
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

'Επ': τού σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεων καί συυ-
πληεοσεωε των «περί Εσωτερικού ’Εμπορίου διατά
ξεων. ώς καί καταργήσεως συναφών διατάξεων».

Ποος ζην Βουλήν ιών Ελλήνων
Το Έξωτεεικόν Έμπόρ'.ον τής χώραν διεπεται βασικώ: 

μέ"/ρ'. σήμερον ΰπό τών διατάξεων τοΰ Ν.Λ. 480 1947. 
δυνάα,ει δέ τούτου συνεστήθη παρά τώ Ύπουργείω Έμπο- 
είου άφ’ ενός μέν ρυθμιστικόν τήν γενικωτέρας έμπορικής 
καί συναφούς συναλλαγματικής πολιτικής δργανον. το Συμ- 
βούλιον ’Εξωτερικού Εμπορίου, άφ’ ετέρου δέ ή εκτελε
στική τών αποφάσεων τού Συμβουλίου τούτου 'Υπηρεσία 
ή Αιοίκησις 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 κατ’ άρχάς εις τον 'Υπουργόν ’Εθνικής 
Οικονομίας, τό έτος 1973 εις τόν Υπουργόν Συντονισμέ, 
τέλος δέ τό έτος 1976, αί μέν προβλεπόμεναι ύπό τού άρ
θρου 4 τού Ν.Δ. 480/47 εις τον 'Υπουργόν Εμπορίου, αί 
δέ προβλεπόμεναι ύπό τών άρθρων 1,3 καί 5 (παρ. 1,5 
καί 7) τού Ν.Δ. 3982/1959, ώς ούτος συνεπληρώθη ΰπό 
τού Νόμου 4484/1965, άποκλειστικώς ύπό τών 'Υπουργών 
Έμπορίου-Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας.

"Οσον άφορα τήν Διοίκησιν ’Εξωτερικού ’Εμπορίου αΰτη, 
μετά τήν διακοπήν τής βοήθειας παρά τής Κυβερνήσεως 
τών Η.Π.Α., δεν έδικαιολογεΐτο ή όπαρξίς της, δι’ δ καί 
κατηργήθη, αί άρμοδιότητές της δέ διά τού Π.Δ., 4551/1966 
άνετέθησαν εις τον 'Υπουργόν ’Εμπορίου.

"Ηδη διά τού ύπό κρίσιν σχεδίου άποσκοπεΐται ό εκσυγ
χρονισμός, ή βελτίωσις καί ή προσαρμογή τών διατάξεων 
τών σχετικών μέ τήν διενέργειαν τού ’Εξωτερικού ’Εμπο
ρίου τής χώρας πρός τά έκ τής πρακτικής τών τελευταίων 
ετών προκύψαντα πορίσματα.

Ούτω διά τού άρθρου 1 προβλέπεται ή δημιουργία ένός 
κατευθυντηρίου τής όλης έμπορικής καί συναλλαγματικής 
πολιτικής οργάνου.

Είδικώς δέ διά τού άρθρου 1 άναλαμβάνεται ύπό τού 
φυσικού φορέως τής ασκούμενης έκάστοτε έμπορικής πο
λιτικής καί άρμοδιότης τής εισαγωγής μηχανημάτων, άσκου- 
μένης μέχρι τούδε, ύπό τού 'Υπουργού Βιομηχανίας, βάσει 
τής όλως άσχετου πρός τό ’Εξωτερικόν Έμπόριον τής χώ
ρας διατάξεως τού άρθρου 4 τού Ν.Δ. 2415/1953 «περί 
άναπροσαρμογής τής άξίας τής δραχμής εις ξένον συνάλ
λαγμα».

Διά τού εν λόγω άρθρου τού σχεδίου, άρμόδιος διά τήν 
ρύθμισιν παντός θέματος άναφερομένου εις τό ’Εξωτερικόν 
Έμπόριον τής χώρας καθίσταται ό Υπουργός ’Εμπορίου, 
αί διατάξεις δέ τούτου προβλέπουσιν ότι ούδεμία άλλη άρχή 
είναι άρμοδία διά τήν έπιβολήν οίασδήποτε φύσεως περιο
ρισμών κατά τήν εισαγωγήν ή εξαγωγήν εμπορεύματος, 
πλήν τού Υπουργού ’Εμπορίου. 'Οσάκις όμως κρίνεται 
απαραίτητος έκ διαφόρων λόγων, πλήν τών συναλλαγμα
τικών καί προστασίας τής εγχωρίου παραγωγής, ή καθιέ- 
ρωσις προϋποθέσεών τινων, αί άρμόδιαι άρχαί δέον όπως 
καθορίζουν ταύτας διά γενικών άποφάσεων καί ούχί διά 
μεμονωμένων τοιούτων, πρός ομοιόμορφον ρύθμισιν τών 
θιμετ υν τ ,ύτων καί άποουγήν συγχύσεως.

’Επίσης διά τήν άπλοποίησιν έν γένει τών διαδικασιών 
εισαγωγής καί εξαγωγής καί πρός τόν σκοπόν άποτελεσμα- 
τικωτερας καί ταχυτέρας έξυπηρετήσεως τού πολίτου προ- 
βλέπεται διά τού αυτού άρθρου ή άνάθεσις τής άσκήσεως 
βασικών άρμοδιοτήτων εις τούς φυσικούς αυτών φορείς, 
ήτοι εις Περιφερειακής Άρχάς καί ’Οργανισμούς, εις Τρά- 
“εζας καί εις ύφισταμένας Έπιτροπάς καί Συμβούλια. Μέ

την ρύθμισιν αύτή θα τερματισθή ή αλλοπρόσαλλος κατά- 
στασις πού δηχιουργήθηκε άπο τον σχετικόν τής έπτχετιας 
νόμον πεοι άποκεντρώσεως. ή εφαρμογή τού όποιου διά 
τό εσωτερικόν έμπόριον τής χώρας εγένετο μόνον διά λό
γους εντυπώσεων.

Τέλος διά τής παραγράφου 3 τού αυτού άρθρου παρέ
χεται ή ευχέρεια εις τόν 'Υπουργόν ’Εμπορίου όπως έν όλει 
τής έντάξεως τής χώρας μας. εις τήν Εύρωπϊκήν Οικο
νομικήν Κοινότητα, νά προσάρμοσε πρός τά Κοινοτικά 
δεδομέν ί το ΐσχϋον νύν σύστημα ελέγχου τών τιμών τών 
είσαγομένων καί εξαγομένων άγαθών.

Διά ροΰ άρθρου 2 σκοπεϊται ή συμπλήρωσις διατάξεων 
τού ’Οργανισμού τού 'Υπουργείου, καθ’ όσον άφορά εις 
τάς Έπιτροπάς θεωρήσεως τιμολογίων εισαγωγές καί εξα
γωγής. έπί τώ τέλει ρυθμίσεως θεμάτων. άναγομένων εις 
τήν εύρυθμον λειτουργίαν τών έν λόγω Έπιτοοπών καί 
εις τήν έςυπηρέτησιν τών συναλλασομένων.

Διά τών άρθρουν 3-5 σκοπεϊται ή κατά τό δυνατόν άπο- 
φυγή, συναλλαγματικής εκροής διά τής συστάσεως ένός 
άνωτέρου οργάνου τού Συμβουλίου Έρεύνης Τιμών, όπερ 
θά λειτουργή παρά τή Νομισματική Επιτροπή καί θά έχη 
εύρυτάτας άρμοδιότητας, έπί τώ τέλει έπιτεύξεως τού κατά 
τά άνω έπιδιωκομένου σκοπού.

Διά τού άρθρου 6 ρυθμίζεται κατ’ άναμόρφωσιν τών σχε
τικών διατάξεων τό θέμα προμήθειας άγαθών ύπό ή δι ί λο
γαριασμόν τών φορέων τού ένιαίου Προγράμματος Προ
μηθειών (Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.) καθοριζομένης «βρι
σμένης διαδικασίας παροχής τής άπαιτουμένης προεγκρί- 
σεως, ώς καί τής τελικής έγκρίσεως κατά πλέον άπλου- 
στευμένον τρόπον.

Έν προκειμένω θά πρέπει νά τονισθή ότι ή σύμπραξις τών 
δύο 'Υπουργών εις τήν τελικήν έγκρισιν παρέλκει πλέον, 
διότι ό έπί τής Βιομηχανίας καί Ένεργείας 'Υπουργός με
τέχει κατά τήν έγκρισιν τού Ένιαίου Προγράμματος Προ
μηθειών, τόσον διά τής ύπογραφής τής άποφάσεως έφαρ- 
μογής τούτου (προέγκρισις) όσον καί κατά τό πρό τής 
τελικής καταρτίσεώς του στάδιον, καθ’ ό λαμβάνει χώραν 
ή σχετική έπεςεργασία τών στοιχείων τού Προγράμματος 
Προμηθειών, εις ήν μετέχουν καί έκπρόσωποι, ώς έπί τό 
πλεΐστον τεχνικοί τού 'Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ένερ
γείας καί ούτως έκπληρούται ή άποστολή τού 'Υπουργείου 
αύτού, άναφορικώς μέ τήν προσπάθειαν ένισχύσεως τής 
έγχωρίου βιομηχανίας καί βιοτεχνίας.

Περαιτέρω σημειούται συναφώς ότι, διά τήν όλοκλήρωσιν 
τής ύφισταμένης νυν διαδικασίας τής τελικής έγκρίσεως, 
άπαιτεϊται χρονικόν διάστημα 15-20 ήμερών τούλάχιστον, 
γεγονός οπερ συνδυαζόμενον μέ τήν συχνάκις παρατηρου- 
μένην —ριωρισμένης χρονικής διάρκειας ισχύν τών προσ
φορών όδηγεΐ ένίοτε εις λίαν δυσμενή οικονομικά άποτε- 
λέσματα, διά τής έγέρσεως, έκ μέρους τών προμηθευτών 
αξιώσεις δι’ ηύξημένας τιμάς, ιδία εις τάς περιπτώσεις 
διαγραφομένων άνοδικών τάσεων εις τήν διεθνή άγοράν.

Διά τού άρθρου 7 επιδιώκεται ή προστασία τών γεωργικών 
προϊόντων, εν πχριπτώσει άνοδικής τάσεως τών τιμών τού 
έξωτερικού.

Διά τού άρθρου 8 τροποποιούνται αί σχετικαί διατάξεις 
τού άρθρου 8 τού Ν.Δ. 480/1947, περί έπιβολής κυρώσεων 
έπί παραβάσεων.

Διά τού άρθρου 9 προβλέπεται ή άπλούστευσ.ς τής δια
δικασίας έγγραφής εις τά παρά τοΐς Εμπορικούς καί Βιο
μηχανικούς ’Επιμελητήρίοις τηρούμενα ειδικά μητρώα έξα- 
γωγέων, ό άποκλεισμός έγγραφής των έπί καταδίκης εις 
τά έν τώ σχεδίω άναφερόμενα άδικήματα, ώς καί ή δυνα- 
τότης προσφυγής τόσον τών ενδιαφερομένων, όσον καί τού 
'Υπουργού Εμπορίου κατά τής άπορριπτικής ή εγκριτικής 
άποφάσεως, κατά περίπτωσιν.

Τέλος πρός άποφυγήν προσθέτου άπασχολήσεως τών 
'Υπηρεσιών καί τών έξαγωγέων, καθιερούται ή άνά τριε
τίαν άντί τής μέχρι τούδε κατ’ έτος άνανέωσις τής έξα- 
γωγικής έπωνυμίας.



Ή διάτχξις το..· άρθροv 10 είναι μεταβατικού χαρακτήρος 
καί προβλέπει τήν ταράτχσιν τής ισχύος έκδοθεισών ύπό 
το προϊσχΰσαν το- παρόντος καθεστώς αποφάσεων.

Διά τοϋ άρθρου 11 κυροϋνται αί ύπ’ άριθ. 39666/4178/ 
1521/7.6.77 καί Ε-4/3203/19.10.77 κοιναι αποφάσεις των 
'Τπουργών Οικονομικών καί ’Εμπορίου, άφορώσαι ή μεν 
πρώτη εις την επιβολήν εισφοράς επί εξαγομένων τυροκο
μικών προϊόντων εγχωρίου παραγωγής, ή δέ δευτέρα εις 
την άρσιν της έν λόγω εισφοράς.

Διά τοϋ άρθρου 12 καταργοΰνται διατάξεις, αί όποΐαι 
έν τη πράξει με την πάροδον τοϋ χρόνου έχουν άτονίσει ή 
έχουν καταστή άνεφάρμοστοι καί έτεραι αί όποΐαι άντί- 
κεινται προς τάς διατάξεις τοϋ σχεδίου Νόμου.

Έν Άύηναις τή 21 Αύγουστου 1978 
Οί Υπουργοί

Συντονισμοί Προεϊρίας τής Κυόερνήσεως
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - Κ. ΣΤΈΦΑΝΌ Π ΟΓΛΟΣ

Δικαιοσύνης
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Εμπορίου
Γ. Π ΑΝΑΓΙΩΤΟΠ ΟΤΑΟΣ

Οικονομικών
Α. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΓΛΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑΙ Κ_ΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΝΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Νόμος 5426/1932.
Άρθρον 1.

1. Δι’ άποφάσεων τών 'Τπουργών ’Εθνικής Οικονομίας 
καί Οικονομικών δημοσιευόμενων εις την ’Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως, δύναται νά διατάσσηται ή άπαγόρευσις ει
σαγωγής εμπορευμάτων παντός είδους, ό περιορισμός κατά 
ποσόν εισαγωγής αυτών, ή εισαγωγή κατόπιν ειδικής έγκρί- 
σεως, ή αϋξησις τών εισαγωγικών δασμών ώς καί ή άπα- 
γόρευσις εισαγωγής εμπορευμάτων, διά τά όποια δεν έχει 
χορηγηθή κατά νόμον τό άντίστοιχον τής άξίας αυτών συ
νάλλαγμα.

2. Δύναται επίσης δι’ άποφάσεων τών 'Τπουργών Οι
κονομικών καί ’Εθνικής Οικονομίας νά έπιτρέπηται ή ει
σαγωγή εμπορευμάτων παντός είδους έφ’ όσον ή πληρωμή 
αυτών γίνεται έν ό/.ω ή έν μέρει δι’ άνταλλαγής των μέ έγ- 
χώρια προϊόντα.

3. Εις τάς άνωτέρω άποφάσεις ή μεταγενεστέρας τοι- 
αύτας καθορίζονται οί όροι, ύφ’ οός άποφασίζονται άπαντα 
τά άνωτέρω μέτρα καθώς καί πάσα άναγκαία λεπτομέρεια 
άφορώσα τήν έφαρμογήν αύτών.

Άρθρον 2.
1. Ή εισαγωγή μηχανημάτων έν γένει δι’ άνάγκας τής 

εγχωρίου βιομηχανίας καί βιοτεχνίας έπιτρέπεται μόνον 
εις τάς κατωτέρω περιπτώσεις :

α) Προκειμένου περί άνταλλακτικών’ ή έξαρτημάτων 
μηχανών.

β) Προκειμένου περί μηχανημάτων ή έξαρτημάτων διά 
τά όποια μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόντος νόμου έχει έκδοθή 
άπόφασις περί μερικής ή ολικής απαλλαγής τοϋ δασμοϋ.

γ) Δι’ άντικατάστασιν άχρηστευθέντων μηχανημάτων.
δ) Προκειμένου περί μηχανημάτων άπαραιτήτων διά 

τήν συμπλήρωσιν καί ούχί έπέκτασιν τοϋ υφισταμένου μη
χανολογικού συγκροτήματος έργοστασίου ή έργαστηρίου.

2. Εισαγωγή μηχανημάτων δι’ έπέκτασιν υφισταμένων 
ή ΐδρυσιν νέων βιομηχανιών επιτρέπεται μόνον δι’ άποφά- 
σεως τοϋ 'Ιπουργοϋ τής ’Εθνικής Οικονομίας, έκδιδομένης 
κατόπιν συμφώνου γνώμης τοϋ Γνωμοδοτικοϋ Συμβουλίου 
Βιομηχανίας, εις ό μετέχουσι μετά ψήφου διά τήν περί- 
πτωσιν ταύτην ό Τμηματάρχης καί οί έν Άθήναις Έπι- 
θεωρηταί Βιομηχανίας, τών σχετικών άποφάσεων λαμβα- 
νομένων τουλάχιστον δι’ άπολύτου πλειοψηφίας τοϋ συνό- 
λχυ τών μελών.

ο. Κατά πάσαν περίπτωσιν άπαγορεύεται ή εισαγωγή 
μηχανημάτων ή έξαρτημάτων κατασκευαζομένων καταλ.- 
λήλως ύπό τής εγχωρίου βιομηχανίας, γνωμοδοτοϋντος σχε- 
τικώς τοϋ Συειβουλίου Βιομηχανίας.

2. Α.Ν. 1960/1939.

Διά πράξεως 
δήμοσ-ευομένης εις

Άρθρο* 1.
•lWr*0 τής Εθνικής Οικονομίας 

ή> Έφηακρίδα τής Κυβερνήσεως δυ- 
-W. ^«^ωνέων ώρισμενου εμπο-

,*» -τττν · */> · ■ . »__
ναται νά 1$ρύετχ: μττχξύ των dcarf ωνίων ωρισμενου εμ,.ο 
ρεύματος τι/χιόνων το ιόντων Lfci cy-Oiτο> *
ατΓο >£Λε ισπχτς
'Ιδ

νων τοιουτων Ε,νωσιυ, «·<-* 7
δι* αυτής εισαγωγής του έμπορευματο 

Ιδρυόμενης τοιχύτης Ένώσεως άπαγορεύεται η παρ αΑ/,ου 
εισαγωγή του περί ©·> πρόκειται είδους.

ΑρΟρσν 2.
τ ^ ένωσις άποτιύαί νομικόν πρόσωπον, υφιστάμενον αφ^ 
ης ημέρας όρίση ό Τπουργός τής ’Εθνικής Οικονομίας δι’ 
άποράσεώε του τ-λν ’Εοτ.αεοίδα τής

Άρθρον 3.
,9 '^~ου?τδς τής ’Εθνικής Οικονομίας έν τη ιδρυτική 

πραςει καθορίζει : 1) -τήν έδραν τής Ένώσεως, 2) το κε- 
φαλαιον οπερ ύποχ_5εοΰται έκαστον μέλος νά είσφέρη και 
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 
την Ενωσιν, 5) το όργανον καί τόν τρόπον τοϋ ελέγχου τής 
υπαρςεως του δικαιώματος τής συαμετοχής καί τοϋ καθο- 
ρισμοϋ αύτοϋ καί 6) πάσαν άλλην άναγκαίαν διάταξιν 
σχετικήν πρός τήν λχιτουργί—* τής ιδρυόμενης Ένώσεως.

Διά μεταγενεστέρας πράξεως τοϋ Ύπουργοϋ ’Εθνικής 
Οικονομίας, δύναται νά τροποποιήται ή συμπλ.ηροΰται ή 
ιδρυτική πράξις. ι

Άρθρον 4.
Μέλη τής Ένώσεως δικαιούνται νά είναι οί διατηροϋντες 

έμπορικήν έπιχείρησιν κατά τόν χρόνον τής ίδρύσεως τής 
Ένώσεως καί είσαγαγόντες κατά τό παρελ.θόν τό έμπό- 
ρευμα διά την εισαγωγήν τοϋ όποιου συνέστη ή Ένωσις, 
κατά τά λεπτομερέστερου έν τή ιδρυτική πράξει καθοριζό
μενα.

Άρθρον 5.
Διά νά γίνη τις έκ τών δικαιουμένων μέλ.ος της 'Ενώ

σεως υποβάλλει έγγραφον αίτησ.ν ώς καί τ’ άπαιτούμενα 
δικαιολ.ογητικά τής ύπάρξεως τών προϋποθέσεων τοϋ δι
καιώματος της συμμετοχής. Έν τή αιτήσει ταύτη δέον 
νά πέρλαμβάνηται ρητή δήλωσις τοϋ αίτοΰντος, περί απο
δοχής τών όρων τών τιθεμένων ύπό τοϋ παρόντος νόμου καί 
τής ιδρυτικής τής Ένώσεως πράξεως. Ή αίτησις ύποβαλ- 
λ.εται εις τό Εμπορικόν ’Επιμελητήριον της έδρας τής 
Ένώσεως.

Άρθρον 6.
Εις περίπτωσιν ζημίας μή καλ.υπτομένης ύπό τοϋ κε

φαλαίου τής Ένώσεως, αότη βαρύνει πάντα τά μέλη τής 
Ένώσεως κατ’ άναλ.ογίαν τής συμμετοχής των.

Άρθρον 7.
Ή ΐδιότης τοϋ μέλους άπόλλυται : α) έν περιπτώσει πα- 

ραιτήσεως ύποβαλλομένης εις τήν ’Επιτροπήν τής 'Ενώ
σεως. Τό παραιτηθέν μέλος εύθύνεται διά πάσαν ζημίαν 
ήτις θέλει προκύψει έκ συναλλαγών τής Ένώσεως πραγ- 
ματοποιηθεισών πρό τής παραιτήσεως, β) έν περιπτώσει 
μή έκπλ.ηρώσεως τών υποχρεώσεων του, γ) εν περιπτώσει 
παύσεως άσκήσεως τής εμπορίας, δ) ε; περιπτώσει θανά
του.

Ή άπώλεια τής ιδιότητες του μέλους γίνεται δι’ άπο- 
φάσεως τής Επιτροπής τής Ενώσεως, καθ ής έπιτρέ—ται 
προσφυγή ενώπιον τοϋ 1 πουργου τής Εθνικής Οικονο
μίας έντός δέκα πτ/π ήμερων.

'Η συμμετοχή του εςερχομένου μέλους διανέμεται εϊς 
τά λοιπά μέλη άναλ.όγως τής συμμετοχής έκαστου.

Έν περιπτώσει θανάτου εις το δικαίωμα τοϋ θανόντος 
υπεισέρχονται οι κληρονόμοι εφ οσον συνεχίζωσι την επι
χείρηση/ τοϋ θανόντος.

Ό έςερχόμενος τής^ Ενώσεως δικαιούται ν’ άναλάβή παν 
ανήκον αϋτω μετά ες μήνας απο τής εξόδου, έκτος έάν 
θττάρχη άνεκκαθάριστός υποχρέωσις αύτοϋ.
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ΆρΘρον 8.
’Arrayορεύεται ή έκχώρησις τοϋ δικαιώματος συμμετο

χής. Πάσα συμφωνία περί έκχωρήσεως είναι άκυρος.
ΆρΘρον 9.

'Η ενωσις διοικεϊται —αρ’ Επιτροπής ής ό αριθμός 
τών μελών ορίζεται ύττό τοϋ Ύπουργοϋ τής Εθνικής Οί- 
κονομίας, δστις διορίζει ταϋτα έκ τών συμμετεχόντων εις 
τήν Ένωσιν, έν τή ιδρυτική τής Ένώσεως πράξει. 'Ο Ύ- 
ττουργός τής ’Εθνικής Οικονομίας ορίζει καί τον Πρόεδρον 
αντής·

Διά πράξεως τής ’Επιτροπής ορίζεται μέλος αυτής, διά 
τήν έκπροσώπησιν πρός τρίτους.

Αί αποφάσεις λαμβάνονται δι’ άπολύτου πλειοψηφίας 
τοϋ συνόλου τών μελών τής ’Επιτροπής.

Μέλος τής ’Επιτροπής άπουσιάσαν έπί τρεις συνεχείς 
συνεδριάσεις άντικαθίσταται ύπό τοϋ 'ΐπουργοΰ τής ’Εθνικής 
Οικονομίας.

Ούδεμιας άποζημιώσεως δικαιούνται τά μέλη τής Έπι- 
τροπής.

“ΑρΘρον 10.
Παρ’ έκαστη 'Ενώσει διορίζεται ύπό τοϋ Ύπουργοϋ 

’Εθνικής Οικονομίας Κυβερνητικός ’Επίτροπος έπί άπο- 
ζημιώσει καθοριζομένη ΰπό τοΰ Ύπουργοϋ ’Εθνικής Οι
κονομίας εις βάρος τής περιουσίας τής Ένώσεως, λαμβα- 
νόμενος έξ άνωτέρων Δημοσίων ή Τραπεζιτικών Υπαλλή
λων ή ’Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου. 'Ο Κυβερνητικός 
’Επίτροπος παρακολουθεί καί εποπτεύει τών έργασιών τής 
Ένώσεως τηρών περί τουτου ενήμερον τόν Υπουργόν 
Εθνικής Οικονομίας. Προκειμένου περί τροφίμων καθί
σταται ένήμερος καί ό Υπουργός ’Αγορανομίας προκειμένου 
δέ περί καυσίμων καί ό Υπουργός Σιδηροδρόμων καί Αυ
τοκινήτων.

Έν περιπτώσει διαφωνίας τοϋ Κυβερνητικού Επιτρόπου 
πρός ληφθεΐσαν άπόφασιν τής Επιτροπής, άποφαίνεται 
ό Υπουργός τής Εθνικής Οικονομίας.

“ΑρΘρον 11.
Τά τής εσωτερικής λειτουργίας, διοικητικής καί λογι

στικής όργανώσεως τής Ένώσεως καθορίζονται διά κανο- 
νισμοϋ συντασσομένου ύπό τής Ένώσεως καί έγκρινομένου 
ή τροποποιούμενου ύπό τοϋ Ύπουργοϋ Εθνικής Οικονο
μίας. Ό κανονισμός ούτος χαρτοσημαίνεται διά 1000/χμου 
χαρτοσήμου.

ΆρΘρον 12.
Άφικνουμένου τοϋ εμπορεύματος γίνεται ή διανομή με- 

ταςυ τών μελών τής Ένώσεως άναλόγως τής συμμετοχής 
έκαστου καί έπί τή καταβολή τής όλης άξιος αύτοϋ πλέον 
ενός ποσοστού καθοριζομένου ύπό τοϋ Ύπουργοϋ Εθνι
κής Οικονομίας πρός κάλυψιν τών δαπανών τής λειτουρ
γίας τής Ένώσεως. ’Απαγορεύεται ή έκ μέρους τής Ένώ
σεως διάθεσις έμπορεύματος εις μή μέλη αύτής.

ΆρΘρον 13-
'Η Ένωσις διαλύεται δι’ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ 

Εθνικής Οικονομίας δημοσιευόμενης είς την Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως όριζούσης καί τόν τρόπον τής έκκαθαρί- 
σεως.

ΆρΘρον 14.
Τό Δημόσιον ούόεμίαν ευθύνην φέρει έκ τών πράξεων τής 

Επιτροπής τής Ένώσεως, ώς και τών σχετικών Υπουρ
γικών άποφάσεων.

Πάντα τά έγγραφα τ’ άναγόμενα είς τήν σύστασιν τής 
^Ενώσεως καί τόν κανονισμόν τών έκάστοτε σχέσεων τής 
Ενωσεως πρός τά μέλη αύτής δέ'/ ύπόκεινται είς τέλος 

χαρτοσήμου.
ΆρΘρον 15.

ΆρΘρον 16.

Παρέχεται είς τόν Υπουργόν τής Εθνικής τής Οικονομίας 
τό δικαίωμα όπως δι’ άποφάσεών του :

1. Άπαγορεύη γενικώς ή ές ώρισμένων χωρών τήν ει
σαγωγήν ή εξαγωγήν οίουδήποτε έμπορεύματος.

2. Περιορίζη κατά ποσόν ή κατ’ αξίαν τήν εισαγωγήν ή 
τήν εξαγωγήν οίουδήποτε εμπορεύματος, καθορίζουν είς 
τάς περιπτώσεις ταυτας τόν τρόπον τής κατανομής, τών 
εισακτέων ή έξακτέων ποσοτήτων έκαστου έμπορεύματος.

3. Έξαρτα τήν εισαγωγήν ή έξαγωγήν οίουδήποτε έυ.το
ρεύματος έκ προηγουμέ/ης άδειας αύτοϋ ή άλλης άρχής 
ύπό τούτου όριζομέ/ης.

4. Καθορίζη ειδικούς όρους ύφ’ οΰς δύναται νά επιτρέ
πεται ή εισαγωγή ή ή εξαγωγή παντός έμπορεύματος.

5. 'Ορίζη τήν χώραν προελεύσεως κατά τήν εισαγωγήν 
ή τήν χώραν προορισμού κατά τήν έξαγωγήν.

6. 'Ορίζη τόν τρόπον πληρωμής τών είσαγομένων ή έξα- 
γομένων εμπορευμάτων κατά παρέκκλισιν τών ίσχουσών 
συμφωνιών.

7. Καθορίζη τάς συναλλαγματικές ύποχρεώσεις τών έξα- 
γωγέων έμπορευμάτων ώς καί τόν τρόπον έν γένει τής έκ- 
πληρώσεως αυτών.

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

9. 'Ορίζη τήν παροχήν έγγυήσεων διά τήν τήρησιν οίων- 
δήποτε ύποχρεώσεων έπιβαλλομένων διά τών αύτών άπο
φάσεων είς τούς εισαγωγείς ή έξαγωγεϊς έμπορευμάτων 
ώς καί τής λύσεως ή καταπτώσεως αυτών ύπερ τοϋ Δημο
σίου.

10. Καθορίζη δι’ άποφάσεων αύτοϋ καί τοϋ έπί τών Οι
κονομικών Ύπουργοϋ τόν τρόπον τοϋ έλέγχου τών τιμών 
είσαγομένων καί έξαγομένων έμπορευμάτων.

11. Άναθέτη τήν έκτέλεσιν τών έργων τών διαλαμβανό
μενων έν τώ παρόντι νόμω είς Επιτροπές ή Συμβούλια 
συνιστώμενα δι’ άποφάσεων αύτοϋ καί τοϋ έπί τών Οικο
νομικών Ύπουργοϋ, δι’ ών καθορίζονται ή άποζημίωσις 
τών μετεχόντων είς ταύτας καί έπιβάλλονται ειδικά παρά
βολα καί τέλη πρός κάλυψιν τών δαπανών λειτουργίας τών 
ώς άνω Επιτροπών ή Συμβουλίων.

12. Άναθέτη τήν εισαγωγήν ένός ή πλειόνων έμπορευ
μάτων δι’ ά δεν λειτουργεί δυνάμει τών διατάξεων τοϋ πα
ρόντος "Ενωσις τών εισαγωγέων ή ή ύπάρχουσα διελύθη 
είς τόν Αύτόνομον Σταφιδικόν ’Οργανισμόν, συμφώνως τώ 
άρθρω 27ω τοϋ Νόμου 1876/1939 ή είς άλλον ’Οργανισμόν 
Δημοσίου Δικαίου ή είς άνεγνωρισμένην ’Ανώνυμου Τρα
πεζικήν Εταιρείαν, όρίζων καί τούς όρους καθ’ ους θά δια
τίθενται αί προμήθειαι κ.λ.π.

13. ΑΙ ήδη ίσχύουσαι έπί τών άνω θεμάτων διατάξεις 
έξακολουθοϋν έφαρμοζόμεναι μέχρι τροποποιήσεως ή κα- 
ταργήσεώς των ύπό τοϋ Ύπουργοϋ Εθνικής Οικονομίας, 
δυνάμει τοϋ παρόντος.

ΆρΘρον 17.
Ούδεμία προμήθεια έκ τοϋ έξωτερικοϋ τοϋ Δημοσίου 

Νομικών Προσώπων ή ’Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου ή 
Κοινωφελών 'Ιδρυμάτων δύναται νά γίνη είτε διά δημο
πρασίας είτε άνευ τοιαύτης, άνευ προηγουμένης έγκρίσεως 
τοϋ Ύπουργοϋ τής Εθνικής Οικονομίας, δυναμένου νά 
θέτη καί όρους ύφ’ οΰς θά γίνηται ή προμήθεια αυτή.

ΆρΘρον 1S.
Δι’ άποφάσεων τών Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 

καί Οικονομικών δύναται νά έπιβάλληται έπί τής εισαγωγής 
ή εξαγωγής ώρισμένων ειδών εισφορά κατά λόγον τής άξιος 
ή τοϋ βάρους τούτων, ύπέρ τοϋ Δημοσίου.

3. Ν.Δ. 480/1947.
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Άρθρον 1.
Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ή ενιαία όργάνωσις 

τοϋ εξωτερικού έμπορίου, ό συντονισμός τών δια τήν διε
ξαγωγήν τούτου Κρατικών καί ιδιωτικών προσπαθειών καί 
ο έλεγχος τών εισαγωγών καί εξαγωγών εις τρόπον ώστε 
νά έξασφαλ.'.σθή ή εισαγωγή τών πλέον απαραιτήτων ειδών, 
διά τήν Ελληνικήν Οικονομίαν, ώς σύνολον, ή άνάπτυξις 
τών έξαγωγών καί ή πλέον αποτελεσματική κινητοποίησις 
καί χρησιμοποίησες τόσον τών πόρων τής χώρας όσον καί 
τής 'Αμερικανικής βοήθειας.

Άρθρον 4.
Τό Συμβούλιον εξωτερικού έμπορίου έχει τάς έξής αρ

μοδιότητας :
α) Εγκρίνει το γενικόν πρόγραμμα εισαγωγών καί 

έξαγωγών ένεργουμένων είτε ύπό ιδιωτών είτε ύπό τοΰ 
Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δυ- 
νάμενον νά έπιφέρη γενικωτέρας σημασία; τροποποιήσεως 
τούτου.

β) ’Εκδίδει κανονιστικά; αποφάσεις καί οδηγίας έπί 
τής άκολουθητέας πολιτικής καί διαδικασίας, ώς προς τάς 
είσαγωγάς καί έξαγωγάς τόσον τάς ίδιωτικάς όσον καί τάς 
Κρχτικάς. At κανονιστικαί αύται άποφάσεις άνάγονται εις ' 
τά κάτωθι ένδεικτικώς αναγραφόμενα θέματα.

1. Εις τον καταρτισμόν καί τήν άνάπτυξιν τοϋ προγράμ- ' 
ματος εισαγωγών καί έξαγωγών, τόσον τών ιδιωτικών, όσον 
καί τών Κρατικών καί τά μέσα ένισχύσεως τών έξαγωγών. '

2. Εις τήν διαδικασίαν οιενεργείας προμηθειών έκ τοϋ 
έξωτερικοϋ ή έξαγωγών διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους ή 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

3. Εις τήν συνομολόγησαν κυβερνητικών ή ιδιωτικών 
συμφωνιών ρυθμιζουσών είσαγωγάς καί έξαγωγάς έπ’ 
ανταλλαγή ώς καί οίονδήποτε άλλων συμβάσεων διακανο- 
νισμοϋ άμοιβαίων μετ’ άλλων χωρών πληρωμών διά Τρα
πεζιτικού συμψηφισμού (κλήριγκ) ή ά'/λως.

4. Εις τήν διαδικασίαν ύποβολ.ής καί τό περιεχόμενον 
τών υποβαλλόμενων αιτήσεων, διά τήν χορήγησιν αδειών 
εισαγωγών ή έξαγωγών καί τήν διαδικασίαν έκδόσεως τού
των καί έγκρίσεως τών τιμών ώς καί είς τον καθορισμόν 
καί τήν κατανομήν τών εισακτέων ποσοτήτων.

5. Είς τήν καθιέρωσιν καί άνάπτυξιν συστήματος πληρο
φοριών περί τών τιμών συστήματος ταξινομήσεως τών ειδών 
κατά κατηγορίας, ώς καί συστήματος εκθέσεων έπί τής 
έξελ.ίξεως τοϋ έμπορίου καί τηρήσεως σχετικών προς τούτο 
άρχείων.

γ) Χρησιμοποιεί φυσικά καί νομικά πρόσωπα δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου συμβουλευτικούς έφ’ όσον ήθελε κρίνει 
τούτο άναγκαίον διά τήν αποτελεσματικήν έκπλήρωσιν τών 
σκοπών τοϋ παρόντος Νόμου καί έν γένει λ.αμβάνει οίαδή- 
ποτε άλλα μέτρα ήθελε κρίνει αναγκαία διά τήν έκπλήρωσιν 
τών σκοπών αυτού.

δ) Το Συμβούλ.ιον καθορίζει δι’ άποφάσεώς του τον κα
νονισμόν τών έργασιών αύτοϋ.

Άρθρον 5.
At έκδιδόμεναι ύπό τού Συμβουλ.ίου Κανονιστικαί άπο- 

φάσεις κατά τά έν τώ προηγουμένω άρθρω δημοσιεύονται 
είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καί έχουν ίσχύν κα
νόνων δικαίου έντός τών ορίων τών κειμένων νόμουν καί 
τής ύπο τοϋ παρόντος καθοριζομέ/ης άρμοδιότητος τού Συμ
βουλ.ίου. Αί άποφάσεις τού Συμβουλίου ’Εξωτερικού ’Εμπο
ρίου αί άναγόμεναι είς τά: έν παρ. α' καί β' πρώτη περίοδος 
καί έδαφ. Ί καί 3 τοϋ άρθρου 4 τοϋ παρόντος άρμοδιότητας 
τούτου είναι πράξεις Κυβερνήσεως καί δεν ϋπόκεινται είς 
τον έλεγχον τοϋ Συμβουλ.ίου ’Επικράτειας.

Άρθρον 7.
Γενικαί διατάξεις : α) Άδεια·, δι’ είσαγωγάς ή έξαγωγάς 

πάσης φύσεως ύπόκεινται είς τήν τελικήν έγκρισιν τοϋ 
'Τπουργοϋ τής ’Εθνικής Οικονομίας ή τών νομίμων άνα- 
πλ.ηρωτών του.-

Οΰδεμία εισαγωγή ή έξαγωγή δύναται νά διενεργήται 
άνευ γενικής ή ειδικής άδειας έκδιδομένης κατόπιν έγκρί
σεως τοϋ ‘Τπουργοϋ τής ’Εθνικής Οικονομίας καί τοϋ 
Διευθυντοϋ τής Διοικήσεως ή τών νομίμων αναπληρωτών 
των. 'Η έγκρισις αότη βεβαιοϋται διά τής ύπο τούτων ύπο- 
γραφής είς διπλ,οΰν τοϋ σχετικού πρωτοτύπου τής άδειας, 
όπερ παραμένει είς τό άρχείον τοϋ 'Υπουργείου ’Εθνικής 
Οικονομίας.

Έκδίδοντχι δέ βάσει τούτου αί άδειαι διά τάς κατά τά 
άνω έγκρινομένας είσαγωγάς καί έξαγωγάς κατά τάς πρό 
τοϋ παρόντος Νόμου κειμένας διατάξεις ύπο τοϋ 'Υπουρ
γού ’Εθνικής Οικονομίας ή τών νομίμων άναπληρωτών του. 
Τό έν άντίτυπον τοϋ πρωτοτύπου τής άδειας άποστέλλεται 
είς τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος διά τήν χορήγησιν τοϋ άνα- 
γκαιοϋντος διά τήν έκτέλεσιν τής εισαγωγής συναλλ.άγματος 
ή διά τήν ενέργειαν τών κατ’ αύτήν ώς προς τάς έξαγωγάς.

β) Διαπραγματεύσεις ή δημοπρασία: διά προμήθειας
έκ τοϋ έξωτερικοϋ ή έξαγωγαί διά λ.ογαριασμόν τοϋ Κρά
τους ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου δέν δύναν- 
ται νά άνχλαμβάνωνται άνευ προηγουμένης εγγράφου έγκρί
σεως τοϋ Υπουργού ’Εθνικής Οικονομίας καί τοϋ Διευ- 
θυντοϋ τής Διοικήσεως ούδέ δύνανται νά ένεργώνται έν 
συνεχεία τούτων αί άντίστοιχοι είσαγωγαί άνευ άδειας έκ- 
διδομένης καί ύπογεγραμμένης κατά τά έν τή παραγράφω 
α' τοϋ παρόντος άρθρου.

γ) Όλ.αι αί Κρατικαί 'Υπηρεσία·, ώς καί αί ύπηρεσίαι 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου όφείλ.ουν νά παρέ
χουν τάς ύπο τοϋ Συμβουλίου τοϋ Διευθυντοϋ τής Διοική- 
σεως ’Εξωτερικού ’Εμπορίου αίτουμένας πληροφορίας ώς 
προς τάς ένεργείας των τάς άναγομένας είς είσαγωγάς ή 
έξαγωγάς, άπαντα δέ τάις είς χείρας τούτων σχετικά στοι
χεία δέον νά είναι προσιτά προς έξέτασιν καί έλεγχον ύπό 
τοϋ Συμβουλ.ίου ή τοϋ έντεταλ.μένου Διευθυντοϋ τής Διοι- 
κήσεως.

δ) Αί κατά τούς κειμένους νόμους άρμοδιότητες τών 
διαφόρων 'Υπουργείων, Κρατικών 'Υπηρεσιών καί Νομι
κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου έν σχέσει προς τά άπο- 
τελ.οϋντα τό άντικείμενον τοϋ παρόντος Νόμου θέματα θά. 
έξακολ.ουθήσουν ύφιστάμεναι έφ’ όσον καί καθ’ ό μέρος 
δέν τροποπο ιοϋνται ή περιορίζονται διά τών διατάξεων 
αύτοϋ καί τών βάσει τούτων λαμβανομένων άποφάσεων 
τοϋ Συμβουλ.ίου ’Εξωτερικού ’Εμπορίου. Αί ύπηρεσίαι αί 
έπιφορτισμέναι μέ τήν προμήθειαν έφοδίων διά λ.ογαρια- 
σμόν τοϋ Δημοσίου θά έξακολ.ουθήσουν, ύφιστάμεναι ώς 
έχουν κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος νόμου μέ τάς 
άρμοδιότητάς των έφ’ όσον αύται δέν τροποποιούνται ή 
περιορίζονται ύπό τών διατάξεων αύτοϋ. Τό Συμβούλ.ιον 
όμως ’Εξωτερικού ’Εμπορίου δύναται, τή προτάσει τοϋ 
Διευθυντοϋ τής Διοικήσεως ή ενός άλλου τών μελών του. 
νά συστήση τήν ένοποίησιν τών έν λ.όγω λειτουργιών ή 
οιανδήποτε άλλην τροποποίησιν προς βελτίωσιν τής Κυ
βερνητικής Όργανώσεως έν τώ πεδίω τοϋ ’Εξωτερικού 
’Εμπορίου.

ε) Αί ύφιστάμεναι παρά διαφόροις 'Υπουργείοις Έπι- 
τροπαί. τών όποιων αί άρμοδιότητες καλ.ύπτονται ύπο τών 
έκ τοϋ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων τής Διοικήσεως 
’Εξωτερικού ’Εμπορίου, δύνανται νά διαλ.ύωνται δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ Συμβουλίου ’Εξωτερικού ’Εμπορίου.

Άρθρον 8.
Ποινικά·. Διατάξεις : α) οί ένεργοϋντες είσαγωγάς ή

έξαγωγάς άνευ άδειας οί οπωσδήποτε κατά τήν ένέργειαν 
τούτων παραβαίνοντες τάς διατάςεις τών έκδιδομένων κατά 
τον παρόντα Νόμον κανονισμών καί άποφάσεων ώς και 
τούς τιθέμενους κατά την χορήγησιν τών άδειών όρους 
καί οι χρησιμοποιοϋντες τά δι’ άδειας είσαγόμενα έιεπο- 
ρεύματα δι’ άλλην χρήσιν πλ.ήν τής καθορισθείσης τιμω
ρούνται διά φυλ.ακίσεως μέχρι δύο έτών ή διά χρηματικής 
ποινής μέχρι τοϋ ενός τετάρτου τής αξίας τών έμπορευ-
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αάτων. εις ά άνάγεται ή παράβασις η καί δ:’ άμφοτέρων 
τών ποινών, επιφυλασσόμενων τών εκ τών κειμένων δια
τάξεων βαρύτερων ποινών.

Τά άνευ άδεια: ή κατά παράβασιν των όρων ταύτης 
είσανόμενα καί έξαγόμενα κατάσχονται, έν περιπτώσει δέ 
καταδίκη: διατάσσεται ύπο τοϋ Δικαστηρίου υποχρεωτικά; 
r δτμευσις τούτων ήτις δύναται κατά τήν κρίσιν τούτου 
νά περιλαμβάνη τό σύνολον ή μέρος τούτων καθοριζόμενου 
διά τη: καταδικαστικής άποφάσεως.

β) Οί παρέχοντε; έν γνώσει ψευδή στοιχεία κατά τήν 
ύποβολήν των αιτήσεων ττρός παροχήν άδειων εισαγωγών 
ή εξαγωγών ή προς ύποστήριξιν τούτων, τιμωρούνται μέ 
φυλάκισιν μέχρι δύο έτών.

ν) Ή ποινική, δίωξις γίνεται αύτεπαγγέλτως καί δι’ 
άπ’ ευθείας κλήσεως, έναντίον τής όποιας έπιτρέπεται 
πεοσφυγή ενώπιον τού άρμοδίου Συμβουλίου τών Πλημ- 
μελειοδικών έντός τριών ήμερών άπό τής κοινοποιήσεώς

Ή μετατροπή τών άπαγγελλομένων ΰπό τοϋ δικαστη
ρίου στερητικών τής ελευθερίας ποινών εις χρηματικός 
απαγορεύεται.

δ} ’Ανεξαρτήτως τής ποινικής διώξεως το Συμβούλιου 
Εξωτερικού Εμπορίου δύναται νά έπιβάλλη εις τούς ύπο- 
πίπτοντας εις τάς έν ταϊς προηγουμέναις παραγράφοις παρα
βάσεις τήν καταβολήν εισφοράς μέχρι τό πολύ τοϋ ενός 
τετάρτου τής άξίας τών κατά παράβασιν εΐσαγομένων ή 
έξαγομένων έμπο'ρευμάτων ή τών αίτουμένων προς εισα
γωγήν ή έξαγωγήν. Τό Συμβούλιου Εξωτερικού Εμπο
ρίου δύναται νά μεταβιβάζη τήν άσκησιν τών κατά τήν 
παρούσαν παράγραφον αρμοδιοτήτων του εις ’Επιτροπήν 
έκ δημοσίων ύπαλλήλων.

ε) Εις περιπτώσεις παραβάσεων, άναγομένων εις είσα- 
γωγάς ή έξαγωγάς άξίας κατωτέρας τοϋ ενός έκατομμυ- 
ρίου δραχμών, ή ποινική δίωξις ένεργεΐται μόνον κατ’ 
έγκλησιν τής Γεν. Διευθύνσεως ’Εμπορίου καί Βιομηχα
νίας.

"Άρθρου 9.
'Ορισμοί : Διά τήν άκριβή έφαρμογήν τοϋ παρόντος Νό

μου, καθορίζονται αί έννοια1, τών άναφερομένων έν αύτώ 
κατωτέρω φράσεων καί λέξεων ώς εξής :

α) Αί είσαγωγαί καί έξαγωγαί θεωρούνται ότι περι
λαμβάνουν είσαγωγάς ανεξαρτήτως άν αύται πραγματο
ποιούνται δι’ άγοράς ή έκ δώρων ή οικονομικής ένισχύ- 
σεως έξωθεν ή άλλως καί έξαγωγαί άγαθών, έφοδίων, υλι
κών καί έφοδιασμοΰ οίασδήποτε φύσεως έξαιρουμένων τών 
νομισμάτων, χρεογράφων καί άξιών.

β) Ώς είσαγωγαί ή προμήθεια·, διά λογαριασμούς τοϋ 
Κράτους νοούνται αί πραγματοποιούμεναι είτε έναντι συναλ
λάγματος, είτε δι’ εξωτερικών πιστώσεων παρεχόμενων 
άμέσως ή εμμέσως εις τό Ελληνικόν Δημόσιον ώς καί 
είσαγωγαί ή προμήθεια·, έκ πολεμικών έπανορθώσεων καί 
εκ πλεονάζοντος συμμαχικού ύλ.ικοϋ.

γ) Ώς έκδοθεΐσαι άδειαι συμφώνως τω παρόντι Νόμω 
νοείται πάσα άδεια έγκρινομένη τροποποιούμενη, παρατει- 
νομένη ή συμπληρουμένη καί έκδιδομένη κατά τάς δια- 
τάςεις αύτοϋ.
Ν.Δ. 3999/59

Άρθρου 2.
4. Ή καταχώρησις τής επωνυμίας γίνεται δι’ άποφά- 

σεως τής Διοικητικής ’Επιτροπής, τοϋ ’Επιμελητηρίου, 
μετά προηγουμένην διαπίστωσιν ότι ό έξαγωγεύς έχει τήν 
άπαιτουμένην διά τήν διενέργειαν τού σκοπουμένου παρ’ 
αύτοϋ έξαγωγικοϋ έμπορίου όργάνωσιν καί έμπορικήν έγ- 
κατάστασιν.

Πρός διαπίστωσιν τών ανωτέρω προϋποθέσεων ένεργεΐ- 
ται υπό τοϋ ’Επιμελητηρίου έρευνα καί σχετική αύτοψία.

5. Κατά τής άπορριπτικής άποφάσεως τής Διοικητικής ’Ε
πιτροπής επιτρέπεται έντός τριμήνου προσφυγή ενώπιον τοϋ

Υπουργού ’Εμπορίου, όστι: άποφαίνεται όοιστικώς μετά 
γνώμην τοϋ έν άρθρω 16 προβλεπομένου Γνωμοδοτικοΰ 
Συμβουλίου Έξαγωγικοϋ ’Εμπορίου.

6. Ή καταχώρησις τής έπωνυμίας, δέον νά άνανεούται 
κατ’ έτος, κατόπιν σχετ.κής αίτήσεως τοϋ έξαγωγέως, 
περιεχούση: καί τήν έ-/ τή άνωτέρ ιυ παραγράφω 3 άνα- 
φερομένην δήλωσιν. έπί πλέον δέ καί τά: ποσότητας κατά 
χώραν προορισμού τών έξαχθέντων παρ’ αύτοϋ ειδών κατά 
τό άμέσως προηγούμενου ήμερολογιακόν έτος. Ή αίτη- 
σις δέον νά συνοδεύηται ύπό γραμματίου καταθέσεω: εις 
τό Δημόσ.ον Ταμείου, τών κατά τήν παράγραφον 9 τελών 
άνανεώσεως τής έπωνυμίας.

7. Έξαιρουμένη; τής περιπτωσεως άνωτέρας βίας, έξα
γωγεύς, ούδεμίαν πραγματοποιήσας έξαγωγήν έπί τριε
τίαν διαγράφεται τοϋ Μητρώου έξαγωγέων, δι’ άποφά
σεως τής Διοικητικής ’Επιτροπής τοϋ οικείου ’Επιμελη
τηρίου. Κατά τής άποφάσεωε περί διαγραφής έπιτρέπεται 
προσφυγή έντός δύο μηνών άπό τής κοινοποιήσεώς αύτής 
εις τόν ένοιαφερόμενον, ένώπιον τοϋ Υπουργού ’Εμπορίου, 
όσης άποφαίνεται όριστικώ: μετά γνώμην τοϋ έν άρθρω 
16 προβλεπομένου Γνωμοδοτικοΰ Συμβουλίου Έξαγωγι- 
κοΰ Έαποοίου.
Ν.Δ. 3982/59

Άρθρου 1.
Κυροϋται άφ’ ής έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 163 τής 23ης Ια

νουάριου 1958 Πράξις τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου έχουσα 
ώς άκολ.ούθως :

ΤΟ ΤΠΟΤΡΓΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ
Λαβόν ύπ’ όψιν είσήγησιν τών έπί τοϋ Συντονισμού καί 

τοϋ ’Εμπορίου Υπουργών, άποφασίζει :
Ια) Προ πάσης ένεργείας διά τήν προμήθειαν έκ τοϋ 

έξωτερικοϋ άγαθών εΐσαγομένων άπ’ εύθείας ή διά λογα
ριασμόν τοϋ Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου, Κοινωφελών Ιδρυμάτων, τής Τραπέζης τής Ελλά
δος, τής ’Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος, ώς καί ’Επι
χειρήσεων Κοινής Ώφελείας καί λοιπών ’Οργανισμών κα
θοριζόμενων δι’ αποφάσεων τοϋ Υπουργού ’Εμπορίου, άπαι- 
τείται έγκρισις αύτοϋ.

β) Ό Υπουργός τοϋ ’Εμπορίου δι’ άποφάσεώς του ή 
κατόπιν άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου ’Εξωτερικού Έμπο
ρίου δύναται : α) νά καθορίζη τον τρόπον τής διενεργείας
τής προμήθειας καί β) νά παρέχη τήν έγκρισίν του διά 
τήν εισαγωγήν τών ύπό προμήθειαν άγαθών ύπό ειδικούς 
όρους.

γ) Ωσαύτως απαιτείται έγκρισις τοϋ Υπουργού Έμπο
ρίου διά τήν κατακύρωσιν τών αποτελεσμάτων τών διε- 
νεργουμένων διαγωνισμών.

II. Δύναται ό ‘Υπουργός τοϋ Έμπορίου κατόπιν άπο
φάσεως τοϋ Συμβουλίου Εξωτερικού Έμπορίου νά προ- 
κρίνη τήν προμήθειαν τών ώς άνω ειδών καί άνευ διαγω
νισμού.

III. Ό Υπουργός τοϋ Έμπορίου δύναται δι’ άποφά- 
σεούς του νά συνιστα Έπιτροπάς έξ έκπροσώπων τών 
άρμοδίων 'Υπηρεσιών πρός άς νά παραπέμπη πρός μελέ
την καί είσήγησιν έκ τών άνωτέρω προμηθειών εκείνος 
διά τάς όποιας κρίνει τούτο άναγκαίον.

'Η παρούσα ής ή ισχύς άρχεται άπό σήμερον κυρωθή- 
σεται διά Νόμου.

Έκδόσαν πρός τούτο τήν ύπ’ άριθ. 163 παρούσαν Πρά- 
ξιν του. - < -

Ό Πρόεδρος Τά Μέλη

Άρθρον 2.
Τό έδάφιον α' τής παραγράφου 1 τής διά τοϋ παρόντος 

Ν.Δ. κυρουμένης Πράξεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου 
συμπληρούται ώς ακολούθως '
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«'Η κατά τ’ ανωτέρω έγκριση άπαιτεΐζα: καί εί; περι

πτώσεις καθ' άς προμήθειαι ειδών άλλ.οδαπής προελ.εύσεως 
διενεργοΰντα: έκ τής αγοράς τοΰ έσωτερικοΰ».

Ν.Δ. 2415/1953
Άρθρον 4.

Δι’ αποφάσεων των Υπουργών ’Εμπορίου καί Βιομη
χανίας. δημοσιευόμενων εις την Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως δύναται νά αναστέλλεται έξ ολοκλήρου ή ώς προς 
ώρισμένας κατηγορίας μηχανημάτων καί εξαρτημάτων ή 
έφαρμογή τών διατάςεων της παραγρ. 3 τοΰ άρθρου 2 
τοΰ Ν.Δ. 5426/1932 «περί περιορισμού εισαγωγής έμπο-
ρευμάτων».

Ν.Δ. 2609/53
Άρθρον 1.

1. Δια τον έλεγχον τών τιμών τών αναγραφόμενων εις 
τά τιμολόγια τών έκ τοΰ εξωτερικού είσαγομένων ειδών, 
ώς καί τών εξαγομένων εις την αλλοδαπήν έγχωρίων προϊ
όντων. έξουσιοδοτοϋνται οί Υπουργοί Οικονομικών καί 
’Εμπορίου όπως, δι* άποφάσεων αυτών δημοσιευόμενων 
εις την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεις :

α) καθορίζουν τά τοΰ τρόπου τής άσκήσεως τοΰ έλέγχου 
τών τιμολογίων εισαγωγής καί έξαγωγής κ,αί

β) συνιστοϋν Έπιτροπάς έποπτείας παρακολουθήσεως 
ως και συντονισμού τοΰ έργου τών ώς κατωτέρω συνιστω- 
μένων ’Υπηρεσιών.

2. Διά Β. Δ/των έκδιδομένων προτάσει τών 'Τπουργών 
Οίκ νομικών καί ’Εμπορίου δύνανται νά συνιστώνται εις 
άπαντα ή εις τά κυριώτερα τών ’Εμπορικών καί Βιομηχα
νικών ’Επιμελητηρίων τής Χώρας Εΐδικαί 'Υπηρεσίαι διά 
την διεξαγωγήν τοΰ έλέγχου τών τιμολογίων εισαγωγής καί 
έξαγωγής.

Διά τών αυτών Β. Δ/των όρισθήσυνται ,καί τά τής συν- 
©έσεως καί λειτουργίας έν γένει τών συνιστωμένων Υπη
ρεσιών, τό προσωπικόν τών όποιων συγκροτείται άποκλει- 
στικώς έκ τοΰ ΰπηρετοΰντος έκάστοτε τακτικοΰ τοιούτου 
παρά τοΐς οίκείοις Έπιμελητηρίοις άνευ προσθήκης νέας 
θέσεως.

3. ’Επιτρέπεται, κατ’ έξαίρεσιν τών κειμένων διατάξεων, 
ή παρά τώ Έμπορικώ καί Βιομηχανικώ Έπιμελητηρίω
Αθηνών άπόσπασις μέχρι 15 το πολύ ύπαλλ.ήλ.ων τοΰ Υ

πουργείου ’Εμπορίου (Γενική Διεύθυνσις ’Εμπορίου) μέχρι 
καί τοΰ βαθμ&ΰ τοΰ Είσηγητοΰ, όριζομένων ύπό τοΰ 'Υ- 
πουργοΰ ’Εμπορίου μετά τήν γνώμην τοΰ οικείου Ύπηρε- 
σιακοΰ Συμβουλίου ώς καί τών Υπαλλήλων τής Τραπέζης 
τής Έλλ.άδος, οριζόμενων ύπό τοΰ Διοικητοΰ αυτής.

4. Έφ’ όσον ΰπάρχον τακτικόν προσωπικόν τών ’Εμπο
ρικών κάί Βιομηχανικών ’Επιμελητηρίων δέν καλύπτει τάς 
πραγματικά; υπηρεσιακής άνάγκας τών συνιστωμένων Εί- 
‘δτκών 'Υπηρεσιών, δύναται νά προσλαμβάνηται ύπό τών 
Οικείων ’Επιμελητηρίων πρόσκαιρου προσωπικόν ό άριΟμός 
τοΰ οποίου ορίζεται διά κοινής άποφάσεως τών 'Τπουργών 
’Εμπορίου καί Οικονομικών, δι’ έκοστον Έπιμελητήριον 
προτιμωμέ ων τών άπολυθέντων έκ τοΰ 'Υπουργείου ’Εμ
πορίου υπαλλήλων.

Η θητεία τοΰ πρόσκαιρου τούτου προσωπικού, κεκτη- 
μένου τουλάχιστον άπολυτήριον Γυμνασίου ή Μέσης Έμπο- 
ρικής Σχολής ορίζεται δι’ εξ τό πολ.ΰ μήνας δυναμένη νά 
άνανεοΰται.

Η πρόσληψη ώς καί ή μηνιαία αντιμισθία τοΰ ώς άνω 
πρόσκαιρου προσωπικού γίνεται δι’ άποοάσεως τών Υ
πουργώ ’Εμπορίου και Οικονομικών τή προτάσει τής Διοι
κητικής ’Επιτροπής τοΰ οικείου Επιμελητηρίου.

Αι δαπάναι λε τουργίας έν γένει τών συνιστωμένων Υ
πηρεσιών και ’Επιτροπών ώς καί ή αντιμισθία τοΰ προσ- 
λαμβανομένου πρόσκαιρου προσωπικού, βαρύνουν έξ όλ.ο- 
κλήρου τά. οικεία Έπμελητήρια

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Κεφάλ,αιον Α'.
Γ ενικαί Διατάξεις

'Αρθρον 90.
Λειτουργία, συγκρότησες, απαρτία, θητεία.

ΈπΙ τών έν τώ άρθρω 91 Συμβουλ.ίων καί ’Επιτροπών 
ισχύουν έκτόε αν άλλ-ω; έν αυτούς ορίζεται αί έπόιιεναι δια- 
τάξεις :

1. Τά Συμβουλ.ια και αί Έπιτροπαί ών ή θητεία όρι- 
ςεται διετής, συγκροτούνται διά μέν τήν Κεντρικήν 'Υπη
ρεσίαν, δι’ άποφάσεως τοΰ Υπουργού ’Εμπορίου διά δέ τάς 
Περιφερειακός 'Υπηρεσίας δι’ άποφάσεως τοΰ οικείου Νο
μάρχου κατά μήνα Δεκέμβριον έκάστου δευτέρου έτους.

Διαρκούσης τής Θητείας δέν επιτρέπεται αντικατάσταση 
μέλους εί μή δι’ εΰλ.ογον αιτίαν.

"Οπου εις τά κατ’ ιδίαν Συιιβούλ.ια καί ’Επίτροπός προ- 
βλ,έπεται ή συμμετοχή παραγόντων έκτος τοΰ 'Υπουργείου 
’Εμπορίου ούτοι ορίζονται ύπό αρμοδίου κατά περίπτωσιν 
'Υπουργού ή ετέρου αρμοδίου ’Οργάνου.

Ή πρώτη συγκρότησες τοΰ Συμβουλ.ίου και ’Επιτροπών 
τοΰ παρόντος Θέλει ένεργηΟή εντός διμήνου άπό τής δημο- 
σιεύσεως αυτού, ή δέ θητεία αυτών Θέλει λήξει τήν 31 Δε
κεμβρίου τοΰ έτους 1977. Τά ήδη ύφιστάμενα Συμβούλια και 
Έπιτροπαί ών αί αρμοδιότητες ασκούνται έφεξής ύπό τών 
διά τοΰ παρόντος προβλ,επομένου Συμβουλ.ίων καί ’Επι
τροπών καί μέχρι συγκρ ο τή σε ω ς τών τελευταίων τούτων, 
έξακολ.ουθοΰν λειτουργ&ΰντα κατά τάς πιρί τούτων κειμένας 
διατάξεις.

Τό εις άντικατάστασ.ν παραιτηθέντος, έκπεσόντος, θα- 
νόντος, άντικατασταθέντος ή άποχωρήσαντος μέλ.ους διο- 
ρισθέν νέον μέλος διανύει τον ύπόλ.οιπον χρόνον τής θητείας. 
Μέλος έξαντλήσαν τή-/ θητείαν του δύναται νά διορισθή έκ 
νέου.

2. Τών Συμβουλ.ίων καί ’Επιτροπών προεδρεύει ό ανώ
τερος, κατά βαθμόν δημόσιος ύπάλλ.ηλ.ος καί έν ισοβαθμία 
ό άρχαιότερος έκτος άν άλλως οριςεται τώ παροντι.

3. Τά έκ τών υελ.ών άπόντα ή κωλυόμενα άναπλ.ηροΰν 
αί διά τής περί συγκρ ο τή σε ως τοΰ συλλ.ογικοΰ οργάνου πο- 
οάσεως ύποχρεωτικώς οριζόμενοι άναπληρωταί αυτών.

Μέλη Συμβουλ.ίου καί ’Επιτροπών, συνδεόμενα μεταξύ τωΛ 
διά συγγένειας μέχρι καί τετάρτου βαθμρΰ έξ αίματος ή αγχι
στείας. δέν δύναται νά μετέχουν εις τήν αυτήν συνεδρία- 
σιν.

4. Τά εις τά Συμβούλια καί τάς Έπιτροπάς αγόμενα 
Θέματα είσηγοΰνται οί αρμόδιοι καθ’ ύλην προϊστάμενοι Υ
πηρεσιών ή Διευθύνσεων ή καί προϊστάμενοι Τμημάτων όπου 
ρητώς άναφέρεται τούτο. Ό Πρόεδρος δύναται νά όρίση καί 
μέλος τοΰ Συμβουλ.ίου ή τής Επιτροπής πρός ειδικωτεραν 
μελ.έτην καί είσήγησιν έπί του προς συζήτησιν Θέματος.

5. Χρέη Γραμματέως τών Συμβουλ.ίων ή Επιτροπών καί 
άναπληεωτοΰ αύτοΰ ανατίθενται δι’ άποφάσεως τοΰ Υ
πουργού ή τοΰ οικείου Νομάρχου εις υπαλληλ.ους τοΰ Υ - 
πουργείου έκτος εάν άλλ.ως ορι,εται εν τώ παρόντι.

6. Τά Συμβούλια καί αι Έπιτροπαί ευρισκονται έν 
άπαετία. εάν ό άειθυος τών παρόντων μελών είναι μεγαλύ
τερος τών άπόντων. Τά τριμελή Συμβούλια ή Έπιτροπαί συν
εδριάζουν παρόντων άπάνσων τών μελ,ών αυτών.

7. Τά. Συμβούλια καί αί Έπιτροπαί συγκαλ.οΰνται τή 
προσκλ.ήσε: τοΰ Προέδρου αυτών εις τόπον όρι.ομενον υπ 
αύτοΰ. Ή πρόσκληση εις τήν όποιαν αναγράφονται τα 
θέματα τής ημερήσιας διατάξεως. επιδίδεται έπί άποδειςει 
δι’ οίουδήποτε δημοσίου οργάνου πρός έν έκαστον τών τα
κτικών καί αναπληρωματικών μελ.ών τρεις τουλ.αχιστον 
ήμέρας προ τής ώρισμένης διά τήν συνεδρίασιν. Εις κατε- 
πειγούσας περιπτώσεις έκτιμωμένας ύπό τοΰ Προέδρου, η



__r/CXAT^’-C εΰ; τή·ν όποιαν γίνεται μνεία περί του κατεπε -
νοντοε. ούναται να έπιοίόεται και την προτεραίαν τή; τυν- 
εορίαι.

q \Ι συνεδριάσεις των Συμβουλίων καί ’Επιτροπών εί
ναι αυστικαι. , ^ , ^

'U II οόεδρος Συμβουλίου ή Επιτροπής δύναται νά καλή 
τχ- συνεδριάσεις οίονδήποτε ύπαλληλον ή ιδιώτην πρός 

παεοχήν πληροφοριών ή -ρωμών έ/ σχέσει -ρος τά συζη
τούμε να θέματα.

y_ \ΐ άποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις των Συμβουλίων και 
Επιτροπών, ai όποιαι δέον νά είναι είδικώς ήτιολογημένχΐ 
λαμϊάνονται διά φανεράς ψηφοφορίας καί κατά πλειοψηφίαν 
-ών — αοόντων μελών έν ίσοψηφίχ έπικρατούσης της ψήφου 
τοϋ Προέδρου.

Έάν ύπάρχουν —λείονες τών δύο γνωμών οί άκολ.ουθοϋν- 
-εε τήν άσθενεστέραν οφείλουν νά προσχωρήσουν εις μίαν 
τών έπικρχτεστέρων.

10. Αΐ άποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις τών Συμβουλίων καί 
Έπιτεοπών διχτυποΰντχι εις πρακτικά ΰπογραφόμενα ϋπδ 
τον Ιΐροέδρου καί τοϋ Γραμματέως.

Εις τά πρακτικά άναγράφονται τά ονόματα πάντων τών 
συμμετχχόντων μελών, γιγνομένης ρητής μνείας περί τής 
απουσίας ή τοϋ κωλύματος τακτικού μέλους καί συμμετοχής 
τοϋ αναπληρωματικού, καταχωρίζονται δέ έν αύτοίς καί 
αί γνώμαι τών μειοψηφούντων μελών.

11. Έκαστον Συμβούλιον ή Επιτροπή, προς ένάσκησιν 
τών άρμοδιοτήτων των, άλληλογραφεί διά τού Προέδρου 
άπ’ ευθείας μετά πάσης δημοσίας αρχής ή υπηρεσίας καί 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ύποχρεουμένων άμελ- 
λττί εις παροχήν τών αίτουμένων πληροφοριών ώς έπίσης καί 
μετά τών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή καί 
ιδιωτών.

12. Τά ύφ’ έκαστου Συμβουλίου ή Επιτροπής άναγκαϊα 
βιβλία τηρούνται μερίμνη τοϋ Γραμματέως καί είναι τά
έξή;:

α) βιβλίον πρωτοκόλλου εισερχομένων καί έςερχομένων 
εγγράφων, β) βιβλίον πρακτικών τών συνεδριών, γ) βι
βλίου Αιεκπεραιώσεως τών έπί άποδείξει παραδιδομέ/ων 
έγγραφων. Τά τηρούμενα βιβλία άριθμοϋνται καί μονογρα
φούνται κατά φύλλον ΰπό τοϋ Γραμματέως, θεωρούνται δέ 
υπό τοϋ Προέδρου εις τό τελευτχρον φύλλον αυτών.

Κεφάλαιον Β'.
Τά κατ’ ίδιαν Συλλογικά Όργανα.

Άρθρον 91.
Συλβούλια Έπιτροπχί.

Παρά τή Κεντρική 'Υπηρεσία τοϋ Υπουργείου λειτουρ
γούν τά κάτωθι Συμβούλια καί Έπιτοοπαί :

1. ’Ανώτατου Πειθαρχικόν Συμβούλιον Έξχγωγικοϋ Εμ
πορίου

a) Σύνθεσις :
Ές ένός τών Άθήναις Έφετών, ώς Προέδρου.
Ες έ/ός ανώτατου ή άνωτέρου υπαλλήλου τής Γενικής 

ΔιευΟύνσεως Εξωτερικού Εμπορίου τοϋ 'Υπουργείου Εμπο
ρίου.

Ες ενός ανώτατου ή άνωτέρου υπαλλήλου τοϋ Ί πουρ- 
■|π·.ου Γεωργίας ή είδικώς τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας καί 
Ενέργειας, προκειμένου περί έκδικάσεως προσφυγής κατ’ 

αποφχσεως άφορούσης τήν ποιότητα καί έμφάνιστν βιο
μηχανικών προϊόντων.

Ες ενός άνωτάτου ή άνωτέρου υπαλλήλου τοϋ Γενικού 
λημειου τοϋ Κράτους.

Ες ένος εςαγωγέως όριζομέ/ου ύπό τού Υπουργού ’Εμ
πορίου.

β) Άρμοδιότης : - '
_Εις τήν άρμοδιότητα τοϋ Συμβουλίου ανήκει ή έκδίκασις 

Των προσφυγών κατα τών αποφάσεων τών Πρωτοβάθμιων

Πειθαρχικών Συμβουλίων Έςχγωγικοϋ Έμποοίου δι’ ών 
έπιβά/λ.οντχ·. ποιναι εις τους παραβαίνοντχς, τάς σχετικας 
περί εξαγωγών κειμένας διχτάξειε έξαγωγείς έπί τώ τέλει 
διασφαλίσεως τήε πιστεως τοϋ έξαγωγικοϋ έίιπορίου τής 
χώρας.

Προ πάσης άποφάσεως καλείται ΰπό τοϋ Συαβουλίου ό 
ένδιχφερόμενος πρός παροχήν εξηγήσεων είτε έγγράφως είτε 
προφορίκώς.

2. Επιτροπή Έπιλύσεως Οίνικών Θεμάτων.
a) Σύνθεσις :
Έκ τοϋ Γενικού Λιευθυντοϋ Εξωτερικού Εμπορίου τοϋ 

Υπουργείου Εμπορίου, ώς Προέδρου.
Έκ τοϋ Γενικού Διευθυντοϋ τοϋ Γενικού Χημείου τοϋ 

Κράτους.
Έκ τοϋ αρμοδίου Γενικού Λιευθυντοϋ τοϋ Υπουργείου 

Συντονισμού.
Έκ τοϋ άρμοδίου Γενικού Λιευθυντοϋ τοϋ "Υπουργείου 

Γεωργίας.
Έκ τού Λιευθυντοϋ τής αρμόδια: Λιευθύνσεως Έξαγω- 

γικοϋ Εμπορίου τοϋ Υπουργείου Εμπορίου.
β) Άρμοδιότης :
Εις τήν άρμοδιότητα τής Επιτροπής άνήκει ή έξέτασις 

καί είσήγησις άρμοδίως έν συνεργασία μετά τής παρά τώ 
Ύπουργείω Συντονισμού λειτουργούσης Επιτροπής Εύρω- 
παίκής Συνεργασίας (Ε.Ε.Σ.) έπί θεμάτων χρηζόντων άμέ- 
σου επιλύστεως άφορώντων εις τήν παραγωγήν καί έμπορίαν 
γλευκών καί οίνων ώς καί τών λοιπών προϊόντων άμπέλου, 
καθώς έπίσης καί έπί παντός θέματος σχετιζομένου μέ τήν 
έφαρμογήν τής έθνικής πολιτικής έπί τών οίνων.

3. Επιτροπή Λιαθέσεως Σουλτανίνας.
α) Σύνθεσις:
Έκ τοϋ Γενικού Λιευθυντοϋ Έξωτεριού Εμπορίου τοϋ 

‘Υπουργείου Εμπορίου, ώς Προέδρου.
Έκ τοϋ άρμοδίου Γενικού Λιευθυντοϋ τοϋ Υπουργείου 

Γεωργίας.
Έκ τού Λιευθυντοϋ τής άρμοδίχς ΔιευΟύνσεως Έξαγω- 

γικοϋ Εμπορίου τοϋ Υπουργείου Εμπορίου.
Έκ τοϋ Διευθυντοϋ τής άρμοδίας Λιευθύνσεως τοϋ Υ

πουργείου Γεωργίας.
Έξ ένός Διευθυντοϋ τοϋ Κεντρικού Καταστήματος τής 

Τραπέζης τής Ελλάδος.
Έξ ένός εκπροσώπου τής Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών 

’Οργανώσεων Σουλτανίνας.
Έξ ένός έξαγωγέως σταφίδος σουλτανίνας όριζομένου 

ύπό τοϋ Υπουργού Εμπορίου.
β) Άρμοδιότης :
Εις τήν άρμοδιότητα τής Επιτροπής άνήκει ή διάθεσις 

τής συγκεντρωθείσης ύπό τής Κοινοπραξίας Συνεταιριστι
κών ’Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) σταφίδος καί 
είδικώτερον :

Ή παρακολούθησες τής έξελίξεως τής πολιτικής εξα
γωγών τών άνταγωνιστριών χωρών καί ό προγραμματισμός 
τής άκολουθητέας πολιτικής.

Ό καθορισμός τής άκολουθητέας εις γενικάς γραμμάς 
πολιτικής τιμών διχθέσεως τοϋ προϊόντος μέ γνώμονα τήν 
ομαλήν εξαγωγήν τούτων.

‘Η έγκρισ.ς κατά τήν κρίσιν της τής διχθέσεως πρός 
έξαγωγήν ή δι’ έσωτερικήν κατανάλωσιν μετ’ έξέτχσιν 
τών έσωτερικών καί διεθνών συνθηκών ποσοτήτων σουλ
τανίνας έκ τής συγκεντρωθείσης ύπό τής Κοινοπραξίας Συνε
ταιριστικών ’Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) τοιαύ- 
της τυχόν άνοίγματος άγομένου εις βάρος τοϋ κρατικού προϋ
πολογισμού.

4. Κεντρική Επιτροπή ’Ελέγχου Τιμολογίων Εξαγωγής 
παρά τώ Έμπορικώ καί Βιομηχανικά Έπιμελητηρίω Αθη
νών (ΕΒΕΑ).



α ) Σύνθεσής :
’Εκ δύο (2) άνωτάτων ή άνωτερων ύπαλλήλων τού 

'Υπουργείου Εμπορίου εξ ών ό κατά βαθμόν ανώτερος 
καί έπί όμοιοβάθμων ό αρχαιότερος Πρόεδρος,

ΈΕ ενός (1) άνωτέρου υπαλλήλου τοϋ Υπουργείου Οι
κονομικών.

’ΕΕ ενός (1) ανώτερου υπαλλήλου τοϋ Κεντρικού Κα
ταστήματος τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

'Εζ ενός (1) άνωτάτου ή άνωτέρου υπαλλήλου τοϋ 
Έμπορικοϋ καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ’Αθηνών.

Είδικώς τής ’Επιτροπή; ταύτης, πλέον των άνωτέρω. 
μετέχει κατά περίπτωσιν καί άνά είς (1) ανώτερος υπάλλη
λος τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας τοϋ Έ&νι- 
κοϋ Όργανισμοϋ Καπνοϋ καί τοϋ Όργανισμοϋ Βάμβακος 
άναλόγως τοϋ συζητουμένου θέματος.

Χρέη Γραμματέως τής ’Επιτροπής έκτελεί μόνιμος 
υπάλληλος τοϋ Έμπορικοϋ καί Βιομηχανικοϋ ’Επιμελητη
ρίου ’Αθηνών.

β) Άρμοδιότης :
Είς την αρμοδιότητα τής ’Επιτροπής ανήκει ό άκριβής 

έλεγχος τών τιμολογίων εξαγωγής πρός έξακρίβωσιν τών 
πραγματικών τιμών τών αναγραφόμενων είς τά τιμολόγια έπί 
σκοπώ τηρήσεως υπό τών έξαγωγέων τών περί συναλλάγμα
τος κειμένων διατάξεων.

’Επίσης ή παρακολούθησις καί ό συντονισμός τοϋ £ργου 
τοϋ ελέγχου τών τιμολογίων έξαγωγής Οπό τών Περιφε
ρειακών ’Επιτροπών έπί σκοπώ ενιαίου τρόπου θεωρήσεως 
τών τιμών τών εξαγομένων προϊόντων.

5. Κεντρική Επιτροπή ’Ελέγχου Τιμολογίων Εισαγωγής 
παρά τώ Έμπορικώ καί Βιομηχανικό) Έπιμελητηρίω ’Αθη
νών (ΕΒΕΛ).

α) Σύνθεσις :
Έξ ενός άνωτάτου υπαλλήλου τής Γενικής Διευθύνσεως 

Έξωτερικοΰ ’Εμπορίου τοϋ Υπουργείου ’Εμπορίου, ώς 
Προέδρου.

Έκ τοϋ Διευθυντοϋ τής Διευθύνσεως Είσαγωγικοϋ ’Εμπο
ρίου τοϋ Υπουργείου ’Εμπορίου.

Έκ τοϋ Διευθυντοϋ τής Διευθύνσεως προϊόντων Ζωικής 
Πραελεύσεως τοϋ Υπουργείου Εμπορίου.

Έξ ενός άνωτάτου ή άνωτέρου ϋπαλλήλ.ου τοϋ Ύπουρ- 
γ*είου Συντονισμού.

Έκ τοϋ Προϊσταμένου τής Υπηρεσίας Προστασίας Εθνι
κού Νομίσματος.

Έξ ενός άνωτάτου ή άνωτέρου υπαλλήλου τοϋ Υπουρ
γείου Οικονομικών.

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

Έξ ενός άνωτάτου ή άνωτέρου τεχνικού ϋπαλλήλ.ου τοϋ 
Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Έξ ένός άνωτάτου ή άνωτέρου υπαλλήλου τοϋ Κεντρικού 
Καταστήματος τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Έξ ένός άνωτάτου ή άνωτέρου υπαλλήλου τοϋ Εμπορικού 
καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου ’Αθηνών.

Χρέη Γραμματέως έκτελεϊ μόνιμος υπάλληλος τοϋ Εμπο
ρικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου ’Αθηνών.

Ή ’Επιτροπή δύναται νά λειτουργή κατά τάς κειμένας 
διατάξεις, είς κλ,ιμάκια άποτελ,ούμενα έκ τριών ή τεσσάρων 
μελ,ών αύτής.

β) Άρμοδιότης:
Είς την αρμοδιότητα τής ’Επιτροπής, ήτις λειτουργεί κα

τόπιν οδηγιών τοϋ Υπουργού Εμπορίου, άνήκει:
Ό έλ.εγχος τών τιμολ.ογίων εισαγωγής.
Ή παρακολούθησις καί ό συντονισμός τοϋ έργου τών Πε

ριφερειακών ’Επιτροπών έλ.έγχου τιμολ.ογίων εισαγωγής.
Ή έξέτασις αιτήσεων άναθεωρήσεως άποφάσεων τών Πε

ριφερειακών Επιτροπών έλ.έγχου τιμολογίων εισαγωγής.

Ό καθορισμός τής όλης διαδικασίας τοϋ ελέγχου τών τιαο- 
λ.ογ-ίων εισαγωγής καί ή λήψι; παντός μέτρου διά τήν αποτε
λεσματικήν ασκησιν τοϋ ελέγχου τούτου.

Ή συγκέντρωσις στοιχείων περί τών διαμορφουμένων έν 
τώ εςωτερικώ τιμών και ό καθορισμός βάσει τών στοιχείων 
τούτων τών άνωτάτων ή κατά τά; περιπτώσεις κατωτάτων 
επίπεδων τιμών, ως καί τών ορίων άνοχής έπι τοΐς εκατόν 
έπι τών τιμών τούτων δι’ έκαστον βασικόν είδος εισαγωγής 
γενικώς ή και άναλ.όγως τής χώρας προελ-εύσεως αύτοϋ.

6. Επιτροπή Χορηγήσεως ’Αδειών Εισαγωγής Ειδών τε- 
λ.ουντων υπό παρακολ.ούθησιν παρά τώ Έμπορικώ καί Βιο- 
μηχανικώ Έπιμελητηρίω ’Αθηνών (ΕΒΕΑ).

α) Σύνθεσις:

Εξ ένός άνωτάτου ή άνωτέρου ϋπαλλήλ.ου τοϋ Υπουργείου 
Εμπορίου.

Εκ τοϋ Διευθυντοϋ τής Διευθύνσεως Εισαγωγικού Εμπο
ρίου τοϋ Υπουργείου Εμπορίου.

Έξ ένός Διευθυντοϋ τών Διευθύνσεων Εξωτερικών Εμπο
ρικών Σχέσεων του Ίπουργείου ’Εμπορίου.

Έξ ένός άνωτέρου ϋπαλλήλ.ου τοϋ Κεντρικού Καταστή
ματος τής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Έξ ένός άνωτάτου ή άνωτέρου ΰπαλλή/.ου τοϋ Εμπορικού 
καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου ’Αθηνών.

Έξ ένός άνωτάτου ή άνωτέρου ϋπαλλήλ.ου τοϋ Εμπορικού 
καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Χρέη Γραμματέως έκτε/,εϊ μόνιμος ύπάλληλος τοϋ ’Εμπο
ρικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ’Αθηνών.

β) Άρμοδιότης:
Είς τήν άρμοδιό-.ητα τής ’Επιτροπής άνήκει ή χορήγησις 

άδειας εισαγωγής δι’ ολόκληρον τήν επικράτειαν διά τά είδη 
τά τελούντο ύπό παρακολούθησιν κυρίως διά λόγους προστα
σίας τής έγχωρίου παραγωγής ή συνεπεία άνειλημμένων 
συμβατικών ύποχρεώσεων.

7. ’Επιτροπή Ρυθμίσεως Θεμάτων έπί Εγκρίσεων Εισα
γωγής παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος.

α) Σύνθεσις:
Έκ δύο άνωτέρων ύπαλλ.ήλ.ων τής Διευθύνσεως Εισαγω

γικού ’Εμπορίου τοϋ Υπουργείου Εμπορίου, έξ ών ό κατά 
βαθμόν άνώτερος, Πρόεδρος.

Έξ ένός άνωτέρου ϋπαλλήλ.ου τών Διευθύνσεων Εξωτερι
κών ’Εμπορικών Σχέσεων τού Υπουργείου ’Εμπορίου.

Έξ ένός άνωτέρου ύπαλλήλου τοϋ Τελωνείου Αθηνών.
Έξ ένός άνωτέρου ϋπαλλήλ.ου τοϋ 'Υπουργείου Βιομηχα

νίας καί Ένεργείας.
Έξ ένός άνωτέρου ϋπαλλήλ.ου τοϋ Κεντρικού Καταστή

ματος τής Τραπέζης τής Ελλάδος.
Έξ ένός άνωτέρου ϋπαλλήλ.ου τοϋ Εμπορικού καί Βιομη

χανικού Επιμελητηρίου ’Αθηνών.
Χρέη Γραμματέως έκτελ,εΐ ύπάλ.λ.ηλ.ος τής Τραπέζης τής 

Ελλάδος.
β) Άρμοδιότης:
Είς τήν αρμοδιότητα τής ’Επιτροπής άνήκει:
Ό διάφορος τρόπος πληρωμής.
Ό διακανονισμός ειδών παραγωγής περιοχής δολλ.αρίου 

Εύρωπαϊκής Νομισματικής Συμφωνίας διμερών κλήριγκ καί 
λ.οιπών χωρών μέ διάφορον τής χώρας παραγωγής νόμισμα.

Ή έπιστροφή περιθωρίων και δασμών προ τής παρελεύ- 
σεως τής προθεσμίας άπό τής καταθέσεώς των.

Ό χαρακτηρισμός έμπορεύματος IN TRANSIT.
Ή άπόφασις διά τόν χαρακτηρισμόν εισαγωγής έμποοεύ- 

ματός τίνος IN TRANSIT εις άς περιπτώσεις τά οικεία δι- 
καιολ.ογητικά τυγχάνουν έλλ.ιπή.

Ή έγκρισις άεροπορικών μεταφορών έμπορευμάτων.
Ή παράτασις προθεσμίας κομίσεως έμπορευμάτων έν

Έλλάδι.
Ή εισαγωγή πλ.οίων δασμ. κλάσεως 89 ΟΙΖ.
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I i χτζx/.z-xyy v uy4 tc.*v ει^χγι.υγ&ί«ν sx των ticocgjttixw > 
'z-rryrczbj'i αϊτινε; κχτετέθησαν κατά τον διακανονισμόν τή; 
^ixz έμποδευμάτων μ ή συνοδευομένων υπό πιστοποιητικών 
τα; αγωγής.

s. Έτ·.τ:οτ< Ελέγχου Τιμολογίων ’Εξαγωγή; παρά τή 
Έι/ποεικώ καί Βιομηχανικω Έπιμελητηρίω Πειραιώ;.

α) Σύνθεσι;:
Έκ δύο ανωτέρω·/ υπαλλήλων τοΰ 'Υπουργείου Εμπορίου, 

έ; ών ό κατά βαθμόν ανώτερο; καί έπί όμοιοβάθμων ό άρχαιό- 
τεεοε. Πρόεδρο;.

ΈΞ ένό; ανώτερου υπαλλήλου τή; Διευθύνσεω; Τελωνείων 
Πειραιώ;.

Έξ ένό; ανώτερου υπαλλήλου τοΰ οικείου Ύποκαταστή- 
αατοε τή; Τραπέζη; τή; Ελλάδος.

ΈΞ ένό; ανώτερου υπαλλήλου τ ΰ Εμπορικού καί Βιο
μηχανικού Επιμελητηρίου ΙΙειραιώ;.

Εΐδικώ; τή; Επιτροπή; ταύτης πλέον των ανωτέρω με
τέχει κατά περίπτωσιν καί άνά εΐ; (1 ) άνώτερο; υπάλληλο; 
τοΰ Εθνικού ’Οργανισμού Καπνού καί τού ’Οργανισμού 
Βάμβακο;. άναλόγω; τού συζητουμένου θέματο;.

Χρέη Γραμματέω; έκτελεΐ μόνιμο; υπάλληλο; τού Έμπο- 
εικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ΙΙειραιώ;.

β) Άρμοδιότη;:
Εϊ; την αρμοδιότητα τή; ’Επιτροπή; ανήκει ό ακριβής 

ελεγ/ο; των τιμολογίων εξαγωγής, προ; έξακρίβωσιν των 
πραγματικών τιμών, τών αναγραφόμενων εις τά τιμολόγια 
έπί σκοπώ τηρήσεω; ΰπο τών έξαγωγέων τών περί συναλ- 
λάγματο; κειμένων διατάξεων.

9. Επιτροπή Ελέγχου Τιμολογίων Εισαγωγή; παρά τώ 
Έμπορικώ καί Βιομηχανικω Έπιμελητηρίω Πειραιώ;.

α) Σύνθεσι;:
Έκ δύο άνωτέρων υπαλλήλων τού 'Υπουργείου ’Εμπορίου, 

έξ ών ό κατά βαθμόν ανώτερος καί έπί όμοιοβάθμων ό αρχαιό
τερο;, Πρόεδρο;.

Έξ ένό; ανώτερου υπαλλήλου τής ΔιευΟύνσεως Τελωνείων 
Πειραιώ;.

Έξ ένό; ανώτερου υπαλλήλου τού οικείου 'Υποκαταστή
ματος τή; Τραπέζη; τή; Ελλάδος.

Έξ ένό; ανώτερου υπαλλήλου τού Εμπορικού καί Βιομη
χανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Χρέη. Γραμματέω; έκτελεΐ μόνιμο; υπάλληλος τού Έμπο- 
εικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου ΙΙειραιώ;.

β) Άρμοδιότη;:
Εις τήν αρμοδιότητα τής ’Επιτροπή; ανήκει ή διενέργεια 

;λεγχου επι τών τιμολογίων εισαγωγής.
ΙΙαρά τα·.; Περιφερειακοί; Ύπηρεσίπι; τού 'Υπουργείου 

-’-τουργούν τά κάτωθι Συμβούλια καί Έπιτροπαί:
1. Πειθαρχικά Συμβούλια Έξαγωγικού ’Εμπορίου λει- 

ουργουντα παρά τοΐ; Εμπορικοί; καί Βιομηχανικοί; Έπι- 
ιελητηρίοι; Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, IΙατρών,
Η ρακλείου καί Βόλου.

α) Σύνθεσι;: '
Εε ενο; Προέδρου Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκου, ώ; Προέ- 

ρου, ορμο·αε-/ου υπό τή; αρμόδιας Δικαστικής ’Αρχή; τή; 
λ-2; του Επιμελητηρίου.

Εκ τού Προϊσταμένου τή; οικεία; Υπηρεσίας Εμπορίου. 
Εκ του Προϊσταμένου τή; οικεία; Γεωργική; Υπηρεσίας 

ης εορα; τού Επιμελητηρίου καί εί; περίπτωσιν έκδικά- 
-ω; παραπομπών άφοροισών ποιότητα καί έμφάνισιν βιο- 
ηχανικων προϊόντων, ό Προϊστάμενο; τοΰ οικείου παραρ- 
',ματο; του Γενικού Χημείου τού Κράτους.
Ειδικότερου εί; τά Πειθαρχικά Συμβούλια παρά τοΐ; Έ- 

.με/.ητηριοις Αθηνών καί Πειραιώς, ορίζεται άνώτερο; 
τοΛ/.η/.ο; τών Διευθύνσεων Έξαγωγικού Εμπορίου τού 
- πουργειου/Εμπορίου καί άνούτερο; υπάλληλο; τού γεωπονι- 
ου κλάδου του Ίπουργείου Γεωργίας.
Χρέη Γραμματέω; έκτελεΐ υπάλληλος τού οικείου Έπι- 

-λητηριου υποδεικνυόμενος ΰπό τού Προέδρου αυτού.

β) Άρμοδιότη; :
Εί; τήν αρμοδιότητα τών Συμβουλίων ανήκει ή κατά τά; 

κειαένα; διατάςει; επιβολή κυρώσεων κατά τών παραβατών 
έξαγωγέων. τών έπιβαλλομένων ύποχρεώσεών των ποό; δια- 
σφάλ.ισιν τή; πίστεως τού έξαγωγικού εμπορίου τή; χώρας.

Προ πάση; άποφάσεω; καά,εΐται ΰπό τού Συμβουλίου ό 
ενδιαφερόμενο; πρός παροχήν έξηγήσεων εγγράφω; ή πεο- 
φορικώς.

2. Έπιτροπαί Ελέγχου τιμολογίων εξαγωγή; παρά, τοΐς 
Εμπορικοί; καί Βιομηχανικοί; Έπιμελητηρίοις ’Αγρίνιου, 
’Αλέξανδρουπόλειυρ. Άογολίδος. Άρτης. Βόλου, Δράμας, 
Εύβοια;. ’Ημαθίας. ’Ηπείρου. Ηρακλείου. Θεσσαλονίκης, 
Καβάλας, Καλαμάτα;, Καρδίτση;. Καστοριάς. Κερκύρας, 
Κεφαλληνία;. Κοζάνης, Κορίνθου. Λαμίας. Λαρίσης, Λαση- 
θίου. ριάνΟη;. ΙΙατρών. Πιερίας. Ροδόπης. Ρόδου. Σάμου, 
Σερρών. Ιρικάλων. Φωκίδος. Χανιών Χίου.

α) Σύνθεσι;:
Έκ δύο υπαλλήλων τή; οικεία; 'Υπηρεσία; ’Εμπορίου, 

έξ ών ό κατά βαθμόν άνώτερο; καί έπί όμοιοβάθμινν ό άρχαιό- 
τερος. Πρόεδρος.

Έξ ένό; υπαλλήλου τού οικείου Τελωνείου ή μή υφισταμέ
νου Τελωνείου, έξ ένό; υπαλλήλου τή; οικεία; Οικονομική; 
’Εφορίας, όριζομένου ΰπό τού Νομάρχου.

Έξ ένό; υπαλλήλου τού έν τή έδρα τής Επιτροπής υπο
καταστήματος τής Τραπέζη; τής Ελλάδος ή μή υφισταμέ
νου υποκαταστήματος τής Τραπέζη; ταύτης έξ ενός ύπαλ- 
λ.ή/,ου τού υποκαταστήματος τής Εθνικής Τραπέζη; τής 
Έλλάδο; υποδεικνυόμενου ΰπό τού προϊσταμένου τού υπο
καταστήματος ταύτης.

Έξ ένό; υπάλληλου τού οικείου Εμπορικού καί Βιομη
χανικού ’Επιμελητηρίου, ύποδεικνυομένου ΰπό τή; Διαική- 
σεως τούτου.

Εΐδικώ; προκειμένου μέν περί θεωρήσεως τιμολογίων 
εξαγωγή; καπνού ή σιγαρέττο/ν μετέχει εί; υπάλληλος τού 
Εθνικού ’Οργανισμού Καπνού έκ τών ΰπηρετούντων εί: 
τήν έδραν τή; Επιτροπής, προκειμένου δέ περί θεωρήσεως 
τιμολογίων εξαγωγή; βάμβακο; μετέχει εί; υπάλληλο; 
τού ’Οργανισμού έκ τών ΰπηρετούντων εϊ; τήν έδραν τής 
Επιτροπής, υποδεικνυόμενοι ΰπό τή; αρμόδιας κατά περί- 
πτωσιν υπηρεσίας.

Εις περίπτωσιν μή λειτουργίας υπηρεσιών τών ανωτέρω 
οργανισμών έν τή έδρα τής Επιτροπής, διά τήν θεωρησιν 
τών τιμολογίων τούτων θά ζητούνται σχετικά·, όδηγίαι 
παρά τής Κεντρικής ’Επιτροπής Ελέγχου Τιμολογίων 
’ Εξαγωγής.

Ή .’Επιτροπή ’Ελέγχου Τιμολογίων ’Εξαγωγή; ’Αγρί
νιου. προκειμένου περί έξαγωγή; έλαιών συμπληρούται 
διά τών κάτωθι μελών : έξ ένό; έκπροσώπου τού τοπικού 
συλλόγου έξαγωγίμων έλαιών, όριζομένου ΰπό τή; Διοική- 
σεω; αυτού καί έξ ένό; έκπροσώπου τών παραγωγών, όρι
ζομένου ΰπό τοΰ Νομάρχου.

Χρέη· Γραμματέω; τή; Επιτροπή; έκτελεΐ μόνιμο; 
ύπάλληλο; τού οικείου ’Επιμελητηρίου, οριζόμενο; ΰπό τή; 
Διοικήσεω; τούτου.

3) Άρμοδιότη; :
Εί; τήν αρμοδιότητα τών ’Επιτροπών τούτων άνήκει ό 

ακριβής έλεγχο; τών τιμολογίων εξαγωγής, πρό; έξακρί- 
βωσιν τών πραγματικών τιμών, τών άναγραφομένων εί; 
τά τιμολ.όγια έπί σκοπώ τηρήσεω; ΰπο τών έξαγωγέων των 
πέρί συναλλάγματος κειμένων διατάξεων.

3. Τοπική ’Επιτροπή Ελέγχου Τιμολογίων Εξαγωγής 
Σπόγγων παρά τώ Τελωνείω Κάλυμνου.

α) Σύνθεσι; :
Έκ τού Τελώνου Καλύμνου, ώ; Προέδρου.
Έκ τού Διευθυντοϋ τού έν Καλύμνω Ύποκαταστήματυς 

τής Εθνικής Τραπέζη; τής Ελλάδος.
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Έξ ένό; ίΐ) εκπροσώπου του εν Καλ.υυνω Συλλόγου 
έξαγωγέων Σπόγγων, όριζομένου ύπό τής Διοικήσεως 
χυτού.

Γραμματεύς ορίζεται μόνιμος ύπάλληλ.ος του Τελ.ωνείου 
Καλ.ύμνου. οριζόμενο; ύπό τού Διευθυντοϋ αύτοϋ.

β) Άρμοδιότης :
Εις την αρμοδιότητα της Επιτροπής ανήκει ό άκριβής 

Dxy/ος των τιμολογίων εξαγωγής, τεροη έξακρίβωσιν των 
πραγματικών τιμών, των άναγραφομένων εις τά τιμολόγια 
έπί σκοπώ τηρήσεως ύπό των έξαγωγέων των περί συναλ
λάγματος κειμένων διατάξεων.

4. Επιτροπή ελέγχου τιμολογίων Εισαγωγής παρά τοϋ 
’Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ’Αλεξανδρου- 
πόλεως, Άργολίδος, Άρτης. Βόλου, Δράμας, Εύβοιας, 
Ήμαθείας, Ηρακλείου, ’Ηπείρου, Θεσ/νίκης, Καβάλας, 
Καλαμάτας, Καλύμνου, Κώ, Καρδίτσης. Καστοριάς. Κέρ
κυρας, Κοζάνης, Κορίνθου, Κυκλάδων. Λαμίας. Λαρίσης, 
Λασηθίου, Μυτιλήνης, Ξάνθης, Πατρών, Πιερίας. Ρεθύ- 
μνης, Ροδόπης, Ρόδου, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων,Χανίων, 
Χίου.

α) Σύνθεσις :
Έκ δύο ύπαλλήλων τής οικείας υπηρεσίας ’Εμπορίου, 

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

Έξ ενός υπαλλήλου τοϋ οικείου Τελωνείου, ή μή υφιστα
μένου Τελωνείου, έξ ένός υπαλλήλου τής οικείας Οικονομικής 
Εφορίας, όριζομένου ύπό τοϋ Νομάρχου.

Έξ ένός υπαλλήλου τοϋ έν τή έδρα τής Επιτροπής 'Υπο
καταστήματος τής Τραπέζης τής Ελλάδος, ή, μή υφιστα
μένου υποκαταστήματος τής Τραπέζης ταύτης, έξ ένός 
υπαλλήλου τοϋ Υποκαταστήματος τής Εθνικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος, ύποδεικνυομένου ύπό τοϋ προϊσταμένου τοϋ 
'Υποκαταστήματος ταύτης.

Έξ ένός υπαλλήλου τοϋ οικείου Εμπορικού καί Βιομη
χανικού Επιμελητηρίου, ύποδεικνυομένου ύπό τής Διοική- 
σεως τούτου.

Χρέη Γραμματέως τής Επιτροπής εκ τελεί μόνιμός υπάλ
ληλες του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε/.η- 
τηρίου, οριζόμενος ύπό τής Διοικήσεως τουτου.

β) Άρμοδιότης :
Εις τήν αρμοδιότητα τών Επιτροπών τούτων ανήκει ή 

άσκησις τοϋ Έλ.έγχου τών τιμολογίων εισαγωγής αγαθών.
Ν. Δ. 4555/1966

Άρθρον 1.
1. Ή διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ Χ.Δ. 480/1947 «περί συστά- 

σεως Διοι κήσεως Εξωτερικού Εμπορίου», συσταθεϊσα 
Διοίκησις Εξωτερικού Εμπορίου καταργεΐται άπο τής ισχύος 
τού παρόντος.

2. Τό. ύπό τής παραγρ. β' τοϋ άρθρου 2 τοϋ Χ.Δ. 430/ 
1947 προβλεπόμενον Συμβούλ.ιον Εξωτερικού Εμπορίου 
έχει τάς αύτάς αρμοδιότητας καί λειτουργεί έφεξής παρά 
τώ 'Υπουργέίω ’Εμπορίου, άνευ συμμετοχής εις αυτό ώς 
μέλ.ους προσώπου ύπηκοότητος 'Ηνωμένων Πολ.ιτειών 
’Αμερικής.

3. ’Από τής ισχύος τοϋ παρόντος καταργοϋνται αί δια
τάξεις τών άρθρων 3 καί 6 καί σή; παρχνε. στ' τοϋ άρθρου
8 τοϋ Ν.Δ. 480/1947.

4. Ή άσκησις τών αρμοδιοτήτων τών άναφερομένων εις 
τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 480/1947, ανατίθεται εις τόν Υ
πουργόν Εμπορίου καί τάς άρμοδίας, βάσει τών διατάξεων
τού Ν.Δ. 3070/1954 καί τοϋ ύπ’ άριθ. 866/1960 Β. Δια
τάγματος, ώς τούτο έτροποποιήθη μετχγενεστέρως. 
ρεσίας τοϋ 'Υπουργείου ’Εμπορίου.

Έν Άθήναις τή 28 Ιουλίου 1978 
Οι 'Υπουργοί

-ΤΓ

Συντονισμοΰ
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Δικαιοσύνη;
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ποοεδρία; τή; Κυβερνήσεως
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΔΟΣ

Οικονομικών
Λ. ΚΑΝΈΛΑ Ο Π ΟΥΑ ΟΣ

Έαποείου
Γ. ΠΑΝΑΓΊΟΊΌΠΟΥΛΟΣ


