ΕΙΣΗ ΙΊΠΊΚΙΙ ΕΚηΕΣΙΣ
τού σχεδίου Νόμου «περί παροχής κινήτρων διά τήν
ζπτυξιν παραμεθορίου'/ περιοχουν καί ρυθμιστώ: συναφών
ο; ταύτχς θεμάτων».
//.»,ς ?/(Γ Duv/.ify τι~ι>' h/./.i/fioy
Λιά τοϋ —χρόντος Νομοσχεδίου ή Κυβέρνησις θέτει εις
; αίαυγήν τά έξχγγε/.θέντχ ύπ’ χυτή: δημοσιονομικά,
-".δοτικά και στεγχστικά μέτρα ύπερ των ακριτικών
. ,οχών.
Διά των λχμβανομένων μέτρων, έν τρωτοί: δημιουργειχι νέα πεειο/ή. ή ίο’, εΐ: ήν θά ισχύουν άποτελ-εσματικου::α κίνητρχ των ΐσχυόντων εΐ: τάς βχσει των Χ.Λ. 1078//1
ζί 1312 72 όημιουργηθείσας περ ιοχάς Λ . Β , Γ καί Λ .
Διά τη; δημιουργία: Ε' περιοχή:, ητις περιλαμβάνει
,ύ; παραμεθορίου: Νομού: πανθης. Ροδοπης. Εβρου,
έσβου, Χίου. Σάμου καί Δώδεκανήσου εγκαινιάζεται μία
τα περίοδο: εΐ; την πολιτικήν τής περιφερειακή: αναπτύξεους
-·.; υπαγορεύεται τόσον έκ τή: διαπιστωθείση; άνεπαρκεία;
; μέχρι τοϋδε έφαρμοσθείσης τοιαύτη; διά την άνάσχεν τή: πληθυσμιακή: μειώσεω; καί την άνάκαμψιν τή;
κονομική: δραστηριότητο: των ακριτικών περιοχών, όσον
a· έκ τών λοιπών γενικωτέρου χαρακτήρος πολιτικών γε. ονότων άτινζ άσκοϋν άμεσου: καί δυσμενείς επιδράσεις
τί τής οικονομικής ζωής τών πληθυσμών τών παραμεθοων περιοχών.
· ·
Ούτως, έκρίθη άπολύτως επείγουσα καί επιβεβλημένη ή
ήψις θαρραλέων μέτρων άμέσου άποδόσεως καί ή έπί μομου θεσμικής βάσεως κάλυψις τών μέτρων αυτών, τά
ποια εκτείνονται τόσον εις τάς διαφόρους οικονομικά; δρατηριότητας τών παραμεθορίων πληθυσμών όσον καί εις
;ν πολιτιστικήν καί κοινωνικήν βελτίωσ.ν τών όρων διαβι,σεους αυτών.
Πέραν τοϋ άμέσου καί έπηυξημένου Κυβερνητικού έργου,
ιχ τοϋ όποιου σκοπεϊται ή έξχσφάλισις τής βασικής οίκοομτκής υποδομής τών άκριτικών περιοχών μέσω τοϋ προράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τό παρόν Νομοσχέιον αποβλέπει ιδιαιτέρως εις τον βιομηχανικήν ,άνάπτυξιν
λοκλήρου τής περιοχής ταύτης, δοθέντος ότι ή έκβιομηχάνι:ς δίδει άμεσα καί διαρκή αποτελέσματα, ούχί μόνον έπί
οϋ βιοτικού επιπέδου τών κατοίκων τής υπό άνάπτυξιν
εριοχής αλλά συντελεί άποφασιστικώς καί εις τήν δημιουρίαν τοϋ απαραιτήτου ευνοϊκού ψυχολογικού, κλάματος επί
οϋ συνόλου τοϋ πλ,ηθυσμοϋ των. Οΰτω καθιεροϋνται. υπέρ
ών πάσης φύσεως νέων επενδυτών πρόσθετοι σημαντικαί
ιστωτικαί καί δημοσιονομικά; διευκολύνσεις καί φορολ.οτκχί χπχλλχγχί. αίτινες, έν συνδυασμού πρός τάς άναλόους ρυθμίσεις τοϋ παρόντος Νομοσχεδίου πρός ένθάρρυν■V τής στεγαστικής άποκαταστάσεως ή βελ.τιώσεως τών
/'θηκών στεγάσεως τοϋ πλ.ηθυσμοϋ. άναμένεται ότι έντός
,ντόμου χρονικού διαστήματος θά συμβάλουν εις την σταεροποίησιν τών παραμεθορίων πλ.ηθυσμών καί τήν πρός
άς άκριτικάς περ ιοχάς προοδευτικήν αναστροφήν τοϋ ές
ύτών μεταναστευτικοϋ ρεύματος.
Εΐδτκώτερον :
Διά τού άρθρου 1 όλόκ/.ηροι αί περιφέρειαι τών Χομών
-ανθης, Ροδόττης, "Εβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου καί Δωεκανήσου εντάσσονται εις τήν Ε' περιοχήν καί ώς εκ τούου δεν ύφίστχνται οί ειδικοί περιορισμοί, οί ίσχύοντες
-ά τήν Δ' περιοχήν ώς αύτη έθεσπίσθη διά τοϋ Ν.Δ. 1312/72
προς τήν υπαγωγήν τών επιχειρήσεων εις τάς διατάξεις
οϋ παρόντος Νόμου.

.
.■
αυτή ε/.ηφση
τοϋ Λ.Ν.147
ναχτοποίησι:

............................................... ώ .^Ι-,ΤΪ
αφ ενός /.ογω της πείρας εκ της εφαρμογής
1967 καί άφ’ ετέρου διά νά προωθηθή ή πραάνταγωνιστικών επενδύσεων εΐ; τήν πεοιο-

7.V· _

Διά τοϋ άρθρου 4 καθιεροϋνται εκπτώσεις έκ τών καθα
ρών κερδών τών επιχειρήσεων τών- υπαγόμενων εις τάς διατάςεις τοϋ Νόμου πλήν τών ξενοδοχειακών καί λοιπών του
ριστικών επιχειρήσεων τής νήσου Ρόδου καί Κώ.
Εΐδικώτερον : Διά τής παραγράφου 1 καθιεροϋται έκπτωσις έκ τών καθαρών κερδών ίση πρός 150 °υ τής αξίας τής
έπενδύσεως. ένεργουμένης έντός πενταετίας.
Διά τής παραγράφου 2 καθιεροϋται εκπτωσις εκ τών κα
θαρών κερδών ίση πρός 25 °0 τής άξίας τών πραγματοποιουμένων επενδύσεων, πρός σχηματισμόν κεφα/.χίου κί
νησε ου;.
Διά τής παραγράφου 3 ρυθμίζονται αί προϋποθέσεις,
ύφ’ άς παρέχονται αί κατά τάς παραγράφους 1 καί 2 έκπτώσεις.
Διά τής παραγράφου 4 θεσπίζεται τό πρώτον ή έκπτωσις έκ τών καθαρών κερδών καί έπί τών τηρουσών βιβλ.ία
Λ Κατηγορίας τοϋ Κ.Φ.Σ. επιχειρήσεων καί τούτο πρός
ένθάρρυνσιν τών μικρών επιχειρηματιών.
Διά τής παραγράφου 5 ορίζεται ό τρόπος ένεργείας τής
έκπτώσεως έπί μικτών επιχειρήσεων, διά δέ τής παρ. 6
-ορίζονται-αί περιπτώσεις, καθ’ άς αί εκπτώσεις έκ τών κα
θαρών κερδών προστίθενται εις ταϋτα καί φορολογούνται.
Διά τών παραγράφων 7, 8 καί 9 ρυθμίζονται λ,επτομέρειαι, διχχρονικαί καί άλ,λαι, τής εφαρμογής τοϋ Νόμου.
Άρθρον 5, παράγραφος 1. Διά τής διατάξεως ταύτης, ό
επιβαλλόμενος φόρος κατά τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν.1521/
1950, προκειμένου περί άγορας υπό επιχειρήσεων ύπαγομένων εις τάς διατάξεις τοϋ ΰπ’ δψιν Νόμου, ακινήτων κειμέ
νων εις τήν Ε' περιοχήν, μειοϋται κατά ποσοστόν 50 %,
καί έπί πενταετίαν άπό τής υπαγωγής τής έπιχειρήσεως
. εις τον ύπ’ 6ψιν Νόμον, έπί σκοπώ ένθαρύνσεως τής βιομη
χανικής άναπτύξεως τής περιοχής Ε’.
Παράγραφος 2. Αύτη ρυθμίζει τήν περίπτωσιν καθ’ ήν
ή μείώσις τοϋ φόρου μεταβιβάσεως άκινήτων δέν έφαρμόζεται καί τοιαύτη είναι όταν τό άγορασθέν ακίνητον μεταβιβχσθή οίκειοθελώς, έξ οίασδήποτε αιτίας, πρός τρίτον
παρά τής τυχούσης φορολογικής άπαλλ,αγής έπιχειρήσεως
' έντός πενταετίας άπό τής άγορας, πρός άποφυγήν καταχρήσεως τών παρεχομένων ύπό τοϋ Νόμου εύεργετημάτων.
Παράγραφος 3. Ή διάταξις αύτη όρίζει ότι ή μείωσις
τοϋ φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων διατηρείται έάν περί
τής μεταβιβάσεως κατά τήν παράγραφον 2 ή έπιχείρησις
λάβη σχετικήν άδέιαν τοϋ Υπουργού Συντονισμού καί
Προγραμματισμού κατά τήν διαδικασίαν τών παραγράφων
3 καί 4 τοϋ άρθρου 2.
"Αρθρον 6. Διά τής διατάξεως ταύτης. μειοϋται έπί πεντχετίαν, ό φόρος κύκλ.ου εργασιών έπί τών άκχθχρίστων
έσόδων τών εις τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ δψιν Νόμου ύπχγομένων επιχειρήσεων, πλήν τών ξενοδοχειακών τοιούτων τής
νήσου Ρόδου, κατά 75% συνολ.ικώς, ήτοι περιλαμβανομένων
καί τών κατ’ έφαρμογήν έτέρων διατάξεων, έκπτώσεων.

Διά τοϋ άρθρου 2 άπαριθμοϋνται αί κατηγορίχι έπιχειησεουν, αίτινες δύνανται να υπαχθούν εις τάς διατάξεις τοϋ
Όμου ώς καί ή διαδικασία υπαγωγής τούτων.

"Αρθρον 7. Διά ζτής διατάξεως ταύτης παρέχεται υπό
τοϋ Δημοσίου εις επιχειρήσεις ΰπαγομένας εις τάς διατά
ξεις τοϋ ύπ’ δψιν Νόμου καί πραγματοποιούσα; μέχρι τής
31ης Δεκεμβρίου 1982 νέας έπενδύσεις εις τήν περιοχήν
Ε’. ένίσχυσις διά τήν κάλ.υψιν μέρους δαπάνης άνεγέρσεως
βιομηχανοστασίων καί λ.οιπών κτιριακών έγκχταστάσεων
άνερχομένη εις ποσοστόν 40% έπί τής δαπάνης άνεγέρσεως
τούτων καί μή ύπερβαίνουσα τό τίοσόν τών τετρακοσίων
f400) δραχμών, κατά κυβικόν μετρον.

Διά τοϋ άρθρου 3 ορίζεται ή έννοια τής έπενδύσεως έντός
ης περιοχής Ε’. Τά άπαιτούμενα ύπό τής έπιχειρήσεως
ηχανήματα καί λοιπά (πλ.ήν βεβαίους τών ακινήτων),
εριουσιακά στοιχεία δέον νά είναι καινουργή. Ή μέριμνα

Άρθρον 8, παράγραφος 1. Διά τής διατάξεως ταύτης,
παρέχεται ή δυνατότης ένισχύσεως έκ μέρους τοϋ Δημο
σίου τών έπιχειρήσεων τών ύπαγομένων εις τάς διατάξεις
τοϋ Νόμου καί πρχγμχτοποιουσών νέας έπενδύσεις εις τήν

περιοχήν Ε' δίχ~καν;ύφέω:'"μέρους- τής εκ τόκων έπιβαρύνσεώς των έπί τών συνομολογουμένων προ; πραγματοποίησιν τών . έπενδύσεων . ομολογιακών- δανείων-’ ή δανείων ήπιστώσεων παρ’ ήμεδαπάν- ή ά/ά.οδαπών Τραπεζών ή άλλοδαπών έπιχειρήσεων, τής ένισχύσεως τχύτης δυναμένης
νά άνέρχετχι μέχρις έπτά (7) ποσοστιαίων μονάδων. Το
εις βάρος όμως της δανειζόμενης έπιχειρήσεως άπομένον
τυιήμχ τοϋ επιτοκίου, δέν δόναται νά είναι κατώτερον τοϋ
1 ο,'
1 /Ο*
Παράγραφος 2. Διά τής διατάξεως τχύτης. θεσπίζεται
ή δυνχτότη: ένισχύσεο/ς. κατα τα εν άρθρω / οριζόμενα,
επιχειρήσεων ύποβαλλουσών αιτήσεις μέχρι τής ένάρξεως
τήε ίσχύο: τοϋ ύπ’ όψιν νόμου επί των όποιων αιτήσεων δέν
έΐεδόθησαν αί υπό τής παραγράφου 1 του άρθρου 11 τοϋ
Ν.Δ.1312/72 'Τπουργικαί άποφάσεις.
"Αρθρον 9. παράγραφος 1. Ή διάταξις αυτή ρυθμίζει
τον τρόπον καί τούς όρους παροχής των κατά τά _άρθρα 7
καί 8 ενισχύσεων των επιχειρήσεων εκ μέρους τοϋ Δημο
σίου.
Παράγραφος 2. Ή διάταςις αυτή ρυθμίζει τον τρόπον
καλύψεως τής προκαλουμένης δαπάνης έκ τής παροχής
ένισχύσεως δι* έγγραφής πιστωσεως εις τον προϋπολογι
σμόν δημοσίων επενδύσεων.
Παράγραφος 3. Διά τής διατάξεως τχύτης ρυθμίζονται
τά τής καταβολής τής ένισχύσεως εις τούς δικαιούχους, τά
δικαιολογητικά καί.ό έλεγχος τούτων, πάντων, τούτων καθο
ριζόμενων δι’ άποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού καί
Προγραμματισμού καί Οικονομικών.
Παράγραφος 4. Ή διάταςις αΰτη ρυθμίζει τάς συνέπειας
εν περιπτώσει μή συμμορφώσεως τής έπιχειρήσεως προς
τούς όρους παροχής τής ένισχύσεως.
"Αρθρον 10, παράγραφος 1. Ή διάταςις αΰτη παρέχει
την δυνατότητα μειώσεως, δι’ υπουργικής άποφάσεως τών
προς Ι.Κ.Α. καί τά 'Ιδρύματα, Ταμεία ή ’Οργανισμούς,
έκάστοτε οριζόμενων εισφορών τών. έργοδοτών καί ήσφαλισμένων έπί τών αποδοχών από τής 1ης Ιανουάριου 19/6
μέχρι 31ης Δεκεμβρίου. 1982 τοϋ πάσης φύσεως προσωπι
κού τών ύπαγομένων εις τόν ύπ’ οψιν Νόμον έπιχειρήσεων,
μέχρι ποσοστού 50 %..
Παράγρ. 2. Διά τής διατάςεως ταύτης παύει ισχύουσα πά
σα, ύπό ετέρων διατάξεων, προβλεπομένη μείωσις εισφορών.
"Αρθρον 11. Ή διατάςις αΰτη ρυθμίζει τούς όρους καί
προϋποθέσεις ΰφ’ άς θά χορηγούνται, παρά τού Ταμείου
Π αρακαταθηκών καί Δανείων, δάνεια στεγαστικά εις τούς
δικαιούχους ύπαλλήλους καί συνταξιούχους διά την άπόκτησιν κατοικίας εις τούς Νομούς "Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης,
Χίου, Σάμου. Αέσβου καί Δωδεκανήσου.
"Αρθρον 12. παράγραφος 1. Διά τής διατάξεως ταύτης
καθιεροϋται απαλλαγή, άπο τού άναλογικοϋ ή παγίου τέ
λους χαρτοσήμου, μέχρι 31.12. / 7. τών συμβάσεων διά τήν
παροχήν ένυποθήκων δανείων ύπό τής Εθνικής Κτηματι
κής Τραπέζης τής ’Ελλάδος καί τών έξοφλήσεων τών δό
σεων τών δανείων τούτων, έφ’ όσον τά δάνεια θά χρησιμο
ποιηθούν είτε διά την άνέγερσιν οικοδομών έπί άκινήτων
κειμένων εις τάς περιοχάς τών Νομών Ξάνθης. Ροδόπης,
"Εβρου, Μυτιλήνης. Χίου, Σάμου καί Δωδεκανήσου, είτε
διά τήν άγοράν έν ταΐς περιοχαϊς αύταϊς οικιών προς στέγασιν (έδάφ. α').
Διά τοϋ έδαφίου β' τής παραγράφου 1 καθορίζονται τά
δικαιώματα τών συμβολαιογράφων καί τών άμισθων ύποθηκοφυλάκων διά τήν σύνταξιν τών έν λόγω συμβάσεων
καί τήν έγγραφήν τών ύποθηκών.
Παράγραφος 2. Ή διάταξις αΰτη ρυθμίζει το ύψος τοϋ
τέλους χαρτοσήμου διά τήν παροχήν ύποθήκης πρός ασφά
λειαν τών έν παραγράφω 1 δανείων, τόν τρόπον εΐσπράξεως
τούτου ώς καί τά δικαιώματα τοϋ συμβολαιογράφου καί
τοϋ ΰποθηκοφύλακος. Οΰτω. τά έξοδα της ύποθήκης μειοϋνται εις το έπίπεδον τής προσημειώσεως. προς διευκόλυνσιν
τής άνοικοδομήσεως εις τάς άκριτικάς περιοχάς. 'Ομοίως,

μειοϋνται αί άμοιβαί συμβολαιογράφων καί αμίσθων ύ:
θηκοφυλάκων.
"Αρθρον 137 Διά. τοϋ άρθρου τούτου, αύξάνετχι εις δ:
χμάς έξακοσίας χιλιάδας (600.000) τό ύπό τών κειμέν
διατάξεο/ν προβλεπόμενον άνώτατον όριον τών ύπό τ
Κτηματικών Τραπεζών, χορηγουμένων οικοδομικών <
νείων, προκειμένου περί άκριτικών περιοχών.
"Αρθρον 14, παράγραφος 1. Διά τής διατάξεως ταύ:
καθιεροϋται απαλλαγή άπο παντός φόρου, τέλους, κρα'
σεως ή εισφοράς ύπέρ τρίτου κατά τήν εκδοσιν οίκοδομικ
αδειών κ.λ.π. τών δικαιούχων στεγάσεως έκ τών προγρα
μάτων άρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Ύπηρεσιι
τών άνηκόντων εις τινα κατηγορίαν στεγαστικώς άπο>
θισταμένων έντός τών Νομών "Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθ'
Χίου, Αέσβου, Σάμου καί Δωδεκανήσου.
Παράγραφος 2. Ή διάταξις αΰτη περιορίζει εις τό
τρίτον, τών έκάστοτε ίσχυόντων, τά δικαιώματα τών συ
βολαιογράφων καί υποθηκοφυλάκων διά τά κατά, τήν παρ
γραφον 1 συμβόλαια.
Παράγραφος 3. Διά τής διατάξεως ταύτης ορίζεται <
ένεργοϋνται άτελώς άπασχι αί διοικητικαί καί δικαστι>
ένέργειαι καί διαδικασίαι αί όποΐαι προβλέπονται ύπό τ
κειμένων διατάξεων διά τήν παροχήν κρατικής στεγασ'
κή: συνδρομή: εις τού: δικαιούχους κατά τήν παεάγρατ
1. ’ _____ *____ *__ _
____________________ ____ ...
Παράγραφος 4. Δι’ αύτής δέν έφαρμόζεται τό έδάφιον
τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 1276/72 περί έπεκτάσεως τοϋ χρ
νου έξοφλήσεως τών κατά τό Ν.Δ.1138/72 δανείων, όο
άφορα εις τούς έν παραγράφω 1 δικαιούχους.
Παράγραφος 5. Αΰτη παρέχει τήν δυνατότητα παραχ
ρήσεως./δωρεάν κρατικών οικοπέδων εις τούς δικαιούχο
στεγάσέως τοϋ άρθρου 2'τοϋ Ν.Δ. 1138/72, έπί μειώι
κατά 30 % τής παρεχομένης βάσει τοϋ Ν.Δ. 1138/72 σι
γαστικής συνδρομής.
Διά τοϋ άρθρου 15 κυροϋται καί κτάται ΐσχύν Νόμου
ύπ’ άριθμ. 152/14.10.1975 άπόφασις τοϋ Υπουργού Συ
τονισμού καί Π ρογραμματισμοϋ δι’ ής συνεστήθη παρά αύτώ 'Τπουργείω Κεντρικόν Συντονιστικόν Συμβούλι
Περιφερειακής Άναπτύξεως.
Διά τοϋ έν λόγω Συμβουλίου δημιουργεΐται Κεντρικ
Συμβουλευτικόν Συλλογικόν "Οργανον τής Κυβερνήσει
τό όποιον θά εΐσηγήται εις αύτήν τήν πολιτικήν Περιφ
ρειακής Άναπτύξεως δι’ έκάστην περιοχήν, θά σύντονε
καί θά άξιολογή τά έπί μέρους προγράμματα αναπτύξει
καί θά διοχετεύη εις τόν κρατικόν μηχανισμόν τήν έκάστ
τε πολιτικήν περιφερειακής άναπτύξεως, θά παρακολουΙ
δέ τήν έφαρμογήν αύτής.
Δια τοϋ άρθρου 16 συνιστάται ή Κεντρική Ύπηρεσ
Περιφερειακής Άναπτύξεως καί τά Γραφεία Περιφερει:
κής Άναπτύξεως α) Θράκης καί β) Νήσων Ανατολικού A
γαίου. Οΰτω προωθούνται τά Κυβερνητικά οργανωτικά μ
τρα τά οποία θά ύποβοηθήσουν άφ’ ενός τήν έφαρμογήν τι
πολιτικής περιφερειακής άναπτύξεως εις τάς παραμεθόριό·
περιοχάς. άφ’ ετέρου τόν συντονισμόν τών έπί μέρους δρ:
στηριοτήτων διά τήν έπίτευξιν τών στόχων τής Κρατικϊ
πολιτικής οικονομικής καί κοινωνικής άναπτύξεως.
Αί συνιστώμεναι Ί’ττηρεσίαι καθώς καί αί έκ τοϋ Ύπου:
γείου ’Εσωτερικών μεταφερθείσαι εις τό Ύπουργεΐον Συ·
τονισμού καί Γ1 ρογραμματισμοϋ δυνάμει τοϋ ύπ’ άριθ:
/3//19/0 II. Δ τος Ί’ττηρεσίαι Περιφερειακής Αναπτύξει·,
θά εςυπηρετήσουν άποφασιστικώς τάς άναληφθείσας κρατ
κάς δραστηριότητας.
Ή έπάνδρωσις καί ή λειτουργία τών συνιστωμένων Ί
πηρεσιών δέν έπιφέρει νέας οΐκονομικάς έπιβαρύνσεις εί
τόν Προϋπολογισμόν καθ’ όσον μετά τών μεταφερθεισών '1
πηρεσιών μετεφέρθησχν καί αί ύφιστάμεναι κεναί πρέ
πλήρωσιν θέσει: αίτινες θά καλύψουν τάς άνάγκας λειτουρ
γία; αυτών. (Άεθεον 2 τοϋ Π. Διατάγυιατο: 737 1975
ΦΕΚ 242/Α/31.10.1975.

_y.x τοϋ άρθρου 17. ό Νομός Καβάλας μετχφέρετχι. έκ τής
-εσ'.οχήφ Γ’ εις τήν —εριοχήν Λ'. Ή μεταβολή χύτη είναι
.-βεβλημένη προκειμένου να. — χρχσχεθοϋν τά ηϋςημένχ κί/•τ’ρα βιομηχανικής άναπτύςεως τής ττερ-.ο/ής Λ' εις τον
S'ouov Καβάλας.
Έκ των διατάξεων τοϋ ΰττ’ οψ'.ν Νομοσχεδίου έπέρχετχ-.
-■; άευνσις τοϋ κρατικού προϋπολογισμού και τοϋ προ- ' υγισαοϋ Δημοσίων Επενδύσεων ως και μειωσις των.
-νίων τοϋ Κράτους λόγω φορολογικών απαλλαγών, πλήν
υ,ως αύται δεν δύνανται να προσδιορισθοϋν απο τοϋδε ως
:·χ;τώμεναι εκ γεγονότων πραγματικών ήτοι εκ τοϋ αριθΛθϋ τών τυχόν ΰποβληθησομένων αιτήσεων ιδιωτών και
πτχειρήσεων.
Έν ’ Αθηναίο τή 30 ’Ιανουάριου 10/6
Οί Υπουργοί
’ Υναπληρωτής Συντονισμού και Προγραμματισμού
I. ΜΠΟΥΤΟΣ
Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

11 ροεδρίας Κυβερνήσεως
Γ. ΡΑΑΑΗΣ
Δικαιοσύνης
\Υ ΣΤΕΦΑΧΑΚΗΣ

Κοινωνικών ' 1 ’πηρεσιών
Κ. X ΡΥΣΑΧΘΟ Π ΟΥΔΟΣ

«ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΧΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
-ία τού Σχεδίου Νόμου «περί παροχής κινήτρων διά την
νάπτυςιν παραμεθορίων περιοχών καί ρυΟμίσεως συναφών
τρός ταύτας θεμάτων».
Ν.Δ.

1276/1972

ΥΑρθρον 4 έδάφ. 1.
'Ο χρόνος έςοφλήσεως τών κατά τάς διατάξεις τού
'.Δ. 1138/1972 δανείων πλήν τών τού άρθρου 9 παρ. 4
πεκτείνεται από 25 εις 28 έτη τής τοκοχρεωλυτικής έξυ■ηρετησεως άρχομένης άπό τής έςοφλήσεως τής τελευταίας
οσεως καί έν πάση περιπτώσει οΰχί πέραν τών 4S μηνών
'· άργότερον άπό τής υπογραφής τής δανειστικής συμβάΖίιΖ.

εις αυτήν εξ ετερων περιοχών τής χώρας, τόνον τα; να ϋπαχύώτιν εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου υπό τάς εν αύτώ
προϋποθέσεις.
2. Ως επιχειρήσεις ύεωροϋντα; καί τμήματα επιχειρή
σεων. λειτουργουσών εκτός τής περιοχής Ε’. μεταεερόμενα
εις τούτην, ώς καί Ωρυόμενα αυτοτελή τμήματα επιχειρήσεων
λειτουργουσών. κατά τήν εναρξιν εφαρμογής τού παρόν
τος. εντός τής περιοχής Ε'.
3. Διά τήν υπαγωγήν έπιχειρήσεως ή τμήματος αυτής εις
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου απαιτείται προηγούμενη άπόφασις τοϋ Υπουργού Συντονισμού καί Προγραμματισμού, έκόιόομένη μετά γνώμην τής επιτροπής τοϋ άρύρου 3 τοϋ Ν.Δ.
2687/1953 «περί έπενδύσεως καί προστασίας κεφαλαίων έξωτερικοϋ».
4. ΓΙρός εκδοσιν τής ώς o'/ω άποφάσεως. απαιτείται ή υπό
τού ένδιαφερομένου ύποοολή εις τήν Υπηρεσία/ Ιδιωτικών
Επενδύσεων τού Υπουργείου Συντονισμού καί Προγραμματι
σμού. άπ εύύείας ή διά τών κατά τόπους Υπηρεσιών Περι
φερειακής Αναπτύξεως, αϊτήσεως περιεχούσης άπαντα τά
αναγκαία διά τήν μόρφωσιν γνώμης περί τής έπιχειρήσεως
στοιχεία, ήτις τίύεται ϋπ" όψιν καί τής Κεντρικής Υπηρε
σίας ~ Π εριίερειακής Άναπτύπεως τού 'Υπουργείου' Συντονι
σμού καί Προγραμματισμού πρός διατύπωσιν γνώμης προ τής
εισαγωγής τού ύέματος εις τήν ώς άνω Επιτροπήν.
5. Διά τής ώς άνω άποφάσεως γίνεται δεκτή έν όλω ή
έν μέρει ή μετά τροποποιήσεων ή απορρίπτεται ή ώς άνω αίτησις. Δύνατα: δέ, να τίθενται καί όροι, κατά τήν κρίσιν τού
Υπουργού Συντονισμού καί Προγραμματισμού, διά τήν υπα
γωγήν τής ένδιαφερομένης έπιχειρήσεως εις τάς διατάξεις τού
παρόντος νόμου ή εις τινας έξ αυτών.
6. Η περί υπαγωγής έπιχειρήσεώς τίνος εις τάς διατά
ξεις τού παρόντος νόμου άπόφασις τοϋ 'Υπουργού Συντονισμού
καί Προγραμματισμού, έκδιδεται έφ' όσον κατά τήν έλευύέραν
κρίσιν του. ή υπαγωγή αΰτη είναι σκόπιμος δια τή/ προωύησιν τών γενικώτέρων σκοπών άναπτύξεως τών έν άρύρω 1 πε
ριοχών. Ή άπόφασις αΰτη έπέχει καί -ύέσιν άδειας σκοπιμότητος.

Γενικαί διατάξεις.

7. Εν περιπτώσει μή συμμορφώσεως τής ένδιαφερομενης
έπιχειρήσεως πρός τους όρους τής ώς άνω άποφάσεως, παύουν
άναδρομικώς ή μόνον διά τό μέλλον αΐ εύνοΐκαί ρυθμίσεις τοϋ
παρόντος νόμου, έν όλω ή έν μέρει κατόπιν άποφάσεως τού
Υπουργού Συντονισμού καί Προγραμματισμού, έκδιδσμένης,
αύτεπαγγέλτως κατά τούς όρους καί τήν διαδικασία/ τών πα
ραγράφων 3, 4. 5 καί 6 τού παρόντος άρ-βρου. Οί κατά τήν
παρ. 5 τοϋ παρόντος άρό/ρου τε-$έντες όρο: δύναται νά τρο
ποποιούνται έπ: τό εύνοϊκώτερον διά τόν έπενδυτήν ή νά αίρωνται αί έκ τής μή τηρήσεως αυτών συνέπεια; δι’ αποφάσεων
τού Υπουργού Συντονισμού καί Π ρογραμματισμοϋ, έκδιδομένων κατά τήν αυτήν ώς άνω διαδικασία/.

"Αρό/ρον 1.

ΥΑρύ/ρον 3.

Δημιουργία περιοχής ΕΥ Εντασσόμενα: Περιφέρειαι.

"Εννοια έπενδύσεως.

Εις τάς διά τών Ν.Δ. 1078/1971 «περί λήύεως φορολο
γώ·/ και άλλων τινών μέτρων πρός ένισχυσιν τής περιφέρεια
ν? άναπτύξεως» καί 1312/1972 «περί νέων μέτρων.πρός
σχυσιν
περιφερειακής
άναπτύξεως». δ ημιουργη-S ε ίσα ς
ιριοχας Α . Β'. Γ' καί Δ' προστίθεται διά τού παρόντος καί
:ρ:οχη Ε . εις ήν εντάσσονται ολόκληροι α! περιφέρεια: τών
μών Είρου. —ά-/Δ»ης. Ροδόπης, Αέσόου, Χίου. Σάμου καί
ωδεκχ/ήσ ου.

1. Διά τή/ έφαρμογήν τού παρόντος νόμου ώς έπένδυσις
νοείται ή έντός τής περιοχής Ε' τοιαύτη διά τήν ά/έγερσ:ν
κτιριακών έγκαταστάσεων ή τήν άγοράν άκινήτων ή τή/ άπόκτησιν καινουργών μηχα/ημάτων ή έτέρων καινουργών περιου
σιακών στοιχείων, χρησίμων διά τήν ΐδρυσιν. έπέκτασιν έκσυγχρονισμόν ή άνάπτυξιν, έν γένει, τής έπιχειρήσεως, ή διά τήν
μετεγκατάστασή/ ΰφισταμένης τοιαύτης έξ έτέρας περιοχής
είς τήν περιοχήν ΕΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Ιερ: παροχής κινήτρων διά τήν άνάπτυξιν παραμεθορίων
περιοχών καί ρυύμίσεως συναφών δεμάτων.
ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ Α*.

2. Η εναρξις πραγματοπο:ήσεως τών έπενδύσεων τούτων
δέον νά λάίη χώρα/ μετά τήν ϋποοολήν τής αϊτήσεως πρός
Υπακτεαι έπ·χε:ρήσε:ς. Διαδικασία υπαγωγής.
εκδοσιν τής κατά τήν παρ. 3 τοϋ άρ-ύρου 1 τού παρόντος νόμου
1. Βιομηχανικά:, όιοτεχνικαί, μεταλλευτικά?, τουριστικά!, υπουργικής άποφάσεως, έξαιρέσει τής άγοράς τοϋ άπαιτουμέ*
;(,'Ργ:και. κτηνοτροφικαί. πτηνοτροφικαι καί σηροτροφικαί
νου άκινήτου, ούτινος ή άπόκτησις δύναται νά άνατρέχη είς
•χειρήσεις, ιδρυόμενα: είς τήν περιοχήν Ε' ή μεταφερόμεναι
προγενέστερον χρόνον.
Αρύρον 2.

