
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί άπαγορεΰσεως έξοίου έχ τής 

Χώρας, ένεχα χρεών —ρός τό Δημόσιον!».

Προς ιήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Διά τήν χάνονιχήν έχτέλεσιν τοϋ προϋπολογισμού τών εσό
δων τού Κράτους, ή Διοίχησις έ^ήρμοζε ·ττρο τής ισχύος τού 
Νέου Συντάγματος τής Χώρας τό μέτρον τής 'άπαγορεΰσεως 
τής έξόδου έχ τής Χώρας οφειλετών τοϋ Δημοσίου.
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σεως τών περt μεταναττευσεως αποοημιας χαι οιαϊατηριων 
διατάξεων», γά:tv τοΰ δημοσίου συμφέροντος.

Μετά τήν ΐσχ·« τοΰ νέου Συντάγματος χα: ιδία τών 2-χτά- 
ξεων τοΰ άρ-3ρ. 5 αΰτοΰ («Άτομιχά χαί Κοινωντχά Διχαι- 

ματα») τό Νομιχόν Συμβούλιο·/ τοΰ Κράτους έχρινεν, ότι αί 
ατάξεις τοΰ άρ-3ρ. 3 τοΰ νόμου 2363/1953 άντιστρατευ- 

νται —ρό<ς τό Σύνταγμα χαί ότι «ένδείχνυται ή έξ ύπχρχής 
υ·όμισ:ς τοϋ έν λόγω δέματος... Δύναται ό νόμος χατ’ άρχήν 

νά διαλάδη άταγόρευσιν εξόδου ex τής χώρας τών οφειλε
τών τοΰ Δημοσίου. Ώς έχ τοΰ έταχ-ύοΰς όμως μιας τοιαύτης 
άπαγορεύσεως, χαταλαμδανούτης άδιαστίχτως πάντα οφειλέ
την τοΰ Δημοσίου, δέον έν τφ αύτφ νόμω νά όρισδή, ότι ή 
άταγόρευσις αΰτη -S’ άναφέρεται έτί σημαντιχής οφειλής, τό 
ϋψος τής όποιας άφοΰ χαΰορισ-ϊή χατ’ έλάχιστον όριον έν. τφ_ 
νόμω ·5ά δύναται δι’ έξουσιοδοτήσεως νά ανατίθεται, όπως 
ορίζεται δι’ έχδιδομένης έχάστοτε άποφάσεως τοΰ Υπουργού 
τών Οΐχονομιχών....» ■ 1 . -

Κατόπιν τούτου εΐσηγούμε-Sa τό παρόν σχέδιον Νόμου, δι 
ού είδιχώτερον ορίζονται τά χάτωίίι:

1) Διά τοΰ πρώτου ίεδαφίου τής παρ. i ap-Sp.’ 1 τοϋ Σχε
δίου χα·8ιεροϋται δυνατότης άπαγορεόσεως έξόδόυ έχ τής 
Χώρας Έλλήρών ΰπηχόων, έφ’ 'όσον ουτοι οφείλουν χρέος 
πρός τό Δημόσιον μεγαλύτερου τών δραχμών έχατόν χιλιά
δων (100.000) είτε τοΰτο ετ>αι ληξιπρόθεσμον είτε όχι, εάν 
δέ τό χρέος προέρχεται έχ λαθρεμπορίας ή τελωνειαχής τα-’ 
ραδάσεως είναι δυνατή τ ίδια άπαγόρευσις ύπό τήν χροϋπό- 
-όεσιν ότι τούτο Ιτεοόα'νει τό ποσον τών δραχμών δέχα χι
λιάδων (10.000). ‘ \ ' . - *. ■·

2) Διά τοΰ δευτέρου εδαφίου τής παρ. 1 αο·3ρ. I τοΰ Σχε- 
,δίου παρέχεται ή ιδία δυνατότης, έφ’ όσον επίχειται δεδαίω- 
σις χρέους προς τό Δημόσιον, μεγαλυτέρου τών δραχμών 
έοοατόν χιλιάδων (100.000) ή δέχα χιλιάδων (10.000), iro 
τήν προεχτε·3εισαν διάχρισιν.
. 3) Διά τής παρ. 2 άρ·3ρ. 1 τοϋ Σχεδίου άνατίόεται είς
τόν Τπουργόν Οΐχονομιχών ή ύποχρέωσις, όπως δι’ άποφά- 
σέών τοο, δημοσιευομένων διά τής Εφημερίδες τής Κυίερ-' 
νησεως, χαθορίζη τάς άναγχαίας λεπτομέρειας διά τήν 
εφαρμογήν τοΰ νόμου.

Οΰτω διά τών αποφάσεων τούτων -3ά χαόορισ-όοΰν μεταξύ 
άλλων χαί -

·_ α) ή προϋπόόεσις τής επιβολής τοϋ έν λόγω μέτρου, συ- 
^νισταμένη εις τό ότι τοΰτο όά λαμδάνηται μόνον είς τήν 
,περίπτωσιν χατά τήν όποιαν έ οφειλέτης στερείται περιου- 
σιαχών στοιχείων δυναμένων νά ασφαλίσουν τήν οοατ’ αΰτοΰ 
άπαίτησιν τοϋ Δημοσίου. ' .- ·' ■

δ) Ό τρόπος διά τοΰ οποίου ·$ά είναι δυνατή ή άρσις τοϋ 
έπιβαλλόμενου μέτρου, συνιστάμενος εις τήν παροχήν έγγυή- 
σεως, διασφαλιζούσης τήν άπαίτησιν τοΰ Δημοσίου, ή χαι 
άνευ εγγυήσεώς τίνος, όσάχις ·ΰφίσταται αδυναμία τοϋ οφει
λέτου προς παροχήν έγγυήσεως χαί προς ενημέρωσην αΰτοΰ

?ιά τά χρέη του χαί άποχρώντες-) όνοι δι" άναχώρησίν που 
είς τό έξωηεριχόν, π.χ. λόγω άσ-υενείαςΓ ^ |

4) Διά -τής παρ. 3 άρ-$ρ, 1 τοϋ Σχεδίου παρέχεται έπετ- 
σιοδότησις είς τόν Τπουργόν Οΐχονομιχών διά τήν αναπρο
σαρμογήν τών ώς άνω ποσών, περί ών ή άπαγόρευσις. άνα- 
λόγως τών Οΐχονομιχών συνΰηχών.

Είς ταΰτα άποβλέπει τό συνυποβαλλόμενο·/ Σχέδιςν Νόμου, 
χαί παραχαλοϋμεν όπως τύχη τής έγχρίσεως τής Βουλής.

Έν Ά-3ήναις τή 29 Μαιου 1976
Ό 'Τπουρνός Οΐχονομιχών

ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί άπαγορεΰσεως εξόδου έχ τής Χώρας, ένεχα χεεών 

προς τό Δημόσιον.
Άρ&ρον 1.

1. 'Επιτρέπεται ή άπαγόρευσις τής εξόδου έχ τής Χώρας 
Ελλήνων ΰπηχόων, έφ’ όσον ουτοι τυγχάνουν όφειλέται τοΰ 
Δημοσίου έχ πάσης αίτιας χαί ή οφειλή των ύπερδαίνει το 
ποσον τών έχατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών, ανεξαρτή
τως τοϋ ληξιπροθέσμου ή μη ταύτης, προχειμένου δέ περί 
οφειλής έχ λαθρεμπορίας ή τελωνειαχής παραβάσεως έφ’ 
όσον αϋτη υπερβαίνει τό ποσόν τών δέχα χιλιάδων (10.000) 
δραχμών.

Ή ιδία άπαγόρευσις επιτρέπεται-είς περίπτωσιν χατά τήν 
οποίαν έπίχειται δεδαίωσίς χρέους προς τό Δημόσιο·/, όπερ- 
δαίνοντος, χοττά τήν έν τφ προηγουμένω έδαφίω διάχρισιν, 

, τά ώς άνω ποσά. - *
2. Δι’ αποφάσεων τοΰ 'ΓπΟυργοϋ Οίχονομιχών^,δημοσιευο- 

μένων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, χμφορίζοντα·, 
αί άναγχαίαι λεπτομέρεια! εφαρμογής τοϋ παρόντος.

3. Τά έν παραγράφω 1 τοϋ παρόντος ποσά, δύνανται νά
μεταβάλλωνται έχάστοτε δι’ αποφάσεων τοϋ 'Τπουργοϋ Ο'χο- 
νομιχών, δημοσιευομένων διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνή- 
σεω'ς. .·' · .· V ", , '"1

'Αρ·3ρον 2. · - ' ;· ’ ”
Ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται άπό τής δημοσιεύ- 

σεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.· -
Έν Άθήνάις τή 29 Μαίου 1976 

* Ό 'Γπουργός Οΐχονομιχών
ίΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

; ι

. ΕΚΘΕΣΙΣ
Τοϋ Γενιχοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρ·3ρον 75 — παρά

γραφος 1 τοϋ Συντάγματος) επί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ 
■' Γπουργείου Οΐχονομιχών «περί άπφγσρεύσεως έξόδου έχ.

• τής Χώρας, ένεχα χρεών προς- τό Δημόσιον»,
Έχ τών διαττάξεων τοϋ ώς άνω Νομοσχεδίου, δι’ ών, ρυ- 

•βμίζονται ίέματα σχετιχώς μέ τήν απαγόρευσιν έξόδου έχ 
τής Χώρας Ελλήνων ΰπηχόων, οφειλετών τοϋ Δημοσίου.

. έφ’ όσον ή οφειλή των έχ πάσης πηγής ύπερδαίνει το ποσον 
' τών έχατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών ανεξαρτήτως τοϋ 
; ληξιπροθέσμου ή μή ταΰτης χαί προχειμένου περί οφειλής 

έχ λαθρεμπορίας ή τελωνειαχής παραβάσεως τό ποσον τώ/ 
10.000 δραχμών χλπ., δεν προχαλείται· δαπάνη τοϋ Κρατι- 
χοϋ Προϋπολογισμοϋ. ' s-

Έν Ά^ήναις τή 10 ’Ιουνίου 1976
Ό Γενιχος Διευθυντής

: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. Π ΑΠ ΑιΓΈΩΡΓΙΟΓ


