
'Γ'~ ί τού ίρνρου.

I.- Ή έγκατάστασις καί λειτουργία καταστημάτων πωλησεως 
άφερο?.ογύτων παί do ασμολογιίτων ειδών είς τούς χώρους άνο;χωρήσεως 
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τό έζωτερικόν επιβατών (διεθνή αεροδρόμια, μεθοριακοί σταθμοί π. 
) αποτελεί έφεύρεσιν τού διεθνούς έμπορίου, ή όποία άνεπτΰχΟ-η

|.',w\ wdTvO/wL.·.·. ι g Vj ci La 1/ ον λόγον τού άναπτυχύέντος διε-ύνούς τουριστι
κού ρεύματος καί κατέστη διεθνής θεσμός.* 0 αρχικός σκοπός, δηλαδή 
ή έζυπηρέτησις τών επιβατών εις είδη άναγκαΐα διά τό τάζείόιόν των, 
ταχέως άπέληξεν εις την όργάνωσιν πωλήσεως πο ι:ι ίλών προϊόντων μέ 
άντικέίμενον όχι μόνο την άπόκτησιν συναλλάγματος, άλλά καί τήν όπί- 
τευξι-ν ετέρων συναφών σκοπών,ώς ή προβολή, διαφήμισις καί πώλησις 
έγχωρίων εδδών κ.λ.π.

2.*- *0 θεσμός δτυχεν εφαρμογές καί εις τήν χώρα μας από τού 
έτους 1956 είς περιωρισμένην άρχικώς κλίμακα καταστημάτων καί προσόν
των, άναπτυχθεΤσαν έν συνεχεία σημαντικές 7'στά τό όιενυύέν μέχρι 
σήμερον χρονικόν διάστημα. Βασικόν χαρακτηριστικόν τής έκμεταλλεύσεως 
των καταστημάτων τούτων πωλήσεως άφορολογήτων είδαν, ύπήρξεν ή παραχώρ 
σις ύπό τού ‘Υπουργείου Οίίΐυνομωκών τού προνομίου τής έκμεταλλεύσείυς 
των είς Ιδιώτην άνάδοχον, άναάεικνυόμενον δκάστοτε πλειοδότην είς 
διεξαγόμενον δημόσιον διαγωνισμόν.

3·- *Κπί μίαν δείΐαετίαν έξεδό-ύησαν πέντεςνομοθετηματα (3.Δ. 
356/65,3Δ 546/69^56/73,Π.Δ.494/74 καί IT. 96/75) διά τών όποίων προεβλέ 
πέτο, ύπό παραλλαγές 7ΐ«0’ΰσον αφορώ κυρίως είς ώό άντωιείμενοι'τής 
πλειοδοσίας, ή παραχώρησια τού δικαιώματος έκμεταλλεύσεως τών άνωτέ- 
ρω 7ίο,ταστη;αάτων είς ίδιώτας βάσει δημοσίων πλειοδοτωιών διαγωνισμών, 
έπί τή 7ΐαταβολή είς τό Δημόσιον παγίων ποσών ή ποσοστών ή κάί παγίων 
ποσώω καί ποσοστών. 'Αλλά τό σύστημα αύτό ένεφάνισε μίαν σοβαρόν άδυ- 
ναμίαν. Οί πλδιοδοτικαί διαγωνισμοί είχαν ώς άποτέλεσμα τηνδημιουρ
γίαν δφοδρών άνταγων ιστΐ7!ών τάσεων μεταξύ τών δι-αγων ιζομένων ίδιωτών 
καί τήν προσφοράν δυσαναλόγους ύψηλών παγίων μισθωμάτων ή ποσοστών. 
“Αμεσος συνέπεια τών προσφορών τούτων ήτο ή νόΟευσσς τών* σκοπών τών 
τασσομένων ύπό τών ίσχυόντων ύκάστστε νομοθετημένων καί ή δημιουργία
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έν γάνει £νός νοσηρού κλίματος κατά τήν λειτουργίαν τ2ν εκμεταλ
λεύσεων τούτων, ^ς, ή πάλησις τΰν διαφόρων έγχωρίων καί άλλοδαπΔν 
είδύν είς ύψηλάς τιμάς, ή προβολή καί προύθησις μόνον αλλοδαπήν 
ή μόνον έγχωρίαν ειδών ί*πό τών άναδόχων ,άναλογως τών κερδοσκοπώ^ 
σκοπών αύτΟν κ.λ.π. μά άποτελεσμα άλλοτε ζημίαν τοϋ Δημοσίου , 
άλλοτε τής Δθνικης οίκονομίας καί πάντοτε τού διεθνούς ί?6σμού 
τΰν καταστημάτων αύτών.
4. -Διά τους ανωτέρω λόγους καθίσταται άναγκαΤον νά ίΚ'αμορκωθή 6 

θεσμός τΏν έν λόγφ καταστημάτων άοορολογήτων διά τής παραχωρήσεως
τού δικαιώματος έκμεταλλεύσεως αυτών άή’ο’ΰΆεCue, £νευ δημοσίου
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πλειοδοτικού διαγωνισμού, είς Δημόσιον νοράζ έλεγχόμενον ύπυ τοΰ 
Δημοσίου, κροκέιμένου νά κροστατευθοΌν τά συμφέροντα τοΰ Δημοσίου 
καί τής‘Ξθνικής Οίκονομίας άποτελεσματικότερα,
5·- Διά τών διατάξεων τοΰ ύπό κρίσιν άρδρου 9P°VC^CV δ·τι θά 

έπιτευχθή δ ός άνω σκοπός καί-θά θεραπευθούν αί προεκτεθεΤσαι άδυ· 
ναμίαι τάς όπυίαςσ παρουσιάζουν μέχρι τούόε at έκμεταλλεύσεις των 
έν λόγω καταστημάτων ,προβλεπομένης πρός τούτο καί εύχερείας λύσει 
σανομο?^οριθ£ΐσ3ν συμβάσεων μεταξύ τοΰ Δημοσίου καί τΟν ίδ ιωτών 
άναδόχων.—
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