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ΓΗΝ' Ή ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΟΕΣΗ
rro -χέόιο vouou νη τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη
.-οι άλλες διατάξειςnpoc τη Βουλή των Ελλήνων
Η δε :αετια του '80 υπήρξε στο σύνολό της μια χαμένη δεκαε
τία για ην Ελληνική Οικονομία, όπως αναγνωρίζεται σήμερα ο
πό όλοι ς τους έγκυρους διεθνείς οργανισμούς. Την ίδια περίοδο,
η Ευρώι η έκανε σοβαεά βήματα προόδου και σνταποκοίθηκε στις
απαιτήι εις των καιρών για μεγαλύτερη ευελιξία και τεχνολογικό
εκς uyxi ονισμό, μέσα από εκτεταμένα προγράμματα αναδιάρθρω
ση!:, πο ) είχαν ως κύριο στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου της
αγοράς Η Ελλάδα περέμεινε. δυστυχώς, προσκολλημένη στο ονα> ρον τπκό μοντέλο του κρατισμού, με αποτέλεσμα οι οικονομικίς τι ς επιδόσεις να τη φέρουν σε θέση ουραγού.
Η ανε τολή της δεκαετίας του '90 συνέπεσε παγκόσμια με ιστορικ ίς αν ακατατάξεις. Η Ενωμένη Ευρώπη πορεύεται πλέον με βή
μα ταχι προς την Οικονομική και Νομισματική 'Ενωση. Στην
Ανιιτολι <ή Ευρώπη συντελούνται τεράστιας σημασίας μεταβολές
crrcv κο νωνικό και τον οικονομικό χάρτη. Η παγκόσμια οικονο
μία προ ;ωρεί σε ταχεία διεθνοποίηση με την εναρμόνιση κανό
νων και λειτουργιών. Η Ελλάΐια για να αποκολληθεί από το
πες;θώ[ ο χρειάζεται ασφαλώς να αναδιαρθρώσει αμέσως την οι
κονομία ιης. Νρ την κάνει περισσότερο ανταγωνιστική και ισχυ
ρή στο ·>ιεθνή ανταγω/ισμό. Να κερδίσει το χαμένο έδαφος.
I- οικι 'νομική μας πι λιτική στη δεκαετία του '90 οφείλει να α·
κολουθι σει μια νέα, ε· τελώς διαφορετική, πορεία. Πορεία ανασυγκρό-ησης, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης.
Κλειδ για τις μελλο/τικές οικονομικές εξελίξεις θα αποτελέσει η δυ ·αμική αναπτυ ιακή μυς πολιτική. Μακροχρόνια, είναι α
δύνατη ι προσέγγιση π αος τις μέσες Κοινοτικές επιδόσεις, αν δεν
εφερμο! θεί ένας σύγχρονος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος θα α·
ναπροσι νατολίσει την παραγωγική δραστηριότητα σε άξονες,
συμβατό ύς με τις τρέχουσες ανάγκες και τις δυνατότητες της οι
κονομία·: μας, όπως επίσης και με τις απαιτήσεις του διεθνούς,
εντονως ανταγωνίότπκ ού, περιβάλλοντος.
Γ α τη/ όσο το δυνατό πιο γρήγορη ανάκτηση του χαμένου εδάς ους, η αναδιάρθρωση και u εκσυγχρονισμός της οικονομίας
μας απο ελούν ύψιστες προτεραιότητες. Οι δύο αλληλοστηριζόμενοι αν τπτυξιακοί μοχλοί, που θα επιτελέσουν το έργο αυτό, εί
ναι: Αποι Ότικότερα κίνττρα για νέες παραγωγικές επενδύσεις και
η αιιοκρ ιτικοποίηση - ιπελευθέρωση της οικονομίας.
Η αναδιάρθρωση τηό οικονομίας προϋποθέτει ασφαλώς την α
νάπτυξη νέων δυναμικόν κλάδων και επιχειρήσεων. Η εισαγωγή
και ιιξιοτ οίηση νέων τε ςνολογιών προϋποθέτει την ενσωμάτωσή
του< σε' έο τεχνολογικ ό εξοπλ σμό, σε ποιοτικά αναβαθμισμένες
απει δύα ις. Η οικονομικ ή ανάπτυξη, η ικανότητα ευελιξίας και προ
ααρ ιογτ ς καθώς και η « υνατότητα επιτυχούς ανταγωνισμού στο
διεΕ/ή c :ίβο είναι σχε >όν συνώνυμες με τις επενδύσεις.
Μ : το ιαρόν νομοσχ: διο επιταχύνεται η απελευθέρωση της οιιονι μίαι και των επί μι ρους α\ ορών, με στόχο την ενδυνάμωση
■ης ιυελ ξίας και της π: οσαρμοστικότητάς της. Η απρόσκοπτη ότκηι η ττ ς ιδιωτικής επ. χειρημοτικής δράσης αποτελεί την καλύ_ερτ εγγ ϊηση ότι οι απι ταμιεύσεις του ελληνικού λαού έχουν τη
ιένιττη ϊυνατή κοινών κή αποτελεσματικότητα.
Η avn πόκριση της c -,κονομί ας στις προσκλήσεις των καιρών
•παι ιίετε . στην επιχειρ ιματικό τητα και την εφευρετικΰτητα του
Ελλ ηνα !θλίτη, η οποίό είναι και η μόνη που μπορεί να εννοηθεί,
αακ) οχρ ινιε, την επιτυ ;ία της /έας αναπτυξιακής προσπάθειας,
'ΐεμαα' ορά που λειτουργεί με τους κανόνες του υγιούς αντα• ·ωνι σμοι . Κα: η μεγάλε πολιτική επιλογή του ελληνικού λαού να
ι.'ορι υτεί μαζί με τα άλ. α Ευρωπαϊκά έθνη στο δρόμο της Οίκο
ι ομι ής t αι Νομισματικής Ένωσης αυτόματα σημαίνει ότι οφεί) ουι ε να ενισχύσουμε τα στοιχεία της ανταγωνιστικής αγοράς
► αι τ ιν ει ελιξία της οικι νομίας μας. Αν δεν προωθήσουμε τον εκf τυγ> οονι τμό και τις επε /δύσεις αν δεν απελευθερώσουμε τις δηI ιου ιγικι ς δε—^μεις τον παραγωγικών φορέων σε συνθήκες

άμιλλας, αν δεν αναβαθμίσουμε επιτέλους σημαντ-κό την /τα
γωνιστικότητο κα: την προσαρμοστικότητα της οικονομίαι ιας,
το βιοτικό επίπεδο του ελληνικού λαού, όχι μόνο δεν θα βε τιωθεί, αλλά κινδυνεύει να χειροτερεύσει περαιτέρω
Πρώτο ουσιαστικό στοιχείο για την ενίσχυση του ανταγων τμού
είναι η μείωση του ρόλου του κράτους, το οποίο είχε τα τελεί ταία
χρονιά απλωθεί σε δραστηριότητες που ασφα“·ώς δεν του τι ιριόζουν. Η βαθμιαία απόσυρση του κράτους από δοαστηριότητε που
ανήκουν, από τη φύση τους, στη σοάίρα της ιδιωτικής πρωκ 3ουλίας. αποτελεί θεμελιώδη στόχο του νομοσχεδίου.
Η τεράστια επιχειρηματική εμπλοκή του κράτους είχε σοβ ιρές
παρενέργειες μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικό είναι το παρά ίειγμα των προβληματικών επιχειρήσεων, που απορρόφησαν πολύ
τιμα κεφάλαια από την οικονομία χωρίς ουσιαστικό παραγω γικό
αντίκρυόμα, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού ι αι ε
μποδίζοντας, ταυτόχρονα, τον εκσυγχρονισμό του οικονοι ικού
μας συστήματος. Η ιδιωτικοποίησή τους ή η οριστική διακοτπ της
λειτουργίας των μη βιωσίμων μονάδων θα ανακουφίσουν τον κρα
τικό προϋπολογισμό, θα εξυγιάνουν τον παραγωγικό ιστό, θ·ι πε
ριορίσουν το φαινόμενο της εκτόπισης της ιδιωτικής απ > τη
δημόσια δραστηριότητα και θα απελευθερώσουν παραγωγικούς
πόρους. Σήμερα σε παρόμοια μέτρα προχωρούν ακόμη και ο χώ
ρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Στον τομέα της αποκρατικοποίησης επιχειρούνται πράγματ ι βοθειές τομές με το παρόν νομοσχέδιο σε διάφορα επίπεδα. Ειδι
κότερα.
■ Διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για τη διαφανή και σι- στή
μεταφορά των προβληματικών και υπερχρεωμένων επιχειρ ίσεων στον ιδιωτικό τομέα,
* Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εξυγίανση του ;αρτοφυλακίου των τραπεζών, που ελέγχονται απο το κράτος, μι την
πώληση θυγατρικών τους επιχειρήσεων.
* Παραχωρούνται και σε ιδιώτες δραστηριότητες που μοντ παν
λιακά ασκούνται από δημόσιες επιχειρήσεις, δραστηριότητες που
δεν ανήκουν βεβαίως στη σφαίρσ του «Φυσικού μονοπωλίου·, ό
πως είναι π.χ. η κινητή τηλεφωνία. Η εισαγωγή του ανταγωνισμού
θα συμβάλλει όχι μόνο στην παροχή ποιοτικά και ποσοτικά ανα
βαθμισμένων υπηρεσιών, στους καταναλωτές, αλλά και στην α
ποτελεσματικότερη λειτουργία των ίδιων των δημοσίων επιχει
ρήσεων
* Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών νοσηλευτικών μο
νάδων, που σήμερα απαγορεύεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια
ολιγοπωλιακή κατάσταση, όπου ένας μικρός αριθμός ιδιωτικών
νοσηλευτηρίων εξυπηρετεί εν μέρει την τεράστια ζήτηση για υ
γειονομικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, πολλοί ασθενείς καταφεύ
γουν στο εξωτερικό, με συνέπεια τη διαρροή συναλλάγματος. Είναι
βέβαιο ότι η άρση του σημερινού ολιγοπωλιακού καθεστώτοό θα
βοηθήσει όχι μόνο στην αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών μο
νάδων του ΕΣΥ, αλλά και στην, μέσω της ενίσχυσης του αντα /ωνισμού, αναβάθμισή τους.
Στο χώρο της αγοράς εργασίας εισάγονται εξάλλου καιν! τόμες ρυθμίσεις, που αίρουν χρόνιες δυσκαμώίες και προωθούν την
αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα·
* απελευθερώνεται το ωράριο εργασίας,
■ κατοχυρώνεται ο θεσμός της μεοικης απασχόλησης, μέσω r οοσαρμογής της ασφαλιστικής νομοθεσίας,
* ρυθμίζεται το ζήτημα της τέταρτης βάρδιας,
* διευκολύνεται η πρόσληψη εργαζομένων που προέρχονται α
πό τις προβληματικές επιχειρήσεις,
* προβλέπεται η επί 12μηνο επαγγελματική κατάρτιση των ;ργαζομένων, που θα απολυθούν ενδεχομένως από προβληματι· ,ές
μονάδες, με ταυτόχρονη καταβολή των τελευταίων αποδοχών
τους,
’ παρατείνεται ο χρόνος καταβολής του επιδόματος ανεργί ις,
που χορηγεί 0 ΟΑΕΔ.
Επίσης τα νέα επενδυτικά κίνητρα, που προβλέπει το νο ιο
σχέδιο:
* δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην επιβράβευση της επιτυχ ας
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μέ( ) εμφάοεως t ;α φορολογικό κίνητρα
* διατηρούνται ■ .μως οι απεμθείας επιχορηγήσεις των Επενδύ
σει: / ως εναλλακτ.κή λύση για νέες εταιρείες ή δραστηριότητες
οι c ιοίες θα αντιμ ;τώπιζαν ενδεχομένως προβλήματα χρηματοδότ σης.
* διαίτερη εξάλ ,ου μέριμνα λαμβάνεται για επενδύσεις που οναβ ιθμίζουν την τεχνολογία, την οργάνωση και προωθούν την
αντ ορύπανση.
* διαίτερη σήμα τία δίνεται, επίσης, στην περιφερειακή ανάπτυ
ξη, όσο για την άι ση υφισταμένων μειονεκτημάτων της περιφέ
ρει
όσο και για την προώθηση μιας περισσότερο ισόρροπης
ανά τυξης.
Ε άλλου το παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσι ς φορολογικού περιεχομένου, που αποβλέπουν:
* πην ενίσχυση της επενδυτικής ροπής στην οικονομία, ιδιαί
τερε στο μεταποιητικό τομέα και τον τομέα υψηλής τεχνολογίας,
προνειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστική ικανότητα της ελλη
νικής βιομηχανίας,
* στην ενδυνάμωση της κεφαλαιαγοράς και την αύξηση της προ
σφοράς χρηματιστηριακών τίτλων,
* στην επιβράβευση της αυξημένης παραγωγικότητας, μέσω της
απαλλαγής των διανεμόμενων κερδών, που καταβάλλονται στους
εργαζομένους, από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών,
* στην αύξηση της συναλλαγματικής εισροής και την αναβάθ
μιση του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί η μεγάλη αντίφαση
που πήρχε αφ ενός να επιδιώκεται η προσέλκυση ξένων επιχειρημε ηκών κεφαλαίων και αφ ετέρου να απαγορεύεται η εγκατάστας τ επιχειρηματικών μονάδων στο ήμισυ τουλάχιστον της
Επικ ιάτειας, Η αντ φάση αυτή αίρεται με τον αποχαρακτηρισμό
των «παραμεθορίων περιοχών», που αναμένεται να οδηγήσει σε
επιτέ χυνση της εισροής στην ελληνική οικονομία ξένων κεφαλαίων
και Tjv ίδρυση, αντιστοίχως, σύγχρονων επιχειρηματικών
μονά των.
Το ταρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνει, τέλος, μια σειρά από ρυθ
μίσει · που έχουν, άμεσα ή έμμεσα, σημαντικό αναπτυξιακό περιε
χόμενο και αφορούν:
* τ >ν εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του χρηματιστηρίου, ώ
στε ν ι διαδραματίσω έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στην άντληση κεΦαλε ων από τις επιχειρήσεις,
* τ ιν πολεοδομική ανασυγκρότηση,
* την κοινωνική μέριμνα για τις πολυμελείς οικογένειες, ώστε
να βε ιτιωθούν οι δημογραφικές προοπτικές της χώρας, που απο
τελούν ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα,
' ττγ αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκη
σης με σειρά παρεμβάσεων,
* ττν αξιοποίηση δημόσιων κτημάτων για την κάλυψη οικιστι
κών οναγκών.
Η α τελευθέροχτη της οικονομίας, η εμπέδωση των κανόνων της
ελεύθ ;ρης αγοράς, η μείωση του παρεμβατικού ρόλου και των δια
στάσεων του κράτους, ο εκσυγχρονισμός των θεσμών και η άρση
διοικητικών και άλλων αντικινήτρων αποτελούν τους πρωταρχι
κούς c τάχους του νομοσχεδίου. Από την πρόοδο που θα επιτελέσουμε σε αυτούς τομς τομείς θα εξαρτηθούν.
* η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού
της χι ·ρας,
" η -.ισαγωνη και ) αφομοίωση της προηγμένης τεχνολογίας,
* η προσέλκυση επιχειρηματικών κεφαλαίων, ελληνικών και
ξένων
* η: φαρμογή σύγ: ρονων μεθά δων οργάνωσης και παραγωγής,
' η νίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότη
τας τι ς ελληνικής ο κονομίας,
" γί Ίκά, η πρρώθτ ση όλων εκείνων των στοιχείων, που θα κρί
νουν τ ιν ενοωμάτω' η της Ελλάύος ως πραγματικέ ισοτίμου μέ
λους < την Κοινότητ.ι και στο διεθνή καταμερισμό των έργων.
Ο ο απροαανατολισμΰς της αναπτυξιακής διαδικασίας, που επ.χειρ ίται με τη θέσπιση των συγκεκριμένων 6ic ,u„ua.·, πιστεύ
εται έ ι θα δώσει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη :ης ιδιωτικής

παραγωγικής πρωτοβ ιυλίας, θα . ελευθ. ιώσει τις δημι υρ> κές
δυνάμεις του "Ελληνα και θα 3ελ. ώσει μ κροχρόνια το ;π!γ :δο
ευημερίας ίου ελληνικού λαού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΤ Η
Για τα Άοθρ 1 έως 23
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΛΕΡΟ?
Με το παρόν Σχέδιο Νάμα j Πυ ι κατά θεται για ψή< .ση πιδιώκεται η ριζική αναμόρφωαη τς συστ; ματος των ανι πτυ μα
κών κινήτρων που μέχρι τώρ
διέπ ινται από τι ν η;ρ(
αναπτυξιακών κινήτρων N.12i2/82 ιαθώς ,αι η πραγμαη πού ση
θεσμικών αλλαγών που κρίνοντα; οπολύι ος απαραίτητι ς κε ε
πείγουσες για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της οικονο
μίας της χώρας μας.
Οι θεσμικές αυτές αλλαγές οφορυύν τον :ρόπο λειτουρ' ίας των
Τ ραπεζών και τις διαδικασίες που θα ακολ ιυθηθούν για τ ην α τοκρατικοποίηση της οικονομίας, μεταβολές σε θέματα no ι έχουν
σχέση με την αγορά εργασίας, τον επαναπροσδιορισμό ίων πα
ραμεθορίων περιοχών της χώρας, ορισμένες διατάξεις πρυ α/αΦέρονται στις προβληματικές επιχειρήεεις, διάφορα θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Προεδρίας, καθώς και θέμπτα ίων
Υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνο ας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικά οσύνηε Πολιτισμού, ύικο όμικών, Γεωργίας, ΠΕΧΠΔΕ, Εργαοιε ΒΕΤ, ριποριου, Μετ ΦΟί ον
και Επικοινωνιών και Εμπορικής Κ υτιλίαι Κοινά χαρακ ηρκ τικό των ρυθμίσεων αυτών είναι η α. αασία τ ους για την αν ίπτι ξη
και τον εκσυγχρονισμό της Ελλην: ής Οιι ρνομίας.
Σχετικά με τα αναπτυξιακό κίνητ α, το κ. -ριΰτερο στοι> ϊίο τ ju
Σχεδίου Νόμου είναι ότι ο N.12C2/82 ιαταργ ίται, πλην του ιρθρ ρυ
3 το οποίο παραμένει εν ισχύ καί ί>ς και ων άρθρων II και 21
έως29Α που αναφέρονται σε μεταβατικές ιατάξειςήσε ίέμο γο
που δεν σχετίζονται άμεσο με τα Ε; _ιατα τ j παρόντος νι μου Ο
εν λόγω νόμος στηρίζεται σε ερκετ ύ βαθμ στο Ν.1262/6 , εκ ά
γονται όμως με αυτόν παρα πολλές λλαγέ στη διαδικασίι έγκ >ισης και χορήγησης των ονοπτυξιο ών κινι ρων, στον κο όλο ·ο
των δραστηριοτήτων που μπορούν α λάβ; jv βοηθήματα στο ύ
ψος των βοηθημάτων κ.ο.κ. Γιροτειμ« /ου να χυκολύνεται r χρή πη
του νέου νόμου από τους ενδιαφερομένους ιλλά και η μελ: τη τ ιυ
από τους βουλευτές, θεωρήθηκε σκόπιμη η ενσωμάτωση ι το κ
μενο του νόμου και όσων διατάξεων του Ν 262/82 δεν ον πκο ιίσταντοι, ώστε το κείμενο να παρο μοιάζε, μιο κωδικοπε ημέ η
εικόνα του συστήματος των αναπτυξιακών ιινήτρων και c νόμ· >ς
να παρουσιάζει λειτουργική αυτάριχια.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τσ αναπτι μακά κίνητρα ι ου πε
ριλαμβάνονται στον παρόντα νόμο άχουν ι ς αντικείμενά ό σκ >
πά τη βελτίωση της σύνβεσης και της χωροτ ξικής κατανομ κ τι ·ν
παραγωγικών επενδύσεων, την ενβ jppuvc ι της δημιουρ ίας ιντογωνιστικών μονάδων, τον εκετυγ χρονιο ιό του παραγ< ,γικι ύ
δυναμικού της χώρας με την εφορμε γή νέο τεχνολογίας ι αι τι ν
ενθάρρυνση της πληροφορικής κα·. γενικά ,ήν αύξηση ττ ; an >
τελεσματικάτητας της ελληνικής οικς νομίας. Οι σνσπτυξιακ ς ου >
μίσεις του παρόντος νόμου εινο. ενο ομονισ; άνες με τις διο τάξε ς
περί ενισχύσεων που έχει υιοθετήοε η ΕΟΚ ,.ιθώς και μει η σχ >
τική κοινοτική πρακτική.
Ειδικότερο, οι περί ονοπτυξιακώ, κινήτρ ν διατάξεις π >υ π :ριλαμβάνονται στον παράντο νυμο . άπονη ι από τις ακό>ουθι ς
αρχές:
1. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση από ότι σ νέβαινε μέχρι σήμ .ρα στα φορολογικά κίνητρο. Η μετ-βολή ο τή γίνεται για ί αη 5
την εμπειρία τη,ς εοορμογής του μέχ )ι σήμι -α ισχυσαντοι καθ στώτος ανατεα ξιακων κινήτρων όιμ ιιστώθ κε η ανάγκη \ ·,ο μ γαλύτερη συσ ;6τιση των ενισχύσ·· >ν με ι οικονομικά ι ποτ λέσβότα της κ :’θ.τ. επένδυσης. Ηί συ χέτιστ, ιυτή εξασφαί ζετ ι
μέθν> των ΦΟΡ.Λογικών κινήτρυ ν τ. οποία άρέχονται εφ άσε /
η επένδυση αποδίδει κέρδη. Με το· ράπο ι ηόναποφεύγ ται ι
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σπι τάλ ι κρατικών πόροον για τήρ ξη επενδύσεων rou τελικά αnor εικν ιονται μη αντογωνιστ κές
2 Το ιύστημα της χορήγηστ ς άμεσων επιχορηγήσεων (grants)
και επιδότησης επιτοκίου δισ'ηρείται. το ύψος όμως των ποσο
στά ν το ν επιχορηγήσεων διο ιορΦώνεται τώοα με ορθολογικότεε ι βάτη. Η διατήρηση του συστήματος των επιχορηγήσεων
απσβλέι :ει κυρίως στη στήριξή επενδυτικών δραστηριοτήτων νέ
ων ρορι ων και επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν τις προϋποθέ
σει-' για να αΕιοποιήσουν το αυξημένα φορολογικά κίνητρα του
νόμρυ κιιι των οποίων η ενίσχυση θεωρείται σημαντική γιο τον.εμπλρυτίΊμό του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.
3. Κάτ ο από τις σημεοινέο συνθήκες εντεινόμενων πιέσεων α
πό το διι θνή ανταγωνισμό και διεθνοποίησης των οικονομιών εί
ναι ανα' καία η ενίσχυση των κινήτρων που ενθαρρύνουν τις
ταρ τγω τκές μονάδες να αυξήσουν το μέγεθός τους. Η επιβίω
ση t ιαΦΐ ρων κλάδων και τομέων της οικονομίας, η απασχόληση
<αι ο ειι 'όδημα που προκύπτει απαιτούν την προώθηση επενδύσεω / ενε ς μεγέθους που θα επιτρέπει στις σχετικές επιχειρήσεις
/α αντιμ τωπίζουν το διεθνή ανταγωνισμό στην εσωτερική αγο
ρά και vc δραστηριοποιούνται για την πραγματοποίηση πωλήσεον οε αγ ρρές τρίτων χωρών. Βαοική επιδίωξη συνεπώς του νέου
'όμι·υ εί ·αι να εισαγάγει ρυθμίσεις οι οποίες, χωρίς να αποβαί
νουν σε Ιδρος των μικρών μονάδων παραγωγής, θα υποκινούν
ις r ιο ικανές από αυτές στο να αποκτήσουν μεγαλύτερο μέγε
θος ιιαι δ εναμικότητα, τουλάχιστον σε κλάδους όπου το μέγεθος
ιιαίζ ;ι σι γκριτικά μεγαλύτερο ρόλο για την βιωσιμότητα της επένδυση ;.
Με το' έο σύστημα κινήτρων αυξάνεται το όριο των 2 διο. δρχ.
στο υψοι της επένδυσης μέχρι του οποίου εφαρμόζονται μέχρι
(ήμερα Τ3 κίνητρα των επιχορηγήσεων, σε 2,5 διρ. δρχ. Καταρ'Έίτρ.ι η συμμετοχή του δημοσίου που προβλεπόταν από το
U.12t)2/1i 82 στο πάνω από 2 διο. δρχ. τμήμα της επένδυσης. Ο
περιορισμός της χορήγηετης των επιχορηγήσεων σε επενδύσεις
ορισμένο ι ύψους διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των Φορολογι
κών κινήτρων και επιτυγχάνει την κατανομή των διαθεσίμων πό
ρων για επιχορηγήσεις σε μεγαλύτερο αριθμό επενδυτικών
εχεδίων.
Ποράλ/ ηλα με την αύξηση του ορίου του επιχορηγούμενου μέ
ρους της πτένδυσης καθιερώνονται και ορισμένα ελάχιστα όρια
επενόύσεον που ποικίλουν ανάλογα με το είδος της επένδυσης.
V ρύθμιση αυτή γίνεται γιο να αποθαρρύνεται η δημιουργία πο
λύ μιτρών μη βιώσιμων επιχειρηματικών μονάδων.
4. Η παι>οχή κρατικών ενισχύσεων δεν πρέπει να στοχεύει στο
ντ εξαφανίσει τον οποιονδήποτε επιχειρηματικό κίνδυνο, αλλά να
βσηθησε; ο σοβαρό επενδυτή στην υλοποίηση της απόφασής του.
Η εξε φάν ση του επιχειρηματικού κινδύνου με την κρατική στήρ .ξη I ημκ υργεί εξαρχής μη βιώσιμες μονάδες. Για το λόγο αυτό
ε·ναι σκότ ιμο να αυξηθεί ο βαθυός της συνυπευθυνότητας των
: τενδ υτώ' ·, όπως εκφράζεται με την ίδια συμμετοχή τους στην
< ιημτ.τοδ-πηση της επένδυσης, έτσ. ώστε να διασφαλ ζεται απο:ι λεοαατι ιότερα η βιωσιμότητο της μονάδας που εν σχύεται.
5. h εμτ. ειρία της περιόδου nc j μεσολάβησε από τότε που άρ
τε ν 3 εΦ ιρμόζεται ο Ν. 1262/19 !2 σχετικά με τη συμφόρηση και
( πε· ·ιβα, λοντικά προβλήματα ~ης περιοχής της πρωτεύουσας
. λά :αι 0 λλων μεγάλων αστικα ν κέντρων της χώρας δεν ήταν
' θαρουντ,κή. Ο αριθμός των μα /άδων που μετεγκατεστάθηκαν
άλ/ ες r -,ριοχές ήταν πολύ μικ- .ός ενω οι περιβαλλοντικές συνκες παρ ιυσίασαν σοβαρή χειροτέρευση. Για την απάμβλυνση
ν C' λό' ω προβλημάτων κρίθτικε σκόπιμο vc ενισχυθούν σηντικ ά το κίνητρα για τη μεταφτ ρά των ρυπογόνων δοαστηριοτων έξω ιπό τις δύο μεγαλύτερες αστικές περιοχές της χώρας,
άλο γη σ ιμασία δίνεται στο πα ιόν Σχέδιο Νόμου και στην διε3γει ε επ ινδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος σε ό; τιι περ ιοχές της χώρας.
ι. Ιδ αίτε 3α σημασία αποδίδεται με το προτεινόμενο σύστημα
ήτρ ιυ π· ·υ περιλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου στις επενδύσεις που
ιυν τχέε η με την πληροφορικέ, και την τηλεπληροφορική, για
επι αχσ θεί ο αριθμός του εκσυγχρονισμού τ.,ς ελληνικής οί

κον- μίας και να αυξη' 'εί η ανταγωνιστικότητα των παραγωγ κών
μας μονάδων α-στε να μπορέσουν αυτές να ανταποκριθούν . την
πρόκληση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.
7. Στα τελευταία χρόνια ο κλάδος της ξενοδοχείας απορρόφη
σε ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των συνολικών ποσών που
δόθηκαν απο το δημόσιο για την ενίσχυση των παραγωγικών όροστηοιοτήτων, σε σύγκριση με (άλλους κλάδους της οικονομίας. Πα
ρόλο τούτο δεν υπήρξε ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών
του ξενοδοχειακρύ κλάδου, στο σύνολό του. Επίσης δεν υπήρξε
ικανοπριητική βελτίωση της τουριστικής υποδομής της χώρας Για
τους λόγους αυτούς κρίθηκε σκόπιμο να αναδ;αρθρωθούν τα κί
νητρα, έτσι ώστε αφ' ενός το ύψος τους να μη βρίσκεται σε δυσαναλογία με τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα του κλάδου
της ξενοδοχείας σε σύγκριση με άλλους κλάδους της οικονομίας
και αφ’ ετερου να προωθούνται τουριστικές υπηρεσίες υψηλότε
ρης ποιοτικής στάθμης και κατά συνέπεια συναλλαγματικού ο
φέλους.
Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του συστήματος των αναπτυ
ξιακών κινήτρων, με τον παρόντα νόμο δίνεται στον Υπουργό της
Εθνικής Οικονομίας η εξουσιοδότηση να χαρακτηρίζει ορισμένες
τουριστικές περιοχές ως κορεσμένες και να αναστέλλει τη χορή
γηση κίνητρων για να αποθαρρυνθεί η προσθήκη νέων ξενοδο
χειακών κλινών στις εν λόγω περιοχές. Παράλληλα, προβλέπεται
η χορήγηση κινί (ρων για τη βελτίωση της τουριστικής υποδομής,
ιδιαίτερα εκείνη ; που αποβλέπει στην προσέλκυση τουριστών υ
ψηλού εισοδήματος (π.χ. σμνεδριακά κέντρα, μαρίνες, γκολφ, ει
δικές μορφέσ τουρισμού) καθώς και των ξενοδοχειακών μονάδων
υψηλού ποιοτικού επίπέδου.
Κρίνεται όμωο αναγκαίο να εξακολουθήσουν τα κίνητρα ακό
μα και για χαμηλότερης ποιότητας τουριστικά καταλύματα σε τμή
ματα της χώρας που αντιμετωπίζουν ουσιαστικά προβλήματα
υστέρησης και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε σχέση
με (άλλες περιοχές.
8. Ο νόμος 1262/1982 απέβλεπε, μεταξύ των άλλων, και στην
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, οι οποίες όμως εξακολου
θούν να είναι έντονες στη χώρα. Επίσης, ο εν λόγω νόμος στό
χευε και στην ανάπτυξη επιθυμητών κλαδικών ή τομεακων
δραστηριοτή-ων, δηλαδή είχε και κλαδική όιάστ άση. Στην πράξη
το περιφερειακό στοιχείο υπερίσχυε του κλαδικέ ύ. Στα τελευταία
χρόνια δεν έγ ιναν στην Ελλάδα επενδύσεις που θα ενίσχυαν την
ανταγωνιστικ άτητα της οικονομίας μας και 6α εμπλούτιζαν την
κλίμακα των r αραγόμενων προϊόντων. Οι περισσότερες επενδύ
σεις έγιναν or παραδοσιακούς κλάδους. Υπάρχε: μεγάλη ανάγκη
για επενδύσεις εκσυγχρονισμού των μονάδων που ανήκουν σε τέ
τοιους κλάδους για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα τους. Παράλ
ληλα όμως χρειάζονται και επενδύσεις που θα διαφοροποιούν τπν
παραγωγή και θα αυξάνουν την ποικιλία των παραγομένων προϊό
ντων. Η είσοδος όμως στην αγορά μονάδων παραγωγής νέων
προϊόντων είναι πολύ πιο δύσκολη απ' ότι η είσοδος σε δραστη
ριότητες στις οποίες επιχειρηματίες και εργαζόμενοι διαθέτοι ν
γνώσεις και εδραιωμένη, ως ένα βαθμό, θέση στ ν αγορά, η αν ιληψη επενδύσεων στους κλάδους αυτούς συνεπάγεται αυξημέ
νους κινδύνους, εντονότερες ανταγωνιστικές πιέσεις από τι ν
διεθνή αγορά και συνδέεται με αυξημένες δυσκολίες για τον Έ .ληνα επενδυτή. Κρίθηκε απαραίτητο συνεπώς, για τις περιπτώ
σεις αυτές να τονιστεί το κλαδικό κριτήριο έναντι του περ φερειακού και να προβλεφθούν ενισχύσεις πιο ισχυρές, που δι· Φέρουν από το κανονικό ύψος των ενισχύσεων -ης περιοχής.
9. Η εμπειρία από την εφαρμογή του νόμου 126ΊΊ982 κατέστ. σε φανερή την ανόγκη για την καθιέρωση αποτε λεσματικών μι χανισμών για την εφαρμογή των διατάξεων για ττ χορήγηση τω ■
αναπτυξιακών κίνητρων και ιδίως για την αφαίρεση των στοιχείω ■
εκείνων που οδηγούν σε ασάφειες, ατέλειες
αθέμιτες σι
ναλλαγές.
Στο πλαίσιο αυτό ο μηχανισμός υποβολής-αξιο ϊόγησης και ί
γκρισης επενδυτικών σχεδίων αναμορφώνεται ρ μκά με γνώμτ
να την ορθολογική λειτουργία του, την οπλουστε σή του και τη
αποτελεσματικότητό του όσον αφορά στους χρό· ους διεκπερα
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οκ ς τω υποθέ ων _λλα και area : σχειικούς ελ γχους. Ειδ,
κό ·ρα: (u) θα kc ορίζονται σε ετηο,α βάση οι εγκλίσεις επιχο
ρη ήσεω.καιθα ίνεται η κατανομή τους μεταξύ των διαφόρω;
το; υων οικονομικ ς δραστηριότητας, (β) Καθιερώνεται νέο συστη
μα ποβολής και .ξιολόγησης των αιτήσεων που προβλέπει τη-.
ολ· ιλήρωση των διαδικασιών έγκρισης των επενδύσεων σε σύ
ντε ίο χρόνο, (γ) < ί εγκρίσεις των επενδύσεων 6α γίνονται μέσα
στ; πλαίσια των δ 'σμευαένων πόρων με ενα σύστημα διαδοχικών
επι ογών με το ο οίο 6α εξασφαλίζεται η ορθολογικότερη άξιο
ποί ιση των διαθε ίμων πόρων (δ) Ο ισχύων τροπος καθορισμού
της επιχορήγηση' με βάση ενα πλαίσιο ποσοστών επ.χορήγησης
για κάθε περιοχή αντικαθίσταται με ενα σύστημα σταθερών πο
σο( ιών επιχορήγ ίσης το οποίο δίνει βαρύτητα στην ουσιαστική
βιω ημότητα της ε τένδυσης αντί της τυπικής βαθμό..όγησής της
με ι να πολύπλοκι σύστημα κριτηρίων, (ε) Ορισμένα από τα κίνη
τρο έτσι όπως δι .μορφώνονται, στοχεύουν στην ενίσχυση των
επι; ειρήσεων πυΐ έχουν ως αντικείμενο ερευνητικές και τεχνολογ κές δραστηριότητες πράγμα που θα έχει ως συνέπεια την ενίσ; υση της παραγωγικότητας της Ελληνικής βιομηχανίας, την
μείι ση της εξάρπσής της από υψηλού κόστους γνώσεις και τεχνιι ή βοήθεια απο το εξωτερικό, τη βελτίωση της ανταγωνιστι
κής της ικανότητας και την δημιουργία μόνιμης διασύνδεσης
μεταξύ παραγωγής και έρευνας και γενικά την ενίσχυση των συ
νολικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στη\ ενίσχυση τηα χρήσης της πληροφορικής και των συναφών
τεχνολογικά προηγμένων δραστηριοτήτων.
Ο ισιαστικός στι χος του παρόντος νόμου είναι η προώθηση μονάδ ιν πιο ανθεκτικών στο διεθνή ανταγωνισμό, που θα δημιουρ
γού- ται από περισσότερο υπεύθυνους επιχειρηματίες, σε κλάδους
που ία εμπλουτίσο ιν την οικονομία, αλλό παράλληλος στόχος του
νόμου είναι και η ι ποβοήθηση των τομέων στους οποίους υπάρ
χει ανάγκη σημαντικής προσαρμογής στις νέες συνθήκες, από
πλειιράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιφερειακής ανά
πτυξης.

Ε. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ε δικότερα, η κατ' άοθρο αιτιολόνηση έχει ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Άρθρο 1
Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η έννοια της παραγωγικής επένδυσπς που αποτελεί τη γενική προϋπόθεση για την υπαγωγή μιας
επέν χύσης στο νόμο αυτόν.
Οι αλλαγές που επέρχονται στο άρθρο 1 του Ν.1262/82 είναι οι
ακόλουθες:
ΓΚ ρΰγραφος 1:
Αντικαθίστανται οι περιπτώσεις (β,. (γ), (δ) και (ε).
Μί την αντικατάσταση της περίπτωσης (β) παύει να συμπεριλαμβάνεται στην έ 'νοια της παραγωγικής επένδυσης η ιδιόχρηση κ ιριακών εγκα αστάσεων διότι μεσω της ρύθμισης αυτής η
επιχ; *ρηση επιχορ ηγείτο για ανύπαρκτες παραγωγικές δαπάνες.
Επ σης με την ίδ α ρύθμιση, η αγορά κτιριακών εγκαταστάσε
ων 6. ωρείται παρα /ωγική επένδυση και επιχορηγείτε ι μόνο στις
περί! τώσεις που η t πενδυση αψορα μετεγκατάσταση μονάδας από
την περιοχή Α προς τις λοιπές περιοχές ώστε να υπάρχει αυξη
μένο κίνητρο για τη μετεγκατάσταση των μονάδων.
Επ σης θεωρείται παραγωγική επένδυση και επιχαρηγείται η
αγορ ί κτιριαχών ε> καταστάσεων ιδιοκτησίας των ΒΙΠί ΕΤΒΑ, χω
ρίς τ >υς περιορισ; ούς της δετιας κ.λπ. Μ; τη ρύθμι η αυτή θα
δοθε μια νεα ώθη τη στην ανοπτυξη των ΒΙΓιΕ ΕΤΒ/ .
Με την αντικατάσταση της περίπτωσης (γ) κατ' αρ- ην αποσαΦηνίι εται ότι υπαγ· ντα; στις επιχορηγούμενες όαπά\ ;ς η αγορά
όλων των απαραίτητων για την επενόυση συστήματα; πληροφορικήι και τηλεπληρ,. φσρικης κοθως κα; οποιωνδηποτι άλλων ουστημ1 των μηχανορ\ άνωσης ή αυτοματοποίησης διαδικασιών που
πρόκ ιται να αναπ’υχθουν ντο μέΛλο,.

Επίσης με την αντί; ατάσταση ; ις περ :τωσης(γ πρ. στίί .τα
στις επιχορι γουμενεο απο το νόμ. δαπάν ς η αγορό του τνα καί
ου για την ε..ένδυση λογισμικού · τθώς κ u οι δαπάνες ι σιαι ϊευ
σης του προσωπικού κατά το σ.άδιο ε , κατάστασης ου c \ol
συστήματος
Με την α\ τικατάσταση της περίπτωση ; (δ) πρυστίθε ται πις
επιχορηγούι ,ενες από το νόμο δ or άνες οι δαπάνες εκπό\ ηση· με
λετών οκοπι ιότητας και τεχνικών τροδια , ραφών για την εισι γω·
γή, ονάπτυ ;η και εφαρμογή ούγχρονης τεχνολογί ις ι την
παραγωγικέ μονάδα. Με την παρ χή κινι τρων για εκπε /ησ, τέ
τοιων μελετών ενθαρρύνονται οι ε ιιχειρή- -εις ώστε να εν :άσι ουν
στις μονάδε · τους τις σύγχρονες εχνολι γίες κατά τρόι ο άρ τιο,
προγραμματισμένο και προσορμισμένο απόλυτο στις ινδικές
τους
Με την αντικατάσταση της περίι. τωσης, ε) η διάταξη γι' ετα. πιο
σαφής γιο να μπορέσει να λειτουργήσει οε συνδυασμό ε τη δυ
ναμική ενίσχυση του κινήτρου τηι μετεγι ατάστασης nc υ θε πιίζετοι με την παράγραφο ί τοι. άρθρι υ 9. Καθορίζ ;ται ότι
παραγωγική επένδυση αποτελούν όχι μό/ο οι δαπάνες μετο φο
ράς αλλά κα εκείνες που αψορου · την ανέγερση του αν τγκι ίου
κτιρίου στη νέα θέση. Καθορίζετα επίσης ότι ως παραγ ωγικ \ ε
πένδυση θεωρούνται οι δαπάνες μετεγκατάστασης των μ :ταπ ιιητικών μόνο μονάδων.
Επίσης διαγράφεται η φράση «και λοιπών υπηρεσιώνι am το
τέλος του εδαφίου (ιβ). Με τη διαγραφή αυτή, καθώς κι.ι με τις
ανάλογες διαγραφές της ίδιας φράσης από το εδάφιο .στ) πις
παρ.ι του άρθρου 2 καθώς και τη διαγραφή του σχετικού .δας ίου
της παρ.2 τοι άρθρου 9 καταργείται η δυνατότητα των Ο Ά ή συ
νεταιρισμών για υπαγωγή στο νόμο άλλων επιχειρήματα· ών δ οαστηριοτήτων τους (παροχής υπηρεσιών) μη ρητά καθοριί ομέ\ ων
με την ασαφή διατύπωση «και λοιπών υπηρεσιών*.
Η συγκεκρ.μένη διάταξη δημιούργησε πολλά προβλήι ατα <αι
κινδύνους καταστρατήγησης με τη / ασάφειά της και για ;ο λι γο
αυτό κρίθηκι καταργητέά.
Τέλος προστίθενται νέες περιπτώσεις με), (ιστ) και (ιζ .
Η προσθηι-η των περιπτώσεων αυτών αποβλέπει στην ενίσχυ
ση της τουριστικής υποδομής (μαρίνες, συνεδριακό κέν ρα, γή
πεδα γκόλψ, που θα έχει ως αποτέλεσμα αψ ενός ιεν ην
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και αφ ετέρου ττ / πα ίοχή οργανωμέ νων τουριστικών υπηρεσιών, ιδίως στην κα ηγο ιία
εκείνη ίων · ουριστών που ανήκουν σε υψηλά εισοδ ιματ κά
κλιμάκια.
Παράγραφος 2:
Στην παράγραφο αυτή προστίθιται νέε εδάφιο.
Μετιςνέεε ρυθμίσεις επιλύοντα, πρακτι.ιό προβλήματι ποι εί
χαν επί σειρι ετών ανακύψει κατά την εφαρμογή των κι μήτρων
και είχον σχέση με τον χαρακτηρισμό ως παραγωγικών, και ιυνεπώς επιχορ ηγουμένων η μη, οριεμένων επενδυτικών δι πανών.
Πιο συγκει ριμένα:
Δεν 6εωρε·ται παραγωγική επένδυση η ανέγερση ή ετέκτοση
κτιριακών εγι αταστασεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει ι ατά ;υριότητα στον φορέα που πραγματοποιεί την επένδυση.
Ο κανόνας αυτός ίσχυε ατύπως, μέσω των διατάξεων του ·όμου περί ιδία; συμμετοχής. Με εγι ύκλιο του Υπουργού ι Ενικής
Οικονομίας (ί .11.1935) είχε γίνει π; Όσπάθοια να διευκρυ ισθε ιόν
τα περί ιδιοκ-ησίας του οικοπέδοι από τε ν φορέα, αλλι πα\ τα
εμφανίζονται προβλήματα και αντ< γκλήοι ις τοσο για τις υπη ιεσίες εφαρμοτής του νόμου όσο κε. για τους επενδυτές.
Με την ίδια ρύθμιση καθορίζονται με σαφήνεια οι αναγ ιαίεε εξάιοεοεις τοι κανόνα: Δεν απαιτεί αι ιδιοκτησία του οικ >π6δ συ
(αλλά μακροχρόνια παραχώρηση) ya την πμαγματοποιηο ι επ .νδυσης οε θερμοκήπια, καταοκηνωτι :ά κέντρα (campings), <έντ οα
χειμερινού τουρισμού και γήπεδα - κόλφ. Επίσης δεν απ ,ιτεί αι
ιδιοκτησία το ; χώρου για επενδυσ ις υδατ ικαλλιερνειώ ·, δι. τι
η κτηση κύριε τητας επ; αιγ.α,ιού εί αι εκ του νόμου αδύε στη. Οι
εξευρέσεις α. τές κρινονται οκοπιμ ς για τι διευκόλυνσι πρι γμαιοποπισηε ιυτωντωνκατηγοριώ επενδύσεων, λόγω τ ινο ετι; μενα,,ων εκτάσεων γης που απ ιτουντε. γ.' αυτέ κα ως . αι

xt σι <kc :ικ". π )Al jikpoo ,εγι θους κτιριακών γκαταςπάτ εω- ποι ειν :ι αυα'-KC .ς για ι λειτουργία των μο άδων αυτών.
ίεν παι-.είται επίς ;ς ιδιοκ ησια για ανεγεοση κ. ριακων ενκατα ττάι ίων σε οικόπε >α που χει παραχωοηθεί η χ( 'ήση τους μακε τχρι νια απο το Δηι ίσιο, tc / EOT τις ΒίΓΙΕ ΕΤΒΑ ηαι τουςΟ.Τ.Α.
Ο εξα ρέσεις αυτές ι τίνοντε απαοο τητες προκειι ένου να διευκο \uvf ΐί η επενδυτικ. δραστ ιριότητα, στις περιτπ οσεις που για
αν τπτι ξιακούς λόγοι ς γίνετ ιι μακροχρόνια παραχώρηση οικοπέ 3ων από τους δημι σιους υτούς φορείς.
αεν ( εωρούνται naf αγωγικ ι επένδυση (και δεν επ χορηγούνται)
οι ;πεν ίύσεις σε αυτςεξυπηρυτούμενα καταλύματα (ενοικιαζόμε
νε ; βίλ >ς) διότι δεν θεωρούνται αλλά και ούτε λειτουργούν ως
Εε Όδε ;ειακά καταλύ ιατα. Άλλωστε είναι πολύ δύσκολο αν όχι
αδ jvGi ), να εξακριβω )εί εάν αυτά, λειτουργούν ως παραγωγικές
μο/άδε ; η χρησιμοπι ιούνται για ιδιόκτητες κατοικίες.
ίπίσ ις δεν θεωρού /ται παοαγωγικές επενδύσεις και δεν ενι·
σχ )οντ ιι από τα κίνητρα οι επενδύσεις σε ξενοδοχεία, ξενώνες,
εν· ·ικια όμενα διαμερίσματα kui campings κατηγοριών κατώτερων
τη Γ' άξης. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται σκόπιμη για λόγους αναβά ίμισ ις της ποιότητας των τουριστικών καταλυμάτων με σκο
πό την ροσέλκυση το ιριστών υψηλής εισοδηματική · στάθμης και
τη αν μετώπιση του ανταγωνισμού με τις γειτον κές χώρες.
. ιεν ( ;ωρε(ται επίστ, ,· παρα\ ωγική επένδυση ο εκι υγχρονιομός
ξε- οδο ;είων, πριν την παρέλευση δέκα (10) ετών αι ό την έναρξη
λε. rouf χίας τους ή α: ό προηχούμενο εκουγχρονι >μό τους που
έχ ι εν σχυθεί με κρατικά κίνητρα
• )ι λέ χοι που επιβά? λουν ττ, ρύθμιση αυτήν είναι πφ' ενός η α
πο >υγτ υποβολής συ εχών αιτήσεων από λειτουρ χούντα ξενοδο ;εία για επιμέρου; εργασίες και συμπληρώσεις που δεν
στι ιχει θετούν ουσιαι τικά εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάι ·ων ι αι αφ' ετέρου | εξοικονόμηση κοινωνικών πόρων για διά
θεσή τι υς σε πιο παραγωγικούς σκοπούς.
Προε 3ήκη Παραγρι Φων 3 και 4.
Με τι; νέες παραγράφους 3 και 4, ρυθμίζονται θέματα που α·
φο >ούν το ελάχιστο μέχεθος των παραγωγικών επενδύσεων. Προκει αένο ι να ενισχυθει η διεθνής ανταγωνιστικότητα των νέων
επι νδύι ·εων κρίνεται πλέον ως αναγκαία προϋπόθεση υπαγωγής
τοι ς στ >ν αναπτυξιακό νόμο, .rva ελάχιστο ύψος παραγωγικής επέ' δυσ )ς. Το ελάχιστο αυτό όριο διαφοροποιείται και είναι μεγα.ύτει ο για τομείς ή κατηγορίες όπου το μέγεθος των
επι χειρ ισεων παίζει συγκριτικά μεγαλύτερο ρόλο για την βιωσιμότητά τους.
f 1ε ατ όφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορούν να ανατ ροσ ιιορίζονται τα παραπάνω όρια του ελάχιστου ύψους επένδυτης, ι αθώς και να ποοσδιορίζεται διαφορετικό ελάχιστο όριο
για επε· δύσεις που απορούν ορισμένους κλάδους οικονομικών
δρ< ,στηι ιοτήτων για τευς οποίους το μέγεθος της επένδυσης παί
ζει διαί ερο ρόλο ή που πραγματοποιούνται σε περιοχές που παροι σιάί συν ειδικά πρ< βλήματα.
ί ιδικ: τέρα, το ελάχι>ττο καν.. περίπτωση ύψος, καθορίστηκε ως
εξτ;:
- Ίρω τογενής τομέας για ίδρυστ,
t επέ παση:
30 εκατ.δρχ.
- \οιτ ίς κατηγορίες επενδύσεων
γ α ίί συση ή επέκταση:
60 εκατ.δρχ.
- Μετ τροπή παραδ >σιακώ· οικιών
α; ξε ώνες
15 εκατ.δρχ.
• δττηι εσίες εξαιρετ κά προηγμένης
τ .χνο ,ογίας, εργασ :ήρια
ε σαρι οσμενης έρευ /ας, ανάπτυξη
λ ιγισ ιικού κ.λπ. γιο ίδρυστ ή
ε ιέκτ ιση:
5 εκατ.δρχ.
- ί’ττηι εσίες εξαιρετ,κά προιιγμένης
τ χ/γί ις, εργαστήρια εφαρμοσμένης
έ >ευν ις, ανάπτυξη / ογισμιι-.ού
κ \π. ια εκσυγχρον σμό:
2 εκατ.δρχ.
•ί πεν· ύσεις εκσυγχ ιονισμς j όλων
τ >ν λ ιπών κπτηγοί ιών επιχειρήσεων:
10 εκατ. δρχ.

ξπισημαίνεται ότι τα ελάχιστο αυτά 6oic c σόρούν μόνο ι κα
θεστώς των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων επιτοκίου και < <ι το
καθεστώς πών φορολογικών κινήτρων του νομού.
Επίσης τα όρια αυτά δεν ισχύουν για τις ειδ.πές επενδύσει ; του
άρθρου 9 παο.ι (προστασία περιβάλλοντος, περιορισμός ττ ς ρύ
πανσης. υποκατάσταση πετοελαίου με ήπιες μορφές ενερ% ειας,
έρευνα κ.λπ.) για τις οποίες η αποτελεσματιι ΰτητα δεν εξι ρτάται από το ύψος της επένδυσης.
Άρθρο 2
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι υπαγόμενες στο νόμο επιχει
ρήσεις. Οι αλλαγές που επέρχονται στο αρθοο 2 του Ν.12Ί2/82
είναι οι ακόλουθες:
Παράγραφος 1.
Με την αντικατάσταση της περίπτωσης (β) προβλέπεται ν ι κα
θοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση οι προδιαγραφές της σύγ
χρονης τεχνολογίας που πρέπει να πληρούνται από τις
επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα προκειμένου να ενταχύουν
στα κίνητρα του νόμου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προδιαγρα
φές αυτές εφαρμόζονται ήδη άτυπα με κάποια όμως προβλήματα
που αίρονται με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης των
προδιαγραφών.
Με την αντικατάσταση της περίπτωση (ζ) προστίθεται η πρ ότοση «στερεών καυσίμων από βιομάζα», ώστε νο δοθεί η δυνατ ότητα υπαγωγής στο νόμο και των επιχειρήσε ι>ν που παρά- ουν
στερεά καύσιμα από ενεργειακές φυτείες (σε συνδυασμό μι την
περίπτωση ι) ή με αξιοποίηση βιομάζας που σήμερα κχιαστρέφεται.
Με την αντικατάσταση της περίπτωσης (θ), επιχορηγούντο και
οι επιχειρήσεις τυποποίησης συσκευασίας και συντήρησης α <ροτικών προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση της τυποποίησης κα συ
σκευασίας των αγροτικών προϊόντων, ώστε να είναι δυνα τ) η
επιτυχέστερη διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές.
Με την αντικατάσταση της περίπτωσης (ι) καταργείται η υφιστά
μενη διάταξη που προέβλεπε την επιχορήγηση των ναυπηγςεπισκευαστικών, αλιευτικών και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων,
προκειμένου αφ' ενός να ενεργοποιηθεί η διάταξη του άρθρου 1
του πρόσφατου Ν. 1880/90 που προβλέπει κίνητρα για την ο ταγωνιστικότητα της ναυπηγοεπισκευασπκής βιομηχανίας της χώ
ρας και αφ' ετέρου, προκειμένου να αρθούν οι συγκρούσεις ίων
ρυθμίσεων του Ν.1262/82 με τις διατάξεις της 6ης οδηγίας της
ΕΟΚ.
Στη θέση της καταργούμενης διάταξης τέθηκε νέα διάταξη του
προβλέπει την επιχορήγηςπι επιχειρήσεων που παράγουν βι< -μά
ζα. η οποία θα αξιοποιηθεί στη συνέχεια για παραγωγή ενέργι ιας.
Στην περίπτωση (ιε) καταργείται ο περιορισμός των τριών πα
ραδοσιακών κτισμάτων κατά φορέα για μετατροπή τους σε ξενώ
νες, λόγω του ότι ο περιορισμός αυτός οδήγησε στη δημιουργία
οριακά βιώσιιιων τουριστικών μονάδων ενώ ταυτόχρονα λειτ' -άρ
γησε ως αντικίνητρο στην τουριστική αξιοποίηση παραδοσια ιών
οικισμών, με την απάλειψη της τελευταίας φράσης του εδας ου.
Στην περίπτωση (ιστ) η φράση «και άλλων υπηρεσιών» που έδι
νε στους ΟΤΑ και τους Συνεταιρισμούς τη δυνατότητα ύπαγα /ης
στις διατάξεις αυτού του νόμου επιχειρηματικών δραστηριοτέ ίων
τους παροχής υπηρεσιών μη ρητά καθοριζομένων απαλείφι ται.
Είναι άλλωστε προφανές πως τέτοιου είδους διατάξεις δημκ υργούν προβλήματα στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου >ιότι διευρύνουν απεριόριστα το πεδίο εφαρμογής τους και αυξάνουν
τον κίνδυνο καταστρατήγησης.
Με την αντικατάσταση της περίπτωσης (ιζ) καταργούνται α ; υ
παγόμενες επιχειρήσεις στο νόμο τα τουριστικά επάγγελμά κα
πλοία και κρουαζιερόπλοια, για τους λόγους που αναφέρθη .αν
στην αιτιολόγηση της πιο πάνω περίπτωσης (ι).
Στη θέση της καταργούμενης διάταξης τέθηκε νέα που προ( \έπει την επιχορήγηση των ιερών μονών για νέες επενδύσεις τ υς
δημιουργίας ξενώνων και πολιτιστικών κέντρων. Με τη ρύθ| ση
αυτήν επιλύεται το πρόβλημα της αδυναμίας ί τάξης των ιε ών
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-v που εμφαν! τήκε κατά την εφαρμογή των κινήτρων και υηθείταιηπρς ιπάθεια διάσωσης και αξιοποίηση ~ της πολιτι)ς μας κληρονομιάς
· την αντικατά τταση της περίπτωσης (ιθ) δεν υπάγονται πλέ
ο νόμο οι εμπορικές εξαγωγικές επιχειρήσεις (export trading
sanies) Η διάταξη αυτή κατά την εφαρμογή της ενδεχόμενα
ιμιουργούσε -ροβλήματο σε σχέση με τις διατάζεις του κοιού δικαίου πε. ί ανταγωνισμού, οι οποίες απαγορεύουν εν γέις εθνικές ενισχύσεις που αναφέρονται στις εξαγωγές ως
βίβαστες με ην κοινή αγορά.
η θέση της καταργούμενης τέθηκε νέα, που προβλέπει την
ιρήγηση των ημερήσιων εφημερίδων καθώς και των ημερηεπαρχιακών Γφημερίδων. Με τη ρύθμιση αυτήν παρέχεται
εατότητα ανάπτυξης του τύπου, μέσω της ενίσχυσης των εύσεών του.

Π,'-οστίθενται νέες περιπτώσεις (κα), (κβη (κγ) και ικδ).
Μ την περίπτωση (κα) προστίθεται στον κατάλογο των υπαγομένι ν στο νόμο επιχειρήσεων και η κατηγορία των επιχειρήσε
ων r ιμετάλλευσης ειδικών εγκαταστάσεων τουρισμού (μαρίνες,
συνι δριακά κέντρο γήπεδα γκολφ). Με τον τρόπο αυτόν είναι δυ
νατέ η ενίσχυση αυτοτελών επενδύσεων αυτού του είδους, ενώ
με τ·> ισχύον καθεστώς οι δαπάνες τέτοιων εγκαταστάσεων ενισχύονται μόνο εφ' όσον γίνονται από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
στο ιλαΐσιο δημιουργίας ξενοδοχειακής μονάδας και στο μέτρο
που εξυπηρετεί τις στενές ανάγκες ή τη λειτουργία της μονάδας
αυτές.
Η διάταξη αυτή αποτελεί νομοτεχνικά αναγκαίο συμπλήρωμα
των /έων περιπτώσεων (ιε), (ιστ) και (ιζ) που προστέθηκαν στην
παρι γραφο 1 του άρθρου 1.
Μι την περίπτωση (κβ) εντάσσονται στα κίνητρο του νόμου οι
επεν δύσεις που σχετίζονται με την εισαγωγή, εφαρμογή και ανά
πτυξη προηγμένης τεχνολογίας στη χώρα μας. Επίσης επιδιώκε
ται η προώθηση επιχειρήσεων ανάπτυξης τεχνολογιών και
λογισμικού, που συνδέονται άμεσα με τον εκσυγχρονισμό του ποραγογικού ιστού της ελληνικής οικονομίας.
Μί την περίπτωση (κγ) εντάσσονται στα κίνητρα του νόμου οι
επιχειρήσεις που πτράγουν ηλεκτρική ενέργεια με την αξιοποίη
ση ήπιων ανανεώσ, αων μορφών ενέργειας και ειδικότερα την αιολικι , ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμική κ.λπ.
Mr την περίπτωση (κδ) εντάσσονται στα κίνητρα του νόμου οι
τεχνικές εταιρείες, όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό τους, την α
ντικατάσταση των μηχανημάτων τους και του λοιπού εξοπλισμού
τους
Προστίθεται Παράγραφος 3:
Με την παράγραφο αυτήν καθιερώνεται η υποχρέωση τήρησης
βιβλί ων Β' και Γ κατηγορίας από όλες τις επιχειρήσεις του άρ
θρου 2, ως προϋπόθεση για την ένταξη των επενδύσεών τους στα
κίνητοο επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου. Μετά την πολυε
τή εμπειρία της εφαρμογής του νόμου, η προϋπόθεση αυτή κρίθηκε αναγκαία για τον ευχερέστερο έλεγχο της πραγματοποίησης
των επενδύσεων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου και γενικότε
ρα της λειτουργίας της επιχορηγούμενης επιχείρησης ώστε να
μπορεί να κρίνει η Πολιτεία την αποτελεσματικότατα των ενισχύσεωι που έχει χορηγήσει.
Επ σης, με την ίδια παράγραφο αποσαφηνίζεται, ύστερα από
έρμη /ευτικά προβλήματα που προέκυψσν, ότι επιχειρήσεις που
λειτουργούν με τη μορφή κοινωνίας ή εταιρείας αστικού δικαίου
ή κοί ΌπραξΙας δεν μπορούν να υπαχθούν στα κίνητρα του νόμου,
διότι αυτές οι ενώσεις προσώπων ή περιουσιών δεν παρέχουν ετταρκϊίς εγγυήσεις για την υλοποίηση της επένδυσηο και τη. οπρόοκοτττη λειτουργία της παραγωγικής μονάδας που θα
ττροκύψει.
Άρθρο 3
Με το άρθρο αυτό διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 3 του Ν.1262Έ2
που · ροβλέπει την κατανομή της επικοάτα.ας στ.· nrp:o>£c κι

νήτρων. Οι ρυθμίσεις του άρθρου α τού, με :ις συμπληρώ
επέρχονται, εφαρμόζονται και γ;.. τις α άγιιες του π.
νόμου.
Με την προσθήκη της εξουσιοδ τησης .πιδιωκεται, γ
νάγκες εφαρμογής των κινήτρων, c σαφής ιαθορισμός τα
της ζώνης Λαυρεωτικής η οποία πε, ιλαμβΡ. /εται στις επιχ
μενες περιοχές του νόμου
Ο Ν.1262/62 αναφέρεται σε μία ει αρχία ι οποία ουσιασ
υφίσταται (ούτε υφίστατο στο παρ. λθόν) ι ς διοικητική £
του Νομού Αττικής, με αποτέλεσμ . να εμ -αν'ζεται αδυ
φαρμογής των κινήτρων στην πας μπάνω /εωγρυφική τ
Με την έκδοση της προβλεπόμε ης unc ,ργικής απόφι
ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατό -εις το παρόντος νό
Με τις συμπληρώσεις του άρθρο 3 παρ χεται επίσης ε
δότηση στους Υπουργούς Εθν.κής )ικονο, ίας ΠΓΧΩΔΕ
ρισμού με κοινή απόφασή τους να <άνου\ επανα.,αθοριι
περιοχών της Επικράτειας για την φαρμο ή των γουρισι
νήτρων σε περιπτώσεις που εμφαν: εται δι φοροι.οίησηι
μού τουριστικής ανάπτυξης συγκ ικριμέι ον περιοχών.
διευκόλυνση του προγραμματισμό, τωνεπ νδύσεωνπρο)
κε ότι ο επανακαθορισμός των πει ιοχών ,εν μπορεί να
σε διάστημα μικρότερο της διετία ·.
Τέλος με τις συμπληρώσεις της διάταξι ς στην παρ.4
θρου 3, του ν.1262/82, οι επιχειρήσεις που t ραγματοποιοι
δύσεις στις ΒΙΓΙΕ ΕΤΒΑ ή βιοτεχνικά κέ τρα της περκ
απολαμβάνουν των κινήτρων των ει δικών ί ωνών της Δ πε
δηλαδή πρόσθετη επιχορήγηση 5 ποσοστκ .ων μονάδων ^
στοιχη επιδότηση επιτοκίου για τα έξι (6) π χώτα χρόνια ε
φής του δανείου.
Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, αίρεται το α /τικίνητρο που
για εγκατάσταση παραγωγικών μον άδων σας ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ
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Άρθρο 4
Με το άρθρο αυτό αντικαθίστατ ,ι το άι θρ>ο 4 του Ν.1
Με την αντικατάσταση αυτήν κα ,αργείτ αι η δυνατότη
μετοχής του Δημοσίου στο ετοιρικ ή μετε ςικό κεφάλαιο
ρήσεων στ.ς περιπτώσεις πο. αυτέ επιθυμούσι
επιχορήγηση του τμήματος της επ.νδυσή τους πάνω α
δισ.όρχ.
Ταυτόχρονα καθιερώνεται ανώι, το όρι. επένδυσης, τ
πό το οποίο δεν είναι δυνατή η επι ορήγη η και επιδόττ
τοκίου. Με τη διατήρηση της σχετι. ής εξο ασιοδοτησης ί
δυνατή η αναπροσαρμογή του ορέ υ αυτί j με απόφαση
πουργού Εθν.κής Οικονομίας.
Επίσης διευκρινίζεται, πράος άρση ιων τυ> όν ερμηνευτικι
Βλημάτων που ανέκυψαν κατά την ε ταρμο\ ] της διάταξης
ότι το όριο ncu καθορίζεται κάθε ς ορό ισ; ύει μόνο για τ
επενδύσεις που υποβάλλονται για γκρισι τους μετά τη
οη της σχετικής κάθε φορά απόφαέ (ς. Αντ θετά, όλες οι ε
σας που γίνονται από τον ίδιο ; τενδυτ ., αφορκούν τ,
παραγωγική διαδικασία και πραγμ τοποιε ·νται μέσα σε
νταετία από την ολοκλήρωση της Πνώτης ε ιένδυσης, υπο
νται αθρεοιστικά ριέχρι συμπλήρωση του ορ .ου που ίσχυε ι
χρόνο υποβολής της πρώτης αυτή: επένδι σής του. Σε πε
ση αναπροσαρμογής του ορίου κατ, τη διά ικειο της πεντ
το νέο αυτό όριο δεν μπορεί να άξιο ;οιηθεί ιπό τον επενδ
επενδύσεις της ίδιας παραγωγικής διαδικι αίας πριν από
μπλήρωση της πενταετίας.
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Άρθρο 5
Στο άρθρο αυτό καθαρίζονται οι :ροϋπ: ίσ:ις και οι π ριο, ισμαί γιο την ι.αταβολή των επιχορ γήσεω . Ο. οασιαστι ές c >λα>ές που απέρχονται στο άρ3ρο του Ν \2oJi2 είναι ι αι· >λουθες:

Λε -jv ντικατάσ ισή τη επι ηώκεται η δημιουργία επενδύc. ων τ )υ μετά την ο. ι κλήρα ;ή τους θα μπορέσουν να παράγουν
α· ταγ >νιστικα και νι είναι c θέση να αντιμετωπίσουν την προιο ηση ου 1992 και του 2000. ο αυξημένο ποσοστό της ίδιας συυμί τοχτ ς παίζει αποβκ σιστικς ρόλο στην ανταγωνιστικότητα μιας
επχείι ησης αα>ού. λε νω του μειωμένου δανεισμού η εξυπηρέτησι των τοκοχρεολυσίων που ι τιβαρύνουν την οικονομική της βάση
6c γίνι ται ευκολότερα ενώ r αρόλληλα θα διασφαλίζεται η αντιμε τώπι τη των λειτουρ νικών τ ις δαπανών και η παραπέρα ανάπτυ
ξη της με τη δημιουργία σε ευχερέστερη βάση των αναγκαίων
ατ οθε ιατικών. Παράλληλα, η αύξηση της ίδιας συμμετε ής · αυ επενδυτή αυξάνει την υπευθυνότητα στη διαχείριση της
ετ χειρ ,σης, στη δημιουργία ης οποίας συνέβαλε και ο κρατικός
πρ ούπ λογισμός.
■ί ευ Όίκότερη μεταχείριστ υπέρ των επενδυτών που πραγματο ιοιο ·ν επενδύσεις της πε: ιοχές Γ, Δ και στη Θράκη σκοπεύει
στ ι με' αλύτερη npoc έλκυση επενδύσεων ο' αυτές τις περιοχές
με σκο ιό την εξυπηρέτηση των περιφερειακών αναπτυξιακών
στ 5χω' .
ίε ο μφωνία με την παοααάνω λογική, καταργείται επίσης η
ευ όϊκι τερη μεταχείριση των ΟΤΑ και των συνεταιρισμών, πουσχ :τίζε εαι με τον κάθε ρισμό πιο χαμηλών κατώτατων ορίων ιδίας
συ ιμει >χής στις πραγματοπ, ιούμενες επενδύσεις τους.
Λε τ ν αντικατάσταση της ταραγράφου αυτής καταργείται επί( ης c συνυπολογισμός της ιξίας του οικοπέδου στην (δια συμμε οχή του επενδυτή
■) συ υπολογισμός αυτός, ,ιατα τη διάρκεια της οκταετούς εφο ομον ής του νόμου, έδωσε τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο αριθ
μό διοι ιητών οικοπέδων και \ηπέδων να στραφεί στη διεκδίκηση
τω · επι /δυτικών κινήτ 3ων Yta πραγματοποίηση επενδύσεών τους
χω 3(ς ν ι διαθέτουν τά στοιχειώδη εκείνα χρηματικά ποσά που θα
ήτι.ν ατ αραίτητα για την υλοποίησή τους. Συνέπεια αυτού ήταν
η ε m\c κή των υπηρεσιών εφαρμογής των κινήτρων σε διαδικα
σίες εξι τάσης ή και έγκρισης τέτοιων επενδυτικών προγραμμά
των ποι κατά κανόνα δεν επέφεραν το επιδιωκόμενο αναπτυξιακό
αποτέλι σμα.
' Αλλα στε, ο συνυπολογισμός της αξίας του οικοπέδου είναι συνήί ως ρ ια εικονική εισφορά που δεν αποτελεί πραγματική δαπά
νη, με α ιοτέλεσμα να μειώνεται σε σημαντικό βαθμό η συμμετοχή
του επε ·δυτή σε μετρητά και να αυξάνεται αντίστοιχα ο τραπεζι
κός δαν -,ισμός με όλες τις συνέπειες και κινδύνους για τη βιωσιμότητα της μονάδας λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών
επι ΐαρύ /σεων.
Τέλος ο συνυπολογισμός της αξίας του οικοπέδου δημιουργού
σε προστριβές μεταξύ υπηρεσιών και επενδυτών, λόγω της προσπί θειος των τελευταίων να εμφανίσουν via ευνόητους λόγους
αυίημένη την αξία του οικοπέδου τους.
Γ ια ό> ρυς τους παραπάνω λόγους και μέσα crra πλαίσια του στό
χου για ιύξηση της συνυπευθυνάτητας των επενδυτών και για δή
μιοι ργίς ανταγωνιστικών μονά χον, κρίθηκε σκόπιμη η κατάργηση
του συν -πολογισμού της αξίας του οικοπέδου στην ίδια συμμετοχ ή το επενδυτή.
Γ αρά ραφος 2.
Κ ε τη · αντικατάστασή της δεν απαιτείται πλέον κεφαλαιοποίη
ση ■ ων ς ρρολογηθέντων αποθτ ματικων που χρησιμοποιούνται για
την κάλι ψη ιδίας συμμετοχής στην επένδυση από υφιστάμενες
επι; ειρέ σεις. Για να αττοφευχ )εί όμως η διπλή μείωση της ρευ
στό ητα της επιχείρησης με τν εκ των υστέρων ενδεχόμενη διανομ ί τω / αποθεματικων αυτών, που βάσει της κείμενης νομο
θεσ ας ε ναι δυνατή, τίθεται ωυ’ προϋπόθεση η μη διανομή τους,
για jia ί εκαετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αναπροσαρ ιόζε :αι επίσης το ι ριο τω· 40 εκατ.δρχ. πάνω από το οποίο
απο τείτ ιι η σύσταση ε ςαιρεία. από το φορέα της επένδυσης, σε
30 ε ιατ.ί ρχ. και θεσπίζεται εξαίρεση από την υποχρέωση σύστα
σης εται ιείας για τις επενδύσεις των ιερών μονών. Η αύξηση αυ
τή κ οίνε αι εύλογη διότι το όριο των 40 εκατ.δρχ. με τα σημερινά
σικς νομι :ά δεδομένα ίεωρείτρι πολύ χαμηλό.
Τ λος θεσπίζεται η τ παγόρευση της μείωσης της ίδιας συμμε-

το> ής που έχει εγκριθεί κατά την υπαγωγή της επένδυσης ) πε
ριορισμός αυτός κοίθηκε αναγκαίος διότι η ίδια συμμετοχ ι του
φορέα αποτελεί ένα από το κυοιότερα στοιχεία για την εκτ αηση
της βιωσιμότητας και την υπαγωγή της επένδυσης και εποι ένως
η εκ των υστέρων μείωσή της ανατρέπει ριζικά τα δεδομένα πά
νω στα οποία στηρίχθηκε η έγκρισή της.
Παράγραφος 5.
Με την αντικατάστασή της απλοποιούνται οι ρυθμίσεις γι α την
έναρξη των επενδύσεων. Στο εξής θα ισχύου■· δύο βασικοί ιανόνες: α) η έναρξη των επενδυτικών έργων θα γίνεται μετά την υ
ποβολή της αίτησης β) σε περίπτωση που πραγματοποιήέ η καν
δαπάνες πριν από την υποβολή της αίτησης, η επένδυση μπορεί
να υπαχθεί στο νόμο πλην όμως οι δαπάνες αυτές δεν αναγνωρί
ζονται ως επιχορηγούμενες ή ως ιδία συμμετοχή του επενδυτή
Κατ ’εξαίρεση ορισμένες δαπάνες (προκαταρκτικές εδαφολο ακές
εργασίες, έκδοση οικοδομικής άδειας, οικονομοτεχνική με λέτη
κ.λπ.) που έγιναν πριν από την υποβολή της αίτησης, θα περ λαμβάνονται στις επιχορηγούμενες.
Κατάργηση της παραγράφου 6.
Καταργείται αναδρομικά η παράγραφος 6 του άρθρου ί που
πρόβλεπε, για τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, τη δυνα ότητα συνυπολογισμού στην ίδια συμμετοχή του επενδυτή της κεφαλαιοποιημένης καθαρής θέσης υφισταμένης επιχείρησης εφ' όσον
η τεχνολογία στην οποία στηρίζεται η εξεταζόμενη επένδυση έ
χει αναπτυχθεί στο παρελθόν από τους φορείς της.
Η διάταξη αυτή ουδέποτε λειτούργησε διότι στις σπάνιε·· πε
ριπτώσεις που αντιμετωπίσθηκε η εφαρμογή της παρουσιάσθηκαν ανυπέρβλητες τεχνικές δυσχέρειες για την υλοποίησή της.
Επιπλέον, η διάταξη αυτή πάσχει διότι προβλέπει τη δυνατό ήτα
πραγματοποίησης επένδυσης χωρίς καμιά συμμετοχή σε μετρη
τά του επενδυτή, πράγμα το οποίο δεν συμβιβάζεται με το <γ όχο
της αυξημένης συνυπευθυνότητας στην επένδυση.
Άρθρο 6
Το άρθρο αυτό αφορά στις διαδικασίες παροχής των επιχορη
γήσεων. Σε σχέση με το αντίστοιχο άρθρο του Ν. 1262/82, επέρ
χονται οι ακόλουθες αλλαγές:
Με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 παρέχεται στο·' Υ
πουργό Εθνικής Οικονομίας η ευχέρεια να εκχωρεί το δικαί· ιμα
υπογραφής των αποφάσεων ανάκλησης καθυκ και των αποφι σε
ων επιστροφής της επιχορήγησης, την οποία δεν είχε μ· χρι
σήμερα.
Με την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου της παρ.5 επει τείνεται η εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν.542/77 και στους
διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και συνεται
ρισμών για λόγους αφ ενός ίσης μεταχείρισης και αφ ετέρου της
διασφάλισης, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, της είσπραξης από
το Δημόσιο της επιστρεπτέας επιχορήγησης.
Με την αντικατάσταση της παρ.6 δημιουργούνται οι προΰπ· θέ
σεις ορθολογικής λειτουργίας των υπηρεσιών που δέχοντα πς
αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο, προβαίνουν στην αξιολόγησή τ >υς
και έχουν την αρμοδιότητα εισαγωγής και εισήγησης του φ· ικέλου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή καθώς και της έκδοσης της ι πόφασης υπαγωγής. Η καθημερινή προσέλευση ενδιαφερομένων για
την υποβολή αιτήσεων, ερωτημάτων για την τύχη της επένδυ ής
τους κλπ. δυσχεραίνει το έργο της υπηρεσίας με συνέπεια τη · ά
σκοπη κατανάλωση ανθρωποωρών και την επιβράδυνση ολοι λήρωσης της διαδικασίας υπαγωγής.
Με την πρόβλεψη προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσ ων
ίτο πρώτο δίμηνο κάθε εξαμήνου) και την ολοκί- ήρωση της δι δικασίας έγκρισης μέσα στο εξάμηνο, καθίστατο: ορθολογικότ ρη
η αξιολόγηση των επενδύσεων και επιτυγχάνεται η βέλτιστη <ατανομή των κονδυλίων. Επίσης γίνεται αρτιότερος ο προγραν ιατισμός του έργου των υπηρεσιών με αποτέλεσμα μεναλύτ ρη
συνέπεια απέναντι στους επενδυτές. Αλλωστε με την ενκατά ·,ειιίιη του συστήματος της εξατομικευμένης εξέτασης των επε· 5ύπεων και την υιοθέτηση των συστήματος ομαδοποιημέ ης
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ασης kqi έγκι ίσης, δεν είναι νοητή η αδιάκοπη υποδοχή αι
.ων από την υπηρεσία.
ιε την περίπτωση (β) της παραγράφου 6, παρέχεται εξουσία
)ση στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
αθορίσουντηι καταβολή χρηματικού ποσού κατα την υποβο
α>ν αιτήσεων επενδύσεων Με τον τροπο αυτόν αναμένεται
ξασφαλισθεί > υξημένη σοβαρότητα και πληρότητα στα υποιόμενα επενδυτικό σχέδια.
ε την αντικατάσταση των δύο πρώτων εδαφίων της παραγρόφοι 7 προβλέπετα. η προηγούμενη γνώμη Γνωμοδοιικής Επιτρο
πής για τις εγκρίσεις που γίνονται από τον ΕΟΜ Μ ΕΧ και την ΑΤΕ.
Η ο ισταση Γνωμοδοτικών Επιτροπών στους φορείς αυτούς που
θεσ :ίζεται στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου είναι πλέον αναγκαία
για ην εφαρμογή ίου νέου συστήματος έγκρισης των επενδύσε
ων ι ε ομαδοποιημενη βόση και μέσα στα πλαίσια των ετησίως δεσμε ιομένων για αυτούς κονδυλίων
Μ: την προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 8 προβλέπεται η
έκδ ση απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας τον Ιανου
άριι κάθε έτους, που θα καθορίζει το ύψος των συνολικών επιχορηγ ισεων για τις εγκρίσεις κάθε έτους. Επίσης προβλέπεται ότι
με τ ιν ίδια απόφαση είναι δυνατή η κατανομή των συνολικών αυ
τών επιχορηγήσεων μεταξύ των τομέων ή και κλάδων οικονομι
κής δραστηριότητας.
Μ: τον τρόπο αυτόν θα είναι δεδομένο το ύψος των ετησίων
ενισχύσεων και παράλληλα θα είναι δυνατή η προτεραιότητα ενι
σχυτής συγκεκριμένων τομέων, ανάλογα με τη σημασία τους στην
ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. Επίσης, οι επενδυτές θα γνω
ρίζουν σε ετήσια βάση, τις κατευθύνσεις της πολιτικής ενίσχυσης
των επενδύσεων και το ιδιαίτερο βάρος που δίνεται σε ορισμέ
νους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
Με την αντικατάσταση της παραγράφου 9 του άρθρου 6 γίνο
νται ρι αναγκαίες προσαρμογές της διάταξης στις νέες ρυθμίσεις
για αναμόρφωση κόστους και παράταση της προθεσμίας ολοκλή
ρωσης των επενδύσεων που γίνονται, με την επόμενη παράγραφο
Προστίθεται παράγραφος 10 με την οποία τίθεται ανώτατο ό
ριο οναμόρφωσης του αρχικού κόστους της επένδυσης που αντι
στοιχεί στο 25% εκείνου που αναφέρεται στην αρχική εγκριτική
απός αση. Η επιτρεπόμενη αυτή αναμόρφωση κόστους έρχεται να
περιορίσει τις έμμεσες αυξήσεις της αρχικής δαπάνης των επεν
δυτή ών σχεδίων πέρα από τις τυχόν εύλογες ανατιμήσεις κόστους
για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.
Εξ άλλου, με την επιτάχυνση των διαδικασιών υπαγωγής των
επενδύσεων που επέρχεται με τη νέο ρύθμιση του άρθρου 6 του
νομοσχεδίου, περιορίζεται σημαντικά η γενεσιουργός αιτία των
αναμορφώσεων κόστους. Η αναμόρφωση κόστους θα μπορεί να
γίνει μόνο μετά την υλοποίηση του 50% της παραγωγικής ε
πένδυσης.
Προστίθεται παράγραφος 11 με την οποία περιορίζονται οι συ
νεχείς παρατάσεις του χρόνου ολοκλήρωσης των επενδύσεων. Κά
θε καθυστέρηση υλοποίησης της επένδυσης αυξάνει τις
πιθα\ ότητες μη ολοκλήρωσής της. Για το λόγο αυτόν περιορίζε
ται, ι έρα από κάποα αποδεκτά χρονικά όρια, η δυνατότητα πα
ράτα της της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης της επένδυσης.
'Αρθρο 7
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται τα παρεχόμενα από το νόμο
ποσο ττά επιχορήγησης καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια
για τ ιν υπαγωγή των επενδύσεων στον παρόντα νόμο
Οι ουσιαστικές α ιλαγές σε σχέση με το Ν.1262/82 είναι η κα
τάργηση των πλαιο ων των ποσοστών επιχορήγησης κατά περιο
χή (κι μαινόμενα ποσοστά) και η αντικατάστασή τους με σταθερό
ποσο Γτό επιχορήγησης για κάθε περιοχή
Η c ντικατάσταση του συστήματος υπαγορεύθηκε οπό δύο λό
γους Πρώτον, η εφ ιρμογή του συστήματος κυμαινόμενων ποσο
στών ενίσχυσης ο ιήγησε σε υπερβολική πολυπλοκότητα τη
διαδι ασία αξιολόγησης των επενδύσεων, ενώ παράλληλα έδω

σε βαρύτητα στην τυπική αξιολόγηση (β ιθμολόγηση j>v ι τοιχείων της επένδυσης που υπέβαλ" ο επεν τυτής με τη με .έτη του
για τον καθορισμό του ποσοστού r τιχορή ησης) σε βάρε ; τη< ου
σιαστικής εκτίμησης της βιωσιμότητας τ ις επένδυσης
Δεύτερον το σύστημα των κυμτινομέν μν ποσοστών >εν ·ιυμ·
βιβάζεται με το νέο σύστημα ομα-υΐκής είέτασης-υπαγο γής ιων
επενδύσεων που στηρίζεται στην επιλογή των πλέον ο ταγ ονιστικών από τις εξεταζόμενες επεν >ύσεις ι ε συσχετισμό ιε τι δεσμευθέντα κονδύλια επιχορήγησης
Γ ια τον καθορισμό των σταθερω / ποσοπών επιχορήγ ;σης της
κάθε περιοχής ελήφθησαν υπόψη τα μέο ι πραγματικά :οσο ττά
επιχορήγησης κατά περιοχή των μέχρι σήμερα εγκριθέντ μν ε ιενδυτικών προγραμμάτων.
Όσον αφορά τα ποσοστά των τουριστικών επενδύσε >ν, ετειδή οι δυσκολίες, οι ανταγωνιστικέπιέσεις και τα προβλ ιματ τ α
νάπτυξης που αντιμετωπίζει ο τουρ.σμός ο.. σχέση με του άλλ ους
τομείς της οικονομίας δεν χαρακτηρίζονται από τον (δι> βα )μό
οξύτητας, κρίθηκε σκόπιμη η διαφοροποίηση του επιπέ ίου ων
παρεχομένων κινήτρων στον τομέα αυτόν.
Με την ρύθμιση αυτήν επιδιώκεται η ορθολογικότερη τυσ> έτιση της κρατικής ενίσχυσης με τις ειδικότερες συνθήκες ι ου αντι
μετωπίζουν οι επί μέρους τομείς της οικονομίας στην διι δικοσία
ανάπτυξής τους.
Άρθρο 8
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται τα της σύστασης και σε /κρκ τησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών και Οργάνων Ελέγχοι του νό
μου. Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται σε σχέο ι με το
αντίστοιχο άρθρο του Ν.1262/82 είναι η δημιουργία γνε μοδοτικής Επιτροπής στον ΕΟΜΜΕΧ και στην ΑΤΕ, η ύπαρξη τη< οποάς
είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του νέου συστήματο ; ομι δι
κής εξέτασης και έγκρισης των επενδύσεων της αρμοδιόττ τάς της.
Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές θα παρέχουν τις απαραίτ ιτες εγ
γυήσεις για την ενεργό άσκηση της αναπτυξιακής πολι :ικήε.
Η σύνθεΐτη των Γνωμοδοτικών Επιτροπών θα καθόριζε αι μ:: α
πόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
Άρθρο 9
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται οι ενισχ ύσεις που παρ ιχονται
για ειδικές κατηγορίες επενδύσεω.·. Οι κυοιότερες αλλα 'ές ι ου
επέρχονται με το σχέδιο νόμου στο άρθρο 9 του Ν.1262/12 εί ια ι
οι ακόλουθες:
Αντικαθίσταται η παράγραφος ".
Με την αντικατάσταση αυτή, στις ειδικές επενδύσεις :αρέ<εται πλέον πρόσθετη επιχορήγηση 10 ποσοστιαίων μονάί ττν α/τί
•μέχρι 15 προσοστιαίων μονάδων· που ίσ,;υε μέχρι τώρ>. Η ιιοροχή της πρόσθετης αυτής επιχορήγησης «μέχρι 15 μο τάδες»,
δηλ. κυμαινόμενο ποσοστό, δημιουργούσε προβλήματα < τον ;οτό περίπτωση επακριβή προσδιορισμό αιπής, λόγω έλλι ιψης α
ντικειμενικών κριτηρίων.
Με τη νέα περίπτωση (β) της πα,' .1 προπίθενται στις ι ατη'·ορίες των ειδικών επενδύσεων και c επενδύσεις ενεργειο ιού χα
ρακτήρα που αφορούν εξοικονόμηση ενε; γείας και γενικότερο
γίνεται μια πληρέστερη επαναδιατύπωση
Με την ρύθμιση αυτήν αποδίδετε . μεγάλη βαρύτητα στ )ν α 'όπτυξη των εναλλακτικών μορφών ι /εργείες και της εξοιι ονόμησης ενεργείας.
Η ανάπτυξη αυτών 6α βοηθούσε στη μέλλον σημαντιι ά στην
υποκατάσταση της πρωτογενούς κατ ανάλωσης ενεργείας ι αι στ ην
μείωση ενεργείας και στην μείωσε της ρι πανσης του π .ριβιΐλλοντος.
Με τις νέες ρυθμίσεις παρέχεται: πιπλέε · επιχορήγησε όχι (.ό
νο στις επενδύσεις υποκατάστασης ου πετ ιελαίοιι ή της ι Υεκτ τικής ενεογείες μέ αέριο, επεξεργ ισμένο απορρίμματα ήπ ες
μορφές ενερνείας ή ανάκτηση απε ιριπτό ενπς θερμόττ, ας ι λλά και στην αυτοτελή αξιοποίηση c τών τι .· μορφών ενε -γείι ς.

Er ίσηι η επιπλέον e ιχορή ίση παρέχεται και για τις επενούσε ς εξ ιικονόμησης ε εργείε Οταν ίεν αλλάζει το χρησιμοποιού
με ιο κι ύσιμο, με aucn ηρές ό ως πρι αποθέσεις για την εφαρμογή
τη; διέ τάξης.
'ια c λες τις παοαπανω επ νδύσεις κρίνεται σκόπιμη η συμμετο <ή τι υ ΥΒΕΤ στην εξέταση ων υποβαλλόμενων προτάσεων για
εν :ργε ακά έργα. Αυτό διευκ λύνει και την προσπάθεια του ΥΒΕΤ
γιιι την ανάπτυξη νέων τεχνι λογιών, την εντατικοποίηση της εκμΐτάλ νευσης εγχωρίων ενε τγειακων πόρων και την ταχεία και
ορθολι γική αξιοποίηση των ι νανεωσίμων πηγών ενεργείας. Η επιχορή 'ηση δίνεται σι ο συγκ εκριμένο τμήμα της επένδυσης που
αφορά ττην αξιοποίηση των . ^νανεωσίμων πηγών ενεργείας, την
εξοικοι ΰμηση ενεργείας ή τι ν υποκατάσταση του πετρελαίου ή
της ηλι κτρικής ενεργείας.
ιλε τ ι νέα περίπτωση (δ) τ ς παρ.1 παροβλέπεται πλέον ευθέ
ως στο νόμο η γνωμοδότηση της Γ.Γ.Ε.Τ. για τον χαρακτηρισμό
των επι χειρήσεων παραγωγός προϊόντων ή υπηρεσιών εξαιρετι
κό προι γμένης τεχνολογίας μέσα σε τρεις μήνες από την υποβο
λή του σχετικού αιτήματος ατό το ΥΠΕΘΟ.
Η διαδικασία αυτή εφαρμοζόταν χωρίς όμως να υπάρχει θεσμό
θεημέη η σχετική αρμοδιότητα.
Προί λέπεται επίσης η δυνατότητα υποβολής φακέλων τέτοιων
εππνδύ ιεων στην Γ.Γ.Ε.Τ. για γνωμοδότηση, απ ευθείας από τον
εππνδυ ή πριν από την υποβολή της αίτησης και καθ’όλη τη διάρ
κεια τοι · έτους για την ισοκατανομή της εργασίας των αρμοδίων
Υπιρεο.ών της Γ.Γ.Ε.Τ. ώστε να αποφεύγεται η υπερσυγκέντρωση φακι λων κατά τους μήνες που έτους που θα γίνεται η υποβο
λή των αιτήσεων για υπαγωγή επενδύσεων στο νόμο.
Με ττ ν απάλειψη της περίπτωσης (ε) από την παράγραφο 1 καταργείται η παροχή των 15 επί πλέον ποσοστιαίων μονάδων επιχορήγη της που παρέχονταν στους ΟΤΑ και συνεταιρισμούς. Η
κατάργηση των επί πλέον κίνητρων για τις επενδύσεις της Τοπι
κής Αυτ ^διοίκησης και των Συνεταιρισμών γίνεται μέσα στα πλαί
σια της ίσης αντιμετώπισης από πλευράς κινήτρων όλων των
επενδυ ικών φορέων.
Αντικαθίσταται η παράγραφος 2:
Με ττν αντικατάσταση της παραγράφου 2 επέρχονται οι ακό
λουθες μεταβολές:
1. Καθορίζεται επιχορήγηση 40 ποσοστιαίων μονάδων για τις
επενδύσεις των επιχειρήσεων που έχουν τεχνολογικό ή ερευνη
τικό αντικείμενο και πραγματοποιούν επενδύσεις στις περιοχές
Α και Β
2. Για πς επενδύσεις που οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούν
στις περ ιοχές Γ και Δ παρέχονται επί πλέον 5 ποσοστιαίες μονό
δες επιχορήγησης.
Ο καθορισμός ειδικών κινήτρων για αυτές τις κατηγορίες επι
χειρήσεων είναι αναγκαίος λόγω της καθοριστικής συμβολής τους
σττν αντβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας.
3. Εντ άσσονται στα κίνητρο της Β περιοχής, οι επενδύσεις εκ
σιη χρο· ισμού των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της περιοχής Α.
4 Εντ άσσονται στα κίνητρο της Γ περιοχής οι επενδύσεις μετατροπτ ς διατηρητέων και παι αδοσιακών οικιών σε ξενώνες που
γίνυντα στην Α περιοχή.
5 Για τις επενδύσεις αυτές του γίνονται στις λοιπές περιοχές
παρέχει ιι πρόσθετη επιχορήγηση 5 ποσοστιαίων μονάδων εψ' ό
σων npc γματοποιούνται μέσα σε αξιόλογους παραδοσιακούς οι
κισμούς που θα προσδιορισθι ύν με υπουργική απόφαση.
ό παρ ιχή κινήτρων via τις επενδύσεις αυτές θα συμβάλει στην
παςαγω ηκή αξιοποίηση των ςγκαταλελειμένων παραδοσιακών
κτιρ ίων · ης περιοχής και στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρον ρμιά ;.
Α/τικι θίσταται η παράγραφος 4.
^ ία π >υ από τις βασικές προϋποθέσεις σύνδεσης της οικονομυσ ς με την κοινωνική ανάπτυξη είναι η παράλληλη πορεία αύΐησ ις tc u εθνικού μας πλούτου και της βελτίωσης της ποιότητας
ζωό ς όλ· ιν των πολιτών. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτε
λεί :ναν από τους βασικότερους στόχους κοινωνικής πολιτικής
του η Π ιλιτεία έχει ττν υποχ ιέωση vr Η ασφαλίζει.

Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του πει βάλλο\το με πιν παρούσα ρύθμιση παρέχεται πλέον ουσιαστι ή δυ
νατότητα ck βιομηχανικές μονάδες να μετεγκατασταθούν c τό τα
μεγάλα ασ ικά κέντρα στην περιφέρεια. Με τ η ρύθμιση τηε περί
πτωσης (α) της νέας παραγράφου 4 παρέχον ται τα πρόσθε τα κί
νητρα όχι μόνο για τις δαπάνες μετεγκατάστασης αλλά κι ιι για
τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της μι νάδας εφ 6σ>ν γί
νονται ταυτόχρονα με την μετεγκατάσταση.
Με την ί'-ια ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού ζω
νών της περιοχής Β, via τις οποίες δεν θα ισχύει το κίνητρο της
μετεγκατάστασης. Τούτο κρίνεται σκόπιμο γιο να αποφευχθεί εν
δεχόμενη υπερσυγκέντρωση μετεγκαθιστωυ :νων βιομηχανικών
μονάδων σε ορισμένα τμήματα της Β περιοχής και μάλιστα στα
τμήματα που συνορεύουν με την περιοχή Α, όπου ήδη έχει ο ,ιγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός μονάδων.
Με τις περιπτώσεις (β) και (γ) καθορίζονται οι λοιπές περιπτώ
σεις επιχορήγησης μεταποιητικών μονάδων που μετεγκαθίστ;ινται.
Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 5 και 6.
Με την αντικατάσταση αυτή καταργούνται οι παράγραφοι 5 και
6 του άρθρου 9 του Ν. 1262/82.
Η παράγραφος 5 δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης λόγω τπς κα
τάργησης των πρόσθετων κινήτρων των ΟΤΑ και των συνε αιρισμών. Η παράγραφος 6 καταργείται διότι οι εμπορικές εξάγω νικές
ετσ'.ρείτ στις οποίες αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται πλέον
στις υπαγόμενες στο νόμο αυτόν επιχορηγήσεις.
Στη θέση των καταργουμένων διατάξεων τίθενται νέες διατά
ξεις. ως εξής:
Παράγραφος 5
Με την παράγραφο αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους Υπουρ
γούς Εθνικής Οικονομίας και Β.Ε.Τ., και για λόγους άσκησητ κλα
δικής πολιτικής μέσω των κινήτρων, με απόφασή του; να
χαρακτηρίζουν ορισμένους κλάδους του μεταποιητικού τομέα ως
υψηλής προτεραιότητας. Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν
επενδύσεις των κλάδων αυτών στις περιοχές Β, Γ και Δ παρέχε
ται επί πλέον επιχορήγηση 5 ποσοστιαίων μονάδων.
Παράγραφος 6
Με την παράγραφο αυτή, στις επενδύσεις των ημερησίων επαρ
χιακών εφημερίδων που πραγματοποιούνται στις περιοχές Β και
Γ παρέχονται οι επιχορηγήσεις της περιοχής Δ.
Επίσης στις τεχνικές εταιρείες για τον εκσυγχρονισμό tout την
αντικατάσταση των μηχανημάτων τους και του λοιπού εξοπλιι ιμού
τους, παρέχονται οι επιχορηγήσεις της περιοχής Β ανεξαρτι τως
της περιοχής που εδρεύουν
Προστίθενται παράγραφοι 8 και 9.
Με την παράγραφο (α) της παραγράφου 8 καθορίζεται ενιαίο
ποσοστό επιχορήγησης 25 ποσοστιαίων μονάδων Yta επενδύσεις
σε τουριστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στις περιοχές
Β, Γ και Δ.
Ο καθορισμός του ποσοστού αυτού, που υπερβαίνει τα ταρεχόμενα via τις ξενοδοχειακές επενδύσεις κίνητρα, σχετίζετ ιι με
την αναγκαιότητα για συνολική αναβάθμιση του τουριστ κού
τομέα.
Με την περίπτωση (β) της παραγράφου 8 παρέχονται τα ι ίνητρα της περιοχής Δ σε επενδύσεις ξενοδοχειακών μονάδω- ΑΑ
ή Α τάξης και σε ξενοδοχειακές μονάδες εξυπηρέτησης ειδ ιών
μορφών τουρισμού που πραγματοποιούνται στις περιοχές Ε και
Γ. Τα αυξημένα, σε σχέση με εκείνα των λοιπών ξενοδοχεκ ιών
μονάδων (Β και Γ τάξης) κίνητρα των παραπάνω επενδύουν ν α
ποβλέπουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών 'πηρεσιών και την προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηματ κής
τάξης.
Με την παράγραφο 9 παρέχεται επί πλέον επιχορήγηση ί πο
σοστιαίων μονάδων για επενδύσεις συγχωνευομένων μικρι· ν ε
πιχειρήσεων του πρωτογενούς και μεταποιητικού τομέα.
Στον ήδη υφιστάμενο μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσει ν, η
ταρούσα διάταξη παρέχει τη δυνατότητα συγχώνευσής του με
σκοπό την ενίσχυση της αγωνιστικής τους θέσης. Τουλάχιστο- για
ιπιχειρήσειο ορισμένων κλάδων και ενόψει το 1992, το μέγι >ος
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ταρα ωγικών μονάδων παίζει αποφασιστικό ρόκο στην βιωτητα και οντα ωνιστικότητά τους (μεναλύτερη οικονομική ενεια, αρτιΰτ :ρος παραγωγικός εξοπλισμός αυξημένη
ιτότητα επεν? ύσεων εκσυγχρονισμού κλπ).
αυξημένη επι -ορήγηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών ε.ρήσεων, που ιροήλθαν από συγχώνευση μικρών μονάδων,
ουργεί τις πρ ·ϋποθέσεις γιο την ανάλογη λήψη απόφασης.
σπιση του κινττρου αυτού είναι καινοτομικού χαρακτήρα και
ιένεται να συμβάλει στην μείωση των διαρθρωτικών αδυνατης Ελληνικτ ς Οικονομίας.
ί πλέον με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στις μι
μεταποιητικές μονάδες, με τη συγχώνευσή τους, να εντα·ν στα κίνητρα του νόμου για τις πραγματοποιούμενες
δύσεις τους, τ ου διαφορετικά η ένταξή τους δεν θα ήταν δυλόγω του καθορισμού ελαχίστου ύψους επένδυσης.
Άρθρο 10

Μ ;-το άρθρο αυτό διατηρούνται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις του
άρθ ιου 10 του Ν. 1 ,>62782. Η διατήρηση των ρυθμίσεων αυτών εί
ναι ιιναγκαία για τις λίγες εκείνες επιχειρήσεις που είχαν αποδε
χθεί τη συμμετοχή του Δημοσίου στο εταιρικό τους κεφάλαιο.
Άρθρο 11
Μ> το άρθρο αυτό καθορίζεται το περιεχόμενο και η έκταση του
κινή rpou της επιδότησης επιτοκίου.
Ο αλλαγές που επέρχονται, σε σχέση με τις ρυθμίσεις του α
ντίο οιχου άρθρου του Ν.1262/82, είναι οι ακόλουθες:
Α τικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, που
προστέθηκε με το άρθρο 11Α του Ν.1882/90. Με το νέο εδάφιο ο
ρίζεται ότι η επιδότηση επιτοκίου για επενδύσεις που πραγματο
ποιούνται στη Θράκη παρέχεται για το δέκα (10) πρώτα χρόνια
επιστροφής του δανείου, αντί των έξι (6) χρόνων που ισχύει μέ
χρι σήμερα.
Αντικαθίσταται η παράγραφος 2. Με τη νέο παράγραφο αίρε
ται η ασάφεια του Ν. 1262/82, που απαιτούσε για την καταβολή της
επιδι ιτησης επιτοκίου τη διαπίστωση, μέσω επιτόπιου ελέγχου, της
τήρι της των όρω\ της εγκριτικής απόφασης.
Με ‘ η νέα διάταξη καθορίζεται ως προϋπόθεση για την παροχή
της επιδότησης επι ιοκίου η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης της
επένδυσης και η τήρηση (κατά το χρονικό εκείνο σημείο) των ό
ρων της εγκριτικής- πράξης. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις, εκτός
του ς τι είναι τα μόνα σταθερά σημεία αναφοράς, ήδη εφαρμόζο
νται ατυπα ως προί ποθέσεις παροχής της επιδότησης από τις υ
πηρεσίες εκταμίευσης.
Άρθρο 12
Με το (άρθρο αυτό καθορίζεται το περιεχόμενο και η έκταση του
κίνητρου της αφορολόγητης εκπτωετης. Οι αλλαγές που επέρχο
νται σε σχέση με τις ρυθμίσεις του αντίστοιχου άρθρου του
Ν.12 >2/82. είναι οι ακόλουθες:
1. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1,2 και 3. Με την αντικατόστααι αυτή ενισχύυνται σημαντικά τα φορολογικά κίνητρα του
νόμο ι και η εφαρμιγή τους παρατείνεται μέχρι τέλους 1993.
Βα υικη προϋπόθε ση για να επιλέξει ένας επενδυτής την ενίσχυ
ση π· ·υ παρέχει ο α /απτυξιακΰς νόμος, μέσω του κίνητρου της οΦορελόγητης έκπτωσης είναι η βεβαιότητα του γιε την
αποδάτικότητα της επένδυσης. Με βάση το κριτήριο αυτό, η πορούο τ διάταξη αποβλέπει στην παραπέρα ενίσχυση των επενδυ
τών ίου κατα κύρ ο λογο βασίζονται σε δικά τους (ή και σε
δανειακά) κεφάλακ προκειμένου να υλοποιήσουν την επένδυσή
τους και όχι σε επι; θρηνήσεις που συχνά συνεπάγονται χρονοβόρει διαδικασίες ε αι καθυστερήσεις (αξιολόγηση, έγκριση κ.λπ).
Η α ύξηση των ποε οστών των αφορολογήτων εκπτώσεων πιστεύ
εται < τι θα στρέψε, μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών στην χρηση
αυτό του καθεστώτος ενίσχυσης, του οποίου η εφαρμογή, όπως

προαναφέρθ-·κ£. ε>νο. αυτόματη.
Έτσι μ„ τη νευ ρω. μίση, κάθε πιχείρ ση, που ολοκ. ηρα /ει
τηνεπένδυο.)
ά. „μχίζε; τη. ιρα, -, κήτη; λειτου, γία ;ωρίς καθυστέρησα,;, θα εχε, την δυ ατότητ α σχτ -σεισμοί από τα
κέρδη της αφορολόγητου αποθεματυιαύ, .ο οποίο κυμαι /ετα α
νάλογα με την περιοχή από 83% μέχρι 10.'% του υψους της ιαραγωγικής επένδυσης πο^ προγτ.άτοπο, ίσε. Τα ποσοι τό των
ετήσιων κερδών, μεχρ. των οπο,ων ^πορεί, a Φθΰσει γιο κ, θε χ σήση ο σχηματισμός του αφορολόγητ υυ απα' :ματικού, παρι ,μένι υν
στα ισχύοντα επίπεδα, δη/., από 6. Vs μέχ, . 90%, πλην τ ις θ >άκης που γίνεται 100%.
Με τα νέα αυξημένα ποσοστά, c επενδυτής 6c έχει τι ν δυ ια·
τότητα να δημιουργήσει, σε συνταυότερο χρόνο, αποθει ατικ ί ι
κανά να του επιτρέψουν την παραπέρα ανάπτυξη των επι; ειρηματικών του σχεδίων αλλά και την ενίσχυση της ρευσ ότη’ας
της επιχείρησής του με κεφάλαια κίνησης απαλλαγμένε από το
κοστος του τραπεζικού δανεισμού
Για τις ξενοδοχειακές επενδύσε,ς καθορίζονται χαμη ,ότε >α,
σε σχέση με τις λοιπές κατηγορίες, ποσοι τό αφορολόγ. της άκπτωσης σε αντιστοιχία και με τον καθορισμό χαμηλοτέρα ν πο ιοστών επ.χορηγησης κατα περιοχή γι αυτίς.
2. Αντικαθίσταται η παρόγραφος 5. Με τη νέα παράγραφο πα
ρέχονται, για ορισμένες ειδικές κατηγορίες επενδύσεων οι αοορολόγητες εκπτώσεις ευνοϊκοτέοων περιοχών από εκεί/ες ιης
περιοχής στην οποία πραγματοποιούνται, σε σντιστοχίο με την
παροχή αυξημένων ποσοστών επιχορήγησης για τις ίδιες κατη
γορίες επενδύσεων.
Επίσης, παρέχεται το ευεργέτημα της αφορολόγητης έκπτω
σης της Γ περιοχής στις ειδικές επενδύσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 9 (επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος, ι.εριοοισμού της ρύπανσης, υποκατάστασης πετρεκαίου με ήπιες αορφές
ενεργείας, επενδύσεις εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας f αι
επενδύσεις ιδρυμάτων αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανά
γκες) που πραγματοποιούνται στη\ περιοχή Α. Έτσι παρέχεται
η ευχερεια επιλογής μεταξύ των επιχορηγήσεων ή των φορο>ογικων κίνητρων και στις επιχειρήσεις που πραγματοποιοι ν επεν
δύσεις των ειδικών αυτών κατηγοριών, η or.μία δεν παρείχ το ο τό
τον Κ . 1262/82
Επίσης, γιε τις επενδύσεις της ίδιας κατηγορίας που πραγμ α·
τοποιούνται στις περιοχές β και Γ παρέχονται τα ψορολο /ικά κί
νητρα της Γ και Δ περ.οχης αντίστοιχα, κοτ'αναλογία τω / αυί ημένων prams που απολαμβάνουν σι επενδύσεις αυτές.
Τέλος, σε συμφωνίο με την νέα πολιτική κινήτρων στο' του πι
στικό τομέα, που αναπτύχθηκε στο γενικό μέρος της ειση' ητικ *ις
έκθεσης, θεσπίζονται βελτιωμένα φορολογικά κίνητρα γκ τις ·\ενοδοχειακές επενδύσεις σε καταλύματα πολυτελείας κα για ει
δικές μορφές τουρισμού καθώς και γιο επενδύσεις σε εξει 5ικευμενες τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακό κέντρι, μα >ίνες, γήπεδα γκολφ;, κατ'αντιστοιχίσ με tc βελτιωμένα κίν ιτρα ε
πιχορηγήσεων που παρέχοντα: στις επενδύσεις αυτές.
Άρθρο 13
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι προύπς θέσεις γιο τη' πραγ
ματοποίηση των αφορολογήτων εκπτώσεων. Οι αλλαγές που ε
πέρχονται σε σχέση με το ίδιο όοθρο του Ν.1262/82 (ίναι οι
ακόλουθες:
Αντικαθίστανται η περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 κο οι πα
ράγραφοι 2, 3 και 3 κα: καταργείτπ. η παράγραφος 5.
Η avTiKCTi'craar της περίπτωσ ,ς (δ) ττ.ς παραγράφο > 1 και
της ncpavpav-cu 2 νινεται για λογά .ις kq6cpq νομοτεχνικ >ύς λό
γω της καθιέρωσης απε την κείμενη νομοθεσία τριών κατη Όριιιν
βιβλίων αντί των τεσσάρων που ίσ ·;υον κατά το χρόνο ψ ιφισιις
του Κ.1252/82
Με την νέε Γ.ρραγραρε 2 παρέχι "αι πλέον η δυνατότη α στις
επιχειρήσεις που κάνουν χρπση του πνήτρ υτηςαφοοολι γητης
έκπτωσης να σχηματίζουν ιυ α®ορ λόνητ. αποθεματικό ιπό α
καυαρακέρα. που πρε-ερχα .· αιαπ τις δρ στηριοτητες -, ις ε ι-
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ης οι υπ ιγι rat cm ρθ to 2 του νόυου ανεξαοτπτα ι~πό
sic ) c ,ην or. ίαασκ ντιιι. Με τη ρύθμιση αυτή αναμενετα οοοολογι: ι κίνητ α θα προσελκύσουν μεγαΛύτερο αεπενδυτών, c ιού ο < βηματισμός του αποθεματικού της
τοοι λόγητης έκπτ ίσης Θγ ολοκληρ>ώνεται σε πολύ λιγότερες
αχε ηστικές χρήο ις.
Με η νεα παοαγρι ψο 4 nc δέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουρν ιύς I θνικής Οικονς ιίας κα Οικονομικών και για τον καθορισμό
ό αδικ ίσιων ελέγχοι και στ τιστικής παρακολούθησης των επιχ ιρήι εων που κΰνουν χρή η των αφορολόγητων εκπτώσεων
Τ .ύτο είναι απαραίτητο για ιην αξιολόγηση της απόδοσης των
φ ιρολργικών κινήτρων
Κατ ιργείται η παρύγραφ ς 5:
Η κι ταργούμενη δι άταξη r εριόριζε την εφαρμογή του κινήτρου
π ς ας ρρολόγητης έ.πτώση ; στο μέχρι 2 δις τμήμα της παραγωγ κής πένδυσης. Mt την κ( τάργηση του περιορισμού αυτού υλ που :ται η αρχή του διατυπώνεται στο γενικό μέρος της
ε; τηγι τικής έκθεσης σύμφι να με την οποία καθοριστικό παράγ -ντο πα την βιωσιμότητα κ< ι ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
ει ιχει ήσεων. ενόψε του 19 12, αποτελεί και το μέγεθος των παρ γωι ,κών μονάδων Δίνετε η δυνατότητα ενίσχυσης και μεγόλι ιν ε .ενδύσεων, που είνα κερδοφόρες και υψηλής ανταγωνι ττικι τητας και συνεπώς Θγ μπορούν να αξιοποιήσουν τα φορολι γικέ κίνητρα του \ όμου.
Η δι ισφάλιςη ότι η παραγ ·>γική επένδυση θα ar οφέρει κέρδη
γι ι το επενδυτή και οφέλη για την εθνική οικονομία, δίνει την
δι van τητα επέκτασης των , φορολογήτων εκπτώσεων και σε ε
πί νδύ- εις μεγάλου ύψους. λ ε τον τρόπο αυτό ενθαρρύνονται εΠί νδύ· εις μεγάλου ύψους χ ιρίς τον κίνδυνο για το Δημόσιο να
κι τευί ύνει σημαντικι ύς εθν τούς πόρους (grants) σε μεγάλες ε
πί νδύ> εις που ενδεχ Ιμενα ι πορεί να αποδειχθούν μη βιώσιμες
kc ι μη ανταγωνιστικές.
7 αθρο 14
Το άρθρο αυτό αναφέρετα στις περιπτώσεις που οι αφορολόγτ τες ε κπτώσεις που σχηματ ατηκαν φορολογούνται είτε για λόγευς επιβολής κυρώσεων εί“ε για άλλους λόγους.

θρο 9 Σ.Ν. γίνεται <τ - πλαίσια της ίσης μετα>
κινήτρων υλών των επενδυτικών φορέων
Παράλληλα, η προνομιακή μεταχείριση κ
υπηκόων συνιστά άνιση μεταχείριση σε βάρ
ίδιας κατπνορίας άλλων Κρατων-Μελών της
δημουργει πρόβλημα σύγκρουσης με τις σχ
Κοινοτικού Δικαίου.

'ίρισης οπό τν υράς
τηγοριων Ελ ήνων
>ς των υπηκόι ν της
Κοινότητας, η οποία
πικές διατάξε ς του

Άρθρο 18
Στο άρθρο αυτό προβλέπονται οι υποχρει ισεις που πρέ ιει να
τηρούν οι επιχειρήσεις που υπάγονται στα κί ητρα του παρ ίντος
νόμου κατά την πρώτη δεκαετία της λειτουρ γίας των επεν δύσεών τους, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλ 3νται σε πεοίτ τωση
μη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών.
Η μεταβολή που επέρχεται σε σχέση με ττ ν αντίστοιχη ( ύθμιση του άρθρου 20 του Ν. 1262/82 είναι η noor θήκη εδαφίοι στην
παράγραφο 1 που έρχεται να καλύψει το νομικό κενό του ά| θρου
20 του Ν. 1262/82 που δεν πρόβλεπε την επιστροφή επιχοτήγησης για τις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν επένδυση που £ χει ενισχυθεί από τα κρατικά κίνητρα
Με την εκμίσθωση της επένδυσης, ο επιχι ιρηματικός φι ρέας
παύει πλέον να ανήκει σε μια από τις υπαγόμενες κατηγορίες και
μετατρέπεται αυτόματα σε «εκμισθωτή··, δηκ. σε μια κατη -ορία
επιχείρησης που δεν περιλαμβάνεται στις υπαγόμενες στο νόμο
επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτού Άλλωστε, έν ι από
τα βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση και υι αγωγή της επ ;νδυσης στο νόμο είναι και η εκτίμηση της φερεγ\ υότητας, των δυνα
τοτήτων, της εμπειρίας κ.λπ. του συγκεκριμέι ου επιχείρημα πκού
φορέα. "Ετσι, με την εκμίσθωση της επένδυστ ς, η λειτουργί 3 της
ανατίθεται σε άλλον επιχειρηματικό φορέα, του οποίου όμως την
ποιότητα ουδέποτε έχει ελέγξει η Πολιτεία.
Επισημαίνεται ότι, ακόμη και σε περιπτώσεις αδυναμίας λει roupγίας της επένδυσης από την επιχείρηςτη, παρέχεται η δυνα ·ότητα μεταβίβασής της, τηρουμένων των προϋποθέσεων της
παραγράφου ι του άρθρου αυτού.

Άρθρο 19
Άρθρο 15
Γο ά ·θρο αυτό αφορά στο περιεχόμενο και την έκταση του κινή ϊροε των αυξημένων απος βέσεων.
Η μό η μεταβολή που επέρχεται σε σχέση με τις ρυθμίσεις του
αντίστι ιχου άρθρου του Ν.1262/82 είναι η παράταση της εφαρμο
γές Τοι κινήτρου αυτού μέχρι την 31.12.1994 για λογους ευθυγράμμι·ης ιε την παράταση της εφαρμογής του κινήτρου των
ας ορο/ όγητων εκτώσεων.
Άρθρο 16
Αε τ
φε οολι
Η ιύβμ
ρύ )μισ

ι άρθρου ασκ καθορ-ζονται οι περιπτώσεις στις οποίες
γούνται οι αυξημένες πποσβέσεις που πραγμοποιήθηκαν.
ση αυτή δεν εμφανίζει καμιά διαφορά με την αντίστοιχη
· του Ν. 1262/61.
Άοθρο 17
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θρο αυτό ρυθμίζει θέι ατα λύσης διαφορών που αφορούν
ιεις μέσω διαιτησίας.
μίση αυτή δεν έχει διαφορές με την αντίστοιχη ρύθμιση
ρου 19 του Ν.1262/82.
-απάνω διάταξη τίθεται στη θέση του καταργούμενου άρτου ν.1262/82, με το οποίο προβλέπονταν αυξημένα επενίνητρα για τοι ς "Ελληνες εργαζόμενους του εξωτερικού
ναυτικούς της μεσογειακής και ποντοπόρου ναυτιλίας.
άργηση των ι ροσθέτων κινήτρων γΓαυτήν την κατηγο-δυτών -,αθώί και για τους ΟΤΑ και συνεταιρισμούς (άρ

Με το άρθρο αυτό παρέχονται, κάτω από ορισμένες ηρι υπο
θέσεις, τα κίνητρα της αφορολόγητης έκπτωτης και του ει· ικού
αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 1828/89 σ ις επιχειρήσει ; του
άρθρου 2 που εξασφαλίζουν τον αναγκαίο εξοπλισμό τους Ίέσω
του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)
Παράγραφος 2
Με την παράγραφο αυτή:
α) Καταργείται η παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 1665/86 που πρόβλεπε τη δυνατότητα που έχουν οι εταιρείες Leasing για χ τήση
του ευεργετήματος της αφορολόγητης έκπτωσης για την α ΌΡά
εξοπλισμού από αυτές, τον οποίο διαθέτουν σ η συνεχεία με Lea
sing σε παραγωγικές μονάδες. Η κατάργηση α πή προτείνετε αΦ'
ενός λόγω των μεγάλων δυσκολιών και ασας ~.ιων στπν εφε ομογή του κινήτρου για τις εν λόγω εταιρείες κα αφετέρου διι Tt οι
ίδιες δεν ενδιαφέροντα! για την αξιοποίηετή -ου.
β) Καταργείται η παράγραφος 10 του άρθρου 6 του Ν. 16 5/86
που πρόβλεπε την επιχορήγηση επιχειρήσεων για εξοπλισμι που
αποκτούσαν με Leasing. Η κατάργηση γίνεται ό ότι δεν είναι ν >ητή
η καταβολή επιχορήγησης από την Πολιτεία για μη πραγματο οιηθεισες επενδυτικές δαπάνες. Παρ' όλα αυτά · αι για την ανι ττοξη του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωση- . στους επενί πές
που αποκτούν εξοπλισμό με το θεσμό αυτό, π -ρέχεται η δυ- 2τότητα εφαρμογής των Φορολογικών κινήτρων όπως αναφέί εται
στην προηγούμενη παράγραφο.
Άρθρο 20
Με το άρ(-ρο αυτό ενισχύονται τα κίνητρα π· )προβ> πεπ άρ-

1
θ, < 22 ίου N. 18 8/89 για το σχηματισμό ειδικού αωορολόγητο j
ατ τθεμετικού ει ενδύσεων.
Ειδικότερα:
ι. Αυξάνονται τα ποσοστά των συνολικών αδιανέμητων κάθε ■
pc ν κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας γιο σχηματισμό
at >θεματικού γιτ πραγματοποίηση παρογωνικών επενδύσεων, ο
πό 25% και 35% στη μεν περιοχή Α σε 30% και 40% αντίστοιχο
στ ς δε υπόλοιπε ς,εκτός της Α, περιοχές, σε 40% και 50% αντιοπ ιίχα. Με την ο ιξηση αυτή ενισχύονται σημαντικά το επενδυτι
κά αυτά φορολο ικά κίνητρα ιδίως γιο τον εκσυγχρονισμό της
βιι μηχονίας της περιοχής Α.
. Παρατείνετε: η ισχύς του κινήτρου ως το 1993 (ο.κον, έτη 199
- r 94), ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν νο σχηματίζουν το ειδι
κό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων μέχρι kci τη διαχειρι
στ τή χρήση του έτους αυτού.
ν . ΠροσαυΕάνε :οι το ποσοστό των συνολικών οδιανεμήτων κο
θα- ών κερδών κο τά πέντε (5) επί πλέον ποσοστιαίες μονάδες γιο
τις ,ττιχειρήσεις t αυ εισάγονται για πρώτη φορά στο χρηματιστή
pic ή την παράλληλη αγορά. Η προσαύξηση αυτή αναμένεται νο
επ. αράσει θετικά ιπην είσοδο νέων επιχειρήσεων στη χρηματιστηριοκή αγορά.
ί. Παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού του ειδικού αφορολόγηι ου αποθεματικού όχι μόνο από τα κέρδη κλάδων εκμετάλλευση( που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου αλλά και
απι. κέρδη άλλων κλάδων της επιχείρησης (π.χ. κλάδων εμπορι
κής δραστηριότητας).
Κ ε την παράγραφο 2 προβλέπεται Οτι οι επιχειρήσεις που πραγματ αποίησαν παραγωγική επένδυση με το ειδικό αφορολόγητο
αποθεματικό του άρθρου 22 του Ν. 1828/89 και το κεφαλαιοποίησαν φορολογούνται για το αποθεματικό αυτό σε περίπτωση που,
πρι\ την παρέλευση δεκαετίας από την κεφαλαιοποίησή του, μειώ
σουν το εταιρικό τους κεφάλαιο και επιστρέφουν τα αποθεματικά τους στους εταίρους ή μετόχους ή διαλυθούν.
Προβλέπεται επίσης ότι οι συνέπειες αυτές δεν επέρχονται σε
περιπτώσεις που η διάλυση της επιχείρησης γίνεται με σκοπό την
μετι .τροπή ή συγχώνευσή της ή σε περιπτώσεις εξαγοράς ή απορ
ρόφησής της.
Άρθρο 21
Με το άρθρο αυτό αυξάνεται από 20% σε 25% το ποσοστό των
συν. .λικών αδιανέμητων καθαρών κερδών που απαλλάσσονται της
φορολογίας γιο σχηματισμό αποθεματικού για πραγματοποίηση
επε δύσεων από εμπορικές επιχειρήσεις. ΠαράΛ/ιηλν. θεσπίζεται
προσαύξηση του ποσοστού αυτού από 25% σε 35% για τις εμπο
ρικέ ς επιχειρήσεις που εισάγονται για πρώτη Φορά crro Χρηματι
στήριο ή την παράλληλη αγορά. Η προσαύξηση αυτή, σε
συνδυασμό και με την ανάλογη προσαύξηση του ποσοστού γιο
τις επιχειρήσεις του Ν. 1262/62, που γίνεται με το προηγούμενο
άρθρο του Σχεδίου Νόμου, αναμένεται νο επιδοάσει θετικά στην
είσοοο νέων επτχειρήσεων στη χρηματιστηριακή αγορά με σποτέλε τμο την αναβάθμιση του ρόλου της στην οικονομική ανάπτυ
ξη της Χώρας.
Ετ ίσης ορίζεται ότι, για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν
οι εμπορικές επιχειρήσεις στον μεταποιητικό τομέά εφαρμόζο
νται τα φορολογικά κίνητρα που απολαμβάνουν οι μεταποιητικές
επιχιιιρήσεις για τις ίδιες επενδύσεις.
Τέ ιος, με το ίδιο άρθρο προβλέπονται ανάλογες συνέπειες με
εκεΚ ες της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν. 1823/69 (άρθρο
20 Πι.ράγ. 2 του Σ>εδ(ου Νόμου) και γιο τις εμπορικές επ.χοιρήσεις του μειώνουν :ο εταιρικό τους κεφάλαιο ή όιάλυοντα, πριν
την Γ-αρέλευση 10ε :ίας από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού ιούς.
Άρθρο 22
Μι το άρθρο αιτ καθορίζεται ότι η διασιασία νια ηνέτδ'ση
όλω των αδειών ε καταστοστς βιο r :χαν -νή μ: π, vie c εκ-
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Άρθρα 23
Με το άρθρο αυτό καθορίζετα; ποιες σ τό τις αιτήσει επι /δύ
σεων που έχουν υποβληθεί θα ο «νεχίσο ιν νο διέποντ ι απ ί τ<
ισχύον καθεστώς κινήτρων του Ν 1262/82 και ποιες θα ε ταχ ού\
στα κίνητρα του νέου νόμου.
Στις επιχειρήσεις που έχοσν ur οβάλει :ίτηση υπάγω ής ε ϊέν
δυοης για επιχορήγησή τουσ από το Ν. 12 12/82, αλλά μέ ρι τ δη
μοαίευση του παρόντος νόμου δεν έ ει εξετασθεί και δεν
επιθυμούν την επανυποβολή του πιτήμαη ς τους για εξέ αστ του
με το νέο καθεστώς κινήτρων, παρέχεται η εναλλακτικτ δυν νεό
τητα αξιοποίησης των νέων αυξημένων φο κ>λογικών κιντ τρω και
μάλιστα με αναδρομική ισχύ, για την προγματοποίηση ης ε ιένδυσής τους αυτής.
Με την παράγραφο 4 καθορίζεται ότι ο: επενδύσεις ν< υπη 'οεπισκευαστικών, αλιευτικών και ακτοπλοϊκών επιχειρήσει ν κα ίώς
και επενδύσεις για τουριστικά επαγγελμ ττικά πλοία κι. κρ< υα
ζχρόπλοια. που είχαν υποβληθεί για υπαγ >γή τους στο λ 126 782
και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμσυ δεν είχαν εί εταο ϊεί,
θα εξετασθούν για υπαγωγή τους cto καθεστώς των κινήι ρων ιου
θα θεσπισθούν με τις κανονιστικές αποφάσεις του άρθρ αυ 1 του
Ν. 1880/90.
Με τις παραγράφους 5 και 6 γίνονται c αισμένες ρυθμ σεις με
ταβατικού χαρακτήρα που οΦορού ■ την αν αμόρφωση κόι τους και
την παράταιη του χρόνου ολοκλή ,ωσης c /τίοποιχα, γιο ις ει εν
δύσεις που έχουν υπαχθεί στις δι. τάξεις .ου Ν. 1262/82 ή έχ >υν
ενκριθεί αλλά δεν έχε: εκό σθεί ή ? ιμοοιε. θεί η απόφαση υπα /ωγής τους.
Με την παράγραφο 7 ρυθμίζον αι θέμ. τα μεταβατικι j χα αοκτήρα που οοορούν τις πρόσθετε αποοξ ισεις και τις a >opc \6γπτες ε πτώσεις επενδύσεων που έχουν ι ταχθεί στο Ν. 262 32.
Ειδικάτέάά, προβλέπεται ότι εξακ λουθεί /α ισχύει το kc θεσ ώς
του Ν. 1262/82 για τις επενδυτικέ: δαπάν :ς που πραγμι τοπ ιήθηκαν μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντ ις σχεδίου νό ιου.
Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία ίο να ι ',ασφαλισθεί τ συν; χιση πραγματοποίησης των πρόσθε των am ρβέσεων και' αυ σ (ηματισμού του αποθεματικού της αι ορολόν ητης έκπτωση για πς
δαπάνες αυτές η οποία διαφορετικ 1 θα κιν ίύνευε να οιακ >πεί νόγω της παύσης της ισχύος του Ν. 1262/6; .
Με την παράγραφο 6 συμπληρώ' εται η τ αράγραφος ΙΕ του ιρθοου 3 του Ν. 1662/67.
Με τη συμπλήρωση αυτή παρέχι :αι η δι νατότητα, μετ . την 31
Δεκεμβρίου 1988 κα; μέχρι την 31 Δι χμβρμ ν 1991. να τροι αποι >ύνται ο; εγκριτικές πράξεις .;ατά π / χρόν έκδοσης της ιπό. .ό
σης οριστικοποίησης των επενδύο ων not έχουν υπαχθι ere υς
αναπτυξιακούς νόμους Ν.Δ 1312/7; Ν.Δ. r 13.72, Ν. 289/7 > και Ν.
84978, στις περιπτώσεις όπου υπι ,τιος τι ; μη έγκαιρης opic τικοποίησης, αποδεδειγμένο ;.άι με ά από · χετική γνωμο >ότη 7η
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, δεν είναι ο επενδυτής.
Με την ποεαγραφο 9 συμπγηρών :ται η π ,ραγροφος 21 του ι ρΕρου 3 του Κ 1662/67.
Με τηνπροτεινόμενπ ουμ. λήρω η επιτ; έπετα. στους πεν. υτές που είχα'· επενδύσεις του Ν. 417 (61 vc pocp; άγουν c ή Γ· ωμεδάτικ. Επ. ροπή γιε ανά,.όρΦω η κόσ μς σΐ:ς τ.οριι ιωσ ις
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ΙΟεξς φαλίίεται η αναγκαίο συνέχεια και

5: ιού 5εση του νέοι νόμου »ε ρυθμίσεις άλλων νόμων που ε:χε·

•π οντ ι με το κινητρ : του Ν 1262/92 (π.χ. Ν. 1515/95. Π.Δ. 64/84,
Ν 159 786 κ.λτ*„) που 5ιαΦθ( ττικά. με την παύση τις ισχύος του
Ν 126 ‘782, θο διακό ετοντα
Με ' ιν παράγραφε 11 διο ηρούνται σε ισχύ οι κανονιστικές σ
τ; Φάε ϊΐς που έχουν :κδοθε κατ' εξουσιοδότηση διατάξεων του
Ν 126 !/82 μέχρι την «ατάργησή τους από τις κανονιστικές αποο ισειι που προβλέπενται στ ι παρόν νομοσχέδιο. Σκοπός της διάτι ξης είναι να αποφευχθεί το κενό που θα δημιουργείτο στα
ρ ·θμύ έμενα με τις αποφάσι ις αυτές θέματα (δικαιολονητικά για
η ν υπ ιβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων, συγκρότηση Γνωμ, ,δοτ: <ών Επιτροπών κ.λπ.) λόγω της παύσης της ισχύος του Ν.
ι: 62/S

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8'
Δικαιοπραξίες στι. παραμεθόριες περιοχές

αφόρα ακίνητα κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές.
Με το εδάφιο β' της παοαγραρου 1 εξαιρούνται από τη· απογόρευση αυτή ορισμένες ενοχικές δικαιοπραξίες οι οποίεε είναι
οι ακόλουθες : αι οι γονικές παροχές, β) η μίσθωση ορισμένο, χρό
νου, γ) ο κανονισμός ορίων, δ) η διανομή κοινού και ε) οι μι ταβιβάσεις ποσοστού εξ αδιαιρέτου μεταξύ συγκυρίων.
Το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι οργανισμοί του "ημοσίου τομέα και οι αποκαθιστάμενοι κατά τις διατάξεις της αγρο
τικής νομοθεσίας δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση του εν \όγω
άρθρου, προκειμένου για την απόκτηση των ανωτέρω δικά ωμάτων (παράγραφος 2).
Άρθρο 26
Άρση απαγορεύσεων
Με το άρθρο αυτό θεεπτίζεται η δυνατότητα άρσης της αι αγό
ρευσης μέσω διαδικασίας επιτροπών, που συνιστώνται κατά νομό
και οι οποίες αποφαίνονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων,
στις οποίες θα ανοφέρεται ρητό και η χρήση του ακινήτου. Οι εν
λόγω επιτροπές παρέχουν τις σχετικές άδειες.
Η δυνατότητα άρσης της απαγόρευσης παρέχεται crrouc ’Ελ
ληνες πολίτες στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ομογτνείς
- μεταξύ των οποίων και οι Κύπριοι - καθώς κα. ςττους πολίτει· των
Κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με την παράγραφο
2 ρυθμίζεται το θέμα της απόκτησης των δικαιωμάτων, που αναΦέρονται erro άρθρο 25 παράγραφος 1 από αλοδαπούς πο,ιίτες
τρίτων χωρών. Ειδικότερα ορίζεται ότι στην προκειμένη περίπ ωση
αποφαίνεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετά από αίτησι του
ενδιαφερομένου.

3ι π οτεινόμενες διατάξεις για τις δικαιοπραξίες εν ζωή στις
nc οαμι θόοιες περιοχές αποςκοπούν στον εκσυγχρονισμό και ως
ένι βο ίμό στην αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας που
δι ίπε ι έχρι τώρα τη σύναψη δικαιοπραξιών στις περιοχές αυτές.
Με τ ς επί μέρους ρυθμίσεις του, αφενός μεν λαμ·3άνεται μέριμν 3 γιε την καλύτερη προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, αφ'
ετ :ρου δε προσαρμόζεται η "ομοθεσία μας στα σημερινά δεδομέ /α. Ε ναι φυσικό οι νομοθετ κές ρυθμίσεις του 1927 και του 1938
να μην ιξυπηρετούν π \έον τιε σημερινές οικονομικές ανάγκες και
εξ λίξε ς, δεδομένου υάλιστο ότι οι λόγοι που επέβαλαν ορισμέ
νε ; απ τις ρυθμίσεκ εκείνε ; έχουν ήδη εκλείψει.
θετιι 6 βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η μείωση στα
πραγμτ τικά του επίπεδα του εύρους των παραμεθορίων περιοχών
στ ς οπΜες θα ισχύει γενική απαγόρευση κτήσεως δικαιωμάτων
επ ακι· ήτων.
Με τκν τρόπο αυτόν έπαψαν πλέον οι υπερβάσεις του σκοπού
το ί νόι ου που, χωρίς να εξυττηρετούν κάποιο εθνικό συμφέρον,
δυοχέραιναν υπερβολικά την οικονομική ζωή στις περιοχές που
είχαν, ι-ατό καιρούς, χαρακτηρισθεί ως παραμεθόριες και κάλυπτ ιν ττ 51 % περίπου της ελληνικής επικράτειας.
Από ην άλλη πλευρά ο νόμος περιλαμβάνει μια «δικλείδα α
σφαλείας» αφού, με γνώμονα την εθνική ασφάλεια, παρέχεται η
δυνατό ητα χαρακτηρισμού και άλλων περιοχών ως παραμεθο
ρίων, ενώ εξάλλου είναι δυνατός και ο αποχαρακτηρισμός περιοχώ/, ες όσον οι λόγοι που τον επέβαλαν εκλείψουν.
Παρά νληλα θεσπίζεται δυνατότητα άρσης της απαγόρευσης για
'D ληνέ ς πολίτες και τους ομογενείς καθώς και για εκείνους που
έχουν την ιθαγένεια Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
μέσω ειδικής διαδικασίας επιτροπών, οι οποίες θα λειτουργούν
κα· ά νο ιό και θα παρέχουν τις σχετικές άδειες, μετά από έρευνα
τω δεί ομένων κάθε περιπτώσεως
' έλο· , ειδική πρόβ/ εψη υπ άρχει στον νόμο για απόκτηση δικαι ομάτ μν σε παραμεθόριες π. ριοχές από αλλοδαπούς που έχουν
την ιθα ένεια τρίτων χωρών
Ε ιδικι τέρα με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου ορίζονται τα εξή< :

Με το εν λόγω άρθρο καθορίζεται η διαδικασία για την απόκτη
ση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων, εκ μέρους φυσικι >ν ή
νομικών προσώπων, σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, καθώς κι ι σε
ακίνητα που κέίνται σ αυτές (Άδεια του Υπουργού Γεωργίας πηριζόμενη σε σύμφωνη γνώμη της αρμοδίας υπηρεσίας του ΥΕ ύΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στον Υπουργό Γεωρ <ίας
η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία της
ταυτότητας, τον τόπο κατοικίας και το σκοπό για τον οποίο θα χρη
σιμοποιηθεί το ακίνητε.

Άρθρο 24
Έννοις παραμεθορίων περιοχών

Άρθρο 29
Απόκτηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων

Ε!ε τε άρθρο αυτό καθορίζονται οι «παραμεθόριες» περιοχές
στι; one .ες θα έχουν εοαρμογή οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

Το άρθρο αυτό προβλέπει τον τρόπο κτήτπ ; εμπραγμάτι ν ή
ενοχικών δικαιωμάτων σε περιοχές που θεωρούνται ως ιδιι ετέ
ρου στρατιωτικού ενδιαφέροντος (ήτοι οι περιο ές που καλύιτ >υν
τους ορεινούς όγκους Καμβουνίων, Πιερίων, Ολύμπου. Βερ( ου,
Δοσσήρου, Βερτίσκου, Κερδυλλίων, Μενικιου, Ίαγγαίου και' >ρέων Λεκάνης καθώς και ορισμένες περιοχές ττ ; Κρήτης ποι εμΦαίνονται αναλυτικά στο άρθρο 32).
Λόγω της στρατιωτικής σημασίας των περιο; ών αυτών απα Γε(·
ται ετχετική άδεια του .'7ομάρχη που στηρίζετε σε σύμφ ωνη · ·ώ-

Άρθρο 25
Απα' όρευςτ; δικαιοπραξιών7
7 3 εν λόγω άρθρο θεσπίζει γενική απαγόρευση, για κάθε δικαι mpe ;ία εν ζωή με τ ην οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομι
κοί' npc τώπων ..ποιοδ ποτέ εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που

Άρθρο 27
Άρση απαγορεύσεων
Με το άρθρο 27 παρέχεται δυνατότητα στις επιτροπές τοα άρ
θρου 26 να εκδίδουν αυτεπάγγελτα, μετά από έγκριση του Υπουρ
γού Εθνικής Άμυνας, αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου γιο
εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών δικαιοπραξιών που θα προσδιο
ρίζεται από τη νομική τους μορφή, τη χρηματική τους αξία ή από
την τοποθεσία και αξία του ακινήτου, στο οπο ο αναφέροντοι. Α
νάλογη διαδικασία προέβλεπε και ο προηγούμενος Ν. 1366/38 · ιερί
απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους περιοχάς κ. νπ.»,
ο οποίος καταργείται.
Άρθρο 28
Απόκτηση εμποαγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων

14
μ; της αρμόδια

στρατιωτικής υπηρεσίας.
Άρθρο 30
Ακυρότητες

ο άρθρο αυτό προβλέπει την επιβολή κυρώσεων για τους πα·
ρα ίάτες των διατάξεων του νόμου. Έτσι αφ- ενός μεν θεσπίζε
ται απόλυτη ακυρότητα για τις δικαιοπραξίες που συνάπτονται
κα ά παράβαση του νόμου, αφ' ετέρου προβλέπονται πειθαρχ ·
κέ· και ποινικές κυρώσεις για τους συμβολαιογράφους και του;
συ ιβαλλόμενους
Άρθρο 31
Καταργούμενες διατάξεις
·| ο εν λόγω άρθρο αναφέρεται στις καταργούμενες και τις διατηι ούμενες σε ισχύ διατάξεις. Ειδικότερα, καταργείται ο
α.ν 1366/38 «περ. απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθο
pic /ς, παρακτίου·; περιοχΰς κ.λπ.» ενώ διατηρούνται σε ισχύ οι
το .δ. της 22.6.1?27 (ΦΕΚ 125 Α’ 25.6.1827) «περί κυρώσεως του
ν.δ της 5.5.1926 «περί συμπληρώοεως του ν.3250/1924 «περί απα
γορ εύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων», οι διατάξεις του οποίου
εφαρμόζονται στους αλλοδαπούς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) υ
πηκόους τρίτων χωρών δηλ. Κρατών που δεν είναι μέλη των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπό την επιφύλαξη της ειδικής ρυθμίσεως
της παραγράφου 2 του άρθρου 26, β) ο ν.376/1936 που αφορά τα
μέτιια ασφαλείας οχυρών θέσεων.
Άρθρο 32
Οριοθέτηση περιοχών
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι περιοχές της Κρήτης στις
οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Εργασιακές σχέσεις
Μ ; τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται οι νέες μορφές α
πασχόλησης και κυρίως η μερική απασχόληση, η 6ήμερη εργασίο
και η 4η βάρδια στις επιχειρήσεις, η διευθέτηση του χρόνου εργασ ας και η καθιέρωση ελαστικοτέρων ωραρίων εργασίας. Πρέ
πει ·α σημειωθεί ότι με τις νέες αυτές μορφές απασχόλησης
εργι ζονται ήδη στ η χώρα μας μεγάλος αριθμός μισθωτών σε αρ
κετέ ; δε περιπτώι εις κατοχυρώθηκαν ήδη με συλλογικές συμβάσι ις.
Μ : τις ρυθμίσεις αυτές συνδυάζεται η προστασία των εργαζομένι ν με την παραγωγικότερη χρησιμοποίηση του κεφαλαιουχι
κού ιξοπλισμού των επιχειρήσεων και σκοπείται ο περιορισμός
των ανεξέλεγκτων, ως προς την προστασία των μισθωτών, μορ
φών ιπασχόλησης, όπως είναι η κάτ οικον εργασία, η υπεργολα
βία και το Φασον
Άρθρα 33 · 36
Προστασία μισθωτών προβληματικών επιχειρήσεων
Επιδότηση Απασχόλησης
Σύσταση Ειδ. Λογαριασμού
'Εκταση εφαρμογής
Με τα άρθρα αυτ ούτε οι διατάξεις για τα ποσοστά των ομαδι
κών α τολύσεων ού ε οι διατάξεις για την καταβολή π .ηρους της
νομίμ >υ αποζημίως ις για το έγκυρο της καταγγελίας της σχάσε
ως ε< γασίας θίγονται.

Περαιτέρω προβλέπεται η κανονική μ σθοδοσία του προ ιωτ ·
κού των προβληματικών επιχειρήσεων νια ένα συνεχι ς 12 ιην< ,
χωρίς να θίγεται η ασφαλιστική τους κάλυψη, ενώ nc οέχεται |
ευχέρεια στοάς ενδιαφερομένους να επιλέξουν είτε την κς νον κή τους επιδότηση (επί 12μηνο) από τον ΟΑΕΔ είτε την <ατα ϊολ |
εφάπαξ των αποδοχών του 12μήνου γιο όσους πρόκει :αι ν ι αι ·
τοαπασχοληθούν.
Όσοι όμως επιλέξουν τις αποδοχές του 12μήνου υπο ρεο ivrc.
να παρακοΛουθήσουν προγράμματα επαγγελματικής α\ ιπρι σας
μογής τους, φυσικά σε θέσεις εργασίας που εμφανίζου ι ζή- ηστ
Υποχρεούνται επίσης να αποδεχθούν npt σφερόμενη νέ ι θέε η ες
γασίας που φυσικά πληροί τις προϋποθέσεις που τάσ. ιει το άρ
θρο 15 του ν.δ. 1961/54.
Οι καινούργιες διατάξεις ισχύουν και \ Γ αυτούς που ιπο>ύθτ
καν μετά τις 11.4.90, θα ισχύσουν δε και πα όσους απο ,υθο jv ο
πό τον νέο εργοδότη της προβληματικής επιχειρήσεως αέοι στι
πρώτο 12μηνο καθώς και στις υπο εκκαθ ιριση προβληι ατικ ;ς ε
πιχειρήσεις.
Για να διευκολυνθεί η απασχό, ηση απ ιλυομένου πρι σωτ ικοι
των προβληματικών επιχειρήσεων προβ.ιέπεται επίσηι η ει ιδό
τηση του προσλαμβάνοντος εργοδότη με όλες τις ασφαλιστικέ/
εργοδοτικές εισφορές για χρονικό διάστημα που ποικίλη αν όλο
γα με το χρόνο που μισθοδοτήθηκε ο μισθωτέ-ς μέσα συ >12μ·|νο
Τέλος για την εκπλήρωση των ανωτέρω μέτρων ουνιστ 5ται στον
ΟΑΕΔ ειδικός λογαριασμός προικοδοτούμενος από το πρόγμαμ
μα των Δημοσίων Επενδύσεων.
Άρθρο 37
Επιμήκυνση χρόνου εργασίας
Με το άρθρο αυτό αυξάνεται η διάρκεια της επιδόττ σης τπό
τον ΟΑΕΔ σε 12 μήνες στις περιπτώσεις που έχουν πραγματοποιη
θεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις 280 ημέρες εργασίας η ο άνερ
γος είναι ηλικίας άνω των 49 ετών ή έχει πραγματοποιήσει συνο
λικά 4050 ήμέρες εργασίας.
Η συλλήβδην επέκταση της επιδότηση/ σε 12 μήνες α /όμη και
με τις ελάχιστες προϋποθέσεις των 125 κ/1100 ημερομις 3ίων θα
οδηγούσε σε συστηματική καταδολίευση ίου μέτρου με ι υνέι εια
σημαντική ζημιά για την εθνική οικονομώ αλλά και τα ο μμφί ροντα των πραγματικά ανέργων. Γ Γ/ιυτό στι; ελάχιστες πμ ούπι θέ
σεις επιμηκύνεται η καταβολή του επιδόματος ανεργία ; κατά 1
μήνα, ενώ θεσπίζεται η διάρκεια ~ης επιέοτήσεως για Ό μή/ες
για 230 ημέρες εργασίας.
Άρθρα 38 και 39
Μερική απασχόληση και κοινωνική ασφάλιση
μερικώς απασχολουμένων
Γ ια την προστασία των ήδη απασχολουμένων με καν· ινικέ ω
ράριο με το άρθρο 38 κηρύσσεται άκυρη η καταγγελία · ης σχέ
σης εργασίας, όταν αυτή είναι συνέπεια άρνησης του μισ ίωτή να
δεχθεί πρόταση του εργοδότη γιε μιερική απασχόληση. Με τ ι ί
διο άρθρο κατοχυρώνονται τα δικαιώματε των μερικώς ι ιπασ (ολουμένων στα ελάχιστα όρια αποδοχών, στις ετήσιες ά< ειες με
αποδοχές και γενικά στην εφαρμογή όλων των διατάξεων της :ργατικής νομοθεσίας. Έτσι η απαγόρευση της μερικής απι :σχό ιησης στα εμπορικά καταστήματα δεν έχει πλέον νόημα, γκ υτό ιιαι
καταργείταυ
Με το άρθρο 39 τακτοποιείται το θέμα της ασφαλισπκ ής προ
στασίας των μερικώς απασχολουμένων με βάση τις αρ>ές ό τ:
α. κάθε ημέρα εργασίας, άσχετα προς τη διάρκειά της, / ναγι ωρίζεται και ως ημέρα ασφαλίσεως και
β. τα κατώιατα όρια παροχών εις χρήμα της κοινωνική : ασοα
λίσεως είναι ανάλογα μειωμένα προς τις c ποδοχές τους Για τη
διευκόλυνση της εφαρμογής των ανωτέρω αρχών θεσπίι εται ει
δική ΐη ασφαλιστική κλάση για τους μερικι .ς απασχολου. ένο ·ς,
με το τεκμαρτό δε ημερομίσθιο αυτής της t >άσεωε ασφα/ ζον αι
οι μερικώς απασχολούμενοι, ανεξάρτητα c όττχοόοπι j δι- ρ-

κε η η: ερή πια απασ >λησή
γιι πο λαπλή ασφά/ τη.

Πρόσθετε;;

υς. ε·..) δε - θίγόντα οι ;. αταϊ .ς

Άρθ( 3 40 και 41
αάδες -εργασίας kc; διευθέτηση
χρόνι j εργασίας

ντο c σχι Ίκές ρυθ σεκ, είναι δύο.
C π ·ώτο α~ητά σ ην ε υγίανση του οίκοι ιμικού καθεσι >τος
τωνπΓΌβλ ,·!'"Γ;“·.ών ι · ι υπερχρεωμένων επιχ ιρήσεωνμεγι ώμο
να το πυμφ ρον τόσο 'ων επιχειρήσεων αυτί ν όσο και της Εθνι
κής Gikovc ιίας.
Ο δεύτερος αφορά την ταχεία ολοκλήρωσ της προαναα ερόμενης διαδι ιασίας εξυνίανσης. υπό τις εγγυήσεις, κατά κύρι ι λό
γο, της προσωπικής και διοικητικής ανεξάρτητης δικασ κής
εξουσίας.
Ειδικότερα κατά άρθρο προβλέπονται τα εξής:

!4ε σ όχο την αξιοπιίηση ι ;ο μέγιστο δυνατό του - υφιστάμε
νο, · ή vf ου - παραγωγι ;ού εξε ιλισμου, μέσα από την αύξηση του
βαθμού απασχόλησης και τη\ αύξηση του apieuou των εργαζο
μένων, αθιερώνεται ι «Τέτα τη Βόρδια·
Άρθρο 44
i
ρύ ίμιση εξάλλου για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Συμφωνίες Πιστωτών και Επιχείρησης
έχει στόχο να λειτουρ' ήσει π· οςτην κατειιθυνση r ς βελτίωσης
της note τητας ζωής τα. ■/ έργα ομένων. να/τικαταστήσει δηλαδή
Με τις διστάζεις του άρθρου ασ ού καθορίζ ται το νομοθε τικό
το ,ιύστ ιμα της παροχ ις οικε Όμικων αντ ιλλαγματων για τις υ
πλαίσιο επιζ ίωξης και επίτευξης συμφωνιών π στωτών και επ χείπέρ ωρίε ; και την υπερι ιγασίο ιε το συστη ία της παροχής ανταλρησης. Οι συμφωνίες αυτές επικυρώνονται απ ' το Εφετείο της έ
λα> u0tg ν σε ελεύθερο ;ρΰνο. Ιαοάλληλα υποβοηθειται η αύξηση
της ovtc γωνιστικότηττ ς των ε ,ληνικων προϊόντων και διευκολύδρας της επιχείρησης, με αποφάσεις οι οποίε · εκδίδονται με τη
διαδικασία των άρθρων 739 επ. Κώδικα Πολιτιι ής Δικονομίας και
νετ·ιι η ιπασχόληση π;ρισσο έρων.
μάλιστα μέσα στο ιδιαίτερα σύντομο χρονικό ι ιάστημα των είκο
σι (20) ημεροιν. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις ιου άρθρου αι τού
Άρ ϊρο 42
μπορούν να εφαρμοσθούν και στις επιχειρήσε.ς που έχουν ήδη
υπαχθεί στισ διατάξεις του Ν.1386/1983.
Με τις διατάξεις αυτιύ του ( ρθρου καθιερώνεται η απελευθέoa>c η τοι ωραρίου λεικ υργίας ίων εμπορικών καταστημάτων, κα
Άρθρο 45
τά τα πρ 3βλεπόμενα c ό άρθι ο 42.
Έκταση εφαρμογής
Με τη· ρύθμιση αυτί οι κατ ιστηματάρχες επιλέγουν ελεύθε
τα γ ότε :αι πόσες ώρε; μέσα ττο προβλεπόμενο χρονικό πλαίΜε τις διατάξεις του άρθρου αυτού διευκριν ϊζεται ότι οι κ ιτά
τιο )έλο ιν να διατηρο.ιν ανοι .τά τα καταστηματά τους.
~ις διατάξεις του άρθρου 1 συμφωνίες επιτρέπε αι να συναφθ >ύν
Μ: το διο άρθρο η Κυβέρντ ση προτείνει την βελτίωση και ε·
ι:αι να επικυρωθούν, εφ όσον δεν έχει διενερ ηθεί πλειστη uaιπέ·«ωστ της δημέρου ..ργασίΓς του προσωπικού των καταστησμός βασικών και σχετιζομένων με την παραγ ωγική διαδικοσία
ιάτον, μ : διασφάλιση ως npoc τις ώρες εργασίας τους που δεν
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.
ιιυξε.νετε ι, αλλά και του δικαιώιιατός τους σε διήμερη συνεχή α
νάπαυση
Άρθρο 46
Επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις
Άρθρο43
του Ν.1386/1983
Απαλλαγή διανεμομένων κιρδών στους μισθωτούς από
καταβολή ασοα/ ιστικών εισφορών
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η διαδικα· Ια
υποβολής στην προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Ν.1386/1ί’83
Σύυφω'Ό με τις διατάξεις τοι ι ν.δ. 3843/1958 όπως συμπληρώειδική εκκαθάριετη των επιχειρήσεων που υπάγονται στον κυτά
ζηκαν με τις διατάξεις του ν. '731/1987 (ΦΕΚ Α161) και του ν.
1382.199C (ΦΕΚ - Α43) ο ανώνυμες εταιρίες μπορούν , προς επι
τ' ανωτέρω νόμο. Ειδικότερο η υποβολή αυτή γ νεται με απόοαβράβευση της αυξημένης παραγωγικότητας του προσωπικού τους,
ση του Εφετείου της έδρας της επιχείρησης. Με τις διατάξεις ι ου
άρθρου αυτού ρυθμίζονται επίσης θέματα που αφορούν το κα ΐενα δι τνέμ >υν μέρος των ετήσιων κερδών τους σ' αυτό, είτε με τη
μορφή με' ρητών είτε με μορφή μετοχών της επιχ/σης. Για την ε
στώς του εκκαθαριστή, ο οποίος Οφείλει να περατώσει τις εν ρν σχάση τι·υ κινήτρου αυ~ού και για την ταχύτερη δυνατή επέκτα
γειές του για την εκκαθάριση μέσα σε έξη μήνες από τότε που
ση ττ υ θεσμού στον επ χειρημ ιτικό τομέα, θεωρείται σκόπιμο
αποδέχθηκε τον διορισμό του ιάρθρο 10 του ν.ΐ: 86/1983, όπω; αότως τα κ-ιτό τον τρόπο αυτό δια νεμόμενα κέρδη απαλλαγούν αντικαταστάθηκε απο το άρθρο 49 του ν.1882/1997), καθώπ και την
π 3 τη / υπτ χρέωση καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικούς οργατύχη των απαιτήσεων του Οργανισμού Ανασυγ: οότησηο Επι> ειν σμο ϊς κί ·. ταμεία κύρια; ή επικουρικής ασφάΛισης. Είναι φανερό,
ρησεων.
ό ι το ασφ λιστικό τομείς ουδέν ι ρελος θα έχουν αν η επιβάρυνση
Υ α α< φάλ στρα αποτρέψ ;ι τη δις ,·ομή ·Έρδών γις αύξηση της παΆρθρο 47
Ρ ιγω Ίκό ήτας, ενώ ζημ α θα π οκύιμει για το σύνολο της οίκο
Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του t- 1386/1933
ν μία Εξ ιλλου, ούτε η όιανομά των κερδών αυτών πρόκειται να
6 μελ ώσε δικαιώματα των εργ· ζομένων για πρόσθετες μέλλο
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθόριζε αι ότι οι διατ ϊ·
ν ικέ; nap τχές από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ώστε να
ξεις του Ν.1386/1983 καθώς και ο ΟΑΕ αφορούν· πλέον σποκλ ικι ίνε' αι αι αραίτητη η υπ ιγωγή ' ων βραβείων παραγωγικότητας
σιικώς kci μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν ή·' η υπαχθεί σ ις
ο κα αβο ,ή ασφαλίστρ· ιν.
διατάξεις του κατά τ' ανωτέρω νομού.
Άρθρο 48
Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Ν 1386/1983
ΊΕΦΑΛ \!0 Δ
Γ1ρ< βληματικές κτ.ι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις
4ε ις δ ατάξεις του Κι
στ οιιονο! ική και διοικη
κά ν ς \λά και υπερχρει
λε του >γ(α των οποίων έ
το δη όσι υ ελλείμματοι

ψαλαίς j αυτού επιδιώκεται η εξυγίανική, τσ . καθεστώτος των προβληματι
μένων επιχειοήσεων, η ύπαρξη και
ει προ: αλέσει δΓ'. ’στική επιβάρυνση
Οιάξτ ·ες, πάν· ι αυς οπο,ν,υς κινού

Με τις διατάξεις του ΰοθρου αυτού ρυθμίζετα· η σύσταση, ο γΰνωση και λειτουργία ειδικής Επιτροπής για τη σύνταξη Κώ/ κα Πτωχευτικού Δικαίου.
Άρθρο 49
Φορολογικές ρυθμίσεις
Μ: τις διο.τάξ' ς του άρ( οου α

ού δ.ευκολυνετ·
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και τ κάθε ά ιου είδους μεταβίβαση προβληματικών και u
;ρεωμένων ει χειρησεων που ονηκουν στον δημόσιο τομέα
θμιειη που εις τγεται με το άρθρο αυτό αποσκοπεί στο να δώ
αα ακριβή εικ να των επιχειρήσεων αυτών στον μέλλοντα ά
τστή τους, αι αλλαγμένη από βάρη φορολογικής υφής, τα
α θα κροκύψε jv μετά την πώληση και για τα οπο.α δεν φέρει
νη ο υγορασι ις. Η καινοτομία που εισάγει το άρθρο αυτά εί
ύμφωνη με π / βασική αρχή της προστασίας της εμπιστοσύ
ου αγοραστή :αθώς και με τις αρχές που διέπουν την ευθύνη
ας διαπραγμς εύσεις γενικότερα αλλά ταυτοχρόνως αποτρέην δημιουργί αντικινήτρων στους αγοραστές, τα οποία θα
>ούσαν να πρ κύιυουν από το γεγονός ότι οι τελευταίοι δεν
τορούσαν δις αορετικά να έχουν ακριβή εικόνα του πράγμα
ίου αποτελεί ιντικείμενο της δικαιοπραξίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Ρε /μισείς για το Δημόσιο Τομέα
Άρθρο 50
Κατάργηση διατάξεων
Σ', α πλαίσια του κυβερνητικού προγράμματος για την αποκρατικο (Οίηση εισηγούμεθα την κατάργηση του νόμου 1436/84 ο ο
ποίο ; προβλέπει την σύσταση εμπορικού παρεμβατικού οργανισμ ιύ (ΕΜΠΟ), με την μορφή ανώνυμης εταιρείας.
Ο ιργανισμός αυτός ουδέποτε ελειτούργησε και ως διεπιστώθη δ .ν έχει εγκριθεί από το 1984 μέχρι σήμερα ούτε το καταστα
τικό για την ίδρυση της εταιρείας.
Άρθρο 51
Επαναοριοθέτηση του Δημόσιου Τομέα
Μι τις διατάξεις :ου άρθρου αυτού περιορίζεται δραστικά ο υ·
δροκ ;φαλος, γραφι ιοκρατικός και αναπαραγωγικός δημόσιος τομέας ο οποίος είχε πτεκταθεί υπέρμετρα με βάση το άρθρο 1 παρ.
6 του Ν. 1256/1982.1 ιδικότερα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου
ουσιαστικά ο δημό< ιος τομέας περιορίζεται στην έκταση που εί
χε πρ:ν από την ένι ρξη ισχύος του Ν.1256/1982, δηλαδή στα φυσιολι γικά εκείνα όρια, τα οποία ανταποκρίνονται στις διατάξεις
του U χύοντος Συνι όγματος που οργανώνουν ένα σύγχρονο κοινωνυ 0 κράτος δικιΤου. Ήδη με την ρύθμιση του άρθρου αυτού
ο δημόσιος τομέας τεριλαμβάνει αποκλειστικώς και μόνο: α) τις
κάθε ιίδους δημόσι :ς υπηρεσίες που ανήκουν στο νομικό πρόσω
πό το j Δημοσίου, β τα κάθε είδους, δηλαδή τόσο καθ' ύλην Οσο
και κι τά τόπο αυτοί Ίοικούμενα, Ν.Π.Δ.Δ., γ) τις κάθε είδους κρα
τικές ή δημόσιες κα παραχωρηθείσες επιχειρήσεις, δ) τις κρατι
κές Τι κόπεζες, είτε c υτές ελέγχονται από το ΔημΟσιο erro σύνολό
τους ’ κατά πλεοψη· >ία και ε) τις κάθε είδους θυγατρικές εταιρείες
που ο /ήκουν στα υπ ό στοιχεία β), γ) και δ) κατά τα ανωτέρω νομι
κά πρ όσωπα. Κατά ιυνέπαα από το δημόσιο τομέα εξαρταται έ
να μτ άλο νομικών ι ροσωπων ιδιωτικού δικαίου με τις θυγατρικές
τους πιχειρήσεις, · πως είναι ιδίως οι εμπορικές τράπεζες (π.χ.
η Εθν κή, η Εμπορικ ; κ.λ.π.) καθώς και οι θυγατρικές τους επιχει
ρήσει ;. Όλα αυτά τ ; νομικά πρόσωπα θα αναπτύσσουν στο εξής
τη δρ τστηριότητά τ ιυς σύμφωνα με τις αρχές της ιδιωτικής οικονοι ιας απαλλαγμι να από γραφειοκρατικές και νομικές δεσμεύ
σεις ι αι διαδικασίες που δεν συμβιβάζονται με τη φύση τους και
τον π ιοοριομό τουι
Με τις διατάξεις τ ις δεύτερης παραγράφου ρυθμίζονται οι σχέ
σεις ο ς προς την ες αρμογή αυτού του νόμου και του άρθρου 44
του Ν 1882/1990, το .ποίο αφορά το προσωπικό των φορέων του
δημόι ιου τεμέα είτι με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κά
λυψη ρόσκαιρων, ε ειγουοων ή εποχιακών αναγκών είτε με σύμ
βαση ργου
Ειδ ιότερα, με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου ορίζεται

ότι η επαναοριοθέτηση του δημόε
ριεχόμενο και την έκταση της ε
Ν. 1882'1990 και ότι η διαδικασία τ
τό άρθρο ΟΛΟκληρωνεται κονονυ
πριν απ τήν επαναοριοθέτηση το

ου τομ 3 ουδόλως θί ει τι πε

αρμο> ,ς του άρθρο 44 του
>υ προβλέπει το τελε ταίε αυ
ά υπό -.ο καθεστώς π »υ ic <υε
δημόι ιου τομέα
Σκοπος της ρυθμίσεως αυτής ; ναι η ε ;ασφάλιση τοι npc 3ωπικού του δημόσιου τομέα όπως υ :~ό ίσχ ιε πριν την επ ,ναο )ΐο·
θέτησή του.
Άρθρ 52
Ρύθμιση θεμάτων ε αιρειώ της ΑΤΕ
1.Η Α.Τ.Ε. μετέχει άμεσο σε 3? ινώνυμΐς εταιρίες (σ ις 21 με
πλειοψηφία και στις υπόλοιπες μί μειοψη ρία) και σε 7 κι ινοτ ρα·
ξίες (σε όλες με πλειοψηφία) Πέι α απο τ ς πιό πάνω ε·. mpli ς η
Τράπεζα είναι μέτοχος σε 6 ονώνο ες εται λες και 2 κοινι πρα 1ες
που βρίσκονται υπό εκκαθάριση. 1 :λος μετέχει έμμεσα ι ε άλ ιες
14 εταιρίες.
Μέτοχοι στις παραπάνω εταιρί; ; και κι ινοπραξίες, εκτός ης
Α.Τ.Ε., είναι κατά κύριο λόγο συνλ ς οργο ζώσεις ή εταιρ.ες τ >υς
και κατά δεύτερο λόγο τράπεζε ή οργ ινισμοί του δ ιμός ου
τομέα
Η Τράπεζα συμμετέχει στις ανώ . υμες εταιρίες με βάστ το 8 .Δ.
4087/60 και στις κοινοπραξίες με βηση το Ν.Δ. 3874/58.‘ ο σύνο
λο του μετοχικού κεφιλαίου των εταιριών και κοινοπρα ;ίων αυ
τών ανέρχεται σε 16 δισ. δρχ. και η συμμί τοχή της Τράτ εζαί σ'
αυτές ξεπερνά το ποσό των 10,1 δισ. δρ>
2.0ι εταίρ ες που ιδρύθίικαν μέ; ρι το 11 ‘78 είχαν κατά κανί να
σκοπό την ίδρυση βιομηχανικών εγ> πταστό τεων, ενώ απά ον χ χόνο αυτό άρχισε η συμμετοχή της Τ άπεζαι και σε εταιρίε ; με <ίλλους σκοπούς, όπως π.χ. αναπτυξιακές, ασφαλιστικές, εμτορί >υ,
κλπ. Οι περισσότερες από τις εταιρίες αυτές παρουσιάδόυν ση
μαντικές ζημ ές και απώλειες του μετοχικού τους κεφα> 3ίου ε
νώ η οικονομική τους κατάσταση m ρουσιάζει, σε μεγάλε βαθμό,
τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:
α.· Αρνητική καθαρή λογιστική ί έση.
β - Αρνητικό περιθώριο κέρδους
γ.- Αρνητική ή οριακή ρευστότη α. ακόμα και όταν θε ορεί αι
ότι όλο τα αποθεματικά τους μπορ αύν να οευστοποιηθο ιν βι αχυπρόθεσμα.
δ.- Πολύ υιιηλή δανειακή επιβάι _ινση.
3.Ήδη, στα πλαίσια της αναμόρ νωσης ου ελληνικού cat τ >υ
κοινοτικού τρ ιπεζικού συστήματος η Α.Τ.ί . καλείται να π οοοι ρμοστεί στο νέ > ανταγωνιστικό ττλα. ίιο ποι δημιουργείτε και /α
επιδιώξει την εξυγίανση του χαρτοτ υλακίο ’ της. Με βάεπη λοιπ )ν
το εττόχο αυτό, η Α.Τ.Ε. δεν θα μπο ζέσει ν, συνεχίσει να ουμι ετέχει και να χρηματοδοτεί τις ανώι ρω ετα ρίες , γιατί δκ κυβι ύεται η οικονομική της θέση. Άλλω πε, τεί ει να εκλείψε ή έ; ει
αποφασιστικό περιοριστεί από την ' ράπεζι ο αρχικός τηε κοιν ωΦελής χαρακτήρας. Παράλληλα, τα ελευτι :α χρόνια, έχει δίας οροποιηθει η μεταχείριεή της από -,:ποψη Όμισματοπισι ωτικης
πολιτικής από την Τράπεζα Ελλάδο. και έχ ι δρομολογηθ ;( η ι εταξέλιξή τηε σε κανονική Τ ρ 3πεζα
Η προτεινΟμενη με το Σχέδιο NO; >υ δυνι τότητα πώληε ης τι ιν
μεριδίων και μετοχών της A Τ.Ε. θε αποβε τελικά προς ι φελος
όχι μΟνο της τράπεζας, άλλο και τυ / ίδιω\ των εταιριών ιυτών,
αφού, όπως είναι Φυσικά, θε τεριέλ ιει το ; αρτοφυλάκιο ων με
τοχών τους σε ιδιωτικό φορέα η σε γ ωογικ. ς συνεταιρισπ £ς ε >
γανώσεις. που με τη σειρά. τους θα μπ >ρούν αυτόνο ια κ ιι
ανεξάρτητα από οποιαδηπε ε κρα' κή πα έμβαση και μ βΰ( η
τους κανόνες της αγοράς να υλοποιι 3θυν ε ενδυτικά και c ζαπτ >
ξιακο προγράμματα και γενικότερα να εξι /ιανθούν έτσι ακόι α
και εκείνες που σήμερα ευρίε ονται ε δυσ; ερή οικονομικ θέσ ).
4.Το Σχέδιο Νόμου παρέχε τη δυ ατότη α στην Τρόπε )α, α >λά και έπους υπολοίπους φε, είς πο συμμ τέχουν στις ε αιρί: ς
αυτές, χωρίς ν προθετικά ή κστ όστατι ά εμπι ϊια, να προχω; ήσσ ν
επτι λήψη απο όάσεως για την μεταβ 3αση ι υ συνόλου ή ( ίρο ς
των μετοχών ή των μεριδίων τους σε ποιαδ τότε μορφής ε αιο; ι.
Ι'όράλνηλο ιοοβλέτί τα ; κατά; ηση τ; Ν.1194/ξ «π ρ( ε >-
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όμενη ανώνυμη αυτά εταιρία ουδέι η διατήρησή του Νόυου αυτού θα
\ημάτων και δυσχερειών στην προ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΓ
Ι’υθμ σεις ορμοδιό', ητος Υπουργείου Υγείος, Πρόνοιας κοι
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ά ιθρο 53
Ιδιωτιι ές Κλινικές
Μετά την έναρξη λειτουργ ος του Ε.Σ.Υ. είχε απαγορευθεί η ίδρ ιση ι Ζωτικών κλινιι ών καί ώς και η επέκταση σε δύναμη κρεβ
βα/ιών αυτών, με την αιτιολογία άτι, εφ όσον η Πολιτεία
αν ιλάμ Ιανε την αποκ λειστική ευθύνη για την προστασία της υγε ας ό ,ων των πολιτ ·>ν με τις δικές της μονάδες παροχής υπη
ρετών υγείας, η συνέχιση τη ι αναπτύξεως του ιδιωτικού τομέα
θα απο ελομσε αντίφαση στη / ίδια τη φιλοσοφία του Ε.Σ.Υ. και
θα περί ιριζε την ευθύ-η αυτή τλλά και το δικαίωμα της πολιτείας
να προ> τατεύσει την ιγεία τ )ν πολιτών της.
/ ιπεδ ιίχθη όμως στην πράί ) ότι η Πολιτεία δεν ηδυνήθη να α
ντί ποκ-Ίθεί δια των μονάδω παροχής υπηρεσιών υγείας στην
απ· ιστό ή της αυτή, αψαύ ακόι η Kat σήμερα παρουσιάζεται το φαι
νόμενο να παραμένουν οι vc σηλευόμενοι επί αρκετόν χρόνον
στους δ αδρόμους τω" νοσοι- εμείων, προκειμένου να εξασφαλί
σουν κρεββάτι, να avc.-ιένουν μήνες για να εξετασθούν κ.λπ. Για
το λόγο αυτό, αλλα κα διότι τ· καθεστώς,,αυτό δεν είναι δυνατόν
να τυνε ;ισθεί μετά το 1992, εν όψει της ολοκληρώσεως της οικο
νομικής ενώσεως της Ευρώπη , η Κυβέρνηση προωθεί, σύμφωνα
και με τ > πρόγραμμά ης, τη πάταξη αυτή με την οποία θα επιτρί πέτο εφεξής η ίδρυση ιδιω' ικών κλινικών με αυστηρούς όρους
και προι ττοθέσεις που θα καθί οισθούν με Π.Δ/τα και θα είναι σύμ
φωνες ι ε τις σύγχρονες ευρι ιπαίκές αντιλήψεις, ενώ παραλλήλω ; προβλέπεται και χρονική τερίοδος για την προσαρμογή των
ιδιωτικών κλινικών που ήδη / ειτουργούν.
Άοθρο 54
Πάγια αποζημίωση εφημεριών ετοιμότητας
των γιατρών του Ε.Σ.Υ.1 2 3 4 5 6
1 Οι ί ιατάξεις του άρθρου αυτού αποσκοπούν στην κάλυψη.κα
τά ο δι νατόν των αναγκών των Νοσοκομείων και των Κέντρων
Υγιίας (έ.Υ.) μετά το τέλος του τακτικού ωραρίου εργασίας των
ιατυών.
7ο ύψ ις της αποζημ1 ωσης στίζεται στο 60 % της ενεργού εφημες :ας r τι καθορίζεται ενιαία ια όλες τις ημέρες (εργάσιμες και
αρ\, ίες) < τα ποσά που ο /αφερς ται στην παο. ι του άρθρου αυτού.
2 Με ην παράγραφε 2 ορίΓ-ται ο χρόνος, ο τρόπος και τα δικαιι>λογ ιτικά που απαυούντα· για την καταβολή της πάγιας απο
ζημ ώσε ι)ς ετοιμότητας.
3 Με τς διατάξεις της nap 1 ορίζεται ότι οι ιατροί υποχρεούντα σε< κατ'ανώτατο όριο ες ημερίες ετοιμότητας διάρκειας 16
ωρον κ( θε μίας.
4 Με ην διάταξη της παρ.4 ορίζεται ότι πάγια αποζημίωση ετοη ότη· ας δικαιούντα· και οι ι δικευόμενοι γιατροί για δύο μόνο
ολοήμερες εφημερίες ττοιμότ ιτας.
5 Στη· παράγραφο 5 ορίζετ τ ότι την αποζημίωση για την εφηαερ α ετ ιιμότητας δεν δίκαιοι /ται οι υπόχρεοι υπηρεσίας ύπαι
θρο ι ιαι οοί.
6 Η Π αράγραφος 6 ορίζει ( τι οι ιατροί που ευρίσκονται σε εφηρερία ετοιμότητας, εφ' όσο κληθούν στο Νοσοκομείο δεν δί
καιε ύντε ι να μετατρέπουν την εφημερία ετοιμότητας σε ενεργό
:φη ιερέ κατά παρέ^λ ση των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου
?9 - ου ν μου 1397/83.

7. Με την παρΟγραΦο 7 εξουσιοδοτείται ι Υπουργός Υ αίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με απ .φάσή του να αθορίσει τις υποχρεώσεις των ιατρών, κατά την ιαρκεια της ε ιημερίας ετοιμότητας, τις συνέπειες μη τηρησεως ους, καθώς και κάθε
άλλη λεπτομέρεια.
8. Με την παρ. 8 ορίζεται ότι οι διατάξεις ■ ου άρθρου αυ :ού ι
σχύουν από 1.2.90. ώστε οι ιατροί να μπορούν να εισπράξι υν οποζημίωση για περισσότερες ημέρες ενερνού εφημερίατις
οποίες έχουν τυχόν πραγματοποιήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Τροποποίηση της νομοθεσίας για το χρηματιστήρια αξιών
Άρθρο 55
Ναυτικές Εταιρείες
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προτεΐνεται r τρο
ποποίηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ν.959/1979 με σκοπό να διευρυνθεί ο κύκλος εργασιών των
ναυτικών εταιριών και να δημιουργηθεί κίνητοο για σύσταση νέ
ων εταιρειών της μορφής αυτής, οι οποίες θα ασχολούνται ιε τη
διαχείριση ή εκμετάλλευση και ξένων εμπορικών πλοίων, εν.·> σή
μερα επιτρέπεται νο ασχολούνται με την διαχείριση ή εκμετάλ
λευση μόνο Ελληνικών.
Η διεύρυνση αυτή θα διευκολύνει την ίδρυση νέων εταιι ειών
διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως ξένης σημαίος πλοίων στη; ώρα
μας με αποτέλεσμα την αύξηση εισαγωγής συ-'αλλάγματος ιρος
όφελος της εθνικής οικονομίας.
Επίσης με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται το δικαίωμα των ναυ
τικών εταιρειών να αποκτούν μετοχές άλλων ναυτικών εταιρ -ιών.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτό ι καταργείται η απαγόρευση εισαγωγής στο χρηματιστήριο τω ' με
τοχών των ναυτικών εταιρειών και ορίζονται οι προϋποθέσεις
διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο των μετοχών αυτών.
Ειδικότερα ot θεομικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή ν ιυτιλιακών εταιρειών στο Χρηματιστήριο είναι δϋο :
C. μία αρνητική : η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο να μην ανα
τρέπει το θεσμικό πλαίσιο της μέχρι σήμερα λειτουργίας της ναυ
τιλιακής επιχείρησης που είναι η «μονοβάπορη» εταιρείε και
λειτουργεί σε ευέλικτο νομικό πλαίσιο : Λιβερία, Παναμας και πην
Ελλάδα η ναυτιλιακή εταιρεία του ν.959/1979 που θεσπίστηιε α
κριβώς για να υποκαταστήσει τις αλλοδαπές εταιρικές μορφέι, και
β. μια θετική : η δυνατότητα εξεύρεσης ελεύθερου συναλ ιάγματος, γιατί τέτοια κεφάλαια έχει ανάγκη η ελληνική ναυτιλία και
με τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας δεν μπ )ρεί
η Τραπεζα της Ελλάδος να δίνει κρατικό συνάλλαγμα για ττ ν α
γορά ποντοπόρων πλοίων, σε ελληνικές επιχειρηματικές μονι δες
που είχαν συγκεντρώσει κεόάλαια σε δοαχμ ς.
Για να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις αυτές προτείνοντ ι οι
ακόλουθες νομοθετικές μεταβολές :
I. Καταργείται η απαγόρευση που υπάρχει στο άρθρο 7 πι ο. 4
ν.959/1979 για την εισαγωγή μετοχών ναυτικών εταιρειών στο ίρηματιστήριο και ορίζεται με θετική διάταξη ότι οι ναυτικές εταιρ άες
με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο έχουν τις ίδιες υπο ;ρεώσεις δημοσίευσης στοιχείων και ελέγχου από ορκωτούς 1 3γιστές όπως και όλες οι άλλες ανώνυμες εταιρείες με μετι χές
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.
II. Προστίθεται διάταξη ότι η ναυτική εταιρεΌ μπορεί να ε ·εργεί όχι μόνο ως πλοιοκτήτριο ή διαχειρίστριο πλοίων αλλά επί
σης ως εταιρεία - χαρτοφυλάκιο (HOLDING '■ ΟΜΡΑΝΥ) ά> >ων
ναυτικών εταιρειών. Έτσι θα μπορούν να εισαχθούν στο Χρ ματιστήριο οι μετοχές της εταιρείας - χαρτοφυλ ικίου που θα χει
περισσότερα από ένα πλοία, που σύμφωνα με τ ν ναυτιλιακή: ρακτική θα ανήκουν σε διάφορες «μονοβάπορες» εταιρείες. Για την
προστασία του επενδυτικού κοινού, προεδρικι διάταγμα θα >ρ(·
σει ειδικούς όρους πέραν των γενικώς προβλετ >μένων ·,πό τ. /ο-
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μ θεού γιο την εισαγωγή και'διαπραγμάτευση σο Χρηματιστή
ς > μετοχών να τικών εταιρειών και την ηλευρύ λ.χ. του ύώους
τι υ μετοχικού κ ;φαλαίου και της καθαρής θέσης της εταιρείας,
τ< υ αριθμού ή τ ις χωρητικότητας των πλοίων της, της δράστη·
ρι πητός της, τη ; διοικησεώς της, των επενδυτικών της προγραμμε των κ.λπ.
ΙΙ.Προστίθεν τι διατάξεις για την διαπραγμάτευση των μετό
χι ·ν ναυτικών εταιρειών απευθείας σε ελεύθερο συνάλλαγμα. Σημι ,ώνεται εδώ ύ :ι σύμφωνα με τα άρθρο 5. 35 και 61 ν.959/19’9
τε κεφάλαιο και οι μετοχές της ναυτικής εταιρείας μπορούν \α
εκ φράζονται σε ;ένο νόμισμα και οι τίτλοι μετοχών μπορούν ι α
εξάγονται εκτός Ελλάδος χωρίς καμία προηγούμενη διοικητική
άί εια. Με το προεδρικό διάταγμα που αναφέρεται παραπάνω 6α
ρι ίμιστούν τα ειδικά θέματα και οι λεπτομέρειες της εκδόσεως
κε διαποογματεύσεως των μετοχών σε ξένο νόμισμα
Άρθρο 56
Αποθετήρια
ην απλοποίηι η της χρονοβόρας και δαπανηρής διαδικασίας
με-αβιβασεως ονομαστικών μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου
επεχείρησε ο ν. 1806/1988 να επιτύχει με την θεσμοθέτηση αποθετηρίου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την προαιρετική
κα άθεση των τίτλων σαυτό.
Ο χρόνος και η εν τω μεταξύ εμπειρία έδειξαν ότι η λύση δεν
ήταν αποτελεσματική. Αντιθέτως λόγω της μεγάλης δραστηριό
τητας του Χρηματιστηρίου το πρόβλημα οξύνθηκε
Με τις προτεινόμενες διατάξεις αφ' ενός η κατάθεση των ονομαΐΓίικών μετοχών και η έκδοση αποθετηρίου γΓαυτές γίνεται υ
πό (ρεωτική, αφ' ετέρου η εργασία της εκκαθαρίσεως των
χρηματιστηριακών συναλλαγών και της εκδόσεως των αποθέτηρίο ν ανατίθεται σε αυτοτελές νομικό πρόσωπο που θα ιδρυθεί
γι αυτό το σκοπό. Ειδικότερα :
Με τις παραγράφους 1 και 2 του νέου άρθρου 33 του ν.1806/86
γίνεται υποχρεωτική η μέσω εκδόσεως αποθετηρίου μεταβίβαση
ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο. Το ίδιο ισχύει και για
■πς εκτός Χρηματιστηρίου μεταβιβάσεις μετοχών για τις οποίες
έχε ήδη εκδοθεί αποθετήριο, όπως π.χ. μεταβιβάσεις ενώπιον συμβο/ αιογράφου.
Με τις παραγράφους 3 και 4 καταργείται η υποχρέωση παρά
δοσης και επισημ; ίωσης ή αντικατάστασης των μετοχικών τίτλων
και ι ενημέρωση ίων βιβλίων μετόχων των Ανωνύμων Εταιρειών
γίν. ται με βάση το στοιχεία της Εταιρείας Αποθετηρίων η οποία
ιδρ ιεται με το άρθρο 33α.
Η παράγραφος 6 προβλέπει την αντικατάσταση του αποθέτηρίοι με περισσότερα νέα όταν μεταβιβάζεται αριθμός μετοχών
μικρ ΰτερος από αυτόν που αναγράφεται στο αποθετήριο. Αυτό
θο ισχύει και στη· περίπτωση ενεχυριάσεως την οποία προβλέ
πει τ παράγραφο ; 7.
Σ ιμαντική καινοτομία εισάγει η παράγραφος 11 με την οποία
ορίίεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάληψη από το μέτοχο των ονομασ πκών μετοχών για τις οποίες εκδόθηκε αποθετήριο δεδομέ
νου ότι όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την μετοχή και
υπό ίχουν επάνω σ αυτή, ασκούνται μέσω του απούετηρίου. "Ε
τσι ιιευκολύνεται το έργο της Εταιρείας Αποθετηρ.ων και συγχρό >ως δεν περιοοίζονται διόλου τα δικαιώματα μετόχου.
λ ε την παράγραφο 12 καθιερώνεται η δυνατότητα να εκδίδονται αποθετήρια και για χρηματιστηριακές συναλλαγές που αφο
ρούν ανώνυμες μετοχές ή άλλες αξίες. Για την περίπτωση αυτή
επιτρέπεται η ανάληψη των τίτλων των μετοχών από τον μέτοχο.
Με την παράγραφο 13 διασφαλίζεται η άμεση ισχύς των δια
τάξεων το-ι νέου άρθρου μέχρι την ίδρυση της Εταιρείας Αποθε
τηρίων γις την οποία προνοεί το επόμενο άρθρο, με προσωρινό
φορέα των αρμοδυτήτων της το Χρηματιστήριο Αξιων Αθηνών.
Τ > άρθρο 33α προβλέπει την ίδρυση ειδικού νομ-κού προσώ
που ιε την μορφή της ανώνμμης εταιρείας, της Εταιρείας Αποθετηρι >ν, η οποία υα έχει έργο την εκκαθάριση ων <ρ.-,ματιστ ριακων συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αξιών ,,θηνον την

έκδοση κ.λπ. των αποθετηρίων και την ύλαξη των τίι ιων ττο ς
οποίους αντιστοιχούν τα αποθετήρια (,:αρ.ΐ).
Στην αρχή μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας θα ε(· αι τι Χρ ς
ματιστήριυ Αξιών Αθηνών, το οποίο θα δανειοδοτηθεί τπό οΕ.ληνικό Δημόσιο με το συνολικό ποσό tcu μετοχικού ι εφα αίο ι.
Στη συνέχεια προβλέπεται η πώληση not οστού του με οχικ >ύ κ >
Φαλαίου μέχρι 75% σε τράπεζες και σε θεσμικούς cm /δυτ ;ς., .·
πό το προϊόν των πωλησεων θα εξοφλείται το δ τνειι tc j
Ελληνικού Δημοσίου προς το Χρηματιστήριο. Το υπόλο το Τι υ δ> ινείου θα εξοφληθεί σε ετήσιες δ έσεις σι μφωνα με κοι /ή α. :όφ ση των Υπουργών Εθνικής Οίκο /ομίας ,.αι Οικονομικι ·ν (π ιρ. ,
3 και 4).
Οι παράγραφοι 5 έως και 9 οι ίζουν ότι η Εταιρεία ί εν ο /ήκ, ι
στον Δημόσιο Τομέα, ότι Πρόεδρος του Διοικητικού Σ, μβο ιλίο ι
της είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος ου Χρηματιστηρίου / ξιών Αθι νών. Οτι το καταστατικό της θα ο, νταχθε ενώπιον συμξ χλαι. ·γρ< ·
φου με βάση σχέδιο που τελικά θ ι έχει ε κριθεί απο το Υπο μργ >
Εθνικής Οικονομίας, ότι κατά τι λοιπά ,σχύουν οι δια άξει; τη ;
νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες και ότι ο έλεγ, ος τ ις I ταιρείας ασκείται απο ορκωτούι λογιστές.
Με την παράγραφο 11 ορίζετα. ότι περιέρχονται στη Ετα ,ρεϊ ι
Αποθετηρίων οι πόροι που σήμερα εισπράττονται ςτό ο Χ( ημοτιστήριο Αί ιών Αθηνών.
Η παράγραφος 12 ορίζει ότι οι δραστηριότητες της Εταιρεία ;
Αποθετηρίων ελέγχονται από τον Υπουργό Εθνικής Ο κονεμίας
σύμφωνα με το άρθρο 1 του V.1606/196,;.
Με την παράγραφο 13 προβλέπεται η δυνατότητα α ιοστάσεως στην Εταιρεία Αποθετηρίων, ι παλλή/.ων του Χρήμα τστηρίοι.
Αξιών Αθηνών για να μπορεί ήδη από τη\ έναρξή της νι λεπουρ
γεί με ειδικευμένο προσωπικό.
Τέλος, με την παράγραφο 14 προβλέπεται ότι ο Υπι υργυς Ε
θνικής Οικονομίας με αποφάσεις του θα καθορίζει τα δι ιαιώματιι
της Εταιρείας Αποθετηρίων για τι; υπηρεσίες που npoc φέρει, τει
δικαιώματα του Χρηματιστηρίου, των μελών του και της Εταιρείαν
Αποθετηρίων επί μεταβιβάσεως ονομαεπκών μετοχών και ιλλι
ειδικά θέματα και λεπτομέρειες ·ια την εφαρμογή tol άρθαου
Άρθρα 57
Όργανα Διαικήσεως
Συμπληρώνεται ο αριθμός των μελών ίου διοικητικοί συμ ίου
λίου του χρηματιστηρίου με δύο ακόμα μέ \η (ούνολο εν\ έα) ε-στι
να υπάρχει η δυνατότητα γιο τη ιυμμετεχή περισσότε >ων ιιρο
οώπων με ειδικές γνώσεις, πείρα και κύριος, που θα συι 3άλ/ ουν
στην λήψη των αναγκαίων αποφάυεων και στην επιτυχή ιυτο >ιοί·
κηση του χρηματιστηρίου.

Δηλώσεις

Άρθρα 5F και 59
- Έγγραφο - Χρη .ατιστηριακές Συμβάι εις

Τα παραπάνω άρθρα αφορούν τ ς συναί λαγές του χρτ μάτι ττηρίου. εντός και εκτός κύκλου, και αιδικότι ρα τον τρόπο δηλι <σεως της προσφοράς και δηλώσεω- της αι οδοχής εντός κύκ-.ου,
καθώς και τον τρόπο ενημερώσει. ς του χρηματιστηρίοι και του
κοινού για συμβάσεις εκτός κυκλ. υ. Η ετ-ιλογή του συο εήμοτος
με το οποίο πρέπει να γίνονται οι :αραπά /ω δηλώσεις κ ιι η ι νη
μέρωση, έτοι ώστε ναπληρούται . σκοπέ ς του νόμου, ι ου ε ναι
η χωρίς καθυστέρηση ασφαλής εν ιμέρωι η. εξαρτάται ι .πό τ έ εκάστοτε τεχνικά μέσα του χρηματ στηρίο ι. Με την ισχύ ιυσα νο
μοθεσία (άρθρα 22 και 23 του V.18C ;/ΐ988) ηναρμοδιότη οαυτής
της επιλογής είχε το διοικητικό σ· μβούλ.έ του χρηματι πηρ ου.
Δεδομένου ότι το θέμα αοορά τ ν ασφι λεία των συνα ιλαγών,
με την προτε ινόμενη τροποποίησε η πάρε τάνω αρμόδιέ τιτα με
τατίθεται στον εποπτεύοντα τα χρι ματισττ.ρια Υπουργό, - ■ one ίος
αποφασίζει υστέρα απο γνώμη το ι διοικητικού συμθου. ίου :ου
χρηματιστηρίου και της Επίτροπέ ; Κεφα/ αιαγοοάς Επ σης κα
θ,^ρωνεται ι υποχρεωτική παρου -ίαση ( c τεικόνιστ με ύγ> χο·
ν. μέσε - σι > χώρο του χρηρατιε ηρίου, ε πμΦαν- τρ no ων
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Ι/Ιε τι άρθρο 61 (τροποποίηση τη: παο. 2 ταυ ώοθοου 31 του
ν.1306/1988) μεταφερεταιη αρμόδιό’ητα του καθοοισμού των δι
καιωμάτων έγγραφης και συνδρομή; των μελών του χρηματιστη
ρίου από το διοικητικό συμβούλιο του χοηματιστηοίου στον
εποπτεύοντα Υπουργό Η απόφαση του Υπουογού εκδίδεται ύστε
ρα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου
και της Επιτροπής Κεοαλαια'Όοάς.
Α( θοο 61
Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος
1. Η έννοια της φράσεωο ο «διορισμός χρηματιστηριακού εκ
προσώπου εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» στην
παράγρπβ ο 5 του άρθρου 6 του ν.1805/1988 δημιουργεί αμφιβο
λία αν πρόκειται για έγκριση που παρέχει εκ των υστέρων ή προ
τού γίνει ο διορισμός. Από το πνεύμα, όμως. της διατάξεως
προκύπτει ότι η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν έχει
την έννοια διαπιστώσεως της νομιμότητας της διαδικασίας διο
ρισμού κατά τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920. που εξάλλου ανήκει
στο Υπουργείο Εμπορίου, αλλά την έννοια της εγκρίσεως του συγκεκριμι νου προσώπου ως κατάλληλου για τη θέση του χρηματι
στή οιακπύ εκπροσώπου. Συνεπώς, η έγκριση μπορεί να ζητηθεί
και να χορηγηθεί είτε ενόψει ουστάσεως ανώνυμης χρηματιστη
ριακής εταιρείας (με την αίτηση για την άδεια λειτουργίας ή χω
ριστά ) είτε, αν η εταιρεία έχει ήδη συσταθεί. πριν από τη
διαδικασία κατά το κ.ν.2190/1920 - διορισμού του ή και μετά από
την τήρηση αυτής της διαδικασίας, δηλαδή μετά τη λάώη αποφόσεως του διοικητικού συμβουλίου. Ο χρηματιστηριακός εκπρόσω
πος δεν μπορεί βεβαίως σε καμιά περίπτωση να διενεργεί
χρηματιστηριακές συναλλαγές πριν από την έγκριση της Επιτρο
πής Κεφαλαιαγοράς. Με την προτεινόμενη ερμηνευτική διάταξη
λύεται η παραπάνω ασάφεια του νόμου.
2 Με η διάταξη της παραγτ άφου 2 του άρθρου 62 σκοπείται
η διασφάλιση της συνέχειά της πραγματικής λειτουργίας μιας α
νώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας, της ικανότητάς της δπλοδή νο διενεργεί χρηματιστηριακές συ- αλλαγές, εάν για οποιονόήποτε λόγο μείνει κενή η θέση του τυχόν μοναδικού της χρημα
τιστηριακού εκπροσώπου. Με τη ρύθμιση που εισάγεται κατοχυ
ρώνονται τα συμφέροντα τόσο της ίδιας της εταιρείας όσο και των
επενδυτών πελατών της.
Ππράλ \ηλα. λαμβάνεται μέε ινο γιο τη διασφάλιση της καταληλό-ητα: του προσώπ ·υ που -τελεί προσωρινώς, χοέη χοημασττοιακ >ύ εκπροσώπο ι. Μόντ vta τςν οντικρυστή της εταιρείας
■ εν c παιτ ;1ται η χορήγηση έγκ σης της Επιτροπής ΚεφαλαιανοI άς c σον ιψορά την npc σωριντ τσκηση των καθηκόντων του χρηI ατιςτηρι ικου εκπροσώπου και ιστό μόνον για τους δύο πρώτους
ί ήνε ; μει ά την κένωση της θέ εως.
Άρί 'C 62
Ρυθμίσεις για ους χρηματιστές
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Με την - ιροτεινόμενη προσθ: η διατάξεων ρυθμίζε*αι το θέμα
ις μ ιρίδι ,ς του χρηματ στή επ της περιουσίας του Σμνεγγυητι>ύ, ι ταν ι χρηματιστής συμμε- έχει στην ίδρυση ανώνυμης χρηπτστηρίΊκής εταιρεία; (στην : ερίπτωση που αυτό επιτρέπεται
ιμφ ονα ιε το άρθρο 2 παρ. 4 :ου ν.1636/1988) ή λόγω εξόδου
υ α τό τ ι επάγγελμα
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Αρθρο 63
Μέτρα γιο. το δημογραφικό npc βλήμα
Το Δηαο- ρα'-.κό έχει καταστεί το υπ' apit. 1 εθνικό μας πρό
βλημα. Ο συντελεστής ολικής γονιμότητας, δηλαδή ο αριθμό·-παι
διών ανά γυναίκα μειώθηκε από 2,57 το 1950 σε 2,43 το 1973. σε
2.22 το 1980. σε 1,6 το 1986 via να φθάσει τώρα σε 1,5 μόλιε παι
διά ανά γυναίκα, ενώ για την αντικατάσταση και μόνο των '·ενεων απαιτούνται 2,1 παιδιά ανά γυναίκα.
Ενω σε όλη την 30ετία 1950-1980 οι γεννήσει; ήταν περίπου στα
θερές, της τάξεως των 146.000 ετησίως, το 1981 και μετά άρχ σαν
να μειώνονται Φθάνοντας το 1986 τις 105.000 γεννήσεις, δηλ μία
απώλεια της τάξεως των 43.000 ατόμων περίπου ετησίως.
Προβλέπεται ότι αν η γονιμότητα των ελληνίδων παραμείνει στο
επίπεδο του 1985. ο πληθυσμός της χώρας θα αρχίσει να μειώνε
ται άμεσα, χάνοντας στις δύο προσεχείς γενεές, δηλ. μέχρι το έ
τος 2050, περίπου 2 εκατομμύρια άτομα.
Παράλληλα αυξάνεται η αναλογία των ηλικιωμένων στον ελλη
νικό πληθυσμό. Από 7 πρός 1 που ήταν το 1981, το 2050 προβλέπεται να αντιστοιχεί 1 ηλικιωμένος σε κάθε 2 νέα άτομα.
Παρ' όλο που οι χώρες τις ΕΟΚ έχουν τα ίδια δημογραφικό δε
δομένα περίπου με την Ελλάδα, με εξαίρεση την Ιρλανδία, αλλά
και στην Αγγλία και Γαλλία, όπου στις τελευταίες ο δείκτης γονι
μότητας το 1985 ήταν 1,8, λόγω κοινωνικών παροχών στην πρώ
τη και λόγω δημογραφικής πολιτικής στην δεύτερη, άλλες
γειτονικές μας χώρες έχουν αυξημένο δείκτη γονιμότητας, Τ.χ.
4 παιδιά ανά γυναίκα στην Τουρκία και 5 περίπου στην Αλβανία.
Η Ελλάδα έχει τα θλιβερά προνόμια να έχει τον υψηλότερο (. υθμό γηράνσεως παγκοσμίως και επίσης πανκοστίως τον υψηλότε
ρο ρυθμό μείωσης του δείκτη γονιμότητας.
Οι οικονομικές επιπτώσεις στο ασφαλιστικά ταμεία, στην οικο
νομία της χώρας, που θα στερηθούν νέους και παραγωγικούς ερ
γαζόμενους, αλλά και οι κοινωνικές επιπτώσεις με την μεταβολή
της κοινωνίας σε μία κοινωνία γερόντων είναι ήδη και αναμένε
ται να εξελιχθούν σε ακόμη περισσότερο δραματικές.
Γιά τους λόγους αυτούς, η βάση για την οικονομική ανάπτυξη
της χώρας είναι η αλλαγή των δημογραφικών δεδομένων με με
ταστροφή της επιθυμίας των Ελλήνων πρός απόκτηση περιστότερων παιδιών.
Ήδη παρατηρείται μεγάλη απροθυμία για την απόκτηση τρίτου
παιδιού, ενώ οι Πολύτεκνες οικογένειες της χώρας μειώνονται
δραυατικά: το 1940 ο αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών, τότε
με 5 και περισσότερα παιδιά ήταν 165.000 και αντιστοιχούσε στο
20% του όλου πληθυσμού μας, ενώ το 1990 ανέρχεται σε 55.000
περίπου οικογένειες από 4 μόνον και περισσότερα παιδιά και α
ντιστοιχεί στο 3% περίπου του πληθυσμού μας.
Επί π> έον κανένα ου; αστικά κίνητρο δεν παρέχεται στους ολυτέκνοιις που φέρουν t βσήθπτοι το βάρος αν; τροοής των π λλών παιδιών τους πρός ωφέλεια όμως του -λου κοινωνιι αύ
συνόλου Ιδιαίτερα η Πολύτεκνη μητέρα συχνά ιφείλει να επ; ιέξει την ολοκληρωτική οοοσίωσή της στο μεγάλωμα των παιδ ον
με συνέπεια ,-α στερείται επαγγελματικής απο< ατάστασης. ταυ
θά απέφερε ένα ακόμη εισόδημα στην οικογέν ια, αργότερα 5ε
ο ενταξιοδότπσης.
θεωρώντας την γαλλική δημογραφική πολι κή κυρίως α> ό
κιιι τα δεδομένα της σημερινής ελληνικής κοιν> νιας, προβλέ :εTC.i ότι ένα πλέγμα δημογραφικών μέτρων δύνατ . να επιφέρει · ην
επιθυμητή θε'ΐκή ανατροπή των δημονραΦίκώ δεδομένων.
Με το ποοτεινόμενο άρθρο καθιερώνονται στ ιοντικές και κ >ινοτόμες διατάξεις για την αντιμετώπιση του δη ογραφικού Π( >
βλήμοτοε με τη θέσπιση γενναίου μηνιαίου επιδι ματος Yta όσο ις
αποκτούν τρίτο παιδί επί μία τριετία, ενώ nape ρύνονται οι · ονείς να καταστούν Πολύτεκνοι με την εξαοφάλ τη των μητέρ -ν
με ειδικό μηνιαίο επίδομα για όσο χρονικό διάστη α τα παιδιά TC ς
εί·Όΐ ποοσταττυόμενα, ύπλ. άγαμα και ηλικίας t χρι 25 ι >στε τ
kc λυφθο1’V πΓ οιπτώσει
σπουδαστών, όσων υ ιρετού- θητ: ΐ
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), εφ όρου δ ζωής αργό :ερα μί ισόβ α σύνταξ Το επίδου ι
την Γ.ολύτεκ.η μητέρα είναι ανόλογο με τον αριθμό ίων κατιΐ
,αραι.άνω προστατευομένων παιδιών της, υπολογίζεται οε εισυ ημερομίσθιο ovc προστατευόμενο παιδί, ποτέ όμως κατά
α της ισόβιας σύνταξης, που υπολογίζεται σε 4 ημερομίσθιο
.δίκευτου εργάτη, όπως κόθε φορά ισχύει.
α επιδόματα αυτά είναι ανεξάρτητα αιιό κάθε άλλο επίδομα
μις >ό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση κλπ . παρέχονται δε στη μη
τέι ι οε αντιστάθμισμα της απώλειας εισοδήματος από εργασία
ή τ χόν επί πλέον εργασία και σύνταξη, που συνεπάγεται η ενα
σχ. λησή της με .τερισο ίτερα παιδιά, αλλα και για να παροτρυν
θει να παραμείνει κοντά τους, διότι ενδιαφέρει όχι μόνο t
πο> άτητα αλλά και η ποιότητα των Ελληνόπουλων. Για το λόγο
αυ > τα επιδόματα αυτυ συνδέονται με την παρουσία της μητέ
ρα kovtu στα πολλά παιδιά της, και η υπαίτια εγκατάλειψή touc
με ριστική διακοπή τη συγκατοίκησής τους συνεπάγεταται γι
αυι ιν την απώλεια των επιδομάτων ή της σύνταξης που προτεί
νοι αι. Στην περίπτωση αυτή τα επιδόματα ακολουθούν τα παι
διά :αι παρέχονται σε ό ιοιον αναλάβει την κύρια ή αποκΛειστική
ευι τνη διατροφής όλων των παιδιών και για όσο χρονικό διάστη
μα ιαρκέσει αυτή, με ακοπό την συντήρηση των παιδιών και τη
δια ήρηση κατά το δυνατόν της οικογενειακής συνοχής και ενό
τητας μεταξύ των αδελφών.
Α ; σημειωθεί πρός σύγκριση με την σημερινή ανυπαρξία κινήτρω ι, ότι το παρεχόμενο σήμερα επίδομα για το τρίτο παιδί είναι
500 ίρχ. (από το 1972 με το ν.δ.1153/72), ενώ για το τέταρτο παιδί
αυξι θηκε από 500 σε 750 με ν.1041/80 και για το πέμπτο και καθέ
να μ Γτά το πέμπτο σε 1000 δρχ. από 500, με τον ίδιο νόμο, μηνιαία
και | έχρι ηλικίας 16 ετών των παιδιών, έκτοτε δε παραμένει στα
αυτί επίπεδα, υποκείμενο μάλιστα και σε κρατήσεις.
Μ : την παράγραφο 7 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται
η ρύθμιση με διυπουργική απόφαση ειδικών ή τεχνικών θεμάτων
εφαρμογής και ρύθμισης λεπτομερειών των προηγουμένων δια
τάξεων.
Άρθρο 64
Σταδιοκή μείωση προνομιακών παροχών
Όπως είναι γνι ,στό, κατά καιρούς, με διάφορες Διοικητικές
Πρό ;εις ή με άλλους τρόπους, μεγάλες Κοινωνικές Ομάδες που
έχοι ν άμεσες, έμμεσες ή και καθόλου σχέσεις με Οργανισμούς
και I-.πιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα, απαλλάσσονται εντελώς
ή κα αβάλλουν μειωμένη τιμή για τη χρήση των υπηρεσιών ή των
αγαθών που τους προοοέρονται.
Ε ναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες ότομί κυκλοφορού j με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα με ελευθέρας.
μειω ιένης ή και συμβολικής τιμής εισιτήριο.
Τ>· ευνοϊκό αυτό καθεστώς δεν παρατηρείται μόνο στα μέσο
μαζί ής μεταφοράς. Παρόμοιες ρυθμίσεις ισχύουν και στη ΔΕΗ,
τον )ΤΕ, την ΕΥΔΑΠ κ.ά.
Η ιδιαίτερη αυτή μεταχείριση, όπως είναι φυσικό, έχει υψηλό
κόστ κ και στις περισσότερες περιπτώσεις επιβαρύνει αδικαιολόγπεα το Δημόσιο Προϋπολογισμό σε μια εποχή που η οικονο
μική συγκυρία δεν το επιτρέπει.
Μ ι στόχο τη μείωση της δημοσιονομικής επιβάρυνσης, τη συγκρο εηση των τιμολογίων σε χαμηλότερα επίπεδα, όπου είναι ε·
φικτι, καθώς και το συντονισμό και έλεγχο των παοοχών αυτών,
εισά' εται η ρύθμιση αυτού του άρθρου σύμφωνα με την οποία με
εφ>άΓ αξ εκδιδόμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστε
ρα αι ό πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των κατά
περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, μειώνονται σταδιακά οι κατά τ'ανωτέικι) προνομιακές παροχές.
Άρθρο 65
θέματ·. εφαρμογής Κοινοτικού δίκαιου
Μί την προτεινόι :νη διάτσξη συμπληρώνεται η διάταξη του άρθροι 3 του Ν.1336 3 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» όπως
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σμός, Οδηγίες, Αποφάσεις).
Αρθρο 66
Ρυθμίσεις για τους κατοίκτυς των Κρατών - Μελ ί>ν
των Ευρωπαικώ j Koivc ιήτων
Το άρθρο 52 της Γιράξεως Προσχωρηνεως της Ελλζ όος χτις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες προεβλεπε τη σταδιακή ελευθέι ωση ιων
ποσών που ήταν κατατεθειμένα σε δεσμευμένους λογαι ιασ) ούς
οι οποίοι ανήκαν σε κατοίκους άλλων κρο ών-μελών της ΕΟΚ Ως
τις 31.12.1985 θα επερχόταν κατάργηση των δεομευμένι ν αι ιών
λογαριασμών. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτ ι>ν ε, μηνεύοντας την διάταξη αυτή με την απόφασή του της 4.1; .196 (υπόθ. 194/84, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας) έκ( .νε c πη
ελευθέρωσπ αυτή έχει ουναλΛαγματικό χι ρακτήρα και 6 ι απ ,ώς
δραχμικό και περιλαμβάνει ολα τα κατατεθειμένα οε δ σμε μέ
νους λογαριασμούς ποσά ανεξαρτήτως εποκειμένης α, ίας
Η Ελληνική Κυβέρνηση συμμορφώθηκε στην απόφαστ αυτ ι με
την εγκύκλιο-οδηγία 14/17.3.66 όπως αντικαταστάθηκε α ιό ττ ν ε
γκύκλιο οδηγία της Τραπέζης της Ελλάδος υπ αριθ.301'15.2 89.
Όμως, παρι την άμεση εφαρμογή του ά; θρου 52 Π.Π. πην Ελ
ληνική έννο) η τάξη σύμφωνα με την νομολογία του ΔΕ6 είνοι α
παραίτητη, γ.α λόγους ασφαλείας των συναλλαγών και | τυπκή
κατάργηση των αντίθετων διατάξεων της ιϊλληνικής Νομ ·θεσ ας.
Γία το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να ιροστεθούν δι ο πς οόγραφοι στο άρθρο 2 του Α.Ν.800/24-31.7.1937, όπως αντιι αται τόθηκε από το άρθρο 13 Α.Ν. 1704/39 και το άρθρο 7 του 1 .126 75.
Με τη νέα παράγραφο 7 ορίζετο: ότι οι διατάξεις περί 5εσ|. ευμένων λογαριασμών δεν ισχύουν για τους κατοίκους κρατώνμελών της ΕΟΚ. Δίδεται ο ορισμός rou κατοίκου ο ίδιος με εκείνο
που περιλαμβάνεται στην παρ. 4 το j άρθρου 9 του Π-Λ.-207/87 (ιαι
που αποτελεί αποτύπωση των σχετικών διατάξεων της πρώτης ο
δηγίας του Συμβουλίου για την κι ηση κ φαλαίων της 11.5.00).
Με την νι α παράγραφο 8 ρυθμ ,ζεται ι αι τυπικά το θ ;μα ' ης
εξαλείφεως των υφιστάμενων σημειώσεων στα βιβλία μ παγ >αφών επί ακιν ηωνπου ανοράσθηκι ν με δε τμευμένες 6pc χμέι Η
διάταξη κρίνιται σκόπιμη και για - όγους ιοφαλείας δικ ,1ου ;αι
για διευκόλυνση των υποθηκοφυλ σκων.
Άρθρο 37
Πώληση Συναλλάγματος
Με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.130 782 δίνεται το δικαίω ;ο σ.ον
Υπουργό Οικονομικών να παρέχει στην Tf άπεζα Ελλάδε ; τη\ ε
ντολή να πωλεί σε Τράπεζες ή Νομ κά Πρόσωπα Δημοσία ή Ιδ ωτικού Δικαίου το αναγκαία ποι ά συν ιλλάγματος \ ιο την
εξυπηρέτηση δάνειων που τους χι οηνήθι καν από τις Ε' ρωηαϊκές Κοινότητες ή Οργανισμούς Tu ν Ευρωπαϊκών Κοινοί Ττω\
Για την ανασυγκρότηση της Kc καματσ ; εχει χορηγη Ιει c τό
το Ταμε.0 Αποκατάστασης του Συι βουλίο 1 της Ευρωπηι που ή
δη μετονομάι-τήκε σε Τ αμείο Κοινω νικής Α ναπτυξης του ί υμβι κνλίου Ευρώπη ; χαμιηλότοκο δάνειο 130 εκα :. δρχ. απευθε ας cro
Δήμο Καλαματας
Προκειμιένου να δοθεί στον Υπουργό C ικονομικών η . υνα ότητα να δωσι.ι εντολή στην Τ ραπεζα της ί λλάδος να πω ιεί ο το
Δήμο Καλαμάτας το αναγκαίο συνάλλαγμι για την εξυπη )έτη τη
του δανείου αυτού στην τιμή της ημέρας δι αχμοποίησης, ία πι ιέπει να τροποιιοιηθεί τι άρθρο 2 παρ. 1 το, Ν.1307/82. έτ ι ώστε
να συμπεριληψθεί και ο Ταυάίο Κοινωνικι ; Ανάπτυξης του Συμ
βουλίου της Ευρώπης τ αράς.ηλα με τους I ργανιομους Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Η ακριβής διατύπωση τπς τροποποίησ ς παρουσιάζε αι σ ;ο
συνημμένο εη έδιο. θα [ρέπει να τονιστεί ι ι η παραπανω ιροι οπο ηση θα κο τύψει όχι μόν ’ την ανάγκη γ. υ δημιουργεί αι α :ο
το παραπάνω δάνειο τι υ ΤΙ Α5 Ε τ ρος το Δ. το Κα.,α, ιτα . αλ .ά
kc σχετ κές ι νι γκες τ >υ 0 ι α ακ ιψουν σπ ά| εο μ \λι , ετ ι-
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fir το *; ΚΑΣΕ είναι μκ πηγή ανεΐων που δεν έχει. ιξιοποιηθει εnc ρκώ· μέχρι σήμερα ενώ πι κάλληλα αυξάνει το ενδιαφέρον διο-'
φ( ρων φορέων (κυρίως Δήμι ν), για άμεση δανειοδότηση από το
ΤΚ ΑΣΕ
Γη ο <ετική τροποποίηση e 3 πρέπει να ακολουθήσει η συνημ
μένη Κοινή ΑπΟφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
με αριί. 38507/1316/31.5.88 για να κυρωθεί με νόμο.

δεν είναι δ ινατον vc μειωθούν τ σο νωρίς με τις κλασσικι
θόδους περιστολής των δαπανώ και αύξησης των δημοσι
σόδων, εχ' ως στόχο την αποτε νεσματική άσκηση Κοινω
Πολιτικής με την ενίσχυση των στεγαστικών προγραμμάτι
μέρους του Δημοσίου.

Άρθρο 68
Αναπτυξιακές Εταιρείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

ν(ε τ ) Ν.Δ. 2473/1953 ιδρύθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΓ’ΓΙΚΙ ιΤΗΤΟΙ (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ) με σκοπό την προαγωγή της παραγωγικότητ ος στους διάφορους κλάδους της Εθνικής Οικονομίας της
Χώρας
Μετρ άρθρο 2 καθορίζονται τα μέοα επιτεύξεως του παραπά
νω σκο ιού, τα οποία, όμως, πρέπει να συμπληρωθούν, λόγω και
των εν :ω μεταξύ νέων δεδομένων, τα οποία προέκυψαν από την
ένταξη Γης Χώρας μας στην ΕΟΚ, και τις ευρύτερες εξελίξεις στον
Ευοωπιΐϊκό χώρο.
Έτσ η επίτευξη των άκοπών του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. και η συμβολή του
στ ιν πι οώθηση της παραγωγικότητας θα καταστεί περισσότερο
απρτελ ιαματική με την ίδρυση εκ μέρους του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. αναπτύ
ξω κών εταιριών στις οποίες θα μετέχουν το Δημόσιο, Τραπεζικά
ιδ( ύμσ α, Ο.ΤΑ., άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και Οργα/ισμο! του ιδιωτικού τομές

Άρθρο 76

ΚΕΦΑΛΑΙΟ θ'
Αξιοποίηση περιουσίος του Δημοσίου
Άρθρα 69-75
Σύτταση Ανωνύμων Εταιρειών για την ανάπτυξη Δημοσίων Κτη
μάτων - Καθορισμός Δημοσίων εκτάσεων προς ανάπτυξη - έκδο
ση κτη|. ατικών ομολόγων - πολεοδομική μελέτη των εκτάσεων εγγύησ η του Δημοσίου - διαδικαστικά θέματα παραγραφής - έσο
δα διάίεσης ομολόγων, χρηματοδότηση εταιρειών για κάλυψη
δαπανών.
Με τ ς διατάξεις των άρθρων 69 έως και 75, που αναφέρονται
στην ανάπτυξη δημοσίων κτημάτων για οίκηση και άλλους σκο
πούς, χιράσσεται από την Πολιτεία νέα γραμμή προκειμένου να
διευκολυνθούν οι πολίτες να αποκτήσουν γη για οικοδόμηση και
να αντμιετωπισθούν έτσι οι στεγαστικές ανάγκες τους.
Το ιδ όμορφο αλλά και ενδιαφέρον στοιχείο των προτεινομένω / διατάξεων είναι η εκμετάλλευση, με μέριμνα της Πολιτείας,
τηι γης πέρα από κάθε ταμιευτική σκοπιμότητα, ώστε ο αγοροσπ ς να αποκτά οικόπεδο που θα διασφαλίζει, με βάση ηλεγμένο
προγρα τμα, την ανοικοδόμησή του μέσα σε περιβάλλον που αρμό< ει σ ο σύγχρονο άνθρωπο.
1 α οιι ιστικά ή κτηματικά ομόλογα αποτελούν το άλλο σκέλος
τον νέο > θεσμού, μέσω του οποίου ο πολίτης θα αγοράζει την α
παιτητή για τις ανάγκες του γη και μάλιστα σε τιμή η οποία, λό
γω της συνεχούς αύξησης της αξίας της γης, θα είναι πολύ
μικ >ότε >η της πραγματικής αξίας.
I· οίθτ τε σκόπιμο, το όλο έργο να αναλάβουν ανώνυμες εταιρίες
not θα τυσταθούν από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, η
οπτ ία α ηκει στο Δημόσιο και θα λειτουργούν στα πλαίσια του ί
διο: Γΐκσ δικαίου.Το Δημόσιο, που θα είναι ο πραγματικός, μέσω
της Κ.Ε. Δ., μέτοχος των εταιριών αυτών, θα εισφέρει, πάλι μέσω
της Κ.Ε. λ, τη γη που πρόκειτο: να αξιοποιηθεί και vc κατοικηθεί.
Δεν υ τάρχει καμία αυφιβολια ότι, εφ' όσον οι πολίτες περιβό
λου ν το νέο θεσμό, όπως πιστεύουμε, με εμπιστοσύνη, ο θεσμός
αυτ 3ς θ·. επιτύχει και θα αποταλέσει σταθμό στην εξελιγμένη κοινωι ική :ολιτική του συγχρόνου κράτους.
C σκο τός του προτεινόμενς j θεσμού, εκτός του ότι προδήλως
anc βλέι ει στη μείωση των ελλειμμμάτω του Δημοσίου, τα οποία
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Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της «Ελληνικής Ε
ταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» είναι ανά
γκη να διευρυνθεί ο αριθμός των μετόχων και vc αυξηθεί το
μετοχικό της Κεφάλαιο, πράγμα που προβλέπει και ο ιδρυτικός
της νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
Άρθρο 77
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Επανασύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής Ν.27/1975 και Ν.29/1975
Η διάταξη του άρθρου 24 του ν. 27/1975 καθώς και η διάταξη
του άρθρου 14 του ν.29/1975 προέβλεπαν τη σύσταση και λειτουρ
γία Γνωμοδοτικών Επιτροπών που είχαν ως αντικείμενο θέματα
αναφερόμενα στην εφαρμογή των νόμων αυτών.
Οι Γνωμοδοτικές αυτές Επιτροπές που λειτουργούσαν θετικά
σαν μηχανισμοί ταχείας και ικανοποιητικής επίλυσης διαφε ρών
και αμφισβητήσεων καταργήθηκαν το έτος 1982 με τον V.1232T982.
Οι προτεινομενες διατάξεις του άρθρου αυτού αποσκοπούν στην
επανασύσταση των Επιτροπών αυτών, η λειτουργία των οποίων
θα συμβάλλει στην ταχεία προώθηση και επίλυση φορολογικών
υποθέσεων πλοίων και παράλληλα θα διευκολύνει τη διοίκηση και
τους συναλλασσόμενους πολίτες.
2. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού παρέχεται η ευχέ
ρεια στις εταιρείες του Νόμου 814/1978 να εκμεταλλεύονται, δια
χειρίζονται κλπ. πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία, άνω των 500
κόρων ολικής χωρητικότητας, αντί των 1.000 ΚΟΧ που ισχύει σή
μερα. Η ρύθμιση είναι επιβεβλημένη γιατί έχει διαπιστωθεί ότι και
πλοία κάτω των 1.000 κόρων ολικής χωρητικότητας ασχολούνται
κατά κύριο λόγο με διεθνείς πλόες με αποτέλεσμα την διαρροή
σημαντικών ποσών συναλλάγματος, επειδή τα πλοία της κατηγο
ρίας αυτής τα εκμεταλλεύονται εταιρίες άλλων κρατών (π.χ. Μάλ
τας κ_λ.π.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση
λειτουργίας και τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 78
Σύσταση Γ ενικών Διευθύνσεων
Βασικό μειονέκτημα της υφιστάμενης διάρθρωσης των κε\ τρικών υπηρεσιών των υπουργείων και των μεγάλων Ν.Π.Δ.Δ. ι ποτελεί η έλλειψη μιας υπερκείμενης συντονιστικής μονάδας με
αποτέλεσμα την αδυναμίο συντονισμού της λειτουργίας του σε
υπηρεσιακό επίπεδο. Η έλλειψη αυτή μεταφέρε. το βάρος τηκ κα
θημερινής ανάγκης συντονισμού στην πολιτική , ,γεσία, της οπι ιας
ο ρόλος μεταβάλλεται με τον τρόπο αυτόν απ πολιτικό σε τ τη-
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ρεσι :κό, από κατε· ,θυντήριο σε γραφειοκρατικό
Γι : την αντιμετώπιση της ανάγκης επίτευξης συντονισμού σε
υπηε εσιακό επίπεδο, της ανάγκης εποπτείας της καθημερινής δρά
σης ·, ων υπηρεσιών για την επίτευξη των προγραμματισμένων στό
χων και τη δημιουργική υποκίνηση του προσωπικού και της
ανά\ κης, τέλος, ορθολογικής οργάνωσης των δραστηριοτήτων
με α, ιολόγηση του κόστους κα; της ποιότητας των αποτελεσμά
των, τροβλέπεται με την παρούσα τροπολογία η δυνατότητα σύ
στασης στα υπουργεία και τα μεγάλα ΝΠΔΔ Γ ενικών Διευθύνσεων,
οι οπ 5ίες θα στελεχώνονται με Γενικούς Διευθυντές, που θα προέρχο /ται από τη μόνιμη υπαλληλία, για θητεία τριών ετών που θα
μπορεί να παραταθεί δύο το πολύ φορές ακόμη. Αυτό κρίθηκε α
ναγκαίο για να είναι δυνατή η επιλογή κάθε φορά ως Γ ενικών Διευ
θυντών των πιο καταρτισμένων, των πιο δραστήριων, πιο δυνα
μικόν και αποτελεσματικών στελεχών. Σ' αυτή τη φυσιογνωμία
του Γ ενικού Διευθυντή είναι εναρμονισμένο και τα προβλεπΰμενα προσόντα για τους Γ ενικούς Διευθυντές ώστε να επιλέγονται
τα πιο καταξιωμένο στη συνείδηση των υπαλλήλων και στο γενι
κότερο υπηρεσιακό χώρο στελέχη της υπηρεσίας.
Η επιλογή των Γενικών Διευθυντών ανατίθεται σε ειδικό υπη
ρεσιακό συμβούλιο από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και
καθηγητές ΑΕΙ με εκπροσώπηση και της ΑΔΕΔΥ, ώστε να εξασφα
λίζεται αντικειμενικότητα και αξιοκρατία.Η κυβέρνηση δεν έχει
καμία ανάμειξη στην επιλογή των Γ ενικών Διευθυντών ώστε να
καταστεί σαφές ότι τα πρόσωπα που θα επιλέγονται κάθε φορά
έχουν χαρακτήρα απολύτως υπηρεσιακό και καθόλου πολιτικό.Το
στοιχείο αυτό αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό που θα εμπεδώσει ττν εμπιστοσύνη των υπαλλήλων στην αξιοκρατική Φυσιογνω
μία του θεσμού για να αποτελέσει κίνητρο άμιλλας των ικανών
στελεχών της διοίκησης για ανάπτυξη πρωτοβουλίας και παρα
γωγικής δράσης επ' ωφελεία της υπηρεσίας.
Άρθρο 79
Σύσταση Υπηρεσιών
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την
ανάπτυξη της χώρας είναι ο εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δο
μής και λειτουργίας των φορέων του δημόσιου τομέα καθώς και
η ποιοτική αναβάθμιση και η επαγγελματική εξειδίκευση του αν
θρώπινου δυναμικού των φορέων αυτών.
Το κύριο βάρος της ευθύνης αυτής επωμίζονται οι καθ' ύλην
αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Προεδρίας της
Κυβέρνησης, Η αναπόφευκτη όμως κατάτμηση των σχετικών αρ
μοδιοτήτων σε επί μέρους Διευθύνσεις δεν επιτρέπει τον επιβαλ
λόμενο συντονισμό του έργου τόσο των επί μέρους αυτών
Διευθύνσεων του Υπουργείου όσο και των αντίστοιχων υπηρεσιών
των λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα. Για την αντιμετώπιση
του προβλήματος αυτού κρίνεται απαραίτητη η σύσταση Γ ενικών
Διευθύνσεων (Διοικητικής Οργάνωσης και Προσωπικού) οι οποίες
θα συγκροτηθούν από τις επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες του
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Αποραίτητη όμως προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του
κατά τα ανωτέρω επιδιωκόμενου εκσυγχρονισμού είναι και η ρι
ζική αναμόρφωση των ρυθμίσεων των σχετικών με τη στελέχωση των μονάδων των Υπουργείων που επωμίζονται το συγκε
κριμένο έργο. Κύριο χαρακτηριστικό των υφισταμένων αυτών ρυθ
μίσεων είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αφού, όπως
είναι γνωστό, οι εν λόγω μονάδες στελεχώνονται από υπαλλήλους
κλάδων των οικείων κατά περίπτωση φορέων που προσελήφθησσν για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σχετικών με το κύριο
έργο των φορέων αυτών.Το χαρακτηριστικό αυτό σε συνδυασμό
με τις επιβαλλόμενες συχνές μετακινήσεις των υπαλλήλων μετα
ξύ των διαφόρων μονάδων καθιστά αδύνατη την εξειδίκευση του
προσωπικού στα υπόψη θέμεπα (αναδιοργάνωση, εκσυγχρονισμός,
παραγ νγικότητα, αξιολόγηση θέσεων, απλούστευση διαδικασιών,
κλπ.). ϋι ρυθμίσεις αυτές εμποδίζουν όπως είναι αναμενόμενο και
την επ βαλλόμενη επικοινωνία των υπηρεσιών αυτών μεταξύ τους
και σι ιεπώς και τον συντονισμό τους.

Οι αδυναμίες αυτές επιδιώκεται να α μ. *ωπιο·3ούν με τη ο ελέχωση των ι ιττηρεσιών αυτών οπό υπαλλήλους διϋπουργικ υν κ> Ο
δών. Με τη ρύθμιση αυτή δημιουρνειται ο αναγκαίος λειτουργικ >ς
σύνδεσμος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπ ση τ.»υ
απομονωτισμού των Υπουργείων.
Η ρύθμιση αυτή, όπως είναι φυσικό, εξασφαλίζει την εξειί ίκευση
των υπαλλήλων στα καθήκοντα του οικείου διυπουργικού ι λάδου
στον οποίο εφεξής θα ανήκουν αποκλειστικά, καθώς και τυ δυνα
τότητα επιμόρφωσής τους και ανταλλαγής εμπειριών.
Άρθρο 80
Μονάδες στρατηγικού σχεδιαομού και ανάλυσης πολιτικής
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το προγ >αμματικό - σχεδιαστικό έλλειμμα των δημοσίων υπηρεσιών το οπο.ο
καθίσταται ακόμα οξύτερο λόγω της αύξησης της πολυπλρκότη
τας των δημοσίων προβλημάτων, της αβεβαιότητας τάσεων, συ
νεπειών και επιπτώσεων όσο και του διαχρονικού χαρακτή >α των
προβλημάτων αυτών.
Η σύσταση μονάδων στρατηγικού σχεδιαομού και ανάλυι ης π>
λιτικής πρόκειται να εν.σχύσει τον επιτελικό χαρακτήρα των υ
πουργείων και νο διευκολύνει την εκλογίκευση στο σχεδ.αομΐ,
την υλοποίηση και αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής, cτ ον το
μέα δράσης κάθε υπουργείου, τη συγκριτική και τεκμηριωμένη α
νάλυση των εναλλακτικών λύσεων με κριτήρια κόστους, ωφέλειες
και αποτελεσματικότητας.θα ενισχύσει επίσης τον διϋποιιργικό
συντονισμό, τη συνοχή και αλληλεξάρτηση της δημόσιας πολιτι
κής γενικά.
Επιπλέον οι μονάδες αυτές στελεχωμένες με το πλέον κατάλ
ληλο και εξειδικευμένο προσωπικό των υπουργείων όσο κα με ει
δικό επιστημονικό προσωπικό υψηλής ποιοτικής στάθμης, >ύτως
ώστε να καταστούν μονάδες επιτελικής - στρατηγικής δράσης των
υπουργείων, θα αναλαμβάνουν και τη διεξαγωγή ειδικών ερευ
νών αποδοτικότητας και καλής λειτουργίας των υπηρεσιακ ίιν μο
νάδων των υπουργείων όσο και τη συστηματική αξιολόγηση της
ακολουθούμενης πολιτικής και τη σχεδίαση διαρθρωτικών μέτρων
και παρεμβάσεων.
Άρθρο 81
Περιορισμός Υπογραφών
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εισάγουν τον κανόνα ότ κάθε
διοικητική πράξη ή έγγραφο δεν επιτρέπεται να φέρει πάν ι> απ 5
τρεις υπογραφές, δηλαδή δύο προσυπογραφές και την τεΐ ική ιπογραφή του αρμόδιου οργάνου,Σκοπός της ρύθμισης αυ ής ε ναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η απλούστευςη των
μεθόδων και των διαδικασιών με τη μείωση του χρόνου τω / διο κητικών ενεργειών και την ενίσχυση της προσωπικής ευθύντ ς των
υπαλλήλων.
Επειδή όμως, είναι ενδεχόμενο, ειδικοί εξαιρετικοί λόγοι α μη ν
επιτρέπουν τον περιορισμό των υπογραφών σε τρεις, στη\ πας.
2 του άρθρου αυτού προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης υτουργικών αποφάσεων με τις οποίες μπορεί να εξαιρούνται στ ό τον
κανόνα των τριών υπογραφών συγκεκριμένες πράξεις ή έ νγpo
em. η κατηγορίες πράξεων ή εγγράφων, των οποίων όμως c αοιθμόςτων υπογραφών θα επονεκτιμηθεί ώστε να περιορισθε στον
απολύτως αναγκαίο
Άρθρο 82
Προγράμματα Διοικητικής Εκπαίδευεπις
Η ανάγκη παροχής εισαγωνικής εκταίδευσης. διαρκούς επιμόρ
φωσης. εξειδίκευσης και μετεκπαίδει επης των υπαλλήλων αποτε
λεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης τοι προσωπικού της δημόσια':
διοίκησης και δημιουργίας υποδομής τε στελεχιακό δυναμικό γιι.
την καλύτερη λειτουργία της και τη β λτίωσπ των υπηρεσιών ποι ι
παρέχει
Γ ια το σκοπό αυτό, με την προτειν μενη δ άταξη αφ' ενό ; ορ

2:

Ιρο* ειμένου να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρόυ 17 του ν. 1735/1987 για το Σώμα Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκη'Της τ (νεται συμπλήρωσή τους ιίχκε αφ' ενός να υπαχθούν στην
αρ ροδί· ιτητα του Σώματος αυτού και οι φορείς του ευρύτερου δημό που τομέα και αφ' ετέρου να εκταθεί η αρμοδιότητα έρευνας
καταγγελιών και σε περιπτώσεις καταγγελιών που δεν προέρχο
νται από νομαρχιακό συμβούλιο, αλλά από ενδιαφερόμενες οργα/(ίχτεις ή και μεμονωμένα άτομα. Επίσης παρέχεται δυνατότητα
να τοπτ θετούνται οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης και σε νομαρ
χίες, ώ·πε να υπάρχει καλύτερη λειτουργικότητα του θεσμού ανά,ιογα με τις εκαστοτε ανάγκες.

ληωη η αδηάνεια, αδιαφοοία και απαράδεκτη καθυστέρησ από
μέρους δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών των λοιπών φο ιέων
του δημόσιου τομέα σε ό,τι αφορά την υποχρέωση τους για ;κτέλεση των κυβερνητικών αποφάσεων και μέτρων ή άλλων :νεργειών τους που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση από μέρους
των Υπουργείων των Κυβερνητικών αποφάσεων στο χώρο ευθύ
νης τους ή την επίτευξη του συντονιστικού ρόλου των Υπουρ' είων
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ακόμη και στις περιπτώσεις που υπήρχε υποχρέωση εκ του ν όμου
να γίνουν οι ενέργειες αυτές μέσα σε συγκεκριμένες πόσθες μίες,
όπως στις περιπτώσεις εφαρμογής του νόμου 1882/1990 (άχθρο
441 νια το έκτακτο προσωπικό. Η ίδια απαράδεκτη καταστασιι δια
πιστώθηκε και στις περιπτώσεις της ανάγκης αποστολής στοιχ είων
στο Υπουργείο Προεδρίας που είναι απαραίτητα για τη λήυη ο
ποφάσεων επί γενικότερων ζητημάτων, ή της εφαρμογής κυβερ
νητικών μέτρων της ευθύνης του Υπουργείου Προεδρίας της
Κυβέρνησης, όπως η τοποθέτηση σε όλες τις υπηρεσίες μηχανών
σημάνσεως της παρουσίας του προσωπικού ή της καταθεσεωυ των
πινακίδων κυκλοφορίας και παύσεως της χρήσεως υπηρεσιακών
αυτοκινήτων από ορισμένα όργανα του Δημοσίου και των λοιπών
φορέων του δημόσιου τομέα.
Επειδή η υλοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων και μέτρων
αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των οργάνων του δημόσιου το
μέα, δεν είναι νοητό σε ευνομούμενο κράτος ορισμένα όργανα να
αδρανούν ή αδιαφορούν ή να κινούνται με την κατά τη δική :ους
αντίληψη άνεση χρόνου, με αποτέλεσμα την αδυναμία των Υπουρ
γείων να προβαίνουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την
υλοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων της αρμοδιότητάς τους
και την απορρύθμιση του συντονιστικού έργου των Υπουργείων
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
και την συνακόλουθη καθυστέρηση εφαρμογής των κυβερνητικών
μέτρων με ποικίλες δυσμενείς συνέπειες, με την παρούσα τροπο
λογία εισάγονται ρυθμίσεις οι οποίες καθιστούν υποχρεωτική την
πειθαρχική δίωξη των υπευθύνων οργάνων και καθορίζουν όριο
πειθαρχικής ποινής το πρόστιμο αποδοχών 15 ημερών έως και
τριών μηνών, ενώ στην περίπτωίχη παράνομης χρήσεως υπηρε
σιακού αυτοκινήτου θα γίνεται αφ ενός ποινική δίωξη για παρά
βαση καθήκοντος και αφ' ετέρου καταλογισμός με το κόστος
χρήσεως του αυτοκινήτου, ώστε το κάθε αρμόδιο όργανο να ννωρίζει τις συνέπειες των πράξεων ή παραλείψεων του στις αν οτέρω περιπτώσεις και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Άρθρο 85
Ανάθεση ελέγχων οικονομικής διαχείρισης στο
Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 87
Απόσπαση ή διάθεση σε υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων

Mr. τι ν προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στους
Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης. Οικονομικών και Δικαι
οσύνη c να αναθέτουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο:
1) Τη διενέργεια ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως ή επί
μέρ ους λοικηττκών οικονομικών διαχειριστικών πράξεων του Κρό
του ς. Το ν ΝΠΔΔ και Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,
όπικ; c ττός καθορίζεται από την παρ. β του άρθρου 1 του Ν.
1255/19 !2.
ί) Τη διενέργεια ανακρίσεων
► ατό ,*η διενέργεια των παραπάνω ελέγχων και ανακρίσεων θα
εφ< ρμό ίονται οι ισχύουσες διατάξεις του οργανισμού του Ελεγκι κού Συνεδρίου. Μ ζ τον τρόπο αυτό δύναται να ελέγχεται ο
ευρ ύτε; ος Δημόσιος Τομέας από το αρμόδιο Ανώτατο Δικαστή
ριο και > α καταλογίζονται από αυτό οι υπεύθυνοι όταν διαπιστώνον ται ί ιαχειριστικές ανωμαλίες.

Με την υιοθέτηση της «Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης» η Επιτρο
πή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει εντείνει τη συνεργασία της
με τις δημόσιες διοικήσεις των Χωρών - Μελών στα πλαίσια τ ρογράμματος συνεργασίας σε ποικίλα θέματα και τομείς.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες τοποθετήσεων υπαλλήλων του Ελ
ληνικού δημοσίου «πην Επιτροπή. Η μία κατηγορία αφορά τους
υπαλλήλους που προσλαμβάνει η Επιτροπή και οι οποίοι καλά ττονται εξ ολοκλήρου μισθολονικά απ' αυτή. Η άλλη κατηγορί τ α
φορά τους υπαλλήλους που τοποθετούνται από τη δημοσία
διοίκηση στις υπηρεσίες της Επιτροπής ως εθνικοί εμπειροτ νώμονες και που δεν μισθοδοτούνται από την Επιτροπή.
Με την απόφαση της 26ης Ιουλίου 1988. η Επιτροπή θέσπισ : το
καθεστώς που διέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τυ / ε
θνικών εμπειρογνωμόνων που τοποθετούνται σ' αυτήν.Ειδικ ιτερα ως προς το μισθολογικό καθεστώς προβλέπει μόνον ημερι σια
αποζημίωση και έξοδα ταξιδιού. Εξάλλου θεωρείται ως δεδ- μένο ότι τους καταβάλλονται πάντοτε οι τακτικές αποδοχές απ· τη
δημόσια διοίκηση, όπως προκύπτει από την ncp. 2 του άρθρ· υ 1
της απόφασης.
Όμως από πλευράς εθνικής μας νομοθεσίε; το θέμα δεν κα
λύπτεται καθόσον ο νόμος 1104/80 απαγορεύι. ρητά τη λήψ ι α
ποδοχών, η δε προαναφερθείσα απόφαση της ξ τιτροπής δεν χει

ζε roi C π η συμμετοχ των υ. αλληλων σε προγράμματα εισανωγι Y|C £ «παίδευσης, ετ ιμορφν της ή εξειδίκεπισης και μετεκπαίδευστ ς ε: αι υποχρεωτι «η και ,Φ ετερου καθιερ«ι>νονται κίνητρα
υτ οκίν ίσης των υπα,,λήλων για παρακολούθηση των προγραμpc των Ετσι, όταν τα προγραι ματα εκτελούνται ολικώς ή μερικώς
σε απς /ευματινές ώρες θα κ τταβάλλεται ημερήσιο επίδομα για
κάθε η ιερά παρακολούθησης αναλΟγως με τη διάρκειά του σε α·
πςγευι ατινές ώρες, το οποίς θα καθορίζεται με απόφαση των Υ
πουργόν προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, ενω ως
γενικό «ίνητρο καθιερώνεται η υποχρεωτική συνεκτίμηση από τα
υπηρε« ιακά συμβούλια κατά τις κρίσεις για προαγωγές ή επιλο
γές no· ιϊσταμενων ορνανικών μονάδων, του πιστοποιητικού ανελ
λιπούς παρακολούθησης και επίδοσης του υπαλλήλου «πα
προγρι.μματα που παρακολούθησε.
Άρθρο 83
Βράβευση Προτάσεων και Μελετών
«4ε τ ι διάταξη του άρθρου αυτού παρέχεται δυνατότητα στον
Υπουρ' 6 Προεδρίας της Κυβερνήσεως να προκηρύσσει διαγωνι
σμό γιί τη βράβευση μελετών και προτάσεων υπαλλήλων φορέ
ων το·· δημόσιου τομέα, ώστε να δοθούν κίνητρο στους
υπ ιλλτ* νους να συμμετέχουν ενεργά εττη διοικητική μεταρρύθμιση.
νντίιτοιχη απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνή
σεις. ι ου ήδη εκδόθηκε για το έτος 1990, κυρώνεται με τον πα
ρά/τα · όμο.
Άρθρο 84
Ενιργοποίηση Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 86
Κυρώσεις για τη μη έγκαιρη συμμόρφωση προς
Κυβερνητικές αποφάσεις ή μέτρα
Η ατό ό σύντομο χρονικό διάστημα από της αναλήψεως της εξουσίας από την παρούσα Κυβέρνηση διαπιστώθηκε κατ’ επανά-
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δεσμευτικό χαρακτήρα γιο τα-Κράτη - Μέλη Το άλλο ό
μως Κοαττ - Μέλη έχουν εναρμονίσει τη νομοθεσία τους με την
απόφαση της Επιτροπής ως προς το μισθολογικό καθεστώς των
εθνικών εμπειρογνωμόνων και εξακολουθούν νο τους καταβάλ
λουν το μ αθό τους.
Επίσης οεν υπάρχει νομοθετική κάλυψη γιο απόσπαση Ελλή
νων υπαλ ήλων στην ΕΟΚ ή σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέο
χωρών-με. .ών της ΕΟΚ στα πλαίσια προγραμμάτων συνεργασίας
Με τη π.κπεινόμενη διάταξη επιτυγχάνεται εναρμονισμός της
εθνικής μας νομοθεσίας με την απόφαση της Επιτροπής ως προς
το μισθοΛι -γικό καθεστώς των εθνικών εμπειρογνωμόνων κοι ρυθ
μίζεται και το θέμα της απόσπασης υπαλλήλων στην ΕΟΚ ή σε χώ
ρες μέλη της ΕΟΚ βάσει προγραμμάτων συνεργασίας, γιο νο
υπάρχει τ) θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα είναι δυνατή η
υλοποίησ ι των προγραμμάτων συνεργασίας.
Γιο του; διατιθέμενους σε Υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων με βαθμούς Α1 έως και Α5 επαναλαμβάνονται οι διατάξεις
της αντικαθιστώμενης διάταξης του Ν. 1104/80 γιο λόγους πλη
ρότητας. Τέλος, καλύπτεται αναδρομικώς το θέμα των αποδοχών
των εθνικών εμπειρογνωμόνων που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στην
ΕΟΚ μετο την απόφαση της Επιτροπής της ΕΟΚ (26.7.1988).
Άρθρο 88
Υποχρεώσεις Αναδόχων Έργων Πληροφορικής
Με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται όπως οι αρμόδιοι φο
ρείς έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την προμήθεια των ειδών
πληροφορικής (υλικό, λογισμικού και υπηρεσιών) χωρίς την πα
ρέμβαση του Υπουργείου Εμπορίου.
Άρθρο 89
Διαδικασία προμήθειας ειδών Πληροφορικής
Οι προμήθειες των ειδών πληροφορικής (υλικού, λογισμικού και
υπηρεσιών) από φορείς του δημόσιου τομέο όπως αυτός ορίζε
ται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 εκτελούνται αποκεντρωτκά από τους φορείς, ανεξάρτητο από τον προϋπολογισμό
τον οποί 3 βαρύνει η δαπάνη εκτέλεσής τους.Οι παραπάνω προ
μήθειες ιξαιρούνται από την έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 6 του
Ν. 1797/1988.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ
Ρυθμίσεις αρμοδιότητος Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 90
Σύσταση .Ιδρύματος Παλιννοστούντων Ομογενών
και ρύθμιση σχετικών θεμάτων

βλήματα υποδοχής, προσαρμογής και γενικότερης αποκαταστ ισής τους στην Ελλάδα.
Κρίθηκε σκόπιμη η δημιουργία ιδιαίτερης υπηρεσιακής μον ίδας στο Υπουργείο Μακεδονίας-θράκης, σκοπός της οποίας (α
είναι ο συντονισμός των υπηρεσιακών δραστηριοτήτων των δη
μόσιων φορέων της περιοχής Μακεδονίας, Ηπείρου.
Γιο την ίδρυση της πιο πάνω υπηρεσίας, σε επίπεδο Ειδικής
Γραμμοτείας, ελήφθησαν υπόψη οι υφιστάμενες δημοσιονομικές
δυνατότητες
Οι σχετικές δαπάνες ελαχιστοποιούνται, δεδομένου ότι η σ*ελέχωσή της θα πραγματοποιηθεί με αποσπάσεις προσωπικού α
πό τον ευρύτεροοδημόσιο τομέα.
Άρθρο 94
Κατάργηση Τμήματος Διπλωματικής Κατεύθυνσης
Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκ της φύσεώς του ειδική απο
στολή η οποία απαιτεί εξειδικευμένη κατάρτιση και γλωσσομάθεια
των υποψηφίων διπλωματικών υπαλλήλων που ελεγχόταν κοτά
το παρελθόν με αυστηρότατο εισαγωγικό διαγωνισμό, η δε επι
μόρφωση των εισαγομένων στο βαθμό του ακολούθου υπαλ,ιήλων, εξασφαλίζετο με εννεάμηνη φοίτηση στο Κέντρο Διπλω
ματικών Σπουδών που λειτουργούσε στο Υπουργείο, μετά το τέ
ρας της οποίας οι σπουδαστές του υπεβάλοντο σε νέα σκληρή δο
κιμασία. Τέλος, με το θεσμό της διετούς δοκιμαστικής περιόδου
οι υπάλληλοι εδοκιμάζοντο και πρακτικά πριν μονιμοποιηθούν. Το
σύστημα αυτό που καθιερώθηκε με το νόμο 962/1979 και απέίιωσε ικανοποιητικά στην πράξη, κρίνεται αναγκαίο να αναβιώσε ·, ενόψει μάλιστα των αυξημένων καθηκόντων τα οποία θα επωμιεθεί
το Υπουργείο Εξωτερικών κατά την πρόοδο της διαδικασίας της
ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Άρθρο 95
Ίδρυση Πρεσβείας
Με το πιο κάτω άρθρο του νομοσχεδίου, η Διπλωματική Αντι
προσωπεία Τελ-Αβίβ αντικαθίσταται από αντίστοιχη Πρεσβεία με
την ίδια σύνθεση προσωπικού, χωρίς την δημιουργία νέων θέσεων.
Η αναγνώριση DE JURE από την Ελλάδα του Κράτους του Ισ
ραήλ καθιστά αναγκαία την αναβάθμιση της διπλωματικής εκπρο
σώπησης στη χώρα αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού

Σκοπός της παραγράφου 1 είναι η σύσταση κοινωφελούς ιδρύ
ματος για την παροχή της πόσης φύσεως κρατικής αρωγής προς
του παλιννοστούντες ομογενείς από κράτη της Ανατολικής Ευρώ
πης. Εκο(θη ως καταλληλότερος οργανισμός το κοινωφελές ίδρυ
μα. Αυτό και την απαραίτητη ταχύτητα και ευελιξία θα διαθέτει
και θο υπόκειται στον έλεγχο των οικονομικών επιθεωρητών του
Υπουργείου Οικονομικών.
Σκοπός της παραγράφου 2 είναι η ρύθμιση των διαφόρων θε
μάτων >ων δανείων, που συνήφθησαν ή θα συνάπτονται από το
Ελληνικό Κράτος προς εκπλήρωση του σκοπού του ιδρύματος.
Σκοπός της παραγράφου 3 είναι η ρύθμιση του θέματος της
κρστικτ ς επιχορηγήσεως προς το ίδρυμα
Άρθρα 91 έως 93
Ειδική Γραμματεία Ποντίων
Στελάχωση Εξουοιοδοτι .ή Διάταξη
Η πα/ ννόστηση των Πον ,ιων τηι ΕΣΣΔ δημιουργεί σοβαρά προ

Άρθρο 96
Περιοχή δόμησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους
1.
Το άρθρο 50 του κ.ν. 5351/32 ορίζει ότι: «Απαγορεύεται άνει
αδείας του Υπουργείου Παιδείας - και ήδη Πολιπσμού - η πλησίον
αρχαίου επιχείρισις έργου, δυναμένου να βλάψει τούτο αμέσως
ή εμμέσως·. Εκ της διατάξεως αυτής προκύπτει ότι η κατ'εφαρ
μογήν αυτής ασκουμένη αρμοδιότης του Υπουργού Πολητισμου
αναοέρεται εις την επί συγκεκριμένου ακινήτου απαγόρευση ή ε ·
πιβολη περιορισμών, όπως είναι η υποχρέωση να μείνει τούτο c ·
δόμητο η μείωση του κατά τις κείμενες διατάξεις επιτρεπομένο ι
ανωτότου ορίου ύψους της οικοδομής Ο περιορισμός της καλι ώεως του ακίνητου κ.λπ. δεν περιλαι βάνει όμως και τον κι θορ σμό ενικών όρων δόμησης περισσι τέρων του ενός ακινήτοι-,
κειμένων εντός του αυτού αρχαιολον ικού, ή μιας μείζονος ιεριι χής. διότι τοιαυτη ρύθμιση όρων δο -.ήσεω^ως κανονιστικτ. ανή
κει κατ'αοχήν στην αρμοδιότητα ’ >υ ΥΠΕΧΠΔΕ. όπως τούτο
nprκύπτει εκ ■ ου συνδυασμού των ι στάξεων του άρθροι 9 tc _ι
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η ο· υναμία αυτή τ ις Αοχ ιολσν*κης Εταιρείας ικδότεως κα
νό ·ιστ· ιού περιεχομέ ·ου πο ϊεων. αντιμετωπίζετι ι με -ην αποστ ίλήν στο ΥΠΕΧΩΔΕ εισηγή εων κα: προτάσεων δι τ να ληφβούν
υπ >ψη :ατά την έκδοση του c κειου Προεδρικού Διτ τάγματος, με
το οποίο ρυθμίζονται θέματα ζωνων οικιστικού ελέ /χου. Οι ποοτΰ τεις ιυτές είναι απσοαίτητ ς ότσν οι ζώνες οικκττ ,κού ελέγχου
πο ικαι ορίζει το ΥΠΕ ΩΔΕ α οοούν και αοχαιολονι ιούς χώρους
Χτ ιν πράξη το ΥΠΕΧΩΔΕ noc σαομόζει τις ρυθμίσει; του σύμφω
να προς τις προτάσεκ- της Αρχαιολογικής Υπηρεσ·ας διότι οι επε ττάστις των πολεοόομικώ σχεδίων κ.λπ. δεν επιτρέπονται
εΦ όοο είναι αντίθετά· ι με τοι ς όρους ποοστασίας - ου πολιτιστι
κό ' πει ιβάλλοντος (άοθοο 1 παο. 5 Ν. 1337/33).
Η δι ιδικασία Ομως αυτή σ ην πράξη καθίσταται χρονοβόρος
κα anc βαίνει σε βάρςς και της προστασίας των αοχαίων, αλλά
κα των πολιτών, οι οποίοι τα Ιαιπωοούνται επί αρτετόν χρΟνον
μέ· ρι ν ι κριθεί αν δικσ.ιούντα και υπο ποιες προϋποθέσεις η οχι
να τρο| ούν στην κατασκευή κάποιου οικοδομικού έργου, εντός
τοι χώρου που οριοθ τούντα οι ζώνες.
όια ·ης προτεινομένης ρυΐμίσεως απλουστεύεται η διαδικαοίε καθαρισμού των ζωνών οηών και καθίστα-Άι σποκλειστικά
αρι οδιι το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο όμως δεσμεύεται δια
τη< ρυθ ιίσεως αυτής να ολοκληρώνει όλες πς σχετ’κές διαδικα
σία : μέ α σε 6 μήνες.
ίίναι αυτονόητο ότι η προτι -νομένη ρύθμιση δεν ε τηρεάζει την
σχι τική ’ αρμοδιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ. δια την κατά -ην αρμόδιότητ ί το ι δημιουργία ζωνών οικιστικού ελέγχου, ατ λώς θα υποχρι ούτι ι, όπως υποχρεούται ι αι σήμερα, να λαμβό\ ει υπόψη τις
γεν όμε\ ες ρυθμίσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθ όσον αυ
τές αφέ αούν στην προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Άρθρο 97
Ανάθεση καλλιτεχνικών - πολιτιστικών εργασιών
Μέσα στους βασικούς στόχι >υς του Υπουργείου Πολιτισμού εί
ναι και η πραγματοποίηση διαφόρων υψηλός ποιότητας πολιτιστι
κά)' ή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων όπως συναυλίες, θεατρικές
πας αστι σεις, εκθέσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες
συνάψει; εκδηλώσεις για τους νέους ή τοιις παλιννοσαουντες ή
του : απ >δήμους καθά'ς και η αγορά και διάθεση έργων τέχνης
για ουγι εκριμένους σκοπούς. Σημειωτέον ότι πολλές απο αυτές
τις .κδη .άασεις πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή Λόγω της ι
διαίτερό τητας των εκδηλώσεων αυτών πρόδηλο είναι ότι δεν εί
ναι εφικτό να ακολουθείται για την πραγματοποίησή τους η
διαί ικατ ία που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις, δηλ. η διενέρ-εια διαγωνισμού, δεδομένου ότι η καλλιτεχνική δημιουργία
είνα κά-1 το απολύτως προσωποπαγές και εξατομικευμένο.
Γ α ττ / αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητας ουτής ίσνυε μέχρι το
19& η δι ιταξη του αρθοου 66 τ αυ ν.δ.321/1"69, η οποία επετοεπε
■ην ιπες 3είος όνευ δια νωνισυ- -ύ ονάδεση όταν «δ) ποόκειτα πε3ί ε. γαο ών η εκτέλεσις των or οίων σπαιτε. ειδικός ικανότητας».
■* διίταί η αυτή καταργήθηκε .ε τον ν. 179~.Ί988 (άρθρο 17) και
ταο .σχέ 3η μόνο δια του άρθρ' υ 20 παράγραφος β' η δυνατότηa α τευξ είας ανάθεσης «β) ΰτα/ γιο τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς
ιόγ. υς ι για λόγους που σχετ ζονται με ττ;ν προστασία δικαιωιΰη ν α οκλεισπκότητας, tc γρορ προμήθεια υλικά κατασκευάον-3ΐ ή ταροδίδονται υόνο α :ο ορισμένο προμηθευτή».
7 Ρόδι λο όμως είναι ότι στη διάταξη αυτή δεν μπορεί να υπο;θεί η αν ίθεση σε συγκεκριμένο καλλιτεχνικό θίασο της εκτέλε'■ης μια· μουσικής, θεατρικής, και εν νένει καλλιτεχνικής
ργι σίατ ούτε μπορεί να θεωρηθεί «ποος προμήθεια υλικό» το
ΡΥ< τέχ ης. Απο την ά.νλη δεν είναι νοητό να διεξαχ/'εί διαγωνι■μόι για τα παραπάνω
Ε α τσ ;ς λόγους αυτούς επιβάλλεται να δοθεί η δυνατότητα
πο που ργείο Πολιτισ: ού να c ναθέτει απευθείας την εκτέλεση
ων ape τάνω εργασιώ' . την α ορά και μετπφοοά έργων τέχνης.

υπ tc · πε ιορισμό ότι θα εκδίδε αι αιτιολογημένη υπουργ Γή από-^αση και θα ακούνεται π γνώμη επιτροπής ^ύμφωνα με τ· ορι
ζόμενη στο προτεινόμενο άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών
Άρθρο 98
Κινητές επικοινωνίες
Στις χώρες της ΕΟΚ Ευρωπαϊκές Κοινότητες αλλά και σ> άλ
λες βιομηχ ανικά αναπτυγμένες χώρες η τηλεπικοινωνιακή jnoδομή και η εκμετάλλευση των βασικών ηλεπικοινωνιε κών
υπηρεσιών παραμένουν, ως επί το πλείστον, μονοπώλια του φα
τικού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού. Οι λόγο γι'αυτό είναι ιφενός οικονομικοί-το φυσικό δίκτυο δημιουργεί συνθήκες φυο κού
μονοπωλίου στην εκμετάλλευσή του - και αψε έρου στρατη' ικοί
- κρίνεται ετ ιθυμητός για εθνικούς λόγους ο άμεσος έλεγχοτ του
βασικού τη επικοινωνιακού συστήματος από το κράτος.
Πέραν ό; ιως των παραπάνω υπηρεσιών έχουν αναπτυχθε μια
σειρά από νέες προηγμένες τηλεπικοινωνιακέ; υπηρεσίες, ·ι ο
ποίες προσ· 'έρονται για ανταγωνισμό. Η κινητή τηλεφωνία ι ίναι
μια τέτοια ι πηρεσία.
Στα avar τυξιακά προγράμματα του ΟΤΕ προβλέπεται ο εκ συγ
χρονισμός ου τηλεπικοινωνιακού δικτύου καθώς και η παροχή
άλλων βασι ών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που είναι απο όαίτητες, εκτόι των άλλων, και για την υποστήριξη και την διεξρ γωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Εξ ίσου απαρςίτητη είναι κ·ιι η
παροχή των νέων προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, του
κρίνεται σκι πιμο να μην γίνει αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΤΕ. Οι
βασικοί λόγοι-είναι :
α. Είναι ι οινώς αποδεκτό πως το κράτος δεν είναι ιδιαίτ :ρα
αποτελεσματικός επιχειρηματίας. Το πρόβλημα είναι οξύτερ > ό
ταν η δημόι ια επιχείρηση έχει το μονοπώλιο της αγοράς.
β. Η φυσι ιή υποδομή για την παροχή ίων νέων υπηρεσιών θα
απαιτήσει μεγάλα κεφάλαια, τα οποία ο ΟΤΕ δεν διαθέτει, δ ότι
ήδη έχει ανάγκη κεφαλαίων για το αναπτυξιακό και εκσυγχρ ·νιστικό πρόγραμμα του βασικού δικτύου και υπηρεσιών του.
γ. Για την έγκαιρη εισαγωγή και λειτουργίε των νέων υπτ οεσιών απαιτε ται εκτός της τεχνολογίας και τεχνογνωσία, τη· ο
ποία δεν διεθέτει ο ΟΤΕ.
Επομένωι . η αποτελεσματικότερη εισαγωγή των νέων προ ιγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηοεσιών απαιτεί να μην μονοπωνηθούν αυτές από τον ΟΤΕ. Αντίθετα, θα ποέπει να εκτεθούν σ~ον
ανταγωνισμό, όπου αυτό είναι δυνατό.
Το άρθρο δίνει την δυνατότητα στην Κυβέρνηση να αντιμε ωπίσει στο παραπάνω πλαίσιο την εισαγωνή της κινη-ής ττ \εοωνίας.
Άρθρο 99
Τέλη Λειτουργίας Ραδιοσταθμών Ψ.Β.
Στο ςτχέδιο νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1780/V
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.Δ. 1244/77 περί λειτουργ
εοασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, ειδικών
ί ιοδικτύων κηι ιδρύσεως υπηρεσίας ελέγχου : αδιοεκπομπώ
Με την προτεινόυενη διοταξη προβλέπεται η επιβολή πα
βολών και τελών λειτουργίας για όσους εγκαθισ τούν και λειτο
γούν ραδιοσταθμούς Ψ.Β. όπως ακριβώς ισχύε· και για τις άλ.
κατηγορίες χοήσεως ραδιοσταθμών (ραδιοεοαΓ ιτεχνών. ειδικ
ραδιοδικτύων, πειραματικών) του Ν.Δ. 1244/72
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ιίΕΦΑ/ΆΙΟ ΙΣΤ
Ρυθμίσεις οι ιοδιότητος Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Χωρ ιταξιας και Δημόσιων Έργων
Άρθρο 10C
Α\ αγκαστικές απαλλοτριώσεις
Μι τις διατάξεις ου άρθρου αυτού επιδιώκεται η ουντώαευση
του ; οόνου για την προεκτίμηση των απαΛλοτριουμενων ακίνη
των t ; περίπτωση κ Έυστέρησης της επιτροπής προεκ αμησης πέ
ραν'. >ν20ημερών. ζπίσης ημοβλέπεται ότι. ως τιμή προεκτιμησης
θαλς ,ιβάνείαι η τυ όν καθορισθείσα αντικειμενική αξία του ακινήτο και παρέχετε η δυνατότητα, εφ'όσον ο θίγόμενος ιδιοκτή
της . ποδέχεται ττ, αντικειμενική αξίο του ακινήτου του, να
μετα( ιβάζεται η κυ, .ότητα στο Δημόσιο χωρίς να καθορίζεται τι
μή με /άδος αποζημ ώσεως με δικαστική απόφαση, αλλό με σύμ
βολα χγραφικό έγγ ιοφο. Επιδιώκεται επίσης η συντόμευση της
κτημι τογραψησης . παλλοτριουμένων ακινήτων όπως επίσης και
η δυν ιτότητα καθο, ,σμού αποζημίωσης και αναγνώρισης των δί
καιοι <ων με την ίδ. ι δικαστική απόφαση ώστε οι δικαιούχοι να
εισπΓ .Ιξουν το γρη ορότερο τη νόμιμη αποζημίωση τους.
Άρθρο 101
Χρήση κι.ι εκμετάλλευση Δημοσίων Έργων
Με πς διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η χρήση και εκμετό ιλευση των δημοσίων έργων που εκτελούνται από τη Γενι
κή Γρ ιμματεία Δημοσίων Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και ορίζεται ότι
τα έσ- -δα από την εκ τετάλλευση αυτή αποδίδονται, κατα περίπτω
ση. σ ο ΤΕΟ και το £ΤΜΟΑ. Επίσης ορίζεται ότι οι οφειλές των
παρο< .ίων ιδιοκτητών που καταβάλλονται για λογαριασμό τους ο
πό το Δημόσιο με τις διατάξεις του ν.653/1977 περιέρχονται στο
ΤΕΟ, στο ΕΤΜΟΑ και στο ΕΤΕΡΠΣ.
Άρθρο 102
Χώ,.οι στάθμευσης αυτοκινήτων
Με γο παρόν άρθ υο επιδιώκεται, σύμφωνα με τις.προγραμμα
τικές .ηλιάσεις της Κυβέρνησης, η παροχή κινήτρων στον ιδιωτι
κό το: έα για την κα .ασκευή σταθμών αυτοκινήτων προκειμένου
να δο ιεί λύση στο ιξυμένο πρόβλημα της στάθμευσης.
<3>αι ·όμενο των Εν ληνικών πόλεων, κύρια των μεγαλυτέρων, αποτελ :(το σημαντικό πρόβλημα στάθμευσης στα κέντρα αλλά και
σε άλ ,ες περιοχές ; ιδικών χρήσεων (νοσοκομεία, γήπεδα, κλη)
Είν· ι χαρακτηρισ.ικό ότι οι ζητήσεις στάθμευσης στις κεντρι
κές κ. ι πυκνά δομημένες περιοχές υπερβαίνουν κατά πολύ την
προο. ορό θέσεων, τφού «η στάθμευση παρά τα κράσπεδα· και
γενικι σε κοινόχρηο ους χώρους προσφέρεται σαν δυνατή εύκολη
λύση, :νώ η στάθμει ση «εκτός της οδού» ελάχιστα εφαομόζεται.
Αυτή .,· «λύση στάθμευσης» σε συνδυασμό με τις αρνητικές επιδράσε ,ς στην κύκλο ρορία συντελεί αναπόφευκτα στην υποβάθμιση τ ις ποιότητας της ζωής και του περιβάλλοντος και στην
άνοδε του κοινωνικ νυ κοστους. Οι πόλεις πεθαίνουν από αρτηριοσκ, ήρωση καθώ; οι αρτηρίες καταλαμβάνονται από μόνιμα
σταθμ ζυμένο αυτο».νητα
Για την ορθολογ.κή αντιμετώπιση των αναγκών στάθμευσης
χρειά ,εται η διο ιύπωση ολοκληρωμένης πολιτικής και
σχεδιι σμός-προγρα, ιματισμός των αναγκών στάθμευση ; στην κλί
μακα ι ίθε πόλεως. 2 τα πλαίσια αυτά μελετήθηκε το παρόν άρθρο.
Ως ι ολεοδομικό κ νητρο για την κινητοποίηση ιδιωτι ιών κεφολαίων προσφέρετε η μεταφορά συντελεστή δόμηση ; ως αντιστάθμ σμα της κατασκευής υπέργειου χώρου στάθμε ίσης.
Το ι- νητρο εφαρμ .ζεται βέβαια σε κατάλληλα, βάσε. κυκλοφοριακώ και εν γένει. όλε^οομικών κριτηρίων, επιλεγμέ /ες περιο
χές (όι ου η όξυνση ·· ιυ προβλήματος στάθμευσης απαι εί λύσεις)
και πα ιάλληλα σε κι Γάκληλα επιλεγμένους προς τούτ j χώρους.
Το ι ίτρο αυτό θα ενεργοποιήσει το. ιδιω ικό τομέα για επεν

δύσεις Go κτιμιυ σταθμευσης δια τας ετ . τη δυνα μττ ο c όδοσης στην r όλη ζωτινού εκεύθε,. >υ κοι. χρηο.'ου χώ{ >υ τ >υ
σήμερα ασς-. '.τιά από τα σταόμευ ενα αυτοκίνητα.
Η αναΛογία του συνολικού αριθ. ου θεσ-ων τέτοιων ο αθμ υν
σε σχέση με τον πληθυσμό του Δήμου η Κο νοτητας (3°/ο) τρο ΐί·
νεται με βάση τις μετρήσεις των C. σγκών στάθμευσης, ι στε /α
καλυφθούν ο. αναγκες και το μέτρυ να δράσει ως πραγμε τικό κί
νητρο και οχι να οδηγήσει σε ανε θυμητι ς καταστρατη 'ήστ ς.
Ετσι π.χ. για το Δήμο της Αθήνας η .πογραση του 1981 δί\ ει π ηθυομό 890.000 κατοίκων περίπου. Ε, ουμε ο. νεπώς συνολιι ό αρ θ·
μό 26.700 θέσεων στις οποιεα θα τ. οοστεθ juv και οι θέσ ις τ ον
προγραμματώομένων δημόσιων στ θμων ν ια τιληρη κάλυ μη τ τν
σχετικών αναγκών.
Κίνητρο επίσης για την προοέλκυ η του ενδιαφέροντος ων ι ατασκευαστών. για την κατασκευή δ. μόοιων σταθμών, απε τελε η
προτεινόμενη διαταξη στα πλαίσια της νομοθεσίας περί κτε- έσεως δημόσιων έρνων, για ούστασ. όιηρημένων ιδιοκτηο ών ι πί
διακεκριμένων τμημάτων του σταθι.ού και η περιέλευση ιτον ανάδοχο, ως εργολαβικό αντάλλαγμν για τη. κατασκευή το ι στι θμού, τέτοιων ιδιοκτησιών που’ μπορούν να μεταβιβι ζοντ αι
περαιτέρω.
Δοθεντος ότι οι υπόγειοι αυτοί σταθμοί βρίσκονται κά ω ακό
κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους, ορίζεται για τη δι ιφύλαξη της κοινής χρήσης, ότι το ανάλογο προς τη διηρημένη ι ιιοκτ ησία ποσοστό συγκυριότητας θα εκτείνεται σποκλειστιι όσο
έδαφος που βρίσκεται κάτω από τον σταθμό και όχι στον υπεοκείμενο αυτού εδαφικό χώρο Τούτι αποτε ιεί καινοτομία έναν π
του ισχύοντος δικαίου, που δεν πρμβλέπε τέτοια ρύθμιι η.
Κατά τα λοιπά στην προκειμένη πεοίπτωσι.· εφαρμόζοντα οι δια
τάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσαως δημοσίων έργων ;αι πε
ρί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους.
Εξάλλου εκ ός από τα κίνητρα πο θεσπίυονται επιβάλλ ται \ α
εξευρεθούν ποροι οι οποίοι 6c δια ιθεντα. αποκλειστικά για η
δημιουργία δημόσιας χρήσης χώρο ν στάθμευσης αυτοκι ήτων.
Γιαυτό με την παράγραφο π ορίζε αι ότι τα καθαρά έσο. α αι ό
τη διαχείριση δημόσιας χρήσής χωμ ων στάθμευσης αυτοκ νήτι .ν
που έχουν ανε γερθεί ή ανεγείροντα από οπσιοδηποτε ®ορ έα τι -υ
Δημοσίου σε αικοπεδα του Δημοσίου ή κάτο απο κοινόχρι στους
ή κοινωφελείς χώρους, περιέρχοντα. στο Ε1 ΕΡΠΣ και διατ. 3εντ τι
αποκλειστικά για τη δημιουρνια χώρ ον στάυμευσης αυτοκι εήτω ν.
Ετσι προσδοκυται ότι μαζί με τα έσο· α που .ιροβλέπονται ια τ. -ν
ίδιο σκοπό με το νόμο 950/1979 και ι ου επίσης περιέρχον αι σ ο
ΕΤΕΡΠΣ, θα συγκεντρωθεί ένα βασ. ό κεφαλαίο το οποίο ια δι ττίθεται για τη δημιουργίε χωρων c αθμευσης.
Οι προτεινόμενες διατάξεις θα β .ηθήσοσν σταδιακά τ·. μέ\ ιστα στην αναβάθμιση ταυ περιβάλλοντος των αστικών κι ντρυ ν
επ' ωφελεία των πόλεων και των πολιτών.
Τέλος, με την αντικατάσταση τηα παραγράφου 5 του έ τθρι υ
23 του ν. Ι577ιδ5 επιδιώκεται n npooraotc του φυσικου κα δομ γ
μόνου περιβά/Άοντος και συγκεκριι ένα η ι ουονικη δομή, η η >ποια θίγεται cno την έμμεση ούξηε η του c υντελεστη δό ησπ ;
Άρθρα 1 J
Οικιστική Ανι πτύξη
Με το παρόν άρθρο τροποποιούν αι και ουμπληρωνοντ αι δι ιτάξεις του ν.1337/1983 που αναφέρα/ται στην εφαρμογή τ ις π >
λεοδομικής μελέτης. Ειδικότερα.
α) Ρυθμίζονται θέματα που ανακυ ττουν γ ε περιοχέό πυ. νοδ >μημένες οπού ο υπολογισμόα των υπ ιχρεώε -των εισφοράς ης' ίνεται με ουνδυασμό παλαιών όίάτόί -ων (ν.· . 17/7/1923) κε νέε ν
διατάξεων (V.1337/19S3). Επίσης ορίι ται ότ. στην περίπτω. η nc μ
με την πράξη εφαρμογής δίνεται νι ακίνη ο οε αντικατό τταε η
του παλα.ού που ρυμοτομείτε:, τότε c οικείο;- ΟΤΑ υποκαθιε Ό τι ν
ιδιόκτητη του παΛα,ου ακίνητου στι δικαιωματο που ούτε ς έχ :ι
ένα ντι τρ.των παρόδιων οι οποίοι υπ χρεών ονται πλέον νε κατ ιβά/.υυν τ.ς σχετικές αποζημιώσεις το δή: ο ή στην ι οιν τητ .
. Συμ ίληρ υνονται ο. διατάξεις. ετικα ε ρυμοτο., ούι :να .·
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ττα :ε πτλαιά σχέ< α (npc τυ ν <337*1983) κα οσ. ',ετσ οτι μ. ra
πο ιαχ-.ΌΓ,ση νέο οικογ δου ωο αντάλλαγμα ττον ιδιόκ λι
τη ακιν *)του που ρυμ τομεΐτ ι, το ρυμοτομούμενο οικόπεδο τερι οχε αι αυτοδίκαιο στην κ ιριότητα του οικείου ΟΤΑ.
Σε τ ϊρίπτωση που ο οικεί ς ΟΤΑ δεν εισπράΕει τις οφειλόμενε ; απ > τρίτους napt δίους · ποζημιώσεις εντός τριών ετών (3),
τδ χ υι οκαθίσταται από το I ΤΕΡΠΣ.
Ορϋ εται επίσης ότ οι κοιν όχρηστοι χώροι που καταργούνται
από το εγκεκριμένο σχέδιο c ·τ( να προσκυρώνονται υποχρεωτι
κά στα >μορα οικόπεδα όπως τροβλέπουν οι ισχύουσες διατάζεις
(ν. 5. 69 )/48) θα διατίθενται kc ι για τους σκοπούς που προβλέπει
Π ::αρ. i του άρθρου ί) του ν 1337/1933. θα πρέπει να διευκρίνι
σε εί ότ κατ'αρχήν επβάλλε αι να προσκυρώνονται στα όμορα
μη άρτι ι οικόπεδα κατά το μέτρο που απαιτείται να γίνουν άρτια
κα εν c μνεχεία να διατίθεντί ι κατά σειρά για τους σκοπούς της
ποο.8 του άρθρου 8 του ν.1317/1983
γ) Ει αναφέοεται στ ισχύ δ άταΕη που εκ παραδρομής είχε κό
τα ιγηθεί με το άρθρο 2 του ' .1772/1988 και διευκο'νίζονται διατά .εις που αφορούν το άρ· ρο 13 του ν.1337/1983, ώστε να
κα 3ίστ( ται δικαιότερη η εφαρμογή του.
δ) Υι τέρα από μιά δεκαετίε εφαρμογής του θεσμού της Ζώνης
Εν :ργς ) Πολεοδομίαη (ΖΕΠ) με την πραγμάτωση και τη λειτουργίι των πρώτων ΖΕΠ, κρίνετι ι σκόπιμη η διατήρηση και ενεργυποηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Οι λίγες
πρ οτειν όμενες τροποποιήσει αΕιοποιούν τις εν τω μεταΕύ σχή
μα τσθτ σες εμπειρίες που σκοπούν στην αύΕηση της αποτελεσμοτικ ότητ ις του νόμου και στην ενίσχυση της αναπτυΕιοκής και
επ νδυ ικής προσπάθειας τοι Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ
με την τ αράλληλη προσέλκυση και χρησιμοποίηση της ιδιωτικής
πρ ϋτοβ ουλίας.
ε) Η τντικατάσταση του δι ύτερου εδαφίου της παραγράφου
1 Τόυ άι-θρου 42 του νόμου 1.137/1983 έγινε αναγκαία γιατί από
τη'· μέχ η σήμερα εφαρμογή ~ου και τις σχετικές παρατηρήσεις
τοπ Συ μ 3ουλ(ου της Επικράτειας που διατυπώθηκαν κατά την επεξεργι ισία διαταγμάτων πολεοδόμησης εκτάσεων οικοδομικών
σύρεται τισμών, δυσχεραίνετο· η πολεοδόμηση αυτή, γιατί σύμφω
να με ττν ισχύουσα διάταΕη θ ι πρέπει να αφήνεται .εκτός πολεοδόπηση ;, απο την συνολική ιδΌκτησία του συνεταιρισμού έκταση
εμ(;αδου πλέον του 5%.
/\υτό όμως στις περισσότερες περιπτώσεις έχει ώς συνέπεια να
μη1· επαοκεί η υπολειπόμενη έκταση να καλύψει τις ανάγκες των
συ< εταί των.
•ττ) Παρέχεται εΕουσιοδότηση να εκδοθεί κοινή απόφαση των
Υπουργ ί>ν ΠΕΧΠΔΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών με την ο
ποία θα καθορίζονται διακριτικά σήματα που θα Φόρουν υποχρεωτι κά τε αυτοκίνητα ανάλογα με την τεχνολογία τους, τα καύσιμα
ποι χρη σιμοποιούν και τους ρύπους που εκπέμπουν. Και αυτό για
να ιίναι ευχερής και αποτελεσματικός ο έλεγχος της κυκλοφο
ρία: τω· αυτοκινήτων, ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο Αττικής, όταν
παι ίστε ται ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων αλλα και ο έλεγχος
των αυτ ικινήτων οντιρουπανπκής τεχνολογίας για-ί έχει διαπιστυ θεί ι τι σε αρκετές περιπτώσεις μετά την κυκλοφορία του αυτοκ,νήττυ αφαιρούνται το εξαρτήματα αντιρρυπαντικής
τεχ Όλε /ίας.
3 Η συμπλήρωση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του
ν.κ 50/1 <86 αποσκοπεί στην παροχή δικαστικής προστασίας σε εκειν ους Όυς πολίτες στους οποίους επιβάλλονται πρόστιμα σύμΦω· α μι το πιό πάνω άρθρο "0.
κγ
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Άρθρο 104
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας
Τ ι οδ <ά έργα μεγάλης κλίμ ;κας που προτείνοντα. από το Ρυθμισ ικό Σχέδιο Αθήνας σχηματίζουν ένα σύστημα 3 ομόκεντρων
δακ :υλίι ιν παράκαμψης του αστικού ιστού του Λεκανοπεδίου. Ε
τσι :πιδ ώκεται η αποσυμφόρηση του κέντρου και των πυκνοδομημ :νω' περιοχών κατοικίας από μεγάλους κυκλοφοριακους
Φΰςτουι και ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι ι δικοί άΕονες που περιλαμβάνονται εττο άρθρο αυτό -ιέρχονται στην πλειοψηφία τους από περιοχές όπου οι αΕίες γι . αυΕάνονται ταχύτατα. Συνεπώς η διασφάλιση και αποκτησι της
ζώνης κατάληψης κάθε έργου είναι αναγκαίι να γίνει με τ ιν α
ποτελεσματικότερο τρόπο.
Οι διαδικασίες που προβλέπονται από την σχετική νομοί εσία
(ν.653/77, ν.999/79. ν.1349/1983) είναι απόλυτα χρήσιμες για τ -·*ν επίτευΕη των παραπάνω στόχων. Γιαυτό προτείνεται η υπανωγή
συμπληρωματικά, όλων των σημαντικών οδικών αρτηριών το ι νο
μού Αττικής στην παραπάνω νομοθεσία.
Εζάλλου από κυκλοφοριακές μελέτει ή κα άλλες πολεο ιομικες ρυθμίσεις εντοπίζεται συχνά η ανάγκη ιδιαίτερης προστοσίας
και ελέγχου σε περιοχές όπως γύρω από στοθμούς τρενοι, με
τρά, σε συγκοινωνιακόυς κόμβους, κατα μήκος βασικών αΕιινων
κυκλοφορίας κλπ. επειδή οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται α
πό εΕυπηρετήσεις που αντανακλούν σε ευρύτ:ρες οκτίνες ..πιρροής από ό,τι κατ' αρχήν δικαιολογεί η 6-ίση τους. Γι ιυτό
προτείνεται όπως με Προεδρικό Διάταγμα ποι εκδίδεται με τρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξία ; και Δημοσίω Ερ
γων να καθορίζονται Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ’. Με
Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταστ του Υπουργοί· Πε
ριβάλλοντος, ΧωροταΕίας και Δημοσίων Εργων κατά τη διαδικα
σία του ν.δ. της 17/7/1923 «Περί σχεδίων πόλεων κλπ» μποριιί να
τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο, οι όροι δόμησης, οι χρήσεις
γης κλπ.
Επισημαίνεται ακόμη ότι ένας από τους βασικούς στόχους των
Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης (ν.1515/1985,
1561/1985) είναι η λειτουργία των βασικών οίικών δικτύων των
Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Για την επιτευΕη του στό<ου.
απαραίτητος είναι ο συσχετισμός και ο συντονισμός των Γ.Π.Σ.,
των πολεοδομικών μελετών του ν.1337/1983, ή άλλων κα; τω με
λετών οδοποιίας και κυκλοφοριακής οργάνωσης που εκπονούνται
κατά περίπτωση. Συμβαίνει όμως συχνά να προωθούνται τοπικές
πολεοδομικές ρυθμίσεις, σε βάρος των βασικών οδικών αΕό/ων.
που οφείλονται σε ασάφειες και άλλες αδυναμίες. Το αποτέλεσμα
είναι ο λειτουργικός υποβιβασμός ή και η ματαίωση σημαντικών
οδικών έργων ή και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαραιτήτων για
την αποσυμφόρηση και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπαν
σης της Αθήνας. Καθορίζεται συνεπώς με σαφήνεια το βασιι ό ο
δικό δίκτυο του Νομού Αττικής που θα εξακολουθήσει νο εμπ πτει
στην αρμοδιότητα της κεντρικής διοίκησης ώστε να καθορι τθεί
επακριβώς η όδευση κάθε άξονο του βασικοί οδικού δικτύ ιυ.
Άρθρο 105
Κτηματολόγιο
Με τις διατάζεις του άρθρου αυτού, συμπληρώνεται το άρθρο
4 του Ν.1512/1985, όπου ρυθμίζονται τα της σύνταζης και τήρη
σης των κτηματογραφικών στοιχείων απο τα Γραφείο ΚτημπτονοΟΦησης, τα οποία θα διασφαλίζουν το υλικό του θα οποτελ; .σει
το Εθνικό Κτηματολόγιο της Χώρας.
Ειδικότερα οι ρυθμίσεις αυτές αποβλέπουν στην εξασφά. ιση
πόρων για την οικονομική στήριζη του προγρά. ματος για το ,τηματολόγιο, με την επιβολή: α) ανταποδοτικού τέ. ους κατά την τ οώτη έκδοση του αποσπάσματος των κτηματογρ ίφικών στοιχι ίων
και β) παραβόλου κατά τις επόμενες εκδόσεις. Σς πρώτη έκδ ιση
νοείται η σύνταΕη του πρώτου συμβολαίου σύσ ασης, αλλοίωι ης,
μετάθεσης ή κατάργησης εμπράγματου δικαιώτ ττος, μετά την πά
ροδο της προθεσμίας της παραγράφου 2 τυ άρθρου 4 -ου
ν.1512*1985. Το τέλος ή το παράβολο καταβάλ εται κατά την έκ
δοση του αποσπάσματος απο τον αιτούντα αγ' ραστή, δωρει 5όχο κλπ., υπέρ ου συνιστάται το εμπράγματο δικ ·ίωμα και εκπί πει
υπέρ του ΟΚΧΕ, ως οργανισμού που έχει οκοπ ·■ την σύνταξη Όυ
Κτηματολογίου.
Μετά την πάροδο εικοσαετίας χωρίς να συν αχθεί συμβό/ αιο
για το οποίο να απαιτείται η έκδοση αποσπάσμ ιτος, επιβάλλι ται
το αναλογούν ανταποδοτικό τέλος στον κύριε του ακινήτου και
ρισπράττετα: κατά τις διατάξεις περί εισπε ίξεως Δήμος ων
Εσόδων.

2ε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ
Φορολογικές ρυθμίσεις
Άρθρο 106
Κεφαλαίο τοίηση αφορολογήτων αποθεμάτων
Με τις ισχύουσει διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα κεφαλαι
οποίησης αφορολο ήτων αποθεματικών με καταβολή φόρου, για
μεν τις Α.Ε. που είν· ιι εισηγμένες στο χρηματιστήριο με συντελε
στή 10% (άρθρο 3 I..876/1979) για δε τις μη εισηγμένες στο χρη
ματιστήριο με συντε ,εστή 20% (άρθρο 13 ν. 1473/1984).Απαραίτητη
όμως προϋπόθεση > ιναι να γίνει και ισοποση αύξηση του μετοχι
κού κεφαλαίου σε μετρητά.
Για την ενίσχυση του θεσμού της κεφαλαιαγοράς και την αύξη
ση τη ; προσφοράς χρηματιστηριακών τίτλων θεωρήθηκε σκόπι
μο νο παρασχεθεί η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων
αποθι ματικών των .Α.Ε. που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
με καταβολή φόρου 5% χωρίς ισόποση αύξηση του κεφαλαίου σε
μετρητά.
Γ ια τις λοιπές ανώνυμες εταιρείες και ΕΓ1Ε θα εξακολουθήσουν
να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 1473/1984
αλλά χάριν διατηρήσεως της αναλογικής φορολογικής επιβάρυν
σης ο συντελεστής της φορολογίας από 20% μειώνεται οε 10%.
Άρθρο 107
Ειδικές δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου ι του άρθρου αυτού αυξά
νεται το ποσό της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά που δικαιούνται
οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα γραφεία γενικού τουρισμού
να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, προκειμένου να καλύψουν έξοδα προβολής και διαφήμισης που γίνονται στο εξω
τερικό.
Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις το ανώτερο ποσό υπολογίζε
ται πλέον με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθάριστων
εσόδων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων των προερχομένων α
πό αλλοδαπούς πελάτες και επί του συναλλάγματος που δραχμοποιουν τα γραφεία γενικού τουρισμού, έναντι ποσοστού ένα τοις
εκατό :1%) που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 12 που αντικαθ στανται.
Η αι ξηση του εκπιπτόμενου αυτού ποσού θεωρείται επιβεβλη
μένη προκειμένου vr καλυφθούν οι αυξημένες τελευταία δαπά
νες που πραγματοπο ούν οι πιό πάνω επιχειρήσεις στο εξωτερικό
για διαφήμιση και προβολή οι οποίες είναι απαραίτητες για την
τόνωσ-, του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας. Επίσης με
την αύξηση αυτή, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα γραφεία
γενικού τουρισμού αντιμετωπίζονται πλέον με τον ίδιο σχεδόν τρό
πο που αντιμετωπίζο' ται και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες
δικαιούνται νο εκπίπτουν από το ακαθάριστα έσοδά τους ποσό

χωρίς δικαιολογητικά υπολογιζόμενο με κλίμακα επί 1 % έως 3%
επί τω\ ακαθάριστων εσόδων τους που προέρχονται από εξαγω
γές. ανάλογα με το ύφος αυτών.
Παράλληλα, με τις νέες διατάξεις καταργείται το δικαίωμα που
παρείχπτο, με βάση -ις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του
νόμου 473/1984, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και γραφεία γε
νικού τ τυρισμού να διαθέτουν επί πλέον ποσοστό ένα τοις εκατό
(1 %), χωρίς δικαιολογητικά, υπολογιζόμενο στα ακαθάριστα έοοδά τους από αλλοδαπούς πελάτες και στο δραχμοποιουμενο συ
νάλλαγμα, αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση δαπανών προβολής
και διαφήμισης στσ εξωτερικό.
Τα ανωτέρω θα έχουν εφαρμογή γιε τις δαπάνες που πραγμοτοποιοπν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα γραφεία γενικού
τουρισμού από 1 Ιανουάριου 1990 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1991.
2. Μ τις προτεινόαενες διατάξεις της παοαγράφου 2 του άρ
θρου α τού παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις ραδιοφω
νίας κα τηλεόρασης \ α εκπίπτουν, ως δαπάνη απο τα ακαθάριστα
έσοδά ους, προκειμί ου να προσδιορισθουν τα Φορολογητέα κα

θαρά κέρδη της,ποσοστό τρ.μ τοις εκατό (: %) που υτιολς γίζε αι
στα ακαθάρισττΓέσοδα τους που προέρχον ται μόνο από τ ς τη ,εοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις που μεταδίδουν.
Η προτεινόμενη διόταξη αποβλέπει στη. κάλυψη, από ιέραμς
των πιό πάνω επιχειρήσεων, δαπανών που πραγματοποι >ύν ι αι
για τις οποίες είναι αδύνατη, λόγω της φύσης τους, η λήι η αι οδεικτικών στοιχείων.
3.
Με τις προτεινόμε υες διατάξεις της παραγράφου 3 ου ι ρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα και στις επιχειρήσεις .ου ι αρέχουν υπηρεσίες στην αλλοδαπή να εκπίπτουν, ως δαηάν- χιψ ·ίς
δικαιολογητικά, από τα ακαθάριστο έσοδά τους, προκειμί ^ου /α
προσδιορισθουν τα φορολογητέο καθαρά τους κέρδη, π. σοστό
που ανέρχεται οε 1 % έως 3% ανάλογα με το προβλεπόμ νο ι αι
για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εξαγωγές προϊόντα ν.
Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται μόνο στα ακαθάριστα έσοδά το κ
που προέρχονται από την παροχή των υπηρεσιών στην αλλοδαι ή.
Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαίο για ίση μεταχείριση αυτ> >ν
με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, δεδομένου οτι και οι επιχε.ρήαι ις
που παρέχουν υπηρεσίες στην αλλοδαπή ε.σάγουν ουνά/ λαγμα
και είναι το ίδιο χρήσιμες για την Εθνική Ο.κονομία, όπωι και ρι
λοιπές εξαγωγικές επιχειρήσεις
Άρθρο 108
Τροποποιήσεις διατάξεων νόμου 1642/86 παράταση ισ ;ύος
διατάξεων επιβολής τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης
και άλλες διατάξεις
Παράγραφοι 1,2,3
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 γίνεται μετάταξη από τον
κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α (18%) στο χαμηλό (8%) των πρώτων
υλών από πλαστικά, που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες
και βιοτεχνίες για την παραγωγή αγαθών που υπάγονται στο χα
μηλό συντελεστή Φ.Π.Α.Με τη ρύθμιση αυτή αποφεύγεται η δη
μιουργία πιστωτικών υπολοίπων Φ.Π.Α. γεγονός που επ φέρει
σημαντική οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και προσθέ
τει μη αναγκαίυ εργασία στις Δ.Ο.Υ. για την επιστροφή του Φ.Π.Α.
Επίσης γίνεται μετάταξη απο τον ανονικό συντελεστή ·ΧΠ.α.
(18%>) στο χαμίιλό συντελεστή Φ.Π.Α (8%) ορισμένων αυτό ιατων
μηχανών επεξεργασίας πληροφοριώ/, ορισμένων μονάδων (στο χείων) αυτών, καθώς και των μερών κ ιι εξαρτημάτων των ηλικτρινικών υπολογιστών με σκοπό νο ευνοηθεί η ανάπτυξ ι της
σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέε της πληροφορικής. Γ α το./
ίδιο σκοπό γίνεται μετάταξη απο τον .-.ανονικό συντελεστή 1 >.Π./ .
(18%) στο χαμηλό συντελεστή Φ.Π.α. (8%) των ωποθεμάτ. >ν ε> γραφής που Φέρουν, γραμμένα, δεί υμένα ή οδηγίες του Pnoj
που χρησιμοποιείται στιο αυτόματες ιηχονές επεξεργασία.: πλι ροφοριών. Επιτυγχάνεται δηλαδή έ σι η μείωση του Φ.Π. Υ γυ
τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με προφανή) -κοπό
την υποβοήθηση της ανάπτυξης της γ ιηροφορικης στη Χώρ ι μοι.
Επίσης με τις διατάξεις των παοαγρ ,Φων 2 και 3 γίνεται μ: τότε ξη ελάχιστων αγαθών και υπηρεσιώι σε χαμηλότερους συ τέλι στες, με σκοπό να αρθούν υφιστάμενες εκκρεμότητε; πα ι
προέκυψαν απο αμφισβητήσεις εφα; μογης του κατάλληλι υ συ
ντελεστή Φ.Π.η. λόγω της διάφορη κής δασμολογικής kc ταττ ξης των αγαθών ή στην διαφορετική Φορολογική μεταχι ίρια )
παρόμοιων υπηρεσιών.
Παράγραφος 5
Με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ερι ηνευεται κατά τρόπο σαφή ότ. στη σχετικέ διάταξη του άρθρου : 6 πο
ράγραφος 4 περίπτωση α' του Ν. 1642/86 αγαθά επένί υση ;
νοούνται και εκείνα που εκμεταλλεύο/ται. σύμφωνα με το t κοπή
τους οι εταιρίες του άρθρου 2 του Ν 1665/1986. Με τη ρύ ιμιση
αυτή αφενός μεν παύει η ερμηνευτικ ι αμφισβήτηση για τι ν χα
ρακτηρα των αγαθών αυτών, που εί>: ως συνέπεια τη cm σησ
της δυνατότητας άμεσης επιστοοφήε του Φ.Ί.Α. που επιβα ιύνο
νται οι επιχειρήσεις κατα την απόκτ; ση τω. αγαθών ς.υτύ / κα
αφετέρου επιτυγχάνεται η διευκόλυν η προ- θησηςτηι εφ ρμε
γής ου θεσμα/ του LEASING

lap γροφος 6
At
ις διατάξει
των /ομοίετηματων, V.5.2J.6/19 4,
v.c .384 1/1958 άρθρο 20 nap. . v. 8'4/137C άρθρο 6V. v.1’99/1C38
ώρ )po nao. 8 ν.890Γ 179 άΟ do *2 :<αι π.δ. 990/1979 ν.δ.787/1Γ·70.
άρ3ρο 10 nap. 5 και '.59/19 5 άρθρο 4 και άρθρο 5 nap. 1, ν.
10 >9/19 30 άρθρο 12. τπως to ;ύουν. επιβάλλεται ειδικό τέλος ύδρ ;υστ ; και αποχέτει της στ ακαθάριστο εισόδημα από οικοδο
μά ; no βρίσκονται c: διάφι ρες περιοχτς της χώοας.
!:πειί ή ο σκοπός για τον ο ιοίο επιβλήθηκε το τέλος αυτό δεν
έχ.ιι ακ >μη ολοκληρωθεί, κρ' /εται σκόπιμο και αναγκαίο ο χρό
νο : επι Ιολής του να παραται εί για μια ακόμη δεκαετία από την
κα 'ά πι ρίπτωση λήξη του.
Ilapc γραφος 7
Με τ ι διάταξη του άρθρου 1 nap. 1 εδάφ.β του ν. 339/76 όπως
αντκατ αστάθηκε με το άρθρο 3 εδαφ. β του ν.658/77, επιβλήθηκε
στα εστιατόρια, ταβέρνες κα, λοιπά καταστήματα τέλος 5% επί
τω ' εκί ιδομένων λογαριασμ >ν υπέρ των ΟΤΑ.
Με τι ν ίδια διάταξη εξαιρέι ηκαν τα καταστήματα που λειτουρ
γό ιν μι σα στα ξενοδοχεία.
Με τι διάταξη της παραγρ ιφου 6 του άρθρου 26 ν.1828/89 σε
συ· δυα τμό και με το άρθρο 41 περίπτωση ιζ του ίδιου νόμου, το
ως άνω τέλος επεκτείν.τται και στα καταστήματα που λειτουργούν
μέι ο σι ξενοδοχεία.
Με τι διάταξη τηε παρα> ρ. 5 του άρθρου 24 του Νόμου
18£ 2/19 (0 ορίστηκε ότ το πας απάνω τέλος αρχίζει να επιβάλλε
ται one ξενοδοχειακέ; επιχε ρήσεις από 1.1.1991.
1 δη, ο ξενοδοχειακό λειτο- ·ργικό κόστος έχει υπερμέτρως αυξη{ εί μ τις πρόσφατες ανατι υήσεις που πλήττουν ιδιαίτερα τα
ξενοδο; εία (λ/σμοί ρεύματος, νερού, τροφίμων, μισθών κ,λ.π.) ε
νώ ;ξ ά, λου οι επιχειρήσεις α ιτές επιβαρύνθηκαν και με την, κα
τά 5ύο τοσοστιαίες μονάδες, αύξηςτη του Φ.Π.Α.
' ϊτσι όμως πλήττεται κατά ■ :αίριο τρόπο η ανταγωνιστικότητα
τω\ ημε άαπών ξενοδο;;ειακών επιχειρήσεων έναντι των αντιστοι
χώ'· επι (ειρήσεων των ανταγωνιστριών Χωρών, με αποτέλεσμα
και την ιάμψη του προς τη Χωρά μας ρεύματος των ξένων του
ριστών.
' Ίδη >ι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πληρώνουν προς τους Ο
ΤΑ <αι τέλος «διαμονής παρεπηδημούντων» 4,5% επί της τιμής
της κλίν ις, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του ν.1080/1980,
τυχόν δ : επιβάρυνσή τους κανά το 1991 και με το τέλος 5% επί
των εκδ δομένων λογαριασμών, θα έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειι ς γι ι τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Γ a tcυς παραπάνω λόγους, προτείνεται η μετάθεση ενάρξεως
επιβολή; του εν λόγω τέλους 5% στην αρχή του έτους 1992.
Άρθρο 109
Απαλλαγή του οργανισμού Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών ίΟΜΜΑ) από το Φ.Π.Α.
Μ ε τη αριθμ. 10164' 1/927/0 14/Π2Λ.Ί051/5 Μαρτίου 1990 Απο®cc η το > υπουργού των Οικο· ομικων που κυρώνεται με τον πα
ρόν α ν >μο έχει χορη/ηθεί c ,ταλλαγή οπό τον Φ.Π.Α. για τις
παρ τδό< εις αγαθών και την π ιροχή υπηρεσιών που προγματοποιι ύντι ι προς τον Οργανισμ ί μεγάρου Μουσικής Αθηνών και
τρο >ρίζ ·νται για την ανέγερσ των κτιριακών εγκαταστάσεων ή
τον τάγ 3 εξοπλισμό τ ;υ Μεγ ιρου Μουσικής Αθηνών.
Μ,: τη ' διάταξη αυτ") χορη είται επίσης απαλλαγή από τον
Φ.Π Α. κ ι.ι για τις εισα\ ωγές £ δών που προορίζονται γιο την α/έγι ρση των κτιριακώ· ενκατ .στάσεων ή τον πάγιο εξοπλισμό
Όυ Μεγ ιρου Μουσική" Αθην; ν, ώστε να υπάρχει ίδια φορολο/ικτ μετ- χείριση μεταξύ των ε χωριως παραγομένων και των ειιαγ >μέν ύν ειδών και να δοθί ι η δυνατότητα στον Οργανισμό
Μεγ όροι Μουσικής Αθτνών γυ την πραγματοποίηση του σκοπού
OU.
Άοί ρο 110
Σύσταση ειδικών νομοπ ρασκευοστικών επιτροπών
1. Με ι ς διατάξεις ττς παρσ -οάφου : Όυ άρθρου αυτο ύ, ποο-

βλέπο αι r σι πτασπ ειδικών νομιπιιοασκευαστικων επιτρ πών.
σκ' πό ην κατάρτιση νομοσχεδίων τα οποία θα κωδικι τοιήσουν τις δι τάξεις ncu ισχυουν στις φορολογ; ;ς εισοδήματι ς φυσικων και νομικών προσώπων, μεταβίβα ιης ακινήτω' και
προστιθέμενης αξίας. Η κωδικοποίηση αυτή η οποία θα τι ξινομεί απλώς τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 76 του Συντάνματ >ς, επιβάλλεται για
την ύπαρξη ενιαίου κειμένου που θα απαμβλύν :ι τις συνέπειες της
διασποράς των φορολογικών διατάξεων, λόγω της πολυνομίας,
και για να διευκολύνει τους φορολογουμένου; και τις φορολογι
κές Αρχές, κατά την εφαρμογή των φοοολσ ικών νόμων.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, όπως αι τή προβλέπε αι α
πό τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του Συντάγ
ματος, επιβάλλεται για το νομικό κύρος αυτών των κωδικι^
ποιήσεων.
2.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 5 του άρθρο ι αυ
τού, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, για
να ορίζει αοενός με αποφάσεις του τον πρόεδρο, τα μέλη κοι τον
γραμματέα κάθε επιτροπής και να καθορίζει αφετέρου κάθε άλ
λη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία των επιτροπών, καθώς
και την αποζημίωση των προσώπων αυτών για τη συμμετοχή τους
σε αυτέο επειδή οι επιτροπές αυτές θα λειτουργήσουν σε ώρες
εκτός από το κανονικό ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας.
Άρθρο 111
Ενίσχυση Κρατικών Ορχηστρών
1. Οι μουσικοί εκτελεστές των Κρατικών Ορχηστρών προσέρ
χονται στις υπηρεσίες τους και εκτελούν έργ 3 κάνοντας χρήση
του δικού τους μουσικού οργάνου που στις τ ερισσότερες περι
πτώσεις τους έχει στοιχίσει ένα αρκετά σήμα γπκο ποσό. Π ;ραν
αυτού η οποιαδήποτε επισκευή, συντήρηση τω·' οργάνων του; βα
ρύνει και πάλι τους ίδιους εφ' όσον αποτελεί γ. σοσωπική του; πε
ριουσία. Επειδή το φαινόμενο αυτό παρατηρ» ίται στη μονέ δική
αυτή περίπτωση των μουσικών εκτελεστών - υπαλλήλων κρί>·εται
σκόπιμη η παρούσα ρύθμιση ώστε η Πολιτεία να αναλάβει νο κα
λύψει ένα μέρος της επιπρόσθετης δαπάνης συντήρησης κα· επι
σκευής των μουσικών τους οργάνων η οποία σημειώνουμε ότι είναι
αρκετά σημαντική αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι παραπάνω εργα
σίες αντιμετωπίζονται κατά κανόνα από μουσικούς οίκους του ε
ξωτερικού επειδή η χώρα μας υστερεί στον τομέα αυτό.
2. Με τη διάταξη της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου ρι θμίζεται νομοθετικά η τακτοποίηση των ένταλμά ων προπληρωμής
για αποστολές στο εξωτερικό βάσει της ως άνω αποφάσεως που
εκδόθηκαν μετά την 16.9.89 και εκκρεμούν στις Υ.Ε.Ε.
Το θέμα ανέκυψε μετά από πρόσφατη απόφα τη του Ελεγκτ κού
Συνεδρίου που λέει ότι η ανωτέρω υπουργική απόφαση εκδόθηκε αναρμοδίως κατά χρόνον, δηλαδή είχε λήξει η ισχύς της ετουσιοδοτικής διοτάξεως.
Άρθρο 112
Καθαρό εισόδημα οπό τόκο· ;
1. Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της φ' οολογίας εισ δήματος (άρθρο 2 ν.δ. 3323/1955) εισόδημα το οπο ο υπόκειται σί φό
ρο είναι αυτό που προκύπτει από όλες τις πηγές, μετά την
αφαίρεση των δαπανών απόκτησής του. όπωο ειδικότερα αι τές
οι δαπάνες ορίζονται στις ειδικές διατάΕεις. α 'άλογα ιιε την κοτηγορία του εισοδήματος (αρθρα 17 έως 48 του ν.δ. 3323/19 55).
2. Για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοι ηματος από « νητές αξίες (στη έννοια του οποίου περιλαμβάνοι ται μεταξύ άλ ων
και οι τοκοι που επιδικάζονται με δικαστική ατ όφαση) από τ · α
καθάριστο ε σόδημα αφαιρούνται περιοριστικά ; τα ποσά των φά
ρων, τελών ή δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίοι ή οποιουδήτ ιτε
τρίτου που βαρύνουν αυτό το εισόδημα.
Ειδικώς, για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοο ,οπικού χαρα· τήρα με ρητή t ιάταξη (ncp. 1 άρθρου 9 του ν.δ. 3'·43/1958 προ' \έπεται ότι γιτ τον προσδιορισμό τσυ καθαρού ιισοδήμπτος πό
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, που αποκτοι .· αυτοί οι φορείς, εκπίπτουν οι τόκοι που αυτό
Άρθρο : 4
καταμ αλλουν σε 6c -ειοδοτικούς φορείς
Διασφάλιση του κύρο ς των υίβΛίων
3.
Με την προτειν >μενη διάταξη εισόγετοι η ανάλογη εφαρμο
κα: των στοιχείων των ιπιτηδί υματιών
γή τη διάταξης πο ήδη ισχύει γιο το νομικά πρόσωπο μη κερ
δοσκοπικού χαροκ ήρε και στο φυοικά πρόσωπο, γιο την
Ο σεβασμός των βιβλίων επιβάλλι ται από τη λογική και ιεσμ >
ταυτά :ητα του νομιι.ού λόγου. Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαίο, ε
θετείται ππό το νόμο, το ζήτημα δε ίναι σοβαρότατο και. -υνα >
πίσης για να απαμξΛυνθεί η αδικία που προκαλείται όταν επιδιτάται τόσο με ■'Ρ θέμα της φορολογ. .ής δικαιοσύνης όσο ι αι τι ς
κάζον αι τόκοι, οι οι.οίοι αν φορολογηθούν χωρίς να άφαιρεθούν
δημιουργίας φορολογικής συνειδήο ως στο σς επιτήδευμα ίες. ·οι τόκ οι, που οφείλι νται από το δικαιούχο, αυτός Φορολογείται
πειδή δε η τεχνική πλευρό του είνα ιδιαίτερα έντονη η ει ίλυε η
γιο πι σά για το οπ-ία στερείται φοροδοτικής ικανότητας.
των σχετικών διαφανιών εμφανίζει διαίτερες δυσχέρειε<.
Η δημιουργία ενός οργάνου που Ια εγγι.άται μια αντικ ;ιμε' ιΆρθρο 113
κή κρίση στα τεχνικό θέματα της υπ ιρξεως πραγματικής < δυν ί
Κύρωση αποφάσεων
μιας διενέργειας ελεγκτικών επαληθ ;ύσεων και της σημασι ις τι ς
αδυναμίας αυτής για τον προσδιορισμό του αποτελέσματ >ς β ία_ Με την αριθμ. 1034193/10175/7.5.1990κοινή απόφαση των Υ
σει των βιβλίων και στοιχείων της ευιχειρήσεως θα εξαλε ώει τα
πουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπεται ότι,
δίκαια ή άδικα παράπονα και θα εξασφαλίσει την χρήσιμοι οίηεη
οι αποσβέσεις των εξόδων πρώτης εγκατάστασης της «Ε.Α.6.» ΑΕ,
της δυνατότητας αυτής των φορολο γικών νόμων.Επίσης τ εμπ :που αναφέρονται στ ;ν παραγρ. 31 του άρθρου 7 του ν. 1160/1981,
ριστατωμένη εξέταση του θέματος ία βοηθήσει την δικαι τούτη
όπως τα έξοδο αυτό θο έχουν διαμορφωθεί μέχρι της 31.12.1993,
να εκφέρει την κρίση της πάνω σττ / υπόθεση.
θα αρχίσουν νο ενεργούνται από τον ισολογισμό της χρήσης
θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ol στημα όεν είναι νέο. Ε ίχε 111994.Με τη ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζεται η ομαλή λειτουργία της
σαχθεί με το Ν, 3848/58 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 4ί 42/6 !)
«Ε.Α.Β.» ΑΕ, χωρίς να επέρχεται απώλεια εσόδων του Δημοσίου.
και ελεπούργησε μέχρι το έτος 1967 οπότε και καταργήθ ικε t ε
β. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 2018632/
τον δικτατορικό Α.Ν. 142/1967.
2479-20/8.3.90, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 218 / 4.4.90 τ.Β, έγινε
ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο, που είναι βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ.
των σεισμοπλήκτων ιιεριοχών των Νομαρχιών Μεσσηνίας, Ηλείας,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ'
Ζακύνθου, Κορινθίαι, Βοιωτίας και της περιοχής Μεγαρίδος της
νομαρχίας Δυτ. Attic ής και τα οποία οφειλόταν από επιχειρήσεις
Αγροφυλο,ιή
που έχουν την εγκατάστασή τους στις σεισμόπληκτες περιοχές,
καθώς και από ιδιώτες που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στις ί
Άρθρο 115
διες περιοχές.
Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια των αποφάσεων αριθ.
Περί επανασύστασης ττ ς Αγροφυλακής
2066054/ 7709-20/17.8.89 και 2062621/7284-20/27.7.89, όπως τροπο
1 Με το ισχυον νομικό καθεστώς του λειτουργεί σήμερα η Α
ποιήθηκαν με τις αποφάσεις αριθ. 2066053 / 770820 / 18.8.89,
2072221/849820/12.9.89 και 2076289 / 8911-20 / 29.9.89, οι οποίες
γροφυλακή αποδείχθηκε στην πράξ ι ότι δεν μπορεί να α\ ταπικυρώθηκαν με το άρθρο 51 του ν.1882/90.
κριθεί στα καθήκοντα της και ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαία η
Με την απόφαση συτή έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των παρα
επανασύστασή της και η λειτουργία ,ης με νέα δομή με τρ< πο ο·στε να αντιμετωπίζει ολοκληρωμένο και αποτελεσματικά ην
πάνω αποφάσεων και τα βεβαιωμένα στις ίδιες ΔΟΥ, χρέη προς
το Δημόσιο μέχρι 30.3.90, εκτός από την έκτακτη εισφορά ν.
γροτική ασφάλεια της Χώρας, καθώο και κάθε άλλη αρμοδι ότητσ
1870/89 και των τελον κυκλοφορίας οικον. έτους 1990
που της ανατίθεται.
Με ιην ίδια απόφαση είχε δοθεί η ευχέρεια στους οφειλέτες
2. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσε ς επαναουνιστάται η λγρ<που είχαν τις προϋποθέσεις, αλλά απώλεσαν το σχετικό ευεργέ
φυλακή στο Υπουργείο Δημόσιας Τό. ης. Κατα την έναρξη ι ιχύο ;
τημα. νια τους λόγο ις που προβλέποντο από τις αποφάσεις αυ
της διάταξης αυτής η αρμοδιότητες κ ιι ο τροπος λειτουργίι ς των
τές να υπαχθούν εκ νέου στη ρύθμιση, με την προϋπόθεση ότι θα
Υπηρεσιών αυιών ορίζονται από τις < ιατάξεις του Ν.Δ. 303>/195 5
πλήρωναν τις απαιτ ιτές δόσεις μέχρι 10.4.90.
και του Ν. 148 i/84 μέχρι της ολοκλτ ρωσης της επανασύσ ;αστς
Επίσης, στη ρύθμιση αυτή υπάγονταν και οι περιπτώσεις οφει
και λειτουργίας της Αγροφυλακής.
λετών των σεισμοπλήκτων περιοχών, χωρίς να απαιτείται βεβαί
Εντός ευλόγσυ χρονικού διαστήμο Γος θα επιδιωχθεί η λε χούι ωση 6 ;ι υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς.
γία ενός νέου και σύγχρονου οργαν υτικού σχήματος για ·α δι γ. Με την αριθ. 1C37B42/101S8/23.5.1990 απόφαση του Υπουρ
νηθεί να ανταποκριθεί στις σημερ:/ές πράγματι ανάγκες τη;
αποστολής της.
γού Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι 29 Ιουνίου 1990 η προβλεπόμεντ. από τις δισ άξεις της περιτττ. ζ του άρθρου 52 του ν.
3. Η υπαγωνή της στοΥπουργειο Δημόσιας Τάξης κοίν. ται ι 1882/1990 έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 7 του
πιβεβλημένη καθοσον ο τρόπος λεπ ιυργίας, η οργάνωση ιαι τ >
άρθρο j 9 του ίδιου νόμου, με τις οποίες ορίζεται ότι οι ανώνυμες
έργο της γενικατερα προσιδιάζει πε ιισσότε ρο με την απο ττολ ή
εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που προέρχονται α
και το έργο του ανωτέρω Υπουργεί >υ.
πό συγχώνευση ή μετατροπή με βάση τις διατάξεις του ν.δ.
4. Με την ποοτεινόμενη λύση θα ιπορέσει να ενεργοπ «ηθι ί
1297/1972 υποχρεού.ται πλέον να έχουν κατά το χρόνο μετατρο
και να αποδώσ τι το καλλίτερο δυνατ ν έργο στα πλαίσια τι >ν αι πής ή c ύστασης καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000.000
μοδιοτήτων της επ' ωφελεία του κο νωνικού συνόλου.
και 30.iXXJ.000 δρχ. α τίστοιχα έναντι των 10.000.000 και 5.000.000
5. Ειδικότερα με την προτεινόμεντ τροπο.ιογία καθορίζε ται ττ
δρχ. π συ προεβλέπςντο προηγουμένως.
βασικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτοι ργίας της Αγροφυλακ ής κι Η nc ράταση αυτή παρέχεται γιατί το χρονικό διάστημα των δύο
θώς και η στελ ;χωση των Υπηρεσιώ της. ενώ με εξουσιοί οτικ ή
(2) μηνών που έθετα- οι διατάξεις της περ.ζ του άρθρου 52 του
διάταξη παρέχεται η δυνατότητα ρύί μισης με προεδρικά δ ατά\ Ν. 188:71990, προκειμένου να διευκολυνθούν οι συγχωνευόμενες
ματα ορισμένων θεμάτων που αναφι αονται εττη νέα οργαν ωτικ ή
ή μετά ρεπόμενες επ'χειρήσεις, των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούμορφή και στη σύγχρονη λε τουργί της Α /ροφυλακής.
σαν στις Νομαρχίες τ ου Κράτους, αποδείχθηκε ανεπαρκές λόγω
του μεγάλου αριθμοί των εκκρεμουοών αιτήσεων και επειδή οι
Άρθρο 11 ί
Περιφερειακές Υπηρι αίες δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως επί των
Έναρξη ισχ ος
ανωτέμ ω διατάξεων
Με τις I ιατάξεις του άρθρου αυτό . καθο. ίζονται το της :νάι -
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Ο ΑΝ7ΙΓ ΌΕΔΡ 'Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
''ζοννής Τζαννετάκης
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ 'ΉΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αθανάσιος Κανελλόπουλος
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Προεδί'ίας της Κυβέρνησης
Mut. '.ίβερτ

Εθνικής Άμυνας
Ιωάν. Βαρβιτσιώτης

Εξωτερικών
Αν.. Σε μαράς

Εσωτερικών
Σωτ. Κούβελας

Εθ /ικήι Οικονομίας
Γεώργ. Σουφλιάς

Οικονομικών
Ιωάν. Παλαιοκρασσάς

Γεώργιός
Μι;;. ΓΊ(ιπακωνσταντίνου

Εργασίας
Αριστ, Καλαντζάκος

Υγ :(ας, Πρόνοιας και
Κο νων κών Ασφαλίσεων
Με ριέτ :α Γιαννάκου

Τουρισμού
Ιωάν. Κεφαλογιάννης

Δη ιόσι τς Τάξης
Ιωειν. Βασιλειάδης

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Έργων
Στέφανος Μάνος
1
Εμπορίου
Αθαν. Εαρχάς

Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας
Σταύρο; Δήμας
Με πίφερών και Επικοινωνιών
Νικ Γκιλεστάθης

Αναπλ. Εμπορικής Ναυτιλίας
Αριστ. Παυλίδης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
γιο τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 1
"Ewotc παραγωγικής επένδυσης
1 Γιγ την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου παραγωγικ ) επ όνδυση θεωρείται:
f Η ι ατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός βιουηχανοσταolit ν, κ ιριακών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών καθώς και βοηθηίικώ' εγκαταστάσεων των υπαγόμενων επιχειρήσεων, που
avc φέρ όνται στο άρθοο 2.
ξ Η r γορό αποπεροτωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχ /ικο ν κτιριακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα σε ΒΙΠΕ Ε.Τ. i.A. και ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτές. Επίσης η αγορά
ύή ;ρη· τμοποιουμένων, αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικ. )ν ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που η έναρξη καταε «ευ: ς τους έγινε πριν από τη δημοσίευση του νομού αυτού και
ποι πα «αμένουν σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται για παοσ ωγι ιούς σκοπούς, τουλάχιστον για ···' διετία πριν από την υ-

πο| ·ολ ; της αίτ )υης τα υπαγωγή στις διατάξεις αυτου του ν uou
εφ όσον οι κτι ηακέι αυτές εγκαταστάσεις χρησιμοποιηθώ ’για
τη 1 .ετενκάτάσταση επιχειρήσεων από την περιοχή Α σύμ -ωνα
με την π ρίττ<,)ση (ά) της παραγράφου 41 του άρθρου 9.
γ. Η αγορα και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων κε ι λοι
πού μηχανολογικού ή τεχνικού εξοπλισμού παραγωγής. Η αγο
ρα και εγκατάσταση καινούριων συστημάτων αυτοματοποίησης
διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, όπως συστημάτων πληροφο
ρικής ή τηλεπληροφορικής. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται
η αγορά του αναγκαίου για την επένδυση λογισμικού (software).
Οι δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού κατά το στάδιο εγκα
τάστασης του όλου συστήματος.
δ. Οι δαπάνες μελετών και επενδύσεων που αποσκοπούν στην
εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, όπως
πληροφορικής και τηλεπληροφορικής. Η δαπάνη εγκατάστασης
πρότυπης δοκιμαστικής μονάδας. Οι δαπάνες επενδύσεων νια ε
φαρμοσμένη έρευνα και η αγορά οργάνων ή εξοπλισμού εργαστη
ρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ή μεταλλευτικής έρευνας.
ε. Ο; δαπάνες μετεγκατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 9. υφισταμένων παραγωγικών μονάδων
του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Στις δαπάνες
μετεγκατάστασης περιλαμβάνονται και οι δαπάνες ανέγερση: των
αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων στη νέα θέση.
στ. Η κατασκευή καινούργιων αποθηκευτικών χώρων, ψυιο ικών
χώρων, χώρων ξήρανςιης και συντήρησης προϊόντων καθώς και
η αγορά καινούριων αυτοκινήτων-ψυγείων ή πλοίων-ψυγείων.
ζ. Η αγορά καινούριων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών,
εμπορευμάτων και μαζικής μεταφοράς εργατοτεχνιτών και υπαλ
ληλικού προσωπικού, καθώς και εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
διακίνησης υλικών.
η. Η ανέγερση καινούριων εργατικών κατοικιών για τη στέγα
ση προσωπικού της επιχείρησης καθώς και κτιρίων ή εγκαταστά
σεων ή εξοπλισμού προοριζομένων να χρησιμοποιηθούν για την
αναψυχή ή συνεστίαση εργατών και υπαλλήλων και εφ' όσον κα
τασκευάζονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επι
χείρηση.
6.
Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών
εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών
και η αγορά εξοπλισμού τους. Οι δαπάνες για μόνιμες εγκαταστά
σεις κατασκηνωτικών κέντρων (campings) και εγκαταστάσεκ· χει
μερινού τουρισμού, ως και για κατασκευή και εξοπλισμό
διαμερισμάτων για τουριστική χρήση.
ι. Οι δαπάνες επισκευής, αποκατάστασης και μετατροπήε δια
τηρητέων παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξενώνες ή ξενοδο
χειακές μονάδες, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται εντός ή εκτός
οικισμών που χαρακτηρίζονται παραδοσιακοί ή διατηρητέοι. Η α
νακαίνιση παραδοσιακού χαρακτήρα ξενοδοχειακών μονάδων που
κρίνονται διατηρητέες και που προστατεύονται από ειδικό νομι
κό καθεστώς όρων δόμησης. Οι δάπάνες ανακαίνισης διατηρητέ
ων παραδοσιακών ή ιστορικών κτιρίων από μη κερδοσκοπ'κού
xapcKTnoc νουικά πρόσωπα με σκοπό τη μετατροπή, τους ή ανανκαίοιις χώρους κοινωνικών κπ πολιτ'~τικών λειτουργιι ν.
ια. Η αγορά υλιχου για αναπαραγωγή των κτηνοτοοφικώ' επι
χειρήσεων και του πολλαπλασιαστικού υλικού των γεωργικών <τηνοτροφικών ή ιχθυοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων.
ιβ. Οι δαπάνες επενδύσεων που αποσκοπούν στην κστασι ευή,
επέκταση, εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό κεντρικών ανοοών. σφα
γείων και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών
ιγ. Η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά
κτίρια των βιομηχανικών περιοχών ή σε πολυόροφο βιοτεχνικά
κέντρα, που κατασκεύασε ή κατασκευάζει π Ε.Τ.ΒΑ. Α.Ε μόντ της
ή σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. καθώς και σε πολυόρτφα
βιοτεχνικά κτίρια που η κατασκευή τους έγινε με δανειοδό ηση
της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., ανεξάρτητα από το χρόνο κατασκευής και ;ρησιμοποίησής τους.
ιδ. Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστ ;σεων και η αγορά εξοπλισμού επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στή
ριξης τουριστικών - ξενοδοχειακών μονάδων.

