ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ
Τ'"···. τού
ΤΟ-J σχε::ον
σχείίον,-νομούνόμον «τερί.
«τερ: λήήεως
λή'ύεως μέτρων
μέτι
τρός άτοκα2v.2jiv .τ), λ-ε: ·θνργ:ας - τών -ε-τ-:χε:ρ ησεων ντο τήν ετωνμ:αν ΑΙI Χφ ΟΝ Ανωννκος Εκτοοεκή ·ν.2ΐ Β:ομηχαν:κή
’Κτα:ρεία 7.2’ ΚΛΤΡΛΝΤΖϋΣ ΣΠΟΡ 'Ανώνυμος Έμτ:ρ·.7.ή Εταιρεία, ν.ατότ:ν τής κατά τήν 19.12.1980
καταστροφής των εν. τνρκαϊάς».
/7γύς rijy Bor/.i/i' κ·>>’ Ελλψ'Οιν
γνωστόν τήν Ι9ην Αε/.εμόρίον 1980 καί /.ατά τάς
τρωτας τρω:·άς ώρας ενεμτρήσ·3ησαν τά καταστήματα ονο εν.
τών μεγαλύτερων ό:ά τήν Έλλάσα έτ:χε:ρήσεων λ'.ανιν.ού
εμτορίον ντο τάς ετωννμίας «ΜΙΝΙΟΝ Ανώνυμος Έμτο;·./.ή ν.α: Β:ομηχαν:ν.ή Έτα-ρεία» καί «ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ
ΣΠΟΡ Ανώννμος Εμτορ’.ν.ή Εταιρεία». Η καταστροφή
ίτήρςεν ολοσχερής ;:ά τάς έτ:χε:ρήτε:ς. Κατεστράφησαν έμτερενματα. έτ:τλα κα! σ/.ενη. μηχαν.ν.αί. ήλε/.τρ:ν.αί. τηλεοων.ν.α: /.α: νόρανλίν.α! εγκαταστάσεις. ώς καί τά λόγίότή;:α των ετ:χε: ρήσεων. Ιίλήν των ετ:χε:ρήσεων ντέστησαν μεγα.'.ας 1ημ:ας /.α: σχεόον ολον.ληρωτ'.ν.ήν καταστροφήν τά
ακίνητα ότον εστεγάζοντο α! εν λόγω ετ:χε:ρήσε:ς.
Εν. τής λειτουργίας των τληγε:σών ·ετ:χε:ρήσεων άτέζων
τερίτον οκτακόσια: οικογένεια: ν.α! τρεΤς χ·λ:άόες τερίτον
ετ:/ε:ρήσε:ς τρομη·3εντών άτααχολοντα: τολνάρ:-3μο ερ γατ'.ν.ό :νναμ-.ν.ό. Α! έττ<χε·.ρήτε:ς αντα: έτ:στς έτλήγησαν ν.α:
εν.λονίσ-3ησαν άφ' ενός μεν ο:ότ: κατέστη, άέ ένατος ή !ό:αζόντως ίντχερής ή. τρός τάς ετ:χε:ρήσε:ς ταντης 'ε/.τλήρωσ'.ς
των ντοχρεώσεων των ν.αταστραφεισών ετ:χε:ρήσεων. άφετερον. ό:οτ: εστερή-ίησαν /.ατά μεγα μέρος τών τηγών
■άτορ-ροφήσεως τής ταραγωγής των.
Ε2 άλλον τά -ντοστάντα τάς ζημίας άν.ίνητα άτοτελούν
άσχημίαν ό:ά τήν τόλ:ν. ή άτον.ατάστασίς των όέ λόγω τον
τλή-3ονς τών εις τά άν.ίνητα ταντα σνν:;:οκτητών. ταρίστατα: όνσχερεστάτη. άν μή άοννατος. αν οεν ληφ·3σύν είο’.ν.ά
μέτρα ό:ά τήν ντο ενός ςορέως -άνάληψιν τής άτοκαταατάτεώς των.
Βεβαίως ν.ατεβλή-ληααν άμετοι τροατά-3ε:α’. ν.α: ταρεαχέ-λη
ή ον'/ατότης ο:ν.ονθμ:ν.ής εν.τχντεως τών :νο έτ:/ε:ρήαεων
:·.ά τήν άΐ/τ:μετώτ:σ:ν τών έν. τον έμτρητμοΰ οίν/ονομιν.ών
:ντχερε:ών. ταραμένονν όμο/ς τρός ετίλναιν ν.ρίτ'.μα ·3έματα.
ή άντ:μετώττ:τ: ς τών όττοίων έττ’.ο’.ών.ετα: νττό τον τ:-5>εαενον
τχεοίον νόμον, ττοός άττον.α,τάττατιν τής λειτουργίας τών ώς
άνω ονο έτ:χε:ρήτεων· εις τά τρο τον εμτρητμον ττρότντα. μέ
τα έντεν-Sev ενεργετ:ν.ά άτοτελέσματα εις μεγάλο μέρος τον
εργατιν.ον :νναμ:ν.ον τής Χώρας, εις τόν'εμτορ'.ν.όν ν.ότμον ν.α:
ε:ς τήν έμςάν:τ:ν τον ν.έντρον τής τολεως.
Ε::ν.ώτερον:
1. Λ:ά τον άρ-Spov 1 τροβλέτετα: ή οννατότης άναλήϋεως τής άτον-αταττάτεώς τών ά/.:νήτων όατάνα'.ς τών ονο
ετ:χε:ρήτεων αε άντάλλαγμα τήν παράτατ'.ν τών μ:τ·3ώτεων των έτ: τών ά/.:νηΤων έττ; μ:αν ε:ν.οταετ:αν Οντως
ώττε νά γίνη άτότό:τ:ς τών όατανών των τοντων εν. τής ·εα:
είν.οταετίαν λε:τονργίας των. Προόλέτετα: έτ'.της εςατοαλ:τ!ς των ν.ατά τήν ::a:v.::r/ τής εί/.οταεΤ'.ας εν. τής οννατότητος καταγγελίας τών μ:ο-5ώτεών των :: :::όχρητ:ν ή
άνο:ν.ο;όμητ:ν ;:ά τής άταγορεντεως το:οντων ν.αταγγελ'.ών.

2. Λ:ά τον άρ-Spov 2 -αρέχετα: ενλογος άταλλαγή ες
ντοχρεώοεοος ν.αταόολής μ:τ·3ώμ·ατος. ν.α-S' ότον ες άλλον
έτ! μαν.ρόν χρόνον τροβλέτετα: ταρα/.ώλντ:ς τής χρήτεως
τών μ:τ-3ίων. ήτο: άταλλα*;ή εττ; οκτάμηνον άπο τον εμτρητν.ον. ντοχρέωτ:ς καταβολής τον ήμίοεος μ:--3ώματος ετ: εν
εςάμηνον ν.α! έν τννεχεία όλοκλήρον τον μ:?·3ώματος τον
καταβαλλομένον τήν 18.12.1980. ντοκειμένον ε!ς ά'/ατροοαρεογήν μετά ::ετίαν άτό τής 19.12.1980. Περαιτέρω -5ά εοαρμόζωντα: α: ο:ατάςε:ς τής νομο-3ετ!ας τερ! τρο-τατ:ας τών
εμτορ:ν.ών μ:Γ·3ό>τεων.
3. Λ:ά τον ά:·5:ον 3 5ν-3μίζονΤα:

τά

-3έματα

καταγγε-

νσίσταντα: κατά τον χρόνον όηλώσεως άναλή-βεως τής άτο**ταστασεως ντο των μτιχεερησεων. κογω τον αρκετού χροjf-r> ν -ιασ.ημα.ο, ο.,^ρ 'V 2 εχη ::αρρενση 2το τγ^ ς κ α τμ' ■ 7 - 7 τ - Α-Χ ρ· ·ή^ - ημο σ:—ν σ *ω ς τον νομον.
4. Σ'.2 τον άρ-Spov 4 τροβλέτετα: εςαίρεσ:ς έτ! μίαν
τενταετ: αν άτο των άρθρων 4/ /.2' 48 τασα·':. 1 γ' τον
Κω:. Νόμον *190/1920 «τερ: άνωννμων έτα:;ε:ών>ι
άνάν./.η-:ς α:ε:ας των ετα:ρε:ων ν.α: ν.ήψ:ς ατοοατεως τερ:
έ:7/.jτϊως των ι. λ,ογω ;ΐΐ'.ωτεω^ tcj εν·ογητ'.7.οΟ των ίτα
ρε:ών οτερ -3ά άτοτελή άτοτέλετμα τών εν. τής τνρν.αίάς
ζημ:ών. Ανεν τής έςα’.ρέιεως ταντης. τροβλέτετα: οτ; α!
:τα:ρεία: -3ά έ:ε: νά ::αλν-3ονν.
5. Α:ά τον άρ-Spov 5 έτ'.λνοντα: κρίτ:μα λογ:ττ:κά ν.α! οι
κονομικά-3έματα. Οντω:
α) Α:ά τής ταραγράοον 1· ετ:λνετα: τό τρόόλημα τρο::ορ:*μον κα: ελεγχον τών φορολογητέων άντ:ν.ε:μένων καί
ατοτελεαματων χρήτεως τών μή έλεγχ-άειοών είιέτ: χρήτεων. <.·)ς ετίοης ταρέχετα: ή οννατότης τνμψηςυμον τών ζη
μιών ετί τέντε ο!κονομ:·/.ά έτη. ήτο: μέχρ: καί το 1983.
Α:ά τής ταραγράοον 2 οίοετα: άταλλαγή εν. τελών,
ο ατμών χαρτοτήμον. είτοορών καί λο:τών ετ’.ίαρνντεων ::ά
τήν είταγωγήν είοών ταγίον κεςαλαίον ν.α! έςοτλ:τμθν
άταρα:τήτων ::ά τήν 'έταναλε:τονργίαν των. Το:αντα ε::η
ε:ν“α: ίο ία μηχανήματα κλ:ματ:τμον. άνελν.νττήρες. κνλ'.όμενες
κλίμακες. ήλεκτρον.ν.ο! ντολογ'.τταί.
Τά ανωτέρω ε:όη τνγκατα!-.έγοντο ήοη τρό τής τνρν.αίάς
μεταςν τών εγκαταστάσεων τών 'έ~:χε:ρήσεων κα! είχον καταόλη·5ή τά νό-μμα τέλη ν.α! οατμο! κατά τήν είταγωγήν
των. κρίνε τα:
::καία ή ταρεχομένη άταλλαγή εν. τοντων
κα! -3ά άτοτελετη οϋτιαττ’.κήν ροή-3ε:αν ::ά τήν εταναλε:τονργίαν τών έτ:χε:ρήσεων'.
γ) Α:ά τής ταρατρρ. 3 τον αότον άρ-Spov χορηγούνται
άταλλαγα! άτό τέλη. ο:κα:ώματα κα! ‘εν γένε: ·ετ:βαρννσε:ς
εις τάς άοείας ά'/ο:κο:θμήτεως ή έτ:τν.ενώ>. άϊείας λειτουρ
γίας ν.α: συμβάσεις εργολαβίας ί:ά τήν άνέγερτ:ν κα! ετ:σν.ενήν τών κτιρίων καί έγκαταττάτεων τών ετ:χε:ρήτεων.
ο) Α:ά τής ταραγράςον 4 ν.α! 5 οίοοντα: άταλλαγα! ::ά
μία·/ τριετίαν εκ ρόρων. τελών χα.ρτοτήτμον καί λο:τών έτ:όαονντεων τών συμβάσεων οα'/είων τά ότο:α -5ά χορηγη-Sovv
ντό τρατεζ:κών εταιρειών ή οίκων Ελληνικών ή άλλοοατών
τρός τις όνο έτ:χε:ρήσε:ς.
Α: το:αντα: άταλλαγα! -5ά άτοτελέτονν ότωτόήτοτε ενισχνσ:ν τών ετ:χε:ρήτεων. α! ότοία: -3α τροβονν εις οανε:σμόν ό:ά τήν άντ:μετώτ:τ:ν τών ντερόγκων ο άτονων ό:ά τήν
άτοκατάττατίν των.
ε) Α:ά τής ταραγρ. 6 τροβλέτετα: άνάλογος εφαρμογή τον
νόνον ετί τών τεσσάοων έτ:χε:ρήσεων
αΊ ΑΤΗΕΧΕΕ —
ΑΦΟΙ ΤείΤΣΟΠΟΓΛΟΓΑ-Ε.. ^ ΑΦΟΙ ΚΑΑΟΓΑΑΤΟΤ Α.Ε.. γ) ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟ Π OVAOI Α.Ε. κα!_
Ά ΡΑΓΩΝ ΑΣ Α.Ε.. τά ότοία ντέστησαν κτίσης μεγάλος
καταστοοφάς :εκ τής τνρν.αίάς εις τά καταστήματά των
τής 3.6'. 1981 κα! 7.7.1981.

Ταντα σκοτσονντα: ό:ά τον τροτε:ν:ν.ένον
σχεόίον νόμον
ν.α! ταρακαλονμεν τήν Βουλήν ::ά τήν ·βή;:σ:ν τον.
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