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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επ', τοϋ σχεδίου Νομού περί τροποποιήσεως τοϋ άρθρου ^3

τοϋ Ν.33/19/5 «περί μειώσεως φορολογικών έπιβαρυν-
σεων μεταφορικών τινων έπιχειρήσεων και ρύθμισε cop
ετερων θεμάτων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως».

Πρός τι,)· Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Λια τοϋ άρθρου 2 τοϋ Νόμου ύπ’ άριθ.33/22.4.1975 
(ΦΕΚ 644) <<ττερί μειώσεως των φορολογικών έπιβαρύν- 
σεων μετοφορικών τινων επιχειρήσεων» κατηργήθη ή ύπέρ 
τοϋ Ειδ'.κοϋ Ταμείου Μονίαων 'Οθοστρωά,άτων *’ Αθηνών
(ΕΤΜΟΑ) έττιθληθεϊσα διά τών Ν.Δ.25;13/1953, 3033/ 
1954, 3601/1956, 377/1957, Ν.3954/1959 καί Ν.4129/
1961 προσαύξησις έττί τής τιμής τών εισιτηρίων τών λεω
φορείων τών αστικών καί υπεραστικών γραμμών "τομ Νό- 
■ζοϋ Αττικής.

2. Λιά την άναπλήρωσιν τοϋ ώς άνω καταργηθέντος 
εσόδου οΰδέν σχετικόν προβλέπεται εις τον εν λόγώ Νόμον. 
Ούχ’ ήττον όμως είναι άναγκαΐον όπως έςασφαλισθοΰν εις 
τό ΕΤΜΟΑ επί σταθεράς βάσεως, οί απαραίτητοι πόροι 
διά την άντιμετώπισιν τών δαπανών έκπληρώσεως τοϋ 
προορισμοϋ του ήτοι διά την κατασκευήν έργων άρμοδιό- 
τητός του, ώς έργων κατασκευής, επισκευής καί συντηρής 
σεως τοϋ όδικοϋ δικτύου τής περιοχής μείζονος Πρωτευού- 
σης, ήλεκτροφωτισμοΰ, έπεκτάσεως λειτουργίας καί συν- 
τηρήσεως τοϋ δικτύου φωτεινής σηματοδοτήσεως, έγκα- 
ταστάσεως καί συντηρήσεως τοϋ πρασίνου τών λεωφόρων 
ώς καί οριζοντίου καί κατακορύφου, σημάνσεως .τών οδών.

3. Εις τήν ειδικήν έκθεσιν τοϋ ΰπ’ άριθ.33/1975 Νόμου
άναφέρεται ότι ή μείωσις τών έσόδων τοϋ Είδικοϋ Ταμείου 
Μονίμων 'Οδοστρωμάτων ’Αθηνών θέλει καλυφθή έκ τοϋ 
Προϋπολογισμοϋ Δημοσίων ’Επενδύσεων, οπερ καί έγέ- 
νετο διά τοϋ έτος 1975 διά τής εκτάκτου έπιχορηγήσεως 
τοϋ ΕΤΜΟΑ ύπό τοϋ 'Υπουργείου Συντονισμοϋ διά ποσοΰ 
δ?χ. 115.000.000. - ·=- . ι ' ·> ;

Τό 'Υπουργείου Συντονισμοϋ έγνώρισεν εις τό Υπουρ
γείου Δημοσίων Έργων ότι διά τό άπό 1ης ’Ιανουάριου 
1976 καί επέκεινα χρονικόν διάστημα, δέον όπως μεριμνήση 
διά την έξασφάλισιν πρός άναπλήρωσιν τοϋ καταργηθέντος 
εσόδου. 1

4. Διά τούς λόγους τούτους προτείνομεν όπως τό άρθρου 
3 τοϋ ώς άνω Νόμου τροποποιηθή ώς τό συνημμένου σχέ- 
διον Νόμου.

Τό σχέδιον τοϋτο περιλαμβάνον 1 άρθρου, υποβάλλεται 
εις τήν κρίσιν τής Βουλής πρός ψήφισιν εις μίαν μόνον κατ’" 
άρθρου συζήτησιν συμφώνους πρός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 
75 τοϋ Συντάγματος.

Τό διά τοϋ σχεδίου τροποπούμενον .άρθρου τοϋ- Ν.33/1975 
έχει ώς έξής : ...

«Άρθρου 3.
1. Εις άναπλήρωσιν τών διά τοϋ προηγουμένου άρθρου

2 καταργουμένων έσόδων τών Νομαρχιακών Ταμείων καί 
τών Δήμων καί Κοινοτήτων έγγράφεται εις τον τακτικόν 
Προϋπολογισμόν τοϋ Κράτους ποσόν ίσον πρός τον μέσον 
όρον τής άποδόσεως τών καταργουμένων τελών κατά τήν 
τριετίαν 1972 - 1974, προσαυξανόμενου κατ’ 'έτος εις πο
σοστού'ίσον "πρός τήν-τυχόν ποσοστιαίαν αύξκσιν τής τιμής 
τών εισιτηρίων, i , * - -- ·· »’ * V ***„'~ f ** » » .* V * . » 1

2. Τό ποσόν τοϋτο άποδίδεται κατά δωδεκατημόρια τήν 
Ιην έκάστου μηνός, εις ειδικούς παρά τώ Ταμείω Παρα
καταθηκών καί Δανείων λογαριασμούς ύπό τούς τίτλους :

α) «Άναπλήρωσις άπολεσθέντων έσόδων ύπέρ Νομαρ
χιακών Ταμείων Ν.3155/1955 καί 4260/1962» καί

β) «Άναπλήρωσις άπολεσθέντων έσόδων υπέρ .· Δήμων 
καί Κοινοτήτων άρθρου 20 Ν.Δ.3033/1954».

3.
τητα.
κών,
κατά
παρ.

Εις έκαστον Νομαρχακόν Ταμείου, Δήμον καί Κοινό- 
άποδίδεται δι’ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοΰ Έσωτερι- 

ποσον ίσον πρός τον μέσον όρον τών έσόδων αυτών 
τήν ώς άνω τριετίαν, προσαυξανόμενου κατά τά έν

ΚΩΝ,

1 τοϋ παρόντος άρθρου οριζόμενα.
Έν Άθήναις τή 12 Φερβουαρίου 1976 

Οί 'Υπουργοί
Εσωτερικών Οικονομικών

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ
, Δημοσίων Έργων

ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΣ

\
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ! Κ.Λ.Π. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συναφείς πρός τό Σχέδιον Νόμου «περί τροποποιήσεως 
τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.33/1975 περί μειώσεως φορολογικών 
έπιβαρύνσεων μεταφορικών τινων έπιχειρήσεων καί ρυθμί
σεων ετέρων θεμάτων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως».

1. Ν.33/75 (ΦΕΚ 84/28.12.75 τεϋχος Α').

Άρθρου 3.
1. Εις άναπλήρωσιν τών διά τοϋ προηγουμένου άρθρου 

2 καταργουμένων έσόδων τών Νομαρχιακών Ταμείων καί 
τών Δήμων καί Κοινοτήτων έγγράφεται εις τον τακτικόν 
Προϋπολογισμόν τοϋ Κράτους ποσόν ίσον πρός τον μέσον 
όρον τής άποδόσεως τών καταργουμένων τελών κατά τήν, 
τριετίαν 1972 — 1974, προσαυξανόμενου κατ’ έτος εις πο-

' σοστον ίσον πρός τήν τυχόν ποσοστιαίαν αυξησιν τής τιμής 
τών εισιτηρίων.

2. Τό ποσόν τοϋτο άποδίδεται κατά δωδεκατημόρια τήν. 
Ιην έκάστου μηνός, εις ειδικούς παρά τώ Ταμείω Παρα
καταθηκών καί Δανείων λογαριασμούς ύπό τούς τίτλους ';

α) «Άναπλήρωσις άπολεσθέντων έσόδων ύπέρ Νομαρ
χιακών Ταμείων Ν.3155/1955 καί 4260/1962» καί

β) «Άναπλήρωσις άπολεσθέντων έσόδων ύπέρ Δήμων 
καί Κοινοτήτων άρθρου 20 Ν.Δ.3033/1954».

3*. Εις έκαστον Νομαρχιακόν Ταμείου, Δήμον καί Κοι
νότητα, άποδίδεται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοΰ ’Εσωτε
ρικών, ποσόν ίσον πρός τδν μέσον όρον τών έσόδων αύτον 
κατά τήν ώς άνω τριετίαν, προσαυξανόμενου κατά τά έν 
παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου οριζόμενα.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
• Περί τροποποιήσεως τοϋ άρ3ρου 3 τού Ν. 33/1975. «περί 

μειώσεως φορολογικών επιβαρύνσεων μεταφορικών τινων 
επιχειρήσεων καί ρυ-5μ!σεως ετέρων δεμάτων αυτοκινήτων' 
δημοσίας χρήσεως». .

Άρ·3ρον μόνον. ■·, <ί
To ap-Spov 3 τοϋ Ν. 33/1975 «περί μειώσεως φορολογι

κών έπιβαρύνσεων μεταφορικών τινων έπιχειρήσεων καί "ρυ- 
-ύμίσεως ετέρων ύεμάτων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως», 
άγτικα-Sισταται ώς άκρλού-3ως: *
t?l..Εις άναπλήρωσιν'-τών διά τοϋ προηγουμένου αρ-ίρου 2 

καταργουμένων έσόδων τών Νομαρχιακών Ταμείων, τών δή
μων καί κοινοτήτων καί τοϋ Είδικοϋ Ταμείου Μονίμων 'Οδο
στρωμάτων Ά3ηνών (ΕΤΜΟΑ), έγγράφεται εις τον γενιν^ινΛ 
Προϋπολογισμόν τοϋ Κράτους, ποσόν ίσον πρός τον μέσον 
τής άποδόσεως τών καταργουμένων τελών κατά τήν τριετίαν ‘ 
1972—1974, προσάυξανόμενον κατ’ έτος εις ποσοστόν ίσον 
πρός τήν τυχόν ποσοστιαίαν χΰαησιν τής τιμής τώ*; εισιτη
ρίων.


