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Mr r. τχέΕχ νόμου «Κύρωση tw Τελωνειακού Δβσμολο-
•V-j E’.T 7"ω''ηT 7.7 *άλ/.ST Τελωνεΐ27.ες ΕΐαΤΧρείΤ» ΤΟυ - - - ~ 
i/./.ίτ2: "in έ—ν.τιτη. τσοόλέτετα: η κύρωση >ου τελωνεια- 

ίστμολονίου' εισαγωγής έτους 1983. με ορισμένες μετα- 
;λέ' 7.2: ττοτοτοιήτεις του του γίνονται με ίάτη Κοινοτ- 
:ύτ "Κανονισμούς asvpc IΊ. Κυρώνονται ετίσης. με το νο- Μ: τς ;·.2ταςε·.ς -η·; σαραγρ 1 του ώρ-ύρου 5 του Α.Ν

— Κσέατα τοοειοών y.a: ζωντανά όοίειτή για σραγή ή για 
τάχυνση.

- -ΚατεΊογμενα ν.σεατα αμνών αε οστά.
Ι\ ατ:ύ.γν ;·<ϊ ό'.ίινά τ,ρεατα με οστά ζ,ζ: χωρίς got2.

—Ζωντχυά χοιρινά για τραγή ν.αζ σταγμένο: χοίρο: νον-
το: 7.2: 7.2ΤΐΑυ*”α£·/θ:. - -

--Τυριά της ϊασμ. i)..‘04.04:
— Ελαιούχο: οτόρο: 7.2: ορισμένα ττορ·έλχ:χ 7.2! ζωικ.ά ή 

, ουτικά λίτη του χρησιμοτοιούνται ως τρωτή ύλη εγχωρίων 
όιομηχανιών.

οτ/?::ο ζυτο. αζοςώσεις της Ετιττοτής Τιμών y.a: Εβσο- 
-αϊτενν 7.2: Διοικητικές Π οάσεις. τχεσιτβς με την αναστο- 
r είστταρης Εασμών *.?: σόρων α.ατά την εισαγωγή .όρι
ζε νων ειοών Ειατουτής. με σ/.οτό την εΞάσσώΧιση της ετάρ- 
-·20 των ειΕών αυτών 7.2- ττ τυγκσατητη των τομών τε χα- 

r-Λ- ?Ί. ·γ/.2 ετ:τε:2 ασυτο ρ :
Παοάλληλα ·;ίνοντ2: 7.2ρ ιερολογικού τερ:εχομένου Ειαο- 

.ύμίσεις μειώσεις ή αταλλαγές ζτο οικολογίες εισχ-ωγής 
,-ώτων υλών. ειϊών εταγγελματίΥ.ής χρήσης κ.λ.τ.’Κ καύως 
τ: οοισχένες τ;οτοττ:ήτε:ς ή συμτληρώσεις της- Τελωνεια- 
·: νομο-ύεσίας με το σκοτό. 2ΐ«νός-μτ-τυμτορεάετζ; τρος 
; χυτίστοιχες 7.ο:νοτ:7.ές ρυύμίσεις 7.2: χρετέρου να χντχ- 
:7.ρόνετ2: ττ:ς σημερινές τρχγμχτικές ανάγκες της οικο- 
.μίας.
ι*:Ε:κότερα: . - .

Στο άρ-ύρο 1.
1. Με τις οιχτώρεις του άρ-ύρμυ χυτού. 7.υρώνετ2! το τε- 

ονειακό οασμολόγιο εισαγωγής του εφαρμόστηκε ττη χώρα 
ας ατό τη; 1η Ιανουάριου 1983.
Το οασμολόγιο αυτό κ.αταρτίστηκε για την υλοτοίηση των 

ιταολογικών ρ.ύμιτεών του τρσόλέτονται ζτό τη; Πρώτη 
Ιροσχώρηττς της χώρας μας ττ:ς Ευρωταϊκές Κοινότητες
άρ-ύρα 24. 25. 31. 32. 33. 64. 65, 66 της Πρώτης).
2. Στη·; έννοια του κυρούμενού οατμολοχίου τερώ.ιζεεόώ/ον- 
:: ο τχετ:ν.ός τίνα7.ας οατμών 7.α: α/.λων ττο:χείων οτου 
ο:7.2·1;·ττούν τους :ατμούς (γεωργ:7.ώς ε:τρορές, ν.:νητώ τ.α: 
ιΐ'ερα ττο:χεία . 7.2·1>ώς ετίτης ο: ε:;ϊ7.ο: 7.α: γεν:χοί άχ
νες του τροτώττοντα: του T’vay.a αυτού, η ονοματολογία 7.α:
ε:μηνευτ:7.ές τημειώτε:ς των τμημάτων 7.α: των νυερα- 

::ων. Κυρώνοντα:. ετίτης. ταν ανατότταττο μέρος του .οα- 
ολογ-.ου. τρε:ς 3 τ:νχ/.ες μεταόολών του του γίνονται 
τε γ:2 νομο-ύετ:7.η εναρμόνιση, είτε με έάτη τχετεχούς Κοι- 
ε.7.ούς Κανον.σμούς.
Συγ7.ε7.ρ:μενα. ο τ:να7.ας με στοιχείο 1 χναρέρετα: σε ε:- 
•.ες :ατμο/.ογ:ο.ες ρυ-ύμίτεις του αοορούν τρώτες ύλες όιο- 
χαν.ών α.α: ό:οτεχν:ών 7.α: ο: οτοίες ρυ-ύμίτεις εραρμό- 
ταν 7.2Τ0 τη ο:ώ;7.ε:α της :τχύος των Βαθμολογίων 1981 

1982 7.2: 7.υρώ-ύττΑΧ; με το Ν. 1382/83 ! ΦΕΙν Α’
·> . I): τ:νχ/.ες με ττο:χεία 2 y.a: 3 αναρέροντα: σε μετ2- 
/.ες του 7.υρούμε:;ου τ ατμολογ ίου του έγ:νχ; μ: υάτη Κο:- 
τ:7.ούς Κχ/ον·σμούς.
3. Με τ:ς ::ατά·Εε:ς της ταραγρώρου 2 του ώρ-ύρου αυτού 
•.7.ρ:ν:ύετα: οτ: το τοτοττό του τ ατμού του ατοοίόεται. σύμ- 
·;2 με τ:ς /.είμενες ::ατώ=ε:ς (ώρ-ύρο 2 Ν.Α 4088/601. 
:υς τ:7.α:ούχους τρίτους, -ύα υτολογίζετα: μόνο στο οασμό 
ν τερ:ερχετα: ττο Εν.λη;-.7.ό Ατμότ:ο.

Στο αρ-ύρο 2.
Λίε τ ς ό:ατάάε:ς του ώρ-ύρου αυτού νομ:μοτο:ούντα: ο: 
ζττο/.ες. μερ:7.ες ή ολ’.νυές. οασαών 7.2: λοιτών σόρων -/.α: 
•ων του ε’.ττραττοντα: 7.ατα την ε:ταγωγή. Ο: αναστολές 
τες έχουν εγν.ρ-.-ύε: με ατοοώτεις της Ετιτροττ,ς Τιμών 7.ζ: 
τοοημώτων ή με ::ο:7.ητ:7.ές Π ράτε:ς -/.α: αναοέροντα: τε 
τμενα ε·.;η ;:ατροτής ευρείας 7. ατ αν άλωσης, με ττ.οτό τη 
τράτητη της τ μής τους τε χαμηλά ετίτετα.

μ:ό:7.ότε:2 ο: αναστολές αυτές αρορού-; τα εαης είίη:

1631 ' 113·:. -τως πχύει. αταλλάσσοντα: ατό τους οατμούς 
7.α: ;.ο:τούς οόεο.ς ε:σχ·ωγής τα ατεαομματα γουνοοερμά- 
των 27.ανόν:ττου σχήματος του μετατέροντα: ατο7.λε·.στ:7.ά 
στην τερεοχη 1ναστορ:ας. Σ:άτ:στας. Νεστόρέόυ 7.α: Ινλε:- 
τούρα; του Ν.1 Καστοριάς -για ετεςεργατία.

λίε την τροτε:νόμενη τροτολογία ετε7.τείνεται τ, ταρατανω 
αταλλαγτ ν,αι ττα ατον.όμματα γο·υ*;ο:ερμάτων του μεταρε- 
ροντα: γ:2 ετεαεργατία-στους Νομούς Γρεόενών. Καστοριάς, 
Φλώρινας y.a: Κοζάνης με :έαιρετή τους Δήμους Κοζά";ης 
y.a: Πτολεμαιοας.

Στο άρ-ύρο 4.
1. ΛΙε την τροτεινάμενη τιάτααη της ταραγοάρου 1 τροτ- 

■ύέτοντ2: Εύο τεριττώαείς λαύρεατορίας. την χναγν.αιότητα 
των οτοίων 7.ατάόειςε η ττχ/.τιν.ή. Είνα: ερωούα/.μες τε- 
οιττωτεις λχύρεμτοριναόν ενεργειών για τις οτοίες όμως 
οεν υτήρχε σαρής νομούετον.η ν.άλυώη y.a: το: ;!7.ή τρόδλεψη. 
Είνα: Εε χ/αγτ,αίο να τροττε-ύουν ττο άρ-ύρο 100 ταράγρα- 
co ς 2 του τελωνειακού τ,ώΕιν.α αα: ο: τεριττωτεις αυτές του 
ταρουτιάζουν όααρτη y.at τρόσρατα ό-ρήν.αν στην ετ:ράνε:α 
της τρααττΑής. α; μάλιστα αναλογ:σ-ύεί τχνείς ότ: με το 
άρ-ύρο 100 όιωνχντα: 7.α: τιμωρούνται τοινιτ-ά τεριττώσεις 
μιαρότερης όαρύτητας τ,α: στουοαιότητας.

2. ΕΞ άλλου με τα εοώρια 2. 3 τια: 4 τροτοτοιού“/τα! y.a: 
σματ/.ηρώνοντ2: Ε:ατώΞεις ορισμένων άρ-ύρων του τελωνεια- 
·7.ού χώόιχα (Ν. 1165/1918) α-α: συγν-εχριμένα των ώρ- 
-ύσων 107 ταρ. 4 κα: 126 Α ταρ. 6.

Ειο:7.ότερα. ;αε τ:ς το^αγρώρους χυτές ετέρχοντα· οι α- 
ν.όλου-ύες τροτολογίες ττα ταρατώ·;ω άρ-ύρα του τελωνεια-
7.0 ύ ν.ώϊικα:

— Με το εϊάριο 2 γίνετα: τροτ-ύή7.η τ-ην ταρώγραρο 4 
του αρ-ύρου 107 ατό χ;χη7α:ότητα την οτεία 7.ατέοε:'άε η 
τρ2·Ατ:7.ή. Με τη; τροτ-ύήχη χυτή ατοτρέτετα: η οήμευτη 
στις τεριττώσεις του ο ιΕΐΌκτήτης του αυτο7.:νήτου οεν οιώ- 
ν.εται τχ'.νιχώ ή Ε:ώχ-ύητχε μεν αλ/.ώ αταλλώχ-ύηκε χμετώ- 
7-λητα y.a: συγχρόνως έχε: ατοατησε: ν.αλότιττα το αυτοχ:- 
νγρο χωρίς να είχε τη; Ευνατόπητα να TpoO/aiUi ότ: το αυ- 
τοα.ίνητο χτοτέλεσε μέσο λα-ύοεμτοτίας ή άλλης συναοούς 
με χυτή τρώσης. Γίνεται εύοοολα χυτιληττό ότ: στις τερ:ο- 
ρ:τμένες 7.α: ασ.ραίες χυτές τεριττώσεις ετνα: ώττ/.ο 7.α: αν- 
τι-ύετο τρος το τερ: Ειτ,αίου συναάτ-ύημα «ο:ονε: να τιμωρεί
ται». με Εήμευση του αυτοχινήτου ο ιτχχτήτης του. ενώ εί- 
ναι ο:ατ:ττωμένο ότ: Εα; όαρυνε: καμία τοινιν.ή ευ-ύύνη και 
συγχρόνως έχει ατοΕε:χ·ύε:. κατά τρότο αναντίρρητο, η 7.2- 
λη τι ττη του.

— Με το εΕάριο 3 7.αταργείτ2: ο αμετώκλττος χαρχ/.τή- 
ρ2ς του τουλεύαατος του Συυ.όου/.ίου ΠλημμελειοΕ:/.ών -;:α· 
τί είνα: χ;ορχτ:τ£ήτητο y.a: κοινή Ειατιττωτη ότ: τρέτε: να 
γ:νει τροσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα 7.x: στις 
νεώτερες ΕιατάΞε:ς του Κ.ΠΟΙΝ.Δ.. ί.: οτοίες τροίλέτουν 
έντικα μέτ2 κατά των τρωτοτίν.ων ατοσώτεων y.a: όουλευ- 
μάτιον.

— Με το ε-Εατιο 4 ταρέχετα: η ευχέρεια στα Συμβούλια 
Πληυμελε:&Ε:τών Ερετών να Ειατώστοσ; την ατόοοτη του 
αυτκοινητου ττο-; :τ·.07.τήτη ή να τον ορίζουν μεσεγγυούχο 
χωρίς χρηματική εγγύηση αλλα y.a: ταλ: τε τεριοριτμένες 
κ.αι χκραίες τεριττώσεις ο: οτοίες χ;αγράρο·;ται τεριοριστ!-
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y.a m: στις οχοίες τρυτανεύε: r, καλή τιττη xr τυγχεάνωσ 
υτάρχε: έλλειψη χϋ; τοινικης ευ-ύ'ύνης του.

Στο άαΔοο 5.
Η σημαντική αύξηση της κυκλορορίας και της χρήσης 

των ναρκωτικών και ψυχοτροτσκών ουσιών —ου ταρατηρεί- 
ττ: το τελευταίο χρόνιο 7.2: στη χώρο μας είνα: γεγονός 
«ναμΜβ&ήτητο και ο:/.αιολογημένa υτάρχε! έντονη ανησυ
χία ατό τη/ κοινωνία μας για τους κινδ όνους -ου ατειλούν 
ιδιαίτερα την νεολαία μας ατό τα ναρκωτικά.

Ο: λβώρέατορο: των ναρκωτικών έχουν ετινοήσε: τέτοιες 
με-άάδους y.a: τούτους διακίνησης του είναι αδύνατο va ζντι- 
μετωτιστούν ατού τ:ς υτηρετιες με ετιτυχία άνευ της χρη- 
οιμοτοίησγ,ς σύγχρονων οργάνων y.a: συσκευών, ότως είνο: 
τα ενδοσκότια. ο: αχτίνες, κ.λ.τ.

Το ττ:ο όμως ατοτελεσμα τικό όπλο στον αγώνα χατά της 
εμτορίας των ναρκωτικών έχε: ατοοειχνεί τως είναι ο σκύ- 
/χς ανιχνευτής ναρκωτικών ουσιών αςού -προηγούμενο εκ- 
ταιοευτεί γιο το σκοτό αυτό. Η χώρα μας είνα: μία ατό τις 
λίγες χώαες στο-/ κόσμο του δεν είχε στη διά-ύετή της τέ
τοιους σκύλους.

Η Τελωνειαχή Γτηρεσία. ρρουρές των συνόρων του Ινοα
τούς, γιο να υτοί/οη-άηδεί στο έργο της αυτό χατά των ναρ- 
χωτιχών ατοτελεσ-ματικότερα χα: για να συμόάλλε· ατορασι- 
στιχά στον χοινό αγώνα είναι αττορασισμένη νο προχωρήσει 
στην ατόκτηση των οργάνων χαι συσχευών αυτών σταδιακά 
χαι μέσα στην οιχσνομιχή δυνατότητα του-Κράτους μας. Ιδιαίτε
ρα όμως εστιμένει στη χρησιμοποίηση των σχύλων - ανιχνευτών, 
γιατί η εμτειρίο τόσο των Εορωταϊκών χωρώ νόσο χαι εχείνων 
των άλλων ητείρων τοο χρησιμοποιούν σχύλους - ανιχνευτές ναρ
κωτικών αυτιών έχε: άριστα αποτελέσματα. Για τη χώρα 
μας σου είναι το σταυροδρόμι των λαόρεμτόρων ναρκωτικών 
είναι τεο ετιτακτική η αν άγχη της χρησιμοσσοίητης των σκύ
λων αυτών. Η χρησιμοποίηση τέτοιων σχύλων έχε: σαν συ- 
νέτεια τη λήψη ορισμένων μέτρων για την τροστασία τους 
ατό τους κινδύνους του διατρέχουν. Είναι χατά συνέτεια α- 
ναγχαια η -ύέστιση χα: η εραρμογή ορισμένων χ,ανόνων ατό 
το τοινιχό μας Δίχαιο.

Στην εχτλήρωση της ανάγχ.ης ου τής ατοόλέτουν ο: δια
τάξεις των τροσηρτημένων άρ-ύρ-ων ενόψει μάλιστα ότι η 
υτηρεσία μας ήδη έχε: τρ'ομη-ύευτεί τους ανωτέρω σχύλους.

Στο άρ-ύρο 6.
Με τις διατάζεις του άρ-ύρου αυτού Ψεττίζοντα; τοινές αε 

τις οτοιε-ς -Sζ τιμωρούνται τα τρόσωτα εχείν-α το οτοία με 
τρόόεση τραυματίζουν ή χα: -ύανατώνουν ή αχόμη με.ώνουν 
την ιχανότητα σχύλων - ανιχνευτών για τους οτοίους τσοόλέ- 
τε: το τροηγούμενο άρ-ύρτ-.

Ειδικότερα στη·/ τερίττωση Ψανάτωσης μ: τσόύεση. σκύ
λων - ανιχνευτών ετιδάλλετα: ρυλάχιση το λιγότεσο ενός 
(1) χρόνου, ενώ στη·/ σερί—ωσγ τραυματισμού ή Ελώδης της 
υγείας τους η τοινή αυτή δεν μτορεί να είναι κατώτερη των 
I) μηνών.

Τέλος, στη/ τερίττωση του μειώνεται με οτοιοδήτοτε τεό- 
το η ιχανότητα του σχύλου - ανιχνευτή -ύεττίύετα: τλαίσιο 
τοινής ρυλάχισης μέχρι δύο (2) ετών.

Στο όρ-όρο 7.
Με την τρώτη ταράγραρο του άρ·5ρευ αυτού, το δικαίωμα 

εισαγωγής ολόχληρων γουνοδερμάτων με το κα-ύεστώ: της 
τελείοτοίησης για ετανεζαγωγή, παρέχεται μόνο στους διο- 
τέχνες - γουνοτειούς του είνα: εγχατεστημένει μέτα στο ό::α 
των νομών Καστοριάς. Φλώρινας. Γρεδενών χα: Κοζάνης. 
Ατό την τεριρέρεια αυτή εξαιρείται η τεριοχή του χαλύττε- 
τα: core τους Δήμους Κοζάνης χα: Πτολεμαιεας.

Ο τεριοσισμός του δ:7.α:ώυ.ατος ειταγωγής ολόχληρων γ-.υ- 
ν ο δερμάτων για μεταποίηση χα: ετανεξ αγωγή αποκλειστικά 
χαι μόνο ατό έιοτέχνες - γουνοτειεύ: του είνα: ογκατεσττμέ- 
νο: στις ταρατάνω τεριοχές. ατοδλέτε: χατά δάση στη δια
τήρηση. χα: τροστασία ταυ συγχριτιχού πλεονεκτήματος τευ 
έχε: δημιουγρηόεί. χάρις στα υψηλής ποιότητας προϊόντα του

κατασκευάζονται στις τεριοχές αυτές χα: στην ταρατέρ: ανά
πτυξη της βιοτεχνίας της γούνας με τη δοή-ύε:ο τη; τειρας 
του έχει ατοχτηώεί ατό τους χατοίχσυς των τεσιοχώ/ αυτών, 
στην ντοδοή-όηση της τεριρερειαχής οιχονομιχής ανάπτυξη; 
χα: στην ατορυγή μετανάστευσης χα: μεταδημότευσης του τλη- 
•ύυσμεύ. χυοίως αχριτιχών τεριοχών.

Με τη διάταξη της δεύτερης ταραγράρου ετιτρέτεται. η 
μεταποιητική δραστηριότητα του αναρέρεται σση/ ταράγραε: 
1, να ασχειτα: χα: σε άλλες τεριοχές της χώρας ερόσο·/ όμως 
αρορα γουνόδερμα -ευτελούς αξίας χα: ατοχόμματα αυτών τα 
οτοία -5>α χαόορίζοντα: με χοινή ατόταση των Υπουργών ΕΑνι- 
χής Οιν.ονοαίας και Οικονομικών.

Στόχος της διάταξης αυτής είναι ας" ενός μεν να μην τλή- 
ξει τις ήδη υτχρχουσες τέτοιες μετατοιητιχές μονάδες του 
λειτουργούν τε διάρορα -διαμερίσματα της χώρα; x.a: ap' ετέ
ρου να ενόαρρύνε-ι χα: άλλες ώστε να δραστηζιετειηόούν στον 
τομέα αυτό.

Στο άρ·&ρο 8.
Σύμρωνα με το άρ·ύρ·ο 7 του Α.Ν. 896/37 η χρησιυ.οτοίη- 

ση σε άλλες χρήσεις εχτός τζό εχείνες για τις οτοίε: εισά- 
γσ/τα: ή η ϊιά-Sετη- στη γενιχή χατανάλωση των ειδω·- -ου ει- 
οαγονται ατεύαός ή με μειωμένους δασμούς χ.α· ρόρους συνε- 
τάγεται (ανεξάρτητα ατό at; χυρώσεις του τροδλέτοντα: ατό 
τις διατάξεις τερί λα·£*·ρεμτορ:ας) την άρση της ατέλειας χαι 
την ειττραξη των δασμών y.a: ρόρων. για τη/ χαταδολή των 
οττίων είνα: αλληλέγγυα υτόχρεο: ο: βρχιχο! εισαγωγείς χα: 
ο: νέο: χύριοι. ο: χάτοχο: ή νομείς αυτών, οτοτεδήτοτε χα: ασ- 
λάόε: χώρα η αλλαγή της χρήσης ή η διάθεση των ειδών, 
χα-ύόσον στο νόμο δεν έχε: τε-ύει χανένας χρονιχός τεοιορι-
σμός.

Η διαρχής. χωρίς χρονιχό τεριορισμό. δέσμευση των ε’όών 
οιυτών έχει σαν ατστέλεσυ.2 να ζητούνται δασμοί χα: ρόροι 
via είδη του μεταδιόαζόμενα ύστερα ατό άσχετά χρονιά στο 
την εισαγωγή τους έχουν υττστεί ρυσιχή ή οιχονο-χτ/.ή ατα- 
ξίωση. εξαιτίας της μαχροχρόνιας χρησιμοτοίησής τους χαι 
της τεχνολογικής εξέλοξης.

Για τον ταρατάνω λόγο και ετειδή η χατάστ-αση αυτή :·τό 
το ένα μέρος δυσχεραίνει το έργο των αρμοδίων για την ταοα- 
ν:ολούίηση των ατε/νώς ειταγομένων ειδών τε/.ωνοιαχών αρ
χών. εξαιτίας της ετί μαχ,ράς σειράς ετών συσσώρευση; των 
οιχείων τραχτιχών ατελείας και ατο το α/.λο υέρος δημιουρ
γεί δασμολογικά τροδλήματα ττις τελωνειακέ; αρχές του 
ετιλαμδάνοντα: να δασμο/υογησουν τα μεταίιδαζόμενα είδη, 
χωρίς να υτάρχου·/ τα α-/αγχαίτ για τη δασμολόγησή τους 
στοιχεία, με το ταρόν αιρόρο -/.α·ύορίζεται ανώτατο χρενικο 
όριο, για τη/ ε ο αρμογή των διατάξεων του αρ-ύσου 7 του 
Α.Ν. 896/37. η δεκαετία ατό την ταρ-άδοστ των ατε/.ως 
εισαγομένων ειδών, μετά τη/ τάροδο της οτοιας χα: με την 
τρούτό-ύεστ ότι -Sa έχε: οριστιχοτοιτ-όεί η ττέ/.ε:2 α: την τρο- 
σχόειιση των τυχόν αταιτουμενων διν.αιολτγητικώ· ·5σ οι···;: 
ελεύόερη η μεταδίδασή τους ή η α/Δαγή της χρήσης τους.

Στο άρόρο 9.
Με ατόοαση της Κυδέρνησης χα: του Δήμου Α-ύηναιων 

-5α σταματήσει τε/αίως η ταραγωγή ρωταερίου ατό το έργο· 
σσάτιο της Δημοτικής Ετιχεόρισης Φωταερίου Αθηνών. Ίο 
νέο αέριο ταράγετα: ατό τα Κρατικά Διυλιστήρια Αστε> 
τύργου χατά εντολή και για /.ογασιασμό της ΔΒΦΑ. η οτοία 
το ταραλαμδανε: χα: το διανέμει στου,ς τελάτες της. Η ταρα· 
λαδή άρχισε ατό 28.4.1984. Μέ την τασούσα τροτολογία τα- 
σέχοντα: στη ΔΒΦΑ. χατά τη/ ταραλαόή του αερίου ατό τα 
Καυστικά Διυλιστήρια, οι αταλλαγές του ap-Spou 22 του X, 
1270/1982. με τχοτό να καταστεί η τιμή του αερίου αντα
γωνιστική έναντι της τιμής των άλλων καυσίμων.

Στο άρ-Spc 10.
:1. Σύμρωνα με τη< ταράγραρο 3 του άρ-άρου 6 του Νόμου 

1 477/1984. ετιτρέτεται να γίνεται ετιτάχυνση της μείωσης 
των συντελεστών του ρυ-ύμιστ:χεΰ ρόρου του ορίζονται στο 
Π αράρτημα Γ/' του ίδιου νόμου, στις αεριττώσεις του αυτή 
είνα: αναγκαΓα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
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Στο άρλρο 11.
Μί την ζροτεινο/χενη διάταξη εζι-διώκεται η σακτοζοιηση 

~οο λί.ι α το; των αυτοκινήτων. zz οζοια ενω είχαν τελών, 
σλεί κα: ταξινοντλεί σαν σοστηγά. ν. Μ’.οκτήτες στη συνε
χεία με την τοζολέτηση καλισκάτων τζ :·.ζ:ρύλμνσχ/ y.z: τα 
χρησιυκζοιούσαν ζτί εζιβατικά.

Ειδικότερα. μ: την ζαρούσα διάταξη ζαρέχετα: η δυνατν 
τητζ στου; ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων αφτυ καταίαζουν 
ένα μικρό ζοσό οόεου (Τ»0 δρχ. χ/ζ κυβικό εκατοστό; νζ εζα- 
νασέρουν τζ αυτοκίνητά του; στην αρχική κατάσταση σζ-.~ 
φεύγοντα,: έτσι, τόσο τι; υληλές φορολογικές εζιόαρυνσε: ς 
του ζροόλέζοντα: για τις ζεριζτώσεις χυτές αζό τζ άρλρα 
2 y.z: 3 του X. .'103' 1976. όσο κα: τ:; σχετικές ζοινικές ζ.ζ' 
διοικητικές κυρώσεις.

Στο άρλρο 12.
Σύμφωνα με τ:ς διατάξεις του Παρ/τος III του Ν. 14/ 

1984 ο: αυσκε/υες ζναζαραγωγής του ηγου ν,ζι υ.ιχτε 
γραφής και αν αζαρ αγωγής) υζόκειντα: ·σε ειί. φοσσ κατχ/α- 
λωσης 40%.

Εξαίρετη γίνε τα: κα: υζάγονται σε μειωμένο φόρο ί 10%' 
ο; όμοιες συσκευές εφόσον ζροορίζοντα·. γ’.α ϊ’.οαηγζν.ν.η χρή
ση ή εκζαιδτυτικούς χ/.οζφάς.

Παρε-ευφερείς λόγο: συντρέχουν y.zt γ’.α την εξαίρετη τω‘ 
μ '.-/Λ ομ αγν ητοφώ νων καλώ; κα: των συσκευών αζομαγνητο- 
σώνηση; του. λόγω της κατατκευή,ς τους (λήψη ζττό ατοττα- 
ση. χρησιμοζοίηση ·χ:κτοκαττέτας μεγάλης διάρκειας. ταχύ
τητα 1.2 ή 2.4 OM/SEC κλζ.). δεν μζοροών να χ;ητ·.αο- 
ζοιηλοόν ~:2 ψυχαγωγικούς σκοζούς. αλλά είναι αζοκλειστι- 
κά κατάλληλα γ:ζ υζαγοοεΰτεις. καταγραφή διαλέξεων. δή
μο σι ογρ αφική χρήοη κλζ.

Ενόώη τούτου κα: με δεδομένο ότ: με τ:ς ζαραζάνω συσκεοε; 
τον εζ: τύγχανε τα: ικανό ζο’.ητική αζόδοση μουσικής. ώττε νζ 
δικαιολογείται η εζιβάρυνβή τους με τον υψηλό ειδικό τόσο 
κατχ/άλωτητ κα: ρυλμίστικό. με την ζαρούσα διάταξη με’-ώ- 
νοντα: ο: εζιβασυνσε.ς αυτές των εν λόγω τυτκευων ττο εζ:- 
τεεο των το ρολογιών του ισχύουν γ:α τις όμοιες συσκευές 
του τττοορίζοντα: γ:ζ ί·ομηχχ/:κή χρήτη ή εκζαιδευτικούς 
σκοζούς.

Στο άρλρο 13.
Με το άο-Sso αυτό τρ·οζοτο:είτ2ΐ κα’. Γυαττληεώνετζ: η etz- 

ταξη του άρ-3ρου 37 του Ν. 1402/1983 7.ατ ττζαάλληλα κα- 
τατγείτα: η ϊιάταξη της τζετ, ό της ααρζγράτου 2 του ά?-5ρου 
100 του Κ. 1 1 6Γ>/1 918. ότεωτ αυτή ζντ:κατατττ·9ηκε αε την 
zap. 1 του άρ-Dpc-j 51 του Ν. 1041/1980. ζνυ χαρακτήριζε 
τα-/ λαΰρεμζοοικές ζράξε:ς τος ζεριζτώαεις ϊ’.ά-9ετης ατην 
ϊΤ/ώε:ζ αγορ-ά. χωρίς ζροηγούμενη αοεια της τελωνειζκή: 
-:χήί■ εμπορευμάτων (ζρώτων και βοηθητικών υλών) ζου 
είχα/ ζαταληη®.: μ: το καλεττώς της ζροτωρινής ατέλειας.

Το κα-λεττώς αυτό, με τη νέα ονοαατία «κα-ύεττως τητ 
τελειοιτοιητης για εζζνεξαγωγή», εφαρμόζεται ττη χώρα ουν.- 
ςωνα με τις οιατάξεις του Κες. Α του Ν. 1402/1983 ίάο- 
-5pz 1 μέχρι και 39. αναδρομικά αζό 1.4.19811). εναρμονι- 
τμ/ενο με τις αντιττοιχες διατάξεις του κοινοτικού ζζράγω- 
*ρου οικαιου αλλά και ζροταομοαμένο ο·/άλογα ττην ελληνική 
τε/.ωνειακη ζρ ακτική ζου έχει ίιαμοροωϋε! αζό τη μακοο- 
χρόνια εφαρμογή του ζροΐτχΰζαντος κα^εατώτος της ζροοω- 
ρ'.νής ατέλειας.

εζανεζαγωγής των ζρώτων και έοη· 
yav ζζραληρ-λεί με αναττολή της κα-
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«α;7-α'/ω ϊΐ-ων. ςεγ*.τ:τω/ττ μη εξ αγωγής tcu;. χ:·- 
να: γνωζτή. εεν ζρεζε: νζ χαρακτηρίζεται τα·/ ζράξη λζ- 
Ψρεμζορίας η ε’.αύεττ του; ττην εγχώρια αγορά και τούτο 
γιατί η ενέργεια .αυτή εεν μζορε: να ζζιζτ-ζ·. ζζό το Λημό- 
τιο του; ζναλογούντε; δασμού; και λο’ζεύ; ςόρου; ζου είναι 
αζό την αρχή γνωστοί κα: κζ-Ψοριτμέν:· ζοου η εισαγωγή 
και zapζλαδή των εμζρευαάτων χυτών ·ζρωτε; κα· δοη-Sr- 
τικ·ές ύλες) ζρα-ρματοζοιείτα: με την τήρηση όλων των ζρο-
ΟΛϊζομενων. χζο τις ο:αταζε:ς του καθεστώτος, ζοούζουε- 
σεων και λοιζών τελωνειακών διατυζώσεων (κατά-Ψεση των 
αζαιτουμένων τελωνειακών παραστατικών εγ-ρράοων. νεέωση 
των δασμών κα: φόρων, κατάψεση ττ: ζροόλεζό.ιενη; εγ-ύη- 
σης. άδεια εξόδου των εμζορευμάτων αζό του; τελωνειακούς 
χώρους κλζ. .

Στις οσεριζτώσεις ό;εως ζου η οι άλεση των ζασαζάνω εμ
ζορευμάτων στη·/ εγχώριε αγορά ζραγμχτοζοιείτα: νωρίς ζροη
γούμενη έγγραφη άδεια της αρμόδιας τελωνειακέ,ς ζρνή;, η 
ενέργεια αυτή, εκ μέρους του ζαραλήζτη. ζρέζε: να χαρακτη
ρίζεται σαν τελωνειχ/.ή ζαραέαση. ζράγυα το οζοίο υλοζο::!- 
ται με τις διατάξεις του ζαρόντος άρ-λρου. το οζοίο ζροόλε- 
ζε: εζισης. εκτός αζό την καταβολή των δασμών κζ: λοιζών 
εζιβαρύνσεων. την εζ:βολή ζρόστιμου ζου ισούται με το σύνολο 
των ζσσών ζου όιχμορφώνου·/ την κύρια οφειλή.

Με το ζαρόν άρλρο ζροόλέζοντα: εζισης μεταόατικέ; ρυ
θμίσεις για τις ζαρασάσεις ζο·υ έχουν τελεστεί μέχρι την 
έναρξη της ισχύος του ζαρόντος και ορίζεται ειδικότερα ότι 
για τις ζαραβάσεις ζου αφορούν είδη (ζρώτες και βοηλητικες 
ύλες ή έτοιαα υλικά συσκευασίζς) ζου ζαραληφλήτκανε αζό 
ΐ.1.1981 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του κα- 
λοστώτος της τλε’.οζοίηση; για εζχ/εξαγωγή) και εφεξής, 
λα εζιβληλεί. <χ/τ! του μέχρι σήμερα ζολλαζλού τέλους, το 
ζρόστιμο της ζαραγράφου 1.

Ρητή εζάσης μνεία γίνεται, ότ: δεν λίγοντα: ο: τυχόν ει- 
σζραχλείσες διοικητικές ζοινές (ζολλαζλά τέλη κλζ.) ζου 
εζιβλήληκαν αζό τη·/ εφαρμογή της καταργούμενη; διάταξης 
κα: κατά συνέζεια τα ζοσά αυτά δεν εζισζεέσοντζ:.

Αλήνα. ο Ιουλίου 
Οι Τζουσγοί

1985

Αικαιοσύ'/ησ Ελνικής Οικονοαίας και Οικονο
Μ. ΠΑΠΑ·ΙΌΑΙνΝΟΤ ΓΈΡ. ΑΡΣΕΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση του Τελωνειχ/ού Δασμολογίου Εισαγωγής 
κα: άλλες τελωνειακός διατάξεις.

Άρλρο 1.

Κύρωση του Δασμολογίου.

1. Κυρώνεται το Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής ζου 
ακολουλε: στο τέλος του νόμου αυτού κα: ζου αζοτελείτα: αζ ’ 
δύο μέρη με τις ενδείξεις «Μέρος ζρώτο - ΤΊ ροκαταρκτικέ 
δοατάξεις» και «Μέρος Δεύτερο - Πίνακας δασμών·., καλώ 
κα: οι τρεις (3) ζίνακες μεταβολών του με αριλμούς 1. 
και 3. ζου ζροσαρτώντα: σε χυτέ.

2. Το ζοσοστό του δασμού ζου αζοδίδετα: στους δικαιούχους 
τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρλρου 2 του Χΐ.Λ. 
4088/1960 (ΦΕΚ A 120). υζολογίζετ2ΐ μόνο στο δασμό ζου 
αζοτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και όχι στο δασμό ζου 
αζοδίδετα: στο ταμείο των Ευρωζαϊκών Κοινοτήτων.

3. Ρυλμίσεις σχετιζόμενες με τις διακρίσεις των Δασμό-
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