
ΕΙΣΗΓ11ΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου ππερί παροχής κινήτρων διά τήν 

ένίσχυσιν τής Περιφερειακής καί. Οικονομικής Άνατίτύ- 
ςεως τής Χώρας».

Διά τοϋ — ροτεινομένου νόμου συμπληροϋται καί τροπο
ποιείται ή νομοθεσία ή οποία διέπει τά κίνητρα περιφερεια
κής καί οικονομικής άναπτύξεως. Προς τοϋτο άφ’ ένός μέν 
θεσπίζονται νέα αναπτυξιακά κίνητρα, τά όποια βασίζονται

Κύριος στόχος τοϋ παρ^ν-ΐη». νομοσχεδίου είναι ή, διά 
μέσου κατα/Δήλων κινήτρων, τόνωσις των επενδυτικών πρω
τοβουλιών. 'Η αϋξησις τών επενδύσεων εις τους παραγωγι
κούς τομείς τής οικονομίας καί ιδίως εις τους τομείς τής 
μεταποιήσεως καί μεταλλείων^όρυχειων, είναι απαραίτητος 
διά νά δυνηθή ή οικονομία νά άναπτυχθή με ικανοποιητικόν 
ρυθμόν τά προσεχή έτη._1Ε_διεθνής οικονομική υφεσις έχει 
επηρεάσει, κατά τά τελευταία έτη; ώς είναι φυσικόν καί τάς 
οίκονομικάς έξελίξεις εις τήν Ελλάδα, μέ άποτέλεσμα νά 
ύπαρξη μεταξύ άλλων, στασιμότης εις τάς ίδιωτικάς παρα- 
γωγικάς επενδύσεις εις τον βιομηχανικόν κυρίως τομέα.

Ή αϋξησις τοϋ ύψους-τών παραγωγικών επενδύσεων είναι 
απαραίτητος διά νάνέξάσφοΔ'ίο^μή-διατηρησις ύψηλόΰ βαθμοϋ 
άπασχολήσεως τοϋ εργατικού δυναμικού τής .χώρας καί διά 
να_αύξηθή ή παραγωγική δυναμικότης τής οικονομίας καί νά 
επιτεϋχθή μεγαλύτερα προσφσρά: προϊόντων τόσον εις τήν 
εσωτερικήν αγοράν, ύποκαθιστώντας άντίστοιχα είσαγόμενα, 
όσον καί εις τό εξωτερικόν. Παραλλήλως, όμως, άπαιτοϋν- 
ται επενδύσεις διά νά έπιτευχθοϋν καί έτεροι άνατττυξιακοί 
στόχοι, όί "κυριώτεροι τών οποίων είναι ή βελτίωσις τής 
ποιότητος τών παραγομένων προϊόντων, ή άξιοποίησις τών 
πλουτοπαραγωγικών πόρων τής χώρας, ή άναδιάρΟρωσις 
τής παραγωγής καί ή προώθησις τής παραγωγής νέων προ
ϊόντων βασιζομένων εις πλέον συγχρόνους μεθόδους παρα
γωγής, ή έξοικονόμησις δαπανηρών παραγωγικών συντε
λεστών, κυρίως δέ τών συμβατικών ενεργειακών πόρων, ή 
μείωσις κατά τό δυνατόν τής έν γένει ρυπάνσεως τοϋ περι
βάλλοντος καί ή όρθολογικωτέρα κατανομή τών παραγωγικών 
δραστηριοτήτων εις τον Ελληνικόν χώρον, διά νά προωθηθή 
ή περιφερειακή άνάπτυξις καί νά έπιτείχθή ή βελτίωσις τής 
διανομής τοϋ εισοδήματος μεταξύ τών περιφερειών τής 
χώρας.

Είναι άπαραίτητον όπως ή έπίτευξις τών άνωτέρω άνα- 
πτυξιακών στόχων συντελεσθή έντός συντόμου χρονικής 
περιόδου, έν δψει τής έντάξεως τής Ελληνικής οικονομίας 
εις τον χώρον τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος 
καί τής άνάγκης νά έπιτευχθή, εντός αύτοΰ τοϋ χώρου καί 
υπό συνθήκας ηύξημένου ανταγωνισμού, ή προσέγγισις 
τοϋ κατά κεφαλήν εισοδήματος καί τής καταναλώσεως τών 
Ελλήνων προς τά άντίστοιχα μεγέθη τών κατοίκων τών 
χωρών τής Ε.Ο.Κ.

Λόγω ~~Γή μεγάλης έκτάσεως τήν οποία·/ καλύπτει
—ροτεινόμενος νόμος αί διατάξεις του έταξινομήθησαν ε!
επτά έν CJ'JGλω κεφάλαια, ώς ακολούθως :
Κεφ. Α' : Κίνητρα άναπτύξεως Βιομη

χανίας καί Βιοτεχνίας. "Αρθρα 1-11
Κεφ. Β' : Κίνητρα Κινητικότητος ’Ερ

γατικού Δυναμικού. Άρθρον 12
Κεφ. Γ' : Κίνητρα Ναυπηγ'οεπισκευα-

σπκών Βιομηχανιών. Άρθρον 13
Κεφ. Δ' : Τροποποιήσεις καί JΕπεκτά

σεις Τουριστικών κινήτρων Άρθρα 14-18
Κεφ. Ε' : Κίνητρα διά τήν μετατροπήν 

καί συγχώνευσιν έπιχειρή- 
σεων. Άρθρον 19

Κεφ. ΣΤ': Τροποποίησις καί Συ.
σις περιφερειακών κιν
Ν. 289/1976

Κεφ. Ζ' : Τελικοί- Διατάξεις
Άρθρα 20-27 
"Αρθρα 28-41

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ Λ'.
Κίνητρα άναπτύξεως βιομηχανίας καί βιοτεχνίας.

Τό κεφάλαιον τοϋτο περιλαμβάνει τά θεσπιζόμενα τό 
πρώτον κίνητρα προς ένίσχυσιν τών επενδύσεων εις τούς 
τομείς τής βιομηχανίας, τής βιοτεχνίας καί τών με
ταλλείων, υπό μορφήν δανειακών ενισχύσεων. Περιλαμ
βάνει επίσης παρατάσεις, τροποποιήσεις καί βελτιώσεις τοϋ 
υφισταμένου συστήματος κινήτρων προς τούς έν λόγω τομείς.

Άρθρον—1_____
Διά τών διατάξεων τοϋ ά’ρύρου 1. παρέχεται ήγβυνάτατηΐ 

ιά δ,ίδωνται δανειακαί ένι-χύτεις. προκειμένευ (,α) περί έπενίό- 
εεων διά τόν περιορισμόν τής ρυπάνσεως. μέχρι ποσοστού πεν- 
τήκσντα ,έπί τ.Ο,ί&^κατόν (50%) επί τής σχετική; δαπάνης 
μέ άνώτατον όοιον δραχ. εϊκοσιν εκατομμύρια (20.000.000) 
(β) περί επενδύσεων διά τήν έξοικννόμησιν ηλεκτρικής 
ένεργείας, μέχρι ποσοστού τριάκοντα πέντε έπί τοϊς εκατόν 
(35%) καί μέ άνώτατον όριον δραχμάς τριάκοντα εκατομ
μύρια (30.000.000) καί (γ) περί επενδύσεων .τις εργαστή
ρια έφηρμοσμένης βιομηχανικής έρεύνης καί δοκιμαστικής 
παραγωγής προϊόντων τοϋ υπεδάφους, μέχρι ποσοστού πιν- 
τήκοντα έπί τοϊς εκατόν (50%) έπί τής σχετικής "δαπάνη; 
καί μέ άνώτατον δριον δραχμάς'τριάκοντα εκατομμύρια 
(30.000.000). Αί δα\ειακαί ενισχύσεις διά τήν έξοικονό- 
μησιν ένεργείας δίδονται καί τις τάς ξενοδοχειακά; έπιχ-ι- 
ρήσεις διά τήν άντικατάστασιν συσκευών συμβατικών μέσων 
ένεργείας.

Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 3_παρέχεται κίνητρον 
εις τάς βιομηχανικά; καί βιοτεχνικά; έπιχειρήσεις νά άγ„- 
ράζουν πρώτα; ΰλας προς περαιτέρω κατεργασίαν, άπό 
βιομηχανικά; καί βιοτεχνικά; έπιχειρήσεις αΐ όπΑαι είναι 
έγκατεστημέναι είς περιοχάς ένθα ίσχύ:.:ι. μειωμένος συντε
λεστής φόρου κύκλου εργασιών. Πρός τόν σκοπόν τοΰ.\*\· 
παρέχεται είς τάς έπιχειρήσεις αΰτάς, άπό 1η; ’Ιανουάριου 
1978 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1982, ευχέρεια όπως έκπίπτυ υν 
έκ τών άκαΟαρίσ :ων έσόδων, τών υποκειμένων εις οόρον 
κύκλου έργασιών, είς τό ακέραιον τήν άξίαν τών πρώτων 
υλών, καί ήμικατειργασμένων. προϊόντων τών άγυραζομένων 
άπό έτέρας έπιχειρήσεις αί όποΐαι έχουν ύπαχθή είς φόρνν 
κύκλου έργασιών μέ μειωμένου συντελεστήν.

"Αρθρον 2.
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω άρθρου παρέχονται κί

νητρα καί πρός τάς βιομηχανικά; καί βιοτεχνικά; έπιχει- 
ρήσεις αί όποΐαι είναι έγκατεστημέναι είς την περιοχήν Α' 
τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 1078/71 
Είδικώτερον:

α) Είς τάς βιομηχανικά; καί βιοτεχνικά; επιχειρήσεις 
αί όποΐαι είναι έγκατεστημέναι κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ 
προτεινομένου σχεδίου Νόμου, παρέχεται δυνατότης έκ- 
πτώσεως έκ τών προκυπτόντων έκ τών βιβλίων καθαρών κερ
δών, ποσοστού είκοσι πέντε έπί τοϊς εκατόν (25%) έπί τής 
άξιος τών έπενδύσεων τάς όποιας Οά πραγματοποιήσουν άπό 

. 1.1.1978 μέχρι 31.12.1982 δι* έπέκτασιν καί’έκσυγχρονι- 
σμόν τών έγκαταστάσεων αί όποΐαι υπάρχουν είς τόν έργο- 
στασιακόν των χώρον. Αί επενδύσεις αύται θά συμβάλλουν 
συγχρόνως καί είς τόν περιορισμόν τής ρυπάνσεως τοϋ πε
ριβάλλοντος. Τό ποσον τό όποιον έκπίπτεται έτησίως δεν 
δύναται νά ύπερβή ποσοστόν τεσσαράκοντα έπί τοϊς έκα- 
τόν (40%) τών μη διανεμομένων κερδών τής βιομηχανικής 
καί βιοτεχνικής έπιχειρήσεως, όπως ταϋτα καθορίζωνται 
διά τών ίσχυουσών διατάξεων. Διά τοϋ μέτρου τούτου πα
ρέχεται δυνατότης έκ συγχρονισμού καί άνανεώσεως τών 
έγκαταστάσεων τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών έπι- 
χειρήσεων αί όποΐαι είναι έγκατεστημέναι είς τήν περιοχήν
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Α'. τςρός τον σκοπόν αύξήσεως της παραγωγής καί τής πχ- 
ραγωγικότητος αυτών καί διά νά καταστούν άνταγωνιστι- 
καί έν δψει τής έντάξεως τής χώρας εις τήν Ε.Ο.Κ.

β) Εις τάς βιομηχανικάς καί βιοτεχνικάς επιχειρήσεις 
αί όποΐαι είναι έγκατεστημέναι εις τήν περιοχήν Α' παρέ
χονται κίνητρα διά την πραγματοποίησή επενδύσεων εις 
τάς βιομηχανικάς ζώνας τής ΕΤΒΑ τής περιοχής Β' ή 
διά την ίδρυσιν βιομηχανικής ή βιοτεχνικής έπιχειρήσεως 
γ χήν Ιπέκτασιν ύπαρχούσης. Π ρος τον σκοπδν τοϋτον πα
ρέχεται δυνατότης έκπτώσεως ποσοστού έξήκοντα επί τοϊς 
εκατόν (60%) επί τής άξίας των επενδύσεων αί όποΐαι 0ά 
πραγματοποιηθούν άπό 1.1.1978 μέχρι 31.12.1982 έκ των 
καθαρών των κερδών καί μέχρι καλύψεως ποσοστού τεσ
σαράκοντα επί τοΐς εκατόν (40%) αυτών έτησίως. Διά 
τού μέτρου τούτου ένισχύεται άποφασιστικώς ή πραγμα
τοποίησή επενδύσεων εις τάς βιομηχανικάς περιοχάς τής 
ΕΤΒΑ -τής περιοχής Β'.

γ) Προς διευκόλυνσιν τής μετεγκαταστάσεως τών βιο- 
μηχανικών καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων ή τής μεταφοράς 
τού βιομηχανικού των κλάδου άπό την περιοχήν Α' εις τάς 
περιοχάς Γ', Δ' καί Ε' καί εις τήν βιομηχανικήν περιοχήν 
τής ΕΤΒΑ τού Νομού Θεσσαλονίκης, δίδεται δανειακή ένί- 
σχυσις έκ μέρους τού Ελληνικού Δημοσίου, δι’ άποφάσεως 
τού^Υπουργσύ'Συντονισμού,—πρός'κάλοψιν μέρους τών δα
πανών μετεγκαταστάσεως καί μάλιστα μέχρι ποσοστού πεν- 
τήκοντα έπί τοΐς εκατόν (50 %) έπί τής αξίας αύτών. Διά 
τού μέτρου τούτου διευκολύνεται ή μεταφορά βιομηχανικών 
καί βιοτεχνικών επιχειρήσεων ή βιομηχανικών κλάδων εις 
την επαρχίαν.

Άρθρον 3.
Διά τών διατάξεων τού άρθρου τούτου :
α) Δίδονται κίνητρα είς τάς βιομηχανικάς καί βιοτεχνι- 

κάς επιχειρήσεις τάς ύφισταμένας ή ίδρυθησομένας είς την 
περιοχήν Β' διά τήν πραγματοποίησιν επενδύσεων είς την 
περιοχήν αυτήν. Προς τούτο δύνανται νά εκπίπτουν ποσοστόν 
έξήκοντα έπί τοΐς έκατόν (60%) έπί τής αξίας τών επεν
δύσεων τάς όποιας πραγματοποιούν άπό 1.1.1978 μέχρι 
31.12.1982 έκ τών καθαρών κερδών καί μέχρι καλύψεως 
ποσοστού έβδομήκοντα έπί τοΐς έκατόν (70 %) αύτών έτη
σίως. Διά τού μέτρου τούτου ένισχύεται σημαντικώς ή πραγ
ματοποίησή επενδύσεων εις τήν περιοχήν Β'.

β) Προς διευκόλυνσιν τής μετεγκαταστάσεως τών βιο
μηχανικών καί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων άπό τήν περιοχήν 
Β' εις τάς περιοφάς Γ', Δ' καί Ε' καί εις τήν βιομηχανικήν 
περιοχήν τής ΕΤΒΑ τού Νομού Θεσσαλονίκης, δίδεται δα
νειακή ένίσχυσις ύπο τού Ελληνικού Δημοσίου, δι’ άποφά- 
σεως τού Υπουργού Συντονισμού, προς κάλυψιν μέρους τών 
δαπανών μετεγκαταστάσεως καί μάλιστα μέχρι ποσοστού 
πεντηκοντα έπί τοΐς έκατόν (50 %) έπί τής άξίας αύτών.

έγκαταστάσεως τών έπιχειρήσεων έντός ή έκτος βιομηχα
νικών περιοχών, ώς προέβλεπεν ή άντικατασταθεΐσχ διά— 
ταξις. Επίσης καταργεΐται ή δυνατότης όπως διά πρά
ξεων τού Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζωνται βιομηχα
νικά! ζώναι είς τήν περιοχήν Δ', καθ’ όσον τούτο δέν θεω
ρείται σκόπιμον κατόπιν τής έκδόσεως τού Νόμου 742/77 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τού Ν. 4458/1965 
«περί βιομηχανικών περιοχών καί ρυθμίσεως συναφών θε
μάτων».

Άρθρον 5.
Διά τού έν λόγω άρθρευ προβλέπεται ή δυνατότης νά δί

δονται ΰπό τού Δημοσίου είς βιομηχανικάς καί βιοτεχνικάς 
έπιχειρήσεις τής Ε' περιοχής, δανειακαί ένισχύσεις μέχρι 
ποσοστού πεντηκοντα έπί τοΐς έκατόν (50 %) έπί τής άξίας 
τών πραγματοποιουμένων ύπ’ αύτών έπενδύσεων καί μέ
χρι ποσοστού πεντηκοντα πέντε έπί τοΐς έκατόν (55%) 
-προκειμένου περί έπιχειρήσεων είς νήσους τής περιοχής Ε'.

Άρθρον 6.
Διά τών διατάξεων τού ώς άνω άρθρου:
α) 'Ορίζεται ότι αί διατάξεις τής παραγράφου 2 τού 

άρθρου 1, τής παραγράφου 4 τού άρθρου 2 καί τών άρθρων 
3 καί 4 τού Ν.Δ. 1078/1971 καί τού Π.Δ. 365/1973, διά 
τών οποίων καθορίζονται ή έννοια τών έπενδύσεων, ή άξια 
τών οποίων δύναται νά έκπεσθή, ό τρόπος υπολογισμού τών 
κερδών έπί τών οποίων θά ύπολογίζωνται αί άφορολόγητοι 
έκπτώσεις, αί προϋποθέσεις διά τήν άναγνώρισιν τών άφο- 
ρολογήτων έκπτώσεοκν, τά άπαιτούμενα δικαιολογητικά, 
αί περιπτώσεις κατά τάς όποιας γεννάται θέμα φορολογίας 
αύτών κ.λ.π., έφαρμόζονναι άναλόγως καί έπί τών έπενδύ
σεων καί άφορολογήτων έκπτώσεων τών διενεργουμένων 
υπό τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων βάσει 
τών διατάξεων τών άρθρων 2,3 καί 6 τού προτεινομένου 
σχεδίου Νόμου.

β) Παρέχεται διά πρώτην φοράν καί είς βιοτεχνικάς έπι- 
χ-τρήσεις τάς έγ,-εγραμμένας είς τό άρμόδιον βιοτεχνικόν 
έπιμελητήριον αί όποΐαι τηρούν λογιστικά βιβλία οίασδή- 
τ:οτε κατηγορίας τού Κ.Φ.Σ., ή δυνατότης όπως έκπίπτουν 
άπό τά δηλούμενα διά τής άρχικής δηλώσεως καθαρά κέρδη 
καί μετά τήν άφκίρεσιν τών άπολήψεων, τήν αξίαν τών έπεν
δύσεων τάς όποιας πραγματοποιούν άπό 1.1.1978 μέχρι 
31.12.19S2, μέ τά αύτά ποσοστά άναλόγως προς τον τό
πον έγκαταστάσεώς των, όπως καί αί βιομηχανικά! έπι- 
χειρήσεις. Διά τού μέτρου τούτου ένισχύεται σημαντικώς 
ή άνάπτυξις καί ό έκσυγχρονισμός τής βιοτεχνίας καθ’ 
όσον αί ώς άνω έπιχειρήσεις θά έχουν τήν δυνατότητα νά 
έκπίπτουν εκ τών καθαρών των κερδών τήν άξίαν τών νέων 
έπενδύσεων έν όλω ή έν μέρει, άναλόγως πρός τον τόπον 
έγκαταστάσεώς των ΰπό τήν μορφήν άφορολογήτων εκπτώ
σεων.

Οΐκοθεν νοείται ότι διά τήν Γ' περιοχήν έξακολουθούν 
ίσχύοντα τά διά τών άναπτυξιακών νόμων Ν.Δ. 1078/71, 
Ν.Δ. 1312/72 καί Ν.Δ. 1377/73 θεσπισθέντα κίνητρα, τών 
όποιων ή ισχύς λήγει τήν 31 Δεκεμβρίου 1982.

Άρθρον 4.
Διά τής παραγράφου 1 τού έν λόγω άρθρου προβλέπεται 

ή δυνατότης νά δίδωνται ΰπό τού Δημοσίου είς βιομηχανικάς 
καί βιοτεχνικάς έπιχειρήσεις τής περιοχής Δ', δανειακαί 
ενισχύσεις μέχρι ποσοστού τριάκοντα πέντε έπί τοΐς έκα
τόν (35 %) έπί τής άξίας τών πραγματοποιουμένων ύπ’ αύ
τών έπενδύσεων, καί μέχρι ποσοστού τεσσαράκοντα έπί τοΐς 
έκατόν (40 %) προκειμένου περί έπιχειρήσεων είς νήσους 
τής περιοχής Δ'.

Διά τής παραγράφου 2. άντικαθίσταται τό άρθρον 10 τού 
Ν.Δ. 1312/72 ώς ισχύει.

Διά τής άντικαταστάσεως τού έν λόγω άρθρου σκοπεΐται 
ή υπαγωγή όλων τών βιομηχανικών κλάδων είς τά κίνητρα 
τής περιοχής Δ' τού Ν.Δ. 1312ϊ72 ώς ισχύει, άσχέτως

Άρθρον 7.
Διά τού άρθρου 7 καθορίζονται οί όροι καί αί προϋπο

θέσεις βάσει τών όποιων δίδονται αί δανειακαί ένισχύσεις.
Είδικώτερον, αί δανειακαί ένισχύσεις είς τάς βιομηχα- 

νικάς καί βιοτεχνικάς έπιχειρήσεις είς τάς περιοχάς Δ' καί 
Ε δίδονται μέχρι ποσού έπενδύσεων έκατόν έκατομμυρίων 
δραχμών (100.000.000) άνευ περιορισμού τίνος σχετικώς 
προς τήν δημιουργίαν θέσεων εργασίας, ένώ διά ποσά έπεν
δύσεων πέραν τών έκατόν έκατομμυρίων (100.000.000) 
τίθεται ό περιορισμός τών δραχμών δύο έκ.ατομμυρίιον 
(2.000.000) δι’ εκάστην Οέσιν μονίμου άπασχολήσεως.

Ό περιορισμός τού άνωτάτου ποσού τής δανειακής ένι- 
σχύσεως έπί τή βάσει τών δημιουργουμένων μονίμων θέ- 
σεουν εργασίας, θεσμός ό όποιος χρησιμοποιείται καί είς 
τάς χώρας τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, 
θεσπίζεται άο’ ένός μέν διά νά ένισχυθή ή άπασχόλησις είς 
τήν βιομηχανίαν, άφ’ ετέρου δέ διά νά τεθή άνώτατον όριον 
ένισχύσεως είς τάς μεγάλας βιομηχανικάς έπενδύσεως αί 
όποΐαι είναι καί έντάσεωε κεσαλαίου.
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’Επίσης, τίθεται ώς άνωτάτη άξια των κτιριακών εγκα
ταστάσεων χί όποια1. δύνανται νά τύχουν δανειακής ένισχύ- 
σεω:, το ποσόν των δραχμών χιλίων άνά κυβικόν μέτρου 
ογκου κατασκευής (1.000/μ3).

Διά τής παραγράφου 2 τίθενται χί προϋποθέσπς διά τήν 
υπαγωγήν εις το σύστημα των δανειακών ενισχύσεων όλων 
των περιπτώσεων των δανειακών ενισχύσεων δι’ επενδύ
σεις, συμπεριλαμβανομένων καί τούτων εις τάς περιοχάς 
Δ' καί Ε'.

Είδικώτερον. τίθενται ώρισμένα 
οποίων θά άξιολογούνται αΐ αΐτήσ: 
επενδύσεων εις τό σύστημα τών 
ώς είναι π.χ. ή αΰξησις ή ή βελτ 
ή βελτίωσις τής συναλλαγματικής

κριτήρια βάσει τών 
εις διά τήν υπαγωγήν 
δανειακών ενισχύσεων·, 
ίωσις τής παραγωγής, 
θέσεως τής οικονομίας

τής χώρας κλπ.
Επίσης, τίθεται ή προϋπόθεσις δημιουργίας 10 τουλά

χιστον μονίμων θέσεων άμειβομένης εργασίας καί η προϋ- 
πόθεσις έπενδύσεως τουλάχιστον πέντε (5) εκατομμυρίων 
δραχμών διά τάς επενδύσεις εις τάς περιοχάς Δ' καί Ε', 
τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου δραχμών (1.000.000) εις 
τάς περιπτώσεις περιορισμού τής ρυπάνσεως, εξοικονομη- 
σεως ενεργεί ας καί έπενδύσεως διά τήν. δημιουργίαν _ ή 
έπέκτασιν εργαστηρίων βιομηχανικής ερεύνης καί, τουλά
χιστον 200.000 δρχ. διά επενδύσεις προς έξοικονόμησιν 
ένεργείας υπό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

’Απαγορεύεται νά γίνεται συγχρόνως χρήσις, διά τάς 
αύτάς επενδύσεις, τών δανειακών ενισχύσεων άφ’ ένός, 
καί τών αφορολογήτων εκπτώσεων καί τών ενισχύσεων 
τών κτιριακών εγκαταστάσεων τού Ν.Δ. 1312/72 ή καί 
ετέρων επιδοτήσεων έπενδύσεων άφ’ έτέρου, πλήν τών 
επιδοτήσεων επιτοκίων έπί δανείων καί πιστώσεων τών 
προβλεπομένων υπό τοΰ παρόντος νόμου, αί όποϊαι δύνανται 
νά δοθούν συγχρόνως μετά τών δανειακών ενισχύσεων.

Τέλος, προβλέπονται ποσοστά συμμετοχής τών επιχει
ρήσεων δι’ ιδίων κεφαλαίων, κατά περιοχάς τής χώρας.

Διά τής παραγράφου 3, προβλέπεται ό καθορισμός διά 
Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου, τού Πλαισίου Βιομη
χανικής Πολιτικής, διά τού όποιου θά θεσπίζωνται ώρισμένα 
κριτήρια, βάσει τών όποιων Οά γίνεται ή άξιολόγησις 
τών επενδύσεων διά νά τύχουν αί επιχειρήσεις δανειακής 
ενισχύσεως καί έπιδοτήσεως επιτοκίου. Ώς κριτήρια 
άςιολογήσεως τών έπενδύσεων προβλέπονται ό τόπος έγκα- 
ταστα.σεως τής έπιχειρήσεως έντός τών περιοχών Δ' καί 
Ε', ώς καί ό βιομηχανικός κλάδος, εις τον όποιον υπάγεται 
ή έπιχείρησις. εις τάς περιπτώσεις δέ μειώσεως τής ρυ
πάνσεως, έξοικονομήσεως ένεργείας καί τής βιομηχανικής 
έρεύνης, ό βαθμός έπιτυγχανομένου άποτελέσματος εις 
έκάστην περίπτωσιν.

“Αρθρον S.
Διά τών διατάξεων τού άρθρου 8 συνιστάται Επιτροπή 

Γνωμοδοτήσεως έπί τών ΰποβαλλομένων αιτήσεων διά τήν 
υπαγωγήν εις τό σύστημα δανειακών ένισχύσεων καί ρυθμί
ζονται τά τής συγκροτήσεως, συνθέσεως καί λειτουργίας 
αυτής. Επίσης προβλέπεται σύσταση υποεπιτροπών πρός 
διευκόλυνσιν τού έργου τής ’Επιτροπής αυτής.

Έθεωρήθη σκόπιμον όπως δημιουργηθή νέα ’Επιτροπή 
διά νά άναλάβη τό έργον τής γνωμοδοτήσεως τών περιπτού- 
σεων τών δανειακών ένισχύσεων, άντί τής προβλεπομένης 
υπό τού άρθρου 3 τού Ν.Δ. 2687/53 ’Επιτροπής, διά τήν 
έπιτάχυνσιν τών σχετικών διαδικασιών καί τήν πληρεστέ- 
ραν παρακολούθησιν τών άναλαμβανομένων υπό τών ενδια
φερομένων υποχρεώσεων.

“Αρθρον 9.
Διά τού άρθρου 9 καθορίζεται ή διαδικασία παροχής 

δανειακών ένισχύσεων, ώς είναι ή υποβολή αιτήσεων εις 
τήν Υπηρεσίαν ’Ιδιωτικών ’Επενδύσεων τού -Υπουργείου 
Συντονισμού μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982 καί ό καθορισμός

τών συνοδευόντων ταύτην δικχιολογητικών, ή έγγραφή 
υποθήκης υπέρ τού Ελληνικού Δημοσίου, ό τρόπος κατα
βολής τών δόσεων τών δανειακών ένισχύσεων. ή έγρραφή 
σχετικού κονδυλίου εις τον Προϋπολογισμόν Δημοσίων 
’Επενδύσεων, ώς καί ή δημιουργία λογαριασμού παρά τη 
Τραπέζη τής Ελλάδος διά τήν έπιστροφήν τών δανειακών 
ένισχύσεων.

Είδικώτερον, προβλέπεται ότι δύνανται νά τύχουν τών 
δανειακών ένισχύσεων τού παρόντος καί αί έπιχειρήσεις 
αί όποϊαι ήρχισαν νά πραγματοποιούν επενδύσεις άπό 
1.1.1978 καί μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος, έφ’ 
όσον υποβάλουν σχετικήν αΐτησιν εντός προθεσμίας 6 μηνών 
άπο τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος νόμου.

’Άρθρον 10.
Διά τού άρθρου 10 καθορίζεται ή διαδικασία έπιστροφής 

τών δανειακών ένισχύσεων εις δέκα (10) έτησίας ίσοπόσους 
δόσεις, άτόκως καί άνευ έτέρας τίνος έπιβαρύνσεως, τής 
πρώτης δόσεως καταβαλλομένης μετά πάροδον 2ετίας άπό 
τής όλοκληρώσεως τής σχετικής έπενδύσεως.

Προς μεγαλυτέραν έξασφάλισιν τής είσπράξεως υπό τού 
Δημοσίου, τών . έπιστρεφομένων δόσεων τών -δανειακών 
ένισχύσεων, προβλέπεται διά τής παραγράφου 2 τού πα
ρόντος άρθρου ή έφαρμογή άναλόγως καί τής διατάξεως 
τοΰ άρθρου 11 παράγραφος 2 έδάφιον τελευταίου τού Ν. 
542/77, έπεκτεινομένης τής ισχύες του καί έπί διαχειριστών 
προσωπικών εταιριών καί έταιριών ηεριωρισμένης ευθύνης, 
τών διοικούντων Συνεταιρισμούς κ«ί τών έκκαθαριστών 
παντός Νομικού Προσώπου.

‘Η διάτχξις αότη ορίζει : ;
«Διά τον άνχλογοϋντχ φόρον έπί τών αποκρυβεντων 

κερδών, εύθύνονται άλληλεγγύως μετά τής ’Ανωνύμου Εται
ρείας καί οί έχοντες τήν ιδιότητα τού διευθύνοντος η 
εντεταλμένου συμβούλου αυτής κατά τήν ' άντίστοιχον 
διαχειριστικήν περίοδον, ίσχύοντος καί κατ’ αύτών τοΰ εις 
βάρος τής άνωνύμου έταιρείας έκδοθέντος τίτλου βεβαιω- 
σεως».

“Αρθρον 11.
Διά τών διατάξεων τοΰ εν λόγω άρθρου παρέχεται η. 

δθν-ίετότης έπιδοτήσεωξ επιτοκίου, μέχρις ώρισμένων πο
σοστιαίων μονάδων, άναλόγως τής περιοχής εις ήν ευρισκε- 
ται ή έπιχείρησις, έπί ομολογιακών δανείων έκδιδομενων 
εις δημοσίαν έγγραφήν, ώς καί δανείων καί πιστώσεων 
χορηγούμενων παρ’ ήμεδαπών Τραπεζών, πρός τον ετκοπον 
πραγματοποιήσεως νέων έπενδύσεων υπό βιομηχανικών, 
βιοτεχνικών ή μεταλλευτικών επιχειρήσεων, έφ’ όσον ή 
σχετική αΐτησις ύποβληθή μέχρι 31.12.1982.

Διά νά τύχουν τής εν λόγω έπιδοτήσεως τά τραπεζικά 
δάνεια καί αί πιστώσεις, δέον όπως παρέχωνται μ.έ τό 
έκάστοτε ίσχϋον έπιτόκιον διά παγίας εγκαταστάσεις, 
επίσης δέ δέον όπως τηρούνται αί προϋποθέσεις τών άρθρων 
12 καί 13 τοΰ Ν.Δ. 1312/1972.

Έπιδότησις επιτοκίου δι’ ομολογιακά καί τραπεζικά 
δάνεια εις βιομήχχνικάς καί μεταλλευτικάς έπιχειρήσεις, 
αί όποϊαι προέβαινον εις έπενδύσεις, έδίδετο καί εις τό 
παρελθόν, βάσει τών διατάξεων τών άρθρων 11 έως 14 τού 
Ν.Δ. 1312/72 καί μέχρι τέλ.ος τού 1977, ότε έληξεν η 
προθεσμία διά τήν υποβολήν τών σχετικών αιτήσεων υπο 
τών ένδιαφερομένων έπιχειρήσεων.

’Επίσης διά τού παρόντος, άρθρου προβλέπεται ότι αι 
επιχειρήσεις αί όποϊαι ήρχισαν επενδύσεις άπό 1.1.78 
μέχρι τής δημοσιεύσεως τού παρόντος, δύνανται νά υπαχθούν 
εις τάς παρούσας διατάξεις περί επιτοκίων, έφ’ όσον υπο
βάλουν σχετικήν αίτησιν έντός 3 μηνών άπό τής δημοσιευ- 
σεως τού παρόντος.

Τέλος, διά τής παραγράφου 4 τού εν λόγω άρθρου ή 
άρμοδιότης γνωμοδοτήσεως δι’ έπιδότησιν επιτοκίων ανα
τίθεται εις τήν Έπταμελή ’Επιτροπήν, ή οποία συνιστάται
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Sux τοϋ παρόντος νόμου, αντί της μέχρι τοϋδε Επιτροπής 
τοΰ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 2687/53 καί τοϋτο, άφ’ ένός μεν 
διά νά έπιτευχθή άποσυμφόρησις της ’Επιτροπής τοΰ Ν.Δ. 
2687/53, άφ’ ετέρου δέ διότι αί επιχειρήσεις έχούν τό 
δικαίωμα νά ζητήσουν την υπαγωγήν των τόσον εις τό 
σύστημα των δανειακών ενισχύσεων, δσον καί εις τό 
σύστημα έπιδοτήσεως των επιτοκίων. Αί περιπτώσεις 
αυται, ώς εύνόητον, Οά πρέπει νά έξετάζωνται ένιαίως ΰπό 
τής ιδίας Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Κίνητρα Κινητικότητος Εργατικού Δυναμικού.

Άρθρον 12.
Διά των διατάξεων τοϋ άρθρου 12 δίδονται διά κοινών 

άποφάσεων τών Υπουργών Συντονισμού καί ’Εργασίας, 
κίνητρα προς διευκόλυνσιν της κινητικότητος τόΰ εργατικού 
δυναμικού της Χώρας μέσω τοϋ ’Οργανισμού Άπασχολή- 
σεως ’Εργατικού Δυναμικού. Τά έν λόγω κίνητρα περι
λαμβάνουν επιδόματα ενοικίου καί έτέρας συναφείς παρο- 
χάς προς κάλυψιν δαπανών μετακινήσεως καί στεγάσεως, 
εις διακινουμένους έκτος τοΰ τόπου τής μονίμου κατοικίας 
των, έπί σκοπώ άπασχολήσεώς των εις έτέρας περιοχάς, 
έκτος της περιοχής Α' τοϋ Ν.Δ.1078/71, όπου διαπιστοϋ- 
ται έλλειψις προσφοράς εργασίας.

’Επίσης, διά τοϋ αυτού άρθρου δίδεται ή δυνατότης όπως 
διά κοινών Υπουργικών άποφάσεων, άνανίθεται εις τον 
ΟΑΕΔ ή όργάνωσις καί ή έκτέλεσις προγραμμάτων διευ- 
κολύνσεως τής γεωγραφικής κινητικότητος τοϋ εργατικού 
δυναμικού κατά περιοχάς τής Χώρας, κατά κλάδους επι
χειρήσεων ή επιχειρήσεις ή εργασίας, ώς καί κατά κατηγο
ρίας ειδικευμένου ή μή εργατικού δυναμικού.

Τέλος, δίδεται ή δυνατότης νά ένισχύωνται μέ τά θεσπι
ζόμενα 8ιχ τοϋ παρόντος άρθρου κίνητρα καί οί μετακινού
μενοι προς άπασχόλησιν έν Έλλάδι, ’Έλληνες έργαζόμενοι 
έν τή άλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
Κίνητρα ναυπηγό επισκεύασε ικών βιομηχανιών.

Άρθρον 13.
Εις ώρισμένας ναυπηγοεπισκευαστικάς έπιχειρήσεις, έκτος 

τοϋ κυρίου σκοπού των, έχει παρασχεΟή ή ευχέρεια διά την 
έκτέλεσιν καί άλλων έργασιών (βιομηχανικών κατασκευών). 
*Η ευχέρεια αΰτη έχει παρασχεΟή διά πράξεων αί όποΐαι 
έςεδόΟησαν κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ X. 4171/ 
1961 καί τού Ν.Δ. 2687/1953.

Αί ώς άνω βιομηχανικά! κατασκευαί διατιθέμεναι εις τό 
έσωτερικόν τής χώρας έξομοιούνται προς τά εΐσαγόμενα 
έκ τοϋ εξωτερικού προϊόντα καί ύπόκεινται εις τούς προβ.λε- 
τ:ομένους δασμούς καί λοιπάς έπιβαρύνσεις.

Αί άνωτέρω ναυπηγοετασκευαστικαί έπιχειρήσεις παρ’ 
όλον ότι έχουν χαρακτηρισθή ώς ’Ελεύθερα Τελωνειακά 
Συγκροτήματα καί άπολαμβάνουν ώς έκ τούτου τών σχε
τικών ευεργετημάτων, δεν παύουν νά άποτελοϋν καθαρώς 
Ελληνικά; έπιχειρήσεις. Είναι κατά συνέπειαν σκόπιμον, 
όπως τά ΰπ’ αυτών παραγόμενα προϊόντα (βιομηχανικά! 
κατασκευαί) καί διατιθέμενα εις την εγχώριον άγοράν, 
τυγχάνουν εύμενεστέρας μεταχειρίσεως έναντι τών όμοειδών 
τοιούτων προελεύσεοος έξωτερικοϋ.

’Επειδή όμως, υπάρχουν εις την χώραν έπιχειρήσεις 
πραγματοποιοϋσαι όμοιας κατασκευάς, μή άπολαμβάνουσαι 
τών ευεργετημάτων τών Έ'.ευθέρων Τελωνειακών Συγκρο
τημάτων, έπιβάλλεται μία εύλογος προστασία τών έπιχειρή- 
σεων αυτών έναντι τών πλεονεκτημάτων, άτινα άπο/.αύουν 
αί εντός τών ’Ελευθέρων Τελωνειακών" Συγκροτημάτων 
εγκατεστημέναι ναυπηγοεπισκευαστικαί έπιχειρήσεις.

Διά τοϋ Α.Ν. 369/1968 «περί τροποποιήσεως καί συμ- 
πληρωσεως τοϋ άρθρου 28 τής Συμβάσεως μεταξύ τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τοϋ Σταύρου ΝΤάρχου έρρυ-

θμίσθησαν τά ώς άνω θέματα, δσον άφορά μόνον εις τήν 
εταιρείαν Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ».

Διά τών διατάξεων τών παραγράφων 1 καί 2 ρυθμί
ζονται τά. άνωτέρω θέματα κατ’ άνάλογον τρόπον καί δια 
νάς υπολοίπους ύφισταμένας, άλλά καί τυχόν ίδρυθησομένας 
έντόε, τών ’Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων ναυ- 
πηγοεπισκευαστικάς έπιχειρήσεις, προς ΐσην μεταχείριση/, 
ένώ διά τών λοιπών παραγράφων (3-6) καθορίζονται οί 
λοιποί όροι τής τοιαύτης ίσης μεταχειρίσεως.

Έκ τών άνωτέρω προκύπτει, ότι διά τών διατάξεων τοϋ 
άρθρου αύτοϋ σκοπεΐται, άφ’ ένός ή ϊση μεταχείρισις 
όλων τών άποτελουσών ’Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτή
ματα ναυπηγοεπισκευαστικών έπιχειρήσεων καί άφ’ έτέρου 
ή έξασφάλισις ΐσων όρων άνταγωνισμοϋ τών διατεθησομέ- 
νων εις τήν έγχώριον άγοράν προϊόντων, τά όποια θά 
κατασκευάζωνται παρά τών έν λόγω ναυπηγοεπισκευασνι
κών έπιχειρήσεων, προς τά προϊόντα τά παραγόμενα ύπό 
τών έκτος ’Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων λοιπών 
τοιούτων έπιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
Τροποποιήσεις καί ’Επεκτάσεις Τουριστικών Κινήτρων.

Άρθρον 14.
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω άρθρου δίδονται κίνητρα 

εις τάς ξενοδοχειακάς έπιχειρήσεις, τάς ύφισταμένας ή 
ίδρυθησομένας εις τήνιπεριοχήν Β', διά τήν πραγματοποίη
ση/ έπενδύσεων είς τήν περιοχήν αύτήν. Π ρός τοϋτο δύναν- 
ται νά έκπίπτουν ποσοστόν πεντήκοντα έπί τοϊς εκατόν 
(50 %) τής άξίας τών έπενδύσεων τών πραγματοποιούμε
νων άπό 1.1.1978 μέχρι 31.12.1982, έκ τών καθαρών κερ
δών καί μέχρι καλύψεως ποσοστού εξήκοντα έπί τοϊς έκατόν 
(60 %) αύτών έτησίως. Τό αυτό κίνητρον δίδεται καί εις 
τάς ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις αί όποΐαι είναι έγκατεστη- 
μέναι είς τήν περιοχήν Α' διά τάς έπενδύσεις τάς οποίας 
πραγματοποιούν κατά τήν αύτήν ώς άνω χρονικήν περίοδον 
εις τήν περιοχήν Β' ή διά τήν συμμετοχήν εις τήν ίδρυσιν 
ή έπέκτασιν ξενοδοχειακής έπιχειρήσεως εις τήν περιοχήν 
αύτήν.

Αί διατάξεις τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 1, τής παρα
γράφου 3 τοΰ άρθρου 2α καί τών άρθρων 3 καί 4 τοϋ Ν.Δ. 
1313/1972, διά τών όποιων καθορίζεται ή έννοια τών έπεν
δύσεων ή άξια τών οποίων είναι δυνατόν νά έκπεσθή, ό 
τρόπος υπολογισμού τών κερδών έπί τών όποιων θά ύπολο- 
γίζωνται αί άφορολόγητοι έκπτώσεις, αί προϋποθέσεις διά 
τήν άναγνώρισιν τών άφορολογήτων εκπτώσεων, αί περι
πτώσεις κατά τάς όποιας γεννάται θέμα φορολογίας αύτών 
κλπ., έφαρμόζονται άναλόγως καί έπί τών έπενδύσεων καί 
άφορολογήτων έκπτώσεων αί όποΐαι ένεργοϋνται ύπό τών 
ξενοδοχειακών έπιχειρήσεων βάσει τών διατάξεων τοϋ 
άρθρου 14 τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου.

Άρθρον 15.
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω άρθρου παρέχεται ή δυνα

τότης εις τάς ξενοδοχειακάς έπιχειρήσεις, νά συμψηφίζουν 
τήν ζημίαν ή όποια θά προκύπτη καί μετά τήν Ιην ’Ιανουά
ριου 1978, προς τά κέρδη τών πέντε επομένων ετών, ώς 
ισχύει καί διά τάς βιομηχανικάς καί μεταλλευτικά; επιχει
ρήσεις. Διευκρινίζεται ότι τό ώς άνω δικαίωμα έχουν αί 
ξενοδοχειακά! έπιχειρήσεις διά τάς ζημίας αί όποΐαι προέ- 
κυψαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1977.

Άρθρον 16.
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω άρθρου δίδεται τό δικαίωμα 

εις τάς ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις αί όποΐαι είναι έγκατε- 
στημέναι εις τήν περιοχήν Α'. νά έκπίπτουν μέχρι 31.12. 
1982 έκ τών άκαθαρίστων έσόδων τών προερχομένων άπό 
άλλοδαπούς πελάτας. ποσοστόν δύο έπί τοϊς έκατόν (2 °;,) 
διά τήν κάλυψιν δαπανών προβολής καί διαφημίσεων, διά 
τάς όποιας,, ώς έκ τής φύσε ιός των, δεν δύνανται νά λάβουν 
δικαιολογήτικά. Το δικαίωμα τοϋτο διά το αΰτό ποσοστόν.
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παρέχεται καί εις τα γραφεία γενικού τουρισμού, ανεξαρτή
τως τού τόπου έγκαταστάσεώς των.

Διευκρινίζεται ότι αί ξενοδοχειακά', επιχειρήσεις αί όποΐαι 
είναι εγκατεστημένα', εις τάς περιοχάς Β’ καί Γ'. έχουν την 
δυνατότητα, διά των διατάξεων τού άρθρου 6 τού Ν.Α. 
1313/1972. νά εκπίπτουν μέχρι 31.12.19S2 έκ των άκαθα- 
οίστων εσόδων των προερχόμενων από αλλοδαπούς πελάτας. 
ποσοστόν τρία επί τοΐς εκατόν (3 %) καί τέσσαρα έπί τοΐς 
εκατόν (4 %) άντιστοίχως.

Περαιτέρω, διά των διατάξεων της παραγράφου 4. ορί
ζεται ότι, ή ζημία ή όποια θά προκύπτη μόνον έκ τής ώς 
άνω έκπτώσεως, δεν συμψηφίζεται προς τά κέρδη τά προερ
χόμενα έξ ετέρων κλάδων τής έπιχειρήσεως, ή προς τά 
εισοδήματα έξ ετέρων πηγών, κατ’ άντίθεσιν προς τήν 
ζημίαν ήτις προκύπτει άπό τήν δραστηριότητα τής ξενοδο
χειακής έπιχειρήσεως καί ήτις θά δύναται νά συμψηφίζεται.

Ή ζημία ή όποια προκύπτει άπό τήν άνωτέρω έκπτωσιν 
προς κάλυψιν δαπανών άνευ δικαιολογητικών, δύναται νά 
μεταφέρεται προς συμψηφισμόν εις τάς πέντε έπομένας 
συνεχείς χρήσεις μόνον πράς τά κέρδη τά προερχόμενα άπό 
την εκμετάλλευσιν τού ξενοδοχείου, κυλικείου καί εστιατο
ρίου, έφ’ όσον ή έπιχείρησις καί κατά τάς χρήσεις αύτάς 
τηρεί είκικρινή λογιστικά βιβλία.

Άρθρον 17.
Διά τών διατάξεων τού ώς άνω άρθρου παρατείνεται ή 

ισχύς τών διατάξεων :
α) Τής παραγράφου 1 τού άρθρου 7 τού Ν.Δ. 1313/1972, 

διά τής όποιας άπαλλάσσονται αί ξενοδοχειακαί έπιχειρή- 
σεις A', Β' καί Γ' κατηγορίας άπό δασμούς καί λοιπούς 
φόρους διά τά υγρά καύσιμα τά όποια καταναλίσκονται 
διά τάς άνάγκας λειτουργίας τών έγκαταστάσεών των, 
μέχρι 31.12.1979. Αί άπαλλαγαί αύται έπεκτείνονται καί 
έπί τών ξενοδοχείων πολυτελείας, Δ' καί Ε' κατηγορίας

β) Τής περιπτώσεως α' τής παραγράφου 1 τού άρθρου 
12 τού Ν.Δ. 1313/1972, διά τής οποίας μειοϋνται κατά 
ποσοστόν είκοσι έπί τοΐς έκατόν (20 %) αί άσφαλιστικαί 
είσφοραί υπέρ Ι.Κ.Α., τού Ταμείου Άσφαλ.ίσεως ξενοδοχοϋ- 
παλληλων τών ξενοδοχειακών έπιχειρήσεων τής περιοχής 
Α', μέχρι 31.12.1982.'

Διευκρινίζεται ότι αί ξενοδοχειακαί έπιχειρήσεις αί όποΐαι 
είναι έγκατεστημέναι εις τάς περιοχάς Β', Γ' καί Δ', κατα
βάλλουν μειωμένας άσφαλιστικάς εισφοράς κατά 30 %, 
40 % καί 50 % άντιστοίχως, βάσει τών διατάξεων τού 
άρθρου 12 τού Ν.Δ. 1313/1972. ·

Άρθρον 18.
Διά τού άρθρου 18 σ/.οπεΐται ή υπαγωγή εις τήν έννοιαν 

τών ςενοδοχειακών έπιχειρήσεων τών κέντρων παραθερισμοΰ 
άλλοδαπών, τών άνηκόντων εις ήμεδαπάς έπιχειρήσεις, έφ’ 
όσον άποτελοϋνται έκ μονίμων έγκαταστάσεών καί λειτουρ
γούν δυνάμει άδειας τού Ε.Ο.Τ., συμφώνως προς τάς δια
τάξεις τού άρθρου 9 παράγραφος 1 καί τού άρθρου 2 τού 
Ν. 658/1977. Τούτο θεωρείται άπαραίτητον διά νά έπε- 
κταθούν τά περί ξενοδοχειακών έπιχειρήσεων κίνητρα καί 
εις τα εν λόγω κέντρα παραθερισμοΰ αλλοδαπών.

Εις τάς έν λόγω διατάξεις τού Ν. 658/1977 οι όροι : 
«ξενοδοχειακαί επιχειρήσεις» καί «ξενοδοχεία» άντιστοί- 
χως, περιλαμβάνουν τάς έπιχειρήσεις πάσης λειτουργικής 
8°Ρ?ήζ (ξενοδοχεία κλασσικής μορφής, MOTELS, BUN
GALOWS, ξενώνες, έπιπλωμένα διαμερίσματα καί οικο
τροφεία) αί όποΐαι είναι μέλη τού Ξενοδοχειακού ’Επιμε
λητηρίου τής Ελλάδος καί λειτουργούν δυνάμει προσωρινής 
ή οριστικής άδειας τού Ε.Ο.Τ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε'.
Κίνητρα διά τήν μετατροπήν καί συγχώνευσιν έπιχειρήσεων.

Άρθρον 19.
Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 1 τού ώς άνω άρθρου 

παρατείνεται ή προβλεπομένη ύπό τού άρθρου 1 τού Ν.Δ.

1297/1972 προθεσμία, ή όποια έλ.ηξε τήν 31 Δεκεμβρίου 
1977, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982, διά νά δυνηθούν νά κά
νουν χρήσιν τών ευεργετημάτων τού άνωτέρω νομοθετήματος 
καί έτεραι επιχειρήσεις, προς δημιουργίαν μεγάλων οικο- 
νοιιικών μονάδων έν οόει τήε έντάξεως τής χώοα; εις τήν
Ε.Ο.Κ.

Διά τών διατάξεων αί όποΐαι ΐσχυον μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
19/7, παρειχετο ή δυνατότης υπολογισμού άποσβέσεων έπί 
της αςιας τών αυτών περιουσιακών στοιχείων τόσον άπό 
την μετατρεπομένην ή συγχώνευαμένην έπιχείρησιν, όσον 
και απο την νέαν Εταιρείαν. Συνεπώς ή άξια ενός παγίου 
περιουσιακού στοιχείου ήτο δυνατόν νά έχη άποσβεσθή 
καί νά ύπολογίζετο έκ νέου άπόσβεσις έπί τής καθοριζομέ- 
νης άπό τήν επιτροπήν τού άρθρου 9 τού Ν. 2190/1920 
αςιας τού άποσβεσθέντος παγίου περιουσιακού στοιχείου. 
Διά τού τρόπου αύτού : α) 'Υπελογίζοντο άποσβέσεις δύο 
ή καί περισσοτέρας φοράς, άνχλ.όγως προς τον άριθμόν τών 
μετατροπών ή συγχωνεύσεων αί όποΐαι έλάμβανον χώραν, 
επί τού αύτού περιουσιακού στοιχείου, μέ άποτέλ.εσμα νά 
έκπίπτωνται έκ τών άκαθαριστών έσόδων άποσβέσεις καί 
διά πάγια περιουσιακά στοιχεία τά όποια ειχον ήδη άπο- 
σβεσθή. β) Ηύξανε τό κόστος τών παραγομένων προϊόντων 

- διά τού συνυπολ.ογισμοΰ εις τά στοιχεία τού κόστους καί τών 
άποσβέσεων αί όποΐαι υπελογίζοντο εις την νέαν άξίαν τών 
άποσβεσθέντων περιουσιακών στοιχείων.

Πρός άποτροπήν τών άνωτέρω σοβαρών μειονεκτημάτων, 
ορίζεται ότι : α) Αί νέαι Έταιρίαι αί όποΐαι θά προέλθουν 
άπό μετατροπήν ή συγχώνευσιν έπιχειρήσεων, ετά τήν 
έναρξιν ισχύος τού προτεινομένου σχεδίου Νόμου, θά δι
καιούνται νά υπολογίζουν τάς άποσβέσεις, τάς προβλεπο - 
μένας ύπό τών ΐσχυουσών διατάξεων, έπί τής άναποσβέστου 
άξίας, προσηυξημένης κατά τό ποσόν τής υπεραξίας, ή 
οποία προέκυψε κατά τήν μετατροπήν ή συγχώνευσιν άπό 
τήν έκτίμησιν τής έπιτροπής τού άρθρου 9 τού Ν. 2190/ 
1920, ήτις άναλογεΐ εις αύτήν. β) Αί άποσβέσεις αί όποΐαι 
υπολογίζονται έπί τής υπεραξίας, ή όποια άναλογεΐ εις τήν 
άποσβεσθεΐσαν υπεραξίαν τού παγίου περιουσιακού στοι
χείου, δέν έκπίπτονται άπό τά άκαθάριστα έσοδα τής νέας 
εταιρίας, ή όποια προέρχεται άπό μετατροπήν ή συγχώ- 
νευσιν, προκειμένου νά ύπολογισθοΰν τά καθαρά κέρδη 
αύτής.

Πρός περαιτέρω διευκόλ.υνσιν τής συγχωνεύσεως τών 
έπιχειρήσεων, έπέρχονται αί κάτωθι τροποποιήσεις εΐε τό 
Ν.Δ. 1297/1972 : '

α) Παρέχεται δυνατότης έκμισθώσεως ύπό τής νέας 
εταιρίας, τών άκινήτων τών εισφερόμενων εις αύτήν, άπό 
τήν μετατρεπομένην ή συγχωνευομένην έπιχείρησιν καί προ 
τής προελ.εύσεως πενταετίας, διά νά ύπάρχη εύχέρεια έκμε- 
ταλλ.εύσεως καί τών άκινήτων αυτών, τά όποια δι’ οίον- 
δήποτε λόγον, δέν είναι άπαραίτητα διά τήν έξυπηρέτησιν 
άναγκών τής έπιχειρήσεως.

β) Ή νέα έταιρία θά δικαιούται νά έκποιήση τά άκίνητα 
τά όποια εισφέρονται εις αύτήν άπό τήν μετατρεπομένην 
ή συγχωνευο μένην έπιχείρησιν καί προ τής παρελεύσεως 
πενταετίας, ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι, τό προϊόν τής εκ- 
ποιήσεως θά χρησιμοποιηθή έντές προθεσμίας δύο έτών άπό 
τής έκποιήσεως πρός άπόκτησιν άκινήτο/ν ή άλλων καινουρ
γών παγίων περιουσιακών στοιχείων ίσης τούλ.άχιστον άξιας, 
τά όποια θά έξυπηρετούν τάς άνάγκας τής έπιχειρήσεως, 
ή διά τήν έξόφλησιν, όφειλ.ών έκ τραπεζικών δανείων καί 
πιστώσεων, φορολογικών ύποχρεώσεων καί άσφαλιστικών 
εισφορών, ύφισταμένων κατά τήν ημερομηνίαν έκποιήσεως 
τού άκινήτου. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ή νέα έταιρία δέν θά 
είναι ύποχρεωμένη νά διατηρή έπί πέντε έτη άκίνητα, τα 
όποια δέν έξυπηρετούν τάς άνάγκας της.

γ) Παρέχεται ή ευχέρεια εισφοράς ενός ή περισσοτέρων 
βιομηχανικών κλάδων αύτής ύπό τής άνωνύμου εταιρίας ή 
όποια προήλθεν άπό μετατροπήν ή συγχώνευσιν βάσει τών 
διατάξεων τού Ν.Δ. 1297/1972 καί πρό τής παρόδου πεν
ταετίας, εις ύπάρχουσαν ή ίδρυομένην άνώνυμον εταιρίαν.
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Διά του κινήτρου τούτου διευκολύνεται ή καθετοποίησις των 
βιομηχανικών επιχειρήσεων καί γενικώς εξυπηρετείται ή 
αύξησις της παραγωγής και της παραγωγικότητας τών 
υφισταμένων καί ιδρυόμενων βιομηχανικών μονάδων.

δ) Παρέχεται δυνατότης μεταφοράς τών αφορολογήτων 
άποθεματικών καί έκπτώσεως -τής ακαλύπτου άξίας τών
επενδύσεων τοϋ Ν.Δ. 1313/1972 καί τοϋ Ν. 289/1976, αί 
όποΐαι δεν ϊσχυον όταν έδημοσιεύθη τό Ν.Δ. 1297/1972. άπό 
τήν νέαν εταιρίαν ή όποια ιδρύεται άπο μετατροπήν ή συγχώ- 
νευσιν, μέ τάς αΰτάζ προϋποθέσεις καί περιορισμούς.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ ΣΤ'.
Τοοποποιήσεις καί συαπλήρωσις περιφερειακών κινήσεων
τοϋ Ν. 289/76.

“Αρθρον 20.
Διά τοϋ άρθρου 20 μεταφέρονται αί αρμοδιότητες της 

Γνωμοδοτικής ’Επιτροπής τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 2687/ 
53, όσον άφορά εις τάς επενδύσεις τοϋ Ν. 289/76, εις την 
συνιστωμένην διά τοϋ παρόντος νόμου Επιτροπήν Επενδύ
σεων. Καί τοϋτο διότι είναι άναγκαΐον νά έξετάζωνται ύπό 
τής αυτής Επιτροπής όλαι αί αιτήσεις τών επιχειρήσεων 
τής περιοχής αί άφορώσαι τόσον εις την παροχήν δανειακών 
ενισχύσεων όσον καί εις τά λοιπά πρβλεπόμενα ύπό τοϋ Ν. 
2S9/76, κίνητρα.

Άρθρον 21.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 21 δίδεται ή δυνατότης 

νά ύπαχθοϋν εις τό άρθρον 8 τοϋ Ν. 289/76 «περί καλύψεως 
έπιβαρύνσεοος έκ τόκων επί συνομολογουμένων δανείων ή 
πιστώσεων» ’Ανώνυμοι Ναυτιλιακαί Έταιρεΐαι, εύρείας 
μετοχικής βάσεως, ύφιστάμεναι ή ίδρυόμεναι εις τήν περιο
χήν Ε' έφ’ όσον τό μετοχικόν των κεφάλαιο ν συνεισφέρεται 
κατά ποσοστόν όγδοήκοντα έπί τοϊς εκατόν (80%) τούλά- 
χιστον άπό μονίμους κατοίκους ή εγγεγραμμένους είς τά 
οικεία δημοτολόγια τής περιοχής Ε' καί έφ’ όσον τό κατά 
μέτοχον μερίδιον δεν υπερβαίνει ποσοστόν πέντε έπί τοΐς 
εκατόν (50/0) τοϋ συνόλου τών μετοχών. Ή ένίσχυσις αύτη 
τοϋ επιτοκίου δι’ έπενδύσεις τών έν λόγιο ναυτιλιακών 'Εται
ρειών δίδεται ύπό (ορισμένους όρους, ώς είναι ή όνομαστι- 
κοποιησις τών μετοχών καί ή εξυπηρέτησες διά τών πλοίων 
των, τής περιοχής ένθα ή έδρα τής Εταιρείας. Τό κίνητρον 
τοϋτο δίδεται διά τήν ένίσχυσιν τοϋ Οεσμοϋ τών Εταιρειών 
εύρείας τοπικής μετοχικής βάσεως προς καλλιτέραν έξυ- 
πηρέτησιν τών θαλασσίων μεταφορικών αναγκών τών άκρι- 
τικών νησιωτικών περιοχών τής χώρας.

Άρθρον 22.
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω άρθρου ορίζεται ότι ή 

μείωσις τοϋ φόρου κύκλου εργασιών, ή προβλεπομένη ύπό 
τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 289/1976 διά τάς 
επιχειρήσεις τάς ύπαγομένας εις τον νόμον αυτόν, άρχεται 
από τής ένάρξεως τής παραγωγικής λειτουργίας τής έπι
χειρήσεως, αντί άπό τής ένάρξεως ισχύος τής σχετικής 
Υπουργικής άποφάσεως. διά τής όποιας ύπήγετο ή έπιχεί- 
ρησις εις τάς διατάξεις τοϋ Ν’. 2S9/1976. Τοϋτο έκρίθη έπι- 
βεβλημένον διότι ή μείωσις άντί νά ΐσχύη διά μίαν πενταε
τίαν. κατέληγε νά ΐσχύη διά πολύ μικρότερον χρονικόν διά
στημα.

Άρθρον 23.
Διά τών διατάςεων τοϋ παρόντος άρθρου αντικαθίστα

ται τό άρθρον 10 τοϋ Ν. 2S9/7G.
Ή μεταβολή ή όποια επέρχεται διά τής ώς άνω άντικα- 

ταστάσεως είναι ότι δίδεται ή δυνατότης νά μειοϋνται 
μέχρι πεντήκοντα έπί τοϊς εκατόν (50%) αί προς τό ΙΚΑ 
καί τά 'Ιδρύματα ταμεία ή ’Οργανισμούς κυρίας ή ’Επικου
ρικής Ασφαλίσεως έκάστοτε οριζόμενα·, είσοοραί τών επι
χειρήσεων τών ύπαγομένων εις το Ν’. 289/76 διά μίαν πεν
ταετίαν άπό τής ένάρξεως λειτουργίας τής έπιχειρήσεως. 
αντί άπό τής ισχύος τής σχετικής 'Γπουργικής Άποφάσεως

ύπαγωνήο τή; έπιχειρήσεως είς τά; διατάξεις τοϋ Νόμου
289/76.

Τοϋτο έθεωρήθη σκόπιμον διότι άπό τής ισχύος τής 
'Υπουργικής Άποφάσεως μέχρι τής ένάρξεως τής παρα
γωγικής λειτουργίας τής έπιχειρήσεως μεσολαβεί ση
μαντικόν χρονικόν διάστημα, μέ άποτέλεσμα νά ϊσχυε τό 
κίνητρον τών μειωμένων εισφορών, άντί διά μίαν πενταε
τίαν, διά πολύ μικρότερον χρονικόν διάστημα.

Άρθρον 24.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 24 έπεκτείνεται ή έφαρμο- 

γή τών διατάξεων τών έδαφίων α καί γ τής παραγράφου 1 
τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν. 4171/61 ώς ισχύει σήμερον, αί όποΐαι 
άφοροϋν είς άπαλλαγάς έκ φόρων, εισφορών τελών, χαρτο
σήμου κλπ., ώς καί εις μειώσει; δαπανών, τελών καί δι
καιωμάτων έπί υποθηκών προσημειώσεων, συστάσεως έ- 
νεχύρου κλπ., έπί συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, πα- 
ρεχομένων ύπό Τραπεζών ’Επενδύσεων ή ύπό τής Ε ΓΒΑ, 
τής ΕΚΤΕ καί τοϋ Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων 
καί εί; τάς λειτουργούσας έν Έλλάδι Έμπορ'.κάς Τραπέζας, 
μόνον έφ’ όσον τά έν λ.όγω δάνεια καί πιστώσεις δίδονται 
είς έπιχειρήσεις τής περιοχής Ε' τοϋ Ν. 289/76.

Τό μέτρον τοϋτο εθεωρήθη σκόπιμον διά τήν ταχυτέραν 
άνάπτυξιν τής εύαισθήτου περιοχής τοϋ Ν. 289/76, καθ’ 
ότι ή μείωσις τοϋ κόστους παροχής τραπεζικών δανείων καί 
πιστώσεων ύπό τών Εμπορικών Τραπεζών, θά έχη ώς 
άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν πλέον άνταγωνιστικών συν
θηκών προσφοράς δανείων καί πιστώσεων προς τά; επι- 
χειρήσεις τής περιοχής ταύτης.

Άρθρον 25.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 25 άντικαθίσταται, τό 

έδάφιον α τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν. 289/ 
76.

Ή άντικατάστασις τοϋ άνωτέρω άρθρου έκρίθη σκόπιμος 
διά νά δοθή το δικαίωμα είς τά μέλη τοϋ διδακτικοϋ καί 
βοηθητικοϋ επιστημονικού προσωπικού τών Πανεπιστημίων 
τής Ε' περιοχής τοϋ Ν’. 289/76 νά λαμβάνουν στεγαστικά 
δάνεια προς άπόκτησιν κατοικίας, έστω καί έάν είς έτέραν 
έκτος τής έδρας των περιοχήν διατηρούν είς τήν κυριότητα, 
των έτέραν κατοικίαν ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι θά διατηρήσουν 
είς τήν κυριότητά των τήν δανειοδοτουμένην οικίαν των 
είς τήν Ε' περιοχήν έπί μίαν τουλάχιστον δεκαετίαν.

Τοϋτο έθεωρήθη σκόπιμον καθ’ όσον παρατηρεΐται μεγάλη 
έλλειψις καταλλήλων κατοικιών είς τήν περιοχήν ένθα 
υπάρχουν έγκαταστάσεις τοϋ Πανεπιστημίου Θράκης.

“Αρθρον 26.
Διά τοϋ άρθρου 26 κυροϋται νομοθετικώς ή ύπ’ άριθ. 

Σ 2407/294/15.4.78 άπόφασις τοϋ Υπουργού Οικονομικών, 
διά τής όποιας παρετάθη ό χρόνος ισχύος τών διατάξεων 
τοϋ άρθρου 12 τοϋ Ν. 289/76 (λήξαντος τήν 31.12.77) 
αί όποΐαι άναφέρονται είς τήν άπαλλαγήν τών συμβάσεων 
στεγαστικών δανείων, τών παρεχομένων ύπό τής ΕΚΤΕ 
είς δικαιούχους τής Ε' περιοχής, έκ τής καταβολής τελών 
χαρτοσήμου δικαιωμάτων κλπ., μέχρι 31.12.1982.

“Αρθρον 27.
Διά τοϋ άρθρου 27 σκοπεΐται ή διευκόλυνσις τής μετα- 

κινήσεως έργατικοϋ δυναμικού προς τήν Ε' περιοχήν τοϋ 
Ν’. 289/76 διά τής παροχής στεγαστικών διευκολύνσεων 
άνευ τών περιορισμών τοϋ Π.Δ. 933/8/31.12.1975 «περί 
κωδικοποιήσεως εί; ένιαΐον κείμενον νόμου τών ίσχυουσών 
διατάξεων «περί δημοτικού καί κοινοτικού κώδικος». επι
τυγχανόμενης τοιουτοτρόπως, τής μεταδημοτεύσεως εις δή
μους καί κοινότητας τής περιοχής ταύτης είς συντομώτερον 
τοϋ προβλεπομένου ύπό τών κοινών διατάξεων, χρόνον

ΚΕΨΑΑΑΙΟΝ Ζ'.
Τελικαί Διατάξεις.

...................., ’Άρθρον 28.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου έπεκτείνονται καί έπί 

τώ) έπιχειρήσεων έξορύξεως. μαρμάρου, έκτος τών έγκα-



τεστημένων εις τήν περιοχήν Α' της παραγράφου 1 τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 107)5,1971. τά κίνητρχ τά όποια ισχύουν 
διά τάς μετχλλευτικάς έπιχειρήσεις. βάσει των διατάξεων 
των άρθρων 1 έως δ τοΰ Ν.Δ. 1078/71. της παραγράφου 1 
τοΰ άρθρου 33 τοΰ X. 231'1975 καί της παραγράφου 1 
τοΰ άρθρου 16 τοΰ Ν.Δ. 1312 1972. Τχ κίνητρα χυτά εί
ναι :

χ) Έκπτωσις κατά εκατόν άττI τοϊς εκατόν (100%) της 
άόίχς των επενδύσεων χί όποΐαι θά πραγματοποιηθούν μέ
χρι 31 Δεκεμβρίου 1982. έκ των καθαρών κερδών.· τά όποια 
θά προκόψουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1987.

β) Υπολογισμός αυξημένων αποσβέσεων μέχρι 31 Δε
κεμβρίου 1982, άπό εκατόν έπί τοϊς εκατόν (100%) εως 
διακοσίων έπι τοϊς εκατόν (200%) αναλόγιος πρός τον αρι
θμόν τών φυλακών.

γ) Μείωσις κατά είκοσιν έπί τοϊς εκατόν (20%) τών 
άσφαλιστικών εισφορών τών εργαζομένων καί εργοδοτών 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 19S2.

Τά ανωτέρω κίνητρα παρέχονται υπό τάς αύτάς προϋ
ποθέσεις καί περιορισμούς, ώς καί εις τάς μεταλλευτικός 
επιχειρήσεις.

“Αρθρον 29.
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω άρθρου εναρμονίζονται 

αί διατάξεις τών Ν.Δ. 1078/1971, Ν.Δ. 1297/1972 Ν.Δ. 
1313/1972 καί τοϋ Ν. 289/1976 πρός τάς άντιστοίχους 
διατάξεις τοϋ Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων, εις τρόπον 
ώστε όπου εις τά άνωτέρω νομοθετήματα άναφέρονται βι
βλία δευτέρας κατηγορίας, νά νοοϋνται βιβλία τετάρτης 
κατηγορίας τοϋ Κ.Φ.Σ., καί όπου βιβλία πρώτης κατηγορίας 
νά νοοϋνται τά τοιαϋτα πρώτης ή δευτέρας ή τρίτης κατη
γορίας τοϋ Κ.Φ.Σ.

“Αρθρον 30.
Διά τοϋ άρθρου 30 προβλέπεται ότι αί έγκριτικαί πράξεις 

τοϋ 'Υπουργού Συντονισμού έκδιδόμεναι κατ’ εφαρμογήν 
τών νόμων 4171/61 289/76 ή ετέρων αναπτυξιακών νόμων, 
δύνανται νά τροποποιούνται ύπό μόνου τοΰ 'Υπουργού Συν
τονισμού άνευ γνώμης τής Επιτροπής, έφ’ όσον αί τροπο
ποιήσεις είναι έξ άπόψεως ουσίας. έλάσσονος σημασίας ώς 
π.χ. αυξομειώσεις άρχικώς έγκριθεισών δαπανών κατά εί- 
κοσιν έπί τοϊς εκατόν (20%) παράτασις προθεσμιών μέχρις 
ένός έτους κλπ., Ή διάταξις αΰτη άποσκοπεΐ εις τον πε
ριορισμόν τοϋ όγκου εργασίας τών αρμοδίων Επιτροπών 
καί ώς έκ τούτου εις την διευκόλυνσιν ένεκα συντομεύσεως 
τοϋ άπαιτουμένου χρόνου, τών ένδιαφερομένων επενδυτών.

“Αρθρον 31.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 31 προστίθεται παρά

γραφος, ύπ’ άριθ. 5 εις τό άρθρον 1 τοΰ Ν. 159/1975, διά 
τής οποίας προβλέπεται ότι δεν απαιτείται γνώμη τών φο
ρέων οί όποιοι άναφέρονται εις την παράγραφον 2 τοϋ έν 
λόγω άρθρου ώς είναι οί 'Υπουργοί Προεδρίας της Κυβερ
νήσεων, Πολιτισμού καί Επιστημών, Δημοσίων "Εργων 
κλπ. “Οσον άφορά εις τον τόπον έγκαταστάσεως τών έπιχει- 
ρήσεων βάσει τής διαδικασίας τής προβλεπομένης ύπό τοϋ 
άρθρου αύτοϋ, προκειμένου περί εγκριτικών πράξεων δι’ 
έπενδύσεις τοϋ Ν.Δ. 2687/53 καί τοϋ Ν. 4171/61, έφ’ όσον 
αί επενδύσεις αύται πραγματοποιούνται εντός τών βιομη
χανικών περιοχών τής ΕΤΒΑ ή έντός βιομηχανικών ζωνών. 
Τούτο έθεωρήθη σκόπιμου διά νά συντομευθή ό χρόνος διά 
την έκδοσιν τών σχετικών εγκριτικών πράξεων, καθ’ όσον 
προκειμένου περί τών ώς άνω περιοχών, αί όποΐαι έχουν έξ 
αρχής σχεδιασθή ώς χώροι έγκαταστάσεως βιομηχανιών έν 
γένει ή ώρισμένων κατηγοριών βιομηχανιών ή, εις δεύτε
ρον στάδιον, γνώμη τών έν λόγω φορέων είναι περιττή.

. “Αρθρον 32.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 32 ορίζεται ότι εις τά 

έκάστοτε ΐσχύοντα αναπτυξιακά κίνητρα διά τήν βιομηχα

νίαν, δηλαδή διά τάς έπιχειρήσεις τοϋ τομεως τής μετά* 
ποιήσεως καί διά τα~ μεταλλεία, υπάγονται αί βιομηχανικά! 
καί μεταλλευτικά·, έπιχειρήσεις τοΰ Δημοσίου καί αί θυγα
τρικά·. εταιρεία·, τής ΕΤΒΑ καί τών Δημοσίων ’Επιχειρή
σεων καί ’Οργανισμών, ύπό τούς όρους καί προϋποθέσεις 
αί όποΐαι ισχύουν διά τάς ΐδιωτικάς έπιχειρήσεις.

Έν συνεχεία περιγράφεται λεπτομερέστερα ό τομεύς τής 
μεταποιήσεως, ούτως ώστε νά μή ύπαχθοϋν εις τά βιομη
χανικά κίνητρα άλλα·, δραστηριότητες αί όποΐαι δεν έχουν 
σχέσιν μέ τήν μεταποίησιν προϊόντων.

'Η ρύθμισις χύτη θεωρείται σκόπιμος, ούτως ώστε νά 
έξισωθοϋν οί όροι ανταγωνισμού μεταξύ τών έπιχειρήσεων 
εις τον αυτόν κλάδου, ανεξαρτήτως τής μορφής τής έπι- 
χει ρήσεως.

“Αρθρον 33.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 33 αντικαθίσταται ή πα

ράγραφος 1 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 4256/62.
Διά τής αντικχτχστάσεως τής ώς άνω διατάξεως, περιο

ρίζεται τό δικαίωμα έπχνεξχγωγής εις τό έξωτερικόν τοϋ 
εΐσχχθέντος κεφαλαίου καί έξαγωγής κερδών τών έπι- 
χειρήσεων τών ύπαγομένων εις τό Ν.Δ. 2687/53, αί όποΐαι 
προβαίνουν εις έξαγωγάς καί εισαγωγήν συναλλάγματος, 
εις ποσοστό·/“μέχρι τριάκοντα επί τοϊς εκατόν (30% ) τοϋ 
εΐσαχθέντος συναλλάγματος καί μέ τον πρόσθετον περιο
ρισμόν ότι ή έξαγωγή τοϋ κεφαλαίου δεν δύναται νά ύπερ- 
βαίνη τό ποσοστό ν δέκα πέντε έπί τοϊς εκατόν (15%) 
καί ή έξαγωγή τών κερδών τό ποσοστού είκοσιν έπί τοϊς εκα
τόν (20 %) έπί τοϋ εΐσαχθέντος έκ τοϋ εξωτερικού κεφα
λαίου.

Ό περιορισμός ούτος τής κατ’ έτος έξαγωγής συναλ
λάγματος ύπό τών επιχειρήσεων τοϋ Ν.Δ. 2687/53, θεω
ρείται σκόπιμος καθ’ όσον πλεΐσται έκ τών έπιχειρήσεων 
τούτων έξελίχθησαν ήδη εις έξαγωγικάς έπιχειρήσεις μέ 
σημαντικήν εισαγωγήν συναλλάγματος, μέ αποτέλεσμα ή 
άρχικώς προβλεφθεϊσα δυνατότης έξαγωγής συναλλάγματος 
μέχρι ποσοστού έβδομήκοντα έπί τοϊς εκατόν (70 %) τοϋ 
έξ εξαγωγών εΐσαγομένου συναλλάγματος, νά είναι σή-
μερον ύττερ βολική.

“Αρθρον 34.
Διά του άεθρου 34 προστ ίθε* » > 77.1 εις το άρθρον 5 τοΰ Ν.

720/77 παράγραφος ε, διά όττοίας έξχιροϋντχι έκ τής
καταβολής > Λ. ~ειδικού τέλους, -:ά έκτος σχείϊίου πόλεως κτί-
σματα τών βιομηχανικών, βιοτεχνικών καί ξενοδοχειακών 
έπιχειρήσεων τών άνεγειρομένων κατά παρέκκλισιν τών 
διατάξεων τοϋ Γ.Ο.Κ.

Τούτο έθεωρήθη σκόπιμον διά νά μή έπιβαρύνεται τό 
κόστος κατασκευής τών έν λόγω κτισμάτων, τό όποιον έν 
τελική άναλύσει έχει έπίπτωσιν έπί τοϋ κόστους τών παρα- 
γομένων προϊόντων καί 'υπηρεσιών, έφ’ όσον, βεβαίως, 
ή άνέγερσίς των έγένετο κατόπιν άδειας.

“Αρθρον 35.
Διά τοΰ άρθρου 35 δίδεται τό δικαίωμα εις τήν Α.Ε. «’Ολυ

μπιακή ’Αεροπορία», διά κοινών άποφάσεων τών 'Υπουρ
γών Οικονομικών καί Συγκοινωνιών νά διαθέτη εις τήν 
ημεδαπήν ή αλλοπαπήν ποσοστό·/ έπί τών άκαθαρίστων εισ
πράξεων της έκ κομίστρων έξωτερικοϋ, πρός τον σκοπόν 
προωθήσεως τών πωλήσεών της.

“Αρθρον 36.
Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 36 

προβλέπεται, πρός έκπλήρωσιν τών σκοπών τοϋ Νόμου 
4458/1965 καί 742/1977 καί τήν ταχυτέρχν έκτέλεσιν τών 
έργων πρός δημιουργίαν τών ύπ’ αύτών προβλεπομένων 
Βιομηχανικών Περιοχών, ή σΰστασις, διά Προεδρικού Δια
τάγματος έκδιδομένου προτάσει τών 'Υπουργών Συντονι
σμού, Οικονομικών καί Βιομηχανίας καί Ένεργείχς ιδιορ
ρύθμου ’Ανωνύμου Εταιρείας μέ μόνην μέτοχον τήν Έλ-
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ληνικήν Τράπεζαν Βιομηχανικής Άναπτύξεως (ΕΤΒΑ). 
*0 όρος «ιδιόρρυθμος Α.Ε.», ό όποιος έχρησιμοποιήθη εις τό 
παρελθόν καί ύπό τοΰ Συμβουλίου της ’Επικράτειας ύπο- 
δηλοϊ ότι ή ’Ανώνυμος 'Εταιρεία έκπληροϊ ούχί εμπορικούς 
σκοπούς άλλα μή κερδοφόρους σκοπούς, οι όποιοι εμπί
πτουν εις την αρμοδιότητα τοΰ Κράτους.

’Επίσης προβλέπεται ότι θά καθορισθοϋν διά τοΰ αύτοϋ 
Προεδρικού Διατάγματος, τά τής λειτουργίας, διοικήσεως, 
διαχειρίσεως, όργανώσεως καί τά των 'Υπαλληλικών θε
μάτων τής έν λόγω ’Ανωνύμου Εταιρείας.

Τέλος προβλέπεται διά την κάλυψιν των αναγκαίων δα
πανών διά την δημιουργίαν καί λειτουργίαν τών βιομηχα
νικών περιοχών έτησία έπιχορήγησις τής ώς άνω ’Ανω
νύμου 'Εταιρείας ύπό τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου, μέσω τοΰ 
Προγράμματος Δημοσίων ’Επενδύσεων, καί ύπό τής ΕΤΒΑ.

Διά τής παραγράφου 2 τού αυτού άρθρου έπεκτείνεται ή 
ύπό τού Ν. 3743/29 προβλεπομένη διαδικασία παραχωρή- 
σεως ύποΟηκών έπί άκινήτων εις την ’Εθνικήν Κτηματικήν 
Τράπεζαν τής Ελλάδος, έψ’ ών δεν ύπάρχουν τίτλοι ή ών 
οί τίτλοι δεν προσεκομίσθησαν εις την Τράπεζαν έπί τών 
Τραπεζών ’Επενδύσεων συμπεριλααβανομένης καί τής
ΕΤΒΑ.

— Τούτο έθεωρήθη σκόπιμον-διά νά ύπερκερασΟοϋν αν δυ
σχέρεια1. αί όποΐαι ύφίστανται εις τάς περιοχάς τών νέων 
Χωρών είτε λόγω μή ύπάρξεως τίτλων κυριότητος ακινή
των είτε λόγω εγγενών δυσχερειών περί τήν συγκέντρωσίν 
των προς τον σκοπόν τής ταχυτέρας προωθήσεως τής άνα
πτύξεως τών περιοχών αυτών.

Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 3 επιτρέπεται ή 
κατά κυριότητα παραχώρησις εις τήν ΕΤΒΑ ή εις τήν 
ύπ’ αύτής ίδρυθησομένην ιδιόρρυθμον ’Ανώνυμον 'Εται
ρείαν κοινοχρήστων εκτάσεων έποικισθεισών κατά τήν αγρο
τικήν νομοθεσίαν.

Περαιτέρου, προβλέπεται ή διαδικασία παραχωρήσεως τών 
εν λόγω εκτάσεων, τού καθορισμού τής άποζημιώσεως καί 
τής άποκτήσεως τίτλων κυριότητος ύπό τής ΕΤΒΑ.

Τέλος προβλέπετα. ή κατάργησις τής παραγράφου 8 τού 
άρθρου 1 τού Ν.Δ. 221/74 ή οποία κατόπιν τών ανωτέρω 
ρυθμίσεο^ν δεν έχει λόγον ύπάρξεως.

Άρθρον 37.
Έκ τής εφαρμογής τών διατάξεων τής παρ. 2 τού άρ

θρου 16 τού Χ.Δ. 1312/1972, ώς έτροποποιήθη, έγεννήθη- 
σαν αμφιβολία’, ώς προς τήν κατάργησιν ή μή ώρισμένων 
μειώσεων, εισφορών ύπέρ τού ΙΚΑ καί λοιπών ’Ασφαλι
στικών ’Οργανισμών, ήτοι τών άφορωσών εις τάς περιο- 
χάς Α' καί Β' βιομηχανικής άναπτύξεως. Προς άρσιν τών 
αμφιβολιών τούτων κρίνεται σκόπιμος ή προτεινομένη αύ- 
θεντική ερμηνεία τής ώς άνω διατάξεως καί ορίζεται διά 
τής πρώτης παραγράφου ότι αί μειώσεις ασφαλιστικών εισ
φορών αί προβλεπόμεναι ύπό τού άρθρου 6 τού Ν. 3213/ 
1955 καί τού άρθρου 10 τού ΧΔ. 4256/1962 καταργούνται 
άπό 1.1.1973 άφ’ ής ημερομηνίας παύει καί ή ισχύς τών 
κατ’ έφαρνγήν τού άρθρου 6 τού Ν. 3213/1955 έκδοθεισών 
Υπουργικών ’Αποφάσεων.

Έξ άλλου, έπί τώ τέ/.ει ταχείας καί εμπροθέσμου κατα
βολής τών ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται ότι αί προ
βλεπόμεναι ύπό τού νόμου μειώσεις παρέχονται μόνον έπί 
τών έμπροθέσμως καταβαλλομένων τοιούτων.

Διά τής τρίτης παραγράφου ρυθμίζονται θέματα προκύ- 
ψαντα ώς έκ τής αμφιβολίας περί τήν αληθή έννοιαν τής έν 
παραγράφω 1 διατάξεως καί ορίζεται οτι οί ύπόχρεοι έπι- 
χειρήσεις θεωρούνται οτι έξώφλησαν τάς ύποχρεώσεις των 
καθ’ όσον άφορά τό από 1.1.1973 μέχρις ένάρξεως ισχύος 
τής παρούσης διατάξεως χρονικόν διάστημα, έφ’ όσον κα- 
τέβαλον τάς μειωμένας εισφοράς, τυχόν δέ καταβληθεΐσαι 
μεγαλύτεραι εΐσφοραί συμψηφίζονται προς μελλοντικάς ύπο- 
χρεώσεις. —"

Άρθρον 38.
Διά τών διατάξεων τού άρθρου 38 καθορίζεται θεσμικόν 

πλαίσιον διά τοΰ όποιου παρέχεται ή δυνατότης δημιουρ
γίας Δημοσίων ’Οργανισμών, λειτουργούντων βάσει τών 
κανόνων τής ιδιωτικής οικονομίας καί άποσκοπούντων εις 
τον προγραμματισμόν, τήν μελέτην, τήν χρηματοδότησιν, 
έκτέλεσιν, λειτουργίαν καί είς την έκμετάλλευσιν κοινω
φελών καί έν γένει δημοσίων προγραμμάτων καί έργων έπί 
νομαρχιακού ή διανομαρχιακοΰ ή περιφερειακού επιπέδου.

Ή σύστασις τών ανωτέρω ’Οργανισμών έπιβάλλεται έκ 
τής ανάγκης δημιουργίας ενός αποκεντρωμένου καί εύε- 
λίκτου συστήματος περιφερειακής άναπτύξεως. Διά τού νέου 
αύτού θεσμού ένισχύεται ή Τομική Αύτοδιοίκησις καί τί
θενται αί βάσεις διά τήν συμμετοχήν τοΰ τοπικού παρά
γοντος είς τόν προγραμματισμόν, τήν λήψιν αποφάσεων, έκτέ- 
λεσιν καί τήν λειτουργίαν κοινωφελών έργων, έργων ύποοομής 
καί τοπικών προγραμμάτων άναπτύξεως. Διά τήν χρηματο- 
δότησιν τών ώς άνω ’Οργανισμών προβλέπονται έπιχορη- 
γήσεις έκ τού Προγράμματος Δημοσίων ’Επενδύσεων.

Άρθρον 39.
Διά τοΰ ύπ’ άριθμ. 816/77 Προεδρικού Διατάγματος «περί 

’Οργανισμού τού 'Υπουργείου Συντονισμού » έτέθησαν αί 
βάσεις διά τήν αρθολογικωτέραν όργάνωσιν τών 'Υπηρεσιών 
τοΰ 'Υπουργείου καί διά τήν άντιμετώπισιν τών βασικω- 
τέρων θεμάτων καταστάσεως τού προσωπικού της. ’Εν 
τούτοις, ώς διεπιστώθη κατά τό σύντομον χρονικόν διάστημα 
άφ’ οτου έτέθη είς λειτουργίαν δ νέος ’Οργανισμός, ύφί- 
στανται εύρύτατα είσέτι περιθώρια διά τήν περαιτέρω βελ- 
τίωσιν τής όλης οργανωτικής καί λειτουργικής δομής τών 
'Υπηρεσιών τού 'Υπουργείου. 'Η άναδιοργάνωσις αΰτη, ή 
όποια κρίνεται άπολύτως αναγκαία, δέον όπως συντελεσθή 
τό ταχύτερον δυνατόν, διά νά δυνηθή τό Υπουργείου Συν
τονισμού νά άνταποκριθή πλήρως είς τήν αποστολήν του. 
'Η άναδιοργάνωσις, έν τούτοις, τών 'Υπηρεσιών τοΰ 'Υπουρ
γείου αποτελεί άναγκαΐον μέν όρον ούχί όμως καί Ικανόν, 
διά τήν έπίτευξιν τών έπιθυμητών αποτελεσμάτων. Διά νά 
έπιτευχθούν, ύπό τάς παρούσας συνθήκας, τά καλλίτερα δυ
νατά άποτελέσματα, δέον όπως, παραλληλως προς τήν άνα- 
διοργάνωσιν, καταβληθή προσπάθεια καί είς τόν τομέα τής 
άξιοποιήσεως τού προσωπικού τού 'Υπουργείου καί τού έμ- 
πλουτισμοΰ τών ’Υπηρεσιών του μέ νεον ολιγάριθμου. έμπειρον 
προσωπικόν ύψηλής έπιστημονικής στάθμης καί ειδικευ
μένου είς τομείς καί θέματα τής άρμοδιότητος τού Υπουρ
γείου. Τό νέον αύτο προσωπικόν δόναται νά άναζητη-ύή μεταξύ 

.ρών υπαλλήλων τών ύτηρετούντων ήδη είς τήν Δημοσίαν Δι-
είκησιν. είς τούς Δημοσίους Οργανισμούς. Χ.Π.Δ.Δ. καί Τρα- 
'—

Διά τών διατάξεων τού άρθρου 39 έπιδιώκεται ή έκπλή- 
ρωσις τού ανωτέρω σκοπού. Διά τάς παραγράφου 1 προβλέ- 
πεται ή έκδοσις έφ’ άπαξ Προεδρικού Διατάγματος, τή 
προτάσει τών Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών καί 
Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, διά τήν τροποποίησιν τού ύπ’ 
άριθμ. 816/77 Προεδρικού Διατάγματος «περί ’Οργανισμού 
τού 'Υπουργείου Συντονισμού» καί παρέχεται ή απαραί
τητος έξουσιοδότησις είς τούς ώς άνω 'Υπουργούς νά προβούν 
είς τήν γενικήν άναδιάρθρωσιν καί ανακατανομήν τών Κεν
τρικών καί Περιφερειακών 'Υπηρεσιών τού 'Υπουργείου 
Συντονισμού, ώς καί είς τόν καθορισμόν τών ύπαλληλικών 
θέσεων τού 'Υπουργείου (’Οργανικών, μετακλητών, έπί 
θητεία, έπί συμβάσει κλπ.). δίδεται έπίσης, ή δυνατότης 
άποσπάσεως ύπαλλήλων έξ άλλων Δημοσίων 'Υπηρεσιών. 
Ν.Π.Δ.Δ.. ’Οργανισμών καί Τραπεζών, κατά παρέκκλισιν 
τών κειμένων διατάξεων περί άποσπάσεων. Τέλος, προ- 
βλέπεται ή άνασύνθεσις τών Συλλογικών ’Οργάνων καί 
’Επιτροπών τού 'Υπουργείου καί ή σύστασις 'Ομάδων 
’Εργασίας.

Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 2 δίδεται ή δυνατότης, 
διά τού έκδοθησομένου Προεδρικού Διατάγματος, μετατά- 
ξεως είς τό 'Υπουργείου Συντονισμού περιωρισμένου αριθμού 
υπαλλήλων έξ άλλων Δημοσίων 'Υπηρεσιών, ’Οργανισμών. 
Χ.Π.Δ.Δ. καί Τραπεζών μέ ηύξημένα τυπικά καί ουσιαστικά
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προσόντα. συνιστωμένων τερός τούτο νέων οργανικών θέσεων, 
ώς καί τής μετατάξεως των άττεσττασμένων καί ΰεεηρετούντων 
εΐ; τό ' Τιτουργεΐον Συντονισμού εεεί μίαν τουλάχιστον διετίαν, 
υπαλλήλων. των —ροερχομένων έξ άλλων Δημοσίων ' Επη- 

εσιών. ’Οργανισμών, Ν.ΓΕΔ.Δ. καί Γραπεζών. Πρόκειται 
ιά λίαν εεεριωρισμένου άρ'.Ομοϋ υπαλλήλων.

Τέλος. διά τής παραγράφου 3 προβλέπεται ότι οί επί 4ω 
βαΟμώ υπάλληλοι τοϋ κλάδου AT τοΰ * 1'πουργείου Συντο- 
ν'.συοΰ. οί όττοΐοι έχουν συμπληρώσει δέκα ττέντε τουλά
χιστον έτη ειε την Δημοσίαν ' 1'πηρεσίαν. κρίνονται ύπό τοϋ 
' ι’πηρεσακοϋ Συμβουλίου τοΰ ' Γπουργείου καί εγγράφονται 
εις τους ττίνακες προακτέων τοϋ έτους 19/b.

ΆρΟρον 40.

Διά των διατάξεων τοϋ άρθρου 40 δίδεται ή δυνατότης 
όπως διά I Ιροεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδομένων τή προ- 
τάσει των * Υπουργών Συντονισμοϋ καί Οικονομικών, κωδι-

κοποιοϋνται εις ενιαία κείμενα ύπό σχετικούς αντιστοίχους 
τίτλουε, αί διατάξεις τών Ν.Δ. 4171/61. Ν. 289/76, Α.Ν. 
S9/67 καί τών Ν.Δ. 1078/71, Ν Δ. 1297/72. Ν.Δ. 1312/71 
καί Ν.Δ. 1313/72. ετεραι διατάξεις αί όποϊαι συμπληροΰν 
ή τροποποιούν τους νόμους αυτούς, ώς καί αί διατάξεις τοϋ 
τταρόντος νόμου. ΊΙ ρύΟμισις αΰτη κρίνεται αναγκαία τερός 
όιευκολυνσιν τών υπηρεσιών. αί όποϊαι χειρίζονται τά σχετικά 
προς τους ανωτέρω νόμους θέματα όσον καί τών επενδυτών.

Έν ΆΟήναις τη 17 ’Οκτωβρίου 1978

Οί ’ Υπουργοί
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