
’Επί τοΰ σχεδίου νόμου «περί ρυθμίσεως φορολογικών και 
ιιισθολογικών τινον Θεμάτων, κυρώσεως υπουργικών 
αποβάσεων. τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως οορολο- 
γ’.κών και άλλων —νών συναφών διατάξεων».

Πρός τήτ Βουλνν ιών Έλληναν 
'Αρθρο πρώτο.

Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτοϋ ορίζεται οτ1. οι δηλώ
σεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού 
έτους 1979. οί όποιες υποβλήθηκαν μετά τη λήξη τής προ
θεσμίας που ορίζεται από τη διάταξη τοϋ πρώτου εδαφίου 
τής παρ. I τού άρθρου 12 τοϋ X-A.3323. i955 ώς ισχύει. 
μέχρι και τις ί5 Μαρτίου 19/9 θεωρούνται ώς εμπρόθεσμοι.

Ή ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία λόγω τής απεργίας των 
ταχυδρομικών διανομέων τών ΕΛΤΑ, γεγονός πού είχε 
ώς συνέπεια τή μή έγκαιρη παραλαβή τών σχετικών βεβαιώ
σεων τών εισοδημάτων άπό μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια 
επαγγέλματα κτλ. άπό τούς δικαιούχους φορολογούμενους, 
μέ επακόλουθο τήν αντικειμενική αδυναμία αυτών νά υπο
βάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 25 Φεβρουάριου 1979.

“Αρθρο δεύτερο.
Ή Κυβέρνηση κατόπιν μελέτη ς τών αιτημάτων πού 

υποβλήθηκαν άπό τούς εκπροσώπους τών Δημοσιοϋπαλλη
λικών οργανώσεων, τά όποια άναφέρονται στη βελτίωση 
τών άποδοχών τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων, πέραν τών αυξή
σεων πού χορηγήθηκα·/ μέ τούς Μισθολογικούς Νόμους 754 
καί 755/78, γιά τό έτος 1979 καί αφού έλαβε ύποψη της 
τις έν γένει οικονομικές συνθήκες τής χώρας καί τήν πορεία 
τοϋ έκτελούμενου Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφάσισε τήν 
αύξηση τών μηνιαίων άποδοχών τους, άπό 1ης 'Ιανουάριου
1979.

Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτοϋ χορηγείται έκ νέου σέ 
όλους τούς τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους τών οποίων οί 
αποδοχές ρυθμίζονται άπό τις διατάξεις τού Ν.754 καί 755/ 
78, τό μηνιαίο επίδομα τών χιλίων (1000·) δραχμών τό 
όποιο είχε καταργηθεϊ άπό. τήν ίδια, ημερομηνία μέ τις 
διατάξεις τοϋ άρθρου 5· παρ. 1 περίπτωση II τοΰ Ν.754/78 
καί τοΰ άρθρου 4 παρ. 1 περίπτωση II τοϋ Ν.755/78.

Ριά λόγους ίσης μεταχείρισης, τό ανωτέρω επίδομα χο- 
ρηγήθηκε άπό 1ης ’Ιανουάριου 1979 καί στους κατωτέρω, 
πού δέν τό έπαιρναν πριν.

α.) Στους υπαλλήλους τών ’Οργανισμών Τοπικής Αότο- 
διοτκήσεως, οι όποιοι διέπονται άπό τις διατάξεις τοΰ Ν. 
292/76 καί ατά όργανα τοϋ Σώματος ’Αγροφυλακής πού 
μονιμοποιήθηκαν μ£ τις διατάξεις τοϋ Νόμου 340/76.

β.) Στούς 'Ιερείς, τών όποιων οί άποδοχές ρυθμίζονται
μέ το Ν.Δ.453δ/66 καί Α.Χ.469/68.

γ) Στούς ύπαλλήλως τοϋ 'Υπουργείου ’Εξωτερικά» τών 
οποίων οί άποδοχές ρυθαίζονται άπό τις διατάξεις τού Ν.
419/76.

'Αρθρο τρίτο.
Μέ τό άρθρο 8 παρ. 1 τού Ν.754/1978 καταργήθηκαν οί 

καταβαλλόμενες άπαζημιώσεις λόγω συμμετοχής τών Δη
μοσίων 'Υπαλλήλων σέ Συμβούλια, Επιτροπές καί 'Ομάδες 
’Εργασίας άπό 1.6.1978.

Μέ τήν παράγραφο 2 τού ίδιου άρθρου ορίζεται ότι 
«δΓ αποφάσεων τών 'Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας 
Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί τοϋ κατά περίπτωση αρμο
δίου Υπουργού, έκδοθησομένων μέχρι 31η Μαίου 1978 
κατόπιν γ/ώμης της ύπό τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 5 τοϋ πα
ρόντος προβλεπομένης Ειδικής Επιτροπής, δύνανται νά 
καθορισθούν τά Συμβούλια καί ’Επιτροπές ών αί συνεδριά
σεις, επιβάλλεται νά πραγματοποιώνται έκτος ωρών εργα
σίας κ.λπ.

Οί παραπάνω προθεσμίες, παρατάθηκαν μέ τό άρθρο 74 
τοΰ Ν. 814/78, έπί ένα μήνα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ’Επειδή μέ τή - πάροδο τοϋ χρονου διαπιστώθηκε ότι. 
γιά όρισιιένχ συμβούλια και επιτροπές, δεν έχουν έκδοθεΐ 
άποφάσεις λειτουργίας αυτών έκτος των ωρων υποχρεωτικέ ; 
έργασιχε τών Δημοσίων * Υπηρεσιών και καθίσταται ανέ
φικτη η λειτουργία τους έ/τος τών υποχρεωτικών ώοών 
εργασίας λόγω τής συνθέσεως καί τής φύσεως τής εργασίας 
αύτών καί άπό τό λόγο αυτό δημιουργούνται σοβαρά προ
βλήματα όμαλ.ής λειτουργίας τής Δημοσίας 'Υπηρεσία;, 
γιά τούτο επιβάλλεται ή παράταση τών προθεσμιών τής 
παρ- 2 τού άρθρου 8 τού Ν.754/1978 γιά ένα τρίμηνο άπό 
τής δημοσιεύσεως τού παρόντος νόμου, γιά νά καταστά 
δυνατή ή έκδοση τών προβλεπ.νιένων αποφάσεων, γιά τά 
λειτουργία όρισμέ/ων ΣουΥουλίιυν καί ’Επιτροπών έκτο; 
τών υποχρεωτικών ώοών εργασίας τών Δημοσίων 'Γπτ.εε- 
σιώ*. ώστε νά καταστή δυνατή ή επιτέλεση τού σκοπού γιά 
τό οποίο συνεστήθηκαν.

Άρθρο τέταρτε.
"Οπως είναι γ/ωστό, μέ τό άρθρο 15 τού Ν.820/1978 

συστάθηκε Σώμα 'Ορκωτών Εκτιμητών, μέ σκοπό νά πε
ριορίσει τις διαφορές μεταξύ φορολογούμενων καί φορολο
γικών ’Αρχών, πού οφείλονται σέ αμφισβήτηση της άξια; 
φορολογητέων άντικειμένων, καί νά δημιουργήσει ομαλό
τερες σχέσεις συνεργασίας τους, δεδομένου ότι μέ τήν εκτί
μηση τών άντικειμέ/ων αύτών, άπό τά μέλη τοϋ Σώματος, 
θά δημιουργηθοΰν αξιόπιστα συγκριτικά στοιχεία.

Μέ τις διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, τοϋ οποίου κρίνεται 
άναγκαία ή ψήφιση, διευρύνεται ό κύκλος τών έκτιμητέων 
άντικειμένων, θεσπίζονται κίνητρα γιά τήν άποδοχή άπό 
τούς φορολογούμενους τού πορίσματος τής έκτιμήσεως τών 
'Ορκωτών ’Εκτιμητών καί επιδιώκεται ή εξασφάλιση τών 
προϋποθέσεων απρόσκοπτης καί ομαλής λειτουργίας τού 
Σώματος, προκειμένου τούτο νά έκληρώσει τό. σκοπό του.

Ειδικότερα :

1. Μέ τη διάταξη τής παρ. 1 τοϋ .άρθρου 15 τοϋ N.820/ 
1978 προβλεπόταν ότι έργο τών μελών τού Σώματος 
'Ορκωτών ’Εκτιμητών είναι ή εκτίμηση τής αγοραίας άξίας 
άκινήτων. έξωχρηματιστηριακών μετοχών ανωνύμων εται
ριών καί άλλων κινητών μεγάλης άξίας.

Ήδη, μέ τις διατάξεις της παρ. 1 τοϋ παρόντος άρ
θρου, αντικαθίσταται καί συμπληρώνεται ή ώς άνω διά
ταξη, ώστε νά διευρυνΟεϊ ό κύκλος τών έκτιμητέων άντι- 
κειμένων καί ορίζεται ότι, έκτος τών άλλων, περιλαμβά
νονται σ’ αύτά καί οί συμμετοχές σέ εταιρείες καί συνε
ταιρισμούς καί προσδιορίζονται τά έκτιμητέα κινητά.

2. Μέ τήν παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου 15 καθορίζονται 
οί περιπτώσεις πού οί 'Ορκωτοί ’Εκτιμητές επιλαμβάνον
ται τοΰ έργου τους. Μέ τή διάταξη τής παρ. 2 τού παρόν
τος άρθρου προστίθεται δεύτερο εδάφιο, στην ώς άνω παε.
2 τοΰ άρθρου 15, μέ τό οποίο δημιουργείται κί,ητρο για 
τό φορολογούμενο νά ζητήσει άπό τούς 'Ορκωτούς ’Εκτι
μητές εκτίμηση φορολογητέου άντικειμένου του και ορί
ζεται μ’ χυτή ότι απαλλάσσεται τοΰ τυχόν λόγω ανακρί
βειας τής δηλώσεώς του πρόσθετου φόρου καί προστίμου, 
εφόσον θά αποδεχθεί τό πόρισμα τής έκτιμήσεως.

3. Μέ τή διάταξη τής παρ. 4 τοϋ ίδιου άρθρου 15 πα
ρέχεται εξουσιοδότηση γιά τήν έκδοση Π. Δ/τος μέ τό 
οποίο να καθορίζονται τά θέματα πού άναοέρονται στη 
σύνθεση, διοίκηση και λειτουργία τοϋ Σώματος 'Ορκωτών 
’Εκτιμητών, στα ουσιαστικά καί τυπικά προσόντα τών 
μελών του, στό διορισμό καί τήν απόλυσή τους κλπ.

Ήδη, μέ τήν διάταξη της παρ. 3 τοΰ παρόντος άρθρου, 
αντικαθίσταται ή ώς άνω παρ. 4 τοΰ άρθρου 15 καί διευ
ρύνεται η παρεχόμενη νομοθετική έξουσιοοότηση, ώστε 
νά έξασφαλισθεϊ ή αποτελεσματική λειτουργία τοΰ Σώ
ματος. Έτσι, θεωρείται άκυρη όποιαδήποτε εργασιακή 
σχέση ήθελε συναφθή ύπό διαγραφέ/τος τοϋ Σώματος, 
έ/τός τής μετά τή διαγραφή διετίας.


