
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ

Επί τοϋ σχεδίου Νόμου περί έξαιρέσεως άπό' τής κατεδα- 
οίσεως αυθαιρέτων χτισμάτων, επιβολής ειδικών τελών 
επί οικοδομικών εργασιών έκτελουμένων κατά τά; δια
τάξεις τοϋ άεθρου 102 τοϋ Ν.Λ. S/1973 καί τοϋ άρθρου 
1 τοϋ Α.Ν. 395/68 καί ρυθμίσεως ετέρων πολεοδομικών 
θεμάτων ».

Π ροζ χήν Βουλήν χών ’Ελλήνων

ρεαλισμόν τόσον στάς δημιουργημενχς εχ 
καταστάσεις όσον καί εις τας προοπτικας του μέλλοντος.

Μετά τήν ψήφισιν τοϋ Ν. 651/1977, με τον όποιον καθί
σταται καί ποινικώς κολάσιμον αδίκημα ή αυθαίρετος όόμη- 
σις, πράγμα ποϋ αναμένεται ότι θα άνχτρεψη πλήρως την 
μέχρι τοϋδε κρατοϋσαν πρακτικήν της αδυναμίας συγκρα- 
τήσεως τής αύθαιρέτου δομήσεως, έχουν ωριμάσει αί συνθή- 
και διά τήν άντιμετώπισιν τοϋ κοινωνικού θέματος τών μέ
χρι τής ισχύος τοϋ νόμου αΰτοϋ γενομένων αυθαιρέτων κατα
σκευών, ρυθμιζομένων ταυτοχρόνους καί τινων έτέρων συνα
φών πολεοδομικών θεμάτων.

Οϋτω τό παρόν σχέδιον Νόμου έν γενικαϊς γραμμαΐς προ
βλέπει:

1. Τήν έξαίρεσιν άπό τής κατεδαφίσεως όλων τών αυθαιρέ
των οικοδομών πού έχουν κατασκευασθή μέχρι τής ισχύος 
τοϋ άνωτέρω Ν. 651/77, μέ τήν καταβολήν εισφοράς κλιμα- 
κουμένης κατά τρόπον ώστε να είναι έλαφρά διά τάς μικράς 
οικίας καί διά τά έκτος σχεδίου (πού κατά κανόνα στεγάζουν 
πτωχάς οικογένειας κ.λ.π.) καί βαρυτέρα διά τάς μεγαλυ- 
τέρας οικίας, διά τάς περιπτώσεις επιχειρηματικής κερδο
σκοπίας κ.λ.π.

Ή εισφορά θά αποδίδεται εις το Ειδικόν Ταμεϊον εφαρμο
γής Ρυθμιστικών καί Πολεοδομικών Σχεδίων, ώστε νά χρησι- 
μοποιήται γιά έργα υποδομής καί κατά προτίμησιν στήν 
αυτήν περιοχήν.

* Η ρύθμισις θά είναι κατά πολύ γενναιότερα εκείνης πού 
έπεχειρήθη παλαιότερον ΰπό τοϋ δικτατορικοϋ καθεστώτος 
μέ τον Α.Ν. 410/1968. Θά περιλαμβάνη όλα τά αυθαίρετα 
έντός καί έκτος σχεδίου καί όχι μόνον τά εντός σχεδίου. Ή 
λειτουργία τοϋ νόμου θά είναι σχεδόν αυτόματος, χωρίς νά 
άπαιτήται ή προτέρα έξέτασις μιας έκάστης περιπτώσεως 
καί ή έκδοσις σχετικής άποφάσεως.

Εις τήν αυτόματον αυτήν έξαίρεσιν άπό τής κατεδαφί
σεως δεν θά περιλαμβάνωνται φυσικά τά χτίσματα πού κατα
λαμβάνουν κοινοχρήστους χώρους, τήν ζώνην παρά τόν αί- 
γιαλόν καί παρά τάς ύδοΰς κ.λ.π. Διά τά χτίσματα αύτά λαμ- 
βάνεται ειδική μέριμνα νά έξετασθοϋν αί περιπτώσεις τους 
καί νά δύναται νά εξαιρούνται τής κατεδαφίσεως (μέ ένταξή 
τους σέ σχέδια πόλεως κ.λ.π.).

2. Τήν επιβολήν εισφοράς κατά τήν έγκριση» παρεκκλί
σεων άπό τών ίσχυουσών εις τήν περιοχήν όρων δομήσεως, 
όπου ή τοιαύτη παρέκκλισις έπιτρέπεται ΰπό τών κειμένων 
διατάξεων (άρθρ. 102 τοϋ Ν.Δ. 8/73).

3. Τήν επιβολήν έπίσης εισφοράς διά τήν εις τό μέλλον 
εφαρμογήν τής ευεργετικής διατάξεως τοϋ Α.Ν. 395/1968, 
διά τοϋ όποιου προσετέθη εις έπί πλέον όροφος.

4. Τήν παροχήν εύχερείας άποκτήσεως ΰπό τοϋ Δημοσίου, 
τών ΟΤΑ καί λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. οικοπέδων ή γηπέδων κατά 
παρέκκλιση» άπό τών σχετικών άπαγορευτικών διατάξεων, καί

5. Τήν παροχήν έφ’ άπαξ δυνατότητος τροποποιήσεως 
τών σχεδίων κ.λ.π. τής περιοχής ’Αθηνών καί ρυθμίσεως τής 
διά τήν περιοχήν Μείζονος Πρωτευούσης υφισταμένης ένεκα 
τοϋ νόμου περί ρυθαιστικών σχεδίων άναλόγου δεσμεύσεως.

Τούς σκοπούς τούτους επιδιώκει έν γενικαϊς γραμμαΐς τό 
παρόν σχέδιον, έπί τών καθέκαστα διατάξεων τοϋ όποιου 
έκτίθενται τά άκόλουθα:
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εςα'.ρεσ.ν άπό τής κατεδαφίσεως πάντων άνεξαιρέτως τών 
αυθαιρετούν οικοδομών ή τμημάτων αυτών ή καί άλλων χύ- 
Οαιρέτων κατασκευών (δηλαδή άνευ άδειας, όπως ρητώς ορί
ζει σήμερον τήν έννοιαν τοϋ αύθαιρέτου ή παρ. 2 τοϋ άρθρου 
118. τοϋ Ν.Δ. S/73) έφ’ όσον έχουν άνεγερθή. ή άποκτήσει 
τήν οριστικήν αυτών μορφήν (παραγρ. 4 τοϋ άρθρου 1) μέχρι 
τής ένάρξεως ισχύος τοϋ προσφάτου Ν. 651/1977, δηλαδή 
μέχρι τής 26ης ’Ιουλίου 1977.

Ή εξαίρεσις άπό τής κατεδαφίσεως γίνεται μέ άποκλει- 
στικήν πρωτοβουλίαν τοϋ κυρίου τοϋ αυθαιρέτου ακινήτου 
ό όποιος υποβάλλει δύο δηλώσεις.

Ή πρώτη υποβάλλεται έντός βραχυτάτης προθεσμίας, 
δηλ. μετά 15 ημέρας άπό τής ισχύος τοϋ νόμου, ώστε νά δύ- 
νανται νά προετοιμασθοϋν αί Υπηρεσία»., καί μέχρι 3 μηνών, 
ώστε νά μή ύπάρχη κίνδυνος νά έμφανισθοϋν καί πρόσφατα 
χτίσματα ώς προϋφιστάμενα τής κρίσιμου ημερομηνίας. Ή 
δήλωσις αύτη είναι ευχερής περί τήν σύνταξίν της διότι περι
λαμβάνει στοιχεία τά όποια δύναται νά συμπληρώση μόνος 
του ό ένδιαφερόμενοςμ(πρώτον έδάφιον τής παραγρ. 2).

Ή δευτέρα δήλωσις υποβάλλεται έντός έτους άπό τής 
ισχύος τοϋ Νόμου. Αυτή θά είναι λεπτομερής, θά περιλαμ- 
βάνη σχέδια καί.υπολογισμόν τοϋ έμβαδοϋ τών αυθαιρέτων 
κατασκευών αί λεπτομέρεια», δέ τής καταρτίσεως τής δηλώ- 
σεως ταύτης κ.λπ. θά καθορισθοϋν δΓ άποφάσεως (δεύτερον 
καί τρίτον έδάφιον τής παραγρ. 2).

Ή παράγραφος 3 περιλαμβάνει τον τρόπον καταχωρίσεως 
τής δηλώσεως, παροχής τοϋ άντιγράφου εις τόν δηλαϋντα, 
δηλαδή ούσιαστικώς διοικητικές λεπτομέρειας, αί όποΐαι 
όμως ρυθμίζονται άπ’ άρχής ύπ’ αΰτοϋ τούτου τοϋ νόμου, 
λόγω τής βραχυτάτης προθεσμίας έντός τής όποιας θά 
άρχίσουν νά έμφανίζωνται εις τάς άρμοδίας 'Υπηρεσίας 
αί δηλώσεις. Λεπτομέρειαι διά τάς όποιας θά άνακύψη ή 
άνάγκη ρύθμισεούς των θά κανονίζωνται δΓ άποφάσεως.

Ή παράγραφος 4 τοϋ άρθρου περιλαμβάνει τήν άνωτέρω 
άναπτυχθεΐσαν ρύθμισιν περί τής υπαγωγής εις τόν νόμον 
τών κατασκευών τών όποιων έχει όλοκληρωθή ό φέρων 
οργανισμός.

Άρθρον 2. Τοϋτο περιλαμβάνει τά τής καταβλητέας 
εισφοράς διά νά έπέλθουν αί συνέπεια», τής μή κατεδαφίσεως, 
σημειοϋται δέ άπό τοϋδε ότι, τουλάχιστον διά τά άπό τοϋ 
1973 καί έντεϋθεν χτίσματα, ή εισφορά αυτή ύποκχθιστά 
τό πρόστιμον εις τό όποιον εκτός άπό τήν κατεδάφισιν 
(άρθρ. 3 παραγρ. 2) ύπήνοντο ταϋτα.

'Η παράγραφος 1 τοϋ άρθρου ορίζει ότι ή εισφορά επι
βάλλεται εις βάρος τών κατά τήν έναρξιν ΐσχ'ύος τοϋ παρόν
τος νόμου κυρίων. Εις τήν ρύθμισιν αυτήν κατελήξαμεν διότι 
καί έάν οΰτοι τό άπέκτησαν έξ άγοράς άπό τον κατασκευα
στήν του οπωσδήποτε έτέλουν έν γνώσεί τοϋ ελαττώματος 
τής άνευ άδειας άνεγέρσεως αΰτοϋ καί έπωφελήθησαν έκ 
τούτου μικροτέρου τιμήματος ή ίσως καί διατηρούν διά τής 
συμβάσεώς των δικαίωμά τι κατά τοϋ δικχιοπχρόχου των, 
οπότε δύνανται νά τό άσκήσουν κατά τά νόμιμα.

Τά ποσά τής εισφοράς κανονίζονται εις τάς παραγρ. 2 
έως 4, κατεβλήθη δέ προσπάθεια ώστε ταϋτα νά είναι 
μικρά διά τάς περιπτώσεις μικρών οΐκίσκων (έκτος σχεδίων 
πόλεων) οί όποιοι κατά τό μάλλον ή ήττον έκάλυψαν τάς 
στεγαστικάς άνάγκας πτωχών οικογενειών, άλλα νά είναι 
ΰψηλή διά τάς περιπτώσεις μεγαλυτέρων οικοδομημάτων 
τά όποια δέν δύναται κανείς νά ίσχυρισθή ότι έκάλυψαν 
τοιαύτας άνάγκας.

Οΰτω π.χ. μικρός έκτος σχεδίου πόλεως οΐκίσκος 100 M2 
θά καταβάλη εισφοράν μόλις 20.000 δρχ. ένώ ίσου έμβαδοϋ 
διαμέρισμα έντός σχεδίου πόλεως, καθ’ ΐιπέρβασιν τού έπι- 
τρεπομένου συντελεστοϋ δομήσεως, θά καταβάλ.η 1.500.000 
δραχμών εισφοράν (100 X 15.000).

Ή παράγραφος 5 έπιλ’ύει τά προβλήματα τών αύθαιρέτων 
εις τάς περί—ώσεις συγκυριότητος (μετά διηρημένης ή μή 
κατ’ ορόφους κ.λπ. ιδιοκτησίας) όπου κατ’ άρχήν ή δήλωσις 
τοϋ ενός μόνου τών συγκυριών (ή τοϋ κυρίου τοϋ ένός μόνον
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διαμερίσματος π.χ. τοϋ 3ου ορόφου) δημιουργεί την άνα- 
πότρεπτον συνέπεια τής μή κατεδαφίσεως τής" οικοδομής, 
ορίζουσα κατά βάσιν δτι είς τάς περατώσεις αύτάς ή εισφορά 
βεβχιοϋται οίκοθεν καί εις βάρος των λοιπών συγκυριών, 
διά των αποφάσεων δέ της παρ. 2 τοϋ άρθρου 1 καί των 
Π.Δ/των της παραγρ. 6 τοϋ παρόντος άρθρου 2 θά καλ.υ- 
φθοΰν τά ιδιαίτερα στοιχεία τά όποια θά πρέπει νά περι
λαμβάνουν αί δηλώσεις εις την περίπτωσιν αυτήν, ώς καί 
ή τυχόν διάφορος πορεία της βεβαιωσεως της εισφοράς 
εις ττούς λοιπούς τούτους συγκύριους.

'Η παράγραφος 6 ορίζει οτι τό προϊόν τής εισφοράς 
περιέρχεται εις τό Ειδικόν Ταμεΐον^Εφαρμογής Ρυθμιστι
κών καί Πολεοδομικων Σχεδίων, ώστε αυτ7] να α/^οδοστ] 
άντίστοιχα έργα υποδομής κ.λπ. κατα προτιμησιν εις τας 
ίδιας περιοχάς, ορίζει ότι η εισφορά καταβαλλεται εις 12 
μηνιαίας δόσεις τής πρώτης συνοδευουσης την συμπληρω
ματικήν δήλωσιν καί ρυθμίζει το οτι η εισφορά προσδιο
ρίζεται βάσει τοϋ δηλωθέντος έμβαδοϋ. "Οτι δεν έδηλώθη 
(μέ μίαν ανοχήν 3 %) θά άποτελή αύθαίρετον κατασκευήν 
μή καλυπτομένην υπό των εύεργητικών διατάξεων τοϋ νόμου 
καί οΰτω κατ’ αύτής θά έφαρμοσθοϋν αί κείμεναι διατάξεις 
(κατεδάφισις καί πρόστιμον). Τέλος ή αύτή παράγραφος 
περιλαμβάνει έξουσιοδότησιν διά τήν ρύθμισιν των θεμάτων 
τοϋ τρόπου υπολογισμού βεβαιώσεως κ.λπ. τής εισφοράς.

'Η παράγραφος 7 περιλαμβάνει πέριπτωσας~τΐνας άπαλ- 
λαγής άπό τής εισφοράς, όπως περιπτώσεις τινές οικισμών 
κρατικών στεγαστικών προγραμμάτων όπου έκ παρεξη- 
γήσεως έξεδόθησαν ούχί άρμοδίως άδειαι καί αί περιπτώσεις 
καθ’ άς έχει ήδη βεβαιωθή τό κατά τάς κειμένας διατάξεις 
πρόστιμον οπότε τό πρόστιμον τοϋ ο θά είσπραχθή αντί 
τής εισφοράς τοϋ παρόντος νόμου. Εκκρεμείς ύποθέσεις 
επιβολής προστίμου καταργοΰνται έφ’ όσον καταβληθή ή 
εισφορά τοϋ παρόντος. _

Τέλος ή παράγραφος 8 ορίζει ότι ή εισφορά δεν όφε&εται 
δι’ αυθαιρέτους οικοδομάς άνεγερθείσας προ τοϋ ΓΟΚ τοϋ 
έτους 1955, ώς έγένετο καί μέ τον Α.Ν.410/68 διά νά μή 
καταστή χείρων ή θέσις τών κυρίων αυτών, άλλά καί λόγω 
τοϋ ότι άπό τοϋ 1955 έτέθησαν τά πράγματα εις τήν αΰστη- 
ράν των βάσιν.

"Αρθρον 3. Τό άρθρον 3 συμπληρώνει τάς διατάξεις τών 
άρθρων 1 καί 2 καί δή :

α) λαμβάνει μέριμναν διά τούς μικρούς άπομακρυσμένους 
κ.λπ. οικισμούς καί τάς περιοχάς των, όπως θά καθορισθοϋν 
μέ άπόφασιν τών Νομαρχών. Εις τούτους ή μή κατεδάφισις 
καί ή απαλλαγή τοϋ προστίμου επέρχονται αυτοδικαίως 
άνευ διαδικασίας τίνος καί άνευ καταβολής εισφοράς λόγω 
τών ειδικών συνθηκών ύπό τάς οποίας τελούν αί περιοχαί 
αύται (παραγρ. 1)

β) καθορίζει ότι ή άπό τής κατεδαφίσεως έξαίρεσις συνε
πάγεται καί τήν μή καταβολήν προστίμου πλήν άν τούτο 
έβεβαιώθη οπότε καταβάλλεται τό πρόστιμον άντί τής 
εισφοράς (παράγραφος 2)

γ) ορίζει ότι αί διατάξεις τοϋ νόμου δέν έφαρμόζονται έπί 
οικοδομών άνεγερθεισών εις κοινοχρήστους χώρους, δημο
σίας εκτάσεις κ.λπ., διότι βεβαίως ούδέ κυριότητα αποκτούν 
οι αύτοβούλως οίκοδομήσαντες έπί άλλοτρίου έδάφους. 
Τήν αυτήν έξαίρεσιν ορίζει καί διά τάς ζώνας ασφαλείας τών 
οδών ακριβώς χάριν έξασφαλίσεως τής ασφαλείας ταύτης 
καί

δ) ρυθμίζει τό θέμα ότι τά εξαιρούμενα τής κατεδαφίσεως 
κτίσματα θά δύνχνται εις τό μέλλον νά δεχθούν προσθήκη 
εάν τούτο προβλέπουν αί κείμεναι διατάξεις άλλως, τά κτί
σματα ταϋτα θά δύνανται μόνον νά συντηρούνται στοι
χειωδώς.

"Αρθρον 4. Τό άρθρον τούτο όμοϋ μετά τοϋ έπομένου ρυ
θμίζει τό θέμα τής έπιβολ.ής εισφοράς έπί τών έγκρινομένων 
παρεκκλίσεων άπό τάς κειμένας πολεοδομικάς διατάξεις 
εις τάς είδικάς περιπτώσεις τάς οποίας προβλ.έπει τό άρθρον

102 τοϋ Ν. 8/73 (ΓΟΚ). Ή έγκρισις τών παρεκκλ.ίσεων 
είναι αναπότρεπτος άσφκλ.ιστική δικλ.ίς διά τάς περιπτώσεις 
όπου λειτουργικοί ή άλλοι λόγοι έπιβάλλουν μείζον ύψος 
τής οικοδομής ή μεγαλ.υτέραν κάλ.υψιν κ.λπ.,, πάντως όμως 
πάσα παρέκκλισις αποβαίνει έπ’ ώφελεία τοϋ ύπέρ ού έγκρί- 
νεται αΰτη. Ούτω τό παρόν άρθρον προβλέπει τήν καθιέ- 
ρωσιν ειδικής εισφοράς διά τήν έγκρισιν τών παρεκκλ.ίσεων 
ώς αντιστάθμισμα τής ώφελ.είας ή οποία προέρχεται εις τήν 
ιδιωτικήν δόμησιν έκ τής τοιαύτης παρεκκλίσεως.

"Αρθρον 5. Τούτο περιλ,αμβάνει τάς εξαιρέσεις έπί τών 
όποιων δέν έφαρμόζεται ή εισφορά τοϋ προηγουμένου άρ
θρου (Δημόσιον, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Δημόσιαι Επιχειρήσεις 
κλπ).

' "Αρθρον 6. Τό άρθρον τούτο ρυθμίζει τό θέμα τοϋ ορό
φου ό όποιος προσετέθη μέ τον Α.Ν. 395/1968. Εις τάς 
περισσοτέρας περιπτώσεις ό έπί πλ,έον ούτος όροφος αλ
λοίωσε τήν μορφήν τών πόλ.εων, άλλά κατάργησίς του σή
μερον, άφοΰ έχει γίνει εύρυτάτη χρήσις του, δέν θά έπετύγ- 
χανε άποκατάστασιν τών πραγμάτων. Προς άνακοπήν, κατά 
τό δυνατόν, τής χρήσεως τής εύχερείας ταύτης καθιερώ
νεται διά τού άρθρου 6 ειδικόν τέλ.ος δι’ όσους θέλ.ουν νά 
χρησιμοποιήσουν τήν εύχέρειαν τοϋ Νόμου αύτοϋ καί νά 
κτίσουν τόν έπί πλ.έον όροφον, ώστε τούλάχιστον νά ώφε- 
λ.ηθή ή πόλις άπό τά κοινόχρηστα έργα πού Οά γίνουν μέ 
τήν εισφοράν αύτήν.

"Αρθρον" 7. ’Ως -γνωστόν αί-ύφιστάμεναι απαγορευτικοί 
διά μεταβίβασιν ούχί άρτιων κλ.π. άκινήτων διατάξεις έμπο- 
δίζουν καί τήν ύπό τοϋ Δημοσίου, ή Ν.Π.Δ.Δ. άπόκτησιν 
καταλλήλων διά τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών των χώρων 
δι’ 0 καί τό άρθρον τοΰτο περιλ.αμβάνει ρύθμισιν ώστε νά 
έξαιρήται άπό τάς τοιαύτας άπαγορεύσεις ή ύπό τοϋ Δη
μοσίου κλ.π. άπόκτησις τών περί ών πρόκειται χώρων.

Οί δεσμεύσεις καί διαδικασίαι πού ύπάρχουν διά τήν 
άγοράν.άκινήτων ύπό τών προσώπων τούτων κατασφαλ.ίζουν 
τήν άποφυγήν οίασδήποτε καταστρατηγήσεως τών βα
σικών διατάξεων πού έπιβάλλουν τάς άπαγορεύσεις.

"Αρθρον 8. Κατά τάς κειμένας διατάξεις διά τήν περιο
χήν ’Αθηνών ύφίστανται περιορισμοί καί δέν δύναται νά 
τροποποιούνται οί όροι δομήσεως κ.λπ. Τούτο ορίζει τό 
άρθρον 9 τοϋ Ν. 3275/55 τό όποιον προέβλεπε τήν έφ’ άπαξ 
ρύθμισιν τών θεμάτων τούτων διά διατάγματος όπεο καί 
έκτοτε έχει έκδοθή.

’Επί τού θέματος τούτου βεβαίως δέν είναι ευκταία ή 
κατάργησίς τής αρχής αύτής, άλλ’ ύπάρχουν περιπτώσεις 
κατά τάς όποιας αί σημεριναί έξελ.ίξεις έπιβάλλουν ρυθμίσεις 
τινάς διαφόρους άπό τάς προ 20ετίας τεθείσας. Διά τούτο 
παρέχεται ύπό τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 8 ή δυνατότης 
όπως έντός έξαμήνου τροποποιηθούν αί σχετικαί διατάξεις.

Συναφής άπαγόρευσις ύφίσταται καί έκ τής νομοθεσίας 
περί ρυθμιστικών σχεδίων. Μετά τήν χαραχθεΐσαν έπί τοϋ 
θέματος πολιτικήν αί παραγρ. 2 καί 3 τοϋ άρθρου S τροπο
ποιούν σχετικώς καί τάς συναφείς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 
1262/72 περί τών ρυθμιστικών σχεδίων, ώστε νά μή ύφί- 
σταται καί έκ τούτων άδυναμία τροποποιήσεως τών σχεδίων 
πόλ.εων τής περιοχής ’Αθηνών, ώς καί τών λ.οιπών περιο
χών εις τάς οποίας έκπονοϋνται ρυθμιστικά σχέδια.

"Αρθρον 9. Τούτο καταργεί (μετά τάς ρυθμίσεις τών 
άρθρων 1-3 τοϋ παρόντος Σχεδίου) τόν Α.Ν. 410/68 καί 
ρυθμίζει τά άνακύπτοντα μεταβατικώς προβλήματα.

"Αρθρον 10. Τούτο περιλ,αμβάνει τήν ρήτραν ένάρξεως 
ισχύος τοϋ Νόμου.

Αί τροποποιούμεναι καί λοιπαί συναφείς προς τό σχέ- 
διον διατάξεις περιλ.αμβάνονται εις ιδιαίτερον κείμενον έπι- 
συναπτύμενον εις τήν παρούσαν.

Τούς σκοπούς τούτους έπιδιώκει τό παρόν σχέδιον Νό
μου τό όποιον φέρεται ένούπιον ’Υμών πρός ψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 16 Σεπτεμβρίου 1977 
Οί 'Τπουργοί

Οικονομικών Δηειοσίων "Εεγων
ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ


