
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί τού σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής άπό 18.5.1977 
Πράξεως Νομοθετικού Π εριεχομένου τού Προέδρου τής 
Δημοκρατίας «—ερί λήψεως μέτρων άποσκοπούντων εις τήν 
περιστολήν τής πολυτελούς ν. χτ αν αλώσεως» καί άλλων τι- 
νών διατάξεων».

Π ρός τήν Βουλήν τών Ελλήνων

Διά τήν αποτροπήν δυσαρέστων εξελίξεων τάς οποίας -θά 
είχεν έπί τής ομαλής πορείας τής οικονομίας τής Χώρας ή 
σημειωθεϊσα τελευταίως χϊσ-θητή χύξητις εις τήν ζήτητιν 
άγα-θών καί υπηρεσιών προοριζομένων νά ικανοποιήσουν na/u>- 
τελεϊς άνάγκας, προτάσει τού Υπουργικού Σλμδουλίου, έξε- 
δόθη ΧΖΤ εφαρμογήν τού άρθρου 44 -rap. 1 τού Συντάγμα
τος. ή άπό 18 λίαΐου 1977 11 ράξις τού Προέδρου τής Δη- 
μοκρ ατίας, δημοσιευθείσα εις το ύπ’ άρι-θ. 136/18.5.1977 
ΦΕΚ (τεύχος Λ.'). ·

Δ:ά τής πράξεως τούτης άντιμετωπίσθη ή έξαιρετικώς 
επείγουσα ν.αΐ άπρόδλεπτος άνάγχη ή οποία έδηχιουργήθη έκ 
τής έντεινομενης με επιταχυνόμενο* ρυθμόν τάτεως διά πο- 
λυτελή κατχνάλωσιν, ήτ;ς δεν ήϊύνχτο νά άναχαιτισθή διά 
τής σν^ήΤοος νομοθετικής όδού, καθ’ όσον τά διά τής πρ ά- 
ςεως τούτης ληφθέντα μέτρα έδει νά τύχσυν αμέσου έ<ρορμο-~ 
γής διά νά άποφευχθή ή κερδοσκοπία εις δάρος τού κοινωνιι- 
•/.ού συνόλου.

Τά ληφθέντα μέτρα άποσκοποϋντα εις τον περιορισμόν τής 
σπάταλης και τής τάσεως ορός έπίδειξιν, συνίσταντχι εις 
τήν έπιδολήν προσθέτου φόρου καταναλώσεως επί ένίων άγο
νων πολυτελείας και υπηρεσιών, πλήττουν τούς πολυτελως 
διαδιούντας καί δεν έχουν ταμιευτικόν χαρακτήρα:.

Προς τούτοις διά τού άρθρου Πρώτον τού δποδαλλομένου 
σχεδίου Νόμου προδλέπεται ή νομοθετική χύρωσις, τής ώς 
άνω έχδοθείσης πράξεως νομοθετικού περιεχομένου, συμιπλη- 
ρουμενης διά τών ύπό τών εν συνεχεία τούτης παρατιθέμενων 
άρθρων ϊευτέροο καί τρίτου, διά τών διατάξεων τών οποίων 
αντιμετωπίζονται διαδιχαττικά καί λοιπά -δέματα, προς τον 
σ*οπον όπως ή εφαρμογή τών μέτρων χαταστή όπλουστέρα 
και πλέον αποτελεσματική.

Διά τού άρθρου Τέταρτον προτείνεται ή παράρασις τής · 
προθεσμίας δηχοπεύσεως τού Οργανισμού τού Υπουργείου 
Οίχονομιχών, ήτις λήγει τήν 26ην ’Ιουνίου 1677, κχ>θ’ όσον 
ενδέχεται μέχρι τής ημερομηνίας τούτης νά μή καπαστή &υ- 
νατή ή περαίωσις τής όλης διαδικασίας διά τήν δηοοσίευσιν 
τού Οργανισμού τού 'Τπουργείαυ τούτου.

Διά τού άρθρου Πέμπτον ορίζονται «1 υποχρεώσεις τών 
προμηθευτών χαΐ επισκευαστούν ταμειακών μηχανών, ή χρη- 
σιμ-οποίησις τών όποιων καθίσταται υποχρεωτική, δι’ ώρισμέ- 
νας κατηγορίας έπιτηδευματιών, κατόπιν άποφάσεως τού Υ
πουργού Οικονομικών. —-

Περαιτέρω, διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου προ- 
δλέπετχι όπως, εις τάς περιπτώσεις κατά τάς όποιας ό υπό
χρεος αδυνατεί νά χρησιμοποιή ταμειακήν μηχανήν με τά χα
ράκτη: ιττικά τά όποια όρίζανται διά τής άποφάσεως τού Υ
πουργού Οικονομικών, έκδίίη ύποχρεωτικώς διπλοτύπους απο
δείξεις λιανικής πωλήτεως. θεωρημένας ύπό ττύ Οίκον. Έ5- 
φάρκυ κατά τά οριζόμενα ύπό τών οικείων διατάξεων τού Κώ- 
δικ.τς Φορολογικών Στοιχείων.

Τέλος, διά τού άρθρου "Εκτον ορίζεται ή ισχύς τών δια
τάξεων τής κυρουμένης Πράξεως καί τών έν συνεχεία τού
της παρατιθεμένων άρθρων.

Έν Ά-θηναις τή 26 Μαίου 1977 

Οί Υπουργοί

Προεδϊίας Κυδερν-ήτεως ' Οικονομικών
Γ. ΡΑΑΛΗΣ - Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί κυρώσοως τής άπό 18.5.1977 Πράξεως Νοζυιαθετ^κού 
Περιεχομένου τού Προέδρου τής Δημοκρατίας «ήερί λή- 
ψεως μέτρων άποσκοπούντων εις τήν περιστολήν τής πολυ- 
τειύυοΰς ,καταναλώσειως», καί άλλων τινών διατάξεων.
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Κυροΰτα: άφ' ής έδημοσιεύθη εις τήν Έύφημερίδα τής Kj>- 
δερνήτεως (ΦΕΚ 136/18.5:1977 τ. Α’), ή νομοθετικού πε^ 
ρώχομήνου Πράξις τού Προέδρου τής Δηυοκιρατίας «περί 
Ληψεως μέτρων άποσκοπούντων σίς τήν περ·~το7:ήν τής παλιυ- 
τολμύς καταναλώσεως», ΐροδοθείσα κατ’ εφαρμογήν μού άρθρου 
44 παρ. 1 τού Συντάγματος, λόγιρ συντρεχούτης εκτάκτου πε- 
ριπτώσβως έξαιρμτικώς έπειγούσης καί 'άπρόδλέπταυ άτυάγ- 
κης, ής τό περιεχόμε'·νον έχει οότω:


