
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΙΣ
’£-1 τοΰ πεδίου Νόμου «περί έξισωτικών καί άντισταθμι- 

στικών δασμών».

Προς την Βουλήν ιών ’Ελλήνων

1. 'Η εισαγωγή προϊόντος τίνος εις άντικανονικήν χα
μηλήν τιμήν (ντάμπιγκ) έκδήλωσις άσυνήθους καί εξοντω
τικού συναγωνισμού εις τό διεθνές εμποριον, θεωρείται, ως 
ενέργεια προκαλοϋσα ανώμαλον διαταραχήν εις τήν κανονι
κήν έξέλιξιν της παραγωγής καί τοΰ εμπορίου των διάφορων 
χωρών καί ώς έκ τούτου άπάδουσα εις τό κρατούν σύγχρονον 
π /εϋμα τοΰ θεμιτού ανταγωνισμού εν τη διεθνεΐ οικονομική

ιδία πολυμερών συμφωνιών αποτροπήν τούτου. Ουτω θε- 
τικαί διατάξεις περί τοΰ ντάμπιγκ περιελήφθησαν τόσον εις 
τόν χάρτην τής ’Αβάνας- όστις όμως δεν έτέθη είς εφαρμογήν 
λόγω της μή κυρώσεώς του υπό τών ύπογραψάντων αυτόν 
Κρατών- όσον καί είς τήν Γενικήν Συμφωνίαν Δασμών καί 
’Εμπορίου (άρθρον VI). '

3. ’Εν τώ πλαισίω τών διατάξεων τούτων της πολυμερούς 
ταύτης συμφωνίας ή Ελλάς προήλθεν εις τήν λήψιν μέτρων 
διά τοΰ Ν.Δ. 2775/54 «περί επιβολής δασμών άντιτάμπιγκ 
καί άντισταθμιστικών τοιούτων» (συνεπληρώθη διά τοΰ Νόμου· 
4056/60) προς πγρεμπόδισιν τοΰ ντάμπιγκ καί έξουδετέ- 
ρωσιν τών δυσμι ών συνεπειών αύτοϋ.

Τά υπό τοΰ ώς άνω νόμου όμως λήφθέντα μέτρα δεν απέ
δωσαν τά προσδοκόμενα έν τη πράξει άποτελέσματα, τοΰτο 
δέ, τόσον λόγω τών ουσιαστικών άδυναμιών αύτοϋ τούτου 
τοΰ νόμου ώς προς τήν έξεύρεσιν τής κανονικής τιμής ένός 
εμπορεύματος είσαγομένου εις τιμήν ντάμπιγκ όσον κυρίως 
καί έκ τοΰ γεγονότος ότι αΐ σχετικαί άποφάσεις τοΰ 'Υπουρ
γού τών Οικονομικών, δΓ ών έπεβάλλετο ό δασμός άντι- 
ντάμπιγκ ήκυροΰντο υπό τών Φορολογικών Δικαστηρίων 
καί τοΰ Σ.τ.Ε., έπί τώ λόγω ότι δυνάμει τών άρθρων '59 
καί 82 τών προΐσχυσάντων Συνταγμάτων τών έτών 1952 
καί 1968 τό άντικείμενον τής φορολογίας καί ό φορολογικός' 
συντελεστής δέν ήδύναντο να αποτελόσουν άντικείμενον νο
μοθετικής έξουσιοδοτήσεως καί ώς έκ τούτου ό περί μντι- 
ντάμπιγκ νόμος ώς παρέχων τοιαύτην νομοθετικήν έξου- : 
σιοδότησιν προσέκρουεν εις τά Συντάγματα ταΰτα. Διά 
τόν λόγον τούτον αί Ύπουργικαί αποφάσεις έπιβολής δα-, · 
σμών άντιτάμπιγκ ώς έριδόμεναι έπί άντισυνταγματικρϋ t 
νόμου, έτύγχανον άκυρωτέαι. .--·■■ ~ ■

4. “Ηδη, όμως ΰπό τοΰ άρθρου 78 παρ. 5 τού ίσχύοντος 
νυν Συντάγματος έπιτρέπεται, είδικώς προκειμένου περί τών 
έξισωτικών ή άντισταθμιστικών δασμών, ή διά νόμου ·· 
πλαισίου παροχή νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως, πρός έπι- 
βολήν των. ,'Ο νόμος ούτος πλαίσιον θεσπίζεται διά τών προ- 
τεινομένων πρός έπιψήφισιν έν σχεδίω διατάξεων. / / . .· .

5. Αί διατάξεις τοϋ υπό κρίσιν νομοσχεδίου έναρμονί- '
ζονται πλήρως τόσον έξ άπόψεως ούσιαστικών προϋποθέ-' 
σεων τοϋ ντάμπιγκ όσον καί έξ άπόψεως διαδικασίας άπο- 
δείξεώς του, πρός τόν διεθνή Κώδικα άντιντάμπιγκ τής · 
GATT, όν άπεδέχθη ήδη ή Ελλάς καί πρός τήν σχετικήν 
νομοθεσίαν τής Ε.Ο.Κ. ώς αότη άποτυποϋται είς τόν ύπ’ . 
άριθ. 459/1968 Κανονισμόν ταύτής. γ* -Υ·

6. 'Υπό τοΰ προτεινομένου νομοσχεδίου βασικώς θεσπί
ζεται ή έπιβολή δασμών άντιντάμπιγκ πρός,παρεμπόδισιν 
ένεργουμένου ντάμπιγκ, ώς καί ή έπιβολή άντισταθμιστικών 
δασμών πρός έξουδετέρωσιν τών παρεχόμενων ΰπό τών δια- ,.: 
φόρων Κρατών έπιχορηγήσεων ή πριμοδοτήσεων είς τήν , 
κατασκευήν, τήν παραγωγήν ή τήν έξαγωγήν, ώς καί τήν* 
μεταφοράν προϊόντος τίνος είσαγομένου είς Ελλάδα: _ ·"

,7. ’Επί τών καθ’ έκαστα άρθρων τοΰ νομοσχεδίου παρα- 
τηρητέα τά άκόλουθα : .._.'··· ν

(’Ανατύπωσές)

Έπί τοϋ άρθρου 1. - L^\ _
Έν άρθρω 1 ορίζεται ότι δασμός έξισωτικος (άντιντά- 

μπιγκ) έπιβάλλεται έπί παντός προϊόντος (γεωργικού, βιο— 
μηχανικού, βιοτεχνικού πρώτης ύλης κλπ.) άλλοδαπής 
προελεύσεως, έφ’ όσον συντρέχουν άθροιστίκώς δύο προϋ
ποθέσεις, ήτοι α) τό προϊόν νά άποτελή άντικείμενον ντά- 
μπιγκ καί β) έκ τής εισαγωγής τοΰ προϊόντος τούτου είς 
τήν χώραν νά προκαλήται ή νά έπάπειλήται σημαντική ζημία 
εις τήν ύφισταμέ/ην έθνικήν παραγωγήν ή έπιβράνδυσις είς 
τήν δημιουργίαν ή τήν άνάπτυξιν ταύτης. Ό λόγος, δΓ δν 
άσκεΐται τό ντάμπιγκ, ώς καί ή μορφή τοΰ ντάμπιγκ, ήτοι 
έάν τοΰτο άσκήται σποραδικώς ή έφ’ ώρισμένον χρόνον ή 
συνεχώς, δέν λαμβάνεται ύπ’ δψιν έν προκειμένω. ,

Έπί τοΰ άρθρου 2. ν
1: Έν άρθρω 2 καθορίζεται, πότε προϊόν τι θεωρείται ότι, 

άποτελεϊ άντικείμενον εισαγωγής είς άντικανονικήν χαμηλήν 
τιμήν (ντάμπιγκ), καί ποιαι τιμαί συγκρίνονται έκάστοτε 
προκειμένου* νά δϊαπιστωθή τοΰτο. Είδικώτερον, έπί τή 
βάσει τών διατάξεων τοΰ άρθρου τούτου ή τιμή ένός είσα
γομένου έν Έλλάδι έμπορεύματος δύναται νά συγκρίνηται 
όιαδοχικώς : α) πρός τήν τρέχουσαν τιμήν όμοιου προϊό
ντος είς τό έσωτερικόν τής χώρας καταγωγής ή οσάκις τό 

_προΐόν_δέν_ έξάγεται.άτΓ εύθείας έκ τής χώρας καταγωγής 
άλλα μέσω τρίτης χώρας, πρός τήν τρέχουσαν τιμήν 
τοΰ όμοιου προϊόντος έν τη χώρα ταύτη, β) πρός τήν 
τιμήν έξαγωγής τοΰ όμοιου προϊόντος πρός οίανδήποτε τρί- 
την, χώραν, δύναται δέ τοιαύτη τιμή νά είναι καί ή άνω- 
τάτη τιμή έξαγωγής, άρκεϊ αΰτη νά είναι άντιπροσωπευ- 
τική, γ) πρός τό κόστος παραγωγής τοΰ προϊόντος είς τήν 
χώραν καταγωγής, προσαυξανομένου δΓ ένός εύλόγου ποσοΰ 
πρός κάλυψιν τών δαπανών διοικήσεως, πωλήσεως, λοιπών 
έξόδων καί τοΰ κέρδους, δ) πρός τήν τιμήν είς ήν μεταπω- 
λεΐται διά πρώτην φοράν τό προϊόν ύπό τοΰ είσαγωγέως 
καί ε) πρός τήν τιμήν τήν καθοριζομένην ύπό .τής έν άρθρω 5 
Επιτροπής έπί τη βάσει έτέρων λογικών στοιχείων.' ‘·
• Ή μεταξύ τών οΰτω· συγκρινομένων τιμών . διαφορά 
άποτελεϊ τό περιθώριον τοΰ ντάμπιγκ καί λαμβάνεται ύπ’ 
δψιν διά τόν καθορισμόν τοΰ ύψους τοΰ δασμού άντιντά- 
μπιγκ. ' · '.* · ·' ·* . ■ /.' ζ · \ ' , ' V ./■ ,·

Έπί σκοπώ όπως έπιτυγχάνηται μία δικαία σύγκρισις με
ταξύ τής τιμής προϊόντος τίνος είσαγομένου έν Έλλάδι καί 
τών ώς άνω άναφερομένοϊν τιμών λαμβάνεται πρόνοια όπως 
αί συγκρινόμεται τιμαί άφοροΰν συναλλαγάς τοΰ αύτοϋ 
έμπορικοΰ έπιπέδου * πραγματοποιουμένας δέ είς όσον τό 
δυνατόν πλησιεστέρας ' ημερομηνίας.

.'Ωσαύτως, διά τόν αύτόν σκοπόν τής δικαίας συγκρίσεως, 
κατά τάς συγκρίσεις ταύτας λαμβάνονται ύπ’ δψιν αί είς 
έκάστην περίπτωσιν καί άναλόγως πρός τόν ίδιάζοντα αύτοϋ 
χαρακτήρα, διαφοραί σχετιζόμεναι πρόςγτάς συνθήκας καί 
τούς όρους πωλήσεως, διαφοραί έν σχέσει πρός τήν φορο
λογίαν καί έτεραι τυχόν τοιαΰται έττηρέάζουσαι τούς όρους 
συγκρίσεως τών ττμών. . ...

-Γ /Έπί τοΰ άρθρου 3. '.*·*··· ' · ‘Ά <-·'
Τό παρόν άρθρον άναφέρετάι είς τήν δευτέραν προϋπό- 

θεσιν ήτοι είς τήν ζημίαν τής έθνικής παραγωγής, ήτις δέον 
νά συντρέχη σωρευτικώς μετά τής πρώτης (άσκησχς ντά- 
μπιγκ), ίνα έπιβληθή δασμός· άντιντάμπιγκ.

Προκειμένου νά χωρήση ό καθορισμός ζημίας* δέον όπως 
αί άποτελοΰσαι τό άντικείμενον ντάμπιγκ, είσαγωγαί συ- 
νιστοΰν προφανώς τήν κυρίάν αιτίαν σημαντικής ζημίας 

• τής έ-9νικής παραγωγής είς ταύτη; ή αία-λητήν χα-5υστέρησιν 
είς -ήν δημιουργίαν έ·9νικής παραγωγής ή απειλής, σημαντι
κής ζημίας. - -* ' _ ‘ (i- - ·

·” Διά τόν τοιοΰτον καθορισμόν τής ζημίας σταθμίζονται άφ’ 
ένός μέν αί έκ τοΰ ντάμπιγκ έπιδράσεις, άφ’ έτέρου δέ πάντες 
οί λοιποί παράγοντες, λαμβανόμενοι έν τώ συνόλω των οϊ- 
τινες μόνοι ή έν συγδυασμώ δύναται νά έχουν δυσμενή έπι- 
πτωσιν.έπί τής παραγωγής. Τοιοΰτοι παράγοντες δύναται νά 
είναι ό δγκος καί αί τιμαί τοϋ είσαγομένου άνευ ντάμπιγκ 
όμοίου προϊόντος, 6 συναγωνισμός τών έγχωρίών παραγωγών



(ίείαξύ 'των, ή ύφεσις της ζητήσεως, όφειλ.ομένη εις ύπο- 
κατάστασιν τοΰ προϊόντος δι’ έτέρων τοιούτων κλ.π.

Ό καθορισμός τής ζημίας βασίζεται είς όλας τάς περι
πτώσεις έπΐ θετικών διαπιστώσεων καί οόχί έφ άπλών ισ
χυρισμών ή υποθετικών δυνατοτήτων. Είς την περιπτωσιν, 
καθ’ ήν προκαλεΐται καθυστέρησις εις την δημιουργίαν νέας 
τίνος παραγωγής είς την χωράν, δέον όπως προσκομιζωνται 
πεκττικαί άποδείξεις περί τής προσεχούς ίδρύσεως τής νέας 
βιομηχανικής μονάδος, ήτοι λ.χ. ότι τα σχέδια νέας τίνος 
βιομηχανίας έχουν φθάσει είς προκεχωρημένον στάδιον, 
οτι έργοστάσιόν'τι εύρίσκεται υπό άνέγερσιν ή ότι παρηγγέλ- 
θησαν τά σχετικά μηχανήματα.

'Η έκτίμησις τής κατά τά ώς άνω καθορισθείσης ζημίας 
ή άλλως ή έκτίμησις τών επιπτώσεων^ τών εισαγωγών τών 
άποτελουσών άντικείμενον ντάμπιγκ επί τής εγχωρίου παρα
γωγής, βασίζεται έπί τής μελέτης όλων τών παραγόντων^ 
οίτινες επηρεάζουν την κατάστασιν τής θίγόμενης δια τοΰ 
ντάμπιγκ εγχωρίου παραγωγής, ως η αναπτυξις και αι 
προοπτικά! τής παραγωγής ταύτης έν σχεσει προς τον 
κύκλον εργασιών, την συμμετοχήν είς την άγοράν, τά κέρδη 
τάς τιμάς, την πραγματοποίησή έξαγωγών κλπ.

Ή εγχώριος παραγωγή, έφ’ ής έκτιμώνται κατά τά ώς 
άνω, αί επιπτώσεις τών εισαγωγών, αίτινες άποτελοϋν άντι- 
κείμενον ντάμπιγκ, άφορά είς τό δμοιον προς τό είσαγόμενον 

~προϊόν,~ όπερ- διαπιστοϋται διά τών κριτηρίων τής παραγω
γικής διαδικασίας τών πραγματοποιουμένων εσόδων τών 
παραγωγών καί τών κερδών.

' · ■ * Έπί τοΰ άρθρου 4..·
; Έν τώ άρθρω τούτω διευκρινίζεται ότι ό όρος «εθνική παρα
γωγή» έν τή έννοια τοΰ παρόντος νόμου, ύποδηλοϊ τό σύνολον 
τών έγχωρίων παραγωγών τών όμοιων προς τά είσαγόμενα 
είς τιμάς ντάμπιγκ, προϊόντων, ή έκείνας έκ τών όποιων ή 
παραγωγή συγκεντρωτικώς καλύπτει τό μεγαλύτερον μέρος, 
τής συνολικής έγχωρίου παραγωγής τών προϊόντων τούτων. 
Έφ’ όσον δέ ένιοι τοιοϋτοϊ παραγωγοί είναι ταυτοχρόνως 
καί εισαγωγείς τοΰ άποτελοϋντος τό άντικείμενον ντάμπιγκ, 
προϊόντος^, τότε' ό όρος «έθνική παραγωγή» περιορίζεται 

, έίς τούς υπολοίπους παραγωγούς, ή είσέτι ό όρος οΰτος 
δύναται νά περιορίζεται μόνον είς τούς παραγωγούς «ορι
σμένης ζώνης, οσάκις είτε λόγω εξόδων μεταφοράς είτε 
έτέρων ειδικών τοπικών όρων (παραδοσιακά συστήματα 
διανομής ή έπιθυμίαι τών καταναλωτών), ή χώρα διαιρήται 
είς δύο ή καί πλείονας συναγωνιζομένας άγοράς καί είς τό 
εσωτερικόν έκάστης τών , οποίων οί παραγωγοί αντιπρο
σωπεύουν μίαν χωριστήν παραγωγήν.

' , . - Έπί τοΰ άρθρου 5. ·· 1 ’ ;
Έν τώ άρθρω τούτω προβλέπεται ή σύστασις, δι’ άπο- 

φασεως τοΰ 'Τπουργοΰ τών Οικονομικών, Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής, ήτις θά προβαίνη είς τήν διαπίστωσιν τών όρων, 
οίτινες δέον νά συντρέχουν κατά τον νόμον πρός επιβολήν 
δασμοΰ άντιντάμπιγκ καί θά παρακολ.ουθή γενικώτερον τήν 
εφαρμογήν τοΰ νόμου τούτου.

Η Επιτροπή, ύφ’ ής θά διεζάγηται ή σχετική έρευνα θά 
γνωμοδοτή έν έκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει περί τής 
ύπάρξέως ή μή ντάμπιγκ, περί τής προκαλουμένης είς τήν 
έθνικήν παραγωγήν ζημίας καί περί τών ληπτέων πρός 
έξουδετέρωσιν τοΰ ντάμπιγκ μέτρων.

Αί γνωμοδοτήσεις αύται τής Επιτροπής ύπόκεινται είς 
την έγκρισιν τοΰ 'Τπουργοΰ τών Οικονομικών, όστις έφ’ 
οσον τάς άποδεχθή έκδίδει τήν σχετικήν άπόφασιν πρός 
ύλοποιησίν των.

Έπί τοΰ άρθρου 6.
Δι’ αύτοΰ, ορίζονται αί περιπτώσεις, καθ’ άς ή κινηθεΐσα 

διαδικασία έπιβολ.ής δασμοΰ άντιντάμπιγκ λήγει άνευ λήψεως 
τοιούτου μέτρου._Αί περιπτώσεις αύται είναι :
’ λ) όταν έκ τής διεξαχθείσης έρεύνης διεπιστώθη ύπό 
τής Επιτροπής ότι δέν είναι απαραίτητος διά τήν προ
στασίαν τής έθνικής παραγωγής ή έπιβολή δασμών άντι- 
ντά{χπιγκ, ή ή λήψις προσωρινών μέτρων, καί

β) ■ οσάκις οί έξαγωγεΐς αναλαμβάνουν οίκειοθελώς τήν 
ύτοχρέωσιν νά άνα-5εωρήαουν τάς τιμάς των,_ οότως^ώετε 
τό περιίώριον τοΰ ντάμπιγκ νά έξαλ.ειφόή ή νά παυσουν νά 
εξάγουν τό άποτελοϋν άντικείμένον ντάμπιγ προϊόν είς Έλλά- 
ϊα, ύπό τήν προϋπόΐέσιν, ότι ή Επιτροπή όά κρινη τήν λύσιν 
ταύτην πρακτικώς έφαρμόσιμον.
• Τό γεγονός, ότι οί έξαγωγεΐς δέν προσφέρονται νά άνα- 

λ.άβουν τοιαύτας δεσμεύσεις ή δέν άποδέχονται σχετικήν 
ύπόδειξιν τής Επιτροπής όπως ένεργήσουν ούτως, δέν 
παραβλάπτει τήν ύπόθεσίν των. Βεβαίως, τό γεγονός ότι 
αί είσαγωγαί τοΰ άποτελοϋντος ντάμπιγκ προϊόντος θά 
σι^χίζωνται είναι έν στοιχεΐον, δπερ λαμβάνεται χχζ' 
δψιν ύπό τής Έπιτροττής κατά τον καθορισμόν τής άπει- 
λουμένης ζημίας.

Έπί τοΰ άρθρου 7.
. Έν τώ άρθρω τούτ<ρ προβλέπεται ή λήψις προσωρινών 
μέτρων, πρός πρόληψιν ζημιών δυναμένων νά προκληθοΰν είς 
τήν έθνικήν παραγωγήν, διαρκούσης τής έρεύνης, έφ’ όσον 
έκ τής προκαταρκτικής έξετάσεως τών σχετικών στοιχείων 
διαφαίνεται ή άσκησις ντάμπιγκ καί ή πρόκλησις άμα ζημίας 
τής έθνικής παραγωγής.

Τά προσωρινά μέτρα έχουν τήν μορφήν ενός προσωρινού 
δασμοΰ είσπραττομένου έπί παρακαταθήκη ή έπί τη λήψει 
έγγυήσεως ίσης πρός τό ποσόν τοΰ προσωρινώς έκτιμωμένου 
δασμοΰ άντιντάμπιγκ, μή ύπερβαίνοντος καί τούτου τό 
προσωρινώς έκτιμώμενον περιθώριον τοΰ ντάμπιγκ.

Τά προσωρινά μέτρα δέν δύναται νά έφαρμόζωνται διά 
περίοδον μεγαλυτέρχν τών τριών μηνών, ή, οσάκις ή σχε
τική άπόφασις έπιβολής των έλήφθη κατόπιν αίτήσεως τοΰ 
έξαγωγέως ή είσαγωγέως, διά περίοδον ούχί μεγαλυτέραν 
τών εξ μηνών.· .■. ..·· - * ·

- Έπί τοΰ άρθρου 8.
Έν τώ άρθρω τούτω καθορίζεται ό τρόπος έπιβολής τοΰ 

δασμοΰ άντιντάμπιγκ, τό ύψος τούτου, ή έναρξις καί ή 
διάρκεια τής ισχύος του, τά τής έπιστροφής του είς τον 

'καταβαλόντα εισαγωγέα, οσάκις διαπιστοΰται, μετά τήν 
καταβολήν του, ή μή ύπαρξις ντάμπιγκ, ώς καί ό τρόπος 
περιγραφής, τόσον τοΰ προϊόντος τοΰ άποτελοϋντος άντικεί- 
μενον ντάμπιγκ, όσον τών προμηθευτών καί προμηδευτριών 
χωρών τούτου. Ιδία όρίζεται ότι:

'Ο" δασμός άντιντάμπιγκ επιβάλλεται δι’ άποφάσεως τοΰ 
'Τπουργοΰ τών Οικονομικών, έκδιδομένης μετά προηγου- 
μένην γνωμοδότησιν τής Επιτροπής. 'Η άπόφασις αΰτη 
δημοσιεύεται διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, άπό 
τής ήμερομηνίας δέ ταύτης άρχεται καί ή έπιβολή τών ύπό 
τής άποφάσεως προβλχπομένων δασμών.

; Τό ύψος τοΰ δασμοΰ άντιντάμπιγκ δέν δύναται νά ύπερ- 
βαίνη τό περιθώριον τοΰ ντάμπιγκ άντιθέτως δύναται νά 
είναι καί μικρότερον τοΰ περιθωρίου τούτου, έφ’ όσον διχ- 
πιστοΰται ότι καί ό χαμηλότερος ούτος δασμός άντιντά- 
μπιγκ θά είναι έπαρκής διά τήν έξάλειψιν τής προκαλουμένης 
ζημίας είς τήν έθνικήν παραγωγήν.

'Ο δασμός άντιντάμπιγκ διατηρείται έν ίσχύι έφ’ όσον 
χρόνον τυγχάνει άναγκαΐος πρός έξουδετέρωσιν τοΰ προ- 
καλοΰντος τήν ζημίαν τής έθνικής παραγωγής ντάμπιγκ.

Ή έπιβολή δασμοΰ άντιντάμπιγκ έν ούδεμια περιπτώσει 
δύναται νά άποτελ.έση λόγον αύξήσεως τών τιμών τών έγχω- 
ρίως παραγομένων προϊόντων. Πάσα τοιαύτη αύξησις συν
επάγεται τήν άρσιν τοΰ έπιβληθέντος δασμοΰ άντιντάμπιγκ. 
'Η διάταξις αυτή άποτελεΐ έχέγγυον περί τής καλής χρή- 
σεως τοΰ έπιβληθέντος δασμοΰ άντιντάμπιγκ, ήτοι περί τής 
αποκλειστικής χρησιμοποιήσεώς του πρός έξουδετέρωσιν τών 
δυσμενών συνεπειών τοΰ άσκουμένου ντάμπιγκ καί ούχί 
πρός έξασφάλισιν προσθέτων άναγωνιστικών πλεονεκτη
μάτων ύπέρ τής έγχωρίου παραγωγής.

Έπί τοΰ άρθρου 0.
: Αί παρεχόμεναι πριμοδοτήσεις ή επιδοτήσεις είς τήν 

κατασκευήν, είς τήν παραγωγήν ή τήν έξαγωγήν προϊόντος 
τινός, έχουν ώς συνέπειαν τον υποβιβασμόν τής τιμής πω- 
λήσεως τοΰ έξαγομένου προϊόντος. 'Η πώλησις τοΰ προϊ
όντος τούτου είς τιμήν κατωτέραν έκείνής είς ήν θά έπωλεϊτο>
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εάν δεν ύφίστχτο πριμοδότησις -η έπιχορήγησις, καταλήγει 
εις το αύτόάποτέλεσμά,_είςό καί τό ντάμπιγκ. Διά τον 
λόγον τούτον διά τοΰ άρθρου 12 λαμβάνεται πρόνοια εξου-' 
δετερώσεως τής χορηγουμένης έκάστοτε έπιχορηγήσεως η 
πριαοδοτήσεως διά της επιβολής αντισταθμιστικού δασμοϋ
(DROIT COMPENSATED R).

Διά τήν επιβολήν τοΰ δασμοϋ τούτου, δέον να συντρέχουν 
οι έν παρ. 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ σχεδίου Νομού οροί, ήτοι να 
προκαλήται έκ τής χορηγούμενης εις το εις Ελλάδα εισα- 
γόμενον εμπόρευμα έπιδοτήσεως ή πριμοδοτήσεως σοβαρα 
ζημία εις τήν εγχώριον παραγωγήν η να παρεμποδιζηται αι- 
σθητώς ή δημιουργία έθνικής παραγωγής. ^ Η τοιαύτη επιδό- 
τησις δυνατόν νά είναι ού μόνον άμεσος, αλλα και εμμεσος. 
Δύναται έπίσης νά προέρχηται έκ τής μειωσεως των τιμο
λογίων μεταφοράς διά κρατικών σιδηροδρόμων η άλλων μετα
γωγικών μέσων, διότι καί διά τοΰ τρόπου τουτου παρέ
χεται έμμέσως έπιχορήγησις, ήτις έχει ώς αποτέλεσμα την 
μείωσιν τής τιμής τοΰ προσφερομένου εμπορεύματος.

’Εν Άθήναις τή 16 Ιουνίου. 1976 
Οί 'Τπουργοί

Συντονισμού καί Π ρογρααματισμοΰ Οικονομικών
Π. ΠΑΠΛΥΗ ΓΟΥΡΑΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΤ

προϊόν δασμολογικής προστασίας ώς καί κατά τό ποσόν τών 
φόρων έν γένέτοί όποιοι βαρύνουν τοΰτο κατά τήν κατανά- 
λωσιν αύτοΰ έν τώ έσωτερικώ τής πκραγούσης ή έξαγούσης 
χώρας, ^ ^

β) ή είναι αΰτη κατωτέρα είτε τής υπό όμαλάς έμπορικάς 
συνθήκας έπιτυγχανομένης ύψηλοτέρας τιμής όμοιου προϊ
όντος έξαγομένου εις άλλην χώραν, είτε τοΰ κόστους παρα
γωγής τοΰ έςαγομένου προϊόντος, έπηυξημένου κατά ποσόν 
άντιπροσωπεΰον τά έξοδα πωλήσεως καί τό σύνηθες κέρδος,

γ) ή προκειμένου περί προϊόντων προερχομένων έκ χωρών 
ένθα αί τιμαί δεν σχηματίζονται έν έλευθέρω συναγωνισμώ 
αΰτη είναι κατωτέρα τοΰ μέσου όρου τών τιμών έξαγωγής 
προϊόντος τής αύτής ή παρεμφεροΰς ποιότητος, προερχομένου 
έκ χωρών εις τάς όποιας αί τιμαί σχηματίζονται έν έλευ
θέρω συναγωνισμώ άποκλειομένων όμως έκ τούτων τών 
χωρών έκείνων αί όποΐαι προσφέρουν κατά τήν έξαγωγήν, 
τά προϊόντα των εις τιμάς σημαντικώς χαμηλοτέρας τών 
διεθνών τοιούτων.

3. Προκειμένου περί προμήθειας ειδών μονοπωλίου κα
τόπιν διεθνοΰς διαγωνισμοΰ δύναται νά μή ληφθοΰν ΰπ’ 
δψιν προσφοραί γενόμεναι μέ τιμάς ντάμπιγκ κατά τήν 
έννοιαν τοΰ παρόντος νόμου.

Άρθρον 3.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ *

~ > ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4056/1960.,.
Περί έπιβολής δασμών' άντιντάμπιγκ καί άντισταθμιστι-

κών τοιούτων ώς έτροποποιήθη και συνεπληρωθη δια
Ν.Δ. 4418/64.

ΠΑΥΛΟΣ
' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ . V -

~· Ψηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής' Βουλής, άποφασί- 
ζομεν καί διατάσσομεν : ':'»_··· C.' :“<%.·

■ \· ' ' Άρθρον 1./ · - ,;
1. Προς έξουδετέρωσιν τών δυσμενών συνεπειών, αί 

όποΐαι είναι δυνατόν νά προκληθώσιν εις τήν έθνικήν οι
κονομίαν έκ τής εισαγωγής προϊόντος τινός, τό όποιον άπο- 
τελεΐ άντικείμενον ντάμπιγκ ή έπιχορηγήσεως ή πριμοδο- 
τήσεως επιβάλλεται κατά περίπτωσιν δασμός άντιντάμπιγκ 
ή αντισταθμιστικός τοιοΰτοςΐ

2. Ώς «προϊόν» κατά τήν έννοιαν τοΰ παρόντος νόμου,
θεωρείται πάν έν γένει άγαθόν, βιομηχανικόν βιοτεχνικόν 
γεωργικόν πρώτη ΰλη κλπ. >' Λ.

ι. Άρθρον 2. -
1. Δασμός άντιντάμπιγκ έπιβάλλεται κατά τά κατωτέρω
οριζόμενα, έφ’ όσον συντρέχουν αί άκόλουθοι προϋποθέ-

σεις : ·
α) 'Η τιμή εις ήν προσφέρεται προϊόν τι, έξαγόμενον είς 

Έλλαδα, είναι κατωτέρα τής κανονικής τοιαύτης καί λ /.
β) Έκ τής εισαγωγής τοΰ προϊόντος τούτου προκαλεΐται", 

ή έπαπειλεΐται σοβαρά ζημία είς την ΰφισταμένην έν" τή 
χώρα παραγωγήν, ή έπιβράνδυσις είς τήν δημιουργίαν ή 
τήν άνάπτυξιν ταύτης.

2. Ή τιμή προϊόντος τινός έςαγομένου είς Ελλάδα θεω
ρείται κατωτέρα τής Κανονικής όταν συντρέχη μία έκ τών 
έν συνεχεία περιπτώσεων. ν· ’' . . .

α) Είναι αΰτη κατωτέρα τής· ύπό δμαλ.άς έμπορικάς 
συνθήκας έπιτυγχανομένης τιμής κατά τον αυτόν χρόνον, 
δι’ ομοιον, ή δμοειδές προϊόν προοριζόμενον διά την κατανά- 
λωσιν εντός τής έξαγούσης ή παραγούσης χώρας, μειωμένης 
κατά τό ποσόν τών κατά την έξαγωγήν τυχόν έπιστρε- 
φόμένων δασμών, φόρων καί εισφορών, έπί τών χρησιμο- 
ποιηθεισών πρώτων υλών διά τήν παραγωγήν τοΰ προϊό
ντος τούτου ή, έν έλλείψει τοΰ στοιχείου τούτου, κατά τό 
ποσόν^τό προκΰπτογ έκ τής παρεχόμενης είς τό έν λόγω

Επιβάλλεται αντισταθμιστικός" δασμός έπί' προϊόντος 
είσαγομένου είς τήν Ελλάδα έξ ώρισμένης χώρας έάν ήθελε 
διαπιστωθή κατά τά είς τό άρθρον 6 καί επόμενα δριζόμενα, 
ότι παρέχεται καθ’ οίονδήποτε τρόπον άμέσως ή έμμέσως 
έπιχορήγησις ή πριμοδότησις είς τήν κατασκευήν παρα- 
γωγήν'ή έξαγωγήν τοΰ προϊόντος τούτου έν τή χώρα τής 
καταγωγής ή έξαγωγής,; συμπεριλαμβανομένης καί πάσης 
έτέρας ειδικής έπιχορηγήσεως, είς τήν μεταφοράν τοΰ προϊ
όντος τούτου, έφ’ δσον συνεπεία τής τοιαύτης έπιχορη
γήσεως ή πριμοδοτήσεις προκαλείται ή έπαπειλεΐται σοδαρά 
ζημία εις τήν ΰφισταμένην εγχώριον παραγωγήν ή παρεμποδί
ζεται ή δημιουργία έθνικής παραγωγής. · ..

Άρθρον 4.
1. ,Ό δασμός άντιντάμπιγκ ή άντισταθμιστικός τοιοΰτος’ 

δύναται νά ,έπιβληθή έπί ένός ή περισσοτέρων κατ’ είδος 
δριζομένων προϊόντων ή έπί ώρισμένων κατηγοριών προϊ
όντων μιας ή περισσοτέρων χωρών, ώς καί έπί προϊόντων 
ένός ή πλειόνων είδικώς καθοριζομένων έξαγωγέων.

2. Ό κατά τό άρθρον 2 δασμός άντιντάμπιγκ έπί τοΰ
προϊόντος, τό όποιον άποτελεΐ άντικείμενον τοΰ ντάμπιγκ 
δέον νά είναι ίσος τςρός τό περιθώριον τοΰ άσκουμένου είς 
τό προϊόν τοΰτο ντάμπιγκ ήτοι πρός τήν διαφοράν τής τιμής 
ώς αΰτη προσδιορίζεται ύπό τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 2 
τοΰ παρόντος. . ’ ·

3. *0 κατά τό άρθρον 3 τοΰ παρόντος νόμου άντισταθμι-
στικός δασμός δεν δύναται νά ύπερβαίνη τό ποσόν, είς δ 
άνέρχονται αί κατά τό αυτό άρθρον έπιχαρηγήσεις ή πριμο
δοτήσεις. ·

4. Είς άς περιπτώσεις ύφίστανται σαφείς ένδείξεις. δ ιε-
νεργείας ντάμπιγκ ή παροχής έπιχορηγήσεως ή έπιδοτήσεως, 
οί Υπουργοί τών Οικονομικών κοϊί Βιομηχανίας δύνανται, 
μέχρις έκδόσεως τής όριστικής άποφάσεως, περί έπιβολής 
δασμοϋ άντιντάμπιγκ ή αντισταθμιστικού τοιούτου, ' τή 
αιτήσει τών θιγομένων εγχωρίων παραγωγών, έν ή δέον 
νά άναφέρωνται τά στοιχεία έξ ών προκύπτουν αί ένδείξεις 
αύται ή καί αύτεπαγγέλτως νά καθορίζουν δι’ άποφάσεώς 
των τό είδος ή τά είδη, άτινα κατά τάς ένδείξεις ταύτας άπο- 
τελοΰν άντικείμενον τοΰ ντάμπιγκ ή τής έπιδοτήσεως ή 
έπιχορηγήσεως. . ^ . · ' / . f

' Ό έκτελωνισμός τών είς τάς άποφάσεις ταύτας διαλαμβα- 
νομένων ειδών ένεργεϊται κατόπιν προσαγωγής ύπό τοΰ; 
είσαγωγέως πιστοποιητικού τοΰ Εμπορικού Επιμελητηρίου. 
τής χώρας παραγωγής τούτων, St ού νά βεβαιοΰται ή τιμή 
εις ήν πωλοΰνται κατά τόν αύτόν χρόνον καί ύπό όμαλάς 
έμπορικάς συνθήκας δμοια είδη προοριζόμενα διά τήν 
κατανάλωσιν έντός τής χώρας ταύτης. . - ‘ *



■' Έάν ή έν τώ τιμολογίω τιμή F.O.B. τοϋ είσαγομένου_ 
είδους είναι κατώτερα της έν τώ πιστοποιητικό) άναγρα- 
φομένης κατά ποσοστον 5% τουλάχιστον, ό έκτελωνισμός 

. τούτου ένεργεΐται επί τη παροχή ύπό τοϋ εΐσαγωγέως χρη
ματικής ή τραπεζικής έγγυήσεως ίσης προς την ύφιστα- 

. μένην διαφοράν μεταξύ τής τιμής τοϋ τιμολογίου καί τής 
άναφερομένης έν τω πιστοποιητικό) .αναπροσαρμοζόμενης 
κατά τά έν άρθρω 2 παράγρ. 2 περίπτωσις α'. οριζόμενα.

> Προκειμένου περί προϊόντων είσαγομένων έκ χωρών 
ένθα αί τιμαί δεν σχηματίζονται έν έλευθέρω συναγωνισμό) 
ή οσάκις κατά τον έκτελωνισμόν προϊόντος τίνος δεν κα
θίσταται. δυνατή ή προσαγωγή τοϋ κατά τά ανωτέρω πι- 
στοποιητικοϋ, λαμβάνεται ύπ’ δψιν διά τόν καθορισμόν .τής 
παρασχετέας έγγυήσεως ή έκ τών υφισταμένων ένδείξεων 
προκύπτουσα διαφορά μεταξύ τής κανονικής τιμής τούτου 

'καί τής έν τω τιμολογίω άναγραφομένης κατά τά^όρισθησό- 
μενα εΐδικώτερον δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουβγου τών Οι
κονομικών. . · ·
' Ή άνωτέρω έγγύησις τακτοποιείται δι’ εΐσπράξεως ή 
έπιστροφής ταύτης έν όλω ή έν μέρει μετά την έκδοσιν τής 
οριστικής άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ τών Οίκονομικων περί 
έπιβολής ή μή άντιντάμπιγκ ή άντισταθμιστικοΰ δασμοϋ 
έττί τοϋ είδους δι’ 6 αύτη έλήφθη. . - ■

, Άρθρον 5.
> , Αί διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου έφαρμόζοντάι καί έπί 
τοϋ''κεκαλυμμένου ντάμπιγκ, άσκουμένου καθ’ οίονδήπότε 
τρόπον παρά των συνεργαζομένων άλλοδαπών καί ήμεδαπών 
έπιχειρήσεων, κυρίως δε διά τής πωλήσεως ύπό τοϋ εΐσα
γωγέως εις τιμήν κατωτέραν τής άντιστοίχου πρός τήν 
άναγραφομένην εις τό τιμολόγιου τοϋ έξαγωγέως, μεθ’ 
ου. ό είσαγωγεύς συνεργάζεται, έπίσης δέ κατωτέραν τής 
έν τή έξαγούση χώρα τιμής. Έν τή περιπτώσει ταύτη τό 
περιθώριον τοϋ ντάμπιγκ υπολογίζεται έπί τή βάσει τής 
τιμής, εις ήν μεταπωλοϋνται τά εΐσαγόμενα προϊόντα παρά 
τοϋ εΐσαγωγέως:· ' ■ .1 - ··'.·.

,ΰ ·.··' · ί Άρθρον 6. i - ·. ~
··.. 1. Πρός διαπίστωσιν τής συνδρομής τών προϋποθέσεων 
διά τήν κατά τόν παρόντα νόμον έπιβολήν δασμοϋ άντιντά- 
μπιγκ καί διά τήν παρακολούθησιν γενικώς τής έφαρμογής 
τοϋ παρόντος νόμου, συνίστάται παρά τω Ύπουργείω Οι
κονομικόν Γνωμοδοτική Επιτροπή άποτελουμένη : α)
έξ ενός έκπροσώπου έκάστου τών Υπουργείων Συντονι- 
σμοΰ, Οικονομικών, ’Εμπορίου, Βιομηχανίας καί Γεωργίας, 
β) ενός έκπροσώπου τοϋ Έμπορικοϋ καί Βιομηχανικοϋ ’Επι
μελητηρίου ’Αθηνών, γ) ενός έκπροσώπου τών έμπόρων, 
ύποδεικνυομένου έκ περιτροπής κατ’έτος ύπό τών ’Εμπορικών 
Συλλόγων ’Αθηνών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης καί δ) 
άνά ενός έκπροσώπου τοϋ Συνδέσμου 'Ελλήνων Βιομηχάνων 
καί τοϋ Πανελληνίου Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων καί 
τής Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ένώσεως Γεωργικών 
Συνεταιρισμών. Ή ’Επιτροπή θεωρείται ώς νομίμως συγ- 
κεκροτημένην έφ’ όσον έχουν ύποδειχθή τά περισσότερα τών 
μελών αύτής, εύρίσκεται δέ έν απαρτία παρόντων πέντε 
μελών. Τής ’Επιτροπής προεδρεύει έκπρόσωπος τοϋ 'Υ
πουργείου Οικονομικών. '

2. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ’Επιτροπή 
γνωμοδοτεί έν έκάστη συγκεκριμένη —ριπτώσει μετ’ έρευ
ναν τών πραγματικών περιστατικών, έπί τή βάσει στοιχεί
ων ή συγκεκριμένων πληροφοριών, περί τής κανονικής 
τιμής όμοιου έμπορεύματος πρός το αποτελούν άντικεί- 
μενον τοϋ ντάμπιγκ, ή έν περιπτώσει' έπιχορηγήσεως ή 
πριμοδοτήσεως τοϋ είσαγομένου έμπορεύματος περί τοϋ 
ποσού ταύτης. \ Υ.

At γνωμοδοτήσεις τής ’Επιτροπής ταύτης δέον νά έκ- 
δίδωνται έντός τριμήνου άπό τής αποστολής εις αυτήν τοϋ 
σχετικού ερωτήματος τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών, 
ύπόκεινται δέ εις τήν έγκρισιν τοϋ 'Υπουργού τής Βιομη
χανίας καί τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών, όστις έν περι-.- 
πτωσει αποδοχής έν όλω ή έν μέρεί τούτων εκδίδει τήν 
σχετικήν άπόφασιν.

Άρθρον 7.
Ή διαδικασία διά τήν έπιβολήν άντιντάμπιγκ ή άντιστα- 

θμιστικών δασμών έπί προϊόντος, κινείται κατόπιν αίτή- 
σεώς των θιγομένων εγχωρίων παραγωγών, ύποβαλλομέ- 
νης εις τόν 'Υπουργόν, τών Οικονομικών καί διαλαμβανού- 
σης άπαντα τά πραγματικά περιστατικά καί στοιχεία τά 
θεμελιοϋντα, κατά τήν κρίσιν των, τήν άσκησιν ντάμπιγκ 
ή τήν παροχήν έπιχορηγήσεως ή έπιδοτήσεως εις τό προϊόν 
τούτο ή καί αύτεπαγγέλτως ύπό τοϋ 'Υπουργού τών Οικο
νομικών, έφ’ όσον τά άνωτέρω περιστατικά καί στοιχεία 
διαπιστώνται ύπό τών Τελωνειακών ’Αρχών. Διά Διατά
γματος, έκδιδομένου προτάσει τοϋ 'Υπουργού τών Οικονο
μικών, καθορισθήσονται τά λοιπά στοιχεία, άτινα δέον 
ν’ άναφέρη ή αϊτησις, ώς καί πάσα άλλη άναγκαία λεπτο
μέρεια διά τήν έκτέλεσιν τής διατάξεως ταύτης. '

Ό καθορισμός τοϋ κατά τό άρθρον 2 παρ. 2 περίπτωσις 
γ' μέσου όρου τών τιμών τών προϊόντων, άτινα άποτελοϋν 
άντικείμενα ντάμπιγκ έν Έλλάδι ή έπιχορηγήσεως ή έπι
δοτήσεως ένεργεΐται ύπό ’Επιτροπής συγκροτουμένης δι’ 
άποφάσεων τοϋ 'Υπουργοϋ τών Οικονομικών.

Ό καθορισμός τοϋ μέσου όρου τών τιμών τών προϊόντων 
τούτων, έξειδικευομένων βάσει τών ιδιαιτέρων αύτών χαρα
κτηριστικών, προσδιοριζομένων δέ κατά τήν δασμολογικήν 
ή τήν έμπορικήν αύτών ονομασίαν, γίνεται βάσει τών κατά 
τόν_αύτόν χρόνον πραγματοποιουμένων. ή προσφερομένων. 

’ τιμών, ,έλλείψει δέ τοιούτων, έπί τη βάσει τών κατά τό 
προηγούμενον έξάμηνον πραγματοποιηθεισών ή προσφερ- 
θεισών τιμών. · ' ' .

Διά τήν έξεύρεσιν τοϋ μέσου όρου τών τιμών, λαμβάνονται 
' ύπ’ δψιν αί τιμαί τών εμπορευμάτων, τών προερχομένων 

έκ χωρών ένθα αί τιμαί σχηματίζονται έν έλευθέρω συναγω
νισμό) έκάστη των όποιων προμηθεύει τά 25 % τούλάχι- 
στον τής συνολικώς εΐσαγομένης εις τήν Ελλάδα' ποσό- 
τητος έκάστου προϊόντος. · /

. Έάν ούδεμιας χώρας αί είσαγωγαί συγκεντρώνουν τό 
ποσοστον τούτο, λαμβάνονται ύπ’ δψιν αί τιμαί τών έμπο- 
ρευμ'άτων τών είσαγομένων έκ τών τριών κυριωτέρων προ- 
μηθευτριών χωρών.

. Έάν κατά τόν χρόνον τής εισαγωγής ώς καί κατά τό 
προηγούμενον έξάμηνον ϊέν έχουν σημειω-ύή είσαγωγαί εκ 
τών άνωτέρω χωρών, ή Επιτροπή προβαίνει εις τόν προσδιορι
σμόν τής τιμής τών είσαγωμένων εμπορευμάτων, εξαγομένων 
ιέξ αύτών εις τρίτας χώρας ή Ιέπί τή βάσει στοιχε'ων λαμόα- 
νομένων έξ άλλων πηγών.

Άρθρον 8.
1. Οί κατά τόν παρόντα νόμον δασμοί έφαρμόζονται άπό 

τής χρονολογίας τής δημοσιεύσεως διά τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως τών σχετικών άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ τών 
Οικονομικών.

2. Ή έπιβολή άντιντάμπιγκ ή άντισταθμιστικών δασμών 
δέν δύναται, έν ούδεμιά περιπτώσει, νά άποτελέση λόγον 
αύξήσεως τών τιμών τών έγχωρίως παραγομένων όμοιων 
ή όμοειδών προϊόντων πρός τά ύποβληθέντα εις τούς δα
σμούς τούτους άλλοδαπά τοιαϋτα. Π ασα δέ. τυχόν αϋξησις 
τών τιμών τούτων, έπελθοϋσα μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόν
τος συνεπεία έπιβληθέντος ήδη δασμού άντιντάμπιγκ έπί 
τίνος προϊόντος ή τυχόν έπερχομένη εις τό μέλλον καί μή 
όφειλομένη εις μεταβολήν τών συντελ.εστών τοϋ κόστους 
παραγωγής,· βεβαιουμένων διά κοινής άποφάσεως τών 
Υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου καί Βιομηχανίας, συνε
πάγεται τήν άρσιν τοϋ· έπιβληθέντος άντιντάμπιγκ ή άντι- 
σταθμιστικοΰ δασμοϋ._

3. Διά τής κατά τήν παράγρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου 
άποφάσεώς του, ό Υπουργός τών Οικονομικών δύναται 
νά καθορίζη καί τούς όρους ύφ’ούς θά έφαρμόζηται ό δι’ 
αύτής επιβαλλόμενος άντιντάμπιγκ ή άντισταθμιστικός δα
σμός, ώς καί τάς τιμάς εις άς δέον νά πωλώνται τά εις τόν 
δασμόν τούτον ύπαχθέντα προϊόντα.
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Άρθρον 9.
Διά Βασιλικών Διαταγμάτων έκδιδομένων ττροτάσει τοΰ 

Ύπουργοΰ των Οικονομικών, θέλουσι καθορισθή αι λεπτο
μέρεια1. τής έ-ιβολής τής είσττράξεως των κατά τον παρόντα 
νόμον δασμών, τοΰ προσδιορισμού εϊδϊκώτερον τοΰ περι
θωρίου τοΰ ντάμπιγκ, τοΰ ποσοϋ τής έν τή χώρα τής κατα
γωγής ή εξαγωγής παρεχόμενης έπιχορηγήσεως ή πριμο- 
δοτήσεως εΐς τι προϊόν είσαγόμενον εις Ελλαδα και τής 
παροχής και τακτοποιήσεως τής κατά την παράγραφον 2 
τοΰ άρθρου 7 έγγυήσεως.

Ωσαύτως διά Βασιλικών Διαταγμάτων έκδιδομένων κατά 
τον αύτόν τρόπον καθορισθήσονται τά της λειτουργίας της 
κατά την παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 6 Επιτροπής και εν 
γένει πάσα άναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν τοΰ 
παρόντος νόμου.

Μέχρι τής έδόσεως τών Διαταγμάτων τούτων εξακολου
θούν ΐσχύουσαι αΐ διατάξεις τοΰ εΐς εκτελεσιν τοΰ Νομού 
2/ /5/1954 έκδοθέντος άπό 6 ’Απριλίου 1955 Β. Διατά
γματος.

Άρθρον 10.
1. Ό νόμος 2775/1954 «περί επιβολής δασμών άντιντάμ- 

πιγκ καί (αντισταθμιστικών τοιούτων» καταργεΐται.
2. Ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται άπό τής δημο- 

-σιεύσεως άύτοΰ εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
. Ό παρών Νόμος ψηφισθείς υπό τής Βουλής καί παρ’ 

’Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά τής Έφημε- 
ρίδος τής Κυβερνήσεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τοΰ 
Κράτους.·' ·· ·. . .·'';. · .. · '

. Έν Άθήναις τή 11 ’Ιουνίου 1960 
7 ' *’.*-”· ΠΑΥΛΟΣ Β;

’Επί τών Οικονομικών .
Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Οί ’Υπουργοί . .·
/ Έπί τής Βιομηχανίας 
;*■··.■■■■ Ν. ΜΑΡΤΗΣ

Έθεώρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τοΰ Κράτους σφραγίς. 
' > ..’Εν Άθήναις τή 13 ’Ιουνίου 1960 _' Γ ·
λ" ε Τ-.-'Ο Έπί’τής Δικαιοσύνης Υπουργός- 

: ·.: ν' ΚΩΝ.. ΚΆΛΛΙΑΣ ' - · ■ .

. ν'' ···:·' "ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ . . . ·
"Περί έξι.σωτιχών καί άντιστα-ΰμιστιχών δασμών.

η* ·:'· ■· · ·'·- ' Ά^Ρm 1'. .·:

προοριζόμενον ί ι ά 31· ζ τ ανάλωσtv εντός τής χώρας καταγωγής, 
έΞ ής τούτο έξήχύη. ~ ·.

Ώςόμοταν-προϊόν. έν τή -έννοια τού παρόντος νόμου, -λεω- 
ρείτα: προϊόν ταυτόσημο'/ κα-3" όλας τάς ενδείξεις πρός τό 

Από έξέτασιν. ή. έν ελλείψει τοισύτου προϊόντος, έτερον προϊόν, 
όπερ έχε: χαρακτηριστικά στενώς προσομοιάζοντα πρός τά τοΰ 
υπό έξέτασιν προϊόντος τοιαϋτα.

2·. Εις περίπτωσιν. καώ ήν ή εισαγωγή προϊόντος τίνος δεν 
π:αγματοπ;ιείται άπ' εύώείας έκ τής χώρας καταγωγής, άλ
λα μέσω έτέρας χώρας, συγκρίνονται, ΰπό τήν έπιφόλαςιν 
τής διατάξεως τής έπομένης -παραγράφου, πρός διαπίστωσιν 
ϋπάρξεως ντάμπιγκ, ή τιμή εις ήν εξάγεται τούτο εΐς Ελ
λάδα πρός τήν τιμήν όμοιου προϊόντος εις τήν άγοράν τής 
έξαγούσης χώρας. ,

3. Κατ έξαίρεσιν. οσάκις τό προϊόν διαμετακομίζεται μέσω 
τής έξαγούσης χώρας ή δέν παράγεται τοιούτον προϊόν εις 
τήν έξάγουσαν χώραν ή δέν ύφίσταται τιμή επιδεκτική συγκρί- 
οεως διά τούτο εΐς τήν χώραν τούτην, δύναται ή σύγκρισις 
να ενεργήται μέ τή/ τιμήν τού όμοιου προϊόντος εις τήν χώ
ραν τής καταγωγής.

4. 'Οσάκις οόδεμία πώλησις όμοιου προϊόντος έπραγματο
ποί ήδη. ύιπό όμαλάς έμπορικάς συνώήκας. εΐς τήν εσωτερικήν 
άγοράν τής έξαγούσης χώρας ή οσάκις, λόγω τών ειδικών συν
θηκών τής αγοράς τής χώρας τούτης', αί τοιαϋτα: πωλή-

; σεις" δέν επιτρέπουν καντνικήν σύγκρισιν, προϊόν τι ώεωρείται 
ώς αποτελούν άντικείμενοτν ντάμπιγκ, όταν ή τιμή έξ αγωγής 
τούτου εις ’Ελλάδα είναι’κατώτερα :

α) τής έπιδεκτικής συγκρίσεως τιμής όμοιου προϊόντος
εξαγομένου εΐς τριτην χώραν. Ή τιμή αΰτη δύναται νά είναι
ή υψηλότερα κατά τήν εξαγωγήν, έφ’. όσον είναι ά/τιπροΦϊ/πευ- . / * , ;
*'·*■*„ η ; , , , »*.

β) τού κόστους παραγωγής εΐς τήν χώραν καταγωγής,
έπηυξημένου διά ποσού.' άντιπροσωπεύοντος τά έξοδα πωλή- 
σεω-ς, τά έξοδζ διαχειρίσεως, τά λοιπά έξοδα ώς καί τό κέρ
δος. Ή διά τό κέρδος προσαύξησις δέν δύναται νά ύπερύαίνη 
τό συνήύως πραγματοποιούμενον κέρδος επί πωλήρεως πρόϊόν- 
των τής ίδιας γενικής κατηγορίας εις τήν εσωτερικήν άγο
ράν τής χώρας καταγωγής.

5. ’Οσάκις οόδεμία τιμή εξαγωγής ύφίσταται, ή οσάκις 
ή υφιστάμενη τοιαΰτη δέν είναι επιδεκτική συγκρίσεως, λό
γω ύπάρξεως συνεταιριστικής σχέσεως ή συμψηφισμού τίνος 
διακανονισμού μεταξύ έξαγωγέως καί εισαγωγέως ή τρίτου 
μέρους, ή τιμή εξαγωγής, διά τήν εφαρμογήν τών διατάξεων 
τών άνωτέρω παραγράφων, δύναται νά καθορίζηται έπί τή 
δώσει τής τιμής εις ήν τό είσαγόμενον προϊόν μεταπωλείται 
διά πρώτην φοράν εις ανεξάρτητον αγοραστήν ή, έάν τούτο 
δέν μεταπωλείται εΐς ανεξάρτητον αγοραστήν ή δέν μετα- 
πωλεϊται εις ήν κατάστασιν εΐσηχ-λη, έπί τή δώσει οίασδή- 
ποτε έτερος λογικής δάτεως.

: . Δασμός έξισωτικός (άντιντάμπιγκ) . .
1. Δασμός έξισωτικός (άντιντάμπιγκ) έπιδάλλεται έπί 

παντός-προϊόντος αλλοδαπής προελεύσεως, άποτελούντος άντίΓ 
κείμενον εισαγωγής εις αντικανονικήν χαμηλήν τιμήν, κατά 
τα έν άρώρω 2 τού παρόντος νόμου εΐδικώς οριζόμενα (τιμήν 
ντάμπιγκ)/ συνεπεία τής όποιας ή εισαγωγή «ς τήν χώραν 
πρακαλεϊ, 'ή' -άπειλεί νά πρσκαλέση σημαντικήν ζημίαν εις 
τή·/ Αριστομένη·/ έ-λ/ικήν παραγωγήν, ή νά έπιδρ οδύνη ση- 
μοτ/τικωσ τήν δημιουργίαν ή τήν άνάπτυξιν τούτης.

", Άρώφον 2.
Αντικείμενο/ εισαγωγής εΐς αντικανονικήν χαμηλήν τιμήν. ■

ύ’γΐ /' »' '' ’ —·. μ·';.· " ~
\ 1ΐ- 'Προίου τϊ ώεωρείται ώς αποτελούν άνττκείμενον είστε- - 

γωγής είς άντικανδνεκήν χαμηλήν τιμήν (ντάμπιγκ), εφ·’
fVTfW "Τ -mil ου··ι .!/· ______ Jt —

6. Ή κατά τάς διατάξεις τών προηγουμένων 'παραγρόρων 
τού’ παρόντος άρώρου σύγκρισις τών τιμών, διενεργείται επί 
συναλλαγών τού αυτού εμπορικού επιπέδου, κοστά-τό στάδιο/ 
τής εξόδου τού προϊόντος έκ τοΰ εργοστασίου καί έν σχέσει 
προς τάς πλέον προσφάτους πουλήσεις. Κατά τήν σύγκρισιν 
τούτην, λαμδά/οντοχ ϋπ’ όψιν αί εΐς έκάστήν περίπτωσιν ύφι- 
στάμεναι διάφοροί εΐς τάς συνώήκαις καί τους όρους πωλή- 
σεους, αιί εΐς τήν φορολογίαν διάφοροί, ώς καί έτεροι τοιαϋτα: 
έπηρεάζουσαι τήν συγκριτικότητα τών τιμών. ’Ε3πί τών περι
πτώσεων τής προηγούμενης παραγρ. 5, λαμδά/ονται ύπ’ όψιν, 
τά πραγματοποιηλέντα μεταξύ εισαγωγής καί μεταπωλήσεως 
έξοδα, ώς καί τά προκύπτοντα κέρδη.

7. Δέν -λεωρειται, ότι άποτελεί ά/τικείμε·/σ/ ντεμπιγκ
προϊόν τι. οσάκις τούτο όπαλλάτσεται όκ τών δασμών καί λοι
πών "φορών, οέτινες-έπιίαρύνουν όμοια προΐσ/τα. προοριζόμενα 
πρός καταν'άλωσιν εντός τής χώρας καταγωγής ή εξαγωγής 

- ΤΟυΤΟυ. ' ·. " . - .' i . ;λ

8. Εές περίπτωσιν εισαγωγών έκ. χώρος, τής όποιας τό 
έμπόρισν άποτελεί έξ ολοκλήρου ή σχεδόν έξ ολοκλήρου <άντι~ 
αείμε-'/ον μσϋτπωλίου καί όπου αί εγχώριοι τμαί καύοριζονταε 
ύπό τού Κράτους, δό/αται, κατά τήν κρίσιν τής ’Επιτροπής


