
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «Περί ρυθμίσεως έξοφλήσεως 
όφειλών έκ καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών προς 
φορείς, Κοινωνικής Άσφαλίσεως και Πολίτικης αρμοδιό- 
τητος 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών τών ημερησίων 
έφημερίδων ’Αθηνών».

Πρός την Βουλήν ιών 'Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου έπιδιώκεται ή 
ρύθμισις ώρισμένων θεμάτων άφορώντων τήν έξόφλησιν 
τών καθυστερουμένων άσφαλιστικών εισφορών των ημερη
σίων έφηαερίδων ’Αθηνών. ,

Αί κείμεναι διατάξεις αί διέπουσαι τους Οργανισμούς 
Κοινωνικές Άσφαλίσεως καί Πολίτικης αρμοδιοτητος του 
'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, τάσσουν ωρισμένην 
προθεσμίαν έξοφλήσεως τών υπέρ τούτων, τεθεσπισμένων 
άσφαλιστικών εισφορών.

Έξ άλλου, γενικαί ή ειδικά! διατάξεις προβλέπουν δτι». 
έν μή έμπροθέσμω καταβολή τών εισφορών, αυται επιβα
ρύνονται διά προσθέτων τελών καθυστερησεως.

Διά της προτεινομένης διατάξεως προβλέπεται ή κε- 
φαλαιοποίησις τών' μέχρι της 30ης ’Ιουνίου 1977 οφελών 
έξ άσφαλιστικών εισφορών τών ημερησίων έφημερίδων 
’Αθηνών πρός τούς ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς άρμοδιό- 
τητος 'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, πλήν τοϋ 
Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων καί ή έξόφλησίς των 
είς είκοσι τέσσαρ"ας~ (24) μηνιαίας δόσεις, βρίζονται δέ 
καί αί συνέπειαι έν περιπτώσει μή συμμορφώσεως προς 
τούς όρους της ρυθμίσεως.

Προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα διά την είσπραξιν 
τών εισφορών, παραμένουν ισχυρά , καί θεσπίζονται καί νέα 
τοιαϋτα-, ίνα έξασφαλισθοϋν οί σφαλιστικοί ’Οργανισμοί 
είς περίπτωσιν μή καταβολής τών δόσεων. Ούτως έχει 
το παρόν σχέδιο Νόμου τό όποιον παρακαλοϋμεν όπως ψηφι-' 
σθή υπό τοϋ Σώματος.. _

Έ Άθήναις τή 15 Σεπτεμβρίου 1977 
V ν Οί Υπουργοί · -

Οικονομικών Κοινωνικών 'Υττηρεσιών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τοό τρόπου έξοφλήσεως οφειλών τών ημερησίων έφη

μερίδων ’Αθηνών έκ καθυστερουμένων άσφαλιττη-ών εισ
φορών, προς φορείς Κοινωνικής ’Ασφαλισεως, άρμοϊιότητος 
τού Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρον 1. *

1. Αί μέχρι τής 30ής ’Ιουνίου 1977 όφείλαι έξ άσφαλι- 
στικών εισφορών τών ημερησίων έφημερίδων Ά·5ηνών προς 
τούς Φορείς Κοινωνικής Άσφαλίσεως καί Πολιτικής άρ- 
μοδιότητος τοϋ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, πλήν 
τοϋ Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων, απαλλάσσονται παν
τός προσθέτου .τέλους τόκων καί λοιπών προσαυξήσεων λό
γω μή εμπροθέσμου καταίολής καί κεφαλαιοποιούμεναι τή 
αιτήσει τοϋ οφειλέτου εξοφλούνται εις είκοσι τέσσαρας (24)· 
ισας μηνιαίας δόσεις, τής πρώτης τούτων καταβλητέας μέ
χρι τέλους τής δημοσιεύσεως τού παρόντος μηνός.

2. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον ρύθμισις παρέ
χεται υπο τον ορον ότι ούδέν ποσόν οφείλεται έξ απαιτητών 
εισφορών, άναγαμένων εις τό άπό 1ης ’Ιουλίου 1977 καί έφε- 
ξής χρονικόν διάστημα.

. 3. Εΐσπραχ-θέντα πρόσθετα τέλη, τάκοι καί 7-οιπαί προσ- 
αυςησεις δια τας εν τή παρ. 1 όφειλάς δεν έπιστρέφονται 
ούδέ συμψηφίζονται.

4. Ή καταβολή δόσεως χωρίς νά έχουν έξοφληθή αί μέή 
χρι τού χρόνου καταόολής της τρέχουσαι είσφοραί, ώς καί’ 
ή μή έμπρό-θεσμος καταβολή δόσεως, συνεπάγεται απώλειαν

' τοΰ διά τοϋ παρόντος, παρεχόμενου προς τούς όφειλέτας ευερ
γετήματος τμηματικής καταβολής τών οφειλετών των, καθί
σταται δέ έξ ολοκλήρου απαιτητόν τό σύνολον τοΰ οφείλομε-: 
νου ποσού τής δασικής οφειλής, μετά τών κατά τάς κειμέ- 
νας διατάξεις άναλογοόιτων προσθέτων τελών, τόκων καί 
λοιπών προσαυξήσεων. i_j

5. Ή κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος ρύθμισις έξοφλή
σεως καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών δεν αποκλείει 
τήν λήψιν αναγκαστικών μέτρων κατά τάς κειμένας διατά
ξεις προς έξασφάλισιν τών κατά τά άνω απαιτήσεων. .7

6. Εις τήν ρύθμισιν τοΰ παρόντος δεν περιλαμβάνονται αί 
όάσει προγενεστέρων νόμων κεφαλαιοποιηθείσαι καί έξοφλού- 
μεναι διά δόσεων είσφοραί.

7. Κατά παρέκ,κλισιν τής διατάξεως τοΰ οφθρου 12 τοΰ' 
Ν.Δ. 35<6/74 τά ώς άνω Ταμεία καί ’Ασφαλιστικοί ’Οργα
νισμοί έν περιπτώσει λήψεως αναγκαστικών μέτρων διοικη- 
τικής έκτελέσεως προηγούνται παντός ετέρου δικαιούχου ή 
έπισπεύδοντος δι’ όφειλάς τών ημερησίων έφημερίδων ’Αθη
νών έκ τών τής παραγράφου 1 τοΰ παρόντος ειδικώς.

Τό προνόμιον τούτο άφορά καί είς τήν λήψιν τών αυτών μέ
τρων εις βάρος τρίτων κατά τήν διαδικασίαν τών άρθρων 30 
έ«. τοΰ ώς άνω Ν.Δ. 356/74, συμπεριλαμβανομένων καί τών 

— πρακτορείων έφημερίδων-διά-τάς είς-τάς ήμερησίας έφημε- 
ρίδας ’Αθηνών όφειλάς των έκ πωλήσεως τών φύλλων, ασχέ
τως εάν ΰφίσταται ειδική ύποχρέωσις ή οΰ τών έν λόγω πρα
κτορείων προς παρακρ άτησιν καί άπόδοσιν τών άσφαλιστι- 
κών εισφορών.

Άρθρον 2.

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής ’Εφημερίδος τής Κυόερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 15 Σεπτεμβρίου 1977 
Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών Κοινωνικών Υπηρεσιών
■Ε.· ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΆριΘ. 123/33/1977

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75 - παράγρ.
1 τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου Νόμου τοΰ Ύπουρ- 

Κοιν.. Ύττηρεσιών «περί ρυθμίσεως έξοφλήσεως οφελών 
έκ καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών προς φορείς 
Κοινωνικής Άσφαλίσεως καί πολιτικής άρμοδιότητος τοϋ 
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών τών ημερησίων έφη
μερίδων ’Αθηνών».

Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου ορίζεται 
ότι,αί μέχρι τής 30ής ’Ιουνίου 1977 όφειλαί έξ ασφαλιστικών 
εισφορών τών ημερησίων έφημερίδων ’Αθηνών πρός τούς 
φορείς Κοινωνικής Άσφαλίσεως καί Πολιτικής άρμοδιό
τητος τοϋ Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών, πλήν τοϋ Ι.Κ.Α., 
άπαλλάσσονται παντός προσθέτου τέλους λόγω μή έμπρο- 
θέσμου καταβολής καί κεφαλαιοποιούμεναι τή αιτήσει τοϋ 
δφειλέτου έξοφλοΰνται είς 24 ίσας μηνιαίας δόσεις κ.λ.π.

Έκ τούτου θέλει έπέλθει μείωσις εσόδων τών ’Ασφαλι
στικών ’Οργανισμών (μή έπιχορηγουμένων έκ τοϋ Κρατι- 
κοϋ Προϋπολογισμού) έκ τής άπωλείας τών προσθέτων 
τελών τών επιβαλλόμενων έπί τών ήμερησίων έφημερίδων 
’Αθηνών λόγω μή εμπροθέσμου καταβολής οφειλών έξ 
άσφαλιστικών εισφορών, μή δυναμένη νά καθορισθή.

Έν Άθήναις τή 22 Αύγούστου 1977 

'Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


