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ΕΙΔΗΣΗ ί'ΙΚΗ ΕΚςΈΣΙΣ
Στο αχε::ο ’Όχου «ττερε χ^ρωτεως τής άτι 29 Ίχ/ουαοεου 

1930 Ποαςεως Ν οτιο-ύετεχοΰ Π εοεεχομένο., τοΰ Ποοεοοου 
τήί Δημοχτατ.ας τχρ: άναεττολής οατμοΰ xa: λοεττών sc- 
ίων χι: τελών έάε τοϋ είααγοαένου γάλαχτος

ΠΡΑμ-ΙΣ NOMchsETLKo Γ ΙΙΕΡΙΕΧΟλΙΕΝΟΓ
Π::: ά/αοτολής οααμοΰ χαε λοετοών οαοων χι: τε/.ών έτ. τοΰ 

εέεααγοαένου νωτοΰ γα/.αχτος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ου; τ?/>· Βουλήν ιών Ελλήνων

Συνεττεεα άουναμίας τής εγχωρίου γάλαχτοτταραγωγής νι 
χαλΰψε: τις χϋαημένες άνάγχες γεά τι, τταρααχευή τταατερεω- 
μά/ου γάλαχτος ατο το 1978 χχί μέχρ: τής 31.12.79 “χ- 
—iχτοτο εήόηχε είϊχγωγή νωτοΰ χγελχοεχοΰ γάλαχτος έχ του 
έςωτερεχοΰ με τροχωρεντ χ/χεττολή τοΰ ίτχύοντος οατμοΰ 7.ι: 
λοετών φόοων. εχ μεοους τών Συνεταερεατεχώ» φορέων
«ΠΡΟΒΕΓΑΛ Α.Ε.» χχί «ΣΤΜΕΡΓΑΛ ΕΠΕ-.

Με τάν τράτο χυτό έαααφαλίσΦηχε ετάρχεεχ τοΰ εέοους 
χτήν έαωτεροχή αγορά. χωρίς να οεχμ-ορφωΦοΰν ουαμινεές έτ:- 
τττωτΐΐς τη·/ χανονίχή άττορρόφητη xxt artorcsr.yr, τής 
€*γ&ζιν> γαλατ7.τοττχρτγωγής.

Έτεεοή όμως ύοίεττατο τρόόληαα έτχρ·/.είχς εγχωρίου νω
τοΰ γάλχ/.τος. γεά τις ίεομηχ ανίες τχατερεώαεω; οι ότοεε; 
γεά νί έροοεάτουν όμχλχ τή» έχωτερεχή άγορά έχρεεάζοντο 
40—50 τόννους γάλαχτος ήμερτ,χίως τλέον τεέ εγχωρίου 
τρομη-Φεε/ομένου μέχρ: τής 31.3.80. έγχρίφηχε ή τυνέχεϊτ, 
εισαγωγής νωτοΰ γάλιν.τες έ·/. μέρους τής «ΣΤΝΈΡΓΑΛ 
ΕΠΕ» μέχρ: τής 31.3.1980. ή άτοία Φά ύτοχριοϋτα: νά 
τροωΦε: τις άναγχαεοΰαες τοσότητες ξενεχοΰ γάλιχτος στα 
έργττττάσεχ τχστερεώτεως.

τεμές αγοράς ξενοχοΰ γάλαχτος έττεόχου-Λόγω τοΰ ότ: ο: 
νόμενες μέ τις όιάφορες εττμυλεγεχες ετεδχρΰντεες ίεχμορφώ- 
VCVTI: στή» εσώτερε-/.ή άγορά. σέ ύφηλότερχ τών ίσχυόντων 
γεά το έγχώρεο γάλ2 έτετεοα ήτο εάνχγχχία ή αναστολή έτε- 
έο/,ής ί χαμών χαε /.θετών φόρων γεά τό εέετχγόμενο γάλα μέχρε
τής 31.3.1980.

Τοεουτοτράτως ό:ά τής φερομένης τρός χΰρωσεν Πραέόεως 
Ν.Π. άνεστάλη· ή είστε: ας η τών άνωτέρ-ω 2ατμών ααί '/.θε
τών φόρων χι'ε έξ α σφχλίοηΦηεχε ή όμχλή όεχχίνηστ, τσϋ έχ του 
έξωτερεχοϋ είταγτμένου γάλεϊχτες στή/ έετωτερετχή άγορί χαε 
ή τροστατεα τής χατανζ/,ώαεως.

Έ/ ΆΦήνετες τή 8 Μαρτίου 1980 

ΟΙ 'Ττουργοε

Οίχονοαεχών Γεωργίας
Α. ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΓΛΟΣ I. ΜΠ 07ΤΌΣ

Έατορίε/υ

Γ. Π .ΑΝΑΓΙΩΤΟ Π ΟΤΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περ! χυρώχεως τής άτό 29 Ίανουζρίου 1980 τράξεως Νο- 
μοΦετεχοϋ Πορεεχομένου τοΰ Πιροέίρου τής Δτμεοχριτέας 
<Γτερε χ/αττολής ϊοεαμοΰ χαε λοετώ·/ φόρων Χ2ε τελών έτ'ε 
τοΰ είτιγετμένοο γάλεΓ/.τος».

'Αρφρον τρώτον.

Κυροϋτχ. άφ’ ής ίαχναε.. ή έχϊοΦείσα χατ’ εφαρμογή» τοΰ 
άρΦρου 44ταρ. 1 τοΰ Σετ/τάγματος, τράςες Νομονετεχοϋ Πε- 

εεχομέ'Λυ τοϋ Π-ροέίρου τής Δτςμοχρατίας «τερί χ/αατολής 
αετμοΰ χαέ λοιτών φάρων χαε τελών τοΰ είεταγομίνου γάλα- 

χτος» (Φ.Ε.Κ. 25) τής ότοίας τό τερεεχόμενον έχει οΰτω:

Έχοντες ύτ ί4ε::

1. Τάς ε:2Τ2αεες τής ταραγράφε* 1 τοΰ αρόρου 44 τοΰ
V

2. Την οημεουργηνείταν χατααταοεν έςαερετεχώς έτεεγου- 
ττ,ς έχτάχτου χαε άτροόλέττου χ»χγχτς. εεταγωγής γάλαχτος 
έχ τοΰ έάωτερεχοΰ 7.όγω άουναχεας τής εγχωρίου γαλαχτο- 
ταραγωγής τρος χάλυόεν τών ηυςτχενων χ/α'ρε,ών οεα τήν 
ταοααχευήν ταατεοεωμένου εαοεαλωχένου γά/.αχτος.

3. Τάς οεε-όνείς τεμάς τοΰ νωτοΰ άγελαοενοΰ γά/.αχτος ίά- 
-αεε τών ότοεων τό τελεχον χόττος ϊεαμορφοϋταε εις τή» έσω- 
τερεχήν άγορχ» εες έττίτεοον ύϋτ,λότερον τών ίτχυουαών άγο- 
ρανομεχών τεμών.

4. Τήν. αο/εττεεμ τών ανωτέρω, άουνχμίχ, έμέαου χ/τεμετω- 
ττίοεως τής οεαμορφώτεως έχτάχτου χαταττάαεως οεά τής 
αυνή-όους νομο-όετεχής ρυΦμίαεως τών αυναοών Δεμάτων, ττρο- 
τάαε: τοΰ ήμετέρου Ττουργεχοΰ Συμόουλίου. άτοφααίζομεν:

ΆρΦρον 1.

Άναττελλετα: ό ύττο τοΰ Τελωνεεαχοΰ Δαιμολογίου είαα- 
γωγής τροί/.ετόμενος ϊαςμός. ε’υς Χ2ε οί λοεττοί οόροε χαε τέλη 
άττό τής έαχΰος τής τταροΰαης μέχρε Χ2ε τής 31ης Μαρτίου 
1980 έττε τοΰ εέσαγομένου έχ τοΰ έςωτερεχοΰ νωττοΰ όγελα- 
οενοΰ γάλαχτος τής «ατμολογεχής χλάσεως 04.ΟΙΑ.

ΆρΦρον 2.

Ή ίίχϋς τής τταροόαης. χυρεώΦη;ομέντ,ς νομοΦετεχώς. άο- 
χεταε άττό τής οημοαεεΰαεώς της 2εά τής Έφημερείος τής 
Κυβερνήετεως.

Έν ΆΦήναες τή 29 Ιχ/ουαρίου 1980 

Ο Πρόεόοος τής Δ·ημοχ:ατίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Το 'Τττουργεχόν Σομίε/ύλεον 

Ό Πίόεοαοο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝ.ΑΗΣ 

Ό Άντεττρόείρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π Α Π ΑΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΤ 

Τά Μ έλη
KQN. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, KQ.N. ΣΤΕ4ΆΝΟΠ ΟΤΛΟΣ, ΓΕΩΡ.

ΡΑ.·εΛΗΣ, ΕΤΑΓ. ΑΒΕΡΩΦ · ΤΟΣΓΓΣΑΣ, ΓΕΩΡ. ΣΤΑΔΙΑ-
ΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩ.Α.Ν. ΒΑΡΒΓΤΣΙΩΤΗΣ.
ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΠΟΤΤΟΣ, ΓΕΩΡ.
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΔΗΜ. ΝΙΑΝΊΑΣ ΜΙΛ. ΕΒΕΡΤ, ΓΕΩΡ.
ΠΑ.ΝΆΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΣ. ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΣΠΤΡ. ΔΟ-
ΞΙΑΛΗΣ, ΜΕ. ΖΑΡΝΊΤΝΊΔΗΣ ΑΛΕΣ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟ-
ΝΑΣ, ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΛΚΟΣ ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ,
ΝΙΚ. ΜΑΡΤΗΣ.

'Αρνόρον όεϋτερον.

Ή ίοχυς τοϋ τταρόντος νόμου άρχεταε εττό τής ίημοαεεό- 
σεώς του 3εά τής Έφημερίϊος τής Κυόεφνήαεως.

Έν ΆΦήναες τή 8 Μαρτίου 1980 

01 'Τττουργτε
Οίχονο»με.χών Γεωρ-/ίαο

Α. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΤΛΟΣ I. Μ Π ΟΤΤΟΣ

ΈΚτυορ ίου
Γ. Π ΑίΝΑΓΙΩΤΟ Π ΟΤΛΟΣ


