
ΓΓΟ σχέδιο τόμου ^Εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα και 
πτυχιακές φορολογικές διατάξεις·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

;β το υπό κρίση σχέδιο νόμου γίνεται ένα περαιτέρω βήμα προς 
κατεύθυνση της ανορθώσεως της οικονομίας της Χώρας, 
υμπληρωματικά φορολογικά μέτρα που διευκολύνουν τις ιδίω
ς οικονομίες και βελτιώνουν το γενικότερο φορολογικό κλί- 
καταπολέμηση περαιτέρω της φοροδιαφυγής και φορο
φυγής και δια της ενδοκοινοτικής αμοιβαίας αρωγής, προώ- 
η της αποκρατικοποίησης με παράλληλη εξυγίανση και ανά- 
ξη των φορέων του υδροκεφαλικού δημόσιου τομέα, 
ροπρόθεσμη δανειακή δραστηριότητα του κράτους στα πλαί- 
μιας εντόνου ανορθωτικής πολιτικής των δημοσίων οικονομι
κοί τέλος, βελτιωτική επέμβαση στην αγροτική πίστη με τη 

κότερη έννοιά της, αποτελούν τους κεφαλαιώδεις στόχους του 
κειμένου σχεδίου νόμου.
αρακάτω, παραθέτουμε την αιτιολογία κάθε άρθρου και ειση- 
μαστε την ψήφιση του νομοσχεδίου από την Εθνική Αντιπρο-
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Άρθρο 1

ε τις διατάξεις του άρθρου αυτού προστίθεται νέα διάταξη στο 
ρο 29 του ν.1828/1989 με την οποία επιλύονται τα προβλήμα- 
ιου ανέκυψαν λόγω της πρώτης εφαρμογής της αυτοτελούς 
ολογίας, με συντελεστή 5% στις αμοιβές των εργαζομένων 
-λληνικά σχολεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερ- 
ίας.

Άρθρο 2

-1ε τις διατάξεις του άρθρου αυτού σκοπείται η άρση της φο- 
ογικής επιβάρυνσης, που επιβλήθηκε με την ειδική εφάπαξ ει- 
ρά σε ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, που η φορο- 
κή τους δυνατότητα είναι ελάχιστη ή σχεδόν αδύνατη, όπως 
ι οι άνεργοι και όσοι εισπράττουν διατροφή.

Άρθρο 3

Με τις διατάξεις της παρ. 1 αυτού του άρθρου επεκτείνεται 
όπος φορολογίας των αποδοχών και συντάξεων που καταβάλ
ει αναδρομικώς στους δικαιούχους, ο οποίος θεσπίστηκε με 
οθρο 35 του ν.1884/1990, και στα ποσά που καταβλήθηκαν α- 
αομικώς πριν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, δηλαδή 
1 Ιανουαρίου έως 16 Ιουνίου 1990. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται 
/καία για λόγους ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού παρατείνεται 
ροντκό διάστημα 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, 
οθεσμία για την υποβολή δηλώσεων από τους ενδιαφερομέ- 
; που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς των διατάξεων 
άρθρου 37 του ν.1884/1990.
ρύθμιση αυτή κρίνεται οπαραίτητη, καθ' όσον η αρχική προ- 
ιία που προβλεπόταν από τις οικείες διατάξεις αποδείχθηκε 
ταρκής.

Άρθρο 4

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυ- 
τντικαθίστανται οι παράγραφοι 3. 4 και 5, καθώς και το προ- 
-τταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/

ί τις νέες διατάξεις αυξάνουν τα αφορολόγητα ποσά που προ- 
ονται για κάθε φορολογούμενο, ανάλογα με την προσωπική 
ικογενειακή κατάστασή του, την κατηγορία του εισοδήματος

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που αποκτά και τις δαπάνες που πραγματοποιεί, με σκοπό τη με
γαλύτερη Φορολογική ελάφρυνση των φορολογουμένων.

2. Με την καθιέρωση αφορολόγητων ποσών με βάση τα δίκαιο- * 
λογητικά των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι φορολογού
μενοι για την αγορά ορισμένων ειδών, παρουσιάστηκε ως ανεπι
θύμητη παρανέργεια το φαινόμενο της υποβολής των οικείων δι- 
καιολογητικών από πρόσωπα τα οποία είχαν γίνει κάτοχοι αυτών, 
όχι ως καταναλωτές, αλλά με άλλους τρόπους (από συγγενείς που 
είχαν καλύψει το όριο, από λογιστές που είχαν στη διάθεσή τους 
τέτοιες αποδείξεις που είχαν περισσέψει από άλλους κ.λπ.).

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 
αυτού, σκοπείται, με την καθιέρωση πρόσθετων στοιχείων που πρέ
πει να φέρουν οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, η εξασφάλιση ότι 
οι αποδείξεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν από το φορολογούμενο 
που υποβλήθηκε εττη δαπάνη αγοράς των συγκεκριμένων ειδών 
και όχι από τρίτα πρόσωπα, που ενδεχομένως θα λάβουν στην κα
τοχή τους αυτές τις αποδείξεις.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού αντι
καθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν.δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις καιαργούνται οι διατάξεις που προβλέ
πουν την κατ'έτος τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και 
καθιερώνεται νέα κλίμακα.

Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται εν’ όψει του ότι αμφισβητήθηκε 
η συνταγματικότητα των καταργούμενων διατάξεων.

Άρθρο 5

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού συμπληρώνονται ορισμέ
νες διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 που αναφέρονται 
στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης βάσει δαπανών.

Σκοπός των νέων διατάξεων που θα ισχύσουν από το οικονομι
κό έτος 1992 (εισοδήματα - δαπάνες χρήσης 1991) είναι η συμπλή
ρωση διατάξεων των τεκμηρίων δαπανών, ώστε να γίνουν πιο 
αποτελεσματικά και να καλυφθούν ορισμένες αδυναμίες ή κενά 
που διαπιστώθηκαν στην πράξη.

Ειδικότερα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου διευ

κρινίζεται ότι το βάρος απόδειξης της συνδρομής των προϋπο
θέσεων για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς, που 
προκύπτει με βάση τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν.δ. 
3323/1955 το φέρει ο φορολογούμενος.

2. Με τ.ς διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, προ
στίθεται εδάφιο στην περίπτωση α' της παραγράφου 8 του άρθρου 
5 του ν.δ. 3323/1955.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, τα εισοδήματα της περίπτωσης α' 
της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955. λαμβάνονται 
υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς δαπάνης 
αν αυτά αποκτήθηκαν εττην αλλοδαπή, εφ' όσον υπόκεινται σε φό
ρο εισοδήματος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται από αυτόν.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου αντι
καθίσταται η περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του 
ν.δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ρητά στο νόμο ότι για να ληψθεί 
υπόψη η εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος προς κάλυψη της 
διαφοράς δαπάνης απαιτείται και να δικαιολογείται η απόκτησή 
του στην αλλοδαπή.

Η θέσπιση της διάταξης αυτής κρίθηκε αναγκαία γιατί είχαν πα
ρουσιαστεί περιπτώσεις που φορολογούμενοι χρησιμοποιούσαν 
το ίδιο ποσό δύο φορές προκειμένου να καλύψουν την τεκμαρτή 
δαπάνη ή που χρησιμοποιούσαν εισαγωγή συναλλάγματος, από 
εισοδήματα που είχαν αποκτήσει στο εξωτερικό και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3323/1955 έπρεπε να φορολο
γηθούν στην Ελλάδα

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου αντι
καθίσταται η διάταξη της περίπτωσης ε' της παραγράφου 8 του 
άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι όταν ο φορολογούμενος επι
καλείται δάνειο προκειμένου να καλύψει δαπάνες της παρ. 5 του
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άρθρου 5 του ν.δ.3323/1955, από το έγγραφο στοιχείο που φέρει 
βέβαιη χρονολογία πρέπει να αποδεικνύ.'.ται όχι μόνο το δάνειο, 
αλλά και ότι το ποσό του έχει ληφθεί πριν οπό την πραγματοποίη
ση της οικείας δαπάνης (αγορά αυτοκινήτου κ.λπ.).

Άρθρο 6

Από την ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία των κληρονο
μιών προβλέπεται αυξημένη (ετήσια) προθεσμία μέσα στην οποία 
οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν την οικεία δήλωση, σε περίπτω
ση που ο κληρονομούμενος πέόανε στην ολλοδαπή ή Οι κληρο
νόμοι διέμεναν κατά το χρόνο θανάτου στην αλλοδαπή, έναντι 
εκείνης (εξάμηνης) που ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδο.

Είναι προφανής η αιτιολογία, που ο νόμος καθόρισε την αυξη
μένη αυτήν προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου κληρονο- 
μίας και συνίσταται στο ότι χρειάζεται αναμφισβήτητα μεγα
λύτερος χρόνος για την τακτοποίηση κληρονομικών θεμάτων της 
αλλοδαπής από εκείνων της ημεδαπής.

Ειδικώς όμως για τους 'Ελληνες κατοίκους της Αλβανίας, εν ό- 
ψει του κρατούντος εκεί πολιτικού καθεστώτος και των απαγορεύ
σεων εξόδου που (σχυαν, το χρονικό αυτό διάστημα του ενός έτους 
κρίνεται μικρό και συνεπώς ανεπαρκές. Για το λόγο τούτο προ- 
τείνεται η θέσπιση της σχετικής διάταξης, που προβλέπει αυξη
μένο χρόνο υποβολής της δήλωσης φόρου κληρονομίας, ενώ 
παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης εκκρεμών ήδη υπο
θέσεων.

Άρθρο 7

Με τις διατάξεις του ν. 960/1979 (ΦΕΚ Α' 194) προβλέπεται η 
εκπλήρωση ορισμένων υποχρεώσεων για τη δημιουργία χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε αν εγειρόμενη οι
κοδομή.

Μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών είναι και εκείνη της καταβο
λής χρηματικής εισφοράς, για τον υπολογισμό της οποίας λαμ- 
βάνονται υπόψη οι διατάξεις του νόμου περί φορολογίας μεταβί
βασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.).

Με βάση τη διάταξη αυτήν, η αξία της ανεγειρόμενης οικοδο
μής προσδιορίζεται, από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., 
με την επίκληση συγκριτικών στοιχείων, πρόσφορων και επαρκών.

Από το έτος όμως 1985 θεσπίστηκε νέο σύστημα αντικειμενι
κού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου 
ακινήτων, τα οποία μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανά
του, δωρεάς, γονικής παροχής (ή προίκες), προκειμένου να κατα- 
λογισθεί, στις περιπτώσεις ουτές, ο οικείος Φόρος.

Παρά το γεγονός ότι, για τον υποΛογισμό της εισφοράς τευ ν. 
960/1979, εφαρμόζονται ο: διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβα
σης ακινήτων (Φ.Μ.Α.), από το οτι πρόκειται >ια εισφορά και οχι 
για φόρο, δεν μπορούν vc εσαρμοσθούν ο. διατάξεις περί αντι
κειμενικού συστήματος, όπου τούτο ισχύει, και στις περιπτώσε'ς 
του ν. 963/1979. Αποτέλεσμα τούτοι, είναι να παραμένει στις ά.Ο ν 
μεγάλος αριθμός δηλώσεων το j νομού τε.τυ.. ε. οπ.-ιος π- 
να ελεγχθούν απο τους Γ.οο.σταμενευτ ·μ.· L.C V \ίΡ :

'“-"•π τπτ .πνρραίας ο£·ατ *·. ο- —ι . ν

ορίζεται πως ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος, για τα ακίνητα 
που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύ
στημα, θα υπολογίζεται σε ποσοστό (5% ή 10%) στο φόρο μετα
βίβασης του χρόνου μεταβίβασης, ανάλογα με τη διάκρισή τους 
σε αγροτικά ή αστικά, χωρίς όμως να προσδιορίζεται η έννοια των 
ακινήτων αυτών.

Για την άρση των αμφισβητήσεων, που αναμφίβολα θα δημιουρ- 
γηθούν γύρω από την έννοια των αγροτικών και αστικών ακινή
των, κρίθηκε αναγκαίο να διευκρινισθεΙ με ρητή διάταξη η έννοια 
αυτή, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή εφαρμογή του νόμου και 
για το σκοπό αυτόν προτείνεται η διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου αυτού.

Παράγραφοι 2,3
Με το άρθρο 16 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') θεσπίσ.τικε η φο- 

ρολόγηση της υπεραξίας των ακινήτων ή των εμπραγμάτων σ' αυ
τά δικαιωμάτων, κατά τη μεταβίβασή τους με επαχθή αιτία.

Στην έννοια του όρου «μεταβίβαση με επαχθή αιτία» περιλαμ
βάνονται, εκτός των άλλων, και οι μεταβιβάσεις ποσοστών εξ α
διαίρετου οικοπέδου, που γίνονται από τον οικοπεδούχο προς τον 
εργολάβο κατασκευαστή, ο οποίος αναλαμβάνει την ανέγερση στο 
οικόπεδο πολυόροψης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαρο
χής. Ο φόρος στις περιπτώσεις αυτές υπολογίζεται στην αξία των 
κτισμάτων, που ο εργολάβος αναλαμβάνει να ανεγείρει στα απο- 
μένοντα στον οικοπεδούχο ποσοστά οικοπέδου και βαρύνει τον 
ως πωλητή λογιζόμενο οικοπεδούχο.

Όμως, από τη διατύπωση του νόμου προκύπτει πως κάθε φο
ρά που μεταβιβάζονται ορισμένα ποσοστά οικοπέδου στον εργο
λάβο θα πρέπει να καταβάλλεται και φόρος αυτόματου υπερτι
μήματος, ο υπολογισμός του οποίου είναι πάρα πολύ δυσχερής, 
εν όψει του γεγονότος ότι τα ποσοστά αυτά δεν αντιστοιχούν σε 
συγκεκριμένο διαμέρισμα από εκείνα που παραμένουν στον οικο
πεδούχο.

Γ ια το λόγο τούτο κρίθηκε αναγκαία η συμπλήρωση της σχετι
κής διάταξης με το προτεινόμενο σχέδιο, βάσει του οποίου διευ
κρινίζεται ότι η φορολογικέ υποχρέωση στις περιπτώσεις των 
εργολαβικών προσυμφώνων, γεννιέται κατά το χρόνο που μετα
βιβάζονται στον εργολάβο τα τελευταία ποσοστά του οικοπέδου, 
γιατί η μεταβίβαση αυτή προϋποθέτει αποπεράτωση και της οι
κοδομής.

Για αποφυγή όμως καταστρατηγήσουν του νόμου, με τη μέθο
δο της παράλειψης μεταβίβσ- ■ ορισμένων τελευταίων ποσοστών 
οικοπέδου, που -ενδεχό· αντιστοιχούν σε υπόγειους χώ
ρους ή αποθήκες κο· εσα εκμεταλλεύσιμα τμήματα
τηο οικοδομής, τ' η συμπλήρωση των οπρ.ων
επαγεται γε· -χρεωσης. ανεξάρτητο α
πό το α·- μεταί. Παρη των ματο-
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c~ ~ης κτήσης gki/“tou με χρησικτησία και ορίστηκε ότι ο φόρο·: 
μεταβίβασης γι αυτήν περιορίζεται στο ένα τέταρτο εκείνου που 
προκύπτει με την εφαρμογή του ακέραιου συντελεστή Φ.Μ.Α.

Εν' όαιει όμως αυτής της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης 
μεθοδεύθηκε και εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα, ιδίως σε περιο
χές με πολύ μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον (Ρόδος, Κρήτη, Χαλ
κιδική), η μεταβίβαση ακινήτων με επικ \ηση, ως τίτλου κτήσης, 
της χρησικτησίας με αποτέλεσμα να μεταβιβάζονται εκτάσεις τε
ράστιας αγοραίας αξίας και το Δημόσιο να εισπράττει ασήμαντα 
ποσά φάρων.

Κατόπιν των ανωτέρω κρίθηκε σκόπιμη και αναγκαία η κατάρ
γηση της μειωμένης φορολόγησης της αιτία χρησικτησίας κτώ- 
μενης ακίνητης περιουσίας και προς το σκοπό αυτόν προτείνεται 
η σχετική διάταξη.

2. Κατά την προγενέστερη τηυ ν.1682/1990 (ΦΕΚ. 43 Α') νομο
θεσία για τη φορολογία της μεταβίβασης με επαχθή αιτία (Φ.Μ.Α.) 
υπόχρεος σε φόρο ήταν ο πωλητής και συνεπώς και στην περί
πτωση του πλειστηριασμού, υπόχρεος ήταν ο καθ'ου (ως πωλη
τής), πλην όμως ο υπερθεματιστής είχε υποχρέωση να παρα
κρατήσει τον αναλογούντα φόρο από το εκπλειστηρίασμα και να 
τον αποδώσει στο Δήμοσιο υπέρ του πωλητή.

Με το νόμο όμως 1882/1990 υπόχρεος για την καταβολή ιου φό
ρου κατέστη ο αγοραστής και συνεπώς, στην περίπτωση του πλει- 
στηριασμού, ο υπερθεματιστής έχει άμεση από το > Λμο υποχρέ
ωση για την καταβολή του φόρου.

Για το λόγο τούτο προτείνεται η διάταξη της παραγράφου αυ
τής του παρόντος άρθρου για κατάργηση της σχετικής διάταξης 
που όριζε ότι ο υπερθεματιστής παρακρατεί το φόρο από το εκ- 
πλειστηρίασμα, ως άνευ αντικειμένου πλέον.

Άρθρο 10

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη φορολογία ακίνητης περιου
σίας υπόχρεος για υποβολή της οικείας δήλωσης είναι κάθε φυ
σικό πρόσωπο που, κατά την κρίση του, η αξία τη περιουσίας του 
υπερβαίνει τα 30.000.000 δρχ. Το όριο αυτό είχε τεθεί, εν όψει του 
γεγονότος ότι το αφορολόγητο όριο ήταν 35.000.000 δρχ. και για 
το Φ.Α.Π. δεν ίσχυε η αντικειμενική αξία.

Με το ν.1882/1990 (ΦΕΚ.-Α' 43) αυξήθηκε το αφορολόγητο όριο 
σε 55.000.000 δρχ. χωρίς να προσαρμοσθεί το πιο πάνω ποσό των 
30.000.000 δρχ. για την υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Παράλ
ληλα, με τον ίδιο νόμο, θεσπίστηκε ότι και στη φορολογία ακίνη
της περιουσίας θα εφαρμόζεται, από 1.1.1991. το αντικειμενικό 
σύστημα και συνεπώς η αξία δεν θα αποτελεί πλέον προϊόν ελεύ
θερης κρίσης του φορολογουμένου ή του οικονομικού υπαλλήλου.

Συνέπεια τούτου θα είναι να φορτωθούν οι οικονομικές υπηρε
σίες από μεγάλο όγκο δηλώσεων, παρά το γεγονός ότι αυτές δεν 
?α παρουσιάζουν, για τις περιοχές τουλάχιστον που ισχύει το α
ντικειμενικό σύστημα, φορολογικό ενδιαφέρον.

Για τους πιο πάνω λόγους προτείνεται η θέσπιση της διάταξης 
-ου άρθρου αυτού του σχεδίου.

Άρθρο 11

Είναι δεδομένο ότι ο αριθμός των εν ενεργεία οικονομικών ι> 
'αλλήλων μειώθηκε σημαντικά με την αθρόα και πρόωρη έξοδό 
ους κατά τα προηγηθέντα χρόνια από την υπηρεσία, ενώ - 
-.αράλληλα- δεν επιτεύχθηκε μηχανοργάνωση των υπηρεσιών. Α- 
οτέλεσμα τούτου είναι να συσσωρευθεί σημαντικός όγκος εκκρε- 
ατήτων στις οικονομικές υπηρεσίες και καθίσταται δυσχερής ή 
μπρόθεσμη περαίωσή τους.
Προ του κινδύνου παραγραφής των δικαιωμάτων του Δημοσίου 

οι εν' όψει της καταβαλλόμενης προσπάθειας μηχανοργάνωσης 
ων ως άνω υπηρεσιών και στελέχωσής τους με πρόσληψη αντί- 
τοιχου προς τα οργανικά κενά προσωπικού, κρίνεται αναγκαία 
για έξι μήνες παράταση του προβλεπόμενου από το νόμο χρό- 

συ παραγραφής όσων υποθέσεων επίκειται η παραγραφή και γι' 
υτό προτείνεται η θέσπιση της διάταξης αυτής.

1. Με τις διατάξε ς των παραγράφων 1 και 2 παρατείνεται η 
αναστολή εφαρμογής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα μέχρι 1 Ιανουάριου 
1992. Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό την εξυπηρέτηση του τομέα α
νέγερσης οικοδομών και έγινε κατόπιν υπομνημάτων των ενδια- 
φερόμενων φορέων.

2. Με την παράγραφο 3 τα είδη της κλάσης 12.07, τα οποία μέ
χρι σήμερα επιβαούνονταν με 18% αν χρησιμοποιούνταν στην α
ρωματοποιία και με 8% για άλλες χρήσεις, υπάγονται πλέον στο 
18%, ανεξάρτητα με το πού χρησιμοποιούνται (αρωματοποιία ή 
άλλες χρήσεις).

Η ρύθμιση αυτή γίνεται προκειμένου να αντιμετ . -ισθούν τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται κυρίως στα τελωνε.α κατά την 
εισαγωγή των ε:δών αυτών από το εξωτερικό, δοθέντος ότι ο αρ
μόδιος τελωνειακός υπάλληλος δεν είναι σε θέση να αποκλείσει 
τη μία ή την άλλη χρήση τους για να επιβάλλει έτσι τον αντίστοι
χο συντελεστή Φ.Π.Α..

3. Με την παράγραφο 4 μειώνεται η επιβάρυνση με Φ.Π.Α. στις 
μπανάνες από 36% σε 18%.

Η ρύθμιση αυτή έγινε για την ικανοποίηση αιτημάτων των εν- 
διαφεμ.ιμ.. ■< ν παραγωγικών τάξεων και στοχεύει στην εξυγίαν
ση του κυκλι ιατος διάθεσης του προϊόντος αυτού και την τόνωση 
της διαρκούς αυξανόμενης εγχώριας παραγωγής.

4. Με την παράγραφο 5 αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλω
σης στις μπανάνες από 150 δραχμές σε 195 δραχμές ανά κιλό. Με 
την αύξηση αυτή δεν επέρχεται αύξηση της τιμής διάθεσης στις 
μπανάνες, καθ’ όσον με την προηγούμενη παράγραφο μειώνεται 
αντίστοιχα ο συντελεστής Φ.Π.Α. από 36% σε 18%. Σημειώνεται 
ακόμη ότι για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. λαμβάνεται υπόψη και 
ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.

Με τη ρύθμιση αυτή, σε συνδυασμό και με τη μείωση του συ
ντελεστή του φόρου προστιθέμενης αξίας από 36% σε 18%, επι
διώκεται να περιορισθεί η φοροδιαφυγή, που παρατηρείται στη 
διακίνηση και διάθεση των μπανανών, και ειδικότερα το φαινόμε
νο της υποτιμολόγησης, που έχει διαπιστωθεί στις εισαγόμενες 
μπανάνες κατά την πώληση αυτών στο εσωτερικό και την κατα
βολή μειωμένου φόρου προστιθέμενης αξίας.

5. Με την παρ. 6 απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανά
λωσης του άρθρου 24 του ν.1591/1986, όπως ισχύει, μετά τις τρο
ποποιήσεις που έγιναν με το άρθρο 10 του ν.1798/1988, το αλάτι 
που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ή τη διατήρηση ειδών (α
λίπαστα. ελιές, τουρσί κλπ.), τα οποία στη συνέχεια εξάγονται στο 
εξωτερικό, εο' όσον η εξαγωγή γίνεται από τα πρόσωπα, τα ο
ποία αγόρασαν το αλάτι απευθείας από τον παραγωγό.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνετοι αναγκαία γιατί διαφορετικά 
τα προαναοερόμενα είδη θα επιβαρύνονταν με τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης, αφού οι ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπουν α
παλλαγή για την περίπτωση αυτήν, πράγμα που θα τα καθιστού
σε μη ανταγωνιστικά kci θα δυσχέραινε τις εξαγωγές τους.

Άρθρο 13

1. Σύμοωνα με τις κείμενες διατάξεις (ν.δ.3834/1958 Ο ΕΚ. 130 
Α'. ν.δ.1211/1972 ΦΕΚ. 130 A', ν.1038/1980 ΟΕΚ. 67 Αή τα καύσιμα 
που αυτοκαταναλώνονται από τα εγχώρια διυλιστήρια για τη λει
τουργία των εγκαταστάσεών τους, απαλλάσσονται των προβλε- 
πόμενων γι' αυτά φορολογικών επιβαρύνσεων.

2. Κατά την παραγωγική τους διαδικασία τα εν λόγω διυλιστή
ρια χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες ύδατος με αποτέλεσμα α- 
ενός να επιτείνεται το σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας και αφ' 
ετέρου να υπάρχει πιθανότητα διακοπής στο μέλλον της υδροδό- 
τησης των μονάδων αυτών, με περαιτέρω συνέπεια την αδυναμία 
της λειτουργίας τους.

3. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων ορισμέ
να από τα διυλιστήρια, για την υδροδότησή τους, προέβησαν ή
δη στην προμήθεια πλωτών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσίου 
ύδατος πλην όμως γεννήθηκε θέμα απαλλαγής ή όχι από τις φο

Άοθρο 12
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ρολογικές επιβαρύνσεις των καυσίμων που απαιτούνται για την 
κίνηση των εν λόγω μονάδων και τούτο γιατί αν και τελούν σε λει
τουργική εξάρτηση με το διυλιστήριο, βρίσκονται εκτός του τε- 
λωνειακώς επιβλεπόμενου χώρου.

4. Για την επίλυση του ερμηνευτικού αυτού προβλήματος, με 
την παρούσα διάταξη ορίζεται ρητά ότι και τα καύσιμα που αυτο- 
καταναλώνονται για τον παραπάνω σκοπό, απαλλάσσονται των 
προβλεπομένων, κατά περίπτωση, φορολογικών επιβαρύνσεων.

Άρθρο 14

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος επαναλαμβάνε
ται για ένα ακόμα τρίμηνο από της δημοσιεύσεως του παρόντος 
νόμου το μέτρο που εφαρμόσθηκε με το άρθρο 4 του ν.1872/90 
προς το σκοπό όπως να παρασχεθεί η δυνατότητα στους κυρίους 
ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων τύπου JEEP καταγωγής τρίτων 
χωρών που δεν είχαν υπαχθεί στον Ε.Φ.Κ. του άρθρου 25 του ν. 
1439/84 και δεν επωφελήθηκαν με την αναφερθείσα διάταξη του 
ν. 1872/90 να επωφεληθούν τώρα καταβάλλοντας 400 δρχ. ανά κυ
βικό εκατοστό του κυλινδρισμού του κινητήρα του αυτοκινήτου 
των.

Το μέτρο αυτό καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις ε
νώπιον τόσο των τελωνειακών αρχών όσο και των ποινικών και 
διοικητικών δικαστηρίων και επιφέρει κατάργηση της τελωνεια- 
κής παραβάσεως υπό τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής και 
επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση. Διαφορετικά, ή μετά την 
πάροδο της προθεσμίας αυτής απράκτως, επέρχονται πλήρεις οι 
συνέπειες της λαθρεμπορίας.

Άρθρο 15

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του 
ν.363/1976 όπως ισχύουν, η αξία επιβολής του ειδικού φόρου κα- 
τάναλωσης των εισαγόμενων στη χώρα επιβατικών αυτοκινήτων, 
διαμορφώνεται με βάση τη τιμή χονδρικής πώλησης των αυτοκι
νήτων αυτών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 75% της 
τιμής λιανικής πώλησης που διαμορφώνεται γι’ αυτά στη χώρα 
κατασκευής τους.

2. Προκειμένου όμως περί επιβατικών αυτοκινήτων που εισά- 
γονται από χώρες, στο εσωτερικό των οποίων οι τιμές δεν δια
μορφώνονται με συνθήκες πλήρους συναγωνισμού, για τον έλεγχο 
της κανονικότητας της τιμής χονδρικής πώλησης (εξαγωγής), λαμ- 
βάνεται υπόψη η τιμή λιανικής πώλησης του πλέον συγγενούς τύ
που αυτοκινήτου, που κυκλοφορεί στη Δυτική Ευρώπη, αφού 
προηγούμενα η τιμή αυτή μειωθεί κατά ένα ποσοστό που καθορί
ζεται από την επιτροπή του άρ'θρου 6 του ν.363/1976, για να λη- 
φθούν υπόψη οι ποιοτικές διαφορές που παρουσιάζουν οι 
συγκρινόμενοι τύποι αυτοκινήτων.

3. Η μη ύπαρξη όμως ενός ανώτατου ορίου μείωσης της αξίας 
του συγκρινόμενου τύπου αυτοκινήτου, σε συνδυασμό και με την 
αδυναμία προσδιορισμού με σαφή αντικειμενικά κριτήρια του πο
σοστού ουτού, είχε ως αποτέλεσμα τον καθορισμό σε πολλές πε
ριπτώσεις ποσοστών μείωσης εξαιρετικά υψηλών (μέχρι και 60%) 
χωρίς τούτο να δικαιολογείται.

4. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού αλλά και προς 
αποφυγή τυχόν καταστρατηγήσεων και μάλιστα με τρόπο νομι
μοφανή, με την προτεινόμενη διάταξη τίθεται ανώτατο όριο μείω
σης της αξίας των συγκρινόμενων τύπων αυτοκινήτων που σε 
καμιά περίπτωση δεν θα μπορεί να υπερβεί το 20%.

5. Παράλληλα με μεταβατική διάτοξη στο ίδιο άρθρο λαμβάνε- 
ται πρόνοια, ώστε τα αυτοκίνητα εκείνα για τα οποία συντρέχουν 
ορισμένες προϋποθέσεις να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζονται 
με το προηγούμενο καθεστώς και τούτο για την ομαλή προσαρ
μογή του εμπορίου των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής στις 
νέες ρυθμίσεις.

Άρθρο 16
Φορολογικές ταμειακές μηχανές

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 προστίθεται νέο εδάφιο 
στο τέλος του άρθρου 1 του ν.1809/1988 και αντικαθίσταται η πα
ράγραφος 3 του ίδιου άρθρου.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομι
κών με απόφασή του, μετά σύμφωνη γνώμη της επιτροπής ελέγ
χου καταλληλότητας Η.Τ.Μ.:

α) Να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση ταμειακών συστημάτων δι
κτύου Η/Υ- ταμειακών μηχανών, αντί της χρησιμοποίησης εγκε
κριμένων ταμειακών μηχανών.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία για να μην αποκλεισθεί η χρη
σιμοποίηση ταμειακών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, απαραι
τήτων σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους (πολυκαταστήματα), που 
διαθέτουν μεγάλο αριθμό ειδών και παράλληλα υποχρεούνται να 
τηρούν βιβλίο αποθήκης, εφ' όσον οι προβλεπόμενες εγκεκριμέ
νες ταμειακές μηχανές δεν καλύπτουν και δεν εξυπηρετούν τις 
αυξημένες αυτές ανάγκες.

β) Να υποχρεώνει τους επιτηδευματίες που χρησιμοποιούν για 
την έκδοση αποδείξεων θεωρημένα μηχανογραφικά έντυπα Η/Υ, 
να εκδίδουν αυτές από εγκεκριμένη ταμειακή μηχανή, η οποία να 
συνδέεται με τον Η/Υ και να αποτελεί συμπλήρωμα του όλου συ
στήματος.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση προβλημάτων, 
που σχετίζονται με την αξιοπιστία των προγραμμάτων των Η/Υ, 
και τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου από φορολο
γικές καταστρατηγήσεις.

Περαιτέρω, με την τροποποίηση της παραγράφου 3 περιορίζε
ται η υποχρέωση χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών για 
τους νέους επιτηδευματίες, μόνο σ 'αυτούς που θα ασκήσουν δρα
στηριότητα σε περιοχές που εφαρμόζεται το μέτρο, ενώ μέχρι τώ
ρα η υποχρέωση αναφέρεται στους νέους επιτηδευματίες όλης 
της χώρας. Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύ
τερη παρακολούθηση της ομαλής εφαρμογής του μέτρου στην ε
πικράτεια.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι για τον προσ
διορισμό της ύπαρξης εγχώριας προστιθέμενης αξίας ποσοστού 
35% στο κόστος των παραγόμενων ταμειακών μηχανών, οι μηχα
νές, τα υλικά και εξαρτήματα που προέρχονται από χώρες της 
Ε.Ο.Κ. θεωρούνται σαν εγχώρια. Έτσι, η προϋπόθεση αυτή (ύπαρ
ξης Ε.Π.Α. 35% τουλάχιστον) περιορίζεται για τις ταμειακές μη
χανές προέλευσης τρίτων χωρών, πλην χωρών Ε.Ο.Κ.. Η ρύθμιση 
αυτή κρίθηκε αναγκαία, επειδή η αρχική διάταξη θεωρήθηκε ότι 
προσκρούει στην κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα στα άρθρα 
5, 30 και 3C της συνθήκης των Ε Κ..

Τέλος, με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι η εισαγωγή ταμειακών 
μηχανών από τρίτες χώρες πρέπει να γίνεται σε μέρη (τμήματα) 
μηχανών, προκειμένου να καθίσταται αποτελεσματικότερος ο έ
λεγχος της Ε.Π.Α..

3. Με την παράγραφο 3 καθιερώνεται, μεταξύ των άλλων, υπο
χρέωση του χρήστη να διαφυλάσσει τη φορολογική ταμειακή μη
χανή. στην οποία, ως γνωστόν ενταμιεύονται οι συναλλαγές, ώστε 
να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις καταστρατηγήσεων με την εξα
φάνιση στοιχείων που αφορούν την συναλλακτική κίνηση των 
χρηστών-επιτηδευματιών.

4. Με την παράγραφο 4 ορίζεται, ο τρόπος και η διαδικασία 
σφράγισης και αποσφράγισης των ταμειακών μηχανών.

Με βάση τις διστάζεις αυτές η σφράγιση γίνεται με ευθύνη της 
επιχείρησης που έχει λάβει την άδειακαταλληλότητας με την πα
ρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου. Ο έλεγχος της κανονικότητας 
της σφράγισης μπορεί να είναι και δειγματοληπτικός, απαγορευ
όμενης της διακίνησης ή πώλησης των ταμειακών μηχανών πριν 
από τον έλεγχο της κανονικής σφράγισης. Καθ' όσον αφορά την 
αποσφράγιση των μηχανών για επισκευή ή συντήρηση ορίζεται 
ότι αυτή γίνεται από την επιχείρηση που έχει λάβει την άδεια κα
ταλληλότητας ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπό της.

Η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στη διευκόλυνση της σχετικής δια-
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τίας, χωρίς να δημισυογουνται προβλήματα στις ενδισφερό- 
ς επιχειρήσεις, αλλά και στις φοροτεχνικές υπηρεσίες.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 τσοποποιούνται διατά- 
:ου άρθρου 10 του ν.1809/1968, έτσι ώστε να καλύπτονται ό- 
ι περιπτώσεις που συνιστούν παράβαση της νομοθεσίας περί 
ιλογικών ταμειακών μηχανών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου ς διευκρινίζεται ότι στην 
,α του όρου «κατασκευαστής· νοείται γενικά η επιχείρηση που 
λάβει άδεια καταλληλότητας για συγκεκριμένο ή συγκεκρι- 
υς τύπους ταμειακών μηχανών. Η διευκρίνηση αυτή κρίνεται 
/καία γιατί μετά τις διαρρυθμίσεις του νόμου "<■>" αφορούν 
ιγχώρια προστιθέμενη αξία δεν συμπίπτει πάντα η επιχείρη- 
ου έχει άδεια καταλληλότητας να είναι και κατασκευαστής, 

> μπορεί να συμβεί με επιχειρήσεις που διαθέτουν ταμειακές 
ινές που προέρχονται από χώρες της Ε.Ο.Κ.

Άρθρο 17

'ε το άρθρο αυτό προστίθενται τρία νέα εδάφια στην παρά- 
ρο 2 του άρθρου 63 του ν.1249/1982, που αναφέρεται στην 
υπόθεση επανεξέτασης από την επιτροπή του άρθρου 17 του 
'•0/1933 νέων αιτήσεων οφειλετών του δημοσίου, που έχουν 
ι προηγούμενης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από την 
επιτροπή και συγκεκριμένα στην καταβολή τουλάχιστον του 
ου χρέους που έπρεπε να καταβληθεί σύμφωνα με την εκδο- 
α απόφαση, προκειμένου να μην απορριφθεί η νέα αίτηση, 
s τις διατάξεις του παρόντος άρθρου η παραπάνω προϋπό- 
ι δεν ισχύει για την εξέταση νέων αιτήσεων επιχειρήσεων, που 
<ουν στο δημόσιο τομέα είτε στο σύνολό τους, είτε κατά 
οψηφία.
πς ανωτέρω περιπτώσεις, εφ- όσον οι επιχειρήσεις αυτές α- 
ετωπίζουν αδυναμία για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, 
ιτροπή του άρθρου 17 του ν.5940/33 μπορεί να γνωμοδοτεί 
τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας των χρεών τους 
; το δημόσιο χωρίς προηγούμενη καταβολή, αλλά πάντοτε με 
ύρο της παοακράτησης, όταν το αποδεικτικό πρόκειται να χρη- 
ποιηθεί για είσπραξη χρημάτων, το ποσοστό της οποίας δεν 
τεί να είναι κατώτερο του 10% της απαίτησης του δικαιούχου, 
ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την ομαλή λειτουργία 
επιχειρήσεων του δημοσίου, που σε ορισμένες περιπτώσεις 
υετωπίζουν, λόγω εξαιρετικών γεονότων (π.χ. απεργίες, επο- 
ίς ταμειακές δυσχέρειες κ.λ.π.), πραγματική οικονομική αδυ- 
α για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους.

Άρθρο 18

ε το άρθρο 4β του ν. 1892*90 «για τον εκσυγχρονισμό και την 
ττυξη και άλλες διατάξεις» ποοβλέπεται η σύσταση ειδικής 
■αμελούς επιτροπής, για τη σύνταξη του πτωχευτικού κώδι- 
■ οποία αποτελείται οπό έναν σνώτατο ή ανώτεοο δικαστικό 
;υργό. δύο καθηγητές του Εμπορικού Δικαίου σε Α.Ε.Ι. και δύο 
/όρους με ειδικές σπουδές και έργο στο αντικείμενο του πτω- 
ικού δικαίου.
αύνθεση της επιτροπής αυτής κρίθηκε όπ θα ποέπει να διευ- 
τεί με τη συμμετοχή σ' αυτή εκπροσώπου του Υπουργ. Οικο- 
κών και ειδικότερα της αρμόδιας διεύθυνσης, καθώς και 
κού συμβούλου ή παρέδρου του Ν.Σ.Κ. για την πληρέστερη 
-ΐετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με την 
-υογή των ισχυουσών διατάξεων, 
λόγοι που συνηγορούν στη διεύρυνση είναι οι εξής:

Είναι γνωστό όπ το Δημόσιο, στις περισσότερες πεοιπτώσεις, 
ο βασικός, χωρίς ουσιαστικά προνόμια πιστωτής των πτω- 
Φυσικών ή νομικών προσώπων και οι δυνατότητές του για 

'πιδίωξη της είσπραξης με δεδομένη την ισχύουσα νομοθε- 
είναι περιορισμένες.
Είναι γνωστές επίσης, οι ιδιαιτερότητες της νομοθεσίας, που 
ει την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο γενικά και των 
λών των πτωχών ειδικότερα, οι οποίες καθιστούν επιτακτικό

τερη τη συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Θα μεταφερθεί στην επιτροπή η μακροχρόνια και συμπυκνω- 

μένη πείρα που έχει συσσωοευθεί στην αρμόδια, καθ' ύλην, διεύ
θυνση του Υπουργείου Οικονομικών για θέματα πτωχεύσεων, 
ποοκειμένου ό διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου και 
το δημόσιο σ· μφέρον γενικότερα και για την εξασφάλιση της τή
ρησης των ισοοροπιών μεταξύ των λοιπών πιστωτών και του 
πιστωτή-Δημοσίου.

4. Η συμμετοχή νομικού συμβούλου ή παρέδρου του Ν.Σ.Κ. κρί- 
νεται απαραίτητη για να τεθεί στη διάθεση της επιτροπής η θεω
ρητική και πρακτική εμπειρία επί του συγκεκριμένου θέματος.

Άρθρο 19

Με το άρθρο 19 ρυθμίζονται θέματα υπαγωγής ορισμένων βιο
μηχανικών επιχειρήσεων, που έχουν την επαγγελματική τους ε
γκατάσταση στη σεισμόπληκτη, κατά το έτος 1981, περιοχή 
Μεγαρίδας της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, στη ρύθμιση των χρε
ών προς το Δημόσιο, που προβλέπεται από τις αποφάσεις του Υ
πουργού Οικονομικών αριθ. 2066054/17.8.1989, 2072221/12.9.89, 
2076289/29.9.1989 και 2018632/8.3.1990 που έχουν κυρωθεί με νόμο.

Οι επιχειρήσεις αυτές αν και είχαν επαγγελματική εγκατάστα
ση στη σεισμόπληκτη περιοχή της Μεγαρίδας δεν είχαν υπαχθεί 
στη ρύθμιση των παραπάνω αποφάσεων, επειδή τα χρέη τους δεν 
ήταν βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) 
των σεισμόπληκτων περιοχών, όπως προβλέπεται από τις σχετι
κές αποφάοεις, αλλά στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας ανωνύμων βιομηχα
νικών εταιρειών Αθηνών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργού Οι
κονομικών αριθ. Ε.2468/2258/8.3.1979 (ΦΕΚ Β'249), με την οποία 
έχει καθορισθεί η καθ' ύλη αρμοδιότητα των οικονομικών εφοριών 
(σήμερα Δ.Ο.Υ.) φορολογίας ανωνύμων εμπορικών και βιομηχα
νικών εταιρειών Αθηνών, στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. ανωνύμων 
βιομηχανικών εταιρειών υπάγονται και οι εταιρείες που έχουν την 
κύρια μόνιμη εγκατάστασή τους στην περιφέρεια των διαμερισμά
των Αθηνών, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής της τέως Νομαρχίας 
Αττικής.

Η υπαγωγή στην παραπάνω ρύθμιση και των χρεών των επιχει
ρήσεων αυτών κρίνεται αναγκαία, στα πλαίσια της αρχής της ί
σης μεταχείρισης.

Άρθρο 20

1. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν.1665/86 «Συμβά
σεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίστηκε όπ οι συμβάσεις δανείων 
ή πιστώσεων προς εταιρείες αυτού του νόμου από πιστωτικά ιδρύ
ματα κλπ., η εξόφληση των δανείων και των σχετικών τόκων, α
παλλάσσονται από κάθε Φάσο, τέλος, εισοορά ή γενικότερα 
επιβάουνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

2. Με το άρθρο 54 του ν.1731/87, το οποίο τροποποίησε το άρ
θρο 7 του ν.4171/61, ορίστηκε ότι οι συμβάσεις δονείων ή πιστώ
σεων που παρέχονται οπό ελληνικές ή ξένες τράπεζες προς ειδικά 
πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς αναπτυξιακού και κοινωνι
κού χαρακτήρα κλπ. και δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιες επι
χειρήσεις γενικά, η εξόφληση των δανείων αυτών καθώς και οι 
τόκοι τους, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, 
εισφορά, δικαιώματα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή 
τρίτων.

3. Με το ν. 123/75 επιβλήθηκε εισφορά που βαρύνει τα πιστωτι
κά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, υπέρ του κοινού λο
γαριασμού του νόμου αυτού, επί του μέσου ετήσιου ύψους των 
εντός εκάστου ημερολσγισκού έτους μηνιαίων υπολοίπων των χο
ρηγουμένων από αυτά πόσης Φύσεως δανείων ή πιστώσεων.

4. Από πς διατάξεις που προαναφέοθηκαν προκύπτει όπ οι μεν 
διατάξεις του ν.1665/86 και του ν.1731/87 απαλλάσσουν τις συμ
βάσεις δανείων ή πιστώσεων προς πς δημόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισμούς καθώς και προς τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθω
σης από κάθε είδους τέλη, εισφορές κλπ,ενώ οι όμοιες του ν.128
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του 1975 επιβάλλουν εισφορά στα πάσης φύσεως δάνεια ή πιστώ
σεις που χορηγούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Επειδή δημιουργούνται αμφιβολίες για το εάν οι συμβάσεις 
δανείων ή πιστώσεων, η εξόφλησή τους καθώς και οι τόκοι τους 
απαλλάσσονται και από την εισφορά του ν.128/75 είναι ανάγκη να 
δοθεί η αληθής ερμηνεία των άρθρων του ν. 1665/1986 και 54 του 
ν.1731/1987.

Άρθρο 21

1. Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν.δ.65/74 στην 
πρόταση υποψηφιότητας των βουλευτών προσαρτάται, μεταξύ άλ
λων, γραμμάτιο Δημοσίου Ταμείου, χρηματικού ποσού χιλίων 
δραχ. όπως επίσης και γραμμάτιο της Εθνικής Τραπέζης της Ελ
λάδος περί καταθέσεως σε πίστωση λογαριασμού που θα έπρε
πε να ανοιγεί με τίτλο «Συνταξιοδότηση των Βουλευτών» 
χρηματικού ποσού επτά χιλιάδων δραχμών. Τα χρηματικά ποσά 
που καθορίστηκαν με την ανωτέρω διάταξη, αναπροσαρμόστηκαν 
με την υπ' αριθ.21811/18.3.85 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω
τερικών και Οικονομικών σε δέκα χιλιάδες δραχμές και για τις δύο 
περιπτώσεις.

2. Σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης και ύστερα από το υπ' 
αριθμ. 77531/27.11.74 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκλογών του Υ
πουργείου Εσωτερικών, ανοίχτηκε στο κεντρικό κατάστημα της 
Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος ο υπ' αριθμ.541151 λογαριασμός 
με τίτλο ·Συνταξιοδότηση Βουλευτών». Στο λογαριασμό αυτόν έ
χει συγκεντρωθεί από τα γραμμάτια που έχουν πληρωθεί από τους 
υποψήφιους βουλευτές των εκλογών που διενεργήθηκαν, από το 
άνοιγμά του μέχρι σήμερα, όπως μας πληροφόρησε τηλεφωνικά 
η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ποσό που υπερβαίνει τα 100 εκα
τομμύρια δραχ. και είναι άτοκα.

3. Επειδή σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σήμετα (ψήφι
σμα Ζ'/74 και ν.δ. 99/75) οι δαπάνες συνταξιοδοτήσεως των βου
λευτών βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Δημόσιο, είναι ανάγκη όπως 
με νομοθετική ρύθμιση:

α) Τα έσοδα από την παραπάνω αιτία να αποτελούν εφεξής έ
σοδα του τακτικού προϋπολογισμού με ενοποίηση των δύο γραμ
ματίων σε ένα ίσης χρηματικής αξίας.

β) Το ποσό που έχει ήδη συγκεντρωθεί στο σχετικό λογαρια
σμό της Εθνικής Τραπέζης να περιέλθει επίσης στον τακτικό προϋ
πολογισμό.

Για το λόγο αυτόν, αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 
11 του ν.δ. 65/1974.

Επί των άρθρων 22 έως 27.
Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου 100 της συνθήκης της Ρώμης για τη μεταξύ 
των κρατών-μελών προσαρμογή των νομοθετικών, διοικητικών και 
κανονιστικών διατάξεων αυτών, θέσπισε την οδηγία (DIRECTIVE) 
αριθμ.77/799/EO.KJ19.12.77, καθώς και τη συμπληρωματική αυτής 
79/107Q/EO.KJ6.1Z79 σχετικά με την αμοιβαία βοήθεια μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών στον τομέα της άμεσης φο
ρολογίας και του φάρου προστιθέμενης οξιάς.

Με τις οδηγίες αυτές επιδιώκεται η συνεργασία των φορολο
γικών αρχών των κρατών-μελών με κύριοι σκοπό την αντιμετώπι
ση του σοβαρού προβλήματος της φοροδιαφυγής, το οποίο έχει 
ήδη λάβει διεθνή έκταση.

Για να διευκολυνθεί η συνεργασία ουτή, είναι απαραίτητη η θέ
σπιση κοινών αρχών και κανόνων δικαίου, για να επιτευχθεί η ε
ναρμόνιση των διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών των κρατών 
-μελών, οι οποίες αναφέρονται στη διαφύλαξη του φορολογικού 
απορρήτου, καθ' όσον, μέσα στα πλαίσια της επιδιωκόμενης ως 
άνω συνεργασίας, τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν να γνωστοποιούν 
μεταξύ τους, και εφ' όσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, 
πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία του εισοδήματος φυσικών 
και νομικών προσώπων, το φόρο κεφαλαίου καθώς και το φόρο 
προστιθέμενης αξίας.

Οι οδηγίες (DIRECTIVES) γενικά αποτελούν ουσιαστικά πλαί
σια νόμων μέσα στα οποία 6c πρέπει να κινηθεί ο νομοθέτης κα-

θενός κράτους-μέλους (εθνικός νομοθέτης) για να θεσπίσει 
κανόνες δικαίου.

Η οδηγία περιλαμβάνει τόσο ουσιαστικές διατάξεις που είναι 
υποχρεωτικές για τον εθνικό νομοθέτη για την ενσωμάτωσή τους 
σε νομοθετική πράξη, όσο και κατευθυντήριες διατάξεις, οι οποίες 
μπορούν κατά την κρίση του εθνικού νομοθέτη ν' αποτελέσουν 
αντικείμενο υπουργικών αποφάσεων ή εγκυκλίων διαταγών.

Κατά την κατάρτιση των ως άνω διατάξεων του σχεδίου νόμου, 
που αφορούν την προσαρμογή των διατάξεων της εσωτερικής φο
ρολογικής νομοθεσίας μας για τη διαφύλαξη του φορολογικού α
πορρήτου προς τις διατάξεις της προαναφερόμενης οδηγίας 
77/199/Ε.Ο.Κ./19.12.77, έχουν ληφθεί υπόψη τόσο οι ουσιαστικές 
όσο και οι κατευθυντήριες διατάξεις αυτής και έχει καταβληθεί 
προσπάθεια για να εξασφαλισθεί η χρησιμοποίηση των πληροφο
ριών που θα ανταλλάσσονται με άλλα κράτη-μέλη μόνο για φο
ρολογικούς σκοπούς και από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για το 
σκοπό αυτόν. Διασφαλίζονται έτσι τα δικαιώματα και τα συμφέ
ροντα των φορολογουμένων (φυσικών και νομικών προσώπων) και 
γενικά διαφυλάσσεται το φορολογικό απόρρητο.

Ειδικότερα:

Άρθρο 22

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού υλοποιείται η βασική επι
δίωξη της οδηγίας, δηλαδή η συνεργασία του Υπουργού των Οι
κονομικών με τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών - μελών για 
την από κοινού αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, μέσα στην κοι
νότητα, πράγμα που αποτελεί τον αντικειμενικό σκοπό της οδη
γίας. Ο τρόπος συνεργασίας των κρατών-μελών αναφέρεται 
αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν.

Άρθρο 23

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου αυτού καθιερώνεται η 
υποχρέωση του Υπουργού των Οικονομικών ή του εξουσιοδοτη
μένου εκπροσώπου του να χορηγεί στις αρμόδιες φορολογικές 
αρχές των άλλων κρατών-μελών ύστερα από αίτησή τους, πληρο
φορίες απαραίτητες σ' αυτές για τον ακριβή καθορισμό του φό
ρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, του φόρου 
κεφαλαίου, του φόρου υπεραξίας Κεφαλαίου, καθώς και του φό
ρου προστιθέμενης αξίας.

Βάσει των διατάξεων που ισχύουν σήμερα (άρθρο 69 του ν.δ. 
3323/1955 -Περί φορολογίας του εισοδήματος») οι φορολογικές 
δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις και τα φύλλα ε
λέγχου, οι πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων, οι αποφάσεις 
του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ως και κάθε στοιχείο σχετικό με τη 
φορολογία είναι απόρρητα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
φορολογικούς σκοπούς. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή μέ
σα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας.

Ήδη με τις νέες διατάξεις καθιερώνεται η αρχή της γνωστο
ποίησης των φορολογικών στοιχείων γενικά των φορολογουμέ- 
νων και πέρα από τα εθνικά όρια. Βάσει της αρχής αυτής, οι 
ελληνικές Φορολογικές αρχές υποχρεώνονται να παρέχουν σπς 
αρμόδιες φορολογικές αρχές των άλλων κρατών-μελών, εφ' όσον 
το ζητήσουν, πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις, 
τις εκθέσεις ελέγχου, τα φύλλα ελέγχου καθώς και κάθε άλλο σχε
τικό στοιχείο, το οποίο θα είναι απαραίτητο στις ανωτέρω αλλο
δαπές αρχές για τον καθορισμό του φόρου εισοδήματος, του 
φόρου κεφαλαίου ή του φόρου προστιθέμενης αξίας των προσώ
πων που είναι φορολογούμενοι' τους. Οι πληροφορίες αυτές θα 
χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη μόνο για φορολογικούς σκο
πούς, δηλαδή μόνο για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύ
λης και τον ορθό καθορισμό του αντίστοιχου φόρου.

Η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών-μελών στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κόθε συ
γκεκριμένη περίπτωση.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι βάσει των διμερών συμβάσε
ων αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος, που έχει
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lOYCOiuei π χώοα υας -ε επτά ·7) από tg κράτη της Ε.οωπαϊκής 
,κονομικής Κοινότητας, Βέλγιο, Γαλλία. Δ. Γερμανία. Ηνωμένο 
ασίλειο, Ιταλία. Ολλανδία και Δανία (η σύμβαση αυτή δεν έχει 
,ιρωθεί σκόμη), έχει καθιερωθεί η αρχή της ανταλλαγής πληρο- 
οριών στον τομέα του φόοου εισοδήματος και του οόοου κεφα- 
ιίου των Φυσικών και νομικών ποοσώπων. Επιποόσθετα 
ημειώνεται ότι στις συμβάσεις αποΦυν'ς της διπλής φορολογίας 
τυ εισοδήματος,τις οποίες έχει μονογράψει η Χώρα μας με την 
■ηανία και το Λουξεμβούργο, ως και στις συμβόσεις με την Ιρ· 
ονδία και Πορτογαλία, που βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγ- 
ατεύσεων, έχει προθλεφθεί σχετική ρύθμιση αναφοοικά με την 
νταλλαγή πληροφοριών για τον ορθό καθορισμό του φόρου ει- 
οδήματος και του φόρου κεφαλαίου των φυσικών και των νομι- 
ών προσώπων.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου δίνεται το δικαίω- 

α στον Υπουργό των Οικονομικών ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρό- 
ωπό του να ζητά από τις αρμόδιες αρχές των άλλων 
οατών-μελών πληροφορίες απ’ αυτές που αναφέρονται στην πα- 
ίγραψο 1.
Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι σ' ένα κράτος-μέλος ενεργείται 

οροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, τότε ο Υπουργός των Οικονομι
ών ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υποχρεούται να δ(- 
:ι πληροφορίες απ' αυτές που διαθέτει στην αρμόδια αρχή του 
/ λόγω κρότους-μέλους και χωρίς να τις έχει ζητήσει, εφ' όσον 
ι πληροφορίες αυτές θα τη βοηθήσουν στην πρόληψη της φορο- 
αφυγής ή της φοροαποφυγής. Οι περιπτώσεις αυτές ανταλλα- 
ής πληροφοριών χωρίς προηγούμενη αίτηση καθορίζονται 
εριοριστικά με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ο Υπουργός των Οικονομι

ών μπορεί να καθορίζει με οπόφασή του, ύστερα από διαβουλεύ- 
εις με άλλα κράτη-μέλη, και άλλες περιπτώσεις παροχής 
ληροφοριών, πέρα από εκείνες που αναφέρονται στην προηγού- 
ενη παράγραφο, κατά τις οποίες οι πληροφορίες της παραγρά- 
ου 1 (τις οποίες διαθέτουν οι ελληνικές φορολογικές αρχές), θα 
ορηγούνται και χωρίς προηγούμενη αίτηση. Επίσης κατά τον ί
ο τρόπο μπορεί να καθορίζονται και περιπτώσεις κατά τις οποίες 
. πληροφορίες αυτές θα ανταλλάσσονται σε τακτικά χρονικά δια- 
τήματα. Δηλαδή με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών 
τορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ελληνι- 
:ς φορολογικές αρχές, εφ' όσον διαπιστώνουν, κατά τη διάρκεια 
ορολογικού ελέγχου, την απόκτηση εισοδημάτων στην Ελλάδα 
τό κάτοικο άλλου κρότους-μέλους, θα πρέπει να χορηγήσουν, 
τε αμέσως είτε σε τακτικά χρονικά διαστήματα, την πληροφο- 
α αυτή στο εν λόγω κράτος-μέλος.

Άρθρο 24

Με τις διατάξεις του άρόοου αυτού παοοχωρείται το δικαίωμα 
τον Υπουργό των Οικονομικών ή στον εξουσιοδοτημένο εκπρό- 
ιοπό του να αρνείται τη χορήγηση των πληροφοριών, που ανα- 
ioovrci στο άρθρο 2, στην αρμάδισ αρχή ενός κ,άτους-μέλους 
■ις ακόλουθες, περιοριστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις: 
α) αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αρμόδια αρχή του κράτους 

-λους που ζητά πληροφορίες δεν έχει εξαντλήσει πρώτα τις δι- 
:ς της πηγές πληροφόρησης για τη συλλογή των εν λό', ω πλη- 
οφοριών, εφ' όσον βέβαια με τον τρόπο αυτόν δε διακινδυνεύεται 
επιτυχία του επιδιωκόμενου αποτελέσματος,
3) αν το κράτος-μέλος που ζητάει τις πληροφοοίες δεν αναλαμ- 

τνει την υποχρέωση να εφαρμόσει για τις πληροφορίες που θα 
τβει τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας για 
j απόρρητο, εφ' όσον οι διατάξεις αυτές είναι αυστηρότερες α- 
ί τις σχετικές διατάξεις της δικής του νομοθεσίας, ή να εφαρ- 
3σει τις διατάξεις της δικής του νομοθεσίας για το Φορολογικό 
τόρρητο αν αυτές είναι αυστηρότερες από τις αντίστοιχες δια- 
-ξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, 
γ) αν από τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας 

:ν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου για την εξακρίβωση των 
τουμένων πληροφοριών ή η χρησιμοποίηση αυτών για φορολο

γικούς σκοπούς,
δ) αν η χορήγηση των αιτουμένων πληροφοριών θ' αποκάλυ

πτε εμπορικό ή βιομηχανικό μυστικό ή θα ήταν αντίθετη προς τους 
κανόνες της δημόσιας τάξης, και

ε) αν οι αρμόδιες αρχές του κρότους-μέλους που ζητάει τις πλη
ροφορίες δεν έχουν την ευχέρεια, λόγω της νομοθεσίας τους ή 
της διοικητικής τους πρακτικής, να χορηγούν στις αρμόδιες ελ
ληνικές αρχές πληροφορίες παρόμοιας φύσης προς τις αι- 
τούμενες.

Άρθρο 25

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται η υποχρέω
ση της αρμόδιας ελληνικής φορολογικής αρχής να εφαρμόζει τις 
διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με τη 
διαφύλαξη του φορολογικού απορρήτου για τις πληροφορίες τις 
οποίες λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - 
μελών.

Άρθρο 26

Με το άρθρο αυτό ο Υπουργός των Οικονομικών ή ο εξουσιο
δοτημένος εκπρόσωπός του υποχρεώνεται, σε περίπτωση διευ
θέτησης ενός ζητήματος γενικής φύσης, που γεννήθηκε μεταξύ 
Ελλάδας και ενός κράτους-μέλους, κατά την εφαρμογή των δια
τάξεων του παρόντος, ν' ανακοινώνει τα αποτελέσματα της διευ
θέτησης αυτής στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(COMMISSION).

Άρθρο 27

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται εξουσιοδότηση 
στον Υπουργό Οικονομικών, με απόφασή του να ρυθμίζει όλες τις 
αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρ
θρων 22 έως 26.

Άρθρο 28

Με το άρθρο 28 του σχεδίου νόμου γίνεται το βασικό βήμα προς 
την κατεύθυνση της εισόδου του ιδιωτικοοικονομικού ενδιαφέρο
ντος στις επιχειρήσεις γενικά του δημόσιου τομέα

Βάσιμα αναμένεται ότι με την απόκτηση υπό ιδιωτών μετοχών 
των πιο πάνω επιχειρήσεων, θα μεταφυτευθεί το ζωογόνον πνεύ
μα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που θα δραστηριοποιήσει τις ε
πιχειρήσεις αυτές προς την ορθή οικονομική κατεύθυνση της 
παραγωγικότητας και της προόδου. Παράλληλα το Δημόσιο θα 
διατηρήσει στη φάση αυτήν τουλάχιστον τον έλεγχο των επιχει
ρήσεων αυτών με την κυριότητά του επί του 51% των μετοχών, 
ώστε να προλάβει, όπου τυχόν παρίσταται ανάγκη, ανεπιθύμητες 
κατά αντικειμενική εκτίμηση ακρότητες, που θα μπορούσαν να εμ- 
φανισθούν ες παρενέργεια της εξόδου των επιχειρήσεων αυτών 
από τον αμιγή δημόσιο χαρακτήρα τους.

Άρθρο 29

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος μετατρέπεται σε ανώνυμη 
εταιρεία και ευθυγραμμίζεται εις το κρατούν τραπεζικό σύστημα 
οπό πλευράς νομικής μορφής. Το ύψος του κεφαλαίου της προσ
διορίζεται από το ποσό που και σήμερα αποτελεί το κεφάλαιό της 
και με τη μετοχοποίησή του παρέχεται η ευχέρεια ομαλής συμμε
τοχής του ιδιωτικού παράγοντος εις αυτήν.

Εις το ειδικό νομικό προνομιακό καθεστώς της τραπέζης αυτής 
καμία μεταβολή δεν επέρχεται και η νέα Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε, λόγω της ειδικής φύσεώς της και του σκοπού λει
τουργίας της, αταλάντευτα θα συνεχίσει την πορείαν της σήμε
ρον υπαρχούσης Τροπέζης, με καθαρότερη νομική θέση και 
περισσότερη πρωτοβουλία και χωρίς καμία απολύτως διαταραχή 
του νομικού πλαισίου δράσεως και διασφαλίσεως των κάθε φύ-
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σεως συμφερόντων της. Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεωτικά θα πα- 
ραμεΐνει κύριος της απολύτου πλειοψηφίας των μετοχών της νέ
ας Τραπέζης, ώστε η λειτουργική αποστολή αυτής στην κρατική 
πολιτική να μην επηρεασθεί. Όπως κάθε άλλος φορέας του δη
μοσίου τομέα, και η νέα τράπεζα θα δύναται να εξέλθει του δημο
σίου τομέα κατά την προβλεπομένην υπό των γενικών διατάξεων 
διαδικασία.

Αρθρο 30

Με την τροποποίηση του άρθρου 26 του καταστατικού νόμου 
της τράπεζας καταργούνται η επιτροπή πιστώσεων και οι νομαρ
χιακές επιτροπές πιστώσεων και επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός 
των οργάνων της Α.Τ.Ε. για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον α
νταγωνισμό των παραδοσιακών εμπορικών τραπεζών, που διαθέ
τουν εμπειρία και ευέλικτους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, 
στελεχωμένους με έμπειρους επαγγελματίες τραπεζοϋπαλλήλους.

Η ανάγκη αυτή καθίσταται επιτακτική μετά την πρόσφατη κα
τάργηση πολλών προνομίων της τράπεζας, λόγω της μη εξαιρέ- 
σεώς της από τους κοινοτικούς κανόνες περί των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, πράγμα που επιβάλλει τον άμεσο εκσυγχρονισμό της.

Α. Η Επιτροπή πιστώσεων, που θεωρήθηκε απαραίτητη στα πρώ
τα χρόνια λειτουργίας της Α.Τ.Ε., όταν αυτή είχε τη διαχείριση 
πόρων του Δημοσίου, έπαψε σήμερα vc έχει λόγο ύπαρξης, γιατί:

1) Πολλές από τις αποφάσεις της λαμβάνονται χωρίς τραπεζι
κά κριτήρια, που δεν τα γνωρίζουν οι μη επαγγελματίες τραπεζί
τες -μέλη της επιτροπής-, με αποτέλεσμα να δανειοδοτούνται 
πρόσωπα που δεν θα έπρεπε, είτε γιατί στερούνται των αναγκαί
ων προϋποθέσεων, είτε γιατί δεν είναι ικανά να επιστρέφουν τα 
δάνεια.

2) Σε καμία σύγχρονη Τράπεζα δεν υπάρχει παρόμοιο αποφα
σιστικής αρμοδιότητας όργανο, συγκροτούμενο από εξωυπηρε- 
σιακούς παράγοντες, αλλά οι ίδιες αποφασίζουν για πού και πώς 
θα τοποθετήσουν παραγωγικά τα κεφάλαιά τους.

3) Σήμερα η Α.Τ.Ε. δεν διαχειρίζεται χρήματα του Δημοσίου, αλ
λά των καταθετών της, και θα πρέπει η ίδια να αποφασίζει για τον 
τρόπο αξιοποίησής τους.

Β. Ως προς τις νομαρχιακές επιτροπές πιστώσεων, αυτές στην 
ουσία δεν λειτούργησαν όχι μόνο γιατί δεν ήταν επιτυχημένη η 
ίδρυσή τους, αλλά κυρίως γιατί αποτελούν προέκταση της επιτρο
πής πιστώσεων με όλα τα μειονεκτήματα της ως προς τη σύνθε
ση και τη λειτουργία τους.

Άρθρο 31

1. Ευθύνη του συνεταίρου για υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 1541/1985 τα μέ

λη των συνεταιρισμών ευθύνονται περιορισμένα, μέχρι του τρι
πλασίου της αξίας της συνεταιρικής μερίδας.

Η ευθύνη γεννάται μόνον εφ' όσον οι δανειστές δεν ικανοποιη
θούν από τα περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού ή των εγ
γυητών και η αξίωση παραγράφεται μετά ένα έτος από την έξοδο 
του συνεταίρου από το συνεταιρισμό.

Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί προβλήματα στην είσπραξη των α
παιτήσεων της Α.Τ.Ε., γιατέ

α) Το καθοριζόμενο από το νόμο ύψος της ευθύνης των συνε
ταίρων είναι μικρό (25.000 X 3 = 75.000) και δεν καλύπτει το σύ
νολο των χορηγουμένων δανείων προς το συνεταιρισμό.

β) Η ευθύνη των μελών civci επικουρική (υποβοηθητική), δηλα
δή υπάρχει μόνον εφ' όσον δεν ικανοποιηθούν σ. δανειστές από 
την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του συνεταιρι
σμού. Αστό σημαίνει ότι θα πρέπει να χωοήσει αναγκαστική εκτέ
λεση (κατάσχεση kci πλειστηριασμός) των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων του συνεταιρισμού ή πτώχευση ή διάλυση και να τεθεί 
ο συνεταιρισμός σε εκκαθάριση.

γ) Επειδή η αξίωση κατά του μέλους παραγράφεται μετά την 
παρέλευση έτους από την έξοδό του, μέχρι να τελειώσει η διαδι
κασία ρευστοποίησης κοτό του συνεταιρισμού, έχει ήδη παρέλ

θει το έτος.
Για τους παραπάνω λόγους παρίσταται ανάγκη τροποποίησης 

του άρθρου 17 του ν. 1541/1985, ώστε να καθορισθεί μεγαλύτερο 
όριο της συνεταιριστικής ευθύνης, ώστε να μπορεί ο συνεταιρι
σμός. με απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένης με α
πλή πλειοψηφία, να κατανέμει στα μέλη του το αναλογούν ποσό 
των ακάλυπτων χρεών του συνεταιρισμού, χωρίς να προαπαπεί- 
ται η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, και η αξίωση κα
τά των μελών να παραγράφεται μετά μια πενταετία από την έξοδό 
τους.

2. Έλεγχος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 32 του

νόμου 1541/1985, όπως ίσχυσε αρχικά, ο έλεγχος στις συνεται
ριστικές οργανώσεις της Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ., του διοικητικού συμβου
λίου ή του εποπτικού συμβουλίου, της γενικής συνέλευσης της 
συνεταιριστικής οργάνωσης ή του ενός πέμπτου (1/5) των συνε
ταίρων ή των αντιπροσώπων, για τις συνεταιριστικές οργανώσεις 
της περιοχής του και ο Υπουργός Γεωργίας για τις τριτοβάθμιες 
αγροτικές οργανώσεις ή τους συνεταιριστικούς οργανισμούς ή 
την Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ..

Από τη διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 32 η διενέρ
γεια οποιοσδήποτε μορφής ελέγχου καλύπτεται πλήρως από τη 
διάταξη και δεν χρειαζόταν η προσθήκη στο άρθρο της παραγρά
φου 10 που διαχωρίζει το είδος και τη μορφή του ελέγχου.

Με τη νέα διατύπωση της παραγράφου 2, παρέχεται η ευχέρεια 
στο σώμα των ελεγκτών ή στα εντεταλμένα όργανα της Α.Τ.Ε. να 
διενεργούν τόσο γενικό όσο και έκτακτο ειδικό έλεγχο, όταν συ
ντρέχουν βάσιμοι λόγοι για διαχειριστικές ανωμαλίες και παρά
νομες ενέργειες από τις οποίες βλάπτονται τα συμφέροντα της 
Α.Σ.Ο., χωρίς να απαιτείται να ζητηθεί η διενέργεια του ελέγχου 
από τα όργανα που κατονομάζονται στην παράγραφο 10 του ίδιου 
άρθρου.

3. Δημοσίευση ισολογισμών
Κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 36 οι ενώσεις αγροτικών 

συνεταιρισμών καθώς και οι κεντρικές συνεταιριστικές οργανώ
σεις, οι συνεταιριστικοί οργανισμοί και η Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ., υποχρε- 
ούνται να δημοσιεύουν τον ισολογισμό τους, μέσα σε ένα μήνα 
από την έγκρισή του. Επειδή αυτό δεν τηρείται στην πράξη, κα
θορίζεται ποινική ευθύνη των μελών του διοικητικού και εποπτι
κού συμβουλίου για την παράλειψη αυτή.

4. Ποινικές διατάξεις

Επειδή στο άρθρο 62 δεν -ροβλέπεται επιβολή ποινικών κυρώ
σεων για την παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστα
τικού ή γιά ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της γενικής 
συνέλευσης καθώς και για μη εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο και 
το καταστατικό των καθηκόντων των μελών διοικητικού ή εποπτι
κού συμβουλίου ή επιτροπών που ορίζονται από τη γενική συνέ
λευση ή εκκαθαριστών ή υπαλλήλων του συνεταιρισμού έπους 
οποίους το διοικητικό συμβούλιο παραχώρησε την άσκηση ορι
σμένων αρμοδιοτήτων του για την παράλειψη σύνταξης και δη
μοσίευσης του ισολογισμού, παρίσταται ανάγκη να ορισθούν 
ποινικές κυρώσεις για τις ανωτέρω ενέργειες ή παραλείψεις ώ
στε να διασφειλιστούν οι ΑΧΟ_

5. Μεταβατικές διατάξεις
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του 

ν. 1541/1985 «η εποπτεία των αγροτικών συνεταιριστικών οργα
νώσεων ασκείται, έως ότου οργανωθεί το σώμα των ελεγκτών, α
πό εξουσιοδοτημένα όργανα της Α.Τ.Ε.·.

Τα όργανα που μπορεί vc εξουσιοδοτηθούν πρέπει να είναι μό
νο υπάλληλοι της Αγροτικής Τράπεζας και όχι άλλοι υπάλληλοι 
ή ελεγκτές.

Η Α.Τ.Ε. σήμερα δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό εξειδι- 
κευμένων ελεγκτών για το αντιχείμενοαυτό και δημιουργείται πρό-
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•ίλημα στη διενέργεια του ελέγχου ανύ διετία 'ουΛόγιστο. όπως 
;θίΰει ο νόυος.

Η ειδική υττοεσ'.α ττς Α.7.Ξ. (Διεύθυνση Συνεταιρισμών'! υε την 
τποία ασκούσε ανέκαθεν η Α.7.Ε. την εποπτεία στις Α.Σ.Ο., σύμ- 
ρωνα με τους ποοϊσχυσαντες νόμους SOS,"St α και 921/79 ·πεοί 
"εωργικών Συνεταιρισμών» έχει σήμερα αποστελεχωόεί (υπηρε- 
ούν 178 ειδικοί ελεγκτές επί προβλεπομένων οπό τον Οργανι

σμό της A.T.E. 398 υπαλλήλων).
Η αποστελέχωση ήταν ουσική συνέπεια του λόγου ότι, τόσο ο 

.όυος 921/1979, όσο και ο ισχύων σήμερα 154' ·,Γό5. οοίζουν ότι 
η «εποπτεία ασκείται δια του σώματος των ϊλ;· -τών συνεταιρι
στικών ορνονώσεων, το οποίο συγκροτείται με πε: εδοικό διάταγ
μα, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ύστερα 
τπό γνώμη της Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.».

Εν όψει της συνκροτήσεως του σώματος των ελεγκτών, η Α.Τ.Ε. 
ήταν αδύνατο να προσλάβει το απαιτούμενο εξειδικευμένο προ
σωπικό, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η διενέργεια ελέγ
ξου, όπως ορίζει ο νόμος, στις 7.500 συνεταιριστικές οργανώσεις 
<αι συνεταιριστικές εταιρείες, μέσα στα προβλεπόμενα όρια.

Η ανάγκη διενέργειας ελέγχου στις συνεταιριστικές οργανώ
σεις και συνεταιοιστικές ετοιρίες επιβάλλεται γιατί: 

α) Οι συν/κές οργανώσεις Φέρονται να έχουν σημαντικό οικο
δομικά ανοίγματα και να είναι υποχρεωμένες, με οφειλές στην 
λ.Τ.Ε. συνολικού ποσού 500 δισεκ. και πλέον από τις οποίες 180 
διοεκ. περίπου είναι ακάλυπτες.

Στην κοινή γνώμη έχει δημιουργηθεί η αντίληψη ότι τα ακάλυ
πτα αυτά χρέη των συνεταιρισμών οφείλονται κατά ένα σημαντι- 
<ό μέρος σε κακοδιαχείριση και σπατάλες, πράγμα που έχει 
ιπηρεάσει σημαντικά την καλή λειτουργία τους, γιατί έχει κλονι
στεί η εμπιστοσύνη των μελών στους συνεταιρισμούς τους, με α
ποτέλεσμα να αποφεύγουν να συμμετέχουν στις εργασίες που 
διεξάγουν οι συνεταιρισμοί και να προκύπτουν ζημιές που επιβα- 
σύνουν την οικονομική τους κατάσταση ακόμη περισσότερο.

β) Με τη διενέργεια του ελέγχου στις Α.Σ.Ο. θα διαπιστωθούν 
:α αίτια στα οποία οφείλονται οι ζημιές που συσσωρεύτηκαν την 
πενταετία 1985-1989, θα καταστεί γνωστό πώς διατέθηκαν οι πι
στώσεις της Α.Τ.Ε. στις Α.Σ.Ο., ποιες εργασίες έγιναν από αυτές 
ατ' εντολή της Πολιτείας, σε άσκηση παρεμβατικής πολιτικής για 
η στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, από την οποία ζημιώ
θηκαν οι οργανώσεις και ακόμη θα προσδιορισθούν τα μέτρα που 
τρέπει να ληφθούν για την οικονομική εξυγίανση των συνεταιρι
στικών οργανώσεων. Ακόμη θα αποκατασταθεί η φήμη των συνε
ταιρισμών στην κοινή γνώμη και 9c επιβληθούν οι κυρώσεις του 
όμου, σε περίπτωση διαπιστώσεως κακοδιαχειρίσεων.
Όλα αυτά καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση της παραγρά

φου 1 του άρθρου 71 του ν. 1541/19Ε5, ώστε να παρασχεθεί η δυ· 
-ατότητα στην Αγροτική Τράπεζα, που ασκεί την εποπτεία στις 
Υ.Σ.Ο., να χρησιμοποιεί, εκτός των οργάνων της και άλλα πρόσω- 
τα, όπως ορκωτούς λογιστές, υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνε- 
ερίου, επιθεωρητές και εγκεκριμένους λογιστές-ελεγκτές 
γγεγραμμένους σε ειδικό μητρώο.

Άρθρο 22

Δια των διατάξεων του άρθρου 32 του ποοκειμένου νομοσχε
δίου, ci οποίοι αφορούν εις το κεράλαιον της Τραπέζης Κρήτης 
αι τις μετοχές που εκοοάζουν αυτό, σκοπείται - αποτροπή του 
-Oipciou αποτελέσματος δια μιαν Τράπεζαν, η οποία τόσον εδει- 
οπάθησεν εκ της αδηφάγου οικονομικής σκευωρίος προσώπων 

του έτυχε να την διοικήσουν κάποιαν κρίσιμον περίοδον της ζω- 
s της.
Σκοπείται να προσδοθεί εις την ως άνω Τράπεζα η προσήκου- 

α σημασία προς ένα νομικόν προσωπον που θα έπρεπε να έχει 
όποιαν άλλην τύχην και εις πείσμα των παρανόμων οικονομικών 
ατ' αυτής ποάξεων. Λόγοι περαιτέρω ισορροπίας εις τον τραπε- 
.κόν κόσμον, συνηγορούν εις το εκδηλούυενον ενδιαφέρον υπό 
ου έχοντος την εν προκειυένω νομοθετική πρωτοβουλίαν προς 
ην ατυχήσασαν Τράπεζαν, όχι εκ λόγων οικονομικής φυσικής ε-

ξελίξεως η όποια ίσως να μην προκαλούσε το ενδιαφέρον του νο- 
μοθέτου, αλλά ως εκ της κοινωνικής και ηθικής διαστροφής 
ορισμένων προσώπων.

Αυτή είναι σε αδρές γραμμές η πεμπτουσία των ως άνω διατά
ξεων, αι οποίοι καθ' όσον αφορά την λειτουργίαν των εις τας λε
πτομέρειας είναι σαφείς και δεν έχουν ανάγκην περαιτέρω 
αναλύσεως ή υποστηρίξεως. Πάντως πρέπει να τονισθεί ότι ειδι- 
κώς ως προς τον τρόπον διαθέσεως των μετοχών του νέου κεφα
λαίου της ως άνω Τραπέζης, καταβάλλεται προσπάθεια να 
διασφαλισθεί η επίτευξις όσον το δυνατόν μεγαλύτερου οφέλους 
δια την Τράπεζα αυτή /, ώστε η ανάρρωση αυτή εντόνως να προσ- 
δοκάται.

Άρθρο 33

1. Με την πρώτη παράγραφο της υπό ψήφιση διατάξεως κρίνε- 
ται σκόπιμο όπως η Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. και οι θυγατρικές 
της εταιρίες προς εξασφάλιση της απαιτούμενης ευελιξίας της και 
της επιτυχέστερης αντιμετώπισης των ειδικών προβλημάτων που 
οφείλονται στον επιχειρησιακό χαρακτήρα της, αποδεσμευτεί α
πό τις αυστηρές διατάξεις που διέπουν το δημόσιο τομέα γενικώς.

2. Εξάλλου, η ροή των οικονομικών και άλλων παραγόντων μέ
σα στους οποίους κινούνται και οι φορείς του δημόσιου τομέα, ό
χι σπανίως καθιστούν αναγκαία περισσότερη ελευθερία και 
ευελιξία στη δράση τους.

Επειδή, όμως, ενιαία και εκ των προτέρων καθορισμένη γραμ
μή στο θέμα αυτό δεν είναι ούτε εφικτή ούτε και σκόπιμη πάντο
τε, με τη δεύτερη παράγραφο της διάταξης αυτής επιφυλάσσεται 
στους αρμόδιους υπουργούς να αποφασίσουν την κατάλληλη στιγ
μή της αναγκαίας εξόδου των φορέων του δημόσιου τομέα από 
τις αυστηρές διατάξεις του είτε γενικώς είτε από μέρους αυτών.

Άρθρο 34

Με σκοπό την εξυγίανση και σταθεροποίηση της οικονομίας, 
την περαιτέρω ονάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς, τη δημιουργία νέ
ων συνθηκών επένδυσης κεφαλαίων από τους αποταμιευτές και 
την εξασφάλιση ευχερούς υγιούς χρηματοδότησης για τις ανά
γκες του Δημοσίου, παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η δυ
νατότητα να συνάπτει ομολογιακά δάνεια χωρίς περιορισμό στη 
χρονική διάρκειά τους, τον τρόπο εξόφλησης κ.λπ.

Με την παρούσα διάταξη συμπληρώνεται υπάρχουσα νομοθε
σία (άρ. 62 του ν. 1642Ί986). η οποία είναι περιοριστική αφού προ
βλέπει μόνο έκδοση ομολόγων διάρκειας μέχρι πέντε ετών και 
αποκλείει μεσομακροπρόθεσμες εκδόσεις.

Άρθρο 35

Με τις διατάξεις του πορόντος άρθρου παρέχεται στο Δημό
σιο η δυνατότητα, σε περιπτώσεις που οι οικονομικές συνθήκες 
το επιβάλλουν, να χρησιμοποιεί τους τίτλους δανεισμού που εκ
δίδει κατά καιοούς, ως μέσον εξόφλησης κάθε είδους υποχρεώ
σεων του σε φορείς του δημόσιου τομέα, τράπεζες και πιστωτικά 
ιδρύματα.

Τους τίτλους αυτούς επίσης δύναται να χρησιμοποιεί για την 
καταβολή του συνόλου ή μέρους της επιδοτήσεώς του προς ορ
γανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Επίσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι τίτλοι δανει
σμού του Δημοσίου γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτοί από τις τρά
πεζες και τα πιστωτικά εν γένει ιδρύματα για την εξόφληση 
οφειλών του Δημοσίου εξ εγγυήσεων προς c-jtO.

Ακόμη με το παρόν άοθρο παρέχεται η δυνατότητα της εισα
γωγής νέου θεσμού της διάθεσης όλων των τίτλων του Δημοσίου 
με δημοπρασία σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο για να 
καλυφθούν ανάγκες του, αλλά και με σκοπό την ελεύθερη διαμόρ
φωση των συνθηκών διάθεσης και την επίτευξη όρων ισορροπίας 
στην αγορά.
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Άρθρσ 36

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 αυξάνεται σε 6.00C δρχ. το α· 
ντιστάθμισιια διαχειριστικών λαθών που προβλεπεται οπό το άρ
θρο 12 του ν. 18ΐΟΊ9οθ και συγχρόνως ορίζονται Οι προϋποθέσεις, 
οι οποίες πρέπει να πληρούνται για την καταβολή του.

Άρθρο 37

Το Υπουργείο Οικονομικών, επειδή αντιμετωπίζει δύσκολα και 
εξειδικευμένα προβλήματα, τα οποία έχουν άμεσες επιπτώσεις 
στην οικονομία της χώρας, έχει ανάγκη για τη μελέτη και επίλυ
σή των, των υπηρεσιών εμπείρων και ικανών στελεχών του Δημο
σίου ή και εξειδικευμένων επιστημόνων του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 38

Το επίδομα ειδικοτήτων των Ελεγκτών Εναέριος Κυκλοφορίας 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καθιερώθηκε με την κοινή 
απόφαση ΔΙ/Α/4203/14609/1.5.1975 των Υπουργών Οικονομικών και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών και διατηρήθηκε με το άρθρο 19 πα
ράγραφος 1 του ν. 1505/1984.

Το επίδομα αυτά αυξήθηκε έκτοτε με διάφορες αποφάσεις και 
τελευταία με την απόφαση 2016615/1885/0022/6.3.1990, η οποία κυ
ρώθηκε με το ν. 1884/1990 (άρθρο 24).

Ήδη όμως με τα γεγονότα του Περσικού Κόλπου ο όγκος ερ
γασίας του ανωτέρω προσωπικού αυξήθηκε αισθητά και το γεγο
νός αυτό καθιστά επιβεβλημένη την ανάλογη αύξηση του εν λόγω 
επιδόματος. Κ αύξηση αυτή δικαιολογείται και για τον πρόσθετο 
λόγο συγκρατήσεως του προσωπικού στην υπηρεσία γιατί υπάρ
χει τάση φυγής αυτού σε διεθνείς οργανισμούς με πολύ υψηλό
τερες αποδοχές.

Το εν λόγω επίδομα αναπροσαρμόζεται ανά κατηγορία ως εξής:
Κατηγορία α: από 5.000 δρχ. μηνιαίως σε 8.000 δρχ.
Κατηγορία β: από 18.500 δρχ. μηνιαίως σε 30.500 δρχ.
Κατηγορία γ: από 24.000 δρχ. μηνιαίως σε 39.500 δρχ.

Άρθρο 39

Η Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, που προβλέπεται από 
το άρθρο 93 του Π.Δ. 284/1988 «περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Οικονομικών» και απαρτίζεται από το Γ ενικά Γ ραμματέα, τον Προϊ
στάμενο της Εισαγγελείας Πλημμελειοδικών Αθηνών ή Εισαγγε
λέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, τον Προϊστάμενο της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, δύο υπαλλήλους του Υπουρ
γείου Οικονομικών, δύο ιδιώτες, έναν εκπρόσωπο των εργαζομέ
νων και το γραμματέα αυτής, επικουρείται στο έργο της από 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής και οι κληρώσεις γίνονται εκτός 
κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και στα 
μέλη της που είναι δημόσιοι υπάλληλοι καταβάλλεται μέχρι σή
μερα αποζημίωση 600 (εξακοσίων) δρχ. την ώρα, ενώ στα μέλη που 
είναι ιδιώτες δρχ. 3.000 κατά συμμετοχή.

Στους υπαλλήλους που επικουρούν το έργο της ανωτέρω Επι
τροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Η προτεινόμενη διάταξη αποβλέπει στη ρύθμιση των προβλη- 
ΐώτων που δημιουρνούνται στη λειτουργία των συνεδριάσεων της 
Εππροπής και των κληρώσεων απά την απροθυμία συμμετοχής 
ίων μελών της και ιδιαίτερα των υπαλλήλων που επικουρούν το 
έργο της.

Άρθρο 40

Κατά την πρόσφατη εξέγερση των κρατουμένων στις Φυλακές 
της χώρας, το σωφοωνιστικό προσωπικό παρέστη σναγκη να ευ- 
ρίσκεται σε γενική επιφυλακή για εναν περίπου μήνα, λογω των 
έκτακτων, απρόβλεπτων και επικίνδυνων συνθηκών που επικρά
τησαν. Για την προσθετή αυτή εργασία κρίνετε: δίκαιο vc αποζη
μιωθεί το προσωπικό αυτά, σύμφωνα με τα οριζΟμονα στο ααθοο

αυτό.

Άρθρο 41

Με τις διατάξεις του άρθρου 41 αντικαθίστανται οι παράγρα
φοι 2 και 4 του άρθρου 10 του ν.1902/1990 και ρυθμίζονται τα ό
ρια ηλικίας ουνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους φορείς της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, έστω και αν από τα καταστα- 
στικά των φορέων αυτών προβλέπεται συνταξιοδότηση ανεξαρ
τήτως ορίου ηλικίας ή η ηλικία που προβλέπεται είναι μικρότερη 
από αυτή που ορίζεται στα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού.

Άρθρο 42

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 παρέχεται η δυνατότη
τα να συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού ειδικά συνεργεία 
ελέγχου, οπό υπαλλήλους των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών 
(Δ.Ο.Υ.) και της ΥΠ.Ε.Δ.Α. προκειμένου να τους ανατίθενται η ε
νέργεια ειδικών ελέγχων όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο για να υ
πάρχουν άμεσα και θετικά αποτελέσματα στις περιπτώσεις που 
υπάρχουν στοιχεία φοροδιαφυγής.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι προϊστάμε
νοι των ειδικών συνεργείων τοποθετούνται επιθεωρητές των δη
μοσίων οικονομικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), τις οποίες εποπτεύουν 
λόγω της εμπειρίας των γνώσεων και για να υπάρχει διασφάλιση 
στην όλη πορεία του ελέγχου.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 παρέχεται η δυνατότη
τα να ζητείται η συνδρομή αστυνομικών οργάνων από τους προϊ
σταμένους της ΥΠ.Ε.Δ.Α. και των ειδικών συνεργείων όπου τούτο 
κρίνεται σκόπιμο ανάλογα με την μορφή και το είδος των ελέγ
χων όπως είναι ο έλεγχος των νυκτερινών κέντρων κλπ.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται η έκδοση 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τά- 
ξεως με την οποία θα καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία συμ
μετοχής των αστυνομικών οργάνων στα συνεργεία ελέγχου.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 προβλέπεται η καταβο
λή αποζημίωσης στους υπαλλήλους και στα αστυνομικά όργανα 
που θα μετέχουν στα συνεργεία ελέγχου εφ' όσον παρέχουν ερ
γασία εκτός του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών.

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 καθορίζεται ο τρόπος στε- 
λέχωσης της ΥΠ.Ε.Δ.Α. και των παραρτημάτων αυτής και ορίζε
ται ότι οι υπηρεσίες αυτές στελεχώνονται με φοροτεχνικούς 
υπαλλήλους οι οποίοι να έχουν προϋπηρεσία στο φοροτεχνικό κλά
δο τουλάχιστο πενταετία με εμπειρία και γνώσεις αναφορικά με 
το έργο και την αποστολή της ΥΠ.Ε.Δ.Α. και να μη μπορούν να υ
πηρετούν στην υπηρεσία αυτή πέραν της τετραετίας.

Το μέτρο αυτό κρίθηκε σκόπιμο για την καλύτερη και εύρυθμη 
λειτουργία της ΥΠ.Ε.Δ.Α. λόγω της ειδικής αποστολής προκειμέ
νου να τοποθετούνται ικανοί υπάλληλοι οι οποίοι να ανανεώνο
νται κάθε τετραετία και να χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες αυτές 
όλοι οι φοροτεχνικοί υπάλληλοι που έχουν τα προσόντα αυτά για 
να έχουμε οσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσματα στον ευαίσθη
το αυτόν τομέα των ελέγχων.

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.1591/1986 ό
ταν διαπιστωθεί ότι γίνεται μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς φο
ρολογικά στοιχεία εκτός των άλλων κυρώσεων με απόφαση του 
αρμόδιου νομάρχη επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στον ιδιο
κτήτη του αυτοκινήτου και στον Γ*η··ό με την αφαίρεση της άδειας 
κυκλοφορίες του ο·"' ••"'..ου του οδηγού μέχρι δύο μηνών.

Κατά την εςο. _υ γη της διάταξης αυτής προ έκυψε το θέμα της 
άσκησης πρσσσ υγής κατά της απόφασης του νομάρχη για να κρ»- 
θεί σσ δεύτερ- στάδιο.

Επειδή ο νΟυ” -.εν προέβλεπε τέτοια διαδικασία δόθηκε η λύ
ση ρτι επειδ" ", κύρωση είναι διοικητική, η προσφυγή ασκείται ε
νώπιον του Υπουργού Οικονομικών.

Με ττ λυιτ, αυτήν ασκούνται προσφυγές κατά των αποφάσεων 
του νομάρχη kci διαβιβάζονται από όλη την Ελλάδα στο Υπουρ- 
νειο Οικονομικών με αποτέλεσμα να αυξάνει η γραφειοκρατία, να
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απασχολούνται άσκοπα οι υπηρεσίες και να ταλαιπωρούνται οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Με τις διατάξεις της παοανοάφου 7 ορίζεται ότι η άσκηση της 
προσφυγής κατά της απόφασης του νομάρχη με την οποία αφαι- 
ρειται η άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή του οδηγού ασκείται 
ενώπιον του αρμόδιου περιφερειάρχη για τον πεοιορισυό της γρα
φειοκρατίας, την απλοποίηση των διαδ.κασιών και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών.

Άρθρο 43

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.3 και 4 του ν.1082/1990 
προβλέπεται η καταβολή εξόδων κίνησης στους φοροτεχνικούς 
και δημοσιονομικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών 
και των υπηρεσιών εσόδων του Ι.Κ.Α. που μετακινούνται σε ακτί
να μέχρι 30 χιλιομέτρων από το κατάστημα που στεγάζεται η υ
πηρεσία τους, το ύψος των οποίων ορίζεται στο 1/100 του βασικού 
μισθού του ΜΚ 23 του ν.1505/1984 (δρχ.300 ημερησίως).

Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 1988 μέχρι την 
έναρξη ισχύος του ν.1882/1990 (23.3.1990) αναγνωρίζεται και κα
ταβάλλεται σε κάθε φοροτεχνικό υπάλληλο, καθώς και στους ε
πιμελητές και δακτυλογράΦους των Διευθύνσεων Διοικητικού ΔΟΥ 
ποσό δρχ. 5.000 μηνιαίως, ως αποζημίωση εξόδων μετακίνησης.

2. Ήδη με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τα παραπάνω έξο
δα κίνησης καταβάλλονται και στους υπαλλήλους του Υπ. Οικο
νομικών των Κλάδων ΠΕ (Αρχιτεκνόνων · Πολιτικών Μηχανικών 
- Αγρονόμων - Τοπογράφων), ΤΕ (Τεχνολογικών Εφαρμογών Πο
λιτικών Δομικών Έργων ή έργων Υποδομής-Τοπογραψίας) και ΔΕ 
(Δομικών Οδηγών Αυτοκινήτων).

Άρθρα 44 έως και 48

Η εμπειρία από τη μεγέθυνση του Χρηματιστηρίου, ιδιαίτερα 
δε καθ' όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέ
πουν την εξάμηνη εγγύηση των νεοεισαγομένων στο Χρηματιστή
ριο Αξιών Αθηνών μετοχών καθώς και η με την πάροδο του χρόνου 
απαξίωση άλλων σημαντικών ρυθμίσεων που αφορούν στο οικο
νομικό μέγεθος των επιχειρήσεων έχουν καταστήσει αναγκαία την 
προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου του Χρηματιστηρίου στα 
νέα δεδομένα.

Έτσι, με τη διάταξη του άρθρου 44, αφ" ενός μεν σκοπείται να 
αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών που δίδονται στο κοινό ούτως ώ
στε να ικανοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό η υπάρχουσα ζήτηση, 
αφ· ετέρου δε να καταργηθεί η υπάρχουσα εξάμηνη εγγύηση της 
τιμής των νεοεισαγομένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με
τοχών. Η εγγύηση αυτή παραμορφώνει τις συνθήκες της Αγοράς 
και κατευθύνει τη ζήτηση, χωρίς μελέτη των οικονομικών στοι
χείων, προς τις νεοεισσγόμενες μετοχές από μέρους ευκαιριακών 
κυρίως επενδυτών.

Με τη διάταξη του άρθρου 45 σκοπείται η εισαγωγή στο Χρη
ματιστήριο Αξιών Αθηνών των μετοχών των εταιριών επενδύσε
ων αφού προηγουμένως αυτές έχουν διατεθεί στο ευρύ επενδυτικά 
κοινό με δημόσια εγγραφή και αφού έχει επενδυθεί ένα σημαντι
κό ποσοστό, των κεφαλαίων τους σε μετοχές και ομολογίες. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι απότομες και αδικαιολόγητες 
διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών των εταιριών επενδύσεων, 
οι οποίες οφείλονται στην έλλειψη διασποράς των μετοχών τους 
και στη μη επένδυση των κεφαλαίων τους.

Με τη διάτοξη του άρθρου 46 επιτρέπεται στις εταιρίες επεν
δύσεων να επενδύσουν σε μετοχές της αυτής εταιρίας μέχρι του 
10% των ιδίων τους κεφαλαίων αντί του 10% του μετοχικού τους 
κεφαλαίου, ποσοστό μικρό με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα

Με τη διάταξη του άρθρου 47 αυξάνεται το ελάχιστο ύψος της 
λογιστικής καθαρός θέσεως των εταιριών που έχουν τη δυνατό
τητα να -· δόσουν ομολογιακό δάνειο. Τούτο κρίνεται επιβεβλη
μένο από την οικονομική πραγματικότητα λόγω της, με την πάροδο 
του χρόνου, οικονομικής απαξιώσεως των μεγεθών των επιχει
ρήσεων.

Με τη διάταξη του άοθρου 48 αυξάνεται το ελάχιστο μέγεθος 
των εταιριών που επιθυμούν την εισαγωγή των μετοχών τους στο 
Χρηματιστήριο. Τούτο διότι επιδίωξη είναι να εισαχθούν στο Χρη
ματιστήριο Αξιών Αθηνών μεγάλες και δυναμικές επιχειρήσεις οι 
οποίες να παρέχουν μεγαλύτερη εξασφάλιση στο επενδυτικό 
κοινό.

Άρθρο 49

Με το άρθρο αυτό κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από τότε 
που (σχυσαν οι αναφερόμενες στο άρθρο αυτό αποφάσεις που εκ- 
δόθηκαν για την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων.

Άρθρο 50

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η έναρξη ισχύος 
των διατάξεων του σχεδίου νόμου.

Αθήνα 7 Νοεμβρίου 1990

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΘΑΝ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ I. ΠΑΛ/ί' ^λτςαΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Μ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝ.ΞΑΡΧΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διατάξεων που κσταργούνται ή τροποποιούνται ή συμπληρώ
νονται με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός και 
ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς και άλλες 
φορολογικές ρυθμίοεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
(Άρθρο 1 νομοσχεδίου)

Νέα διάταξη

(Άρθρο 2 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 3 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις (έναρξη ισχύος)

(Άρθρο 4 παράγραφος 1 νομοσχεδίου)
Απόφαση 11054C3/2O49/A0012/3.10.1989 

όπως κυρώθηκε με την περίπτωση θ' της παραγράφου 9 
του άρθρου 51 του ν.1882/1990.

β) Για το εισόδημα από μερίσματα και άλλα βοηθήματα, τα ο
ποία παρέχονται σε συνταξιούχους από ταμεία μετοχικά, αρωγής 
ή αλληλοβοήθειας, αφορολόγητο ποσό ίσο με ποσοστό πενήντα 
τοις εκατό (50%) του καθαρού αυτού εισοδήματος. Το αφορολό
γητο αυτό ποσό δεν μποεί να είναι ανώτερο από το ποσό των δια- 
κοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.
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(Άρθρο 4 παράγραφος 2 νομοσχεδίου) 
Παράγραφοι 3 και 4 και περιπτώσεις α', 3 και γ' της 

παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.δ.3323/1955.

3. Τα προσωπικά αφορολόγητα ποσά, χωρίς δικαιολογητικά, 
του φορολογουμένου και των προσώπων που τον βαρύνουν κατά 
τις διατάξεις αυτού του άρθρου, ορίζονται ως ακολούθως: 

α) Για το φορολογούμενο, τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχ
μές. Το ποσό αυτό περιορίζεται στο ύψος του συνολικού καθαρού 
φορολογούμενου εισοδήματός του, όχι όμως κάτω των εκατό χι
λιάδων (100.000) δραχμών, όταν το εισόδημα αυτό είναι μικρότε
ρο από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.

β) Για τον ή τη σύζυγο, που δεν έχει φορολογούμενο εισόδη
μα, εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές.

γ) Γ ια το πρώτο και δεύτερο τέκνο από εκατό χιλιάδες (100.000) 
δραχμές, για το τρίτο τέκνο εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) δραχ
μές, για το τέταρτο τέκνο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) 
δραχμές, για το πέμπτο τέκνο και για καθένα μετά το πέμπτο α
πό τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.

δ) Για κάθε τέκνο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία σα
ράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.

ε) Για καθένα από τα λοιπά πρόσωπα σαράντα χιλιάδες (40.000) 
δραχμές.

4. Τα αφορολόγητα ποσά της προηγούμενης παραγράφου προ
σαυξάνονται με τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, για καθέ
να πρόσωπο που παρουσιάζει αναπηρία εξήντα επτά τα εκατό 
(67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία 
και για τους τυφλούς που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυ
φλών που τηρείται στην οικεία νομαρχία.

Στο αφορολόγητο αυτό ποσό των τριακοσ(ων χιλιάδων (300.000) 
δραχμών προστίθεται ποσό τριακοσ(ων χιλιάδων (300.000) δραχ
μών προκειμένου για φορολογούμενους τυφλούς που είναι γραμ- 
μάνοι στο γενικό μητρώο τυφλών που τηρείται στην οικεία 
νομαρχία και για πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα 
επτά τα εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυ
σική αναπηρία, εφ όσον αποκτούν εισόδημα από την άσκηση ατο
μικής εμπορικής επιχείρησης, από μισθωτές υπηρεσίες και 
συντάξεις, καθώς και από αμοιβές από παροχή ατομικώς υπηρε
σιών ελευθέριου επαγγέλματος. Όταν το συνολικό καθαρό εισό
δημα από ’■■· πηγές αυτές είναι μικρότερο από τριακόσιες χιλιάδες 
(300.000) 6, ,./μές, τότε το αφορολόγητο αυτό ποσό μειώνεται κατά 
το ποσό της διαφοράς μεταξύ των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) 
δραχμών και του ποσού του συνολικού αυτού εισοδήματος.

5. Στους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα των α
κόλουθων κατηγοριών παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο ποσό, 
χωρίς δικαιολογητικά, ως εξής:

α) Για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ακι συντάξεις, αφο
ρολόγητο ποσο (σο με το ποοστό πενήντα τα εκατό (50%) μέχρι 
ποσού καθαρού εισοδήματος οκτακόσιων χιλιάδων (800.000) δραχ
μών. Κατ' εξαίρεση το αφορολόγητο ποσό αυτής της περίπτωσης 
ορίζεται σε ποσό ίσο με το:

αα. Ποσοστό εβδομήντα τα εκατό (70%) μέχρι ποσού καθαρού 
εισοδήματος οκτακόσιων χιλιάδων (800.000, δραχμών από μισθω
τές υπηρεσίες kci συντάξεις που αποκτούν μισθωτοί γενικά, οι ο
ποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ή κατοικούν γιο έξι (6) τουλάχιστον 
μήνες μέσα στο έτος που απέκτησαν το εισόδημα αυτό καθώς και 
συνταξιούχοι, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα για ολόκληρο το έτος 
στους νομούς Ξάνθης. Ροδόπης. 'E3pou, Λέσβου. Χίου. Σάμου και 
Δωδεκάνησου καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιω- 
αννΐνων, Καστοριάς. Ολωρινος. Πέλλης. Κιλκίς, Σερρών και Δρά
μας, η οπο.α περιλαμβάνει σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων 
από τη μεθοριακή γσαμμπ. Αν κάπο.ά πάλη ή χωριά βρίσκεται κα
τά τμήμα μυ. ·_ μέσα στη ζώνη των είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη 
μεθοριακή γραμμή, δικαίω-ωα το- αφορολόγητου αυτού ποσού έ
χουν όσοι παρέχουν υπηρεσίες η κατοικούν στην πόλη αυτή ή το 
χωρίο.

β0· Ποσοστά εβδομήντα τα εκατό (70%) μέχρι ποσού καθαρού 
εισοδήματος ενός εκατομμυρίου (1.000.000.) δραχμών από κύριες

αποδοχές που αποκτούν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγ- 
γέλματός τους οι συντάκτες οι οποίοι είναι μέλη της Ενωσης Συ
ντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, της Ένωσης Συντακτών 
Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-θράκης, της Ένωσης Συντα
κτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήου-Ηπείρου-Νήσων, της 
Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας-Εύβοιας και της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Τύπου, 
καθώς και οι δημοσιογράφοι που έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ως 
δημοσιογράφοι, στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία για πέντε (5) του
λάχιστο συνεχή έτη και ο χρόνος ασφάλισης βεβαιώνεται από τα 
ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι εργάζονται στις εφημερίδες και στα 
περιοδικά, στη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, στο Αθηναϊκό Πρα
κτορείο Ειδήσεων, στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφο
ριών και στα γραφεία τύπου των κρατικών υπηρεσιών και δεν 
έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου, οι ηθοποιοί, 
καθώς και οι εκτελεστές μουσικών έργων των κρατικών ορχη
στρών, των ορχηστρών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Ελ
ληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης. Το πρόσθετο αφορολόγητο 
ποσό της περίπτωση αυτής δεν μπορεί να είναι συνολικά ανώτε
ρο από το ποσό των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) δραχμών κα
τά φορολογούμενο.

β) Για εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, αφορολόγητο πο
σό μέχρι ποσού καθαρού εισοδήματος τετρακοσίων χιλιάδων 
(400.000) δραχμών για όσους ασχολούνται προσωπικά ή με τα μέ
λη της οικογένειάς τους και κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, έστω κι αν αυτοί χρησιμοποιούν και εργάτες. Γ ια 
τις γεωργικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν με μορφή προ
σωπικής ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίας ή κοινοπραξίας, δικαί
ωμα για το παραπάνω αφορολόγητο ποσό έχει ο καθένας από τους 
εταίρους ή τα μέλη της κοινοπραξίας, εφ όσον ασχολε(ται προ
σωπικά και κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
Στην περίπτωση αυτή το αφορολόγητο ποσό δεν μπορεί να υπερ- 
βε( τις οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές συνολικά για όλα 
τα μέλη της εταιρίας ή κοινοπραξίας. Αν τα μέλη της εταιρίας ή 
κοινοπραξίας δικαιούνται, συνολικά, μεγαλύτερο αφορολόγητο 
ποσό, τούτο περιορίζεται ανάλογα.

γ) Για κέρδη από την πρωτογενή παραγωγή που διανέμονται 
με τη μορφή μερίσματος σε μέλη αγροτικού συνεταιρισμού με α
ντικείμενο την εκτέλση δασικών εργασιών, την παραγωγή αλιευ
τικών και μελισσοκομικών προϊόντων, την καλλιέργεια και 
εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων, καθώς και τη λειτουργία κτη- 
νοτροφικών, πτηνοτροφικών ή σηροτροφικών εκμεταλλεύσεων, 
αφορολόγητο ποσό μέχρι ποσού μερίσματος τετρακοσίων χιλιά
δων (400.000) δραχμών για τα τακτικά μέλη του συνεταιρισμού, 
τα οποία απασχολούνται αυτοπροσώπως, επαγγελματικά και α
ποκλειστικά με τις πιο πάνω αγροτικές εργασίες του συνεταιρι
σμού και μέχρι ποσού μερίσματος εκατό χιλιάδων (100.000) 
δραχμών για τα λοιπά μέλη του συνεταιρισμού.

(Άρθρο 4 παράγραφος 3 νομοσχεδίου) 
Προτελευταίο εδάφιο παραγράφου 6 άρθρου 8 ν.δ.3323/1955.

Το σύνολο των αφορολόγητων ποσών της παραγράφου αυτής 
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
δραχμών προκειμένου για φορολογούμενο χωρίς σύζυγο ή των 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών προκειμένου για φορο
λογούμενο με σύζυγο, προσαυξανόμενο κατά εκατό χιλιάδες 
(10C.000) δραχμές για κάθε τέκνο που βαρύνει το φορολογούμενο.

(Άρθρο 4 παράγραφος 4 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθοο 4 παράγραφος 5 νομοσχεδίου)
Παράγραφος 1 άρθρου S ν.δ.3323/1955.

1. Το συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου αποτε
λεί το Φορολογούμενο εισόδημά του το οποίο υποβάλλεται σε φό
ρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα:
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Κλιυάκιο •οοολογικός •όοος Σύνολο Σύνολο
ιισοδ ήματοςσυντελεστής; 3/ο ) κλιμακίου εισοδόματοςφόρου

300.000 18 54.000 30C.CC0 54.0CC
400.000 21 04.000 7CO.OOO 138.000
400.000 24 S6.COO 1.100.000 234.00C
400.000 28 112.000 1.500.000 346.000
500.000 33 165.000 2.000.000 511.000
500.000 38 190.000 2.500.000 701.000
900.000 43 387.000 3.4CO.OOO 1.068.000

1.300.000 49 637.GC0 4.7CO.0OO 1.725.CCO
Υπερβάλον 50

Τα κλιμάκια εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου αυ- 
ής τιμαριθμοποιούνται κάθε έτος, σύμφωνα με το δείκτη τιμών 
αταναλωτή με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημο
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβεονήσεως. Κατά την τιμαοιθ- 
,οποίηση τα ποσά των κλιμακίων στρογγυλοποιούνται στην πλη- 
■ιέστερη χιλιάδα.

(Άρθρο 4 παράγραφος 6 νομοσχεδίου) 
Παράγραφος 14 άρθρου 8 ν.δ.3323/1955.

14. το συνολικό αφορολόγητο ποσό των παραγράφων 3 έως 
τι 6 τιμαριθμοποιείται κάθε έτος, σύμφωνα με το δείκτη τιμών 
αταναλωτή, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δη- 
οσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ποσοστό της 
μαριθμοποίησης προσαυξάνει τα αφορολόγητα ποσά χωρίς δι- 
αιολογητικά ή το ανώτατο όριο των αφορολόγητων ποσών με δι- 
αιολογητικά ή κατανέμεται στα αφορολόγητα αυτά ποσά. Κατά 
ην τιμαριθμοποίηση τα αφορολόγητα ποσά στρογγυλοποιούνται 
την πλησιέστερη χιλιάδα.

(Άρθρο 5 παρ.1 και 2 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 5 παρ.3 νομοσχεδίου)
Περίπτωση δ' παραγράφου 8 άρθρου 5 ν.δ.3323/1955.

δ) Εισαγωγή συναλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά 
-ην Τράπεζα της Ελλάδος.

(Άρθρο 5 παρ.4 νομοσχεδίου)
Περίπτωση ε' παραγράφου 8 άρθρου 5 ν.δ.3323/1955.

ε) Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγρα- 
τ στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία.

(Άρθρο 5 παο.5 νομοσχεδίου)
Διάταξη ισχύος.

(Άρθρο 6 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 7 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 5 πσο. 1. 2, 3 νομοσχεδίου)
Άρθρο 16 παο. 2. 6 ν. 1E32/199C.

Νέες διατάξεις

(Άρθρο Β ncp. 4 νομοσχεδίου)
Άρθρο 16 παρ. 2 εδάφ. στ' ν. 1882/1990.

στ) Σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου ενός 
νήτου από τον ίδιο πωλητή προς τον ίδιο αγοραστή με περισ- 
-εοες από μια μεταβιβαστικές πράξεις, οι οποίες απέχουν με- 
ίύ τους λιγότερο από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, λομβάνεται 
;ψη η συνολική οξία των περισσότερων αυτών μεταβιβαστικών

προξεων.

(Άρθοο 9 παρ. 1 νομοσχεδίου)
Άρθρο 4 παρ. 1 περιπτ. A" Α.Ν. 1521/1950.

«Επίσης ο φόρος που προσδιορίζεται με βάση τους συντελε
στές της περίπτωσης Ρ της παραγράφου αυτής μειώνεται στο τέ
ταρτο στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και στην 
παοάνραΦο 6 του ίδιου άρθρου του παρόντος».

•δ) απόφασης δικαστικής, με την οποία αναγνωρίζεται η κυριό
τητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο, στο όνομα κάποιου 
προσώπου, λόγω συμπλήρωσης των όρων της τακτικής ή έκτα
κτης χρησικτησίας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία 
στο όνομα του προσώπου, στο οποίο γίνεται η αναγνώριση, υπάρ
χει μεταγραμμένος τίτλος για το δικαίωμα αυτό, για το οποίο έ
χει υποβληθεί η δήλωση που προβλέπεται από το νόμο και».

(Άρθρο 9 παρ. 2 νομοσχεδίου)
Άρθρο 7 παρ. 6 Α.Ν. 1521/1950.

6. Επί εκουσίων και δικαστικών πλειστηριασμών ως και επί α
ναγκαστικής λόγω χρέους μεταβιβάσεως ακινήτου ή πλοίου η δή- 
λωσις επιδίδεται υπό του προς όν η μεταβίβασις υπερθεματιστού. 
Ο αναλογών φόρος καταβάλλεται υπό τούτου παρακρατούμενος 
εκ του επιτευχθέντος εκτχλειστηριάσματος δια λογαριασμόν του 
υποχρέου πωλητού. Ο οφειλόμενος επί πλέον φόρος, λόγω τυχόν 
μείζονος αγοραίας αξίας του ακινήτου, βαρύνει αποκλειστικώς τον 
υπερθεματιστήν.

(Άρθρο 10 νομοσχεδίου)
Άρθρο 24 παράγρ. 5 περ. α' ν. 1249/1982.

■ α) Τα φυσικά πρόσωπα που η αξία της ακίνητης περιουσίας 
τους υπερβαίνει το ποσό των 30.000.000 δραχμών. Σε περίπτωση 
συζύγων θα πρέπει το άθροισμα της αξίας της ακίνητης περιου
σίας και των δύο συζύγων να είναι μεγαλύτερο των 30.000.000 
δραχμών».

(Άρθρο 11 νομοσχεδίου)
Άρθρο 12 παρ. 3 Α.Ν. 1521/1950.

3. Το δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολήν του φόρου του πα
ρόντος παραγράφεται μετά πάροδον πενταετίας από του τέλους 
του έτους εντός του οποίου επεδόθη η δήλωσις Φόρου μεταβι- 
ράσεως.

Άρθρο 102
Παραγραφή δικαιώματος επιβολής φόρου και προστίμου.

1. Το Δημόσιον εκπίπτει του δικαιώματος αυτού δια την κοινο- 
ποίησιν ποάξεως επιβολής φόρου και προστίμου;

α) προκειμένου για ονοκριβή δήλωση, μετά από την πάροδο δε
καετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η 
δήλωση.

(Άρθρο 12 παρ. 1 νομοσχεδίου)
Άρθρο 5 νόμου 1642/1966

4. Οι διστάζεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α' της 
ποοαγράφου 2 του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται για τα ακίνητα, 
η άδεια κατασκευής των οποίων εκδίδεται από 11ανουάριου 1991.

(Άρθοο 12 παρ. 2 νομοσχεδίου)
Άρθοο 56 νόμου 1642/1986

8. Στο ©όρο προστιθέμενης αξίας υπάγονται και τα εργολαβι
κά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών με το σύστημα της αντι
παροχής, τα οποία συντάχθηκαν μετά την 21.6.1986 και η σχετική
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άδεια θα εκδοθεί μετά την 1η Ιανουάριου 1991.

(Άρθρο 12 παρ. 3 νομοσχεδίου)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/Α. ΑΓΑΘΑ νόμου 1642/1986

•30. Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρη
σιμοποιούνται κυρίως στην ιατρική, ή που προορίζονται για εντο- 
μοκτόνα, παρασιτοκτόνο και παρόμοια, νωπά ή ξερό, έστω και 
κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη, με εξαίρεση αυτό που χρησιμο
ποιούνται στην αρωματοποιία (Δ.Κ. ΕΧ.12.07)».

(Άρθρο 12 παρ. 4 νομοσχεδίου)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ/Α. ΑΓΑΘΑ νόμου 1642/1966

5. Χουρμάδες, μπανάνες, ανανάδες, μάγγες, μαγγούστες, αχλά
δια της ποικιλίας «GOYAVES», καρύδια κοκκιψοινίκων, καρύδια 
Βραζιλίας, καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερό, με ή χωρίς κέ- 
λυφος ή αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προ
σθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης (Δ.Κ. ΕΧ.08.01 και EX.20.C6).

(Άρθρο 12 παρ. 5 νομοσχεδίου)
Άρθρο 7 νόμου 1798/1988

2.0 φόρος που επιβάλλεται σύμφωνα με τη διάταξη της προη
γούμενης παραγράφου, ανέρχεται σε εκατόν πενήντα δραχμές 
ανά χιλιόγραμμο.

(Άρθρο 12 παρ. 6 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη (προσθήκη)

(Άρθρο 12 παρ. 7 νομοσχεδίου)
Έναρξη ισχύος

(Άρθρο 13 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 14 νομοσχεδίου) 
ν. 1872/1990

Άρθρο 4
Φορολογική μεταχείριση μετασκευασθέντων αυτοκινήτων 

που αναφέρονται στην αρχική τους μορφή

1. Σε περιπτώσεις μετασκευής ή διασκευής οχημάτων σε επι
βατικά ή μικτής μεταφοράς αυτοκίνητα, χωρίς την καταβολή του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης και του πρόσθετου ειδικού τέλους 
που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 
1573/1985 (ΟΕΚ 201/Α') και του άρθρου 3 του ν 363/1976 (QEK 
152/Α") αντίστοιχα, οι επιβαρύνσεις αυτές περιορίζονται στο πο
σό των διακοσίων (200) δραχμών ανά κυβικό εκατοστό του κυλιν- 
δρισμού του κινητήρα του αυτοκινήτου, εο' όσον τα αυτοκίνητα 
αυτά επαναφερθούν στην αρχική μορφή που είχαν κατά το χρό
νο του τελωνισμού τους.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται 
και,πε εκκρεμείς υποθέσεις. Η ποινική δίωξη που τυχόν ασκηθη- 
καπαύει οριστικά με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, τα δε αυ
τοκίνητα αποδίδονται αυτοδίκαια στους δικαιούχους, εφ' όσον 
καταβληθεί η παραπάνω οριζόμενη επιβάρυνση εντός τριών (3) 
μηνών από την ισχύ του παρόντος.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 25 Ιανουάριου 1990 
και λήγει την 25 Απριλίου 1990.

(Άρθρο 15 νομοσχεδίου)
Άρθρο 1 παράγρ. 3 εδ. α" ν. 363/1976 

(ΟΕΚ 152/Α') όπως ισχύει. 3

3. Η κατά τις διατάξεις της παραγράφου ι του παρόντος άρ
θρου φορολογητέα οξία διαμορφούται εκ της οθροισεως των κά

τωθι στοιχείων:
α) Της τιμής χονδρικής πωλήσεως υπό του κατασκευαστού οί

κου (NET FRANCO USINE) του αυτοκινήτου, μη δυναμένης να υ- 
Φίσταται του 25% της τιμής λιανικής πωλήσεως (LIST PRICE) 
αυτού εν τη χώρα κατασκευής, μετά αφαίρεοιν των βαρυνουσών 
τούτο εν αυτή φορολογικών επιβαρύνσεων.

Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα λαμβάνεται η πιο πάνω τιμή 
χονδρικής και λιανικής πώλησης του χρόνου κυκλοφορίας του αυ
τοκινήτου στη διεθνή αγορά. Από την τιμή χρονδικής πώλησης, 
μετά τη σύγκρισή της με την τιμή λιανικής πώλησης και την ενδε
χόμενη προσαρμογή της, εκπίπτει λόγω φθοράς από τη συνήθη 
χρήση, ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) για κάθε χρόνο χρήσης, που 
δεν μπορεί να υπερβεί το είκοσι τα εκατό (20%). Σε περίπτωση 
που το αυτοκίνητο φέρει βλάβη ή φθορά που δεν οφείλεται στη 
συνήθη χρήση μπορεί να εκπίπτει επιπλέον και μόνο μια φορά πο
σοστό μέχρι πέντε τα εκατό (5%) κατά ανώτατο όριο.

ΓΙροκειμένου περί αυτοκινήτων εισαγομένων εκ χωρών, εις το 
εσωτερικών των οποίων αι τιμαί δεν διαμορφούνται υπό συνθή- 
κας πλήρους συναγωνισμού, αλλά καθορίζονται υπό του Κράτους, 
δια τον έλεγχον της κανονικότητας της τιμής χονδρικής πωλή
σεως, λαμβάνεται υπ' όψιν η τιμή λιανικής πωλήσεως του πλέον 
συγγενούς τύπου αυτοκινήτου του κυκλοφορούντος εις τας χώ
ρας της Δυτικής Ευρώπης, μειουμένης αναλόγως των υφισταμέ
νων τυχόν ποιοτικών διαφορών, κατά ποσοστόν οριζόμενον, κατά 
περίπτωσιν, υπό του αρμοδίου οργάνου της παραγρ. 2 του άρθρου 
6 του ν. 363/1976.

(Άρθρο 16 παράγρ. 1 έως και 5 νομοσχεδίου)
Νόμος 1809/1988

1.- Παράγραφος 3 του άρθρου 1
3. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών τους οι επιτη

δεύματος της παραγράφου 1, οι οποίοι κάνουν έναρξη των εργα
σιών τους ύστερα από τη χρονολογία που άρχισε η πρώτη 
σταδιακή χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, 
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις μηχανές αυτές ή να εκδίδουν 
θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην (δια πα
ράγραφο.

2.· Τέταρτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 2
Γ ια να είναι δυνατός ο πιο πάνω έλεγχος πρέπει τουλάχιστον 

το 35% του κόστους της ταμειακής μηχανής να καλύπτεται από 
εγχώριο προστιθέμενη αξία.

3 - Πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 5
1. Ο χρήστης ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής οφείλει να τη

ρεί και να διαφυλάσσεί το βιβλιάριο συντήρησης, που του παρα- 
δίδεται οπό τον προμηθευτή κατά την αγορά της.

4. - Παράγραφος 1 του άρθρου 6
1. Η σφράγιση της κεφαλής της βίδας που συνδέει το περίβλη

μα με τη βάση της ταμειακής μηχανής, με τον τρόπο που αναφέ- 
ρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται από εξουσιοδοτημένο 
υπάλληΛΟ ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Υπουργείου Οι
κονομικών. Από τον ίδιο υπάλληλο ή εκπρόσωπο γίνεται και η α
ποσφράγιση της μηχανής, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από αρμόδιο 
για τη συντήρηση η επισκευή τεχνικό, καθώς και η επσνασφράγί
ση. όταν εκλείψει ο λόγος της αποσφράγισης.

5. - Παράγραφοι 1. 2 και 4 του άρθρου 10
1. 'Οποιας κετά nco0Bacr . ■. νόμου αυτού παραβιάζει ή πα

ραποιεί τ ;.ε:.-τοσ>·· _,—ιακές μηχανές που έχουν άδεια καταλ
ληλότητας cnc ,’ι* αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 ή επεμβαίνει 
κατά οποιαδπποτε τροπο στη λειτουργία της μηχανής του νόμου 
αυτόν η σιαθε*:. η χρησιμοποιεί παραβιασμένη ή παραποιημένη 
τέτοια μηχαττ, ,ιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών έως τριών ε- 
τνν χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου έως πέντε εκατομ
μυρίων όοαχμων.

2. Αν υπαίτιος αδικήματος της προηγούμενης παραγράφου εί
ναι c .,αταοκευαστης των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών, α
νεξάρτητο από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στην
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προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να ανακληθεί απά την επιτρο
πή του άρθρου 7 η άδεια καταλληλότητας για τη διάθεση των η
λεκτρονικών ταμειακών μηχανών που κατασκευάζει.

4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3, των παρα
γράφων 1 και 2 του άρθρου 4 και του άρθρου 5 επιβάλλεται με 
απόφαση του αομόδιου οικονομικού εφόρου και με τη διαδικασία 
του άρθρου 47 του Κ.Φ.Σ. πρόστιμο διακόσιες χιλιάδες δραχμές.

(Άρθρο 16 παράγρ. 6 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 17 νομοσχεδίου)

Παράγραφ. 2 άρθρου 63 ν. 1249/1982:
«2. Σε περίπτωση που με γνωμοδότηση της ανωτέρω επιτροπής 

έχει εκδοθεΐ απόφαση με την οποία καθορίζεται καταβολή ληξι
προθέσμου χρέους για ορισμένο χρονικό διάστημα, και στη συ
νέχεια ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης καταθέσει μέσα στο (διο 
χρονικό διάστημα νέα αίτηση, χωρίς να έχει καταβάλει τουλάχι
στο το 1/2 του χρέους που έπρεπε να καταβληθεί σύμφωνα με την 
εκδοθείσα απόφαση, η νέα αυτή αίτηση απορρίπτεται.»

(Άρθρο 18 νομοσχεδίου)

Παραγρ. 1 άρθρου 48 ν. 1892/1990:
«1. Συνιστάται πενταμελής ειδική επιτροπή για να συντάξει κώ

δικα πτωχευτικού δικαίου, αποτελούμενη απά: 
α. έναν ανώτατο ή ανώτερο δικαστικό λειτουργό, 
β. δύο καθηγητές του εμπορικού δικαίου σε ανώτατο εκπαιδευ

τικό ίδρυμα,
γ. δύο δικηγόρους που έχουν ειδικές σπουδές ή δημοσιεύσεις 

ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο στο γνωστικό αντικείμε
νο του πτωχευτικού δικαίου και γενικότερα της αναγκαστικής ε
κτέλεσης (ατομικής και συλλογικής).

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται ανώτερος υπάλληλος του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης ή Εμπορίου».

(Άρθρο 19 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 20 του νομοσχεδίου)
Άρθρο 6 παρ. 6 ν. 1665/1986

6. Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρείες αυτού 
του νόμου από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες ή πιστωτικά ιδρύ
ματα στην Ελλόδα ή στο εξωτερικό ή από ξένους προμηθευτές, 
καθώς και οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ των τε
λευταίων και των εταιρειών αυτού του νόμου, τα παρεπόμενα σύμ
φωνα, η εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων και των σχετικών 
τόκων, προμηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων όπως και η κατα
βολή των μισθωμάτων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, ει
σφορά, κράτηση, δικαίωμα ή γενικότερα επιβάρυνση υπέρ του 
Δημοσίου, νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και τρίτων, ανε
ξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό.

Άρθρο 54 ν. 1731/1987

Το εδάφιο 1 α του άρθρου 7 του ν. 4171/1961 -Περί λήψεως γε
νικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονο
μίες της χώρας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 
1262/1982 »Για παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και 
περιφερειακής ονάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών 
διατάξεων», αντικαθίσταται ως εξής:

• ία) Οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, παρεχομένων από ελ
ληνικές ή ξένες τράπεζες ή υποκαταστήματα ξένων τραπεζών στην 
Ελλάδα ή από ξένους οίκους, προς ημεδαπά ειδικά πιστωτικά ι
δρύματα και οργανισμούς αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτή

ρα και ε.δικοτερα Α.ΤΕ.. Ε.Τ 5.Α.. Ε.Τ.Ε.Β.Α., Τράπεζα Επενδύσεων. 
Ταχυδρομικό Ταυ,ευτήριο. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδοο. ή Ελληνικές Εξαγωγές 
A Ε., Ε.Ο.Μ.Μ Ε.Χ. και δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιες επιχει
ρήσεις εν γένει. εξόφληση των δανείων αυτών καθώς και οι τόκοι 
τους απαλλάσονται από κάθε Φόοο. τέλος χαοτοσήμου, εισφορά, 
δικαιώματα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, α
νεξάρτητα αν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό. Οι παραπάνω απαλλαγές ισχύουν επίσης και για δά
νεια ή πιστώσεις που λαμβάνουν οι ελληνικές τράπεζες ή τα υπο
καταστήματα των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα για λογαριασμό 
των δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων. Οι παραπάνω απαλ
λαγές ισχύουν και για τις συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που 
παρέχονται από ξένες τράπεζες ή υποκαταστήματα ξένων τρα
πεζών στην Ελλάδα ή από ξένους οίκους, προς τις τράπεζες που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι τα κε
φάλαια των δανείων αυτών εισάγονται αποδεδειγμένα από το ε
ξωτερικό με σκοπό τη χρηματοδότηση βιομηχανικών ή 
μεταλλευτικών επιχειρήσεων για παραγωγικές επενδύσεις.

Επίσης ισχύουν οι παραπάνω απαλλαγές και για μακροπρόθε
σμα δάνεια ή πιστώσεις που παρέχονται από ελληνικές ή ξένες 
τράπεζες ή υποκαταστήματα ξένων τραπεζών στην Ελλάδα ή α
πό τράπεζες επενδύσεων προς βιομηχανικές και μεταλλευτικές 
επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, υπό την προϋπόθεση 
όμως ότι τα κεφάλαια των δανείων αυτών εισάγονται αποδειδεγ- 
μένα για το σκοπό αυτόν από το εξωτερικό και το ειοαχθέν συ
νάλλαγμα εκχωρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Επίσης ισχύουν οι παραπάνω απαλλαγές και για τα δάνεια που 
χορηγούνται από διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.) ή την Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέογειας ή την Ευρωπαϊκή Τράπε
ζα Επενδύσεων και τα άλλα χρηματοδοτικά όρνανα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων προς τις τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα και προς τα ημεδαπά ειδικά πιστωτικά ιδρύματα και ορ
γανισμούς αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα που αναφέ- 
ρονται στην αρχή της παραγράφου αυτής».

(Άρθρο 21 νομοσχεδίου) 
άρθρο 11 του ν.δ. 65/1974

Άρθρο 11
Πρότασις υποψηφίων

Αι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 32 του υπ' αριθ. 592/1963 
Β. Δ/τος, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

■3. Εις την πρότασιν υποψηφιότητας αναγράφεται το όνομα, ε- 
πώνυμον. πατρώνυμον, η ιδιώτης και η ακριβής διεύθυνσις του προ- 
τπνομένου. Επίσης, εν τη προτάσει ή εν τη δηλώ-ει περί αποδοχής 
υποψηφιότητας, δέον να επισυνάπτηται υπεύθυνος δήλωσις του 
προτείνοντος εαυτόν ή του αποδεχομένου την πρότασιν εκλογέ
ων ή του πληρεξουσίου αυτού εν η δηλούται α) ότι είναι εγγεγρα
μένος εις το μητρώον αρρένων ή το δημοτολόγιον δήμου τινός 
ή κοινότητας του Κράτους μετά μνείας του ονόματος του δήμου 
ή της κοινότητος, β) το έτος γεννήσεως ως και η ημερομηνία δια 
την περίπτωσιν της παραγράφου 2 του άρθρου 29 και γ) ότι δεν 
έχει στερηθή του δικαιώματος του εκλέγειν και δεν υπέβαλε ου
δέ αποδέχθη πρότασιν υποψηφιότητας εις άλλην εκλογικήν πε
ριφέρειαν. Ο ψευδώς δηλών υπόκειται εις τας ποινάς της 
παραγράφου 5 του άρθρου 108 του παρόντος.

5. Εις την πρότασιν προσαρτάται δι' ένα έκαστον των υποψη
φίων γραμμάτιον δημοσίου ταμείου, περί καταθέσεως χρηματικού 
ποσού χιλίων δραχμών, ως και γραμμάτιον της Εθνικής Τραπέ- 
ζης της Ελλάδος περί καταθέσεως εις πίστωσιν του ανοιγησομέ- 
νου παρ' αυτή Λογ/σμού από τον τίτλον -Συνταξιοδότησις 
Βουλευτών» χρηματικού ποσού επτά χιλιάδων δραχμών.

Τα κατά την παρούσαν παράγραφον καθοριζόμενα χρηματικά 
ποσά δύναται να αυξομειώνεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουρ
γών Εσωτερικών και Οικονομικών».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8'
( Αρθρα 22 έως 27 νομοσχεδίου)

Νέες διατάξεις

(Άρθρο 28 νομοσχεδίου)
Νέα διατάξη

(Άρθρα 29 και 30 νομοσχεδίου)
Άρθρο 26 καταστατικού νόμου Α.Τ.Ε.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, αποτελούν το ανώτατο όργανο 
της Διοικήσεως της Α.Τ.Ε., εγκρίνει και καθορίζει: 

α) Την τηρητέαν εκάστοτε πολιτικήν εν τη αγροτική π(στει και 
προτείνει εις την Κυβέρνησιν τα ληπτέα σχετικό νομοθετικό και 
διοικητικό μέτρα.

β) Τον Κανονισμόν των Εργασιών και τον Οργανισμόν του Προ
σωπικού.

γ) Την διάθεσιν των κεφαλαίων και πιστώσεων εις τους διαφό
ρους κλάδους των εργασιών.

δ) Τους όρους των επί εμπραγμάτω ασφαλεία χορηγήσεων, 
ε) Τας προσωπικός πιστώσεις των Ενώσεων των Συνεταιρισμών 

και των μεμονομένων παραγωγών.
στ) Το εισπρακτέον ποσοστόν επιτοκίου και προμήθειας εις τας 

διαφόρους εργασίας.
ζ) Τους όρους παραδοχής των καταθέσεων, 
η) Την συνομολόγησιν και τους όρους δανείων και οιασδήποτε 

φύσεως συμβάσεων ως και των συμβιβασμών μετά τρίτων, 
θ) Τον προϋπολογισμόν των εξόδων.
ι) Τας προμηθείας των προς διάθεσιν γεργικών ειδών, την αγο

ράν ή πώλησιν ακινήτων δια τας ανάγκας των Υποκαταστημάτων 
της Α.Τ.Ε. και τοιούτων προς διευκόλυνσιν της αγροτικής αποκα- 
ταστάσε,ως.

ια) Την σύστασιν Υποκαταστημάτων ή Πρακτορείων ή την εν ό- 
λω ή εν μέρει ανάθεσιν εις άλλας αναγνωρισμένος Τραπέζας των 
εργασιών της Α.Τ.Ε.

ιβ) Τας αποσβέσεις των επισφαλών απαιτήσεων. 
ιγ) Τον ισολογσμόν και απολογισμόν.
Δια τον καθορισμόν του τόκου των καταθέσεων ως και την (- 

δρυσιν Υποκαταστημάτων, απαιτείται η έγκρισις του Υπουργικού 
Συμβουλίου.

2. 1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Α.Τ.Ε. συγκροτεί κατά Ια
νουάριον εκάστου έτους πενταμελή επιτροπήν πιστώσεων απο- 
τελουμένην:

α) Εκ του Διοικητικού της Τραπέζης, ως Προέδρου, 
β) Εκ του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Γεωργίας, ως 

Αντιπροέδρου.
γ) Εκ του Υποδιοικητού της Τραπέζης.
δ) Εξ ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των παρ’ αυ- 

τώ 5 εκπροσώπων των παραγωγών και Συνεταιρικών Οργανώσε
ων, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του επί ετησία θητεία και 

ε) Εξ ενός ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζο- 
μένου υπό τούτου.

Εις περίπτωσιν καθ' ήν η θέσις Γ ενικού Γ ρομμοτέως του Υπουρ
γείου Γεωργίας είναι κενή εις την Επιτροπήν Πιστώσεων μετέχει 
ο Γ ενικός Διευθυντής Γ εωργϊας του Υπουργείου Γ εωργίας ή ο εις 
το Διοικητικόν Συμβούλιον της Τραπέζης αναπληρωτής του.

Εις την Επιτροπήν τούτην δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον 
να μεταβιβάζη την άσκησιν των υπό στοιχεία γ, δ και ε' της παρα
γράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 4332, ως ούτος ετροποποιή- 
θη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως. αρμοδιοτήτων του καθ' 
όλον το έτος.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται επίσης να μεταβιβάση την 
αρμοδιόττπά του δια τον καθορισμόν του ποσού και των ορίων της 
πιστώσεως οιουδπποτε πιστουχου της Α.Τ.Ε. και δια την άσκησιν 
εν γένει του πιστοδοτικού έργου της Τραπέζης.

2. Μέχρι της κατά το προηγούμενον άρθρον συγκροτήσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου η Επιτροπή Πιστώσεων απαρτίζεται εκ 
των υπό στοιχεία 1, 2, 4. 7 και 8 της παραγράφου 1 του άρθρου

4 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης.
Η Επιτροπή πιστώσεων συγκαλείται υπό του Προέδρου ή του 

Αντιπροέδρου αυτής, συνεδριάζει παρόντων του Διοικητού ή του 
Υποδιοικητού και τουλάχιστον δύο εκ των λοιπών μελών αυτής 
και αποφασίζει κατό πλειοψηφίαν εν ισοψηφία νικώσης της ψή
φου του προεδρεύοντος.

3. Πόσα αντίθετος προς την παρούσαν διάταξις νόμου ή δια
τάγματος καθώς και ολόκληρος η παράγραφος 11 του άρθρου 2 
του ν.δ. 2555/1953 καταργούνται από της ισχύος του παρόντος Ν. 
Διατάγματος.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται επίσης να μεταβιβάση την 
άσκησιν της κατά το εδάφιον 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 26 
του νόμου 4332 αρμοδιότητάς του εις τον διοικητήν ή την επιτρο
πή, την σύνθεσιν και τον κανονισμόν λειτουργίας της οποίας ορί
ζει τον ίδιον. Μέχρι της κατά την παρούσαν παράγραφον 
εκδόσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αι αρμο
διότητες του εδαφίου 1 εξακολουθούν ασκούμενοι δια της μονί
μου Επιτροπής Προμηθειών κατά τον ισχύοντα ήδη κανονισμόν 
προμηθειών.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται, κατόπιν γνώμης της Κυ- 
βερνήσεως ν' αναθέτη την γνωμοδότησιν δια τας χορηγητέας πι
στώσεις προς μεμονωμένους παραγωγούς. Συνεταιρισμούς ή 
Ενώσεις Συνεταιρισμών εις «Τοπικά Συμβούλια της Α.Τ.Ε.» εδρεύ- 
οντα εις τα Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία αυτής και αποτε- 
λούμενα:

α) Εκ του Διευθυντού του Υποκαταστήματος ή Πρακτορείου, ως 
Προέδρου.

β) Εκ του Επιθεωρητού της Υπηρεσίας Συνεταιρισμών της Α.Τ.Ε. 
ή εκ του Επόπτου Συνεταιρισμών. Τον Επιθεωρητήν απόντα ή κω- 
λυόμενον αναπληροί ο οικείος Επόπτης Συνεταιρισμών, τον δε Ε
πόπτην αντικαθιστά εις των υπαλλήλων του Υποκαταστήματος 
υποδεικνυόμενος υπό του Διευθυντού αυτού.

γ) Εκ του Επιθεωρητού Γ εωργίας, τοιούτου δε μη υπάρχοντος, 
απόντος ή κωλυομένου, εκ του Προϊσταμένου Γ εωργίας ή εκ του 
υπό του τελευταίου τούτου ως αντιπροσώπου του οριζομένου γε
ωργικού υπαλλήλου.

δ) Εκ δύο γεωργών, εκλεγομένων ανά διετίαν υπό του Διοικη
τικού Συμβουλίου της Α.Τ.Ε., εκ πίνακος καταρτιζομένου εξ ημι- 
σείας ανά διετίαν κατά περιφέρειας Υποκαταστήματος ή 
Πρακτορείου, παρά των Γεωργικών Συνεταρισμών και Επιμελη
τηρίων και περιέχοντος 4 αντιπροσώπους των Συνεταιρισμών και 
4 αντιπροσώπους των Επιμελητηρίων. Οι αντιπρόσωποι εκλέγο
νται υπό μεν των Συνεταιρισμών μεταξύ των μελών αυτών, υπό 
δε των Επιμελητηρίων μεταξύ των μεμονωμένων παραγωγών.

Μέλη των «Τοπικών Συμβουλίων» εν ουδεμία περιπτώσει δύνα- 
ται ν' αποτελόσουν οι ασκούντες εμπορικός ή βιομηχανικός επι
χειρήσεις ή οι ανεργούντες κατ' επάγγελμα προμηθευτικός 
εργασίας, ως και οι υπάλληλοι ή'οι αντιπρόσωποι αυτών.

4. 1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να μεταβιβάση την 
υπό στοιχείον ε της παραγράφου 1 του άρθρου 26 νόμου 4332 αρ
μοδιότητα αυτού και της Επιτροπής Πιστώσεων, ως η αρμοδιότης 
αυτή συμπληρούται δια του προηγουμένου άρθρου του παρόντος 
νόμου απεριορίστως ή μέχρις ωρισμένου κατά πιστούχον ποσού, 
εις τον Διοικητήν ή εις Υπηρεσιακόν Συμβούλιον συγκροτούμε- 
νσν ως ακολούθως:

α) Εκ του Διοικητού ή του Υποδιοικητού. ως Προέδρου.
β) Εκ του Διευθυντού Αγροτικής Πίστεως ή του νομίμου ανα

πληρωτού του.
γ) Του Διευθυντού της τεχνικής Υπηρεσίας ή του νομίμου ανα

πληρωτού του.
2. Εν η περιπτώσει πρόκειται να κριθώσιν αιτήσεις χοοηγήσε- 

ως δανείων προς Συνεταιριστικός Οργανώσεις παντός βαθμού του 
Συμβουλίου μετέχει υποχρεωττκώς ως 4ον μέλος ο Διευθυντής Συ
νεταιρισμών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

3. Το Συμβούλιον συνεδριάζει παρόντων απάντων των μελών 
αυτού ή των αναπληρωτών του. των αποφάσεων λαμβανομένων 
κατά πλειοψηφίσαν, εν ιδοψηφία νικώσης της ψήφου του 
Προέδρου.
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4. Η 12η παράγραφος του άρθρου 2 του N6uou 2555.T953 κα- 
ταργείται.

Εις πεοίπτωσιν εΦαομογής της παρούσης παραγράφου, εις την 
κατά την παοανραοον ζ του ηαρόντος άρθρου πενταμελή Εττιτρο
πήν ανατίθεται η ένκρισις:

α) Των πιστώσεων. οίτινερ υπερβαίνουσ: τα εις την αρμοδιότη
τα του Διοικητού ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εμπίπτοντα ποσά.

β) Των πιστώσεων εν γίνει, της εγκρίσεως των οποίων ήθελεν 
επιληφθή αύτη, είτε κατ' έφεσιν του ενδιαφερομένου πιστούχου, 
είτε κατά παραπομπήν εκ του ως άνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
ή του Διοικητού.

(Άρθρο 31 παρ. 1 νομοσχεδίου)
Άρθρο 17 ν. 1541/1985

Ευθύνη του συνεταίρου για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού.
1. Για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού προς τρίτους τα μέ

λη ευθύνονται περιορισμένα μέχρι του τριπλάσιου της αξίιας της 
συνεταιρικής μερίδας και για (σο μέρος της οφειλής καθενός α
πό αυτά.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι με απόφαση της Γ.Σ. 
των μελών, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειο- 
ψηφία του όρθρου 25 παρ. 2 είναι δυνατή η θέσπιση υψηλότερου 
ορίου ευθύνης των συνεταίρων.

2. Η προσωπική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους δανει
στές του συνεταιρισμού γεννάται μόνο εφ'όσον οι δανειστές δεν 
ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού 
ή των εγγυητών, υφίστανται δε και για χρέη που δημιουργήθη- 
καν πριν γίνουν μέλη του συνεταιρισμού.

3. Ο συνεταίρος ευθύνεται με τον ίδιο τρόπο και μετά την έξο
δό του από το συνεταιρισμό για χρέη που δημιουργήθηκαν όταν 
ήταν μέλος. Η αξίωση των τρίτων κατά του συνεταίρου παραγρά
φεται μετά παρέλευση ενός έτους από την έξοδό του.

4. Η ευθύνη του συνεταίρου παύει μετά την παρέλευση ενός έ
τους, από την ημερομηνία που περατώθηκε η εκκαθάριση του συ
νεταιρισμού, εκτός αν μέσα στο έτος έχει ασκηθεί εναντίον του 
αγωγή.

5. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά του συνεταίρου 
για χρέη του συνεταιρισμού προς τρίτους και το δημόσιο.

(Άρθρο 31 παρ. 2 νομοσχεδίου)
Άρθρο 32 παράγρ. 10 ν. 1541/1985

10. Οι ελεγκτές διενεργούν έλεγχο μόνο μετά από πρόσκληση 
της ΠΑ Σ r ΓΓ 7 του διοικητικού συμβουλίου, του εποπτικού συμ
βουλίου, της γενικής συνέλευσης της αγροτικής συνεταιριστικής 
οργάνωσης ή του ενός πέμπτου (1/5) των συνεταίρων ή των αντι- 
τροσώπων. Ο νομάρχης, προκειμένου για τις αγροτικές συνεται
ριστικές οργανώσεις της περιοχής του και ο Υπουργός Γεωργίας, 
τροκετμένου για ττς τριτοβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές ορ
γανώσεις ή τους συνεταιριστικούς οργανισμούς ή την 
1Α-Σ.Ε.ΓΕ Σ„ μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου από 
ο σώμα ελεγκτών σχετικά με τα εδάφια α' και β' της παραγρά- 

ρου 2 αυτού του άρθρου.

(Άρθρο 31 παράγραφος 3 νομοσχεδίου)
Άρθρο 36 ncp. 6 ν. 1541/1385).

6. Οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών μπρχρεούνται να δη- 
οσιεύουν τον ισολογισμό τους, μέσα σ' ένα από την έγκρισή του, 
ε μια εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό που εδρεύουν. Οι κε- 
τρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις, οι συνεταιριστικοί ορ- 
ανισμοί και η ΠΑ-Σ.Ε.ΓΕ.Σ., υποχρεούνται να δημοσιεύουν τον 
τολογισμό τους, μέσα σ' ένα μήνα από την έγκρισή του. σε μια 
Φημερίδα που εκδίδεται στο νομό που εδρεύουν και σε μια ερη- 
ερίδα της Αθήνας, αν έχουν την έδρα τους εκτός Αττικής.

(Άρθρο 31 παράγρ. 4 νομοσχεδίου)
Άοθοο 59 παράγρ. 2 ν. 1541/1985

2. Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις μπορούν με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 1 να συστήσουν με φυσικά ή νομικά πρό
σωπα. που δεν αναοεοονται στο άρθρο 3 παρ. 4, μόνο ανώνυμες 
εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Στην περίπτωση 
αυτή οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον εξήντα πέντε εκατοστά (65%) των μετοχών ή των ε
ταιρικών μεριδίων.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται α- 
ναλόγως μόνο ως προς τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια των α
γροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, που συμμετέχουν στις 
εταιρείες.

(Άρθρο 31 παράγρ. 5 νομοσχεδίου)
Νέα διάταξη

(Άρθρο 31 παράργ. 6 νομοσχεδίου)
Παράγρ. 1 άρθρου 71 ν. 1541/1985.

1. Η εποπτεία των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων α
σκείται, έως ότου οργανωθεί το σώμα ελεγκτών, από εξουσιοδο
τημένα όργανα της Α.Τ.Ε., τα οποία διενεργούν έλεγχο μόνο μετά 
από πρόσκληση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., του διοικητικού ή του εποπτι
κού συμβουλίου, της γενικής συνέλευσης της αγροτικής συνεται
ριστικής οργάνωσης, του ενός πέμπτου (1/5) του όλου αριθμού των 
συνεταίρων ή των αντιπροσώπων, του νομάρχη ή του Υπουργού 
Γεωργίας, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 32 παρ. 10.

Το τέλος 0,25%, που εισπράττεται στα χορηγούμενα από τους 
συνεταιρισμούς στα μέλη τους δάνεια, όπως προβλέπεται με το 
δ/γμα της 13.11.1926, από την ημερομηνία σύστασης του σώμα
τος ελεγκτών, συνεταιριστικών οργανώσεων αποδίδεται στην 
ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για 
τη σύσταση και λειτουργία του σώματος.

Το άοθρο μόνο του ν. 5082/1931 καταργείται από τη δημοσίευ
ση του προεδρικού διατάγματος για τη σύσταση του σώματος ε
λεγκτών συνεταιριστικών οργανώσεων.

(Άρθρο 32 παρ. 1 νομοσχεδίου)
Άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1858/1989.

1. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ·Τράπεζα Κρήτης Α.Ε.· υπά
γεται στο δημόσιο τομέα με την ανάληψη του συνόλου, και πά
ντως της πλειοωηφίας των μετοχών, από δημόσιους φορείς κατά 
τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα.

(Άρθρο 32 παρ. 2 νομοσχεδίου)
Άρθρο 11 Πάρ.5 ν. 1858/1989.

5. Οι νέες κοινές μετοχές θα διετεθούν, στην ονομαστική τους 
αξία, αποκλειστικά σε τράπεζες του δημόσιου τομέα ως εξής; Με 
κοινή υπουργική οπόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οι
κονομικών, Γεωργίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
και Εμπορίου και μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος, κατανέμονται οι παραπάνω μετοχές στις τράπεζες 
του δημόσιου τομέα. Οι τράπεζες αυτές αναλαμβάνουν τις μετο
χές μετά από άπόοοση της πλειοψηφίας έκτακτης γενικής συνέ
λευσης οε συνήθη νόμιμη απαρτία και καταβάλλουν την αξία τους. 
Με την προαναφεοόμενη υπουργική απόφαση ορίζονται η προ- 
θεσμίά σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης και η προ
θεσμία καταβολής της οξιάς των αναλαμβανομένων μετοχών. Η 
υποχρέωση σνάληψης δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των
400.000 μετοχών ανά τράπεζα. Με την παοαπάνω κοινή υπουργι
κή απόφαση μποοεί να οριστεί ότι μία ή περισσότερες τράπεζες 
του δημόσιου τομέα μπορούν, καταβάλλοντας την αξία τους, εψ’ 

όσον το επιθυμούν και δηλώσει τούτο η Διοίκησή τους εγγρά- 
φως, να αναλάβουν οι ίδιες είτε σε συνεργασία με άλλες τράπεζες
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του εσωτερικού ή εξωτερικού, μετοχές κα; πέραν της ποραπάνω 
υποχρέωσής τους, διατηρούμενης πάντοτε της κυριότητας της 
πλειοψηψίας των μετοχών σε δημόσιου φορείς. Την υποχρέωση 
της υλοποίησης των προβλεπομένων από την παρούσα παράγρα
φο έχουν τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών του δημόσιου 
τομέα και κατά παρέκκλιση τυχόν αντιθέτων διατάξεων των κα
ταστατικών τους. Με την (δια κοινή υπουργική απόφαση μπορεί 
να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο μίας ή περισσορέτων τραπεζών 
του δημόσιου τομέα μέχρι το τριπλάσιο του κατά την ημερομηνία 
ισχύος τους παρόντος καταβεβλημένου. Η ονομαστική αξία των 
μετοχών που κατά την παρούσα παράγραψο αναλαμβ άνουν οι τρά
πεζες του δημόσιου τομέα καλύπτεται και καταβάλλεται από τις 
άτοκες καταθέσεις τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ποσό αυ
τό επανακατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος μετά 4 έτη από 
την ημέρα της ανάληψής του.

(Άρθρο 32 παράγρ. 3 νομοσχεδίου)
Άρθρο 11 παράγρ. 10 ν. 1858/19Θ9.

10. Νέο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κρήτης Α.Ε. ·θα 
οριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οι
κονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας. Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε
χνολογίας και Εμπορίου και η θητεία του θα διαρκέσει μέχρι την 
εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την τακτική ή έκτακτη 
γενική συνέλευση των μετόχων της παραπάνω Τράπεζας, την ο
ποία οφείλει να συγκαλέσει το νέο διοικητικό συμβούλιο, ορίζο
ντας ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης μέσα σε 
τρείς μήνες από τον διορισμό του με την παραπάνω κοινή υπουρ
γική απόφαση. Με την ιδία υπουργική απόφαση, πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου της «Τράπεζας Κρήτης Α.Ε.» ορίζεται ο 
διορισμένος από την Τράπεζα της Ελλάδος επίτροπος και ασκεί 
τα καθήκοντά του αυτά έως την εκλογή αιρετού διοικητικού συμ
βουλίου από τη γενική συνέλευση. Με την έκδοση της παραπάνω 
κοινής υπουργικής απόφασης δεν παύουν, αλλά διατηρούνται πλή
ρη τα από το νόμο ελεγκτικά δικαιώματα του επιτρόπου και συνε
χίζεται ο διενεργούμενος έλεγχος μέχρι την έκδοση οριστικού 
πορίσματος. Το διοικητικό συμβούλιο της «Τράπεζας Κρήτης Α.Ε» 
είναι υποχρεωμένο αμελλητί να εγείρει αγωγές και υποβάλλει μη
νύσεις ή εγκλήσεις για οποιαδήποτε απαίτηση ή αδίκημα επιση- 
μαίνεται άμεσα ή έμμεσα στο παραπάνω πόρισμα ή τα επιμερους 
πορίσματα. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να πληροφορεί
ται συνεχώς και να παρακολουθεί τις οποιεσδήποτε δίκες και να 
λαμβάνει κεκυρωμένα αντίγραφα έγγραφων από οποιαδήποτε 
σχετική δικογραφία. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν εξα
λείφουν ούτε επηρεάζουν τις τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες διοι
κητών, διευθυντών ή άλλων στελεχών των Δ.Ε.Κ.Ο.. καθώς και 
κάθε σύνεργού.

(Άρθρο 33 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ &'
(Άρθρο 34 νομοσχεδίου)

Νέες διατάξεις

(Άρθρο 25 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 36 νομοσχεδίου)
Άρθρο 12 ν. 1810/1956.

Αντιστάθμισμα διαχειριστικών λαθών

1. Στους διαχειριστές των υπηρεσιών του Δημοσίου, των 
Ν JI Λ Λ. και των Ο.ΤΆ. που διαχειρίζονται κύρια κοι cnc<AoiOTi- 
κάχρήματα, χορηγείται αντιστάθμισμα διαχειριστικών λαθών πο
σού τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών το μήνα, υονο κστα το χρονικό 
διάστημα που ασκούν τα καθήκοντα ουτα και via απασνόλπσή τουο 
αταπαραπάνω διαχειριστικά καθήκοντα κεί' σ-.τ τη όιαοκε.α του

μήνα.
2. Το ανωτέρω αντιστάθμισμα από ι 4.1989 ορίζεται σε 4.000 

δραχμές.

(Άρθρο 37 νομοσχεδίου)
Άρθρο 105 παρ. ν. 1892/1990.

5. Με την αρχική ή άλλη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικάμε τη λειτουργία 
κάθε επιτροπής, καθώς και η αποζημίωση για τους προέδρους, 
τα μέλη και τους γραμματείς των πιο πάνω επιτροπών, η οποία 
μπορεί να ορίζεται κατά παρέκκλιση οποιοσδήποτε γενικής ή ει
δικής διάταξης.

(Άρθρο 38 νομοσχεδίου)
Άρθρο 24 ν. 1884/1990.

2016615/1885/0022/6.3.1990 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών

Αριθ. 2016615/1885/0022

Αναπροσαρμογή επιδόματος Ειδικοτήτων Ελεγκτών Εναερίου 
Κυκλοφορίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ. Δ1/Α/4203/15609/1.5.75 απόφαση «περί χορηγή- 

σεως επιδομάτων Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας».
2. Τις με αριθμό Δ2/Α/2399/9420/16.6.80. 95205/2551/12.7.82 και 

69800/12599/15.7.88 και 2028518/3485/0022/3.4.89 διμερείς αποφά
σεις αναπροσαρμογής επιδόματος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλο
φορίας.

3. Το άρθρο 19 nap. 1 του ν. 1505/84 σύμφωνα με το οποίο δια
τηρείται το επίδομα θέσεως Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας.

4. Την ανάγκη αυξήσεως του επιδόματος θέσεως των Ελεγκτών 
Εναερίου Κυκλοφορίας, αποφασίζουμε:

1. Αναπροσαρμόζουμε το μηνιαίο επίδομα ειδικοτήτων που χο
ρηγήθηκε με την υπ' αριθ. Δ1/Α4203/14609/1.5.75 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
(ΟΕΚ. 464/1.5.75) στο μόνιμο προσωπικό του Κλάδου Ελεγκτών Ε
ναερίου Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και 
αναπροσαρόσθηκε με τις υπ" αριθ. Δ2/Α/2399/9420/16.6.80, 
95205/12.7.82, 69800/2599Π 5.7.68, 2028518'3485/0022,'3.4.89 αποφά
σεις των ιδίων Υπουργών ως εξής:

α. στους κατόχους Ειδικότητας Αεροδρομίου ή Ελεγκτού Προ- 
σεγγίσεως ή Ελεγκτού Περιοχής Β" τάξεως και εψ όσον δεν έχουν 
συμπληρώσει τρία (3) χρόνια άσκησης της ειδικότητας δρχ. 5.000.

β. Στους κατόχους Ειδικότητας Ελεγκτού Αεροδρομίου ή Ελε- 
γκτού Προσεγγίσεως που έχουν τρία χρόνια άσκησης της ειδικό
τητας και στους κατόχους Ειδικότητας Ελεγκτού Περιοχής Α" 
τάξεως δρχ. 16.500.

γ. Στους κατόχους ειδικότητας RADAR δρχ. 24.000.
2. Η παρούσα απόφαση να κυρωθεί με Νόμο με μέριμνα του Γ ε

νικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Η ισχύς της παρούσας ι, ...οι από της δημοσιεύσεώς της.
Η απόοοση σι.—' . Ι,.,μοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ-

νήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 1990

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ Γ. ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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(Άρθοο 39 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 40 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 41 νομοσχεδ(ου)
Άρθρο 10 παραγρ. 2 και 4 ν. 1902/1990

2. Τα άρια ηλικίας συνταξιοδότησης των διατάξεων των άρθρων 
2 και 3 ισχύουν και για τους ασφαλισμένους στους φορείς της παρ. 
1 αυτού του άρθρου.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των ε
δαφίων γ', δ' και ε' παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου κα
θώς και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 αυτού του νόμου.

(Άρθρο 42 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

(Άρθρο 43 νομοσχεδίου)
Νέες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΠ
(Άρθρο 44 παραγρ. 1 νομοσχεδίου)

Άρθρο 3 παράγραφος 1.4 περίπτωση α π.δ. 350/1985

4. Αύξηση Κεφαλαίου.
α) Η εταιρεία της οποίας οι μετοχές δεν έχουν εισαχθεί στο Χρη

ματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε Χρηματιστήριο άλλου Κράτους μέ
λους, δεσμεύεται εγγράφως ότι θα διαθέσει σε δημόσια εγγραφή 
μετοχές που θα προέρχονται μόνο από αύξηση του μετοχικού της 
κεφαλαίου και θα αντιπροσωπεύουν, σε ονομαστική αξία, το 25% 
τουλάχιστον αυτού.

Η δια δημοσίας εγγραφής έκδοση μετοχών πραγματοποιείται 
υόνο από Τράπεζες που προσφέρουν υπηρεσίες αναδόχου εκδό- 
τεως κινητών αξιών δια δημοσίας εγγραφής για λογαριασμό των 
κδοτών πελατών τους και εγγυώνται την πλήρη κάλυψη του δια- 
ιθέμενου από την αύξηση, δια δημοσίας εγγραφής, κεφαλαίου 
ης εταιρείας. Η τιμή εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστή
ριο Αξιών Αθηνών θα προσδιορίζεται από τον ή τους αναδόχους 
κδόσεως μετοχών δια δημοσίας εγγραφής, που αναλαμβάνουν 
ην έκδοση. Η τιμή διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών της ε- 
αιρείας οπό την ημέρα εισαγωγής τους στο Χρηματιστήριο και 
π( έξι (6) μήνες δε θα πρέπει να είναι κατώτερη από την τιμή ει
σαγωγής τους στο Χρηματιστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανά- 
οχος υποχρεούται σε αποζημίωση παντός ζημιωθέντος κατόχου 
ίων μετοχών της εταιρείας.
Ο ανάδοχος εκδόσεως μετοχών υποβάλλει στην Επιτροπή Κε- 

αλαιαγοράς κατάσταση των νέων μετόχων (ονοματεπώνυμο, 
ιεύθυνση κατοικίας, αριθμ. αστυν. ταυτότητας, αριθά και ποσά 
ετοχών) οπό την οποία θα εμψαίνεται η επαρκής διοσποτά των 
ετοχών.

(Άρθρο 44 παραγρ. 2 νομοσχεδίου)
Άρθρο 3 παράγραφος II, 4 εδάφιο δεύτερο

θεωρείται ως επαρκής διοσπρρά των μετοχών μιος εταιρείας 
ευ ζητά την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, 
αν το 25% τουλάχιστον του μετοχικού της κεφαλαίου σε ονο- 

εστική αξία είναι κατανεμημένο στο ευρύ κοινό και σε αοιθμό 
.υλάχιστον 100 φυσικών ή kci νομικών προσώπων.

(Άρθρο 45 νομοσχεδίου)
Άρθρο 3 παραγρ. 3 ν.δ. 608/1970

3. Αι μέτοχοί των Εταιρειών Επενδύσεων - Χαρτοφυλακίου, θί
γονται υποχρεωτιχώς ας το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, κατά 
οέκκλισιν των κειμένων διατάξεων.

Προς τούτο η Εταιρεία Επενδύσεων - Χαρτοφυλακίου υποβάλ
λει αίτησιν εις την Επιτροπήν του Χρηματιστηρίου εντός μηνάς 
από της δημοσιεύσεως του Καταστατικού αυτής εις την Εφημερί
δα της Κυβερνήσεως.

(Άρθρο 46 νομοσχεδίου)
Άρθρο 4 παραγρ. 2 ν.δ. 608/1970.

2. Απαγορεύονται εις τας Εταιρείας Επενδύσεων - Χαρτοφυ
λακίου τοποθετήσεις εις χρεώγραφα ή μετοχάς ανωνύμου εται
ρείας υπερβαινουσαι εις τιμάς κτήσεως το δέκατον του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας ταύτης ή το δέκατον του καταβεβλημέ
νου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Επενδύσεων - Χαρτοφυ
λακίου.

(Άρθρο 47 νομοσχεδίου)
Άρθρο 4 παραγρ. Α2 π.δ. 350/1985

2. Ελάχιστο μέγεθος Εταιρείας.
Η εκδότρια εταιρεία πρέπει να έχει λογιστική καθαρά περιου

σία, με βάση τον τελευταίο προ της εκδόσεως του ομολογιακού 
δανείου δημοσιευθέντα ισολογισμό, τουλάχιστον εκατό εκατομ
μύρια (100.000.000) δρχ. Για την εισαγωγή ομολογιών στο Χρημα
τιστήριο Αξιών Αθηνών απαιτούνται και οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 3. στοιχείο 1.3.

(Άρθρο 48 νομοσχεδίου)
Άρθρο 3 παραγρ. 1.2. π.δ. 350/1985

2. Ελάχιστο μέγεθος της εταιρείας.
Τα (δια κεφάλαια της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των 

αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως, πρέπει να είναι τουλά
χιστον ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές.

Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν εφαρμόζεται για την εισαγωγή συ
μπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηρορίας με τις ήδη 
εισηγμένες.

Αν συνεπεία μεταβολής της αντιστοιχίας της Ευρωπαϊκής Λο
γιστικής μονάδας έναντι της δραχμής, το προβλεπόμενο στο πρώ
το εδάφιο ποσό είναι κατώτερο ή ανώτερο κατά 10% τουλάχιστον 
της αξίας σε δραχμές του ενός εκατομμυρίου ευρωπαϊκών λογι
στικών μονάδων κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους, ο Υπουρ
γός Εμπορίου, με απόφασή του που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 
δώδεκα μηνών από τη λήξη αυτής της περιόδου, προσαρμόζει α
νάλογα το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο ποσό.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Εκσυγχρονισμός και σνόπτυξη του δημόσιου τομέα και της κε
φαλαιαγοράς και άλλες φορολογικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Φορολογία του εισοδήματος των εργαζομένων 

σε ελληνικά σχολεία της Γερμανίας

Στο άρθοο 29 του ν. 182S/1989 (©ΕΚ Α' 2) προστίθεται νέα πα
ράγραφος 7, ως εξής:

«7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται 
ανάλογα και στην περίπτωση, που τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 7 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955 έχουν υπο
βάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 1988 
και παλαιοτέρων και βεβαιώθηκε φόρος σύμφωνα με τις γενικές 
διατάξεις και ανεξάρτητα αν ο φόρος αυτός έχει καταβληθεί ή όχι.


