
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Έ—ι τοϋ σχεδίου νόμου «περί έπιχορηγήσεως των έπιβαση-

γών. έπιέόαση·γων-<!»χη ματανωγών κα·; μορττγ'ών-ν*/ η μα-
ταγό)γών άκτ<Ψ77/.0 :κών — λοίών».

//οό τ // Γ Bor/, ή Γ Γ(ό)·

Μέ 77] V jTT άριθ. 99649 11.6.81 > κοινή άττό^ασν. τών
TTGVCνών Συντο', ισμοϋ. Οίκονομικών. Βιομηνανίαε κα·.

’ Ενέργειας καί ’ Εμπορικής Ναυτιλίας «περί καθορισμού 
τιμών διαθέσεως καυσίμων εις τα ακτοπλοϊκά πλοία» που 
κυρώθηκε μέ τό ΰπ’ άριθ. 1069 89 Νόμο. όιετέθη εκ των 
κεφαλαίων τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού ποσόν εκ δραχ. 
195.000.1 ΌΟ προς τον σκοπόν τής διατηρήσεως εις χαμηλά 
επίπεδα των ναύλων των επιβατών καί εμπορευμάτων των 
οιακινουμένων διά των ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων 
(κλασσικού τύπου ή οχηματαγωγών) καί φορτηγών οχη
ματαγωγών των έκτελούντων προγραμματισμένα δρομολό
για μεταξύ ' Ελληνικών λιμένων, και διά το 'χρονικό διάστημα 
από 1.6.80 εως 30.9.80.

Ηδη λόγω τών συνεχιζόμενων ανατιμήσεων τών υγρών 
καυσίμων, ή Οικονομική ’ Επιτροπή μέ την ύπ’ άριθ. 1411 
10.11.SO απόφασή της ένέκρινε την χορήγηση έπιόοτήσεωε 
τών ανωτέρω κατηγοριών ακτοπλοϊκών πλοίων, διά τό 
χρονικό διάστημα άπό 1.10.80 εως 31.12.80. διά διαθέσεως 
ποσσϋ- δρσιχ. ίυθ3)ί,1Γθ(ΐΟ καί εξουσιοδοτήΟη τό Υ.Ε..Ν. 
διά τήν κατάρτιση καί προώθηση τοϋ παρόντος Χο μόσχε- 
δίου στή Βουλή.

Μέ τό άρθρο 1 τοϋ παρόντος καθορίζεται τό χρονικό 
διάστημα έπιχορηγησεως τό όποιο άφορά ή διάθεση τοϋ 
ποσού τών 50.000.000 δραχ. ενώ παράλληλα προβλέπεται 
ότι τυχόν άδιάθετο υπόλοιπο χρημάτων έκ τοϋ έγκριθέντος 
διά τοϋ Λ". 1060 SO ποσού τών 105.000.000 δραχ. θά 
προστίθεται εις τό ώς άνω διατιθέμενο ποσό τών 50.000.000 
δραχ.

2. Εις τέ ώ; άνω ποσον Ησοστι-ύεται καί τό υπόλοιπον 
τού. σια τή; ύπ' άριύ. 99649/11.6.86 κοινής άποφάτεως τών 
Γπε.ργών Συντονισμού. Οικονομικών. Βιομηχανίας καί Ε

νέργειας καί Εμπορικής Ναυτιλίας τής κυρω-5είσης ύπό τοϋ 
• όμου 1060 1980 οπερί κυοώσεως άπορατεων καόοριζουαών 
ειοικάς τιμάς καυσίμων εις τινας κατηγορίας πλοίων», έγκοι- 
■1 εντός ποσού που ύά παρεμενε αοιαύετον μετά τή. .τό τών 
: ικαιο .χων ύποίολήν τών καύοριεύ εν των : ικαιολογητικών. 
τά οποία οεον νά έχουν κατατεΰεΐ εϊ: ΓΕΝ το άο-ότεοον 
μέχρι ο 1ης 'Ιανουάριου 1981.

I . Ια εις το προηγούμενο·/ αρύρον ποτά τηρούνται εις ·:- 
τι·,·.·,·, λογαριασμόν παρά τή Τραπέζη τής Ελλάσος. Τον λο
γαριασμόν τούτον ::αχε·ρ:ζεται ό 'Υπουργός Εμπορικής Ναυ
τιλίας. Λ: άποφασεών του. τημοσιευομενων όιά τής έφημερί-
οος τής Κυόερνήσεως ν.αύοριζονται:

α Ο: όικαιοϋχοι. ο: όροι καί οι προϋποθέσεις τής παοε- 
V ο μ εν η ς έπιχορηγησεως.

,: 1 ά όιά τήν εστραςιν αυτής υποβαλλόμενα όικαιολογη-
τικά ως καί ό χρόνος τέρατος τής ύποόολής των.

Τά τής οιακινήσεως καί τής εν γενει λειτουργίας τού 
<»ς ανιο λογαριασμού καί τών εξ αύτών άναλήόεων.

ό Παν έτερον δέμα τχετιζομενον με τήν έπιχορήγησιν 
ταυτή·., με τήν οιάΰεσιν τού ποσού περί ού ή παράγρ. 2 τοϋ 
άρύρου I τοϋ παρόντος καί μέ τήν όιακίνησιν τού λογαρια
σμού.

2. II κατανομή τοϋ ποσού σής έπιχορηγησεως γίνεται 
μεταξύ <ών πλοίων τών έκτελεσάντων τά εις τό άρ-ύρον 1 
παραγρ. 1 τοϋ παρόντος νόμου ορομολόγια. οιά τά όποια ·1>ά 
ύποοληύοϋν τά σχετικά οικαιολογητικά εντός τής ύπό τών 
άνωτέρω Υπουργικών άποφασεών οριζόμενης προ·5εσμιας καί 
άυ.εσως άμα τή παρελεύτει ταύτης.

Μέ τό άρθρο 2 προβλέπεται ή ρύθμιση τών έπί μέρους 
θεμάτων πού άφορά ή έν λόγω επιχορήγηση, δΓ έκδόσεως 
άποφάσεων τοΰ Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας. ’Επί
σης προβλέπεται ότι ή κατανομή τοϋ ποσού τής έπιχορηγή- 
σεως σε κάθε δικαιούμενο πλοίο θά πραγματοποιηθεί μετά

’Εμπορικής Ναυτιλίας.
Ούτως έχει τό παρό

τιμήν νά υποβάλουμε ενώπιον σας καί παρακαλουμε 
περιβάλετε διά τής ψήφου σας.

"ApSpcv 3.
"Η ισχύς τοϋ παρόντος νόμου άσχετα·, άπό τής οημοσιεύ- 

σεώς του εις τήν έοημεριόα τής Κυβερνήσει»:.
Εν Άύήναις τή 15 Απριλίου 1981

Οικονομικών
ΜΓΑΤ. ΕΒΕΡΤ

του
----------J ν · -
' Υπουργείου Οί 'Υπουργοί

Αναπλ. Συντονισμούτο to εχομεν την 
ιοακαλοναε οττίνΓ 1. ΠΑΛΛΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Εμπορικής Ναυτιλίας

Οί Υπουργοί ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΦΙΚΙΩΡΗΣ

Ό Άναπλ. Συντονισμού Οικονομικών
I. ΠΑΛΑΙΟΚΡΛΣΣΛΣ ' ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

’ Εαποσικής Ναυτιλίας
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΦΓΚΙΩΡΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
Περί έπιχορηγησεως τών επιβατηγών. επιβατηγών—οχημα

ταγωγών καί φορτηγών—οχηματαγωγών ακτοπλοϊκών
πλοίων.

“Λρ-ϋρον 1.

1. Διατί-ύετα: εκ τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού ποσόν έκ 
πεντήκονσα εκατομμυρίων (50.000.000) σραχμών πρός έπι- 
χορήγησιν τών έκτελεσά-/των άσσο ίης 'Οκτωβρίου μέχρι 
31ης Δεκεμβρίου 1980 προγραμματισμένα ή εγκεκριμένα ορο
μολόγια ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων (κλασσικού τύπου 
ή οχηματαγωγών;, καί ακτοπλοϊκών φορτηγών—οχηματαγω
γών πλοίων σιά τήν κάλυψιν τών κατά τό χρονικόν τούτο 
σιάστημα ηύξημενων έξόοων έκμεταλλεύσεως.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Κατ’ άρθρον 75 ’στάρι 3 τοϋ Συντάγματος)

Ιών Υπουργών Οικονομικών καί ’Εμπορικής Ναυτιλί; 
περί τοϋ τρόπου καλύψεως σής δαπάνης σής προκαλουμ; 
νης έκ τών διατάξεων τοϋ σχεδίου νόμου «περί επιχορι 
γησεως τών επιβατηγών, επιβατηγών—οχηματαγωγών κ 
φ ο; τηγών—όχημα τ αγωγών ακτοπλοϊκών π/.οιων».

’Εκ σής διατάξεως τής παρ. 1 τοϋ άρθρου I τοϋ προ< 
Οουμένου Νομοσχεδίου προκαλεΐται εις βάρος τοϋ Δημοσί 
Προϋπολογισμού πρόσθετος έφ’ άπαξ οικονομική λαπά 
ύψους 50.000.000 δραχ. ή οποία δέν έχει προβλεφ1 
στον Προϋπολογισμό τοϋ Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυ 
λίας καί θά άντιμετωπισθεϊ έκ τοΰ Άποθεματικου - 
Κρατικού Π ροϋπολογισμοΰ.

Οί Υπουργοί
Οικονομικών ’Εμπορικής Ναυτιλίας

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΦΙΚΙΩΡΗΣ


