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Έζί τού σχεδίου νόμου «ττε=·. ρυθμίσειος έξοφλήσεως οφειλών 
έν. κ.χ θ υ σ τ ε ρ ο υ μ έ ν ω ν άσφαλιστικών εισφορών ζρός Όργα- 
νισμούς Κοινωνικής Ασφαλισεως καί Πολιτικής αρμοδιό
τητες τού 'Υπουργείου Κοινωνικών ’Υπηρεσιών καί άλλων 
συναφών διατάξεων».

ΖΤρός σήν 2?' ’ Αναθεωρητικήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
. Α! κείμενα·. διατάξεις. αί διέζουσαι τους ’Οργανισμούς Κοι

νωνικής Ασφαλισεως καί Κοινωνικής Πολιτικής, έν γένει. 
αρμοδιότητες τού Υπουργείου Κοινωνικών ’Υπηρεσιών. τάσ
σουν ώρισμένην προθεσμίαν έξοφλήσεως τών ύζέρ τούτων τε- 
θεσζισμένων άσφαλιστ:κών εισφορών (κατά κανόνα σχεδόν ενός
μν'ός).

Έξ άλλου. γενικά: ή είδικαί διατάξεις προβλέπουν ότι. 
έν μή έμζροθέσμω καταβολή τών εισφορών. αύται έζιβαρύνον- 
ται διά προσθέτου τέλους καθυστερήσεως.

Κατά το παρελθόν. είχον ληφθή διαδοχικώς νομοθετικά 
μέτρα, ζροβλέζοντα ρυθμίσεις τρόζου έξοφλήσεο)ς τών ζρός 
τους Άσφυλιστικούς Οργανισμούς οφειλών έκ καθυστερουμέ- 
νων εισφορών. άναγομένοσν μέχρι καθοριζόμενου έκάττοτε χρο
νικού σημείου. διά κεφαλαιοζοιήσεώς τούτων καί τμηματικής, 
διά δόσεων,-έξοφλήσεως των.-------------- -----------------—....... -

Τοιαϋται ρυθιιίσεις έγένοντο διά τού Ν.Δ. 3762/57. Ν.Δ. 
4052/60. Ν. 4321/63. Ν.Δ. 35/64. Ν. 4504/66. Ν.Δ. 
4577/66. ΠΥΣ 83/67. ϊιά διαφόρων αποφάσεων τού ΕΣΟΠ 
κατά τά έτη 1967 καί 1968, τού Ν.Δ. 247/69 καί ζεριορι- 
σμένως διά τού Ν.Δ. 271/74.

Άζό τού τέλους τού έτους 1974 ήρχισε νά διατυζούται, ΰζό 
’Οργανώσεων διαφόρων ζαραγωγικών τάξεων, τό αίτημα ζερί 
ζαροχής εΰχερειας τμηματικής έξοφλήσέως τών ζρός; τους 
’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς οφειλών, έκ καθυστερουμένων 
εισφορών.

Τό αίτημα τούτο προβάλλεται εσχάτως κατά τρόζον έντο- 
νώτερον ΰζό τών ενδιαφερομένων τάξεων, α! όζοίαι έζικαλούν- 
ται οτι διά τό μεγαλύτερου μέρος τών έζιχειρήσεων ύφίστανται 
ανυπέρβλητοι οικονομικά: δυσχέρεια:. ζροελθούσαι έκ λόγων 
ανεξαρτήτων τής θελήσεώς των και, όζωσδήζοτε. ούχί έξ 
ύζαιτιότητός των. άλλ’ έξ αντικειμενικών ζράγματι λόγων, 
οτ.μιουργηθέντων έκ τής εγκληματικής άνέυθυνότητος τών σω- 
Τηροίν τής ανεκδιήγητου έζταετίας.

/Τούτοις. οθεν, ή ζαροχή διευκολύνσεων διά την έξόφλησιν 
Των οφειλοαενων ζρός τούς ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς, 
καί το ι δικαιολογεί κάθε άν η συ χίαν, ώς ζρός τά άζοτελέσματά 
Της εζι τών Οργανισμών Κοινωνικής Άσφαλισεως καί Πο
λιτικής. ο: έζοϊοι αντιμετωπίζουν ανυπερβλήτους. ζράγματι, 
οικονομικός δυσχερείας. διά την έκζλήρωσιν τών ύζοχρεώ- 
σεώγ των καί ιδία τής προσαρμογής τών ζαροχών ζρός τάς 
σημερινός άνάγκας. έν τούτοις. ώς έκ τής αλήθειας καί τής 
ζραγματικ.ότητος τών δημιουργικών τής αδυναμίας τών έζι- 
χειρήσεων λόγων, έν οίς καί ή διεθνής οικονομική αναταραχή, 
ήτις. καί μόνη αυτή. είχε λίαν δυσμενείς οικονομικός έζιζτώ- 
σεις έζί τής έν γένει οικονομίας τής χώρας, κρίνομεν επιβε
βλημένη·/ τήν, διά τού σχεδίου Νόμου, ζροβλεζομένην ρύθμισιν 
έξοφλήσεως τών καθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών. -

Κατ’ άρχήν έλήφθη ϋζ’ όί<:ν ότι αί οικονομικά! συνθήκαι 
κατά τό χρονικόν διάστημα άζό 1.1.1972 καί εντεύθεν ή σαν 
δυσμενέστερα', εκείνων τού. ζρό τής ημερομηνίας ταύτης, δια- 
σ σήματος καί ώς έκ τούτου, θά έδει νά γίνη διάκρι-σις όσον 
αφορά τον τρόζον ρυθμίσεως τών αντιστοίχων οφειλών.

Έκρίθη δηλαδή άναγκαίον νά τύχουν εύνοίκωτέρας μεσα
ίε ιρίσεως οι καθυστερούντες όφειλάς τού χρονικού διαστήμα
τος άζό 1.1.1972 καί εντεύθεν, καθόσον ούτοι εΰρέθησαν πρά
γματι εις δυσχερεστέραν θέσιν. δικαιολογουμένης ούτω τής 
σημειωθεισης καθυστερήσεως τής καταβολής τών εισφορών.

·· -Ή διάκρισις αΰτη άντικατοζτρίζεται εις τήν άζαλλαγήν 
τών οφειλετών έκ τών τεσσάρων ζέμζτων τών ζροσθέτων τε
λών, έν άντιθέσει ζρός τάς ζρό τής 1ης ’Ιανουάριου 1972

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ κχθυστερουμένας. εισφοράς. δ:’ ας ή απαλλαγή έκ τών προσθέ
των περιορίζεται μόνον εις τά δύο ζέμζτα τών ίεβαιουμένων 
καί όφειλομένων.;

Είδικώτερον έζ! τού άρθρου 1 τού σχεδίου νόμου σημειούνται 
τά ακόλουθα:

Διά τής ζαραγράφου 1 ζροβλέζεται οτι καθυστερούμεναι 
είσφοραί ζρός τούς ’Οργανισμούς Κοινωνικής Άσφαλισεως 
καί Πολιτικής άρμοδιότητος τού Υπουργείου Κοινωνικών 
Ύζηρεσιών α! άναγόμεναι εις χρονικός ζεριόδους ζρογενεστέ- 
ρας τής 31.12.1971 ώς καί αί τοιαύται αί ύζαχθείσαι εις 
ζροηγσυμένας ρυθμίσεις τρόζου έξοφλήσεως αύτών καί μή 
είσέτι έξοφληθείσαι. κεφαλαιοζοιούνται μετά τών τριών ζέμ
ζτων (3/5) τών εις ταύτας άναλογούντων ζροσθέτων τελών, 
λόγω μή έμζροθέσμου καταβολής άζαλλασσόμεναι τών δύο 
ζέμζτων (2/5) αύτών καί έξοφλούνται εις τριάκοντα εξ (36) 
ίσας μηνιαίας δόσεις, τής ζρώτης τούτων καταβλητέας μέχρι 
τέλους τού έζομένου τής δημοσιεύσεως τού νόμου μηνός.

Διά τής ζαραγράφου 2 ρυθμίζονται αί όφειλαί αί άναγόμε- 
ναι εις χρονικός ζεριόδους άζό 1ης ’Ιανουάριου μέχρις 28.2. 
1975 ώς καί α! τοιαύται α! ύζαχθείσαι εις ζροηγουμένας 
ρυθμίσεις τρόζου έξοφλήσεως αύτών καί μή είσέτι έξοφλη- 
θείσαι άζαλλαοσόμεναι τών 4/5 τών ζροσθέτων τελών καί,

__κεσαλαιοζοιούμεναι μετά _τού ενός πέμπτου (1 /5)_ τών είς
ταύτας άναλογούντων ζροσθέτων τελών, έξοφλούνται εις τριά
κοντα έξ (36) ίσας μηνιαίας δόσεις, τής ζρώτης τούτων 
καταβλητέας μέχρι τέλους τού έζομένου τής δημοσιεύσεως τού 
νόμου μηνός.

·-"> ’Εν παραγράφω 3 ρυθμίζεται έ άριθμός τών δόσεων τών 
ζτωχευόντων καί άζοκατασταθέντων ή έφεξής άζοκαθιστω- 
μένων. 3

Διά τής ζαραγρ. 4 ορίζεται ότι α! όφειλαί έκ καθυστε
ρημένων ασφαλιστικών εισφορών άζαλλάσσονται τού συνόλου 
τών ζροσθέτων τελών έφ’ όσον καταβληθή μέχρι 30 ’Απρι
λίου 1975 τό έν τέταρτον (1/4) τής βασικής όφειλής καί τό 
άζομένον ύζόλοιζον ταύτης έξοφληθή διά τριών τετραμή
ν ιαίων δόσεων.

Έν ζαραγράφω 5 ορίζεται ώς ζρούζόθεσις διά τήν ΰζα- 
γωγήν εις τήν ρύθμισιν οτι ούδέν ζοσόν θά οφείλεται έκ τρε- 
χουσών άζαιτητών είσφορών.

Διά τής ζαραγράφου 6 ορίζεται ότι ή μή εμπρόθεσμος κατα
βολή δόσεώς Τίνος θά συνεπάγεται τήν ζροσαύξησιν τού ποσού 
τής δόσεως. κατά τά ΰζό τών γενικών διατάξεων ζροβλεζό- 
μενα καί άνχλογούντα έζ! τού ποσού τής δόσεως πρόσθετα 
τέλη, πλέον τόκου έζί τού ποσού τούτου έκ ο% έτησίως άζυ 
τής κατά τάς διατάξεις τού νόμου ρυθμίσεως μέχρι καί τής 
ημέρας έξοφλήσεως τής δόσεως.

Έν ζαραγράφφ 7 καθιερούται ώς κύρωσις. έν ζεριζτώσε' 
μή συμμορφώσεως κατά δύο συνεχείς δόσεις ζρός τούς όρους 
τής ρυθμίσεως, ή απώλεια τού ζαρεχομένου ζρός τούς όφει- 
λέτας εύεργετήματος.

Έζί τού άρθρου 2 τού σχεδίου σημειούνται τά ακόλουθα:
"Αζό πολλών έτών ΰφίσταται θέμα οφειλών τών ’Αθλητι

κών Σωματείων ζρός τό ΙΚΑ. έκ καθυστερουμένων εισφορών 
διά τήν άσφάλισιν άμειβομένων ποδοσφαιριστών, προπονητών, 
προσωπικού κλζ.

Το θέμα κατέστη, ήδη, με τήν πάροδον τού χρόνου, όξύ- 
τατον. ·. .

Δοθέντος τού σκοπού τών Αθλητικών Σωματείων καί λαμ- 
βανομένου ύζ" όύιν ότι τά έσοδα τούτων δέν παρακολουθούν’ 
τήν έξέλίξιν τών εξόδων των. έκρίθη δίκαιον όζως^διά τάς 
ζρός τό ΙΚΑ όφειλάς τών έν λόγω Σωματείων, καθιεριοθούν 
εξαιρετικοί όροι τμηματικής έξοφλήσεως των.

Ούτω διά τού άρθρου 2 τού σχεδίου ορίζεται ότι δύναται, 
διά κοινής άποφάσεως τού ’Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών 
καί τού αρμοδίου έζί αθλητικών θεμάτων ’Υπουργού ή ’Υφυ
πουργού, αί μέχρι 28.2.1975 όφειλαί τών αθλητικών Σω
ματείων, νά άζαλλάσσωνται τών προσθέτων τε/,ών καί κι-
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φαλαιοποιοόμεναι. νά έξοφλ.ο..»ταί εις 48 το πολύ ίσας μη
νιαίας θέτεις, εφαρμοζόμενων άνχ/,όγως καί έν προκειμένη 
των πχραγρ. 4. 5, 6 y.a! 7 τού άρθρου 1 τού Νόμου. ,

’Επί τού άρθρου 3 τού σχεδίου σημειοΰντχι τά άκόλ.ουθχ:
Διά τοΰ άρθρου 15 τοΰ Α.Ν. 248/1967 έθεσπίσθη άγγε- 

λ.ιόσημον έξ 20% έπ! τοΰ τιμήματος έκαστη; Σιχφημίσεως ή 
παντός έπ! πληρωμή δημοσιεύματος των μή ημερησίων έφ η
μεριδών Αθηνών y.a! Θεσσχλ.ονίκης. ώς y.a! τών περιοδικών. 
Ή έπιβάρυνσις χύτη προεκάλεσεν έχτεταμένας y.a! έντονω- 
τάτας άγτιΐρχσεις τοΰ Περιοδικού τόπου, άπαιτοΰντος τή·* 
άπχλ,λ.αγήν -του έχ τής έπιβχρόνσεως ταότης.

'Υπό τά δεδομένα ταΰτα έθεσπίσθη ή παράγραφος 3 τοΰ 
άρθρου 2 τοΰ Ν.Δ. 1344/1973. δυνάμει τής όποιας άπο 1.1. 
1972, y.a! έφεξής το άγγελιόσημον προσδιορίζεται επί τοΰ 
συνόλου τών ύπό τής έκδοτικής έπιχειρήσεως πραγματοποιη- 
θεντών, κατά το προηγουμενον έτος, έχ διαφημίσεων έσόδων 
αυτής, βάσει τής έν τή διατάξει χλίμαχος. Καί δή οι’ έσοδα 
έχ διαφημίσεων μέχρι δρχ. 150.000 το άγγελ.ιόσημον προσ
διορίζεται εις 3%, διά τό τμήμα τών έσόΐων άπο 150.000 
μέχρι 450.000 εις 8%. ϊιά το τμήμα τών έσόΐων άπό 450.000 
μέχρις 700.000 εις 12% καί ϊιά το π/.έον τών 700.000 τμή
μα τών έσόΐων ex διαφημίσεων, τό άγγελιόσημον έρέζετα:

" εις 20%.-------------- *--------------------- ------- - - : "

Εν όψει τής έπιχειμένης ώς άνω τροποποιήσεως τής άρχι- 
χής διατάξεως τοΰ άρθρου 15 τοΰ Α.Ν. 248/1967 και μειώ- 
σεως τοΰ ποσοστοΰ τοΰ άγγελιοσήμου, πλείσται έκδοτικχί έπι- 
χειρήτεις cέν εισέπραξαν άγγελιόσημον έπ! τών έσόΐων των 
έχ διαφημίσεων ή εισέπραξαν τούτο εΓς ποσοστόν ίσον ή έλάσ
σον προς την συζητουμένην τότε χα! τελιχώς θεσπισθεΐσχν 
ώς άνω χλίμαχα. ... .
/ Σήμερον, όμως, αΐ έχίοτιχαί επιχειρήσεις χαλοΰνται νά 
χαταβάλουν άγγελιόσημον ϊιά τά προ τοΰ 1972 έτη, έχ πο
σοστοΰ 20% έστω χα! άν ΐέν εισέπραξαν τοΰ παρά.τών πελα
τών των ή εισέπραξαν τοΰτο εις μιχρέτερον ποσοστόν έν όψει 
τής αναμενόμενης, τότε, ρυθμίσεως.

Ή ρόθμιτις τοΰ θέματος τούτου έπιϊιώχεται ίιά τών δια
τάσεων τής παραγράρου 1 τοΰ άρθρου 2 ϊιά τής όποιας ορί
ζεται ότι χα! α! όρειλαί έπ άγγελιοσήμου ϊιά τό μέχρι χα! 
τής 28.2.1975 χρονιχόν διάστημα υπολογίζονται οΰχί εις 20% 
άλλα βάσει τής άνωτέρω χλίμαχος, τής θεσπισθείσης ϊιά 
τής παραγράφου 5 τοΰ άρθρου 2 τοΰ Α.Ν. 1344/1973, 
ανεπαρτήτως τής είσπράπεως ή μή τοότου ή είσπράπεως πο
σοστοΰ χατωτέρου ή άνωτέρου τής χλίμαχος ταότης.

Διά τών έν συνεχεία παραγράρων τοΰ αϋτοΰ άρθρου 3 παρέ
χονται ΐιευκολόνσεις έπορλήσεως τών έπ άγγελιοσήμου απ’" 
άρχής οφειλών κατ’ άνάλογον τρόπον πρός τάς παρεχόμενα; 
νπο τοΰ άρθρου 1 διά τάς έρειλάς έπ άσραλιστιχών εισφορών.

Εν Ανήναις τή 10 "Απριλίου 1975 
Ό έπ! τών Κοινωνικών Ύπησεσιών ’ Υπουρ-ές

ΚΩΝ. MIX. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΟΣ '

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Π'ζρ! ρυθμίσεως έπο ρλήσεως οφειλών έχ κ αθ υσ τε ρ ουμέν ων 

άσραλιστιχών ε’.σφυρών πρός "Οργανισμούς Κοινωνικής 
Άσφα/.ίσεως και Πολιτικής άρμθδιότητος τοΰ 'Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών χοή άλ.λ,ων συναφών θεμάτων.

Άπόρον 1.

1. At κα-θυ στερούμενα: άσφαλιστιχαί εισφορά! πρός τους "Ορ
γανισμούς . Κοινωνική: Άσφαλίσεως χα! Πολιτικής, άρμο- 
•έιέτητος τοΰ 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, αί αναγό
μενα· εις χρονιχάς περ:όσους προγενέστερα; τής 31ης Δεχεμ- 
βρίου 1971 ιός χα! α! τοιαΰτα: -αί ύπαχθείσα: εις προηγευμέ- 
νας ,ρυθμίσεις τρόπου έξοφλ.ήσεως αυτών χα! μή εϊσέτι έπο- 
φληθείσαι, απαλλάσσονται τών δυο πέμπτων (2/5) τών προ
σθέτων τελ,ών καί. κιφχ/.χιοποιο'όμιενα!, μετά τών τριών πέμ
πτων (3/5) τών εις ταότας άναλογοόντων πμοσθέντων τε

λών, λόγω μή εμπροθέσμου καταβολής. έπορλουνται εις τριά
κοντα έξ (36) ίσας μηνιαίας οάσεις, τής πρώτης τούτων κα
ταβλητέας μέχρι τέλους τοΰ έπομένου τής δημυτκευτεως του 
παρόντος μηνάς.
" 2. Αί καθυστεροόμεναι άσραλιστιχαί εισφορά! πρός τους 'Ορ
γανισμούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως και Πολιτικής, άρμοί'.ό- 
τητος τοΰ Υπουργείου Κοινωνικών "Υπηρεσιών αί άν αγόμενα·, 
εις χρονιχάς περιόδους άπό 1ης Iανουαιρίου 1972 μέχρι 28.2. 
1975. ώς και αί τοιχϋτχι αί υπαχθείσαι εις προ ηγούμενα ς ρυ
θμίσεις τρόπου έποφλήσεως αυτών καί μή εϊσέτι εξοφληθεί
τε!. απαλλάσσονται τών τεσσάρων πέμπτων (4/5) τών προ
σθέτων τελών καί, κε φαλ.α ιοποιοόμ εν α:, μιετά τοΰ ενός πέμπτου 
(1/5) τών εις ταότας άναλογοόντων προσθέτων τε/.ών, έξο- 
φλοΰνται εις τριάκοντα έξ (36) Τσας μηνιαίας Βάσεις τής 
πρώτης τούτων καταβλητέας μέχρι τέλους τοΰ έπομένου τής 
ΐημοσιεόσεως τοΰ παρόντος μηνάς.

3. Προκειμένου περί πτωχευόντων καί άποκαταστα-θέντων 
ή ·έφ’ έξης άτχκα-θιστωμενων καθ'" ο ίον δήποτε τροπον ή επο- 
φλησις τών προς τούς "Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως 
καί Πολιτικής οφειλών τών έχ χαν'υστερούμενων εισφορών 
ένεργείται εις ίσας μηνιαίας ϊόσεις. ό αριθμός τών όποιων 
καθορίζεται άπό τεσσαράκοντα οχτώ (48) έως έξήχοντα (60) 
•ίιά πράξεως τοϋ οικείου ’Οργανισμού έγχρινομένης παρά τού 
άραο'ΐίου Υπουργού. Εί; τάς περιπτώσεις ταότας αί όφειλό- 
μεναι είσφοιραί άπαΰά.άσσονται τών προσθέτων τελών κατά τό 
έν παργρ. 2 τοΰ παρόντος άρ·θρου ποσ:στόν αυτών κεφαλαιο- 
ποίΐ'όμενα: μετά τοΰ υπολοίπου.

Προκειμένου πτρ! τών εφεξής άποχα·θ:στωμένων, ή πρώτη 
τών δόσεων είναι καταβλητέα μέχρι τέλους τοΰ μεθεπόμενου 
τής άποκαταστάσεως μηνός.

4. Όφειλαί έχ χαθυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών 
πρός ^Οργανισμούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως και Πολιτικής 
άγυχόιότητος 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, απαλλάσ
σονται τοΰ συνό/Λυ τών προσθέτων τε/.ών, έφ' όσο·/ κ.αταβληθή 
μέχρι 30 Απριλίου 1975 τό έν τέταρτον (1/4) τής βασικής 
όεειλής. τό ·ΐέ -άπορένυν υπόλοιπον ταότης έξοφληθή διά τριών 
τετραταηνιαίων δόσεων τής πρώτης καταβλητέας τό βραϊότερον 
τήν 31ην Αύγουστου 1975.

5. Ή κατά τάς προηγουμένας παραγράφους ρόθμισις χω- 
ρεϊ ύπό τόν όρον ότι σΰοέν ποσόν θά οφείλεται έξ απαιτητών, 
κατά τόν χρόνον καταβολής έκάστης ίόσεως, τρεχουσών εισ
φορών, άν αγόμενων εις τό άπό 1ης Μαρτίου 1975 καί έφεσής 
χρονικόν διάστημα.

6. Ή καταβολή δόσεώς τίνος, χωρίς νά έχουν έξοφλη-θή 
αί. μέχρι τοΰ χρόνου καταβολής της. τρέχουσα; εισφορά! περ! 
ών ή προηγεσμένη παράγραφος, ώς κα! ή μή έμπρόθ-εσμος κα
ταβολή οόσεώς τίνος τών κ.ατά τάς παραγράφους 1, 2. 3 καί 
4 τοΰ παρά/τος ρυθμιζοιένων οφειλών, σσ/επάγετα: τήν προσ- 
δόξησιν τοΰ ποσού τής οόσεως ταότης. κατά τά ύπό τών γε
νικών διατάξεων ά/αλογοΰντα έπ" αυτής πρόσθετα τέ’/.η. πλέον 
τόκου έκ 5% έτησίως άπό τής. κατά τάς διατάξεις τοΰ πα
ρόντος, ρυθμίσεως, μέχρι και τής καταβολή; τή; οόσεως.

7. Ή μή έμπρόθοσμως καταβολή δύο έν συνεχεία δόσεων 
τών κατά τάς παραγράφους 1. 2, 3 κα! 4 τοΰ παρόντος ρυ
θμίζομε νων οφειλών, συνεπάγεται απώλεια·/ τοΰ διά τοΰ πα
ρόντος. παρεχόμενου πρός τοΰ; όφ·ε:λετχς εΰεργετήαατος. τμη
ματική; καταβολής τών οφειλών των. καθίσταται οέ έξ ολο
κλήρου απαιτητόν το σύνολο·/ τοΰ όφ'ειλομένου ποσού βασικής 
οφειλής, μετά τών κατά τάς κειμένας διατάξεις άναλογοόν
των προσθέτων τελών, πλέον τόκου 5% έτησίως άπό τής κατά 
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος ρυθμίσεως. μέχρι ..καί τής κατα
βολής τοΰ υπολοίπου τοότου τής οφειλής.

Άρθρον 2.

1. Όφειλ.αι πρός τό Ίΐρυμα Κοινωνικών Άσφαλέσεων 
ΠΚΑ). τών Άθλ.ητικών Σωματείων, τών άνεγνωρισμένων ύπό 
τής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ά/αγόμενα: εις περιό
δους μέχρι 28 Φεβρουάριου 1975, δόναται, διά κοινών άποφά-
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σεων τού Ύζουργοΰ Κοινωνικών 'Ύζηρεσιών καί τού αρμοδίου, 
έζι άθλητικών δεμάτων Ύζουργοΰ ή Ύφυζουργοΰ. νά άζαλλά- 
σωνται τών κατά τάς κειμένας διατάξεις ζροσθέτων τελών, 
λόγω μή έμζροθέσμου καταβολής, καί. κεφαλαιοζοιούμεναι, νά 
εζοσλώνται τό ζολύ εις τεσσαράκοντα οκτώ (48) ίσας μη
νιαίας ϊόσε-.ς. τής ζρώτης τούτων καταβλητέας μέχρι τέλους 
τού επομένου τής έκδόσεως τής άζοφάσεως μηνός.

2. At ζαράγραφοι 4. 5. 6 καί 7 τού άρθρου 1 τού παρόν
τος Νόμου εφαρμόζονται άναλόγως καί έζι τής εις δόσεις έξο- 
φλήσεως τών έν τώ ζαρόντι άρθρω οφειλών.

Άρθρον 3.
1. Όφειλαί έξ άγγελιοσήμου, ζερί ο·5* το άρθρον 15 τοΰ

A.Ν. 248/67. αναγόμενα', εις το χρονικόν διάστημα άζό τής 
ισχύος τού νόμου τούτου καί μέχρι τής 28.2.1975 ύζολογίζον- 
ται κατά την έν ζαραγράφω 3 τοΰ άρθρου 2 κλίμακα τού. 
Ν.Λ. 1344/1973 ανεξαρτήτως τής εΐτζράξεως ή μή τούτου 
ή τής είσζράξεως ζοσοστοΰ κατωτέρου ή άνωτέρου τής κλί- 
μακος (τούτης. Τά μέχρι τής ισχύος ,τοϋ ζαρόντος έζι ζλέον 
κζτοβληθέντα ζαρά τών ύζοχρέων εκδοτών εις τό ΤΣΠΕΑΘ. 
δεν ezte’tfe φόντα* οϋΐέ ίύναται-ν’ άναζητηθώσιν.------------

2. Α! όφειλαί έξ άγγελιοσήμου. αί άναγόμεναι εις τόν μέ
χρι τής 28 Φεβρουάριου 1975 χρόνον, ώς καί αί ύζαχθείσαι 
εις την ρύ-5μισ:ν τής zap. 1 τού άρθρου 10 τοΰ Ν.Α. 1344/. 
1973 καί μή εΐσέτι έξοφληθεϊσαι, κεφαλαιοζοιοΰνται. τή αιτή
σει τοΰ οφειλέτου ύζοβαλλομένη εις τό Ταμείον Συντάξεων 
Προσωζικοΰ ’Εφημερίδων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, εντός 
άνατρεζτικής ζροθεσμίας 3 μηνών άζό τής ισχύος τοΰ ζαρόν
τος καί εξοφλούνται άτόκως εις τεσσαράκοντα όκ,τώ (48) ίσας 
μηνιαίας δόσεις, τής ζρώτης τούτων καταβλητέας εντός τοΰ 
μεθεζομένου τής ύζοβολής τής αίτήσεως μηνός. Εις ζερίζτω- 
σιν, καθ’ ήν ή μηνιαία δόσις είναι κατώτερα τών δραχμών ζεν- 
τακοσίων (500), ό άριθμός τών δόσεων ζεριορίζεται εις τόν 
αντιστοιχοΰντα, εις το κατά μήνα ζοσόν τούτο, άριθμόν δέσεων.

3. Αί ζαρ. 4. 5. 6 καί 7 τού άρθρου 1 τοΰ ζαρόντος Νόμου 
εφαρμόζονται άναλόγως καί έζι τής εις δόσεις έξοφλήσεως 
τών έν τώ ζαρόντι άρθρω οφειλών.

4. Τά βείαιωθέντα καί όφειλόμενα ζρόσθετα τέλη, βάσει 
τής ζαρ. 2 τού άρθρου 10 τοΰ Ν.Λ. 1344/73, ϊιαγράφΟνται. 
ζλήν τά καταβληθέντα ούτε έζιστρέφονται, οίτε δύναται νά 
άναζητηθώσιν.

’ Άρθρον 4.
Ή ισχύς τοΰ ζαρόντος Νόμου άρχεται άζό τής οημοσιε·’- 

σεως του διά τής Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως.
Εν Αθήναι ς τή 10 Άζρ ιλίου 1975

Ο έζι τών Κοινωνικών Ύζηρεσιών Ύζουρ-άς 
ΚΩΝ. MIX. ΧΡΎΣΑΝΘΟ Π ΟΎΛΟΣ *

Ε Κ Θ Ε Σ I Σ
Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρον 57. ζαράγρ. 3 

τού Συντάγματος) έζι τού σχεδίου Νόμου τού I ζουργείου 
Κοινωνικών Ύζηρεσιών «ζερί ρυθμίσεως οφειλών έκ κα- 
θυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών ζρός Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς».

Διά τών διατάξεων τού ώς άνω σχεοίου νόμου θεσζίζονται 
τά κάτωθι:

1) Διά τού άρθρου 1 τού νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα 
σχετικώς: α) μέ τήν έξόφλησιν εις όόσεις τών καθυστερου- 
μένων άσφαλιστικών εισφορών ζρός τούς Οργανισμούς Κοινω
νικής Άσφαλίσεως καί Πολιτικής αρμοδιότητες τού VII. 
K.V., άναγοαένων εις χρονικά; ζεριόδους μέχρις 28.2.197·' 
Jo) μέ τόν άριθμόν τών δέσεων τών ζτωχευσασών μέχρι τής 
ισχύος τού νομοσχεδίου καί άζοκατασταθεισών ή άζοκαθιστα- 
μένων έζιχειρήσεων, γ) μέ τάς συνεζείας έκ τής μή έμζρο
θέσμου καταβολής δέσεως τίνος κλζ.

2) Διά τών διατάξεων τού άρθρου 15 τού Α.Ν. 248/67 
έζεβλήθη άζό 30.12.1967 (ημερομηνία ισχύος του), άγγελιό-

- σημον έξ είκοσι τοίς έκατόν ~(20%) έζι τού. τιμήματος, έκάστης 1 
ϊιαφημισεως ή ζαντός έζι ζληρωμή δημοσιεύματος καταχωρι- 
ζομένων εις μή ήμερησίαν έφημερίδα ή ζεριοδικον έκδιδομένων 
έν Άθήναις καί Θεσσαλονίκη. Τούτο, άζό 1ης Ιανουάριου 
1973, βάσει τών διατάξεων τής ζαραγρ. 3 τού άρθρου 2 τού 

"Ν.Δ. 1344/73, ζροσδιορίζεται έζι τού συνόλου τών ύζό τής 
εκδοτικής έζιχειρήσεως ζραγματοζοιηθέντων κατά τό ζροη- 
γούμενον έτος έκ διαφημίσεων εσόδων αύτής κλζ.. βάσει κλί- 
μακος εισοδήματος άζό 3% μέχρι 20%.

Ήδη, διά τών διατάξεων τού άρθρου 2 τοΰ νομοσχεδίου, ορί
ζεται ότι όφειλαί έξ άγγελιοσήμου ζερί ού α! ώς άνω διατάξεις 
άναγόμεναι είς τό χρονικόν διάστημα άζό 30.12.67 μέχρι 28. 
2-1975 ύζολοζίζονται βάσει τής κατά τά ώς άνω κλίμακες 
άνεξαρτήτως τής είσζράξεως ή μή τούτου. Αί μή έξοφληθεί- 
σαι όφειλαί κεφαλαιοζοιοΰνται καί εξοφλούνται είς δόσεις κλζ.

3) Διά τού άρθρου 3 τοΰ σχεδίου νόμου ορίζεται ότι, όφει- 
λαί ζρός τό ΙΚΑ τών Αθλητικών Σωματείων, άναγόμεναι είς 
ζεριόδους μέχρις 28.2.1975 δύναται, διά κοινών άζσφάσεων τού 
Ύζουργοΰ Κοιν. 'Ύζηρεσιών καί τοΰ αρμοδίου έζι άθλητικών 
θεμάτων Ύζουργοΰ ή 'Ύφυζουργοΰ, νά άζαλλάσσωνται τών 
κατά τάς κειμένας διατάξεις ζροσθέτων τελών καί κεφαλαιο- 
ζοιούμεναι νά έξοφλοΰνται είς δόσεις κλζ.

Έκ τών ζροτεινθ{χένων διατάξεων δέν ζροκαλείται οικονο
μική τις έζίζτωσις έζι τοΰ Κρατικοΰ Π ρούζολογισμοΰ.

Έν Άθήναις τή 27 Μαρτίου 1975

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


