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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

’Err. τού σχεδίου νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλ.η-
ρώσεως τοΰ X. 43 11)73 «περί ίδούσεως εθνικής βιο
μηχανίας αεροπορικού υλικού».

Π οοζ τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Κατά την εφαρμογήν τοΰ X. 43 τής 12/16.5.19/5 «περί 

ίδρύσεως εθνικής βιομηχανίας αεροπορικού υλικού» παρέστη 
ανάγκη τροποποιήσεως ένίων διατάξεων, ως καί συμπληρύ- 
σεως έν γένει, αυτού.

Ούτως,'επειδή έκρίθη προτιμητέα, άντί τής έν τφ άρθρω 
I παράγρ. 1 τού νόμου τούτου επωνυμίας τής ύπ’ αύτοϋ 
προβλ.εποαένης νά συαταΟή και ήδη συσταθεισης (βλ. ΦΕΚ 
33/4.3.1976 ΛΑΕ καί ΕΠΕ) ανωνύμου εταιρείας «’Εθνική 
Βιομηχανία ’ Αεροποπικού.' Ιλικοϋ» (Ε.Β.Α.Ί.), ή επωνυμία 
«Ελληνική ’Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε. 
ή Ε.Α.Β.) ώς άνταποκρινομένη περισσότερον εις τό κατά 
τον νόμον τούτον αντικείμενο·/ τής έν λόγο) εταιρείας και 
ώς δυναμένη νά διακρίνη διεθνώς ταύτην, παρίσταται άναγκη 
τροποποιήσεως τής σχετικής διατάξεως τού άρθρου τούτου 
καί δή κατά τρόπον ώστε νά καΟιερωθή νομοθετικώς ή 
προκρινομένη έπωνυμία, νά όρισθή ότι —ροκειμενου περί 
συναλλαγών τής περί ής πρόκειται εταιρείας εις ξένην γλ.ώσ- 
σάν ή αετ’ άλλ.οδαπών Οά φέοητάι αύτή ύπό τήν επωνυμίαν
«Hellenic aerospace ιχ best in" ltd»
(II.A.1.) καί νά όρισθή ότι εκατέρα τών έπωνυμιών τούτων 
Οά δύνάται νά τρόποποιήται δΓ άποφάσεως τής γένικής 
συνελεύσεως τών γ?τόχων τής έν λόγω εταιρείας. 'Η τρο- 
ποποίησις τής έν λόγω διατάξεως επιβάλλει όπως όπου 
έν τώ νόμω γίνεται λόγος περί «’Εθνικής Βιομηχανίας 
’Αεροπορικού 'Υλικού» (Ε.Β.Α.Υ.) νοήτάι ή «Ελληνική 
’Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» (Ε.Α.Β.). Περί πάντων 
τούτων προβλ.έπει τό άρθρον 1 τού προτεινσμένόυ σχεδίου 
νόμου. , : ,
/-.Περαιτέρω, επειδή συμβάσεις τινές έκ τών ύπό τού άρθρου 

2 τού νόμου 43/1975 προβλεπομένων συνήφθησαν . Πριν ή 
συσταθή ή Ε.Α.Β., παρίσταται άνάγκη όπως όρισθή νομο
θετικούς ότι ώς προς συμβάσεις συναφθείσας> μέχρι τής 
δήμοσίέύσέώς τού προτείνομένόυ νόμου διά λογαριασμόν 
της Ε.Α.Β. αύτη θεωρείται κτησαμενή νομικήν προσωπικό
τητα από τής ένάρξεώς ισχύος τού νόμου 43/1975, τούτο 
δέ άποτελ.εϊ τό αντικείμενο·/ τού άρθρου 2 τού παρόντος 
σ/εδίρύ νόμου. ,-
/Εξ αλλού έπειδή ή παράγραφός 5 τού άρθρου 5 τού 

νόμου 43/1975 όμιλ,εΐ μόνον περί μεταβιβάσεως ύπό τής ’ 
Ε.Τ.Β.Α- πρός τήν Ε.Β.Α.Υ. (ήδη Ε.Α.Β.) τής κυριότητος 
τής έν αυτή έκτάσεως, οΰχί δέ καί περί συνεισφοράς ταύτης 
:ίς είδος εις ταύτην, ύπό τού άρθρου 3 τού σχεδίου προ- 
ςλεπεται ότι ή εις · τό μετοχικόν κεφάλαιο·/ τής Ε.Α.Β. 
συνεισφορά τής Ε.Τ.Β.Α. δύναται νά συνίσταται έκ τής 
.·/ λ.όγω έκτάσεως καί ότι ώς πρός τήν συνεισφοράν ταύτην 
σχύό’υν αί διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 5 τού άρθρου 3 
~οϋ νόμου 43/1975 «περί άπαλλαγης’ τάύτής άπό πάσης φύ- 
Ύώς φόρων καί τελών». ■ ■

’Από τής άλλης πλευράς και πρός τον σκοπόν όπώς μή 
πιβαρύνωνται· διά πάσης φύσεως τελών αί εις τήν Ε.Α.Β. 
’.σφοραί εις είδος ή εις μετρητά υπό τού άρθρου 4 τού σχε- 
ου ορίζεται τούτο ρητώς, προβλ.επομένου περαιτέρω καί 

/ αρμονία πρός άνάλ.ογον περιορισμόν προβλ.επόμενον ύπό 
νϋ νόμου 4171/1961 τό μέν ότ. τά συμβολαιογραφικά 
κάιώματα διά τήν. σύμταξιν συμβολαίων δΓ ών κταται 
καίώματ’α ή υποβάλλεται είς .'υποχρεώσεις δέν δύνανται νά 
τερβαίνουν τάς τριάκοντα χιλιάδας δραχμών, τό δέ ότι τά 
καιώματα έμμισθου ή άμισθου ύποθηκοφύλ,ακος διά τήν 
ταγραφήν συμβολαίων δΓ ών μεταβιβάζεται ή εισφέρεται 

ς τήν Ε.Α.Β. ακίνητον δέν δύνανται νά ύπερβαίνουν τό 
,σόν τών δραχμών είκοσι χιλιάδων.
Πρός τούτοις πρός πλήρωσιν νομοθετικού κενού το άρθρον 
τόϋ σχεδίου νόμου προβλ.έπει ότι εις τάς συνελεύσεις τών 
τόχών’τής Ε.Α.Β. τό Δημόσιον έκπροσωπεΐται ύπό τών 
πουργών Συντονισμού, Εθνικής Άμύνης κάί Οίκονο- 
ιών ή τών ύπ’ αυτών είδικώς έξουσιοδοτουμένων προ-

Περαιτέρω ένεκα τής φύσεως τού έργου τής Ε.Α.Β. 
καί τού γεγονότος ότι αΰτη συνεστήθη ύπό τού Ελληνικού 
Δημοσίου καί τής Ε.Τ.Β.Α. έκρίθη σκόπιμον όπως ύπό 
τού άρθρου 6 τού σχεδίου προβλ.εφθή ότι αΰτη άπολ.αύει 
απάντων τών δικονομικών προνομίων τού Δημοσίου.

Συναφώς έπειδή ΐνα ή Ε.Α.Β. δυνηθή νά άνταποκριθή 
εις τάς εις δραχμάς καί κυρίως εις συνάλλαγμα ύποχρεώσεις 
της Οά πρέπει νά συνά.ψη δάνεια εις τε το εσωτερικόν καί 
τό εξωτερικόν, εις τήν σύναψιν τών όποιων Οά δύναται νά 
διευκολ.υνθή αν είναι δυνατή ή παροχή σχετικών εγγυήσεων 
καί άντε-,'-ρήσεων τού Δημοσίου, διά τού έπομένου άρθρου 
7 τού σχεδίου παρέχεται ή ευχέρεια εις τήν Ε.Α.Β. συνά- 
ψεως τοιούτων δανείων καί θεσπίζεται δυνατότης τού 
Δημοσίου χορηγήσεως πάσης άπαιτηθησομένης έγγυήσεως 
ή άντεγ-ρήσεως.

Διά τοΰ έπομένου άρθρου S τού προτεινομέ/ου σχεδίου 
είσάγονται ύπέρ τής Ε.Α.Β. ώρισμέναι φορολογικά! καί 
άλλαι άπαλλαγαί προκειμένου διά τής μειώσεως τού κόστους 
τών έγκαταστάσεων αυτής νά αύξηθοϋν αί προϋποθέσεις 
διεθνούς άνταγωνιστικότητός της.

• ’Επειδή, έξ άλλου, ύπό τών διά λογαριασμών τής Ε.Α.Β. 
συναφθεισών Από τού Δημοσίου συαβάσεων μετά τών άλλο- 
δαπών εταιρειών WE§TIXGHOUSE ELECTRIC CO- 
RPORATION άφ’ ένος καί GENERAL ELECTRIC 
COMPANY IXC. άφ’ ετέρου" ώρίσθη, μεταξύ άλλων, ότι 
έν ούδεμια περιπτώσει θά επιβάλλεται έπί τής άντίσυμ- 
βαλλόμέ/ης έταιρείας φόρος εισοδήματος διά παροχήν ύλικών 
έξοπλισμού, έργαλείων καί υπηρεσιών, παραγομένών ή 
πραγματοποιουμένων έκτος τής Ελλάδος διά τελικήν παρά
δοσή εις τήν Ε.Α.Β., έπειδή κάθ’ έτέραν διάταξιν τών αυτών 
συμβάσεων ή Ε.Α.Β. «θά είναι ύπεύθυνος νά έξασφαλ.ίση 
άπαλλαγήν ή νά . καταβάλλη άπαντας τούς φόρους ή έπι-, 
βάρύνσεις τούς έπ ιβ άλλο μέν ους ύπό όίασδήποτε φορολογικής 
άρχής τής Ελλάδος)) εις την άντισυμβαλλομένην εταιρείαν 
(έξαιρουμέ/ού τού έν Έλλάδι φόρου εισοδήματος τής άντι- 
συμβαλλομέ/'ης εταιρείας έπί τών πραγματικών κερδών 
τών πραγματοποιούμενων έκ τής έκτελ.έσεως τού έργου έν 
Έλλάδι έφ’ όσον ό φόρος ούτος δέν ήθελε·/ ύπερβαίνει τον 
προβλ.επόμενον διά ταύτην ύπό. τών διμερών συμφωνιών 
Ελλάδος καί Η.Π.Α.)^ εις τρόπον ώστε φόρος εισοδή
ματος έπιβαλλόμένος έπι της άντισυμβαλλομένης εταιρείας 
«διά παροχήν ύλικών έξοπλ.ισμού, έργαλ.είων καί ‘υπηρεσιών, 
παραγομέ/ων ή πραγμάτοποιούμένων έκτός τής Ελλάδος 
διά τελικήν πάράδοσιν εις τήν Ε.Α.Β.» νά βαρόνη τελικώς 
ταύτην, καί έπειδή ό τυχόν ύπό τής άντισυμβαλλομένης 
εταιρείας καταβαλλόμενος έκ τής έ/ λόγω αιτίας φόρος 
θά πρέπει νά άποδίδεται.είς ταύτην (καταβάλλουσαν τούτον 
εις δραχμάς) ύπό τής Ε.Α.Β. είς συνάλλαγμα συμφώνως 
πρός τό άρθρον 4 παράγραφος 5 τού αύτοϋ νόμου 43/1975, 
διά τού άρθρου 9 τοΰ σχεδίου είς τήν κατ’ άρθρον 5 παρά
γραφος 3 τοΰ νόμου 43/1975 προβλεπομένην άπαλλαγήν 
άπό τής έν Έλλάδι φορολογήσεως τού έ/ αύτή κτωμέ/ου ει
σοδήματος τών αντισυμβαλλομένων τοΰ Ελληνικού Δήμο-, 
σίου καί τής Ε.Α.Β. άλλοδαπών έταιρειών περιελ.ήφθη καί 
τό εισόδημά αυτών διά παροχήν ύλικών έξοπλισμού, έργα- 
λείων καί 'υπηρεσιών παραγομέ/ων ή πραγματοποιουμέ/ων 
έκτός τής Ελλάδος διά τελικήν πάράδοσιν εις τήν Ε.Α.Β.

Τέλος έ/ 6ψει τού ότι ή Ε.Α.Β. συνεστήθη ήδη, παρίσταται 
άνάγκη όπως αί διατάξεις τών άρθρων 1, 2, 3, 4, 8 παράγρ.
4 έδάφιον β' καί 9 τοΰ προτεινόμέ/ου σχεδίου νόμου αρχίσουν 
ίσχύόυσάι άπό τής ένάρξεώς ισχύος τού νόμου 43/1975, 
τούτο δέ · ορίζεται ύπό τού άρθρου 10 αύτοϋ.
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