθρο 15 παρ. 2 εδάφιο ε'

ε) Αδειο Ε
Αδειο εμπορίας καυσίμων πλοίων και αεροσκαφών που 

υπάγονται σε ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση για όλη τη 
χώρο

ν. 1571/1985 Αρθρο 15 παρ. 4

4. Οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών έχουν τις υπο
χρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 10.

ν. 1571/1985'Αρθρο 16 παρ. 2

2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομη
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστάται ειδικός λο
γαριασμός στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε
χνολογίας και θεσπίζεται ειδική εισφορά με ποσοστό δύο 
επί τοις χιλιοις (2 %.) στην πμή θέσης για την ενίσχυση 
του εφοδιασμού των προβληματικών περιοχών της χώρας. 
Η εισφορά αυτή που καταβάλλουν ο< εταιρίες εμπορίας 
πετρελαιοειδών αποτελεί πόρο του ειδικού λογαριασμού με 
τον οποίο επιδοτούνται εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών 
που καλύπτουν ας ανάγκες προβληματικών περιοχών. Με 
την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε θέμα που αφορά την 
είσπραξη και τη διαδικασία χορήγησης της επιδότησης 
καθώς και το διοικητικό και οικονομικό έλεγχο και τις 
σχετικές κυρώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών.

Το στοιχεία του λογαριασμού δημοσιεύονται ανά εξάμηνο.

ν. 1642/1986 
Άρθρο 37

Ειδικό καθεστώς φορολογίας πετρελαιοειδήν 1

1. Στην παράδοση και την εισαγωγή έτοιμων πετρελαιοει
δών προϊόντων ο φόρος του παρόντος νόμου υπολογίζεται 
στην τιμή βάσης αυτών όπως αυτή προσδιορίζεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1571/1985 (ΦΕΚ 192) και 
του π.δ. 619/1985 (ΦΕΚ 227).

Η πιο πάνω τιμή βάσης προσαυξάνεται με τους δασμούς, 
τα τέλη, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τις λοιπές 
επιβαρύνσεις υπέρ του δημοσίου ή τρίτων, με εξαίρεση το 
φΟρο του παρόντος νόμου.

2. Ως έτοιμα πετρελαιοειδή προϊόντα θεωρούνται τα 
οριζόμενα στο άρθρο 1 του π.δ. 619/1985.

Βυ!ι. από 14 Ιουλίου 1937

Περί κανονισμού λειτουργίας των εν Δραπετοών (Πει
ραιώς) Ελευθέρων Συγκροτημάτων των Εταιρειών ΣΕΛ.ΣΟ- 
ΚΟΝΥ-ΒΑΚΙΟΥΜ και ΣΟΚΟΜΠΕΛ.

Άρθρον 4

Η από του πλοίου εκφόρτωσις, επαλήθευσης και εντός 
των συγκροτημάτων αποθήκευσης, των εις αυτά αποτα
μιευόμενων ειδών διενεργείται επί τη καταθέσει εις την 
υπηρεσιον του ΣΤ' Τελωνείου Ελευθέρων Συγκροτημάτων, 
παρά της ενδιαφερομένης Εταιρείας διοοοφησεως αποτο- 
μιεύσεως, διεπομένης υπό των διατάξεων του άρθρου 25 
και επομ. του Νόμου 1165 'περί τελωνισμού', υπό την 
άμεσον επιτήρησιν του προϊσταμένου της τελωνειακης υ
πηρεσίας του Ελευθέριου Συγκροτήματος ελεγκτού.

Η εκφόρτωσις χυτών εμπορευμάτων εν ταις δεξαμεχρύς, 
διενεργεπτε. μετά προηγουμένην καταυέτρησιν των υπαρ
χόντων εις ταύτας αποθεμόττων υπό του ως άνω ελεγκτού, 
τη συμπράξει του αρμοδίου Χημικού, βεβαιούτα δε η εκ- 
φορτωθείσα ποσότης δια νέας καταμετρήσεως, μετά το 
πέρος της εκφορτώσεως. Επιπροσθέτως και αν τούτο θεωρή 
σκόπιμον, ελέγχεται η εκψορτωθείοα ποσότης και δια προ- 
γενεοτέρας καταμετρήσεως του εμπορεύματος εν τω πλοιω, 
βάσει των επίσημων πινόικων καταμετρήσεως αυτού. Μετά 
το πέρας της εκφορτώσεως συντάσσεται εις τρχπλούν 
σχετικόν πρωτάκολλον. συνυπογραψόμενον υπό της Εται
ρείας δϊ ου βεβαιούται η εισαγωγή των κομιοθέντων ειδών.

Το εν τω πρωτοκόλλα) καταχωρείται εις το επί τούτω εις 
το Τελωνειακόν Γραψείον του Συγκροτήματος, τηρούμενον 
βιβλίον αποταμιευσεως, το έτερον προσαρτάται ας την 
διοσάφησιν, ήτις γενομένων επ αυτής τα>ν οικείων πράξεων, 
παραδίδεται εις την αρμόδιόν υπηρεσίαν του ΣΤ Τελωνείου 
και το τρίτον δίδεται τη Εταιρεία.

Άρθρον 8

Δια τα εξ αναμείξεως προερχόμενα είδη, διά χρησιμο
ποιούνται είδη εκ των εν αποταμιεύσει. ως υποκειμένων 
τελούντων εντός των Ελευθέρων Ιυγκροτημόιτων, αι Εται- 
ρειαι καταθέτουσι αναλώσεις τα>ν προς ανάμιξιν απαττου- 
μένων ποσοτήτα>ν.

Η ανάμιξις ενεργείται υπό την έίηβλεψιν του προϊσταμένου 
του Ελευθέρου Συγκροτήματος Ελεγκτού και του αρμοδίου 
Χημικού, εν ιδία αποθήκη ή δεξαμενή, συντασσομένου σχε
τικού πρωτοκόλλου εις πολλαπλούν. Εις εκάστην των κο- 
τατεθειοών αναλώσεων, προσαρτόται ανπτυπον του 
πρωτοκόλλου και πιστούνται αι σχετικοί αποταμιεύσεις των 
αναλωθέντων ειδών. Αντίτυπον του συντπγέντος πρωτο
κόλλου καταχωρείται εις το τηρούμενον, εν τω Τελωνειακό) 
Γραφείω του Συγκροτήματος βιβλίον αποταμιευσεως και 
τηρείται ως πράξις αποταμιευσεως του μίγματος.

Κοινή απόκραση Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών 
αριθ. X. 3268/19-2-1959 'Περί τελωνειακού κανονισμού του 
εν Ασπροπύργω της Αττικής Κρατικού Διυλιστηρίου Πετρε
λαίου' (ΦΕΚ 84/Α74—3-59)

Άρθρο 2 
παρ. 1 και 4

1. Προ πόσης χρήσεως των δεξαμενών αποθηκεύσεως 
ετοίμων προϊόντων δέον να γίνη καταμέτρησις της χωρη
τικό τη τός των και προσδιορισμός αυτής.

Καταρχήν η ογκομέτρησις των δεξαμενών ενεργείται μπό 
Επιτροπής οριζομένης διάποφάσεως του Υπουργού των 
Οικονομικών. Επιτρέπεται όμως δίομοιος αποφάσεως ν'ο- 
νατεθη η ογκομέτρησις εις αλλοδαπούς τεχνικούς, υπό 
ooouc καθοριζόμενους εν αυτή.
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Περί του αποτελέσυστοσ της ογκομετοησεωσ εκα—ης 
δεξαμενής συντασσετα πρακτικόν και Γπναξ εις -απλούν 
δεικνυων την περιεκτικότητα αυτής ανά χιλιοστόν της με
τρικής κλύιακος.

4. Ανύ πάσαν δεκαετίαν a δεξαιενα αποθοχεύσεως 
ετοίμων προϊόντων δέον να υποβάλλωντα εις νεαν κστα- 
μέτρησιν της χωοητικότητος των κατύ rανωτέρω.

Οσάκις δεξαμενή τις συνέπεια γενοαένης επισκευής ή 
άλλης τίνος αιτίας υπέστη μεταβολήν της χωοητικοτητος 
της επηρεάζουσαν την ακρίβειαν των καταμετρήσεων, δέον 
να ενεργητα νέα ονκουετρπσις τούτης.

Άρθρο λ 
παα. 3

3. Μετά το πέρας της εκοοοτωοεως του αργού πετρελαίου 
η εξακρίβωσις των απσβιβασθεισων ποσοτήτων ενεογετται 
δια καταυετρήσεως εν τας όεξαιεναίς αποθηκεύσεως, κατά 
το κρατούν εις τα Ελεύθεοα Τελωνειακό Συγκροτήματα δια 
τα πετρελαιοειδή προϊόντα σύστημα.

Άρθρο 5 
παρ. 2

2. Άμα τη σφίξει φορτίου αργού πετρελαίου η τελωνειακή 
αρχή λαμβάνει δείγματα εκ των διαψόοων δεξαμενών του 
πλοίου εις τρόπον ώστε η πρόσμιξις αυτών να παριστάνη 
το μέσον δείγμα του Φοοτιου. Το δείγμα τούτο καλώς 
εσφραγισμένον αποστέλλεται συνοδεία τελών, οργάνου ας 
το οικείον παράρτημα του Γενικού Χημείου του Κράτους, 
όπερ αποφαίνετα εάν τούτο πληροί τους όρους του φυσικού 
αογού πετρελαίου και είναι σύμφωνον προς τας προδιο- 
γραΦάς του συνοδεύοντος το φορτίον πιστοποιητικού κα
ταγωγής.

Άρθρο 7 
παρ. 2, 3 κω 4

2. Η εξεύρεσις του βάρους των διαγωγών προς φόρτωσιν 
επί πλωτών μέσων, εξσγομένων εκ του Διυλιστηρίου ετοίμων 
προϊόντων ενεργείται πάντοτε δι'ογκομετρήσεως εν ταις 
δεξαμεναίς του Διυλιστηρίου, εφαρμοζομένων των εν ποο- 
κειμένω ισχυουσών διατάξεων εις τα Ελεύθερα Τελωναακά 
Συγκροτήματα.

Η διαπίστωσις της πυκνότητος κα της θερμοκρασίας των 
κσταμετρουμένων αργού πετρελαίου και έτοιμων προϊόντων 
ενεργείται δϊοργάνων αοαιομέτρων και θερμομέτρων ηλεγ- 
μένων ως προς την ακρίβααν αυτών παρά της αομοδίος 
7πηρεσίας του Γενικού Χημαου του Κρότους. Αι μετροταινιαι 
a χρησιμοποιούμενα διά την μέτρησιν της στάθμης των 
εν τας δεξαμεναίς υγρών καυσίμων δέον να ώσι ωσαύτως 
Πλεγμένα παρά της ανωτέρω υπηρεσίας.

3. Η εξεύρεσις του βάρους των βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
ή δια βαρελίων ή δοχείων εξσγομένων εκ του Διυλιστηρίου 
έτοιμων προϊόντων ενεργείται πάντοτε δια ζυγίου. Εις 
εξαιρετικός περιπτώσεις κα κατά την κρίσιν της τελωνειακής 
οοχης δύνσται να επιτροπή η δι'ογκομετρήσεως εξεύρεσις 
του βάρους των εξαγομένων δια βυτιοφόρων αυτοκινήτων, 
υπο τον όρον ότι τούτα θα ωσι εφωδιασμένα δϊ ογκομετρικών 
πινάκων συντεταγμένων μπο αρμοδίας κρατικής αρχής κα 
τεθεωρημένων υπο της αρμόδιας Διευθυνσεως του Υπουο- 
Υειου Οικονομικών.

4. Προ της εκ του χώοου του Διυλιστηρίου εξόδου ετοίμων 
προϊόντων ή διαγωγών προς φόρτωσιν επί πλωτών μέσων 
μέσω της προβλήτος ή δια βυτιοφόρων αυτοκινήτων ή όταν 
ποόκειτα περί ταούτων συσκευασμένων ας βαρέλια ή

δοχεία, κοτατίθετα εις την τελωνειακΠν αρχήν του Διυλι
στηρίου υπό της διοικησεως του Διυλιστηρίου, δήλωας εις 
διπλούν, εν η δέον να δηλούτα το είδος κα η ποσάτης 
του εξακτέου ποοιόντος κα το ονοματεπώνυμσν η ευπορκή 
επωνυμία του αγοραστού.

Η μία εκ των ανωτέοω δηλώσεων καταχωοετηχ ως δη
λωτικόν. Εις πίστωσιν του εν λόγω δηλωτικού κατσπθετα 
διασάωηας ανάλογος προς τον τελωνειακόν προοοισμάν 
ταυ εξακτέου προϊόντος, διεπομένη υπό των διατάξεων 
του άοθοου 25 κα επόμενα του ν. 1165 'περί τελωνειακού 
κώδικος'. Εις την διασάφησιν τούτην προσαρτώτα η ετέρα 
των ανωτέρω δηλώσεων υπέχουσα θεσιν διατααικής..

Τα εν λόγω δηλωτικά μετά την τακτοποιησίν των urro- 
βάλλονια εις την Δ/σιν του Τελωνειακού Ελέγχου κατά τα 
κεκανονισμένα.

Εατρέπετα η τμηματική έξοδος εκ του χώοου του διυ
λιστηρίου ποσοτήτων ετοίμων προϊόντων δι ας κστεβλή- 
θησαν ο< οικεία δασμοί και φόρου

Αι τηρητέα διατυπώσεις δϊεκάστην τμηματικήν έξοδον 
προς παρακολούθησιν κα εξόφλησιν του εν τη οικεία 
τελωνειακή αδεία παραδόσεως αναγραφομένου ποσού, κα- 
θορισθήσοντα διά του εκδοθησομένου εσωτερικού κανονι
σμού.

Άρθρο 8 
παρ. 2

2. Η τελωνειακή αρχή του Διυλιστηρίου μετά την κατάθεσιν 
της ανωτέρω δηλώσεως κα προ της ενάοξεως της διοχε- 
τευσεως προβαίνει εις την δια μολυβδοσφρσγίσεως των 
στροφίγγων των αγωγών εισόδου κα εξόδου απομόνωσιν 
των τεθησομένων εις ενέργειαν δεξαμενών κα ακολούθως 
ενεογείτα κσταμέτρησις των εν συταίς υπαρχουσών πο
σοτήτων υγρών καυσίμων υπό της αρμοδίας Επιτροπής.

Ωσαύτως προ της ενάρξεως της διοχετεύσεως, προβαίνει 
εις την λήψιν των προσηκόντων μέτρων (απομόνωσις του 
αγωγού δια μολυβδοσφραγισεως των καθ όλον το μήκος 
αυτού υπαρχουσών στροφίγγων εις τα σημεία της συνδέσεως 
του μεθ'ετέρων αγωγών ή σωληνώσεων, έλεγχος των μη
χανημάτων του αντλιοστασίου κα ακινητοποιησις των μη 
απαραιτήτων δια την επικειμένην διοχέτευαν κ_λπ.), ώστε 
να εξασφαλίξητα πλήρως η κανονική ροή του υγρού καυσίμου 
μέσω των σωληνώσεων κα του αγωγού όστις θέλει οδηγήση 
τούτο εις τας προς πλήρωσιν δεξαμενάς του ελευθέρου 
τελωνειακού συγκροτήματος.

Συγχρόνως η τελωνειακή υπηρεσία του ελευθέρου τελω
νειακού Συγκροτήματος προορισμού μετά πρσηγούμενην 
κατάθεσιν υπό τις ενδιαφερόμενης εταιρείας του Συγκρο
τήματος διασαφήσεως αποταμιεύσεως προβαίνει ας την 
όπομόνωσιν των δεξαμενών ατινες θα δεχθώσι τας διο- 
χετευθησομένας ποσότητας υγρών καυσίμων και ακολούθως 
ενεργείτα κσταμέτρησις των εν αυτας υπαρχουσών πο
σοτήτων ι/γρών καυσίμων υπό της αρμοδίας Επιτροπής.

Μετά το πέρας των ανωτέρω προπαρασκευαστικών ερ
γασιών αι τελωναακαί υπηρεσίαι του δε διυλιστηρίου κα 
του ελευθέρου τελωνειακού Συγκροτήματος από κοινού 
μετά των δύο ενδιαφερομένων επιχειρήσεων (διυλιστηρίου 
κα εταιρίας πετρελαιοειδών) καθορίξουσι επακριβώς την 
ώραν ενάοξεως της διοχετεύσεως.

Όταν η διοχέτευσις της δηλωθείσης ποος εξαγωγήν εκ 
του Διυλιστηρίου ποσότητος υγρού καυσίμου συντελεοθή, 
επαχολουθουσι νέα καταμετρήσεις υπό των αρμοδίων Ε
πιτροπών, των τεθεισών εν δράσει δεξαμενών του τε 
διυλιστηρίου και του ελευθέρου τελωνειακού συγκροτήματος 
προς καθορισμόν της εχ του Διυλιστηρίου εξαχθείσης πο
σότητος κα της τοιαύτης εις το τελωνειακόν συγκρότημα
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αποθηκευθεισης.

Καταργούμενες διατάζεις του Ν. 1571/1985 

Αρθρο 4
Διαρρύθμιση του κρατικού μονοπωλίου εμπορίας 

πετρελαιοειδών

1. Από 1.1.1986 διαρρυθμίζεται προοδευτική το μέχρι την 
31.12.1985 ισχύον αποκλειστικό δικαίωμα του κράτους yic 
διάθεση πετρελαιοειδών για. την κάλυψη των αναγκών της 
ελληνικής αγοράς, σύμφωνο με τις ειδικότερες ρυθμίσεις 
αυτού του νόμου.

2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου με 
πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, υστέρα από συνεκτί- 
μηση των αναγκών ομαλής λειτουργίας της εθνικής οικο
νομίας, κάλυψης των κενών της αγορας και εξασφάλισης 
της δημόσιας ασφάλειας κα της εθνικής άμυνάς της χώρος, 
καθορίζεται το δικαίωμα των’εταιρειών εμπορίας πετρε
λαιοειδών για ελεύθερη επιλογή του προμηθευτή προϊόντων, 
κατ είδος και ποσοστό, με σκοπό τη διάθεση αυτών γιο 
την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς.

Ειδικό το αποκλειστικό δικαίωμα του κράτους για τα 
πετρελαιοειδή εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών που 
έχουν ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση, διαρρυθμίζεται πλή
ρως και οι εταιρίες που εμπορεύονται τα παραπάνω προϊόντα 
έχουν το δικαίωμα να επιλέγουχ. ελεύθερα τον προμηθευτή 
τους, από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου.

3. Με πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου είναι δυνατή 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αναδιαρρύθμιση του εκαστοτε 
ισχύοντος ποσοστού για ελεύθερη επιλογή του προμηθευτή 
έτοιμων προϊόντων από εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που μπορεί να προ- 
κληθούν στη δημόσια ασίζάλ^α και εθνική άμυνα από εν
δεχόμενες διεθνείς ή εθνίκέ^κρίσεις.

'Αρθρο 5
Εφαρμογή της διαρρύ£*ιισης του κρατικού μονοπωλίου 

εμπορίας πετρελαιοειδών.

Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας το εκάστοτε κατά προϊόν ποσοστό πετρε
λαιοειδών της διαρρύθμισης και μέχρι την ολοκλήρωσή της 
κατανέμεται στις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών έπειται 
από συνεκτίμηση των εξής κυρίως παραγόντων:

α) του ποσοστού πωλήσεων του προηγούμενου χρόνου,
β) του ετήσιου τεκμηριωμένου προγραμματισμού πωλή

σεων που υποβάλλουν οι εταιρίες πετρελαιοειδών στον 
Υπουργό Βιομηχανίας, Ενεργειος και Τεχνολογίας,

γ) της δυνατότητας των εταιριών πετρελαιοειδών να 
αντιμετωπίσουν τις αναγκες τροφοδοσίας του συνόλου της 
χώρος και ειδικότερα περιοχών ορεινών και νησιωτικών που 
εμφανίζουν ειδικό προβλήματα εφοδιασμού.

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε θέμα που αφορά 
τη διαδικασία κατανομής και εισαγωγής του ποσοστού αυτού.

Άρθρο 7 
παρ. 2 και 3

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 4 κα 
5 οι ταό πάνω εισαγωγές γίνονται μονο απο το Δημόσιε, 
σύμφωνα με τα άρθρα 1 κα 3.

3. Η εισαγωγή αργού πετρελαίου κα υποπροϊόντων του 
από τα διυλιστήρια της χώρας για κατεργασία προς επα- 
νεξαγωγή διέπετα από τις διατάξεις της ισχύοσσας νομο
θεσίας.

Για τις εισαγωγές αυτές απαιτείται ειδική άδεια του 
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας κα Τεχνολογίας.

Άρθρο 9 
παρ. 3,4 κα 5

3. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειος 
κα Τεχνολογίας είναι δυνατό να επιβληθεί κα η υποβολή 
μηνιαίων κα τριμηνιαίων προγραμμάτων που υποβάλλονται 
σε χρόνο τΐου ορίζει η απόφαση αυτή.

4. Τα παραπάνω ετήσια προγράμματα τεκμηριώνονται με
υποβολή αναγραφών συμβάσεων από τις οποίες απρβει- 
κνύετα ότι εξασφαλίζεται: · ·

α) προμήθεια ποσότητας κατά προϊόν αντίστοιχης προς 
το μη διαρρυθμιζόμενο ποσοστό από διυλιστήρια του δη
μόσιου τομέα κα

β) 'Προμήθεια ποσότητας κατύ προϊόν τουλάχιστον ίσης 
προς το 70% του διαρρυθμιζόμενου ποσοστού από διυλι
στήρια εγκατεστημένα στην εδαφική περιοχή των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων (ΕΟΚ), της διάταξης αυτής 
εφαρμοζόμενης ανάλογα κα σε περίπτωση πλήρους διαρ
ρύθμισης της εσωτερικής αγοράς ως κα προς τα Κοινοτικά 
Διυλιστήρια

Δεν είνα αναγκαίο η υποβολή συμβάσεων γιο προμήθειες 
καλυπτουσες έως το υπόλοιπο 30% (1)

5. Με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας 
κα Τεχνολογίας ρυθμίζετα κατά περίπτωση κάθε θέμα που 
αφορά τα παραπάνω προγράμματα και ιδίως τα στοιχεία κα 
τον τρόπο καταγραφής τους.

(1) Το εδάφιο β' τέθηκε όπως ανπκσταστάθηκε με την 
παρ. 2 άρθρου τρίτου του ν. 1769/1988

Άρθρο 10 
παρ. 7

7. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 5 
κα 6 του άρθρου αυτού αρχίζει μετά δύο μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νομού. (2)

(2) Η παρ. αυτή τέθηκε όπως ανπκαταστάθηκε ολόκληρο 
το άρθρο 10 με την παρ.3 άρθρου τρίτου του V.17K5/19S5.

Άρθρο 11 
παρ. 5 κα 9

5. Η τελική τιμή καταναλωτή είνα η μέγιστη τιμή που 
επιτρέπεται σε εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών, πρστη- 
ριούχο, κάθε είδους μεταπωλητή λιανικής πώλησης κΆ.π. 
να διαθέσει το ανπστοιχο προϊόν στον τελικό καταναλωτή.

9."Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών κα Βιομη
χανίας, Ενέργειας κα Τενχολογίας καθορίζεται το εισπρα
κτέο χρηματικό ποσό της διαφοράς τιμής, κατά προϊόν, 
των πετρελαιοειδών που βρίσκονται αδιάθετα στις εγκατα
στάσεις των εταιριών εμπορίας κα διανομής ή των μετο- 
φερομενων, για λογαριασμό των εταιρειών αυτών φορτίων 
όταν οι τιμές βάσης στα διυλιστήρια αυξάνονπχ καθώς 
επίσης κα η επιστροφή της διαφοράς τιμής κατά προϊόν, 
στις εταιρείες εμποοιας κα διανομής πετρελαιοειδών, όταν 
οι τιμές βάσης στα διυλιστήρια μειώνονται·. (1)

(1) Η παρ. 9 προστέθηιιε με την παρ. 2 άοθρου τετάρτου 
του ν. 1769/1SSE.

Άρθρο 12 
παρ. 2

2. Η διαδικασία κα α οοα εξαγωγής καθορίζονται με 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών. Βιομηχανίας, Ενέρ-
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γεκτς και Τεχνολογίας και Εμπορίου.

Άρθρο 20 
παρ. 1

1. Κατεξαίρεση το προεδρικό διάταγμα της παρ.Ι του 
άρθρου 11 του νόμου τούτου εκδίδεται έως την 20.12.Β5 
κοι έχει άμεση εφαρμογή. Οι υπουργικός αποφάσεις των 
παρ. 2 κοι 3 του άρθρου 11 εκ δίδονται έως την 10.1.86.

Άρθρο 21

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ν. 1573/1985 
Άρθρο 4

Ειδικός φόρος κατανάλωσης παραγόμενων αυτοκινήτων.

1. Τα παρσγόμενα αυτοκίνητα υπόκεινται στον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης που προβλέπεται για τα εισαγόμενα από το 
εξωτερικό αντίστοιχα αυτοκίνητα.

2. Για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται 
υπόψη η EX FACTORY τιμή των καταλόγων των υποβαλ- 
λομένων, από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, στην Επιτροπή 
που λειτουργεί κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων του 
άρθρου 6 του ν. 363/1976.

Δεν αποτελούν διαμορφωτικά στοιχεία της τιμής αυτής 
οι κάθε είδους φορολογικού χαρακτήρα επιβαρύνσεις που 
έχουν ενσωματωθεί στο κόστος παραγωγής καθώς και τα 
ποσά που εκπίπτονται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 
2 του ν.363/1976 ή την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του 
ν. 1223/1981 (ΦΕΚ Α'340) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 εδάφ. βτου άρθρου 11 του ν.1477/1984 
(ΦΕΚ Α' 144).

3. Για τον έλεγχο των καταλόγων της παραπάνω παρα
γράφου η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις τιμές πώλησης που 
διαμορφώνονται για τα αυτοκίνητα εγχώριας παραγωγής, 
σε συνδυασμό με τις τιμές εισαγωγής των αντίστοιχων 
αυτοκινήτων προέλευσης εξωτερικού.

Προκειμένου για επιβατικά ή μικτής μεταφοράς αυτοκίνητα, 
η καθοριζόμενη φορολογητέα αξία δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη της μικρότερης αξίας που γίνεται αποδεκτή από 
την Επιτροπή για τα αντίστοιχου ή παραπλήσιου κιιλινδρι-
σμού μηχανής αυτοκίνητα προέλευσης εξωτερικού.

\

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Παραγωγή αυτοκινήτων σε χώρους εκτός 

τελωνειακης επίβλεψης.

Άρθρο 5

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4, πρώτο εδάφιο, 
του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 εφαρ
μόζονται και για τα αυτοκίνητα που παράγονται κατά την 
έννοια της περίπτωσης γ'του άρθρου 1, από ιδιοκατασκευα- 
στές, συνεργεία αυτοκίνητων ή άλλες μονάδες που δεν 
λειτουργούν με το καθεστώς της παραγράφου 1 του άρθρου
2.

2. Η φορολογητέο αξία διαμορφώνεται με βάση την 
αντίστοιχη αξία όμοιου ή παραπλήσιου αυτοκινήτου που 
παράγεται από τις υπό τελωνειακη επίβλεψη αυτοκινητο
βιομηχανίες ή, σε περίπτωση μη παραγωγής τέτοιων αυ
τοκινήτων με βάση την αξία αντίστοιχου ή παοαπλήσιου 
τύπου εισσγομένου.

3. Προκειμένης της παραγωγής αυτοκίνητων οπό το

σναφερόμενα στην παράγραφο 1 φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
υποβάλλεται, πριν από την έναρξη οποιοσδήποτε εονασοο 
αίτηση στην αρμόδια τελωνειακη αρχή για τη χορήγηστ 
σχετικής εγκριτικής άδειας.

Η εγκριτική άδεια περιλαμβάνει τα στοιχεία του παραγωγού! 
ή και του ιδιόκτητη, αν δεν συμπίπτει με τον παραγωγό 
τις εργασίες παραγωγής και το χωοο που θα πραγματο
ποιηθούν το είδος του αυτοκινήτου που θα παραχθεί. καθώς 
και το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης των εργασιών.

4. Για τα αυτοκίνητα, τα οποία κατά την έναρξη ισχτχχ" 
του νόμου αυτού βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή έχουν 
παραχθεί, υποβάλλεται το αργότερο εντός μηνός σχι^πκη 
δήλωση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για τη σύμφωνα'με 
τις δκττάξεις της παραπάνω παραγράφου 3 και του άρθρου 
6, χορήγηση της εγκριτικής άδειας κα καταβολή του Οφει
λώμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, 
ανεξάρτητα αν τα παρσγόμενα αυτοκίνητα προέρχονται από 
οχήματα που είχαν ταξινομηθεί και τεθεί σε κυκλοφορία 
πριν τη διασκευή τους σε επιβατικά ή φορτηγά αυτοκίνητα.

ν. 363/1976 
Άρθρον 2

Ειδικός φόρος καταναλώσεως επί των εν τη ημεδαπή 
κατασκευαζομένων επιβατικών αυτοκινήτων.

1. Εις τον κατά το προηγούμενον άρθρον ειδικόν φόρον 
καταναλώσεως υπάγονται, υπό τας αυτός διακρίσεις και τα 
εν τη ημεδαπή κατασκευαζόμενα, διασκευαζόμενα ή συναρ- 
μολογούμενα επιβατικά αυτοκίνητα.

2. Πάντα τα θέματα τα φορώντα εις την υποβολήν της 
δηλώσεως την επαλήθευσιν των επιδοθεισών δηλώσεων, 
την βεβαΐωσιν και εισπραξιν του εν παραγράφω 1 του 
παρόντος άρθρου φόρου, περιλαμβανομένων και των οφο- 
ρώντων εις τα προσαυξήσεις, την παραγραφήν του δικαιώ
ματος του Δημοσίου, την άσκησιν προσφυγών και ενδίκων 
μέσων και εν γένει εις την διαδικασίαν βεβαιώσεως του 
Φόρου, διέπονται υπό των ισχυόυοών εκάστοτε διατάξεων 
εις την φορολογίαν κύκλου εργασιών.

3. Δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου, ως δασμο
λογητέο αξία λαμβάνεται η τιμή πωλήσεως των ειδών τούτων 
υπό των κατασκευαστών, διασκευαστών ή των ενεργούντων 
την συναρμολόγηοιν αυτών, μειωμένη κατά πεντήκοντα επί 
τοις εκατόν (50%), εφ όσον η εν τω εσωτερικά) προστιθεμένη 
αξίρ εις το κόστος του αυτοκινήτου υπερβαίνει το είκοσι 
πέντε επί τοις εκατόν (25%) άλλως η τιμή πωλήσεως, 
μειούται κατά τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%).

4. Τα ακαθάριστα έσοδα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων τα προερχόμενα εκ πωλήσεως επιβατικών 
αυτοκίνητων, περί ων το παρόν άρθρον, απαλλάσσονται 
του φόρου κύκλου εργασιών του προβλεπομένου υπό του 
εδαφίου α'του άρθρου 1 του A.N.66CV1937 περί του φόρου 
επι του κύκλου εργασιών.

Ομοίως αι λόγω πωλήσεως μεταβιβάσεις των αυτοκινήτων 
τούτων υπό των εν λόγω επιχειρήσεων απαλλάσσονται των 
υπό του Ν.Δ. 1146/1972 'περί τρόπου μεταβιβάσεως ε
μπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσυκλεττών' προβλεπομένων τελών χαρτοσήμου.

Άρθρον 3
Εφ άπαξ πρόσθετον άδικόν τέλος επιβατικά*! 

αυτοκίνητων και αυτοκινήτων ποδηλότων 
ιδιωτικής χρήσεως.

1. Από της ισχύος του παρόντος, επί επιβατικά** αυτο
κινήτων τιθέμενων το πρώτον ας κυκλοφορίαν ως ιδιωτικής



χρήαεως, το κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 15 του 
ν. 2367/1953 'περί τίτλων κυριότητας, ταξινομησεως, αδειών 
κυκλοφορίας και φορολογίας αυτσηνητων', ως ισχύει, -εφά
παξ πράσθετον ειδικόν τέλος ορίζεται επί τη βάσει του 
κυλινδριομού του κινητήρος αυτών ως ακολούθως: 

α) Μέχεχ κα χιλίων διακοσιων (1.200) κυβικών εκατοστών 
εις δραχμάς πεντήκοντα (50) ανά κυβικόν εκατοστόν κα 

β) διο τα πέραν των χιλίων διακοσιων (1.200) κυβικά 
εκατοστό εις δρχ. εκατόν (100) ανά κυβικόν εκατοστόν-.

2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον προκύπτον 
ποσόν του εφ άπαξ προσθέτου ειδικού τέλους δεν δύναται 
να είναι κατώτερον των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. 
ουδέ ανώτερον των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δρχ.

2. Από της ισχύος του παρόντος, επί των αυτοκινήτων 
ποδηλάτων (σκούτερ, μοτοσικλεττών) ιδιωτικής χρήσεως, 
των ηθεμένων το πρώτον εις κυκλοφορίαν επιβάλλεται 
εφάπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλος επί τη βάσει του κυλιν- 
δρισμου του κινητήρος αυτών, οριζόμενον εις είκοσι (20) 
δρχ. ανά κυβικόν εκατοστόν. Το ούτω προκύπτον ποσόν 
του εφ άπαξ προσθέτου ειδικού τέλους δεν δύναται να είναι 
κατώτερον των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δραχμών, 
ουδέ ανώτερον των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

4. Ηλεκτροκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, τιθέμενα το πρώ
τον εις κυκλοφορίαν ως ιδιωτικής χρήσεως, υποβάλλονται 
εις εφ άπαξ πρέ>σθετον ειδικόν τέλος, ίσον προς το δεκα- 
πλάσιον των οριζομένων δίαυτό τελών κυκλοφορίας ενός 
εξαμήνου.

5. Αυτοκίνητα οχήματα μετά μονίμου κλειστού αμαξώματος 
ωφελίμου φορήου μέχρις ημίσεως (1/2) τόννου, τιθέμενα 
το πρώτον εις κυκλοφορίαν ως φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως, 
υποβάλλονται εις το ήμισυ του υπό των παραγράφων 1 και 
2 του παρόντος άρθρου οριζομένου εφάπαξ προσθέτου 
ειδικού τέλους δια τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή
σεως.

6 Τα υπό του Δημοσίου εκποιούμενα μεταχειρισμένα 
επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία τίθενται υπό των αγοραστών 
εις κυκλοφορίαν ως ιδιωτικής χρήσεως υποβάλλονται εις 
εφ' άπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλος, ίσον προς τα κατά 
περίπτωσιν τέλη κικλοφορίας ενός εξαμήνου.

7. Του εφ άπαξ προσθέτου ειδικού τέλους εξαιρούνται: 
α) Τα βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 2367/ 

1953, ως ισχύει ή διατάξεων μεταγενεστέρων νομών τυγ- 
χάνοντα απαλλαγής από των τελών κικλοφορίας αυτοκίνητα 
μόνο εφ'έοον δια τα αυτοκίνητα ταύτα απαλλάσσοντα οι 
κάτοχοι αυτών από των εισαγωγικών δασμών.

β) Τα τρίκυκλα αυτοκίνητα ποδήλατα γη χρησιμοποιούμενα 
δια μεταφοράς.

ν. 1914/1990 
Άρθρο 12

Φορολογική μεταχείριση μετασκευασθέντων αυτοκινήτων 
που επσνοφέροντα! στην αρχική τους μορφή. 1

1. Σε περιπτώσεις μετασκευής ή διασκευής οχημάτων σε 
επιβατικά ή μικτής μεταφοράς αυτοκίνητα, χωρίς την κα
ταβολή του ειδικού φάρου κατανάλωσης και του πρόσθετου 
ειδικού τέλους, που προβλέπονται από τις διατάξεις των 
άρθρων 4 κα 5 του ν. 1572/19Β5 (ΦΕΚ 201 Α) κα του 
άρθρου 3 του ν.363/1976 (ΦΕΚ 152 Α') αντίστοιχα οι 
εταβαρύνσεις αυτές περιορίζοντα στο ποσό των πεντακο
σίων (500) δραχμών ανά κυβικό εκατοστό του κυλινδοισμού 
του κινητήρα του αυτοκινήτου, εφ'έκοον οωρευτικά τα αυ
τοκίνητα αυτά εντός τριμήνου από της ενάρξεως της ισχύος 
του παρόντος:

α) επανοφερθούν στην αρχική μορφή που είχσν κατά το 
χρόνο του τελωνισμού τους, β) υποβληθούν στην όνω

επιβάρυνση των πεντακοσίων (500) δραχμών ονά κυβικό 
εκατοστό.

Σε εναντία περίπτωση, καθώς κα μετά την πάροδο της 
άνω τρίμηνης προθεσμίας, εφαρμόζάίνται α διατάξεις περί 
λαθρεμπορίας.

2. Εντός της όνω προθεσμίας, οι διατάξεις της προη
γούμενης παραγράφου εφαρμόζονται κα σε εκκρεμείς υ
ποθέσεις στα τελωνεία ή στα ποινικό ή διοικητικά δικαστήρια 
Ποινική δίωξη που τυχόν ασκήθηκε παύει οριστικά με ποάξη 
του αρμόδιου εισαγγελέα, τα δε αυτοκίνητα αποδίδονται 
αυτοδικαίως στους δικαιούχους

ν. 1947/1991 
Άρθρο 54

Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 1914/17.12.1990 
αντικαθίσταται ως εξής: ‘Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 
12 παρ.1 του ν. 1914/17.12.1990 (ΦΕΚ 178 Α') επιβαρύνσεις 
περιορίζονται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) 
δραχμών ανά κυβικά εκατοστό (cc) του κιλινδρισμού του 
κινητήρα του αυτοκινήτου".

ν. 1439/1984 
Άρθρο 25

1. Στον ειδικό φέιρο κατανάλωσης, που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 363/1976, υπάγονται και 
το μη κοινοτικής καταγωγής, κατά την έννοια του άρθρου 
5 του αριθ. 802/1968 Κανονισμού ΕΟΚ, ελαφρά ανοικτού 
αμαξώματος αυτοκίνητα, χωρίς μάνιμο θάλαμο οδηγού και 
συνοδηγού (κουβούκλιο), που φέρουν πίσω από τις θέσεις 
αυτών ελεύθερο χώρο, στον οποίο μπορούν να τοποθετη
θούν είτε καθίσματα επιβατών είτε ψορπο έστω και αν 
κατατάσσονται στη δ. κλ. 87.02 Β του Δασμολογίου.

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 
16 Απριλίου 1984.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται για 
το αυτοκίνητα που είχαν κομισθεί στη χώρα μέχρι τις 16 
Απρλιου 1984.

ν. 1872/1990 
Άρθρο 4

Φορολογική μεταχείριση μεταοκευασθέντων αυτοκινήτων 
που επανοφέρονται στην αρχική τους μορφή

1. Σε περιπτώσεις μετασκευής ή διασκευής οχημάτων σε 
επιβατικά ή μικτής μεταφοράς αυτοκίνητα, χωρίς την κα
ταβολή του ειδικού φά>ρου κατανάλωσης και του πρόσθετου 
ειδικού τέλους που προβλέπονται από τις διατάξεις των 
άιρθρων 4 και 5 του ν.1573/1985 (ΦΕΚ 201/Α") και του 
άιρθρου 3 του ν.363/1976 (ΦΕΚ 152/Α') αντίστοιχα « επι
βαρύνσεις αυτές περιορίζονται στο ποσό των διακοσιων 
(200) δραχμών ανά κυβικό εκατοστό του κιλινδρισμού του 
κινητήρα του αυτοκινήτου, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά 
επαναψερθούν στην αρχική μορφή που είχαν κατά το χρά>νο 
του τελωνισμού τους.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμό
ζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις. Η ποινική δίωξη που 
τυχόν ασκήθηκε παύει οριστικό με πράξη του αρμόδιου 
εισαγγελέα τα δε αυτοκίνητα αποδίδονται αυτοδίκαια στους 
δικαιούχους, ειροσον καταβληθεί η παραπάνω οριζόμενη 
εττβάιουνση εντός τριών (3) μηνών απο την ισχύ του 
παρόντος.

3. Η ισχύς του παρόντος άιρθρου αρχίζει από 25 Ιανουάριου 
1990 και λήγει την 25 Απριλίου 1990.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Απόφαση Υπ. Οικονοιεχων αοιθμ. Δ. 1023/13Ο/ΠΟΛ.57/ 

8-9-1982.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ελεύθερη χρηση επιβατικών αυτ/των και ειδών 
οικοσκευής Κυπρίων υπηκόων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Εχοντας unOU*v
1. - Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2637/53 όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2839/58.
2. - Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2544/53 όπως τροποποιήθηκε 

κα ισχύει σήμερα
3. - Τις διατάξεις του άρθοου 6 του Ν_Δ. 36/68.
4. - Τις διατάξεις του Α.Ν. 89/67 και 378/68.
5. - Τις διαταγές μας αριθ. Δ. 5815/1176/19.9.74, Δ. 

16887/370/πολ.369/1.10.75, Δ. 316/20/πολ.22/16.1.76, Δ. 
131/54/11.2.78 κα Δ. 628/252/23.6.78.

6 - Τη Δ/γή μας αριθ. Δ. 1051/208/πολ. 67/2.9.80.
7. - Τη Δ/γή μας αριθ. Δ. 6700/22.10.77.
8. - Τη τηλεγραφική Δ/γή μας Δ. 932/122/6.8.82.
S.- Την κοινή απόφαση των κ.κ. Πρωθυπουργού κα 

Υπουργού Οικονομικών αριθ. 11255/12.7.82 για ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

10.- Τις εξαιρετικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην 
Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή.

Αποφασίζουμε

1. - Κύπρια υπήκοοι που κατάγονται από κατεχόμενες 
περιοχές της Κύπρου κα είναι εφοδιασμένα με προσφυγική 
ταυτότητα, ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους δρα
στηριότητα στην Ελλάδα, μπορούν να κατέχουν με το 
καθεστώς της ελεύθερης χρήσης, για αόριστο χρόνο τα 
είδη οικοσκευής και τα επιβατικά αυτ/τα (ένα σνά οικογένεια) 
που έφεραν μαζί τους αρχικά ή τους τα έστειλαν αργότερα 
ή τα απόκτησαν στο εσωτερικό από μεταβίβαση (TRANZIT).

2. - Πρόσφυγες που ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
μετά την 6.8.82 ή που βρίσκονταν στη χώρα αλλά δεν είχαν 
αυτ/τα ή είδη οικοσκευής βοσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Δ. 
628/252/78, δεν έχουν δικαίωμα ελεύθερης χρήσης.

3. - Κύπριοι υπήκοοι προερχόμενοι από μη κατεχόμενες 
περιοχές της Κύπρου, που ήρθαν στην Ελλάδα για πρώτη 
®οοα μετά τη τουρκική εισβολή κα κατέχουν επιβατικά 
αυτ/τα ή είδη οικοσκευής βάσει των διατάξεων της παραπάνω 
ΑΥΟ Δ. 628/252/78. συνεχίζουν να τα κατέχουν με το ίδιο 
καθεστώς μέχρι 5.8.1984,

4. - Και οι δύο παραπάνω κατηγορίες Κυπρίων, έχουν 
δικαιωυα επανεξαγωγής, τελωνισμό με μειωμένους δασμούς 
χωοίς προσκόμιση πιστοποιητικού μετοικεσίας ή μεταβίβασης 
σε άλλα δικαιούχο ελεύθερης χρήσης πρόσωπα (μόνο του
ρίστες).

Επίσης έχουν δικαίωμα προσωρινής εξαγωγής και επα- 
νεισαγωγής στη χώρα των ίδων αυτ/των.

5. - Κανένας Κύπριος υπήκοος, ανεξάρτητα αν είναι πρό- 
σουγας ή όχι δεν έχει δικαίωμα αλλαγής, εισαγωγής ή 
σνσοάς άλλων ειδών ή επιβατικών αυτ/των εκτός αν αυτά 
σνοοάστηκαν στο εξωτερικά και υπάρχουν επίσημα στοιχεία 
Οτι μπήκαν σε Ελληνικό Τελωνειακό χώρο το αογότεοο 
ύέχρι 6.8.1982 ή καλύπτονται από ειδικές διατάξεις της 
ε^£υδεοης χρήσής (π.χ. Ν. Δ36/68. 89/67 κλπ.).

6·- Κύπριες προσφυγές παντρεμένες με ελληνες Υπη
κόους δεν έχουν δικοίωμα ελεύθερης χρήσής.

7. - Η παοαταση του χρόνου παραμονής τόσο των ειδών 
οικοσκευής όσο και των αυτ/των κα των δύο κατηνορίων 
θα γίνεται τμηματικά ανά εξάμηνο από τις αρμόδιες Τελω
νειακός αρχές.

8. - Για την κυκλοφοοία των αυτ/των, όλοι α δικαιούχο 
κάτοχο οοείλουν τέλη κυκλοφοοιος.

9. - Γενικές ή ειδικές διατάξεις που αφορούν την ελεύθερη 
χρήση δε θίγονται με την απόφαση αυτή.

10. - Η διαταγή μας αριθ. Δ. 535/87/29.4.82 καταργείτε*.

Ο Υφυπουργός 
Παν. Ρουμελιώτης .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η απόφαση αυτή δεν έχει κυρωθεί νο
μοθετικά ούτε έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

Άρθοο 4 παοαγρ. 3 της Δ. 247/88 Α.Υ.Ο. που 
κυοώθηκε με το Ν.1839/89 (ΦΕΚ 90/Α).

Προσωρινή εισαγωγή για ιδιωτική χρήση

Άρθρο 4

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 6 τους παρούσας, ο ιδιώτης που 
επιθυμεί να εισάγει προσωρινά τα είδη που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 πρέπει σωρευτικά:

α. Να έχει τη συνήθη κατοικία του εκτός Ελλάδας.
β. Νο έρχεται προσωρινά στην Ελλάδα.
γ. Να τα χρησιμοποιεί για ιδιωτική του χρήση.
2. Η διάοκεια παοαμονής των ειδών, ορίζεται στους έξι 

(6) μήνες, συνεχείς ή όχι ανά δωδεκάμηνο. Η διάρκεια αυτή 
μπορεί να παρατηθεί για εννέα (9) ακόμη μήνες, σε περί
πτωση όμως προσώπου που ασκεί επαγγελματική δραστη
ριότητα στην Ελλάδα, η παράταση αυτή περιορίζεται στους 
τρεις (3) μήνες κατά, ανώτατο όριο.

Για το χρονικό διάστημα πέραν του αρχικού εξαμήνου 
και εφόσον πρόκειται για επιβαΤήγύ οχήματα θα καταβάλ
λονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις τέλη 
κικλοψοριας.

3. Επιβατικά οχήματα που εισαγονται προσωρινά από τα 
πρόσωπα της παραγράφου 1, που δεν ασκουν επαγγελματική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον δεν επανεξάγονται 
με τη λήξη της συνολικής διάρκειας παραμονής που προ- 
βλέπεται στην παραγραφο (2) (15μήνο), πρέπει να ακινη- 
τοποιουνται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ύστερα από 
αίτηση του δικαιούχου προσώπου για διάστημα έξι (6) του
λάχιστον μηνών και όχι ανώτερου των είκοσι ένα (21) μηνών.

Tc επιβατικό οχήματα που βρίσκονται σε τελωνειακή 
ακινητοποίηοη σύμφωνα με τα παραπάνω, οποτεδήποτε και 
αν αποσφραγιστούν, μέσα στη διάρκεια των εικοσιένα (21) 
μηνών, παραδίνονται για κυκλοφορία με το καθεστώς της 
προσωρινής εισαγωγής στο δικαιούχο πρόσωπο, για διά
στημα 15 ακόμη μηνών συνολικά με καταβολή των τελών 
κυκλοφορίας, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατά το τελευτοίο 
δωδεκάμηνο πριν από την αποσφράγιση κα παράδοση του 
οχήματος παρέμεινε στο εξωτερικό, διαρκούσης της ακι- 
νητοποιησης, επί εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες του
λάχιστον.

Σε περίπτωση που το παοαπανω διάστημα των είκοσι ένα 
(21) μηνών της τελωνειακης ακινητοποιησης παρέλθεε χωρίς 
το δικαιούχο πρόσωπο να φρόντισε για την με οποιοδήποτε 
νόμιμο τρόπο τακτοποίηση του επιβατικού ίου οχήματος, 
θα εφαρμόζονται οι διατάξες περί αζητήτων.
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ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕ!!
ν. 1642/1986 

'Αρθρο 6

*4. Ο διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης 
α'της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται για 
τα ακίνητα, η άδεια κατασκευής των οποίων εκδίδεται από 
1η Ιανουάριου 1992".

ν. 1642/1986 
'Αρθρο 56 παρ. 8

‘8. Στο φόρο προστιθέμενης αξίας υπάγονται κα τα 
εργολαβικά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών με το σύ
στημα της αντιπαροχής, το οποία συντάχθηκαν μετά την 
21.8.1986 κα η σχετική άδειο θο εκδοθεί μετά την' 1η 
Ιανουάριου 1992".

ν. 1954/1991 
Άρθρο 37

Το άρθρο 8 του ν.1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α'Σ.β.θΟ), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.1884/16.6.90 
(ΦΕΚ 81 Α), ισχύει από 16.1.91, οπότε εξεδόθη η διευκρι
νιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.

Τυχόν καταβληθέντα ποσά βάσει αρχικής διατάξεως δεν 
συμψηφίζονται ούτε επιστρέφονται.

ν.2367/1953
Άρθρο 15. παρ. 2 όπως ισχύει

Τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιω
τικής χρήσης μειώνονται κατά 5% μετά πάροδο πενταετίας 
από την πρώτη κυκλοφορία στη χώρα κα κατά 5% για κάθε 
επόμενο χρόνο κα μέχρι 35% καΥανώτστο όριο. Για τον 
υπολογισμό της πενταετίας, σαν πρώτο έτος θεωρείται το 
έτος μέσα στο οποίο το αυτοκίνητο κυκλοφόρησε για πρώτη 
φορά στη χώρα.

Γ ια τα αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Οργανισμό 
Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) η έκπτωση αρχίζει 
να υπολογίζεται από το χρόνο που θέτονται σε κυκλοφορία 
από τους αγοραστές ως ιδιωτικής χρήσης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Π.Δ. της 28.7.1931 Άρθρο 15, παρ.5, περ.γ, 

πρώτο και δεύτερο εδάφιο. ν

γ) Εις τέλος εν επί τοις εκατόν (1%) υπόκεινται, από 
του ημερολογιακού έτους 1974 και εφεξής, τα εκ των 
βιβλίων και στοιχείων προκύτττοντα καθαρά κέρδη των ο- 
μορρύθμων, ετερορρύθμων και περιωρισμένης ευθύνης ε
ταιρειών, ως και των κερδοσκοπικών συνεταρισμών και 
κοινοπραξιών. Το ως άνω τέλος, εις ας περιπτώσεις υφί- 
στσται υποχρέωσις υποβολής της υπό της διατάξεως της 
παραγράφου 1 του άρθρου 16α του Ν.Δ. 3323/1955 προ- 
βλεπομένης δηλωσεως, καταβάλλεται εφάπαξ δια της εν 
λόγω δηλωσεως και συν τη εμπροθέσμω υποβολή τούτης. 
Εις ας περιπτώσεις δεν υφισταται τοιαύτη υποχρέωσις, το 
τέλος τούτο καταβάλλεται εντός τριμήνου από της λήξεως 
της διαχειριστικής περιόδου, ανεξαρτήτως της κατηγορίας 
των τηρουμένων βιβλίων.

Το κατά το προηγουμενον εδαφιον τέλος οφείλεται και 
οσάκις δεν τηρούνται βιβλία και στοιχεία ή εκ των τηρου
μένων δεν προκύπτουν τα καθαρά κέρδη ή τα προκύτττοντα 
τυγχάνουν αναληθη ή προσδιορίζονται κοτειδικόν τρόπον. 
Εν τη περιπτώσει τούτη το τέλος τούτο υπολογίζεται

λαμβανομένων υπ'όιμν των καθαρών κερδών, ως τφ>τς 
προσδιορίζονται δια την επιβολήν του φόρου εισοδήματος

ν. 1676/1986, Οπως ισχύει 
Άοθοο 7

Αντικείμενο του φόρου

Αντικείμενο του φόρου, που επιβάλλεται σύμφωνα με γ0 
άοθρο 6, είναι:

ο) Οι συμβάσεις δάνειων ή πιστώσεων, πλην των ενεγγύων 
πιστώσεων, που παρέχονται από τις τράπεζες, που προ
βλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 8. ^

β) τα ακαθάριστα έσοδα των αυτών Τραπεζών που προ
κύπτουν στην Ελλάδα και προέρχονται από τόκους, προ
μήθειες, μεσιτείες, προεξοφλήματα, νομισματικές η 
συναλλαγματικές διαφορές, διαφορές τιμήματος και κάθε 
φύσης εισοδήματα ή ωφέλειες, έστω και αν προέρχονται 
από ουμπτωματικές εργασίες.

Αρθρο 8
Υποκείμενο φόρου 

Στο φόρο υπόκεινται:
α) Οι ημεδαπές τράπεζες, που λειτουργούν σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 5075/1931 και η Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Οι αλλοδαπές ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες, που 

λειτουργούν νόμιμο στην Ελλάδα.

Άρθρο 10 
Συντελεστής φόρου

Ο συντελεστής φόρου ορίζεται:
α) Σε 3%, για τις συμβάσεις, που προβλέπει η περίπτωση 

ο' του άρθρου 7,
β) Σε 8% γιο τα ακαθάριστα έσοδα, που προβλέπει η 

περίπτωση β' του άρθρου 7.

ν. 1921/1991Άρθρο 21 παρ. 7 περιπτ. σΤ και C 
Άρθρο 21

Αυτοτελής φορολογία εισοδημάτων 
ορισμένων περιπτώσεων

7. Εξαιρούνται από τη φορολογία, που επιβάλλεται, με 
αυτό το άρθρο, οι τόκοι που προκύπτουν από: 

στ. καταθέσεις μεταξύ τραπεζών, στις οποίες συμπερι- 
λαμβάνονται και οι εκούσιες ή μη καταθέσεις τραπεζών 
στην Τράπεζα της Ελλάδος κα; το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

ζ. ομόλογα ή ομολογιακά δάνεια γενικώς, που έχουν 
εκδοθεί ή έχουν συναφθει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990.

ν. 4171/1961Άρθρο 7 παρ. 1 περ. α' εδάφιο πρώτο

Ία) Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, παρεχομένων 
απά ελληνικές ή ξένες τράπεζες ή υποκαταστήματα ξένων 
τραπεζών στην Ελλάδα, ή από ξένους οίκους, προς ημεδαπά 
ειδικά πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς αναπτυξιακού 
και κοινωνικού χαρακτήρα και ειδικότερα Α.Τ.Ε., Ε.Τ.ΒΛ-. 
Ε.Τ.Ε.ΒΆ., Τράπεζα Επενδύσεων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Εθνική Κτηματική Τρά- 
πεζα της Ελλάδος, Ελληνικές Εξαγωγικές Α.Ε·. 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και δημοσίους οργανισμούς ή δημόσιες επι
χειρήσεις εν γενες εξοωληση των δάνειων αυτών καθωό 
κα οι τόκοι τους απαλλασσοντα από κάθε φόρο, τέλος 
χαρτοσήμου, ειοΦορα. δικαιώματα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ 
του Δημοσίου η τρίτων, ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές 
συνάπτοντας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
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v. 1828/1989 
Αρθρο 25 παρ. 9

9. Από τις συνολικές καθαρές ετήσιες εισπράξεις του 
φόοου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων απο
δίδεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ποσοστό 
είκοσι τα εκατό (20%).

ν. 1730/1987Άρθρο 14 παρ.1 περ. α' και παρ. 3 
Π όροι-Α παλλοτριώσεις

1. Πόροι της ΕΡΤ-ΑΕ είναι:
α έσοδο από ανταποδοτικό τέλος (εισφορά) που α- 

σπράττει η ΕΡΤ-Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των επό
μενων παραγράφων,

3. Η είσπραξη αυτού του τέλους ανατίθεται στη Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) και το σχετικό ποσό α- 
νσ\ ράφεται στους λογαριασμούς για την κατανάλωση του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορεί να οριστεί διαφορετικός τρό
πος για την είσπραξη του παραπάνω τέλους με απόφαση 
του Κυβερνητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του 
εποπτεύοντος υπουργού και γνώμη της Α.Σ.Κ.Ε. Τηλεθεα- 
τών-Ακροατών.

ν. 719/197ΤΑρθρον 10

Ακίνητα ανήκοντα εις την περιουσίαν του Ταμείου Εθνικής 
Αμύνης, μη αναγκαιούντοι δια στρατιωτικούς σκοπούς, δυ
νατοί να διατίθενται δωρεάν εις το Δημόσιον δια την κάλυψιν 
ετέρων κρατικών σκοπών. Η παραχώρησις συντελείται δια 
πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδιδομένης προτάσει 
του Υπουργού των Οικονομικών κατόπιν αποφάσεως της 
Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου τούτου. Η πράξις αύτη 
του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελεί τίτλον δεκτικόν με
ταγραφής.

ν. 1824/1988Άρθρο 35 παρ. 3

3. Στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους και την υπηρεσιακή 
τους κατάσταση, καταβάλλεται αποζημίωση για πρόσθετη 
απασχόληση για τη συμμετοχή τους σπς παιδαγωγικές 
συσκέψεις των διδασκόντων, στις συσκέψεις με σχολικούς 
συμβούλους ή προϊσταμένους διευθύνσεων και γραφείων 
της εκπαίδευσης για το σχεδιασμό, έλεγχο και αποτίμηση 
του εκπαιδευτικού έργου και για τη συνεργασία Νους με 
τους γονείς των μαθητών, για καθένα από τα τρία διδακτικά 
τρίμηνα του σχολικού έτους. Η αποζημίωση αυτή είναι ίση 
με το ένα εβδομηκοστό (1/70) των κάθε είδους μηνιαίων 
αποδοχών του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του α
ντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών, 
για κάθε ώρα πρόσθετης απασχόλησης και παρέχεται γιο: 
α) είκοσι τέσσερις ώρες απασχόλησης για κάθε διδακτικό 
τρίμηνο για τους δασκάλους που υπηρετούν στα μονοθέσια 
και διθέσια δημοτικά σχολεία, β) δεκαοκτώ ώρες απασχό
λησης για κάθε διδακτικό τρίμηνο γιο τους δασκάλους που 
υπηρετούν στα τριθέσια και τετραθέσια δημοτικά σχολεία 
και γ) δεκαπέντε ώρες απασχόλησης για κάθε διδακτικό 
τρίμηνο για όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς της πρω
τοβάθμιας εκπαίδευσης.

ν. 1892/1990Άρθρο 111 παρ. 14

14. Η αποζημίωση, που προβλέπεται για τους εκπαιδευ
τικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από πς διατάξεις 
του άρθρου 35 παρ. 3 του ν. 1824/1988. ορίζεται από 11ης

Μαρτίου 1990 ίση προς την αντιστοιχούσα σε είκοσι οκτώ 
(28) ώρες απασχόλησης για κάθε διδακτικό τρίμηνο.

ν. 1824/1988'Αρθρο 1 παο. 1 
Αρθρο 1

Αποζημίωση εκπαιδευτικών για πρόσθετη απασχόληση

1. Στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης 
κα της μέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από 
τη σχέση εργασίας τους και την υπηρεσιακή τους κατάσταση, 
καταβάλλετε» αποζημίωση για πρόσθετη απασχόληση στην 
εκπαιδευτική διαδικασία για καθένα από τα τρία διδακτικό 
τρίμηνα του σχολικού έτους. Η αποζημίωση αυτή είναι ίση 
με το ένα εβδομηκοστό (1/70) των κάθε είδους μηνιαίων 
αποδοχών του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμάκιου του α
ντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών για 
κάθε ώρα πρόσθετης απασχόλησης και παρέχεται για εικοεκ 
οκτώ ώρες απασχόλησης γιο κάθε διδακτικό τρίμηνο. Ειδικά 
για το πρώτο διδακτικό τρίμηνο του σχολικού έτους 1988 
- 198S, η αποζημίωση παρέχεται για είκοσι τέσσερις ώρες 
απασχόλησης.

ν. 1894/1990'Αρθρο 11
Αποζημίωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η αποζημίωση, που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς 
της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του ν. 
1824/1988, ορίζεται από την 1η Μαρτίου 1990 ίση με την 
αντιστοιχούσα σε 42 ώρες απασχόλησης για κάθε διδακτικό 
τρίμηνο.

Πράξις Νομοθετικού Περιεχομένου από 2 Μαρτίου 1981 
Κυρωθείσα με άρθρο πρώτο Ν. 1172/81

Περί καταβολής υπό του Οργανισμού Απασχόλησης Ερ
γατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) δεδουλευμένων αποδοχών και 
αποζημιώσεων εις μισθωτούς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες urr όψει:
1. Τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγ

ματος.
2. Την ανακύψασαν έκτακτον, εξαιρετικώς επείγουοαν 

και απρόβλεπτον ανάγχην καταβολής των δεδουλευμένων 
αποδοχών και αποζημιώσεων εις μισθωτούς επιχειρήσεων 
ή εκμεταλλεύσεων, αίτινες καθυστερούν την καταβολήν 
τούτων ένεχεν εκδήλου οικονομικής αδυναμίας ή τττωχεύ- 
σεως.

3. Την αδυναμίαν αντιμετωπισεως του ανωτέρω θέματος 
εντός του απαιτουμένου εκ των περιστάσεων βραχυτάτου 
χρονικού διαστήματος. Προτάοει του Υπουργικού Συμβου
λίου αποφασίζομεν:

Αρθρο ν μόνον.

1. Εάν συντρέχουν λόγοι γενικωτέρου κοινωνικού cxjg- 
φέροντος, δύναται δί αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας, 
εκδιδομένης μετά γνήμην του Δ.Σ. του Οργανισμού Απα- 
σχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), να καθοοίζεται ή 
παρά του Οργανισμού τούτου καταβολή, εν άλω ή εν μέρει, 
των δεδουλευμένων αποδοχών εις μισθωτούς επιχειρήσεως 
ή εκμεταλλεύσεώς πνός, υπαγομένους εις την κατά της 
ανεργίας ασφάλισιν του ΟΑΕΔ, εάν ο εργοδότης καθυοτερη 
την καταβολήν τούτων ένεκεν εκδήλου οικονομικής αδυ
ναμίας και εφ' όσον εγένετο επισχεσις της εργασίας εκ 
μέρους των μισθωτών, η εάν ουτος εκηρύχθη εις κατάσταικν
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πτωχεύσεως. Εις την τελευταιον τούτην περίπτωσιν, δύναται 
νο ορίζεται ότι εις την ανωτέρω καταβολήν περιλαμβάνεται 
και η κατά νομον αποζημκυσις δια καταγγελίαν της σχέσεως 
εργασίας από του εργοδότου, οριζόμενου ωσαύτως ότι. δια 
την εφαρμογήν της παρούσης διατάξεως, ή καταγγελία 
αύτη λογίζεται» όνευ ετέρας διατυπωσεως, ως γενομένη 
από της δημοσιεύσεως της περί πτωχεύσεως αποφάσεως.

Αι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.δ. 2698/1953 ‘περί 
διοικήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταρ- 
ρυθμίσεως της περί αυτού νομοθεσίας, ως και άλλων τινών 
διατάξεων" εφαρμόζονται αναλάγως και εν προκειμένω.

Ζ Από της κατά την προηγούμενη παράγραφον καταβολής, 
ο ΟΑΕΔ, υποκαθίσταται αυτοδικαίως ας άπαντα τα έναντι 
του εργοδότου δικαιώματα των μισθωτών, συμπεριλαμβα
νομένου και του διακιώματος υποβολής εγκλησεως κατά 
τας διατάξεις του άρθορυ μόνου του α.ν. 690/1945, ασκών 
ταύτα ιδίω ονόμστι, η δε απαιτησις τούτου, πεοιλαμβάνουσα 
τα παρ αυτού καταβληθέντα κατά περίπτωσιν ποσά δ. 
αποδοχός ή και αποζημιώσεις, ως και τόκους υπερημερίας 
υπολογιζομένους από του χρόνου, καθ όν έδει να είχε 
γίνει η παρά του εργοδότου καταβολή, κατατάσσεται, εν 
περιπτώσει πλειστηριασμού ή συντάξεως πίνακας διανομής 
υπό του συνδικου , εις την υπό της διατάξεως της παρ. 3 
του άρθρου 975 του Κ. Πολ. Δικ. οριζομένην σειράν όνευ 
όμως χρονικού ή άλλου τίνος περιορισμού.

3. Καθ' έκαστον έτος, εγγράφεται ειδική πίστωσις εις τον 
Προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εργασίας, καλύτττουσας 
τα εκ της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου προκυπτούσας δα παν ας του Οργανισμού 
τούτου κατα το προηγούμενον οικονομικόν έτος. Τα ούτω 
καταβληθέντα εις τον ΟΑΕΔ ποσά αποδίδονται παρ' αυτού 
εις το Δημόσιον άμα τη εισπράξει των από τον εργοδότην, 
πλην των τόκων υπερημερίας οίτινες αποδίδονται εις τους 
μισθωτούς εις τας αποδοχός των οποίων οφορούν.

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημέριόος της Κι>- 
βερνήσεως

Εν Αθήναις τη 2 Μαρτίου 1981

ν. 1546/1985 
Άρθρο 31

Στην τρίτη τάξη των προνομίων του άρθρου 975 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατατάσσονται οι απαιτήσεις 
που έχουν σαν βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργα
σίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δ δα σκάλων, εφόσον 
προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από την ημε
ρομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή της κήρυξης 
της πτώχευσης. Αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσης 
εργασίας κατατάσσονται ανεξάρτητα από το χρόνο που 
προέκιχμαν, στην τάξη αυτή. Η διαίρεση του εκπλειστηριά- 
σμστος σε ποσοστά, κατά το άρθρο 977 Κ. Πολ L·. γίνεται 
μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων της τάξης αυτής.

ν. 1892/199C 
Άρθρο 44

Συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησης 1

1. Συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησης, περιλαμβανομέ- 
νης σε μια από τις περιπτώσεις α, β, γ η δ της παραγράφου 
1 του άρθρου 5 του ν. 1386/1953, που ρυθμίζουν η περιο
ρίζουν χρέη αυτής, δεσμεύουν και τους μη συμβεβλημένους 
πιστωτές, το Δημόσιο, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφά
λισης, κύριος και επικουρικής, τις τράπεζες και άλλο πι
στωτικά ιδρύματα, δανειστές της επιχείρησης, εακάσον:

α. ο συμβεβλημένοι πιστωτές εχπροοωπούν τα εξήντα

τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο 
πρέπει να περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) 
των τυχόν εμπραγματως ασφαλισμένων, όπως οι απαιτήσεις 
αυτές εμφανίζονται στα τηρούμενα από την επιχείρηση 
βιβλία και τον ισολογισμό της τελευταίας πριν από τη 
σχετική συμφωνία εταιρικής χρήσής,

β. συναινούν γραπτό εταίροι ή μέτοχοι, στους οποίους 
ανήκει κατά πλειοψηφια το καταβεβλημένο εταιρικό ή με
τοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης,

γ. επικυρωθούν από το εφετείο της έδρας της επιχείρησης, 
με απόφαση ε*διδόμενη κατά τη διαδικασία των άρθρων 
739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα '"από 
αίτηση της επιχείρησης ή ενός τουλάχιστον απο τους 
συμβεβλημένους πιστωτές ή το Δημόσιο, τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης, κυρίας και επικουρικής, τις τράπεζες 
και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, δανειστές της επιχείρησης. 
Η απόφαση του εφετείου εχδίδεται μέσα σε είκοσι ημέοες 
και δεν υπόκειται στο ένδικο μέσο της αναίρεσης.

2. Υφιστάμενες εγγυήσεις, υποθήκες, ενεχυρα ή άλλα 
παρεπόμενα δικαιώματα που ασφαλίζουν την απαίτηση, κο- 
Βώς και προνόμια συνδεόμενα με τη φύση της απαίτησης 
ή της εγγύησης κατό την αναγκαστική εκτέλεση ή την 
πτώχευση, διατηρούνται υπέρ της νέος απαίτησης, όπως 
αυτή διαμορφώθηκε με την κατά την πρώτη παράγραφο 
συμφωνία αν ο εξαοφαλιζόμενος με αυτά πιστωτής δεν 
συμφώνησε διαφορετικά.

3. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε 
άλλη επιβάρυνση υπέρ τυ Δημοσίου ή τρίτων α κατα την 
παράγραφο 1 συμφωνίες, τα δικαιολογητιχά αυτών έγγραφα, 
ck εγγραφές στα τηρούμενο από τους πιστωτές και την 
επιχείρηση βιβλία, η εγγραφή, απόσβεση και εξάλειψη υ
ποθηκών και λοιπών εμπράγματων βαρών, η σύσταση, πε
ριορισμός ή απόσβεση συμβάσεων εγγυήσεων ή άλλων 
παρεπόμενων δικαιωμάτων και γενικά κάθε πράξη που γίνεται 
για την ολοκλήρωση ή την εκτέλεση των προανοφερόμενων 
στην παράγροφο 1 συμφωνιών.

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μπορεί 
να εφαρμοστούν και στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη 
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1386/1983, όπως έχει τρο
ποποιηθεί και ισχύει.

ν. 1836/1989 
Άρθρο 16

1. Στον ΟΆ.Ε-Δ. συνιστάται αυτοτελής λογαριασμός με 
τον τίτλο ‘Λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την 
οφερεγγυότητα του εργοδότη', με αποκλειστικό σκοπό την 
άμεση ικανοποίηση ανεξόφλητων απαιτήσεων εργαζομένων 
λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη.

Ζ Πόροι του λογαριασμού είναι πρόσθετη αυτοτελής 
εργοδοτική εισφορά 0,15% που υπολογίζεται με βάση τις 
κάθε είδους αποδοχές των εργαζομένων και πρόσοδοι από 
την περιουσία του λογαριασμού.

Γ β την ενίσχυση του λογαριασμού, εγγράφεται κάθε 
χρόνο στον προϋπολογισμό του Υ πουργείου Εργασίας ποσό 
πεντακοσιων εκατομμυρίων δραχμών, που μετοφέρετα σε 
πίστωση του ‘Λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από 
την αφερεγγυότητο του εργοδότη' από τον προϋπολογισμό 
των δημοσίων επενδύσεων.

Το ποσοστό της ερνοδοτικής εισφοράς και το ποσό της 
κρατικής επιχορήγησης μπορούν να αναπροσαρμόζοντα με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Εργασίας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του 
Ο.Α.Ε.Δ. και γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργοσιος 
(Α.Σ.Ε.),εφ Οσον κρινεται αναγκαίο απο τη διαχείριση του 
λογαριασμού.
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3. Ικανοποιούνται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων άλλων πιστωτών κεχτημένα 
δικαιώματα ή δικαιώματα προσδοκίας εργαζομένων και προ
σώπων που έχουν αποχωρήσει από την επιχείρηση την 
ημέοα που επήλθε η αφερεγγυότατα του εργοδότη, για 
παροχές γήρατος στις οποίες συυπεριλαμβάνονται <χ πα
ροχές προς επιζώντες, στα πλαίσια υφιστάμενων συστη
μάτων επαγγελματικής ή διεπσγγελματικης επικουρικής α
σφάλισης. που λειτουργούν έξω από την υποχρεωτική κοι
νωνική ασφάλιση.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκ δίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Εργασίας και ύστεοα από γνώμη του Δ.Σ. του 
ΟΆ.Ε.Δ., καθορίζονται η λειτουογία και η διαχείριση του 
λογαριασμού της παραγράφου 1, ο τρόπος είσπραξης των 
εσόδων του, ο χρόνος έναρξης της ικανοποίησης των 
απαιτήσεων των εργαζομένων, η έκταση των ικανοποιού
μενων απαιτήσεων, ο τρόπος ικανοποίησης των απαπήσεων 
των εργαζομένων και προσώπων που έχουν αποχώρησε 
από την επιχείρηση την ημέρα που επήλθε η αφερεγγυότηα 
του εργοδότη, που προέρχονται από υφιστάμενα συστήμσα 
επαγγελματικής ή ΰιεπσγγελματτκής επικουρικής ασφάλιες 
που λειτουργούν έξω από την υποχρεωτική κοινωνικήι- 
σοάλιση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Αφερέγγυος εργοδότης είναι το φυσικό ή νάό 
πρόσωπο που περιέρχεται σε κατάσταση πτώχευσης |ΐη 
δημοσίευση σχετικής απόφασης του αρμόδιου δικοστΥ-1, 
με την οποία προσδιορίστηκε η ημέρα παύσης των πληρών 
και κηρύχθηκε σε πτώχευση. Αν η επιχείρηση του ερΥ17? 
συνεχίζει να λειτουργεί παρά την κήρυξη αυτού οε πτώ77]. 
τότε ο εργοδότης δεν θεωρείται αφερέγγυος.

Τροποποιούμενη και συμπληρούμενη διόταξ 
Αρθρο 3 του Καταστατικού της Τράπεζας ΕΚλύΡυ 

κυρώθηκε με το νόμο 3424/1927 (ΦΕΚ 298

Άρθρο 3

Το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση, τή 
διόοκεια του προνομίου που παρέχεται στην "7 να 
μην εκδίδει ούτε νο επανεκδίδει άλλα νομίσμι*00- 
δήποτε φυσεως. εκτός από κέρματα που η ονο<τουζ 
οξιά να μην είναι ανώτερη των πενήντα δραχ αυτύ 
μόνο μέσω της Τράπεζας και με αίτηση αυτήοίρωνα 
με το νόμο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Περ! τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων 
του ν. 1571/Τ935 "Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής 
κα εμπορίος πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις". Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και συ- 
ναρμόδιων υπουργείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Άρθρο 1
Διάθεση πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 1571/1985 
αντικαθίστανται ως ακολούθως :
Ί. Ot εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, που λειτουρ

γούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου έχουν 
υποχρέωση να εφοδιάζουν ομαλό και σταθερά την ελληνική 
αγορά με έτοιμο προϊόντα.

2. Οι εταιρείες εμπορίος πετρελαιοειδών προμηθεύονται 
έτοιμα προιοντο είτε από τα διυλιστήρια της χώρος, είτε 
με εισαγωγές, που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

3. Οι ανάγκες σε άσφαλτο για δημόσια έργα κα οι 
ανάγκες σε πετρελαοειδή των ενόπλων δυνάμεων κα των 
επιχειρήσεων ενέογειας είνα δυνατό να καλύπτονται με 
απευθείας εισαγωγή έτοιμων προϊόντων ή , απευθείας 
αγορά από τα διυλιστήρια της χωράς.'

Άρθρο 2
Εισαγωγή πετρελαιοειδών

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 1571/1985 
αντικαθίσταται ως ακολούθως :

*1. Η εισαγωγή αργού πετρελαίου κα υποπροϊόντων του 
για περαιτέρω κατεργασία, καθώς κα α εισαγωγές έτοιμων 
προϊόντων πραγματοποιούνται ελειΛερα από οποιαδήποτε 
χωρά, χωρίς νο απατείται άδειο για το σκοπο αυτόν. Οι 
εισαγωγές αυτές διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.'

Άρθρο 3
Αποθέματα ασφάλειας πετρελαιοειδών

Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 10 του ν. 1571/ 
1985, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παοαγραφο 3 
του τρίτου άρθρου του ν. 1769/1988, αντικαθίστανται ως 
ακολούθως :

'2. Υπόχρεοι για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας είναι 
οι εισαγωγείς πετρελαιοειδών και οι εταιρείες εμπορίας 
πετρελαιοειδών, που λειτουργούν στην χώρα βάσει των 
διατάξεων του ν. 1571/1985, όπως έχει τροποποιηθεί με 
το ν. 1763/1988 και γνα πωλησεις των στην εσωτερική 
αγορά προϊόντων, που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες, 
που ορίζουν οι σχετικές κοινοτικές οδηγίες.

3. Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και εκ εισαγωγείς 
πετρελαιοειδών έχουν υποχρέωση τηρήσεως αποθεμάτων 
αοψαλειας 90 ημερών, με βάση τις παραδόσεις τους στην 
εσωτερική αγορά κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό 
χρόνο, όπως προβλέπεται από τις σχετικές οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Το αποθέματα του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να 
αυξομειώνονται με κοινή απόφαση των Υπουογών Εθνικής 
Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 
Εμπορίου.

Το οποθέματα ασφαλείας τηρούνται από τις εταιρείες 
εμπορίας πετρελαιοειδών και τους εισαγωγείς πετρελαιοει
δών στις ίδιες εγκαταστάσεις των ή σε εγκαταστάσεις 
τρίτων ή εγκαταστάσεις διυλιστηρίων δυνάμει εννόμου 
σχέσεως που συνδέει τον υποχρεο με τους τρίτους ή με 
το διυλιστήρια, οπωσδήποτε όμως εντός του εθνικού 
χώρου.

Η υποχρέωση για τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας 90 
ημερών, που έχουν οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, 
μεταφέρεται καΤ επιλογή τους αναλογικά στο διυλιστήρια, 
που λειτουργούν στην χώρα, εφόσον οι εταιρείες εμπορίας 
έχουν συνάψει συμβάσεις προμήθειας τουλάχιστο διετούς 
διάρκειας με τα διυλιστήριο αυτά, στο ποσοστό που 
αντιστοιχεί στις ποσότητες των πετρελαιοειδών προϊόντων, 
που συμφωνούν να προμηθευτουν από αυτά.

Τις αυτές υποχρεώσεις τηρησεως αποθεμάτων αοψαλειας 
και υπό τους αυτούς όρους έχουν κα όσοι οπευθείας 
προμηθευοντα προϊόντα πετρελαίου προς ιδιοκατανάλωση 
είτε από τοπικά διυλιστήρια είτε με εισαγωγές, όπως 
προβλέπετα στο άρθρο 1 παρ. 3 πλην ενόπλων δυνάμεων.



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου Κύρωση της Συμφωνίος γιατακοινοτκό 
διπλώματα ευρεσττεχνίος και του Πρωτοκόλλου σχετικά με 
ενδεχόμενη τροποποίηση των όρων θέσης σε ισχύ της Συμ
φωνίας για τα κοινοτικό διπλώματα ευοεσπτχνιος που έγιναν 
στο Λουξεμβούργο σπς 15Δεκεμβρίου 1939'

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η ολοένα αυξανόμενη τεχνολογική εξέλιξη ώθησε πολλά 
κράτη από το διεθνή χώρο να εκδηλώσουν σοβαρό ενδια
φέρον για μια ενοποιημένη και συγκεντρωτική διαδικασία 
απονομής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η κορυφαία και συγ
χρόνως σπουδαιότερη συνεργασία των ευρωπαϊκών Κρατών 
σε θέματα ευρεσιτεχνιών επιτεύχθηκε με την υπογραφή το 
1973, στο Μόναχο, της Σύμβασης για τη χορήγηση ευρω
παϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Με τη σύμβαση αυτή, 
στην οποία ενεργό μέλος είναι η χώρα μας από 1/10/1986, 
ενοποιείται η διαδικασία απονομής διπλωμάτων ευρεσιτε
χνίας και δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 
Ευρεστεχνίας το οποίο απονέμει το ευρωπαϊκό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας. Η εν λόγω όμως Σύμβαση δεν επεμβαίνει 
σε θέματα ουσασπκού δικαίου ευρεσιτεχνίας, δηλαδή σε 
ρυθμίσεις μετά την απονομή του τίτλου, αφού το ευρωπαϊκό 
δίπλωμα ισχύει στα επιλεγμένα από τον καταθέτη Κράτη 
ως εθνικός τίτλος προστασίας (δημιουργείται μία "δέσμη" 
εθνικών διπλωμάτων με το ίδιο αντικείμενο).

Το κενό αυτό στην ενότητα του ουσιαστικού δικαίου 
ευρεσιτεχνιών ρυθμίζεται με την υπό κύρωση Συμφωνία για 
τα Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με τη 
Συμφωνία αυτή δημιουργείται ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα για 
την κοινή αγορά με ένα ουσιαστικό δίκαιο και ενιαίες 
δικαστικές αρχές (Κοινό Εφετείο) για τη ρύθμιση των θε
μάτων ακύρωσης ή παραβίασης των δικαιωμάτων που α
πορρέουν από το δίπλωμα

Αξίζει να αναφερθεί ως σύντομη ιστορική αναδρομή, όπ 
το πρώτο κείμενο της Σύμβασης ευρωπαϊκού διπλώματος 
για την κοινή αγορά ή Σύμβασης για το κοινοτικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, ή άλλως Σύμβασής του Λουξεμβούργου, υ- 
πογράφηκε σπς 15/12/1975 από τα τότε 9 Κράτη-Μέλη 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τη Σύμβαση επικύρωσαν όλα 
τα Κράτη εκτός από τη Δανία καί την Ιρλανδία οι οποίες 
είχαν κοινοβουλευτικά και συνταγματικά προβλήματα αντί
στοιχα. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 98 της τότε Σύμβασης, 
το οποίο απαιτούσε επικύρωση από όλα τα υπογράφοντα 
Κράτη ως προϋπόθεση της θέσεως σε ισχύ της, η Σύμβαση 
του Λουξεμβούργου δεν ενεργοποιήθηκε. Το δεύτερο α
ναθεωρημένο κείμενο της Σύμβασης μονογράφηκε και από 
τα 12 Κράτη-Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (συμπε- 
ριλαμβανομένης της Ισπανίας και Πορτογαλίας, παρ'όλο όπ 
δεν είχαν γίνει ακόμα πλήρη μέλη των Ε.Κ.) σπς 18/12/1985.

Το Δεκέμβριο του 1989 συνήλθε στο Λουξεμβούργο συν
διάσκεψη των Κρατών-Μελών για να ρυθμίσει τα θέματα 
εκείνα που είχε αφήσει εκκρεμή η αναθεώρηση του 1985, 
δηλαδή, αφενός μεν το μεταφραστικό και το οικονομικό, 
και αφετέρου τον τρόπο θέσης σε ισχύ της Σύμβασης. Η 
Διάσκεψη κατέληξε με την υπογραφή και από τα 12 Κρά
τη-Μέλη Τελικής Πράξης σπς 15 Δεκεμβρίου 1989 στην 
οποία περιλαμβάνονται τα εξής κείμενα προς επικύρωση:

- η Συμφωνία για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
στην οποία επισυνάπτεται ως παράρτημα η Σύμβαση για το 
ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κοινή αγορά με 
τον εκτελεστικό της κανονισμό, και προσαρτώνται τα πα
ρακάτω πρωτόκολλα:

- πρωτόκολλο γνο την επίλυση των διαφορών σχετικά 
με την παραβίαση και το κύρος των κοινοτικών διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας (πρωτόκολλο για πς διαφορές),

- πρωτόκολλο για τα προνόμια και πς ασυλίες του Κοινού
Εφετειου,
- πρωτόκολλο για τον οργανισμό του Κοινού Εφετειου,
κα
- το πρωτόκολλο σχετικό με ενδεχόμενη τροποποίηση 

των όοων θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας γ*α τα κοινοτικά 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Στην Τελική Πράξη περιλαμβάνεται και κοινή δήλωση των 
Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών, με την οποία εγκρίνοντα 
ψηφίσματα και δηλώσεις σχετικά με διατάξεις της Συμφωνίας.

Βασικός σκοπός της Συμφωνίας είναι, αφενός μεν η 
υιοθέτηση ενιαίου τίτλου προστασίας των εφευρέσεων στο 
έδαφος όλων των Κρατών-Μελών των Ε-Κ. με δίκαιο κοινό, 
αυτόνομο σε σχέση με πς εθνικές νομοθεσίες (σύμβαση 
κα εκτελεστικός κανονισμός), κα αφετέρου η ρύθμιση του 
προβλήματος της θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας (ξεχωριστό 
πρωτόκολλο). Μνημονεύουμε πάντως όπ το κοινοτικό δί
πλωμα ευρεσιτεχνίας συνυπάρχει τόσο με τους εθνικούς 
τίτλους προστασίας, όσο και με το ευρωπαϊκό δίπλωμα, 
αφού το δικαίωμα επιλογής μεταξύ ευρωπαϊκού και κοινοτικού 
τίτλου ανήκει στον καταθέτη, χωρίς ιδιαίτερους χρονικούς 
περιορισμούς κατά τη διαδικασία (σχεδόν μέχρι την έκδοση 
του διπλώματος).

Η δημιουργία με τη Συμφωνία ενιαίου κοινοτικού δικαίου 
για πς ευρεσιτεχνίες αναφέρεται κυρίως σε θέματα, που 
αφορούν το δικαίωμα απόκτησης του τίτλου, τα αποτελέ
σματα και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν 
από την ιδιοκτησία του τίτλου (άρθρα 23 έως και 47), στην 
διατήρηση σε ισχύ, έκπτωση ή περιορισμό ή ακύρωση του 
κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (άρθρα 48 έως και 60 
της Σύμβασης), στη δικαιοδοσία και διαδικασία για πς αγωγές 
που αφορούν τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (άρθρα 
66 έως και 74 της Σύμβασης και τα άρθρα του επισυνα- 
πτόμενου Πρωτοκόλλου για πς διαφορές) και σε μεταβατικές 
ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης και πς τυχόν 
επιφυλάξεις για ορισμένα άρθρα της (άρθρα 80 έως και 84 
της Σύμβασης). Η χώρα μας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
παρόντος νομοσχεδίου, προτίθεται να δηλώσει επιφύλαξη 
για την εφαρμογή των άρθρων 46 και 77 της Σύμβασης 
κατά την κατάθεση του έγγραφου επικύρωσης της Συμφωνίας 
στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Η επιφύλαξη αφορά την μη εφαρμογή στα 
κοινοτικά, εθνικά και ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίος 
της απαγόρευσης χορηγησης υποχρεωτικών αδειών εκμε
τάλλευσης, όταν το προστστευόμενο προϊόν παρασκευά
ζεται στο ενδιαφερόμενο Κράτος αλλά έχει κυκλοφορήσει 
στο έδαφος ενός άλλου συμβαλλόμενου Κράτους σε επαρκή 
ποσότητα για την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς 
(άρθρο S3 της Σύμβασης).

Με την κατάθεση της επιφύλαξης διατηρείται για τη χώρα 
μας το δικαίωμα να απαιτεί την πλήρη εκμετάλλευση του 
κοινοτικού διπλώματος στο έδαφός της, δηλ. κατασκευή 
και διάθεση στην ελληνική αγορά του προστατευόμενου 
προϊόντος.

Μέχρι σήμερα εμπόδιο για τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης 
για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υπήρξε η υποχρέωση 
επικύρωσής της από όλα τα Κράτη-Μέλη των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Η δυσκολία αφορά κυρίως τη Δανία και την 
Ιρλανδία οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινοβουλευτικά και συ
νταγματικά προβλήματα αντίστοιχα (υποχρέωση αυξημένης 
πλειοψηφίας για κύρωση διεθνών συνθηκών στη Δανία και 
συνταγματικό κώλυμα στην Ιρλανδία για παραχώρηση της 
δικαστικής κρίσης σε υπερεθνικό όργανο).
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Με το άρθρο 1 τοο' Πρωτόκολλου σχετικά με ενδεχόμενη 
τροποποίηση των όρων θέσεως σε ισχύ της Συμφωνίας για 
το κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας' ρυθμίζεται οριστικά 
το θέμα. Έτσι, εάν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991, δεν έχει 
επικυρωθεί από όλα τα κοινοβούλια των κοινοτικών κρατών 
η Συμφωνία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων θα συγκαλέσει συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων 
των κυβερνήσεων των κρατών, η οποία θα έχει την εξουσία 
να μειώσει τον αριθμό των κρατών, που θα πρέπει να έχουν 
επικυρώσει την εν λόγω Συμφωνία προκειμένου να τεθεί 
σε ισχύ

Εν κατακλείδά η Συμφωνία για τα κοινοτικά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας αποτελεί σημαντική πρόοδο στον τομέα της 
προστασίας των εφευρέσεων για τον κοινοτικό χώρο και 
συμβάλλει στην ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς (μνη
μονεύεται στην Λευκή Βίβλο για την Εσωτερική Αγορά - 
Κεφάλαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας).

Με την επικύρωση της Συμφωνίας αυτής και του Πρω
τοκόλλου για τη θέση της σε ισχύ από τη χώρα μας θα 
ενισχυθεί η προστασία των Ελλήνων εφευρετών και ερευ
νητών και θα ενδυναμωθεί ο ρόλος των διπλωμάτων ευ
ρεσιτεχνίας στη μεταφορά τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 1991 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αντώνιος Σαμαράς Ευθύμιος Χριστοδούλου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρε- 
αττεχνίος (μαζίμε το Παράρτημά της και τα προσαρτώμενα σ' 
αυτήν Πρωτόκολλα) και του Πρωτοκόλλου σχσπκά με ενδε
χόμενη τροποποίηση των όρων θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας 
γιο το κοινοτικό διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έγιναν στο 
Λουξεμβούργο στις 15 Δεκεμβρίου 1983

'Αρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία για τα κοινοτικά 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας (μαζί με το Παράρτημά της και 
τα προσαρτώμενα άαυτήν Πρωτόκολλα) και το Πρωτόκολλο 
σχετικό με ενδεχόμενη τροποποίηση των όρων θέσης σε 
ισχύ της συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτε
χνίας που έγιναν στο Λουξεμβούργο στις 15 Δεκεμβρίου 
1989 και των οποίων το κείμενο στο ελληνικό πρωτότυπο 
είναι το ακόλουθο :

Μιχάλης Παπακωνσταντίνου Ανδρέας Ανδριανόποιιλος


