
Έ-i σχεδίου νόμου «περί τού τρόπου εξοφλήσει»; οφειλών 
των ήμερησίων εφημερίδων ’Αθηνών έκ καθυστερουμένων 
άσφαλιστικών εισφορών, σορός Φορείς Κοινωνικής Άσοα- 
λίσεωςκαί Πολιτικής άρμοδιότητος τοϋ Υπουργείου Κοι
νωνικών 'Υπηρεσιών».

Ποός τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων

Διά τοϋ προτεινομέου σχεδίου νόμου επιδιώκεται ή ρύ- 
Θμισις ώρισμένων θεμάτων άφορώντων τήν έξόοηλησιν τών 
καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών τών ημερησίων 
έφημερίδων ’Αθηνών.

Αΐ κείαεναι διατάξεις αί διέπουσαι τούς ’Οργανισμούς 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως καί Πολιτικής άρμοδιότητος τοϋ 
'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, τάσσουν ώρισμένην 
προθεσμίαν έξοφλήσεως τών υπέρ αυτών άσφαλιστικών 
εισφορών.

Έξ άλλου, γενικαί ή εΐδικαί διατάξεις προβλέπουν ότι. 
έν μή έμπροσθέσμω καταβολή τών εισφορών, αύται επιβα
ρύνονται δυά προσθέτου τέλους καθυστερήσεως.

Διά τών διατάξεων τοϋ σχεδίου νόμου προβλέπεται ή κε- 
φαλαιοποίησις τών μέχρι τής 31.5.1978 οφειλών έξ άσφαλι- 
στικών εισφορών τών ημερησίων έφημερίδων ’Αθηνών προς 
τούς ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς άρμοδιότητος τοϋ 'Υ
πουργείου Κοιν. 'Υπηρεσιών, πλήν τοϋ Ι.Κ.Α. καί ή έξό- 
φλησίς των άνευ προσθέτων τελών, τόκων καί λοιπών προσαυ- 
ξήσεων εις είκοσι τέσσαρας (24) μηνιαίας δόσεις καθώς 
καί ή άπαλλαγή έκ τών έν λόγω επιβαρύνσεων τών ποσών 
πού κατεβλήθησαν ή κατετέθησαν άπό 1.2.1977 καί μέχρι 
της δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος νόμου, ορίζονται δε καί 
αί συνέπειαι έν περιπτώσει μή συμμορφώσεως προς τούς 
όρους τής ρυθμίσεως.

Προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα διά την είσπραξιν 
τών εισφορών παραμένουν ισχυρά καί θεσπίζονται καί νέα 
τοιαΰτα, ίνα έξαλφαλισθοΰν οί Ασφαλιστικοί ’Οργανισμοί 
εις περίπτωσιν μή καταβολής τών δόσεων.

Ούτως έχει τό παρόν σχέδιον νόμου τό όποιον παρακαλοΰ- 
μεν όπως φηφισθή υπό τοϋ Σώματος.
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τοϋ τρόπου έξοφλήσεως οφειλών τών ημερησίων εφημε

ρίδων ’Αθηνών έκ κ αθυστερουμόνων ασφαλιστικών εισφο
ρών προς φορείς Κοινωνικής Άσφαλίσεως καί Πολιτικής 
άρμοδιότητος τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

Άρθρον 1.

1. Αί κατά τήν 30 ήν ’Ιουνίου 1978 όφειλαί έξ ασφαλιστι
κών εισφορών τών ήμορησίων εφημερίδων Αθηνών προς τούς 
φορείς Κοινωνικής ’Ασφαλίσεως και Πολιτικής άρμοδιότη- 
τος τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, πλήν τοϋ Ίδρ-ύ- 
χατος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, αί αναγόμενοι εις το μέχρι 
τής 31ης Μαιου 1978 χρονικό; διάστημα, απαλλάσσονται 
:αντος προσθέτου τέλους, τόκων και λοιπών προσχυςήσεων 
-ογω μή εμπροθέσμου κχταδολής καί κεφαλχιοποιοόμεναι, τή 
αιτήσει τοϋ οφειλέτου, εξοφλούνται εις είκοσι τέσσαρας (24) 
σας μηνιαίας δόσεις, τής πρώτης τούτων καταίληπέας μέ

χρι τέλους τοϋ έπαμένου τής δηχοσιεύσβως τοϋ παρόντος νό
μου μηνος.

2. Ποσά καταίληθέντα άπό 1η; Φάδ σεναρίου 1977 μέ
χρι τής δημοσιεύσεως τοϋ παρά/τος, θεωρούνται ότι εξοφλούν 
όφειλοχένας άσφαλιστικάς εισφοράς, έστω και άν τά οΰτω 
κ.ατα£ληθέ·τα ποσά ιίχον καταλογισθή ύπό τών οικείων 
άσφαλστικών φορέων εις πρόσθετα τ όλη. τόκους καί λοιπά; 
προσαυξήσεις, λόγω μή εμπροθέσμου καταδολής τοιουτων 
εισφορών, από τών όποιων, πάντων, απαλλάσσονται αί οΰτω; 
έξοφλούμεναι εΐσφοραι, ώς καί α! ήδη έξοφληθείσαι τής 
άνωτέοω χρονικής περιόόου.

3. Ή κατά τή/ παράγραφον 1 ρύύαιτις χωρεί ύπό τό. 
άρον ότι ουδό/ πασόν οφείλεται έξ απαιτητών εισφορών, άνα- 
γομένων εις τό άπό !ης 'Ιουνίου 1978 καί όρεξής χρονικόν 
διάστημα.

4. Είσπραχθέντα μέχρι τής 31.1.1977 πρόσθέτα τέλη, 
τόκοι καί λοιπά! προσαυξήσεις δ:’ εισφοράς αναγόμενα; μέχρι 
31.12.1976 Ιί> έπιστρέφοντα. ούδό συμψηφίζονται.

5. II κατσιολή ΐόσεως χωοις νά έχουν έξοφληύή αΐ μέ
χρι τοϋ χρόνου καταδολής της τρέχουσα: εισφορά!, ώς και 
ή μή όχπροθεσμος καπαίολή ίόσεως. συνεπάγεται απώλεια- 
τοϋ διά τοϋ παρόντος, παρεχόμενου προς τούς όφειλέπα: 
ευεργετήματος τμηματικής καταβολής τών οφειλών των, 
καθιστά δε έξ ολοκλήρου απαιτητόν τό σύνολον .τοϋ όφει- 
λοαένου ποσού σής δασικής οφειλής, μετά τών κατά τάς κει- 
μένας διατάξεις ά/άλογο ύντων προσθέτω·; τελών, τόκων καί 
λοιπών προσαυξήσεων.

6. Ή κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος ρύθμισες έξοφλή- 
τεως καθυστερουμένων άπφαλιστικών εισφορών δεν αποκλείει 
τήν λήψιν αναγκαστικών μέτρων κατά τάς κεαμένας διατά
ξεις προς-εξόφλησην τών κατά τά άνω απαιτήσεων.

7. Κατά παρεκκλαπν τών κειμένων οικείων διατάξεων οί 
έν παρ. 1 τσϋ παρόντος άρθρου φορείς Κοινωνικής Άσφάλί- 
σεως και Πολιτικής, έν περιπτώσει λήψεως αναγκαστικών 
μέτρων διοικητικής έκτελέσεως προηγούνται παντός ετέρου 
δικαιούχου ή έπισπάύδσντος δΓ όφειλάς τών ημερησίων εφη
μερίδων Αθηνών έκ τών τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος εΐ- 
δικώς.

Τό προνόμιον τούτο αφορά και εις τήν λήψιν τών αύτών 
μέτρων/ εις δάρος τρίτων κατά τήν διαδικασίαν τών άρθρων 
30 έπ. τοϋ ΝΔ. 356/74 «περί Κωδικός Εισπράξεων Δημ. 
Εσόδων», συμπεριλαμδανομένων και τών πρακτορείων έφημε

ρίδων διά τάς εις τάς ήχερησίας εφημερίδας ’Αθηνών όφει- 
λας των έκ πωλήσεως τών φύλλων, ασχέτως εάν ύσ-ίστατα: 
ειδική ύποχρέωσις ή ού τών έν λόγω πρακτορείων πρός παρα
κράτησήν και άποδοσιν τών ασφαλιστικών εισφορών.

Άρθρον 2.

Τό άρ-θριν/ 1 τοϋ Ν. 728/77 «περί τοϋ τρόπου έξοολή- 
σεως οφειλών τών ημερησίων έφημερίδων Αθηνών κλπ.» ώς 
και πάσα άλλη διάσαξις άντικειμένη εις τόν παρόντ-α Νόμον 
καταργσΰνται άφ’ ής ίσχυσαν.

Άρθρον 3.

/Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχετα: άπό τής δημοσιεύσεως του 
διά τής Εφημερίδες τής Κυδερνήσεως. εκτός άν άλλως ορί
ζεσαι έν αύτώ.
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