
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΟΕΣ1Σ

Επί τοϋ σχεδίου Νόμον «Περί έκδόσεως ντο τον Ελλη
νικού Δημοσίου επιταγών. πρός επιστροφήν χχρεωστήτως* 
κχτχβληθέντων φόρων, τελών καί λοιπών εσόδων».

/7ο,ός rI,» Βονλήν ιών ’Ελλήνων
Διά τον έν Σχεδίω Νόμον παρέχεται εις τό Ελληνικόν 

Δημόσιον ή δυνατότης, όπως έκδίδη διά τον Υπουργού τών 
Οικονομικών έπιταγάς. εις βάρος τον παρά τη Τραπέζι- 
τλε Ελλάδος λογαριασμόν τον. διά τήν επιστροφήν τον άχρε- 
ωστήτω; καταβί ηθεντός οπό τών φορολογουμένων φόρου 
είσοδάοίκτος, έφαρμοζομ. νων ά· αλόγως τών διατάξεων τοϋ 
Ν.Δ. 326 69 «περί ϊκ-κ σε ως οπό τοϋ Ελληνικόν Δημοσίου 
έπιτα-’ών διά τήν πληρωμήν τών νπ’ αύτοϋ καταβαλλομένων 
συντάξεων καί βοηθημάτων» πλήν -τών άρθρων 1 παρ. 2
δ'. 4. 6. 10. 12. 13 παρ. 2 καί 18.

Πληρωτής τών οΰτως έκδιδομένων έπιτανών θά είναι 
οΐαδήποτε Τράπεζα καί οίονδήποτε Ελληνικόν Νομικόν 
Π ρότωπον Δημοσίου Δίκαιου, άσκοϋν τραπεζικάς εργασίας 
εν Έλλάδι καί τό Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριου, όστις (πλη
ρωτής) θά δικαιούται σχετικής προμήθειας.

’Αντικειμενικός σκοπός τοϋ, διά τοϋ υπό ψήφισιν σχε
δίου Νόμου, θεσπιζομένου μέτρου είναι ή άπαλλαγή τών 
φορολογουμένων πολιτών έκ τής πολύπλοκου διαδικασίας 
καί τών ταλαιπωριών τάς όποιας συνεπάγεται τό μέχρι 
σήμερον κρατούν σύστημα τής επιστροφής του άχρεωστήτως- 
καταβληΟέντος ΰπ’ αυτών φόρου εισοδήματος.

Κατόπιν τών άνουτέρω, παρακαλοϋμεν, όπως τό συνυπο
βαλλόμενο'/ σχέδιον Νόμου τύχη τής έγκρ'.σεως τής Βουλής.

Έν Άθήναις τή 7 Φεβρουάριου 1976 
1 Ό ’Τπουονός τών Οικονομικών

ΕΥΑΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ

ΙΣΧΥΟΥΣΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 326
Περί έκδόσεως υπό τοϋ Έλληνικοϋ Δημοσίου επιταγών διά

την πληρωμήν τών ΰπ’ αύτοΰ καταβαλλομένων συντάξεων
καί βοηθημάτων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΑΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑ Η ΝΩΝ

Προτάσει τοϋ Ήμετέρου Ύπουργικοϋ Συμβουλίου, άπε- 
φασίσαμεν καί διατάσσομεν :

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'.
’Έκ.δοσις καί τύπος επιταγής.

Άρθρον 1.
1. Τό Ελληνικόν Δημόσιον δύναται διά τοϋ 'Υπουργού 

τών Οικονομικών νά έκδίδη έπιταγάς εις βάρος τοϋ, παρά 
τή Τραπέζη τής Ελλάδος λογαριασμού του, διά τήν πλη
ρωμήν τών ΰπ’ αΰτοϋ καταβαλλομένων συντάξεων καί βοη
θημάτων.

2. Ή επιταγή περιέχει : α) τήν ονομασίαν «επιταγή» 
καταχωριζομένην έν αύτώ τώ κειμένω τοϋ τίτλου, ώς καί τήν 
έν τή έπικεφαλίδι αΰτοϋ. β) τήν απλήν καί καθαράν εντολήν 
περί πληρωμής ώρισμένου ποσοϋ, γ) τήν χρονολογίαν καί 
τον τόπον εκδόσεως τής επιταγής, δ) τήν υπογραφήν τοϋ 
'Υπουργού Οικονομικών (εκδότου) ή τοϋ δι’ άποφάσεως αυ
τού, δημοσιευομένης εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 
εςουσιοδοτουμένου υπευθύνου έπί τών συντάξεων οργάνου 
του άποτετυπωμένην διά μηχανικού μέσου έν τώ σώματι 
τοϋ τίτλου καί υπό τήν ενδειξιν, εις τήν δευτέραν περίπτω- 
σιν, «Εντολή 'Υπουργού», ε) τό όνομα τοϋ ή τών δικαιού
χων τής συντάξεως ή τοϋ βοηθήματος εις διαταγήν τών 
όποιων έκδίδεται ή έπιταγή.

3.
μένω
ύποχ;

I ιτλος έν τώ όποίω έλλείπει έν έκ τών εν τώ π 
ελαφιω άναφερομενων στοιχείων είναι άκυρο;

ρόγ
α αι

εοΐ καθ’ οίονδήποτε τρόπον το Ελληνικόν Δηυό

ρου- > *·) εν 
Γ*.ον.

“Αρθρον 2.
1. Πληρωτής τής έπιτχγής είναι οΐαδήποτε Τράπεζα καί 

οίονδήποτε Ελληνικόν Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δι
καίου άσκοϋν Τραπεζικάς έργασίας έν Έλλάδι καί τό Τα
χυδρομικόν Τ αμιευτήριον.

2. Ί όπος πληρωμής είναι οίονδήποτε κατάστημα τοϋ 
πληρωτοϋ λειτουργούν έντός τής Ελληνικής ’Επικράτεια;.

3. Ο πληρωτής υποχρεοϋται εις τήν άμεοον πληρωμήν 
τής κατά τό αρθρον 1 έγκυρου έπιταγής.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.
Μεταβίβασις έπιταγής.

“Αρθρον 3.
1. Η ΰπό τοϋ δικαιούχου όπισθογράφησις τής έπιταγή; 

γίνεται διά μελάνης ή έτέρου μέσου έξασφαλίζοντος άνε- 
ξίτηλον γραφήν. "Ανωθεν τής υπογραφής σημειοϋται ή 
ημερομηνία όπισθογραφήσεως, κάτωθι δέ ταύτης ό άριθμός 
τοϋ δελτίου αστυνομικής ταυτότητος τοϋ όπισθογράφου ώ; 
καί ή χρονολογία καί ή έκδοϋσα ταύτην αρχή.

2. Ή όπισθογράφησις εις περίπτωσιν πλειόνων δικαι
ούχων δέον νά φέρη τάς ύπογραφάς άπάντων τών δικαιούχων.

3. Έπί αγραμμάτων ή μή δυναμένων νά ύπδγραψώσίζ 
λόγω άναπηρίας, δικαιούχων, εις τήν θέσιν τής υπογραφής 
τίθεται, παρ’ αύτών τών ιδίων, ή ένδειξις X καί κάτωθεν 
αύτής αί ύπογραφαί δύο μαρτύρων, κατά τά έν παρ. 1 ορι
ζόμενα. Έπί μή δυναμένων λόγω άναπηρίας, νά θέσωσιν 
οί ίδιοι τήν ενδειξιν X γίνεται ή μνεία, εις τήν θέσιν τής υπο
γραφής, «λόγω άνικανότητος τοϋ δικαιούχου οί μάρτυρες» 
καί ακολούθως τίθενται αί ύπογραφαί τούτων, κατά τά έν 
παραγρ. 1 οριζόμενα.

"Αρθρον 4.
Ή όπισθογράφησις τής έπιταγής ύπό τοϋ ή τών δικαι

ούχων έπέχει έν τούτω καί θέσιν υπευθύνου δηλώσεως περί 
τοϋ άμεταβλήτου τών προϋποθέσεων πληρωμής τής συντά
ξεως ή τοϋ βοηθήματος του.

"Αρθρον δ.
1. ’Εάν ό δικαιούχος τυγχάνη ανίκανος πρός άνάληψιν 

ύποχρεώσεως έξ έπιταγής, ή όπισθογράφησις γίνεται κατά 
τά έν παραγράφω 1 τοϋ άρθρου 3 οριζόμενα ύπό τοϋ νομί
μου ή τοϋ έκ δικαστικής άποφάσεως άντιπροσώπου του.

2. "Οστις οπισθογράφει τήν έπιταγήν, ώς αντιπρόσωπος 
ανικάνου πρός άνάληψιν ύποχρεώσεως έξ έπιταγής δικαιού
χου σημειοΐ έπιπροσθέτως τό όνομα καί τον άριθμόν τής 
αστυνομικής ταυτότητος τοϋ άντιπροσωπευομένου, έφ’ όσον 
οφείλει νά είναι έφωδιασμένος κατά νόμον διά τοιαύτης, 
ώς καί τά στοιχεία τής δικαστικής άποφάσεως, έξ ής αντλεί 
τήν πρός άντιπροσώπευσιν έξουσίαν, άλλως τήν ιδιότητα έξ 
ής τίκτετχι ή έκ τοϋ νόμου έξουσία πρός άντιπροσώπευσιν.

3. ' Η εύθύνη τής νομιμοποιήσεως τοϋ άντιπροσώπου ώς 
τοιούτου βαρύνει τον άμέσως άποκτώντχ δικαιώματα έκ 
τής όπισθογραφήσεως.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Γ.
Έμφάνισις καί πληρωμή έπιταγής.

"Αρθρον 6. -
Ή έπιταγή δέον" νά έμφανισθή πρός πληρωμήν έντός προ

θεσμίας έξ μηνών άπό τής ημερομηνίας έκδόσεως. Μετά τήν 
έκπνοήν ταύτης θεωρείται αύτοδικαίως άνακληθεΐσα.

Άρθρον 7.
Τ’ άποτελέσμχτα τής έπιταγής δέν θίγονται έκ τών με

ταβολών, αίτινες ήθελον έπέλθει εις τήν προσωπικήν ή ’υπη
ρεσιακήν κατάστασιν τοϋ εκδότου μετά τήν έκδοσιν.



'Αρθρον 8.
1. Μερική έξόφλησι; τής επιταγής δεν επιτρέπεται. 

Κατά τήν έξόφλησιν σημειοΰται έπΐ τής έπιταγής ή ημερο
μηνία έξοφλήσεως.

2. Ή ύπό τον νομιμοποιουμένου εις έξόφλησιν τής έπι
ταγής γενομένη εισπραξις συνεπάγεται πλήρη άπύσβεσιν 
τής άξιώσεως των δικαιούχων τής συντάξεως ή τοΰ βοηθή
ματος. κατά τοΰ Δημοσίου, έκτος εάν. προ τής υπογραφής 
έπί σκοπώ έξοφλήσεως ή μεταβιβάσεως (όπισθογράφησις) 
διέφυγεν αυτή των χειρών του λόγω απώλειας, κλοπής, 
ΰπεξαιρέσεως. ληστείας ή πειρατείας, ότε εφαρμόζονται αϊ 
διατάξεις τοΰ άρθρου i3.

“Αρθρου 9.

ώς καί πάσα σχετ.κήντρός^τκΰτην -κράτησι; θά πραγματο- 
ποιήται διά τοΰ έν τώ Γενικώ Αογιστηρίω τοΰ Κράτους 
υπολογου συμψηφισμών., . .. - - -----

“Αρθρον 16.
Δι’ αποφάσεων τοΰ Υπουργού Οικονομικών δημοσιευο- 

μένων εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καθορίζονται 
τά τής έκτυπώσεως καί τής διαχειρίσεως τών υπό τοΰ Δη
μοσίου έκδιδομένων επιταγών, ώς καί αί αναγκαία’, διά τήν 
εφαρμογήν τοΰ παρόντος λεπτομέρειαι.

ΚΕΦΑΛΑ]ΟΧ Ε\
Κυρώσεις.

’Εάν δι’ οίονδήποτε λόγον ή επιταγή δεν π/.ηρωθή υπό
χρεων, διά τήν πληρωμήν καθίσταται τό Δημόσιον, έφ’ όσον 
ή άρνησις πληρωμής βεβαιοΰται διά δηλώσεως τοΰ πληρω- 
τοΰ χρονολογουμένης καί σημειουμένης επί τής έπιταγής, 
διά μνείας τής ημερομηνίας έμφανίσεως. Εις τήν δήλωσιν 
ταύτην ύποχρεοΰται νά προβή ό πληρωτής, υποκείμενος, 
έν άρνήσει του. εις τάς ποινικάς κυρώσεις τοΰ άρθρου 19 
παράγραφος 2 τοΰ παρόντος.

“Αρθρον 10.
Ή έξ αναγωγής άξίωσις παραγράφεται μετά διετίαν 

άπο τής έκδόσεως.
—----------Κ ΕΦΑΛ Α Ι ΟΝ Δ'.

Γενικαί Διατάξεις.
“Αρθρον Η.

'Ικανός προς είσπραξή τής έπιταγής είναι ό Ικανός πρός 
πά.σαν δικαιοπραξίαν, έκ δέ τών ανικάνων ό συμπληρώσας 
τό 20όν έτος τής ηλικίας του. 'Η σύμπλήρωσις αΰτη θεω
ρείται γενομένη τήν 31ην Δεκεμβρίου τοΰ έτους καθ’ ό 
συμπληροϊ τό 20όν έτος.

“Αρθρον 17.
1. Ό δικαι ΰ/ος ό έν γνώσει δηλών ψευδώς ένώπιον 

Διοικητικής ’Αρχής ότι δεν έ/.αβεν ή ότι άπεστερήθη τής 
εις αυτόν άποσταλείσης έπιταγής, δι’ απώλειας, κλοπής, 
ΰπεξαιρέσεως, ληστείας, πειρατείας ή καταστροφής αυτής, 
έκτος τής ύποχρεώσεως προς άποκατάστασιν τής τυχόν εις 
τό Δημόσιον προκληθείσης ζημίας τιμωρείται κατά τάς 
διατάξεις τοΰ ποινικού κώδικος.

2. Ό έν γνώσει μεταβιβάζων ή οπωσδήποτε έξοφλών 
άντικατασταθεΐσαν διά τούς έν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος 
άρθρου λόγους έπιταγήν τιμωρείται διά ποινής φυλακίσεως 
μέχρι δύο έτών;

"Αρθρον 18.
'Ο δικαιούχος, ό κατά το αρθρον 4 τοΰ παρόντος ψευδώς 

δηλών τό άμετάβλητον τών προϋποθέσεων πληρωμής τής 
συντάξεώς του τιμωρείται διά ποινής φυλακίσεως άπό ενός 
μέχρι; έξ μηνών καί έν υποτροπή, έντός τριετίας, διά τοιαύ- 
ττ,ζ μέχρις ενός έτους.

"Αρθρον 19.
"Αρθρον 12.

’Εν περιπτώσει, έπιγενομένης τής έκδόσεως, αδυναμίας 
(πραγματικής ή νομικής) τοΰ δικαιούχου, έκπτώσεως ή 
παραγραφής τών έξ έπιταγής αξιώσεων του ούτος έχει, 
κατά τοΰ Δημοσίου τάς έκ τής συνταςιοδοτικής έννόμου 
σχέσεως άπορρεούσας άξιώοεις του. έφ’ όσον δεν παρήλθε 
διετία, άπό τής πρώτης τοΰ μηνός. όν άφορα ή ύπό πληρωμήν 
σύνταξις ή βοήθημα.

κιαν του Δημόσιον Γραφεΐον δι’ ύπευθύνου δηλώσεώς του 
αϊτών άμα τήν έπανέκδοσίν της.

2. Τά έν τή προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα έχου- 
σιν εφαρμογήν καί όταν ή έπιταγή δεν περιήλθεν εις χεΐρας 
τοΰ δικαιούχου μέχρι τής πρώτης τοΰ μηνός όν άφορα. ή 
ύπό πληρωμήν σύνταξις ή τό βοήθημα. Εις τήν περίπτωσιν 
ταύτην ύποχρεοΰται εύθύς ώς ήθελε περιέλθει αύτώ ή άντι- 
κατασταθεΐσα έπιταγή νά παραδώση ταύτην διά δηλώσεώς 
του άπευθυνομένης εις τήν Υπηρεσίαν Συντάξεων τοΰ Γενι
κού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους καί κατατιθεμένης ένώπιον 
οίασδήποτε Δημοσίας ’Αρχής.

1. Πληρωτής, άρνούμενος άδικαιολογήτως τήν έξόφλη- 
σιν τής πρός αυτόν έμφ.,νιζομένης έπιταγής ύφίσταται τάς 
δι’ άποφάσεως τοΰ Υπουργού Οικονομικών καί τοΰ αρμο
δίου Υπουργού όριζομένας Διοικητικής φύσειος κυρώσεις.

2. Πληρωτής άρνούμενος νά βεβαιώση τήν άρνησιν πλη
ρωμής, κατά τά έν άρθρω 9 τοΰ παρόντος, τιμωρείται διά 
ποινής φυλακίσεως μέχρις ένός έτους.

3. Ιδρυτής, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντής 
ή Τμηματάρχης Τραπέζης ή Ν.Π.Δ.Δ άσκοΰντος Τραπε- 
ζικάς έργασίας ή τοΰ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ασκών

σον ή έμμεσον έπηρεασμόν τών υφισταμένων του, διά 
άνευ νομίμου λήγου μή έξόολησιν τής νομοτύπως έμφα- 

νιζομένης πρός έξόφλησιν έπιταγής τοΰ παρόντος τιμωρεί
ται, διά φυλακίσεως καί διά χρηματικής ποινής 100.000 
μεταλλικών δραχμών.

"Αρθρον 20.
Αί περί ών τό παρόν έπιταγαί έξομοιοΰνται. διά τήν 

έφαρμογήν τών έν τώ Κεφαλαίο) Θ' «εγκλήματα περί το 
νόμισμα» διατάξεων τοΰ Ποινικού Κώδικος. πρός χαρτο
νομίσματα.

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ ΣΤ'.
Τελικαί Διατάξεις.

"Αρθρον 13.
1. Συνταξιούχος ή βοηθηματοΰχος. όστις άπεστερήθη 

τής έπιταγή; δι’ απώλειας, κλοπής, ΰπεξαιρέσεως, ληστείας, 
πειρατείας ·ή καταστροφής αύτής. οφείλει νά γνωστοποιήση 
αμελλητί τό γεγονός, εις το πλησιέστερον πρός τήν κατοι-

τ

"Αρθρον 14.
"Αρθρον 21.

- · ; . .

··■ „· Αί διατάξεις - τοΰ Νόμου 5960Ί933 «περί έπιταγής»
1. Η εκδοσις τών περί ων το παρόν επιταγών δέν,υπό- έχουσιν άνάλογον έφαρμογήν καί έπί τών διά τοΰ παρόντος

κειται εις τέλος χαρτοσήμου. ^ ΐ:-:^ !̂^ίόψπροβλετπ)μένων έπιταγών. έφ’ όσον δεν άντίκεινται εις τήν
2. Ό πληρωτής δικαιούται προμήθειας;^ όριζομένη; δι’ ειδικήν τούτου ρύθμισιν. 

άποφάσεως τοΰ Υπουργού Οικονομικών, ήτις βαρύνει τό
Δημόσιον. ·- "Αρθρον 22.

_ : Αρθρον 15. Αί· έκάστοτε ίσχύουσαι διατάξεις περί πληρωμής τών
Ή έμφάνισις έν τή Δημοσία Ληψοδοσία τής πληρωμής συντάξεων τών έν τώ έξωτερικώ μονίμως διαμενόντων
έπιταγών τών συντάξεων - βοηθημάτων τοΰ Δημοσίου, συνταξιούχων ή βοηθηματούχων τοΰ Δημοσίου ώς καί αί



—r/ετικαί αέ τήν προστασίαν τοϋ Εθνικού νομίσματος 
Λοιάϋταΐ εςχκολουθοϋσιν εφαρμοζόμενα·, καί “μετά τήν ισχυν 
τοϋ παρόντος.

' ΛρΟρον 23.
"Η ισχύς τοϋ —αρόντος κρχεται από τής δη.μοσιεύσεώς 

του εί; τήν ’ Εφημέριό* τής Κυβερνήσεω;.
Έν Άθήναις τ-ή 2:· ’Οκτωβρίου 1969

ΣΧΕΑΙΟΧ ΧΟΜυν

Περί έκόόϊεως ότό τού Ελληνικού ΑημΙτιου ετ: ταγών.
σρό; έττ’.ττρερήν άχρεωϊτήτως καταόληόέντων φόρων. τε
λών κα: λτ.τών έαοόων.

Άρόρον I.
1. Λ! ϊ:ατάΞε'.ς τού Χ.Α. 3'26/Ί969. «τερ: έκόόϊεως ότό

ττΰ Ελλην.'/.οϋ Αημοτίου έτ:ταγών. ::ά τήν ττληρωμήν τών 
ύτ: αύτοϋ καταβαλλόμενων τυντάςεων καί όοη-ύημάτων». ώς
νϋν ίτχύε:. ττλήν τών το'.εύτων τών αρ-άρων 1 ιταρ. 2ί, 4. 6. 10.
12... 13ταρ^.Σ καί 18._ έρα ρμόζο ν_τ αάναλόγως καί ο:ά
τήν επιτροπήν έτ;ταγών, τοϋ άχρεωττήτως καταίληόέν- 
τος εις τό Αημότ.ον φόρου είτοόήματος.

2. Η ό:ά τήν αιτίαν ταυ την έκόιό ομένη ετ’ταγή ύττογρά- 
φετα: όιτό τού Ί’τουργού τών Οικονομικών (έκτότου) ή τών.

άτοφάτεως αϋτοΰ. όημοϊ'.ευσμένη}» οιά τής Έφημερίόος 
τής Ινυοερνήτεως. έςοοτ.οοοτοομενωη? Α'.ευόυντών τών Αη- 
μοτίων Ταμείων, τής όττογραφής τούτων τυναμενης ν' ατο- 
τυτω-υή καί ίιά μηχανικού με του.

3. Ή ανωτέρω έττιταγή ?εον νά έμφαν'.ιόή τρός τληρω
μήν εντός τρθ'$<ετμίας τριών μηνών ατό τής ημερομηνίας 
έκοότεώς της. Μετά τήν έκτνοήν ταύτης -ύεωρείτα: αύτο- 
ί’.καίως άνακληνείτα.

4. Ή έ= αναγωγής άαίωτ'.ς τού κομιττοϋ τής έτ:ταγής 
ταραγράρετα:. μετά πενταετίαν άπό τής έκοότεώς τού οι
κείου τ:ττωΤ'.κοΰ τηίμειώματος.

5. Τά έν τή ταραγράρω 1 τού ά’ρόρου 13 τοϋ Ν. Α/τος 
326/1969 οριζόμενα έχουν εφαρμογήν καί. όταν ή επιταγή 
οέν περιήλόεν εις χείρας τοϋ ::κα:ούχου. έντός τροόετμίας 
τριών μηνών ατό τής ημερομηνίας έκοότεώς τής σχετικής 
τερι ετ:ττροφής είοοποιήτεως. Εις τήν περίπτωτιν ταύτην 
ό όικαιοϋχςς οφείλε: νά γνωστοποίηση το γεγονός εις τό άρμό- 
όιον Δημόσιον Ταμείον, αϊτών, άτελώς. τήν έκόοσιν τής σχετι- 
κής επιταγής, ή καί τήν άνευ έκοότεώς επιταγής έςόφλη- 
τ:ν τοϋ τρός επιστροφήν ποτού.

Ά-S-ov
Α: άποφάτεων τοϋ ’ Γπουργοϋ τών Οικονομικών, όημ.οτ’.ευο- 

μενων όιά τής Εφημέριό ο ς τής Ινυόερνήτεως. όύνατα: νά 
επεκτα-ύή ή ίτχύς τών οιατάςεων τοϋ παρόντος νόμου καί 
ό:ά τήν έπ'.ττροφήν ό:’ έπ:ταγών τών άχρεωττήτως καταίλη- 
-Αεντων ε:ς το Δημόσιόν ετέρων φόρων, τελών καί λοιπών 
έτόοων.

Άρόοον 3.
Απαλλάττοντα: τοϋ φόρου κύκλου έργατ:ών τής πεσιπτώ- 

τεως β' τοϋ άρ-όρου 1 τοϋ Α.Ν. 660/1937 τ' άκα·5άρ·- 
ττα εττόα τών Τραπεζών 'τά προερχόμενα έκ προμηθειών 
ειτπραττομενων ό:ά τήν ΰπ' αυτών έπόφλησιν επιταγών' έκ- 
ο'.οομενων κατά τάς οιατάτεις τοϋ παρόντος νόμου, -λ. - . -

'Αρ-ύρον 4.
Η ισχύς τοϋ παρόντος αρχετα: άπό τής οημοσιεύσεώς του 

ό:ά τής Εφημερίόος τής Κυίερνήαεως.

Εν Άύήναις τή 7 Φεβρουάριου 1976 

Ο Υπουργός τών Οικονομικών
Έ. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Ε1Α1ΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επ: τοϋ σχεδίου Χόμου «περί έκδόσεως υπό τοϋ Ελληνι

κού Αημοσίου επιταγών, προ; έξόφλησιν άχρεωστήτω; 
κα,ταβληθέντων φόρων, τελών καί λοιπών έσόδων».

Αιά τοϋ εν λόγω σχεόίου .Νόμου έπέρχεται οικονομική 
έπιβάρυνσις εις βάρος τοϋ τακτικοϋ Προϋπολογισμού έκ 
δρχ. 2.000.000 περίπου ετησίως. ήτοι 1.000.000 δοχ. όια 
τήν προμήθειαν τών σωμάτων τών επιταγών, τών σχετικών 
φακέλλων καί τών λοιπών εντύπων καί δρχ. 1.000.000 
διά τήν καταβολήν σχετικής προμήθειας εις τούς πληρωτάς 
τών επιταγών.

Η έκ δραχμών 2.000.000 δαπάνη θέλει άντιμετωπισθή 
κατά τό έτος 1976 έκ τών έγγραφεισών πιστώσεων ύπό 
φορέα 45-410 Λ.Κ. 1261 δραχμ. 500.000 καί Α.Κ.1293 
δρχ.500.000 καί ύπο φορέα 45 -420 Α.Κ. 0433 δρχ.
Γ.000.000.

Αιά τοϋ άρθρου 3 τοϋ αύτοϋ σχεδίου Χόμου καί ύπο τήν 
προϋπόθεσιν τής έπεκτάσεως τοϋ δι’ αύτοϋ εΐσαγομένου 
συστήματος έπιστροφής καί δι’ ετέρους φόρους καί λοιπά 
έσοδα, θά προκαλήται δαπάνη εις βάρος τοϋ Κρατικού 
Π ροϋπολογισμοϋ μή δυναμένη νά καθορισθή άπό τοϋδε.

Έν Άθήναις τή 9 Ιανουάριου 1976 
Ο Ύπουογό: Οικονομικών

ΕΥΛΓΓ. ΑΕΒΛΕΤ0ΓΛΟΥ
"ΈΚΘΕΣΓΣ

Άοιθ. 1.1.1976
Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτρς (ά.ρθρον 75 

παράγρ. 1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου Χόμου τοϋ 
'Υπουργείου Οικονομικών «περί έκδόσεως ύπό τοϋ Ελλη
νικού Αημοσίου επιταγών, πρός έξόφλησιν άχρεωστήτως 
καταβληθέντων φόρων, τελών καί λοιπών εσόδων».

Αιά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου Χόμου. θεσπί
ζονται τ’ ακόλουθα :

1. α) 'Ορίζεται ότμ αΐ διατάξεις τοϋ Ν.Α.326/69 πλήν 
τών τοιούτων τών άρθρων 4, 6, 10. 12, 13 (παρ. 2) καί 
18. δι’ ών προβλέπεται ότι τό Ελληνικήν Αημόσιον δύνα- 
ται διά τοϋ Υπουργού τών Οικονομικών νά έκδίδη έπιτα- 
γάς εις βάρος τοϋ παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος λογα
ριασμού του διά τήν πληρωμήν τών ύπ’ αύτοϋ καταβαλλο- 
μένων συντάξεων καί βοηθημάτων, εφαρμόζονται άναλό- 
γως καί διά τήν έξόφλησιν τών πιστωτικών σημειωμάτων 
δι’ επιταγών ύπογραφομένων ύπό τοϋ Υπουργού τών Οι
κονομικών κ.λ.π. διά τών οποίων έπιστρέφεται ό άχρεω
στήτως καταβληθείς, τώ Αημοσίω. φόρος εισοδήματος.

β) Ρυθμίζονται θέματα σχετικώς μέ τήν προθεσμίαν 
πληρωμής τών έπιταγών, τήν παραγραφήν τής έξ αναγωγής 
άξιώσεως, τήν έπανέκδοσιν της επιταγής έν περιπτώσει 
απώλειας, κλοπής, ύπεξαιρέσεως, ληστείας, πειρατείας ή 
καταστροφής αυτής κ.λ.π. καί

γ) προβλέπεται ότι. δι’ αποφάσεων τοϋ Υπουργού Οι
κονομικών, δύναται νά καθιερωθή ή δι’ έπιταγών έξόφλησις 
πιστωτικών σημειωμάτων ή τετραπλοτύπων ατομικών φύλ
λων έκπτώσεως, δι’ ών έπιστρέφσνται άχρεωστήτως κατα- 
βληθέντες τώ Αημοσίω έτεροι φόροι, τέλη καί λοιπά έσοδα 
(άρθρα 1 καί 3).

2. Παρέχεται έξουσιόδοτησις όπως, δι’ άποφάσεως τοϋ 
'Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τά τής έκτυπώσεως 
καί τής διαχειρίσεως τών ύπό τοϋ Αημοσίου έκδιδομένων 
έπιταγών (άρθρον 2).

’Εκ τών προτεινομένων διατάξεων προκαλεϊται δαπάνη 
εις βάρος τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού διά τήν προμή
θειαν τών σωμάτων τών έπιταγών κ.λ.π. ώς καί διά τήν 
καταβολήν τής σχετικής προμήθειας εις τούς πληρωτάς 
τών έπιταγών (Τραπέζας κ.λ.π.) έκ δρχ. 2.000.000, περί
που. ετησίως, έν περιπτώσει δέ έπεκτάσεως τοϋ εΐσαγομέ
νου συστήματος έπιστροφής καί ετέρων φόρων καί λοιπών 
εσόδων δι’ έπιταγών, θέλει προκληθη πρόσθετος τοιαύτη 
μή δυναμένη νά καθορισθή, ώς έξαρτωμένη έκ τών έκδο- 
Θησομένων άποφάσεων. -

Έν Άθήναις τη 10 ’Ιανουάριου 1976 
Ό Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


