
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ .
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως διοικητικών ζράζίων. . 

άφορωσών εις την προσωρινήν αναστολήν δασμών χαί λοιπών 
φόρων εισαγωγής έπ: ε'ΐων ειδών διατροφής ή il»_TV-_ 
επαναφοράν τούτων».

ϋρος την BovXgv των 'Ελλήνων
1. Διά του ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου χυρούνται ^ώρισμε- 

ναι iy.T3x.T0i X» έπείγουσαι αποφάσεις τής Οίχονομιχής Επι- 
τ-ο-^τς Υπουργών. χοιναί αποφάσεις Υπουργών Συντονισμού 
xi« Προγραμματισμού χαΐ Οικονομικών, αποφάσεις Ύποοργού 
Συντονισμού καί Προγραμματισμού, ώς χαί όιαταγαι του 
Υπουργού Οΐχονοαιχών. δι’ ύν ανέσταλη προσωρινως, όλιχώς 
ή μερικώς, ή έφαρμογή τών δασμών τοΰ ίσχύοντος Τελωνειακού 
Δασμολογίου.Εισαγωγής, ώς καί τών υπο των κείμενων διατά
ξεων προβλεπομένων λοιπών φόρων εισαγωγής επι <ενιων εε.ων 
διατροφής, έπί τώ τελεί εξασφαλισειος τής επάρκειας, τών 
ειδών τούτων εις την έσωτεριχήν αγοράν χαΐ τής ϊιχτηρήσεως 
τών τιμών διαθέσεώς των εις τα ενδείειγμενα έπιπεδα·, η 
έπανεφέρθησαν, όλιχώς ή μεριχώς ουτοι.

2. Ή κύρωσις αυτή καθίσταται αναγκαία διά τήν νομοθετι- 
χήν χάλυψιν τών έν τροχειμένφ διοικητικών μέτρων χαί την 
νομιμοποίησιν τών έπί τή βάσει τούτων διενεργη&εισών πρ,ά- 
ξ*ων.

’Εν Άθήναις τή 23 Ιουλίου 1976
Ό Υπουργός Οικονομικών 

δ.γ . .. ΕΓΑΠΈΛ,ΟΣ ΔΕ1ΒΛΕΤ0ΓΛ0Γ

ριου παραγωγής ;:α της αρσεως η με-.ωσεως. κατα περιπτωσιν 
τής ΐσχυούσης δασμολογικής έπιίαρύνσεως, αποφασίζει όμο-
φωνω;

Εγκρίνει:

■■·-'· :·: ΣΧΕΑίΟΝ ΝΟΜΟΓ. ‘ .· ' ■ J-'Λ '
Περί χυρώσεως διοικητικών πράξεων, αφοριών εις την' 
. ’προσωρινήν αναστολήν δασμών καί λοιπών φόρων εισαγωγής 

Ιϊπΐ ένίων ειδών Βιατροφής ή εις τήν επαναφοράν τομτων.
r. Άρθρο ν μόνον.· - :·■ λ
λ Κυροΰνται άφ* ής ίσχυσαν," αί κατωτέρω παράτιθέμενάι απο
φάσεις τής Οικονομικής ’Επιτροπής εξ Υπουργών, κοινοτί 
αποφάσεις Υπουργών Συντονισμού χαί Π ρογραμματισμοΰ καί 
Οικονομικών, αποφάσεις Ύπουργού«.Συντονισμού χαί Προγραμ- 
ματισμοΰ χαί διαταγαΐ τοΰ Υπουργού Οικονομικών, δε’ ών 
άνεστάλησαν προσωρινώς, όλιχώς ή μερικώς, οι ύπό τοΰ Τε
λωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής προίλεπσμενοι δασμοί, ώς 
καί οί λοιποί φόροι εισαγωγής, επί ένίων ειδών, διατροφής, έπί 
σχοπφ έξασφαλίσεως τής επάρκειας τών ειδών τούτων εις τήν 
έσωτεριχήν αγοράν χαί τής διατηρήσεως τών τιμών διαθέσεώς 
αύτών εις τά ένδοδειγμένα επίπεδα ή έπανεφέρθησαν, όλιχώς 
ή μεριχώς ουτοι: . ; .

; 1. Άπόφασις Όίχονομικής ’Επιτροπής Υπουργών ύπ’ άριθ. 
58/26.11.1975 .«περί ρυθμίσεως θεμάτων" δασίεών επί εισα
γωγής χοίρε ίου κρέατος καί Ινδιάνων».

Ή Οικονομική ’Επιτροπή λαίοϋσα ΰπ' όψιν:
Ί. Τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 44 τοΰ Ν.Δ. 175/73 «περί 

‘Γπουργικού Σιμβουλίσυ καί Τπουργείων», ώς τούτο έτροπο- 
ποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

- 2ν Τήν ΰπ’ άριθ. 127 άπό 18ης ’Ιουλίου 1975 πράξιν τού 
'Γπουργιχοΰ Συμβουλίου, (ύπό περιωρισμένην σύνθεσιν) «περί 
συστάσεως Οικονομικής ’Επιτροπής ΐξ Τπουργών».
"·· 3. Τήν έπιίαλλομένην εισαγωγήν α) χοιρείου κρέατος προς 
χάλυψιν επιτακτικών αναγκών τής χάταναλώσεως, β)_ κρέα
τος Ινδιάνων προς άντιμετώπισιν τών καταναλωτικών άναγχών 
τοΰ είδους χατά τάς προσεχείς έορτάς τών Χριστουγέννων 
χαί Ν. Έτους, λόγω μειωμένης εγχωρίου παραγωγής. V 

4. Τάς διεθνώς διαμορφωθείσας εόσαγωγικάς τιμάς τών 
ανωτέρω ειδών ως έχ τών οποίων ή εισαγωγή τούτων'καθί
σταται απαγορευτική λόγω τών άγορανομιχώς χαθοριζομένων 
Ttpuiv πωλήσεως έν τή εσωτερική άγορ.5.. . ...Δ - -*

α) Τήν άρσιν τών ΐσχυόντων εισαγωγικών δασμών καί 
λοιπών παρομαρτούντων φόρων έπ! πραγματοποιούμενων εισα
γωγών χοιρείου κρέατος χαί ζώντων χοίρων προς σφαγήν.

β) Τήν επιβολήν ποσοστού 50% τοΰ ίσχύοντος δασμού έπί 
πραγματοποιθυμένων εισαγωγών Ινδιάνων.

Με-S- ο μή ΰπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις.
Ό Πρόεδρος Τά Μέλη
2. Άπόφασις Οικονομικής ’Επιτροπής Τπουργών ύπ’ άριθ. 

102/15.1.76 «περί άρσεως δασμών χαί λοιπών" συμπαρομαρ- 
τούντων φόρων τής εισαγωγής 200.000 νεοσσών χρεοπαραγω- 
γής ύπό τής Ε.Π.ΣΈυι.

Ή Οικονομική ’Επιτροπή λαβούσα ύπ’ όψιν:
1. Τάς διατάξεις τού άρθρου 44 τού Ν.Δν 175/1973 

«περί 'Γπουργιχοΰ Συμβουλίου καί Τπουργείων, ώς τούτο 
έτροποποιήθη χαί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως».

2. Τήν ύπ’ άρι·3. 127/18.7.1975 Π.Γ.Σ. «περί συστάσεως 
Οικονομικής Επιτροπής εξ Τπουργών».

3. Τήν ύπ’ άρι-S. 34/10.1 jl976 έγγραφον εΐσήγηάιν τών 
Τπουργών Οικονομικών χαί Γεωργίας.'

4. Τήν διεξαχόείσαν μεταξύ τών μελών αυτής συζήτησιν 
έπί τού έν όέματι άντικειμένου, αποφασίζει έμοφώνως:
• 1. ’Εγκρίνει τήν άρσιν τού ίσχύοντος εισαγωγικού δασμού
χαί λοιπών συμπαρομαρτούντων φόρων, άπό σήμερον καί μέχρι 
τής 10ης Φεβρουάριου 1976, έπί τών πρ-αγμγτοποιηόησομέ- 
νων εισαγωγών νεοσσών κρεοπαραγωγής ύπό πής ΊΕνώσεως 
■Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών 'Ελλάδος καί μέχρι διακοσίων 
χιλιάδων (200.000) κεφαλών βάσει αδειών χορηγουμένων ύπό 
τού 'Γπουργείου Εμπορίου.
. 2. Ή παρούσα, ής ή έκτέλεσις ανατίθεται εις τούς Ύπουρ- 

. γούς Οίκο'.'ομικών καί Γεωργίας, χυρωόήσεται νομο&ετικώς.
·.’ Ό Πρόεδρος . ; ·. ", : Τά Μέλη

·' " 3. Άπόφασις Οικονομικής Έπ τροπής Υπουργών ύπ’ άριό. 
'. 143/12.2.1^76 «περί ρυόμίσεως ό-εμάτων άφορώντων εις το 

δασμολογικόν χαόεστώς νωπών κρεάτων βοοειδών καί βουβα- 
λοειδών χαί επιβολήν ή άρσιν αντισταθμιστικών εισφορών έπί 
κρεάτων». : ..... '

Ή Οικονομική ’Επιτροπή λαβούσα ύπ’ όψιν: .
1. Τάς διατάξεις τού άρθρου 44 τού Ν.Δ. 175/73 «περί

’Γπουργιχοΰ Συμβουλίου χαί Τπουργείων», ώς τούτο έττροπο- 
ποιήθη χαί σννεπληρώθη μεταγενεστέρως. ··"' λ

2. Τήν ύπ.’ άριθ. 127/18.7.1976 Π.Γ.Σ. «περί συστά
σεως Οικονομικής Επιτροπής έξ Τπουργών».

3. Τάς διαμορφουμένας εν τή εσωτερική άγορά ώς καί έν 
τή διεθνή τοιαύτη συνθήκας προσφοράς καί τιμών τών κρεά
των, αίτινες ύπό τό κράτος τών ίσχυουσών ρυθμίσεων καθι
στούν δυσχερή τον ομαλόν έφοδιασμόν τής αγοράς διά τούτων. 

. ' 4. Τό γεγονός ότι διά τής άρσεως των ΐσχυόντων δασμών
έπί τών είσαγομενων νωπών κρεάτων βοοειδών καί βούβαλο- 
ειδών καί τής προσηκούσης ρυθμίσεως" τών έπιβαλλομένων 
αντισταθμιστικών εισφορών έπί τών ρηθέντων κρεάτων ώς 
καί τών χατεψυγμένων "τοιούτων διευκολύνεται ή εισαγωγή τού 

, είδους προς χάλυψιν έπειγουσών ■ αναγκών τής χώρας.
5. Σχετικήν είσήγησιν τοΰ X. Τφυπουργοϋ ’Ekaopiooj απο

φασίζει όμοφώνως: . ' . . /:Τ._..,ν,.
. 1. Έγχρίνει: r r

: α. Τήν άρσιν τών ΐσχυόντων δασμών χαί λοιπών φόρων” χαί 
τελών έπί τών είσαγομενων νωπών χρεάτων βοοειδών χαί βου- 
βαλοειδών. ! "· r ^ ' — .-·· ^

β. Τήν μεταβολήν τού τρόπου καθορισμού τήφ έπ^αλλομέ- 
: νης άντισταθμιστιχής εισφοράς έπί τών ανωτέρω κρεάτων, διά



Έπί τού σχεδίου νόμου «περί έπωφελεστέρας άξιοποιήσεώς ή 
διαθέσεως τών ϋπέρ κοινωφελούς σκοπού καταλειφθέντων

ί-ν iiUVc.Oirf r, ίωρτ,'ζ.

ή δωρηθέντων-περιουσιαστικών στοιχείων, -/.ατά τό άρθρον
109 παο. 2 τού Συντάγματος».»

Πρός τή;· Βουλήν τών Ελλήνων

1. Ώς γνωστόν. διά τής διατάξεως τής παραγράφου 1 τοΰ 
άρθρου 109 τού Συντάγματος, απαγορεύεται ή μεταβολή τού 
περιεχομένου ή τών όρων διαθήκης. κωδικέλλου ή δωρεάς, 
κατά τάς διατάξεις αυτής ΰττέρ τού Δημοσίου ή κοινωφελούς 
σκοπού.

Ή διάταξις αύτη, ήτ:ς σημειωτέον περιελαμβάνετο καί εις 
τό προϊσχϋσαν Σύνταγμα τοΰ έτους 1952, ον. ο τούτα να όκ- 
πνεύση εμπιστοσύνην εις τούς διαθέτας καί δωρητάς ότι αί 
ύπέρ τοΰ Δημοσίου ή κοινωφελούς τκοττοΰ ταραγγελιαι των θά 
θά έκπληρωθοών πυτώς, θά ήδύνατο, εφαρμοζόμενη άπαρεγ- 
κλίτως, νά δημιουργήση σοβαρωτάτας δυτχερείας εις την έκ- 
πλήρωσιν τής βουλήσεως αυτών εις τάς περιπτωσεις), καθ 
άς, ούτοι, έξ άγνοιας εις τάς πλείστας τών περιπτώσεων, 
θέτουν όρους ή περιορισμούς ττερί την διάθεσιν ή έκμ.ετάλλευ- 
τιν τών καταλειπομένων περιουσιακών στοιχείων των, οΐτινες 
δυσχεραίνουν ή ματαιώνουν τήν έκπλήρωσιν τοΰ οικονομικού των 
προορισμού καί κατ’ έπέκτασιν_ τού ταχθ εντός κοινωφελούς 
σκοπού, έπί ζημία τού κοινωνικού συνόλου. '

’Ιδία, οί τιθέμενοι-περιορισμοί άναπαλλοτριώτοΰ, τών κά-~ 
ταλειπομένων περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, καταθέσεων 
κ.λ.π.), θά ήδύνατο νά άποτελέσουν έμπόδιο<ν διά' την άξιο- 
ποίησιν πεπαλαιωμένων καί ώς εκ τούτου ελάχιστα ή οΰδέν 
άτοδιδάντων κτιρίων κοινωφελών Ιδρυμάτων, με συνέπειαν 
την άτελ^έκπλήρωσιν τών κοινωφελών σκοτών αυτών.

2. Πρός άρσιν τών ανωτέρω δυσχερειών, δυνάμει τής πα- 
ραγράφου 2 τοΰ πρόρρηθέντος άρθρου τού Συντάγματος, επι
τρέπεται, κατ’ έξαίρεσιν, ή 'έτυωφελεστέρα άξιοποίησις ή 
οιάθεσις τού καταλειφθέντος ή δωρηθέντος όπερ τού χύτου

χθείς σκοπός δεν δύναται νά έκτελεσθή. ;ι σιονοηποτε λό
γον, καθ’ ολοκληρίαν ή κατά τό μεγαλύτερου μέρος, ύπό 
τόν περιορισμόν όμως ότι ό έτερος ούτος σκ.οτός θέλει εκτε
λεστή εις τήν όρισθείσαν ύτ’ αυτού τεριοχήν ή τήν εύρυτέ- 
ραν ταύτης περιφέρειαν (Επαρχία. Νομός κ.λ.τ.), δεδομέ
νου ότι πλήθος τεριουσιών καταλείπονται δι’ έκτέλεσιν κοι
νωφελών σκοτών εις τεριοχάς μετά τών ότοίων οί διαθέ- 
ται ή δωιρηταί συνδέονται συναισθηματικούς, 7,όγω καταγω
γής, κατοικίας κ.λ.τ.

Άρθρον 3.
Διά τού άρθρου τούτου ρυθμίζονται τά τής διαδικασίας 

έτωοελεστέρας άξιοποιήσεώς τών κοινωφελών τεριουσιών ή 
διαθέσεως αυτών τρός έτερον κοινωφελή σκοτόν, κατά τάς 
διατάξεις τών προηγουμένων άρ-θρων. Πρός τούτο, ύποίάλ- 
λεται αίτησις ένώτιον τού Έφετείου ’Αθηνών ύτό τών έν 
παραγράφω 1 τού άρθρου τούτου όριζομένων τροσώτων.

Τό Δικαστήριον τούτο τροεκρίθη. άφ’ ένός μεν ώς αρμό
διον. κατά τό άρθρον 823 τού Ίνώδικος Π ολιτικής Δικο
νομίας. διά τήν ερμηνείαν διαθηκών, δι’ ών καταλείτονται 
περιουσιακά στοιχεία ύτέρ κοινωφελών σκοτών,' άφ’ ετέρου 
δέ έτί τώ τέλει εξασφαλίσεως ομοιόμορφου κρισεως κ'αί ένό- 
τητος νομολογίας έτί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Τό άνωτέιρω Δικαστηρίου άτοφαίνεται, κατά τήν διαδικα
σίαν τής εκούσιας δικαιοδοσίας, άφ’ ένός περί τής συνδρο- 

-μής—τών- προϋποθέσεων—- έπωφελεστέρας -άξιοποιήσεώς καί 
άφ’ ετέρου περί τού τρόπου καθ’ ον δέον νά ένεργηθή αύτη,

. ώς καί περί τού έτέρου κοινωφελούς σκοπού δι’ ον δέον νά 
διατεθή ή κοινωφελής περιουσία καί τούτο ίνα. ό καθορισμός 
τού τρόπου έπωφελεστέρας άξιοποιήσεώς καί ή επιλογή ετέ
ρου κοινωφελούς σκοπού, τεθούν ύπό τήν έγγύησιν τής δικα
στικής κρισεως, άφιεμένου εις τήν αρμοδιότητα τής Διοι- 
κήσεως τού καθορισμού τών κατ’ ιδίαν προϋποθέσεων, τών 
όρων καί τών λεπτομερειών τής έπωφελεστέρας άιξ,ιοποιή- 
σεως ή διαθέσεως τής περιουσίας ή τών πόρων αυτής, κατά 
περιπτωσιν '(όροι δανείου', όροι αντιπαροχής, διάδικασία πα-

/.-· '■u.

τηρουμενων τών διατάξεων τού
η άλλου κοινωφελούς σκοπού,^οταν δια δικαστικής αποφασεως, ■- -ς ά-οτ?0?ιών &;.)■, ν*-Λ γνώμην τού Συμβουλίου ’Ε- 
δεααιουται ονι ή $ελησις του d-tia-Serou tj ίωρητου 3εν 8υνα- 
ται.νά πραγματοποιηθή καθ’ ολοκληρίαν ή κατά τό μείζον 
τοΰ περιεχομένου ταύτης, ώς καί άν δύναται νά ίκανοποιηθή 
πληρεστορον διά . τής μεταβολής τής έκμεταλλεύσεως, ώς 
νόμος'ορίζει. - ·.!...

3. Εις έκτέλεσιν τής συνταγματικής ταύτης διατάξεως, 
κατηρτισθη το υποβαλύυομενον σχέδιο·/· Νόμου, τού οποίου αί 
κατ, ίδιαν διατάξεις έχουν ώς κατωτέρω: ·

"Αφθρον 1. ;■

θνικών Κληροδοτημάτων,
Α.Ν. 2039/39. ‘ . .·ά · '

Λ.','' - '■ ζ'· 'Αρθρον X. ■
Αιχ τού άρθρου τούτου ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως ισχύος 

τών διατάξεων τού ύπό ψήφισιν Σχεδίου Νόμου.
Ούτως έχουν αί διατάξεις τού προτεινομένου Σχεδίου,Νό

μου. όπερ έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν πρός ψηφισιν.
Έν Άθ-ήναις τή 20 Σεπτεμβρίου 1976

> '· Οί 'Τπουργοΐ - ' '
Δικαιοσύνης V '·“' .· Οικονομικών

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

νωφελοϋς
^οποϋ, έν τή έννοια τού άρθρου 1 τοΰ Α.Ν. 2039/1939, 
υπο τον ορον τού άναπαλλοτριώτου ή ά)Δον τινά περιορισμόν, 
αιτινες συναντώνται συνη-ύέστερον έν τή πράξει. . , '

τροηγσυμενης παραγράφου, δοθέντος ότι, εν όθει τών έκά-

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί έπωφελεστέρας άξιοποιήσεώς ή διαθέσεως τών όπερ 

κοινωφελούς σκοπού καταλειφθεντων ή δωρηθέντων περι- 
’ ουσιοκών στοιχείων, κατά τό άρθρον 109 παρ. 2 τού Συν- 

τάγματος. ^ -

Άρθρον 1.


