
ΕίΣΐιππΊκΐ! εχι-.έςϊς

Έπί τού Σχεδίου Νότιου «Περί άντικάταστάσεως.τρω.0- 
ποτήσεως καί συμπληρώσεως φορολογικών τινων ύιαταςειονχ

Προς την_ Βονλην ιών Έλληνα»1

1. Διά τού ύποβαλλομένου Σχεδίου Νόμου επιδιώκεται 
κυρίως :

ή άποσαφήνισις καί ή πρός τούς βασικούς φορολογικούς 
νόμους έναρμόνισις επί μέρους διατάξεων ώς και ή κάλυφις 
ένίων νομοθετικών κενών, άνακυψάντων έν τή εφαρμογτ 
τών κειμένων νόμων, προς άρσιν δημιουργουμένων αμφισβη
τήσεων.

ή διά — αροχής έφ’ άπαξ φορολογικών διευκολύνσεων 
ένεργοποίησις άδρανούντων —αραγωγικών μέσων ςενοδο- 
χειακών τινων επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως πληγεισών ύπό τής 
προσφάτου δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

ή ορθολογικωτέρα και δικαιότερα φορολογική έπιβά- 
ρυνσις επιχειρηματικών τινων δραστηριοτήτων, όι’ άνα- 
προσαρμογής τών σχετικών φορολογικών συντελεστών, ή 
τής φορολογητέας βάσεως, ή τής έττεκτάσεως. κατ’ ανα
λογίαν. ΐσχυουσών φορολογικών έπιβαρύνσεων ή απαλ
λαγών ή διευκολύνσεων,

ή έπέκτασις τής αρχής τής άμοιβαιότητος επί φορολο
γικών τινων απαλλαγών καί ή καθιέρωσες νέων, ήσσονος 
σημασίας, τοιούτων ύπέρ τών άσχολουμένών μεστήν δημο
σιογραφίαν, τον τύπον έν γένει, κ.λπ.,

ή παράτασις τής ισχύος τού Ν.Λ. 1297/1972, ή έπέ- 
κτασις τών δι’ αύτοϋ παρεχομένων φορολογικών απαλ
λαγών καί διευκολύνσεων εις τάς γεωργικάς συνεταιριστικής 
οργανώσεις παντός βαθμού κ.λπ.. ώς καί ή διευκόλυνσις 
τής βιομηχανικής άποσυμοορήσεως τής Α' περιοχής τού
Ν.Δ. 1078/71,

' ή κατάργησες καθιερωθεισών, διά παλαιών τινων διατά
ξεων, φορολογικών υποχρεώσεων ή απαλλαγών, μή άντα- 
ποκρινομένων, σήμερον, εις άξιόλογόν τινα σκοπιμότητα,

ή λήψις διαδικαστικών τινων μέτρων προς εύρυθμοτέραν 
διεξαγωγήν τού έργου τών φοροτεχνικών υπηρεσιών.

2. Αί διατάξεις τού προκειμένου νομοσχεδίου άναφέ- 
ρονται. ιδία, εις τάς φορολογίας : Εισοδήματος, Χαρτοσήμου 
Κληρονομιών. Μεταβιβάσεως ’Ακινήτων, ’Ακινήτου Πε
ριουσίας, Κύκλου Έργασιών-Καταναλώσεως Μονοπωλίων, 
Αύτοκινήτων. Δημοσίο/ν Θεαμάτων, Κέντρων Διασκεδά- 
σεως-Πολυτελείας κ.λπ.

3. Είδικώτερον, αί έπί μέρους διατάξεις τού νομοσχε
δίου τούτου έχουν ώς ακολούθως :
"Αρθρον 1.

Διά τών διατάξεων του άρθρου τούτου έπεκτείνονται 
άπό τού οίκον, έτους 1976, αί φορολογικά! άπαλλαγαί αί 
παρασχεσθεΐσαι εις τούς συγγραφείς διά τής διατάξεως 
τού δευτέρου εδαφίου τής παραγράφου 4 τού άρθρου 45 
τού Ν.Δ. 3323/1955 καί επί τών καταβαλλομένων εξόδων 
παραστάσεως εις τά μέλη τής ’Ακαδημίας Αθηνών, τώ 
/.όγω ότι καί τά πρόσωπα ταϋτα. προς έπίτευξιν προσφο
ράς τής πνευματικής των έργασίας, ύποβάλ.λονται εις δαπά- 
νας ώς καί οί συγγραφείς.
"Αρθρον 2.

1. 'Υπό τής διατάξεως τής παραγράφου 1 τού άρθρου 
τούτου θεσπίζεται άπαλλαγή εκ τελών χαρτοσήμου τών 
πράξεων διαθέσεως Γραμματίων Κρατικών Λαχείων ύπό 
οίουδήποτε πρός οίονδήποτε (Δ/νσεως Κρατικών Λαχείων 
προς Πράκτορας, πρακτόρο/ν πρός λαχειοπώλας κ.λπ.) 
πρός άρσιν δημιουργηθεισών αμφισβητήσεων περί υπα
γωγής τών πράξεων τούτων εις τέλη χαρτοσήμου, βάσει 
τών κειμένων διατάξεων καί δοθέντος ότι κατά τον υπο
λογισμόν τής παρεχομένης προμήθειας ύπό τής Δ/νσεως 
Κρατικών Λαχείων πρός τούς πράκτορας καί ύπό τούτων 
πρός τούς λαχειοπώλας δεν λαμβάνεται ύπ’ όψιν τυχόν 
έπιβάρυνσις έκ τελών χαρτοσήμου έπί τής αξίας τούτων 
(γραμματίων) ήτις, άλλως, (έν περιπτώσει επιβαρύνσεως

των πράξεων τούτων διά τελών χαρτοσήμου), θά έδετνά 
.αύξηθή-ιάναλόγίος ή. παρεχόμενη εις τά ανωτέρω πρόσωπα 
προμήθεια,

Ύπό' τής διατάξεως τής παραγράφου 2 τού ώς άνω 
άρθρου, άφ’ ενός μεν επαναλαμβάνονται αί ίσχύουσαι άπαλ- 
λακτικαί διατάξεις τού δευτέρου εδαφίου τής παραγράφου
6 τού άρθρου 15ε τού Κώδικος χαρτοσήμου ώς πρός τούε 
τόκους καταθέσεων καί την καταβαλλομένην προμήθειαν 
κ.λπ. (περιπτώσεις α' καί γ') αύςανομένου τού άπαλλασ- 
σομένου ποσού τής προμήθειας κ.λπ., άπό 25 εις 100 δραχ- 
μάς. άφ’ ετέρου 3έ θεσπίζεται (διάταξις περιπτώσεως β') 
απαλλαγή εκ τελών χαρτοσήμου τής κατα3αλλομένης προ
μήθειας ύφ’ οίουδήποτε προσώπου εις τούς διαθέτονταε 
Γραμμάτια Κρατικών Λαχείων, όπερ έγένετο κατ’ έπα- 
νάληψιν ύπό τής Διοικήσεως δεκτόν διά τούς αυτούς εν 
παραγράφω 1 άναφερομένους λόγους.

3. Ύπό τής διατάξεως τής παραγράφου 3 τού ίδιου 
άρθρου ορίζεται ρητώς ότι.-έπί κυρώσεως υπογραφής επι
βάλλεται πάγιον τέλος χαρτοσήμου 5 δραχμών ήτοι τό 
έλάχιστον ΐσχύον έπί εγγράφων πάγιον τέλος, καθ’ όσον 
βάσει τών ΐσχυουσών διατάξεων καί ελλείψει ειδικής τοι- 
αύτης ή εν λόγω κύρωσις άπό 16.3.75 ΰπόκειται εις ΙΟδραχ- 
μον τέλος (εδάφιου γ' παρ. 1 άρθρον 17 Κώδικος χαρτο
σήμου. ώς άντ.κατεστάθη ύπό τού άρθρου 24 τού Ν. 12/ 
1975) ώς καί τά λοιπά βεβαιωτικά έγγραφα, όπερ τέλος 
δια τήν περίπτωσιν ταύτην (κύρωσιν υπογραφής) κρίνεται 
υπερβολικόν λαμβανομένου ύπ’ όψιν, ότι προ τής ισχύος 
τού Ν. 12/75 αύτη ύπέκειτο εις τέλος μιας (1) δραχμής.

4. Ύπό τής διατάξεως τής παραγράφου 4 τού άρθρου 
τούτου ορίζεται ότι τά τέλη χαρτοσήμου αδειών (παρα
μονής καί έργασίας αλλοδαπών έν Ελλάδι) καί δελτίων 
ταυτότητος τούτων, έν ούδεμια περιπτώσει δύνανται -νά 
είναι κατώτερα τών ύπό Ελλήνων ύπηκόων- καταβαλλο- 
μένων εις τήν Χώραν τού άλλοδαπού, διά τοιαύτα ή παρό
μοιας φύσεως έγγραφα.

Ή έν λόγω διάταξις είναι όμοια τών διατάξεων :
α) τής παραγράφου 2 τού άρθρου 17 τού Α.Ν. 19.11. 

1935 ώς έτέθη ύπό τής παραγράφου 1 τού άρθρου 17 τού
Ν. 2246/1952

β) τού τελευταίου έδαφίου τής παραγράφου 1 τού άρθρου
7 τού Ν. 4310/1929, ώς άντ.κατεστάθη ύπό τής παραγράφου 
2 τού άρθρου 17 στού Ν. 2246/1952 καί γ) τού πρώτου 
έδαφίου τής παραγράφου 3 τού άρθρου 17 τού Ν. 2246/ 
1952. αίτινες, ώς έγένετο δεκτόν ύπό τής Διοικήσεως, έξα- 
κολουθούν ίσχύουσαι, ώς είδτκαί τοιαϋται. καί μετά τήν 
έναρξιν ισχύος τών διατάξεων τού έδαφίου στ' τής παρα
γράφου 2, τίτλου Α' τού άρθρου 18 τού Κώδικος χαρτο
σήμου. ώς άντικατεστάθη ύπό τού άεθεου 24 τού Ν. 12/ 
1975.

ΓΙρό; άρσιν όμως τυχόν άμφ σβητήσεως αΰτη τίθεται 
ρητώς έν τώ Κώδικι Χαρτοσήμου, ώς διάταξις τούτου.

5. Διά τής ύπ’ άριθ. 21695/11.4.50 κοινής άποφάσεως 
τών Υπουργών ’Εσωτερικών καί Οικονομικών, ώρίσθή 
ότι, διά μέν τήν άδειαν λειτουργίας Γραφείου Μεταναστευ- 
σεως οφείλεται τέλος χαρτοσήμου δραχμών 400, διά δέ 
τήν άδειαν αντιπροσώπου τούτων δραχμών 100.
Ώς έγένετο δεκτόν ύπό τής Διοικήσεως ή έν λόγω διάταςις 
έξακολουθεΐ ίσχύουσα, ώς ειδική τοιαύτη, καί μετά τήν 
έφαρμογήν τών διατάξεων τού άρθρου 18 τού Κώδικος 
Χαρτοσήμου, ώς άντικατεστάθη ύπό τού άρθρου 24 τού 
Ν. 12/1975, τών διά τής ώς άνω άποφάσεως όρισθέντων 
τελών χαρτοσήμου διπλασιασθέντων άπό 16.3./5 κατ’ 
έφαρμογήν τών διατάξεων τού άρθρου 25 τού ίδιου Χομου 
(12/75). "Ηδη, πρός άρσιν πάσςς άμφισβητήσεως διά τής 
προστιθεμένης διατάξεως εις το άρθρον 18 τού Κώδικος 
Χαρτοσήμου, ρητώς ορίζονται τά έπιβαλλόμενα τέλη χαρ
τοσήμου έπί τών έν /όγω άδειών.

6. Διά τής ύπογραφείσης άπό 17.4.52 Συμβάσεως μεταξύ 
τής Ελλάδος καί τής Δ.Ε.Μ.Ε., κυρωθείσης διά τού Ν.Δ. 
2658/1953, ή Ελληνική Κυβέρνησις άνέλαβε τήν ύποχρέω-



atv, όπως προβή. εις τάς σχετικά: ένεργείας διά τήν άπλο- 
ποίησιν των άπαιτουμένων, διά τήν εκδοσιν των διαβατη
ρίων των μέσω τής Δ.ΕΛ1.Ε. μεταναστευόντων καί κατα- 
βάλη προσπάθειαν διά τήν δωρεάν εκδοσιν ή έναντι μικρού 
τέλους των πιστοποιητικών εις τούς μετανάστας τούς προ- 
βλεπομένους υπό τοϋ προγράμματος μεταναστεύσεως, λαμ- 
βανομένης ύπ’ οψιν τής άπορίας αυτών.

Προς τοϋτο, έξεδόθη ή ύπ’ άριθ. 1002/12.10.52 
τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου, δι’ ής μεταξύ τών 
άπηλλάγησαν τών τελών χαρτοσήμου τά έκδιδόμενα 
τηρια τών μέσω της Δ.Ε.Μ.Ε. μεταναστευόντων.

πράξις
άλλων
διαβα-

Ή απαλλαγή αΰτη, καταργηθεΐσα διά τών διατάξεων 
τοϋ λ.Δ. 1079/71, έπαναφέρεται έν ίσχύι διά τής διατάξεως 
τής παραγράφου 6 τοϋ προτεινομένου άρθρου διά τούς άνω- 
τέρω λόγους, κατόπιν σχετικού αιτήματος τοϋ 'Υπουργείου 
’Εσωτερικών.

7. Διά τής διατάξεως τής παραγράφου 7 τοϋ αύτοϋ 
άρθρου, αντικαθίσταται το έδάφιον γ' τής παραγράφου 2 
τοϋ άρθρου 21 τοϋ Κούδικος Χαρτοσήμου, ώς άντικατεστάθη 
ύπο τοϋ άρθρου 24 τοϋ Ν. 12/1975, προς άρσιν πάσης άμ- 
φισβητήσεως ότι διά τής παρεχομένης, έν προκειμένω 
άπαλλαγής σκοπεΐται ή απαλλαγή τών Τελωνειακών εγ
γράφων τών άφορώντων εις τά διαμετακομιζόμενα εμπο
ρεύματα καί τάς άποσκευάς επιβατών μ,έσω άπάντων τών 
υπαρχόντων συνοριακών σιδηροδρομικών σταθμών τής Χώ-

8. Διά τής διατάξεως τής παραγράφου 8 τοϋ ίδιου άρθρου 
προστίθενται δύο εδάφια ΰπό στοιχεία δ' καί ε' εις τήν 
παράγραφον 2 τοϋ άρθρου 24 τοϋ Κώδικος Χαρτοσήμου 
ώς ισχύει, διά τών όποιων παρέχονται αί κάτωθι άπαλ- 
λαγαί έκ τών τελών χαρτοσήμου :

α) Διά τοϋ εδαφίου δ', τών έγγραφων δι’ ών όίδεται 
πληρεξουσιότης ~ ύπό φυσικών ή νομικών προσώπων πρός 
υπάλληλόν των, ΐνα προβαίνη εις εί'σπραξιν χρημάτων ή 
άξιών διά λογαριασμόν των, ώς καί τών τοιούτων, δι’ ών 
δίδεται οίαδήποτε πληρεξουσιότης ύπό τών έν λόγω προ
σώπων πρός οίονδήποτε πρός χρήσιν παρά τή Α.Τ.Ε. Τοϋτο 
έκρίθη σκόπιμον πρός άρσιν κενοϋ τοϋ νόμου όπερ μέχρι 
τοΰδε έκαλύπτετο διά διοικητικών λύσεων.

β) Διά τοϋ έδαφίου ε', τών έξουσιοδοτήσεων οίουδήποτε 
προ.σώπου πρός παραλαβήν ύπό τρίτου συστημένων έπι- 
στολών, ταχυδρομικών δεμάτων καί ταχυδρομικών έπι- 
ταγών. ήτις άπαλλαγή δεν συμπεριελήφθη εις τάς διατά
ξεις τοϋ νέου άρθρου 24 τοϋ Κώδικος Χαρτοσήμου. Ή 
έπαναφορά τής έν λόγω άπαλλαγής κρίνεται σκόπιμος 
δοθέντος ότι πολλάκις ή άξια τών παραλαμβανομένων άντι- 
κειμένων είναι άνύπαρκτος ή άσήμαντος (έπιστολαί. μικροαν- 
τικείμενα. μικροποσά. κ.λπ.).

9. Ώς γνωστόν, διά τών διατάξεων τής παραγράφου 1 
τοϋ άρθρου 26 τοϋ X. 12/1975 «περί τροποποιήσεως καί 
συμπληριόσεως φορολογικών καί άλλων τινών συναφών δια
τάξεων». άπό 6.3.75 προσηυξήθησαν κατά 20 °0 οί προ- 
βλεπόμενοι ύπό τοϋ Χ.Δ. 226 1969 συντελεσται μέσης 
έκ τελών χαρτοσήμου έπιβαρύνσεως.

Διά τής διατάξεως τής παραγράφου 9 τοϋ άρθρου τούτου 
τοϋ σχεδίου Νόμου, άντικαθίσταται ή ώς άνω παράγραφος 
ΐνα άποσαφηνισθή στό έρμηνευτικώς παραδεδεγμένο·/ ήδη 
ότι ή κατά ποσοστόν 20 % προσαύξησις καταλαμβάνει 
καί τον συντελεστήν τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Χ.Δ. 226/ 
1969. δι’ ής παρέχεται ήδη ή ευχέρεια, διά κοινής 'Υπουρ
γικής άποφάσεως προσαυξήσεως κατά 2 μονάδας τών συν
τελεστών έπιστρεπτέας μέσης έκ τελών χαρτοσήμου έπι
βαρύνσεως.
"Αρθρον 3.

Συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ Χ.Δ. 226 69. έπί 
έξαγωγής προϊόντων ιδίας παραγωγής τοϋ έξάγοντος. ό 
συντελεστής μέσης φορολογικής έπιβαρύνσεως. ό προβλε- 
πόμενος ύπό τοϋ Νομοθεττκοϋ τούτου Διατάγματος, μει- 
οϋται κατά δύο μονάδας, έπί δέ έξαγωγής προϊόντων ούχί

ιδίας παραγωγής τοϋ έξάγοντος* έπιστρέφεται ολόκληρος 
ή έπιβάρυνσις έπί τή υποβολή όμως ώς δικαιολογητικών 
τών τιμολογίων άγοράς ή πωλήσεως τοϋ έξαγομένου προΐόν- 
τοε.

Πειαιτέρω. διά τής ύπ’ άριθ. Σ. 2674/59/21.4.70 κοινής 
άποφάσεως τών 'Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών. Βιο
μηχανίας καί ’Εμπορίου, ώρίσθη ότι ή έξαγο/γή άπάντων 
τών προϊόντων τών κεφαλαίων 7 καί 8 τοϋ Δασμολογίου 
δεν θεωρείσαι ώς έξαγωγή προϊόντων ίδιας παραγωγής 
τοϋ έξάγοντος καί συνεπώς οί έξαγωγεϊς αυτών δικαιούνται 
έπιστροφής ολοκλήρου τής μέσης έκ τελών χαρτοσήμου 
έπιβαρύνσεως έπί τή υποβολή όμως τών ύπο τοϋ Χ.Δ. 226/ 
69 όριζομένων δικαιολογητικών ήτοι τιμολογίων άγοράς 
ή πωλήσεως κατά περίπτωσιν τοϋ έξαγομένου προϊόντος.

'Υπό Γεωργικών Συνεταιρισμών, 'Ενώσεων καί Κοινο
πραξιών αυτών, ένεργ.ϋνται έξαγωγαί γεωργικών προϊόν
των τών κεφαλαίων 7 καί 8 τοϋ Δασμολογίου κατ’ έντολήν 
καί διά λογαριασμόν τών μελών αύτών. Βάσει τής προμνησ- 
θείση: κοινής άποφάσεως, ΐνα αί ένούσεις αϋται δικαιωθούν 
έπιστροφής τής μέσης έκ τελών χαρτοσήμου έπιβαρύνσεως 
θά ποέπει νά υποβάλουν καί τά ύπό τοϋ Χ.Δ. 226/69 ορι
ζόμενα δικαιολογητικά ήτοι τιμολόγια άγοράς ή πωλή
σεως κατά, περίπτωσιν. Δοθέντος, ότι έκ τών πραγμάτων 
καθίσταται άδύνατος ή προσκόμισις τοιούτων δικαιολογη- 
τικών, τώ λόγω ότι τά έξαγόμενα προϊόντα είναι ίδιας 
παραγωγής τών έφαγωγέων, καί- ώςέκ τούτου δεν ύφίσταν- 
ται τιμολόγια άγοράς ή πωλήσεως, αί έν λόγω Ενώσεις 
δεν δύναται νά τύχουν έπιστροφής τής μέσης έκ τελών 
χαρτοσήμου έπιβαρύνσεως.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου τοϋ Σχεδίου Νόμου 
καθίσταται πλέον δυνατή ή έπιστροφή εις τάς ώς άνω Ε
νώσεις τής μέσης έκ τελών χαρτοσήμου έπιβαρύνσεως καί 
άνευ προσκομίσεως τών ύπό τοϋ Χ.Δ. 226/69 όριζομένων 
δικαιολογητικών (τιμολογίων άγοράς ή πωλήσεως), έπι- 
τυγχανομένου οϋτω, έν τή περιπτούσει ταύτη, τοϋ σκοπού 
εις όν άπέβλεψε το Νομοθετικόν τοϋτο Διάταγμα τής διασφα- 
λίσεως δηλονότι ίσων όρων άνταγωνισμοϋ διά τά. Ελληνικά 
προϊόντα.
’Άρθρον 4.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 73 τοϋ Χ.Δ. 118/1973 
προβλέπεται ή διαδικασία προσδιορισμού τής άξίας τών 
αιτία θανάτου, λόγω δωρεάς ή προικος κτωμένων περιου
σιακών στοιχείων καί έν γένει ό τρόπος έξελέγξεως τής 
ειλικρίνειας τής ύποβαλλομένης δηλώσεως.

Πρός τόν σκοπόν συντομεύσεως τής έ/.εγκτικής διαδι
κασίας καί έντεϋθεν ταχυτέρας περαιώσεως τών υποθέσεων 
φορολογίας κληρονομιών, δωρεών καί προικών, διά τής 
παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου προστίθεται εις τό ώς άνω 
άρθρον 73. διάταξις. δι’ ής προβλέπεται άπλουστέρα καί 
συνοπτική διαδικασία προσδιορισμού τής άγοραίας άξίας 
τών δηλουμένων άκινήτων.

Κατά τήν διαδικασίαν ταύτην. ό Οίκον. "Εφορος, βάσει 
τών παρ’ αύτώ τηρουμένων βιβλίων τιμών καί λοιπών στοι
χείων, προσδιορίζει προσωρινώς καί άνευ τακτικού έλέγχου 
τήν άξίαν τών άκινήτων, ήτις καθίσταται καί οριστική, έφ’ 
όσον ό υπόχρεως, διά συμπληρωματικής δηλώσεως. άπο- 
δεχθή ταύτην έντος προθεσμίας δύο μηνών, άπό τής ύπο- 
βολής' τής άρχικής δηλώσεως.

Περαιτέρω, ύπό τών διατάξεων της παραγράφου 2. ορί
ζεται ότι ή ώς άνω διαγραφομένη διαδικασία έφαρμόζεται 
καί έπί τών άπό 3.10.1974 καί μέχρις ένάρξεως ισχύος 
τοϋ προτεινομένου Νόμου ύποβληθεισών δηλώσεων, έφ’ όσον 
όμως δι’ αύτάς δεν έχει εΐσέτι διενεργηθή τακτικός έλεγχος 
τής διμήνου προθεσμίας άρχομένης άπό τής ένάρξεως τής 
ισχύος τοϋ νόμου. Τοϋτο δέ διότι, διά τάς προ τής 3.10. 
19/4 ύποβληθείσας δηλώσεις έφαρμόζονται αί διατάξεις 
τοϋ άοθρου 3 τοϋ Χ.Δ. 81/1974 «περί καταενήσεωε τοϋ 
Α.Χ. 248Ί973 κ.λπ.».

Τέλος, διά τών διατάξεων τής παραγρ. 3 τοϋ παρόντος 
άρθρου, καταργεΐται το άρθρον 41 τοϋ X. 12 1975 «περί
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τινπυποιήσεως καί συμπληρώσεως φορολογικών και άλ- 
:.!·<·/ τ.νών συναφών διατάξεων», δι’ ου προεβλέπετο εφαρ
μογή τής εις τήν φορολογίαν μεταβιβάσεων ακινήτων έφαρ - 
•υ,οζομένης διαδικασίας καί εις τήν φορολογίαν κληρονομιών 
δωρεών καί προικών. καθ’ όσον ή διά τοϋ παρόντος προβλε- 
πομένη διαδικασία είναι πλέον δόκιμος καί λυσιτελεστέρα.
“Λρθρον 5.

Διά τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 81 τοϋ Χ.Δ. 118197.3
περί Κώδικος φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λπ.» 

ορίζεται, δτι ό αναλογών φόρος επί τών αιτία θανάτου 
κτήσεων βεβαιοϋται εις τό Δημόσιον Ταμεϊον τής κατοι
κίας τοϋ ΰποχρέου. Ή τοιαύτη ρύθμισις ύπηγορεύθη έκ 
τής άρχής τής συγκεντρώσεων τών χρεών παντός φορολο- 
γουμένου εις έν Ταμεϊον. δηλαδή τό Ταμεϊον της κατοικίας 
αΰτοϋ. ίνα οϋτω καθίσταται ευχερής ή παρακολούθησις 
τής φορολογικής ένημερότητος αΰτοϋ.

’Ήδη. διά τοϋ άρθρου τούτου, αντικαθίσταται ή ώς άνω 
όιάταξις καί ορίζεται ότι εις τάς πόλεις ’Αθηνών, Πειραιώς 
καί Θεσ/νίκης, ένθα ύφίστανται Ειδικά Ταμεία Κληρονο
μιών (καί αντίστοιχοι Εϊδικαί Οίκον. Έφορίαι) ή βεβαίω- 
σις τών άναλογούντων επί τών αιτία θανάτου κτήσεων 
φόρων θά γίνηται εις τά Ταμεία ταϋτα, άτινα καί ΰποχρε- 

—οϋνται νά ένημερώσωσι- τά οικεία Ταμεία κατοικίας τών 
ύποχρέων τόσον διά τά βεβαιούμενα εις αυτά ποσά φόρων 
όσον καί διά τά εξοφλούμενα τοιαϋτα, ώστε νά είναι δυνατή 
ή παρακολούθησις τής φορολογικής ένημερότητος τών ύπο- 
χρέων. -

Ή ώς άνω τροποποίησις έκρίθη αναγκαία, διότι οΰτω 
θά έλαττωθή σημαντικώς ό όγκος τής βεβαιωτικής εργα
σίας τών άντιστοίχων Ειδικών Οικονομικών ’Εφοριών, αΐτι- 
νες καί διεκπεραιώνουν τό μεϊζον τών υποθέσεων κληρο
νομιών, δωρεών καί προικών, διά τής βεβαιώσεως τών οι
κείων φόρων μόνον εις τό Ειδικόν Ταμεϊον καί οΰχί εις τά 
τοιαϋτα τής κατοικίας έκάστου ύποχρέου.

Έξ άλλου, διά τοϋ πρώτου εδαφίου τής παρ. 4 τοϋ αΰτοϋ 
ώς άνω άρθρου 81 ορίζεται ότι ό έξ οίουδήποτε τίτλου ανα
λογών φόρος μετά προσθέτων καί υπέρ τρίτων βεβαιοϋται 
δι’ ενός ποσοϋ εις τό αρμόδιον Δημόσιον Ταμεϊον.

Κατά τήν εφαρμογήν όμως τής έν λόγω διατάξεως άνέ- 
κυφε τό θέμα τοϋ τρόπου άποδόσεως τών μετά τοϋ δημο
σίου φόρου συμβεβαιουμένων υπέρ τρίτων φόρων καί δι
καιωμάτων (ήτοι τών φόρων υπέρ Δήμων καί Κοινοτήτων 
καί Χομ/κών Ταμείων 'Οδοποιίας, ώς καί δικαιωμάτων 
υπέρ Ταμείου Συντάξεων Χομικών καί Δημοσίου καί άμισθων 
Υποθηκοφυλάκων κ.λπ.).

“Ηδη, διά τής διατάξεως τής παρ. 2 τοϋ άρθρου δ τοϋ 
σχεδίου, άντικαθίσταται ή ώς άνω διάταξις διά νέας, ΰπό 
τής όποιας προβλέπεται ότι ή βεβαίωσις τοϋ δημοσίου φόρου 
κληρονομιών, δο/ρεών καί προικών μετά τών συμβεβαιου- 
μένων υπέρ τρίτων φόρων καί δικαιωμάτων, γίνεται κεχω- 
ρισμένως κατά είδος έσόδου, προς τον σκοπόν δυνατότητος 
άποδόσεως εις τούς υπέρ ών εΐσπράττονται ταϋτα.

Περαιτέρω, ορίζεται ότι ή άπόδοσις τών ώς άνω βεβαι- 
ουμένων φόρων καί δικαιωμάτων λαμβάνει χώραν κατά τά 
οριζόμενα δι* άποφάσεως τοϋ 'Υπουργοϋ τών Οικονομικών.

Τέλος, διά τής παρ. 3 τοϋ αΰτοϋ άρθρου δ τοϋ σχεδίου 
καταργεϊται ή διάταξις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 29 τοϋ Χ.Δ. 
118/19/3, δι’ ής προβλέπεται ό τρόπος βεβαιώσεως καί 
άποδόσεως τών υπέρ Δήμων καί Κοινοτήτων καί Χομαρχια- 
κών Ταμείων 'Οδοποιίας φόρων, κατόπιν τής κατά τά άνω 
διαφόρου ρυθμίσεως τοϋ θέματος.
“Λρθρον 6.

Ίπό τών διατάξεων τοϋ Χ.Δ. 118/19/3 «περί Κώδικος 
Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, προικών καί κερδών έκ 
λαχείων» (άρθρον 82, παρ. 8) ορίζεται ότι, έάν ό φόρος 
κληρονομιών, δ ιορεών ή προικών ύπερβαίνη τάς 100.000 
δρχ. διά τήν καταβολήν αύτοϋ εις δώδεκα (12) εξαμηνιαίας 
δόσεις άπαιτεϊται έμπράγματος άσφάλεια έπί άκινήτου τοϋ 
ΰποχρέου ή τρίτου ή παρακαταθήκη, παρά τώ Ταμείω Πα
ρακαταθηκών καί Δανείων, ομολογιών Κρατικών Δανείων

ή μετοχών τών έν Έλλάδι άνεγνωρισυένων Τ--,_Τ,
-XVTOJV τούτων ανώτερα; κατα 2d υ0 του συνόλου -ών ->.r- 
?ωτέων δόσεων ή έγγυητικη επιστολή άνεγνωρι,-.^.,. γ.'^ 
πέζης.

’Ήδη. διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ςΤι> 
τά δοθέντα ώς άσφάλεια στοιχεία (άκίνητα. ομολογώ | 
τικών Δανείων, μετοχαί Τραπεζών), δεν επαρκούν 
κάλυύιν τοϋ όφειλουένου τόρου κληεονοαίας ή ό ~Γ_ 
γουμενος δεν κεκτηται τοιαϋτα περιουσιακά στοιχεία. 
οϋτος νά παράσχη ώς άσφάλειαν κληρονομιαίας μετ0.' ·/ 
καί ετέρων, πλήν τών Τραπεζών. Άνων.'Εταιρειών, είσηγ^' 
νων εις τό Χρηματιστήριο'/, αγοραίας αξίας διπλάσιάς 
δι’ ό προσφέρονται νά καλύψωσι ποσοϋ φόρου.

Διά τήν άποδοχήν τών μετοχών τούτων απαιτείται έν 
έκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει έγκρισις τοϋ Ύπ ,ινοϋ 
τών Οικονομικών παρεχομένη τή αιτήσει τοϋ φοεοί ονου- 
μένου.

Ο όφειλόμενος φόρος κληρονομιών, δωρεών καί προικών 
έφ’ όσον υπερβαίνει τάς 3.000 δραχμάς, δύναται νά κατχ- 
βληθή εις εξαμηνιαίας δόσεις.

Διά τήν τοιαύτην εις δόσεις καταβολήν φόρου ύπερβαί- 
νοντος τάς 2.500 δρχ. άπαιτεϊται. πρός έξασφάλισιν τοϋ Δη
μοσίου. ή παροχή ύπό τοϋ ύποχρέου ασφαλείας, (ήτοι, έγ- 
γυήσεως ή έμπραγμάτου ασφαλείας).

Κατά τήν παρ. 9 τοϋ άρθρου 82 Χ.Δ. 118/1973 «περί 
Κώδικος φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λπ.», ή ώς 
άνω άσφάλεια δέον νά παρασχεθή έντός τριών μηνών από 
τής λήξεως τής προθεσμίας πληρωμής πρώτης δόσεως, άλ
λως ολόκληρον τό ποσόν τοϋ φόρου καθίσταται απαιτητόν 
έτΓ άπαξ.^ _

“Ηδη, διά τής διατάξεως τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 6 τοϋ 
σχεδίου, πρός διευκόλυνσιν τών ύποχρέων εις έφ’ άπαξ 
καταβολήν φόρου, λόγω μή παροχής έμποθέσμως τής άπαι- 
τουμένης άσφαλείας, παρέχεται εις αύτούς ή δυνατότης, μετά 
προηγουμένην αΐτησίν των, καταβολής τοϋ φόρου εις έξα- 
μηνιαίας δόσεις, έφ’ όσον θά πληρώσουν τάς μέχρι τοϋ χρό
νου ύποβολής τής αΐτήσεως αύτών καταβλητέας δόσεις καί 
θά παράσχουν τήν κατά νόμον άσφάλειαν.
“Λρθρον 7.

Διά τοϋ άρθρου τούτου κυροϋνται, άποκτώσαι ισχύν 
νόμου άφ’ ής ίσχυσαν, διαταγαί τοϋ 'Υπουργοϋ τών Οικο
νομικών. δι’ ών παρετάθησαν προθεσμία’, παροχής άσφα
λείας. διά τήν εις δόσεις καταβολήν φόρου κληρονομιών 
δο/ρεών καί προικών.
“Λρθρον 8.

1. Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου τούτου καί έπί 
σκοπώ άποφυγής διπλής φορολογήσεως τών ύπό συνεται
ρισμού μή κερδοσκοπικού μεταβιβαζομένων άκινήτων προς 
τά μέλη του. δοθέντος ότι κατά τήν αγοράν τοϋ άκινήτου 
ύπό τοϋ συνεταιρισμού κατεβλήθη ό άναλογών φόρος 
μεταβιβάσεως άκινήτων. προτείνεται ή παροχή περιω- 
ρισμέ'/ης ά π αλλαγής, συνισταμέ'/ης εις τήν μείωσιν. τής 
κατά τον χρόνον τής μεταβιβάσεως τοϋ άκινήτου πρός τά 
μέλη τοϋ συνεταιρισμού άγοραίας άξίας τοϋ άκινήτου, κατα 
ποσόν “σον πρός τήν άξίαν έφ’ ής ύπελογίσθη φόρος μετα- 
βιβάσεως, κατά τήν ύπό τοϋ συνεταιρισμού άγοράν τοϋ 
άκινήτου.

Ανάλογου περιεχομένου άπαλλαγή ϊσχυσεν άπό τοϋ έτους 
1950 μέχρι τοϋ έτους 1971 ότε κατηργήθη.

2. Διά τοϋ Λ.Χ. 543/1968 «περί παροχής ειδικών άπαλ- 
λαγών καί έκπτώσεων εις ξενοδοχειακάς έπιχειρήσεις», ως 
οϋτος έτροποποιήθη διά. τοϋ Χ.Δ. 848/1971. έθεσπισθησαν 
ύπέρ αύτών φορολογικά! άπαλλαγαί, δι’ ών έσκοπεϊτο η 
δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.

Μεταξύ τών άπαλλαγών τούτων περιελαμβάνετο καί η 
έκ τοϋ φόρου μεταβιβάσεως τών είσφερομένων, εις συνι- 
στωμένας τό προ/τον άνων. εταιρείας, άκινήτων, υπο τον 
όρον ότι ταϋτα χρησιμοποιούνται ή θέλουσι χρησιμοποιηθή 
διά τήν άσκησιν ξενοδοχειακής έπιχειρήσεως κατ’ απόλυτον 
λειτουργικήν έξάρτησιν.
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Έν οφει τή: άπαλλαγής ταύτης και των λοιπών υπο τον 
ώς άνω νόμον παρεχομένων διευκολύνσεων. πολλοί επιχει
ρηματία ι προέβησαν εις σύστασιν ανωνύμων εταιρειών, εις 
άε είσέφερον τά άκίνητά tojv. επι σκοπώ ανεγερσεως ςενο- 
δοχείων.

Συνεπεία όιχωε τών δυσμενών οικονομικών συνθηκών 
και των περιορισμών, οιτινες επεβληθησαν υπο του Κράτους 
είε την δανειοδότησιν τών ςενοδοχει ακών επιχειρήσεων 
πλεΐσται έκ τούτων δέν ήδυνήθησαν νά προβοϋν εις την 
άνένεεσιν ξενοδοχείων καί ούτως από τής συστάσεοΰς των 
παρέοιειναν έν άδρανεια.

Π εεαιτέρω. ή χρησιμοποίησις τών ακινήτων τούτων υπό 
τών ώ: άνω εταιριών δι’ ά,λλον σκοπόν δέν είναι δυνατή 
ά,νευ τής καταβολής τοϋ φόρου μεταβιβάσεως. 1 οΰτο όμως 
τυγχάνει άδικον, έφ’ όσον ή μή πραγματοποιησις του σκοπού 
δι’ όν συνεστήθησαν αί έν λόγω άνων. έταιρίαι, οφείλεται 
εις άνωτέραν βίαν.

Κατόπιν τούτου καί προς διευκόλυνσιν. τών ώς άνω εται
ριών, όπως μεταβιβάσουν τά εΐσφερθέντα εις ταύτας ακί
νητα εις τά πρόσωπα, άτινα εισφέρουν ταϋτα κατά την 
σύστασίν των. διά τής προτεινομένης διατάξεως τής παρα
γράφου 2 τοΰ toe άνω άρθρου λαμβάνεται πρόνοια διά την 
απαλλαγήν των άπό τοϋ φόρου μεταβιβάσεως. έφ’ όσον 
αυται ήθελον διαλυθή έντος έτους άπό τής θέσεως τής δια- 
τάξεως ταύτης ένΐσχύ'.»______ .. _____ ____________________

'Η υπό της διατάξεως ταύτης προτεινομένη άπαλλαγή 
περιλαμβάνει τόσον τον φόρον τον οφειλόμενον κατά την 
εισφοράν τών ακινήτων, όσον καί τον φόρον κατά την μετα- 
βίβασιν τούτων ύπό τών διαλυομένων εταιριών εις πρόσωπα 
άτινα είσέφερον ταϋτα κατά τήν σύστασ: - των.
’Άρθρον 9.

Ύπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 3783/1957 
ώς τοϋτο έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη ύπό τοΰ άρθρου 
27 τοϋ Ν.Δ. 4242/1962, προβλέπεται άπαλλαγή έκ τοϋ 
φόρου μεταβιβάσεως καί τών τελών χαρτοσήμου κατά τήν 
αγοράν ακινήτων προς άπόκτησιν στέγης τών δημοσίων 
υπαλλήλων, συνταξιούχων κ.ά. Ή άπαλλαγή αυτή, προκει- 
μενου περί ακινήτων κειμένων εις τήν περιφέρειαν τής τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης ανέρχεται εις 100.000 δραχμάς 
επί αγοράς οικοπέδου καί 300.000 Spy. έπί αγοράς οικίας 
η διαμερίσματος, προκειμένου δε δι’ αγοράν ακινήτου εις 
τήν υπόλοιπον χώραν μέχρις ενός αρτίου καί οικοδομήσιμου 
οικοπέδου ή 120 τετραγωνικών μέτρων έπί αγοράς κατοι
κίας.

Διά τήν ίσην μεταχείρισιν δικαιούχων τής αυτής κατη
γορίας καί πρός τον σκοπόν τής διευκολύνσεως τούτων 
πρός άπόκτησιν στέγης, προτείνεται διά τής έν σχεδίω 
διατάξεως. όπίος άπαντες οί δικαιούμενοι στεγάσεως. συμ- 
φώνως πρός τάς ώς άνω διατάξεις, άπαλλάσσωνται τοϋ 
φορου μεταβιβάσεως καί λοιπών παρομαρτούντων φόρων 
μέχρι τοϋ ποσοϋ 600.ΟΙ>0 δραχμών έπί άγοράς οικίας ή 
διαμερίσματος, καί 200.0(1(1 δραχμών έπί άγοράς οικοπέδου 
έπιτυγχανομένης οΰτω τής αύτής μεταχειρίσεως τών δι
καιούχων στεγαστικής συνδρομής καθ’ άπασαν τήν ’Επι
κράτειαν.
“Αεθεον 10.

κ/.ηρονομιας ακίνητα εςαιρουνται του φο: 
νήτου περιουσίας διά μίαν τριετίαν. άρ> 
επομένου έτους τοϋ θανάτου τοϋ κλήροι

Συμφώνως πρός τάς περί κληρονομιών, σχετικά: διατά
ξεις (Ν.Δ. 118 1073). ό χρόνος θανάτου τοϋ κληρονομού
μενου είναι, κατά κανόνα καί χρόνος γενέσεως τής. φορο
λογικής ύποχρε.ώσεως.

Δεδομένου όμως, ότι ύφίστανται καί περιπτώσεις, καθ’ 
άς ή φορολογική ύποχρέωσις γεννάται εις χρόνον μεταγε
νέστερον έκείνου τοϋ θανάτου τοϋ κληρονομουμένου (π.χ. 
επι καταλείψεως περιουσιακών στοιχείων κατά ψιλήν κυριό

τητα ή ύπό αναβλητικήν αιρεσιν ή επιδικων κ.λπ.) οι υπι 
χρεοι εις φόρον κληρονομιάς, κατά τάς περιπτοΰσεις -ταύτ; 
στερούνται τοϋ ύπό τής ώς άνω διατάξεως παρεχομένο 
ευεργετήματος.

“Ηδη, διά τής διατάξεως τοϋ παρόντος άρθρου, άντικ» 
Οίσταται ή άνωτέρω διάταξις και ορίζεται, ότι ή τριετί 
αρ/εται άττο του εττομενου έτους εκείνου νενεσεως τυ 
έκ κληρονομιάς φορολογικής ύποχρεωσεως.
“Αρθρου 11.

1. Διά τής διατάξεους τοϋ πρώτου εδαφίου τής παρα 
γράφου 8 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. 11 1975 προβλέπεται, ότ 
άπαλλάσσονται έκ τοϋ φόρου ακινήτου περιουσίας τά ήμε 
δαπά νομίμως ύφιστάμενα ή συνιστώμενα μή κερδοσκοπικά 
χαρακτήρος νομικά πρόσωπα, ώς καί αί περιουσίαι το: 
άρθρου 96 τοϋ Α.Ν. 2039/1939. έφ’ όσον έπιδιώκοντα 
ύπ’ αυτών άποδεδειγμένως σκοποί έθνωφελεϊς ή θρησκευ 
τικοί ή έν εύρυτέρω κύκλω φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικό 
ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς.

“Ηδη, διά τής παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου, άντικαθίστα- 
ται ή ώς άνω διάταξις καί ορίζεται, ότι, πλήν τών έν τ? 
άντικαθιστωμένη διατάξει άναφερομένων προσούπων. άπαλ- 
λάσσονται έκ τοϋ φόρου ακινήτου περιουσίας καί τά άλλο- 
δαπά τοιαϋτα ύπό τον όρον τής άμοιβαιότητος, δηλαδή έφ 
όσον έν τή νομοθεσία τοϋ άλλοδαποϋ Κράτους υφίσταται 
διάταξις-προβλέπουσά" απαλλαγήν καί τών ώς άνω ημεδα
πών νομικών προσώπων έκ τοϋ φόρου περιουσίας, δια τα 
εις το άλλοδαπόν Κράτος άκίνητα αυτών.

2. Διά τής παραγρ. 13 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.11/1975 προ- 
βλέπεται άπαλλαγή άπό τοϋ φόρου άκινήτου περιουσίας 
τής Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Άναπτύξεως 
.(Ε.Τ.Β.Α.), διά τά άκίνητα αύτής τών βιομηχανικών περιο- 
~χών, μέχρι τής μεταβιβάσεως ή έκμισθώσεως ή παραχωρή- 
σεως τής χρήσεως τούτων εις έπιχειρήσεις. ' Η διάταξις 
αΰτη έπαναλαμβάνεται πρός διόρθωσιν τοϋ έτους δημοσιεύ- 
σεως τοϋ Νόμου 4458/1965.

3. Διά τής παραγρ. 3 τοϋ άρθρου τούτου τοϋ σχεδίου 
προβλέπεται άπαλλαγή άπό τοϋ φόρου άκινήτου περιου
σίας τής Τραπέζης τής Ελλάδος. Ή καθιέρωσις τής άπαλ- 
λαγής ταύτης κρίνεται σκόπιμος, δεδομένου ότι ή Τράπεζα 
τής Ελλάδος, άν καί λειτουργή ύπό τήν μορφήν τής ’Ανω
νύμου Εταιρείας, έπιτελεΐ προεχόντως σκοπούς δημοσίους.

Διά τής ίδιας παραγρ. 3 τοϋ αΰτοϋ ώς άνω άρθρου τοϋ 
σχεδίου Νόμου προστίθεται νέα διάταξις εις τό άρθρον 5 
τοϋ Ν.11/1975. δι’ ής προβλέπεται άπαλλαγή τών κατά 
τήν Ιην ’Ιανουάριου τοϋ έτους τής φορολογίας κυρίων άκι- 
νήτων. ύποχρέων εις φόρον. έφ’ όσον ούτοι ήθελαν διάθε
ση ταϋτα διά κοινωφελή σκοπόν εΐτε διά δικαιοπραξίας 
έν ζωή είτε διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως.

Ή άπαλλαγή αΰτη άφορά τον φόρον τοϋ έτους τής συστά- 
σεως τής έν ζωή δωρεάς ή τοϋ θανάτου τοϋ διαθέτου.

' Η θέσπισις τής άπαλλαγής ταύτης τυγχάνει ένδεδειγ- 
μένη. δεδομένου ότι ό άποξενωθείς μετά τήν Ιην ’Ιανουά
ριου τοϋ έτους τής φορολογίας τών άκινήτων του. άτινα 
διέθεσε διά κοινωφελή σκοπόν, δέν είναι δίκαιον όπως επι- 
βαρυνθή καί μέ τον έπιβαλλόμενον διά το έτος τοϋτο φόρον.
"Αρθρον 12.

Διά ττς τταοανο.. 2 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν .11:1975 καθορί-
1 τΟυ άρθρου ΓαΤΧΙ ό τρο ..or ·. εο σδιορισμοϋ τής άείαε τών είε οορον υττο-

LIV7. ειε οόρον κειμένων άκινή*Γων καί έμπραγμά * 1 των ε~ αυτών δικαιωμά-
£ττ’: ΤΥ r άκ ι- των βάσ:·. τυ ε καθαράς αύτών τιροσόδου. γτ·.ε έεευρίσκε-
ννν ατγο του τα·. άυου άτι ο ττ.ν άκαθάριστον ιτρόσοδον τνεε-ηθώσι πά-
υμένου. σαι αί έν ρολογία εΐσοδήματος προβλ,εττόμε'ναι εκτττώ-

σεις καί πολλαπλασιασθή αΰτη έπί συντελεστήν καθοριζο- 
μενον έκάστοτε δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού τών Οικονο
μικών.

“Ηδη. ή ώς άνω παρ. 2 άντικαθίσταται διά τοϋ άρθρου 
τούτου τοϋ σχεδίου Νόμου, δι’ ού καθορίζονται διά θετικής 
πλέον διατάξεως οί διά τής ρηθείσης ύπουργικής άποφά- 
σεως όρισθέντες συντελεσταί. έπί σκοπώ έναρμονίσεώς πης 
πρός τήν διάταξιν τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 78 τοΰ ισχύοντος



' ,·. 7ά'·ματο;. λ Τ'.: έπΓτάσσει ο Τ', δέν δύναται νά άποτελέ- 
-vjv αντικείμενο'/ νομοθετική; έξουσιοδοτήσεο/ς το άντι- 
/.-ί'χενον τής φορολογία;, ό φορολογικό; συντελεστή;, αί 
.j-ό τής φορολογία; άπαλλαγαι ή εξαιρέσει; κ.λ.π.

Ώσαύτω:. εν τώ αΰτώ άρθρο/ τοϋ σχεύίου νόμου, γινε- 
_α>. άνατοεά τοϋ οικείου άρθρου τοϋ Χ.Δ.3323,·' 1955 «περί 
οοεολονίας τοϋ εισοδήματος». προβλέποντος τάς ένεργου- 
■άένα; εκπτώσεις προς έξεύρεσιν τή; καθαρά; προσόδου 
τών ακινήτων. Τοϋτο δέ. πρός άρσιν πάσης έπί τοϋ θέμα
τος άμφισβητήσεως.

Τέλο;. διά τοϋ ίδιου ώς άνω άρθρου, διευκρινίζεται ό 
τρόπος προσδιορισμού τή: άρια: τών ακινήτων, εις ήν περι- 
πτωσιν ή άρια αυτών βάσει πολλαπλασίου τή: καθαρά: 
προσόδου είναι κατώτερα τή; άρια; τοϋ οικοπέδου των. 
"Λρθρον 13.

Λιά τοϋ παρόντος άρθρου αντικαθίσταται ή διάταξις τοϋ 
τρίτου εδαφίου τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 16 τοϋ Χ.11 1975 
διά νέας, άπαλειφομένης μόνον, εκ τής αντικαθιστώμένης 
διατάξεως. τής φράσεως «έπί τοΐς εκατόν (1/3 ϋ0 - 1/2 υ0)». 
ήτις. έκ παραδρομής, δεν διεγράφη κατά τήν τροποποίησα/ 
υπό τής Βουλής τής αρχικής διατάρεως τοϋ σχεδίου.
"Α εθοον 14.

-----Διά- τής Αιατάξεως- τής-παραγ-ρ,-Ι -τοϋ άρθρου 11- τοϋ X.
11/1975 «περί Φορολογίας ’Ακινήτου Περιουσίας κ.λ.π.» 
ορίζεται, ότι, κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τοϋ παρόντος 
νόμου, ή δήλωσις υποβάλλεται μέχρι τής 30ής ’Ιουνίου 
1975, διά δέ τών διατάσεων τών άρθρων 20 καί 21 καθορί
ζονται αί υποχρεώσεις τών συμβολαιογράφων καί τών 
δικαστικών ’Αρχών ή Ισχύς τών οποίων, συμφώνως τή 
παραγράφω 2 τοϋ άρθρου 2S τοϋ ώς άνω νόμου, άρχεται 
άπό τής 1ης Ιουλίου 1975.

'Η πρώτη τών ανωτέρω προθεσμιών παρατείνεται αυτο
δικαίως επί δεκαήμερον άπό τής λήξεώς της, ήτοι μέχρι 
10ης ’Ιουλίου 1975, συμφώνως προς τάς διατάσεις τοϋ άρ
θρου 5 τοϋ X. 2252/1952.

Διά τών προτεινομένων προς κύρωσιν διαταγών, μετα
τίθενται αί ώς άνω πρεθεσμίαι τήν 20ήν ’Ιουλίου 1975, 
επι σκοπώ όιευκολύν σεω ς τών το ρολογουμένων καί τών 
Φορολογικών ’Αρχών, τόσον κατά τήν σύνταξιν τών δηλώ
σεων όσον καί κατά τήν παραλαβήν τούτων, λόγω τών προ
βλημάτων άτινα άνέκυψαν έκ τής τό πρώτον εφαρμογής 
τής φορολογίας ταύτης.

Λιά τής ώς άνω μεταθέσεο/ς τοϋ χρόνου υποβολής δη- 
λώσεως ούδεμία καθυστέρησις θά έπέλθη ώς προς τον χρό
νον βεβαιώσεο/ς τοϋ βάσει δηλώ,σεω: όφειλομένου φόρου. 
"Λρθρον 15.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου λαμβάνεται πρό
νοια διά τήν εκπτωσιν έκ τών ύποκειμένων εις φόρον κύκλου 
εργασιο/ν ακαθαρίστων έσόδων τών έπιχειρήσεων βαφείων 
καθαριστηρίων κλπ. ένδυμάτων. νημάτων, υφασμάτων κ.λ.π. 
(περίπτωσις α' παραγράφου 1 άρθρου 45 X. 12/1975) καί 
τών έπιχει ρήσεων παραγωγής βιομηχανικών καί βιοτεχνι
κών προϊόντων διά λογαριασμόν τρίτων (παράγραφος 1 
άρθρου 6 Α.Χ.660/1937, ώς άντικατεστάθη διά τοϋ άρ
θρου 47 X. 12/1975), τής αξίας τών ύπ’ αύτών χρησιμο- 
ποιηθεισών πρώτων υλών (χρώματα, απορρυπαντικά κλπ.). 
εφ’ όσον αύται ύπήχθησαν άποδεδειγμένο/ς εις φόρον κύ
κλου εργασιών, προς άποφυγήν τής διπλής φορολογίας. 
•Άρθρον 16.

1. Συμφώνους προς τάς ΐσχυούσας διατάξεις, αί Τράπε
ζα·. ύποχρεοϋνται εις τήν καταβολήν φόρου κύκλου έργα- 
σιών διά τήν κτωμένην ύπ’ αύτών προμήθειαν έκ 0.5“/Οο 
δια τας έςοφλουμένας ύπ’ αύτών έπιταγάς συνταξιούχουν 
και βοηθηματούχων τοϋ Ελληνικού Δημοσίου, βάσει τών 
διατάςεουν τοϋ Χ.Δ.326/1969 «περί έκδόσεους ύπό τοϋ Ελ
ληνικού Δημοσίου επιταγών διά τήν πληρουμήν τών ύπ’ 
αύτοϋ καταβαλλομένουν συντάξεουν καί βοηθημάτουν».

. 2. Ες άλλου, συμφώνως προς τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 
10 τοϋ Α.Χ.660/1937, ό έπί τής οϋς είρηται προμήθειας

άναλογών φόρος κύκλου έργασιών έπιρρίπτεται ύπό τών 
Τραπεζών εις βάρος τοϋ Δημοσίου.

3. II έν λόγου προμήθεια ώς καί ό επ’ αυτής αναλογούν 
φόρος κύκλου έργασιών καταβάλλεται εις τάς εξοφλούσα; 
τάς έπιταγάς Τραπέζας ύπό τής Τραπέζης τής Έλλάδο; 
εις βάρος τοϋ παρ’ αύτή τηρουμένου λογαριασμού τοϋ Ελ
ληνικού Δημοσίου.

4. Ή Τράπεζα τής Ελλάδος, διά σχετικού εγγράφου
77]γ. ότι. ο οττολθ';".σ’Αθΐ T/Opo’j x’jxaou έρνχσιων
έπί τής ούς εϊρηται προμήθειας, όστις πλειστάκις ανέρχε
ται εις κλάσμα τής δραχμής, συναντά δυσχερείας έν τή πράξει 
τόσον διά τάς Τραπέζας όσον καί διά τάς Δημοσίας Υπη
ρεσίας τάς έπιφορτισμένας μέ τον έ'λεγχον τοϋ ορθού 'υπο
λογισμού τοϋ φόρου τούτου και ητήσατο τήν απαλλαγήν 
τής προμήθειας έκ τοϋ φόρου κύκλου έργασιών.

5. ’Επίσης, τό Γενικόν Λογιστήριο'/ τοϋ Κράτους, διά 
σχετικού έγγράφου του, έπεσήμανε τάς δυσχερείας τάς 
οποίας αντιμετωπίζουν αί ύπηρεσίαι του κατά τον υπολο
γισμόν τοϋ φόρου κύκλου έργασιών έπί τής έν λόγω προ
μήθειας άνευ έξυπηρετήσεως σκοτ,'οϋ τινός, καθ’ όσον τό 
έσοδο·/ τούτο αποτελεί έν αύτώ καί ίσόποσον δαπάνην τοϋ 
Δημοσίου καί ητήσατο τήν νομοθετικήν άντιμετώπισιν τοϋ 
θέματος.

6. ’ Εν δψέί τών άνώτέρώ, διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 
τούτου τοϋ ύπό ψήφισιν Σχεδίου Χόμου προτείνεται ή απαλ
λαγή έκ τοϋ φόρου κύκλου έργασιών τής ύπό τών Τραπε
ζών, είσπραττομένης προμήθειας διά τάς έξοφλουμένας ύπ’ 
αύτών έπιταγάς συνταξιούχων καί βοηθηματούχων τοϋ 
Ελληνικού Δημοσίου, βάσει τών διατάξεων τοϋ Χ.Δ.
326/1969.
"Αρθρον 17.

Συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 10 τοϋ Χ.Δ. 
631/1948, έπιστρέφεται εις τήν «Φανέλλα τοϋ Στρατιώ
του», τήν «Ελληνική Μέριμνα» καί τήν «’Επιτροπή 
Προνοίας Βορείων ’Επαρχιών τής Ελλάδος», ό φόρος 
κύκλου έργασιών καί ή έκτακτος πολεμική εισφορά τοϋ 
άρθρου 7 τοϋ άπό 7.12.1947 Χομ. Δ/τος έπί τών άγοραζο- 
μένων ύπ’ αυτών παρ’ έγχωρίων βιομηχανικών καί βιο
τεχνικών έπιχειρήσεων ειδών προοριζομένων διά τούς σκο
πούς οϋς τά ιδρύματα ταϋτα επιδιώκουν.

’Επί τούτοις σημειοϋνται τά κάτωθι :
α. 'Η έκτακτος πολεμική εισφορά κατηργήθη διά τοϋ 

άοθεου 3 τοϋ Α.Χ.1419/1950, κυοωθέντος διά τοϋ Χ.1805/ 
1951.

β. Τό ίδρυμα ύπό τήν επωνυμίαν «Ή Φανέλλα τοϋ 
Στρατιώτου» διελύθη διά τής διατάξεως τής παραγράφου 
6 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Χ.Δ.572/1970, τά δέ περιουσιακά στοι
χεία, δικαιώματα καί ύποχρεώσεις αύτοϋ περιήλθον εις 
τον ύπό τοϋ Χομοθ. τούτου Διατάγματος προβλεπόμενον 
’Εθνικόν ’Οργανισμόν Προνοίας.

γ. Τό Φιλανθρωπικόν σωματεΐον ύπό τήν επωνυμίαν 
«Ελληνική Μέριμνα» ένεκρίθη διά τής ύπ’ άριθ.6311/1946 
άποφάσεως τοϋ Πρωτοδικείου ’Αθηνών καί ένεγράφη εις 
τά οικεία βι3λία σωματείων ύπ’ αύξοντα άριθμόν 6080/ 
1946.

δ. Ή ερανική επιτροπή ύπό τήν επωνυμίαν «Πρό
νοια Βορείου Ελλάδος» συνεστήθη διά τοϋ άπό 10.7.194/ 
Βασ. Δ/τος. Αϋτη διά τοϋ άπό 6.7.1955 όμοιου μετωνο- 
μάσθη εις «Βασιλικήν Πρόνοιαν», διά δέ τής διατάξεως 
τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Χ.Δ.572/19/0 μετω- 
νομάσθη έκ νέου εις «Εθνικόν ’Οργανισμόν Προνοίας» 
(Ε.Ο.Π.), μετατραπεϊσα εις ίδρυμα.

Διά τοϋ άρθρου τούτου τοϋ ύπό ψήφισιν Σχεδίου Χόμου 
προτείνεται ή κατάργησις τών άνωτέρω διαταςεων του 
άρθρου 10 τοϋ Χ.Δ.631/1948, δυνάμει τών οποίων έπιστρέ- 
φεται εις τήν «Ελληνική Μέριμνα» καί τον «Εθνικόν 
’Οργανισμόν Προνοίας» ό έπιρριπτόμενος εις βάρος των 
φόρος κύκλου έργασιών, κατά τήν αγοράν ειδών παρ εγ
χωρίων βιομηχανικών καί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων, προο- 
ριζομένων διά τήν έκτέλεσιν τών σκοπών των.
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Ή λήψις τοϋ μέτρου τούτου επιβάλλεται κατόπιν' τής 
διά των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Λ.Λ. 1080/1'* /1 
καί 1 τοϋ Ν.Δ.1081/1971 γενομένης καταργήσεως πλή
θους άντικειυ.ενικών καί υποκειμενικών άπαλλαγών έκ τοϋ 
φόρου κύκλου εργασιών.

Έξ άλλου-καί ό Εθνικός ’Οργανισμός Προνοίας ήτή- 
σατο την κατάργησιν τών ως άνω διατάξεων, άφ’ ένος μέν 
λόγω τοϋ άσημάντου τής ώφελείας έκ τής απαλλαγής άφ’ 
έτέρου δέ λόγω τών τεχνικών δυσχερειών επιστροφής τοϋ 
φόρου.

"Οσον άφορα εις νήν «Ελληνικήν .Μέριμναν», αΰτη ουδέ
ποτε μέχρι τ°όδε έποιήσατο χρήσιν τοϋ υπό τών ώς είρη- 
ται διατάξεων χορηγουμένου δικαιώματος έπιστροφής τοϋ 
έπιρριπτομένου εις βάρος της φόρου κύκλου έργασιών κατά 
-την αγοράν έγχωρίων βιομηχανικών καί βιοτεχνικών 
προϊόντων.
’Άρθρον 18.

Συμφώνως προ: τήν παράγραφον 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
Ν.Δ.3829/1958, ώς αΰτη άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 
1 τοϋ Ν.Δ.53/190S. διά τόν υπολογισμόν τής φορολογητέας 
αξίας, προς έπιβολήν τοϋ ειδικού φόρου καταναλώσεως έπί 
τών έν τή ημεδαπή παραγομένων ή διασκευαζομένοον ειδών 
τών άναφερομένων εις τον πίνακα τής παραγράφου 4 τοϋ 
ίδιου άρθρου καί Δόμου, λαμβάνονται τά άκαθάριστα έσοδα 
τών παραγουσών ή διασκευαζουσών.τά είδη-ταϋτα βιομη- - 
χανικών ή βιοτεχνικών έπιχειρήσεων, άνευ έκπτώσεως έξ 
αυτών τής άξίας τών χρησιμοποιηθεισών πρώτων υλών 
(έξαρτημάτων, μερών κλπ.) τών ύπαχθεισών εις τόν φό- 
ρον τοϋτον εϊτε ώς προϊόντα έτέρας βιομηχανίας ή βιο
τεχνίας είτε κατά την εισαγωγήν των έκ τής άλλοδαπής 
μέ άποτέλεσμα νήν διπλή έπιβάρυνσιν τών έν λόγω ειδών 
διά τοϋ φόρου τούτου.

Διά τοϋ άρθρου τούτου τοϋ προτεινομένου Σχεδίου Νό
μου, λαμβάνεται πρόνοια προς άρσιν τοϋ άτοπου τούτου, 
δι* άναλόγου έφαρμογής έν προκειμένω τών διατάξεων νής 
παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Α.Ν.660/1937, περί φό
ρου κύκλου έργασιών.
"Αρθρον 19.

Διά τοϋ άρθρου τούτου ρυθμίζεται τό θέμα νής έπιβο- 
λής προσαυξήσεως έπί έκπροθέσμου υποβολής δηλώσεως, 
ή έλλιποϋς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής δηλώσεως 
τοϋ ειδικού φόρου καταναλώσεως τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 
3δ29/1958.δι’ άναλόγου έφαρμογής τών ίσχυουσών έκάσ- 
τοτε διατάξεων έπί τοϋ φόρου κύκλου έργασιών.

Ή λήψις τοϋ μέτρου τούτου έπιβάλλεται κατόπιν τής 
έκδόσεως αποφάσεων ύπό τών Φορολογικών Δικαστηρίων, 
δι’ ών έκρίθη ότι ή ύπό τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
άπό 7.10.1958 Βασ. Δ τος «περί τής διαδικασίας βεβαιώ- 
σεως καί είσπράξεως τοϋ εΐδικοϋ φόρου καταναλώσεως X. 
Διατάγματος 3829/1958 έπί τών έν τή ημεδαπή παραγομέ
νων ή διασκευαζόμενων ειδών» προβλεπομένη σχετική 
ρύθμισις έγένετο καθ’ ΰπέρβασιν τής έξουσιοδονήσεως νής 
παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 1 τοϋ ΝομοΟ. τούτου Διατάγμα
τος. δι’ ής παρενχέθη εις τον "Γπουργόν τών Οικονομικών 
έξουσιοδόνησις διά νήν ρύθμισιν διαδικαστικών μόνον θε
μάτων τοϋ ώς είρηται φόρου οΰχί δέ καί διά τόν θέσπισιν 
ουσιαστικών διατάξεων.
’Άρθρον 20.

Διά νής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 52 τοϋ Χ.12 1975 
άπηλλάγησαν έπί μίαν διετίαν, ήτοι άπό 1.1.1975 έως 31.12. 
1976 τών τελών κυκλοφορίας ώς καί τών μετ’ αυτών συν- 
εισπραττομένων τελών σταθμεύσεως τά αυτοκίνητα λεω
φορεία δημοσίας χρήσεως τά όποια είναι έντεταγμένα εις 
Κ.Τ.Ε.Α. καί κυκλοφορούν έπί τών νήσων.

Ή άπαλλαγή αΰτη παρεσχέθη πρός τόν σκοπόν έξισορ- 
ροπήσεως τών συνθηκών έκμεταλλεύσεως τών άστικών 
καί υπεραστικών λεωφορείων τών κυκλοφορούντο»/ έντός 
τών νήσων προς τά λοιπά υπεραστικά λεωφορεία δημοσίας 
χρήσεως τά όποια άπηλλάγησαν δυνάμει τής παραγράφου

1 τοϋ αΰτοϋ ώς άνω άρθρου καί νόμου έκ τής έξ 8 % εΐσφο 
ρας.γή όποια έπεβάλλετο έπί τών ακαθαρίστων εισπράξεώ· 
των έκ μεταφοράς έπιβατών.

Εις νήν νήσον Ρόδον έκτος τοϋ υφισταμένου ΚΤΕΛ 
ύφίσταται καί ή δημοτική έπιχείρησις «ΡΟΔΑ» ή όποια 
εξυπηρετεί άστικάς καί ΰπεραστικάς έπιβατικάς γραμμάς. 
Τά λεωφορεία τής έπιχειρήσεως ταύτης δεν δύνανται νά 
τύχουν τής ύπό τής προμνησθείσης διατάξεως προβλεπομέ- 
νης απαλλαγής έκ τών τελών κυκλοφορίας καί τών μετ’ 
αυτών συνεισπραττομένων τελών σταθμεύσεως.

Διά λόγους ίσης μεταχειρίσεως τών αυτοκινήτων τής 
έν λόγω έπιχειρήσεως πρός τά έκτελοϋντα τό αυτό έ'ργον 
αυτοκίνητα λεωφορεία δημοσίας χρήσεως τά έντεταγμένα 
εις ΚΤΕΑ καί κυκλοφοροϋντα έπί νήσων, κρίνεται επι
βεβλημένη ή χόρηγησις τής υπό τής προμνησθείσης διατά- 
ξεως τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 52 τοϋ X. 12/1975 προ- 
βλεπομένης φορολογικής άπαλλαγής καί εις τά λεωφορεία 
δημοσίας χρήσεως τής ώς είρηται δημοτικής έπιχειρήσεως.

Διά τούς αυτούς ώς άνω λόγους κρίνεται σκόπιμος ή 
χορήγησις τής ώς είρηται φορολογικής άπα/.λαγής καί εις 
τά έπιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως τά οποία έκ- 
τελοϋν συγκοινωνίαν έπί άγονων γραμμών τών νήσων.
"Λ ρθρον 21.

Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου ...18. 
τοϋ Ν.Δ.3394/1955 καί τοϋ άρθρου 21 τοϋ X.Δ.4354/1964
ορίζεται ότι. άπαλλάσσονται τών τελών κυκλοφορίας καί 
τοϋ έφ’ άπαξ προσθέτου εΐδικοϋ τέλους τά έπιβατικά αυτο
κίνητα ιδιωτικής χρήσεως τών έν ένεργεία βουλευτών.

Μ ή ΰπαρχούσης Βουλής κα-ά την διάρκειαν τής έπταε- 
τί'ΐη, αί ώς άνω διατάξεις δέ. έτύγχανον έφαρμογής.

Μετά την διεξαγωγήν τών Βουλευτικών έκλογών'τής 17ης 
Νοεμβρίου 1974 άνέκυψε θέμα έφαρμογής έκ νέου τών δια
τάξεων τούτων. -

Διά τοϋ ύπ’ άριθ. Ζ’ άπό 13/17 Φεβρουάριου 1975 ψηφί
σματα τής Ε’ ’Αναθεωρητικής Βουλής «περί καταργή- 
σεως τών εις τούς Βουλευτάς άναγνωριζομένων άτελείων 
καί ρυθμίσεως θεμάτων άναφερομένων εις τά μέλη τοϋ Υ
πουργικού Συμβουλίου καί τούς Βουλευτάς» έρρυθμίσθη- 
σαν μεταξύ άλλων καί τά τών άτελειών τών Βουλευτών.

Έν οψει τής κατά τά άνω έκδηλωθείσης προθέσεως τής 
Βουλής ώς προς τάς άτελείας τών Βουλευτών, προτείνε- 
ται διά τοϋ ύπό κρίσιν άρθρου ή κατάργησις τής διά τών 
προμνησθέντων νόμων προβλεπομένης άπαλλαγής τών έπι- 
βατικών αύτοκινήτων τών έν ένεργεία Βουλευτών έκ τών 
τελών κυκλοφορίας καί τοϋ έφ’ άπαξ προσθέτου εΐδικοϋ 
τέλους.
Λ αμβανομένου δέ ύπ’ όψιν ότι. αί διατάξεις αύται. λόγω 
τής δημιουργηθείσης εις την υπηρεσίαν άμφιβολίας. δέν 
έχουν έφαρμοτθή μετά τάς έκλογάς τής 17ης Νοεμβρίου 
1974. προτείνεται όπως ή κατάργησις τής έν λόγω απαλ
λαγής ΐσχύση άπό 17ης Νοεμβρίου 1974.
"Αρθρον 22.

Συμφώνως πρός τάς κειμένας διατάξεις, ώς βάσις ύπο- 
λογισμοϋ τών τελών κυκλοφορίας λαμβάνεται διά τά τρί- 
κυκλα φορτηγά αύτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (μοτοσυκλέτ- 
ται) ή εις ίππους ισχύς τοϋ κινητήρος αύτών. ένώ διά τά 
φορτηγά αυτοκίνητα τό εις τόννους .ωφέλιμον φορτίον.

Βάσει τών ίσχυόντων φορολογικών συντελεστών δι’ 
έκάστην τών ώς άνω κατηγοριών οχημάτων, τά τέλη κυκλο
φορίας τών νέου τύπου τρικύκλων φορτηγών αυτοκινήτων 
έν οψει τής ισχύος τοϋ κινητήρος των καίτοι ταϋτα είναι 
ωφελίμου φορτίου κατ’ άνώτατον οριον μέχει 350 χιλ μων, 
είναι διπλάσια περίπου τών τελών κυκλοφορίας τών βενζι
νοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως ώφελί- 
μου φορτίου δύο (2) τόννων καί ίσα περίπου προς τά τέλη 
κυκλοφορίας τών αυτών φορτηγών αύτοκινήτων τών χρησι
μοποιούντο»/ ώς καύσιμον τό πετρέλαιο'/.

Έν οψει τών ανωτέρω καί πρός τόν σκοπό/ έλαφρύνσεως 
τών ώς είρηται τρικύκλων φορτηγών αύτοκινήτων έκ τών



/

- _ :ν.ων τελών κυκλοφορίας, άμα δέ καί ίση; μετχχειρί-
; των. εν όφει τού ωφελίμου φορτίου των. προς τά top

- ■ ,.j φορτηγά αυτοκίνητα, προτείνεται διά τοΰ ύπό κρίσιν
- - yj μΐ'.ωσις των τε/.ων κυκ/.οφοριας των τρικνκ/.ων
•j ορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεο,ς εΐ; το ή μι συ.

Αρθρον 23.
I. Διά τού έδαφίου α’ τής περιπτώσεως Β" τής 777.0 7.-

•πάτου 2 τού άεθεου 11 τού Ν’.2366,1953 όρ ίζετχι οτι.
άτέλους εισόδου εις τά Δημόσια θεάματα δικαιούνται τά 

σκουντά ενεργώ; το δημοσιογραφικόν έττάγγε/μχ τακτικά 
μέλη της Ένώσεως Συντακτών Ημερησίων ’Εφημερίδων 
διά τά θεάματα της πόλεως έν τη οποία έκδίδετχι ή έφημε- 
ρίς. ώς καί τά τακτικά μέλη της Ένώσεως Συντακτών 
’Αθηναϊκού Τύττου.

Διά της ύπ’ άριθ.24375/1968 άττοφάσεως τοΰ Πρωτο
δικείου Αθηνών όμως, διελύθη ή ώς άνω ’Ένωσις Συντακ
τών ’Αθηναϊκού Τύττου, έττί τώ λόγω ότι ό σκοπός καί ή 
λειτουργία χύτης κατέστησαν τούτο μέν παράνομοι. διότι 
αΰτη ττεριελάμβανεν ώς μέλη της ττάντχς έν γένει τούς έττ:ι*; - 
γελμχτίας δημοσιογράφους τούς άσχολουμένους αδιακρί
τως εις τάς ήμερησίας καί μή ήμερησίας εφημερίδας καί 
ττεριοδικά ’Αθηνών - Πειραιώς, ένώ ό σχετικός νόμος ττροέ- 
βλεττε χωριστάς ένώσεις δι’ έκάστην κατηγορίαν συντακτών, 
ήτοι α) ενωσιν συντακτών ημερησίων εφημερίδων ’Αθη
νών καί β) ενωσιν συντακτών μή ημερησίων έφημερίδων 
καί περιοδικών άττάσης τής 'Ελλάδος, τούτο δέ άντίθετοι 
πρός την δημοσίαν τάξιν, διότι ή έν λόγω ένωσις προεκάλει 
σύγχυσιν καί ανωμαλίαν όσον αφόρα την χορήγησιν τών 
ύπό τοΰ νόμου παρεχομένων — ρονομίων εις τάς διαφόρ :υς 
ενώσεις συντακτών. Έξ άλλου, ή "Ενωσις αΰτη δεν ήτο 
άλλη άπό την μέχρι τού έτους 1945 νομίμως λειτουργούσαν 
"Ενωσιν Συντακτών Περιοδικού Τύττου, διά τούς συντάκτας 
τών μή ημερησίων έφημερίδων καί ττεριοδικών, ή όττοία, 
διά της κατά τό έτος τούτο τροττοττοιήσεως τού Καταστατι
κού της, μετέτρεψε κατά τά άνωτέρω τό τίτλον της καί 
ττεριέλαβε τταρανόμως ώς μέλη της καί τούς συντακτάς 
ημερησίων έφημερίδων ’Αθηνών - Πειραιώς.

Μετά τήν διάλυσιν της ώς άνω Ένώσεως έγεννήθη τό 
θέμα άν, τού διά τών — ρομνησθεισών διατάξεων χορηγηθέν- 
τος δικαιώματος άτελοΰς εισόδου εις τά δημόσια θεάμι τα 
εις τά μέλη τής διαλυθείσης ένώσεως δικαιούνται τά μέλη 
της Ένώσεως Συντακτών Περιοδ κού Τύττου.
Τό Νομικόν Συμβούλιον τού Κράτους, ύττ’ όψιν τού όττοίου 
έτέθη τό θέμα, διά σχετικής γνωμοδότησεούς του, έγνωμο- 
δότησεν ότι, τό ύττό τής ττρομνησθείσης διατάξεως ττροβλε- 
ττόμενον δικαίωμα ατελούς εισόδου εις τά δημόσια θεάματα 
διά τά μέλη τής Ένώσεως Συντακτών ’Αθηναϊκού Τύττου 
ανήκει ττλέον, μετά τήν νόμιμον διάλυσιν τχύτης, εις τά μέλη 
τής Ένώσεως Συντακτών Περιοδικού Τύττου. Γήν γνωμο- 
δότησιν ταύτην τήν άττεδέχθη ή διοίκησις καί τταρέσχε 
σχετικάς οδηγίας εις τήν άρμοδίαν Οίκον. Εφορίαν, ώστε 
τό κατά τά άνω ττροβλεττόμενον δικαίωμα ατελούς εισόδου 
εις τά δημόσια θεάματα νά τταρέχεται ττλέον εις τά τακτικά 
μέλη τής ύττό τής κειμένης νομοθεσίας ττερί δημοσιογραφι
κού έτταγγέλματος προβλεπομένης Ένώσεως Συντακτών 
Περιοδικού Τύττου.

Πρός τχκτοττοίησιν τού θέματος τούτου ττροτείνεται ή 
χντικχτάστχσις τού ττρομνησθέντος έδαφίου, εις τρόττον 
ώστε έν αύτώ νά διαλαμβάνεται ή "Ενωσις Συντακτών 
Περιοδικού Τύττου αντί τής διαλυθείσης Ένώσεως Συν
τακτών ’Αθηναϊκού Τύττου.

II. Ύττό τών έτέρων διατάξεων τής αύτής ώς άνω ττερι- 
—τώσεως Β τής παραγράφου 2 τού άρθρου 11 τού Ν’.2366/ 
1953 τταρέχεται δικαίωμα ατελούς εισόδου εις τά δημόσια 
θεάματα καί εις ετέρας κατηγορίας ττροσώττων.

Μεταξύ τών ττροσώττων τά όττοία δικαιούνται άτελούς 
εισόδου (άνευ καταβολής τού φόρου) εις τά δημόσια θεά
ματα ττεριελήφΟησχν ττλήν τών άνωτέρω καί έτερα ττρόσωττα 
έχοντχ σχέσιν μέ τον τύττον, ούς καί ττρόσωττα τών όποιων

η επαγγελματική ·>ραστη;ιοτης και η ,ωη είναι αφιερωιιίν · 
εις τήν υπηρεσίαν καί καλλιέργειαν τού θεάτρου καί τού 
κινηματογράφου.

ΟΙ σττουδασταί τού Φροντιστηρίου Διακοσμήσεως, Διτι- 
φημίσεως καί Σκηνογραφίας τής Ανώτατης Σχολής Κα
λών Τεχνών κχίτοι πρόκειται ττερί συναφούς κύκλου σπου
δών καί δή Άνωτάτης Σχολής καί ούχί Μέσης. to; είναι 
αί ΰπό τού κράτους ανεγνίυρισμέ-τιι Δρχματικχί καί Μελο
δραματικά'. ’Ιδιωτικαί Σχολαί δεν περιλαμβάνονται μεταξύ 
τών προσώπων τών δικαιούμενων άτελούς εισόδου εΐ; τά 
δημόσια θεάματα.

Ωσαύτως καί τά τακτικά μέλη τών Ενώσεων Προσω
πικού 'Ημερησίων- Εφημερίδων ’Αθηνών καί Θεσσαλονί
κης, τό προσωπικόν τό απασχολούμενο·/ εις τήν "Ενωσιν 
Ίδιοκτιτών Ημερησίων Έφημερίδων ’Αθηνών, ώς καί οι 
σκηνοθέται καί τεχνικοί κινηματογράφου καί τηλεοράσεως 
δέν περιλαμβάνονται μεταςύ τών προσώπων τών δίκαιου» 
μένων άτελούς εισόδου εις τά δημόσια θεάματα.

Σημειούται ότι. τά τακτικά μέλη τών Ενώσεων Προσω
πικού 'Ημερησίων Έφημερίδων α) ’Αθηνών (μένεις 100) 
καί β) Θεσσαλονίκης (μέχρι 16) έδικαιούντο άτελούς εισό
δου εις τά δημόσια θεάματα δυνάμει τών διατάξεων τού 
κατ’ έξουσιοδότησιν τού άρθρου S τού Α. Ν'.880 1949 έκ- 

— δοθέντος-άπό -1-2.7.1949-11. Διατάγματος, πλήν όμως ή 
απαλλαγή αΰτη κατηργήθη διά τών διατάξεων τού άρθρου 
11 τού Ν'.2366/1953 διά τού οποίου ώρίσθησχν περιοριστι
κοί; αί κατηγορίαι τών προσώπων τών δικχιουμένων άτε
λούς εισόδου εις τά δημόσια θεάματα.

Διά λόγους ίσης μεταχειρίσειυς πρός τά άσχολούμενα 
με τήν δημοσιογραφίαν καί τον τύπον έν γένει πρόσωπα, 
ώς καί μέ τό θέατρον καί τάν κινηματογράφον κρίνετχι 
σκόπιμος ή χορήγησις τού δικαιώματος άτελούς εισόδου 
εις τά δημόσια θεάματα καί εις τούς σπουδαστάς τού Φρο
ντιστηρίου Διακοσμήσεως. Διαφημίσεως καί Σκηνογρα
φίας τής Άνωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, εις τά τα
κτικά μέλη τών Ενώσεων Προσωπικού Ημερησίων Έφη
μερίδων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, εις τό προσωπικόν 
τής Ένώσεως ’Ιδιοκτητών Ημερησίων Έφημερίδουν ’Αθη
νών, ώς καί εις τούς σκηνοθέτας καί τεχνικούς τού Ελλη
νικού κινηματογράφου καί τής τηλεοράσεως, οίτινες είναι 
μέλη τής Εταιρείας Σκηνοθετών Ελληνικού Κινηματογρά
φου κ.αί τηλεοράσεως καί τής Ένώσεως τεχνικών Ελλη
νικού κινηματογράφου καί τηλεοράσεως, άντιστοίχως. 
Άρθρον 24.

Ή φορολογία τών δημοσίων θεαμάτων έν Δωδεκάνη
σο) διέπεται υπό τών διατάξεων τού ύπ’ άριθ. 40/1939 
Κυβερνητικού ’Ιταλικού Διατάγματος, βάσει τού όποιου 
ό φόρος καθορίζεται εις ποσοστόν 20% έπ» τής τιμής τού 
εισιτηρίου, άνεξαρτήτως τής τιμής τών διατιθεμένων εί- 
σιτηρίων, τού είδους τού τελουμένου θεάματος καί τού 
πληθυσμού τής πόλεως, κωμοπόλεως ή χωρίου εις ά ταύτα 
τελούνται.

Εις τήν λοιπήν Ελλάδα ισχύουν αί διατάξεις τού Α.Χ. 
505/1937, ώς ούτος έτροποποιήθη διά τού νόμου 3279/ 
1955, τού Ν’.Δ. 1354/1973 καί έτέρων μεταγενεστέρων νο- 
μοθετημάτων.

Βάσει τών διατάξεων τού άρθρου 1 τού νόμου 3279/ 
55, ώς ισχύει, τό ποσοστόν τού φόρου κλιμχκούται άπο 
12% μέχρι 46%. άναλόγως τού είδους τού θεάματος καί 
τής τιμής τού εισιτηρίου.

Οί συντελεστχί τού φόρου δημοσίων θεαμάτων μειού- 
νται ώς ακολούθως :

α) Προκειμένου περί κινηματογράφων κατά 50% 
όσον ούτοι λειτουργούν εις πόλεις πληθυσμού άπό 6.000 
εωζ 10.000 κατοίκων καί κατά 25% έφ’ όσον ούτοι λει
τουργούν εις πόλεις πληθυσμού άνω τών 10.000 καί με/.?1’ 
20.000 κατοίκων.

β) Προκειοιένου περί τών λοιπών θεαμάτων. εςαιρξ%1 
τών χορών καί τών ιπποδρομιών, κατά 50% έφ’ όσον ταυ.α
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τελούνται εις πόλεις πληθυσμού κάτω των 30.000 κατοίκων 
καί κατά 25% έφ’ όσον τχύτα τελούνται εις πόλεις πλη
θυσμού άνω των 30.000 κατοίκων.

Τέλος, διά τού άρθρου 3 τού Χ.Δ. 1354/1073 άπαλλάσ- 
σονται της φορολογίας τά δημόσια θεάματα τά τελούμενα 
εί: κωμοπόλεις ή χωρία πληθυσμού κάτω των 6.000 κα
τοίκων, πλήν των τελούμενων κατά τήν θερινήν περίοδον 
εις λουτροπόλεις τουριστικής σημασίας πληθυσμού κάτω 
των 6.000 κατοίκων διά τά όποια οί φορολογικοί συντε- 
λεσταί μειούνται εις το η μι συ.

At ανωτέρω μειώσεις καί άπαλλαγαί δέν εφαρμόζονται 
ποοκειμένου περί θεαμάτων ύπαγομένων εις τήν αρμοδιό
τητα των Οικονομικών Εφοριών ’Αθηνών- Πειραιώς καί 
τών Προαστίων αυτών.

Κατόπιν τών άνοντέρω κρίνεται σκύπιμον, όπως έπε- 
κταθή καί εις τήν Δωδεκάνησον ή εις τήν λοιπήν χώραν 
ΐσχύουσα φορολογία δημοσίων θεαμάτων, καθ’ όσον ά.φ’ 
ένος μεν θά έξαλειφθούν τά κατάλοιπα τής Ιταλικής κατο
χής, άφ’ ετέρου δέ δέν νοείται διάφορος μεταχείρισις τών 
φορολογουμένων τής Δωδεκάνησου μετά τήν πάροδον 25ε- 
τίας καί πλέον άπό τής ένσωματώσεώς της μετά τής 'Ελλά
δος.

Έπί πλέον διά τής έπεκτάσεως τών φορολογικών μειώ
σεων, λόγω πληθυσμού θά είναι δυνατή ή παροχή ψυχα
γωγίας είς τάς λαϊκάς τάξεις τής υπαίθρου.

Τό προτεινόμενον μέτρον, θά έ’χη ώς άποτέλεσμα τήν 
μερικήν ή ολικήν άπαλλαγήν, λόγω πληθυσμού, έκ τού φόρου 
δημοσίων θεαμάτων τών τελουμένων εις τήν περιοχήν 
ταύτην, πλήν τής πόλεως Ρόδου.
"Αρθρον 25."

Συμφώνως προς τάς κειμένας διατάξεις, ό φόρος δη
μοσίων θεαμάτων διά τον κινηματογράφον ορίζεται εις 
ποσοστόν έπί τής τιμής τού εισιτηρίου.

Είδικώτερον 6 φόρος ουτος ορίζεται ώς κάτωθι : 
α) Εις 28% έως 40% διά τιμάς εισιτηρίων κυμαινομένας 

άπό 4 μέχρι 18 δραχμών καί
β) Είς 30% διά τό πέραν τών 18 δραχμών τμήμα τής 

τιμής τού εισιτηρίου.
Διά τού άρθρου 2 τού Ν.Δ. ϊ354/1973, ούτινος ή ισχύς 

ήρξατο άπό 15-9-1972, ορίζεται ότι, διά τά μέχρι τών 18 
δραχμών εισιτήρια, έν περιπτώσει αύξήσεως τής μέχρι 
τής χρονολογίας ταϋτης διαμορφωθείσης άνωτάτης τιμής 
έκάστης κατηγορίας τούτων, ή έπί πλέον διαφορά υπόκει- 
ται εις φόρον 30%. Προκειμένου περί κινηματογράφων τε- 
Οέντων ή τιθεμένων τό πρώτον είς λειτουργίαν μετά τήν 
15-9-1972 καί έφ’ εξής, διά τον καθορισμόν τής διαφοράς 
λαμβάνονται ύπ’ όψιν αί μέχρι τής χρονολογίας ταύτης 
ϊσχύουσαι τιμαί εισιτηρίων τών υπό τάς αύτάς συνθηκας 
λειτουργούντων κινηματογράφων.

’Επί τής τιμής τών εισιτηρίων τών κινηματογράφων τών 
λειτουργούντων εις τήν περιφέρειαν τής τέως Διοικησεως 
Πρωτευούσης καί τής Θεσσαλονίκης επιβάλλεται πέραν 
τού φόρου δημοσίων θεαμάτων καί εισφορά 9.5% υπέρ τού 
’Εθνικού ’Οργανισμού Πρόνοιας (τέως Βασιλικής Πρό
νοιας).

Έκ τής τιμής έκάστου εισιτηρίου τών κινηματογράφων 
παραμένουν άφορολόγητα τά κάτωθι ποσά :

α) Ποσόν πεντήκοντα λεπτών τής δραχμής (0.5(1) όπερ 
περιέρχεται είς τον εκμεταλλευτήν τού κινηματογράφου.

β) Ποσόν πεντήκοντα λεπτών τής δραχμής (Ο.ο··)· 
Μέρος τού ποσού τούτου ή. καί ολόκληρον, άναλόγως τής 
περιπτώσεως περιέρχεται, κατά τά είδικώτερον υπό τών 
σχετικών διατάξεων οριζόμενα, είς τούς εκμεταλλευτής 
τών κινηματογράφων πρός κάλυψιν τής έπιβαρύνσεως αυ
τών έκ τού φόρου κύκλου εργασιών τού έπιρριπτομενου εις 
βάρος των ύπό τών έκμεταλλευτών τών κινηματογραφι
κών ταινιών. Τό άπομένον υπόλοιπον ποσόν έκ τού πεντη- 
κονταλέπτου τούτου περιέρχεται είς τούς ’Οργανισμούς 
Τοπικής Αύτοδιοικήσεως πρός οικονομικήν ένίσχυσιν αυ
τών.

Ο υ,.ολογισμος του οορου δημοσίων θεαυ,άτων καί των 
λοιπών εισφορών τών έπιβαλλομένων έπί τών εισιτηρίων 
τών κινηματογράφων τυγχάνει -πολύπλοκος.

11 ρός τον σκοπόν, όθεν. άπλουστεύσεως τής διαδικασία; 
επιβολής του φορου ‘δημοσίων θεαμάτων έπί τών κινη- 
ματoγpάφoJV και πρός ένίσχυσιν τών κινηματογραφιστών, 
τής κινηματογραφίας καί τής κινηματογραφικής βιομη
χανίας έν γένει καί ΐνα καταστή δυνατή ή βελτίονσις τής ποισ- 
τητος τών προβαλλομένο,,ν κινηματογραφικών ταινιών, ποο- 
τείνεται ή θέσπισις τών ύπό κρίσιν διατάξεων.

ί) * Η θέσπισις νέων συντε/ εστιών φόρου δημοσίων θεα- 
μάτων διά τον κινηματογράφον ώς κάτωθι :

Α) Λιά Φ περιφέρειαν τής τέοάς Λ ιοικήσεως Πρω
τευουσ/,ς κ:αί τη ς Θεσσαλονίκης, ε ίς τήν όττο ίαν έπεβάλλετο
καί είσφορά ύττέρ τού Εθνικού Όργανισοιοϋ 11 σονοίας.

*> 30°(ιδιά τιμήν εισιτηρίου μέχρι 25 δραχμών καί
β) 0-0 °*-*, ο διά ::ό πέραν τών 25 δραχμών τμ.ή μα τής τιμής

του εισιτηρίου.
Β) Διά. τ-ήν λοιπήν Ελλάδα

- α) 25% διά. τιμήν εισιτηρίου μέχρις 25 δραχμών καί
β) 30% διά. τό πέραν τών 25 δραχμών ■τμήμα τής τι-

μή; ■του ε ίσιτη ρίου.
2) Ή κ. ΓΤ X Cγησις τών "διατάξεων αί όττοΐαι ττροβλέ-

ττουν “ερί αφορολογήτων ττοσών έκ τής -τιμής έκάστου
εισιτηρίου τών κινηματογράφων.

3) Ή κατάργησις το>ν διατάξεων διά τών οποίων έπι- 
βάλλεται εισφορά, υπέρ τού Εθνικού ’Οργανισμού Πρό
νοιας επί τών εισιτηρίων τών κινηματογράφων τών λει- 
τουργούντων είς τήν περιφέρειαν τής τέΐυς Διοικήσεως 
τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καί τής Θεσσαλονίκης.

"Αρθρον 26.
1 πο τών κείμενων διατάξεων προβλέπεται πλήρης απαλ

λαγή έκ τού φόρου δημοσίων θεαμάτων τών θεαμάτων τά. 
οποία λειτουργούν είς κωμοπόλεις ή χωρία πληθυσμού κάτω 
τον 6.000 κατοίκων, έξαιρέσει τών θεαμάτων τών τελου
μένων κατά, τήν θερινήν περίοδον είς λουτροπόλεις τουρι
στικής σημασίας πληθυσμού κάτω τών 6.000 κατοίκων, 
διά. τά. όποια οί ίσχύοντες συντελεσταί φόρου δημοσίιυν θεα
μάτων μειούνται είς τό ήμισυ.

Προς τον σκοπόν παροχής εύθυνής ψυχαγωγίας είς εύρύ- 
τερα στρώματα τού πληθυσμού τής ύπαίθρου. προτείνεται 
δια τού ύπό κρίσιν άρθρου ή έπέκτασις τής κατά τά. άνω 
ίσχυούσης άπ αλλαγής έκ τού φόρου δημοσίου θεαμάτων 
καί είς τά. δημόσια θεάματα τά τελούμενα είς πόλεις πλη
θυσμού άνω τών 6.000 καί μέχρι 10.000 κατοίκων.

Σημειούται ότι. οί συντελεσταί τού φόρου τούτου έπί 
~ών δημοσίων θεαμάτων τά. όποια τελούνται είς πόλεις πλη
θυσμού άνω τών 6.1*00 καί μέχρι 10.000 κατοίκων, μειοϋ- 
νται σήμερον κατά. 50%.

"Αρθρον 27.
Είς αναπλήρωσα.· τών διά. το>ν διατάξεων του άρθρου 25 

καταργουμένων εσόδων τού Ειδικού .λογαριασμού Χρημα- 
το.δοτήσεοις τών Ιδρυμάτων καί ’Οργανισμών Χ.Δ. 572’ 
3Η70 ύπό τών διατάξεων τού παρόντος άρθρου προβλέπε- 
ται ότι έκ τών καθοριζομένων κατά τάς ίσχυούσας διατά
ξεις φορολογικών συντελεστών φορολογίας δημοσίων θεα
μάτων έπί τών εισιτηρίων τών κινηματογράφων κατά, 
περίπτωσιν είς τά.ς περιφέρειας τέως Διοικήσεως Πρω
τευούσης καί Θεσσαλονίκης ό αναλογών είς 5 μονάδας αύ- 
τού -εύρος, αποδίδεται ύπέρ τού ειδικού τούτου λογαρια
σμού.

"Αρθρον 28.
Δυνάμει τών διατάξεων τού άρθρου 1 τού Χ.Δ. 2;>4/ 

15*73 έπ’.βάλλεται φόρος έπί τών κέντρων διασκεδάσεως καί 
έπί τών κέντρων πολυτελείας.
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- Ζ./ ζψ Oj jO)C πρός τάς δια· TOO χύτου ojc y.vco αρύ
~ζζν/Αrr-si,-ςτΟ V"■κι: Λ) ώς' κέντρα ιτκε^άτε :-jC. /ώρ -

ίανψ'.σ::ή ματα λειτουργού ντο. ώς 2) χορευτικά, β)
VjZZ'JT ικά (κλάμπ). γ) νυκτχρ ιν ά κέντρα φυχαγω*
r/.y.'XT.y.zz ). δ ) καφωδεία. ε) κο τμικαί ταβέρνα1., στ)
cxo-Jv;::ΟΙ'.. ζ) κέντρα ή καταστν,ματα ένθα παρέχεται
χχγίυγ!ία. διά μουσικής με:■α ή 7.νευ καλλιτε/νώ ο, η)
(ίουσαι ζζνυ δοχείων. θεάτρ :υν καί λο οποί χώροι ένθα
νχνουν:χι ή δίδονται χορ οι ZG~7oJ καί επ’ ευκαιρία. Β)

(,j£ - 'j'^~y. 'j.. j TvOV o./*.*i'.ov y.vipΧλ'/ιΐΧίον ε..ό7ρ 

—.y. ζαχαρ .«πλαστ.'.ία. εστιατόρια. μπάρ, καφενεία
Διά ·."/■'/ ΰπκνωγήν τώ; ώς άνω κέντρων εις φόρον. λκμβά- 

νεται ύπ’ οψιν ή τάταξις, αί διακρίσεις καί τα άντίστιιχα 
χαρακτηριστικά ως τ.τϋτα καθορίζονται ύπό των ί:·.άστ,τε 
ίσχυουσών άγορανομικώυ διατάξεων.

Τό ποσοττόν τ/J φόρου τούτου, κατά τά έν άρϋρ.ρ 4 
τοϋ ίδιου νομοθετικού διατάγματος οριζόμενα, ανέρχεται 
ώς κάτωθι :

Λ) έπί των κέντρων διαοκεδάσεως : 
α) των χχρακτηρισθέντων ώς πολυτελείας εις 10°ο 
β) των χχρακτηρισθέντων ώς Λ' κατηγορίας εις 7°() 
γ) των χχρακτηρισθέντων ώς Β' κατηγ,φίκς εις 4°υ 
Β) Έττί των κέντρων πολυτελείας :
::) έπί των “μπαρ πΤίϋΎελεΓ::·; εν γίνει rV I 5°'.
β) επί των λοιπών κέντρων πολυτελείας εις 3%

τοιαυτα.
Ό χαρακτηρισμός όμως τοϋ μπαρ πολυτελείας, εις τι) 

οποίον παρέχεται ψυχαγωγία διά μουσικής, ώς κέντρ rj δια- 
σκεδάσεως έχει ώς αποτέλεσμα νά υπάγεται τούτο εις τον

υ,πάρ πολυτελείας εν γίνει οοοολονοϋνται με τό π ο 7 ο στον
15%. >

Προς τον σκοπόν ίσης μεταχειρίσεως των μπαρ πΛυ- 
τελείας προς τά τοιαΰτα τά λτιτουργοϋντα οος κέντρα διασκε
ύασε:»;, προτείνεται διά τοϋ υπό κρίσιν χρθρ <υ ή υπαγωγή 
και των μπαρ πολυτελείας τών λτιτουργ j όντω / οος κέντρων 
διασκεδάσεοος εις τό ποσοττόν 15%.

“Αρθρου 29.
Δυνάμει τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 254/1973 έπιβά'.λετ.ιι 

φόρος έπί τών κέντρων πολυτελείας τά όποια χαρακτηρί
ζονται οος τοιαΰτα ύπό τώον οικείων άγοριιωμικών Επι
τροπών.

Τοϋ κατά τά άνω έπιβαλλομένν. φόρου έςηρεθησαν, 
δυνάμει ρητής διατάξεως τοϋ προμνη-Οίντνομοθετικού 
διατάγματος, τά κέντρα ή καταστήματα τά κχτχτχγέντα 
υπό τών οικείων ά/ορα/ομικών έπ.τροπών εις τήν «διχ- 
κεκριμένην Λ' κατηγορίαν».

Τά κέντρα όμοος ταϋεα έκφεύγουν τοϋ άγνρ ι Όμικοϋ 
ελέγχου διά τά προσφερόμενα ή πωλούμενα είδη. Έί άλλου, 
ταϋτα δεν καλύπτουν βασικά; βιοτικά; άνάγ.ιας, άλλα 
πολυτελείς τοιαύτας.

Προς τον σκοπόν ίσης φορολογικής μεεαχειρίσεως τώον 
κέντρων τ/ότων προς τά. κέντρα πολυτελείας προτείνεται 
διά. τοϋ ύπο κρίσιν άρθρου ή υπαγωγή εις τον φόρον πολυ
τελείας καί τών κέντρων τών άνηκόντων εις τήν διακεκρι- 
μένην Α' κατηγορίαν.

πο/.υτελειας, υττηγοντο εις τον φ<

ΆρΟρον 30.

Βάσει τοϋ Νόμου 2·;27 10-3-1952 /οεηνεϊται άλα: --· 
ήλαττωμένη τιμή διά βιομηχανικά:, γεωργικά; καί αλλαε 
τινά: χρήσεις.

- ί - ν. του Νομού τουτου προβλέπεται ή /οεήνησι: κλατο' 
έπί ήλαττωμένη τιμή, εις βιομηχανία; αλιπάστων ίχθυη- 
ρών. δεν προβλέπεται όμοος διά συγγενείς βιομηχανίας 
κονσερβών ίχθυηρών έν ελαίω 7; έν άλμη.

Έ-ει*.; :: α ) ο κλά > ο ς 31 ο μγ χ α ν ι ώ ν
είνα*. νέ ψς εν ι καί ν 7. ττροιόν
ώς έτ:'ί το :τλειττον ει ; εν ν ά*./.οοα ττήν.
έναντι τού »α'. ταγών ισμού ά/./.οο αττών
σεων. 5) Vι .αείωσις τών εσοοουν τού
γισμοϋ είναι μικρά, καί γ) αί βιομηχανία1, κονσερβών Ϊ/Ουη- 
ροον δέον να τύχουν ίσης μεταχειρίσεοος μέ τάς δίκαιου ν. έ
νας. βάσει τοϋ Ν. 2027 52, άλατος έπί ήλαττωμένη τιμή 
βιομηχανίας, προτείνεται ή τροποποίησις τοϋ Ν. 2027 52 
διά προσθήκης εις αυτόν διατάξεως. δι’ ής είναι δυνατή ή 
χορήγησις άλατος έπί ήλαττωμένη τιμή εις τάς βιομη- 
νανία: κατασκευής ίνΟυηρών έν έλαίω ή έν άλμη.

’Άρθρο >1.

ήκοντα εις τήν δια- τό Ν.Δ. 437/ί
διά τοϋ προμνησθέ- προϋπόθεσις

ιένης άναμορφοδσεως ντων εις τό .
εως καί τών κέντρων έπίρριψις τούτ
πολυτελεία: δυνάαει λωσιν, γεγονό
.Ν. 154/1967. επιστροφήν.

Διά-τών διατάςεων—τοϋ άρθρσυ-τσύπου ρυθμίζονται τά 
κάτωθι θέματα :

1. Τό διά τής παραγράφου 1 παρεχόμενου ευεργέτημα 
άποσκοπεΐ εί; τήν βιομηχανικήν άποσυμφόρησιν τής Λ’ 
Περιοχής τοϋ Ν.Δ. 1078/71 ώ; ισχύει.

2. Διά τής παραγράφου 2 αντικαθίσταται ή παράγραφος 
3 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 1297/72 «περί παροχής φορο
λογικών κινήτρων διά τήν συγχώνευ.σιν ή μετατροπήν επι
χειρήσεων πρός δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονά
δων» έπί τώ τέλει όπως αί προβλεπόμεναι ύπό τοϋ ώς άνω 
νομοΟετήματος φορολογικαί άπαλλαγαί καί διευκολύνσεις 
έπεκταθοϋν έν περιπτοόσει συγχωνεύσεως, μετατροπής ν; 
διαλύσεως γεωργ.κών συνεταιριστικών οργανώσεων παντός 
βαθμού, τών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών αότών ώς καί 
τών πάσης φύσεως Εταιρειών εις τάς οποίας μετέχουν 
μόνον αιγεωργικαί συνεταιριστικά! οργανώσεις καί ή Αγρο
τική Τράπεζα τής Ελλάδος. Διά τοϋ μέτρου τούτου παρέ
χεται ή δυνατότης έξυγιάνσεως τών υφισταμένων συνε
ταιριστικών οργανώσεων, δεδομένου ότι οΰτω Οέλουσι ε- 
ξασφαλισθή εύνοϊκώτεραι συνθήκαι λειτουργίας αυτών.

2. Διά τής παραγράφου 2 ορίζεται ότι αί διατάξεις τοϋ 
άρθρου 10 τοϋ Ν.Δ. 1297/1972, δι’ ών παρέχεται δυνατότης 
μεταφοράς τών αφορολογήτων άποΟεματικων καί έκπτώ- 
σεως τής άκαλόπτου αξίας τών επενδύσεων τών διαφόρων 
αναπτυξιακών νόμων (Ν.Δ. 4002/1959, Ν.Δ. 1078/1971 
κ.λ.π.) έντός τοϋ χρόνου ισχύος τούτων διά τής νέας Εται
ρείας. εφαρμόζονται αναλόγιο; καί έπί τών επενδύσεων 
καί αφορολογήτων άποΟεματικών τοϋ Ν.Δ. 331/1974, 
όστις δέν ίσχυεν όταν έδημοσιεύΟη τό Ν.Δ. 1297/1972.

3. Διά τής παραγράφου 3 παρατείνεται ή προβλεπομένη 
ύπό τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 1297/1972 προθεσμία, ήτις 
σημειοοτέον λήγει τήν 31 Δεκεμβρίου 1975, μέχρι τής 3ΐς 
Δεκεμβρίου 1976, ϊνα δυνηθοϋν νά κάμνουν χρήσιν τών 
ευεργετημάτων τοϋ ώς άνω νομοΟετήματος και ετεραι επι
χειρήσεις πρός δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονά- 
δων έν όψει τής επτκειμέ/ης συ /δέσεως τής χώρας μας με
τά τής ΕΩ Κ.

ΆρΟρον 32.
Διά τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου τούτου καταργεϊται 

.ο Ν.Δ. 437/74 ύπό τών διατάξεων τοϋ όποιου τίθεται ώς 
προϋπόθεσις επιστροφής τώ>ν άχρεωστήτω: καταβληΟε- 
ντων εις τό Δημόσιον δασμών καί λοιπών φόρων ή μη 
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Το κχταργούμενον Ν.Δ., ώς έκ των δυσχερείων, ά.ς πα
ρουσιάζει ή άπόδειξις τοΰ γεγονότος τής μή έπιρρίύεως εις 
-ήν κχτανάλωσιν των άχρειυστήτως καταβληθεισών εις 
το Δημόσιον φορολογιών και της αντιθέτου ττρος τήν μέχρι 
τής ένάρξεως τής ισχύος του, διαμορφουθείσης έπί τοΰ έν 
προκειμένω θέματος ΰπό τοΰ Σ.τ.Ε. νομολογίας καθ’ ήν 
ή επιστροφή των παρανόμως είσπραχθέντων ΰπό τοΰ Δη
μοσίου δασμών και λοιπών φόρων δεν έξηρτάτο έκ τής συν
δρομής προϋποθέσεως τινός, προεκάλεσεν άμα τή έκδόσει 
του και ιδία από τής μεταπολιτεύσεις τάς διαμαρτυρίας 
τών οορολογουμένων, οίτινες αΐτοϋνται τήν κατάργησιν 
τούτου ώς κατχτείνοντος έν τή ουσία εις τήν άποστέρησιν 
τοΰ δικαιώματος προσφυγής τιυν εις τα φορολογικά δικα
στήρια.

Έν δύει τών άνωτέριο καί τών σοβαρών μειονεκτημά
των άτινα παρουσιάζει ή εφαρμογή τοΰ ώς άνω Ν.Δ. προ- 
τείνεται ή κατάργησίς του.

Έξ’ άλλου, διά τής παραγράφου 2 τοΰ έν λόγω άρθρου, 
ρυθμίζεται ή τύχη των ένώπιον τών Φορολογικών Δικα
στηρίων, έκκρεμουσών υποθέσεων, έφ’ ών ήσκήθησαν προσ- 
φυγαί προ τής ισχύος τοΰ καταργουμένου Νομ. Δ/τος.

’Άρθρον 33.
1. Συνεπεία τών άπό τών μέσων τοΰ έτους 1973 έπελ- 

θουσών γενικών ανατιμήσεων, έσημειώθησαν σημαντικαί 
αυξήσεις των συντε'/;στώγ_κ.όστους .παραγωγής- τών σι~ 
γαρεττων καί δή τών καπνών, ών αί τιμαί ασφαλείας ηύ- 
ξήθησαν ούσιωδώς διά τάς τελευταίας έσοδείας (εσοδεία 
1972 αΰξησις 12% καί έσοδεία 1973 αΰξησις 18%), πρός 
ένίσχυσιν τοΰ εισοδήματος τών καπνοπαραγωγών, τών 
ημερομισθίων, τών βοηθητικών υλών, (χαρτικά φίλτρα κλπ.) 
καί τών εξόδων διαθέσεως.

2. At αυξήσεις αύται τοΰ κόστους παραγωγής δεν κα
τέστη δυνατόν νά καλυφθούν διά τοΰ επί πλέον έσόδου 
(περιθωρίου) τοΰ πραγματοποιηθέντος ΰπό τών καπνο
βιομηχανιών, έκ τών έκ δραχμ. 3 κατά κυτίον έν συνόλω 
γενομένων κατά Μάϊον 1974 καί ’Ιανουάριον 1975 αυξή
σεων τών τιμών λιανικής πωλήσεως τών σιγαρέττων, μ.έ 
συνέπειαν νά καταλείπεται ζημία (άνοιγμα κόστους).

* Η ζημία αΰτη. κατόπιν τής δοθείσης προσφάτως εις 
τούς καπνοπαραγωγούς σημαντικωτάτης αΰξήσεως εις 
τάς τιμάς ασφαλείας τών καπνών έσοδείας 1974 (ποσο- 
στον 35% κατά μέσον ορον), βάσει τών όποιων έκκινοϋν 
αί πρχγμχτοποιούμενχι ΰπό τών καπνοβιομηχανιών άγο- 
ραί, ώς καί τής ΰλοποιήσεως έντός τοΰ τρέχοντος έτους τών 
αναπροσαρμογών τών ήμερομισθίων. κατά τάς οικείας συλ- 
λογικάς συμβάσεις, θέλει καταστή έτι μεγαλυτέρα, προ- 
βλέπεται δέ. έκ τών τεθέντων ΰπ’ όψιν ήμών ΰπό τών καπνο- 
βιομηχανιών στοιχείων καί τών υπό τής Υπηρεσίας (όσον 
αφορά τον καπνόν) διατιθεμένων, ότι θά ΰπερβή περί τά 
τέλη τρέχοντος έτους τάς δραχμάς 25 κατά χιλιόγραμμου 
σιγαρέττων. δι’ άπάσας τάς καπνοβιομηχανίας.

3. Διά τήν κάλυψιν τοΰ ανωτέρω ανοίγματος, θά έδει 
αί καπνοβιομηχανία·., καθ’ ήν έχουν έκ τοΰ νόμου ευχέ
ρειαν νά. προβοΰν εις νέαν αΰξησιν τών τιμών πωλήσεως 
τών σιγαρέττων κυμαινομένην κανονικώς μεταξύ 2-3 δρα
χμών άνά κυτίον. Τοιαύτη, όμως. νέα σημαντική αΰξησις 
τών τιμών τών σιγαρέττων άντεδείκνυται. άφ’ ενός μέν 
διότι δεν είναι βέβαιον οτι θά άποφέρη τό αναγκαίου έσο- 
δον εις τάς καπνο β ι ο μηχανίας, λογω τής. μεθ’ εκάστην 
αΰξησιν τών τιμών, οημειουμένης άνακατατάξεως τής κατα- 
ναλώσεως κατά καπνοβιομηχανίαν καί περιορισμού ταύτης 
έν τώ συνόλω καί άφ’ ετέρου, διότι θά πρόκαλέση σημα
ντικήν αΰξησιν τοΰ τιμαρίθμου κόστους ξινής, έπί ζημία 
ιδία τών άσθενεστέριον οικονομικώς τάξεοον.

4. Κατόπιν τών ανωτέρω, έκρίθη έπάναγκες όπως το 
ολον θέμα άντιμετωπισθή διά τής καλύψεως μέρους τής 
άνωτέρω έπιβαρύνσεως διά τής μειώσεως τοΰ φορολογικού 
συντελεστοΰ άπό 66% εις 63%. Διά τής ρυθμίσεως ταύτης 
αυξάνεται το περιθωρίου τής Καπν/νίχς κατά 15 δραχμάς 
περίπου άνά χιλιόγραμμου.

Έφ’ όσον διά τοΰ ποσού τούτου δεν καλυφθούν, αί Καπν/ 
νίαι είναι έλεύθεραι, όπως άναζητήσουν τήν έπί πλέον δια
φοράν τοΰ κόστους παραγωγής των δι’ άναλόγου αΰξήσεως 
τών τιμών τών σιγαρέττων είτε συνολικώς, είτε τών ση
μάτων έκείνο;ν άτινα άφήνουν περαιτέρω άκάλυπ τον ζη
μίαν.
"Αρθρου 34.

Διά τήν άποτελεσμχτικωτέρχν προστασίαν τής έλχιο- 
παραγωγής ένεργεΐται άπό πολλών έτών. μερίμνη τοΰ Δη
μοσίου, ομαδική καταπολέμησις τοΰ δάκου τής έλαίας, 
διατιθεμένων έκάστοτε ΰπό τοΰ Δημοσίου τών άπαιτουμέ- 
νων κονδυλίων.

Διά τήν κάλυψιν, έστω καί μέρους, τών πραγματοποιου- 
μένων έκάστοτε ΰπό τοΰ Δημοσίου δαπανών δακοκτονίας 
έπεβάλλετο πάντοτε ειδική εισφορά έπί τοΰ έλχιολάδου καί 
τών έλαιών, ώστε νά μή έπιβαρύνεται έξ ολοκλήρου μέ τάς 
δαπάνας ταύτας τό κοινωνικόν σύνολον, άίνευ τής συμμε- 
τοχής, εις αΰτάς τών έλαιοπαραγωγών, καθ’ ήν στιγμήν 
μάλιστα άλλαι κατηγορίαι καλλιεργητών (αμπελουργοί, 
καλλιεργητχί οπωροφόρων δένδρων, σιτοκαλλιεργηταί κ.λπ.) 
έπιβαρύνονται έξ ολοκλήρου μέ τάς δαπάνας καταπολεμή- 
σεως τών άσθενειών τών καλλιεργειών των.

Κυρίο;ς όμως ή έπιβολή τής εισφοράς ταύτης περιορίζει 
τάς άξιώσεις τών παραγωγών περί διευρύνσεως τής δακο
κτονίας εις - μή δχκοκτόνους περιοχάς καί οΰτω περισ
τέλλονται άποτελεσματικώς αί δαπάναι δακοκτονίας.

Βάσει τής άντικαθισταμένης διατάξεως, ή εισφορά δα- 
,κοκτονίας ορίζεται κατ’ έτος διά. κοινής άποφάσεως τών 
'Υπουργών Οικονομικών καί Γεωργίας, μή δυναμένη όμως 
νά ΰπερβή τάς δρχ. 0,40 κατά χιλιόγραμμον παραγομένου 
έλαιολάδου καί τό ποσοστόν 2% έπί τής άξίας τών χονδρι- 
κώς πωλουμένων έλαιών ΰπό τών παραγωγών.

Τό άνώτατον όριον τής εισφοράς έπί τοΰ έλαιολάδου έκ 
δρχ. 0,40 κατά χιλιόγραμμου ώρίσθη τό πρώτον ΰπό τών 
διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 4100/1960 καί ήτο ανάλογου τής κατά 
τον χρόνον έκεΐνον τιμής τοΰ έλαιολάδου. Σήμερον όμως τό 
όριον τοΰτο τής εισφοράς είναι τελείως δυσανάλογον τής 
τρεχούσης τιμής τοΰ έλαιολάδου καί τά έσοδα έκ τής έν 
λόγω εισφοράς ύπολείπονται κατά πολύ τών δαπανών δα
κοκτονίας.

Έν οψει τούτων καί τοΰ ΰπ’ άριθ. 53511/1974 εγγράφου 
τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους, δι’ οΰ προτείνεται 
ή αΰξησις τής εισφοράς έπί τοΰ παραγομένου έλαιολάδου, 
κρίνεται σκόπιμος ή άναπροσαρμογή τής εισφοράς ταύτης 
εις τά σημερινά δεδόμενα καί εις τοΰτο άποβλέπει ή έν σχε- 
δίω διάταξις, διά τής οποίας τό άνώτατον όριον τής εισφο
ράς κατά χιλιόγραμμου παραγομένου έλαιολάδου ορίζεται 
εις δρχ. 1,50.

"Αρθρου 35.
Ύπό τώυ διατάξεων τοΰ άρθρου 10 τοΰ Ν’. 4161* 1961 

«περί Γεωργικών Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων», ώς τοΰτο 
άντικατεστάθη διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 4575/1966 έπε- 
βλήθη ΰπέρ Ο.Γ.Α.- Δήμων καί Κοινοτήτων εισφορά 3% 
έπί τής άξίας τών χονδρικώς πωλουμένων ΰπό τών παρα
γωγών γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών κλπ. άγρο- 
τικ.ών έν γένει προϊόντων.

Έκ τής εισφοράς ταύτης ποσοστού 2% περιέρχεται εις 
τον Ο.Γ.Α. καί τό ΰπόλοιπον 1% εις τούς Δήμους καί τάς 
Κοινότητας.

Ή εισφορά αΰτη. βαρύνουσα τόν πωλητήν παραγωγόν, 
αναγράφεται έπί τών τιμολογίων άγοράς. παρακρατειται 
έξ αυτών ΰπό τών άγοραστών καί άποδίδεται ΰπό τών τε
λευταίων τούτων μετά τοΰ οφειλομένου χαρτοσήμου εις 
τό Δημόσιον Ταμείου καθ’ έκαστον μήνα διά τά εντός τοΰ 
προηγουμένου μηνός άγορασθέντα προϊόντα.

Έν τή πράξει διεπιστώθη έπανειλημμένως ότι πολλοί 
έκ τών άσχολουμένων μέ τό έμπόριον αγροτικών προϊ
όντων έπιτηδευματίαι καί είδικώτερον οί ασχολούμενοι
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τ το ζωεμπόριο-/ τοιοΰτοι έπινοοΰν καί- μετέρχονται — χν- 
το-χ: μεθόδους κχτχστρ χτηγήσεως των διατάξεων τοΰ
Κωδικός Φορολογικών Στοιχείων μέ .άποτελέσμα νά οικείο- 
ποιούνται τά~πχρχκρχτούμενχ εκ των παραγωγών ποσά 
χε εισφορών κχί χαρτοσήμου. οπερ άποβαίνει εις βάρος τοΰ 
Ο.Γ.Α.. τών Όργχνισμών Γοπικής Λύτοδιοικήσεως κχί 
τοΰ Δημοσίου.

Επειδή τά μέχρι σήμερον ληφθέντα μέτρχ δεν άπε- 
δείχθησχν ικανά νά διασφαλίσουν τχ περί ών άνωτέρο» έσοδα 
τοΰ Ο.Γ.Α.- Δήμων κχί Κοινοτήτων κχί τοΰ Δημοσίου, 
έκρίθη επιβεβλημένου νχ πχρχσχεθή διά νόμου εις την 
Φορολογικήν Αρχήν τό δικχίωμχ τής μή θεωρήσεως τι
μολογίων άγορχς κχί λοιττών στοιχείων εις τούς μή κατα- 
βχλόντχς τήν προχνχφερθεΐσχν εισφοράν κχί τοΰ χχρτο- 
σήμου επί τών άγροτικών προϊόντων, ώς κχί εις τούς μή 
παρέχοντας έχέγγυχ. πλήρους συμμορφώσεως προς τάς 
διατάξεις τοΰ Κ.Φ.Σ. έπιτηδευμχτίχς, εάν προηγουμένως 
δεν κχτχθέσουν πχρ’ χύτη έγγύησιν μέχρι δραχμών πεν- 
τχκοσίων χιλιάδων, τής οποίας τό ποσόν νχ καθορίζεται ύπ’ 
χυτής κατά περίπτωσιν.

2. Διά τον χυτόν ώς άνω σκοπόν κχί διά τήν καλλιτέρχν 
πχρχκολούΟησιν τής τύχης τών έκάστοτε θεοορουμένων τιμο- 
λογίων άγορχς αγροτικών προϊόντων κχί -λοιπών σχετικών 
στοιχείων έκρίθη ένδεδειγμένη ή άκύρωσις τής θεωρήσεως 
τών μέχρι τής 30ής Σεπτεμβρίου 1975 ΟεωρηΟέντων καί μή 
χρησιμοποιηΟέντων τοιούτων στοιχείο;'/.

’Άρθρον 36.
Ή υπό τής παραγρ. 3 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Χ.Δ. 797/71 

προβλεπομένη έξάμηνος προθεσμία, έντός τής οποίας ό καθ’

ού ή αναγκαστική άπχλλοτρίωσις. δύνχτχι νά ΰποβάλλτ 
δήλωσιν ότι επιθυμεί τήν διχτήρησιν τής χύτοδικχίω; άνχ- 
κληθείσης άπχλλοτριώσεους. λόγω μή εμπροθέσμου κα
θορισμού τής άποζημιώσεως ή καταβολής αυτής. έκρίθτ-. έκ 
τής μέχρι τοϋδε εφαρμογής τής διχταξεως τχύτηε. ιδία 
προκειμένου περί απαλλοτριώσεων μέ μεγάλον άειθχόν 
θιγομένων ιδιοκτητών, ώς μή επαρκής, καθ’ όσον πλεϊστοι 
ϊδιοκτήται ύπέβχλον δηλώσεις καί μετά τήν έκπνοήν —7χ ώ- 
άνω τχσσομένης προθεσμίας.

Ούτω. προτείνετχι ή τροποποίησις τής ώς εΐρητχι διχ- 
τάξεως κχί διά μεν τής παραγράφου 1 τού άρθρου τούτου πα
ρέχεται έτησία προθεσμία εις τούς ενδιαφερομένους πρόε 
υποβολήν τής δηλώσεως, οσάκις ούτοι κρίνουν επαρκείς τάε 
προσφερομένχς άποζημιούσεις, διά δέ τής παραγράφου 2 
τοΰ χύτοΰ ώς άνω άρθρου προβλέπετχι άφ’ ενός μέν ή ρύ- 
θμισις εκκρεμουσών υποθέσεων συνεπείχ υποβολής τής δη- 
λωσεως έκπροθέσμο/ς. άφ’ ετέρου δέ δίδεται ή ευχέρεια καί 
εις τούς ΐδιοκτήτας άνχκληθεισών άπχλλοτριούσεων νά υπο
βάλλουν. έφ’ όσον επιθυμούν, τήν έν λόγω δήλωσιν, έάν δεν 
πχρήλθεν έτος άφ’ ής άνεκλήθη χύτοδικχίιυς ή άπχλλο- 
τρίωσις.

“Αρθρον 37.
Διά τοΰ„άρθρου.τούτου ορίζεται ό χρόνος ένάρξεως ισχύος 

τών διατάξεων τοΰ ύπό ψήφισιν Σχεδίου Νόμου.
Ούτως έχουν χί διατάξεις τοΰ προτεινομένου Σχεδίου 

Νόμου, όπερ έχω τήν τιμήν νά υποβάλω πρός ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 10-1,0.-1975
Ό έπί τών Οΐκονο ίκών Ύπουγός

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ-


