
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΙνθΕΣΙΣ
Επ': τού σχεδίον Χέμοv «τερ: τέλους αεροπορικών

ταξιδιων εξωτερικού».

Προς τή»· Bov/.tjv κ'ιΐ· Έλλήναν

1. Κατά το Ν. 211/47 καί Η τν-δνασμό με τι; διατάξει; 
τον άρθρου 75 τον X. 5017/11351 ·<περ· II ολιτιν.ή; Λερτ- 
-οτίτ: > και σύμφωνα μέ πρσκτική τον διεθνώς εφαρμόζεται, 
επεβλήθη διά τον Ν. 4002/60 ένα ειδικό ανταποδοτικό τέλο; 
αεροπορικών ταξιδιων εξωτερικού ίΤΑΤΕ) νψον; τριάντα
(?·0) ?Ζ· σέ κάθε έππβάτη τον τι χχωρεϊ αεροπορικώς
τό εξωτερικό καί έχε: ηλικία μεγαλύτερη τών δώδεκα (12) 
ετών.

2. Το προϊόν αύτεν τον τέλους. είσχγόμενο τέ ειδικό λο- 
γαριχτμό είχε προορισμό νά διατίθεται γιά τή συνΤηρητη 
καί βελτίωση τών εν γένει εγκαταστάσεων τών ’Αερολιμένων 
τή; Χώρας.

3. Ύστερα από τέσσερα χρόνια καί μέ το Ν.Δ. 4428/04 
το ΤΑΓΕ αύτό α-ύξήθ*ηκε -/.ατά δέκα (10) δρχ. καί έτσι 
αν ήλθε στο νφος τών σαρ·ά;τα (40) ορχ. Τό προϊόν διατί
θεται κατά τοτοττό 75% γ:ά τή συντήρηση καί βελτίωση τών 
έν γόνε', εγκαταστάσεων καί τήν κάλυψη τών λειτουργικών 
αναγκών τών ’Αερολιμένων καί κατά τό ν τέλο: το ποσοστό 
20% δηλαδή 10 ορχ.:

α. Υπέρ τον 'Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων καί 
για τή*; κάλυψη, μιας πρόσθετης επιβαρύνσεως τον κλά;ου 
Συντάξεων τον ΙΚΑ λόγω τή; έκδόσεως Β. Δ/το;, τε εκ
τέλεση τών Ν. Δ/των 2698/53, 3083/54 καί 4462/62, 
τον προβλέπει τννταξιοϊότηση τον ασφαλισμένου εις τό ΙΚΑ 
προσωπικού, τον παρέχει τι; 'υπηρεσίες του στό χώρο τών 
αερομεταφορών, σε μειωμένα όρ'.α.

Τό αποδιδόμενο στό ΙΚΑ τοσό, καθυρ'ίσθη'/,ε νά είναι ίτο 
τ ττό; τό 5.32% τον συνόλου τών αποδοχών τον προσωπικού, 

τό οποίο πειριλχμβά;ε! τό ντ’ άριθ. 7/30.12.64/5.1.65 Β.Δ. 
τ ρ. Μετά τή1/ άφαίρεση τον ώ; τκύ ποσοστού 5.3*2% καί 
με κοινές αποφάσεις τών 'Τττρργών Οικονομικών, ’Εργα
σία; καί Συγκοινωνιών, -υπέρ συναφών ττρός τό ά; τι κείμενο 
σκοτών. ·. -

4. Τό ΤΑΤΕ μέχρι καί τον έτους 1973, εΐσετράττ-ετο 
άτ’ ευθεία; άτό τον; έτιίάτε; μέσω τών ’Αεροπορικών Έπι- 
χει ρήσεων.

5. Η ντο τή; Υπηρεσίας διερεύνηση δυνατότητες εκσνγ- 
~χρονισμόν καί άτλονττεόσεω; τής διαδικασία; είσπράξεω;
τον ΤΑΤΕ, στά τλαίσια τή; διεθνώς ακολουθοσ/μένης -τρα
κ τ:κ ή; (ICAO—ICAC), είχε σάν άτοτέ1λ·-τσν.α τήν έκδοση 
τή; ύπ’ άριθ. Δ2/Β/9 524/47 90/άπό 12 .Μάρτιον 1974
υπουργικής άποφάσεως με τήν όποια καταργήθηκε ή άμεση 
r/. τών ά;αχωρούντων επιβατών είσπραξη τον τέλους καί 
θεσπίσθηκε ή έμμεση είσπραξη αύτον μέ τή; ενσωμάτωση 
τή; τιμή; τον στή τιμή τον άεροπορικοϋ ναύλον.

6. Μέ τήν αυτή διοικητική κράτη καθορίσθηκαν, με εύ- 
χερεια τον Ν.Δ. 714/70, άτό τήν άρχή οί κατηγορίες έπτ- 
όστών τον απαλλάσσονται άτεό τή/ υποχρέωση καταβολής 
τον τέλομ;. Πρόκειται κερί απαλλαγών πού. «ταγορ-εύονται 
άττό γενικώτερη πολιτική αλλά καί άτεό τά δεδομένα τή; 
εφαρμογής τή; νέα; εισπρακτικής διαδικασία;.

Τά Οικονομικά δεδομένα.
7. Ή Οικονομική αιτιολόγηση τή; επιβολή; τον ΤΑΤΕ 

τον ότεοίον ή σκοτιμοτης καί ά;αγκαιότη; έτιόολή; εγινε 
δεκτή άτ’ όλα τά Κράτη—Μέλη τον ICAO, στηρίζεται στις 
άρχες τοό Ν. 211/47 κατά τις ότοίες ή ντοχρεωτική τεα- 
ροχή διε-νκει/Ενσεοκ/ στον; ’Αερολιμένες δημιονργεί τό δι
καίωμα έαιόοιλή; τελών.γιά τήν εεαροχή αύτή.

S. Κατά σννέτεια είναι δίκαιο καί έετιβείλημένο οί αρμό
διοι φορείς νά είστερ-άττονν μέρος τον κόστονς τών α ανεχό
μενων, ετρό; τον; έτιόάτες, έςντηρετήτεων, ή εξασφάλιση 
τών όττέων καί μάλιστα σέ αρκετά νψηλή τονοτική στάθμη, 
ττροναο-3έτ$ι τήν έττένδνση στμχ;τ:κών κεφαλαίων.

9. Περαιτέρω, ή άνάτττνξη τών μεγάλης στονδαιότητο; 
διά τή; ’Εθνική Οικονομία' αερομεταφορών, σέ συνάρτηση 
τρός τήν αλματώδη εξέλιξη τή; τεχνολογίας καί τις συνε
χώς νέες ορθοπτικέ; ά;αττόξεως καί νέε; απαιτήσει; - 
ανάγκες είχαν σάν επακόλουθο τή πλήρη ά;ακαινιση τών 
μέσων υποδοχή; καρ εξεπηρετήσεως τών επιβατών.

Ή ΓΠΑ. στά πλαίσια τον προγράμματος ίεκτιώσεω-; 
καί έπεκτάτεω; τον δικτύου τώ-/ Αερολιμένων γιά τή δη
μιουργία συνθηκών καλλίτερης έξνπηρετήσεως τών Τουρι
στικών συμφερόντων τή; Χώρας, προβαίνει στόν τννεχή εκ- 
σνγχρο*;ισμό καί ά;άλογο εξοπλισμό τούτων, ώστε νά μή 
νπολείπωντα: τών Αερολιμένων προηγμένων Κρατών.

10. Γιά τή, κατά τά ανωτέρω, επέκταση, συντήρηση, βελ
τίωση καί έν γένει εξασφάλιση άνετης καί σύγχρονης εμ- 
φα-κίσεω; στον; ’Αερολιμένες, τό Δημόσιο (ΤΠΑ) υποβάλ
λεται σέ συνεχώς μεγαλύτερε; έπενονσεις σημαντικών κε
φαλαίων νπό μο/φή κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσων υπο
δοχή; καί έξνπηρετήσεως καί λοιπού έξηστημέ/ον έξοπλι- 
τμον. μέ αποτέλεσμα τό προϊόν τον ΤΑΤΕ τό όποιο, δεν άνα- 
προσαραόστηκε επί 1 Οετία καί πλέον, νά καλύπτει ηννεχώς 
πιό μικρό ποσοστό άπό τι; άνω δαπάκε; τον, γενομένη; έτσι 
φανερή; τή; άμεσης ανάγκη; αναπροσαρμογή; τή; τιμή; 
τού ΤΑΤΕ τουλάχιστον κατά είκοσι δραχμές.

11. Κατωτέρω παραθέτουμε τά σημερινά δεδομένα περί
τού έν λάρω τέύ.ου; στί; κυριώτερες Ευρωπαϊκές Χώρες:
Αυστρία 83,43 Δρχ.
Βέλγιο 196,00 )>
Βουλγαρία 55,32 )> '
Κύπρο; ■87.81 »
Tcr/οσ.λοβακ! α 41,39 »
Δα;ία ' 125,60 )>
Φινλανδία 21040 » ' *
Γαλύ.ία 127,10 » i

Γερμανία 75,55 )> . . ■ ·,■ '
Όλλχ/δία 129,08 ))

Γιουγκοσλαβία 110,64 Δρχ.
’Ιρλανδία 169,00 »
’Ιταλία 86,00 »
Λουξεμβούργο 98.00 »
Πορτογαλία 70*80 »
’Ισπανία 72,90 >.
Σουηδία 282.00 ,,
'Ελβετία 105,35 »>
’Αγγλία 86.04 ο
Νοσβηγία ' 311,80 »
Ελλά; 40,00 ».

12. Τέλος, έκ τή; /.ατά τά άνωτέρω αΐ>ξήσεως ού-δ-εμ.ία
επιβάρυνση στόν Κρατικό Προϋπολογισμό π.ροκαλείται άλλ’
αντίθετα αναμένεται ανακούφιση αύτοϋ.

13. Έπο τό φώ; τώ; ανωτέρω, τό προτεινόμενο σχέδιο 
διατρέχουν- οί έξης αρχές:

α) Αυξά/εται τό ανταποδοτικό τέλο; ' κατά εξήκοντα 
(60) δρχ. άκερχέμε'Λ σέ εκατό (100) δρχ.

β) Μειώνεται τό όριο ηλικίας τών άποχρεονμέκων σέ κα
ταβολή τοό τέλους επιβατών, άπό δώδεκα ('12) εί; δύο (2)' 
ετών, προς τό σκοπό έκαρμονισμοΰ προ; τά διεθνώς κρατούν
τα δεδομένου ότι ή κατά τά ώς ά;ω μείωση, άπό ετών έχει 
έφαρμοσθεί διεθνώς.

γ) Προταρμόζονται τά ποσοστά διαθέσεως τού προίά;το; 
τον τέλους προ; τή νέα τιμή τούτου. ,

14. Εΐδ’ικώτερα καί γιά κάθε μία άπό τις διατάξεις τον 
προτεινομένιυ σχεδίου προσθέτουμε τά άκόλονθα:

α. Μέ τό άρθρο 1, παρ. 1 άφ’ ένό; αυξάνεται τό ειδικό 
ά;ταποδοτικό τέλο; κατά εξήκοντα (60) δρχ. όριζέμε/κο 
στί; εκατό (100) δρχ. άφ’ ετέρου μειώνεται τό όριο ηλικίας 
τών ΰποχσεονμένων στή·; καταβολή τον τέλους επιβατών, άπό 
(12) σέ δύο (2) ε'τη.' * ' _ - ί

Στή παράγραφο 2 τού ίδίφ άρθρου, προσαρμόζονται τά
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ποσοστά ίιαΔέσεως :w προϊόντος «3 τέλους, έτσι ώστε οί 
δέκα (10) ϊραχ. πού έχουν Δεσπισ-Sei ϋπέρ ΙΚΑ κ.Χπ., 
νά εξακολουθούν νά διατί-Δενται για την ενίσχυση τούτου.

Κατά συνέπεια οϊ υπόλοιπες 90 δρχ. τέλους ίι2τί
θενται για την συντήρηση καί βελτίωση τών έν γίνει εγκα
ταστάσεων καί τη κάλυψη λειτου-ργικών άναγκων τών 
'Αερ/νων. Επίσης εις τό αυτό ώς άνω άρΔρον περιλαμβά
νεται διάταξη 4 άσε ι της ο τεεί ας τό τέλος αναπροσαρμόζεται 
διά κοινής άποφάσεως τών ' Υπουργών Συντονισμού, Οικονο
μικών καί Συγκοινωνιών.

β. Me το άρΔρο 2 ορίζεται, ότι διά κοινής άποφάσεως 
των άνω Ύπομργών, -Si καΔορίζονται οί υπόχρεοι καταβο
λής τού τέλους, ό χρόνοι; ένάρξεως επιβολής, ό τρίτος εισ- 
πράξεως χαί δια-ύέσεως αΰτοϋ καί χά/ε σχετική λεπτομέ
ρεια- πού ά-φορά στην εφαρμογή τον προτεινομίνου Νόμον.

Μέχρ-ις μα ως τής έκδόσεως τής ώς άνω άποφάσεως, ν ά 
ισχύει ή μέχρι τής δημόσιε·’σ-εως τούτου εφαρμοζόμενη.

γ. Διά τού άρΔρου 3 καταργοΰνται αί διατάξεις -οϋ Ν. 
[4062/1900 καί των άρθρων 1 χαί 2 τού Ν. Δ/τος 4428/ 
1964, χαΔ" όσον, διά τών τελευταίων τούτων τά ποσοστά 
δια-Δέσεως τοΰ -προϊόντος τοΰ τέλους έχουν ΰπολογισΔεί στην 
ύφισταμένη τιμή μονάδας τούτου τών σαράντα (40) δρχ.

15. Τούτο είναι το προτεινόμε-,-ο σχέίιον καί οί δι’ αυτού 
έπιδιων.όμενο: σκοποί, τό οποίον χαί χατατείνει ύπερ τής Υπη
ρεσίας χαί διευκολύνσεως τού έργου τής Τ ΙΙ Α. 

γ-Είς την παρούσαν "πρόσαρτάτα: πίνας ό οποίος περιέχει 
τά κείμενα τών καταργουμένων χα,ί τών σχετικών διατάξεων.

Εν Ά-υήναις τή 4 Απριλίου 1979 
Οί Υπουργοί

Οικονομικών
Αθ. ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συγκοινωνιών
Αν . . ΠΑ Π ΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΚΑΊΙΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ ....
a'. Ν. 40-82/1960 «περί επιβολής τέλους αεροπορικών 

ταςίδιων εξωτερικού». . /... . .
νΑρ·$ρον μόνον.

'· 1. Επιβάλλεται ειδικόν τέλος εκ τριάκοντα δραχμών ή
τοΰ ισαξίου εις ξένον νόμισμα, έπ! παντός αεροπορικού επι
βάτου, άγοντος ηλικία-, μεγαλυτέραν τών δώδεκα ετών, άνα- 
χωροϋντος διά τό εξωτερικά, εξ Ελληνικού άερυλιμένος.

2. Τό προϊόν τοϋ κατά τά ανωτέρω τέλους, είσάγεται εις 
ειδικόν λογαριασμόν καί διατίθεται άποκλειστικώς διά την 
συντηρησιν καί βελτιωσιν τών έν γίνει εγκαταστάσεων ‘τών 
αερολιμένων.

3. Ποιο: λογίζονται ως άναχωροϋντες αεροπορικοί έπιβά- 
ται. ό χρόνος ένάρξεως επιβολής τοΰ τέλους, ό τρόπος είσπρά- 
ξεως, ώς καί πάσα αναγκαία λεπτομέρεια διά τήν εφαρμογήν 
τοϋ παρόντος, καΔορίζεται δι’ αποφάσεων τών Υπουργών Οί- 
κονομικών και Συγκοινωνιών καί Δημοσίων Έργων, δημο
σιευόμενων είς τή, ‘Εφημερίδα τής Κυβερνήσει·,;.

Ο παρών Νόμος ψηφισύεις ϋπό τής Βουλής καί παρ Ημών 
σήκερο-, κυρω-ύείς. δημοσιευΔήτω διά τής Εφημέριος; τής 
Κυβερνήσεως καί έκτελεσ-ϋήτω ώς νόμος τοΰ Κράτους.

Έν ΆΔήναις τή 11 Ίου·,ίου 1960
Β\ Ν.Δ. 4428/1964 «περί συμπληρώσει»; καί τροποποιή- 

σεως τοϋ Ν. 4062/1960 «περί επιβολής τέλους αεροπορικών 
ταξι-δίων εξωτερικού».

“ΑρΔρον 1.
Αι οιατάξεις τού άρ-ύρου μόνου τού Ν. 4062/60 «περί επι

βολής τέλους αεροπορικών ταξιδίων εξωτερικού», συμπληρού.- 
ται καί τροποποιούνται ώς άκολούύως:

1. Ο τίτλος «άρΔρον μόνον» ά-,τικαυίσταται διά τού τί
τλου «Άρ-ύρον 2».

2. Αί διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 αντικαθίστανται 
ώς άκολούΔως:

«1. Επιβάλλεται ειδικόν τέλος έκ τεσσαράκοντα δραχμών 
ή τοΰ ισαξίου εις ξένον νόμισμα, επί παντός αεροπορικού επι
βάτου. άγοντος ηλικίαν μεγαλυτέραν τών δώδεκα ετών, ά·,α- 
χωρούντος ίιά τό εξωτερικόν έξ Ελληνικού άερολιμίνος».

«2. Τό προϊόν τού κατά τά ανωτέρω τέλους είσάγεται εις 
ειδικόν λογαριασμόν καί διατίΔετα·.:

1. Κατά ποσοστόν έξ έβδομήκοντα πέντε τοϊς εκατόν (75%' 
διά τή·, συντήρησιν καί βελτιωσιν τών έν γίνει εγκατασ-ά- 
σεων καί τήν κάλυψιν τών λειτουργικών αναγκών τών άεσο- 
λιμένων.

2. Κατά ποσοστόν έξ είκοσι πέντε τοίς εκατόν (25%).
α) ’ Υπέρ τού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων καί διά 

τήν κάλυψιν τής προσΔέτου έπιβαρύνσεως τού Κλάδου Συντά
ξεων ώς έκ τής έκδόσεως Β. Α/τος είς έκτέλεσιν τών Ν.Δ. 
269S/53. 3983/54 καί 4262/62. Τό ούτως αποδιδόμενο·, είς 
τό ΙΚΑ ποσό-, Δά είναι ίσον πρός το 5.32% τοϋ συνόλου τών 
αποδοχών τού είς ό Δά αφορά τό έκδοΔησόμενον Β.Δ. προσω
πικού.

^) Μετά τή, άφαίρεσιν τοΰ ώς ά-,ω ποσοστού 5.32% καί 
διά κοινών άποφάσσεων τών Υπουργών Οικονομικών. Εργα
σίας καί Συγκοινωνιών, υπέρ συναφών πρός τό ά-, τι κείμενον 
τής παρούσης. σκοπών. -

Ύπέ: τοϋ αυτού Κλάδου Συντάξεων τού ΙΚΑ και δια τον 
κατά τήν παρούσαν παοάγραφον σκοπόν. κατατ?·5·εται ποσοστόν 
εισφοράς έξ 1,50% έπ! τών αποδοχών τοϋ άσφαλιζομενου προ
σωπικού».

3. ΤΙ παρ άγραφος 3 τού τέως άο ύρου υ,ίνου κα-όισσατα*
αυτοτελές άρ-υρον. προστι-υέμενον μετά τό άρύρον 1. ώς άρ- 
·5ρον 2. έχον οΰτω: ./---- ----------- --------- - — ' . ή.-

«”Αρ·υρον 2.
1. Δι’ αποφάσεων τών Υπουργών Οΐκονοχικών καί Συγκοι

νωνιών δημοσιευόμενων διά τής Εφημερίδες τής Κυβερνή
σεως. κα·5ο ρ ίζον τ α ι:

α) Οί υπόχρεοι καταβολής τού αεροπορικού τέλους, ό χρό
νος ένάρξεως επιβολής, ό τρόπος είσπράξεως τοΰ τέλους 
τούτου, ώς καί πάσα συ-,αφής λεπτομέρεια διά τήν εφαρμο
γήν τοΰ παρόντος.

β) Ό τρόπος δια-ύέσεως τοΰ κατά τό εδάφιο·, 1 τής παρα- 
. γράσου 2 τοϋ προηγουμένου άρ-3ρου, ποσοστού τοΰ τέλους

έξ 75%.
: · 2. Δι’ άποσάσεων τών 'Υπουργών Οικονομικών. Εργασίας 
καί Συγκοινωνιών καθορίζεται ό τρόπος δια-ύέσεως τού κατά 
τό έδάφιον 2 τής παραγράφου 2 τοϋ προηγουμένου ap-Spcu 
υπολοίπου ποτοστοϋ τοϋ τέλους έξ 25%».

"Ap-Spov 3.
Θεωρείται νομίμως συστανείσα ή συγ·/.ροτη·5εϊσα Επιτροπή 

συυ,οώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ άρ·5ρου 3 τοϋ Ν.Δ. 4354/ 
1964 καί τάς'τοιαύτα; τή; όπ’ άριΔ. Δ. 174520/25.9.1964 
ΦΕΙν 420 Β' άποφάσεως τού 'Υπουργού Συγκοινωνιών, ΐνα 
προβή είς τον έ/.εγχον τών ΰποβλη-ύεισών αιτήσεων διά τήν 
χορήγησιν αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. 
καί επιτρέπεται ίνα διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών 
Οικονομικών καί Συγκοινωνιών τό όλον ή μέρος τοΰ ποσού 
τών τυγκεν τ ρ ω-S έν των παρ α-βόλων κ.αταβληνή ώς κατ άπο 
■κοπή, άποζημίωσις διά τήν έξέτασιν έκάστης τών ΰποβλη- 
Δεισών ώς ά-,ω αιτήσεων είς τόν Πρόεδρον, μέύ.η. Είσηγ-ττας. 
Γραμματέα τής Επιτροπής, ώς καί τούς αναπληρωτές αυτών, 
κατά παρέν.κλτσιν τών κειμενω-, διατάξεων.

Έν ΆΔήναις τή 11 Νοεμβρίου 1964

Γ'. Β. Δ/γμα 7/30.12.1964 «περί :ής συνταξιοδοτήσεωρ 
τών ΰπηρετούντων είς τάς ’Αεροπορικά; Εταιρίας».

ΆρΔρον 1.
1. Ό ήσφαλισμένο; εις τό ΙΚΑ διά τον Κλάδο-, συντάξεω*. 

ό παρέχω·, τάς ύπηρεσίας του ώς ιπτάμενος είς επιχειρήσεις 
εναερίων συγκοινωνιών ή τήν ΥΠΑ. τού Υπουργείου Συγκοι
νωνιών. δικαιούται είς πλήρη σΰ,ταξιν εκ τού ΙΚΑ: α'ι Έαν 
έπραγματοποίητεν. απασχολούμενος υπό τάς ανωτέρω προϋπο
θέσεις. τάς έν παρ. 1 τού άρ-ύρου 2S τοϋ Α.Ν. 1846/1951, 
ώς ά,τικατεστά-ύη ϋπό τής παρ. ] τού αρύρου 5 τοΰ Ν.Δ. 
4104/1960 ημέρας εργασίας, έπί πλέον δέ συνεπλήρωσε κατά 
τό·, χρόνον άποχωρήσεως εκ τής ύπη.ρεσίας. ό μέν κεκτημέ- 
νος μία·, τών ϋπό στοιχ. α' τής παρ. 4 τοϋ παρόντος άρΔρου 
ειδικοτήτων τό 53ον έτος τής ηλικίας του ό ήσφαλισμένος ή
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τό 48 ον ή ήζρ ζλιζμ,ένη 7.2; 3.000 ωρ ζ ς ζτήζεως. iΞ 
εντ:; τής τελεντζίζς ζοό τής άζονονεήζε

,ζ) ανεξαρτήτως ηλικίας έάν έτραγμζτοζοίη 
τερω τρονίτον/έζεις 7.500 ήμέρας έργζζίζς

2. Εάν ό ήζραλιζμένος ζτνεζλήρωζε· το 
τής ζζρ. 1 τού ζζρόντος ζρ·5ρον ήμέ: ζς έρ· 
ζτήζεως. ϊικζιοντζ: ζνντάξεως ήλζττωμένη; 
τής ζλήρονς μηνιαίας ζνντάξεως. 5:’ εν.ζ:

ντο ζτοιχ. ζ τής ζζρ. 4 τον ζζρόντος αρβ/ζον ζριζοιζων το 
48οο έτος τής ηλικίας ό ήζραλιζμένος και το 43ον έτος 
ή ήζραλιτμένη. ζροκειμένον 5έ ζερ: των οπό ζτό:·/. 5' τής

■(·>;. ές ών 500 ήτφ αλ*. τρένων Κλ ά!
4. Ως τε*/ν·.Λον

:2:qvtc; ϊ: S;:·.· τυννέτο?:. αη'/ζν./.ο
ήττι/Μ.ΤΑενος ^ττ,τιάτων αυτών, ώς
ω; ΙΊ ών 250 ρ077.ατών, ο! ήλε/.τ
,; δεκαετία; ?, 0! ελατ·χατουργοί, ;
ε jrc τας ·άνο> -ετ τ αριών, λ-0)7.0 7·.'
/ irr JJJ.ZZ'.. τω7Τ’.7.ών αετών. :
; εν έ:α'*.(·> ζ' ουτα* “τητ’.τ,ών ;α£:
.t-tac */.^ί ώ::·; τ ε ω ν 7. α; τυν τ η ρ η τ

·λζτ:ϊ το 1/200 αηχανty.o; αυτόν.:*/η:
ον ελλε1.- τ. opt 7.ών c·ρ γ r/ων.
::ζο;ιένων ορίων Οί £ or,'Si>c */. at αα*$

;ιεν -ε:*. των των. ot τ*/εο:αττα':

μετάλλων. ςνλονεγοι. έζε 
■,τζ: άεεοζοοικών έγκατε/ζτ

•ΖΟ. 4 TOO ZZOOVTC ζο·3:ον ζοοζωζων τό 53ον
ηλικίας ό ήζραλιζμένος ή το 48ον ή ήτρζλιζμένη.

3. Ό ήζραλιζμένος ό ανήκω·/ είς τό ίζτάχενον ζιτζωχ:- 
ζ.όν1 οικζιοντζ*ι ζλήρο/νς ζνντάξεως λόγω ζναζηρίας. έζν 
λόγω ζζ·3ήζεως ή βλάοτ.ς ή έξαζ·3εν!ζεως ζωμζτικής ή 
ζνενματικής κζ·5ίζτζτζι, όρεττεν.ώς ανίκανος ζρός έξιίζκηζιν 
τής έζαγγελμζτικής αύτον είϊικότητος καί, έφ’ όζον έζρζγμα- 
τοζοίηζεν ζ) 1500 ήμέρας έργαζίζ·ς, έν άζρζλ’ζει και β) 250 
ώρας ζτήζεως έντός τής τελεντζίζς ζρό τής έζελενζεως τής 
άνικανότητός ζενταετίας. ένοτος έάν κζτά τό ϊιάζτημζ τοντο, 
άζεΐχε τής έργζζίζς λόγω ζροζωρινής άνικανότητός. άραο- 
οίως βεβαιονμένης. ότε μειοντα: άνζλόγως ό άζζ:τονμεν ς 
άρ:·5μός των 250 ωρών ζτήζεως.

Περί τής άνικανότητός ζρός έργζζίζν. λογιζομένης οιά 
τή/ έραρμογήν τον ζζρόντος. ώς όρειλομένης εις έζζγγελ- 
ματικήν άζ-ΰένειζν. άζοραινεται κατ’ έξαίρεζιν των οικείων 
ϊιατάξεων τής νομοθεσίας τον ΙΚΑ ζζοκλειζτικώς ή ’Ανώ
τατη 'Υγειονομική Έζιτροζή Άεροζορίας ϊαζάναις τον έρ- 
γοοότον, τής όζοίας ζί άζοσάζεις είνζι νζοχεεωτικζ' οιά τό
ΙΚΑ. "

4.. Ως ΐζτάμενον ζροζωζικόν οιά την έραρμογήν τον ζα- 
ρόντος. νοονντζι ζ) οϊ κάτοχο; ζτνχίον χε;ριζταί, άερονζν- 
τΓλο;. ίζτάαενοι μηχανικοί. ιπτάμενο; ραϊιοτηλεγραρηταί, 
ιπτάμενο; ζονοοοί, ίζτάμενοι ρροντ'.ττζ; καί ζάς όζτις ίζτζ- 
τζι -ρός έξάζκηζιν τής έζαγγελμζτικής ζντον είϊικότητος 
κζ; ί) ο: κάτοχο: ζτνχίον έζιν.ελητζί ζτήζεως.

Άρ·3ρον 2.

1. Ο ήζραλιζμένος ε:ς τό ΙΚΑ, οιά τον Κλάϊον ζνντά- 
ςεως. ό άνήκων ε;ς το τεχ·.:κόν ζροζω-;κόν (ζνντηρήζεοίς
ζεροζκζρών), ζεροτορ:κών έτ;χε;ρήοε<^ ή τής ΓΠΑ, ο:-

τεζτά·3η 2ιά τής -ζρ. 1 τοό zp,S;ov 5 τον Ν.Δ. 4104/1960. 
έργζζιζς κζ; σν/ε~/.ηρωζε κζτά τό·; χρόνον ά-οχο>-

νέζε:ς 9.000 ήτχερζς έργζζίζς έν ζζοζλίζε;.

ζντής "Ζρζγράρον^όρ;ζο·μενων ορίων ήλ’.κίζς. έο’ όζον τννε 
-λήρωζε τό 53ο·/ έτος τής ήλ:κ:ας. -οοκε'.χενον τ:εο; ήτρζ.; /ο * . · * . ·*τ

ντζλ/,η/.ο; κζ» ο: τεχνικό; γρζοε:ς.
Ά:-3ρον 3.

Τό -οζόν τής χορηγονμενης ζνντάςεως ν-ολογ:ζετζ: όζτ 
των ό'.ζτάςεων τον ζρ·3ρον 29 τον Α.Ν. 1846/1951, ι 
έτροτοτο:ή·3η ν~ό τον Ν.Λ. 4104/1960. μή εοζεμο'ομεν; 
μόνον των οιζτάςεων τον ϊεντέρον κζ·: τρίτον εοζρ:ον τί 
τζρ. 11 τον ϊοίον zp'3-pov.

'Ap-Scov 4.

Έζν ό ήζρζλ:ζμενος άτοχωρήζη τής έτ:χε:ρήζεως ή ζτ 
χώρηζεν ζντής χωρίς να ο;κζ:οντζι χζ;τάΞεως, κζτά τ; 
είϊικζς ΐιζτάςεις τον τζρόντος. ζννντολογίζοντζ: ο:ζ τ· 
άχονομήν ζντώ κζτά τζς κο:νάς 5:ζ·τάςε:ς τής ττερ; ζν/τ 
ξ:οόοτήζεως τώ·/ ήζοζλ’.ζμένων τον ΙΚΑ νομο-νεζ;:.';. ο ε 
τζς έκ:χε:ρήζε:ς ένζερίων ζνγκο'.νωνιών ή τήν Ί'ΠΑ ο:ζ·. 
-5ε:ς εν ζζφζλίζε; χρόνος, τροζηνζημένος κζτά το τμ:ζν.

Εις τον Ήμετερον έτ: τής Έργζζίζς 'Ι'τονργόν ζνζε 
νεμεν τήν οημοζίενζ’.ν και έκτέλεζ:ν τον τζ'ροντος.

Έν Ά'3ήνζ:ς τή 30 Δεκεμόρίον 1964

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τον τέλονς άεροζορ’.κών τζς:όίων εξωτερικόν. .

Ά?·3?ον 1.
1 ,Έτιόάλλετζ: ε:ϊ:κόν τέλος ορζχμών έκζτόν (100) ή !ζ 

ξ:ον είς ξένον νόμ’.ζμζ όιά κά3ε εζιίάττν ηλικίας ονο (* 
ετών κζ: άνω ό ότοίος ά’/αχωρεί ο:ζ τό έξωτερ'.κον αττο ε 
λην.κόν ζερολ'.μέν».

2. Τό τοοίόν τον τέλονς είζάγετζι είς τον ε:ο:κόν λογ 
ρ:ζζμόν τής 'Υτττ,ρεζίζς Πολ:τ:κής Άεροτορίζς (ΥΠΔ 
κζ: όιζτίίετζ::

α) Κζτά τοζοζτόν ένενήτ/τζ το:ς έκατό·/ (90%) ό:ά τήν ζν 
τήρηζιν καί ίελτίωο'.ν τών έν γόνε: έγ-καταζτάζεων κζ: τ· 
κζλνΐ’.ν λε:τονργ:κών αναγκών τών αερολιμένων.

6) Κζτά τοζοζτόν οέκζ τοίς εκατόν (10fo) είς τό Ίιορν; 
Κο:νοκ/;κών Άζεζλίζεων (ΠνA) ο;ά τή·/κάλνψιν τής τροζ-ν 
τον έζ’.ίαρννζεως τον κλάϊον ζνντάξεων τον τροεκλή·3η ) 
γω τής έκϊότεως τον Β. Λ/τος 7/1965 «τερί τής ζνντζξι 
ϊοτήζεως τώ·/ χτηρετονντων είς τάς άεροτορικάς έτο/ιρία:

3. Τό. κατά τή·/ ταρ. 1 τον τζρόντος ζρ-3-ρον, τέλος ά-/ 
τροζαρμόζετα: 2:ά κοινής άτοράζεως τών Ύττονργών Σνντο- 
zuov, Οικονομικών κζ; Σνγκοινωνιών, ϊημοζ;ενομένης ϊ:ά τ· 
Έοημερίοος τής Κνβερνήζεως.

Ά?·5?ον 2.
1. Διά κοινής άτοράζεως τών Ύτονργών Σνντονιζμον. C 

κονομικών καί Σνγκοινωνιών, ϊημοζιενομένης ϊιζ τής Έρ 
μερίοος τής Ιννόερνήζεως, οννατα: νά έξζιρε-3ον·/ έκ τί 
κατά τό τροηγονμενον άρ·3ρον, καταβολής τον τέ/.ονς c'»p:zv 
νες κατηγορίες έτιϊζτών κζ: νά ρνΐμίζετζ: τζζζ λεττον 
ρεια έρζρ;χογής τον ζζρόντος.

2. Μέχεις έκϊόζεως τής κζτά τήν ζροηγονμένην ζαράγρ 
ρον άζοράζεως. έχει έρζρμογή/ ή μέχρι τής ϊημοζιεύζει 
τον ζζρόντος έραρμοζομένη σχετική άζόρζοις.

Άρ-3ρον 3.
Αί ϊιζτάξεις τον Ν. 4002/1960. «ζερί όζιίολής τέλο 

άεροζρικώ·/ ταξιϊίων έξωτερικον», καί ζί ϊιζτάξεις τών ΐ
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-5ρών 1' y.a: 2 τον N. ΛΑος 4 52S/i%4~’«zopi 'ουμτ:ληρώ- 
τί<ι>ς χαί τροτχζοοήτεως τοϋ Ν. 4002/1960, «ζεα; έηβολ-ςς 
τέλονς1ώεροζορ·.χών ταξίό-ον έξωτερ:/.ον», χαταρ-ροΰντα:. '

'Ap-Spcv 4.
Ή ίσχνς τον —αρό-tcς Νόμον ζρχετα: άζό τής ®ημο::·> 

τέως 5:α τής Έ-οτ,μερίοος τής Κυόερνήτεως.
’•Εν Ανήνο^ς τή 4 Άζρίλίον 1979

Ο! Ύζομργε·
O:v.ovcu.:y.fcjv Συγκοινωνιών

Α. ΚΑΝΈΛΛΟΠΟΓΛΟΣ Α. Π Α Π ΑΛΟΓΓΟXΛΣ

• ΕΚΘΕΣ1Σ
Άρ:·5. 44/3/79

Γον Γενν/.οΰ Λογ’.ττητ'Ον τον Κράτους (ap-Spcv 7δ ζαρ. 1 ■ 
τον Συντάγματος) έζ: τον-2·/εί:ον Νόμον τον 'Γζουργείου 
Συγχν.νων.ών «ζερϊ τον τέλους άεροζορ:χών ταξ:5ίων εξω
τερικόν».
Λ:ά τον ap-Spcv 1 τον Ν. 4428/1964 «ζερ’. τυμζληρώτεως 

ν; τροζοζο:ήοεως τον Ν. 4062/1960 <<ζερι έζ'.όολής τε- 
ους άεροζορ:χών ταξ:5:ων έξωτερ’.ν.ον» όριζεoat οτ:. 
άλλετζ: εΐ5:χόν τέλος έ·/. τεττζράν.οντα (40) ίραχμών ή τον 

. υαξίου εις Ξένον _νόμ:τμα, έζ: ζαντος-άεροζορ'.ν.ον έζιόάτου. 
-γοντος ηλικίαν μεγαλυτέραν των ϊώοεν.α ετών, άναχωρονν- 
ος 5:a τό εξωτερικόν έξ Έλληνεχον αερολιμένες. Το τέλος

τοΰτο είτάγετα: ε!ς ε:ϊ:χόν λογαρ'.ατμόν -/.α: 5:ζτ·75ετ2ΐ χατα 
ζοτεατόν 75% (ήτο: 5ραχ. 30χ 5:4 την ινντήρηϊίν xat όελ 
τ:ωτ:ν των εν γένε: έγχαταττάτεων ‘/.ζ: την χάλνψεν των λει
τουργικών αναγκών των αερολιμένων χα: ν.ττά ζοτοττόν 2074 
(ήτο:' 5? 2'/. 10) νζέρ τον Ίορνματος Ιν;:νι·ιν:χών Αοςαλ ι
τεών χλζ.

"Her;. 0:2 τοΰ. ώς ά ωτερω τχεοίον Νόμον χζταργοννται 
2· 5·.ατάξε:ς των apSpoov 1 7.2: 2 τον Ν.Λ. 4428/1964 καί 
όρίζετα: ότ: τό ανωτέρω ε!5:ν.όν τέλος έζ: χά·5ε άεροζορζ/.ον 
εζ’.ίάτον. ήλ'.κίας μεγα/.υτέρζς ή :της των 5όο (2) ετών ζον 
αναχωρεί 5:2 τό εξωτερικόν άζό Ελλην.κόν αερολιμένα, αυ
ξάνεται είς εκατό (100) όραχμάς ή το ίτάξιον ε'.ς ξένον 
νόμ·7μα. άναζοε-ταρμόζετζ: 5έ 5:ά ζράξεων τον Ύζενργυν
Συγκοινωνιών. Το ζροϊόν τον τέλους εΐτάγετα: εις είο’.κόν

ζοτοττόν 10% (ήτο: 5ραχ. 10) νζέρ τον Ι.Κ.Α. 7.7.ζ.
’Ey. τών ανωτέρω ζροτε:νομένων 5:ατάξεων 5έν ζρο/.αλε:- 

τα: 5τζάνη τον Κρατν/.ον Προνζολογ:τμοΰ. έζέρχεται όμως 
αϋξητ'.ς έτόοων 27.α·3όρ::τος τον Προνζολογ-.τμον τής Τζη- 
οετίας Πολιτικής Άεροζορίας, μ ή έζιχορηγουμένου έκ τον 
Ινρ ατ-.κον Π ρ οϋζολογ:τμον.
__ _ Έν Α-ίήναις τή· 4 -Αζρ'.λίον 1979 -------- ----------

Ο Γενικός Δ-.ευΑυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΟΣ


