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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έζί τοϋ σχεΒίου νόμου «ζερί τροζοζοιήσεως καί συμζληρώσεως 
τού νόμου 4171/61 *.-ϊρι λήψεως γενικών μέτρωκ Βσάζήν 
ύζοόοή-ΰησιν τής άναζτΰξεως τής οικονομίας τής Χώ.σας» 
καί άλλων τινών Βιατάξεων

7. ‘Υζογραφή 
ζράξεως 

ij. Δημοσιεύεις

Τ. ΙΓ. II
ύζύ τών ' Υζουργών τής εγκριτικής 

ε’.ς ΕφημερίΒα Κυβερνήσεως

τ,μερ2!

60
15

Σΰνολον ' 185
Ζ7ρός 7ήν Βονλήν ιών 'Ελλήνων

Εντός τού ζλαισίου τών άζαραιτήτων Ψεσμικών καί ύργα- 
νωτικών άλλαγών τών έζιχειρ θυμένων ύζύ τής Κυβερνήσεως. 
ζρύς ύζοβοή·5ησιν τής άνσζτΰξεως. ζροσαρμογής καί έζιταχΰν- 
σεως τοϋ ρυύμού τής οικονομίας τής -/ώρας. ζεριλζμβάνεται 
ή ζερίζτωτις άζλουστεΰσεως καί τχχυτέρας ίιεκζεραιώσεως 
τής ΒιαΒικασίας. giro's Βιέζε: τάς ζαραγωγικας έζενΒΰσε·ς 
τοϋ νόμου 4171/6Γ καί -.οϋ Ν.Λ. 2687/1953 ύζύ το φώς καί 
τήν έμζειρίαν τών σημερινών οεοομένων. Το σταΒιον τούτο ανά
γεται τόσον ε·ς τήν Βιαοικασίαν άζύ τής ύζοβολής τής αίτή- 
σεως τής ζροτεινομένης Ίζε·. Βΰσεως μέχσι τής έκΒόσεως τής 
σχετικής άΒείας σκοζιμότητος, όσον καί εν συνεχεία μέχρι χο
ρηγήσεως τών αναγκ.αίων άΒειών ζραγματοζοιήσεως τής έζεν
Βΰσεως ήτοι έγκαταστάσεως βιομηχχ/ίας ύζύ τοϋ Ύζουργείου 
Βιομηχανίας, έκτελέσεως λιμενικών έργων ύζύ τοϋ 'Τζουργείου 
Οικονομικών, άνεγέρσεως οίκοΒομής υπό τοϋ Υζουργείου Οικο
νομικών. άνεγέρσεως οίκοΒομής ύζύ τοϋ ' Υζουργείυ Διτ^ο-τίων 
“Εονων κλζ

Είίικώτερ-ον Βιά τοϋ ζροτεινομένου σχεΒίου Νόμου σκοζείται:
1. Ή άζλοΰστευσ.ς καί συντόμευσις τής ώς άνω άναφερ-3εί- 

σης ΒιαΒικασίας Βιά συντμήτεως καί κα-3ιερώσεως τακτοί 
χρόνου γνωμοΒοτήσεως έκ μέρους τών αρμοί ίων Υζουργείων 
εκεί όσου αΰτη ζροβλέζεται ή κρίνεται αναγκαία Βιά τήν ύζο- 
βοήΨησιν τής ταχείας έκΒόσεως τής άΒείας σκοζιμότητος, 
τεκμαιρομένης άλλως συγκατα-5εσεως. Ό χαρακτήρ τής ώς 
άνω γνωμοοοτήσεως ζα.ραμένει συμβουλευτικός.

2. Ή Ζντός ώρισμένης ζροΔεσμ'ίας χορήγησις ύζύ τών άρ- 
μοΒίων 'Υζουργείων καί 'Τζηρεσιών τών ώς άνω άναφερ·3εισών 
άοειών τών άζαιτουμενων Βιά τήν ζραγματοζοίησιν τής έζεν- 
Βόσεως. Βιά τής άζλουστεΰσεως καί άζαλλαγής έκ μή άζαραι- 
τήτων καί ζολλάκις έζαλλήλων ΒιαΒικασιών καί άζαιτή,σεων.

Ό άζαιτουμενος σήμερον χρόνος άζύ τής ύζοβολής τής 
αΐτήσεως καί μέχρι τ?ς έκΒόσεως τής άΒείας σκοζιμότητος καί 
τών άΒειών ζρ αγματοζοιήσεως τής έζενΒΰσεως, ζαρουσιάζεται 
άνεζιτρέζτως μακρύς (κυμαινόμενος άζύ 1-2 ετών) καί μέ 
ζαρεμβολήν άζιστεότως μεγάλου άρι·3μοϋ άρμοΒίων καί άναρ- 
μοΒίων ‘Τζηρεσιών Υζουργείων καί Οργανισμών (ίλ. κατω
τέρω άναλυτικώτερονΚ μέ συνέζειαν τήν ·έζι6άρυνσιν τής έζεν
Βΰσεως λόγω τής έν τώ μεταξύ αύξήσεως τής Βαζάνης τοϋ 
έργου καί ζλη-3ωρ:ο·μοϋ. τήν άζώλειχυ τοϋ συναλλάγματος έκ 
τών κα-ΰυστερουμένων εξαγωγών, τήν αναστολήν τής άζασχο- 
λήσεως καί τυχόν μεταβολήν τών συνίηκών έκκινήσεως, τήν 
κόζωσιν καί συνή·3ως τήν ματαίωσιν τής έζενΒΰσεως.

Υφιστάμενη Κατάστασις·
Διάρκεια ΒιαΒικασίας ύζαγωγής -εζενΒΰσεως εις τάς Βιατα- 

ξεις τοϋ Ν.Λ. Νόμων 2687/53 καί 4171/61 (ΈκΒοσις 
άΒείας σκοζιμότητος).

ΕίΒικώτερον ό ώς άνω άζαιτουμενος χρόνος άζύ τής ύζο- 
βολής τής αΐτήσεως μιας τυζικής ζεριζτώσεως ύζαγωγής 
εις τύ ανωτέρω κα-ΰεστώς καί μέχρις έκΒόσεως τής άΒείας 
σκοζιμότητος έξικνείτα; κατ’ έλάχιστον όσιον εις 6 μήνας, 
έρ’ όσον τά ζάίτα έζελιχίοϋν όμαλώς ώς άκολοΰ-ΰως:

ήμέραι
1. Ύζοβολή αΐτήσεως—Χρέωσις εις άρμόΒιον Τμή-εα 5
2. Αϊτησις ζληροοοριών καί γνωμοΒότησις Βιαφόρων

Υζουργείων καί 'Τζηρεσιών έζί τής ύζύ κρίσιν 
έζενΒΰσεως 30

3. Είσήγησις άρμοΒιου ζρος Έζιτροζήν 20
4. Λιερεΰνησις καί έγκρισις ύζύ τής Έζιτροζής 15
5. Έζιστολή καί λήψις άζαντήσεως ζρύς καί άζύ

έζενΒυτήν τής έγκριτικής άζοφάσεως τής ϊζι- 
τροζής _ _ 20

6. Κατάρτιτις έγκριτικής ζράξεως 20

ήμέραι
Λιαρκε α ΒιαΒικασίας χορηγήσεως άΒείας έγκατα- 

στασεω·· ύζύ τοϋ Τζουργείου Βιομηχανίας.
1 . Ι'.ιοοολή αΐτήσεως Βιά χορήγησιν άοείας μετά ίι- 

καιολογητικών καί ΒιαΒικασίας έως τύ άρμόΒιον
JWJ Γ*

2. Εγκρισις και εντολή αυτοψίας, σΰστασ.ς εζιτρο-
ζής. ε/έργεια αυτοψίας καί σΰνταξις έκΨεσεως 
αύτοψίας 30

3. Ερώτημα τοϋ Ύζ. Βιομηχανίας ζρύς 15 ζερίζου
συναρμοΒίας άρχάς Βιά συναίνεσιν καί λήψιν άζαν
τήσεως 60
Η χορήγησις τής άΒείας γίνεται κατόζιν γνώμης

τών κατω-Si συναρμοΒίων άρχών, έκφερομένων κατόζιν 
τοϋ ώς ά-/ω ερωτήματος τοϋ Τζουργείου Βιομηχανίασ.
Α. Τζουργείου Βιομηχανίας Λ/νσεως Μεταλλείων 
Β. Τζουργείου Γεωργίας 

α. Γεν. Λ/νσεως Λασών 
β. Γεν. Λ/νσεως Γεωργίας 

-- - ·γτ Τζηρεσίας'Έγγειων Βελτιώσεων :
I’. Τζουργείου Δημοσίων “Εργων

~· Τζηρεσίας Οικισμού—Λ/νσ:ν Ε3 ΠολεοΒου.:- 
κών Εφαρμογών.

β. ‘Τζηρεσίας Οικισμού—Λ/νσιν Ε2 ΠολιοΒοε1.·- 
κών Μελετών.

γ. Λ/νσεως Ρυθμιστικού ΣχεΒίο/ ο
Β. Λ/νσεως Συγκοινωνιακών "Εργων Γα -- 

Λ. Τζουργείου Πολιτισμού _καί Έζιστημών
Γεν. Δ/νσεως Αρχαιοτήτων καί Αναστηλώσεων 

Ε. Ελληνικόν ‘Οργανισμόν Τουρισμού
Γεν. Δ/νσεως Προγραμμ. Τουριστικής Άναζτΰ- 
ξεως

ΣΤ. Τζουργείου ΈΨνικής Άμΰνης
Λ/’νσεως Πολιτικής ΣχεΒιάσεως Έκτακτου Α
νάγκης.

Ζ. Οικείας Χομασχίας
Λ/ν σεως Τεχνικών 'Τζηρεσιών 

β. Λ/ν;εως Κοινωνικών ’Τζηρεσιών 
γ. Λ/νσεως Δασών
Β. Τεχνικής ‘Τζηρεσίας Λήυ,ων Κοινοτήτων 

• (ΤΓΛΚ).
ε. Εζι·3εωρήσεως Δημοσίων Έργων οικείας Νο- 

μαρ^χίας
4. Σΰνταξις είσηγήσεως εις τό Συμί. Βιομ/νίας
5. Σΰγκλησις τού Συμί. Βιομηχανίας. συνεΒρίασις,

συνεκτιμησις τών Βεοομένων τοϋ φακέλλου, άζό- 
φασις, καΨαρογραφή ζρακτικοϋ. ΰζογραφή 20

6. Φοροτεχνικός έλεγχος τοϋ φακέλλου. έκΒοσις εν
τολών ζληρωμής φόρων, ζληρωμή. κατά-ΰεσις εις 
τον φάκελλον Βιζλοτΰζων εΐσζράξεως, χαρτοσή- 
ιιανσις σχεοίων 3

7. Σΰνταξις κειμένου άζοφάσεως άΒείας έγκαταστά-
σεως καί κυκλοφορίας ίεραρχικώς μέχρι καί τοϋ Ύ- 
ζουργοϋ ΒΓ ύζογραφάς 20

S. Λιαόιόασις φακέλλου εις γραφομηχανές, έλε-,-χος. 
άντιζαραίολή, Βιεκζεραίωσις. ζρωτόκολλον. κοινο- 
ζοίησις 10

Σΰνολον 160
Διάρκεια ΒιαΒικασίας χορηγήσεως άΒείας έκτελέσεως λι

μενικών έργων, ζαραχωρήσεως Αίγιαλοϋ—Παραλίας κι·'. έκ
Βόσεως ΓΙριεΒρικοϋ Διατάγματος Βιά ζροσχώσεις έντύς ·3α- 
λάσσης.

ήμέραι
I. Αίτησις εις τήν Εφορίαν Δημοσίων Κτημάτων 

τοϋ οικείου Νομού μετά Βικαιολογητικών καί χρεώ- 
τις 5



2. ’Day/i; φακελλου, αυτοψία, τ.ληροφ ιριαι άπό τ0_

3. Ερώτητ,ιζ εϊ£ lzv.2 οχτώ (18) Λημοτ'.^ί
σίας, τοπικά;, περιφερειακάς καί «λεχώς είς V- 
ΠΟυργϊίον δία να ί/-γΡ 2T-JV Τβί 37" °*V - - ζ ”ω' y·21 
λήψιν άπαντήσεω; ήτοι: _
2. Άρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων—it; MEU/ 

’ ΔΜ/23
β. ’Αρχηγείο·; Ναυτικού—2ον ΕΓ 
γ, Υπουργείο·; Λημοσίων Εργων

(1) Δ/·;αιν Λιμενικών Έργων Γ4
(2) Υπηρεσίαν Οικισμού—ΔΛσιν Ε2 Πολε- 

οδομικών Μελετών.
(3) Υπηρεσίαν Οικισμού—Δ/νσιν Ε6 Αρχι

τεκτονικών Μελετών,
(4) Λ/νσιν Συγκοινωνιακών ’Έργων Γα

δ. 'Υπουργείο·; Εμπορικής Ναυτιλίας. Άρχηγείον 
Λιμενικού Σώματος

ε. Ύπιυργείον Βιομ/νίας-—Γεν. Α/vatV Τεχνικών 
’Υπηρεσιών Δ/νσιν Α' Τμήμα αον 

σ:. ’Ελληνικόν ’Οργανισμού Τουρισμού. Γεν. Δ/νσιν 
Προγραμμ. Τουριστικής Άναπτύξεως 

ζ. Υπουργείο·; Πολιτισμού καί Επιστημών
(1) Γεν. Α/νσιν ’Αρχαιοτήτων καί Αναστη 

λώσεως—Α/νσιν ’Αρχαιοτήτων

ήμέοαι

20

120

(21 Ινστιτούτο·; Ώκεανο'γράςικών κάί Α) ιεϋ- -
τικών Ερευνών (ΙΩΚΑΕΊ 

η. Οίκε!αν Νομαρχίαν
{]) Οικονομικήν ’Εφορίαν
(2) Α/νσιν Τεχνικών
(3) Α/νσιν Κοινωνικών Υπηρεσιών Τμήμα 

; ’Υγιεινής
(4) Α/νσιν Γεωργίας—Έποπτεία ’Αλιείας 

Δ. ΈπιΔεώρησιν Δημοσίων Έργων Οικείας Πε
ριφέρειας

ι. ’Αρχηγείο·; Ναυτικού (Ύδρογραφική Ύππ;ε· 
σίαΐ

4. Συνεκτίμησις τώ·; δεδομένων τού φακέλλου, κατό
πιν άπαντήσεως τών αρχών

5. Είσήγησις καί σΰγκλησις τής περιφερειακής Ε
πιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, υπό την Προεδρίαν 
τού Πρωτοδίκου, συνεορίασις. άπόφασις. διεκπέραί- 
ωσις καί κοινοποίησις

0. Εΐσήγησις καί επικΰρωσις ϋπό τού Νομάρχου τής 
άποφάσεως τής Π εριφερειακής ’Επιτροπής Δημο
σίων Κτημάτων

7. Παραπομπή τού όλου ςακέλλου εις τό ’ Υπουργείον 
Οικονομικών—Α/νσιν 17η Δημοσίων Κτημάτων καί 
χρίωσις εις τό αρμόδιον τμήμα

3. α. Σύνταξις κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οι
κονομικών. Βιομηχανίας, Συντονισμού καί Δη
μοσίων Έργων διά την παραχώρησιν τού αίγια- 
λού καί τής παραλίας καί εγκρισις κατασκευής 
λιμενικών έργων

β. Σύνταξις Προεδρικού Διατάγματος διά προσ
χώσεις 'εντός Δαλάσσης

Κυκλοφορία δι’ υπογραφήν άπό τήν ιεραρχίαν τών 
’Υπουργείων, άπό τούς αρμοδίους ’Υπουργούς καί 
άπό τον Πρόεδρον τής Δημοκρατίας

9. Διεκπεσαίωσις κλπ. άποστολή πσός δημοσίευσιν εις 
Φ.Ε.Κ.

10. ’Αποστολή φακέλλου είς τήν οίκείαν Νομαρχίαν 
δι εκδοσιν τελικής άποσάσεως καί κοινοποίησις

Σημειωτεον ότι πολλαί έκ τών αιτουμενων γνωμοδοτησεω· 
εις τό αμέσως άναφερΔεν σπάδ-w έχουν ήδη ζητηΔή και απο- 
σταλή κατά τήν πρώτη·; φάσιν. ήτοι τής ϊκ,δόσεως τής αθεΐας 
σκοπιμότητας.

Συνεπώς πλεισται διαδικασία!, διοικητικώς ΔεσπισΔεισα: 
δύναντα·. να συντομευΔούν ή καί νά καταργηΔούν. ώστε να επι 
τευχΔή ταχύτερος ρυΔμός εις τόν Κρατικόν μηχανισμόν.

Είδικώτερον διά τού άρΔρου 1 εϊσάγεται ή άποκλειστικτ 
άρμοδιότης τού Υπουργού Συντονισμού καί Π ρογραμματισμοι 
δι;: τήν εκδοσιν τών οικείων Προεδρικών Διταγμάτων ή τη·. 
'υπογραφήν τών οικείων άποφάσεων ή συμβάσεων υπαγωγή; 
ιδιωτικών έπενδύσεων είς τάς διατάξεις τού Ν. 4171/61 άντ 
τής σήμερον συντρεχούσης τοιαύτης μετά τού Υπουργού Οι
κονομικών καί άλλων κατά περίπτωσιν άρμοδίων Υπουργών 
Διό: τού αυτού άρΔρου προδλέπετα: ότι ό Υπουργός Συντονι
σμού καί Π ρογραμματισμού Δά ζητή τήν γνώμην τών 1 πουρ 
γών Προεδρίας Κυβερνήσεως ώς αρμοδίου διά τά Τουριστικό 
Δέματα (ή τού ’Ελληνικού Οργχ;ισμού Τουρισμού οιπ ευ- 
Δείας), ΈΔνικής 'Αμύνης, Πολιτισμού καί Επιστημών, Οι
κονομικών, Βιομηχα/ας καί Δημοσίων Έργων, ο: όποιοι εις 
πάσα·; έπένδυσιν έχουν οπωσδήποτε λόγο;, ώς καί τών λοιπών 
κατά περίπτωσιν αρμοί ίων ’Υπουργών, οσάκις πρόκειται περί 
έπενδύσεως τουλάχιστον 500.000.000 δραχμών καί υπογραφή; 
συμβάσεως μετά τού έπενδυτοϋ ή άλλης σοβαρά; έπενδύσεως 
κεφαλαίων εξωτερικού, είς ήν προβλέποντα; ειδικοί όροι ένπος 

, τών. δυνητικών-πλαισίων-τού Νόμου. Διά πάσας τάς λοτπας 
περιπτώσεις καΔ ιερού ται εύχέρει'α τού 'Υπουργού Συντονισμού 
■καί Προγραμματισμού προς υποβολήν ερωτημάτων προς αλλα 
'Υπουργεία καί Υπηρεσίας.

Εις πάσας τάς ώς άνω περιπτώσεις, οι Ιρωτώμενοι 'Υπουρ
γοί δέον ν’ απαντούν εντός διμήνου, τεκμαιρομένης άλλως Δε
τικής άπαντήσεω π.

Κατά τον τροπον αυτόν, τα σημαντικωτερα Δέματα, τα συν-

ημεραι

15

30

15

15

90

20

30

Σύνολον 300
Αϊ ώ; άνω άναφερόμενα: προΔεσμία: άναφέροοτα; είς τυπι

κά;: περιπτώσεις καί δύναντα! νά σμικρύνωντα: ή νά έπιμηκύ- 
νωνται κότα περίπτωσιν καί χρονολογικά»ς έπονται τών (1 
μητ;ών οϊτινες. ώς άναφέρεται ά;ωτέρω. απαιτούνται διά τήν 
εκδοσιν -τής άδεια:; σκοπιμότητες.

δεόμενα προς έκάστην έπένδυσιν Δά έπιλύωντα: εις τό πρώτα; 
σνάδιον, ώστε νά άποφευγητα: ή ταλαιπώρησις τών πολιτών 
.καί ή ματαία άπασχόλησις τών δημοσίων υπηρεσιών διά τής 
δημιουργίας Δεμάτων είς μεταγενέστερα στάδια (π.χ. μή χο- 
ρήγησις κατά παρέκκλισιν άδειας άνεγέρσεως οικοδομής βιο 
μηχανικού συγκροτήματος, αντιρρήσεις τού 'Υπουργείου Εθνι
κής Άμύνης διά λόγους ΈΔνικής άσφαλείσς ή τής Αρχαιο
λογικής Υπηρεσίας πρός προστασία; αρχαιοτήτων κλπ.). 
πράγμα, όπερ δέν συντελεί εις τήν ένίσχυσιν τού κύρους τού 
Κράτους, ανεξαρτήτως τής ζημίας, τήν όποιαν προκαλεί είς 
τήν ΈΔνικήν Οικονομίαν.

Διά τού αύτσϋ άρ-Δρου 1 προβλέπετα: ή δυνατότης παραπομ
πής τών άνακυπτόντων ζητημάτων έκ τυχόν αντιρρήσεων τίνος 
τών 'Υπουργών εις τήν Οικονομικήν Επιτροπήν, ήτ;ς καί Δά 
άποφαινηται σχετικώς. ώστε νά ΰπάρχη ενιαία κατεύΔυνσις ώς 
πρός τήν πολιτικήν έπί τών έπενδύσεων.

Οσάκις δέ. συλ/.ογικον όργ-ανον. έχον αποφασιστικήν άρμο-
ίϊβήττΤΓίΤ 77-7 Vft'iry
τ:να. ε*/£» ^Τίρρη7£ΐς ώς 
κύπτοτπος ζητή;υ.ατος κρίνει όριστικώς ή ΟινΛ'/ομιν.ή Επι
τροπή.

Διά τού άρΔρου 2 ορίζεται ότι α! άδεια: αϊ αναγκαία: διά 
τήν προώ-Δησιν έπενδύσεως δέον νά χορηγών τα: (ή νά δίδεται 
άρνηττ/,ή άπά;τησ:ς έρειίε/μένη είς νόμιμο·; λόγον) παρά τών 
άρμοδίων υπηρεσιών εντός διμήνου άπό τής υποβολής .τής οι
κείας αέτήσεως. άλλως Δεωρούντα: χορηγ-ηΔείσαι. Οϋτω, προσ- 
ιδοκάται, ότι Δά ληφΔή μέριμνα άπλουστεύσεως τών διοκητι- 
κών διαδικασιώ';, α: οποία: άπαιτοό.-τα: διά τήν χορήγησιν 
τών αδειών, τόσω μά/.λον. καΔόσον τά π/.είστ·α τών ζητημά- 
των Δά έχουν ρυΔμισΔή. κιατά τά ά;ωτέρω. πρό τής έγ/.ρίσεως 
τής επενδυσεως. ώστε νά μή ύφίστατα: ά;άγκη υποβολής 
έρωτηταάτω·; πρός πληΔώρα; υπηρεσιών, προκετυανης τής χο- 
ρηγήσεως άδειας τινός.

Ίί άρ-Δρον 3 Δεσπιζε: ώς πειΔαρχικον παράπτωμα τήν μή 
συμμορφωσιν τών άρ.μοδ:'ων δημοσίων υπαλλήλων πρός τάς έν 
τψ νμαω προΔεσμιας. ώστε νά έξασφαλιζητα: ή τήρησις αύτών.

ορούς αυτής, επ: του α;α-
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Διά τοΰ άρ·3ρου 4 άχλουστεΰεται ή 3;αίικασία χορηγήσεως 
άοειών χρήσεως ζιγκολού καί χαραλίας, χροσχο/σεως καί έκτε- 
λέσεως έργων έχί αίγιαλοΰ καί χαραλίας, αΐτινες decε2* είναι 
ενίοτε άχαρα ίτηχο: ϊιά τη*/ χραγματοχοίησιν σοί αρών έχεν- 
ϊύ-εων είς τή/ Χώρα/.

θέτω, ορίζεται έν τώ νόμω. ότι, cp-ο/.ειμένου χερί έχε.οάσεων 
τοΰ Ν Α. 2687/53 καί τοΰ Ν. 4171/61. το Άρχτργείον Ναυ
τικού γ/ωμοϊστεί έττ; -3εμάτων μόνον έ-3νικής άμ,ΰνης και 
άσραλείας. μη άχαιταυμένης. χλεον. τής συμφώνου γ/ωμης 
αύτοϋ. τής σχετικής εύτονης ϊιά την χαρχ/ώρησιν τον αίγι α
λοΰ ή τής παραλίας ά/ηκούσης είς τό Ττουργείον Οικονο
μικών.

Διά τοΰ άρ-3ρου 5 αυξάνονται τά ύχό τοΰ Νόμου 4171/61 
οριζόμενα χοσά ϊιά την ΰχ αγωγή/ έχενϊύσεώς τίνος είς τάς 
ϊιχτάιξεις χύτοΰ. καύότον, άχο τοΰ τελευταίου καθορισμοί 
των, έχουν μεταίλη3ή ούτιωϊώς τα οέκσ/ομικά ίετομένα. Οΰτω, 
τό χοσόν των νέων έχενϊύσεων τών ΰχαγοαένων είς τάς ϊ ·α- 
τάξι; αύτοΰ. αυξάνει άχό 90.000.000 ip·/. ε,ίς 150.000.000. 
το χοσσν τών έχεκτάσεων υφισταμένων έχενϊύσεω·/ άχό 
30.000.000 ϊρχ. είς 50.000.000 -/.αί το χοτόν. άχό τοϋ όχοίου 
-/.αί τέρα*/ ϊύναται νά συ*/αρ·3ή συμβασις καί νά έφαρ.μοσ·3οΰν 
α! ευεργετικά? ϊιατάξεις τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν. 4171/61. χΰ- 
ς»:ί άχό 300.000.000 ,ϊρ·*/. είς 500.000.000 ϊρχ.

-----Διά τοϋ άρ·3ρου 6 ·3εσχιζεΤζ< ό ορισμός ύχό τών Ύχουρ-
γείων Έ·3νικής Άμύνης. Πολιτισμού καί Έχιστημών. Οίκο- 
νομνκών, Βιομηχχ/ίας καί Δημοσίων νΕργων (Τχτρεσία Οί- 
*/-'.σ*μοΰ) καί τοΰ Ε.Ο.Τ. ΰχαλλήλων ώς συνίέσμων μετά τής 
Ήχηρεσίας Ιοιωτικών 'Ευχεν οάσεων τοΰ Ύχουργείου Συντο
νισμού καί Προγραμματισμού. Οΰτω. ϊιά τής συνεχούς έχα- 
οής τών άρμοϊίων ύχηρεσιών. -5ά έχιτυγχά/εται έν τή τρίξει 
ή ταχεία έχίλυσις τών άνακυχτόντων έν σχέσει χρός τάς 
έχενϊόσεις. ζητημάτων καί ή άχοτελεσσματική χροώ-3ησις 
αΰτών.

Έν Ά-3ή/αις τή 30 Αΰγευττου 1975 

Οί ’ Γχουργοϊ
Συντονισμού καί Προγραμματισμού Πσοεϊρίας Κυίερνήσεως

II. Π Α Π ΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΡΛΑΛΗΣ
Βιομηχχ/ίας 

Κ. ΚΟΝΟΦΛΓΟΣ
. Έ5νική; Άχόνης 
ΕΤΛΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ

, ,Δημοσίων Έργων
ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

Οικονομικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΓΟΊΟΓΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΤΟΓ ΚΩΔ. ΝΟΜΟΤ 4171/1961

1 - Διά τής cap. 1 τοΰ ίρ-3ρου 1 τού Σχεϊίσυ Νόμου τρο- 
χοτχοιείται ή cap. 3 τοϋ άρ-ΰρρυ 1 καί ή cap. 2 τοΰ άρ-ΰρου 4 
ταυ Κωΐ. Νόμου 4171/61. ήτις έχει ώς κ.άτω-3::

«Παρ. 3, άρ-3ρ. 1. Προς ϊιαχίστωσι*/ τής συνϊρομής τών 
x/ωτερω όρων αχαιτείται χρσηγσυμένη κοινή αχόρασις τών 
Τταυργών Συντονισμού. Οικονομικών καί τοϋ άρμοίίου έκά- 
ττοτε 'Τττουργοΰ, έκϊιίομένη μετά γνώμην τής Έτττροτής τοΰ

2. Δια της ..αρ. 1 τοΰ άρ·3ρου 4 τοΰ Σχεόίου Νόμου τ:ο- 
τοτοιεΐται ή κάτω-St ϊιίταξις τοΰ Κω>. Νόχου 4171/61.

άνάγ/.ας χυτής έκτάσεως τοΰ τροκμιμένου. αίγιαλοΰ καί τής 
•3-αλασσίας τεριοχής. Ή capx/ώρησις γίνεται άνευ ά*/ταλλά- 
γματος ϊιά τά τρώτα 15 έτη άτό τής ένάρξεως τής capχρω- 
γικής τρ άσεως τής έτιχειρήσεως».

3. Διά τής cap· 1 τοΰ άρ-3ρου 5 τοΰ Σχεϊίσυ χϋξχ/ονται τά 
κάτω-3ι άναοερόμενα coca.

«Παρ. 2 άρ-3ρ. 1. Διά τήν εφαρμογήν τοΰ ταρέντος. ώς 
σημχ/τικαί capαγωγικαί έτενϊΰτεις '/οοΰνται αί συμίάλλουτα: 
είς τή/ οικονομικήν τρόοϊον τής Χώρας καί ί:' ών ετιτυγχα- 
-χεται σημχ/τική αΰςητις τής έ-3νίκης cap αγωγής καί τής 
oreατχολήσεως ή αξιόλογος χυξησις τών εξαγωγών ή έξοι- 
•/.ο'/ομείται άξιόλογον cocrov συναλλάγματος ή οητχιουργείται 
άξιόλογος εισροή συναλλάγματος καί ή άξια τών ότοιων, έν 
coot; τεριττώσει, ΰτερόαίνει τό τοσον τών ϊραχμ.ών ε·/ενήκο·/-
τα εκατομμυρίων (90.000.000)».

«ΙΙαρ. 7. άρ-5ρ. 1. Αί ϊιατάξεις τοΰ capo'/τος έοαρμό- 
ζονταϊ καί έτϊ έτοεκτάτεως τών έγκαταστάσεων έν γένει τών 
έτιχειρήσεων τών τληρουσών τάς x/ωτερω κροϋτο-ΰετεις. ετ’ 
όσο·/ ή άξια τής εχενϊΰσεως, έν τή έννοια τής ταραγράφου 5 
τοΰ capo'/τος άρΔρου. είναι τουλάχιστον ίση cpcς τριάν.κ/τα 
εκατομμύρια (30.000.000) ϊρχχμών οιά ϊέ τάς έτεκτεΐ'/οχέ- 
νας έγ/.αταστάτεις έχει ήϊη τρχγματοχοιηΰή έτενευσις άξιας 
τουλάχιστον ένενήκοντα έκατομμυρίων (90.000.000) ορ α-
χ;χων».

«Παρ. 7, άρ-3ρ. 2· ’Επιχειρήσεις ένεργοΰσαι capaγωγtκάς 
έζιενίΰτεις ϊι’ εισαγωγής ίάσει τοΰ Ν.Δ. 2687/1953. κεφα
λαίων έκ τοΰ έξωτερικοΰ χοσοΰ άτ/τιστοιχούντος τουλχ/ιστον 
είς ϊρχ/μάς 90.000.000 ϊικαιοά/ται νά ά/α-ΰέ-ωσιν είς άλ- 
λοϊαχά τεχνικά γραφεία ή τεχνικούς τήν έκτόνησιν τών με- 
/.ετών ίιά τάς χάσης ρύσεως χρώτας μηχχ/ολογικάς έγκα- 
ταστάτεις αύτών, τή/ έχίόλεψιν έκτελέσεως τώ*/ μελετών, ώς 
καί τήν κατασκευήν καί συναρμολόγητιν τών έν λόγω έγ/.α-
ταστόέσεων.

Ή ά·/ωτ£ρω ϊιάταξις έχει έφαρμογήν καί έχί τών κτιρια- 
κών έγκαταστάσεων, έφ’ οσσν χυται είναι είϊικής ρύσεως ή 
όργανικώς συ'/ίεόεμέναι μετά μηχχ/ο)υογικών -τοιουτω/».

4. Διά τής cap. 2 τοΰ άρ-3ρ-συ 5 τοΰ Σ/εϊίου αύξά*/εται τό 
κάτω-3ι αναη/ερόμενο·/ χοσόν τών 30 έκατομμυρίων όραχμών.

«Παρ. 7 άρ-3ρ. 1. Α! ϊιατάξεις τοΰ χαρόντος έραρμόζον
ται καί έχί έχεκτάσεως τών έγκαταστάσεων έν γένει τών εχι- 
χειρήσεων τών χληρουσών τάς ανωτέρω χροΰχο-ΰεσεις ερ 
όσον ή άξια τής έχενϊύσεως έν τή έν/ο?α τής cap. 5 τοΰ χα- 
pcr/τος άρ-3ρσυ. είναι τοϋλάχιστο/ ίση χρός τρ:ά/.ο·/τα έκα- 
τομμΰρια (30.000.000) ϊρχχμών. ϊιά it τάς έχεκτεινσμένας 
έγκχταστάσεις έχει ήϊη χραγματσχοιη3ή έχένϊυσις άξιας του
λάχιστον ένενήκοντα έκατομμυρίων (90.000.000) ϊσχχχώ·/»·

5. Διά τής cap. 3 τοΰ άρ-3ρσυ 5 τοΰ Σχεϊίσυ χΰξά/ετχ. τό 
κατωτέρω όριζόμενον χοσόν;

«Παρ. 1. άρ-3ρ. 4. Προκειμένου χερί παραγωγικής έχεν- 
ϊΰσεως άξιας τουλάχιστο/ 300.000.000 ϊρχχμών έσαρμόζον
ται χέραν τών ϊιατάξεων τώ/ άρ-3ρων 1 έως καί 3 τοΰ χα
ρόντος καί αί ϊιατάξεις τοΰ χαρόντος άρ-3ρου».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ 
TOT Α.Ν. 2344/1940

1. Διά τής χαρ. 2 τοΰ άρ-3:ου 4 τοΰ Σχεϊίσυ τρσχοχο.ει- 
ται ή κάτω-3ι ϊιάταξις τοΰ Α.Ν. 2344/1940;

«Παρ. 1. άρ-3?σν 9. Διά Β.Δ.. είϊικώς ϊ:’ έκάστητ/ χερί- 
χττωσιν έκϊιϊομέ*/ου χροτάσει τοΰ ’Γχουργοΰ τών Οικο/ομικώ'/ν 
μετά σύ;χρω'/ο*/ γ/ωμηρ/ τοΰ Γ.Ε.Ν. *//αι του κχτα το αρ*3.ο/ 
26 Συμβουλίου, ϊΰνχται νά έχιτραχή είς τό Δημότιο/^ ή ϊη- 
μισυργία ϊιά xpor/ώσεως έχί της -3αλάσσης νέου αίγιαλοΰ 
ή χαραλίας. όχότε ό χα/.αιος αίγιαλός ή χαραλια κ·α-3 όσον 
μέν μέρος ϊεν χροήλ-3εν εκ τυνεισροράς ιοιωτών ή έκ ϊωρεχ/ 
χαρχχωρήτεως ΰχό Δήμων, Κοτ/οτήτων. ή άλλων Νομικών 
Προσώχων Δημοσίου Δικαίου, ϊΰνχ/ται νά έκχοιώνται ώς και 
τά λοιχά κτήματα τοΰ Δημοσίου, κα-3’ όσον ϊέ μέρος χροέκυ- 
•Jav έκ συ*/εϊσσοράς ίϊιωτών ή ϊωρεάν χαρχ/ωρήσεως άχοϊι- 
ϊο/ται. είς τους χυνεισενεγκόντας ή χαραχωρήσόντας ϊωρεάν 
τχΰτο)». . ·.*



2. Διά τής χαρ. 3 τού apSpov 4 του Σχεδίου cpcxoxo»]*/- 
τα:~αί κάτω-3ι διατάξεις το] Α.Ν. 2344/1940.

«Παρ. 1. apSpov 12. Έκτέλεσις έχί τον αΐγιαλού η τής 
χαραλίας έργων έξυχηρετούντων βισμηχανικούς. έμχορικαύς, 
ή άλλης ρύσεως σ/νυχούς. χερί ών rpr.t'/J - \;πν> χΐ κε/υεναν 
διατάξεις. γίνεται χάντοτε. καττόχ:*/ άχυρ τέως το] Υχουρ- 
γοϋ τών Οικονομικών. έν.διδομένης μετά σύμφωνον Τ^μην 
τον Γ.Ε.Ν. καί το] κατά το άρ-Spov 26 το] χαρά/τος νόμου 
Συμβουλίου».

«Παρ. 2. άρ-3ρ·ον 12. Έάν τά κατά τήν χροηγσυμένητ/ χχ- 
ράγραφον έργα χρόκειτχι νά έκτελεσ3ό>σιν εντός τής χεριο- 
χής ζωνών έμφχνίσεως λσυτρ-οχόλεων και τόχων ·3ερινής ή 
χειμερινής ο:χμονής, ή έκτέλεσις α]τών γίνεται κατόχιν κοι- 
νής άχοφάσεως το] Ύχουργο] Οικονομικών καί το] Ύφυχουρ- 
”0. Τύχου y.ai Τουρισμο]»·

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί τροχοχοιήσεως y.at συμχληρώσεως το] Νόμον 4171/61 
(crept λήψεως γενικών μέτρων διά τήν ύχοβοήόησιν τής 
άναχτύξεως τής οικονομίας τής Χώρος·) y.at άλλων τι·,ών 
διατάσεων.

'ApSpov 1
1. Διά τήν έκδοσιν τής ντο τής cap. 3 το] άρ-ύρου 1 τον 

Νόμον 4171/61. ώς τυ·/έ::ληρώ5η καί έτροχοχοιή-ύη, χρο- 
βλεχομενης άχοφάσεως ττερι ύχαγωγής χαραγωγικών έχενδύ- 
σεων εις τάς οιατάςεις αυτού, ώς y.at διά τήν ΰχογραφήν 
τής y.aTa την τ.χρ. 2 τον αρ·3·ρου 4 το] χντο] νόμον συμία- 
τεως. άχοκλειστικώς αρμόδιος κα·3ίσταται~,ό Ύχουργος Συν
τονισμού y.at Προγραμματισμού. Ή γνωμ δοτική άρμοδιότης 
της Εχιτροχης τής χορ. 3 το] αρ·3ρον 1 νού χυτου, ως χνω. 
νόμον διατηρείται.

2. Προκειμένης συνάψεως συμόάσεως γ.χ-χ τήν χαρ. 2 το] 
ap-Spov 4 το] Ν. 4171/1961 ή έκδόσεως εγκριτικής χρά- 
ςεως «τά τήν τ.χρ. 2 το] apSpov 3 το] Ν.Λ. 2687/1953 
«τερ! έχενδύσεως y.at χροστχσίχς κεφαλαίων εξωτερικού». χε- 
ριλχμίχνούσης ειδικούς όρους κατά το apSpov 4 ’ το] χύτο] 
Νομοθετικού Διατάγματος. ό Υχουργος Συντονισμού καί

εχοχτενοντχ τοό 'Ελληνικού Οργανισμού ΤουρΊσμσΰ ή χρός 
τον ’Οργανισμόν τούτον αχ’ εύ-5είας, 'Ελληνικού Όργανι- 
ομοώ Τουρισμού, Ε3ν;κής Αμννης, Π ολιτισμού. y.ai Εχιστη-

Όργανισμόν.

τονισμού καί Προγραμματισμού κατά τήν κρ-ισιν αύτοΰ, ν’ 
άχευθύνη τά κατά τήν τροηγονμένην rapάγφχφον ερωτήμα
τα χρός τούς οικείους Ύχουργούς, ’Οργανισμούς, νομικά χρό- 
σωχα δημοσίου δικαίου, δημοσίας έχτχειρήσεις ή Τροτέζας 
έφαρμοζομένων, κοιτά τά λοιχά, τών διατάξεων τής τροη- 
γουμένης παραγράφου.

4. ’Βτί χαφαχομχής εις συλλογικόν όργανον άχοφασιστι- 
κής άρμοϊιότητος. ή το] ότοίον άταιτείτα: ή σύμφωνος γνώ
μη κατά τάς κειμένας διατάξεις, χαρά το] αρμοδίου Ύχουρ>- 
γού, έρωτη-ύέντες κατά τάς rap. 2 ή 3 το] χαρόντος apSpov. 
-δεμάτων άφορώντων εις έχενϊ-ύχε·:ς κατά τό Ν.Δ. 2687/53 
ή τον Ν. 4171/1961, ώς και -$εμάτων ίητμο-ίων έχενΒντεων, 
έάν ή άτόφαιαις ή γνώμη αντον είναι αρνητική ώς τρος την 
χρογμχτοτοίητιν τής οικείας έτενϊύτεως ή τονς όρσνς αυτής 
ή τούτο αίτείται χλείονα στοιχεία χρός μόρφονσιν γνώμης ή 
ίέν άτεφαν-3η εντός τής ώς άνω ύιμήνσν χρούεσμιας, ή οχ>ο- 
·3εσις χαραχέμχεται ύχο τοϋ Ύχουργοΰ Συντονισμού και Προ
γραμματισμού εις την Οϊκονομτκήν ’Εχιτροχην, ήτις άχοφαι- 
νεται εις τελευταίο·/ δα-3μόν εχι τού -3εματος ή, έφ’ όσον 2ια- 
χιστώση τήν άνάγκην xapcr/ής τών αΐτονμένων στοιχείων, 
άναχέμχει τήν ύχό-ύεσιν εις τό άρμόϊιον συλλογικόν όργανον. 
Εις τάς ώς ά-ω> χεριχτώσεις, τής Οικονομικής Έχιτροχής 
μετέχει μετά ψήφου ό έχοχτεΰων τού συλύ.ογικ.ο] οργάνου αρ- 
μόϊιος 'Υχουργός, έχί άρμοϊιότητος ϊέ τού Ύχουργο] Εθνι
κής Παιδείας ή “του Ύχοΰργόύ Π ολιτισμού' και ’ΒχΐστηΓ 
μών, μετέχουν μετά ψήφου άμφότεροι.

'ApSpov 2.
1. Αί κατά τήν κειμένην νομο-ύεσίαν άχαραίτητοι άϊειαι 

(έγκαταστασεως ί’Ομηχανίας, δομικών εργασιών, εκτελεσεως 
λιμενικών έργων κλχ.) διά τήν χραγματοχοίησιν έχενϊύσεων 
καί λειτουργίαν έχιχειρήσεων ΰχαχ·3ε:σών εις τάς διατάξεις 
τού Νόμου 4171/1961 και τού Ν.Δ. 2687/1953, δέον νά χορη
γώντας τηρουμένων τών κειμένων διατάξεων εντός χρο·3εσμιας 
δύο μηνών άχό τής ύχοδολής τής αντιστοίχου αέτήσεως |εετά 
χλήρων σχεδίων καί δικαιολογητικών. έχιφυλασσομένων τών 
ύχο ειδικών διατάξεων όριζομένων συντομωτέρων χρο-3εσμιών 
ή εντός τής αυτής χρο·3εσμίας νά κοινοχοιήται εις τον 'ενδια
φερόμενον ήτιολογημένην αρνητική άχάντησις ύχο τών αρμοδίων 
κατά νόμον Ύχουργείων ή Ύχηρεσιών. Εις χερίχτωσιν ανε- 
χερκείας τών ύχοίλη-3έντων δικαιολογητικών ό αϊτών έχενδυ- 
τής δέον οχως είϊοχοιήται έγγραφως εντός χρο-3εσμ!ας δέκα 
χέντε (15) ημερών, άχό τής ύχοδολής τής αίτήσεώς του χρος 
συμχλήρωσιν τών άχαιτουμένων. κατά νόμον, δικαιολογητι-

2. Π αρερχομένης 
χατά-γοαςον διαήνου

άχράκτου τής κατά τήν χροηγουμένην 
χρο-3εσμ!ας. ή αντίστοιχος άδεια λογίζε

ται ώς χορηγηύείτα. ό ϊέ έχενδυτής δύναται να χροχωρή 
τήν χραγμάτωσιν τής έχενϊύσεως. συμμορφούμενος χρος 
έκαστότε κειμένας διατάξεις.

εις
τάς

Μετά τών ερωτημάτων άχοστέλλονται αντίγραφα τής αί-
r/ϊ f — r νΛ*ιτήσεως του εχενδυτού και τών λοιχών εγγράφων τού φακέλ- 

λου ή όσων έκάστοτε άχαιτοΰνται, κατά τήν κρίσιν τού Ύ-

. ιολογημένη
νά χεριέ/.·3η εις τό Ύχουργείον Συντονισμού καί Προγραμ
ματισμού τό βραδύτερον εντός δύο μηνών άχό τής λήψεως τού 
σχετικού χρος αύτους ερωτήματος. Ή χάροϊος άτχράκ.του τής 
χρο-υεσμιας ταυτης. λογι,ετα: ώς συγκατά·3εσ:ς διά τήν σύνα- 
ψιν τής συμοάσεως ή τη·/ εκεοσιν τής εγκριτικής χράξεοις.

_ ’Εν χεριχτώσει αρνητικής άταντήσεως ή τοισύτης, βι* ής 
αΐτού-υται χ/λισ/α στοιχεία ή έχωσεήτετε μή οριστικής, ό 
Υχουργο ς Συντονισμού καί Προγραμματισμού δύναται νά 

χαραχέμψη το -3εμα χρός λήψιν οριστικής ή μή άχοφάσεως 
εις τήν Οικονομικήν Εχιτροχην, ής ή άχόφασις είναι δεσμευ
τική δε’ άχαντας τούς Ύχουργούς καί τούς οικείους ’Οργα
νισμούς.

3. ’Εχί τών λοιχών εγκριτικών χράξεων ν.στά τό Ν.Δ. 
268//1953 ή τόν Ν. 4171/1961, δύναται ό Ύχουργός Συν

'Αρ·3ρον 3.
Ή μή τήρησις τών κατά τό χροηγούμενον apSpov χρο-5ε- 

σμιών χαρά τής αρμόδιας Ύχηρεσίας, συνιστά χε·^3αρχικόν 
χαράχτωμα τών ύχαιτίων αυτής ύχαλλήλων.

'.ApSpov 4.
1. Το χρώτον εδάοιον τής τ.χρ. 2 τοϋ άρ·3ρου 3 τοϋ Ν. 

4171/61. ώς άντικατεστά-υη ύχό τής χαρ. 2 τού άρ·3ρου 3 τού 
Ν.Δ. 9ι16/197Ί ,άντικχίίσταταί ώς εξής: «Τό Δημόσιο»/ :ύ- 
νατα: δι" άχοφάσεως τοϋ Ύχουργοΰ Οικονομικών, νά χαραχω- 
ρήση εις τή/ εχιχείρησιν τήν άχοαλειστικήν χρήσιν ά·/αλόγου 
χρός τάς άνάγκας αύτήτ έκτάσεως τού χροκειμένου αΐγιαύ.οϋ 
καί τής ύαλασσίας χερΌχής. Ή χαραχώρησις γίνεται ά·/ευ 
άνταλλάγματος διά τά χρώτα δέκα χέντε (15) έτη άχό τής 
ένάρξεως τής χαραγωγικής δράσεως τής έχιχειρήσεως».

2. Αί άδεια·, έκτελέσεως λιμενικών έργων, χρήσεως αίγια- 
7.οΰ καί χαραλίας. ώς καί χροσ/ώσεως έχί τής ·3αλάσσης χρός 
έξυχηρέτησιν έχενδύσεων ύχαγομένων εις τό y.αSεστώς τού
Ν.Δ. 2687/1953 ή νόμου 4171/1961. χορηγούνται, τη
ρουμένων τών χ.ρούεσμιών τού άρύρου 2 έν συνδυασμό) χρος 
τό apSpov 3 το] χαρόντος νόμου, ύχό τού Ύχουργο] Οίκονομι-


