
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

βχεόicu Νόμου «Περί απαλλαγής έχ των ύπέρ τού Δη- 
a0r .ο /.αί τρίτων κρατήσεων των πάσης φύσεως δαπα- 
vJ>v είς βάρος των ειδικών προγραμμάτων έξοπλισμοΰ 
κα: υποδομής των ’Ενόπλων Δυνάμεων χαί Σωμάτων 
Ασφαλείας''.

Π <>ό; τήν Βουλήν τ€>ν Ελλήνων

[ Ata τή βελτίωση τοΰ έξοπλισμοΰ καί τής υποδομής 
_ών ’Ενόπλων Δυνάμεων, ενίοτε δέ χαί των Σωμάτων Ά- 
-•ιτλεί»:. ενεργούνται όαπάνβς «ίς όάρος των τνττώστων «ίίι- 
*ών πρσγροςμιάτων. οί άετοί*ς κατά νόμον irrowtvTXt εις χφα- 
-ττε:; ύτέφ Δημοσίου ('Υπηρεσίας Κμττηοών Προμηθειών
0.25&) »*ί τρίτων (τών οικείων άτ* ολιστικών Τοφυείων).

2. 0ί xpατήσεuς των ανωτέρω δαπανών δέν βαρύνουν 
το-ε προμηθευτάς καί έργοδότας ώς ισχύει για τίς λοιπές 
-:ταήθείες καί έργολαβίες, άλλα τά ειδικά προγράμματα 
έίοπλισμού - υποδομής, δεδομένου δτι οί προμήθειες κυρίως 
Γ··εε'Όΰνται μέσω εμπορικών οιχων τοΰ έξωτερικού πού δέν 
αποδέχονται τή διενέργεια κρατήσεων.

3. Γιά τον λόγο αύτό, άν καί προβλέπονται άπότήνίσχύ- 
ουσα νομοθεσία τέτοιες κρατήσεις, διά διοικητικής πράξεως 
διετάχθη ή μή διενέργειά τους, γιά νά μή άποβαίνουν εις 
βάρος τής βελτιώσεως τοΰ άμυνηκοΰ έξοπλισμοΰ.

4. Κατόπιν τούτου είναι ανάγκη νά τακτοποιηθή τό θέμα
αύτό καί εις τοΰτο οποβλέπει τό προτεινόμενο σχέδιο Νόμου 
διά τοΰ όποιου πρ: βλέπεται απαλλαγή των δαπανών πού 
προαναφέραμε έκ κρατήσεων υπέρ τοΰ Δημοσίου καί τρίτων 
εξαιρέσει τών εισφορών υπέρ ’Οργανισμών Κυρίας καί ’Ε
πικουρικής Άσφαλίσεως γιά τό άπασχολούμενο προσωπικό 
έπί σχέσει έργασίας Ιδιωτικού δικαίου, στά έκτελούμενα 
έργα υποδομής. · . ' '

5. Ή σχετική ρύθμιση πρέπει νά έχη έφαρμογή καί γιά 
τίς μέχρι σήμερα δαπάνες πού έχουν γίνει σέ βάρος τών 
ανωτέρω πιστώσεων γιά νά κατοχυρωθή τό Δημόσιον έναντι 
κάθε ένδεχομένης άπαιτήσεως. ,

6. Γιά τούς άνωτέρω λόγους ύποβάλλομεν τό - παρόν 
σ/έδιον Νόμου καί προτείνομε τήν ψήφισή του.

Τλ Άύήνσις τή 10 Φ&όρουαρίου 1978 
Οί 'Τπουργοί

Έόνικής 'Αμύνης -Οϊχονομιχών
ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΓΓΣΑΣ ΙΩΑΝ. ΜΠ ΟΠΤΟΣ

Atxloctoc Τάξεωο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί απαλλαγής έκ τών υπέρ τοΰ Δτςιοσίου καί τρίτων 
κρατήσεων, τών πάτης ρύσεως δαπανών εις όάρος τών 
ϊΐϊικών προγραμμάτων εξοπλισμού χαί υποδομής τών Ένό- 
Γ.,'.ω·/ Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Άρ-Spov 1.
Απαλλάσσονται τών χρατήσεων υπέρ τοΰ Δημοσίου χαί τρί- 

αΐ πόσης ρύσεως ϊχτχνα: εις 6άρος τών πιστώσεων εί- 
^:>ών προγρ ασμάτων εξοπλισμοί χαί υποδομής τών Ενόπλων 
Α'νάμεων χαί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.' Εξαιρούνται τής 
^αλλαγής ji σροό/επόμεναι εισφοραί υπέρ όργχ/ισμών κυ- 
?!2ς χαί Έπιχουριχή; Άσραλίσεως διά τό απασχολεσμένο 
■ έπί σχίσε: έργπτίας. ιδιωτικού itχφίεε.

Αί διατάξεις τού προηγουμένου άράρου εφαρμόζονται χα. 
■έπί τών πσό τής ένάρξεως τής ισχύος του πραγματσποιηόε - 
σώτν. ώς ανωτέρω, δαπανών, διά τάς οποίας δέν ένηργηδη- 
σαν κρατήσεις.

*Αρόρον 3.

Ή ισχύ* τού παρόντος Νόμου, άρχετα: άπό τής ϊημοσιεό- 
σεώς του διά τής Εφημερίδες τή-ς Κυδερνήτεως.

Έλ Άύηήναις τή 12 Φεόραυαρόου 1978
Οί Τπουργοί

Έόνιχής Άιιόνης Οικονομικών
ΕΓΑΓΤ. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣιΑΣ ΙΩΑΝ. Μ ΠΟΓΤΟΣ

Δημοσίας Τάξεως ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΤΤΑΛΚΟΣ

Άρόρον 2.

ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρθρον 75-παράγρ. 
1 τοΰ Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ ’Υπουρ
γείου Οικονομικών «περί απαλλαγής έκ τών υπέρ Δημοσίου 
καί Τρίτων κρατήσεων, τών στάσης φύσεως δαπανών εις 
βάρος τών ειδικών προγραμμάτων έξοπλισμοΰ καί υπο
δομής τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας ».

I. Κειμένη νομοθεσία.
Αί ένεργούμεναι εις βάρος τών πιστώσεων ειδικών προ

γραμμάτων έξοπλισμοΰ καί υποδομής τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας δαπάναι, ύπόκεινται 
είς κρατήσεις ι

α) 2 % ύπέρ τών ταμείων ’Αλληλοβοήθειας Στρατού, 
Ναυτικοΰ καί ’Αεροπορίας (Ν. 398/74).

β) 4 % ύπέρ τοΰ Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Ναυτικού 
καί ’Αεροπορίας (Π.Δ. 10 Μαίου / 20 Ιουλίου 1926 ώς 
έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως) κ.λπ.

II. Νομοσχέδιον.
Διά .τών διατάξεων τοΰ ώς άνω νομοσχεδίου θεσπίζονται 

τά κάτωθι : 1. ’Απαλλάσσονται τών κρατήσεων ύπέρ
Δημοσίου καί Τρίτων αί πάσης φύσεως δαπάναι είς βάρος 
τών πιστώσεων ειδικών προγραμμάτων εξοπλισμού καί 
υποδομής τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας. Εξαιρούνται τής άπαλλαγής αί προβλεπόμεναι 

, είσφοραί. υπέρ ’Οργανισμών ,Κυρίας καί Επικουρικής Ά
σφαλίσεως διά τό άπασχολούμενον προσωπικόν έπί σχέσει 
έργασίας Ιδιωτικού δικαίου (άρθρον 1).

2. Ή ώς άνω διάταξις έχει εφαρμογήν καί διά τάς πρό 
τής ένάρξεως Ισχύος τοΰ νομοσχεδίου πραγματοποιηθεί- 
σας δαπάνας, δι’ άς δέν ένηργήθησαν τοιαΰται κρατήσεις 
(άρθρον 2). ...

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων .'(άρθρον 1) πρόκα- 
λοΰνται τά κάτωθι οικονομικά άποτελέσματα :

A) Έπί τοΰ Κρατικού Π ροΟπολογισμοΰ :
’Αποτροπή δαπάνης διά τήν πληρωμήν τών ύπέο τρί

των κρατήσεων (Μετοχικού Ταμείου , Στρατ^ Ναυτικού 
καί ’Αεροπορίας καί Ταμείων Άλληλοβοηθειάς Στρατού 
Ναυτικού καί ’Αεροπορίας) αί όποΐαι δοθέντος δτι αί σχετικαί 
προμήθειαι έξοπλισμοΰ καί υποδομής τών Ενόπλων Δυ
νάμεων έκ τελούνται βασικως έκ τού έξωτερικού, βαρύνουν 
τόν Κρατικόν Προϋπολογισμόν καί 6χι τούς προμηθευτάς, 
μή δυναμένη νά καθορισθή ώς έξαρτωμένη έκ γεγονότων 
.πραγματικών. Πάντως αΰτη θά είναι σημαντική.

Β) Έπί τού Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Ναυτικού 
καί Αεροπορίας.


