
Έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλ.η- 
ρώσεως των «περί ’Εξωτερικού ’Εμπορίου διατάξεων, 
ώς καί κατάργησεώς συναφών διατάξεων».

_Klllmn'IKM ΚΚΘΕΣΙΣ

Πρός, την Βουλήν τών ’Ελλήνων
Τό Εξωτερικόν Έμπόριον-τής χώρας διέπεται βασικώς 

μέχρι σήμερον ύπό των διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 480/1947, 
δυνάμει δέ τούτου συνεστήθη παρά τώ 'Υπουργείο» ’Εμπορίου 
άφ’ ενός'μέν ρυθμιστικόν τής γενικωτέρας εμπορικής καί 
συναφούς συναλλαγματικής πολιτικής οργανον. τό Συμ
βούλιου ’Εξωτερικού ’Εμπορίου, εφ ετερου δε ή εκτελεστική 
των αποφάσεων” του Συμβουλίου" τουτου 1 πηρεσια, η 
Διοίκησις Εξωτερικού ’Εμπορίου.

Τό Συμβούλιου -’Εξωτερικού- ’Εμπορίου άπετέλουν οΐ 
'Υπουργοί Συντονισμού, Οικονομικών, ’Εμπορίου, Βιο- 
μηχανίας, Γεωργίας, ό Διοικητής.τής Τραπέζης τής Ελλά
δος καί ό Προϊστάμενος τής Διοικήσεως ’Εξωτερικού 
’Εμπορίου ’Αμερικανός Σύμβουλος, έλειτούργησε δέ μέχρι 
τού έτους 1970, ότε καί κατηργήθη καί αί άρμοδιότητές του 
άνετέθησαν εις τον Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας, τέλος 
δέ (1973) εις τον Υπουργόν Συντονισμού ύφ’ ού άσκούνται 
βασικώς μέχρι σήμερον.

"Οσον αφορά την Διοίκησιν ’Εξωτερικού Εμπορίου άύτη, 
μετά την διακοπήν τής βοήθειας παρά τής Κυβερνήσεως 
των Η.Π.Λ., δέ'» έδικαιολογεΐτο ή ΰπαρξίς της, δι’ δ καί 
κατηργήθηή αί αρμοδιότητες”της δέ διά τού "Ν.Δ. 4551 /1966- 
άνετέθησαν εις τον Υπουργόν ’Εμπορίου. .. ..

Ήδη διά τού ύπό κρίσιν σχεδίου άποσκοπεΐται ό έκ- 
συγχρονισμός, ή βελτίωσις καί ή προσαρμογή των διατά
ξεων των σχετικών μέ τήν διενέργειαν τού ’Εξωτερικού 
Εμπορίου τής χώρας πρός τά έκ της πρακτικής τών τελευ- 

ταίων-έτών προκύψαντα πορίσματα.
ζ- Ούτω διά τών άρθρων 1 καί 2 προβλ,έπεται ή δημιουργία 
ενός κατευθυντηρίου τής όλ.ης εμπορικής καί’ συναλλαγμα
τικής πόλΓίτικήςϊ οργάνου. », ·... .... · ;· ;

Είδικώς δέ-διά..τού.. 
φυσικού φορέως τής άσι
τικής καί άρμοδιότης τής εισαγωγής μηχανημάτων, άσκου- 
μένης μέχρι τοϋδε, ύπό τοϋ 'Υπουργού Βιομηχανίας, βάσει, 
τής δλως άσχέτου “προς "το ’Εξωτερικόν Έμπόριον 'τής 
■χούρας διατάξεως τοϋ άρθρου 4 τού Ν.Δ. 2415/1953 «περί 
αναπροσαρμογής τής άξίας τής δραχμής εις ξένον συνάλ,- 
λ.αγμα».

Διά τοϋ έν λόγω άρθρου τού σχεδίου, αρμόδιος διά τήν 
ρύθμισιν παντός θέματος "άναφερομένου εις τό”’Εξωτερικόν 
-Έμπόριον τής χώρας καθίσταται ό Υπουργός .’Εμπορίου, 
παρέχεται όμως ή ευχέρεια' νά άγωνται προς ■ κρίσιν τά 
σπουδαιότερα έκ τούτων εις τήν Οικονομικήν ’Επιτροπήν, 
(άρθρον 11),"αί διατάξεις ·δέ-τούτου προβλ.έπουσιν ότι 
ούδεμία άλλη άρχή είναι*-αρμό δία διά τήν έπιβολήν οίασδή- 
ποτε φύσεως περιορισμών κατά τήν εισαγωγήν ή έξαγωγήν 
εμπορεύματος, πλ.ήν τοϋ 'Υπουργού ’Εμπορίου. 'Οσάκις 
όμως κρίνεται άπαραίτητος έκ διαφόρων λόγων, πλ,ήν τών 
συναλλαγματικών καί προστασίοις τής.εγχωρίου παραγωγής, 
ή καθιέρωσις ' προϋποθέσεών τινων, αί άρμόδιαι άρχαί δέον 
όπως καθορίζουν, ταύτας διά γενικών άποφάσεων καί ούχί 
διά μεμονωμένο»'» τοιούτων, πρός ομοιόμορφον. ρύθμισιν 
τών θεμάτων τούτων καί άποφυγήν συγχύσεως.

’Επίσης διά τοϋ αυτού άρθρου προ βλέπεται ή επαναφορά 
τών έκχωρηθεισών εις τάς περιφερειακάς υπηρεσίας αρμο
διοτήτων, διότι ή άποκέντρωσις έγένετο διά λ.όγους καθαρώς 
έντυπούσεων μέ συνέπειαν νά £χη πολλαπλασιαστή λόγω 
έλλείψεώς εμπειρίας το>ν αρμοδίων υπαλλήλων ή έργασία 
είς τό Κέντρον. . _ . ..

Μέ τήν υπό κρίσιν διάταξιν θά γίνη όρθρολογιστική άπο- 
κέντρωσις πρός τούς αρμοδίους φορείς τής εφαρμογής τών 
συναλλαγματικών διατάξεων επιτυγχανόμενου ούτω τοϋ 
σκοπού της, ήτοι τής έξυπηρετήσεως τοϋ πολ.ίτου.

άρθρου 1 άναλαμβάνέται ύπό τοϋ 
ιουμέ-»ης έκάστοτε εμπορικής πολ,ι-

Δια τών άρθρων 3 - 0 σκοπείται ή κατα το δυνατόν απο
φυγή συναλλαγματικής εκροής διά τής "συστάσεως ενός 
άνο»τέρου οργάνου τοϋ Συμβουλίου .’.Ερεύνης Τιμών, όπερ 
Ίά λ.ειτουργή παρά τή Νομισματική ’Επιτροπή καί θα 
εχη εύρυτάτας αρμοδιότητας, έπί τώ τέ/.ει έπιτεύξεως τοϋ 
κατά τά.-άνω έπιδιωκομένου σκοπού. ^ ^

Διά τοϋ άρθρου 6 ρυθμίζεται κατ’ άναμόρφωσιν τών 
σχετ>κών=$ΐατάξεών τό”'θέμα προμήθειας αγαθών.- υπό ή 
διά λ.ογαριασμον τών φορέων τοϋ ενιαίου Προγράμματος 
Προμηθειών (Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. κλ.π) καθοριζόμενης ώρι- 
σμένης διαδικασίας παροχής τής άπαιτουαένης προεγκρίσεως 
ώς καί τής τελικής εγκρίσεως κατά πλ.έον άπλ.ουστευμένον 
τοόπον. -

Έν προκειμένη» θά πρέπει νά τδνισθή ότι ή σΰμπραξις 
τών δύο 'Υπουργών παρέλ,κει πλ.έον, διότι ό έπί τής Βιο
μηχανίας καί Ένεργεραε 'Υπουργός μετέχει κατά την 
εγκρισιν τοϋ Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, τόσον 
διά τής 'υπογραφής τής άποφάσεως έφορμογής τούτου 
(προέγκρισις) όσον καί κατά τό" πρό τής τελ,ικής καταρτί- 
σεώς του στάδιον, καθ’ δ λαμβάνει χώραν ή σχετική επε
ξεργασία τών στοιχείων τοϋ Προγράμματος Προμηθειών 
εις ήν μετέχουν καί εκπρόσωποι, ώς έπί τό πλεΐστον τεχνικοί 
τού 'Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ενέργειας καί ούτως 
έκπλ.ηροΰται ή άποστολή τοϋ 'Υπουργείου αύτοϋ, άναφο- 
ρικώς μέ την προσπάθειαν ένισχύσεως τής έγχωρίου βιο
μηχανίας καί βιοτεχνίας.
. -Περαιτέριυ.σημειοϋται.συναφώς ότι διά την όλοκλήρωσιν 

τής ύφισταμένης νϋν διαδικασίας τής τελικής εγκρίσεως 
άπαιτεΐται χρονικόν διάστημα 15- 20 ημερών τούλάχιστον, 
γεγονός όπερ συνδυαζόμενον_μέ._τήν συχνάκις παρατηρου- 
μένην περιωρισμέ'/ης χρονικής διάρκειας ίσχύν τών .προ
σφορών οδηγεί ενίοτε εις λ,ίαν δυσμενή οικονομικά άποτελ-ε- 
σματα, διά τής έγέρσεω'ς εκ”"μέρους" τών προμηθευτών 
άξιώσεως δι’ ηύξημέ'»ας τιμάς, ιδία εις τάς περιπτώσεις 
διαγραφομένων άνοδικών τάσεων εις την διεθνή άγοράν.

Διά τοϋ άρθρου 7 επιδιώκεται ή προστασία τών γεωργικών 
προϊόντων έν" περιπτώσεί άνοδικής τάσεως τώυπιμών τοϋ 
εξωτερικού. · -. ' Τ'_'ξ

Διά τόΰ άρθρου'8 τροποποιούνται ςςί σχετικά! διατάξεις 
τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ. 480/1947, περί έπιβολ.ής κυοούσεων
έπί παραβάσεων. " -------- ·— - 'r ϊ--μ-

Διά τού άρθρου 9 προβλ,έπεται ή άπλυούσπευσις τής δια
δικασίας έγγραφης εις τά παρά τοϊς-Έμπόρικόΐς :καί Βιο- 
μηχανικοϊς Έπιμελ.ητηρίοις τηρούμενα ειδικά μητρώα έξα- 
γωγέων, ώς καί ό άποκλ.εισμός εγγραφής τώνΊέπι καταδίκης 
είς τά έν τώ σχεδία» άναφερόμενα- αδικήματα.—γ-·
' Διά τοϋ άρθρου 10 άναμορφοϋται ή σΰνθεσις.ςόσον τών 
Πρωτοβαθμίων όσον καί τοϋ ’Ανώτατου Πειθαρχικού Συμ
βουλίου. Ούτω θά συμμετέχη εις μέν τά πρώτα ό Προϊστά
μενος τής οικείας Δ/νσε6»ς Εμπορίου-άντί τοϋ μέχρι τοϋδε 
ύπαλλήλ.ου τής Τραπέζης τής Ελλάδος, εις δέ τό δεύτερον 
προβλ,έπεται ή συμμετοχή έκπροσώπου τής τάξεως τών 
Βιοτεχνών, λ.όγω τής άύξήσεώς τών εξαγωγών βιοτεχνικών 
προϊόντων.

Τελ,ος. πρός άποφυγήν προσθέτου άπασχολήσεως τών 
Υπηρεσιών καί τών έξαγωγέων, καθιεροϋται ή άνά τριετίαν 
άντί τής μέχρι τοϋδε κατ’ έτος άνανέωσις τής έξαγωγ.κής 
επωνυμίας.

Διά τού άρθρου 12 παρέχεται έξουσιοδότησις διά τήν έν 
καιρώ κωδικοποίησιν νομοθεσίας ήμίσεος αίώνος περίπου, 
ήτοι τών σχετικών πρός τό εξωτερικόν έμπόριον τής χώρας 
διατάξεων, αίτινες εθεσπίσθησαν άπό τοϋ έτους 1932.

Ή διάταξις τοϋ άρθρου 13 είναι μεταβατικού χαρακτήρος 
καί προβλ.έπει τήν παράτασιν τής ισχύος έκδοθεισών ύπό τό 
προϊσχϋσαν τοϋ παρόντος καθεστώς άποφάσεων.

Διά τού άρθρου 14" καταργοϋνται 1) άπηρχαιωμέναι δια
τάξεις, αί orroiat έν τή πράξει είχογ άτονίσει ή ειχον καταστή 
άνεφάοαοστοι ήτοι: α) τού Ν. 5426/1932, β) τοϋ Α.Ν. 1960/ 
1939, γ) τοϋ Ν.Δ. 2609/1953, δ) τοϋ Ν.Δ..480/.19.47, ε) τοϋ
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Ν.Δ. 4551/1966, στ) 3999/59, 2) διατάξεις νεούτεραι, αί
όποϊαι έθεσπίσθησαν παρ!.αναρμοδίων οργάνων μή έχόντων 
τήν δέουσαν εμπειρίαν προς ρύθμισιν θεμάτων εξωτερικού 
εμπορίου ήτοι: α) του Ν.Δ. 2415/1953, β) των σχετικών 
διατάξεων τών Β.Δ. 708/1970 καί 191/19/2, γ)_του Ν.Δ. 
1147/1972 ,δ) τοϋ Ν.Δ. 86/74 κ.λ..π. καί 3) διατάξεις των 
οποίων τό νομότυπον ήμφεσβητήθη παρά τοϋ Ανώτατου 
Διοικητικού Δικαστηρίου ήτοι: α) τοϋ Ν.Δ. 480/1947, β) 
τοϋ Ν.Δ. 1960/1939 κ.λ.π.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Νόμος 5426/1932. '
Άρθρον. 1.

1. Δι’ αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
καί Οικονομικών δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως, δύναται νά διατάσσηται ή άπαγόρευσις εισα
γωγής εμπορευμάτων παντδς είδους, ό περιορισμός κατά 
ποσόν εισαγωγής αυτών ή εισαγωγή κατόπιν ειδικής έγκρί- 
σεως , ή αϋξησις τών εισαγωγικών δασμών ώς καί ή άπαγό- 
ρευσις εισαγωγής εμπορευμάτων, διά τά όποια δεν έχει χο- 
ρηγηθή κατά νόμον το άντίστοιχον τής αξίας αυτών συνάλ
λαγμα.

__2, Δύναται επίσης δι’ αποφάσεων των /Υπουργών Οικο
νομικών καί ’Εθνικής Οικονομίας νά έπιτρέπηται ή εισαγωγή 
εμπορευμάτων παντός είδους έφ’ όσον ή πληρωμή αυτών 
γίνεται έν όλω ή έν μέρει δι’ ανταλλαγής των μέ εγχώρια 
προϊόντα. η- .

3. Εις τάς ανωτέρω άποφάσεις ή μεταγενεστέρας τοιαύ- 
τας καθορίζονται οί όροι, ύφ’ οΰς άποφασίζοντχι άπαντα τά 
άνωτέρω μέτρα καθώς καί πάσα αναγκαία λεπτομέρεια άφο- 
ρώσα τήν εφαρμογήν αυτών. .·=· ._ ■· -

. .:·■ . , Άρθρον 2. :
1. Ή εισαγωγή μηχανημάτων έν γένει δι’ άνάγκας τής 

εγχωρίου βιομηχανίας καί βιοτεχνίας επιτρέπεται μόνον εις 
τάς κατωτέρω περιπτώσεις!

α) Προκειμένου περί ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων μη
χανών.

β) Π ροκειμένου περί μηχανημάτων ή εξαρτημάτων διά 
τά όποια μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόντος νόμου έχει έκδοθή, 
άπόφασις περί μερικής ή ολικής άπαλλαγής τοϋ δασμοϋ. -

γ) Δι’ άντικατάστασιν άχρηστευθέντων μηχανημάτων. ,
δ) Π ροκειμένου περί μηχανημάτων άπαραιτήτων διά τήν 

συμπλήρωσιν καί ούχί_ έπέκτασιν τοϋ υφισταμένου μηχανο
λογικού συγκροτήματος εργοστασίου ή εργαστηρίου.

2. Εισαγωγή μηχανημάτων δι’ έπέκτασιν υφισταμένων ή 
ίδρυσιν νέων βιομηχανιών έπιτρέπεται μόνον δι’ άποφάσεως 
τοϋ Υπουργού τής ’Εθνικής Οικονομίας, έκδιδομένης κατό
πιν συμφώνου γνώμης τοϋ Γνωμοδοτικοϋ Συμβουλίου Βιο
μηχανίας, εις ό μετέχουσι μετά ψήφου διά τήν περί—ωσιν 
ταύτην ό Τμηματάρχης καί οί έν Άθήναις Έττιθεωρηταί Βιο
μηχανίας, τών σχετικών αποφάσεων λαμβανομένων τουλά
χιστον δι’ απολύτου πλειοψηφίας τοϋ συνόλου τών μελών.

3. Κατά πάσαν περί—ωσιν άπαγορεύεται ή εισαγωγή μη
χανημάτων ή έξαρτημάτων κατασκευαζομένων καταλλήλως 
υπό τής εγχωρίου βιομηχανίας, γνωμοδοτοϋντος σχετικώς 
τοϋ Συμβουλίου Βιομηχανίας.
2) Α.Ν. 1960/1939.

Άρθρον 1.
Διά πράξεως τοϋ 'Υπουργού τής ’Εθνικής Οικονομίας 

δημοσιευόμενης εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως δύνα- 
ται νά. ιδρύεται μεταςύ τών εισαγωγέων ώρισμένου εμπο
ρεύματος πλειόνων τοιούτων Ένωσις έπί τώ σκοπώ τής άπο- 
κλειστικής δι’ αύτής εισαγωγής τοϋ εμπορεύματος. 'Ιδρυό
μενης τοιαύτηςΈνώσεως απαγορεύεται ή πχε’άλλ.ου είσχγωνή 
τοϋ περί ου πρόκειται είδους.

. . Άρθρον 2.
Η Ενωσις άποτελεΐ νομικόν πρόσωπον, υφιστάμενον άφ’ 

ήξ ή9ε?χ? όρίση ό Υπουργός τής ’Εθνικής Οικονομίας δι’

άποφάσεώς του δημοσιευομένης εις τήν ’Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως,·. - - - - - ·'.·.· ...........__

..... “Αρθρον 3. ... > ... . ·, „ ·,
'Ο Υπουργός τής Έθνεκής Οικονομίας έν τή ιδρυτική 

πράξει καθορίζει: 1) τήν έδραν τής Ένώσεως, 2) τό κεφά- 
λαιον όπερ ύποχρεοϋται έκαστον μέλος νά είσφέρη καί τήν 
προθεσμίαν τής καταβολής του, 3) τάς προϋποθέσεις τοϋ 
δικαιώματος τής συμμετοχής εις τήν Ένωσιν, 4) τον χρόνον 
τής υποβολής τής δηλώσεως περί συμμετοχής εις τήν Ένω- 
σιν, 5) τό όργανον καί τον τρόπον τοϋ ελέγχου τής ΰπάρξεως 
τοϋ δικαιώματος τής συμμετοχής καί-τοϋ καθορισμού αΰτοϋ 
καί 6) πάσαν άλλην άναγκαίαν διάταξή σχετικήν προς τήν 
λειτουργίαν τής ιδρυόμενης Ένώσεως.

Διά μεταγενεστέρας πράξεως τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής Οι
κονομίας, δύναται νά τροποποιήται ή συμπληροϋται ή ιδρυ
τική πράξις. ""r ~

.·... ■ -■·* “Αρθρον 4.
Μέλη τής Ένώσεως δικαιούνται νά είναι οι διατηροϋντες 

εμπορικήν έπιχείρησιν κατά τον χρόνον τής ίδρύσεως τής 
Ένώσεως καί εΐσαγαγόντες κατά τό παρελθόν τό έμπόρευμα 
διά τήν εισαγωγήν τοϋ όποιου συνέστη ή “Ενωσις, κατά, τά 
λεπτομερέστερον έν τή ιδρυτική πράξει καθοριζόμενα.

Άρθρον 5.
Διά νά γίνη τις έκ τών δικαιουμένων μέλος τής Ένώσεως 

υποβάλλει έγγραφον αΐτησιν ώς καί τ’ άπαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά τής ΰπάρξεως τών προϋποθέσεων τοϋ δικαιώματος 
τής συμμετοχής. Έν τή αιτήσει ταύτη δέον νά περλαμβά- 
νηται ρητή δήλωσις τοϋ αΐτοϋντος, περί αποδοχής τών όρων 
τών τιθεμένων υπό τοϋ παρόντος νόμου καί τής ιδρυτικής τής 
Ένώσεως πράξεως. 'Η αϊτησις υποβάλλεται εις τό Εμπορι
κόν Έπιμελητήριον τής έδρας τής Ένώσεως. · - ——.
τ ·. .··......... · ·-· Άρθρον 6.· > - ...

Εις πέρίπτώσιν ζημίας μή καλυπτομένης ύπό .τοϋ κεφχ- 
λ.αίου τής Ένώσεως, αυτή βαρύνει πάντα τά μέλη τής Ένώ
σεως κατ’ άναλογίαν τής συμμετοχής .των_____— ------

• ’ Άρθρον 7.
'Η ΐδιότης τοϋ μέλους άπόλλυται: α) έν περιπτώσει πα- 

ραιτήσεως υποβαλλόμενης εις τήν ’Επιτροπήν τής Ένώσεως. 
Τό παραιτηθέν μέλ,ος εύθύνεται διά. πάσαν ζημίαν ήτις θέλει 
προκύψει έκ συναλλαγών τής Ένώσεως πραγματοποιηθει- 
σών πρό τής πχραιτήσεως, β) έν ττεριπτώσει μή έκπληρώ- 
σεως τών υποχρεώσεων του, γ) έν περιπτώσει παύσεως 
άσκήσεως τής έμπορίας, δ) έν περί—ώσει θανάτου.

Ή άπώλ.'έια τής ΐδίότητος τοϋ μέλ,ους γίνεται δι’ άποφά
σεως τής Επιτροπής τής'’Ένώσεως," καθ’ ής έπιτρέπεται 
προσφυγή ένώπιον τοϋ Υπουργού τής Εθνικής Οικονομίας 
έντός δέκα πέντε ήμερών. - '

Ή συμμετοχή τοϋ έξερχομένου μέλ,ους διανέμεται εις τά 
λ.οιπά μέλη άναλόγως τής συμμετοχής έκάστου.

Έν περί—ώσει θανάτου εις τό δικαίωμα τοϋ Οανόντος 
υπεισέρχονται οί κληρονόμοι έφ’ όσον συνεχίζωσι τήν έπι- 
χείοησιν τοϋ θανόντος."

Ό έξερχόμενος τής Ένώσεως δικαιούται ν’ άναλ.άβη πάν 
άνήκον αύτώ μετά εξ μήνας άπό τής έξόδου, έκτος έάν ύπάρ- 
χη άνεκκαθάριστος ύποχρέωσις αύτοϋ.

Άρθρον 8.
’Απαγορεύεται ή έκχώρησις τοϋ δικαιώματος συμμετοχής. 

Πάσα συμφωνία περί έκχωρήσεως είναι άκυρος.
Άρθρον 9.

Ή “Ενωσις διοικεϊται παρ’ Επιτροπής ής ό αριθμός τών 
μελ.ών ορίζεται ύπό τοϋ 'Υπουργού τής Εθνικής Οικονομίας, 
όστις διορίζει ταϋτα έκ τών συμμετεχόντων εις τήν “Ενωσιν, 
έν τή ιδρυτική τής Ένώσεως πράξει. 'Ο 'Υπουργός τής Εθνι
κής Οικονομίας ορίζει καί τόν Πρόεδρον αύτής.

Διά πράξεως τής Επιτροπής ορίζεται μέ/.σς αύτής, διά τήν 
έκπροσώπησιν προς τρίτους.
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-Αί αποφάσεις λαμβάνονται δ1.’ απολύτου πλειοψηφίας τού 
συνόλου τών μελών τής Επιτροπής.

Μέλος τής Επιτροπής άπουσιάσαν έπί τρεις συνεχείς 
συνεδριάσεις άντικαθίσταται ύπό τοϋ Υπουργού τής ’Εθνι
κής Οικονομίας.

Ούδεμιάς άποζημιώσεως δικαιούνται τα μέλη τής Επι
τροπής.

Άρθρον 10.

Παρ’ έκάστη Ενώσει διορίζεται υπό τοϋ 'Ί'πσυργοϋ Εθνι
κής Οικονομίας - Κυβερνητικός ’ Επίτροπος επί αποζημιώσει 
καθοριζόμενη ύπό τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εθνικής Οικονομίας εις 
βάρος τής περιουσίας τής Ένώσεως, λαμβανόμενος έξ άνω- 
τέρων Δημοσίων ή Τραπεζιτικών Υπαλλήλων ή ’Οργανι
σμών Δημοσίου Δικαίου. *0 Κυβερνητικός ’Επίτροπος παρα
κολουθεί καί εποπτεύει τών εργασιών τής Ένώσεως τηρών 
περί τούτου ένήμερον τον Υπουργόν ’Εθνικής Οικονομίας. 
Προκειμένου περί τροφίμων _ καθίσταται ενήμερος καί ό 
Υπουργός Αγορανομίας προκειμένου δέ περί καυσίμων καί 
ό Υπουργός Σιδηροδρόμων καί Αύτοκινήτων.

Έν περιπτώσει διαφωνίας τοϋ Κυβερνητικού ’Επιτρόπου 
προς ληφθεϊσαν άπόφασιν τής Επιτροπής, άποφαίνεται ό 
Υπουργός τής ’Εθνικής Οικονομίας.

_ · ■ -__ ._ 'Αρθρον 11.
Τά τής εσωτερικής λειτουργίας, διοικητικής καί λογιστι

κής όργανώσεως τής Ένώσεως καθορίζονται διά κανονισμού 
συντασσομένρυ υπό τής Ένώσεως καί έγκρινομένου ή τρο- 
ποποιουμένου ύπό τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εθνικής Οικονομίας. Ό 
κανονισμός ούτος χαρτοσημαίνεται διά 1000/' μου χαρτο
σήμου.

Άρθρον 12.
Άφικνουμένου τοϋ εμπορεύματος γίνεται ή διανομή μεταξύ 

• τών μελών τής Ένώσεως άναλόγως τής συμμετοχής έκά- 
στου καί έπί τή καταβολή τής όλης άξιος αυτού πλέον ενός 
ποσοστού καθοριζομένου ύπό τού 'Τπουργοϋ ’Εθνικής Οι
κονομίας προς κάλυψιν τών δαπανών τής λειτουργίας τής 
Ένώσεως . ’Απαγορεύεται ή έκ μέρους τής Ένώσεως διά- 
θεσις εμπορεύματος εις μη μέλη αύτής.

Άρθρον 13. ....
Ή Ενωσις διαλύεται δι’ άποφάσεως τόϋ 'Τπουργοϋ Εθνι

κής Οικονομίας δημοσιευόμενης είς την ’Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως όριζούσης καί τον τρόπον .τής έκκαθαρίσεως.

> ....Άρθρον 14.
Τό Δημόσιον ούδεμίαν εύθύνην φέρει έκ τών πράξεων τής 

’Επιτροπής τής Ένώσεως, ώς καί τών σχετικών Ύπουργι- 
κών αποφάσεων.Γ~Γ · I ^ »*/*-»*» —Ιΐαντα τα έγγραφα τ αναγόμενα εις την συστασιν της 
Ένώσεως καί τον κανονισμόν τών έκάστοτε σχέσεων τής 
Ένώσεως προς τά μέλη αύτής δεν ύπόκεινται είς τέλος χαρ
τοσήμου. - · . · · -

Άρθρον 15. ...... .

, Άρθρον 16.
Παρέχεται είς τον 'Υπουργόν τής ’Εθνικής Οικονομίας 

τό δικαίωμα όπως δι’ άπόφάσεών του:
1. Άπαγορεύη γενικώς ή έξ ώρισμένων χωρών τήν είσα-

γωγήν ή έξαγωγήν οίουδήποτε έμπορεύματος. ...
2. Περιορίζη κατά ποσόν ή κατ’ άξίαν τήν εισαγωγήν ή 

τήν έξαγωγήν οίουδήποτε έμπορεύματος, καθορίζων είς τάς 
περιπτώσεις ταύτάς τον τρόπον τής κατανομής, τών εισα
κτέων ή έξακτέων ποσοτήτων έκάστου έμπορεύματος.

3. Έξαρτα τήν εισαγωγήν ή έξαγωγήν οίουδήποτε έμπο
ρεύματος έκ προηγουμένης άδειας αύτοΰ ή άλλης άρχής ύπό 
τούτου οριζόμενης. 1 - .

4. Καθορίζη ειδικούς όρους ύφ* οΰς δύναται νά έπιτρέπε- 
ται ή εισαγωγή ή ή έξαγωγή παντός έμπορεύματος.

5. Όρίζη τήν χώραν προελεύσεως κατά τήν εισαγωγήν ή 
τήν χώραν προορισμού κατά τήν έξαγωγήν.

6. Όρίζη τόν τρόπον πληρωμής τών είσαγομένων ή εξαγο
μένων εμπορευμάτων κατά παρέκκλισιν τών ίσχυουσών συμ- 
φώνιών.

7. Καθορίζη τάς συναλλαγματικά; υποχρεώσεις τών έξα- 
γωγέων εμπορευμάτων ώς καί τον τρόπον έν γένει τής έκ- 
πληρώσεως αύτών.

8. Καθορίζη τάς περιπτώσεις, τάς χώρας καί τά εμπο
ρεύματα δι’ ά έπιτρέπεται ή χορήγησις τοϋ δικαιώματος 
ιδιωτικής άνταλλαγής, καθορίζων καί τούς όρους έκτελέσεως 
αύτής.

9. Όρίζη τήν παροχήν εγγυήσεων διά τήν τήρησιν οίων- 
δήποτε ύποχρεώσεων έπιβαλλομένων διά τών αύτών απο
φάσεων είς τούς εισαγωγείς ή έξαγωγεΐς έμπορευμάτων ώς 
καί τής λύσεως ή καταπτώσεως αύτών ύπέρ τοϋ Δημοσίου.

10. Καθορίζη δι’ άποφάσεων αύτοϋ καί τού έπί τών Οικο
νομικών 'Τπουργοϋ τόν τρόπον τοϋ ελέγχου τών τιμών είσα- 
γομένων καί έξαγομένων έμπορευμάτων.

11. Άναθέττη τήν έκτέλεσιν τών έργων τών διαλαμβανο- 
μένων έν τώ παρόντι νόμω είς Έπιτροπάς ή Συμβούλια συνι- 
στώμενα δι’ άποφάσεων αύτοϋ καί τοϋ έπί τών Οικονομικών 
'Τπουργοϋ, δι’ ών καθορίζονται ή άποζημίωσις τών μετεχόν- 
των είς ταύτας καί επιβάλλονται ειδικά παράβολα καί τέλη 
προς κάλυψιν τών δαπανών λειτουργίας τών ώς άνω Επι
τροπών ή Συμβουλίων.

12. Άναθετη τήν εισαγωγήν ενός ή πλειόνων έμπορευ
μάτων δι’ ά δεν λειτουργεί δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόν
τος "Ενωσις τών εισαγωγέων ή ή ύπάρχουσα διελύθη εις 
τόν Αύτόνομον Σταφιδικόν ’Οργανισμόν, συμφώνως τώ 
άρθρω 27ω τοϋ Νόμου 1876/1939 ή εις άλλον ’Οργανισμόν 
Δημοσίου Δικαίου ή είς άνεγνωρισμένην Ανώνυμον Τραπε
ζιτικήν Εταιρείαν, όρίζων καί τούς όρους καθ’ οΰς θά διατί
θενται αί προμήθειαι κ.λπ.

13. Αί ήδη ίσχύουσαι έπί τών άνω θεμάτων διατάξεις
έξακολουθοΰσιν έφαρμοζόμεναι μέχρι τροποποιήσεως ή 
κάταργήσεώς των ύπό τοϋ 'Τπουργοϋ Εθνικής Οικονομίας, 
δυνάμει τοϋ παρόντοε. , . . ...

Άρθρον 17. ”.
Ούδεμία' προμήθεια έκ τοϋ έξωτερικοϋ τοϋ Δημοσίου 

Νομικών Προσώπων' ή ’Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου ή 
Κοινωφελών Ιδρυμάτων δύναται νά γίνη είτε διά δημοπρα
σίας είτε άνευ τοιαύτης, άνευ προηγουμένης έγκρίσεως τοϋ 
Υπουργού τής Εθνικής Οικονομίας, δυναμένου νά θέτ/; καί 
όρους ύφ’ οΰς θά γίνηται ή προμήθεια αΰτη.

Άρθρον 18.
Δι’ άποφάσεων τών Υπουργών Εθνικής Οικονομίας καί 

Οικονομικών δύναται νά έπιβάλληται έπί τής εισαγωγής ή 
έξαγωγής ώρισμένων ειδών εισφορά κατά λόγον τής άξίας ή 
τοϋ βάρους τούτων, ύπερ τοϋ Δημοσίου.

3.Ν.Δ.480/1947 ...... .
γ Άρθρον 1.

Σκοπός τοϋ παρόντος Νόμου είναι ή ενιαία όργάνωσις τοϋ 
έξωτερικοϋ έμπορίου, ό συντονισμός τών διά τήν διεξαγω
γήν τούτου Κρατικών καί ιδιωτικών προσπαθειών καί ό 
έλεγχος τών εισαγωγών καί εξαγωγών είς τρόπον ώστε νά 
έξασφαλισθη ή εισαγωγή τών πλέον άπαραιτήτων ειδών, διά 
τήν Ελληνικήν οικονομίαν, ώς σύνολον, ή άνάπτυξις τών 
έξαγωγών καί ή πλέον άποτελεσματική κινητοποίησις καί 
χρησιμοποίησις τόσον τών πόρων τής χώρας όσον και τής 
’Αμερικανικής βοήθειας.'

Άρθρον· 4.
Τό Συμβούλιου έξωτερικοϋ έμπορίου έχει τάς εξής άρμο- 

διότητας.
■ α) Εγκρίνει τό γενικόν πρόγραμμα εισαγωγών καί έξα

γωγών ένεργουμένων είτε ύπό ιδιωτών είτε ύπό τοϋ Δημοσίου 
ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου , δυνάμενον νά 
έπιφέρη γενικωτέρας σημασίας τροποποιήσεως τούτου.
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β) Εκδίδει κανονιστικά; άποφάσεις καί οδηγίας έπ'ι της

κάτωθι -ένδεικτικώς αναγραφόμενα θέματα.
1. Εις'τον καταρτισμόν καί την άνάπτυξιν τοϋ τερογράμ

ματος εισαγωγών, καί εξαγωγών, τοσον τών ιδιωτικών, οσον 
καί τών Κρατικών καΐ'τα" μέσα ένίσχύσεως τών εξαγωγών.

2. Εις την διαδικασίαν διενεργείας προμηθειών έκ τοϋ 
εξωτερικού ή εξαγωγών διά'λογαριασμόν τοϋ Κράτους ή 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δίκαιου.

3. Εις την συνομολόγησιν κυβερνητικών ή ιδιωτικών 
συμφωνιών ρυθμιζουσών εΐσαγωγάς καί έξαγωγας έπ’ ανταλ
λαγή ώς καί οίωνδήποτε άλλων συμβάσεων διακανονισμού 
αμοιβαίων- μετ’-" άλλων χωρών πληρωμών διά Τραπεζιτικού 
συμψηφισμού (κλήριγκ) ή άλλους.

4. Εις την. διαδικασίαν υποβολής καί τό περιεχόμενον τών 
ΰποβαλλομένων αΤτήσεων, διά την χορήγησιν άδειών εισα
γωγών ή εξαγωγών, καί την διαδικασίαν έκδόσεως τούτων 
καί έγκρίσεως—τών Τιμών ώς. καίεις τον καθορισμόν καί την 
κατανομήν τών εισακτέων ποσοτήτων.

5. Εΐς-τήν καθιέρωση» καί .άνάπτυξιν. συστήματος πλη
ροφοριών- περί τών τιμών συστήματος ταξινομήσεως τών 
ειδών κατά" κατηγορίας, ώς καί συστήματος εκθέσεων επί της 
έξελίξεως τοϋ εμπορίου καί τηρήσεως σχετικών προς τούτο 
άρχείων. ■-

γ) Χρησιμοποιεί φυσικά'καί" νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου συμβουλευτικούς έφ! οσον ήθελε κρίνει 
τούτο άναγκαΐον διά την αποτελεσματικήν έκπλήρωσιν τών 
σκοπών τού παρόντος Νόμου-καί έν γένει λαμβάνει οίαδήποτε 
άλλα μέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία διά τήν έκπλήρωσιν τών 
σκοπών αύτοΰ. —

δ) Τό~Σΐ)μβούλιδν καθορίζει δι’-άποφάσεώς του τον κανο
νισμόν τών έργασιών αύτοΰ. -

’Άρθρον 5.____
Αΐ έκδιδόμεναι ύπό τού Συμβουλίου Κανονιστικαί άπο- 

φάσεις κατά τά έν τώ προηγουμένου άρθρω δημοσιεύονται 
εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καί έχουν ίσχΰν κανό
νων δικαίου εντός τών ορίων τών κειμένων νόμων καί τής 
υπο τού παρόντος καθοριζόμενης άρμοδιότητος τού Συμβου
λίου. Αί. αποφάσεις τού Συμβουλίου ’Εξωτερικού ’Εμπορίου 
αί άναγόμεναι εις τάς έν παρ. α' καί β' πρώτη περίοδος καί 
έδαφ. 1 καί 3 τού άρθρου 4 τού παρόντος αρμοδιότητας τούτου 
είναι πράξεις Κυβερνήσεως καί δέν ύπόκεινται εις τον 
έλεγχον τού Συμβουλίου--Επικράτειας.

“Αρθρον 7.
Γενικαί Διατάξεις : α) “Αδειαι δι’ εΐσαγωγάς ή έξαγωγάς 

πάσης φύσεως ύπόκεινται εις τήν τελικήν έγκρισιν τού 'Υπουρ
γού τής ’Εθνικής Οικονομίας ή τών νομίμων άναπληρωτών 
του. *..........

Ούδεμία. εισαγωγή ή έξαγωγή δύναται νά διενεργήται άνευ 
γενικής ή ειδικής άδειας έκδιδομένης κατόπιν έγκρίσεως τού 
'Υπουργού τής ’Εθνικής Οικονομίας καί τού Διευθυντού τής 
Διοικήσεωςτ.ή-πών νομίμων άναπληρωτών των. Ή έγκρισις 
αύτη βεβαιούτατ διά τής ύπό τούτων υπογραφής εις διπλοΰν 
τού σχετικού.πρωτοτύπου τής άδειας, όπερ παραμένει εις τό 
άρχεϊον τού 'Υπουργείου.Εθνικής Οικονομίας.

Έκδίδσνται δέ βάσει τούτου αί αδειαι διά τάς κατά τά 
άνω έγκρινομένας εΐσαγωγάς" καί έξαγωγάς κατά τάς πρό 
τού παρόντος Νόμου κειμένας διατάξεις ύπό τού 'Υπουργού 
’Εθνικής Οικονομίας ή τών νομίμων άναπληρωτών του. 
Γό έν άντίτυπον τού πρωτοτύπου τής άδειας άποστέλλεται 
εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος διά τήν χορήγησιν τοΰ άναγ- 
καιούντος διά τήν έκτέλεσιν τής εισαγωγής σοναάλ.άγματος ή 
δια την ένέργειαν τών κατ’ αυτήν ώς προς τάς έξαγωγάς.

β) Διαπραγματεύσεις ή δημοπρασίαι διά προμήθειας έκ 
τοΰ έςωτερικοΰ ή έςαγωγαί διά λογαριασμόν τού Κράτους ή 
Νομικών "Προσώπων Δημοσίου Δικαίου δέν δύνανται νά

άναλαμβάνωνται άνευ προηγούμενης έγγράφου έγκρίσεως 
τού 'Υπουργού ’Εθνικής Οικονομίας καί τού Διευθυντού τής 
Διοικήσεως ούδέ δύνανται νά ένεργώνται έν συνεχεία τούτων 
αί άντίστοιχοι εισαγωγαί άνευ άδειας έκδιδομένης καί ύπο- 
γεγραμμένης κατά τά έν τή παραγράφω α' τού παρόντος 
άρθρου.

γ) "Ολαι αί Κραεικαί Ύπηρεσίαι ώς καί αί ύπηρεσίαι 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου οφείλουν νά παρέ
χουν τάς ύπό τού Συμβουλίου τού Διευθυντού τής Διοικήσεως 
Εξωτερικού'Εμπορίου αίτουμένας πληροφορίας ώς προς 
τάς ένεργείας των τάς άνΟγομένας είς είσαγώγάς ή έξαγωγάς, 
άπαντα δέ τάς εις χεϊρας τούτων σχετικά στοιχεία δέον νά 
είναι προσιτά προς έξέτασιν καί έλεγχον ύπό τού Συμβουλίου 
ή τοΰ εντεταλμένου Διευθυντού τής Διοικήσεως.

δ) ΑΙ κατά τούς κειμένους νόμους αρμοδιότητες τών 
διαφόρων 'Υπουργείων’ Κρατικών 'Υπηρεσιών καί Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου έν σχέσει προς τά άποτε- 
λοΰντα τό άντικείμενον τού παρόντος Νόμον θέματα θά 
έξακολουθήσουν ύφιστάμεναι έφ’ οσον καί καθ’ ό μέρος δεν 
τροποποιούνται ή περιορίζονται διά τών διατάξεων αυτού καί 
τών βάσει τούτων λαμβανομένων άποφάσεων τού Συμβουλίου 
’Εξωτερικού ’Εμπορίου. Αί ύπηρεσίαι αί έπιφορτισμέναι 
μέ τήν προμήθειαν έφοδίωΦ διά λογαριασμόν τού Δημοσίου θά 
έξακολουθήσουν, ύφιστάμεναι ώς έχουν,.κατά, τήν _δημδ- 
σίευσιν, -ρΰ παρόντος νόμου μέ τάς άρμοδιότητάς των έφ’ 
όσον αύται δέν τροποποιούνται ή περιορίζονται ύπό τών 
διατάξεων αύτοΰ. Τό Συμβούλιον όμως ’Εξωτερικού ’Εμπο
ρίου δύναται, τή προτάσει τού Διευθυντού τής Διοικήσεως 
ή ενός άλλου τών μελών του, νά συστήση τήν, ενοποίηση» 
τών έν λόγω λειτουργιών ή οίανδήποτε άλλην τροποποίησιν 
προς βελτίωσιν τής Κυβερνητικής Όργανούσεως έν τώ 
πεδίω τού ’Εξωτερικού Εμπορίου.

ε) ΑΙ ύφιστάμεναι παρά διαφόροις Ύπουργείοις Έπι- 
τροπαί, τών όποιων αί άρμοδιότητες καλύπτονται ύπό τών έκ 
τού παρόντος Νόμου άρμοδιοτήτων τάς Διοικήσεως ’Εξω
τερικού ’Εμπορίου, δύνανται νά διαλύωνται δι άποφάσεώς 
τοΰ Συμβουλίου ’Εξωτερικού ’Εμπορίου.

“Αρθρον 8.
Ποινικαί Διατάξεις : α) οί ένεργοΰντες εΐσαγωγάς ή έξα

γωγάς άνευ άδειας οί οπωσδήποτε κατά τήν ένέργειαν τούτων 
παραβαίνοντες τάς διατάξεις τών έκδιδομένων κατά τον 
παρόντα Νόμον κανονισμών καί άποφάσεων ώς καί τούς 
τιθέμενους κατά την χορήγησιν τών άδειών όρους καί οί 
χρησιμοποιούντο; τά δι’ άδειας είσαγόμενα έμπορεύματα 
δι’ άλλην χρήσιν πλήν τής καθορισθείσης τιμωρούνται διά 
φυλακίσεώς μέχρι δύο ετών ή διά χρηματικής ποινής μέχρι 
τού ενός τετάρτου τής άξίας τών εμπορευμάτων, εις ά άνά- 
γεται ή παράβασις ή καί δι’ άμφοτέρων τών ποινών, έπιφυ- 
λασσομένων τών έκ τών κειμένων διατάξεων βαρυτέρων ποι
νών.

Τά άνευ άδειας ή κατά παράβασιν τών όρων ταύτης είσα
γόμενα καί έξαγόμενα κατάσχονται ,έν περιπτώσει δέ κατα
δίκης διατάσσεται ύπό τού Δικαστηρίου ύποχρεωτικώς ή 
δήμευσις τούτων ήτις δύναται κατά τήν κρίσιν τούτου νά 
περιλαμβάνη τό σύνολον ή μέρος τούτων καθοριζόμενον διά 
τής καταδικαστικής άποφάσεώς.

■ β) Οί παρέχοντες έν '.Λιώσει ψευδή στοιχεία κατά τήν 
ύποβολήν τών αιτήσεων πρός παροχήν άδειών εισαγωγών ή 
έξαγωγών ή πρός ύποστήριξιν τούτων, τιμωρούνται μέ φυ- 
λάκισιν μέχρι δύο έτών.

γ) Ή ποινική, δίωξις γίνεται αύτεπαγγέλΤίυς καί δι’ άπ’ 
εύθείας κλήσεως. έναντίον τής όποιας έπιτρέπεται προσφυγή 
ένώπιον τοΰ άρμοδίου Συμβουλίου τών~ Πλημελειοδικών 
εντός τριών ήμερών άπό τής κοινοποιήσεώς της.

Ή μετατροπή τών άπαγγελλομένοιν ύπό τού δικαστηρίου 
στερητικών τής έλευθερίας ποινών εις χρηματικά; άπαγο- 
ρεύετσει.

δ) ’Ανεξαρτήτως τής ποινικής διώξεως τό Συμβούλιον 
’Εξωτερικού ’Εμπορίου δύναται νά έπιβάλλη εις τούς ύπο- 
πίπτοντας εις τάς έν ταϊς προηγουμέναις παραγράφεις παρα
βάσεις τήν καταβολήν εισφοράς μέχρι τό πολύ τού ενός
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τετάρτου ,τής άξίας των κατά παράβασιν είσαγομένων ή εξα
γομένων εμπορευμάτων ή των αίτουμένων προς εισαγωγήν ή. 
εξαγωγήν. Τό Συμβούλιου ’Εξωτερικού ’Εμπορίου δύναται 
νά μεταβιβάζω τήν άσκησιν των κατά τήν παρούσαν παράγρα
φον αρμοδιοτήτων του εις ’Επιτροπήν εκ δημοσίων υπαλλήλων.

ε) Εις περιπτώσεις παραβάσεων, αναγόμενων εις είσα- 
γωγάς ή έξαγωγάς αξίας κατωτέρας τού ενός εκατομ
μυρίου δραχμών, ή ποινική δίωςις ενεργειται μονον κατ’ 
έγκλ.ησιν τής Γεν. ΛιευΟύνσεως ’Εμπορίου καί Βιομηχανίας.

Άρθρον 9.
'Ορισμοί : Διά τήν άκριβή εφαρμογήν τού παρόντος Δόμου, 

καθορίζονται αί έννοιαι των άναφερομένων έν αϋτώ κατώ
τεροι φράσεων καί λέξεων ώς εξής :

α) Αί εΐσαγωγαι καί έξαγωγαί θεωρούνται ότι περι
λαμβάνουν είσαγωγάς ανεξαρτήτως άν αύται πραγματοποιούν
ται δΓ αγοράς ή έκ δώρων ή οικονομικής ένισχύσεως έξωθεν 
ή άλλως καί έξαγωγαί άγαθών, έφοδίων, ΰλ.ικών καί εφο
διασμού οίασδήποτε φύσεως έξαιρουμένων των νομισμάτων, 
χρεογράφων καί άξιων. -

β) Ώς εΐσαγωγαι' ή προμήθειαι διά λογαριασμόν τού 
Κράτους νοούνται αί πραγματοποιούμεναι είτε έναντι συναλ.- 
λάγματος, είτε δΓ εξωτερικών πιστώσεων παρεχομένων 
αμέσως ή εμμέσως εις τό Ελληνικόν Δημόσιον ώς καί είσα- 
γωγαί ή προμήθειαι έκ πολεμικών επανορθώσεων καί έκ 
πλεονάζοντος'συμμαχικού υλικού.

γ) Ώς έκδοθεΐσαι άδειαι συμφώνως τώ παρόντι Νόμω 
νοείται πάσα άδεια έγκρινομένη τροποποιουμένη, παρατεινο- 
μένη ή συμπληρουμένη καί έκδιδομένη κατά τάς διατάξεις 
αυτού.

Β.Δ. 708/1970 .; · Δ... . . ....
£' Διεύθυνσις Α' καίΒ' Εξωτερικών Εμπορικών Σχέσεων :
V'Η' έξέτασις τής έν γένει κάταστάσεως τού έξωτερικού 

έμπορίου τής Ελλάδος έν άναφορά πρός τάς χώρας τής αλλο
δαπής, ή προπαρασκευή, διαπραγμάτευσις καί ή παρακοή 
λ.ούθησις τής έφαρμογής τών Εμπορικών Συμφωνιών τής 
Ελλάδος τών συναπτομένων είτε μετά τών χωρών τούτων 
είτε μετάτ Διεθνών Οικονομικών ’Οργανισμών (παρ. 1 καί 2 
άρθρον 2 Β.Δ. 135/66).

Γ. 'Ο καθορισμός τών ειδών καί χωρών, μεθ’ ών έπιτρέ- 
πεται ή διενέργεια ιδιωτικών άνταλλαγών, ό καθορισμός τών 
όρων καί κανόνων δΓ ών ρυθμίζονται αί έξαγωγαί πρός πά
σαν χώραν καί πρός τάς χώρας μεθ’ ών ή Ελλάς συνδέεται 
διά διμερών έμπορικών συμφωνιών (κλήριγκ) ώς έπίσης καί 
ή άπαγόρευσις ή μή τής έξαγωγής εγχωρίων προϊόντων 
πρός προστασίαν τής έγχωρίου βιομηχανίας καί εγχωρίων 
πρώτων υλών ή προϊόντων στρατηγικής σημασίας (άρθρον 16 
παραγ. 8 Α.Ν·. 1960/39 άρθρον 4 έδαφ. α,β, Β.Δ. 866/60).
. 2. Ή χορήγησις άδειών έξαγωγής βωξίτου έκ τών ποσο
τήτων τών μή συμπεριλαμβανομένων είς τάς τοιαύτας τάς 
προορίζομένας δΓ έξαγωγήν είς τάς χώρας μεθ’ ών ή Ελλάς 
συνδέεται διά διμερών συμφωνιών ώς έπίσης καί άδειών 
έξαγωγής έγχωρίων προϊόντων άνευ συναλλαγματικών διά- 
τυπώσεων έο’ όσον ή άξια τούτων υπερβαίνει τάς 50.000 
δραχμάς (άρθρον 7, α, Ν.Δ. 480/47, Ν.Δ. 4110/60, παραγ. 1).

3. 'Η άσκησις προσφυγής ένώπιον τού Άνωτάτου Πει
θαρχικού Συμβουλίου έξαγωγικού έμπορίου κατά άποφά- 
σεων τών Πρωτοβαθμίων Πειθαρχικών Συμβουλίων έξα- 
γωγικού έμπορίου (παρ. 2 άρθρον 7 Ν.Δ. 3999/1959).

4. 'Ο διορισμός διευθύνοντος Συμβούλου τού (ΑΣΟ) 
Αυτονομου Σταφιδικού ’Οργανισμού, ή έγκρισις ή τροποποίη- 
σις άποφάσεων τής Διοικούσης Επιτροπής αυτού καθορι- 
ζουσών τό ποσοστόν έπί τής άξίας τού είς ένέχυρον προσφερο- 
μένου σταφιδοκάρπου, ώς έπίσης καί πάσης. πράξεως άφο- 
ρωσης εις τάς δραστηριότητας τού έν λόγω οργανισμού τάς 
αναγομενας εις πλείονες Νομούς καί είς τήν έξαγωγήν στα- 
φίδος είς τό εξωτερικόν (παρ. 1· καί 3 άρθρου 12, παρ.' 1 
άρθρ. 62 καί παρ. 2 άρθρ. 101 Β. Δ/τος 26.9/30.11.55).

Διευθυνσις Εισαγωγικού Έμπορίου :
1. Αί έγκρίσεις κατακυρώσεως αποτελεσμάτων βάσει 

διενεργουμένων μειοδοτικών διαγωνισμών διά τήν προμή
θειαν ειδών, (έκτος βιομηχανικών καί βιοτεχνικών) αλλο
δαπής προελεύσεως, ανεξαρτήτως ποσού ώς καί εγκρίσεις 
διά τήν άπ’ εύθείας αγοράν τών ώς άνω ειδών μέχρι τού

'ποσού τών 100.000 δολλ.αρίων Η.Π.Α. CIF διά λογαρια
σμόν τού Δημοσίου .Νομικών προσώπων. Δημοσίου Δι
καίου (Χ.Π.Δ.Δ.), Κοινοφελών Ιδρυμάτων. Τραπεζών Έλ.- 
λάδος καί ’Αγροτικής καί λ,οιπών φορέων τού ενιαίου προ
γράμματος προμηθειών (άρθρον 1 παρ. 1 έδ. α.β, παρ. 2, 
άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. Δ τος 3982/59 καί άποφάσεις ΰπ’ άριθ. 
20600/1965 παραγ-ρ. β,γ καί 57858/1965 α.β.γ (ΣΕΕ) 
Συμβουλίου ’Εξωτερικού ’Εμπορίου).

2. Ή χορήγησις άδειών διά τήν εισαγωγήν ειδών άνευ 
συναλλαγματικών διατυπώσεων τών έν τή παραγ-ράφω 8
τής ΰπ’ άριθ. 32302/1953 άποφάσεως Σ.Ε.Ε. άξίας άνω τών 
1000 Δο/λαρίων Η.ΓΙ.Α.

3. Ή χορήγησις έγκρίσεων προθεσμιακού διακανονισμού
διά τά εΐδη τού πίνακος Π. 12 πέοαν τού είκοσιτετραμήνου 
(παρ. 4 άρθρ. 1 Ν.Δ. 4551/1966 καί ύπ’ άριθ. 46600/1961. 
Κεφ. Α παρ. Ill έδαφ. β. άποφ. ΣΕΕ καί ΰπ’ άριθ. 25/40/ 
70 παρ. 1 άποφ. Σ.Ε.Ε. )τ- -------------------—----

4. Ή χορήγησις έγκρίσεως παρατάσεως έξοφλ,ήσεως 
συναλλαγματικών έξ εισαγωγών προθεσμιακού διακανονι
σμού τής άξίας ειδών :

α) Τού πίνακος Π12 πέραν τού δεκαοκταμήνου καί
β) ετέρων πινάκων πλήν τού Π (τ :ρ. 4 άρθρ.-1 Ν.Δ. 

4551/1966 καί ΰπ’ άριθ. 46600/1961 Κεφ. Α'. παρ. III 
έδ. β' άποφ. Σ.Ε.Ε., καί 'ΰπ’ άριθ. 25740/70 παρ. 1 άποφ. 
Σ.Ε.Ε.).

5. Ή χορήγησις έγκρίσεων προθεσμιακού διακανονισμού 
ειδών άξίας άνω τών 5.000 δολλ. Η.Π.Α., πλήν τών άτελ.ώς 
είσαγομένων (παρ. 4 άρθρου 1 Ν.Δ. 4551/1966 καί ΰπ’ 
άριθ. 46600/1961 Κεφ. Ζ' παρ. III έδ. β' άποφ. Σ.Ε.Ε.)

6. Ή χορήγησις έγκρίσεων παρατάσεως έκτελωνισμοϋ 
ειδών άξίας άνω τών 5000 δολλ,. Η.Π.Α., πλήν τών άτελώς 
είσαγομένων (παρ. 4 άρθρον 1 Ν.Δ. 4551/1966 καί ύπ’ 
άριθ. 46600/61 Κεφ. ΣΤ' παρ. 1, έδ. θ' άποφ. Σ.Ε.Ε.).

7. Ή χορήγησις έγκρίσεων παρατάσεως προθεσμίας 
διακανονισμού άνευ εισφοράς ή έπί μειωμένη τοιαύτη δΓ 
αξίαν άνω τών 5000 δολλ.. Η.Π.Α. (παο. 4 άεθρ. 1 Ν.Δ. 
4551)1966 καί ύπ’ άριθ. 46600/1961 Κεφ. ΣΤ' παρ. 1 
έδ. θ' άποφ. Σ.Ε.Ε.).

8. Ή έγκρισις εισαγωγής σίτου καί άλεύρων έκ σίτου 
(παρ. χ Κεφ. Ζ' ύπ’ άριθ. 46600/1961 άποφ. Σ.Ε.Ε. καί 
παρ. 4 άρθρου 1 Ν.Δ. 4551/1966 καί ύπ’ άριθ. 16244/ 
1960 παρ. 1 άποφ. Σ.Ε.Ε.).
Β.Δ. 191/1972
Α' Είς τούς 'Υφυπουργούς-Προϊσταμένους Περιφερειακών

Διοικήσεων :
1. Ή κατά τάς κείμενος διατάξεις έγκρισις αποφάσεων, 

κανονισμών, όργανισμών, προγραμμάτων, συστάσεως ’Επι
τροπών καί λοιπών πράξεων, τών Νομικών Προσώπων, 
’Οργανισμών καί ’Επιχειρήσεων, έποπτευομένων ύπό τού 
'Υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας (έπί θεμάτων Έμπορίου), 
ών ή κατά τόπον δραστηριότης έκτείνεται είς πλ.είονας 
Νομούς τής αύτής διοικητικής περιφέρειας.

2. Ή άσκησις προσφυγής ένώπιον τού Άνωτάτου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου Έξαγωγικού Έμπορίου, κατ’ 
άποφάσεων Πρωτοβαθμίων Πειθαρχικών Συμβουλίων Έξα- 
γωγικού Έμπορίου (παο. 2 άρθρ. 7 Ν.Δ/ 3999/1959).

3........................................................... .......... :.....................

4. Είς τον Υφυπουργόν τής Περιφερειακής Διοικήσεως 
Πελ,οποννήσου καί Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, ό διορισμός 
τού Διευθύνοντος Συμβούλ,ου τού Αύτονόμου Σταφιδικού 
’Οργανισμού (Α.Σ.Ο.), ή έγκρισις ή τροποποίησις άπο-· 
φάσεων τής Διοικούσης Έπιτροττής αύτοΰ καθοριζουσών
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το, ποσοστόνεπί τής άξίας τοϋ εις ένέχυρον προσφερομένου 
σταφιδοκάρπου, ώς έπίσης καί πάσης πράξεως άφορώσης 
εις τάς δραστηριότητας τοϋ έν λόγω ’Οργανισμού καί εις 
τήν εξαγωγήν σταφίδος εις τό έςωτερικόν, έντος των πλαι
σίων της υπό τής Κυβερνήσεως οριζόμενης πολιτικής (παρ. 
1 καί 3 άρθρον 12 παρ. 1 άρθρ. 62 και παρ. 2 άρθρ. 101 
Β.Δ.26/9/30.11.1955).

Β' Εις τούς Νομάρχας :
1. Ή κατά τάς κειμένας διατάξεις εγκρισις αποφάσεων,— » — ' / »ΐ7Κανονισμών, οργανισμών, ττρογραμματων, σοστασεως γ-ττι- 

τροττων και λοιττύν ττράζεων, των Νομικών Προσωττων, 
‘Οργανισμών καί Επιχειρήσεων, έποπτευομένων υπό τοϋ 
‘Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (επί θεμάτων ’Εμπορίου), 
ών ή κατά τόπον δραστηριότης περιορίζεται εντός των ορίων 
τοϋ Νομοϋ.

2. Ή χορήγησις άδειων εξαγωγής εγχωρίων προϊόντων 
άνευ συναλλαγματικών διατυπώσεων άνεξαρτήτως ποσοΰ 
(άρθρον 7, α Ν.Δ. 480/1947).

3. Ή χορήγησις αδειών διά την εισαγωγήν ειδών άνευ 
συναλλαγματικών διατυπώσεων άπεριορίστου άξίας, εξαι
ρέσει τών ειδών τών περιλαμβανομένων εις τον πίνακα Α' 
τής ΰπ’ άριθ. 80800/1970 άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου Έξω- 
τερικοϋ ’Εμπορίου (ΣΕΕ), -ώς-συνεπλ.ηρώθη μεταγενε-- 
στέρωε, έφ’ όσον ή άξια τών τελ.ευταίων τούτων υπερβαίνει
τά 1000 δολλ,άρια ΗΠΑ (32302/1953 άποφ. ΣΕΕ), ώς
έτροπσποιήθη μεταγενεστέρως.

4. Ή χορήγησις εγκρίσεων προθεσμιακοϋ διακανονισμοϋ 
διά τά είδη τοϋ πίνακοος Π 12, άπεριορίστως (παρ. 4 άρθρ. 
1 Ν.Δ. 4551/1966, ύπ’ άριθ. 46600/1961 Κεφ. Α' παρ. III 
έδαφ. β' άποφ. ΣΕΕ καί 25740/1970 παρ. 1 άποφ. ΣΕΕ).

' 5. ‘Η χορήγησις εγκρίσεων παρατάσεως έξοφλήσεως 
συναλλαγματικών έξ εισαγωγών προθεσμιακοϋ διακανονι
σμού τής άξίας ειδών τοϋ Πίνακος Π 12 καί ετέρων Πινά
κων άπεριορίστως (παρ. 4, άρθρ. 1 Ν.Δ. 4551/1961 καί 
ύπ’ άριθ. 46600/1961 Κεφ. Α' παρ. III έδ. β' άποφ. ΣΕΕ 
καί ύπ’ άριθ. 25740/1970 παρ. 1 άποφ. ΣΕΕ).

6. Ή χορήγησις εγκρίσεων προθεσμιακού διακονονισμοϋ 
άπάντων τών ειδών έτέρων πινάκων άνεξαρτήτως άξίας καί 
άνευ χρονικού περιορισμού, ώε καί τών άτελ.ώς είσαγοαένων
(παρ. 4 άρθρ. 1 Ν.Δ.' 4551/1961 καί ύπ’ άριθ. 46600/61 
Κεφ. ζ' παρ. III έδ. β' άποφ. ΣΕΕ).

7. Ή χορήγησις εγκρίσεων παρατάσεως έκτελωνισμοΰ 
ειδών άνεεαρτήτωε άξίας παρ. 4, άρθρ. 1 Ν.Δ. 4551/61 
καί ύπ’ άριθ. 46600/1961 Κεφ. ΣΤ''παρ. II έδ. θ' άποφ. 
ΣΕΕ).

8. Ή χορήγησις εγκρίσεων παρατάσεως προθεσμίας 
διακανονισμού άνευ εισφοράς ή έπί μειωμένη τόιαύτη άνε
ξαρτήτως άείαε (περ. 4 άρθρ. 1 Ν.Δ. 4551/1961 καί ή ύπ’ 
άριθ. 46600/1961 Κεφ. ΣΤ' παρ. II έδ. θ' άποφ. ΣΕΕ).

9. Ή χορήγησις άδειών εισαγωγής σίτου καί αλεύρων 
έκ σίτου, κατά τά δε’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής 
Οικονομίας, καθοριζόμενα, (παρ. X Κεφ. Ζ' ύπ’ άριθ. 
46600/61 άποφ. ΣΕΕ καί παρ. 4 τοϋ άρθρ. 1 Ν.Δ. 4551/66 
καί ύπ’ άριθ. 16244/60 παρ. 1 άποφ. ΣΕΕ).

Ν.Δ.1147/1972
'Αρμοδιότητες ’Αναπληρωτών Νομαρχών.
1. Οί Άναπ/.ηρωταί Νομάρχαι-Προϊστάμενοι Διαμε

ρισμάτων άσκοϋν άποκλειστικώς τάς κατά τάς έκάστοτε 
ΐσχυούσας διατάξεις άρμοδιότητας τών Νομαρχών, ώς καί 
των καταργουμένων διά τού παρόντος ’Υπηρεσιών τής τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης, έξαιρέσει τών διατηρουμένων 
διά Β. Διαταγμάτων, έκδιδομένων προτάσει τού’ Πρωθυ
πουργού, τού Υπουργού Εσωτερικών καί τού άρμοδίου 
κατα περίπτωσιν ’Υπουργού, ύπέρ τού Νομάρχου ’Αττικής.

2. Διά κοινών άποφάσεων τοϋ Νομάρχου ’Αττικής καί 
τών κατα την προηγουμένην παράγραφον ’Αναπληρωτών 
Νομαρχών δύναται νά άνατίθηται εις τούς προϊσταμένους

υπηρεσιών ή εις έτέρους υπαλλήλους τών Διαμερισμάτων 
ή ύπογραφή άποφάσεων, εγγράφων, πράξεων άναλήψεώς 
υποχρεώσεων ή άλλ.ων πράξεων τής άρμοδιότητος τών ’Ανα
πληρωτών Νομαρχών—Προϊσταμένων Διαμερισμάτων. '

Ν.Δ. 3999/59 ... . .
“Αρθρον 2.

4. Ή καταχώρησις τής έπωνυμίας γίνεται δε’ άποφά
σεως τής Διοικητικής Επιτροπής τού ’Επιμελητηρίου, 
μετά προηγουμένην διαπίστωσιν ότι ό έξαγωγεύς έχει την 
άπαιτουμένην διά τήν διενέργειαν τού σκοπουμένσυ παρ’ 
αυτού έξαγωγικοϋ έμπορίου οργάνωσή καί εμπορικήν έγκα- 
τάστασιν. ι

Προς διαπίστωσιν τών άνωτέρω προϋποθέσεων ένεργεΐται 
ύπό τοϋ Έπιμελ.ητηρίου έρευνα καί σχετική αυτοψία.

5. Κατά τής άπορριπτικής άποφάσεως τής Διοικητικής 
’Επιτροπής έπιτρέπεται έντός τριμήνου προσφυγή ένώπιον 
τού ’Υπουργού ’Εμπορίου, όστις καί άποφαίνεται όριστικώς, 
μετά γνώμην τοϋ έν άρθρω 16 προβλ,επομένου Γνωμοδοτικοϋ 
Συμβουλίου Έξαγωγικοϋ ’Εμπορίου.

6. Ή καταχώρησις τής έπωνυμίας, δέον νά άνανεοΰται 
κατ’ έτος, κατόπιν σχετικής αίτήσεως τοϋ έξαγωγέως, 
περιεχούσης καί τήν έν τή ανωτέρω παραγράφω 3 άναφε- 
ρομένην δήλ.ωσtv, έπί πλέον δέ καί τάς ποσότητας κατά 
χώραν προορισμού τών έξαχθέντων παρ’ αυτού ειδών κατά 
τό άμέσως προηγούμενον ήμερολογιακόν έτος. Ή αΐτησις 
δέον νά συνοδεύηται ύπό γραμματίου καταθέσεως εις τό 
Δημόσιον Ταμεΐον, τών κατά τήν παράγραφον 9 τελ.ών άνα- 
νεώσεως τής έπωνυμίας.

7. Έξαιρουμένης τής περιπτώσεως άνωτέρας βίας, έξα
γωγεύς, ούδεμίαν πραγματοποιήσας εξαγωγήν έπί τριετίαν 
διαγράφεται τού Μητρώου έξαγωγέων, δι’ άποφάσεως τής 
Διοικητικής Επιτροπής τού οικείου Επιμελητηρίου. Κατά 
τής άποφάσεως περί διαγραφής έπιτρέπεται προσφυγή 
έντός δύο μηνών άπό τής κοινοποιήσεως αύτής εις τον ένδια- 
φερόμενον, ένώπιον τοϋ ’Υπουργού ’Εμπορίου, όστις απο- 
φαίνεται όριστικώς μετά γνώμην τοϋ έν άρθρω 16 προβλ,ε
πομένου Γνωμοδοτικοϋ Συμβουλίου Έξαγωγικοϋ Έμπορίου.

9. Τά τέλη τής άρχικής έγγραφής καί άνανεώσεως τής 
έπωνυμίας καθορίζονται έκάστοτε δι’ άποφάσεως τών 
Υπουργών Οικονομικών καί Έμπορίου, δημοσιευομένων 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

“Αρθρον 6.
1. Συνιστώνται Πειθαρχικά Συμβούλια Έξαγωγικοϋ 

Έμπορίου παρ’ έκάστω Έμπορικώ καί Βιομηχανικώ Κεν- 
τρικώ Έπιμελ.ητηρίω, άπαρτιζόμενα :

α) Έξ ενός Προέδρου Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκου, ώς 
Προέδρου, όριζομένου ύπό τής άρμοδίας Δικαστικής ’Αρχής 
τής περιφερείας εις ήν έδρεύει τό Έπιμελ.ητήριον.

β) Τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ οικείου παραρτήματος τοϋ Γενικού 
Χημείου τοϋ Κράτους, ύποδεικνυομένου ύπό τοϋ Γενικού 
Χημείου τοϋ Κράτους.

γ) Τοϋ Προϊσταμένου τής οικείας Γεωργικής Υπηρεσίας, 
τής περιφερείας, εις ήν έδρεύει τό Έπιμελ.ητήριον, ύπο- 
δεικνυομένου ύπό τοϋ ’Υπουργού Γεωργίας.

δ) Έξ ενός άνωτέρου ύπαλλ.ήλ.ου τής Τραπέζης τής 
Έλλ.άδος, ύποδεικνυομένου ύπό τής Διοικήσεως τής Τραπέ
ζης τής Έλλ.άδος.

“Οπου δεν ύφίστανται υποκαταστήματα τής Τραπέζης 
τής Έλλ.άδος, ώς μέλος τοϋ Πειθαρχικού Συμβουλίου ορί
ζεται άνώτερος ύπάλ./.ηλ.ος τής ’Αγροτικής Τραπέζης τής 
Έλλ.άδος,’ύποδεικνυόμενος ύπό τής Διοικήσεως τής ’Αγροτι
κής Τραπέζης. ^

ε) Έξ ενός έξαγωγέως, όριζομένου ύπό τοϋ ’Υπουργού 
Έμπορίου, έκ καταλ.όγου πέντε έξαγωγέων. ύποδεικνυο- 
μένων παρά τής Διοικητικής Επιτροπής τοϋ Έπιμελ.ητη
ρίου.

Έπί περιπτώσεων έκδικάσεως παραπομπών Γεωργικών 
Συνεταιρισμών, άντί τοϋ άνωτέρω εκπροσώπου τών έξα-
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νωγέων μετέ/ει τοϋ Πειθαρχικού Συμβουλίου έκπροσωπος 
των Γεωργικών Συνεταιρισμών, υποδεικνυόμενος υπό της 
Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνε
ταιρισμών. ............

Εΐδικώτερον εις τα Πειθαρχικά Συμβούλια τά παρά τοϊς 
Επιμελητηρίοις ’Αθηνών καί Πειραιώς, ορίζονται, άντι 
τών υπαλλήλων της Τραπέζης της Ελλάδος, άνώτεροι 
υπάλληλοι της Γενικής Διευθύνσεως ’Εμπορίου τοΰ Ίπουρ- 
γείου ’Εμπορίου, άντί δέ τών Προϊσταμένων τής Γεωργικής 
Υπηρεσίας, άνοΰτεροι ΰπάλληλοι του Γεωπονικού Κλάδου 
τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, υποδεικνυόμενοι υπο του 1 - 
πουογοϋ Γεωργίας.

Χρέη γραμμχτέως έκτελεΐ υπάλληλος τοΰ οικείου Επι
μελητηρίου, υποδεικνυόμενος παρά τοΰ Προέδρου τοΰ ’Επι
μελητηρίου.

’Απάντων τών άνωτέρω μελών καί τοΰ γραμματέως, 
ορίζονται άναπλ.ηρωταί, διά τών πράξεων, δΓ ών καί τά 
τακτικά μέλη.

Ή συγκρότησις τών Πειθαρχικών Συμβουλίων ένερ- 
γεΐται δΓ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργοϋ Εμπορίου δημοσιευό
μενης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Άρθρον 7.
7. Τό Άνώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον Έξαγωγικοΰ 

’Εμπορίου έδοεϋον παρά τώ Ύπουργείω ’Εμπορίου άπαρ- 
τίζεται :

α) Έξ ενός τών έν Άθήναις Έφετών, ώς Προέδρου, 
όοιζομένου υπό τοΰ Προέδρου τών έν Άθήναις Έφετών.

β) Έξ ενός άνωτάτου ή άνωτέρου υπαλλήλου τής Γενικής 
Διευθύνσεως Εμπορίου τοΰ 'Υπουργείου Εμπορίου.

γ) Έξ ενός άνωτάτου ή άνωτέρου υπαλλήλου τοΰ Γεω
πονικού Κλάδου τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, ύποδεικνυομέ- 
νου υπό τοΰ 'Υπουργοϋ Γεωργίας.

δ) Έξ ενός άνωτάτου ή άνωτέρου ύπαλλήλ.ου τοΰ Γενικού 
Χημείου τοΰ Κράτους, υποδεικνυόμενου υπό τοΰ ' Υπουργοϋ 
Οικονομικών. -

ε) Έξ ενός έξαγωγέως κατοικοϋντος έν Άθήναις, έν 
Πειραιεΐ ή Θεσσαλονίκη όριζομένου υπό τοΰ 'Υπουργοϋ 
Εμπορίου," έκ καταλόγου δεκατριών έξαγωγέων ών πέντε 
υποδεικνύονται υπό τοΰ Έμπορικοΰ καί Βιομηχανικοϋ 
Επιμελητηρίου Αθηνών, "τρεις υπό τοΰ Έμπορικοΰ καί 
Βιομηχανικοϋ Επιμελητηρίου Πειραιώς, τρεις υπό τοϋ 
Έμπορικοΰ καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
καί δύο ΰπό τής Καπνεμπορικής 'Ομοσπονδίας τής Ελλάδος.

Έπί περιπτώσεων έκδικάσεως προσφυγής καί άποφά
σεως Πειθαρχικού Συμβουλίου, άφοροΰσης Γεωργικόν Συνε
ταιρισμόν, άντί τοϋ άνωτέρω εκπροσώπου τών έξαγωγέων, 
μετέχει τοϋ Άνωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου έκπρό-Ν

Ια) Πρό πάσης ενεργεί ας. διά τήν. προμήθειαν έκ τού 
εξωτερικού άγαθών εϊσαγομέ/ων άπ’ εύθείας ή διά λογαρια
σμόν τοΰ Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
Κοινωφελών Ιδρυμάτων, τής Τραπέζης τής ’Ελλάδος,
τής Άνιοτικήε Το απεζης Έλλάδοε, ώς καί Επι
χειρήσεων Κοινής Ώφελείας καί λοιπών ’Οργανισμών καθο- 
ριζομένων δι’ άποφάσεων τοϋ 'Υπουργού Εμπορίου, άπαι- 
τεϊται έγκρισις αυτού.

β) 'Ο 'Υπουργός τοΰ Εμπορίου δι’ άποφάσεώς του ή 
κατόπιν άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου Εξωτερικού Εμπορίου 
δύναται : α) νά καθορίζη τον τρόπον τής διενεργείας τής 
προμήθειας καί β) νά παρέχη την εγκρισίν του διά την 
εισαγωγήν τών ΰπό προμήθειαν άγαθών ΰπό ειδικούς όρους.

γ) 'Ωσαύτως άπαιτεϊται έγκρισις τοϋ 'Υπουργού Εμπο
ρίου διά τήν κατακύρωσιν τών άποτελεσμάτων τών διενερ- 
γουμένων διαγωνισμών.

II. Δύναται ό 'Υπουργός τοϋ Εμπορίου κατόπιν άπο
φάσεως τοΰ Συμβουλίου Εξωτερικού Εμπορίου νά προ- 
κρίνη την προμήθειαν τών ώς άνω ειδών καί άνευ διαγωνισμού.

III. Ό .'Υπουργός τού Έμπορίου-δύναται δι’ άποφάσεώς 
του νά συνιστα Έπιτροπάς έξ έκπροσώπων τών άρμοδίων 
'Υπηρεσιών προς άς νά παραπέμπτη προς μελέτην καί εισή- 
γησιν έκ τών άνωτέρω προμηθειών έκείνας διά τάς όποιας 
κρίνει τοΰτο άναγκαΐον.

'Η παρούσα ής ή ισχύς άρχεται άπό σήμερον κυρωθήσεταϊ 
διά Νόμου.

Έκδόσαν προς τούτο τήν ΰπ’ άριθ. 163 παρούσαν Πραξιν 
του.

'Ο Πρόεδρος Τά Μέλη
Άρθρον 2.

Τό έδάφιον α' τής παραγράφου 1 τής διά τοϋ παρόντος 
Ν.Δ. κυρουμένης Πράξεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου 
συμπληροϋται ώς άκολούθως :

«Ή κατά τά άνωτέρω έγκρισις άπαιτεϊται καί εις περι
πτώσεις καθ’ άς προμήθεια', ειδών άλλοδαπής προελεύσεως 
διενεργοϋνται έκ τής άγορας τοϋ έσωτερικοϋ».

Ν.Δ. 86/1974.
Άοθοον 4.

2. Διά Πρ.Δ/των έκδιδομένων προτάσει τοϋ 'Υπουργού
Εμπορίου δύνανται νά συνιστώνται παρά τοϊς Έμπορικοϊς 
καί Βιομηχανικοϊς ’Επιμελητηρίοις Έπιτροπαί καί 'Υπο-' 
επιτροπαί διά τήν άσκησιν τοϋ έλέγχου τών τιμολογίων 
εισαγωγής καί έξαγωγής. ·

3. Διά τών ιδίων Δ/των καθορίζονται, ή έδρα, ή σύνθεσις, 
ή λειτουργία καί ή έκτασις τής άρμοδιότητος έκάστης Έπι-

ωπος τής Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωρ- \ήροπής καί Υποεπιτροπής ο>ς καί ο τροπος ασκησεως τοϋ 
γικών Συνεταιρισμών, υποδεικνυόμενος ΰπό τής Διοικήσεως έργου αυτής.
^ύτης. (

Χρέη Γραμματέως έκτελεΐ υπάλληλος τής Γενικής Διευ
θύνσεως Εμπορίου τοϋ 'Υπουργείου Εμπορίου.

Απάντων τών άνωτέρω μελών καί τοΰ Γραμματέως 
ορίζονται άναπληρωταί.

‘Η συγκρότησις τοΰ Άνωτάτου Πέιθαρχικοϋ Συμβουλίου 
Έξαγωγικοΰ Εμπορίου έ/εργεΐται δΓ άποφάσεως τοϋ 
Υπουργοϋ Εμπορίου, δημοσιευόμενης διά τής Έφημερίδος 

τής Κυβερνήσεως.

1.
ύπ’ άριθ. 163 τής 23ης 
'Υπουργικού Συμβουλίου

Ν.Δ. 3982/59
Άρθοον

Κυροΰται άφ’ ής έξεδόθη ή 
Ιανουάριου 1958 Πραξις τοΰ 

εχουσα ώς άκολούθως :
_ " ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ααβόν ύπ’ όψιν εΐσήγησιν τών έπί τού Συντονισμού 
τοϋ Εμπορίου 'Υπουργών, άποφασίζει :

Ν.Δ. 2415/1953
Άρθρον 4.

ΔΓ άποφάσεων τών 'Υπουργών Εμπορίου καί Βιομη
χανίας, δημοσιευόμενων εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερ-" 
νήσεως δύναται νά άναστέλλεται έξ ολοκλήρου ή ώς προς 
ώρισμένας κατηγορίας μηχανημάτων καί έξαρτημάτων ή 
έφαρμογή τών διατάξεων τής παραγρ. 3 τού άρθρου 2 
τοϋ Ν. 5426/1932 «περί περιορισμού εισαγωγής έμπορευ- 
μάτων».

Β.Δ. 491/65
Άρθρον 1.................................... :..ι

1. Διά τον έλεγχον τών τιμών τών άναγραφομένων είς 
τά τιμολόγια τών έκ τοϋ έξωτερικοϋ είσαγομένων ειδών, 
ώς καί τών έξαγομένων είς τήν άλλοδαπήν έγχωρίων 
προϊόντων, έξουσιοδοτοϋνται οί 'Υπουργοί Οικονομικών καί 
Εμπορίου όπως, δΓ άποφάσεων αύτών δημοσιευόμενων' 
εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως :



α) Καθορίζουν τά του τρόπου τής άσκήσεως τοϋ ελέγχου 
των τιμολογίων εισαγωγής καί εξαγωγής καί 

. β) συνιστοϋν Έπιτροπάς έποπτείας, παρακολουθήσεως 
ώς καί συντονισμού τοϋ έργου των ώς κατωτέρω συνιστω- 
μένων 'Υπηρεσιών.

2. Διά Β.Δ/των, έκδιδομένων, προτάσει των 'Υπουργών 
Οικονομικών καί ’Εμπορίου, δύνανται νά συνιστώνται εις 
άπαντα ή εις τά κυριώτερα τών Εμπορικών καί Βιομηχα
νικών Επιμελητηρίων τής Χώρας Εΐδικαί 'Υπηρεσία', διά 
την διεξαγωγήν τοϋ ελέγχου τών τιμολογίων εισαγωγής 
καί εξαγωγής.

Διά τών αυτών Β.Δ/των, όρισθήσονται καί τά τής συν- 
θέσεως καί λειτουργίας έν γένει τών συνιστωμένων 'Υπη
ρεσιών, τό προσωπικόν τών οποίων συγκροτείται άτίοκλει- 
στικώς έκ τοϋ ΰπηρετοϋντος έκάστοτε τακτικοϋ τοιούτου 
παρά τοϊς οίκείοις Έπιμελητηρίοις, άνευ προσθήκης νέας 
θέσεως.

3. ’Επιτρέπεται, κατ’ έξαίρεσιν τών κειμένων διατάξεων, 
ή παρά τώ Έμπορικώ καί Βιομηχανικώ Έπιμελητηρίω 
’Αθηνών άπόσπασις μέχρι 15 τό πολύ υπαλλήλων τοϋ 'Υπουρ
γείου ’Εμπορίου (Γενική Διεύθυνσις ’Εμπορίου) μέχρι καί 
τοϋ βαθμοΰ τοϋ Είσηγητοϋ, όριζομένων υπό τοϋ Ύπουργοΰ 
’Εμπορίου, μετά τήν γνώμην τοϋ οίκείου 'Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, ώς καί τών 'Υπαλλήλων τής Τραπέζης τής 
Έλλιάδος, όριζομένων υπό τοϋ Διοικητοϋ αυτής.

4. Έφ’ όσον ύπαρχον τακτικόν προσωπικόν τών ’Εμπο
ρικών καί Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων δεν καλύπτει

. τάς πραγματικάς ύπηρεσιακάς άνάγκας τών συνιστωμένων 
Ειδικών 'Υπηρεσιών, δύναται νά προσλ μβάνηται ΰπό 
τών οικείων ’Επιμελητηρίων πρόσκαιρον τροσωπικόν, ο 
άριθμός τοϋ οποίου ορίζεται διά κοινής άποφάσεως τών 
'Υπουργών ’Εμπορίου καί Οικονομικών, δι’ έκαστον Έπι- 
μελητήριον προτιμωμένων τών άπολϋθέντων έκ τοϋ 'Υπουρ
γείου ’Εμπορίου υπαλλήλων.
, 'Η θητεία τοϋ πρόσκαιρου τούτου προσωπικού, κεκτη- 
μένου τουλάχιστον άπολυτηρήριον Γυμνασίου ή Μέσης 
’Εμπορικής Σχολής ορίζεται δι’ έξ τό πολύ μήνας δυναμένη 
νά άνανεοϋται.

Ή πρόσληψις ώς καί ή μηνιαία άντιμισθία τοϋ ώς άνω 
πρόσκαιρου προσωπικού γίνεται δι’ άποφάσεως τών 'Υπουρ
γιών ’Εμπορίου καί Οικονομικών τή προτάσει τής Διοικητι
κής ’Επιτροπής τοϋ οικείου ’Επιμελητηρίου.

Αΐ δαπάναι λειτουργίας έν γ'ένει τών συνιστωμένων 
'Υπηρεσιών καί ’Επιτροπών ώς καί ή αντιμισθία τοϋ προ
σλαμβανόμενου πρόσκαιρου προσωπικού, βαρύνουσιν έξ ολο
κλήρου τά οικεία ’Επιμελητήρια.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 607/1976 
Άρθρον 90.

. Τά εις τά Συμβούλια καί τάς Έπιτροπάς αγόμενα θέματα 
είσηγοϋνται οί αρμόδιοι καθ’ ύλην προϊστάμενοι 'Υπηρεσιών 
ή Διευθύνσεων ή καί προϊστάμενοι Τμημάτων όπου ρητώς 
άναφέρεται τούτο.

Χρέη Γραμματέως τών Συμβουλίων ή ’Επιτροπών καί 
άναπληρωτοϋ αυτού άνατίθενται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουρ
γού ή τοϋ οικείου Νομάρχου εις ύπαλλήλους τοϋ 'Υπουργείου 
έκτος έάν άλλως ορίζεται έν τώ παρόντι.

"Αρθρον 91.
Άνώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον Έξαγωγικοϋ ’Εμπο

ρίου.
(α) Σύνθεσις :
Έξ ενός τών έν Άθήναις Έφετών, ώς Προέδρου.
Έξ ενός άνωτάτου ή άνωτέρου ύπαλλήλ.ου τής Γενικής 

Διευθύνσεως Εξωτερικού Εμπορίου τοϋ Υπουργείου Εμπο
ρίου.

Έξ ενός άνωτάτου ή άνωτέρου ύπαλήλου τοϋ 'Υπουρ
γείου Γεωργίας, ή είδικώς τοϋ Ύπουργ'είου Βιομηχανίας 
καί Ένεργείας, προκειμένου περί έκδικάσεως προσφυγής

κατ’ άποφάσεως άφορώσης τήν ποιότητα καί έμφάνισ.ν 
βιομηχανικών προϊόντων.

Έξ ενός άνωτάτου ή άνωτέρου ύπα/λήλου τοϋ Γενικού 
Χημείου τοϋ Κράτους.

Έξ ενός έξαγωγέως, όριζομένου ύπό τοϋ 'Υπουργού 
Εμπορίου.

(β) Άρμοδιότης : *
Εις τήν αρμοδιότητα τοϋ Συμβουλίου ανήκει ή έκδίκασις 

τών προσφυγών κατά τών άποφάσεων τών Π ρωτοβαθμίων 
Πειθαρχικών Συμβουλίων Έξαγωγικοϋ ’Εμπορίου, δι’ ών 
έπιβά>λονται ποιναί εις τούς παραβαίνοντας, τάς σχετικας 
περί έξαγωγών κειμένας διατάξεις έξαγωγεϊς, έπί τώ 
τέ/ει διασφαλίσεως τής πίστεως τοϋ έξαγωγικοϋ έμπορίου 
τής χώρας. Προ πάσης άποφάσεως καλείται ύπό τοϋ Συμ
βουλίου ό ένδιαφερόμενος προς παροχήν έξηγήσεων είτε 
έγ-γράφως είτε προφορικώς.

Κεντρική Επιτροπή ’Ελέγχου Τιμολογ-tcov Εξαγωγής 
παρά τώ Έμπορικώ καί Βιομηχανικό) Έπιμελητηρίω 
’Αθηνών (ΕΒΕΑ).

(α) Σύνθεσις :
Έκ δύο (2) άνωτάτων ή άνωτέρων ύπαλλήλων τοΰ 'Υπουρ

γείου Έμπορίου, έξ ών ό κατά βαθμόν άνώτερος καί έπί 
. όμοιοβάθμων ό άρχαιότερος, IIρόεδρος. _ς ς._.· YiH.il.

Έξ ενός (1) άνωτέρου ύπαλλήλου τοϋ 'Υπουργείου Οικο
νομικών.

Έξ ενός (1) άνωτέρου ύπαλλήλου τοϋ Κεντρικού Κατα
στήματος τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Έξ ένος (1) άνωτάτου ή άνωτέρου ύπαλλήλου τοϋ ’Εμπο
ρικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου Αθηνών.- 
- Είδικώς τής Επιτροπής ταύτης, πλέον τών ανωτέρω, 
μετέχει κατά περίπτωσιν καί άνά εις (1) άνώτερος ύπάλλη- 
λος τοϋ 'Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ένεργείας τοϋ Έθ/ι- 
κοϋ ’Οργανισμού Καπνού καί τοϋ ’Οργανισμού Βάμβακος 
άναλόγως τοϋ συζητουμένου θέματος. ·

Χρέη Γραμματέως τής ’ Επιτροπής έκτελεϊ μόνιμος ύπάλ- 
ληλος τοϋ Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
’Αθηνών.

(β) 'Αρμοδιότης :
Είς τήν άρμοδιότητα τής Επιτροπής άνήκεΐ ό άκριβής 

ελεγχος τών τιμολογίων έξαγ-ωγής, προς έξακρίβωσιν τών 
πραγματικών τιμών, τών άναγραφομένων είς τά τιμολόγια, 
έπί σκοπώ τηρήσεως ύπό τών έξαγωγέων τών περί συναλ
λάγματος κειμένων διατάξεων.

Επίσης ή παρακολούθησις καί ό συντονισμός τοϋ έργ'ου 
τοϋ έλέγχου τών τιμολογίων έξαγωγής ύπό τών Περιφε
ρειακών Επιτροπών, έπί σκοπώ ενιαίου τρόπου Οεωρήσεως 
τών τιμών τών έξαγομένων προϊόντων.

Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Τιμολογίων Εισαγωγής 
παρά τώ Έμπορικώ καί Βιομηχανικώ Έπιμελητηρίω 
’Αθηνών (ΕΒΕΑ).

(α) Σύνθεσις :
Έξ ενός άνωτάτου ύπαλλήλου τής Γενικής Διευθύνσεων 

Εξωτερικού Έμπορίου τοϋ 'Υπουργείου Έμπορίου, ώς 
Προέδρου.

Έκ τοϋ Διευθυντοϋ τής Διευθύνσεως Εΐσαγωγ'ΐκοϋ Έμ
πορίου τοϋ 'Υπουργείου Έμπορίου.

Έκ τοϋ Διευθυντοϋ τής Διευθύνσεως Προϊόντων Ζωικής 
Προελεύσεως τοϋ 'Υπουργείου Έμπορίου.

Έξ ενός άνωτάτου ή άνωτέρου ύπαλλήλου τοϋ 'Υπουρ
γείου Συντονισμού.

Έκ τοϋ Προϊσταμένου τής 'Υπηρεσίας Προστασίας Ε
θνικού Νομίσματος.

Έξ ενός άνωτάτου ή άνωτέρου ύπαλλήλου τοϋ Υπουρ
γείου Οικονομικών.

Έξ ενός άνωτάτου ή άνωτέρου τεχνικού ύπαλλήλου τοϋ 
'Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ένεργείας.

Έξ ένος άνωτάτου ή άνωτέρου τεχνικού ύπαλλήλου τοϋ 
'Υπουργείου Συγκοινωνιών.
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Έξ ένός ανώτατου ή άνωτέρου ύπχλ.λήλ.ου τού Κεντρι
κού Καταστήματος τής I ραπε,ης τής Ελλ.αδος.

Έξ ενός ανώτατου ή άνωτέρου υπαλληλ.ου τον Εμπορι
κού καί Βιομηχανικόν ’Επιμελητηρίου Αθηνών.

Χόέη Γραμματέως έκτελεϊ μόνιμος υπάλληλος τον ’Εμ
πορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. ■ ■

Εξ ενός άνωτέρου υπαλλήλου 
νείων ΙΙειοαιώς.

τής Διευθύνσεωε Γελ.ο

Έλλ.άδοε.

στήματος τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.
Ες ενός άνωτέρου υπαλλήλου τοϋ Έ 

μηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
*Η Επιτροπή δύναται να λ.ειτουργή κατά τάς κειμένας, _ * 

διατάξεις, είς κλ.ιάάκια άποτελ.ούμενα εκ. τριών ή ςεσσά- "°··'
ρων με/,ων αυτής. _ , ,· .

(β) ‘Αρμοδιότης : ·.· · ·,·-· · '·■ ί -■
Εις τήν αρμοδιότητα τής ’Επιτροπής, ήτις λειτουργεί 

κατόπιν οδηγιών τοϋ 'Υπουργού ’Εμπορίου, ανήκει.: .
*0 έλεγχος τών τιμολογίων εισαγωγής.
'Η πάράκολ.ούθησις’-και ό. συντονισμός, τρΰ" έργου τών 

Περιφερειακών ’Επιτροπών ελέγχου τιμολογίων εισαγωγής.'
Ή έξέτασις αιτήσεων άναθεωρήσεώς "‘αποφάσεων τών' 

Περιφερειακών ’Επιτροπών ελέγχου τιμολογίων είσαγώ-
γής· '■ 1 •‘•γγ;

,*0 καθορισμός τής - όλης διαδικασίας τοϋ ελέγχου των 
τιμολογίων εισαγωγής καί ή.λήψις παντός μέτρου διά τήν 
αποτελεσματικήν ασκησιν τού ελέγχου τούτου. __, ,

-Ή συγκέντρωσις στοιχείων περί τών διαμορφουμένων έν· 
τώ εξωτερικοί τιμών καί ό καθορισμός βάσει τών στοιχείων' 
τούτων τών άνωτάτων ή. κατά. τάς. περιπτώσεις κάτωτατιςν: 
επιπέδων τιμών, ώς καί τών ορίων,άνοχής- έπί τοϊς έκατό'ά ’

τοςικου καί Βιομηχανικού 
β) Άρμοδιότης :

' Επιαελτ

Εις άοαοδιότητα τής ’ Επιτροπής

οικείου Υποκατα-

ίμπορικού καΐ Πιο

πάλλ.ηλ.ος τού _.'Εμ-
:ίου ΓΙειράιώς.' ’

ς ανήκει ή διενέε-

λούντων ΰπό παρακολούθησιν παρά τώ Έμπρρικώ καί Βιο
μηχανικοί •Επιμελή τήρίώ Αθηνών (ΕΒΕΑ).γ Χ,

λ^ρέη . Γραάματεως:έκτελεΐ μόνιμος υπάλληλός τού Έμ> 
πορικού καί Βιομηχανικού’ Επιμελητηρίου ’Αθηνών.

’Επιτροπή. Ρυθμίσεως -θεμάτων έπί ’Εγκρίσεων Εισα-

.μν,.'ΤΓ/.'
. f Επιτροπή ’Ελέγχου Τιμο/.ογίων, - Εξαγωγής ,ηαρά γτώ 

Έμπορικώ καί Βιομηχάνικώ ’Επιμελητήρια» ^Πειραιώς.,,0 ,,,
·*/α): Σύνθεσις ι λ · ιφ.ι ·..u-Οΐ) »ι!
’’Εκ δύο’άνωτέρών υπαλλήλων "τόΰ 'Υπουργείου Εμπο

ρίου, ες ών ό κατά βαθμόν αγιότερος καί έπί όμοιοβάθμών'’ 
ό αρχαιότερος, Πρόεδρος.

Έξ ενός άνωτέρου ύπαλλήλΆ» τής Λιευθύνσεως Τελω
νείων Πειραιώς. Γ,'Γ" _ ί ·., ... {

’Ες ένός φνωτέρνυ υπαλλήλου τού) γίνμίου,/Υφρκαγασττ- 
ματος τής Τραπεζης τής Έλλ.άδος.

Ές ενός άνωτέρου υπαλλήλου τού Εμπορικού, καί Bto- 
μηχανιάού! .’Επιμελητηρίου Πειραιώς',· > Γ I / Μ. Μ. ΐ Τ γ!

Εΐδικώς τής ’Επιτροπής ταύτης πλέον των" άνωτέρω 
μετέχει κατά περίτττωσιν καί άνά είς (1) . ανώτερος ΰπάλ.- 
ληλ.ος τού Εθνικού.^Οργανισμού Καπνού καί τού ’Οργα
νισμού Βάμβακος, άναλ.όγως τού συζητουμένου θέματος. "

Χρέη Γραμματέως έκτελεϊ μόνιμος ύπάλληλ.ος τού Εμ
πορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

(β) Άρμοδιότης :
Εις τήν αρμοδιότητα τής Επιτροπής ανήκει ό ακριβής 

έλεγχος τών τιμολ.ογίων έςαγωγής, πρός έςακρίβωσιν τών 
πραγματικών τιμών, τών άναγοαφομένων είς τά τιμολ.ό- 
για έπί σκοπώ τηρήσεως ΰπό τών έξαγωγέων τώχ περί 
συναλλάγματος κειμένων διατάξεων.

Επιτροπή Ελέγχου Τιμολ.ογίων Εισαγωγής παρά τώ 
Έμπορικώ καί Βιομηχάνικώ ’Επιμέλητηρίω Πειραιώς.

(α) Σύνθεσις :
Έκ δύο άνωτέρων-υπαλλήλων τού ‘Υπουργείου ’Εμπο

ρίου, ές ών ό κατά βαθμόν άνοότερος καί έπί όμοιοβάθμων 
ό άρχαιότερος~Πρόεδρος.

γεια έλέγχου έπί τών τιμολ.ογίων εισαγωγής.
Επιτροπή Προγράμματος Προμηθειών.
Χρέη είσηγητού τής ’Επιτροπής έκτελεΐ κατά περίπτω- 

σιν αρμόδιος Τμηματάρχης. —------
Επιτροπή Προμηθειών. _ ■ ...
Χρέη Είσηγητού έκτελεΐ ό κατά περίπτωσιν άρμόδιος 

Τμηματαρχης, ό δέ οριζόμενος Γραμματεύς έπικουρεΐται 
ύπόΥνός. βόηθού. ,·..■■·

Εις. τάς. Μονίμους · Έπιτροπάς ’Εμπειρογνωμόνων χρέη 
εισηγητών έκτελ.ούν οί προϊστάμενοι τών αρμοδίων Τμη
μάτων. ·,

> Πειθαρχικά.Συμβούλια Έξαγωγικού Εμπορίου λειτουρ- 
γούντα παρά τοϊς Έμπορικοϊς καί Βιομηχανικούς Έπιμε- 
λητηρίσις ’Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλ.ονίκης. Πατρών, Ή- 
ρακλ.είου καί Βόλου. ",__ ; ■ ν'

fa) Σύνθεσις ί ... γ. ί. .· . ·. ., !. /’
Ές ενός ''Προέδρου ' 'Πρωτοδικών ή" Πρωτοδίκου, ' ώς 

Προέδρου, όριζομένου ύπό τής αρμόδιας Δικαστικής ’Αρ
χής τής έδρας τού Επιμελητηρίου. ,>.>·····>» ;

Έκ τού Προϊσταμένου τής’ οικείας 'Υπηρεσίας Εμπο
ρίου.;'’.'^,.."’ '·' ’ '.",γ γ. " '

’Εκ,τού. ΠρόΐσΤαμεε/ου της οικείας Γεωργικής -Υπηρε
σίαν: της έδρας φοϋ'Επιμελητηρίου καί είς περίπτωσιν έκ- 
όικασεως παραπομπών αφορωσών ποιο-.ητα και εμφανισιν 
βιομηχανικών προϊόντων, ό Προίσνάμενος του οικείου πα- 
ραρτήματοή τού1 Γενικού^ Χημείου ·4ού Κράτόΰς! '·'· *

Ε'ίδικώτερον είς· ·τά Πειθαρχικά Συμβούλια- παρά, τοϊς 
Έπιμελητηρίοις ’Αθηνών καί Πειραιώς, όρίζεται_άνήτε- 
ρος υπάλληλος τών Διευθύνσεων Έξαγωγικού5 'Εμπορίου

μεληΤηρίόύ ύποδεΐάνυόμενος' ύτεό τού Προέδρου άύτού.

. .(h) c,L:·;· ,... .:·,· .. ", :
Είς τήν· αρμοδιότητα τών Συμβουλίων ανήκει ή κατά τάς 

κειμένας διατάξεις έπιβολή κυρώσεων κατά τών παραβα
τών έξαγωγέιυν, τών έπ βαλλ.ομένων ύποχρεώσεούν των 
πρός' δϊασφάλίιστν’ τής πίστεώ'ς""τού- έξαγωγικού έμπορίου 
τής’ χώρας.’· ■> ·' ·'. ···· ’

Πρό πάσης άποφάσεως καλ.εΐται .ύπό τού Συμβουλίου 
ό έ'/διαφερόμε'νος πρός παροχήν εξηγήσεων εγ^ράφως ή 
προοορικώς.

Έπιτροπαί Ελέγχου τιμολογίων εξαγωγής παρά τοϊς 
Έμπορικοϊς καί Βιομηχανικοϊς Έπιμελητηρίοις ’Αγρίνιου, 
Άλ.εξανδρουπόλ.εως, Άργολίδος, Άρτης, Βόλ.ου, Δράμας, 
Εύβοιας, ’Ημαθίας, ’Ηπείρου, ‘Ηρακλείου, Θεσσαλ.ονίκης, 
Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσηε~Καστοριας, Κερκύρας, 
Κεφαλληνίας, Κοζάνης. Κορίνθου. Λαμίας, Λαρίσης, Λα- 
σηθίου. Ξάνθης. Πατρών. Πιερίας, Γοδόπης, Γόδου, Σά
μου, Σερρών. Τρικάλων, Φωκίδος, Χανιών. Χίου.

(α) Σύνθεσις :
Έκ τών υπαλλήλων τής οικείας ‘Υπηρεσίας Έμπορίου, 

έξ ών ό κατά βαθμόν άνώτερος καί έπί όμοιοβάθμων ό 
άρχαιότερος, Πρόεδρος.

Έξ r/ός υπαλλήλου τού οικείου Τελωνείου ή μη υφι
σταμένου Τελ.ωνείου, έξ ενός ΰπαλλήλ.ου της οικείας Οι
κονομικής ’Εφορίας όριζομένου ύπό τού Νομάρχου.



Έξ ένός υπαλλήλου τοϋ έν τή έδρα, της Επιτροπής , 
υποκαταστήματος τής Τραπέζης ταύτης έξ ένός ύπχλλή- ' 
λου τοϋ υποκαταστήματος τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελ
λάδος ύποδεικνυομένοό ύπό τοϋ προϊσταμένου τοϋ υποκα
ταστήματος ταύτης.

Έξ ένος υπαλλήλου τοϋ οικείου Εμπορικού καί Βιο- 
μηχανικοΰ Επιμελητηρίου, ΰποδεικνυομένου ύπό της Διοι- 
κήσεως τούτου. ·* * ‘ '

Είδικώς προκειμένου μέν περί θεωρήσεως τιμολογίων 
εξαγωγής καπνοϋ ή σιγαρέττων μετέχει εις υπάλληλος 
τοϋ Έθνικοϋ Όργανισμοϋ Καπνοϋ έκ των ΰπηρετούντων 
εις την έδραν τής ’Επιτροπής, προκειμένου δέ περί θεωρή
σεως τιμολογίων έξαγωγής βάμβακος μετέχει εις υπάλλη
λος τοΰ Όργανισμοϋ έκ των. ΰπηρετούντων εις την έδραν 
τής Επιτροπής, υποδεικνυόμενοι υπό τής άρμοδίας κατά 
περίπτωσή υπηρεσίας. ·..... ^ · „. ·. ι *

Εις περίπτωσιν μή λειτουργίας υπηρεσιών των ανωτέρω 
οργανισμών έν τή έδρα τής ’Επιτροπής, διά την Θεώρησιν 
των τιμολογίων τούτων θά ζητούνται σχετικαί όδηγίαι παρά 
τής Κεντρικής ’Επιτροπής Ελέγχου Τιμολογίων Εξαγωγής.

Ή Επιτροπή ’Ελέγχου Τιμολ.ογίων ’Εξαγωγής ’Αγρί
νιου, προκειμένου περί έξαγωγής έλ,αιών συμπληρουται 
διά των κάτωθι μελών : έξ ενός έκπροσώπου τοΰ τοπικοϋ 
συλλόγου έξαγωγίμων έλ,αιών, όριζομένου υπό τής Διοι- · 
κήσεως αύτοϋ και έξ ένος έκπροσώπου -των- παραγωγών,— 
όριζομένου ΰπό τοϋ Νομάρχου,__ . . . ,...··

Χρέη Γραμματέως τής ’ Επιτροπής έκτελ.εϊ μόνιμος ύπάλ.- 
λ.ηλ,ος τοϋ οικείου.’Επιμελητηρίου, οριζόμενος ΰπό τής Διοι- 
κήσεως τούτου.’ - · ;

(β) Άρμοδιότης : .
Εις την αρμοδιότητα τών ’Επιτροπών τούτων' άνήκει ό 

άκριβής έλ,εγχος τών τιμολογίων έξαγωγής, προς έξακρίβω- · 
σιν. τών πραγματικών τιμών, τών άναγραφομένων είς τά 
τιμολόγια έπί σκοπώ τηρήσεως υπό τών έξαγωγέων τών 
περί συναλλάγματος κειμένων διατάξεων.

Τοπική ’Επιτροπή ’Ελέγχου Τιμολ.ογίων· ’Εξαγωγής 
Σπόγγων παρά τώ Τελ.ωνείω Καλ,ύμνου.

,(α) Σύνθεσις :
. ,’Εκ τοϋ Τελ.ώνου Καλ,ύμνου, ώς Προέδρου.

Εκ τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ έν Καλ.ύμνω 'Υποκαταστήματος, 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Έξ ένος (1) έκπροσώπου τοϋ έν Καλ.ύμνω Συλλόγου έξα
γωγέων Σπόγγων, όριζομένου ΰπό τής Διοι κήσεως αύτοϋ.

Γραμματεΰς ορίζεται μόνιμος ΰπάλληλ.ος τοϋ Τελωνείου 
Καλ,ύμνου, οριζόμενος ύπό τοϋ Διευθυντοϋ αύτοϋ.

(β) Άρμοδιότης :
Είς τήν άρμοδιότητα τής·. Επιτροπής άνήκει ό ακριβής 

έλεγχος τών τιμολογίων εξαγωγής, προς έξακρίβωσιν τών

πραγματικών τιμών, τών άναγραφομένων εις τά τιμολ.όγια,
' έπί σκοπώ τηρήσεως ΰπό τών έξαγωγέων τών περί συναλ,- 
λάγματος κειμένων διατάξεων! ' ‘,-Ί λ λ

Έπιτροπαί έλχγχου τιμολογίων Εισαγωγής παρά τούς 
Εμπορικούς καί Βιομηχανικούς Έπιμελ.ητηρίόις Άλε- 
ξανδρουπόλ.εως, Άργολ,ίδος, Άρτης, Βόλ.ου, Δράμας, Εύ
βοιας, ’Ημαθίας, 'Ηρακλ,είου, ’Ηπείρου, Θεσσαλ.ονίκης, 
Καβάλ.ας, Καλ,αμάτας, Καλ,ύμνου, Κώ, Καρδίτσης, Καστο- 
ριάς,-Κερκύρας, Κοζάνης, Κορίνθου, Κυκλάδων, Λαμίας, 
Λαρίσης, Λασηθίου, Μυτιλήνης, Ξάνθης, Πατρών, Πιε
ρίας, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Ρόδου, Σάμου Σερρών, Τρικά
λων, Χανιών Χίου.

(α) Σύνθεσις : . .
Έκ δύο ύπαλλήλ,ων τής οικείας ύπηρεσίας Εμπορίου, 

έξ ών, ό κατά βαθμόν ανώτερος καί έπί όμοιοβάθμων ^αρ
χαιότερος,, Πρόεδρος.
-.Έξ ένος ύπαλλ,ήλου τοϋ οικείου Τελωνείου, ή μή ύφιστα-, 

μένου Τελ.ωνείου, έξ ένος ΰπαλλήλ.ου τής οικείας Οικονομικής 
Εφορίας, όριζομένου ύπό τοϋ Νομάρχου. ; "

Έξ ένός ύπαλλ,ήλου τοΰ έν τή έδρα τής Επιτροπής Υ
ποκαταστήματος τής Τραπέζης τής Ελλάδος, ή, μή ύφί- 
σταμένου· ύποκαταστήματος τής Τραπέζης ταύτης, έξ ένός 
ύπαλλήλου τοΰ .'Υποκαταστήματος τής Εθνικής Τραπέζης- 
τής 'Ελλάδος,-ΰποδεικνυομένου-ύπό-τοϋ ττροϊσταμένου τοϋ.- 
' Υποκαταστήματος ταύτης. , ·. ,

Έξ ένός ύπαλλ.ήλ.ου τοϋ οικείου Έμπορικοΰ καί Βιομηχάνί-· 
κοϋ Επιμελητηρίου, ΰποδεικνυομένου ύπό τής Διοικήσεώς. 
τούτου. Γ ' · · · ·' '

Χρέη Γραμματέως τής Έπιτρ πής έκτελ,εύ μόνιμος ύπάλ.- 
λ.ηλος τοϋ οικείου Έμπορικοΰ κι.ί Βιομηχανικού ’Επιμελη
τηρίου, οριζόμενος ύπό τής Διοικήσεώς τούτου. " ......

. (β) Άρμοδιότης: -τ ...... . - . .·-
Εις τήν άρμοδιότητα τών Επιτροπών τούτων άνήκει ή 

άσκησις τοΰ Έλ,έγχου τών τιμολ.ογίών εισαγωγής άγαθών.
Άγορανομικαί Έπιτροπαί είς έδρας Πρωτοδικείων πλ.ήν 

’Αττικής. . λ ,.
Χρέη Γραμματέως τής Επιτροπής έκτελ,εύ μόνιμος δη

μόσιος ύπάλληλ.ος.
Επιτροπή Προμηθειών παρά τή Νομαρχία ’Αττικής.·
Χρέη είσηγητοϋ έκτελεύ ό άρμόδιος έκάστοτε Τμηματάρ-

/.η?· . , .
Έν Άθήναις τή 4 Φεβρουάριου 1977

'·'.' Οί 'Υπουργοί
Συντονισμού Δικαιοσύνης
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