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ΕΚΘΕΣΙΣ '' .·

>ρ_;
σγεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως και σΰμπληρώσεως ένίων διατάξεων τοΰ Ν.251/1976 «περί Ο.Δ.Δ.Τ.».
Πρός ιηΥ Βονλην χών 'Ελλήνων
1. 'Ιστορικόν :

'

.

i ' «ο Νόαος 251/1976 άπετέλεσε την βασικήν νομοθετικήν
υποδομήν διά τήν έξιχνίασιν καί τον εκσυγχρονισμόν του
’Οργανισμού
Κρ
συμααχικου -------...
,
νόιιόυς, οί όποιοι έρρύθμιζον θέματα συναφή μέ το αντικειμενον τοΰ ΟΔΙΣΤ, ήτοι τόν Α.Ν. 837/1948 τον Α.Ν. 17S5/
•51, τόν. Ν. 2279/52 τόν Ν. 3500/56 κλπ. '
' ν'ν t ·'
.’Επίσης έκύρωσε ,τάς ύπ’ άριθμ. 920/195Ι^κάί 25/1960
Πράξεις τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου καί τήν ύπ’ άριθμ.
402940/22-12-51 άπόφασιν τοΰ 'Υπουργού τών Οικονομι
κών, έκδοθεΐσαν εις έκτέλεσιν της πρώτης ώς άνω Π·Υ·Σ.

ναμίαι, αύτοϋ εις τήν έπιλυσιν των από μακρού χρόνου-ΰφισταμένων εις τόν ’Οργανισμόν προβλημάτων, διαδικαστικής
κυρίως μορφής, προσέτι δέ ή άναδιοργάνωσις των Υπηρεσιών
αΰτοΰ καί ή δυναμική του λειτουργία έδημιούργησε. νέας"
άνάγκας καί νέα δεδομένα, ή άντιμετώπισις των οποίων
καθιστά άναγκαίαν τήν τροποποίησήν ένίων έκ των ίσχυουσών
διατάξεων, ώς καί τήν θέσπισιν νέων τοιούτων|'"πρός περαι
τέρω άνάπτυξιν __ καί δραστηριοποίησα τοΰ Ο.Δ.Δ.Υ. ·,

2. Προτεινόμεναι διατάξεις :

-

_

ί

Διά τοΰ προτεινομένου σχεδίου Νόμου έπιδιώκεται, ή
άντιμετώπισις διττής φύσεως προβλημάτων. Άφ’ ενός μεν
ή ρύθμισις κατά1 τρόπον πλέον ορθόν ώρισμένων θεμάτων,
διά τά όποια ή μέχρι τοϋδε πείρα άπέδειξεν, ότι δεν έΐχον’
τύχει Ικανοποιητικής ρυθμίσεως υπό τοΰ Ν. 251/76, άφ”
έτέρου δέ ή ένίσχυσις τής εύελιξίας καί ίκανότητος τοΰ ’Ορ
γανισμού διά τήν άποτελεσματικωτέοαν άνημετώπισιν των
καθημερινών προβλημάτων καί τήν ταχυτέραν άνάπτυξιν του.
Τό υπό ψηφισιν σχέδιον Νόμου άποτελεΐται έκ 17 άρθρων έπί
τών διατάξεων τών οποίων σημειούνται τά κάτωθι: ■

Ά,ρθρον 1.
.·. μ·
Όλα τά ανωτέρω, πρό τοΰ Ν. 251/76, νομοθετήματα,
Διά τής τροποποιήσεως καί συμπληρούσεώς τινων διατά
έρρύθμιζον θέματα άναφερόμενα εις τό άντικείμενον τοΰ
ξεων τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν. 251/1976 έπιδιώκεται ή κατά"
άρχικώς ίδρυθέντος ’Οργανισμού δηλ. εις τήν διαχείρισιν
ί τρόπον θετικόν καί σαφή, διευκρίνισις τής δυνατότητος τού
κλπ. τοΰ πλεονάζοντος·'συμμαχικού υλικού.
_
, _ , ,, „
V, Δημοσίου νά διαθέτη διάφορα ύλικά εις Δημοσίας’Υπηρεσίας
Από τού-έτους δμως1951Τ δια της υπ αριθμ. 920/51::;.^^.-^ π δ.Δ. . : V· ·'
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έκ τών Υπηρεσιών τού Κέντρου όσον καί τών ’Επαρχιών. / τού Ν. . 251/1976 ό Πρόεδρος άπασχολεΐται κατά, πλήρες .·
'ί
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Λ -τ';· . /.· 220 *168 000^ ' ‘ ° ■ωτερω οργανωτικόν σχήμα επιφερει συγχυσιν αρμο-: _
1977 M/l29’n/fi/77vV>.'t::o 910 V?
9^9 9ζΔ ΠΟΛ' διοτητων τού Προέδρου'τοϋ ’Οργανισμού καί τού Διευθυντοΰ .;
. - . ι.'.. μ,.'7.;Λ"τ’.··.. jr.·-;: . - .7.2
72Διοικήσεως αυτού, μέ συνέπειαν τή\ δημιουργίαν προβλη-':
Κατά τάς προβλέψεις, τής 'Τπηρεσίας αί πωλήσεις αύτομάτων είς τήν Ιεραρχικήν σχέσιν τών οργάνων διοικήσεως ·
___ π. ί_____ - λ οτ-τ /4 14
«ο/ττ\ ολ" α.,χι'α
' -H*__- π'α'α ν ____ > ___________ ι...
____

>t
, τάς άνωτέρώ" αίσίόδόξούς διαπιστώσεις,-/ θεισώνίμή Ορθολογικών ρυθμίσεων,'; διά τού όρισμοΰτου,"
έπεσημάνθησαν,' κατά τό διάρρεϋσάν’άπό τής ίσχύοςτού Ν.%' Προέδρου ώς Προϊσταμένου τών ‘Υπηρεσιών τού Ο.Δ.Δ.")Γ./ή<
^51/76 (31-1-1976) χρονμιόν διάστημα, ώρισμέναΓ'άδυ-ξΛ κατά φυσικήν συνέπειαν τής όλης έν τώ · Όργανισαώ θέ·»>!

-

$

δεώς του καί της άν’απληρώσεώς του, ύ_πύ τήν ιδιότητά του* ' πλήν όμως δ τέως ΟΔΙΣΤ _άπδ' ποΧλοδ ήδη χρόνου είχε
ταύτήν (ώς Προϊσταμένου των -'Τπηρεσιών), υπό τοϋ άρχάι- ? παύσει νά άποδίδη -τους όφειλομένους' είς τό Τελωνεΐόν
οτέρού έν'*τώ Κέντρω Διευθυντοϋν τού-,’Οργανισμού..;*Η™Αθηνών^δασμούς;
Τ
.!$9έ
^ΐαύτ^’ρύθμ^σις του δέματος τής άναπληρώσεως τοϋ
άπομένϊίν
ώρσυ, ,ως Προϊσταμένου των^ . πηρεσιων^ του Ο
j
μετά την πάρακράτησιν των άναγκαίων κονδυλιων διά την
εκριθη σκόπιμος καθ όσον
^ηρουν τ
ρ ε Ρον ‘ου άντιμετώπισιν των εξόδων λειτουργίας του. Λογικόν συτ
Δ.Σ. ύπύ τήν ιδιότητά του ταυτην, μέλος του^Δ Σ. Λν«£· μπέρασμα
είναι ότι, έάν ό ΟΔΙΣΤ είχεν άποδώσει
Τ/'ν
τ7^<’ 7^ίΧΡ!:ήΎΡ·ου άρθρου 5 του ε^Δημόσιον κεχωρισμένως τύ όφειλόμενρν διά δασμούς

Προϊσταμένου άλλων Υπηρεσιών. ·-'
' ν ^ίϊ;Υ
ως τ^πραγματι»
ίΓί·-*·.·
^
■■■yV-'.f*·;- « . .·,. ;»· ·-■ .;ri’^5-V
το Δημόσιον οσα επρεπε να άποδωση πλήν Ομως δεν εγενετο
; ‘ ",
V Άρθρα 7 καί 8;' ’
έπιμερισμύς των άποδοθέντων.'είς τούς οικείους κωδικούς^
ψ Μετά^^
συστηματική »χϊ Α™ προΟπολογισμοϋ; των έσόδων τοϋ Κράτους.'
είς. βάθος- άναδιοργάνωσις 'τοϋ ’Οργανισμού., Έπρογραμ- (Γ Είς την σκέψιν άκριβώς αυτήν έβασίσθη ό νομοθέτης καί;
ματίσθησαν καί έκτελοϋνται ήδη διάφορα έργα υποδομής έΟέσπισε τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 26 τοϋ Ν. 251/1976 δια
(διαμορφώσεις καί περιφράξεις αποθηκευτικών χώρων, τής οποίας άπεσβέσθησαν αί μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ
έγκαταστάσεις αποθηκών κλπ.) το ύψος των οποίων έχει' έν λόγω νόμου υποχρεώσεις τοϋ ΟΔΙΣΤ πρύς το Κράτος
προϋπολογισθή ότι θά άνέλθη είς πολλάς δεκάδας έκατομ-. διά δασμούς. *
-;_ .*■'! ;'·.. ‘’..'/λ' ·\ Η/'
Γ ’
μυρίων. Έρευνώνται τά- προβλήματα τής καλυτέρας άξιο- γ ; Τ’άνωτέρω δεδομένα έν συνδυασμώ πρύς τύ γεγονός,;
ποιήσεως των παρά Έπαρχίαις υλικών καί τροχοφόρων, τά ότι συμφώνως πρύς την σχετικήν άπόφάσιν, οί παρακρατούν
όποια έμπίπτουν. είς τήν αρμοδιότητα τοϋ Ο.Δ.Δ.Τκαί άνα-,γ μενοι δασμοί πρέπει νά άποδίδώνται είς τύ Τελωνεΐόν Άθή·*
ζητούνται αί όρθαΐ λύσεις..- \ '·’ ·
<··. ’’.ή,' νών άνά τρίμηνον, ή δέ άπόδοσίς των νά συνοδεύεται άπύ
TOtt 7)*r
ν *
r. Ay
^------>
r. ‘ f ..
----- λ
i » *
.j
|Γ Διά τήν άντιμέτωσιν τών^ ώς ίνώ άναγκών έπιβάλ>.εται.
ή ' 5*τ*ί1^.
αΰξησις τών ’Οργανικών θέσεων τόσον'τοϋ τακτικοϋ όσον. εί« ^ ,^κποιούμενον είδος (πράγμα, τό, όποιον είς πολλάς
καί τοϋ: έπί σχέσει ίδιώτικοϋ "δικαίοϋ προσωπικού τοϋ
του ■ ^ΡΜ™>σεις, λόγω _της. παρελευσεως μακρου χρόνου από
ι. · ^ ήϊ°Ραζ μέχρι της έκποιησεως, καθίσταται αντικείμενά
.’Οργανισμού. , ;>'-.·. - .'V . . .λ ·
*
-Λ . S
'
^
X-?.··-π··'%··.'·τΤ'-,Α,·-^
> νι
κώς άδύνατον, νά συγκεντρωθούν, μέ αποτέλεσμα ό Όργανι·?
ϊί Ειδικώτερον, δια τής^ τροποποίησε ως τών άρθρων 13 σμύς νά έπιβ ρύνεται μέ τεραστίαν γραφειοκρατικήν έργα-·'·
.καί 14 τοϋ Ν; 251/19/6 έπέρχονταί αί εξής μεταβολαί :
; σίαν χωρίς μέ τύν τρόπον’αυτόν τύ Δημόσιον νά έχη ίδιαίτεή
α). Αυξάνονται" αί τακτικαί Όργάνικαί θέσεις κατά 29 : ρόν τι όφελος, έφ’όσον ούτως ή άλλως, βάσει τής διατάξεως
ήτοι τοϋ
Κλάδου ΑΤΙ Ν.- 251/1976 είς τύ
του "Κλάδου
— Διοικητικού κατά
κατα 23, τοϋ
του Κλάδου^"
Κλάδου ^*’ του
τοΰ άρθρου 16 τοϋ Ν,
τύν Κρατικόν ΠροϋποΜ Ε1-Α ιο ικτγΓίκοϋ-Διαχειρΰττικοϋ κατά 4 καί τοϋ Κλάδου λογισμόν θα'περιέλθητύ έκ τής έκποιή/
έκποιήσεώς τών πραγμάτων
^Τεχνικού— Εμπειρογνωμόνων κατα 2.#. ·;>*.* '·, - του, προϊόν), ώδήγησαν' είς'^τήν
JV 'σκέψ
σκέψιν κατοφγησεως τής
όττως
\ Διά τϊκ· Vootelvoαέντ«ε αύέάσεωε τών θέσεων'πβ'οΛώϊίνοδ'? ύ'ποχρεώσεως τοϋ ΟΔΔΤ' όπως άποδίδη
άποδίδ- κεχωρισμένως τούς :

'"σχήμα κρίνεται άπολύτως άπαραίτητον πρύς‘άντιμετώπισιν
τών έπιστημονικών καί ειδικών γνώσεών των είς;
’τών άναγκών τοϋ ’Οργανισμού.
- · W -ψ δργανωτ^α καί άλλα θέματα, ι^έσιν έχοντα μέ τύ αντικεί-.
._· ... ·.
. -. μενον του υ.υ.α.
Λ ., ουνανται
Ο.Δ.Δ.Γ.,
δυνανται να ροηυησουν
βοηθήσουν αποτελεσματικά.
αποτελεσματικά,
β) Έκρίθη
τάς αναγκας
άνάγκας τοϋ
τοϋ"" ε[ς
* τήν
* προσπάθειάν του, διά
- · τήν
·■ κατυλτέραν
·
η ότι εξυπηρετεί καλλίτερον τας
άξιοποίησιν
’Οργανισμού: ή σύστασις Κ>.άδου ΑΡΙ-Τεχνικόϋ-Έμπειρο- ,
Δημοσίας Περιουσίας. · ·.·-.'
γνωμόνων (άν
'άνωτέρά έκπαίδευσις) άντί τοϋ ύπύ τοϋ Ν..’
“ · , \ '
,„
τ'*'·
1 '" ’
·
Άρθρον 13.
251/76 προβλεπομένου ΙΟ^ίδου ΑΤ2 Τεχνικού — ’Εμπειρο
γνωμόνων ι (άνωτάτη έκπαίδευσις).'
■
Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 13, παρέχεται ή δυνατότης
γ) ΑΙ θέσεις τοϋ έπί σχέσει ’Ιδιωτικού Δικαίου προσω όπως είς τυχόν παρουσιαζομένας έξαιρετικάς ττεριτττώσεις
πικού αύξάνονται κατά 42 (χειρισταί γερανού άπύ 4 είς 10, ηύξημένης δραστηριότητος τοϋ ’Οργανισμού καί έφ’ όσον
οδηγοί αύτοκινητων άπύ 10 είς 12, έργάτες άπύ 16 είς 30, τύ τακτικόν έργατικύν προσωπικόν δεν έπαρκεΐ διά τήν κάλυψιν τών ηύξημένων άναγκών^ προσλαμβάνεται έκτακτον
φύλακες άπύ 18 είς 30 κλπ-J.
έργατικύν προσωπικόν διά τήν άντιμετώπισιν τών έξαιρεϊ · Ή προτεινομένη αύξησις τών θέσεων τοϋ έπί σχέσει τικών τούτων άναγκώνΓ
-·
V"
έργασίας ’Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού, θά βοηθηση τύν ; );/·-.* ■··■-·'·-■ ,·,-.·.· ·.·-·. · ::^π'· '-V -,.··.
·.··.- ·
’Οργανισμόν κατά τρόπον αποφασιστικόν καί αποτελεσματι ·
Άρθρον 14.;,,.
κόν είς όλους τούς τομείς ’ δράσεώς του.
Κατά τήν έφαρμογή τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 169/69,
ένα μέρος τοϋ προσωπικού τοϋ ΟΔΔΤ τύ όποιον δέν είχεν
it έ 'S
Άρθρον 11. .
άπαντα τά ύπύ τοϋ Νομοθετικού τούτου Διατάγματος
Διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 11, έπιδιώκεται ή οριστική
προβλεπύμενα τυπικά προσόντα (κυρίως τύ οριον ήλικίας)
ρύθμισις ενός θέματος, τύ όποιον είχε μερικώς τακτοποιηθή
δέν κατέστη δυνατόν νά μονιμοποιηθη καί νά έξελιχθη, παρ’διά τής διατάξεως τού άρθρου 26 τοϋ Ν. 251/1976.
ότι υπηρετεί είς τύν ’Οργανισμόν έπί μοικράν σειράν έτών.
Ειδικώτερον, δυνάμει τής καταργουμένης ύπ’ άριθμ. Δ.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 14 παρέχεται ή δυνατότης
17259/5-11-1952 άποφάσεως τοϋ 'Τπουργείου Οικονομικών μισθολογικής προαγωγής τοϋ έπί σχέσει ’Ιδιωτικού Δικαίου.
«περί τρόπου δασμολογήσεως τών ύπύ τοϋ ΟΔΙΣΤ έκποι- υπαλληλικού προσωπικού τοϋ Ο.Δ.Δ.Τ., τοϋ μισθοδοτούμε
ουμένων-ειδών» κυρωθείσης νομοθετικώς διά τοϋ άρθρου 3 νου κατ’ άναφοράν πρύς ένα τών μισθών τής κλίμακος τής
τοϋ Ν.Δ. 2681/1953, ό ’Οργανισμός ύποχρεοϋται νά άπο Δημοσίας Διοικητικής· Ιεραρχίας. Διά τήν μισθολογικήν
δίδη κεχωρισμένως είς τύ Τελωνεΐόν ’Αθηνών τούς παρα- τούτην προαγωγήν έλήφθησαν ΰπ’ δψ/tv αί άντίστοιχοι διακράτουμένους, βάσει τής έν λόγω άποφάσεως, δασμούς,·’ τάξεις'.τών Νόμων 22/75 καί 434/76 αί ίσχύουσαι διά τού,
έκ τού προϊόντος τών έκποιουμένων ΰπ’αύτοΰ ειδών κλπ.' μονίμους υπαλλήλους τοϋ Δημοσίου καί τών Ν.Π.Δ.Δ.

— 3
. Άρθρον 15.
Διά τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 4464/65 συνεστήθησαν εις
Γ.Α.Κ. θέσεις προσωπικού των Κλάδων Β1 και Β2 καί
παρεσχέθη ή δυνατότης πληρώσεως των θέσεων τούτων δι’
έντάξεως υπαλλήλων έκ τοϋ ΟΔΙΣΤ.
Αί έκ των ώς άνω υπαλλήλων, πολλοί των οποίων ένετάγησαν εις τόν 6ον βαθμόν εξακολουθούν νά παραμένουν έπί
12ετίαν καί πλέον εις τον αύτον βαθμόν, καθ’ όσον, βάσει τής
διατάξεως τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ αύτοϋ ώς άνω
Ν.Δ. 4464/65 οί ένταχθέντες έτέθησαν εις τό άριστερόν τών
μέτ/ρι το έτος 1965 διορισθέντων εις τακτικός θέσεις είσαγωγικοϋ βαθμοϋ τοϋ Γ.Α.Κ. καί δέν δύναται νά κριθοϋν διά τον
5ον βαθμόν έάν οί κατά τόν χρόνον έντάξεώς των υπηρετοϋντες εις Γ.Α.Κ. υπάλληλοι καί τοϋ είσαγωγικοϋ έστω βαθμοϋ,
δέν αποκτήσουν δικαίωμα κρίσεως διά τόν βαθμόν τοϋτον.

Ώσαύτως, ή εντολή τοΰ Δημοσίου καί διά λογαριασμόν
αύτοϋ διακίνησις, άποθήκευσις, ϊιαχείρισις καί παράδοσις εις
Δημοσίας 'Τπηρεσίας διαφόρων πραγμάτων.
στ) Ή άπας άνά διετίαν απ’ ευθείας διά κοινής άποφάσεως τών 'Τπουργών Προεδρίας Κυόερνήσεως και Οικονομι
κών μεταδίβασις κατά κυριότητα τροχοφόρων οχημάτων.είς
τά 3/10 τής τιμής κοστολογήσεως αύτών, είς Νομικά Πρό
σωπα ’Ιδιωτικού δικαίου ή ή εταιρίας, κύριος σκοπός τών
όποιων είναι ή έκτέλεσις έργων κοινής ώφελείας ή φιλανθρω
πικών τοιούτων, ώς καί είς Βουλευτάς.
Άρθρον 2.
Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 3 τοΰ Ν. 251/1976 αντι
καθίσταται ώς ακολούθως:
—

Προς τόν σκοπόν όθεν τής ίσης μεταχειρίσεως τών έκ τοϋ
τέως ΟΔΙΣΤ ένταγέντων είς Γ.Α.Κ. υπαλλήλων, προτείνε'ται_ή διάταξιςπ-οΰ άρθρου-15 τοϋ Νομοσχεδίου, δΓ ής παρέχεται ευχέρεια κρίσεως πρός προαγωγήν είς τόν 5ον βαθμόν
υπαλλήλων τοϋ Γ.Λ. Κράτους τοϋ νϋν-Κλάδου ΜΕ1—Δήμο-'
σιονομ'.κοϋ, προερχομένων εξ έντάξεως έκ τοΰ τέως ΟΔΙΣΤ,

«2. Ό Ο.Δ.Δ.Τ. έν τή καθ’ ολοο διεξαγώγή τοΰ έργου αύτοΰ είς οΰδένα ΰπόκειτα: περιορισμόν υφιστάμενον έκ τών κει
μένων διατάξεων περί προμηθειών καί εργασιών έκτελέσεως
έργων, μισθώσεων, πωλήσεως καί διαχειρίσεως ειδών, κτώμενος δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου τήν δυνατότητα κΟιί ευχέ
ρειαν νά ενεργή μέ απόλυτον πρωτοβουλίαν, έφ’ όσον .κατά τήν
κρισιν τής διοικήσεως αύτοϋ οΰτως εξυπηρετείται τό συμφέ
ρον τών έντολέων του. ’Ενεργεί άπάσας τάς εκποιήσεις διά
δημοπρασίας έξαιρεσει τών περιπτώσεων δ' t καί στ' τής
παραγρ. ί τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος. Τό Διοικητικόν Συμδούλιον τοΰ Ο.Δ.Δ.Τ., δύναται νά μετσόιόάση άπ’ ευθείας προς'
οιονδήποτε τρίτον τροχοφόρα οχήματα, άτινα έξετέθησαν καί
δέίν άξεποιήθησαν είς τρεις δήι.απ.ρασ'ίας είς τιμήν ούχί κα-'

πειται η τακτοποίησις τών τεχνιτών τών ύπηρετούντων ήδη
είς τάς καταργουμένας θέσεις τών έργοδηγών καί ύπεργο-

Τό ποσόν τοΰτο δύναται νά αύξομειοΰται δι’ άποφασεως τοΰ

| Τούς άνωτέρω σκοπούς έπιδιώκει'τό παρόν «ίγέδιον Νόμάυ"
"τό όποιον φέρεται ένώττιον Υμών' πρόΓψήφΤσιν. λ: σ Κ/

Τόν Πρόεδρον έλλείποντα, άπόντα ή κωλυόμενον, έφ’ όσον ;
ήρίζετα^άλλως διά τοΰ παρόντος, άναπληροί είς «πάσαςή
*«« “Ρίή^τητας 0> εκ των μελών υπάλληλος^

Άντιθέτως, έτεροι υπάλληλοι τοϋ τέως ΟΔΙΣΤ ένταγέντες
είς Γ.Α.Κ. κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 4605/66 εις θέσεις
τής αυτής κατηγορίας καί Κλάδου καί δή είς κατωτέρους
τοϋ 6ου βαθμούς, κρίνονται άκωλύτως προς προαγωγήν
είς τόν 5ον βαθμόν.
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01 'Τπουργοϊ . . *
.V.?.
Προεδρίας Κυβερνήσεως
Οικονομικών

....
.
_.
-Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως ενίων διατάξεων
τοΰ Ν. 251/1976 «Περί 0-Δ.Δ.Τ.».
Άρθρον 1. \ί. ■

1.

·

ΓχουργΕίου Οιχονομιχων, αχ/ων toc Χ2*>ηχοντα ταυτα . cx.

παραλλήλου πρός τά κύρια αύτοϋ κχθήροοντα.-.' .X.

·.' .;

*' 3. Ό Πρόεδρος καί τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμίουλίου εύθύνονται κατά 'τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων των

τοϋ άρθρου 6 τοΰ Ν. 251/76 άντιχαθίσταντ» ώς άκολο·>
θως:
‘
. : «ε) Ενεργεί, διά τήν κατά τάς διατάξεις τοϋ από 2.4/ ;
31.12.1955 Β_Δ. «ηπερί εφαρμογής τοΰ 'Τπαλληλικοΰ Κω
δικός έπί τών ύπαλλήλοχν τών Νομικών Προσώπων Δήμο- '
σιου Δικαίου», ώς' οτυται έτροποποιήθησχν καί συνεπληρώθη-\
σαν μεταγενεστερως'χχί τάς έΐκάστοτε ίσχυούσας. διατάξεις ':
τής εργατικής νομοθεσίας, πρόσληψιν{ άπόλυσιΥ καί. πεμ/ί
•Λ*".
θαρχικήν δίωξιν τ'οΰ προσωπικού.. ;? ‘

'E^i τοϋ σχεδίου-Νόμου «περΤτροποποιήσεώς'* καί συμπληρώσεως τών διατάξεων τοΰ Τελωνειακού καί τοϋ Ποινικού
Κωδικός».
Προ?, τήν Βονλήν των *Ελλήνων

·

•Q, ννωστόν, μεταξύ των σκοπών τοϋ ’Οργανισμού Διανειρίσεώς Δημοσίου 'Υλικού (Ο.Δ.Δ.Τ.) είναι κατά τον
νόμον 251/76 καί ή διαχείρισις, διάθεσις, έκποίησις κ,λ.π.,
των πάσης φύσεως αυτοκινήτων - έχημάτων, των περ’.ε
ρχομένων εις τήν κυριότητα τοϋ Δημοσίου έκ πάσης αι
τίας (άζητητων, δημεύσεων κ.λ.π.).
’Εκ των έν λόγω αυτοκινήτων τα κατασχόμενα ώς λα
θρεμπορεύματα ή ώς μεταγωγικά μέσα λαθρεμπορευμάτων
αποτελούν * ΐδιάζουσαν κατηγορίαν, άπαιτοϋσαν ιδιαιτέραν
μέριμναν. Τοΰτο δέ διότι καί τα αύτοκίνητα ταϋτα, παραδιδόμενα έν τη πράξει, μετά την κατάσχεσίν των, εις τύν
Ο.Δ.Δ.Τ. (τέως Ο.ΔΙ.Σ.Υ.) παραμένουν ύπύ την φύλαξή
τούτου έν ακινησία, έπ’ άρκετόν, ήτοι κατά την ίσχύουσαν
νομοθεσίαν μέχρις ου διά δικαστικής άποφάσεως διαταχθή
ή δήμευσις αύτών ή διά τοιαύτης άποφάσεως ή βουλεύματος
διαταχθή ή άπόδοσις αύτών, είς τον ιδιοκτήτην. ’Αποτέ
λεσμα τής τοιαύτης έπί έτη έκκρεμότητος είναι ή διά τής
ακινησίας φθορά τών έν λόγω αύτόκινήτων μέ συνέπειαν
την σημαντικήν ζημίαν τοϋ Δημοσίου, έάν διαταχθή ή δήμευσις, ώς καί ή τοιαύτη ζημία τών ιδιοκτητών έάν διαταχθή ή άπόδοσις.' —----- ry-γ^ι,ι .:
.·>··· ν .’· !
Διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. 332/1976, διά τοϋ όποίου έλήφθη το μέ-ρον συντομεύσεως τής περιελεύσεως της κυριό
τητας αύτών είς τύ Δημόσιον, έφ’ ίσον διετάσσετο ή δήΤν
μευσίς των, δεν -δύναται νά άναμένωνται τά έπιδιωκόμένα
αποτελέσματα, διότι, έφ’ όσον άπαιτεϊται δήμευσις, αυτή
δεν είναι δυνατόν εί μή νά διαταχθή, ώς έν τή πράξει συμ
βαίνει,
διά

άντικατάστασίν τού. αποκλείει, πάσαν μετατροπήν. /Ο._τοιοϋτος άποκλεισμδς' ισχύει καίμετά την διά τοϋ άρθρου 24
τοϋ Ν. 495/1976 γενομένην. άντικατάστασίν τοϋ ώς άνω
άρθρου 102 τοϋ ρηθέντος Τελωνειακού κωδικός, διότι, έφ’
όσον δεν έθιγη ή- άποκλείσασα την μετατροπήν διάταξις
τοϋ άρθρου 82 τοϋ Ποινικού Κωδικός, έπεται ότι πάσα έπί
λαθρεμπορία ποινή φυλακίσεως έξακολουθεΐ νά είναι άμετάτρεπτος, έστω καί έάν ή έν λόγω διάταξις’τού ποινικού
κώδικος άναφέρεται είς τον άρθρον 102 παρ. 2 τοϋ Τελω
νειακού Κωδικός, ήτις, ώς είχεν άντικατασταθή δι’ άρθρου
5 τοϋ Α.Ν. 1514/1950, προέβλεπε τήν μέχρι τριών μηνών
μετατροπήν. Έν τοσούτω χάριν πλήρους άποσαφηνίσεως τού
θέματος έκρίθη σκόπιμος ή διά τής προτεινομένης έν προκειμένω άντικαταστάσεως προκριθεΐσα διατύπωσις.
Διά τού άρθρου τετάρτου τοϋ σχεδίου δρίζεται ή ίσχύς
τοϋ νέου Νόμου ένα μήνα μετά τήν δημοσίευσιν, ώστε έν
τώ μεταξύ νά ενημερωθούν αί άρμόδιαι πρός έφαρμογήν του
'Τπηρεσίαι.
,’
-·.
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‘Οί^ Υπουργοί
Δικαιοσύνης
Κ. ΣΤΕΦΑΝ.ΑΚΗΣ

Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
<·\ *
Π ερι τροποποιήσει»; καί συμπληρώσει»; τών διατάξεων τοϋ
Τελωνειακού καί τοϋ Ποινικού Κώϊικος. ' x·. .,
, .'
-··.■
·: ιΓΑρ-Spov 126Α.
··'·.·,·. Λ λ· .τ
■λ Είς τό' Κεφάλα ιον IΣΤ' τού Ν. 1165/1918 «4ερ( ^Τε-;
λωνειακοΰ Κωδικός», κα-λ S ούτος τροποποιηθείς 'καί συμ-'

ri. .

σχεδίού Νόμου,'τό_θέμα τίθεται έπί νέας έντελώς βάσεως,ν;
_ . .\
•r ν ·· A. 2* ίΗν./*· Λ
ήτοf άφ’ ενός ^εέν λαμβάνεταί :μέριμνα διεϋκολύνσεως τής \τ."·1.·’Εάν ώς άντικείμενον λαθρεμπορίας ή ώς' μετε
ε_,!Μ
λ. κ....·
,..Αγ-ϊΊ:-Λ■- ι»,:;
»____ ί ____ _ι ♦____ ?

αχέιρίσεώς Δημοσίου 'Υλικού (ΟΔΔΤ): άντίγραΟΰτώ διά τής προτεινομένης ρυθμίσει»; Επιτυγχάνεται ή
φον τοΰ διαόιόαστικοΰ έγγραφου της προανακρίσεως.'.' .'Αή'-/'·
πο^λεσματικωτέρα άξιοποίησις μιας πηγής πλούτου διά ,
2. Ή Τελωνειακή αρχή, εις τήν ^ίαν'αα?ώό·άη τό αύ-'
ο Δημόσιον,, άλλα καί η καλλιτέρα διασφαλισις τωννομί-.;
αχρίπτωσις, συντάσσει ίκ-5εσ.ν ή
ων "συμφερόντων τών Ιδιοκτητών.
έπαλη-λεύσεως, διά τής όποιας προσδιορίζει τους διά τήν εΐσα-

