
Στο σχέδιο νόμου «Γιά τήν παροχή Κινήτρων ενίσχυσης τη:
οικονομικής κάί_περιφιρειακής'ανάπτυξής τής χώρ <ς κτ!
τροποποίηση συναφών διατάξεων».

/Ζοός τι/ Βουλή τών 'Ελλήνων
Το ύποβαλλόμενο προς ψήφιση σχέδιο νόμου γιά τά κί- 

νντρα ανάπτυξης, άντιμετωπίζει τά ουσιαστικά καί πρακτι
κά προβλήματα πού έχουν δημιουργηθεΐ στην παραγωγική 
δομή καί τις διαδικασίες μετασχηματισμού τής ελληνικής 
οικονομίας.

’Οργανωτικές ανεπάρκειες καί λαθεμένες επιλογές στους 
στόχους καί κατευθύνσεις, άλλα καί στα συγκεκριμένα μέτρα 
οικονομικής πολιτικής, δημιούργησαν τά τελευταία χρόνια, 
πέρα άπό τήν οικονομική στενότητα καί μια ιδιαίτερη άσά- 
φεια σχετικά μέ τις δυνατότητες καί προτεραιότητες τής 
αναπτυξιακής προσπάθειας. Είναι φανερό ότι στό πλαίσιο 
αυτό δέν μπορούσε νά συνεχισθεΐ ή άνάπτυξη μιας βιώσιμης 
καί ανταγωνιστικής ιδιωτικής οικονομίας, πού συμβαδίζει 
μέ τόν εύρύτερο κρατικό τομέα στην πραγμάτωση τών κοινω
νικοοικονομικών στόχων, τούς όποιους έχει έπιλέξει ό ελ
ληνικός λαός.

Οί άδυναμίες καί ανεπάρκειες τής κρατικής μηχανής καί 
τοϋ κυβερνητικού προγραμματισμού ποτέ δέν ήταν πιό 
έκδηλες άπό οτι μέ τήν ύπάρχουσα νομοθεσία τής οποίας ή 
αντικατάσταση επιδιώκεται "μέ το υποβαλλόμενο' Σχέδιο 
Νόμου. Γιατί καί τό Νομικό πλαίσιο ήταν περιοριστικό καί 
οί κατοχυρώσεις του εύάλωτες καί ό τρόπος εφαρμογής τής 
οικονομικής φιλοσοφίας του τό λιγότερο ευκαιριακός.'

Πέρα άπό τήν πανσπερμία τών διατάξεων καί τήν 
άλληλοκάλυψη άντιφ.ατικών στόχων καί σκοπιμοτήτων, 
υπήρχε τό πραγματικό πρόβλημα τοϋ ότι οί διατάξεις, τού 
κυριότερου άπό τά νομοθετήματα πού ύποκαθιστά ό Νόμος 
αυτός, έπέτρεπαν καί μάλιστα παρότρυναν συγκέντρωση 
κεφαλαίου σέ λίγες σχετικά καί μάλιστα τις πιό «εύρωστες» 
οικονομικά επιχειρήσεις. Ή εύρωστία αυτή όμως ήταν έπι-jj 
φανειακή καί οφείλονταν κυρίως στή μεγάλη συγκέντρωση 
πού είχαν επιτρέψει οί προηγούμενοι φορολογικοί νόμοι καί 
οί παλαιότεροι _ στόχοι γιά τις χρηματοπιστωτικές ροές σέ 
λίγες, όχι όμως άναγκαΐα καί τις παραγωγικότερες, επι
χειρήσεις. Τό άποτέλεσμα αυτής τής' οικονομικής πολιτικής 
καί τής οικονομικής διαχείρισης ήταν ότι, μόλις οί συνθήκες 
διεθνούς άνταγωνιστικότητας χειροτέρεψαν καί ή εσωτερική 
οικονομία δέν μπορούσε πια νά βαστάξει τό βάρος τών συνε
χών άμεσων επιδοτήσεων τών επιχειρήσεων αυτών, πού 
είχαν έπιλεγεϊ μέ άσαφή καί άτεκμηρίωτα άναπτυξιακά 
κριτήρια, δημιουργήθηκαν άπό τις «εύρωστες» αυτές επι
χειρήσεις οί σημερινές προβληματικές.

"Ενας λόγος γιά τόν όποιο ή οικονομία δέν μπορεί πια νά 
βαστάξει τό βάρος τών άδιάκριτων επιδοτήσεων τέτοιων 
επιχειρήσεων, είναι βέβαια τό υψηλότατο κόστος, πού πα
ραλύει τή δυνατότητα άνετης χρηματοδότησης τόσων άλλω’ν 
παραγωγικών δραστηριοτήτων. "Ενας άλλος λόγος είναι τό 
ότι ή πρακτική αυτή άντιβαίνει σέ κάθε έννοια ισοκατανομής 
τών βαρών καί τών ευεργετημάτων τής οικονομικής καί 
δημοσιονομικής πολιτικής καί περιορίζει τήν πρόσβαση στις' 
χρηματοπιστωτικές ροές.

- Πέρα άπό τή συγκέντρωση κεφαλαίου, ή μέχρι σήμερα 
άναπτυξιακή νομοθεσία χαρακτηριζόταν καί άπό μια ιδιαί
τερη έννοια «σκοπιμότητας» στην επιλογή τών κλάδων καί 
τών έπιχειρήσεων στις όποιες συγκεντρώνονταν ή ενίσχυση. 
Τό υποβαλλόμενο Σχέδιο Νόμου άντίθετα δίνει μεγάλη έμ
φαση στήν άνάγκη προγραμματισμού καί δημιουργίας άντι- 
κειμενικών κριτηρίων άνάπτυξης, πού θά λαμβάνονται 
υπόψη κατά τήν άξιολόγηση τών επενδύσεων, ώστε νά έξα- 
σφαλισθεί ή μεγιστοποίηση τοϋ συνολικού κοινωνικού όφέ- 
λους άπό τήν συγκεκριμένη .επένδυση. Οί νέες διαδικασίες 
τού καθορισμού τών άντικειμενικών κοινωνικοοικονομικών 
αυτών κριτηρίων, όπως επίσης καί οί διαδικασίες εμπερι
στατωμένου ελέγχου άποτελοϋν μεγάλες θεσμικές καινο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΙ τομίες, πού, ποιοτικά διαφοροποιούν εντελώς τό νέο νομο- 
Οέτημα άπό τήν μέχρι τώρα ύφισταμένη νομοθεσία κινή
τρων.

Οί διαδικασίες καί μηχανισμοί ελέγχου θά ένισχυθοΰν 
απαραίτητα διότι· μέ τήν άνακατανομή πόρων πού γίνεται 
μέσα στήν οικονομία μέ τή διαδικασία παροχής τών κινή
τρων Οά ικανοποιηθεί άποφασισττκά ή δικαιολογημένη εύ- 
αισθησία τών οικονομικών φορέων καί τών κοινωνικών ομάδων 
πού φέρουν τό βάρος τής οικονομικής ενίσχυσης τών δραστη
ριοτήτων πού ευεργετούνται άπό τά κίνητρα. Αύτό επιτυγ
χάνεται καί μέ τήν πρωτοποριακή διάταξη τής συμμετοχής 
τοϋ Δημοσίου στό εταιρικό κεφάλαιο μεγάλων έπενδύσεων 
πού επιχορηγούνται μέ μεταβίβαση τών σχετικών δικαιω
μάτων στις Κρατικές Τράπεζες Έπενδύσεων. Έτσι διευ
κολύνεται καί ό κοινωνικός έλεγχος τών μέσων παραγωγής, 
ένισχύεται ό άντιμονοπωλιακός χαρακτήρας τής νέας οικο
νομικής πολιτικής καί επιτυγχάνεται ή συνύπαρξη καί συν
εργασία τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέ.τό Δημόσιο, σαν 
φορέα τής οικονομικής άνάπτυξης.

’Εκτός άπό τήν καταπολέμηση τής συσσώρευσης κεφα
λαίου, τή δημιουργία επιστημονικών καί τεχνοκρατικών 
κριτηρίων έγκρισης τών αιτήσεων γιά επενδύσεις, καί τή 
δημιουργία άμερόληπτων καί άνεπηρέαστων μηχανισμών 
έλέγχου, μία άλλη καινοτομία τού νομοθετήματος αυτού 
είναι ή εντελώς ιδιαίτερη καί πολύπλευρη ώθηση πού δίνει 
μέ τις διατάξεις του στήν περιφερειακή ανάπτυξη.' ’ Η περί-' 
φερειακή άνάπτυξη άντιμετωπίζεται σάν ένα σύνθετο πρό
βλημα. Ή άποκέντρωση τής εγκατάστασης τών επιχειρή
σεων μέ τή διαφοροποίηση τού οικονομικού επιπέδου ενί
σχυσης κατά περιοχή, συμπληρώνεται καί έπεκτείνεται μέ 

ήν άμεση συμμετοχή τών φορέων τής τοπικής αύτοδιοί- 
; ησης, στις διαδικασίες καί επιτροπές άξιολόγησης τών 
έπενδύσεων. ’Αλλά οί διαδικασίες τής άποκέντρωσης παίο- 
νουν καί ένα εύρύτερο, πολιτιστικό, χαρακτήρα, καθώς διευ
ρύνεται μέ τό ύποβαλλόμενο Σχέδιο Νόμου ή έννοια τής παρα
γωγικής έπένδυσης, γιά νά περιλάβει καί .δραστηριότητες 
τής πρωτογενούς παραγωγής καί επίσης νά περιλάβει δρα
στηριότητες στις όποιες ή ελληνική επαρχία, λόγω τοπικών 
φορέων καί τοπικών παραδοσιακών έγκαταστάσεων θά έχει 
στό νέο πλαίσιο πολύ πιό έντονη παρουσία.

‘--•Ή ενίσχυση τής άποκέντρωσης καί ή διαφοροποίηση τοϋ 
εθνικού χώρου μέσα άπό τήν έξειδικευμένη κατανομή τών 
περιφερειών γίνεται σέ δύο στάδια στό ύποβαλλόμενο Σχέδιο 
Νόμου. Μέ τήν καταρχή κατανομή τοϋ ελληνικού χώρου σέ 
τέσσερις (άντί τρεις) εύρεΐες περιοχές, πού λαμβάνουν υπό
ψη όρθολογικότερα καί πιό σωστά επιμερισμένα τις χωρο
ταξικές καί κοινωνικοοικονομικές διαφοροποιήσεις οί όποιες 
έχουν γίνει' στήν έλληνική έπαρχία καί δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις υποδοχής νέων επενδυτικών δραστηριοτήτων 
καί αυτοδύναμης περιφερειακής άνάπτυξης. ’Αλλά έπίσης 
καί μέ τήν παραπέρα έξειδίκευση τής κατανομής αύτής μέ 
'Υπουργικές άποφάσεις πού θά έκδοθοϋν καί θά άποσκοποϋν 
σέ μιά επιπλέον διαφοροποίηση τών Περιφερειών εκεί πού 
υπάρχουν περιοχές μέ έντονο άναπτυξιακό πρόβλημα. Ή 
επιπρόσθετη αύτή κλιμάκωση θά λάβει υπόψη καί τις προ
οπτικές άνάπτυξης τών περιφερειών στά πλαίσια τού δήμο;- 
κρατικού προγραμματισμού.

'Υπάρχει τέλος μέ τό ύποβαλλόμενο Σχέδιο Νόμου ή 
μεθόδευση άπλούστευσης τών διαδικασιών, καί της σημαν
τικής επιτάχυνσης στή διαδικασία έκδοσης τών εγκριτικών 
άποφάσεων, έτσι ώστε τό σύστημα καί εύέλικτο νά είναι* 
καί νά μήν παρουσιάζει τά παλαιά άντικίνητρα στην εφαρ
μογή του, άπό γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, άπό τήν έλ
λειψη χρονολογικής ιεράρχησης καί άπό άνεπίτρεπτες πα
ρεμβάσεις. Γιά τό σκοπό αύτό ό σχετικός μηχανισμός θά 
έκσυγχρον,ισθεΐ καί θά άναδιαρθρωθεί σέ επίπεδο περισ
σότερο άποδοτικό. ϊ,-

Δίνονται έπίσης μέ τό νέο Σχέδιο Νόμου ισχυρά κίνητρα 
γιά επενδύσεις Ελλήνων τών έξωτερικοϋ άλλά καί γιά τήν 
πρακτική τεχνική εκπαίδευση τών νέων. 'Ο μηχανισμός
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επενδύσεων βασίζεται εξίσου στην έξασφάλιση των αναγ
καίων χρηματικών πόρων άλλα καί στην έξασφάλιση των 
υπηρεσιών του άνθρώπινου δυναμικού. Ό Ελληνισμός τού 
εξωτερικού καί οί νέοι της χώρας πού με τήν τεχνική εκπαί
δευση τους προετοιμάζονται για τις διάφορες διαδικασίες 
παραγωγής, άποτελούν πολύτιμο παραγωγικό κεφάλαιο τού 
Έθνους, πού ένισχύεται για τη μελλοντική συμμετοχή του 
με τό νέο νομοθέτημα.
" Ή οικονομική καί κοινωνική φιλοσοφία τού νέου συστή
ματος κινήτρων διέπεται άπό τίς άρχές καί τούς στόχους της 
Κυβέρνησης για οικονομικό καί κοινωνικό μετασχηματισμό. 
Ή κινητοποίηση τού έμψυχου καί άψυχου δυναμικού άπο- 
σκοπεϊ σέ ένα ταχύτερο ρυθμό άνάπτυξης, στήν εφαρμογή 
τής αποκέντρωσης καί στήν πραγμάτωση τής κοινωνικής 
άλλαγής. Μέ τό Νόμο αυτό θεσπίζονται κίνητρα άνάπτυξης 
πού άποσκοπούν στήν προώθηση τών παραγωγικών επεν
δύσεων, τήν αύξηση τής άπασχόλησης, τήν άποκέντρωση τών 
οικονομικών δραστηριοτήτων καί τήν περιφερειακή ανά
πτυξη. Οί προτεραιότητες τού νέου συστήματος αναπτυξια
κών κινήτρων έξυπηρετοΰν οικονομικούς, κοινοτικούς και 
εθνικούς στόχους. ’Επιδιώκεται ή πλήρης κινητοποίηση τών 
διαθέσιμων οικονομικών πόρων, ή ενίσχυση τού ύφιστάτ 

.μενού παραγωγικού δυναμικού καί ή παραπέρα άνάπτυξη καί 
διεύρυνσή του μέ τή δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων, 
καί αύξησς τής παραγωγικότητας καί άνταγωνιστικότητας 
τής ελληνικής οικονομίας. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση 
στή δημιουργία τών προϋποθέσεων για τή συγκράτηση πλη
θυσμού στις περιφέρειές τους καί ιδιαίτερα τίς άκριτικές 
περιοχές.
" Τό νέο νομοθέτημα περιλαμβάνει τα εξής : Γενικές Δια
τάξεις —'Ορισμούς. ’Επιχορήγηση ’Επενδύσεων. ’Επιδότηση 
’Επιτοκίου. ’Αφορολόγητες εκπτώσεις. Αυξημένες άποσβέ- 
σεις. Κίνητρα για ’Επενδύσεις 'Ελλήνων τού ’Εξωτερικού. 
Κίνητρα για Πρακτική Τεχνική ’Εκπαίδευσή. Συμπληρω
ματικές^ Τρόποποιητικές καί Μεταβατικές Διατάξεις.-

"Αρθρο 1.
Στό άρθρο αύτο έξειδικεύεται καί διευρύνεται ή έννοια 

τής παραγωγικής επένδυσης, δχι μόνο για επενδύσεις τής 
δευτερογενούς παραγωγής καί έπενδύσεις σέ ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις, άλλα επιλεκτικά καί για άλλες δραστηριό
τητες . πρωτογενούς παραγωγής καί υπηρεσιών πού υπά
γονται στις διατάξεις τού άρθρου αύτού. .
• Είναι σημαντική ή έμφαση πού δίνεται σέ επενδύσεις νέας 
τεχνολογίας τεχνικού εξοπλισμού παραγωγής ειδικών.μηχα
νολογικών καί ήλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σέ ήλεκ- 
τρονικούς ύπολογιστές καί συστήματα μηχανογράφησης ή 
αύτοματοποίησης διαδικασιών εφαρμοσμένης έρευνας κ.λπ., 
γιά να μπορέσει ή παραγωγή νά άνταποκριθεΐ στις άπαιτή- 
σεις τού μέλλοντος καί νά δημιουργηθεΐ τεχνολογική υποδομή 
μιάε αύτοδύνααης στα σύγχρονα πλ.αίσια άνάπτυξης.

Μέ σκοπό τήν καλυτέρευση τών συνθηκών εργασίας καί 
διαβίωσης δίνεται ή ένίχυση στα έξειδικευμένα μέσα διακί
νησης καί στήν κατασκευή καί έξοπλ.ισμό έργατικών κατοι
κιών γιά τή στέγαση προσωπικού τής επιχείρησης ή κτιρίων 
καί εγκαταστάσεων γιά τήν άναψυχή καί συνεστίαση τών 
εργατών καί ύπαλλλ.ήλων.

Είναι σημαντικό επίσης γιά τήν ποιότητα ζωής τό ότι 
άναγνωρίζονται σάν παραγωγική έπένδυση όχι μόνο οί δα
πάνες επισκευής κ.λ..π. παραδοσιακών οικιών άλλά καί οί 
δαπάνες μετατροπής καί άνακαίνισης παραδοσιακού χαρα
κτήρα διατηρητέων ξενοδοχειακών μονάδων καί οί δαπάνες 
άνακαίνισης παραδοσιακών ή ιστορικών κτιρίων άπό τήν 
Τοπική Αύτοδιοίκηση γιά νά διατεθούν γιά κοινωνικές ή πο
λιτιστικές λειτουργίες καί δραστηριότητες.

Άρθρο 2.
Στό άρθρο αύτό καθορίζονται οί επιχειρήσεις τών όποιων 

οι επενδύσεις υπάγονται στά ευεργετήματα αύτού τού νόμου. 
Οί επιχειρήσεις αύτές είναι μεταποιητικές όλ.ων τών κλάδων, 
στις όποιες περιλαμβάνονται γιά πρώτη φορά καί οί χειρο

τεχνικές καί παραδοσιακών υλικών καί κατασκευών, επι
χειρήσεις πρωτογενούς γεωργικής ή κτηνοτροφικής παρα
γωγής υψηλής τεχνολογίας, οί μεταλλευτικές, τά κέντρα 
παροχής τεχνικών συμβουλών καί πληροφόρησης, οί επι
χειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης καί συνεται
ρισμών πού άξιοποιούν τοπικές πρώτε; όλ,ες, οί έπιχειρήσεις 
άγροτικών συνεταιρισμών, οί επιχειρήσεις μελέτης εκμε
τάλλευσης νέων μορφών ενέργειας ή έξοικονόμησης ενέργειας. 
Επίσης περΑαμβάνονται ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες 
καί οί πλωτές δεξαμενές. Τέλος υπάγονται οί επιχειρήσεις 
άποθήκευσης υγρών καυσίμων στά νησιά, οί ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις καί τουριστικές εγκαταστάσεις (campings) 
υπό ορισμένους όρους, όπως επίσης καί οικίες η τά κτίρια 
παραδοσιακής άρχιτεκτονικής πού προσφέρονται γιά τους, 
ριστική ή άλλη έκμετάλλευση.

Άρθρο 3.
Στό άρθρο αύτό διαφαίνονται οί νέες προτεραιότητες 

άποκέντρωσης καί χωροταξικού προγραμματισμού, κα
θορίζονται τέσσερις εύρεΐες Περιοχές ’Ανάπτυξης γιά τις 
διάφορες οικονομικές δραστηριότητες καί άλλες τέσσερις 
Περιοχές γιά τίς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καί τουρι
στικές εγκαταστάσεις ή παραδοσιακά κτίρια πού ένισχύον- 
ται μέ τό νέο σχέδιο νόμου, άντί τών τριών τού παλαιού 
νομοθετήματος. Ή μεγαλύτερη εύλ.υγισία καί προσαρμο
στικότητα τού νέου νόμου θά ένισχύσει τήν διαδικασία 
τής άποκέντρωσης καί περιφερειακής άνάπτυξης καί τή 
δημοκρατικότερη κατανομή πόρων στόν Ελληνικό χώρο.’ γ

Άρθρο 4.
: Στήν παράγραφο 1 τού άρθρου αύτού δρίζεται τό ύψος
καί ή έκταση τής κρατικής ένίσχυσης. Ή δωρεάν κάλυψη 
τής επιχορήγησης ίσχύεί μόνο γιά επενδύσεις μέχρι 400 
έκατ. δρχ. Γιά έπενδύσεις μέχρι 600 έκατ. δρχ. καί γιά 
τό άνω τών 400 έκατ. τμήμα, ή επιχορήγηση γίνεται μέ 
συμμετοχή τού Δημοσίου στό εταιρικό κεφάλ.αιο κατά 
50 %, καί γιά τό πέραν τών 600 έκατ. τμήμα τής επιχο
ρήγησης, αύτή λαμβάνει τή μορφή τής συμμετοχής τού 
Δημοσίου στό έταιρικό κεφάλ.αιο στό άκέραιο. Ή συμμε
τοχή αύτή τού Δημοσίου στό έταιρικό κεφάλ.αιο, πέραν 
τού ποσού, δεν είναι υποχρεωτική άλ.λ.ά οί επιχορηγήσεις 
μπορούν άν θέλουν νά άρκεστούν στό δωρεάν τμήμα τής 
έπιχορήγησης καί νά χρηματοδοτήσουν κατ’ άλλο τρόπο 
τό πέραν αύτού τού ποσού τμήμα τής επένδυσης μή δε
χόμενες τήν κρατική συμμετοχή/

Στήν παράγραφο 2 ορίζεται ή έκταση τής ένίσχυσης 
γιά επενδύσεις σέ ξενοδοχεία καί περιορίζεται αύτή σέ 
όριο 300 κλ.ινών.

Άρθρο 5. ;
Στό άρθρο αύτό ορίζονται οί προϋποθέσεις γιά τήν επι

χορήγηση τών έπενδύσεων. Τό ποσοστό ίδιας συμμετοχής 
ορίζεται μεταξύ 20-35 % τού συνολ.ικού κόστους τής έπέν- 
δυσης, άνάλ.ογα μέ τήν περιοχή. 'Ορίζεται έπίσης, γιά 
έξασφάλιση τού Δημοσίου, ότι ή σχετική έκταμίευση θά 
γίνεται μόνον άφοΰ δαπανηθοΰν γιά τήν πραγματοποίηση 
τής επένδυσης 50 % τής συμμετοχής τού έπενδυτή καί 
τό 25 % τής τυχόν χρηματοδοτούσας Τράπεζας. 'Ορίζον
ται έπίσης στό άρθρο αύτό οί διαδικασίες οί σχετικές μέ 
τόν έλ.εγχο τών τιμών.

Άρθρο 6.
Στό άρθρο 6 ορίζονται τά σχετικά μέ τή διαδικασία 

παροχής τών επιχορηγήσεων καί ή χρηματοδοτική κάλυψη 
τών δανειακών άναγκών τών έπενδύσεων άπό Τράπεζες 
έκεϊ όπου υπάρχει Κυβερνητική έγκριση.

Δίνονται έπίσης οί προϋποθέσεις καί οί όροι γιά τήν 
πλ,ηρωμή τών δόσεων τής έπιχορήγησης άπό τό Δημόσιο 
στόν έπενδυτή, καί ορίζεται ότι ή σχετική δαπάνη έγγρά- 
φεται σέ βάρος τού Δημοσίου στόν προϋπολογισμό Δημο
σίων ’Επενδύσεων. 'Ορίζεται έπίσης ότι ή έπιχορήγηση 
υπάγεται σέ ειδικό φορολογικό καθεστώς άπαλλαγών.
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“Αρθρο 7.
Στο άρθρο αυτό καθορίζεται το ΰψος καί. τα κριτήρια 

τής έπιχορήγησης. Ή επιχορήγηση θα γίνεται άνάλογα με 
περιοχές καί άνάλογα μέ συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά 
κριτήρια ανάπτυξης. 'Ορίζεται ότι στην Περιοχή Λ', μέ 
εξαίρεση υψηλής τεχνολογίας καί ορισμένες ειδικές έπεν- 
δύσεις τοϋ νόμου, δέν δίνεται επιχορήγηση. Αυτό θά 
ενισχύσει την ώθηση για την εγκατάσταση των νέων επι
χειρήσεων στην περιφέρεια. Το συνολικό ΰψος επιχορήγησης 
στην Περιοχή Β' δεν μπορεί νά είναι περισσότερο άπό 2δ 
ποσοστιαίες μονάδες πάνω στο σύνολο των δαπανών της 
επένδυσης, στην Περιοχή Γ' μέχρι 40 μονάδες, στην Περιοχή 
Α' μέχρι 50 μονάδες. Για να προσδιορισθεϊ το τελικό ΰψος 
επιχορήγησης πρέπει νά συντρέχουν, εκτός άπό την εγκα
τάσταση κατά περιοχή, καί τα κοινωνικοοικονομικά κρι
τήρια ανάπτυξης πού Οά καθορίζονται κατά κλάδο, δραστη
ριότητα, κ.λ.π. μέ απόφαση τοϋ 'Υπουργού Συντονισμού 
δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα τής Κυβέρνησης. Τά κρι
τήρια πού θά λαμβάνονται ΰπόψη είναι : α) οί προτεραιό
τητες Προγράμματος ’Ανάπτυξης καί καθορισμός Κλάδων 
Κλειδιών στην Οικονομία, β) τό κριτήριο τής Τεχνολογίας, 
Παραγωγικότητας τής επένδυσης καί τοϋ βαθμού χρησι
μοποίησης τού παραγιυγικοϋ δυναμικού, γ) τά κριτήρια 
έξαγωγικής επίδοσης, υποκατάστασης εισαγωγών, εξοι
κονόμησης ένέργειχς, ή χρήσης εγχώριων πρώτων υλών, 
δ) τό κριτήριο τού κοινωνικού συμφέροντος καί τής ποιό
τητας ζωής καί ε) τό κριτήριο συμμετοχής στην επένδυση 
για ’Οργανισμούς Τοπικής Αύτοδικοίκησης, συνεταιρι
σμούς κ.λ.π.. . .

“Αρθρο 8.
Μέ τό άρθρο αύτό καθορίζονται όί Γνωμοδοττκές ’Επι

τροπές καί τά όργανα ελέγχου των επενδύσεων. Περιφε
ρειακές Γνωμοδοτικές ’Επιτροπές λειτουργούν ' σέ κάθε 
Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης για τον έλεγχο 
ύπαρξης τών προϋποθέσεων για επενδύσεις μέχρι 200 έκατ. 
δρχ. Δίνεται έτσι μία σημαντική ώθηση καί ένα πραγματικό 
περιεχόμενο στις διαδικασίες αποκέντρωσης.
‘“«.'Ορίζεται επίσης ό τρόπος συγκρότησης τών ’Επιτροπών 
καί τέλος θεσμοθετούνται τά τής πρόσληψης ειδικού επι
στημονικού προσωπικού για την μελέτη καί αξιολόγηση 
τών επενδύσεων. « . ·. · .· _

“Αρθρο 9.
Στό άρθρο αύτό ορίζονται ορισμένες οικονομικές δραστη

ριότητες (είτε ανάλογα μέ ' τό φορέα τής επένδυσης, είτε 
ανάλογα μέ τό αντικείμενο αυτής) για υψηλότερη ενίσχυση, 
πέραν έκείνης πού Ισχύει κατά περιοχές. Τέτοιες δραστη
ριότητες είναι οί επενδύσεις ’Οργανισμών Τοπικής Αυτο
διοίκησης, συνεταιρισμών, εφόσον έμπίπτουν στις δραστη
ριότητες τού άρθρου 2 τοϋ Νόμου αυτού, καί οί όποιες 
επιχορηγούνται μέ 15 επιπλέον μονάδες.

επένδυση. Τά ποσοστά τών άφορολόγητων ποσών επί τής 
άξίας τής έπένδυσης φθάνουν μέχρι τό 40% για την περιοχή 
Β\ 55% γιά την περιοχή Γ’, καί 70% για την περιοχή Δ'. 
Ή αφορολόγητη έκπτωση μπορεί νά φθάσει ενα ποσοστό 
60% τών ετήσιων κερδών στην περιοχή Β', 75% στην 
περιοχή Γ', καί 90% στην περιοχή Α'.

Άρ-Spo 13.
Με τό àp-Spc 13 τοϋ νέου Σ. Ν. αυτού ορίζονται οί τυρουτο- 

•ύέτεις γιά την πραγματοποίτρη τών αφορολόγητων εκπτώσεων. 
Τό ευεργέτημα τής έκπτωσης ορίζεται ότι εφαρμόζεται γιά 
έπενίύσε-.ς μέχρι ύψους 400 r/.ατ. όραχ.

Άρθρο 14.
Μέ τό άρθρο 14 τού Νόμου αύτού, ορίζεται ότι οί άφο- 

ρολόγητες εκπτώσεις φορολογούνται έκ νέου ύπό προϋπο
θέσεις, άν τά βιβλ ία τής επιχείρησης κριθούν ανειλικρινή, 
άν τά πάγια περιουσιακά στοιχεία πού άποκτήθηκαν που
ληθούν πριν άπό την παρέλευση δετίας άπό τής άγορας, 
άν γίνει διανομή ή ανάληψη τού άποθεματικού πού άντι- 
στοιχεΐ στην άφορολ.όγητη έκπτωση, καί άν διαλ,υθεΐ ή 
άτομική έπιχείρηση. ή εταιρεία λόγω θανάτου. ’Επίσης 
φορολογείται ή έκπτωση στην περίπτωση ανάληψης τής 
έκπτωσης άπό εταίρο ή τούς κληρονόμους του ή σέ περί
πτωση θανάτου ενός εταίρου μέ τό ποσό πού άναλογεΐ σ 
αύτόν.

Άρθρο 15.
Μέ τό άρθρο αύτό ορίζονται οί προϋποθέσεις γιά την παρο

χή αύξημένων συντελ.εστών άποσβέσεων, πού έκπίπτοντκι 
άπό τά μικτά αποτελέσματα τής επιχείρησην, καί ισχύουν 
γιά παρ ιγωγικές επενδύσεις τού άρθρου 1 πού πραγματο
ποιούν υί επιχειρήσεις τού άρθρου 2 τού νόμου αύτού. 
’Επίσης ορίζεται, ότι δικαιούνται τών αύξημένων συντελ.ε
στών άποσβέσεων οί επιχειρήσεις πού έχουν υπαχθεί στό 
καθεστώς της επιχορήγησης ή τής αφορολόγητης έκπτω
σης. Ή έκταση τών αύξημένων άποσβέσεων ορίζεται στό 
άρθρο αύτό κατά περιοχή καί άνάλ,ογα μέ τόν άριθμό βαρ
διών (βαθμού χρησιμοποίησης τού παραγωγικού δυναμι
κού). Έπίσην ορίζεται ότι οΐ συντελ.εστες αύξημένων άπο- 
σβέσεών γιά τά πάγια περιουσιακά στοιχεία ξενοδοχεια
κών επιχειρήσεων κατά περιοχές, ταυτίζονται μέ τούς συν
τελεστές τής α' βάρδιας.

'Ορίζεται επίσης ότι τό κόστος κατασκευής καί βελτιώ- 
σεως κτιρίων καί εγκαταστάσεων πού χρησιμοποιούνται 
γιά άναψυχή καί συνεστίαση τών εργαζομένων, μπορούν νά 
άποσβεστούν κατά ποσοστό 100 % τόν πρώτο χρόνο τής 
έπένδυσης ανεξάρτητα περιοχής.

'Η δαπάνη γιά έργα τέχνης πού ενσωματώνονται μόνιμα 
στήν πρόσοψη ή μέσα σ’ ένα κτίριο μπορεί νά άποσβέστεϊ 
100% τόν πρώτο χρόνο τής έπένδυσης, άνεξάρτητα άπό 
περιοχή έφ’ όσον τό ΰψος δέν ξεπερνά τό 3 % τού κόστους 
τού συγκεκριμένου κτιρίου όπου ενσωματώνονται. '

.Άρθρο 10.
Στό άρθρο αύτό ορίζονται τά τού καθορισμού τής συμμε

τοχής τού Δημοσίου στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις καί 
τά τής μεταβίβασης τών δικαιωμάτων αυτού.

Άρθρο 11. -
Στό άρθρο αύτό καθορίζονται τά σχετικά μέ τήν επιδό

τηση τραπεζικών δανείων κλ.π. πού έχουν συνομολογηθεϊ 
γιά τή χρηματοδότηση έπενδύσεων πού έχουν τύχει έπι- 
χορήγησης. Ή επιδότηση δίνεται γιά τά τρία πρώτα χρόνια 
εξυπηρέτησης τών συναφθέντων δανείων, γιά νά έπαυξηθεΐ 
ή ρευστότητα τών νέων επιχειρήσεων, καί δίνεται σέ 
συσχετισμό μέ την επιχορήγηση καί σέ ποσοστό ίσο πρός 
το ύψος τού ποσοστού επιχορήγησης τής επένδυσης.

“Αρθρο 12.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτού παρέχονται εκπτώ

σεις άπό φόρο εισοδήματος γιά έπιχειρήσεις τού άρθρου 2 
πού πραγματοποιούν νέες παραγωγικές έπενδύσεις άπό τά 
κέρδη τής διαχειριστικής χρήσης μέσα στήν όποια έγινε ή

••Y; Άρθρο 16. ·
Στό άρθρο 16 προβλέπονται τά τής φορολογίας τών αύξη- 

μένων άποσβέσεων σέ περίπτωση πού τά βιβλία τής επι
χείρησης κριθούν άνειλικρινή.

Άρθρο 17. ■'
Μέ τό άρθρο αύτό δίνονται ισχυρά κίνητρα γιά προσέλ,- 

κυση έπενδύσεων άπό Έλληνες έργαζομένους τού εξωτε
ρικού καί ορίζονται οί προϋποθέσεις καί οί όροι πού εξα
σφαλίζουν τήν προσέλ.κυση αυτή. Οί "Ελληνες έργαζόμενοι 
τού εξωτερικού γιά τις επενδύσεις έχουν τά πλεονεκτήματα 
πού δίνει ό νόμος στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις καί τις 
επιχειρήσεις των ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοίκησης. 
Ιδρύεται επίσης ειδική υπηρεσία στό 'Υπουργείο Συντο
νισμού μέ άπόφαση τού Υπουργού γιά τήν υποδοχή, τήν 
προώθηση καί τήν υποβοήθηση τών επενδύσεων αύτών.

Άρθρο 18.
Μέ τό άρθρο αύτό προβλέπονται κίνητρα γιά τήν πρα

κτική εκπαίδευση μαθητών μέσων σχολών σέ βιοτεχνικές 
καί βιομηχανικές επιχειρήσεις. Τό Δημόσιο καλύπτει γιά 
κάθε μαθητή, μέ πρόγραμμα 3μηνης χρηματοδότησης άπό
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τόν ΌΑΕΔ'τό 50% των αποδοχών καί άσφαλιστικών είσ- 
“φορών, για τις μέρες τής εργασιακής απασχόλησής του 
στην έπιχ-είρηση όπου εκπαιδεύεται. ! ' 'y ~î'

: Άρθρο 19.

* Με το άρθρο αύτό παρέχεται ευχέρεια για σοβαρές άπό 
άποψη ποσοϋ καί σπουδαιότητας για την εθνική οικονομία 
επενδύσεις να όρισθή μέ την εγκριτική άπόφαση επίλυση 
των διαφορών πού θά άνακύψουν μεταξύ επενδυτή καί Δη- 
pteSiou καί πού θά άφοροϋν ερμηνεία ή κάλυψη κενών τής 
εγκριτικής άποφάσεως, μέ διαιτησία. Προβλέπεται ή διαι
τησία αυτή να γίνη μέσα στον 'Ελληνικό χώρο καί άπό 
Έλληνες διαιτητές, ί. ·. ' - : ■ .·. ·· ί

■ ‘ ' ' Άρθρο 20. 5 ·

Μέ τή διάταξη αύτή εξασφαλίζεται ή παρ ακολούθηση 
τοϋ Δημοσίου γιά ορισμένες μεταβιβάσεις περιουσιακών 
στοιχείων άπό επιχειρήσεις ή μετόχους τους πού έχουν 
ύπαχθεϊ στον Παρόντα Νόμο. Το Δημόσιο έχει κάθε ουσια
στικό λόγο, προκειμένου γιά επιχειρήσεις πού ένισχύονται 
καί εύνοοϋνται άπό αύτό, να γνωρίζει τις μεταβιβάσεις αυτές 
ώστε νά μπορεί νά διασφαλίζει τό γενικό οικονομικό καί 
κοινωνικό συμφέρον, χάριν τοϋ οποίου τό Δημόσιο ενισχύει 
καί προστατεύει τήν ιδιωτική πρωτοβουλία. — ---- ~τ~. τ

Άρθρο 21.

Μέ τό άρθρο αύτό αντικαθίσταται τό άρθρο 30 τοϋ νόμου 
1116 πού κυρώνεέ άποφάσεις σχετικά μέ τήν ίδρυση τοϋ 
πετροχημικού συγκροτήματος τής ΕΛΕΒΜΕ, ' τής Εται
ρείας : «ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» καί τής Α.Ε. 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ»; ·:; ;

Άρθρο 22.
Μέ τό άρθρο αύτό τροποποιούνται καί συμπληρώνονται 

διατάξεις τοϋ Α.Ν. 89/67. καί Α.Ν. 378/68. ; -

Άρθρο 23. · - · ■·

Μέ τό τό άρθρο αύτό τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή 
καταργοϋνται διατάξεις τοϋ Ν. 4171/1961.

Άρθρο 24.

Μέ τό άρθρο αύτό τροποποιείται καί συμπληροϋται ό 
Ν./06/1977, επειδή μέ τό Νόμο αύτό προβλέπεται πολύ
πλοκη διαδικασία γιά τήν ανάθεση καί εκτέλεση ερευνητι
κών προγραμμάτων. Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 26 πραγ
ματοποιείται άπλούστευση καί τελειοποίηση τών διαδικα
σιών.

Άρθρο 25. : ·

Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ ρυθμίζονται μέ μετα
βατικές διατάξεις, οί εκκρεμότητες πού είχαν δημιουργηθεΐ 
μέ τήν εφαρμογή τοϋ Ν.1116/81. Τέλος ρυθμίζεται τό κα
θεστώς πού θά διέπει επενδύσεις οί όποιες έχουν ήδη υπαχθεί 
σε διάφορους αναπτυξιακούς νόμους πού ή ισχύς τους λήγει 
μέ τόν παρόντα νόμο.

Άρθρο 26.

Μέ
νόμων

τό άρθρο αύτό ορίζεται ότι καταργοϋνται 
πού άντίκεινται στόν παρόντα.

διατάξεις

Άρθρο 27.

Ε
Μέ τό άρθρο αύτό όριζε 

σχύσει άπό τή δημοσίευσή
:ται οτι ο ύπο ψήφιση Νόμος θά 
του στήν Εφημερίδα τής Κυβέρ

νησης. έκτός εάν ειδικά μέ διατάξεις αύτοϋ δέν ορίζεται δια
φορετικά. . ·.'.·■ ...

' Αθήνα, 31 Μαρτίου 1982 ;
Οί Υπουργοί .

Συντονισμού 
Α. ΑΑΖΑΡΗΣ
Δικαιοσύνης 

Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
’E-Sv. Παιΐ. καί θρησκευμάτων 

Ε. ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ
Βιομηχανίας καί Ένεογειας

A ΠΕΠΟΝΗΣ'
Χ.Ο.Π.

Α. ΤΡΙΤΣΗΣ

Προεόοίας
Α. ΚΟΙΈΣΟΓΊΩΡΓΑΣ

Εσωτερικών 
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Οικονομικών 
Μ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ' .

’Εργασίας
Α ΚΑΚΑΑΜΑΝΗΣ
Έαπορικής Ναυτιλία;

• Ε. ΓΙΩΤΑΣ
Άνευ Χαρτοφυλακίου 

Ε. ΚΟΓΛΟΓΜΠΗΣ

Τ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ^ 
,,'Λ Ν. 1116/1981 : Άρθρα 23, 24 παρ. 9, 30. 'τ 

■7 - · Άρθρο 23.
Έγγραφή ύποθήκης σέ; όφελος τοϋ 'Ελληνικού Δημοσίου.

1. Ή έγγραφή ύποθήκης, σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 
2 τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν. 849/1978, σέ όφελος τοϋ Ελληνικού 
Δημοσίου σέ ακίνητο ιδιοκτησίας τοϋ επενδυτή ή τρίτου_πού 
τήν παρέχει σέ όφελος τοϋ επενδυτή, γίνεται κατά τις ακό
λουθες διακρίσεις:. 1· 7 Λ
ι.- α) Άν ή ύποθήκη έγγράφεται στο ακίνητο στό όποιο 
πραγματοποιείται ή πρόκειται νά πραγματοποιηθεί ή επέν
δυση, ή άξια τοϋ άκινήτου καί τών ύφισταμένων σ’ αύτό 
κάθε φύσεως εγκαταστάσεων δέν χρειάζεται νά καλύπτει, 
στό χρόνο εγγραφής τής υποθήκης, τό ποσό τής δανειακής 
ένισχύσεως τοϋ Δημοσίου. Κάλυψη τοϋ ποσοϋ τής δανεια
κής ένισχύσεως, αύξημένου κατά ποσοστό 10 %, πρέπει νά 
υπάρχει μετά τήν ολοκλήρωση τής έπενδύσεως. 'Η άξια 
τοϋ άκινήτου καί τών'κάθε φύσεως έγκαταστάσεως πού 
ύπάρχουν σ’ αύτό διαπιστώνεται στό χρόνο πού γίνεται ή 
εκτίμηση καί άπό τήν άξια αύτή άφαιροϋνται τά υφιστά
μενα προηγουμένως εμπράγματα βάρη. Άν μετά τήν ολο
κλήρωση τής έπενδύσεως διαπιστωθεί ότι δέν υπάρχει 
ή άνωτέρω κάλυψη, έγγράφεται συμπληρωματική ύποθήκη 
σέ άλλο άκίνητο τοϋ έπενδυτή ή τρίτου καί άναστέλλεται 
ή καταβολή τής τελευταίας δόσεως τής δανειακής ένισχύ
σεως. Άν ό έπενδυτής ή ό τρίτος δέν προσφέρει συμπληρω
ματική ύποθήκη μέσα σέ έξάμηνη ανατρεπτική προθεσμία 
άπό τήν κοινοποίηση τής σχετικής πράξεως έκτιμήσεως, ό 
'Υπουργός Συντονισμού ύποχρεοϋται νά ματαιώσει οριστι
κά τήν καταβολή τής τελευταίας δόσεως καί νά περιορίσει 
τό ποσό τής δανειακής ένισχύσεως μέχρι τό ύψος πού κα
λύπτει ή ύποθήκη πού έχει έγγραφεΐ, έκτός άν μετά άπό 
γνώμη τής Επιτροπής τοϋ άρθρου 8 τού Ν. 849/1978 
κρίνει ότι πρέπει νά άνακαλέσει ολόκληρη ή μέρος τής 
δανειακής ένισχύσεως πού καταβλήθηκε. Τά ποσά πού Ακυ
ρώνονται, σύμφωνα μέ τ’ άνωτέρω, γίνονται αύτοδικαίως 
ληξιπρόθεσμα καί άπαιτητά καί είσπράττονται σύμφωνα 
μέ τις ισχύουσες διατάξεις γιά τήν είσπραξη τών δημοσίων 
έσόδων.

β) Άν ή ύποθήκη έγγράφεται σέ άκίνητο ιδιοκτησίας 
τοϋ έπενδυτή, διαφορετικό άπό τό άκίνητο στό όποιο πρα
γματοποιείται ή πρόκειται νά πραγματοποιηθεί ή επένδυση 
ή σέ άκίνητο τρίτου, ή άξια τοϋ άκινήτου καί τών ύφιστα- 
μένων σ’ αύτή κάθε φύσεως έγκαταστάσεων πρέπει νά κα
λύπτει στό. χρόνο εγγραφής τής ύποθήκης, τό ποσό τής
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δανειακής ένισχύσεως αύξημένο κατά ποσοστό-10 %, μετά 
τον υπολογισμό καί των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών.

γ) "Αν για τήν έγγραφή υποθήκης προσφέρεται τό άκί- 
νητο στο όποιο πραγματοποιείται ή πρόκειται νά πραγματο
ποιηθεί ή επένδυση καί συγχρόνως άλλο άκίνητο ιδιοκτησίας 
τοϋ επενδυτή ή τρίτου, ή υποθήκη έγγράφεται στο πρώτο, 
νιά τό τμήμα πού καλύπτεται άπό τήν άξια τοϋ ακινήτου καί 
των εγκαταστάσεων πού υπάρχουν σ’ αυτό άφοϋ ύπολο- 
γισθοϋν καί τα υφιστάμενα εμπράγματα βάρη, σύμφωνά 
αε τις προϋποθέσεις τοϋ εδαφίου α αύτοϋ τοϋ άρθρου καί γιά 
το υπόλοιπο ή υποθήκη έγγράφεται συμπληρωματικά στό 
δεύτερο.

2. Οί άνωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται γιά τήν έγγραφή 
υποθήκης καί στις περιπτώσεις πού έχουν ήδη υπαχθεί στις 
διατάξεις τοϋ Ν. 849/1978.

3. Γιά έπενδύσεις, τών οποίων τό μεγαλύτερο μέρος πρα
γματοποιείται σε χώρους (χερσαίους, παραθαλάσσιους, 
Θαλάσσιους) πού ανήκουν κατά κυριότητα στό Δημόσιο καί 
έχουν παραχωρηθεϊ γιά χρήση στόν έπενδυτή, σύμφωνα 
μέ τις διατάξεις τοϋ Λ.Ν. 522/1968 «περί παραχωρήσεως 
πρός έκμετάλλευσιν θαλασσίων περιοχών καί άλλων τινών 
συναφών διατάξεων», δεν χρειάζεται έγγραφή υποθήκης, 
σύμφωνα μέ την παράγραφο 2 τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν. 849/ 
1978, γιά τήν έξασφάλιση τοϋ χορηγούμενου άτοκου δανείου, 
με τήν προϋπόθεση ότι ή άξια τών έγκαταστάσεων πού θά 
άνεγερθοϋν ή θά δημιουργηθοϋν στόν παραπάνω χώρο θά 
καλύπτει τό ποσό τής δανειακής ένισχύσεως. "Αν ή άξια 
τής έπενδύσεως υπολείπεται τοϋ παραπάνω ποσοϋ, ή υπο
θήκη πού προβλέπεται άπό τήν παράγραφο 2 τοϋ άρθρου 9 
τοϋ Ν. 849/1978 παρέχεται γιά τό υπόλοιπο.

■■ "Αρθρο 24.
’Αντικατάσταση καί τροποποίηση διατάξεουν

_./■ · τών Ν. 849/1978 καί Ν. 289/1976.

/ J: 9. Τό άρ-$>ρο 7 τοϋ Ν. 289/19716 Α«ιαα·ύ·ίττατα! ώς εξής :
' ·. ‘ :.’;·■*·■' Άρθρο 7. .. ; . . .·. ' 1;' < '·) .

ι>ήί: Κάλυψις δαπάνης κτιριάκών έγκαταστάσεων: · ^
•ΑΈΐς τάς επιχειρήσεις τάς ΰπαγομένας εις τάς διατάξεις τοϋ 
-παρόντος νόμου, εξαιρέσει τών ξενοδοχειακών έπιχειρήσεων 
/καί πραγματοποιούσας άπό τής ένάρξεως ισχύος τοϋ πα- 
. ρόντος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1984 νέας επενδύσεις εις την 
περιοχήν Ε' παρέχεται υπό τοϋ Δημοσίου ένίσχυσις διά τήν 

•καλυψιν μέρους τής δαπάνης άνεγέρσεως τών βιομηχανο- 
στασίων καί λοιπών κτιριάκών έγκαταστάσεων τών έξυ- 
πηρετουσών τάς άνάγκας τής έπιχειρήσεως. Ή ένίσχυσις 
αΰτη δύναται νά άνέρχηται έως τεσσαράκοντα έπί τοϊς 
.εκατόν (40%) τής δαπάνης άνεγέρσεως τών κτιριάκών εγ
καταστάσεων καί δεν δύναται νά ύπερβή έν πάση περιπτώ- 

■σει τό ποσόν τών τετρακοσίων (400) δραχμών κατά κυβικόν 
μέτρον. , ... ν. - ; ; ..

"Αρθρο 30.
Κύρωση ’Αποφάσεων.

'Η Οικονομική ’Επιτροπή λαβοϋσα υπόψη :
1. Τις διατάξεις τών άρθρων 5 καί 29 τοϋ Ν. 400/<6 

«περί 'Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουργείων».
2. Τήν ΰπ’ άριθ. 1221/80 άπόφασή της.
3. Σχετική εισήγηση τών κ.κ. 'Υπουργών Άναπληρωτοϋ 

Συντονισμού καί Βιομηχανίας καί Ένεργείας.
4. Τήν διεξαχθεΐσα μεταξύ τών μελών της διεξοδική συ

ζήτηση έπί τοϋ έν θέματι άντκειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΟΣ
Ή ΰπ’ άριθ. 1221/80 άπόφασή της, άντικαθίσταται ώς 

έξης :
1) Εγκρίνει τήν ίδρυση τής πρώτης φάσεως τοϋ ΰπό 

τής ΕΑΕΒΜΕ σχεδιασθέντος πετροχημικού συγκροτή
ματος στήν περιοχή Κρυονερίου τής Κοινότητος Γαλατά 
Αίτωλ/νίας καί έπί έκτάσεως 2.000 περίπου στρεμμάτων. 
Ή φάση αυτή, προβλέπει τήν κατασκευή :
α) Μονάδος Πολυαιθυλενίου Χαμ. Πυκνοτ. 70.000 ΜΤ/έτος.
β) Μονάδος Πολυαιθυλενίου 'Υψηλ. Πυκνοτ. 50.000 ΜΤ/ 

έτος.
γ) Μονάδος PVC 43.000 MT/ετος, . ■ ' ,
καί τών άναγκαίων βοηθητικών έγκαταστάσεων καί έργων 
υποδομής. 'Η κατασκευή τών δύο πρώτων μονάδων προ
γραμματίζεται γιά τήν περίοδο 1980 - 1984. 'Ο προγραμ
ματισμός κατασκευής τής τρίτης μονάδος θά όριστικοποιηθή 
σέ μεταγενέστερο στάδιο, σέ συνάρτηση μέ τήν έξέλιξη τής 
σχέσεως παραγωγής - ζητήσεως στήν εγχώρια άγορά.

_ ·. 2) ’Εγκρίνει τό σχ ,μα χρηματοδοτήσεως γιά τήν κατα
σκευή τών δύο πρώτουν μανάδων, τό όποιων έχει ώς ακο
λούθως :

• Δολλ. ΗΠΑ
α) Μετοχικό Κεφάλαιο ; ' . 55.000.000
β) Άτοκο Δάνειο χορηγηθησόμένο ύπο τοϋ' ' ' * ' *'

Δημοσίου 100.000.000
γ) Συμμετοχή Δημοσίου σέ έργα υποδομής μέ

επιχορήγηση (GRANT) . · '· ·'··· Λ· 25.000.000
δ) Πιστώσεις έξωτερικοϋ (EXPORT CRE- .·. , · 

DITS) ■,. 124.ÔÔO.OOO

ΣΥΝΟΛΟ : ' . V .« 304.000.000
3) Τό Μετοχικό κεφάλαιο θά καληφθή υπό τής ΈΛΕΒ- 

ΜΕ κατά 96 % καί άπό κάθε μία τών μετοχών'αυτής Τρα
πεζών κατά 1 % υπό τούς όρους τής ΰπ’ άριθ. 265/27-3-1980 
άποφάσεως τής Ν.Ε. τροποποιούμενης ώστε, άμα τή συ- 
στάσει τοϋ φορέως νά καταβληθή τό 25% τούτου, τό δέ 75% 
σέ δύο Ισόποσες δόσεις, τήν 1 Μαρτίου καί 1 ’Ιουλίου
1983. . . ,' * \ · .ν ■ ··

4) Τό άτοκο δάνειο τοϋ Δημοσίου, χορηγείται , χωρίς τήν
παροχή έμπραγμάτου άσφαλείας παρά τοϋ φορέως..’Εμ
πράγματη άσφάλεια θά παρασχεθή πρός τό Δημόσιο μόνον 
έφ’ όσον καί άφ’ ής στιγμής παράσχέθή τοιαύτη^Αρός άλ
λους πιστωτές. ’Εν πάση περιπτώσει, ή έμπράγματη άσφά- 
λεια τοϋ Δημοσίου θά έπεται πάντοτε έκείνης τών άλλων 
πιστωτών. ’ :ώ. . , ,·.. ,·..·■·:* *

1. Κυρώνονται άφότου έκδόθηκαν καί άποκτοϋν άπό τότε 
ισχύ νόμου οί άτοφά-εις τής Οικονομικής Επιτροπής 
άρ~3. 1399/15 'Οκτωβρίου 1980 «περί άντικαταττάσεως 
τής ΰπ' άρι-3. 1221/80 άποφά-εως τής Οικονομικής Επι
τροπής περί τοϋ έργοστασίου Πετροχημικών» καί άριθ. 
1400/15-10-1980 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
τής ύπ’ άριθ. 1231/1890 άποφάσεως τής Οικονομικής ’Επι
τροπής «περί χρηματοδοτήσεως τοϋ ’Εργοστασίου Σιδηρο
κραμάτων», οί όποιες έχουν ώς εξής : - ·..<
ή// Αριθμός Άποφάσεως 1399/15-10-1980. 7
-ν-ΓΙερί αντικαταστάσεων τής ύπ’ άριθ. 1221/80 άποφάσεως 
τής Οικονομικής ’Επιτροπής «περί τοϋ έργοστασίου Πε
τροχημικών». . * . Γ ./.Λ.:.·

Τό δάνειο τοϋ Δημοσίου θά ,έξοφληθή ΰπό τοϋ φορέως 
έντός τεσσάρων (4 ) έτών, άρχομένων άπό τοϋ έβδομου 
έτους τής λειτουργίας τού συγκροτήματος καί θά έπεται 
άπό πλευράς έξοφλήσεως τών πιστώσεων εξωτερικού. -..·<·

'Η συμμετοχή τοϋ Δημοσίου στά έργα υποδομής θά πρα- 
γματοποιηθή διά καταβολής τοϋ ώς άνω ποσοϋ στόν φορέα 
τής έπενδύσεως, πού θά έκτελέση ταϋτα, έντός τού πλαι
σίου τοϋ προγράμματος τοϋ όλου έργου.' ;

5) 'Η χορήγηση ΰπό τοϋ Δημοσίου τοϋ άτάκου δανείου 
τών 100.000.000 δολλ. ΗΠΑ, ώς καί ή επιχορήγηση 
(GRANT) τοϋ ποσοϋ τών 25.000.000 δολλ. ΗΠΑ γιά τή 
συμμετοχή τούτου στά έργα υποδομής θέλει.γίνη ώς κατω
τέρου : .···■ · ■ ·■. . .. . ^
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"Ατοκον δάνειον Επιχορήγηση GRANT
1980 '
1981
1982 
’1983

25.000.000
50.000.000
50.000.000

Τό ισότιμο σε δραχμές των ανωτέρω ποσών θα κατα- 
βληθή άπό το Πρόγραμμα. Δημοσίων Έπενδύσεο^ν ώς κατω
τέρω : · ....
Ή επιχορήγηση (GRANT) σέ δύο ισόποσες δόσεις την 

1 Μαρτίου καί την 1 ’Ιουλίου τοϋ 1981. ·\ \ ■
, Το άτοκο δάνειο σε δύο έτη, ώς άνωτέρω καί το γιά κάθε 

έτος ποσό σέ δύο ισόποσες δόσεις την 1 Μαρτίου καί την 
1 ’Ιουλίου τοϋ 19S2 καί 19S3 άντιστοίχως. ,. ,
, -.6) Εγκρίνει την υπό τοϋ Ελληνικού Δημοσίου παροχή 
έγγυήσεως ύπέρ τοϋ φορέως τής έπενδύσεως για τό 50 % των 
συνηφθησομένων υπό τούτου ή χάριν τούτου πιστώσεων 
εξωτερικού (κεφάλαιον,- τόκοι). . .· '

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ . . .
.·* Άριθρός Άποφάσεως 1400/15-10-1980 ., , .

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως της ύπ’ άριθ.' 
1231/1980 άποφάσεως τής Οικονομικής ’Επιτροπής «περί 
χρηματοδοτήσεως - τοϋ- -’Εργοστασίου Σιδηροκραμάτων». -

Ή Οικονομική Έπιτροπΐ] λαβοϋσα υπόψη: .
Λ· 1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 καί 29 τού Ν. 400/1976 
«περί 'Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουργείων». . .-·

2. Τήν ύπ’ άριθ. 1231/80 απόφασή της. ' · - ÙA
' ν ' 3. Σχετική προφορική εισήγηση των 'Υπουργών, Άναπλ.η- - 
ρώτοΰ Συντονισμού καί Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας.

> , 4. Τήν άπό 11-1-1980 σύμβαση μεταξύ τοϋ Ελληνικού 
'Δημοσίου καί τής Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ' ΣΙΔΗΡΟΚΡΑ
ΜΑΤΑ (ΦΕΚ 23/26-1-80. τεύχος Α'), . όπως ισχύει

η _ _ ( _ - η ' . (
5. Τήν διεξκχθεΐσα μεταξύ τών μελών της συζήτηση επί 

τοϋ έν θέματι άντικειμένου, άποφασίζει όμοφώνως : _ -,
’Εγκρίνει τήν άναμόρφωση τής ύπ’ άριθ. 1231/80 άποφά- 

σεώς της ώς άκολούθως : ■
1 ) ’Εγκρίνει τό σχήμα χρηματοδοτήσεως τοϋ επενδυ

τικού προγράμματος τής Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟ
ΚΡΑΜΑΤΑ γιά τήν επέκταση τοϋ μεταλλευτικού συγκρο
τήματος παραγωγής συμπυκνώματος χρωμίτου εις Βούρινο 
Κοζάνης - Γρεβενών καί τήν κατασκευή μεταλλουργικής 
μονάδος σιδηροχρωμίου στήν περιοχή ΤΣΙΓΓΕΛΙ ΠΛΑ
ΤΑΝΟΥ Νομού Μαγνησίας, τό όποιο έχει ώς άκολ.ούθως :

ν ' * Η χορήγηση υπό τοϋ Δημοσίου τοϋ άτόκου δανείου τών· 
12.000.000 δολλ. ΗΠΑ ώς καί ή επιχορήγηση (GRANT) 
τοϋ ποσού τών 5.000.000 δολλ. ΗΠΑ γιά τήν συμμετοχή 
τούτου στά έργα υποδομής θά γίνει ώς κατωτέρω :
"Ετος "Ατοκο Δάνειο ’Επιχορήγηση (GRANT)

2.000.000 ' 1.000.0001980
1981
1982

'6.000.000
4.000.000

4.000.000

Τό σέ δραχμές ισότιμο τών άνωτέρω ποσών θά βαρύνει 
τό πρόγραμμα τών’Δημοσίων ’Επενδύσεων.

3 ^’Εγκρίνει τήν υπό τής.’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
παροχή έγγυήσεως πρός την εις HELSINKI Φιλλανδίας 
δανείστρια εταιρεία OUTOKUMPU ΟΥ ύπέρ τής Α.Ε. 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ ύψους, ' μέχρι δολ- 
λ.αρίων ΗΠΑ 28.300.000. ' · : ·· ’ ' U -

4).Εγκρίνει τήν υπό τοϋ ,Έλλ.ηνικοΰ Δημοσίου παροχή 
άντεγγυήσεως προς τήν Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος πρός 

. κάλυψη τής δοθησομένης ύπ’, αύτής άνωτέρω (παρ. 3) έγγυή- 
σεως." Ή άντεγγύηση θά παύση να ίσ/ύη μέ τήν χορήγηση 
πρός τόν Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ, τών 
έν πάο. 2 ποσών υπό τοϋ Δημοσίου.·’ 'U

· » ... .1 .-· '· . λ C ' -. ··.' V.O ·

A :'r ’. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ' · ' - .' 7 7 ΤΑ ΜΕΛΗ · ^ '
■Μ' 2. Ή συγκεκριμένη τοποθεσία έγκαταστάσεως τοϋ πετρο
χημικού συγκροτήματος στό Νομό Αιτωλοακαρνανίας μπο
ρείνά μεταβληθεΐ μέ άπόφαση τής Οικονομικής ’Επιτροπής.

' · · 3. Οί λεπτομέρειες εφαρμογής τών άποφάσεων τής Οίκο-, 
νομικής ’Επιτροπής πού κυρώνονται μέ τό άρθρο αυτό ρυθμί
ζονται μέ άποφάσεις τής Νομισματικής ’Επιτροπής. Αγ-V';
Α.Ν. 89/1967 : Άρθρο 2 παρ. 1, εδάφιο στ. ·. .. ή - 

! Άρθρον 2. · · "

(5) Ή άνωτέρω άναφερομένη διάταξις συνεπλ.ηρώθη" 
ύπό τής παραγράφου 1 άρθρον 3 Α.Ν. 378/196S.

στ) ’Επιτρέπεται εις τάς ώς άνω άλλ.οδαπάς επιχειρήσεις 
όπως ταχυδρομούν συστημέναω έπιστολάς είς τό εξωτερικόν 
άνευ προσκομίσεώς των είς τό ταχυδρομεϊον πρός έλεγχον 
έφ’ όσον επί τοϋ φακέλλου άναγράφεται ή ταυτότης τής άπό-', 
στελλούσης εταιρείας καί έχει τεθή ή σφραγίς αυτής καί ή 
μονογραφή τοϋ Διευθυντοΰ της. 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Δολλάρια ΗΠΑ
α) Μετοχικό κεφάλ.αιο 20.000.000
β) Άτοκο δάνειο χορηγηθησόμενο ύπό τού

Δημοσίου 12.000.000
γ) Συμμετοχή Δημοσίου σε έργα υποδομής μέ

επιχορήγηση (GRANT) 5.000.000
δ) Φιλλ,ανδικέε έξανωιτκές πιστώσεις σέ δολ.- τ

λάρια ΗΠΑ 24.050.000
ε) Φιλλ.ανδικό δάνειο σέ δολλάρια ΗΠΑ 4.250.000

2) Τό άτοκο δάνειο τοϋ Δημοσίου θά έξοφλ.ηθή ύπό τού 
φορέως τής έπενδύσεως εντός επτά (7) ετών, άρχομένων 
άπό τοϋ τετάρτου (4) έτους τής λειτουργίας τής μεταλ
λουργικής μονάδος. Τό άτοκο δάνειο τοϋ Δημοσίου χορη
γείται χωρίο τήν παροχή έυπραναάτου άσφαλ.είας παοά τής
Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ. ’Εμπράγματη
άσφάλ.εια θά παρασχεθή πρός τό Δημόσιο μόνον έφ’ όσον 
και άφ’ ής στιγμής παρασχεθή τοιαύτη πρός άλλους πιστω- 
τάς. ’Εν πάση περιπτώσει, ή έμπράγματη άσφάλεια τοϋ 
Δημοσίου θά έπεται πάντοτε έκείνης τών άλλ.ων πιστωτών.

'Η συμμετοχή τοϋ Δημοσίου στά έργα υποδομής θά πρα- 
γματοποιηθή διά καταβολής τοϋ ώς άνω ποσού στόν φορέα 
τής έπενδύσεως, ό όποιος θά έκτελεσει αυτά, έντός τοϋ πλαι
σίου τοϋ προγράμματος τοϋ όλου έργου.

(10) Συμφώνως πρός τό άρθρον 29 παρ. 1 έδ. β' τοϋ Ν.
27/1975 αί διατάξεις τοϋ άνωτέρω έδαφίου ε καταργοϋνται
καθ’ δ μέρος αύται άφοροϋν τήν άπαλλ.αγήν τών αύτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσεως έκ τών τελ,ών κυκλοφορίας.

Α.Ν. 378/1968 : Άρθρο 4.

Άρθρον 4.
Ή έν άρθροις 1 καί 2 παρ. 3 τοϋ Α.Ν. 89/1967 προβλ.επο-

μένη τραπεζιτική εγγυητική έπιστολή δέν δύναται νά είναι
κατωτέρα τών 1.000 ούτε άνωτέρα τών 5.000 δολλ.αρίων
Η.Π.Α. ή τοϋ είς δραχμάς ισοτίμου τών ποσών τούτων. ’Αντί
τραπεζικής εγγυητικής έπιστολής δύναται νά γίνη δεκτή
προσωπική έγγύησις τής έπιχειρήσεως ύπέρ τοϋ προσωπικού
της. Πρό πάσης όμως καταπτώσεως τής έγγυήσεως, ή είση-
γουμένη περί ταύτης 'Υπηρεσία Κεφαλαίων ’Εξωτερικού
τοϋ 'Υπουργείου Συντονισμού δέον νά ζητήση έγγραφον
έκθεσιν τής έπιχειρήσεως έπί τής προκαλ.ούσης τήν κατάπτω-
σιν αίτιας, τής έπιχειρήσεως υποχρεωμένης όπως παράσχη
ταύτην έντός 10 ήμερών άπό τής περί ταύτης αίτήσεως τής
υπηρεσίας.



/

“Αρθρον 5.

N. *i71/1961 : “Αρθρα 7, 9 

“Αρθρον 7.
1. α) Al συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων παρεχόμενων 

ύπό ’Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών λειτουργουσών άπο- 
κλειστικώς ώς Τραπεζών ’Επενδύσεων ή υπό της Ελληνικής 
Τραπέζης Βιομηχανικής Άναπτύξεως, τής ’Εθνικής Κτημα
τικής Τραπέζης τής Ελλάδος καί τοϋ Ταμείου Παρακαταθη
κών καί Δανείων προς ήμεδαπάς Τραπέζας, Δημοσίους ’Ορ
γανισμούς ή Δημοσίας ’Επιχειρήσεις έν γένει, βιομηχανικάς, 
μεταλλευτικάς καί τουριστικάς επιχειρήσεις, ή έξόφλησις 
τών δανείων τούτων ώς καί τών έπ’ αυτών τόκων, άπαλλάσ- 
σονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιω
μάτων ή άλλης έπεβαρύνσεως ύπερ τοϋ Δημοσίου ή τρίτων, 
άνεξαρτήτως έάν αί συμβάσεις αύται συνάπτωνται έν Έλ- 
λάδι ή έν τη άλλ.οδαπή. Αί αύταί ώς άνω άποιλλαγαί παρέ
χονται καί προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων παρεχό
μενων παρ’ 'Ελληνικών Τραπεζών ή άλλοδαπών τοιούτων 
ή υποκαταστημάτων άλλοδαπών Τραπεζών έν Έλλάδι ή 
άλλοδαπών Οίκων υπό τήν προϋπόθεσιν όμως ότι τά κεφά
λαια τών δανείων τούτων είσάγονται άποδεδειγμένως προς 
τόν σκοπόν τούτον έκ τοϋ έξωτερικοϋ.

β) Οΐ τόκοι τών έκ τών άνωτέρω δανείων ή πιστώσεων 
παρεχομένων παρ’άλλοδαπών Τραπεζών ή άλλοδαπών 
Οίκων μη διατηρούντων έν Έλλάδι μόνιμον έγκατάστασιν 
κατά την έννοιαν τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 3843/1958 άπαλ- 
λάσσονται τοϋ κατά τάς ΐσχυούσας έκάστοτε διατάξεις φό
ρου εισοδήματος άδιαφόρως τής ύπάρξεως ή μη διμεροϋς 
συμβάσεως πρός άποφυγήν διπλής φορολ.ογίας μετά της 
χώρας έν ή-κεΐται ή έδρα της παρεχούσης τό δάνειον ή την 
πίστωσιν έπιχειρήσεως. λ ;·.· λν*·. λτ ; . · - -, ή- .·.·.·'
λγ ) Έπί έγγραφής προσημειώσεως, συστάσεως, υποθή
κης ή ενεχύρου ή έξαλείψεως πάντων τούτων διά την ασφά
λειαν τών άνωτέρω δανείων ή πιστώσεων "καί τών τόκων 
αυτών, τά επί τη βάσει οίασδήπατε γενικής ή ειδικής δια- 
τάξεως ΐσχύοντα τέλη, είσφοραί, δικαιώματα’καί λοίπαί 
επιβαρύνσεις προκειμένου μέν περί τών ύπερ τοϋ Δημοσίου 
περιορίζονται εις τό έν πέμπτον αυτών προκειμένου δέ τών 
ύπερ τρίτων, και όσον αφορά τούς κατωτέρω άναφερομέ- 
νους, ώς άκολ,ούθως : 1

Έπί άσφαλιζομένου ποσοϋ μέχρι δραχμών 2.000.000
-·.Δικαιώμ. Ταμείου Νομικών δραχμαί 2.000

Δικαιώμ. Συμβολαιογράφου )> 2.000.
Δικαιώμ. ‘Υποθηκοφύλακας » 1.000
’Επί άσφαλ,ιζομένου ποσοϋ από δραχμάς 2.000.001 μέχρι 

δραχμών 5.000.000 :
·.·; Δικαιώμ. Ταμείου Νομικών .. δραχμαί 3.000
;χ Δικαιώμ. Συμβολαιογράφου ; : - ; » 3.000
- Δικαιώμ. Ύποθηκοφύλάκος · » 1.500.

Έπί άσφαλ,ιζομένου ποσοϋ άπό δρανμάς 5.000.001 μέγρι 
δραχμών 10.000.000 :

Δικαιώμ. Ταμείου Νομικών δραχμαί 4.000
Δικαιώμ. Συμβολαιογράφου » 4.000
Δικαιώμ. ‘Υποθηκοφύλάκος » 2.000
Δι’ έκάστην, πέραν τών δραχμών 10.000.000, έπαύξησιν 

τοϋ άσφαιλιζομένου ποσοϋ, κατά έν έκατομμύριον δραχμών, 
θά έπαυξάνωνται τά μέν δικαιοιματα τοϋ Ταμείου Νομικών 
καί τοϋ Συμβολαιογράφου κατά δραχμάς 400 δι’ έκάτερον 
τούτων, τά δε δικαιώματα τοϋ ‘Υποθηκοφυλακείου κατά 
δραχμάς 200, έν ούδεμιά όμως περιπτώσει δύνανται να 
ύπερβοϋν τά μεν δικαιώματα τοϋ Ταμείου Νομικών καί τοϋ 
Συμβολαιογράφου τό ποσόν τών δραχμών 30.000 δι’ έκά-

(46) Βλ. ύποσημ. 10.

τερον τούτων, τά δέ δικαιώματα ‘Υποθηκοφύλακας τό 
ποσόν τών δραχμών (15.000). (3‘)

2. Al ύπό τής προηγουμένης παραγράφου οριζόμενα·, 
άπαλλαγαί. χορηγούνται άδιαφόριος τής ύπάρξεως ή μη 
διμερούς συμβάσεως πρός άποφυγήν διπλής φορολ.ογίας 
μετά τής Χώρας έν ή κεΐται ή έδρα τής παρεχούσηςς τό δά
νειον ή την πίστωσιν έπιχειρήσεως.

3. Διά την εφαρμογήν τών διατάξεο,ιν περί φορολ.ογίας 
εισοδήματος, οι τόκοι τών δανείων καί πιστώσεων τής 
έπιχειρήσεως διά τό χρονικόν διάστημα μέχρι τής λ,ήξεως 
τής χρήσεως, εντός τής όποιας άρχεται ή παραγωγική δρά- 
σις αυτής, λ,ογίζονται ώς έξοδα πρώτης έγκαταστάσεως καί 
άποσβέννυνται έντός ΙΟετίας κατά τάς κειμένας περί φορο
λ.ογίας εισοδήματος διατάξεις. Τό αυτό έφαρμόζεται καί 
διά τάς μέχρι τής ένάρξεως τής παραγωγικής δράσεως τής 
Εταιρείας δαπάνας ίδρύσεως καί όργανώσεως, καθ’ ό ποσόν 
αύται δεν έκαλ.ύφθησαν έκ προκυψάντων έσόδων. (* 38 39 40)

4. Διά την έν τή άλλοδαπή καταβολήν δικαιωμάτων διά 
την χρησιμοποίησιν έν Έλλάδι πνευματικής ιδιοκτησίας, 
εύρεσιτεχνιών, έρευνών, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών 
μεθόδων καί τύπων ή άλλης άναλόγου ιδιοκτησίας ή ύπη- 
ρεσίας ώς καί διά την τεχνικήν διεύθυνσιν, παρέχεται δι’ 
έκαστον έτος, ποσόν συναλλάγματος, καθοριζόμενος δι’ 
άποφάσεο^ς τοϋ ‘Υπουργού Συντονισμού (3β ) μετά γνώμην' 
τής Επιτροπής τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 2687/1953. Διά τής 
άποφάσεως θά καθορίζεται α) τό ποσόν τής καταβλητέας 
άμοιβής (εις άπόλ.υτον ύψος ή καί εις ποσοστόν), β) τό 
εις. την άλλ.οδαπήν έξακτέον ποσόν καί γ) πάσα άναγκαία 
σχετική λ,επτομέρεια. (4ο)

5. Διά τήν έπιβολήν τοϋ φόρου εισοδήματος έπί τών έν
τή προηγουμένη παραγράφω 4 άναφεοομένων δικαιωμάτων 
ώς καθαρόν είσόδημα δεν δύναται νά ληφθή ποσοστόν μεΐζον 
φοϋ 35 % τοϋ καταβληθέντος βάσει τής οικείας άποφάσεως 
τοϋ ‘Υπουργού Συντονισμού ποσού, έπιφυλασσομένης της 
εφαρμογής τών διατάξεων συμβάσεων περί άποφυγής της 
διπλής φορολογίας, δυνάμει τών οποίων ορίζεται άλλως τό 
φορολογητέου καθαρόν εισόδημα ή ορίζεται φορολογικός 
συντελεστής έπί τοϋ άκαθαρίστου εισοδήματος. ■ .

6. Οί τόκοι καί προμήθεια·, δανείων ή πιστώσεων συνομο-
λογουμένο^ν έν Έλλάδι εις έλεύθερον συνάλλαγμα καί εξο
φλητέων κατά κεφάλαιον, τόκους, κ.λπ. έξ ίδιων συναλλα
γματικών διαθεσίμων τών όφειλετριών επιχειρήσεων, μή 
ύποχρεωτικώς έκχωρησίμων εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, 
βάσει σχετικών άποφάσεων τής Νομισματικής Επιτροπής, 
άπαλλάσσονται τών κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις έκάστοτε' 
τελών χαρτοσήμου καί φόρου κύκλ.ου έργασιών. (41) ^

. , “Αρθρον 9. ' · . ·;

1. ’Αλλ.οδαπαί τεχνικαί έπιχειρήσεις, έγκαθιστάμεναι έν 
Έλλάδι κατόπιν έγκρίσεως παρεχομένης δι’ άποφάσεως τοϋ

! (37) Αί διατάξεις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 7 τίθενται ώς 
αύται νϋν Εσχύουσιν, άντικατασταθεΐσαι ύπό τής παρ. 1
τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 916/1971. ..£· ,

(38) Αί διατάξεις τής παρ, 3 τοϋ άρθρου 7 τίθενται ώς 
αύται νϋν ίσχύουσιν, άντικατασταθεΐσαι ύπό τής παρ. 2
τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 916/1971.

(39) ‘Ως έτροποποιήθη ύπό παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 159/ 
1975.

(40) Αί διατάξεις τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 7 τίθενται ώς
αύται νϋν ίσχύουσιν, άντικατασταθεΐσαι ύπό τής παρ. 3 
τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 916/1971. 1-

(41 ) Αί διατάξεις τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 7 προσετέθησαν 
ύπό τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 916/1971. ·
‘Υπουργού Συντονισμού (42) άπολαύουν τών κάτωθι δασμο
λογικών καί φορολογικών διευκολύνσεων, ύπό τόν όρον ότι 
τό προσωπικόν τών έν λόγω έπιχειρήσεων άποτελεΐται κατά



τά 4/5 τουλάχιστον τοϋ συνόλ.ου τοΰ προσωπικού καί κατά 
τά 3/5 τουλάχιστον κατά κατηγορίαν προσωπικού έξ Ελ
λήνων υπηκόων :

α) ’Απαλλάσσονται της καταβολής δασμών καί παρομαρ- 
τούντο,ιν τούτοις φόρων, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, φόρου 
κύκλου εργασιών, φόρου πολυτελείας καί παντός έν γένει δι
καιώματος ή κρατήσεως ύπέρ τοϋ Δημοσίου ή οίωνδήποτε 
υφισταμένων είσαγόμενα καί διά τάς ύπηρεσιακάς άνάγκας 
τούτων άποκλειστικώς προοριζόμενα μηχανήματα, εργαλεία, 
χάρτην (φωτογραφικόν, φωτοτυπικόν κ.λπ. ), σχεδιαγράμ
ματα, όργανα, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, υλικά, εφόδια, 
ήλεκτρικάς συσκευάς καί εξοπλισμόν τών έν Έλλάδι γρα
φείων των, εξαιρέσει καυσίμων, λιπαντικών καί επιβατικών 
αυτοκινήτων, έφ’ όσον άσχολοϋνται άποκλειστικώς είς έκ- 
τέλεσιν εργασιών τό αντικείμενου των οποίων ευρίσκεται 
εκτός της· 'Ελληνικής Επικράτειας. . . λ, ,.,- φ

β) ’Απαλλάσσονται άπό τοΰ φόρου είσοδήμ,ατος ώς καί 
παντός έν γένει τέλους, φόρου, εισφοράς ή κρατήσεως υπέρ 
τοΰ Δημοσίου ή οίουδήποτε τρίτου, υφισταμένων ή έπιβλη- 
θησομένων είς τό μέλλον διά τό εισόδημα τούτων τό κτώ- 
μενον έξ έργασιών, ών τό άντικείμενον ευρίσκεται έκτός 
τών ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Τής αύτής άπαλλα- 
γής τυγχάνει καί τό αλλοδαπόν προσωπικόν τής έπιχειρή- 
σεως, τό μη μονίμως διαμένον έν Έλλάδι διά τάς κτωμένας 
παρ’ αυτού αποδοχές έκ τής'παροχής υπηρεσιών άφόρωσών 
είς. την έκτέλεσιν τών αυτών ώς άνω έργασιών; .

2. Είδη έκ τών άτελώς είσαχθέντων κατά τάς διατάξεις 
τής προηγουμένης παραγράφου δύνανται νά έπανεξαχθώσιν 
~ μεταβιβασθώσιν, έγκρίσει τοΰ 'Υπουργού τών Οικονομι
κών,' είς έτερα πρόσωπά δικαιοϋχα τής αύτής, άτελ.είας.'.

Εξαιρέσει τών περιπτώσεων τούτων τοιαϋτα είδη διάτ 
. τιθέμενα τυχόν έν Έλλάδι κατά τόν χρόνον τής άποχωρήσεως 
τής έπιχειρήσεως έξ Έλλάδός, ύπόκεινται είς την καταβολήν 
τών κεκανονισμένων δασμών κ.λ.π. ' ' * λ

3. ’Επιτρέπεται ή ύπερωριακή άπασχόλησις τοΰ υπαλλη
λάκου προσωπικού τών άνωτέρω έπιχειρήσεων άπεριορίστως 
έφ’ όσον ήθελον απαιτήσει τοΰτο αί άνάγκαι αύτών, ΰπό τόν 
όρον τής καταβολής είς τό ούτως άπασχοληθησόμενον προ
σωπικόν τής νομίμου άποζημιώσεως.

4. Συμβάσεις καταρτισθεΐσαι μεταξύ τοϋ. Ελληνικού 
Δημοσίου καί αλλοδαπών τεχνικών έπιχειρήσεων, παρέχουσαι 
είς ταύτας περισσότερα τυχόν πλεονεκτήματα τών διά τοΰ 
παρόντος καθοριζομένων, παραμένουσιν έν ίσχύϊ μέχρι τής 
λήξεώς τωντ - ,

5. ’Επιτρέπεται ή μεταξύ Δημοσίου, έκπροσωπουμένου 
υπό τών 'Υπουργών Συντονισμού καί Οικονομικών καί τής 
ένδιαφερομένης άλλοδατής τεχνικής έπιχειρήσεως, σύναψις 
συμβάσεως παγιοποιήσεως τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
έπί. ώρισμένον χρονικόν διάστημα.

’Επιχειρήσεις ύπαγόμεναι είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος 
άρθρου, είσάγουσαι ξένον συνάλλαγμα ίσον πρός δύο, του
λάχιστον, εκατομμύρια δολλαρίων ΗΠΑ ($ 2.000.000) 
έτησίως, δύνανται νά τύχουν περαιτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων 
κατά την κρίσιν τοΰ Δημοσίου, έκπροσωπουμένου, έν προ- 
κειμένω, ώς άνωτέρω, υπό τών 'Υπουργών Συντονισμού καί 
Οικονομικών. (<3 )

(42) Ώς έτροποποιήθη ύπό παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 159/1975
6. Τών διευκολύνσεων, απαλλαγών καί πλεονεκτημάτων 

τών παραγράφων 1 έως 3 τοϋ παρόντος άρθρου, τυγχάνουν 
καί αί έλληνικαί τεχνικαί έπιχειρήσεις, έν σχέσει όμως μόνον 
μέ έργασίας αύτών τών οποίων τό άντικείμενον ευρίσκεται 
έκτός τών ορίων τής Ελληνικής ’Επικράτειας, έστω καί 
άν αύται έκτελοΰνται έν όλου ή έν μέρει διά τών έν Έλλάδι 
γραφείων των.
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Περί προωθήσειυς τής ’Επιστημονικής Έρεύνης 
καί τής Τεχνολ.ογίας.

3. Τά έρευνητικά προγράμματα, τά περιλαμβανόμενα είς 
τό Πρόγραμμα Ερευνών, έκτελοΰνται είτε ύπό δημοσίων" 
ύττηρεσιών, είτε ύπό νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιω
τικού δικαίου, ή φυσικών προσώπων, είς τά όποια άνατίθεν-' 
ται διά συμβάσεων συναπτομένων κατόπιν κοινής άποφά: 
σεως τοϋ 'Υπουργοϋ Συντονισμού καί τοΰ κατά περίπτώσιν 
αρμοδίου 'Υπουργού. . ;

"Αρθρον 14. '•λ
1. Διά κοινών αποφάσεων τοΰ Υπουργού Συντονισμού 

καί τοΰ άρμοδίου κατά περίπτώσιν 'Υπουργού δύναται να. 
ανατίθεται διά" συμβάσεων είς νομικά πρόσωπα δημοσίου ή’ 
Ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, συλλογικώς ή μεμονώ- 
μένως, ή έκτέλεσις έρευνητικών προγραμμάτων ή άλλων 
συναφών έργασιών τοΰ Προγράμματος ’Ερευνών. Διά τών έν 
λόγω άποφάσεων προσδιορίζεται τό πρός έκτέλεσιν έογον ή 
έτερον άντικείμενον τής συμβάσεως, οί όροι έκτελέσεως αύτής 
καί ή καταβλητέα αμοιβή. , · τ>κ·.\

2". 'Η κατά τό άρθρον 1 παράγραφος 3, άνάθεσις έρευνη~ 
τικών προγραμμάτων είς δημοσίας υπηρεσίας, νομικά πρό
σωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, ή; 
χρηματοδότησις τής έκτέλ.εσως αύτών έκ τοΰ Προγράμματος 
Ερευνών καί ή παραλαβή τών άποτελ.εσμάτων ύπό τής 'Υ
πηρεσίας γίνονται κατά παρέκκλ.ισιν τών διατάξεων περί 
Δημοσίου Αογιστικοΰ, κρατικών προμηθειών,. άναθέσεως 
μελετών, έκτελ.έσεως δημοσίων έργων, ώς καί πάσης άλλης 
σχετικής γενικής ή ειδικής διατάξεως.

3. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει 
τοϋ 'Υπουργοϋ Συντονισμοΰ, μετ’ άπόφασιν τής Επιτροπής, 
καθορίζονται ή διοικητική καί διαχειριστική διεκπεραίωσις 
ύπό τής 'Υπηρεσίας τών κονδυλ.ίων, τών διατιθεμένων είς τό. 
Πρόγραμμα Ερευνών, κατά παρέκκλισή τών διατάξεων περί 
Δημοσίου Λογιστικού, κρατικών προμηθειών, άναθέσεως με
λετών, έκτελ.έσεως δημοσίων έργων, ώς καί πάσης άλλης 
σχετικής γενικής ή ειδικής διατάξεως.

At’ όμοιων Διαταγμάτων έπεκτείνονται αί οΰτω θεσπι- 
ζόμεναι ρυθμίσεις καί είς τούς φορείς έφαρμογής τοΰ Προ
γράμματος Ερευνών.

4. 'Ο έλεγχος έπί τής διαχειρίσεως τών κεφαλαίων τών 
διατιθεμένων έκ τοΰ Προγράμματος Ερευνών, διενεργειται 
κατά τάς περί Δημοσίων Επενδύσεων κειμένας διατάξεις. * * 5 6 7

(43) Α! ϊιατάξεις τοΰ έϊαςίου 2 τής ταραγρ. 5 τοΰ άρ*·
·5ρου 9 τροτετέύηταν -οιά τοΰ άρ-ΰρου 8 τοΰ Ν’. 159/1975.

5. Άπαντες οί έρευνητικοί φορείς, δημοσίου ή ίδιωτικοΰ 
δικαίου, είς τούς όποιους άνατίθεται ή έκτέλεσις έρευνητι
κών προγραμμάτων τοΰ Προγράμματος ’Ερευνών, ύπο- 
χρεοΰνται όπως ύποβάλλ,ουν είς την Υπηρεσίαν οικονομικόν 
άπολ,ογισμόν διά τό σύνολον τών πραγματοποιηθεισών δι’ 
έκαστον έρευνητικόν πρόγραμμα δαπανών.

6. 'Ο 'Υπουργός Συντονισμού καθορίζει δι’ άποφάσεών 
του τήν διαδικασίαν καί τόν χρόνον ύποβολής τοΰ ώς άνω 
απολογισμού.

7. ’Απαγορεύεται ή χρησιμοποίηση πιστώσεων, χορηγη- 
θεισών έκ τοΰ Προγράμματος Ερευνών, είς έρευνητικόν 
φορέα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, διά σκοπόν διάφορον 
τοΰ δι’ δν έχορηγήθησαν αυται.Αρθρον 10 (Μ)


