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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚβΕΣΙΣ

(Κατ’ άρ-ύρον 75 παράγρ. 3 τεϋ Συντάγματος)

Έπί τών Οικονομικών επιπτώσεων έκ τής έφαρμογής τών 
διατάξεων τοΰ Σχεδίου Κομού «φερί αναστολής τοΰ, ϋπο τού 
Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής. προίλεπομένου δασμού, 
έπί τών είσαγομένων μέτρων προς πάχυνσιν».

Έκ τής έφαρμογής τοΰ ύπό Ιγκρισιν ανωτέρω σχεδίου. Νό
μου προδλέπεται νά προκλη-ύοΰν α! κάτω-S: οίκοινομικαί επι
πτώσεις :

1. Άπώλειαι Λατρών.
α. Βάσει τών πραγματοποιη-ίεισών εισαγωγών μόσχων, 

είσαχόέντων άτελώς, δυνάμει τοΰ Ν.Δ. 1019/71 άπό 1.1.71 
έως 31.12.74 καί τών έκτιμωμένων άναγκών τής Χώρας εις 
μόσχους παχύνσεως ζώντος δάσους 50—150 χγρ.. προδλε- 
πεται εϊταγωγή 25.000—30.000 κε ρ αλών κ,.μ.ό. έτησίως 
διά το διάστημα άπό 1.1.75 εως 31.12.78.

ρ. Ή τιμή. C1ΙΓ τών είσαγομένων μόσχων τής ανωτέρω 
κατηγορίας κατά τήν τρέχουσαν περίοδον καί κμε.ί. είναι πε
ρίπου 6.000 δρχ. κατά κεραλήν. ό ϊέ αναλογών δεσμός εις 
έκαστον έπ’ αΰτών ανέρχεται εις 900 δρχ. (155c έπί τής τι-
μής ^είσαγωγής -ojy),. _____________ _________________ _________

ριζομένου διά κοινής άττοφάσεως τ<ον 'Υττουργών' Οικονο
μικών και Γεωργίας, τά δέ σφάγιά των διατίθενται είς 
τήν έγχώριςν κατανάλωσιν, β) μόσχοι είσαχθέντες έπί 
προσωρινή άτελεία άπό τής 1ης Φεβρουάριου 1975 μέχρι 
τής ισχύος τοΰ νομοσχεδίου άπο/.αύουν δασμολογικής άπαλ- 
λαγής, τυχόν δέ καταβληθέντες δασμοί, δΓ είσαχθέντας 
κατά τό χρονικόν τοϋτο διάστημα, μόσχους έπιστρέφονται 
είς τον δικαιούχον κ.λπ. (άρθρον 1).

2. Παρέχεται έξουσεοδότησις όπως, διά κοινής άποφά- 
σεως τών Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας καί Εμπο
ρίου, άναστέλληται, δΓ ώρισμένας χρονικάς περιόδους, 
ή κατά το ώς άνω άρθρον 1 τοΰ νομοσχεδίου έπ’ άναστολή 
δασμού εισαγωγή μόσχων, καθορίζηται, άνά τρίμηνον η 
ετερα χρονικά διαστήματα, ό άριθμός τών εΐσαχθησομένων 
μόσχων καί μειοϋται ό άριθμός τών είσαγομένων τοιου- 
των (άρθρον 2).

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων θέλουν έπέλθη τα 
κάτωθι οικονομικά άποτελέσματα :

α) άπώλεια εσόδων τοΰ Δημοσίου, λόγω άτελοϋς άπό 
δασμού εισαγωγής 30.000 κεφαλών μόσχων περίπου ετη- 
σίως διά τό χρονικόν διάστημα άπό 1.2.75 μέχρι 31.12.78, 
έκ δρχ. 27.000.000 περίπου έτησίως, επί μίαν τετραετίαν, 
β) Ένδεχομένη έφ’ άπαξ δαπάνη τοΰ Κρατικού Προϋπολο
γισμού, έκ τής επιστροφής τυχόν είσπραχθέντων δασμών 
διά μόσχους είσαχθέντας κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 
1.2.75 μέχρι τής ισχύος τού νομοσχεδίου.

Τέλος σημειούται ότι αναμένεται συναλλαγματική ωφέ
λεια διά τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν έν γένει έκ τής μή εισα
γωγής έκ τού εξωτερικού τής παραχθησομένης ποσότητος 
κρέατος έκ τών κατά τά ώς άνω εΐσαχθησομένων προς πά- 
χυνσιν μόσχων.

Έν Άθήναις τή 23 Μαΐου 1975 
Ό Γενικό; Διευθυντής

Ν. ΒΑΛΗΣ

γ. Έν δύει τών ανωτέρω, δΰναται νά όπολογισύή. ότ: δεν 
ύά είσπσάτωντα: έτησίως επί μίαν 4ετίαν δασμοί ΰύους 22.5 
— 27.000.000 δρχ. (25.000 — 30.000 κεφ. X 900 δρχ.).

2. Προδλεπομένη συναλλαγματική ώφέλεια.

α. Εκ τών ανωτέρω εΐσαχόησομένων μόσχων προίλεπετα: 
νά παραχόή έν Έλλάδι κ.μ.ό. 200 χγρ. κρέατος περίπου άνά 
κεφαλήν, ήτοι 5.000 — 6.000 τόννε·: έτησίως 'άξια;
7.500.000 — Π.000.000 δολλ. (μέ τιμήν κρέατος 1.500 
δολλ/τέν.). Είς τό ζοσόν τούτο δέον νά ζροστεόή καί ή άξια 
τών παραπροϊόντων (δέρμα — σπλάχνα κλζ.). ήτις ϋ:.ο7.ογί- 
ζεται είς 30 δολλ. άνά σφαζόμενον μόσχον. ήτ·τ: ή άξια τού
των προίλέπετα: νά άνέλίη είς 750.000 — 900.000 δολλ.

Οΰτω. τό άρόροισμα τών ό>ς άνω ποσών, έπ 8.250.000 —
9.900.000 δολλ. έμφανίζει το συνάλλαγμα. τό όποιον ·υά 
έπρεπε νά έπαχ-όή διά τήν εισαγωγήν τοΰ προχ/α-φερύέντος 
κρέατος καί παραπροϊόντων.

β. Εκτρεφόμενο: έν Ελλάδ:. ο! ώς άνω είσαχ-ύησόμενο: 
μοσχοι. υπολογίζεται ότ: νά κατχ/αλίσκουν καί ζωοτροφάς. 
εισαγομενας έκ τοΰ έπωτερικοΰ. άπίας 40 δολλ. περίπου άνά 
κεφαλήν. Οΰτω μέχρι τής σφαγής. δΓ έκαστον μόσχον. ·όά 
έπαχ-ύή συνάλλαγμα ύψους 240 δολλ. (200 άξια μόσχου 
+ 40 δολλ. άπία ζωοτροφών), ήτοι έν συνόλω 6.003.000 —
7.200.000 δολλ.

γ. Εν όψει τών ανωτέρω υπολογίζεται ότ: ή έτησία
συναλλαγματική ωφέλεια, έκ τής εισαγωγής κατ’ έτος κ.μ.ό.
25.000 — 30.000 μόσχων τής έν λόγω κατηγορίας καί έκ 
τής μή εισαγωγής 5.000 — 6.000 τόννων κρέατος καί τών 
αντιστοίχων παραπροϊόντων, άτινα όά παραχόοΰν έν Έλλάδ:

έξ αΰτών. -όά άνέλόη είς 2.250.000 — 2.700.000 δολλ. η 
67.500.000 — 81.000.000 δρχ.

Έν Άύήναις τή 9 Ιουλίου 1975 
Ο! Υπουργοί

’Επί τών Οικονομικών Επί τής Γεωργίας
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΓ ιππ. ιορδανογλογ

Ε Κ Θ Ε Σ I Σ
Άρι-S. 97/7/1975

Τού Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρον 57 παράγρ. 
3 τού Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου νόμου τού 'Υπουρ
γείου Γεωργίας «περί άναστολής τού, υπό τού Τελω
νειακού Δασμολογίου Εισαγωγής προβλεπομένου δα
σμού, έπί τών είσαγομένων μόσχων προς πάχυνσιν».
Διά τών διατάξεων τού ώς άνω σχεδίου νόμου θεσπί

ζονται τά κάτωθι :
1. 'Ορίζεται οτε : α) αναστέλλεται, άπό 1ης Φεβρουά

ριου 1975 μέχρι καί 31ης Δεκεμβρίου 1978, ό υπό τού Τε
λωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής προβλεπόμενος δα
σμός έπί τών είσαγομένων μόσχων τής δασμολογικής κλα- 
σεως 01.02 μέχρι συμπληρώσεως τού άριθμού τών 75.000 
ζώων έτησίως, έφ’ όσον ούτοι τυγχάνουν μικρού βάρους, 
άρρενες καί παχυνόαενοι διατηρούνται μέχρι βάρους καθο-


