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Στ: Σχεί:·: νόμου «περ! χρώσεως χζ: τρ-εποποιήσεως τής άπ: 
11 Απριλίου 1980 Π ράξεως Νομοδετιχοϋ Περιεχομέ
νου τού Προέϊρου τής Δημοκρατίας «περί αναστολής Ϊ3- 
τ-ζού καί λοιπών φόρων κζ! τελών επί τού εισαγομένου γά
λακτος».

Ιΐοός την Βουλήν ιών ‘Ελλήνων

’Από τό 1978 xa! μέχρι 31.3.80 πραγματοποιήδη-,.: εισα
γωγή νωπού άγελαϊινοϋ γάλακτος. λέγω άουναείας τής έγ- 
-ωρίεο γαλακτ: ταραγωγής νά καλύψει τις αυξημένες ανάγκες 
~.ά τήν Π2·χτ'·.ε:ήν παστεριωμένου γάλακτος καί συμπεπυ- 
κνωκένου. 'II εισαγωγή χνατέδηκε οπόν συνεταιριστικό -.οσέα 
«ΣΥΝΕΡΓΑΛ ΕΠΕ» ή όποια ϊιέδετε τό εΐτζγόμενο νάλζ 
στά εργοστάσια παστεριώσει»; Ν. Άττιχής xa! πασζγωγής 
τ;·ζπεπυκνωμivc ■ γάλακτος ζαχαρούχου xa! εβαπορέ. άοού προ- 
•πγευαένω: ϊ·επίστωνε τήν πλήρη άπορρόφηση τών ϊια-ύ'τίμων 
ποσ;τήτων εγχωρίου γάλακτος.

Λόγω τού ότι όμως ο! τιμές αγοράς τού ξενικού γίλτχτος 
επιβαρυνόμενες με τ!ς ίιάφορες ϊχσαολογικες επιβαρύνσεις 
ϊιχζορφώνοντο στην εσωτερική άγορζ σε υψηλότερα τών ίτχυ- 
όντων γιά τό εγχώριο γάλα έπίπείζ κρίδηκε χνζγκχίζ ή άνα- 
στολή επιβολής ϊασμοΰ χζ! λοιπών φόρων για τό είσαγόμενο 
γάλα μέχσι 31.3.80. Με τόν τρόπον αυτόν εξασφαλίστηκε 
έπάαχεια τού είόοος στην εσωτερική άγορα χοιρις να παρατη- 
οπδιΰν ϊυσμενεις επιπτώσεις γιά τήν κανονική απορρόφηση 
χζι αξιοποίηση τής εγχωρίου γαλακτοπαραγωγής.

Πρόβλημα όμως επάρκειας νωπού γάλον .—π γιά ~ ανω
τέρω εργοστάσια ϊημιοοργειται καί πέραν τήτ 31.3 3” κρι- 
νετα; έπομένως άναγκαίζ ή συνέχιση εισαγωγής γαλακτος 
έχ μέρους τής «ΣΥΝΕΡΓΑΛ ΕΠΕ>' ή όποίπ -5" ύποχρεοΰται 
νά προωδεί τις αναγκαίες ποσότητες ξενκίΰ γάλακτος στα 
εργοστάσια παρασκευής παστεριωμένου και συμπεπυκνωμένου 
γάλακτος.

Έπειίή όμως οι τιμές αγοράς ξενικού γάλακτος λέγω χύ- 
ξήσεως τής ισοτιμίας τοΰ σολλαρίου εξακολουθούν να αιχμοσ- 
φώνονται σέ υψηλότερα τών εγχωρίων τιμών επίπεσα xpt- 
νεται αναγκαία ή παράτασί) τής προθεσμίας ισχύος τού μέ
τρου τής ατελούς εισαγωγής γάλακτος πέραν τής 31.3.80 
κζ! ιιέχτι 25.6.80.

Τοιουτοτρόπως ϊιά τής φεροαενης πρός κύρωσιν Πράξεως 
Νομο-ύετικοΰ Περιεχομένου «άνεστάλη ή εΐσπσαξη τών άνωτέ- 
οω ϊασμών κα! λοιπών φόρων κζ: έξασοαλισδηκε ή ομ.αλη 
2ιακίνητη τοΰ έκ τοΰ εξωτερικού εισαγομένου γάλακτος στήν 
εσωτερική αγορά και ή προστασία τής κατανζλώσεως.

'Η τροποποίησις τής Νομοθετικής Π ράξεως περιλαμβα
νόμενη είς τό άρδρον ϊεύτερον τοΰ κυρωτικού αύτής νομοσχε
δίου είναι αναγκαία ϊιά τόν έπακιιβή καδορισν.ο τοΰ ειοους 
τοΰ εισαγομένου έκ τοΰ εξωτερικού γάλακτος τοΰ ΰπσγοκενου 
εις τήν ϊατμολογικήν κλάσιν 0 ί .01Α, ϊιά τό όποιον ζητείται 
ή αναστολή τοΰ 2ασκού, ύεϊομίνου ότι στήν προαναφερδείσαν 
κλάτιν υπάγονται πολλά είϊη εισαγομένου γάλακτος.

Έν Άδήναις τή 17 Μαίου 1980 

Οϊ 'Υπουργοί
Οίκονοκικών Γεωοινίας

MLAT. ΕΒΕΡΤ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠ ΟΥΛΟΣ

Εμπορίου
ΣΤΑΓΡΟΣ' ΔΗΜΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περ! χυρώσεως κα! τροποποιήσεως τής άπό 11 Απριλίου 
1980 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου τοΰ Προέϊρου 
τής Αημοκρατίας «περί αναστολή; έασμ.οΰ κα! λοιπών φό
ρων κα! τελών επί τοΰ εισαγομένου γάλακτος.

’’Αρδρον Πρώτον.

Κυροΰται, άφ’ ής ίσχυσε, ή έκϊοδείσα κατ’ εφαρμογήν τοΰ 
άρΊόρου 44 παρ. 1 τοΰ Σοντάγματοφ τεσάξις Νομοδετικοΰ Πε-

(ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ;

ριεχομενου του Προέϊρου τής Αιτιοκρατίας «περί αναστολής 
0 20^1.00 Λ&ιττων ©όρων χαι ΤΐΛων ε.ττ·. tcj 54©2Γ*^ομ.όνον
λαχτος» (ΦΕΚ. 80) τής οποίας τό περιεχόμενον έχε; οϋτω:

ΠΡΑΖΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Π ερ: αναστολής ϊασμοϋ κα! λοιπών φάρων και τελών έπί τοΰ 
εισαγομένου νωπού γάλακτος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες ύπ’ όψει:
1. Τάς ε ατάύεις τής παραγράφου 1 τού άρδρου 44 τού 

Συντάγματος.
2. Τήν ίσμιουσγηδείσαν κασάστασιν έξαιρετικώς έπειγοΰ- 

σης, έκτακτου κα: απροβλέπτου ανάγκης, εισαγωγής γάλοπετ:; 
έκ του εξωτερικού λόγω άϊυναμιας τής έγχωρίου γαλακτο
παραγωγής τρές χάλυψιν τών ηύξημένων αναγκών ϊιά τήν 
πασασκευήν παστεριωμένο, εμφιαλωμένου γάλακτος.

3. Τάς οι:άνε·ς τιμάς τ:ϋ νωπού άγελαϊινοϋ γάλακτος 1 ά- 
σει τών όποιων τό τελικόν κόστος ϊιαμορφούται είς την εσω
τερικήν άγ::άν εις έπίπείον ϋψηλότερον τών ϊσχυουσών άγο- 
ρανομικών τιμών.

4. Τήν συνεπεία τών ανωτέρω, άϊνναμίχν εμμέσου άώτιμετω- 
πισεως τής ϊιαμορφώσεως εκτάκτου καταστάσεως ϊιά τής 
συνήθους νομ:·3ετ:κής ρυδμίσεως τών συναφών δεμάτων, προ- 
τασει τού ήκετερου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζομε··1:

Άρδρον 1.

Αναστέλλεται ό ύπέ τοϋ Τελωνειακού Δασμολογίου εισα
γωγής προβλεπόμενος ϊασμός. ώς κα! λοιπο! φόρο: κα! τέϋ.η 
άπο τής ισχύες τής παρουσης μέχρι καί της 25 Ιουνίου 
1980 έπ: τοΰ εισαγομένου έκ τοϋ εξωτερικού νωπού άγελα- 
2ινού γάλακτος τής σασμσλσγικής κλάσεως 04.ΟΙΑ.

Άρδρον 2.

Ή ισχύς τής παρουσης. κυρω-δσχσομένης νομοδετικώς. άσ
χετα: άπό τής ϊημοσιεύσεώς της ϊιά τής Έφημερίϊος τής 
Κυβερνήσεως.

’Εν Άδήναις τή 11 ’Απριλίου 1980 

Ό Πσόεϊσοσ τή-ς Δημοκρατίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΤΣΑΤΣΟΣ

Τό 'Υπουργικόν Συμβοΰλιον 

'Ο Πσόεϊρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ό Άντιπρόεϊρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τά Μέλη
ΚΩ Ν'. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΚΩΧ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ, ΓΕΩΡ.

ΡΑ.ΥΛΗΣ, ΕΤΑΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΌΣΓΓΣΑΣ, ΓΕΩΡ. ΣΤ ΑΜΑ-
της; χριςτοφ. στρατός; ιωαν. βαρβγτςιωτης.
ΑΘΑΝ. Κ.ΑΝ'ΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ; ΙΩΑΝ. ΜΠΟΤΤΟΣ, ΓΕΩΡ.
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ΑΗΜ. ΝΤΑΝΤΑΣ, ΜΙΑ. ΕΒΕΡΤ, ΓΕΩΡ.
ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΤΛΟΣ, κων. ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΣΠΤΡ. ΔΟ-
ΞΙΑΔΚΣ, ΝΊΚ. ΖΛΡΝΤΊΝΊΛΗΣ. ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ, Α_ι\.ΕΞ.
Π Α Π ΛΔΟΓΤΟ.Ν ΑΣ, ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΛΚΟΣ, ΕΜΜ. ΚΕΦΑ-
ΛΟΓΙΛΝ’ΝΗΣ, ΝΙΚ. ΜΑΡΤΗΣ.

Άρδρον Δεύτερον.

Τό άρδρον 1 τής χυρουμέ.'ης Πράξεως Νομοθετικού Πε
ριεχομένου άντικαδίσταται ώς άκολοϋδω; :

’Αναστέλλεται ό υπό τοΰ Τελωνειακού Δασμολογίου εισα
γωγής προβλεπόμενος ϊασμός ώς κα! λοιποί φόροι κα! τέλη 
άπό τής ισχύος τής παρούση; μέχρι καί τής 2ο ’Ιουνίου 1980 
έπι του εισαγομένου άποκλί-ττικώς ϋπό Συνεταιριστικού φο- 
ρέως, εκ τού εξωτερικού νωπού άγελαϊινοϋ γάλακτος χύμα 
(εις βυτία) τής ϊασμολογικής .κλάσεως 0401Α κα! προορι-


