
'Επί σχεδίου νόμου «περί κυρώτεως τής Πράξεως Νομοθε
τικού Περιεχομένου «περί έξοφλήσεως τών οφειλών προς 
’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς, καταβλητέων κατά τό διά
στημα τής απεργίας τών Τραπεζούπαλλήλων»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΖΖοός ζήν Βουλήν χών 'Ελλήνων

At είσφοραί τών Ασφαλιστικών ’Οργανισμών, έν περ ι
σιώσει μή έμπρ:-ύέσμου καταβολής των, έπιβαρύνονται διά 
προσύέτων τελών, τόκων κ./,.π., βάσει τής κείμενης νομο- 
νετίας.

Λόγω τής απεργίας τών τραπεζούπσλλήλων κατά τό άπό 
17 ’Ιανουάριου μέχρι 24 Φεβρουάριον 1980 χρονικόν διά
στημα, έ δημ:ουργήύήταν δυσχέρεια: είς τους υπόχρεους ϊ:ά 
την έμπρόύεσμτον έςόφλ,ήτιν όφειλ.ομένων εισφορών προς τους 
’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς.

Επειδή. κατά τάς ανωτέρω συν·5ήκας, ή τυχόν έπ:βάρυν
ε: ς τών ϋποχρέων 3:ά την άνευ υπαιτιότητες των μή εμπρό
θεσμον καταβολήν τών εισφορών -3ά ήτο ά'δ:κος. έρρυύμίσύη 
τό -3έμα τούτο δ:ά Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, 
δημοσιευ-ύείσης είς τό ϋπ’ άρ ·3. 67/22.3.80 ΦΕΚ τ. Α', 
διά τής οποίας αί όφειλ,αί προς ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς, 
α! όποια: έπρεπε νά καταβληθούν εντός τής ανωτέρω προ
θεσμίας, έύεωρήύησαν ώς έμπρο-9έ:μως κταβληύεϊσα:, έφ’ 
όσον ή-5ίλον έξοφληύή μέχρι 31.3.80.

Κατόπ:ν τούτου, λόγω τής άπαιτουμένης κυρώτέως τής 
πράξεως ταύτης, συμφώνους καί εντός τών προθεσμιών τού 
κούρου 44 τού Συντάγματος, προήλύο'ΐεν είς την κατάρτισ.ν 
τού παρόντος σχεδίου νόμου, δ:ά τού οποίου 
τέρω πράξις.

Έν Ά-3ήναι.ς τή 31 Μαρτίου 1980
Ό 'Υποοιογος Κοινωνικών Ύπηοεσιών 

ΣΠΓΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ '

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί κυρώσεως τής Πράξεως Νομοθετικού Περ εχομέν.υ 

«περί έξοφλ.ήσεως τών οφειλών πρός Ασφαλιστικούς ’Ορ
γανισμούς κατχβλ.ητέων κ.ατά τό διάστημα~τής απεργίας 
τών Τρ-χπεζοϋπαλ.λ.ήλ.ων»,

Άρ-Spov πρώτον.
Κυροΰτα: ή άπό 22 Μαρτίου 1989 Πράξις Ντμο-3 επικού 

Περιεχομένου τού Προέρδου τής Δημοκρατίας «περί έξοφλ.ή- 
ιεως τών οφειλών πρός 'Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κατα- 
ϊλητέων κατά τό διάστημα τής απεργίας τών Τραπεζούπαλ- 
.ήλ.ων», εκδούεύσα κατ’ εφαρμογήν τής nxp. 1 τού ά:-3ρου 44
:ού Συντάγματος, λ.όγω έσαιρετικώς 
όλ.έπτου ανάγκης καί δηαώσΐίυύεΐσχ ε 
>2 Μαρτίου 1980 ΦΕΙΓ τεύχος Α',

έπειγοΰσης καί άπρο- 
ς τό ύπ’ άρι-9. 67 τής 
τής όποιας τό περιεχό-

χενσν εχε: ουτω :

ΠΡΑΣΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΓ
Περί έξοφλ.ήσεως τών οφειλών προς ’Ασφαλιστικούς ’Οργα

νισμούς καταβλητέων κατά τό διάστημα τής απεργίας τών 
Τρ απεζούπα/.λ.ή/.ων.

Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ οψει:
1. Το άρ·3ρον 44 παρ. 1 τού Συντάγματος.
2. Την, έκ τής απεργίας τών Τραπεζοϋπαλλήλων άδικαιο- 

ογητον έπιβάρυνσιν τών επιχειρήσεων, διά τόκων καί προσ
ιτών τελ.ών καί την συνέπεια ταύτης δήμιου;γη-υεισα' 
ςαιρετικώς επείγουσα;, έκτακτον καί άπρόβλ,επτον ανάγκην 
ντιμετωπίσεως ταύτης.

3. Τήν δυσχέρειαν έκδόσεως νόμου εντός βραχέος χρόνου, 
ς επιβαλλ.εται κατά τήν συνή-ύη διαδικασίαν, προτάσει τού 
χετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, άποφασίζομεν:

Όφειλ,αί πρός ’Ασφαλιστικούς έν γένει ’Οργανισμούς τών 
όποιων ή προύεσμία καταβολ.ής των. έληξε κατά τό χρσν.κ,ο - 
διάστημα άπό 17 ’Ιανουάριου 1989 μέχρι 24 Φεβρουάριου 
1980. θεωρούνται έμποο-β έσμως καταβληύείσαι, έφ’ όσον έξο- 
φ/.ηύούν μέχρι 31 Μαρτίου 19S0.

Μέχρι τής αυτής ώς ανω ημερομηνίας παρατείνονται αί 
προύεσμία1. πεοί ών αί διατάσεις τών άιύρων 11 καί 12 τού
Ν. 984/1979.

Ή παρούσα κυρωύησομένη νομούετικώς, δημοσιευύήτω διά 
τής Έφημερίδος τής Κυίερνήσεως.

Έν Άύήναις τή 22 Μαρτίου 1980 
Ό Ποόεδεος τής Δημοκρατίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΛΤΣΟΣ
Τό Τπουργικόν Συμβούλ.:·ον 

Ό Ποόεδεος
ΚΩΝΣΤΛ ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑ Μ ΑΝΛ ΗΣ

'Λούρον μόνον.

ΚΩΝΣΤ. Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓ .
Τά Μέλη

ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΙΣ, ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ, ΓΕΩΓΓ. 
ΡΑΛΛΗΣ, ΕΤΑΓΓ. ΛΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑ- 
ΜΑΧΗΣ, ΧΡ1ΣΤ0Φ. ΣΤΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, 
Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟIIΟΤΛΟΣ, ΠΑΝ. ΜΠΟΤΤΟΣ, ΓΕΩΡΓ. 
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ΔΗΜ. ΝΙΑΝΙΑΣ, ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ, 
ΓΕΩΡΓ. Π ΑΝΑΓΙΩΤΟII ΟΤΛΟΣ, ΚΩΝ. Λ ΑΣ Κ ΑΡΗΣ, ΣΠ. 
ΔΟΞΙΑΔΗΣ, ΝΙΚ. ΖΛΡΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΣΤΕΦ. ΜΛΝΟΣ, 
ΑΛΕΗ. Π Α Π ΑΔΟΓΓΟΝΛΣ, ΑΝΑΣΤ. ΜΙΙΑΛΚΟΣ, ΕΜ.Μ. 
ΚΕΦΑΛΟΓΓΙΑΝΗΣ.

Άρύρον δεύτερον.
Ή ισχύς τού παρόντος νόμου άρχεται άπό τής 

σεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυίερνήσεως.

Έν Άύήναις τή 31 Μαρτίου 1980

δημοσιεύ-

Ό Τπουργίς Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Σ Π ΤΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Άρι-3. 24/6/30
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τού Γεινκού Λογιστηρίου τ:ύ Κράτους (άιύρου 75 παράγρ. 
1 τού Συντάγματος), έπί τού νομοσχεδίου τού 'Γπουργείου 
Κοιν. 'Γπηρεσιών «περί κυρώτεως τής Πράςεως Νομο
θετικού περιεχομένου «περί έξοφλ.ήσεως τών όφε:λ.ών πρός 
Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς καταβλητέων κατά τό διά
στημα τής απεργίας τών Τραπεςοϋπαλλήλ,ων».

Διά τών διατάξεων τού ώς άνω σχεδίου νόμου κυμούται 
καί έχε: ΐσχύν νόμου ή άπό 22 Μαρτίου 1980 Πράςις Νο
μοθετικού περιεχομένου τού Πρτέδρου τής Δημοκρατίας «περί 
έξοφλ.ήσεως τών όφειλ,ών πρός Άτφαλ.ιστικούς ’Οργανι
σμούς καταίλ.ητέων κατά τό διάστημα τής απεργίας τ ών Τ.ρα- 
πεζουπαλλήλων», διά τής όποιας, ορίζεται ότι όφειλαί ποός 
Ασφαλιστικούς έν γένει ’Οργανισμούς τών όποιων ή προ

θεσμία καταβολής των. έληξε κατά τό χρονικόν διάστημα 
άπό 17 ’Ιανουάριου 1980 μέχρι 24 Φε'τουσοίου 1989 ύεω- 
ρούντα: έμπρτύέσμως κατσβλ.ηύείσαι. έφ' ότον έξ:φλ.η-9ούν 
μέχρι 31 Μαρτίου 1980 κ.λ.π.

Έκ τούτου, δεν προκαλ,οτνται οικονομικοί επιπτώσεις εις 
βάρος τού Κρατικού Προύπολ.ογισμύ.

Έν Ά-3ήναις τή 17 Άπριλ.ίου 1980

Ό Γεν. Διευθυντής 
X. ΛΑΓΟΣ


