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Χτό σχέδιο νόμου «ρύθμιση ορισμένων μισθολ.ογικόϊν, 

φορολογικών, δασμολογικών καί δημοσιολ.ογιστ κών Os- 
μάτι· jv».
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ΓΕΝΙΚΟ .ΜΕΡΟΣ
Μετά την εφαρμογή τών διατάξεων τοΰ θεσμικού νόμου 

754 197S «περί ρυθμίσεως τών άποδοχών τών δημοσίων 
ύπαλλήλ.ων, πολιτικών καί στρατιωτικών κλπ » καί τών 
διατάξεων τών νόμων 1041/1980 καί 1 1G0/1981. πού τρο
ποποίησαν καί συμπλήρωσαν τον παραπάνω νόμο, τών 
διατάξεων τοΰ Π Δ.904'1978. τοΰ άρθρου 44 τοΰ X. 1149/ 
1981, περί Ειδικής Αγωγής κλπ. τοΰ άρθρου 42 τοΰ Ν. 
1140/1981, περί τροποποιήσεο/ς τοΰ Νόμου περί Γεωργι
κών Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων καί τών διατάςεων τοΰ 
Ν. 1249/1982, διαπιστώθηκαν παραλείπεις ή ατέλειες, σχε
τικά μέ την έκταση εφαρμογής τών διατάξεων ποτών.

.Μέ σκοπό την άρση τών άτελειών αύτών, καθώς καί τη 
ρύθμιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολο
γικών καί δημοσιολογιστικών θεμάτων, προτείνεται τό 
παρόν σχέδιο νόμου, μέ τις διατάξεις τοΰ οποίου γίνονται 
οί ακόλουθες ρυθμίσεις :

1. Έπεκτείνονται οί διατάξεις τοΰ Ν.754/1978 στο προ
σωπικό τών ’Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης άπό τήν 
1η ’Ιανουάριου 1978.

2. Ρυθμίζεται τό θέμα, καταβολής γενικά τοΰ ξπιδόματος 
επικίνδυνης καί ανθυγιεινής εργασίας κατά τό χρόνο τών 
κανονικών κλπ. άδειών.

3. Παρέχεται ή δυνατότητα έφαρμογής τών ρυθμίσεων 
τοΰ άρθρου 42 τοΰ Ν. 1140/1981 «περί τροποποιήσεως καί 
συμπληρώσεως τοΰ Ν.4169/1961 «περί Γεωργικών Κοι- 
νωνικών ’Ασφαλίσεων καί άλλων πινών διατάξεων» καί 
στους πάσχοντες άπό τετραπληγία ή παραπληγία δημοσίους 
υπαλλήλους κλπ. καθώς καί στά πάσχοντα μέλ,η τής οικο
γένειας τους.

4. Καθορίζεται ό βασικός μισθός τοΰ άντιναυάρχου 
Αρχηγού Λιμενικού Σώματος.

5. Προσδιορίζεται ό τρόπος ύπολ,ογισμοΰ τοΰ ποσοΰ τής 
Αυτόματης Τιμαριθμικής ’Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) στις 
περιπτώσεις τών πολυθεσιτών. V.- τ- -- ·. ν . * · · · :

6. ’Απαλλάσσονται άπό δασμούς καί φόρους τα καύσιμα 
καί μέχρι 136 λίτρα κατά μήνα, τών αυτοκινήτων τών άνα- 
πήρων μέ πλήρη παράλυση τών κάτω άκρων κ.λ.π. ·

7. Διευρύνονται οί φορολ,ογικές απαλλαγές άπό τό. φόρο 
ακίνητης περιουσία;, πού προβλ.έπονται άπό τό άρθρο 21
τοΰ Ν. 1249/1982. ■

8. Παρέχεται έξουσιοδότηση στον Υπουργό τών Οικο
νομικών νά παρατείνει, σέ εξαιρετικές περιπτώσεις, μέ άπο- 
φάσεις τους τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς τό Δη
μόσιο καί τρίτους. - · ·,·.· ·%·.·■ ξ·

9. Ρυθμίζεται τό θέμα τής έπιβαρύνσεως τών προΟπο- 
λ.ογισμών τών κατά περίπτωση Υπουργείων, ΝΠΔΔ κλπ. 
με τις δαπάνες άποστολής στο εξωτερικό ύπαλλήλ-ων ή 
ιδιωτών, πού ύπάγονται στούς παραπάνω φορείς.

10. Τέλος προτείνεται ή κύρωση κοινών /Υπουργικών 
Αποφάσεων, πού έκδόθηκαν γιά τήν άμεση ρύθμιση κατε-

πειγόντων θεμάτων καί ή άνάκλ.ηση τής Μ. 1544/216/ 
26.3.81 άπόφασης τοΰ Ύπουργοΰ τών Οικονομικών που 
κυρώθηκε μέ τό άρθρο 12, παρ. 3, τοΰ Ν.1160/1981. -

Αυτοί είναι σέ γενικές γραμμές οί έπιδιωκόμενοι σκοποί 
τοΰ ύπό κρίση νομοσχεδίου, τοΰ όποιου τά έπί μέρους 
άρθρα αναλύονται ώς άκολούθως :

ΕΙΔΙΚΟ .ΜΕΡΟΣ
’Ανάλ.υση κατ’ άρθρο.

Άρθρο 1. - ι · - ;
’Επέκταση διατάξεων Ν. 754/1978 στο προσωπικό Ο.Τ.Α.

1. ‘Ο Νόμος 754/1978, «περί ρυθμίσεως τών αποδοχών

τών δημοσίων υπα/υ.ηλ.ων, ποΛ'.τικων και στρατιωτικών και 
τών ύπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ.» έφαρμόστηκε γιά τούς 
ύπαλλήλ.ους αύτούς άπό τήν Γη ’Ιανουάριου 1978. Στή 
ρύθμιση αυτή δέν συμπεριλήφθησαν οί υπάλληλοι τών ’Ορ
γανισμών Τοπικής Αύτοδιοίκησης γιά τούς οποίους ό ίδιος 
ό νόμος (άρθρο 12, παρ. 2) είχε προβλ,έψει ότι οί διατάξεις 
του 0ά έπεκταθοΰν καί στο προσωπικό τών Ο.Τ.Α. μέ κοινή 
άπόφαση τών Υπουργών Οικονομικών καί Εσωτερικών.

2. Τελικά έκδόθηκε ή 25639/30.3.1978 κοινή άπόφαση 
τών δύο Υπουργών (Φ.Ε.Κ. 300/13/3.4.197S) καί έπε- 
κτάθηκαν, άπό τήν 1η ’Ιουνίου 1978. οί διατάξεις τοΰ Ν. 
754/1978 στσός ύπαλλήλ.ους τών 'Οργανισμών Τοπικής 
Αύτοδιοίκησης. ι

Μεταγενέστερα, μέ διοικητικές λύσεις, εξαιρέθηκε άπό 
τήν παραπάνω γενική ρύθμιση όλ,ο το τεχνικό καί γεωπονικό 
προσωπικό τών Ο.Τ.Α. γιατί κρίθηκε πώς γι’ αυτό ύπήρχε 
ειδικό νομικό καθεστώς (άρθρο 45 τοΰ Ν.Δ- 1140/1972) 
βάσει τοΰ όποιου τό έν λόγω προσωπικό άκολουθεϊ μισθο- 
λογικά τούς ύπαλλήλ.ους άντιστοίχων κλάδων τοΰ Δημοσίου.

’Έτσι τό νέο μισθολόγιο έφαρμόστηκε άπό 1.6.1978 μόνο 
στούς διοικητικούς ύπαλλήλους τών Ο.Τ.Α. μέ άποτέλ,εσμα 
νά δημιουργοΰνται εύλογα συνεχώς παράπονα άπό μέρους 
τών ύπαλλήλων αύτών γιά άνιση μεταχείρηση σέ σχέση όχι 
μόνο μέ τούς δημόσιους ύπαλλήλους, άλλα καί μέ τούς συνα- 
δέλ,φους τους τών τεχνικών Κλ.άδων, μέ τούς όποιους εργά
ζονται κάτω άπό τις ίδιες συνθήκες εργασίας.

Στήν άποκατάσταση τής άδικίας αυτής άποβλ,έπει ή 
προτεινόμενη διάταξη τοΰ παραπάνω άρθρου 1 τοΰ σχεδίου, 
ώστε μέ αύτή νά έπέλ.Οει πλήρης μισθολ.ογική έξίσωση τών 
διοικητικών ύπαλλήλων τών Ο.Τ.Α. προς τούς παραπάνω 
συναδέλφου; τους καί τούς ύπαλλήλ.ους τοΰ Δηαοσίου καί 
τών Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 2.
’Επίδομα επικίνδυνης καί άνθυγιετ/ής 

εργασίας κατά τό χρόνο άδειας.
1. Μέ τή διάταξη τοΰ άρθρου αύτοΰ επιδιώκεται ή ορι

στική ρύθμιση τοΰ άμφισβητουμένου θέματος, κατά πόσο 
δηλαδή είναι επιτρεπτή ή εξακολούθηση τής καταβολής τοΰ 
επιδόματος άνθυγιετ/ής καί επικίνδυνης εργασίας καί κατά τό 
χρόνο τής κανονικής άδειας μέ άποδοχές, τής ειδικής άδειας 
τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 13 τοΰ Ν.Δ. 4111/1960, τής 
άδειας κυήσεως καί τοκετού, καθώς καί κατά τη διάρκεια 
τής άναρρωτικής άδειας.

2. Ή αμφισβήτηση προήλθε άπό τις διαφορετικές θέσεις 
πού έχουν πάρει πάνω στο θέμα αύτό τό Συμβούλιο τής 
’Επικράτειας, έρμηνεύοντας σχετική διάταξη τοΰ Π. Δ/τος 
904/1978 (άπόφαση 4333/1980) καί τό ’Ελεγκτικό Συνέ
δριο, τόσο τόΐ Τμήμα αύτοΰ (39η Συνεδρίαση τής 7.9.19S1) 
όσο καί ή ’Ολομέλεια τοΰ Σώματος (46η Συνεδρίαση τής 
18.12.1981), μέ άποτέλ,εσμα τό μέ?; πρώτο νά έχει ταχθεί 
ύπέρ τής χορηγήσεως τοΰ έν λόγω επιδόματος κατά τό 
χρόνο τής κανονικής άδειας, τό δέ δεύτερο νά άποφαίνεται 
ότι τό επίδομα άνθυγιεινής καί έπικίνδυνης έργασίας δέν 
πρέπει νά καταβάλλεται κατά τό χρόνο οποιοσδήποτε είδους 
άδειας.

3. ’Επειδή κρίνεται ότι τά άποτελέσματα τής έπικινδυ- 
νότητας μιας άνθυγιετ/ής έργασίας, δέ'/ εξαλείφονται κατά 
τό χρόνο μιας όποιασδήποτε όλ,ιγόχρονης άδειας, προτείνεται 
ή ύπόψη διάταξη, πρός τό σκοπό άλλωστε ρυθμίσεως τοΰ 
τόσο άμφισβητουμένου αύτοΰ θέματος, τό όποιο συνεχώς 
δημιουργεί προβλήματα μεταξύ τών 'Υπηρεσιών καί τών 
εργαζομένων σ’ αυτές ύπαλλήλ.ων - δικαιούχων τοΰ επιδό
ματος αύτοΰ.

. Άρθρο 3.
’Επίδομα τετραπληγικών καί παραπληγικών 

δημοσίο/ν ύπαλλήλ.ων, πολ,ιττκών καί στρατιωτικών.
1. Μέ τό άρθρο 42 τοΰ Νόμου 1140/1981 «τς^ρέ τροπο- 

ποτήσεως καί συμπλ.ηρώσεως τοΰ Νόμου 4169/1961 «περί 
Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» καί άλλων τινών



διατάξεων» > χορηγήθηκε σή τετρχπληγφ'.ούςχ κχί^'παρανρ 
ττληγ'.χούς, πού είναι ασφαλισμένοι σε φορείς Κοινωνικής 
’Ασφάλισης, αρμοδιότητας 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπη-.. 
ρεσιών, μηνιαίο έξωίδρυματικό επίδομα, το ύψος τού οποίου,": 
καί οί προϋποθέσεις καταβολής του καθορίζονται μέ απόφαση . 
τοΰ, 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. Το ίδιο επίδομα 
καταβάλλεται καί στα μέλη*τής οικογένειας τών άσφχ/.ι- 
σμίνων πού πάσχουν άπό τετραπληγία ή παραπληγία. '

2. ’Ανάλογο επίδομα καταβάλλεται καί σέ ανασφάλιστους 
τετραπληγικούς καί παραπληγικούς, πού είναι ανίκανοι 
για κάθε βιοποριστική εργασία (κοινή άπόφαση 115750/, 
3006/10.9.1981 τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Koivco- 
νικών 'Υπηρεσιών). .

3: Έτσι, σύμφωνα μέ τά παραπάνω, καλύπτεται άπό- 
πλευράς κοινωνικής αρωγής ένας μεγάλος αριθμός άτόμων, ’ 
τά όποια λόγω άναπήρίαε έχουν αυξημένες οικονομικές 
άνάγκες για ειδική επίβλεψη και περιποίηση τρίτων προ
σώπων. ; - /..·,··· ,· ,ί·. .

4. ’ Ή κοινωνική κάλυψη όμως δεν έχει έπεκταθεΐ καί στούς
δημοσίους υπαλλήλους, πολιτικούς καί στρατιωτικούς, στούς 
συνταξιούχους καί στα μέλη τών οικογενειών τους. Καί ναι 
μεν σέ ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων τοΰ Δημοσίου 
καταβάλλονται,ύπό προϋποθέσεις, πέρα άπό τήν κυρια σύντα
ξη καί διάφορα επιδόματα ανικανότητας, τύ ύψος τών όποιων 
είναι ανάλογο μέ τό μέγεθος τής αναπηρίας, πλήν όμως ή 
Οεμελίωση δικαιώματος επί συγκεκριμένου επιδόματος ανι
κανότητας τελεί σέ αΐτιούδη σύνδεσμο προς τήν άσκηση τών 
υπηρεσιακών καθηκόντων τοΰ δικαιούχου καί ή χορήγηση; 
εντάσσεται στα πλαίσια τής συνταξιοδοτικής νομοθεσίας πού- 
ισχύει για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. / ν ?

5. Τό θέμα όμως τής προτεινόμενης ρύθμισης μέ τήν υπόψη 
διάταξη τοΰ παραπάνω, άρθρου δέν εντάσσεται σέ συνταξιο- 
δοτικά πλαίσια, άλλα έχει, τή μορφή κοινωνικής παροχής, ή 
όποια θά καλύπτει τόσο_ τά μέλη τής οικογένειας των υπαλ
ληλιών καί συνταξιούχων,·1 όσο καί αυτούς · τούς ίδιους τούς
υπαλλήλους καί συνταξίούχόϋς. · ς' ·μ. ’*Ά' * Λ Ά ψ

τής υπηρεσίας, παρέχεται ή ευχέρεια, δεδομένου ότι δέν απα
γορεύεται ρητώς άπό τήν προτεινόμενη διάταξη, τό τελικό ; 
ποσό τής παροχής πού θά καθορίζεται μέ τήν προβλεπόμενη- 
άπό τήν υπόψη'διάταξη κοινή απόφαση, νά είναι μειωμένο 
κατά τό ποσό τοΰ καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότη
τα ς. , ....

G. Μέ τις παραπάνω σκέψεις, προτείνουμε .τή διάταξη'τοϋ 
άρθρου 5 τοΰ υπόψη σχεδίου νόμου, ώστε οί ρυθμίσεις πού?, 
έχουν θεσμοθετηθεί γιά τούς παραπληγικούς καί τετραπλή- 
γικ.ούς, άσφαλισμένους σέ φορείς Κοινωνικής Άσφαλίσεως, 
ώς καί γιά τούς έξωϊδρυματικ.ής περίθαλψης ανασφάλιστους 
τής ίδιας κατηγορίας, έπεκταθοϋν γιά λόγους ίσης μετά-. 
χείρισης καί στούς ασφαλισμένους στο Δημόσιο.

‘•Άρθρο 4.
Βασικός μισθός ’Αρχηγού .λιμενικού Σώματος.

Μέ τή διάταξη τοΰ παραπάνω άρθρου ρυθμίζεται καί τυ
πικά τό θέμα τοΰ βασικού μηνιαίου μισθού τού Άντιναυάρ-: 
χου - ’Αρχηγού .λιμενικού Σώματος γιά τή συμπλήρωση τού 
κενού πού προέκυψε μετά τή καθιέρωση καί γιά τον ’Αρχηγό. 
τού .λιμενικού Σώματος τού βαθμού τού ’Αντιναυάρχου. 
Όταν ψηφίσθηκε ό X. 754/J 978 προβλεπόταν γιά τον ’Αρ
χηγό τού Λιμενικού Σώματος ό βαθμός τού ' Υποναυάρχου. 
Μετά όμως τήν καθιέρωση καί γι’ αύτόν, μέ τό Ν. 773 78 
(άρθρ. 23). τού βαθμού τού ’Αντιναυάρχου, προέκυψε τό 
τενο πού προαναφέρθηκε, γιατί ενώ ό ’Αρχηγός τού Λιμενι
κού Σώματος μετά τή δημοσίευση τού Ν. 773/1978 αμεί
βεται κανονικά μέ το βασικό μηνιαίο μισθό, πού προβλέ- 
τεται γιά τούς ’Αρχηγούς τών Γενικών Επιτελείων τών 
Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας μέ βαθμό 
Αντιστράτηγου ή αντίστοιχο, στο X. 734/1978 ορίζεται

Σέ όσους άπό τούς τελευταίους καταβάλλεται καί επίδομα; 
ικανότητας λόγω τετραπληγίας ή παραπληγίας έξαιτίας

γιάυτόν 'μηνιαίος βασικός μισθός Υποναυάρχου 
Λιμενικού Σώματος. ' ί "' 'ν> 1

----- . . Άρθρο 5.
Υπολογισμός Α.Τ.Α. 11 ολυθεσιτών.

1. Μέ τήν άριθ. 9019/295/25-1-1982 άπόφαση τού 'Υ
πουργού τών Οικονομικών καθιερώθηκε ή Αυτόματη Τιμα
ριθμική Αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α.) γιά τούς υπαλλήλους, 
τού Δημοσίου, άνάλογα μέ τό ύψος τών μηνιαίων αποδοχών.
τους.

2. Κατά τήν εφαρμογή τής απόφασης αυτής, άνέκυψε τό , 
θέμα τού υπολογισμού τού ποσού τής Α.Τ.Α. στίς περιπτώ-j 
σεις πού ένας υπάλληλο; παίρνει αποδοχές άπό δύο ή περισ-ι 
σότερες θέσεις, σέ συσχέτιση καί μέ τά γενικότερα μέτρχ.; 
πού έχει έξαγγείλλει ή Κυβέρνηση γιά τούς πολυθεσίτες. /

3. ’Επειδή δ θεσμός τής Αυτόματης Τιμαριθμικής ’Ανα
προσαρμογής σχετίζεται μέ τό ύψος τού μηνιαίου εισοδή
ματος τών υπαλλήλων, γιά. λόγους ίσης μεταχείρισης καί., 
προς αποφυγή ενίσχυσης υψηλών εισοδημάτων, πού περιέρ-. 
χονται στό ίδιο πρόσωπο άπό διαφορετικές πηγές καί άπό- 
ποσό Α.Τ.Α. μεγαλύτερο άπό εκείνο πού θά πρέπει νά πάρει, 
ό υπάλληλος μέ βάση τό συνολικό τους εισόδημα άπό μισθω
τές υπηρεσίες, προτείνετχι μέ τή διάταξη αυτή ότι στήγ 
περίπτωση κατοχής άπό υπάλληλο περισσοτέρων τής μιαςι' 
Οέσεως, γιά τον υπολογισμό τού ποσού τής ΑυτόματηςJTi- 
μαριθμικής ’Αναπροσαρμογής θα παίρνεται υπόψη τό σύνολο· 
τών αποδοχών πού συγκεντρώνει άπ’ όλες τις θέσεις. , - .

Άλλωστε ή ρύθμιση αυτή εναρμονίζεται καί μέ τή διάτα
ξη τού άρθρου 54 τού Χ\ 1249/1982 πού αφορά τον ύπολο/- 
γισμό τού διορθωτικού ποσού τών ]Ιολυθεσί ών.

Γιά τήν ταυτότητα τού λόγου,- τό ίδιο θά ισχύει καί γιά-’ 
τούς υπαλλήλους πού παίρνουν ' καί σύνταξη, είτε άπό' τό'' 
Δημόσιο; είτε άπό όποιαδήπότε άλλη πηγή. '·. ; .· ·. · -.ν.τ,

ψ..··.:· ,-'.-Μ Άρθρο 6., ··

τ ’Απαλλαγή άπό Δασμούς καί Φόρους Καυσίμων. /
1. Οί ανάπηροι 'Έλληνες πολίτες ήλικίας άνω τών 18

ετών, πού έχουν πλήρη παράλυση τών κάτι» άκρων ή ακρω
τηριασμό καί τών δύο ποδιών, δικαιούνται νά πχρχλαμβά- 
νουν άτελώς επιβατικά αυτοκίνητα γιά προσωπική τοϋς: 
χρήση, σύμφωνα ιαέ τίε διατάξεις τών Ν. 490/76 καί 1041/' 
80. ................. . ', · :

2. Με τό άρθρο αυτό παρέχεται γιά λόγους άνθρωπιστι- 
κούς, στούς παραπάνω ανάπηρους, τό δικαίωμα νά προμη
θεύονται άτελώς καύσιμα γιά την κίνηση τών αυτοκινήτων 
τους αύτών, μέχρι 136 λίτρα κατά μήνα.

1 ί αρόμοιο δικαίωμα έχουν σήμερα καί οί ανάπηροι πολέ-' 
μου αξιωματικοί καί οπλίτες, οί όποιοι προμηθε ύονται τή. 
παραπάνω ποσότητα καυσίμων δωρεάν.

3. Ή επιβάρυνση τού προϋπολογισμού άπό τή χορήγηση 
τής ατέλειας αύτής προβλέπεται νά είναι ασήμαντη.

Άρθρο 7.
Απαλλαγές άπό τό φόρο άκίνητης περιουσίας.

1. Ή Τράπεζα τής Ελλάδας, σύμφωνα με τό άρθρο 73 
τού Καταστατικού της, τό όποιο κυρώθηκε μέ τό ΧΤ. 4502/ 
1930 (ΦΕΚ 100/.V), απαλλάσσεται άπό κάθε φόρο ή τέλος.

Ή γενική όμως χύτη διατύπωση τής πιο πάνω διάταξης 
δημιουργεί αμφισβητήσεις αν ή Τράπεζα θά απαλλάσσεται 
καί άπό το φόρο άκίνητης περιουσίας, πού επιβλήθηκε 
πρόσφατα μέ τό Ν. 1249/19S2.

Ή ίδια αμφισβήτηση είχε δημιουργηθεϊ καί στό παρελ
θόν, μέ τό καθεστώς τού Ν. 11/1975 καί μέ ειδική πλέον 
διάταξη τού X. 231/1973 (άρθρο 11 παρ. 3) απαλλάχθηκε 
ή Τράπεζα άπό τό φόρο άκίνητης περιουσίας.

2. ’Εξάλλου, ή ’Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδας, σύμφωνα 
μέ τό άρθρο 34 τού Ν.4332/1920, -όπως αυθεντικά ερμηνεύ
τηκε με το άρθρο 8 τού Ν.52/7 1931, αποτελεί κοινωφελή



όργάνωση καί δέν ύπόκειται, σε καμιά περίπτωση, σε φόρο, 
χαρτόσημο, δασμούς καί άλλα τέλη υπέρ τοϋ Δημοσίου κ.λ.π. 
ΙΙέρζν τούτου, ή Αγροτική Τράπεζα, σε κάθε περίπτουση 
έχει όλες τις ατέλειες καί απαλλαγές, τις όποιες έχει κάθε 
φορά τό Δημόσιο.

Λόγω τοϋ νομικού τ.-ς αύτοϋ καθεστώτος ή ’Αγροτική 
Τράπεζα τής Ελλάδας, είχε απαλλαγεί στο παρελθόν, από 
το φόρο ακίνητης περιουσίας τοϋ X. 11 1975. μέ ειδική διά
ταξη τοϋ Χ.542 1977 (άρθρο 27 π.ιρ. 3).

3. Μέ τό .V 370 ΐ!)70 (ΦΕΚ 173,τ. Λ') ίδρύθηκε ανιό
ν υ μη έτα ρεία μέ τήν επωνυμία Τουριστικές Επιχειρήσεις 
Ελλάδας ΞΕΧΙΛ Λ.Ε. μέ σκοπό τήν τουριστική έκμετάλ- 
λευση, διαχείριση, άξιοπο ηση καί πιο πέρα άνάπτυξη τής 
περιουσίας τοϋ Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού. Τό με
τοχικό κεφάλαιο τής εταιρείας άναλύφθηκε καί καλύφθηκε 
έξολοκλήρου μέ μετρητά άπό τον Ελληνικό ’Οργανισμό Του
ρισμού.

Επειδή τό μετοχικό κεφάλαιο τής ανώνυμης εταιρείας 
«Π.ΕΛΤΛ» έχει καλυφθεί αποκλειστικά άπό τον Ε.Ο.Τ. καί 
δεδομένου ότι. σύμφωνα μέ τή διάταξη τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 
7 τοϋ πιο πάνω Ν.376 1976, είναι δυνατή ή διάθεση μετο
χών σέ τρίτους κατά ποσοστό μέχρι 45 °ζ, κρίνεται σκόπιμη 
η απαλλαγή τής Εταιρείας άπό τό φόρο ακίνητης περιου
σίας μόνο γιά όσο διάστημα οί μετοχές της βρίσκονται στά 
χέρια τοϋ Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού.

— 4. Κατόπιν όλων τιόν ανωτέρω, κρ'νεται σκόπιμο νά απαλ
λαγούν άπό τό φόρο ακίνητης περιουσίας ή Τράπεζα τής*Ελ
λάδας, ή ’Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδας κάί οί Τουριστι
κές ’Επιχειρήσεις ΞΕΝΙΑ Λ.Ε. ·

"Αρθρο S.
’Εξουσιοδότηση γιά παράταση προθεσμιών

_ . Ή διάταξη αυτή, μέ τήν οποία εξουσιοδοτείται δ Ύφυ- 
. πουργός των Οικονομικών σέ εξαιρετικές μόνον ,περιπτώ- 
^.σεις νά παρατείνει μέ αποφάσεις τους τις προθεσμίες κα- 
εφαβολής χρεών προς το Δημόσιο καί Τρίτους, πού ορίζονται 

απο τό νόμο, κρίθηκε αναγκαία επειδή στό παρελθόν με άφο-

του πού παρέτειναν τις προθεσμίες πού ορίζονται άπό τό νόμο 
γιά τήν καταβολή χρεών, οί όποιες μεταγενέστερα χρειάστηκε 

' νά κυεωθοϋν νο ιοθετικά. " · ‘

Άρθρο 9. , · , -
Δαπάνες αποστολής στο εξωτερικό υπαλλήλων η ιδιωτών.

1. Σύμφωνα μέ τή διάταξη τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 2 τοϋ 
- Ν.1104 'SO «περί έκπροσωπήσεως τής Ελλάδος στις Εύρω-
παϊκές Κοινότητες κ-λ.π.» ή αποστολή σέ χώρες - μέλη τής 
ΕΟΚ δημοσίων υπαλλήλων καί ιδιωτών έγκρίνεται άπό τον 
Υπουργό ’Εξωτερικών καί οί δαπάνες τών άποστολών αυτών 

βαρύνουν τόν προϋπολογισμό τοϋ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών.
2. Ή εφαρμογή τής διάταξης αυτής έχει δημιουργήσει

στην πράξη συμφόρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες τοϋ Υ
πουργείου ’Εξωτερικών, λόγω τοϋ μεγάλου άριθμό ϋ τών με- 
τακινουμένων στήν έδρα τής ΕΟΚ. μ · ,·,-'-

3. ’Εξάλλου ή διάταξη τοϋ άρθρου 13 τοϋ Νόμου 1256/ 
19S2 γιά τήν πολυθεσία κ.λ.π. ρυθμίζει τήν άρμοδιότητκ 
τής έγκρισης τών μετακινήσεων στο εξωτερικό, στή ρύθμιση 
τοϋ οποίου υπάγονται καί οί μετακινήσεις στην έδρα τής 
ΕΟΚ. Δέν ρυθμίζει όμως τόν τρόπο άντιμετώπισης τών σχε
τικών δαπανών καί τόν προϋπολογισμό τοϋ 'Υπουργείου 
πού Οά βαθύνουν αύτές. .

4. Γιά τούς πιο πάνω λόγους προτείνεται ή υπόψη διά
ταξη τοϋ παραπάνω άρθρου, μέ τήν οποία προβλέπεται ή 
αντιμετώπιση τών δαπανών μετακινήσεων στο εξωτερικό 
καί στην έδρα τής ΕΟΚ, άπό τόν προϋπολογισμό κάθε Υ
πουργείου ή Νομικού Προσώπου στο όποιο υπάγονται οί 
μετακινούμενοι. ·:

Άρθρο 10.
Κύρωση αποφάσεων.

Μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ προτείνεται ή κύρωση 
δεκατριών υπουργικών αποφάσεων, πού άναφέρονται στο 
παραπάνω άρθρο, μέ τις όποιες αντιμετωπίστηκαν κατεπεί- 
γοντα θέματα γιά διευκόλυνση τής ' Υπηρεσίας.ΐΕΐδικότερα :

α) Μέ τήν πρώτη γιά κύρωση κοινή άπόφατη τών 'Υ
πουργών ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Οικονομι
κών καί Κοινωνικών Ύπηεεσιών υιέ άειθιιό 249/6/ <36 1 1.3. 
1982 πού δημοσιεύτηκε στό 124 23.3.1982 ΨΕΚ τ. ΙΥ χο- 
ρηγήθηκε άπό 1.1.82 μηνιαίο ειδικό επίδομα στό διδακτικό 
προσωπικό τής Γενικής ’Εκπαίδευσης, λόγω τής φύσης τών 
καθηκόντων του. δεδομένου ότι τό προσωπικό αύτό υποβάλ
λεται σέ κατ’ οίκον εργασία γιά τήν προετοιμασία τοϋ διδα
κτικού του έργου.

Ή έκδοση τής απόφασης αυτής κρίθηκε αναγκαία, γιατί 
ήταν άδύνατη κατά τό χρόνο χορηγήσεως τοϋ πιο πάνω επι
δόματος, ή νομοθετική ρύθμιση τοϋ θέματος, εξαιτίας τοϋ 
γεγονότος ότι δέν είχε ψηφιστεί ακόμα ό Κρατικός Προϋ
πολογισμός. '

Το επίδομα αύτό αναγκαστικά χορηγήθηκε καί στις νη- 
διαγωγούς Παιδικών Σταθμών καί παιδαγωγούς τών Κέν
τρων Παιδικής Μέριμνας τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών Υ
πηρεσιών, καθώς καί στις νηπιαγωγούς καί βρεφοκόμους 
τοϋ Π.Ι.Κ.Π.Α., επειδή οί κατηγορίες αύτές προσωπικού 

_έξομοιοϋντάι, βάσει τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.69/1975, μέ τό δι
δακτικό προσωπικό τής στοιχειώδους εκπαίδευσης.

β) Μέ τή δεύτερη γιά κύρωση κοινή άπόφαση τών Υ
πουργών ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οίκο

ι νομικών μέ άριθ. 49812/1544/15.4.1982, πού δημοσιεύτηκε 
στο ΨΕΚ 257/17.5.1982 τ. Β' χορηγήθηκε άπό 1.5.82 ει
δικό μηνιαίο επίδομα σέ ορισμένους Κλάδους διδακτικού καί 
εποπτικού προσωπικού τής Τεχνικής καί ’Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης.

Οί λόγοι πού επέβαλαν τήν έκδοση τής έν λόγιο απόφασης 
είναι οί ίδιοι πού άναφέρονται παραπάνω γιά τό προσωπικό 
τής γενικής εκπαίδευσης. ; ·

γ) Μέ τήν τρίτη γιά κύρωση άπόφαση τοϋ Υπουργού 
τών Οικονομικών μέ άριθ. Κ.2883/88/1ΙΟΑ 78/20.4.1982, 
διευκρινίζεται ότι στά κέρδη άπό τά λαχεία καί τά προγνω
στικά αγώνων ποδοσφαίρου, εκτός άπό τό φόρο σε ποσοστο 
10 %, πού επιβλήθηκε μέ τις διατάξεις τών παραγρ. 1, 2 καί 3 
τοϋ άρθρου 44 τοϋ Ν. 1249/1982, κανένας άλλος φόρος, τέ
λος, δικαίωμα, εισφορά ή τέλος χαρτοσήμου υπέρ τοϋ Δημο
σίου ή τρίτων επιβάλλεται. .

δ) Μέ τήν τέταρτη γιά κύρωση άπόφαση τοϋ Υπουργού 
τών Οικονομικών μέ άριθμό K.3934/S8/ΠΟΑ 101/27.5. 
1982, ορίζεται ότι δέν φορολογούνται οί σύζυγοι, στήν περί
πτωση πού ή συνολική άξια τής άκίνητης περιουσίας καί τών 
δύο, δέν είναι μεγαλύτερη τών 25 έκατ. δραχμών.

ε) Μέ τήν πέμπτη γιά κύρωση άπόφαση τοϋ 'Υπουργού 
τών Οικονομικών μέ άριθμό Κ.4385/4/ΠΟΛ 116/14.6.1982, 
παρατάθηκε μέχρι 26 ’Ιουνίου 1982 ή προθεσμία υποβολής 
τών δηλώσεων .φόρου άκίνητης περιουσίας, ή οποία εληγε 
στις 15 ’Ιουνίου τοϋ ίδιου έτους.

• στ) Μέ τήν έκτη γιά κύρωση άπόφαση τών 'Υπουργών 
Εθνικής Άμύνης καί Οικονομικών μέ άριθμό Ψ.841.1/41/ 
207083/1.12.19S1 χορηγήθηκε στούς στρατιωτικούς τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων στεγαστικό επίδομα, λόγω τών ειδι
κών συνθηκών κάτω άπό τις όποιες υπηρετεί το προσωπικό 
αύτό, αναγκαζόμενο νά μετακινείται συνεχώς σέ μικρά χρο
νικά διαστήματα μαζί ή χωρίς τήν οικογένεια, άντιμετωπ.- 
ζοντας σοβαρό οικονομικό πρόβλημα γιά δαπάνες στεγι- 
σεως.

ζ) Μέ τήν έβδομη γιά κύρωση άπόφαση τών Υπουργών 
Οικονομικών καί Πολιτισμού καί Επιστημών μέ- άριθμό 
79721/2184/23.6.19S2, χορηγήθηκε ειδική άποζν,μίωση 
χιλίων (1.000) δραχμών στο Φυλακτικό προσωπικό τών 
Μουσείων καί Αρχαιολογικών Χώρων, γιά τήν απασχόληση



των την ήμερα, τον Σαββάτου. * Η χορήγηση της ειδικής αυτής 
άποζημιώσεως κρίθηκε άναγκχία, ώστε νά καταστεί δυνατή,- 
γιά τουριστικούς καί· μορφωτικούς λόγους, ή λειτουργία των 
Μουσείων καί των Άρχαιλογικών χώρον καί κατά την ή
μερα τοΰ Σαββάτου, υστέρα από την καθιέρωση τής 5/8ημε- 
ρης εβδομάδας γιά το προσωπικό αυτό, το όποιο γιά τήν
«πχσχόλησή του τις Κυριακές έχει ως ημέρα αργίας τή Λευ-> - , -- -τξοχ. / · . ~J ο

η) Μέ τήν όγδοη γιά κύρωση άπύφαυτη των ’Τπουργών 
’Εθνικής Πα δε'αε καί Θρησκευμάτων καί Οικονομικών μέ 
αριθμό 63461 /1676/3.6.1982, καθορίστηκε κατ’ αποκοπή 
αποζημίωση στά μέλη ’Επιτροπών τού εργάστηκαν γιά την 
οργάνωση καί τήν διεξαγωγή των εξετάσεων των 
άιτολυομένων μαθητών άπό τ ς ιδιωτικές τεχνικές καί 
επαγγελματικές σχολές κ.λ.π.

Ή νομοθετική κύρωση τής άπόφασςς αυτής αναγορεύ
τηκε άπό την ανάγκη καλύψεως τής έλλείψεως σαφούς έξου- 
σιοδοτικής διατάξεως γιά τήν κατ’ άποκοπή αποζημίωση 
τών μελών τών σχετικών Επιτροπών. Κυρίως όμως γιά νά 
καταστή δυνατή ή αναδρομική πληρωμή τών έν λόγω μελών 
άπό το σχολικό έτος 1980 - 1981, γιατί γραφειοκρατικές 
διαδικασίες δέν επίτρεψαν μέχρι της έκδόσεώς της νά κατα
βληθεί στά μέλη τών ’Επιτροπών αυτών ή σχετική άποζη- 
μίωση τους. · ■ ■ _ · >

β) Τέλος μέ τις πέντε τελευταίες γιά κύρωση άποφάσεις 
τοΰ 'Υπουργού τών Οικονομικών μέ άοιθ. 74230/111-176/
10.6.1982, 78031 /I ΙΙ-176/111-101/18.6.19S2,1 81203/Ε/
25.6.1982, 83019/111-176/5.7.1982 καί Ε 9292/1398/9.7. 
1982, παρατέθηκαν οί προθεσμίες φόρουν καί άλλων οφει
λών πρός τδ Δημόσιο, καθώς καί ή προθεσμία υποβολής τών 
δηλώσεων τοΰ φόρου υπεραξίας τοΰ Ν.124'9/1982. λόγω τής 
Οικονομικής κατάστασης πού δημιουργήθηκε τόσο στις επι
χειρήσεις όσο καί σέ όλους τούς φορολογούμενους.γενικότερα, 
ά.πό τήν απεργία τοΰ προσωπικού τών Τραπεζών.-

;/. _ _ Άρθρο 11. .
;·τ*-. r ... ... Ανάκληση άπόφασης. η.

1. Μέ τή Μ.. 1544/216/26.3.1981 απόφαση τοΰ Υπουρ
γού τών Οικονομικών δόθηκε, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοΰ 
άρθρου 11 παρ. 3 περιπτ. β' τοΰ Ν.2366/1953, στά μέλη τής 
Πανελλήνιας "Ενωσης Συντακτών καί ’Ανταποκριτών Διε
θνών Εΐδησεογραφικών Γ1 ρακτορείων τό δικαίωμα γιά ατελή

ίσοδο στε Οέαματα. . · .
Ή Γενική Γραμματεία- Τύπου καί Πληροφοριών τοΰ Υ

πουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεων μέ τά έγγραφά της Δ/ 
Φ5/1 /2313/4.9.81 καί Δ/Φ5/13/1 /.3;82 μάς γ/ώρισε, ότι 
η πιο πάνω ' Ενοχτη δέν άποτελεΐ ουσιαστική δημοσιογραοική 
"Ενωση, ούτε περιλαμβάνει κανένα ανταποκριτή ξένης έφη- 
μ_ρίδας, περιοδικού ή τηλεοπτικού σταθμού καί τά μέλη'της 
δέ συμβάλλουν στήν ανάπτυξη καί τήν προβολή τοΰ κινημα
τογράφου, Θεάτρου κ.λ.π.

Γιά τούς λόγους δέ αυτούς ζητεί τήν ανάκληση τής άπό
φασης γιά ατελή είσοδο στά θεάματα.

2. Μετά άπ’ αυτά, μέ τή διάταξη τοΰ υπόψη άρθρου προ- 
τείνεται ή ανάκληση τής άπόφασης Μ. J 544'216/26.3.1981.

’Αθήνα, 20 Ιουλίου 1982 
Ό 'Υπουργός Οικονομικών 
ΔΗΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΙ.ΔΝΟΣ

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ
Διατάςεων πού συμπληρώνονται ή ανακαλούνται μέ τό σχέ

διο νόμου «ρύθμιση ορισμένων μισθό/,ο νικών, οοεολογικών 
καί δασμολογικών θεμάτων» :

Άρθρο 7 
νομοσχεδίου

Παράγραφος 2. άρθρου 21 Ν. 1249/1982 :
2. Απαλλάσσονται άπο' το οορο :
α) Το ’Ελληνικό Δημόσιο, στό όποιο περιλαμβάνονται

καί οί άπο κεντρωμένες Δημόσιες υπηρεσίες πού λειτουργούν 
ώς Ειδικά Ταμεία καί οί-Δήμοι καί Κοινότητες.· -τν 

Γ β) Τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οί δημοσιές, 
δημοτικές καί κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

γ) Οί 'Ιεροί Ναοί, οΐ 'Ιερές Μονές καί τά θρησκευτικά 
γενικά ιδρύματα, τό Ιερό Κοινό τού Πανάγιου Τάφου, ή 'Ιερή 
Μονή τοΰ όρους Σινα, ή Άποστολική Διακονία τής Εκκλη
σίας τής ' Ελλάδας καί τό Άγιο "Ορος.

δ) Τά ήμεδαπά νομικά πρόσωπα πού υπάρχουν ή 0ά συ- 
σταθοΰν καί δέν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς καί 
οί περιουσίες τοΰ άρθρου 96 τοΰ Λ.Ν.2039/1939 «περί τρο- 
ποποιήσεως, συμπληρώσεως κωδικοποιήσεως τών εις τύ 
Κράτος καί υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένουν κλη
ρονομιών, κληροδοσιών καί δωρεών», έφ’ όσον επιδιώκονται 
άπο αύτά αποδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί 
ή σέ ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλ
λιτεχνικοί ή κοινωφελείς, καθώς καί τά ξένα πού επιδιώ
κουν τούς ίδιους σκοπούς, μέ τον όρο τής άμοιβαιότητας. 
Επίσης, τά Σωματεία, Ενώσεις ή ’Ομοσπονδίες πού έχουν 
νόμιμα συσταθεΐ καί άναγνωρισθεΐ άπό τή Γενική Γραμμα
τεία Αθλητισμού καί οί ανώνυμες έταιρείες ποδοσφαίρου, 
γιά τά ακίνητα καί τις εγκαταστάσεις πού τούς ανήκουν καί 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γιά τήν πραγματοποίηση 
τών αθλητικών τους σκοπών. .. .

ε) Τά κάθε είδους ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής ασφά
λισης. . . ___ _ μ. .·'- - >. '

στ) Τά γήπεδα καί τά κτήρια πού ανήκουν κατά πλήρη 
κυριότητα στήν ΕΤΙ3Α ή ΒΙΙΙΕΤΒΑ καί βρίσκονται μέσα 
στις βιομηχανικές περιοχές. ■ ,· ·; ...

ζ) Οί συνεταιρισμοί γεωργών, κτηνοτροφών πτηνο
τροφίαν, μελισσοκομίαν, σςροτρόφων, ύλοτόμουν, παραγωγώ 
δασικών προϊόντων καί άλιέων, καθώς καί οί Ενώσεις τών 
Συνεταιρισμών αυτών όποιουδήποτε βαθμού, γιά τά ακίνητα 
τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων πού χρησιμοποιούν
ται στις βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις τους, είτε έταιρειών 
πού συστάθηκχν ή θά συσταΟοϋν άπό γεωργοκτηνοτροφίκές 
συνεταιριστικές οργανώσεις, όποιουδήποτε βαθμού, αύτο- 
τελώς ή σέ συνεργασία μέ τό Δήμόσιο.

η) Τά ξένα κράτη γιά τά ακίνητα πού ανήκουν σ’ αυτά 
καί τά όποια χρησιμοποιούνται γιά τήν εγκατάσταση τών 
Πρεσβειών καί Προξενείων αυτών, μέ τον όρο τής άμυιβάιό-

8. Οί ξένοι πρεσβευτές καί λοιποί διπλωματικοί άντιπρο- 
σωποι καί πράκτορες, μέ τον όρο τής αμοιβαιότητας.

ι) Οί πρόξενοι καί προξενικοί πράκτορες, καθώς καί τό 
κατοιτερφ προσωπικό τών ξένων Πρεσβειών καί Προζενείών, 
μέ τον όρο τής αμοιβαιότητας καί έφ’ όσον έχουν τήν ιθαγέ
νεια τού κράτους πού αντιπροσωπεύουν και δέν άσκούν εμπό
ριό ή βιομηχανία ή δέν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στήν 
Ελλάδα καί μέ την επιφύλαξη τών όρων τών διεθνών συμβά
σεων.

ια) Τά αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα καί δόγματα, 
γιά τά ακίνητα πού χρησιμοποιούνται άπό αύτά γιά τήν τέ
λεση τής λατρείας τους καί διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευ
τικής φύσης.

ιβ) Οί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όποιασδήποτε μορφή: 
γιά τό 1/2 τής αξίας τών γηπέδων πού τούς ανήκουν κατά 
κυριότητα καί τά χρησιμοποιούν γιά τουριστική εκμετάλ
λευση καί στά όποια έχουν κατασκευασθεΐ έργα, που εςυπη- 
ρετούν τις λειτουργικές ανάγκες αυτών, όπως τό κυρίως, 
κτήριο τού ξενοδοχείου καί λοιποί χώροι στάθμευσης αυτο
κινήτων, χώροι αθλοπαιδιών κ.λ.π.

Ή αυτή απαλλαγή ισχύει καί γιά τά γήπεδα τών ακίνη
των πού είναι μισθωμένα σέ ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 
το μίσθωμά τους ύπολογίζεται σέ ποσοστό στις εισπραςεις 
τους.

ιγ) Ο*, συνδικαλιστικές οργανώσεις, γιά τά. ακίνητα πού 
ί δ ιο χ ρη σ ι μο πο ιο ύ ν.
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ΆΟήναι 2G Μαρτίου 1981
Θέ·χοο : «Δικαίωμα ατελούς εισόδου στά δημόσια Θεάματα».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις τής περ. °' τη; παρ. 2 τοΰ άρθρου 1 1 τοΰ 

ν.2366/1953 «περί καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών 
καί εξαιρέσεων».

2. 'Ότι, τά ά σκουντά ενεργώ; το δημοσιογραφικό επάγ 
γελμα τακτικά μέλη της ' Ενώσεως Συντακτών ήμερη σίων 
’Εφημερίδων, τά τακτικά μέλη ~ρ'.οδικού τύπου καί οί αν
ταποκριτές ξένου τύπου, δικαιούνται ατελούς εισόδου στά 
δημόσια θεάματα κατά τά ειδικότερα οριζόμενα στις ίσχύου- 
σες διατάξει;.’ ’ . ·

3. "Οτι, καί τά μέλη τής Π ανελληνίου Ένώσεως Συντακτών
καί ’Ανταποκριτών Διεθνών Είδησεογραφικών Πρακτορείων 
ώς έκ τοΰ έταγγέλματό; των συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
καί την προβολή τοΰ κινηματογράφου. Θεάτρου, κ.λ.π. απο
φασίζουμε : Σ' . ,,

Παρέχουμε άπό 1η ’Απριλίου 1981 τό δικαίωμα άτελοϋ? 
εισόδου στά μέλη τής Πανελληνίου Ένώσεως Συντακτών 
καί ’Ανταποκριτών Διεθνών Εΐδησιογραφικών Πρακτο
ρείων γιά τά παντός είδους δημόσια θεάματα επί τή βάσει 
ατομικών δελτίων πού χορηγούνται άπό την "Ενωσή των 
καί: θεωρούνται άπό την άρμόδια Οικονομική Αρχή.

* Η παρούσα άπόφαση νά κυρωθεί. με νόμο. ·" : ··:
. 'Ο Υπουργό;

;Η': ‘Όί-ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ» Ό·.· / ,Ί

Ό.η:τ Υ:;ύ/.ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ.
Ρύθμιση όρισμενώγ μΐσθ^λίγικών/' φορολογικών.' ϊσάμρλο- 

γικών καί ίημοσιολογιστικών -δεμάτων. /·*'.'

ΐ.Γ :ύ Άρθρο : Σ ·.·. ι.ι;«· % / ’
'Επέκταση διατάξεων Ν. 754/1978 στο προσωπικό Ο.Τ.Α.

Άρθρο .2.

Άρθρο 3.
Έπίίομα τετραπληγικών καί παραπληγικών ϊημ οσίων 

υπαλλήλων, πολιτικών καί στρατιωτικών.
' 1. Οί ρυθμίσεις τού ά?θρον 42 τού Ν. 1140/1981 «περί 
τροποποιήτεως καί συμπληρώσεως τον Ν. 4169/1901 «περί 
Γεωργικών Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων» καί άλλων τινών ίια- 
τάξεων» καθώς καί τών Π. 2ι/των καί αποφάσεων πού 
έκίίτονται μέ τήν έξουσιοοότηση τον άρθρου αυτού. μπορούν 
νά εφαρμόζονται καί ττοΰς πάσχοντες άπό τετροπληγ·α ή 
παραπληγία οημσσίους υπαλλήλους. πολιτικούς καί στρατιω
τικούς. εν ένεργεία καί τννταξιούχονς. καθώς καί τά πά- 
τχοντα. άπό τις αυτές νόσους, μέλη τών οικογενειών τους.

2. Ή εφαρμογή τών ανωτέρω ρυθμίσεων θά γίνεται μέ 
κοινή άποφατη τών ’Υπουργών Οικονομικών καί Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, προκε'μενού για πολιτικούς ϊημοτίους υπαλ
λήλους, έν ένεργεία καί συνταξιούχους, καθώς καί γιά τά 
μέλη τών οικογενειών τους καί μέ κοινή άπόφαση τών 'Υ
πουργών ’Εθνικής Άμύνης. Οικονομικών καί Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών, προκειμένου γιά στρατιωτικούς υπαλλήλους. έν 
ένεργεία καί συνταξιούχους, καθώς καί γιά τά μέλη τών 
οικογενειών τους.

'Αρθρο 4.
Βασικός μισθός ’Αρχηγού Λιμενικού Σώματος.

- - Ό βασικός -μισθός τού--Αντιναυάρχου—Αρχηγού- Λιμενι
κού Σίώματος, ορίζεται αυτός πού καταβάλλεται στούς ’Αρ
χηγούς τών Γενικών Έπιτελ,είων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
καί στούς ’Αρχηγούς τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, πού φέρουν 
.τό βαθμό ’Αντιστράτηγου ή άντίστοιχο τούτου.

- Άρθρο 5. : . · .'
Ύπολ.ογισμός Α.Τ.Α. πολυθεσιτών.

Σέ περίπτωση πού ό υπάλληλος κατέχει πεσισσότερες άπό 
μία θέσεις, ώς άποϊοχές γιά τον υπολογισμό τής Αυτόματης 
Τιμαριθμικής 'Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) τής άριθ. 9019/ 
293/725.1 -1982 απόφασης τού 'Υπουργού τών Οικονομικών 
.(ΦΕΚ 36/B/2S.1.1982 πού κυρώθηκε μέ :ό άρθρο 55 τού 
.(Ν. 1249/1982 «Διαρρυθμίσεις, στην άμεση καί έμμεση φο-

: συναφών 2ιατάή*(ων» πού μέ.τήν κοινή άπόφαση τών Υπουργών
'Εσωτερικών καί Οικονομικών, - 25639/30.3.1978 1 (ΦΕΚ 
300 BV1978), έπεκτάθηκαν άπό-.'τήν Ιην ’Ιουνίου 1978 
καί στό άναφερόμενο στην άπόφαση αυτή προσωπικό τών Όρ- 

ί>νατνισμώ·; · Τοπικής Αυτοόιοικήΐτεως. ισχύουν γιά -τό αυτό 
προσωπικό καί γιά τό χοονικό ϊιάστημα άπό 1η ’Ιανουάριου 
1978 μέχρι 31η Μαίου" 1978.

όλ.ες τις θέσεις, τις οποίες (άποϊοχές καί θέσεις) ,έχει υπο
χρέωση νά δηλώνει, μέ υπεύθυνη ϊήλωση. στον έκκαθαρι- 
στή τών αποδοχών τής κύριας θέσης του, άπό τήν όποιοι 
θά παίρνει καί τό άνάλογο ποσό τής Α.Τ.Α. ' ..

Τό ίϊισ ισχύει καί γιά υπαλλήλους πού' παίρνουν και συν- 
' τάξη 'είτε' άπό τό Δημόσιο, είτε άπό όποιαϊηποτε· άλλη πηγή.

Ή ισχύς τού παρόντος άρθρου αρχίζει άπό’τότε πού ίσχυσε 
ή άριθ. 9019/295/25.1.198*2 απόφαση τού 'Υπουργού τών 
Οικονομικών. ' > .ν,· ·.; .· ..· ' < c ι·".""**··

■·' ' Άρθρο 6. ·.···· ;.···' '· · ■
’Απαλλαγή άπό ϊασμούς καί φόρους καυσίμων.

1. ’Ανάπηροι'μέ πλήρη παράλυση τών κάτω άκρων ή α
κρωτηριασμό καί τών ϊύο ποϊιών πού σύμφωνα ;χέ τις ισχύ- 
ουσες διατάξεις παρ/λαμβάνουν άτελώς επιβατικά αύτοκί-

Έπίϊομα έπικίνϊυνης καί ανθυγιεινής εργασίας ;:ν 
. . . > _·. .·.. ^ κατά τό χρόνο άίείας. ;

Όπου, σύμφωνα μέ τις κείμενες διατάξεις, καταβα'/.λε- 
σαι σέ τακτικούς υπαλλήλους τού Δημοσίου, πολιτικούς καί 
στρατιωτικούς, σέ υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. καί Ο.Τ.Α., επί
δομα επικίνδυνης καί ανθυγιεινής εργασίας, τό' έπίϊομα αύτό 
καταβάλλεται καί στις άκόλου-θες μόνο περιπτώσεις άοειών: 

*) Κχυονικής μέ άποϊοχές . - - · " ·* . Τ'
β) Είοικής τής παο. 3 τού άρθοου 13 τού Ν.Λ. 4111

1960. ; /-
γ) Κυήςτεως καί'τοκετού καί ' · ./ " .. "
ο) Άναρρωτικής μέχρι ένα μήνα γιά κάθε χρόνο.

ϊασμούς καί φόρους.
2. Ό τρόπος χορήγησης τής απαλλαγής αύτή; θά καθο

ριστεί μέ άπόφαση τού Υπουργού τών Οικονομικών.
Άρθρο 7.

Απαλλαγές άπό τό ςόρο ακίνητης περιουσίας.

__ θέμα._ . _ .
σεις (ιϊ). (ιε) καί (ιστ). πού .έχουν ώς άκολού-θως: 

«ιϊ) Ή Τράπεζα τής Έλλάϊας.


