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"Ιού Νομοσχεδίου «Γιά την παροχή κινήτρων ένισχύσεως

τής περιφερειακής καί οικονομικής άναπτύξεως τής Χώ
ρας».

Ποόζ r//1· Βυΐ’/.ΐ/i· Tojy Ελλήνων
Το προτεινόμενο νομοσχέδιο άποσκοπει στή ριζική ανα

μόρφωση τοϋ συστήματος περιφερειακής καί οικονομικής 
άναπτύξεως τής Χώρας, πού έχει διαμορφωθεί έξελικτικά. 
τά τελεναία τριάντα χρόνια, υιέ τή θέσπιση διαφόρων 
νόμων. Μποοσϋν νά άναοεσθοϋν χαοιικτηοιστικά, ό Λ.Λ.
042/1049, ό' X. 2176/1053. ό X. ‘ 3213/1055 τό Χ.Λ. 
4002 1059, ό Λ.Χ. 147/1067. τά Χ.Λ. 1078 1971. 1312/ 
1972 καί 1313/1972, ό X. 280/1976 καί ό X. 849/1978.

Ή πολυνομία αυτή δημιούργησε ένα πολύπλοκο καθε
στώς κινήτρων, τό όποιο προσφέρει μεν αρκετές επιλογές 
στον επενδυτή, άλλα απαιτεί συγχρόνως, για νά προκόψει 
τό καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τήν εφαρμογή του, 
ορισμένες ειδικές γνώσεις καί καλή επιτελική οργάνωση, 
προσόντα πού διαθέτουν συνήθως μόνο οί επιχειρήσεις πού 
έχουν κάποιο μέγεθος καί έχουν αρκετούς ίδιους πόρους. 
Είναι φυσικό έ'να τέτοιο σύστημα, νά προξενεί ορισμένες 
δυσκολίες καί αμφιβολίες στο μέσο επενδυτή καί νά δη
μιουργεί, πολλές φορές, προστριβές μεταξύ των επενδυτών 
καί των οργάνων τής Διοικήσεως, πού είναι επιφορτισμέ
να μέ τήν εφαρμογή των σχετικών νόμων.

Ή αναπτυξιακή μας νομοθεσία έχει, μέ τήν πάροδο τοϋ 
χρόνου, αυξήσει τήν ισχύ τών κινήτρων για τήν πραγμα
τοποίηση παραγωγικών έπενδύσεων. ιδιαίτερα στις λιγό
τερο αναπτυγμένες περιοχές τής Χώρας, ταυτόχρονα όμως, 
δημιούργησε, έξαιτίας τής τάσεως πού υπάρχει γιά υπερ
βολικούς ελέγχους καί γιά παροχή εγγυήσεων γιά τή δια
φύλαξη τοϋ Δημοσίου, ένα πλέγμα γραφειοκρατικών δια
δικασιών, μέ αποτέλεσμα νά περιορίζεται ή άποτελεσμα- 
τικότητά τους.

Μέ τό νομοσχέδιο αυτό θεραπεύονται πολλές άδυναμίες 
τής αναπτυξιακής μας νομοθεσίας, ενοποιείται τό σύστημα, 
άπλουστεύονται οί διαδικασίες καί, γενικά, ένισχύεται ή 
άποτελεσματικότητα τών κινήτρων περιφερειακής καί οι
κονομικής άναπτύξεως.

Οί βασικές καινοτομίες τοϋ νομοσχεδίου αύτόϋ είναι οί
έξή; :

* Η εισαγωγή τοϋ θεσμοϋ τών έπιχορηγήσεων, δηλαδή 
τής καταβολής από τό Δημόσιο μή έπιστρεφομένου χρη- 
ματτκοϋ ποσοϋ γιά τήν κάλυψη μέρους τής δαπάνης τής 
παραγωγικής έπενδύσεως άποτελεΐ τή βασικότερη καινο
τομία. Μέχρι τώρα, τό σύστημα αυτό είχε έφαρμοσθεΐ, μέ 
τον X. 280 1976, γιά τήν περιορισμένη σέ έκταση περι
οχή Ε καί μέ τό Χ.Δ. 1312.1072 γιά τήν περιοχή Δ καί 
μόνο γιά κτιριακές εγκαταστάσεις. Τώρα τό σύστημα γε
νικεύεται στις περιοχές όπου ισχύουν τά αναπτυξιακά κί
νητρα καί άφορα, όχι μόνο τις κτιριακές εγκαταστάσεις, 
άλλά όλη τήν παραγωγική επένδυση. Τό νέο σύστημα εί
ναι ουδέτερο, δηλαδή δέν επηρεάζει τή σύνθεση τής έπεν
δύσεως μεταξύ κτιριακών ή άλλων εγκαταστάσεων καί εξο
πλισμού.

"Ενα βασικό πλεονέκτημα τοϋ συστήματος τών επιχο
ρηγήσεων είναι ότι έχει διαφάνεια, δηλαδή τό δησοσιο- 
νομικό κόστος τοϋ συστήματος αύνοϋ είναι γνωστό σέ 
κάθε στιγμή. ’Αντίθετα, το δημοσιονομικό κόστος τών συ
στημάτων πού στηρίζονται σε φορολογικές άπαλλαγές καί 
άφορολόγητες κρατήσεις, μπορεί μόνο νά υπολογιστεί έμ
μεσα.

"Αλλο πλεονέκτημα τοϋ νέου συστήματος είναι ότι είναι 
πιο άποτε/.εσματικό γιά τήν προώθηση τών έπενδύσεων, 
γιατί ένισχύει άμεσα τις. έπιχειρήσεις πού προβαίνουν σέ 
επενδύσεις, όταν ακριβώς οί έπιχειρήσεις αύτές έχουν ά- 
νάγκη άπό κεφάλαια. Αντίθετα, άπό τις φορολογικές άπαλ- 
λ.αγές γιά επενδύσεις, ωφελούνται οί έπιχειρήσεις με κά
ποια χρονική καθυστέρηση καί μόνο έφόσον οί επιχειρή

σεις αύτές παρουσιάζουν αρκετά κέρδη.-’Επίσης, τό σύ
στημα τών επιχορηγήσεων διευκολύνει τή δανειοδότηση 
των επενδύσεων άπό τό τραπεζικό σύστημα καί συμβάλ
λει στη βελτίωση τής κεφαλαιακής συνθέσεως τών επι
χειρήσεων.

Γό σύστημα τών επιχορηγήσεων (GRANTS) ισχύει σέ 
όλες τις χώρες μέλη τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοι
νότητας καί συνδέεται μέ τις ένισχύσεις πού δίνονται γιά 
περιφερειακή άνάπτυξη άπό τό Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι
φερειακής ’Αναπτύξεως (FEDER). Τό Ταμείο αύτό συμ
μετέχει στις έπιχορηγήσεις πού χορηγούνται άπό τις κυ
βερνήσεις τών κρατών μελών στις επιχειρήσεις πού προ
βαίνουν σέ έπενδύσεις στις άναπτυσσόμενες περιοχές τών 
χωρών τους καί καλύπτει μέχρι τό 50% τής χορηγούμε
νης άπό τις έθνικές κυβερνήσεις ένισχύσεως καί μέχρι τό 
20% τής δαπάνης τής έπενδύσεως. Αύτό είναι ένα άπό τά 
βασικά πλεονεκτήματα τοϋ νέου συστήματος κινήτρων, άπό 
τό όποιο θά προκύψει σημαντικό όφελος γιά τήν Ελληνική 
Οικονομία, αν καί τό σύστημα αύτό θά έπρεπε νά εΐσαχθεϊ 
στή Χώρα μας, λόγω τών πολλών πλεονεκτημάτων του, 
έστω καί αν δέν συμμετείχε σέ αύτό τό Ευρωπαϊκό Ταμείο 
I Ιεριφερειακής ’Αναπτύξεως. ’Αντίθετα, -ό σύστημα τών 
φορολογικών άπαλλαγών δέν ένισχύεται άπό τήν Ε.Ο.Κ.

Ή Χώρα μας, μέσα στήν Κοινή Ευρωπαϊκή ΆγοράΓ 
θά άνταγωνίζεται τις άλλες χώρες μέλη τής Ε.Ο.Κ., σαν 
χώρες έγκαταστάσεως επιχειρήσεων καί, επομένως, θά πρέ
πει νά προσφέρει τουλάχιστον τά ίδια πλεονεκτήματα πού 
προσφέρουν άλλες χώρες τής Ε.Ο.Κ. πού καταβάλλουν 
προσπάθειες γιά τήν προσέλκυση έπενδύσεων. Ειδικότερα, 
ή ’Ιρλανδία καί ή ’Ιταλία, παρέχουν πολύ ισχυρά κίνητρα.

Πρέπει έπίσης, νά τονισθεϊ ότι καί οί ελληνικές επιχειρή
σεις στό μέλλον 0ά είναι έλεύθερες νά έπενδύσουν οπουδή
ποτε μέσα στο χώρο τής Κοινής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
έτσι ώστε καί γιά τούς "Ελληνες έπενδυτές θά υπάρχει 
θέμα συγκρίσεως πλεονεκτημάτων πού προσφέρουν οί διά
φορες χώρες τής Ε.Ο.Κ. Τά κίνητρα πού παρέχονται μέ 
τον προτεινόμενο νόμο προσεγγίζουν έκεΐνα πού δίνονται 
άπό τις χώρες μέλη τής Ε.Ο.Κ. πού προσφέρουν ισχυρά 
κίνητρα γιά τις προβλεπόμενες επενδύσεις σέ ύπό άνά
πτυξη περιοχές.

"Αλλη βασική καινοτομία τοϋ νομοσχεδίου αύτοϋ είναι 
ή δημιουργία ένός ενιαίου συστήματος ένισχύσεων τών πα
ραγωγικών έπενδύσεων γιά όλους τούς τομείς καί δραστη
ριότητες τής. Οικονομίας, έκτος άπό τύν πρωτογενή τομέα, 
πού έπιβάλλεται νά ένισχυθοϋν δηλαδή τούς τομείς τής 
μεταποιήσεως (βιομηχανία — βιοτεχνία), τών μεταλλείων— 
ορυχείων, τοϋ τουρισμού (ξενοδοχειακές έπιχειρήσεις), τής 
δραστηριότητας τής έφαρμοσμένης έρευνας καί τής παρα
γωγής καί διαθέσεως ένέργειας. ’Επίσης, στο ίδιο σύστημα 
ύπάγονται καί οί έπενδύσεις γιά τήν έξοικονόμηση ένέρ - 
γειας καί γιά τήν προστασία τοϋ περιβάλλοντος. Ή άνα- 
πτυξιακή νομοθεσία πού ύπαρχει σήμερα άντιμετωπίζει τούς 
ένισχυόμενους τομείς καί δραστηριότητες μεμονωμένα καί 
όχι μέσα σέ ένα ενιαίο σύστημα. 'Ορισμένοι δέ τομείς, 
ίδιάζουσας σημασίας γιά τό μέλλον τής Οικονομίας μας, 
όπως είναι ή έφπρμοσμένη έρευνα καί ή παραγωγή καί 
διάθεση ένέργειας, δέν ένισχύονται σήμερα.

Τέλος τρίτη βασική καινοτομία τοϋ νομοσχεδίου αύτοϋ 
είναι ή διαίρεση τής Χώρας σέ τρεις περιοχές (A, Β καί 
Γ), μέ κλιμάκωση τών παρεχόμενων κινήτρων, αντί τών 
πέντε (Α, Β, Γ, Δ καί Ε) πού υπάρχουν σήμερα. Οί τρεις 
περιοχές τουριστικής άναπτύξεως είναι διαφορετικές άπό 
τις τρεις περιοχές κινήτρων γιά τούς υπόλοιπους ένισχυό
μενους τομείς καί δραστηριότητες τής Οικονομίας. 'Η άνα- 
κατάταξη αυτή έγινε μέ βάση τις πιό πρόσφατες έξελίξεις 
στις διάφορες περιοχές τής Χώρας καί τή στάθμιση τών 
δυνατοτήτων καί προοπτικών άναπτύξεώς τους στό προ
σεχές μέλλον. Τά κριτήρια πού χρησιμοποιήθηκαν είναι 
καθαρά κοινωνικό—οικονομικά.



περιοχές άναπτύξεως έγινε σχετικά πρόσφατα. Πρίν, όλη 
ή Χώρα, έκτος άπο το λεκανοπέδιο τής ’Αττικής καί μέ 
εξαίρεση τα νησιά που είχαν κάπως ευνοϊκότερο καθεστώς, 
αντιμετωπίζονταν ενιαία άπό τήν αναπτυξιακή-μας νο
μοθεσία. 'Όμως, ούτε ή ενιαία άντιμετώπιση τοΰ ελλη
νικού χώρου, ούτε ό μεγάλος κατακερματισμός του δημι
ουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια όρθολο-' 
γική μακροχρόνια περιφερειακή καί οικονομική ανάπτυξη. 
Ή ενιαία άντιμετώπιση δημιουργεί ΰπερσυγκέντρωση των 
δραστηριοτήτων γύρω άπο το Κέντρο ή γύρω άπο τά κέν
τρα άναπτύξεως (’Αθήνα - Οΐνόφυτα καί Θεσσαλονίκη — 
Κιλκίς), μέ τις γνωστές επιπτώσεις καί παρενέργειες. ’Από 
την άλλη μεριά ή πολυπεριφερειακή διαίρεση, άν διατηρη
θεί για πο/.ύ χρόνο, δημιουργεί στεγανά καί τεχνητές συν
θήκες άναπτύξεως (συνθήκες θερμοκηπίου), όπου μπορεί 
νά ένθαρρύνονται αντιοτκονομικές επενδύσεις, όχι λόγω κα
κής επιλογής δραστηριότητας, άλλα άκατάλληλης τοπο
θεσίας έγκαταστάσεώς της. Ή πολυπεριφερειακή διαίρεση, 
γιά ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί νά χρησι
μοποιηθεί σαν μέσο περιφερειακής άναπτύξεως, γιά νά δο
θεί ώθηση σέ ορισμένα επαρχιακά κέντρα πού έχουν τις 
προϋποθέσεις γιά ανάπτυξη, νά τονωθούν καί νά άποκτή- 
σουν αυτοδυναμία. Γιά νά διατηρηθούν, όμως, αυτά τά 
κέντρα άναπτύξεως μακροχρόνια καί νά γίνουν πόλοι έλ- 
ξεως δραστηριοτήτων καί πληθυσμού, θά πρέπει κάποτε 
νά αποκτήσουν τις ικανότητες έπιβιώσεως σέ καθεστώς 
ελεύθερου άνταγωνισμοϋ, μέσα στον ελληνικό χώρα καί 
στό μέλλον μέσα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.-------

Ή προτεινόμενη περιφερειακή διαίρεση τής Χώρας στη
ρίζεται σέ άναμφισβήτητα δεδομένα, σχετικά μέ τά συ
γκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Είναι γεγονός ότι 
ή οικονομική άνάπτυξη καί ό πληθυσμός τής Χώρας έχουν 
κατά κύριο λόγο συγκεντρωθεί σέ μιά ζ< νη, πού εκτεί
νεται στά ανατολικά παράλια άπό τήν Αθήνα μέχρι τή 
Θεσσαλονίκη καί συνεχίζει άπό τήν ’Αθήνα στά "βόρεια 
παράλια τής Πελοποννήσου μέχρι τήν Άχαία. Αυτή ή 
ζώνη προτείνεται μέ αυτό το νομοσχέδιο, νά ένταχθεϊ στήν 
περιοχή μέ μειωμένα κίνητρα (περιοχή Β), εκτός άπό τά 
δύο κύρια βιομηχανικά κέντρα τής Χώρας, δηλαδή, τό 
νομό ’Αττικής καί τήν Επαρχία Θεσσαλονίκης, πού εν
τάσσονται στήν περιοχή Α, χωρίς κίνητρα. Ειδικότερα ό- 
μοις, γιά τήν ’Επαρχία Θεσσαλονίκης καί τις άλλες περιο-

—..χμχγωγικης επενό'ύσεως (άρθρο 3) καί δί
νεται ή διαίρεση τής ’Επικράτειας σέ περιοχές κινήτρων 
(άρθρο 4).

Άρθρο 1.
Τά παρεχόμενα κίνητρα είναι ή έπ •.χορήγηση (GRANTS)

τών παραγωγικών επενδύσεων, ή επιδότηση τού έπιτο-
κίου, ή αφορολόγητη έκπτωση καί ή πρόσθετη απόσβεση.

Σημειώνεται οτι, οπούς όοίζεται στό άρθρο 11, ή έπι-

7AG *.:ού μετά θέρον-:αι άπό τήν Β στην Α' τεεριοχή κινή-
TptOV,, μό αύτό το νομοσχέδιο προβλέπει:αι. γιά τις έγκα-
τεστν;μένε ; μόνο εκ; ιχ ε ι ρήσε ι ς, μετά βατ ική περίοδος μιας
τέντα:ετία ς. πού θά ισχύουν τά κίνητρα Άς Β' περιοχής.
Ή ύ7767.0 ιπη Χώρα εντάσσεται στήν Γ' τεεριοχή, οτεου
τροτΐ:ινετα·. να ισχύ-τουν τά ισχυρότερα κ’νητρα.

Τό TOO τεινόμενο 'ομοσχέδιο προβλέπει , ό πως προέβλεπε
και ο X. 849 (978. οτι μέ κρά;η τού Τπουργικού Συμ-
βουλίου θ;ά οιαοοροτΓοιουνται οί ένισνύσ: τόσο στήν κε-
?·-Γν.ή Γ 0σο και στήν περιοχή Β, κατά, κ/.άδο ή δραστήριο-
τητα και ■νομυ ‘ό εκ?ιρχία. Με τον τρόκο αυ*γο. ή Διοίκηση
μττορει νά ασκεί μιά ευέλικτη και όυναιi ικν -ϊρ'-?ε?ϊ'.ακή
τολιτικτ. ή όποια U ά υπαγορεύεται άκό τ%. ; άναγκες τών
κεριο;χών :και τι; συνθήκες πού κατά καιρού; Οά διαμοροώ-
νοντα ι σέ αύτε;.

Τό τροτεινόμενο 'νομοσχέδιο διαιρέίται σέ τέσσερα κε-
φ άλα*.α. ω; έςή; :
Κεσ. Λ : 'Ορισμοί - Γενικές Διατάξεις Άρθρα 1-4
Κεο. Β : Έπιχορήγηση Επενδύσεων καί

Έπιδότηση Ίνκιτοκίου "Λεθεα 5-15
Κεε. Γ : Φορολο·τκά Κίνητρα Άρθρα 16- 22
Κεε. Α : Συυπληοωψιατικέε και

Τροπυποιη Αρθρα 23-32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ.
Όρισνιοί - Γεν./.ές Αιατάξεις.

Στό( κεοάλαιο χυτ<ύ ορίζονται τά κίνητ ρα τεοΰ τταρέχον-
ται (:έρθρο- 1 ). οί ΰ·κχγόμενε; έττιχειρήσ:π ( ^ (άρθρο 2), ή

χορηγούμενη επιχείρηση δεν μπορεί νά πραγματοποιήσει 
αφορολόγητη κράτηση γιά τήν επιχορηγούμενη επένδυση. 
Δίνεται, δηλαδή, τό δικαίωμα επιλογής μεταξύ έπιχορή- 
γήσεως καί αφορολόγητης κρατήσεως. Είναι, όμως, επι
θυμητό νά στραφούν οί επιχειρήσεις προς τό κίνητρο των 
επιχορηγήσεων καί γι’ αυτό το λόγο, το κίνητρο αυτό εί
ναι ένισχυμένο σε σύγκριση με αυτό τών αφορολόγητων 
κρατήσεων. Τά λοιπά κίνητρα, δηλαδή ή επιδότηση τού 
επιτοκίου καί ή πρόσθετη απόσβεση, παρέχονται καί στις 
δύο περιπτώσεις σωρευτικά. Τό ίδιο περίπου πλέγμα κι
νήτρων ισχύει καί στις χώρε; τής Ευρωπαϊκής Οικονο
μικής Κοινότητας, μέ ορισμένες παραλλαγές άπό χώρα σέ 
χώρα.

Τό νομοσχέδιο αυτό δέν θίγει τά λειτουργικά κίνητρα, 
δηλαδή τούς μειωμένους συντελεστές Φ.Κ.Ε. καί ασφα
λιστικών εισφορών, πού παραμένουν όπως ισχύουν σήμερα, 
τοσο άπο άποψεως ύψους μειώσεων οσο καί άπό άπόψεως 
περιοχών.

“Αρθρο 2.
Οι επιχειρήσεις που μπορούν νά υπαχθούν στις διατά

σεις τού προτεινόμενου νόμου είναι οί επιχειρήσεις πού 
υπάγονται στους τομείς τής μεταποιήσεως (βιομηχανία- 
βιοτεχνία), μεταλλείων-Λρυχείων. εφαρμοσμένες έρευνας 
στη βιομηχανία, μεταλλεία καί ενέργεια, παραγωγής καί 
διαθέσεως ενέργειας σέ τρίτους, καί τέλος τού τουρισμού 
(ξενοδοχεία), έφόσον πραγματοποιούν παραγωγικές επεν
δύσεις, σύμφωνα μέ τούς όρους, τις προϋποθέσεις, τούς 
περιορισμούς καί τις διαδικασίες πού προβλέπονται στό 
νόμο αύτό. Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή έννοια τής μετα- 
ποιησεως έχει ληφθεΐ στό νόμο αύτό άπό τήν στατιστική 
ταξινόμηση τών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας τής 
’Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας τής Ελλάδος πού περι
λαμβάνει τις δραστηριότητες πού αναλύονται ύπό τούς 
κωδικούς αριθμούς 2 έως 3 καί τούς ΰποκωδικούς τους.

Έπισημαίνεται οτι ή έννοια τής μεταποιήσεως έχει δι- 
ευρυνθεϊ γιά τήν εφαρμογή τού νόμου αύτού. γιά νά περι- 
λάβει καί τ'ις επιχειρήσεις παραγωγής ψύχους, διαλογής 
και συσκευασίας όπωροκηπευτικών. όπως καί τις επιχει
ρώ Οεερμοκηπιων υνη/.ης τεχνο/.ογιας.

’Επίσης, στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις έχουν προστε
θεί καί τά ιδιωτικά λιγνιτωρυχεία, όπως καί οί λατομικές 
επιχειρήσεις έκμεταλλεύσεως μαρμάροον καί βιομηχανικών 
ορυκτών.

Στήν παράγραφο 2 ορίζεται ότι οί ενισχύσεις πού όί- 
νονται μέ τό νόμο αύτό χορηγούνται τόσο στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις όσο καί στις δημόσιες επιχειρήσεις, εφόσον 
αύτές εμπίπτουν στούς τομείς καί δραστηριότητες που άνα- 
φέρονται στήν προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 3.
Στό άρθρο αύτό ορίζεται ή έγνοια τής παραγωγικής ε- 

πενδύσεως. ή όποια έχει ληφθεΐ βασικά άπό τους προγε
νέστερους αναπτυξιακούς νόμους. ’ Εχει όμως διατυπωθεί 
κατά τεόπο ενιαίο καί πληεέστεεο.

"Αρθρο 4.
Στο άρθρο αύτό καθορίζονται τρεις περιοχές τής Χωράς 

(Λ. Π καί Γ) χωριστά γιά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
καί γιά τούς υπόλοιπους ένισχυομενους τομείε καί Λεαστη- 
ειότττεε.
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Στήν παράγραφο 2 τού άρθρου αύτού ορίζεται οτ. οί 
έπιχειρήσεις. πλήν των ξ εν ο ό ο χ εα κ ώ ν. πού υπάρχουν σή- 
μετα στο τμήμα τής 13 περιοχής πού γίνεται με το νόμο 
αυτό Λ περιοχή. εςακολουθοϋν νά έχουν τά κίνητρα της Π 
περιοχής γ·.ά μ·.:; μεταβατική περίοδο πέντε χρόνων.

κρ:φ.\λλιο β.
'Επιχορήγηση επενδύσεων καί επιδότηση επιτοκίου.

Στο κεφάλαιο αυτό Ορίζονται : Ό τρόπος παροχής έπι- 
χορηγήσεως καί έπιδοτήσεως επιτοκίου (άρθρο δ), τά α
νώτερα ποσοστά των επιχορηγήσεων των δαπανών επενδύ
σεων στις διάφορες περιοχές καί κατά κλάδο ή δραστηριό
τητα (άρθρο 0), τά ανώτερα ποσοστά των επιχορηγήσεων 
των δαπανών γιά ειδικές επενδύσεις - προστασία τοΰ περι
βάλλοντος. εξοικονόμηση ενέργειας καί τεχνολογική ανά
πτυξη (άρθρο 7), τά ανώτερα ποσοστά, επιχορηγήσεων γιά. 
τή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων (άρθρο 8), τά ανώτερα 
ποσοστά, επιδοτήσεως τοΰ επιτοκίου δανείων καί πιστώ- 
σεων (άρθρο 0), οί προϋποθέσεις καί περιορισμοί γιά τήν 
παροχή επιχορηγήσεων καί επιδοτήσεως επιτοκίου (άρ
θρο 10). οί οροί παροχής επιχορηγήσεως καί επιδοτήσεως 
τοΰ επιτοκίου (άρθρο 11), ή διαδικασία παροχής επιχορη
γήσεων^ καί επιδοτήσεως επιτοκίου (άρθρο 12), ό τρόπος 
καταβολής, ελέγχου καί άνακλήσεως τών επιχορηγήσεων 
καί τής επιδοτήσεως τοΰ επιτοκίου (άρθρο 13), ή φορολο
γική μεταχείριση τών παρεχόμενων επιχορηγήσεων καί 
επιδοτήσεων (άοθρο 14) καί ό τοόπος διαιτησίας (άεθεο
13).

“Αρθρο δ.
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι ή παροχή επιχορηγήσεων 

καί ή επιδότηση επιτοκίου γίνεται μέ απόφαση τοΰ Υπουρ
γού Συντονισμού, πού δημοσιεύεται στήν ’Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεβς. Μέ τήν απόφαση αυτή, ή οποία ΐσοϋται μέ 
άδεια σκοπιμότητας, καθορίζεται τό ύψος τής ένισχύσεως 
καί οί υποχρεώσεις καί τά δικαιώματα τοΰ επενδυτή.

“Αρθρο 6.
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται τά. ανώτερα ποσοστά τών 

επιχορηγήσεων τών παραγωγικών επενδύσεων, ώς εξής :
’Ανώτερα 
ποσοστά 

έπιχορηγήσεως 
στή δαπάνη 

παραγωγικής 
έπενδύσεως

1. Γιά τις επιχειρήσεις όλων τών ένισχυόμενων 
τομέων, πλήν τών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων :

Γιά
__ α) Περιοχή Β.
δραστηριότητες ύψηλής ένισχύσεως 30%

Γιά δραστηριότητες μέσης ένισχύσεως 23%
Γιά δραστηριότητες χαμηλής ένισχύσεως 20?;

Γιά
β) Περιοχή Γ.

δραστηριότητες ύψηλής ένισχύσεως 30%
Γιά δραστηριότητες μέσης ένισχύσεως 43%
Γιά δραστηριότητες χαμηλής ένισχύσεως 40%

2. Γιά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις :
α) Περιοχή Β 20%
β) Περιοχή Γ 33%

Γ:.ά τις μεταλλευτικές έπιχειρήσεις τό άνώτερο ττοσοστο
επιχορηγήσεως στις περιοχές Β καί Γ ορίζεται σέ 40%.

Εφόσον επένδυση πραγματοποιείται μέσα σέ βιομηχα
νική περιοχή τής ΕΤΒΑ, ή σέ περιοχή στήν οποία εφαρ
μόζεται ειδικό πρόγραμμα περιφερειακής άναπτύξεως, μπο
ρεί νά δοθεί πρόσθετη -επιχορήγηση μέχρι 10% τής δα
πάνης τής παραγωγικής έπενδύσεΐνς.

Γιά τά παραδοσιακού χαρακτήρα κτίσματα, ανεξάρτητα 
από περιοχή (A, Β ή Γ), ή επιχορήγηση μπορεί νά φθά- 
σει τό 30% τής δαπάνης έπενδύσεως γιά τήν άναπαλαί- 
ώση, άναστήλωση ή μετασκ.ευή τους.

Στο άρθρο αυτό προβλέπονται ότι μέ πράξεις τού Υ
πουργικού Συμβουλίου καθορίζονται τά ποσοστά έπιχο- 
ρηγήσεων. μέσα στά προβλεπόμενα ανώτερα όρια, γιά τις 
περιοχές Β και Γ. κατά, κλάδο ή δραστηριότητα καί κατά 
νομό ή έπαρχία. Ειδικότερα, γιά τίε επιχορηγήσεις έπεν- 
δύσεων τών ξενοδοχειακών έπιχειρήσεων. προβλέπεται έκ
δοση πράξεων τού ' Γπουργικ.οϋ Συμβουλίου, πού καθορί
ζουν τά ποσοστά έπ.χορηγήσεων κατά νομό, έπαρχία. δή
μο. κοινότητα ή τουριστική ζώνη, όπως επίσης καί κατά 
είδος καταλύματος, μέγεθος ξενοδοχειακής μονάδας καί 
λειτουργική τάξη τής έπιχειρήσεως. μέσα στά προβλεπό
μενα άνούτερα όρια.

“Αρθρο 7.
Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι παρέχονται έπτ/ορηγήσεις 

γιά ειδικές έπενδύσεις γιά τήν προστασία τού περιβάλλον
τος, τή σημαντική εξοικονόμηση ένέργειας ή τήν υποκα
τάσταση τού πετρελαίου καί τής ήλεκτρικής ενέργειας μέ 
άλλες πηγές ένέργειας καί γιά τήν τεχνολογική ανάπτυξη, 
μέ τήν ίδρυση ή έπέκταση έργαστηρίων εφαρμοσμένης 
βιομηχανικής ή μεταλλευτικής έρευνας ή μέ τή δημιουρ
γία έγκαταστάσεων προτύπου δοκιμαστικής παραγωγής 
(PILOT PLANTS), εφόσον οί επενδύσεις αυτές γίνον
ται άπό βιομηχανικές ή μεταλλευτικές επιχειρήσεις. Γιά 
τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις χορηγείται επιχορήγηση γιά 
άντικατάσταση συστημάτων συμβατικών μέσων ενέργειας 
γιά. θέρμανση ή κλιματισμό χώρων καί γιά θέρμανση νε
ρού. Τό ποσοστό τής επιχορηγήσεως μπορεί νά φθάσει 
τό 40% τής σχετικής δαπάνης έπενδύσεως, ανεξάρτητα 
άπό περιοχή (A, Β ή Γ), αλλά τό ποσό τής έπιχορηγή- 
σεο,ις γιά τήν προστασία τοΰ περιβάλλοντος καί τήν τεχνο
λογική άνάπτυξη δέν μπορεί νά ξεπεράσει τό ποσό τών 
30 εκατομμυρίων δραχμών καί γιά τήν περίπτωση τών 
ξενοδοχειακών έπιχειρήσεων, τό ποσό τών 10 εκατομμυ
ρίων δραχμών.

Στήν περίπτωση τής έξοικονομήσεως ένέργειας δέν υ
πάρχει άνούτερο ποσό έπιχορηγήσεως, αλλά τό ποσοστό 
τής έπιχορηγήσεως παρέχεται ανάλογα μέ τό βαθμό έξοι- 
κονομήσεως ενέργειας ή ύποκαταστάσεως εΐσαγομένων καυ
σίμων. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τής διατάξεως αυτής 
καθορίζονται μέ άποφάσεις τών Υπουργών Συντονισμού 
καί Βιομηχανίας καί ’Ενέργειας.

Επίσης, καί γιά πρώτη φορά, δίνεται έπτχορήγηση γιά 
τήν κάλυψη τών δαπανών μισθοδοσίας έπιστημόνων πού 
άσχολούνται μέ τήν ένισχυόμενη τεχνολογική καί εφαρμο
σμένη έρευνα. * Η έπιχορήγηση μπορεί νά φτάσει τό 30% 
τής μισθοδοσίας τριών κατ’ ανώτατο όριο έπιστημόνων 
καί γιά τρία τό πολύ χρόνια.

“Αρθρο S.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτού έπτχορηγοϋνται οί 

βιομηχανικές καί μεταλλευτικές επιχειρήσεις πού μετα- 
φέρονται άπό τις περιοχές Α ή Β στή περιοχή Γ. Τό πο
σοστό έπιχορηγήσεως μπορεί νά φθάσει μέχρι 50% τής 
σχετικής δαπάνης μετεγκαταστάσεως άπό τήν Α στή Γ 
καί μέχρι 30% άπό τή Β στή Γ περιοχή. Σέ ειδικές πε
ριπτώσεις, όταν ή βασική πρώτη όλη βρίσκεται μέσα στήν 
περιοχή Β. μπορεί νά έπιχορηγηθεί μέχρι 30% ή μετεγκα
τάσταση βιομηχανικών καί μεταλλευτικών έπιχειρήσεων άπό 
τήν περιοχή Α στήν περιοχή Β. Οί διατάξεις τού άρθρου 
αύτού βοηθούν τή βιομηχανική άποκέντρωση.

'Αρθρο 0.
Τό άρθρο αυτό προβλέπει έπιδότηση τού έπιτοκίου τού 

συνομολογούμενου τραπεζικού δανείου ή πιστώσεως καί 
μέχρι πέντε χρόνια, ώς καί τού ομολογιακού δανείου πού 
έκδίδεται σέ δημόσια έγγραφή, μέχρι δέκα χρόνια. Ή 
έπιδότηση κυμαίνεται άπό 30% στήν πεοιοχή Γ μέχρι 
30% στήν περιοχή Β. Ειδικότερα, γιά τις μεταλλευτικές 
έπιχειρήσεις ή έπιδότηση μπορεί νά φθάνει μέχρι 40% 
γιά έπενδύσεις πού γίνονται στις περιοχές Β καί Γ. Έπί-



Μέ την έναρξη ισχύος τοϋ προτεινόμενου νόμου παύε·, ή 
υπαγωγή νέων επενδύσεων στους — αλαιότερους αναπτυξια
κούς νόμους. Έπενδύσεις πού έχουν υπαχθεί ή Θά υπαχθούν 
μέχρι τής ισχύος αυτού τού νόμου σέ παλαιότερους αναπτυ
ξιακούς νόιιους, εξακολουθούν νά διέπονται άπό τις δια
τάξεις αυτών. ’Επίσης, διέπονται άπό τούς ίδιους νόμους 
οί τροποποιήσεις των σχετικών εγκριτικών πράξεων, εφό
σον όμως τό ύψος τής έπενδύσεως δεν υπερβαίνει τό 30 °0 
τής αξίας τής έπενϊΰτεως τής αρχικής έγαρίτεως. Έπενϊύ- 
τεις πού έχουν ύταχνεί ττις διατάξεις τών παραπά,ω νόμων 
μπορεί νά ύπαχύοΰν ιτίς διατάξεις αύτοϋ τού νόμου ερότον 
,δεν έγινε έναρξη της έπενουτεως μέχρι 31 βίαιου 19S0 και 
.συντρέχουν ο: προϋπούέτεις ν.αι ο: όρο: αυτού _οϋ νόμου.

’Επιχειρήσεις πού έκαναν έναρξη τών έπενδύσεών τους 
άπό 1 ’Ιουνίου 1980 μέχρι τη δημοσίευση αυτού τού νόμου, 
χωρίς νά έχουν υπαχθεί σέ παλαιότερους αναπτυξιακούς 
νόμους ή νά έχουν απλώς υποβάλει αίτηση γιά ύπαγωγή 
τους στούς παραπάνω νόμους, χωρίς νά έχει ακόμα έγκριθεΐ 
ή επένδυση, δικαιούνται να υπαχθούν στις διατάξεις τού 
παρόντος νόμου, εφόσον συγκεντρώνουν τίς · απαραίτητες 
προϋποθέσεις.

Από την έναρξη ισχύος αυτού τού νόμου όλες οί αρμοδιό
τητες της ’Επιτροπής τού άρθρου S τού Μ. 849 1978 μετα
βιβάζονται στις ’Επιτροπές πού προβλέπει τό άρθρο 12 
αυτού τού νόμου.

Μέ τις διατάξεις τών παραγράφων 7, 8 καί 9 ορίζονται 
τά έξης :--------

Οί επενδύσεις πού άρχισαν νά πραγματοποιούνται μέ 
τις διατάξεις τού Ν.Λ. 1078/1971, Χ.Δ. 1313/1972 καί 
Ν. 849/1978, υπάγονται στίς ευεργετικές διατάξεις τών 
νόμων αυτών γιά τη δαπάνη τής έπενδύσεως πού πραγμα- . 
τοποιήθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1980, ανεξάρτητα άν ή 
επένδυση ολοκληρώθηκε ή όχι μέχρι τής ημερομηνίας αυ
τής. Οί δαπάνες πού θά. πραγματοποιηθούν άπό 1 ’Ιανουά
ριου 19S1 γιά τις επενδύσεις πού δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 1980, θά έκπεσθοΰν άπό τά καθαρά, κέρδη, 
μέ τή μορφή άφορολογήτων εκπτώσεων, μέ τις προϋποθέ
σεις καί τούς περιορισμούς πού προβλέπονται άπό. τις δια
τάξεις τών άρθρων 16 έως καί 20 τοϋ προτεινόμενου νομο
σχεδίου.

Οί διατάξεις τοϋ άρθρου 9 τοϋ Δ'.Δ. 1080,1971 καί τοϋ 
άνθρυυ 6 τοϋ X. 289/1976, οπούς ισχύουν, οιέ τις όποιες 
μειώνεται ό φόρος κύκλου εργασιών τών βιομηχανικών, βιο
τεχνικών ν..'/.-.. επιχειρήσεων, ανάλογα μέ τήν περιοχή στήν 
όποια είναι εγκατεστημένες. ·ύά ·έξακολουθήσουν νά έσαρμό
ζονται μέχρι τοϋ χρόνου ένάρξεως έσαρμογής τοϋ φόρου προσ
τυχεμένης αξίας. Επομένως, γιά τον υπολογισμό τής με'.ώ- 
σεως τοϋ φόρου κύκλου εργασιών γιά τή μεταόατική αύσή πε
ρίοδο -Sά έξααολου-άοϋν νά ισχύουν ο! περιοχές καί οί μειώ-

που -/.αυοοίΐονται απι τις r/ετιν.ές διατάξεις τοϋ Χ.Δ. -
1078/1971. Χ.Δ. 1080/1971. Χ.Δ. 1312 1972 /.χ ί X. 
289/1970 όπως ισχύουν.

Ή μείο/ση τών ασφαλιστικών εισφορών πού προβλέπεται 
άπό τις διατάξεις τοϋ άρθρου 16 τών Χ.Δ. 1312/1972 καί 
τοϋ άρθρου 12 τοϋ Χ.Δ. 1313 19/2. όπως ισχύουν. Οά 
εξακολουθήσει νά ισχύει γιά τις επιχειρήσεις πού άναφέ- 
ρονται σ’ αυτές μέχρι τήν προβλεπομένη λήξη. Επομένως 
και στήν προκειμένη περίπτωση θά ισχύουν οί περιοχές 
καί οί επιχειρήσεις πού είχαν κα.ΟορισΟεΐ άπό τις διατάξεις 
που ΐσχυαν πριν άπό τήν έναρξη ισχύος τοϋ παρόντος προ- 
τεινόμενου νομοσχεδίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Συμπληρωματικές καί 1 ροποποιητικές 

Διατάξεις.
Στο κεφάλαιο αυτό συμπληρώνονται. 

καί αντικαθίστανται ορισμένες διατάξει 
καί άλλων σχετικών νόμων πού ισχύουν σήμερα, 
συιχπληεώνεται ή διάτα

ορισμένες διατάξεις τών νόμων 849/1978 καί 289/1976, 
μέ σκοπό τήν εναρμόνιση τους μέ άλλες διατάξεις πού ΐσχύου* 
(άρθρο 24), τροποποιείται ή διάταξη γιά κέντρα παραθε- 
ρισμοό τοϋ Ν. 849/1978 (αρνρο 25). αντικαθίσταται ή διά
ταξη τοϋ Χτ. 4458/1965 πού άφορα τόν Κανονισμό 7-ε:τουρ- 
γιας τών βιομηχανικών περιοχών τής ΕΓΒΑ (άρ-Spo 20'. ρυ
θμίζεται τό ώέμα τών δικτύων ύδ ρεύσε ως καί άποχετεύσεως. 
κα-ϋώς και τοϋ οδικού δικτύου τών ίιομηχανικών περιοχών τής 
ΕΤΒΑ (άρθρο 27) καί εξουσιοδοτείται ή Οικονομική Ε
πιτροπή νά αναθέτει μελέτες σέ αλλοδαπούς μελετητές 
(άρθρο 2S).

Στο ίδιο κεφάλαιο προβλέπεται ή κύρωση άποφάσεων 
τής Οικονομικής ’Επιτροπής γιά παραγωγικές επενδύσεις 
τής EAEB5JE (άρθρο 29), προβλέπεται ή Κωδικοποίηση 
τής νομοθεσίας γιά τις Δημόσιες ’Επενδύσεις (άρθρο 30), 
καί, τέλος, καθιερώνεται ειδικό τεύχος τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως, στό όποιο δημοσιεύονται οί πράξεις 
έγκρίσεως επενδύσεων μέ βάση τούς άναπτυξιχκοΰς νό
μους.

Ειδικότερα προβλέπονται τά εξής :

“Αρθρο 23.
Μέ τό άρθρο αύτό συμπληρούνετχι καί τροποποιείται ή 

διάταξη τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 9 τοϋ X. 849/197S 
πού αφορά τήν έγγραφή υποθήκης υπέρ τοϋ Δημοσίου γιά 

_τίς περιπτώσεις παροχής δανειακών ενισχύσεων—' Η συμ
πλήρωση χύτη κρίνεται άνχγκχίχ γιά νά άντιμετωπισθοϋν 
ορισμένες δυσκολίες πού προέκυψχν κατά, τήν εφαρμογή 
τής αρχικής σχετικής διατάξεως καί νά προωθηθούν απρό
σκοπτα οί έπενδύσεως πού έχουν ήδη έγκριθεΐ μέ τον X.

,849/1978.

; “Αρθρο 24.
Μέ τις παραγράφους 1 καί 2 τοϋ άρθρου αύτοϋ προβλέ- 

πεται ότι ή επιδότηση επιτοκίου δανείων ή πιστώσεων γιά 
επενδύσεις στη νέα Ε περιοχή, πού δημιουργήθηκε μέ τον 
Ν. 849/19/8, δίνεται μέ τίς ποοϋποθέσεις τοϋ X. 2S9/ 
1976.

Μέ τήν παράγραφο 3 τοϋ άρθρου αύτοϋ διευκρινίζεται ότι 
η επιδότηση επιτοκίου δανείων ή πιστώσεων γιά επενδύσεις 
στίς περιοχές Γ καί Δ. δίνεται μέ τίς προϋποθέσεις τοϋΧ.Δ 
1312/1972, ένώ γιά τίς επενδύσεις στήν περιοχή Ε, δίνεται 
μέ τίς προϋποθέσεις τοϋ X. 289/1976.

Μέ τήν παράγραφο 4 τοϋ άρθρου αύτοϋ άντικαθίσταται ή 
πχράγ-ρχφος 1 τοϋ άρθρου 21 τοϋ X. 849/1978. πού άφορά 
τήν υπαγωγή ναυτιλιακών εταιρειών εύρείχς μετοχικής 
βάσεως στίς διατάξεις τοϋ X. 849/1978. Ή μόνη μεταβολή 
που γίνεται μέ τήν αντικατάσταση τής διατάξεως είναι ή 
προσθήκη τής φράσεως «ως ούτος τροποποιείται διά τοϋ 
ταρόντος νόμου», πού σημαίνει 0τ·. τά κίνητρα πού προβλέ- 
πονται δίνονται μέ τίς διατάξεις τοϋ X. 2891976, όπως 
αύτές τροποποιήθηκαν μέ τον X. 849 1978.

Μέ τήν παοάνοαοο 3 τοϋ άεθοου αύτοϋ ένχευιονίζονται οί 
διατάξεις τοϋ Χ.δ! 1312/1972' καί X. S49.'l978' σέ οτι 
αφόρα τήν έναρξη τής έπενδύσεως. Ή διαφορά μεταξύ τών 
δύο νομοθετημάτων οφείλεται στό ότι ό μέν X. 849/1978 
δέν θεωρεί τήν παραγγελία μηχανικού εξοπλισμού έναρξη 
τής έπενδύσεως. ένώ τό Χ.Δ. 1312 1972 τήν θεωρεί έναρξη.

Μέ τήν παράγραφο 6 τοϋ άρθρου αύτοϋ έπεκτείνεται ή 
απαλλαγή άπό τέλη χαρτοσήμου καί άπό λοιπές επιβαρύνσεις 
υπέρ τοϋ Δημοσίου ή τρίτων, πού προβλέπεται στήν παρά
γραφο 8 τοϋ άρθρου 11 τοϋ X. 849 1978. καί στίς επιδοτήσεις 
τοϋ επιτοκίου πού χοοηνοϋνται υ.έ τό άεθοο 8 τοΰ X. 289' 
1976.

Μέ τήν παράγραφο 7 τοϋ άρθρου αύτοϋ κχταργείτχι ό 
ιμβρίου 1980 (πού προβλέπεται 
9/1976) σαν τελευταία ποοθεσυία

:οιουνται ττεριορισμο; τη; 31 .
:υΞιακων μέ το άρθρο 10 του X
. Έτσι. ένάρξεω; λειτουργία;
έγγραφή γιά νά μτ:ορουν νά
:ιοουνται ufvcov άσυ αλιστικών ενταετια.
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Με τήν παράγ ραφο 8 "του άρθρου χυτού προβ/.έπεται ο Τ', 
οί διατάξεις τού τζούντο; ά;0οου ισχύουν άοότου ίσχυσε
ό X. 849 1978.

“Αρθρο 25.
Μέ τό άρθρο 7-2το. yαρακτηρ i ζ ο ν τ α ι σάν ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις καί επομένως έχουν τά ευεργετήματα των 
διατάξεων τού X.Λ. Κ>13 1972, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
καί συμπληρώθηκε αργότερα, καί τά κέντρα παραθερισμού 
καίδιακοπών, εφόσον αποτελούνται άπό μόνιμε; εγκατα
στάσεις καί λειτουργούν μέ άδςιυ^ τού. ΕΟΊ καί τά όποια 
ανήκουν σέ άλλοόαπου; ή εκμεταλλεύονται ατό αλλοδα
πούς. γιά λόγους-ίσης μεταχειρίϊεους

Άρθρο-J6.
Μέ τό -asΟρο αυτό προβ/.έπεται ή ενοποίηση των Κανο

νισμών λειτουργία; των.βιομηχανικών περιοχών τη; ΕΤΒΑ 
καί ή άπλούστευσητης διαδικασίας ενκρίσεώς του: μέ από
φαση τού 'Υπουργού ΙΕομχχάνίας καί Ένεργείζς.

“Αρθρο-27.
Τό άρθρο αυτό προβλέπει ότι ή κατασκευή, ή συντήρηση, 

ή λειτουργία καί ή εκμε-άλλευοη των δικτύων ύδρεύσεως 
κ αί άποχετ-όσειοςτ—οπω; καΐΤτόύ οδικού δικτύου των βιο
μηχανικών περιοχ^^τής^ΕΧ||Α ανήκουν αποκλειστικά στην _ 
ΕΤΒΑ. *Η-ρητη -αντη^ήάΐξλρη έχει σκοπό νά άποτρέψει 
άλληλοεπικαλύψειρ αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων φο
ρέων. ’Επίσης» προβλέπεται -ότι οί βιομηχανικές περιοχές 
τής ΕΤΒΑ - καί οί επιχειρήσεις μέσα στις βιομηχανικές πε
ριοχές χύτης; οέν ύποχρεοϋνται νά καταβάλλουν τέλη ρωτι- 
τμοΰ. '/.αύαριότητος καί ακάλυπτου χώρου στους Δήμους καί 
Κοινότητες, γιατί οί υπηρεσίες αυτές προσσέροντα; άπό τις 
βιομηχανικές περιοχές, μέ βάση τον Κ αν ου; συ. ό λειτουργίας 
τους. Προβλέπετα: ή καταβολή τελών στους Δήμους καί Κου 
νότητες μόνο έρόσον τά ίικτυα τών βιομηχανικών περιοχών 
τής ΕΤΒΑ. ενώνονται καί επιβαρύνουν τά κεντρικά δίκτυα 
τών Δήμων καί Κοινοτήτων.

“Αρθρο 2S.
Μέ τό ά,ρθρο αύτό εξουσιοδοτείται ή Οικονομική ’Επι

τροπή νά αναθέτει μελέτες σέ άλλοδαπούς μελετητές >ατά 
παρέκκλιση τών σχετικών διατάξεων τού Ν. 716/1977 
«Περί μητρώου μελετητών καί άναθ.ίσεως καί έκπονήσεως 
μελετών». Μέ τή διάταξη αύτή θά μπορεί ή Διοίκηση νά 
άναθέτει σέ ξένους μετετητές τή μελέτη μεγάλων καί πολύ

πλοκων έργων, χωρίς καθυστέρηση καί γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, όταν διαπιστώνεται ότι τέτοιες μελέτες δέν 
είναι δυνατόν νά γίνουν άπό ε/./.ηνες μελετητές.

'ΆρΟρο-,-'Λ
Μέ τό άρθρο αύτό κυρώνονται οί αριΟ. 1399. 15.10. 

1980 καί 1400 15.10.198(1 ή.πουάσει; της Οικονομική; 
’Επιτροπής μέ τις όποιες ρυθμίστηκαν τα χρηματοδο
τικά σχήματα τών δύο μεγάλων επενδυτικών προγραμμά
των τής Ε.ΛΕΒΜΕ Α.Ε.. δηλαυή τού πετροχημικού συ-·- 
κροτήματός καί τής μονάδας σιδήροχρωμίου. "·. Κρίνεται 
αναγκαία ή ενίσχυση τών παραπάνω προγραμμάτων μέ 
τις ειδικέ; αποφάσεις πού τώρα κυρώνονται, επειδή έχουν 
μεγάλη σημασία_γιά τήν 'Ελληνική Οικονομία. Ειδικότερα, 
μέ τήν ίδρυση τών μονάδων αύτών αναμένεται νά βελτιω
θεί σημαντικά τό Ιπζόγιο Πληρωμών τής Χώρας, άςοΰ. 
μεταξύ άλλων, ύά πραγματοποιηθεί ύπεν.ατάσταση εισαγόμε- 
νων προϊόντων, καί αύξηση τών επαγωγών.

"Άρθρο 3'!.
Μέ τις διατάξεις τού άρθρου αύτοϋ δίνεται ή δυνατότητα 

νά γίνει μέ Προεδρικό Διάταγμα, πού έκδίδεται μετά άπό 
άπόφαση τών 'Υπουργών Συντονισμού καί Οικονομικών, 
ή κωδικοποίηση σέ ενιαίο κείμενο τών κειμένων διατάξεων 
πού ισχύουν, γιά τις δημόσιες επενδύσεις. Μέ τή ρύθμιση 
αύτή άποσκοπεΐται ή διευκόλυνση τών υπηρεσιών πού χει
ρίζονται τά θέματα τών δημοσίεον επενδύσεων.

“Αρθρο 31.
Μέ τό άρθρο αύτό καθιερώνεται, γιά προύτη φορά, ει

δικό τεύχος, τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως, στο όποιο 
θά δημοσιεύονται όλες οί πράξεις πού άναφέρονται σέ έπεν
δύσεις, σύμφωνα μέ αναπτυξιακούς νόμους. Τό παραπάνω 
άρθρο εισάγει μιά καινοτοπία πού αποβλέπει στή ταχύτερη 
συγκέντρωση καί δημοσίευση τών αποφάσεων γιά μιά καλ
λίτερη καί πληρέστερη πλ.ηροφόρηση.

Άθήναι, 1S ’Οκτωβρίου 1980 
Οί ' Υπουργοί

Ό Προυθυπουονός καί Ύπουονός Συντονισμού 
' Γ. ΡΑΑΛΗΣ

Οικονομικών Βιο αφ/α/ίχ; καί Έ/εονείας
ΜΙΑ. ΓΒΕΡΤ ' " ΣΤ. ΜΑΧΟΣ' '


