
' Επί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ-
σεως των «περί άτελοϋς εισαγωγής ένίων ειδών υπό άνα-
πήρων διατάξεων».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων

Διά τοΰ υπό κρίσιν σχεδίου νόμου επέρχονται ώρισμέναι 
τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις εις τό μέχρι τοΰδε καί άπό 
μακροΰ ίσχΰσαν καθεστώς δασμολογικών καί φορολογικών 
τινων άπαλλαγών καί προνομίων υπέρ τών άναπήρων πο
λέμου, αίτινες κατέστησαν καί κρίνονται εύλόγως έπιβε- 
βλημέναι, τό μέν προς άντιμετώπισιν τών έπελθουσών έν 
τη παρόδω τοΰ χρόνου διαφοροποιήσεων κυρίως εις τήν 
δασμολογητέαν άξίαν τών αναπηρικών επιβατικών αυτο.- 
κινήτων καί τούς όρους άτελοϋς εισαγωγής των, τό δέ προς 
έπίλυσιν άνακυψάντων, έν τώ μεταξύ έτέρων συναφών προ
βλημάτων, ώς της έπεκτάσεως καί άναγνωρίσεως τοΰ δι
καιώματος άτελείας καί εις τινας εΐσέτι κατηγορίας, πασχό- 
ντων προσώπων, καθώς καί της άρσεως δημιουργηθεισών 
άμφιβολιών προσέτι δέ τής συγκεντρώσεως εις ένιαΐον κεί
μενον τών διασπάρτων ήδη σχετικών ορισμών καί κανό
νων.

Αί επί τών κατ’ ιδίαν άρθρων τοΰ άνά χεϊρας σχεδίου 
νόμου έπεξηγηματικαί παρατηρήσεις μας, έχουν ώς άκο- 
λούθως :____ ____ ·____ ________-___________ 1 ______ __ __„·.

λ! ’Επί τοΰ άρθρου 1. ,
' Βάσει τοΰ μέχρι τοΰδε ίσχύοντος νομικού καθεστώτος, 
διά νά καταστή δυνατή ή άτελής έκ δασμών καί τοΰ Είδικοΰ 
Φόρου Καταναλώσεως ή εισαγωγή έκ τοΰ έξωτερικοΰ έπι- 
βατικών αναπηρικών αυτοκινήτων άπαιτεΐται, όπως ή 
τιμή έργοστασίου αυτών (FRANCO USINE) μή είναι 
ανωτέρα τών 1.650 δολλαρίων Η.Π.Α., έξαιρέσει τών 
αυτοκινήτων τών προοριζομένων διά παραπληγικούς άνα
πήρους πολέμου ή αναπήρους μέ αναπηρίαν 100% οπότε 
επιτρέπεται ή άξια αυτών νά είναι άνωτέρα τοΰ ώς εϊρηται 
ποσοΰ τών 1.650 δολλαρίων. Τό κριτήριον καί ή νομική 
αΰτη προΟπόθεσις τής άξίας, κατέστη, συνεπεία τής διε
θνούς αύξήσεως τών τιμών, τής διογκώσεως τοΰ πληθωρι
σμού καί τής διαταράξεως τής ισοτιμίας τών νομισμάτων, 
έπισφαλής καί περιοριστική τοΰ δικαιώματος άτελείας τών 
άναπήρων, δεδομένου ότι έλάχιστοι άπέμεινον σήμερον τύποι 
αυτοκινήτων προσφερόμενοι εις τήν άγοράν μέ τιμήν έργο- ’ 
στασίου ( FRANCO USINE) κατωτέραν τών 1.650 
δολλαρίων εις τρόπον ώστε νά άδυνατοΰν οί άνάπηροι νά 
έξεύρουν τό κατάλληλον διά τήν έξυπηρέτησίν των, έν συν
δυασμό) μέ τήν πάθησιν αυτών, αΰτοκίνητον.

Προς άρσιν τής έν λόγω άδυναμίας καί προς ίκανοποίησιν 
έπιμόνου έν προκειμένω καί άπό μακροΰ προβληθέντος 
αιτήματος τών άναπήρων πολέμου έξ όλων τών διαμερισμάτων 
τής χώρας καθιεροΰται διά τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 1 τοΰ 
υπό κρίσιν σχεδίου νόμου νέον κριτήριον καί νομική προϋ- 
πόθεσις διά τήν άτελή εισαγωγήν τών έπιβατικών άναπηρι- 
κών αυτοκινήτων, ήτοι τοΰ κυλ,ινδρισμοϋ τοΰ κινητήρος 
αυτών καί κυβικά εκατοστά, τό όποιον θεωρείται τεχνικώς 
καί έξ άπόψεως διεθνούς πρακτικής έν τή έμπορία τών αυτο
κινήτων, πλέον’ δόκιμον καί άσφαλές.

Οότω καί διά τοΰ ορισμού ότι τά υπό τών άναπήρων 
είσαγόμενα καί διά τάς άνάγκας αυτών προοριζόμενα έπι- 
βατικά αυτοκίνητα δύνανται νά έχουν κυλινδρισμόν κινητήρος 
μέχρι 1600 κυβικά εκατοστά, παρέχεται ή εύχέρεια άτελοϋς 
παραλαβής αυτοκινήτων μέσης έως άνωτέρας κατηγορίας 
φορολογητέας ίπποδυνάμεως ένδεκα (11) τουλάχιστον 
ίππων, τά όποια κρίνονται καί θεωρούνται έν πολλοΐς κατάλ
ληλα διά τήν άνετον καί άσφαλή μετακίνησιν τών ένδια- 
φερομένων. ;·’ ■ · ” ’’ '‘

Κατά τά λοιπά διά τών όρισμών τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 1 
τοΰ σχεδίου έπαναθεσπίζονται τά μέχρι τοΰδε ίσχύσαντα καί 
έπισημαίνεται ή άνάγκη, όπως εις τάς κατά περίπτωσιν γνω
ματεύσεις τής Άνωτάτης τοΰ Στρατοΰ ‘Υγειονομικής Επι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ τροπής γίνεται μνεία ότι ή φύσις τής τραυματικής παθήσεως 
παρακωλύει την βάδισιν τοΰ άναπήρου.

‘Ωσαύτως διά τής παρ. 2 τοΰ ύπό κρίσιν άρθρου, έπανα- 
θεσπίζεται ή δυνατότης, όπως τά διά τούς παραπληγικούς 
άναπήρους πολέμου καί τούς άναπήρους μέ 100% αναπηρίαν 
προοριζόμενα αύτοκίνητα τυγχάνουν άνωτέρας, ένδεχομένως 
κατηγορίας καί κλάσεως, διά τοΰ ορισμού, ότι δύναται ό 
-κυλινδρισμός τοΰ κινητήρος αυτών νά είναι άνώτερος τών 
1600 κυβικών έκατόστών.

Διά τής παρ. 3 έπαναθεσπίζεται ωσαύτως τό άναγνωρι- 
ζόμενον μέχρι τοΰδε δικαίωμα άτελείας καί εις τούς άνα
πήρους τής ειρηνικής περιόδου άξιωματικούς καί όπλίτας 
τών τριών κλάδων τών ένοπλων δυνάμεων, τούς άξιωματικούς 
καί άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τοΰ Πυροσβεστικού 
καί τοΰ Λιμενικού Σώματος έφ’ όσον όντως έκρίθησαν ή 
κρίνονται άνίκανοι διά τήν ένεργόν υπηρεσίαν συνεπεία 
τραύματος άποτόκου τής υπηρεσίας αύτών καί λαμβάνουν 
σύνταξιν διά τον λόγον τούτον, σύν τή προσθήκη τών άνδρών 
τής ’Αγροφυλακής καί τών υπαλλήλων τής τελωνειακής 
υπηρεσίας τών έντεταλμένων εις τήν δίωξιν τοΰ λαθρεμπο
ρίου χάριν ίσης καί ένιαίας μεταχειρίσεως τών κατηγοριών 
τούτων προσώπων, άτινα έκτελοΰν καθήκοντα παραφυλακής 
καί διώξεως τοΰ εγκλήματος ένόπλως.

Διά τοΰ δευτέρου έδαφίου τής άνωτέρω παρ. 3 άναγνωρί- 
- ζεται ωσαύτως τό δικαίωμα άτελοϋς εισαγωγής των έν τώ 
άρθρω 1 άναγραφομένων ειδών καί εις τούς πολίτας, οί- 
τινες κατέστησαν άνάπηροι κατά τό άπό 21ης ’Απριλίου 
1967 έως 23ης ’Ιουλίου 1974 χρονικόν διάστημα συνεπεία 
τής κατά τοΰ δικτατορικοΰ :καθεστώτος δράσεώς των καί 
ένεκεν ταύτης.

Πρόκειται περί έλάχίστων προσώπων δι’ ά πανελληνίως 
ήγέρθη ή συμπάθεια καί συμπαράστασις τής. δημοκρατικής 
κοινής γνώμης.

■ ’Επίσης διά τής παρ. 4 τοΰ αύτοΰ άρθρου 1 άναγνωρίζεται 
τό αύτό ώς άνω δικαίωμα άτελείας καί εις τούς άναπήρους 
"Ελληνας μετανάστας καί έργάτας τοΰ έξωτερικοΰ έφ’ 
όσον άποδεδειγμένως ή άναπηρία τών προσώπων .τούτων 
οφείλεται είς έργατικόν ή έτερον άτύχημα έπισυμβάν εις 
τήν άλλοδαπήν καί έφ’οσον τά πρόσωπα ταΰτα έπανακάμπτουν 
είς τήν χώραν πρός μόνιμον έγκατάστασιν.

Πρόκειται περί μιας προσφοράς τής Ελληνικής πατρίδος 
πρός τόν μαχόμενον ελληνισμόν τοΰ έξωτερικοΰ, ήτις θεω
ρείται σκόπιμος έν συνδυασμό) καί πρός τάς ένδείξεις, ότι 
αί παρουσιασθησόμεναί περιπτώσεις θά είναι όλιγάριθμοι.
. ’Εν τέλει διά τής παρ. 6 τοΰ άρθρου 1 έπαναθεσπίζονται 
καί αί μέχρι τοΰδε προβλεπόμεναι κυρώσεις εις τούς τυχόν 
παραβάτας τής κατά νόμον άπόκλειστικότητος κλπ. χρη- 
σιμοποιήσεως τών άτελώς παραληφθέντων ειδών.
Β'. Έπί τοΰ άρθρου 2.

Διά τοΰ άρθρου τούτου παρέχεται ή εύχέρεια είς τούς δι
καιούχους άναπήρους όπως άγοράζουν έν Έλλάδι τά άνα- 
,γκάϊα αύτοίς έπιβατικά αύτοκίνητα έκ τών ύπό τό καθεστώς 
τής έλευθέρας χρήσεως ( μή δασμολογημένων) κυκλοφο- 
ρούντων τοιούτων έν τή χώρα. ' - V- · ί .·,

‘Η ευχέρεια αυτή παρείχετο έν τινι μέτρω. ύπό τής διατά- 
ξεως τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν.Δ. 36/68 ήδη όμως συμπληροΰται 
καί διευκρινίζεται άποίύτως. ‘Η άναγνώρισις τής τοιαύτης 
δυνατότητος κρίνεται έκ συναλλαγματικών καί λοιπών έξυ- 
πηρετικών τών άναπήρων λόγων σκόπιμος καί ώφέλιμος.

Έπί τοΰ άρθρου 3. ;
Διά 'τοΰ άρθρου τούτου καταργοΰνται αί μέχρι τοΰδε 

ύφιστάμεναι διατάξεις τά κείμενα τών οποίων παραθέτομεν 
έν τέλει τής παρούσης.
Γ' Έπί τοΰ άρθρου 4.

Διά τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ότι δι’ άποφάσεως τοΰ 
‘Υπουργού τών Οικονομικών καθορίζονται αί άναγκαΐαι 
κατά περίπτωσιν διατυπώσεις καί λεπτομέρειαι έφαρμογής 
τοΰ ύπό κρίσιν νόμου. ‘Η άναγνώρισις τής δυνατότητος



s
ταύτης εις τον 'Υπουργόν των Οικονομικών κρίνεται σκό
πιμος καί αναγκαία έκ λόγων έπιτυχοϋς εφαρμογής του 
νόμου καί αντιμετώπισε ως των δυναμένων νά άνακύψουν 
εν τη πράξει διαφόρων δυσχερείων καί προβλημάτων.
Λ' ’Επί τοϋ άρθρου 5.

Διά τοϋ έν λόγιο άρθρου ορίζεται κατά τά καθιερωμένα 
ό χρόνος άφ’ ου μέλλει νά άρχίση ή ισχύς τοϋ ύπό κρίσιν 
νέου νομοθετήματος.

Έν Άθήναις τη 16 ’Οκτωβρίου'1976
*0 Υπουργός Οικονομικών 

• , Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

ν;- '.. · ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Π<ερί τροποιποιήσεως καί συμπληρώσεως των «περί ατελούς 

εισαγωγής ένίων ειδών, ύπό αναπήρων διατάξεων».

Άρθρον 1.
1. ’Απαλλάσσονται τών ύπέρ τοϋ Δημοσίου ή τρίτων δα

σμών καί λοιπών φόρων, εισφορών, δικαιωμάτων και τελών, 
■ίων τελών χαρτοσήμου, ώς καί τοΰ ειδικού φόρου καταναλώ- 
σεως τών είσπραττομένων κατά την έκ τοϋ εξωτερικού εισα
γωγήν, τών τελών κυκλοφορίας, ώς και τοϋ έφ’ άπαξ προ
σθέτου ειδικού τέλους, τά δι’ αναπήρους πολέμου άξιωμα- 
τικοϋς καί όπλίτας προοριζόμενα: α) ’Επιβατικά αυτοκίνητα, 
τής δασμολογικής κλάσεως 87.02.Α2, τών οποίων ό κυλιν- 
δρισμός τοϋ κινητήρος δεν υπερβαίνει τά 1.600 κυβικά εκα
τοστά, β) τά ειδικά άναπηρΙικά άμαξιδια, καί γ) τά λοιπά 
'τεχνικά όργανα καί βοηθήματα, έφ’ όσον ή αρμοί ία ’Ανώτα
τη τοϋ Στρατού Υγειονομική ’Επιτροπή γνωματεύει, κατά 
περίπτωσιν, ότι τά έν, λόγψ είδη τυγχάνουν απαραίτητα διά 
τήν έξυπηρέτησιν τών προσωπικών αναγκών τών αναπήρων 
τούτων, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής φύσεως τής αναπηρίας, 
ήτις δέον νά παρακωλύη τήν βάδισιν. ’ .

'Ο κολινδρισμός τοΰ κινητήρος προσδιορίζεται κοιτά τά εις 
το άρθρον 4 τοϋ Νόμου 368/1976 «περί διαρρυθμίσεως τών 
επί τών αύτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως επιβαλλόμενων φό
ρων» διαλαμβανόμενα. . ^

2. Κατ’ έξαίρεσιν, τά διά τούς παραπληγικούς αναπήρους 
καί τούς άναπήρους με αναπηρίαν 100% προοριζόμενα έπιβα- 
τικά αυτοκίνητα, δύνανται νά έχουν κυλινδρισμόν κινητήρος 
άνώτερον τών 1.600 κυβικών εκατοστών.

3. Αί εις τάς προηγουμάνας παραγράφους οριζόμενα: άπαλ- 
λαγαϊ παρέχονται, ύπό τάς αϋτάς προϋποθέσεις καί περιορι
σμούς καί εις τούς άναπήρους Αξιωματικούς καί όπλίτας 
τών τριών κλάδων τών Ενόπλων Δυνάμεων, τούς ’Αξιωμα
τικούς καί άνδρας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, τούς ’Αξιωμα
τικούς καί άνδρας τοϋ Πυροσβεστικού καί Λιμενικού Σώμα
τος, τούς άνδρας τής ’Αγροφυλακής, ώς καί τούς ύπαλλή- 
λους τής Τελωνειακής Υπηρεσίας τούς έντεταλμένους εις 
τήν δίωξ-.ν τοϋ λαθρεμπορίου, οίτινες έκρίθησαν ή κρίνοντα: 
ανίκανοι διά τήν ένεργόν ύπηρεσίαν, συνεπεία τραύματος ή νο
σήματος άποτόκου τής υπηρεσίας αύτών καί λαμβάνουν σύντα
ξιν διά τον λόγον τούτον.

4. Αί άνωτέρω άπαλλαγαί ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις και 
περιορισμούς παρέχονται καί εις πολίτας. οίτινες κατέστησαν, 
άνάπηρο: κατά τό άπό 21ης Απριλίου 1967 έως 23ην Ιου- 
λίου 1074 χρονικόν διάστημα, συνεπεία τής κατά τοϋ δικτα- 
τορικοϋ καθεστώτος δράσεώς των καί ίνεκεν παύσης.

. 5. Ύπό τάς. προϋποθέσεις καί τούς περιορισμούς τών εις
τάς παραγράφους-!-καί 2 τού παρόντος άρθρου οριζόμενων, 
αί άπαλλαγαί ισχύουν καί διά τά ύπό άναπήρων 'Ελλήνων 
μεταναστών καί έργατών τοϋ εξωτερικού κομιζόμενα ή έν 
Έλλάδι κτώμενα καί διά τάς άνάγκας αύτών προοριζόμενα 
επιβατικά αυτοκίνητα, ειδικά άναπηρικά άμαξίδια καί λοιπά 
τεχνικά όργανα καί βοηθήματα, έφ’ όσον, άποδεδειγμένως, ή 
αναπηρία τών προσώπων τούτων οφείλεται εις εργατικόν ή 
έτερον ατύχημα, έπισυμβάν εις τήν άλλοδαπήν, καί έφ’ όσον 
τά πρόσωπα ταϋτα έ π ανακάμπτουν εις τήν χώραν προς μόνι
μον έγκατάστασιν.

6. Ή διάθεσις.τών έν παρόντι άρθρω άναφερομένων ειδών 
εις έτέρας χρήσεις, πλήν τών προς έξυπηρέτησιν τών προ
σωπικών αναγκών τοϋ αναπήρου καί ή καθ’ οίονδήποτε τρό-· 
παν πρό τής καταβολής τών δασμών καί λοιπών εόρων μετά— 
βίίασις τής κυριότητος αύτών συνεπάγεται, έκτος τών ύπό 
τής τελωνειακής νομοθεσίας προβλεπομένων κυρώσεων και 
τήν εις το διηνεκές στέρησιν τοϋ δικαιώματος τής ατελούς 
εισαγωγής τών ειδών τούτων.

νΑρθρον 2.

1. ’ ’Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως είσαγόμενα 
καί κυκλοφορούντο έν Έλλάδι, δυνάμει προσωρινού τίτλου’ 
έλευθερας κυκλοφορίας, δύνανται νά μεταβιβάζωνται, άνεξαρ-ύ 
τήτως έτους κατασκευής, ύπό τών κατόχων των πρό τοϋ τε
λωνισμού, εις τούς άναπήρους τρΰ προηγουμένου άρθρου, έπΐ 
τή τηρήσει, άναλόγως, τών περί κυλινδρισμοϋ τοϋ κινητήρος 
αύτών περιορισμών καί διακρίσεων.

2. Διά τον έν συνεχεία τής άνωτέρω μεταβιβάσεως τελω
νισμόν, δέν άπαιτείται έγκρισις τοϋ Υπουργείου Εμπορίου περί 
εισαγωγής άνευ συναλλαγματικών διατυπώσεων, πλήν όμως- 
τά διά τοϋ τρόπου τούτου κτώμενα καί άτελώς παρα/.αμβανό- 
μενα ύπό τών άναπήρων έπτβατικά αυτοκίνητα, δέν δύναταϊ. 
νά άντικατασταθοϋν ή έκποιηθοϋν περαιτέρω πρός τής παρετ 
λεύσεως τριετίας. .,,,τ

• Άρθρον 3ί
Ιναταργοϋνται αί διατάξεις: α) τής παραγράφου 3 τοϋ άρ

θρου 2 τοϋ Νόμου 4610/1967 «περί καταβολής άποζημιώσεως 
εϊς υπαλλήλους διά προσφερθείσαν ύπηρεσίαν καί μισθοδο- · 
σίας έκτακτων τινών υπαλλήλων καί άλλων τινών διατά
ξεων», β) τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Νόμου 4471/65 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ τέως τής «περί προστασίας · 
τών άναπήρων πολέμου καί ειρηνικής περιόδου στρατιωτικών · 
νομοθεσίας», γ) τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Άναγκ. Νόμου 613/;; 
1968 «περί άντικαταστάσεως καί συμπλησώσεως τοϋ Νόμου 
4610/1968» καί δ) τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. Δ/τος 36/1968 
«περί θεσπισεως δασμολογικών τινών απαλλαγών- καί διευκο
λύνσεων καί ρυθμίσεως ένίων τελωνειακών θεμάτων».

Άρθρον 4.
Δι’ αποφάσεων τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών καθορίζον

ται α! αναγκαία: κατά περίπτωσιν διατυπώσεις καί λεπτομέ
ρεια: έφαρμογης τοΰ παρόντος νόμου.

Άρθρον 5.
Ή ισχύς τών διατάξεων τοϋ παρόντος άσχετοι άπό τής οη- 

μοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήτεως.

Έν Άθήναις τή 16 ’Οκτωβρίου 1976
Ό Υπουργός Οικονομικών 

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ


