ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕ ΕΚΘΕΣΙΣ
■jt—I τοΰ σχεδίου Νόμου «περί τιοποποιησεως τοΰ άρθρου
1S τοΰ Ν.Λ. 1044 71 «περι τροποποιήσεως, συμπληρώοτως κεί άντικαταστάσεως διατάξεων τοϋ Α.Ν. 1324/
44 «περί προστασίας καί άποκαταστάσεως των Άναπήοων Πολέμου 'Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου» κυρωΟέντος δια τοΰ Ν. 14S- 30, ώς ουτος ισχύει νΰν».
Προ; τήν Βουλήν ιών Ελλήνων
1. ’Από τής έκδόσεως τοΰ Ν.Λ. 1044/71 ή άρμοδιότης
χοοηγήσεως άδειων έκμεταλλευσεως περιπτέρων, κυλικείων,
λιανικής πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προϊόντων κλπ.
παεεχωρήθη είρ τούρ οικείους Νομάρχας συμφώνως τώ άρΟοω 18 παρ. 1 πλήν υπό τής διατάξεως τής παρ. 2 τοΰ αύτοΰ
άοθρου τό ώς άνω δικαίωμα ειδικώς διά τήν περιοχήν τής
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης παρεχωρήθη εις τον ’Αρχη
γόν Ενόπλων Δυνάμεων, νΰν ’Αρχηγόν Γενικοΰ ’Επιτε
λείου Εθνικής Άμύνης (Λ/ΓΕΘΑ).
2. Μετά τήν έκδοσιν τοΰ Ν.Λ. 1147/72 «περί Διοικήσεως
τής Μείζονος Πρωτευούσης» έτέθη θέμα έάν ή άνωτέρω άρμοδιότης διά τήν περιοχήν τής τέως Διοικήσεως Πρωτευού
σης. έξακολουθή νά παραμένη εις τόν ’Αρχηγόν Γενικοΰ
’Επιτελείου Εθνικής Άμύνης ή μετεβιβάσθη εις άναπληρωτάς Νομάρχας καί έπί τοΰ Θέματος τούτου έκρίθη δτι οί
άναπληρωταί Νομάρχαι άπέκτησαν τήν άνωτέρω αρμοδιό
τητα άνευ σχετικής τροποποιήσεωε τοΰ άρθρου 18 Ν.Δ.
1044/71.
3. Επειδή μεταγενεστέρως τό Συμβούλιον τής Επικρά
τειας διά τής ύπ’άριθ. 3710/76 άποφάσεώς του έκρινεν δτι
ή άνωτέρω άρμοδιότης εξακολουθεί καί μετά τήν έκδοσιν
τοϋ Ν.Δ. 1147/72 νά παραμένη εις τόν Αρχηγόν τοΰ Γενι
κού Επιτελείου ’Εθνικής ’Αμύνης άφοΰ δεν έπήλθε τροποποίησις τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 18 Ν.Δ. 1044/71
κατέστη άναγκαΐον δπως ρυθμισθή νομοθετικώς τό θέμα
τής άρμοδιότητος.
4. Κρίνεται δθεν ένδεδειγμένον δπως ή άρμοδιότης και διά
τήν περιοχήν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης παραμείνη
εις άναπληρωτάς Νομάρχας περιοχής ’Αττικής ώς συμβαίνει
καί διά λοιπάς Νομαρχίας τοΰ Κράτους άφ’ ενός, άλλά καί
διότι το μέτρον τοΰτο ήκολουθεΐτο άπό τοΰ έτους 1973 καί
έντεΰθεν, άφ’ ετέρου.
Έν Άθήναις τη 20 Μαρτίου 1978
Ό 'Υπουργός Έ·3ν:·κής Άμύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΓΓΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Περί τροποποιήσεως τοΰ όψ-άρου 18 τού ΝΆ. 1044/71
οπερί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως αβί άντιχχτχστάσεως
διατάξεων τοΰ Α.Ν. 1324/49 «περί προστασίας καί άτοκατα στάσεως τών ’Αναπήρων Πολέμου 'Οπλιτών καί θυ
μάτων Πολέμου» κυρωΔέντος ίιά τοΰ Νόμου 1487/50, ώς
ουτος Ισχύει νΰν».
Άρ-δρον 1.

2.
Αι μέχ:: τής ισχύος τοΰ παρόντος έκίο-ύεισαι. ίασε: τών
διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 1147/1972. ϋπό τών αναπληρωτών Νο
μαρχών άδεια·, δεωροΰνται νομιμως έκοοδείσαι.
Άρδρον 2.
'Η ίσχΰς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής ίημοσιεύσεώς πο
διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως.
Έν Ά-όήναις τή 20 Μαρτίου 1978
'Ο 'Υπουργός Έ&νικής Άμύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τοΰ Ν.Δ.
1044/71 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί άντικαταστάσεως διατάξεων τοΰ Α.Ν. 1324/49 «περί προστα
σίας καί άποκαταστάσεως τών ’Αναπήρων Πολέμου 'Ο
πλιτών καί Θυμάτων Πολέμου» κυρωθέντος διά τοΰ Ν.
1487/50, ώς ουτος ισχύει νΰν».
Άρθρον 18.
Άρμοδιότης καί διαδικασία χορηγήσεως άδειων.
1. Τό κατά τό άρθρο 13 δικαίωμα έκμεταλλεύσεως περί
πτερου άσκεΐται κατόπιν άδειας χορηγουμένης δι’ άποφάσεως τοΰ αρμοδίου Νοαάρχου μετ’ εΐσήγησιν Επιτροπής λειτουργούσης παρά τή Νομαρχία καί άποτελουμένης έκ τών :
α) Διοικητοΰ της Χωρ/κής ή Δ/ντοΰ τής ’Αστυνομίας
τής έδρας τοΰ Νομοΰ.
β) Δ/ντοΰ Τεχνικών Υπηρεσιών τής Νομαρχίας καί
γ) Δ/ντοΰ Εφορίας Καπνοΰ καί έν έλλείψει τούτου, Διευθυντοΰ Οικονομικής ’Εφορίας τής έδρας τοΰ Νομοΰ.
Ό Γραμματεύς τής ’Επιτροπής όρίζεται ΰπό τοΰ Νομάρχου.
2. Είδικώς είς τήν περιοχήν τής τέως Διοικήσεως Πρω
τευούσης ή ώς άνω άδεια χορηγείται δι’ άποφάσεώς τοΰ
Άρχηγοΰ Ενόπλων Δυνάμεων μετ’ εΐσήγησιν Έπιτροττής
λειτουργούσης παρά τή ΔΕΠΑΘΑ/ΑΕΔ καί άποτελουμένης
έκ :
α) Τοΰ 'ΥποδιευΟυντοΰ τής Διευθύνσεως Εφέδρων Πολε
μιστών ’Αγωνιστών ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου ’Αρ
χηγείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΕΠΑΘΑ/ΑΕΔ), ώς Προ
έδρου.
β) Ενός άνωτέρου Άξ/κοΰ τής Χωρ/κής ή ένός άνωτέρου
Άξ/κοΰ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άναλόγως τής τοπικής
άρμοδιότητος έκατέρου τών Σωμάτων τούτων όριζομένου ύπό
τοΰ οικείου ’Αρχηγείου.
γ) Τοΰ Δ/ντοΰ Τεχνικών Υπηρεσιών Νομοΰ ’Αττικής ή
Πειραιώς άναλόγως τής τοπικής άρμοδιότητος καί
δ) έ»ός κατωτέρου Άξ/κοΰ ή υπαλλήλου της ΔΕΠΑΘΛ/
ΑΕΔ, ώς γραμματέως, όριζομένου διά διαταγής τοΰ Άρ
χηγοΰ A Ε Δ .

1.
Ή παράγραφος 2 τοΰ άρδρου 18 τοΰ Ν.Δ. 1044/1971 Τών συνεδριάσεων τής Έπιτροττής'μετέχει ώς εισηγητής
ιαταργείτα: άφ’ ής ίτχυσι τό Ν.Δ. 1147/1972 «Περί ϊιοι- άνευ ψήφου ό Διευθυντής τοΰ Γραφείου Άποκαταστάσεως
Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου της ΔΕΠΑΘΑ/ΑΕΔ.
ήσεως τής Μείζονος Πρωτευούσης».

