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Έχί Σχεδίου Νόμου «κερί συμχληρώσεως τόά ΝΔ. 1361/73 ;
«κερί καταργήσεως τοΰ Σμήνους Ανθελονοσιακού Πολέ
μου».

1.
Τό έχί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου χροσωχιχόν
τοΰ καταργουμένου Σμήνους Ανθελονοσιακού Πολέμου δύναται νά διατηρηθή χαρά τφ 'Τχουργείω Κοινωνικών 'Τχηρε
σιών ή διατεθή δι’ άχοφάσεως τοΰ 'Τχουργοΰ Κοινωνικών 'Τ
χηρεσιών είς έχοχτευόμενα ΰχό τοΰ 'Τχουργείου τούτου Νιμικά Πρόσωχα Δημοσίου Δικαίου.

Προς την Βουλήν ιών ’Ελλήνων
Διά τοΰ Ν.Δ. 1361/73 «κερί καταργήσεως τού Σμήνους
Άνθελονοσ:ακοΰ Πολέμου» (άρθρον 2 rap. 2 τοΰ έξ ιχταμένων κροσωκικόν δύναται νά διατεθή εις την 'Τχηρεσιαν
Πολιτικής Άεροχορίας ϊίά χοίνής Άχοφάσεως τών 'Τκουργών Κοινωνικών 'Τχηρεσιών καί Ναυτιλίας — Μεταφορών
καί Εχιχοινωνιών») δεν χροεβλέφθη ή διάθεσις τών μηχα
νικών αεροσκαφών.

2.
Τό έξ ίχταμένων χροσωχικον δύναται νά διατεθή είς
την 'Τχηρεσιαν Πολιτικής Άεροχορίας διά κοινής άχοφά
σεως τών 'Τχουργών Κοινωνικών 'Τχηρεσιών χαί Ναυτιλίας.
Μεταφορών χαί ’Εχιχοινωνιών.

Τοΰτο είχεν ώς άκοτέλεσμα οΐ μηχανικοί άεροχλάνων (δύο
τόν αριθμόν) νά ΰχοαχασχολοΰνται εις διοιχητιχάς 'Τχηρεσίας υφιστάμενοι έχαγγελματιχον μαρασμόν έχί ζημία τοΰ
Δημοσίου.
Προς άρσιν τών ανωτέρω ήχθημεν εις την Σύνταξιν
σχεδίου Νόμου σνμκληροΰνΐος την ανωτέρω διάταςιν καί
άχοσκοχοΰντος εις την διάθεσιν τών μηχανιχών άεροχλάνων
εις φυσικόν φορέα τούτέστιν εις την 'Τχηρεσιαν Πολιτιχής
Άεροχορίας τοΰ 'Τχουργείου Μεταφορών χαί ’Εχιχοινωνιών.
ήτ:ς θέλει χρηφιμοχοιήσε*. τούτους ' εις έργα ανάλογα τών
χροσόντων xal τής εΐδιχότητός των, διότι ναι μεν δεν άχασχολεί μηχανικούς διά την συντήρησιν τών ίϊίων αυτής χτη·
τιχών μέσων, χλήν όμως έχει άνάγχην 'Τχηρεσιών μηχοτμχών άεροσχαφών χρος ϊιενέργειαν ελέγχου έχί-ιδιωτικών άε-ροσκαφών ίδια ώς έχουσα έχοχτείαν έχί τής ’Ιδιωτικής Άε
ροχορίας (ΝΑ. 1127/1972).
Ή ίιάταξις όθεν συμχληροΰται ώς ακολούθως:
«3. Μηχανικοί άεροχλάνων τοΰ ‘ χαταργθυμένου Σμήνους
’Ανθελονοσιακού Πολέμου, χεχτημένοι χτυχίον τής 'Τκηρεαίας Πολιτιχής Άεροχορίας τοΰ 'Τχουργείου Μεταφορών
καί ’Εχιχοινωνιών, ΰχό τάς αΰτάς έν χαραγράφψ 2 τοΰ καρόντος άρθρου μνημονευομένας κροϋκοθέσεις, διατίθενται είς
την 'Τχηρεσιαν Πολιτικής Άεροχορίας
τοΰ 'Τχουργείου·
■·■’·-£-■ · ■ .·- ·<
Μεταφορών καί Εχιχοινωνιών.'.
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Π ροεδρίας Κυβερνήσεως

Γ. ΡΑΛΛΗΣ
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3ί Ή κατά τ’ άνωτέρω δεατήρησις ή διάθεσις τοΰ κροσωχικοΰ ένεργείται χατόχιν αίτήσεως'τών ενδιαφερομένων ΰχοβαλλομένης έντός άνατρεκτικής χροθεσμίας δύο μηνών άχό
τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ χάρόντος.
Οΐ διατηρούμενοι ή διατιθέμενοι άχοτελοΰν έφεξής κροσω
κικόν τών είς ας διατίθενται ύχηρεσιών καί εξακολουθούν
ύκηρετοΰντες ΰχό την αυτήν ώς μέχρι τοΰδε σχέσιν έργασίας.
4. .0! μή διατηρούμενοι ή διατιθέμενοι άχολύονται αυτο
δικαίως δικαιούμενοι τής έν άρθρω 12 χαρ. 4 τοΰ Ν.Δ.
169/69 καθοριζομένης άχοζημιώσεως.
,
ν

Άρθρον 3.

1. Είς τούς ίχταμένους έκ τοΰ άρθρου 2 τοΰ χάρόντος
χροσωχικοΰ χορηγείται, διά τάς κιατά τό έτος 1969 πραγματοκοιηθείσας κτήσεις, χτητιχόν έχίδομα χαθοριζόμενον διά
- κοινής άχοφάσεως τών 'Τχουργών Οικονομικών, Κοινωνικών
. 'Τχηρεσιών καί Ναυτιλίας, Μεταφορών καί ’Εχιχοινωνιών
V δί, ής θά χρσβλέκωνται καί οι ο. Οι καταβολής τούτου.
, 2. 'Η δακάνη τοΰ έχιδόματος βαρύνει τόν χροϋχο^ογισμόν
τοΰ 'Τχουργείου Κοινωνικών 'Τχηρεσιών τρέχοντος οίκονομιχ κοΰ έτους.
· -,
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Άρθρον 4.

\

·.

Ή ισχύς τοΰ χάρόντος άρχεται άχό τής δήμοσιεύσεώς του
■ διά τής ’Εφημέριος τής Κυδερνήσεως.
ν·
.

Ήν Άθήναις τή 8 Άχριλίσυ 1976
Οί 'Τκούργοί

’

χουργών δημοσιευόμενης διά τής Έφημερδος τής Κύβερνήσεως.
Άρθρον 2.
■V-la-16

Έν Άθήναις τή 10 Μ*αρτίου 1973

Κοινών. Ύκηρεσιών

Έν Όνόμοετι τοΰ Βασιλέως

ΚΜ. ΧΡΤΣΑΝΘΟΠΟΤΛΟΣ

Ο. ΑΝΏΒΑΣΙΑΕΤΣ

Μεταφορών χαί Εχιχοινωνιών

Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΑΟΠΟΤΛΟΣ

"·\·.

ΤΟ ΤΠΟΤΡΠΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ
' 0 Π ΡΩΘΤ Π ΟΤΡΓΟΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ
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ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Περί καταργήσεως τοΰ Σμήνους ’Ανθελονοσιακού Πολέμου.
•
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΩΝ

·

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

, ' ΤΑ ΜΕΛΗ
Προτάσει τοΰ Ήμετέρου 'Τχουργικοΰ Συμβουλίου, άχεφα-’
σίσαμεν καί διατάσσομεν:
: ..· >/ ; ΚΩΝΣΤ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ, K1AN.' ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ, ΦΑΙΔΩΝ ΑΝΝΊΝΟΣ' — ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ.
Άρθρον 1. . - ‘
ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΤΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ'
1. Το Σμήνος Ανθελονοσιακού Πολέμου '(ΣΑ_Π.) 'το
ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΤΑΑΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΤυχοτγομ,ενον εις την αρμοδιότητα τοΰ ‘Τχουργείου Κοινωνικών
ΛΗΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΤΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΠΩ'Τχηρεσιών, χ.αταργείται άχό τής δημοσιεύσεως τοΰ χάρόντος.
ΤΑΚΗΣ, ΝΙ,Κ. ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑΛΑΣ.
2. Τα αεροσκάφη, τά ανταλλακτικά χαί τό διά την συντήΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΛΗΔΙΗΤΡΙΟΤ, ΒΑΣ. ΤΣΟΤΜΠΑΣ.
*
'
ριησιν τούτων υλικόν, χαραχωροΰνται δι’ άχοφάσεως τοΰ 'ΤΈθεωρήθη χοεί έτέθη ή μεγάλη τοΰ Κράτους σφραγίς.
χουργοΰ Κοινωνικών 'Τχηρεσιών κατά χλήρη κυριότητα έξ
ημισειας εις εκατεραν τών Άεροχορικών Λεσχών Αθηνών
• - - Έν Άθήναις τή 14 Μαρτίου 1973
καί Θεσσαλονίκης.
' J
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑ ΙΟΣΤΝΗΣ Τ Π ΟΤΡΓΟΣ
' 3. Α.Ι λεχτομέρειαι εφαρμογής τοΰ χάρόντος άρθρου καθο
ρίζονται δια κοινής άχοφάσεως τών έχί τών Κοινωνικών 'Τ-

.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΤΚΑΛΑΣ
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Έπι τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής Συμβάσεως
έπι των γυχοτρόπων ουσιών, τοϋ 1971».
-Προς τi/v Βονλ'ην τών JΕλλήνων

1. Τά Κράτη-Μέλη των Η.Ε. συνήλθον εις διάσκεψιν
εις τό Κέντρον Διασκέψεων τοϋ Χόφμπουργκ Βιέννης
την 19ην Φεβρουάριου 1971, διά την υίοθέτησιν, άφ’ ενός
μέν ενός διεθνούς νομικού ’Οργάνου ’Ελέγχου έπί τών ψυ
χοτρόπων ουσιών, άφ’ ετέρου δέ διά την έγκρισιν, συνταχθείσης ΰπό της ’Επιτροπής Ναρκωτικών, Συμβάσεως
περί ψυχοτρόπων ουσιών, ήτις περιλαμβάνει 33 άρθρα.
2. Εις την διάσκεψιν ταύτην, κατόπιν έντολης της
Κυβερνήσεώς μας, μετέβη καί έλαβε μέρος ώς εκπρόσωπος
της Χώρας μας ό Καθηγητής Βιολογικής Χημείας τοϋ
Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Κ. ΜΟΙΡΑΣ, δστις καί προ
συπέγραψε, κατ’ αρχήν, μέ τήν έπιφύλαξιν τής έπικυρώσεως υπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεώς, τήν 21ην Φεβρουά
ριου 1971, τό συνταχθέν πρωτόκολλου περί ψυχοτρόπων
ουσιών.
3. Τό άντικείμενον τής διασκέψεως ήτο όπως έφοδιάση
τήν διεθνή κοινότητα δι’ ενός όργάνου έξασφαλίζοντος τον
άποδοτικόν έλεγχον τών ψυχοτρόπων ούσιών, παραισθησιογόνων, ώς είναι τό LSD καί ή MESCALINE καί τών
διεγερτικών ή τών καταπραϋντικών τοϋ κεντρικοϋ νευρικοϋ
συστήματος (τονωτικά, υπνωτικά μέ βάσιν τά βαρβιτουρικά καί ένα μεγάλον άριθμόν καταπραϋντικών) ή χρήσις
τών όποιων, άκόμη καί ή κατάχρησις, αυξάνεται συνεχώς
άνά τον κόσμον.
,
\
,
4. Τάς ανωτέρω ' άναφερομένας ουσίας ή ύπό· κύρωσιν
Διεθνής Σύμβασις περί ψυχοτρόπων ούσιών, κατανέμει εις
τέσσαρας (4) πίνακας. Ούτως ό Τ πίναξ περιλαμβάνει 10
ούσίας, ό II πίναξ 6 ουσίας, ό III πίναξ 5 καί ό IV πίναξ
11 ουσίας.
·«■
5. Τήν Χώραν μας απασχολεί σοβαρώς τό πρόβλημα
τής Δημοσίας Υγείας καί τό κοινωνικόν τοιοϋτον, τά όποια
δημιουργοϋνταί έκ τής καταχρήσεως ώρισμένων ψυχοτρό
πων ούσιών, καθώς καί τό πρόβλημα τοϋ παρανόμου εμπο
ρίου τούτων. · ·/_-:
V. ·
·. . 6. 'Επομένως, clvat απαραίτητον νά ληφθοϋν διεθνώς
δραστικά μέτρα διά νά περιορισθή ή χρήσις τών ψυχοτρόπων
ουσιών άποκλειστικώς διά νομίμους σκοπούς.
Συγχρόνως διά τής υπό κύρωσιν Συμβάσεως, διά του
παρόντος Νόμου άναγνωρίζεται οτι ή χρίήσιμοποίησις τών
ούσιών τούτων δι’ ιατρικούς καί επιστημονικούς σκοπούς
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λογή'τως ή δυνατότης προμήθειας τούτων, διά τούς ώς άνω
σκοπούς.
7. Ή Χώρα μας ώς Μέλος—Κράτος τών Η-Ε· ένδιαφερομένη διά τήν ψυχικήν καί σωματικήν υγείαν τής άνθρωπότητος, έχουσα τήν θέλησιν ν’ αντιμετώπιση όρθώς τό
πρόβλημα τής Δημοσίας 'Τγείας συγχρόνως δέ καί τό
κοινωνικόν πρόβλημα, τό όποιον άπορρέει έκ τής καταχρή
σεως ώρισμένων ψυχοτρόπων ούσιών καί θεωροΰσα άναγκαίαν
τήν λήψιν αύστηρών μέτρων, έπί διεθνούς έπιπέδου, διά τον
περιορισμόν τής χρήσεως τών ούσιών τούτων, διά νομίμους
σκοπούς, θά πρέπει νά προβή εις τήν κύρωσιν τής Συμβάσεως
έπί τών ψυχοτρόπων ούσιών, τοϋ 1971 ίνα αύτη καταστή
νόμος τοϋ Κράτους.
8. Προς τούτοις, καθίσταται γνωστόν ότι τάς άρμοδίας
υπηρεσίας προ πολλοΰ άπησχόλησε τό θέμα τής χρήσεως
καί καταχρήσεως τών ψυχοτρό των καί νευ οληπτικών ούσιών.
Ουτω διά τοϋ δημοσιευθέντος ύπ’ άριθμ. 1176/14.6.71
Ν. Δ/τος (ΦΕΚ 110/6.7.72 τεύχος Α') «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Ν. Δ/τος 743/70» άπασαι αί
ούσίαι αί άναφερόμεναι εις τήν ΰπό κύρωσιν Σύμβασιν
κατενεμήθησαν εις τάς 4 κατηγορίας τοϋ Διατάγματος
τούτου (άρθρον 1) καί έθεσπίσθησαν αύστηρά μέτρα τόσον
διά τήν εισαγωγήν, όσον καί διά τήν περαιτέρω διακινησίν
των.
9. Κατόπιν τών άνωτέρω έκτεθέντων ύποβάλλομεν υπό
τήν ήμετέραν έγκρισιν τό παρόν σχέδιον Νόμου.
Έν- Άθήναις τή 22 ’Ιανουάριου 1976
··

Οί Υπουργοί

’Εξωτερικών

Κοιν.

ΔΗΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ
-

.·

,
Υπηρεσιών

Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΤΑΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ/

V'

Περί κυρώσεως τής άπό 21ης Φεβρουάριου 1971 Συμβά
σεως έπί τών ψυχοτρόπων ούσιών. ■.·. ν . ;
-

-Άρθρον 1.
Κύρωσις Συμβάσεως. . 7
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Κυροΰται ή άπό 21 Φεβρουαρίου 1971 έν Βιέννη ύπογραφεΐσα σύμβασις έπί τών ψυχοτρόπων ούσιών, τής όποιας
τό κείμενον έπεται έν πρωτοτύπω καί έν μεταφράσει εις
τήν Ελληνικήν ώς άκολούθως :
,

Αρ'ύρον μ..

EiAWl'tii'liUi ΕΚοΕΣΙΣ
•r_; tcύ σχεδίου Νόμον» «περί τροποποιήσεως τού Α.Ν. 86/
’137 κ.τερι έπιβολής κυρώσεων κατά τών καθυστερούντων
-ήν καταβολήν καί τήν άπόδοσιν εισφορών εν; ’Οργανι
κούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως».
Προς τήν Βουλήν των Ελλήνων
Λ:2 τού Α.Ν. 86/1967 χαθιερώθη αυστηρότερα, έν σχέσει
_..ς τΐ προϊσχ-ον νομικόν καθεστώς.
ά/τιμετώπισις τών
‘\ν..ζζττομένων αδικημάτων τής χαθυστερήσεως καταβολής
χα! άποοόσεως εις τους δικαιούχους ασφαλιστικούς όργανιχ ,σ :ών υπέρ αϊτών ασφαλιστικών εισφορών, καταργηθει-ών τών προϋφισταμένων σχετικών διατάξεων.
Πέοσν τών αυστηρότερων κοινών ας καθιέρωσεν ό Α.Ν.
S6/67. εν παρ. 3 τού άρθρου 1 αυτού, περιελήφθη διαταξις
ίχουσα ούτω: «Μετατροπή ή αναστολή τής εμβαλλόμενης
-;:νής δέν έπιτρέπεται, ή δέ άσχη.ις τής έφέσεως δέν έχει
ανασταλτικόν αποτέλεσμα.
Τπο οργανώσεων διαφόρων παραγωγικών τάσεων διατυ-οϋται το αίτημα καταργήσεως τής ά/ωτέρω διατάξεως τής
τ.τ:. 3 έπί τώ λόγω ότι χύτη είναι ϋπεράγαν αυστηρά χαϊ άπο:ελε: παρέκκλισιν έκ γενικών διατάξεων, αποστερούσα τούς
j-j'. κσζομενους έχ προβλετομένων ύπύ τού Ποινικού Κώδιχ.ς ·/.;: τής Πονιχής Δικονομίας ευεργετημάτων. ώς τής
μετατροπής τής ποινής, τής παροχής ανασταλτικού αποτε
λέσματος εις την έφεσιν, τής αναστολής έχτελέσεως τής
ποινής.
- - - — —‘ — --------Έχ τής πρακτικής έχει διαπιστωθή ότί ένεκα τής α$στηοότητος τών διατάξεων τής παρ. 3 τού άρθρου 1 τού Α.Ν.
86/67 δυσχεραίνεται ή εφαρμογή τούτων υπό τών ποινικών
δικαστηρίων, έν επιβολή δέ ποινής, ένεκα τής άποστερήσεως
τών καταδικαζομένων παντός προστατευτικού μέσου, όίηγούντα: ούτο: εις τάς φύλακας, χωρίς οϊ ’Ασφαλιστικοί Οργανι-ι:ϊ νά έχοφν όφελος έκ τής τοιχύτης μεταχειρίσεως τών
οφειλετών.
-·
Έν όψει τών ανωτέρω έκτεθέντων, έν συνδυασμω προς τό
γεγονός ότι, ή μή εμπρόθεσμος καταβολή τών εισφορών, δεν
οφείλεται πάντοτε εις υπαιτιότητα τών υποχρεών, παρισταται
ανάγκη όπως ήμβλυνθή ή αύστηρότης τού Α.Ν. 86/67, εις
τρόπον ώστε νά ύφίσταται μεν ή πρόβλεψις έπιβολής αυστη
ρών ποινών, νά μή συνοϊεύωνται όμως αυται καί μέ έξοντωτικάς ενίοτε διά τους καταδικαζόμενους περαιτέρω συνέπειας.
Ως όρύοσέρα άντ.μετώπισις τού θέματος κρίνεται ή κατάργησις τής ρηθείση; διατάξεως τής παρ: 3 τού άρθρου 1
τού Α.Ν. 86/67, τής άποχλειούσης τήν μετάτροπήν τών ποι
νών χλπ. καί τής δισιτάξεως τής ύπύ στοιχ. η' περιπτώσεως
τής παρ. 2 τού άρθρου 82 τού Ποινκού'Κωδικός ώς τούτο
άντικατεστάθη υπό τού άρθρου 3 τού Ν.Δ. 790/1970. 2ι’ ής
σποχλείετα· ή μετατροπή τής ποινής εις τάς περιπτώσεις κα
ταδίκη; ϊιά παράίσσιν τού Α.Ν. 86/1967.
Εν Άθήναις τή 6 Μαΐου 1976
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Οί Υπουργοί
Δικαιοσύνης
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Κοιν. 'Τπηρεσιών
Κ. Μ. ΧΡΓΣΑΝΘΟΠΟΓΛΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΓΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Επι τού σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τού Α.Ν. 86/
1967 «περί έπιβολής κυρώσεων κατά τών καθυστερούντων
τή/ καταβολήν καί τήν απόδοσή εισφορών εις οργανισμούς
Κοινωνικής Άτφαλίσεως».
Α ’ Α.Ν. 86/1967 «περί έπιβολής κυρώσεως κατά τών χανυστερουντων τήν καταβολήν καί τήν άπόδοσιν εισφορών εις
οργανισμούς Κοι·/ωνικής Άτφαλίσεως».

2,..................... ...... Γ.Τ !.". .7.
3. Μετατροπή ή αναστολή τής έπιβχλλομένης ποινής δεν
επιτρέπεται, ή it άσκτρτς τής έφέσεως δεν έχει άνασταλτικον
αποτέλεσμα.
Ά,__ laJfe
Β) Αρθρον 82 τού Ποινικού Κωδικός ώς τούτο άντικατεστάθη ύπύ τού άαθσου 3 τού Ν.Δ. 790/1970.
1................ ...' .......... ................................................
2. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον μετατροπή απο
κλείεται εις τάς περιπτώσεις 1) .............,2) ................ .
3) καταδίκης δ ά παράϊασιν α) ................., β) .. .'..........., η)

τού Α.Ν. 86/1967 «περί έπιβολής κυρώσεων κατά τών-κα
θυστερούν των τήν καταβολήν καί τήν άπόδοσιν εισφορών εις
όργχ/ισμούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως».

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσεως τού Α.Ν. 86/1967 «περί έπιβολής κυ
ρώσεων κατά τών καθυστερούντων τήν καταβολήν καί τήν
■άπόδοσιν εισφορών εις 'Οργανισμούς Κοινωνικής Άσφα
λίσεως».
Άρθρον 1.
Αί διατάξεις τής παραγράφου 3 τού άρθρου 1 τού Α.Ν.
86/1967 «περί έπιβολής κυρώσεων κατά τών καθυστερούν
των τήν καταβολήν καί τήν άπόδοσιν εισφορών εις ’Οργανι
σμούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως»-ώς και τής ύπο στοιχ—η’
περιπτώσεως τής παρ. 2 τού άρθρου 82 τού Ποινικού Κώ. δικός ώς τούτο άντικατεστάθη ΰπό τού άρθρου 3 Τού ΝΑ.
790/1970, καταργοΰνται.
(
Άρθρον 2.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του
δ.ά τής Έφημεριδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 6 Μαΐου; 1976
Οι 'Υπουργοί
Δικαιοσύνης
' Κοιν. Τπηρεσιών
. Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝ. ΧΡΓΣΑΝΘΟΠΟΓΛΟΣ
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Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρον 76 παράγρ.
1 τού Συντάγματος) έπί τού σχεδίου Νόμου τού Τπουργείου Κοινιονικών Τπηρεσιών «.περί τροποποιήσεως τού
Α.Ν. 86/1976 «περί έπιβολής κυρώσεων κατά τών καθυ
στερούντων τήν καταβολήν καί άπόδοσιν εισφορών εις ’Ορ
γανισμούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως».
Διά τών διατάξεων τών παρ. 1 καί 2 τού άρθρου 1 τού
Α.Ν. 86/1967, ορίζεται, ότι, όστις ύπέχων νόμιμον ύποχρέωσιν καταβολής ή άποδόσεως εις τούς δικαιούχους ’Ασφαλιστι
κούς ’Οργανισμούς τών υπέρ αύτών ασφαλιστικών εισφορών
δέν καταβάλλει ταύτας, τιμωρείται διά φυλακισεως ή χρη
ματικής ποινής.
.
Έξ άλλου διά τών διατάξεων τής παραγράφου 3 τού ώς
άνω άρθρου ορίζεται ότι, μετατροπή ή αναστολή τής επιβαλ
λόμενης ποινής δέν επιτρέπεται, ή δέ άσκητις τής έφέσεως
δεν έχει ανασταλτικόν αποτέλεσμα.- ·
Ήδη, διά τού παρόντος νομοσχεδίου ορίζεται ότι, άπό τής
1ης τού μεθεπομένου τής ισχύος τού μηνύς, αί διατάξεις τής
παραγράφου 3 τού άρθρου 1 τού ώς άνω Α.Ν. 86/1967 καταργ ούνται. ·
Έκ τών προτεινομένων διατάξεων δέν προκαλοΰνται οικο
νομικά} έπιπτώσεις έπί τού Κρατικού Προϋπολογισμού.
Έν Άθήναις τή 16 Φεβρουάριου 1976
*0 Γενικός Διευθυντής
ΝΤΚ. ΒΑΛΗΣ
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