
Έπί του σχεδίου νουου «περτ άναγνωρίσεως ώς συντχςιμου 
προϋπηρεσίας καθηγητών “Ανώτατων Έκπκών 'Ιδρυ
μάτων εις ‘Ανωτάτχς Σχολάς ή εις ’Εμευνητικά Κέντρα 
’. Αλλοδαπής »-

Ποός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

'Ως γνωστόν κατά τά τελευταία έτη κατεβλήθησχν συ
στηματικά'- προσπάθειχι διά τήν πμοσέλευαιν των εξ; το 
Εξωτερικόν ΰπηρετούντων Ελλήνων Επιστημόνων. Μεταξύ 
των τεθέντων κινήτρων ήτο καί ή άναγνώρισιρ της προϋ
πηρεσίας των εις “Ανώτατα ’ Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα 
(Λ.Ε.Ι.} καί Κέντρα ’Επιστημονικής “Ερεύνης τοϋ Έξω- 
τερικοϋ. ΓΙρός τοϋτο έξεδόθησχν, προτάσει των συνχρμο- 
δίων Υπουργών. τά Χομ. Διατάγματα: 1129/1972 «περί 
τοοποποιήσεως διατάξεων τινων τοΰ Λ-Χ· 1854/1951 
«πεοί απονομής των πολιτικών καί στρατιωτικών συντά
ξεων», 1132/ly7'2 «περί ττροσμετρήσεως εις τήν πολιτικήν 
υπηρεσίαν τών δημοσίων υπαλλήλων τής προϋπηρεσίας 
των εις Άνωτάτας Στάλος τής αλλοδαπής ή είς Ιδρύματα 
’Ερευνών» ννί 302/1974 «περί συμπληρώσεως τ®ΰ Χ.Δ. 
1132/1972 «περί προσμετρήσεως είς τήν πολιτικήν υπηρε
σίαν τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων της προϋπηρεσίας των 
εις “Ανωτάτας Σχαλάς της αλλοδαπής ή είς Ιδρύματα 
’Ερευνών». ■

Μέ τα νομοθετήριατα αύτά καθορίζεται ή διαδικασία άνα- 
γνωρίσε&ις ετών προϋπηρεσίας είς Α-Ε.Ι. του Εξωτερικού 
ΰπό δύο περιορισμούς :

α) "Οτι δεν δύναται να προσμετρηθή χρόνος άνώτερος 
τής δεκαετίας καί

β) "Οτι έν πόση περιπτώσεμ δεν δύναται νά προσμε
τρηθή χρόνος μεγαλύτερος τής έν Έλλάδι υπηρεσίας των|

Τά ανωτέρω όμως διαδοχικά μέτρα δεν απέδωσαν το 
αναμενόμενον αποτέλεσμα, διότι οί πραγματικώς ικανοί καί 
άξιοι -Ελληνες καθηγηταί τοϋ Εξωτερικού, οί όποιοι έχουν 
αποκτήσει εκεί μονιμότητα καθηγητικής θέσεως, δεν δέ
χονται νά άνταλλαξουν ταύτην μέ αντίστοιχον θέσιν Ελλη
νικών Α.Ε.Ι. καί μάλιστα επαρχιακών, επειδή ακριβώς 
δεν αναγνωρίζεται έκ τής προϋπηρεσίας των συντάξιμος 
χρόνος μείζων τών δέκα ετών (άρθρο 2 τοϋ IS’.Δ. 1129/ 
1972). Τό άντικίνητρον τοΰτο κατανοειται εϋκολώτερον, 
όταν ληφθη ύπ’ όψιν ότι οί Έλληνες καθηγηταί τοΰ ’Εξω
τερικού, τυχόν ερχόμενοι εις ’Ελλάδα, είναι πιθανόν νά μή 
τύχουν συντάξεως, ΰπό τάς ίσχυούσας προϋποθέσεις, 
είτε λόγω κχταλήψεώς των ύπό τοΰ ορίου ηλικίας, είτε 
λόγω ασθένειας ή αιφνίδιου θανάτου, προ της συμπληρώ
σεως τών άπαιτουμενων ετών συντάξεως.

Σκοπός επομένως τοϋ παρόντος νομοσχεδίου είναι ή 
άρσις τών εμποδίων πληρώ σε ως έδρών τών Α-Ε.1- δι’ ανα
γνωρισμένου κύρους 'Ελλήνων επιστημόνων τοΰ Έξωτετι- 
κοΰ.

Πρωταρχικός στόχος τών προτειυαμενων διατάξεων είναι 
η εξασφάλισες τής συνταξιοδοτήσε,ώς των κατά τήν προ - 
τεινομένην μεθόδευσιν, δηλαδή διά τής προσμετρήσεως τών 
ετών Εξωτερικοί, έν αναλογία προς τον χρόνον τής έν 
Ε/λάδι υπηρεσίας των. Δεύτερον μέτρον τοΰ παρόντος νο

μοσχεδίου είναι ή άναγνώρισις ώς συνταξίμου τής προϋπη
ρεσίας των όχι μόνον είς θέσεις καθηγητών, έμμισθων 
'νσηγητών ή ειδικών ’Επιστημόνων εις Ιδρύματα ’Ερευνών 
διεθνούς κύρους, αλλά καί εις θέσεις Έπιμελητοΰ, Βοη
θού, Έρευνητοϋ καί ’Εςπστημονικοΰ συνεργάτου. Τρίτον 
μέτρον τοΰ παρόντος νομοσχεδίου είναι ή χορήγησις χρο- 
νοεπιδόματος προς τούς άνωτέρω, άπό τοΰ διορισμού των 
*3·’. διά προϋπηρεσίαν μέχρι είκοσι ετών, μέ αποτέλεσμα 
να αυξάνεται σημχντικώς ό μηνιαίος μισθός των.

Εΐδικώτερον διά τοϋ άρθρου 1 τοΰ νομοσχεδίου παρέχε
σαι δυνατότης άναγνωρίσεως ώς συνταξίμων ετών προϋ- 
^σηρεσίας είς Α-Ε-Ι ή είς Κέ'/τρα’Ερευνητικά διεθνούς κύ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ρους τοΰ ’Εξωτερικού ύπό τήν ιδιότητα : ΚαΟττοΰ. Ύον- 
τττοΰ. Έπιμελητοΰ. Βοηθού. Έρευνητοϋ ή Επιστημονι
κού Συνεργάτου ΰπό τήν ακόλουθον ρύθαισιν.

Η προϋπηρεσία των άνωτερω εις το Εςωτερικον ανα- 
ΤΧ.«ρίζ~αι ώς συντάξμιας καί προσμετρείται άνα δύο έτη 
ο:' έκαστον τών πέντε πρώτων ετών τής υπηρεσίας των 
εις Α.Ε.Γ. τοΰ ’Εσωτερικού καί άνά έν έτοε δι’ έκαστον τών 
πεεα τοΰ πέμπτου έτους λοιπών ετών ύπηρεσίαε των. Δν- 
λαδτ ή προσμέτρησις τών ετών υπηρεσίας εις τό Έξωτεει- 
κον θά γίνεται κατά τό άκόλουθον ενδεικτικόν σχήμα :
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Διά τού άρθρου 2 ορίζεται ότι ή κατά τό προηγούμενον 

άρθρον προσμέτρησις ένεργείται άμα τή συμπληρώσει έτους· 
υπηρεσίας εις τήν Χώραν μας, έκτος τής περιπτώσεως θα
νάτου έν υπηρεσία, οπότε ή προσμέτρησις χωρεϊ άνευ ούδε- 
μιας προϋποθέσεως. Δηλαδή είς τήν περίπτωσιν ταύτην 
άε’ ένός μέν δέν απαιτείται ή συμπλήρωσις έτους υπηρε
σίας είς τήν Ελλάδα, άφ’ ετέρου δέ προσμετρεΐται άπασα 
ή άναγνωριζομένη ώς συντάξιμος υπηρεσία. Τό αυτό ισχύει 
καί διά τήν περίπτωσιν άποχωρήσεως έκ τής υπηρεσίας 
λόγω ορίου ηλικίας καθηγητών, οίτινες προ τοΰ διορισμού 
των εις τήν Χώραν μας εΐχον την ιδιότητα τού τακτικού 
καθηγητοΰ είς τό εξωτερικόν.

Περαιτέρω διά τής παρ. 2 τοΰ αυτού άρθρου ορίζεται, 
ότι ό αναγνωριζόμενος ώς συντάξιμος χρόνος τής κατά τό 
άρδρον 1 υπηρεσίας είς οΰδεμίαν περίπτωσιν δύναται νά 
ϋπερβή τήν εικοσαετίαν.

Διά τοΰ άρθρου 3 (παρ. 1) τοΰ νομοσχεδίου όρίζετα , ότι 
η κατά τά άνωτέρω αναγνωριζόμενη ώς συντάξιμος υπη
ρεσία υπολογίζεται καί διά τήν χορήγησιν τοΰ έπιδόαχτυς 
χρόνου υπηρεσίας. Άνώτατον δριον αναγνωριζόμενων ετών 
υπηρεσίας διά πάσαν περίπτωσιν ορίζεται ή εικοσαετία.

Διά τής παραγράφου 2 τοΰ ίδιου άρθρου ορίζεται επίσης, 
Οτι ό υπολογισμός τής έν τώ έξωτερικώ υπηρεσίας διά τήν 
χορήγησιν τού άνωτέρω επιδόματος χωρεϊ. διά μέν τοίς 
ύπηρετοΰντας είς τά Α.Ε.Ι. από τής δημοσιεύσεως τοΰ 
παρόντος είς τήν “Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, διά δέ τούς 
λοιπούς άπό τοΰ διορισμού των είς τά Α.Ε.Ι. τής ημεδαπής.

Διά τοΰ άρθρου 4 ορίζεται, -ότι ή Επιτροπή τοΰ Ν.Δ. 
302/1974 άποφαίνεται περί τοΰ διεθνούς κύρους τών “Ερευ
νητικών Κέντρων τής αλλοδαπής καί ότι ή ιδία “Επιτροπή 
είναι άρμοδία νά άποφαίνεται καί όταν θά ύπάρχη αμφι
βολία περί τής διάρκειας τής υπηρεσίας εις τήν αλλοδαπήν, 
περί τής όποιας διαλαμβάνει τό άρθρον 1 τοΰ παρόντος 
νομοσχεδίου.

Τέλος, διά τοΰ άρθρου 5 ορίζεται, ότι ή ισχύς τοΰ νόμου 
θά άρχίση άπό τής δημοσιεύσεώς του διά τής ’Εφημερίδας 
τής Κυβερνήσεως.

Μέ τήν πεπσίθησιν ό-π διά τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
νομοσχεδίου παρέχονται περαιτέρω κίνητρα, διευκολύνοντα 
τήν στελέχωσιν τών “Ανώτατων ’Εκπαιδευτικών Ιδρυ
μάτων καί μέ διακεκριμένους "Ελληνες ’Επιστήμονας έκ 
τοΰ ’Εξωτερικού, παρακαλοΰμεν διά τήν έπιφήφισίν του.

Έν Άθήναις τή 14 ’Απριλίου 1979 

Οί Υπουργοί
Έόν ILaiJ. καί Βμητκ/των Οόοονομβ*ών
LOAN. ΒΑΡΒ1ΤΣΙΩΤΗΣ Αθ. ΚΑΚΈΛΑΟΠΟΥλΟΣ



Επίσης. παρέχεται δυνατότητα άσκήσεως έοέσεως ύπό 
'Ορκωτού Εκτιμητή, κατ’ άποφασεως τοΰ Έποπτι- 
Συμβουλίου πού τοΰ επιβάλλει όποιαδήποτε πειθαο- 

.ή ποινή.
4. Μέ τήν παρ. 4 τοΰ παρόντος άρθρου γίνονται όρισμέ- 

φραστικές βελτιώσεις στίς διατάξεις των παρ. 5, 6 
7 τοΰ άρθρου 15 τοΰ Ν. 820/19/8 καί αυξάνεται τό 

τό, μέ το όποιο έπιχορηγεΐται γιά δυο χρόνια τό Σώμα 
ικωτών ’Εκτιμητών άπό τό Δημόσιο, άπό 5.000.000 
25.000.000 δραχμές γιά κάθε χρόνο.
-. Μέ την παρ. 8 τοΰ άρθρου 15 ορίζεται, ότι τό Σώμα 
τιμητών διοικεϊται καί ελέγχεται άπό Εποπτικό Συμ- 
λιο. Γιά τήν αποτελεσματικότερη όμως άντιμετώπιση 

γενικότερης φύσεως θεμάτων τοΰ Σώματος, μέ την 
τάξη της παρ. 5 τοΰ παρόντος άρθρου άντικαθίσταται 
υς άνω παρ. 8 καί ορίζεται πώς ό Πρόεδρος τοΰ Έπο- 
κοΰ Συμβουλίου είναι ταυτόχρονα καί Διοικητής τοΰ 
αατος μέ πλήρη καί μόνιμη άπασχόληση σ’ αυτό καί, 

ιαιτέρω, προβλέπεται ή σύσταση έπταμελοΰς Γνωμοδο- 
οΰ Συμβουλίου άπό έκπροσώπους τών παραγωγικών τά-

'5. Τέλος, μέ την παρ. 6 τοΰ παρόντος άρθρου προστί- 
ται νέες διατάζεις στο άρθρο 15, μέ τις όποιες παρέχε- 

έξουσιοδότηση :
α) Στους 'Υπουργούς Δικαιοσύνης, Οικονομικών καί 

πορίου νά καθορίζουν μέ άποφάσεις τους τά της άμοι- 
τοΰ ’Εποπτικού Συμβουλίου.

Στον 'Υπουργό Οικονομικών νά καθορίζει μέ άπο- 
εις του τά έξοδα παραστάσεως τών μελών τού Γνω- 
ιτεκοϋ Συμβουλίου ή'"

Στο ’Εποπτικό Συμβούλιο νά καθορίζει μέ άποφά- 
του τις άποδοχές τοΰ βοηθητικού προσωπικού καί 

κά κάθε θέμα πού άνάγεται . στή Διαχείριση τών έσό- 
και δαπανών τού Σώματος 'Ορκωτών ’Εκτιμητών καί

ι Στούς 'Υπουργούς Οικονομικών καί Δικαιοσύνης νά 
,αλοΰν τήν έκδοση Π. Δ/τος, γιά την άνάθεση στο 
α 'Ορκωτών ’Εκτιμητών της έκτιμήσεως καί περιου- 
ϋν στοιχείων πού υέν άποτελούν άντικείμενο φορολο-

“Λοθρο πέμπτο.
Μέ τις διατάξεις της παρ. 1 τού άρθρου αύτού κυ- 

-χι, άφότου έκδόθηκαν, οί άριθμ. Ε. 11534 καί Ε.
5 άπό 21 Δεκεμβρίου 197S άποφάσεις τού Ύπουρ- 
τών Οικονομικών, μέ τις όποιες ρυθμίστηκαν ορισμένα 
-αστικά θέματα πού άφοροΰν τη βεβαίωση τών πο
τού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, πού άνα- 

στο ποσό τής Βουλευτικής άποζημιώσεως, ώς καί 
τκτχκτης εισφοράς τού Ν. 816/19/8 πού προκύπτει 
_οσό τού Φόρου Εισοδήματος πού αναλογεί στα Βου
ή αποζημίωση.
ρύθμιση αυτή κατέστη άνχγκχίχ λόγω τών κενών 

:αφανίστηκαν στη διαδικασία επιστροφής τού φόρου 
•ματος, αν τό ποσό τού φόρου πού παρακρατήθηκε 
αεγχλύτερο άπό έκεΐνο πού ώφειλε ό ύπόχρεος. ώς 
τή διαδικασία βεβαιώσεως τήε έκτακτης είσοοοάς
λ 816/1978.
Μέ τις διατάξεις τής παρ. 2 τού άρθρου αύτού κυ- 
.αν άφότου έκδόθηκαν.
Η άριθ. Ε. 300 (πολ. 4) άπό 12 ’Ιανουάριου 1979
τη τού 'Υπουργού Οικονομικών, μέ τήν όποια όρί- 
ότι απαλλάσσονται άπό τό φόρο εισοδήματος καί 

ά τέλη χαρτοσήμου οί οικονομικές ενισχύσεις (έπι- 
ι. δάνεια, προκαταβολές) πού καταβλήθηκαν σέ μι- 
/ς πού εργάζονταν στίς περιοχές τού Νομού Θεσ/ 
τής έπαρχίας Βισαλτίας τοΰ Νομού Σερρών καί τής. 
ας Κιλκίς τού Νομού Κιλκίς, γιά την άντιμετώπιση 
-τάκτων οικονομικών αναγκών τους λόγω τών σει-

β) Ή άριθ. Ε. 2380 άπό 28 Φεβρουάριου 1979 άπό- 
φαση τού 'Υπουργού Οικονομικών, μέ τήν όποια καθιε
ρώνεται ο συμψηφισμός τού φόρου εισοδήματος φυσικών 
προσώπων που έπιστρέφεται άπό τό Δημόσιο, βάσει τής 
άρχικής δηλώσεως τού φορολογούμενου, μέ τά ποσά πού 
οφείλονται βάσει τής ίδιας δηλώσεως τού ύποχρέου. κ.ατά 
τήν εκκαθάριση αύτής άπό τό Μηχανογραφικό Κέντρο 
Φορολογίας. Μέ αύτό τόν τρόπον απλοποιείται ή διαδι
κασία βεβαιώσεως καί επιστροφής τού φόρου εισοδήματος 
στούς δικαιούχους.

“Αρθρο έκτο.
1. Μέ τις διατάξεις τής παρ. 1 τού άρθρου αύτού κυ- 

ριόνονται οί άριθ.: α) Κ. 11366/840/23.10.1978, β) Κ. 
13082/1044/23.12.1978, γ) .Κ. 1005/124/27.1.1979. δ) Κ. 
1877/238/22.2.1979 καί ε) Κ. 4857/631/25.5.1979 άπο-
φάσεις τού 'Υπουργού Οικονομικών, μέ τις όποιες παρα
τέθηκαν οί Προθεσμίες υποβολής αρχικών ή συμπληρω
ματικών δηλώσεων μέ σκοπό τήν περαίωση τών εκκρεμών 
φορολογικών ύποθέσεων καί τήν έγκαιρη βεβαίωση καί 
είσπραξη τών εσόδων τού Δημοσίου.

2. Μέ τις διατάξεις τής παρ. 2 τού άρθρου αύτού κυρώ
νονται οί άριθ.: α) '118913/4890/24.8.78, β) 4089/117/ 
30.1.79, γ) 28507/859/2.3.1979 'Υπουργικές άποφάσεις, 
οί όποιες έξεδόθηκαν προς άντιμετώπιση έπειγόντων, μι- 
σθολογικού περιεχομένου, θεμάτων ή δέ διά τής νομοθε
τικής οδού ρύθμιση τούτων άπαιτούσε μεγάλο χρονικό διά
στημα. Προσέτι διευκρινίζεται ότι στην ύπερωριακή ερ
γασία, πού καθιερώθηκε μέ τις άποφάσεις αύτές, περιλαμ
βάνονται καί οί ύπάλληλοι τών Γραφείων ΔΑΠ, πού πρά
γματι έργάσθηκαν ύπερωριχκά κατά τό ίδιο χρονικό διά
στημα, χωρίς νά αύςάνεται ό άριθμός τών ύπκλλήλων πού 
ορίσθηκε μέ τις παραπάνω άποφάσεις.

3. Μέ τις διατάξεις τής παρ. 3 τού άρθρου αύτού κυ
ρώνονται οί άριθ. :

α) Σ. 1561/44/14.3.1979 άπόφαση τού 'Υπουργού Οι
κονομικών, μέ τήν όποια παρατάθηκε ή προθεσμία ύπο- 
βολής δηλώσεων καί καταβολής τών τελών χαρτοσήμου 
ώς καί τής εισφοράς τού άρθρου 10 τού Ν. 4169/61, μέ 
σκοπό την άρση τών συνεπειών εκπροθέσμου ύποβολής 
δηλώσεων άπό τις συνεταιριστικές οργανώσεις τών παρα
γωγών γεωμήλων, ώς καί τών έξαγωγέων αύτού τού προϊ
όντος, λόγω τών ειδικών συνθηκών πού έπεκράτησαν κατά 
τή διάθεση τής εαρινής παραγωγής του.

β) Κ. 3349/68/6.4.1979 άπόφαση τοΰ 'Υπουργού Οι
κονομικών, μέ τήν όποια παρατέθηκε ή προθεσμία ύπο
βολής δηλώσεων φορολογίας άκινήτου περιουσίας μέ σκοπό 
τή διευκόλυνση τών ύποχρέων.

γ) 56S10/III-176/9.5.1979 άπόφαση τού 'Υπουργού Οι
κονομικών. μέ τήν όποια ρυθμίζονται θέματα καταβολής 
τής οφειλής πού προκύπτει βάσει τής δηλώσεως τού άρ
θρου 16α τού Ν.Δ. 3323/1955 μέ σκοπό τήν ίση μεταχεί
ριση τών φορολογουμένων πού υποβάλλουν τις σχετικές 
δηλώσεις τους πριν άπό τή λήξη τής νόμιμης προθεσμίας 
ύποβολής τούτων, μέ τούς φορολογούμενους πού ύποβάλ
λουν αύτές κατά τή λήξη τής προθεσμίας τους.

4. Μέ τις διατάξεις τής παρ. 4 τού άρθρου αύτού κυρώ
θηκαν άφότου έκδόθηκαν οί ά-,ιθ.:

α) Μ. 4918/733/23.10.197S, άπόφαση τού Υπουργού 
Οικονομικών, μέ τήν όποια παρατείνεται μέχρι τής 31ης 
Δεκεμβρίου 19S0 ή άπαλλαγή άπό τά τέλη κυκλοφορίας 
καί τά τέλη σταθμεύσεως γιά τά αυτοκίνητα λεωφορεία 
δημοσίας χρήσεως πού έκτελούν συγκοινωνία καί κυκλο
φορούν εντός τών νήσων.

β) Ε. 8821/6S9/15.1.1979 άπόφαση τού 'Υπουργού Οι
κονομικών, μέ τήν οποία μειώνονται οί συντελεστές φό
ρου δημοσίων θεαμάτων έπί τών εισιτηρίων τών κινημα
τογράφων καί ορίζονται σέ ποσοστό :

α α) 20 % γιά τιμή εισιτηρίου μέχρι 25 δραχαές και
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β£) 22 % γιά τό — έεα των 25 δραχμών τμήμα τής 
τιμή; τοΰ εισιτηρίου. Προηγούμενο’, συντελεστές 23 % και 
26 °0 αντίστοιχα).

Εξαιρετικά, γιά τους κινηματογράφους της περιφέρειας 
τέως Διοικήσεως Πρωτευουσης οί συντελεστές τού φορου 
αύτοΰ ορίζονται σέ αα) 22 % γιά τιμή εισιτηρίου μέχρι 
25 δραχμές καί S3) 27 °0 γιά τό τέρα των 25 δραχμών 
τμήμα τής τιμής τοΰ εισιτηρίου (Προηγούμενοι συντελε
στές 28% καί 32 % αντίστοιχα).

γ) Μ. 536/127/8.2.1979 άτόφαση τοΰ Ύτουργοΰ Οι
κονομικών, με τήν ότοία ταρέχεται άταλλαγη άτό τά 
τέλη κυκλοφορίας καί τά τέλη σταθμεύσεως στά αυτοκί
νητα τού έκτελοϋν συγκοινωνία σέ ύτερ αστικές άγονες
οδικές γραμμές, οί ότοϊες δε; έξυτηρετοΰνται με λεωφο
ρεία τού έχουν ένταχθεϊ σέ ΚΤΕΛ.

δ) Μ. 1096/266/27.3.1979 άτόφασς τοΰ 'Υτουργοΰ Οι
κονομικών, μέ την ότοία το έφάταξ τρόσθετο ειδικό τέλ.ος, 
τού ισχύει, μειώνεται στό 1/3 γιά τά έτιβατικά αυτοκί
νητα ιδιωτικής χρήσεως τού άνήκουν σέ άφιχθέντες άτό 
τό εξωτερικό καθηγητές καί ειδικούς έτιστήμονες.

ε) Μ. *1731/481/26.5.79 άτόφαση τοΰ Ύτουργοΰ Οι
κονομικών, μέ τήν ότοία ταρέχεται άταλλαγή άτό τά 
τέλη κυκλοφορίας στά έτιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρή
σεως τοΰ άνήκουν σέ ήμεδατούς άντατοκριτές τοΰ ξένου 
τύτου, έφόσον αυτοί είναι τακτικά μέλη τής Ένώσεως 
ξένων άντατοκριτών Ελλάδος καί διατιστευμένοι στή Γε
νική Γραμματεία Τύτου καί Πληροφοριών τοΰ 'Ίτουργείου 
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως.

5. Μέ τις διατάξεις τής ταραγράφου 5 τοΰ άρθρου αύ
τοΰ κυρώνεται ή άριθ. Ε. 8504/674/22.11.1978 άτόφαση 
τοΰ Ύφυτουργοΰ Οικονομικών, μέ τήν ότοία ορίσθηκε 
ότι τά αυτοκίνητα τών βουλευτών, τά ότοία κυκλοφόρησαν 
τρίν άτό τις 17.11.1974 χωρίς τήν καταβολή τοΰ έφά- 
ταξ τροσθέτου είδικοΰ τέλ.ους, βάσει τών καταργηθεισών 
ήδη διατάξεων τοΰ άρθρου 21 τοΰ Η.Λ. 4354/1964, εξα
κολουθούν να άταλλ.άσσονται άτό τήν καταβολή τοΰ τέ
λους αύτοΰ κατά τήν μεταβίβαση τους σέ τρίτους, έφόσον 
έχει συμτληρωθεΐ τεντκετία στην κυριότητα τών βουλευ
τών ή τών κληρονόμων τους σέ τερίττωση θανάτου αυτών.

6. Μέ τις διατάξεις τής ταρ. 6 τοΰ άρθρου αύτοΰ, κυρώ
νεται ή άριθ. Ε5-7012/31 -1.1979 κοινή άτόφαση τών 
Ύτουργών Οικονομικών καί Έμτορίου με τήν ότοία καθο
ρίζεται ή διαδικασία χορηγήσεως καί ό τρότος έλέγχου 
χρησιμοτοιήσεως τής εγχώριας ζάχαρης τού άγοράζουν μέ 
μειωμένη τιμή (χωρίς φόρο καταναλ.ώσεως), βάσει τής 
834/13.10.1978 άτοφάσεως τής Οικονομικής Έτιτροτής, οί 
οίνο βιομηχανίες καί τά τοτοτοιεϊα γιά τήν τα ρα σκευή 
άρωματισμένων οίνων (βερμούτ) καί ήδυτότων (λικέρ) τά 
ότοία έξάγουν στό εξωτερικό.

7. Μέ τις διατάξεις τής ταρ. 7 τοΰ άρθρου αύτοΰ κυρώνον
ται άφότου έκδόθηκαν οί άριθμ. :

α! Ε. Π.206/ 38 12.10.1978 κοινή άτόοαση τών Ύτουρ- 
γών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεωε «τεεί χορηγησεως 
ειδικής άτοζημιώσεως εις τούς άνόρας τών Σωμάτων ’Ασφά
λειας κατα την τεριοδο τών Δημοτικών καί Κοινοτικών 
’Εκλογών τής 15.10.19/8. διά τήν έκτακτον άτασχόλησίν 
των. κατα την τερίοόον αύτήν.

2. 147012 5609/18.10.197S κοινή άτόφαση τών Ύτουρ- 
γών Οικονομικών καί Έμτορικής Ναυτιλίας «τερί χορηγή- 
σεως ειδικής άτοζημιώσεως στούς άνδρες τοΰ Λιμενικού 
Σώματος κατά τήν τερίοδο τών Δημοτικών καί Κοινοτι
κών Έκ/.ογών τής 15ης Όκτω3ρίου 1978», διά τήν έκτα
κτον άτασχόλησίν των. κατά τήν τερίοδον αύτήν.

3. 167531/6193 15.12.197S άτόφαση τών Ύτουργών
τών Οικονομικών «τερί άξαιρέσεως άτό τούς τεριορισμούς 
τοΰ άρθρου 7 ταρ. 3 τοΰ X. 754/1978 Κατνεφοριακών 
υταλλ.ήλων. του ύτηρετοΰν στις ’Εφορίες Κατ/οΰ ’Αθηνών, 
Πειεαιώς καί Καλαιιαταε». δτυ,οσιευθεϊσα είε τό ύτ’ άριθ. 
1105,1978 Φ.Ε.Κ. ' (τεύχος Βν).

4. 178006/6511/28.12.1978 άτόφαση τοΰ Ύτουργοΰ 
τών Οικονομικών, «τερί άναδρομικής καταβολής τοΰ Ειδι
κού Προσωρινού Έτιδόματος τοΰ άρθρου 45 τοΰ Ν. 22/ 
1975 στούς Δικαστικούς Λειτουργούς». Μέ την ταρατάνω 
άτόφαση έχορηγήθη άτό 1ης Ίανουαρίου 1976 μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1977 τό έκ δραχμών 1.200 έτιστημονικό 
έτίδομα, τό ότοϊον είχε χορηγηθή άτό τής αύτής ημερομη
νίας διά τοΰ άρθρου 45 τοΰ Ν. 22/1975 εις τούς λοιτούς 
Δημοσίους Ύταλλήλους.

Ή ταρατάνω άτόφαση έξεδόθη κατότιν τής ύτ’ άριθ. 
5582/1978 άτοφάσεως τοΰ Έφετείου ’Αθηνών καί τοΰ ύτ’ 
άριθμ. 3423 20.10.1978 τρακτικοΰ τής Όλομελ,είας τοΰ 
Νομικού Συμβουλ.ίου τοΰ Κράτους.

5. 178005.6412/2S.12.1978 άτόφαση τοΰ Ύτουργοΰ 
τών Οικονομικών, «τερί τροτοτοιήσεως τής άριθ. 45109/ 
1631/26.3.1977 άτοφάσεως «τερί τροσωρινοΰ έτιδόματος 
’Ελεγκτών ’Ιατρών τής Ύτηρεσίας Υγειονομικής Περι- 
θάλ.ψεως τοΰ Δημοσίου».

Μέ τήν άνωτέρω άτόφαση, έχορηγήθη καί εις τούς ’Ελεγ- 
κτάς ’Ιατρούς τό τροσωρινόν έτίδομα έκ δραχμών 2.000 άτό 
1.1.1976, ότως- καί εις τούς λοιτούς Δημοσίους Ύταλλή
λους, ένώ μέ τήν ύτ’ άριθ. 45100/1631/26.3.1977 όμοια 
ή ότοία έκυρώθη μέ τον Χ.754 τοΰ 1978 τό άνωτέρω έτίδομα 
είχε χορηγηθεί εις τούτους άτό 1ης Ίανουαρίου 1977.

’Αθήναι, 6 Αΰγούστου 1979 
Οί Ύτουργοί

Δικαιοσύνης Οικονομικών
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘ. ΚΑΧΈΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έατορίου Δηυ. Τάξεως
Γ. ΠΑΧΑΓΙΩΤΟΠΟΥΑΟΣ ΛΧΑΣΎ. ' ΜΠΑΛΚΟΣ

Έωτοο. Ναυτιλίας 
ΕΜ. ΚΕΦ.Α.ΛΟΓΙΑΝΝΗΣ


