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Πυός τή* Βουλή* ιών Έλλήνω*

A: συνεχίζομαι άνά όρζχέα χρονιχά ίιαστήμασα ύχό τών 
-ϊ*:ελ2-.C-1ραγ·ωγών χωρών αυξήσεις "ών τιμώ-· των ..εσρε- 
λαιοειοών., έχουν σοόαρωσάτας εχιχτώσεις εις τήν ειζμορρω/.ν 
τεύ κόστους των -ύα/.ασσιων μετ2ρορων.

Ή χροσρασο; αύξησις τής τιμής σου άργου χεσρελαιου. 
jv συνϊυασμώ με τάς εκάσσοσε σαρεχομενας αυζησ;;'., ι:.
τούς μισ-υους των χ/.ηρωματων 

ιεταό άλλοι»
ακτοχ/.οικων και χε: :- 

T^T-:xo»v 27.2ρω/. μεταοα/./.υυν τυυον ΧΟ/.υ το κοστος των 
ςλάων. ώστε νά άζειλείτα; ή άμεσος ζ-.ασσολή αύτών. Τούτο 
όμως ύά έχη ως άχοτέλεσμα τήν ::2;/.οτήν τής έχικοινωνίας 
μ£-2Ϊύ ήχειρωσιχής και νησιωτικής Εκλάιες. εχ ζαραλλή- 
ft.C7 Si λίαν έζιζηιχίους ταχείας εις τήν ε-άνικήν οικονο
μά. ώς έν. τής ίυσχεράνσεως μεταχενήσεως τών τουριστών, 
μάλιστα ίέ τώ:2 εις τήν αρχήν τής τουριστικής ζεριόσου.

Προς άντιμετώζισιν τού άνακύψαντος ώς άνω ί>έματο; 
κατηρτίσ-λη το ζαρόν νομοσχέϊιον. το όχοίον έχομεν τήν τιμήν 
νά ύζοίάλωμεν ένώζιόν Σας καί ζαρακαλούμεν νά ζεριίάλε- 
τε ϊιά τής ψήρου Σας.
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περ: χυρώσεωσ άζοράσεων χα&αριζουσών είσιχάς τιμάς ίια- 
-λέζεως καυσίμων εις τιν2ς χοττηγορτας χλοιων.

Άρ-Spov 1.

Κυροΰται ϊιά τού ζαρόντος νόμο χαί ισχύει άζό 1ης 
’Ιουνίου 1980 ή ύχ' άρι-S. 99049/11.6.1980 χοινή άζόρασις 
τών ’Τζουργώ·. Συντονισμού. Οικονομικών, Βιομηχανίας Χ2ΐ 
Ένεσγ-είας χαΐ Εμζορικής Ναυτιλίας. τής όζοίας το κείμε
νον έχει ώ ς κάτω/λ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Περί χα-S ορισμού τιμών δια-λέσεως καυσίμων εις τά άχτο- 
ζλοέχά χαί τά ζεριηγητιχά ζλοία.

Έχουτχς ·ύζ όψει:

1. Τάς ίιστάχεις τού Νάμοο 400/19Τ6 «χερ! Τχοοργιχού 
Σι^μίοολίον χ2ΐ 'ΓχθΰρΊ»ίων».

S. Τήν άναχάύχχχν. ονεχεία τής χροσράτο σύςήσιως τών 
τομών τ&ύ χετμελσίο, «χταχτον, εμ2ΐ^£τεχώς έχτιγοίίσσν χσ: 
βχρόίλίχτο&ν άνάγχτρν χ3λ>άεως μίροος ·»ύ χόστοος τών Ά- 
χτοχ/χΐχών ογχοινωνιών ττρος ίί2τρά/.ισιν τής Τον^χτσιως 
τών ϊμ&μ&ΛΟ-νίων. ί<ά τήν όμίλήν έχιχοινωνί2ν μετχχύ νη- 
σεωττχής xal ήχειρωτιχής 'ΕλλάΒος. ώς χαι τής χινήτεως 
τών Περιηγητιχών Πλοίων χρός ίιστσάλισιν έχίσης. τής 
στνεχιτεως τών χλόων χζτά τήν τρεχοοτΚν τονριττιχΚ χερί- 
οϊον.

Ά χ ο ρ α σ ί ζ ο μ ε ν

1. Διά τό άχο 1ης Ίοονίοο μέχρι 30 EszxiuAp-ioy 1θ80 ίιά- 
στημα χζ-5ορίζοντ2: αί χάτωότ είΒιχαί τςΑ2: Βεαόέσεως χζτρε- 
λχίοο έτωτερ: 7.ής χ χύσε ως (Ντήζελ) χ»! χετρελζίο έίωτε- 
ριχής χχύσεως (Μχζούτ 1'500") έχ τών Διυλιστηρίων Άσττρο- 
ττ*ργτν Χ2·. θεσ/νίχης, ώς χζι έν. χζντές έτερου ίιυλιττηρτο

τή; Λ,ωεσε. εις το η^ε/.ε Χ2:2ΐχενη oixziwxa ;ΐ2νε-
τεως χετρε.τ2ΐοει:ών χχ.τιμων εις ττ. εοωτεριχή- χζτζναύ.ω- 
τιν ή ττ οχτιον ή-ύτ/.ε χχρττιεε: χετρελχιτειίή χχυσιμζ χυριό- 
τητο: τού Δημοσίου, χρος χχον./.ειττιχην χρήσιν τών άκτο- 
χλοιχών εχιοζτη-ρών χλοιων -/.λχσιχού η οχηματχγωγών} x2i 
οτρτη-ρών οχημ2τ2*ρωγων έ: όσον Χ2ντ2 τζύτσ εχτελούν
χρογρεμμττισμενχ ορομολόγιζ μετεχο ΕΙλληνιχών Λιμένων:

2, Πετεέ/.2·.ον εσωτερχ/.ής χ χύσεως (Ντήζελ: 2ρ*χ.
12.580 άνά χιλιόλιτρον.

ρ) Πετρέλζιον έτωτεριχής χχυσεως (Μχζούτ 1500”) 
ορζχ. 8.074 2/2 Μ.Τ.

2. Δ:3 το άχό 1ης Ίουν«,ο μέχρι 31ης ’Οχτωίρίου 1980 
;:άστημ2. τά ήχο Ελληνιχήν σημχιχν χεριηγητιχά χλοίζ 
(χρουαζιερόχλ-οιζ) τά έχτελούντχ χρογραμματισμένβ Βρομο-λό- 

για χζτά το μεγζλύτερον τχήμζ ζυτών μετχχο έλληνιχών 
λιμένων, είτε έχουν νηολογηθεί ίάσε: τού άρ-ύροο 13 τού 
Ν.Δ. 2687/19έ>3. είτε μή. άλλά ΡΚτ.τζι τά τελευτζισ τζύτζ 
νά μεταρέσουν. Χ2τά τό χρωτόχολλον αύτών, άνω τών 1Ο0 
έχιίζτών. ίιχζιούντζ: νά χζρζλζμίζνευν. χρός άχοχλειστιχήν 
των χρήσιν. έχ τών Διυλιστηρίων Άσχροχύργου χαί θεσσα- 
λονίχης. ώς χζΐ έχ χχ/τές έτέρου Διυλιστηρίου τής χώρζς 
τήν τιμή·/ τών 360 c-ολλ. ΗΠΑ ά·/ά μετρ, τόννον χα! χετρέ- 
λαιοειίών χχυσίμων εις τήν έσωτεριχήν χατανάλωσιν ή τό 
όχοίον ή-άελε χζρχΒίο'ε: χετρελζιοειέή χζόσιμα χτιρτότητος 
τού Δημοσίου, χετρέλζιον έσωτεριχής χαύσεως (Ντήζελ) εις 
τήν τιμή* τών 360 ϊολλ. ΗΠΑ ά-/ά αέτρ. τόννον χαί χετρέ- 
λαιον έσωτεριχής χαύσεως (Μεζούτ 1500") εις τήν τιμήν 
τών 192 ίολλ. ΗΠΑ άνά μετρσχον τόννον.

3. Τό 'άνωτέρω τίμημα ύ-ά χχταίάΛ/υετα: εις ζυτούσιον
συνάλλαγμα ύχό τών ίιχαιθυμένων χαραυ.ζότ,ς χαυσίμων ώς 
άνω χεριηγησιχών χλοίων εις τάς έχιχειρήσεις έμχορίζς χαί 
οιανομής χετρελαιοειΕών, αί όχοίαι -ύά άχοίίίουν το συνάλ
λαγμα εις τό Δημόσιον.

4. Προς τόν σχοχον τής ίιαττ^ήσεως εις χαμηλά έχτζεϊα 
τών ναύλων τό» έχιόατών χαί έμχορευαάτων τών Ειαχινουμέ- 
νων έιά τών άχτοχλοϊχώ*/ έχιόατηγών χλοίων (χλο^ιχού τύχου 
ή οχηματαγωγών) χαί ςορτηγώ-/ οχηματαγωγών χλοίων τών 
ίχτελοιύντων προγραμματισμένα όροαολόγια μεταξύ έλληνιχών 
λιμένων, ίιατί-^εται έχ τών χεραλαίων τού χρατιχού χροΰχο- 
λογιαμοΰ. χοσόν έχ Βραχμών (195.000.(XX)) έχατό·/ ένενή- 
χοντα χέντε έχατομμυρίων τό όχοίον. τηρούμενον εις είόιχσν 
λογ/σμόν χαρά τή Τραχέζη τής 'ΕΓ/.λάί·ος. διχχειρίζεται χαί 
ίιατί-λετα: χασά χαρέχχλισιν τών χερί ίη-χοσίιχι λογιστιχού 
ϊιατάξεων, λόγω τής ά/άγχης ταχείας σιαχινήσεως τού χον- 
ουλίου τούτου, ύχό τού Τχουργού Έμχσριχής Ναυτιλίας χασά 
τά ί'.' άχοοάσεών του είίιχώτερον οριζόμενα.

5. Λά τών χατά τήν χροηγουμένηυ χαράγραμον άχοράσεων 
τού Τχουργού Εμχοριχής Ναυτι/.ίας. ίημοσιευομένων ϊιά τής 
Έρημερίϊος τής Κυόερνήσεως. χα·5ορίζθ'/ται: α) -οί ϊσχαιού- 
χοι, οί όροι χαί αί χριύχο-λέσεις τής χαρεχομένης έχιχορηγτ·- 
σεως, ji) τά ϊιά τήν είσχραξιν χυτής ύχοίαλλόμενα ίιχαιο- 
λογητιχά, γ) τά τής ίιαχινήσεως χα! τής έν γένει λειτουργίας 
τού ώς άνω λογ/σμού χα! σώ·/ έξ αυτού αναλήψεων χλ >) χλι 
έτερον '5έμ2 όχωστήχοτε σχετιζάμενο·/ μέ τήν έχιχορήγησιν 
ταύτην χαί τήν Βιαχίνησιν τού λογ/τμού.

6. Διά χοινών άχοράσεων τών Γχουργών Οίχονομιχών. 
Βιομηχανίας χα! Ένεργείας χα! ’Εμχοριχής Ναυτιλίας ίη- 
μοσιευομένων ϊιά τής 'ΒρηαερίΒος τής Κυόερνήσεως. χα·&ο- 
ρίζσντα: :

α) Ή έν γένει ϊιαίιχασία έροϊιασμού τών εις τάς 1 χαί 2 
χαραγράρους τής χαρούσης. χλοιων ϊιά χαυσιμων εις τάς χρο- 
όλεχομένας ύχό τής χαρούσης ε’ιϊιχάς σιμάς.

Τά σού ϊιαν.ανονισμοΰ τής ίιαροράς μεταξύ σής γενικής 
τιμής χωλήσεως τών ώς άνω χαυσιμων έχ τών ϊιολιστηρίων 
χαί τής χατά τά άνωτέρω εΐόικής τιμής χωλήσεως αύτών 
μεταξύ τών έχιχειρήσεων έμχορία; χαί ίιανομής χετρελαιο- 
ειϊών χαί τών διυλιστηρίων.

γ) Τά τής ;άχοϊόσεως εις τό Δημόσιον τοά κχτχίαλλαμένου 
υχο τών χλοίων εις τάς έχιχειρήσεις έμχοριας χαί ϊιανομή,ς


