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Πρόσθετος φόρος 25 % 
otó είδη πολυτελείας

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980

Ό  υπουργός Συντονισμού κ. Κ; 
Μητσοτσκης άνεκοίνωσε χθές τό 
απόγευμα τά έκτακτα μέτρα γιά 
τόν περιορισμό τών εισαγωγών, 
τά όποια άποψασίσθηκαν κατά 
τήν προχθεσινή συνεδρίαση τής 
Οικονομικής Επιτροπής Οπό τήν 
προεδρία τού Πρωθυπουργού κ. Κ. 
Καραμανλή.

Τά μέτρα, πού θά ίσχύσουν έπΐ 
ένα έπτάμηνο άποδλέπουν στήν ά- 
νακοπ» τού^κύματος τών εί'— νω- 
γών. Λαμ# ιται βάσει τ ίρ- 
θρου 60 τ , . .  Συμφωνίας Συνδέ- 
οεως καί άνακοινώνονται ταυτό
χρονα κατά τήν προβλεπόμενη δια
δικασία τόσο στήν Ε.Ο .Κ . όσο καί 
στή Γενική Συμφωνία Δασμών καί 
'Εμπορίου.

Τά μέτρα πού θά Ισχύσουν ώς 
τις 30.6.1980 είναι τά έξής :

β 'Αναστέλλεται μέχρι 30.6. 
<980 ή ισχύς όλων τών άποφά- 
σεων τής Νομισματικής ’Επιτρο
πής πού προβλέπουν τή χρηματο
δότηση εισαγωγών ή είσαγομένων 
ειδών πού μετά τόν διακανονισμό
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τους έδίδοντρ ώς_ ενέχυρο στις 
τράπεζες Εξαιρούνται μόνο τρό
φιμα εύρείας καταναλώσεως. βα
σικέ; πρώτες ύλες καί πάγιος έ- 
ξοπλισμός γιά  τή γεωργία, ά- 
λιεία, ορυχεία - μεταλλεία, βιοτε
χνία καί^ βιομηχανία.

_ Ή  έπ’ ένεχύρω χρηματοδότηση 
τών τροφίμ(:ν πού εξαιρούνται ά- 
πό τήν άπαγόρευση έπιτρέπεται 
μόνο γιά  δύο (2 ) μήνες.

Συμβάσεις χρηματοδοτήσεων.

ένεχυρ’άσεων, προσημειώσεων κλπ. 
πού γίνονται κατά παράβαση τής 
ώς άνω όπαγορεύσεως μέ ειδική 
πράξ·, Νομοθετικού Περιεχομένου 
χαρακτηρίζονται άκυρες.

•  Σέ όλε' τις εισαγωγές (πλήν 
τών έξαιρουμένων) έπιβάλλεται 
πρόσθετη προκαταβολή ίση πρός 
τό 75% τής άξίσς τού είσαγομέ- 
νου είδους πού δεσμεύεται στήν 
Τ  ράπεζα τής Ελλάδος γιά  6  μή
νες.

Ο ι ίσχύουσες προκαταβολές 
γιά  ορισμένα είδη παραμένουν 
άλλά ή χρονική τους διάρκεια έ- 
πεκτείνεται καί αύτή σέ 6 μήνες. 
Ο ί προκαταβολές θά άποδίδονται 
κατευθείαν άπό τήν Τράπεζα τής 
Ελλάδος στούς δικαιούχους, ώστε 
νά μ' καταστρατηγείται ό θεσμός 
άπό τις μεσολαβούσες Τράπεζες.

Ο Καθορίζεται έλάχιστος χρό- 
νος 6 μηνών γιά τήν καταβολή τής 
πρώτης δόσεως ειδών είσαγομέ
νων μέ προθεσμιακό διακανονι
σμό.

_ ·  Καθιερώνεται φόρος κατανα
λώσεις 25% έπί τής άξίας είσα- 
γομένων ειδών πολυτελείας ή καί 
άλλων ειδών πού δέν κρίνονται ά- 
παραίτητα γιά  τήν παραγωγική 
διαδικασία στή γεωργία, άλιεία. 
ορυχεία —  μεταλλεία, βιοτεχνία 
καί βιομηχανία^ Βασικά τά είδη 
αύτά περιλαμβάνουν τρόφιμα καί 
ποτά πολυτελείας, καλλυντικά, σα
πούνια οικοδομικά ύλικά, ηλεκ
τρικές συσκευές, τηλεοράσεις κλπ.

; ·  Γιά τήν άποφυγή κερδοσκο
πίας σέ είδη είσαγόμενα ή καί 
σέ έγχωρίως πσραγόμενα πού θά 
έχουν τάσεις άνατιμήσεως λόγω 
περιορισμού τών εισαγωγών, θά 
έφαρ'ίοσθεί αύστηρώς ή Άγαρα- 
νομική Διάταξις Α  33 πού καθο
ρίζει άνώτατο περιθώριο κέρδους 
33% στά χονδρεμπόριο καί 100% 
μέχρι καί τόν λιανοπωλητή. ’Επί
ση:· θά έπιβάλλεται άμέσως δια
τίμηση σέ όσα έγχώρια προϊόντα 
παρατηρείται τάση κερδοσκοπικής 
άνατιμήσεως.

Ό  κ. Μητσοτάκης είπε ότι τά 
μέτρα είναι παροδικού χαρακτή- 
ρο καί θά άρθούν ίσως καί ένω- 
οίτερα άπό τήν 30.6.1980 έάν τό 
επιτρέψουν οί περιστάσεις, πρά
γμα πού έξαρτάται κατά πολύ ά
πό τό έάν οί φορείς τού εισαγωγι
κού έμπορίου καί τά καταναλωτι
κό κοινό δώσουν τά δείγματα ύ- 
πευθυνότΓτας καί αυτοσυγκράτη
ση' πού έπιβάλλουν οί κρίσιμοι 
καιροί.

Η Κυβέρνηση δέν ήταν δυνατόν 
σέ περίοδο κρίσεως τής έλληνι- 
κής καί τή ' διεθνούς οικονομίας, 
κατά τήν όποια καλούνται οί έο- 
γαζάμενοι μισθωτοί σέ σκληρές 
θυσίέ.-, νά έπιτρέψ-ι τήν αποστα
θεροποίηση τής έλληνικής οικονο
μίας άπό τήν πλημμυρίδα εισαγω
γών πού συσσώρευσε μόνο στούς 
χώοουο του ΟΛΠ 250.000 τόννους 
εμπορευμάτων καί κινδυνεύει νά 
επιβαρύνει τό ισοζύγιο μέ 1 δισε- 
κατομύριο δολλάρια πρόσθετων 
πληρωμών.

Ό  κ. Παναγιωτόπουλος
Σχετικά μέ τά μέτρα αύτά, ό 

ύπουργός ’ Εμπορίου κ. Γ. Πανα- 
γιωτόπουλος δήλωσε, ότι άποβλέ- 
πουν στή βελτίωση τού ισοζυγίου 
πληρωμών καί στόν περιορισμό 
τών κερδών έπί τών είσαγομένων. 
Συγκεκριμένα, ό κ. ύπουργός 
είπε:

1. Τά  περιθώρια αύξάνονται, ό
που ύπάρχουν, καί έπεκτείνονται 
σέ είδη πού δέν ύπάρχουν σήμερα.

2. Έπιβάλλεται ειδικός φόρος 
καταναλώσεως σέ είδη πολυτε
λείας (ούΤσκυ, καλλυντικά κλπ.).

3. Εφαρμόζεται ή Α33, ή ό
ποια τροποποιείται καί προβλέ
πει μικτό ποσοστά κέρδους είσα- 
γωγέως - χονδρεμπόρου 33%. Τό 
ποσοστά αύτό αύξάνεται σέ 43% 
γιά είδη, πού παοέχουν εγγύηση 
καί σέρβις (H I-F I) κλπ.).

4. Σέ περίπτωση αύξήσεως τής 
τιμής εισαγωγής, ή τιμή πωλή- 
σεως αύξάνεται άντίστοιχα χω
ρίς νά άναγνωρίζεται ποσοστό 
κέρδους έπ! τής αύξήσεως (καθιέ
ρωση δραχμικού κέρδους) τού εί- 
σαγομένου προϊόντος. Έ τ σ ι ,  έπι- 
τυγχάνεται ή καταπολέμηση τής 
ύποτιμολογήσεως (μέ τό ποσοστό 
κέρδους) καί τής άπεοτιμολογή- 
σεως (μέ τό δραχμικό κέρδος).

5. Περιορίζεται ή χρηματοδότη
ση στις εισαγωγές. Γιά τήν ού- 
σιαστική έφαρμογή τού μέτρου 
αύτού καί τήν καταπολέμηση τ 'ς  
παράπλευοης χρηματοδοτέσεως θά 
δημοσιευθεί απόφαση, μέ τήν ό
ποια, οί χρηματικές προκαταβο
λές δέν θά έπιστοέφονται άπό τήν 
Τράπεζα τής Ελλάδος μέσω έμ- 
πορικής τραπέζης στόν εισαγω
γέα, άλλά άπ’ εύθείας σ’ αύτόν.

Ετσι, οί έμπορικές τοάπεζες δέν 
θά θεωρούν ώς έγγύηση τήν άνα- 
μενόμενη έπιστροφή τών χρηματι
κών προκαταβολών γιά νά χρημα
τοδοτούν τόν εισαγωγέα.

Τέλος, ό κ. Παναγιωτόπουλος 
είπε, ότι έξαιρούνται τών χρημα
τικών προκαταβολών:

—  Μηχανολογικός έξοπλισμός 
βιομηχανικών μονάδων τού πίνα
κα Β ’ κεφ. 84 —  85 Τελών. Δα- 
σμολογίου.

—  Πρώτες ύλες τού κεφ. 39 
(πολυαιθυλέν ι ο, πολυπροπυλαί- 
νιο).

■■—  Τρόφιμα: Ψάρια, κρέας, τυ
ριά (φέτα, κασέρι, κεφαλοτύρι, 
μυζήθρα).

—  Δημοσιογραφικό χαρτί.
—  Φαρμακευτικά - φάρμακα, 

ιατρικά έργαλεία καί μηχανήμα
τα, χειρουργικός έξοπλισμός.

—  Ό σπρια.
—  ’Οργανικά καί άνόργανα 

χημικά (πρώτες ύλες) κεφ. 28-29.
—  Λιπάσματα (κεφ. 31).

’Αντιδράσεις 
τών έμπόρων

Σκληρά, έξοντωτικό, άλλά καί 
άντιφατικά καί άτελέσφορα γιά 
τόν έπιδιωκόμενο σκοπό χαρα
κτηρίζουν οί έμποροι τά κυβερ
νητικά μέτρα γιά τή συγκρά-η- 
ση τών εισαγωγών, πού θά οδη
γήσουν τό έμπόριο σέ άποφασι- 
στική άναστολή τών δραστηοιο 
τήτων του, μέ τήν άποδιοργάνω 
ση τής ά-οράς καί τήν κυριαι 
χία άν-ι’βυνου παρεμπορίου.

Μέ άνακοίνωσή του τό Συν 
νιστικό Συμβούλιο τών Έμπς 
κών Συλλόγων τής χώρας, · 
συνήλθε ύπά τήν προεδρία τοϊ 
I. Πλατώνη. καλεί τήν κυβέρν 
νά άναλογισθεί τις ευθύνες 
τή δημιουογία χαώδους κατς 
σεως στήν άγορά. Τό έμτ 
τονίζεται, άπεκδύεται τών 
νών γιά τις δυσμενείς έ£'ί 
πού θά ποοκύψτυν άναπό' 
άλλά καί ύπό τήν έννοια 
νείται νά δ-νθεί νά όδηγ 
πλήρη έξάοθοωση.

Στήν άνακοίνωσή άν 
ότι ή διόγκωση τού έλλ 
τού ισοζυγίου όφείλετσ 
όπτοκλειστικά στις είσα 
τρελαίου, κεφαλαιουχιι 
θών, μηχανημάτων καί 
λών. καθώς καί στή ρ 
ξηση τών τιμών στή 
ρά, τά κυβεονητικά 6έ 
ρίς νά έπιλύουν τό 
στήν έκτασή του, τά 
μέ τή_ δημιουργία έτ 
νητικών καταστροφιν 
σεων, ώς πρός τή δ 
άπαραίτητης όμαλήι 
τής άγοοάς.

Τέλος, οί έμπορο· 
δέν έχουν προβεί ο 
ποιήσεις έτοιμων π 
τ ι ούτε τά μέσα, ο 
ρον τούς τό έπέτρ

Σειρά μέιρων γιά περιορισμό 
ρυπάνσεως οιή «μαρίνα» Ζέας
Σειρά μέτρων άποφασίστηκαν 

χθές κατά τήν διάρκεια συσκέψεως 
στό υπουργείο Ναυτιλίας γιά τόν 
περιορισμό τής ρυπάνσεως τής θά
λασσας στήν «μαρίνα» Ζέας. Ή  
σύσκεψη έγινε ύπό τήν προεδρία 
τού Γενικού Γραμματέα τού ύπουο 
γείου κ. Σαρλή καί πήραν μέρος 
σ’ αύτήν —  εκτός τών άλλων —  
ό πρόεδρος τού Ο ΑΠ  καί ό Γεν, 
Διευθυντής τού υπουργείου Δημοσ. 
Έργω ν κ.κ. Κουκουλής καί Μανου- 
σάκης, καθώς καί έκπρόσωποι τού 
υπουργείου Κοινωνικών ’Υπηρεσι
ών, τού E O T , τού Δήμου Πειραι
ώς, τής Νομαρχίας Πειραιώς, τού 
Τζανείου Νοσοκομείου, τού Ά ν τ ι- 
καρκινικού Νοσοκομείου κλπ.

Τά  άποφασισθέντα μέτρα είναι 
τά ακόλουθα:

1. Θά καηασκευασθε! άπό τόν 
Ο ΑΠ  άγωγός μήκους 60 μέτρων 
πού θά συνδέσει τό άποχετευτικό 
δίκτυο πού καταλήγει στήν «μα
ρίνα», μέ τό κεντρικό δίκτυο τού 
Κερατσινίου. Έ τ σ ι  στό έξής καί 
μέ τήν βοήθεια τών ύπαοχόντων 
άντλιοστασίων τά νεοά θά πηγαί
νουν στό Κεοατσίνι καί δέν θά χύ
νονται στήν «μαρίνα».

2. Θά γίνεται συστηματικός έ-

■νΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  
’’ ΗΣ ΤΗ Σ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.

λεγχος τού «παντορροϊκού συστή
ματος» τών 7 αγωγών πού χύνον
ται στό Πασαλιμάνι. Τό  σύστημα 
αύτό άποτελεί τό παλαιό άποχε
τευτικό σύστημα τών κατοικιών 
τού Πειραιά.

3. Δόθηκε έντολή νά γίνει έλεγ
χος όλων τών άποχετευτικών συ
στημάτων τών νοσοκομείων γιά 
νά διαπιστωθεί πού καταλήγουν 
τά λύματά τους.

4. Ό  E O T  θά έξετάσει τήν δυ
νατότητα έγκαταστάσεως συστή
ματος άνακυκλοφορίας τών νερών 
στό Πασαλιμάνι.

ττα  τό φορολογικό 
100μέλους δι- 
τής Γενικής

ΑΠΟ 6-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Οί πληρωμές τών συντάξεων τού 
ΟΓΑ τού έκτου διμή^ου (Νοέμβριος 
- Δεκέμβριος) και του δώρου Χρι
στουγέννων 1979 θά γίνουν άπό 6 
μέχρι καί 15 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, όπως άνακοίνωσε ό 
ΟΓΑ, έχει σταλεί στέ τοπικά Τα
χυδρομικά Γραφεία ποσό 1.995.446. 
988 δρχ., γ ιά  τήν καταβολή τών 
συντάξεων καί τών δώρων Χριστου
γέννων σέ 564.359 συνταξιούχους.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΟΜ Μ ΕΧ  
ΣΤΗ Ν  «ΤΕ Ξ ΤΙΛ ΙΑ »


