
<( Π ερί καταργήσεως τ;ΰ άρ-ύρου 16 _ τοΰ Α.Ν. 248/196" 
” «sift συστάσεως Ενιαίου Δημοτιογ:αρί'/.οΰ Όργανισμοΰ 

’Επικουρικής Άσρ-αλίσεως καί Π ερι-$άλύεως, ώς καί 
άλλων τινών διατάξεων».

Προς τι))· Βουλήν τών Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ως γ/ωστόν υπό τοΰ καταργηύέντος δικτατ&ρικοΰ κα-3ε- 
στώτος χ,ευ λόγο καί προρχ/ώς έπ; r/.οπώ όπως πληγούν ai 
ημερήσια: εφημερίδες Άύηνών. εις το νομοσχέδιο·/ «περί ογ- 
γελιοσήμου» έτέ·3η ολως άσχετος διάταξις. μη έχουσα σχεσ:< 
—ρος το όλον περιεχόμενο·/ τού νόμο τούτου (κατ ά/πι-ύεσιν 
τρις την σχετ-.κήν επιταγήν τοΰ Συντάγματος). δι’ ή: είε- 
σμεύ-$η ή είς καταθέσεις περιουσία τής Ενώσεως Ιδιοκτήτων

ή διάταξις τον ΰποί αλλρμένου σχεδίου, οπερ π3ρχ/.2λουμ«ν 
όπως πε;:ίάλητε διά τής ΰμετέρας κυρωσεως. Συμφωνως τώ 
άρίρω 74 zap. 4 τον Συντάγματος τό κείμενον τής καταρ- 
γουμένης διχτάξεως έχει ώς έξης:

Α.Ν. 248/1967.
Άρ-3ρον 16. 1. Ά-ό τής εις την Εφημερίδα τής Κυίερ

νήσεως :ητνοσ:εύτεω; . τοΰ_ π α ρόντο ς,_ x ατχ._τόν χρόνον τοϋτον- 
υφιστάμενα διαθέσιμα τάσης ρύσεως, κεφάλαια εις μετρητά 
ή άπαιτήσεις ή χρεώγ;αρa ή άλλα αξιόγραφα, συμπεριλαμ-’ 
ίανομένων-καί τών τακτικών ή έκτακτων άπο-ΰεματικών τών 
'Ενώσεων ’Ιδιοκτητών Ημερησίων Έρημε;:ίων Α·3ηνών και 
Προσωπικού Ημερησίων Έρ“μερί:ων ’Αθηνών, παρ’ οίω- 
δήποτε ευρισκόμενα, δεσμεύοντα /.aτα τά κατωτέρω, άταγο
ρε νομενης εφεξής, απολύτως τής άμεσον ή εμμεσον, ντο μορ- 
ρήν δημιουργίας προσοδοφόρου κεφαλαίου ή ταροχής προσ
θέτου επικουρικής άσραλίσεως ή διανομής εις τά μέλη, έστω 
Χ3|; ότό μορρήν δανείων, ή τής καΰ·’ οίονδήτοτε άλλον τροτον 
δια-λέσεως αύτών, τλήν έπί τ:ν: τών έν τώ ταροντι αρ-3ρω 
όρίζομένων σκοτών.

2. Ή δέσμευσις αφορά εις τοσόν ίσον προς τό·/ up’ έκάστης 
τών ώς άνω ’Οργανώσεων άτοληρ-3έντα, μέχρι τής δημοσιεύ- 
σεως τον ταρόντος, τόρον έξ άγγελιοσήμον, καί άρ’ ής ττ 
τρώτον έ-3εσπίσ·3η οότως, επιβάλλεται οέ ετί τών τερί ών ή 
τροηγονμένη παράγραφος δΙ:α-5εσίμων κεφαλαίων, μετά την 
άραίρεσ:ν, τροκειμένον τερί τών άνηκόντων εις τή/ Ένωσιν 
Προσωπικού 'Ημερησίων Έρημερίϊων Ά-δηνών, τον κα-Sapον 
τοσον τής έν άρ-3. 10 τον παρόντος έρ’ άπαξ είσρορίς, ώς 
καί τώ·/ μέχρ:ς ένάρξεως λειτουργίας τοΰ Β.Α.Ο.ΕΑ.Π. 
ένεργηδεισών ή άτα:τη3ησομένων δατανών τρος έκτλήρωσιν 
άτοκλε:στ:κώς τών καταστατικών σκοτών χϋτής. εντός και 
ούχί τέραν τών πρό τής 21ης Άτρ:λίον 1967 ορίων, έξαι- 
ρέσει τής ταροχής τάσης ρύσεως δανείων.

Εις ήν τερίττωσιν τά έρ’ ών ή ούτω κάδοριζομένη ίέ- 
σμευσις. διαδέσιμα κεφάλαια είνα: έλάσσονα τον έξ άγγελιο- 
σήμον ώς άνω τοσον, άκνροντα: χύτοδικαίως. μέχρι; σνμτλη- 
ρώσεως χύτου, τόσα οία/δήτοτε μορφή/ καί σχέσιν γενομένr, 
άτό 21ης Άτριλίον 1967 καί έρεξής διάδεσις χοηματικών 
έν. τοιούτων κεφαλαίων. μέσων τρος μέλη τών ώς άνω ’Οργα
νώσεων. τά δέ κατχίληδένσα άνχζητοϋνται όρ’ έκάστης τού
των, σνμρώνως ταΐς κειμέναις διατάξεσι. κατά λόγων τής 
βαρννονσης τον λαβόντα μοίρας.

3. Τά δα/άμε: τών τροηγουμένων διατάσεω·/ τον ταρόντος
άρ*3ρον δεσμευόμενα κεράλα:α. Ϊ:ατί-$εντ2: άτοκλεαστικώς
δ:ά τους άκολον-3ονς σκο.τονς:

«α. Τά ά/ήικοντα εις τή/ Ένωσ:·/ ’Ιδιοκτητών Ημερησίων 
Έρ ημερίδων Ά-3ηνών: Πρες ίδρυσιν καί έγκατάστασ:·/ άνω- 
"ορας σχολής Δη^αο-σιογραριας καί Ar. μ οσίων Σχέσεων, ήτ:ς 
σα/ίστατα: διά τοΰ ·ταρόντος ώς νομικό·/ τρόσωτο·/ ιδιωτικόν 
δικαίου ΰταγόμενον είς την έτοττείαν τον 'Ττονργον Έ-3νι- 
κής Π*:δε:ας καί θρησκευμάτων.

Ή Έ/ωσσις Ιδιοκτητών Ημερησίων Ββημερίδων Αθη
νών, ύτοχρεοϋται ότως, έντός τρο-3εσμίας έννέα έτών άτό 
τής έν άρτε ως ισχύος τον ταρόντος. έν τάση δέ τεριττώσει
εντός εττνς ατο της ιημσσιενσεως της οια τον ετομενον ε:α- 
ρϊνν τροσλετομένης κοινής άτοοάσεως τον Πρ'ω-ύντονργοϋ 
καί τον Ττονργον Εθνικής Π αιδείας καί θρησκευμάτων 
τής ρυ-όμιζούσης τά τής όργανώσεως, λειτουργίας κλτ. τής
Σχολής, ολοκληρώσει τη/ ίδρυσιν

Π αρελ-όούσης τής τρο-ύεσμίας 
τητι τής Ενώσεως Ιδιοκτητών

ταύτης. 
ταύτης τ
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τακτού, ντα:

Ημερησίων Έρημερί
τιό-
δων

Α-3η·/ών. ό έσ άγγελιοσήμον ώς άνω τόρ'ς αυτής τεριέρ-
χεται τοίς μετρητοί: εις τον Ε.Α.Ο.ιΕ.Α.Πδιά την τρα- 
γμάτωσιν τοΰ ίδιοι σκοτοϋ. Είς άχσστέρας τάς ώς ά/ω τερι- 
ττώσεις. ή ύτοχρέωσις τής Ένώσεως Ιδιοκτητών Ημερη
σίων Έτημερίδων Ά-όηνών συνίστατα: είς τή/ δ:ά-5εσ:ν τοίς 
μετρητοίς τού κατά τή/ ταρ. 2 ταρόντος άρ 3ρου είσαχ-Sεντός 
υτ αυτής τοσοΰ έσ άργελιοσήμου. τοΰ άσσ.αλιζομένου διά τής 
•ά/ωτέρω δεσμεύσεως».

Τό έδάριον (χ) ·χ/τ:κατεστά-3η ώς χ/ω διά τού άρ·3:ου 1 
ΝΑ. 262/1973.

β. Τά χ/ήκοντα είς την Έ/ωσιν Προσωτικοΰ Ήμερησίω> 
Ερ ημερίδων Ά-3η/ών: "Η (α) διά την ΐδουσιν, ταρά τή 

ώς ά·.ω Αηκοσιογραρική Σχολή τμήματος ειδικής έκταιδεύ- 
σεως τοΰ τροσωτσ/υοϋ διαχειρίσεως. λογιστητίου, διχ/κμής. 

- διεκταιρτώσεως κλη^'έ-’ι ^τώ^σκότΰΓ μεν'όδικής όργχ/ώσεω; 
τώ·/ διασηαίσεων τρος καλ λιτέ σαν ά-όδ;σιν. δημιουργίας ειδι
κευμένων ύταλλήλω/ τρος έταυςησιν τής κυκλοοορίας τώ/ 
έρημε;ίδων. έτιμορρώσεως τοΰ έν γένει τροσωτικοΰ τών λογι
στηρίων είς τάς συγχρόνους μεθόδους, αί ότοίαι χρησιμο- 
τσινΰνται ντο τών ‘έκδοτών ό:γο-/:τμών τών τροηγεενων χω
ρών ή (β) διά την κχτότιν άτοράσεως τής Γενικής Σννελεν- 
σεως τών μελών τών Ενώσεων ένίσχνσιν τών σκοτών καί 
τώ τόρων τοΰ ΕΑ.Ο.Ε.Α.ΙΤ.

Άιά κοινών άτσοράσεω·/ τοΰ Π ρωόυσονργοΰ καί 'Ττονργον 
Έ3νικής Παιδείας καί θρησκευμάτων τροκειμένον δέ περί 
χροσλήι|/εως καί μισθοδοσίας τροσωτικοΰ καί τον 'Ττονργον 
Οικονομικών καθορίζονται:

(α) Τά τής όργανώσεως και λειτουργίας τής Αημοσιογρα- 
ρικής Σχολής, (β) τά τώ·/ τροσό·/των. -3έσεων καί τρότων 
τροσλήψεως τοΰ διδχ/.τικοΰ καί νταλληλικον τροσωτικοΰ αύ- 
τής. τά τής έν γένει καταστάσεως καί μισθοδοσίας τούτον 
ώς καί τά τής α/αύέσεως μαδημάτων καί φροντιστηριακών 
καί τρακτικών άσκήσεω·/ εις κα-3ηγητάς Άνωτάτω·/ Σχολών 
ή -άΰ.λονς ειδικούς !έτιστήμονας, γ) τά :ών διδακτέων μα-3η- 
μάτω·/. διδακτέας νΰ,ης αϊτών, τά τών φροντιστηριακών καί 
τρακτικών ασκήσεων τώ·/ στονδαστών, ώς καί τά τών εισα
γωγικών, τμηματικών καί ττνχιακών εςετάσεων, δ) τά τοΰ 
τρότου καί χρόνον -ροιτήσεως. άνατ/.ηρύςεως στνχιούχων καί 
ισοτιμίας τώ·/ ττνχίων τούτο// τρός τά τών άλλο// σχολών, 
ε) τά τών υποχρεώσεων καί δικαιωμάτων τών σπουδαστών, 
στ) τά τής διοικήσεως τής σχολής, ζ) τά τών πόρων αυτής, 
η) τά τής λειτουργίας ειδικών κύκλων είδικεύσεως ή έπι- 
μορρώσεως παρά τή Σχολή καί ·3) πάσα άλλη ά/αγκαία λε
πτομέρεια.

Δι’ όμοιας άποφάσεως, έκδιδομένης κατά μήνα Ίσύνιον 
έκάστου έτους, ορίζεται ό άρι-3μός τών εισακτέων είς έκαστον 
τμήμα τής Σχολής».

Ή χαρ. 3 άντικατεστά-ίη ώς άνω, άο’ ής ίσχυσεν, διά 
τοΰ Ν.Δ. 752/1970.

4. Μεταίολή οίουδήχοτε τών έν τή χροηγουμένη παραγράφω 
οριζόμενων σκοπών, απαγορεύεται.

Δι’ αποφάσεων τοΰ 'Τπονργοΰ Προεδρίας Κυίερνήσεως, 
δημοσιευόμενων είς τή/ Έϊρημερι'δα τής 'Κυίερνήσεως, δύ- 
ναται νά διορίζηται πάσα αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρ-3ρου, ώς καί έτερος τρόπος 
άποδόσεως, ύπό τών ύποχρέων, τών έν έδαρ. 61 τής δεντέρας 
παραγράφου αύτοΰ χρηματικών μέσων.
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5. Τά μέλη τών Διοικητικών Συμβουλίων έχάστης τών 
tv παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου οργανώσεων, κηρύσσονται- 
άλληλεγγύως κ.αί εις ολόκληρον υπεύθυνα διά τήν τήρησιν 
ιών διατάξεων αυτού.

6. ’Εφαρμόζονται έπίσης άναλόγως έν προχειμένω καί αί 
διατάξεις τοΰ άρθρου 10 παρ. 4 τού παρόντος Νόμου.

Έν Ά-θήναις τή 4 Δεκεμβρίου 1976

Ό Υπουργός 
Προεδρίας Κυβερνήσεως

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
ΙΙερί καταργήσεως τοΰ άρθρου 16 τοϋ Α.Ν. 248/1967 

«Περί συστάσεως Ενιαίου Δημοσιογραφικού ’Οργανισμού 
’Επικουρικής Άσφαλίσεως χαι Περιθάλψεως, ώς χαι άλ
λων τινών διατάξεων».

Άρθρον 1.
ϊ. Το άρθρον 16 τοϋ Α.Ν. 24871967, ώς τροποποιηθέν 

ισχύει, χαταργεΤται άφ’ ής ίσχυσεν.
2. Τυχόν διατεθέντα κεφάλαια ττρος ένίσχυσιν τών σκοπών 

χαι τών -όρων τοϋ Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού 
Επικουρικής Άσφαλίσεως καί Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) 
κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τής περιπτώσεως β' τοϋ εδα
φίου β' τής παραγράφου 3 τού χαταργουμένου άρθρου δεν άνα-
ζητοϋνται. ‘.

Ώς προς την έναρξιν τής ισχύος τοΰ νόμου δέον νά προστε- 
θή άρθρον 2, διατυπωθή δέ ώς ακολούθως: _ .. ;Ά

«Άρθρον 2.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος νόμου άρχεται άπό τής δημοσιεύ- 

σεώς του διά τής Έφηκερίδος τής Κυβερνήσεως».
Έν Άθήναις τή 4 Δεκεμβρίου 1976

Ό Υπουργός _ 
Προεδρίας Κυβερνήσεως 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

! ΕΚΘΕΣΙΣ
Άριθ. 153/22/Γ9 76

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 7δ — παρ.
1 τοΰ Συντάγματος) έπϊ τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ 'Υπουρ
γείου Προεδρίας Κυβερνήσεως «περί τροποποιήσεως καί 
συμπληρώσεως τοΰ ϋπ’ άριθ. 2943/1954 Ν. Δ/τος «περί 
τρόπου πωλήσεως Εφημερίδων καί Περιοδικών» καί τοϋ 
ϋπ’ άριθ. 248/1967 Άν. Νόμου «περί συστάσεως ΕΔΟ- 
ΕΑΠ καί άλλων τινών διατάξεων».
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου, χαταργου

μένου τοϋ άρθρου 16 τοϋ Α.Ν. 248/67 καί άντικαθιστωμέ- 
νων ένίων διατάξεων τής περί τρόπου πωλήσεως ’Εφημερί
δων καί Περιοδικών χειμένης νομοθεσίας, θεσπίζονται τά 
κάτωθι:

1. Καθορίζονται τά όργανα τά όποια έχουν δικαίωμα πω- 
λήσεως εις τό κοινόν εφημερίδων καί περιοδικών (άρθρον 1).

2. 'Ορίζεται ότι: α) οι παραβάται τών διατάξεων τοϋ νο
μοσχεδίου, ιδία δέ οι κατά παράβασιν πωλοϋντες εφημερίδες 
ή περιοδικά, οί στεροϋντες τούς έφημεριδοπώλας καί περιπτε- 
ριουχους τής άμοιβής των επί τών ύπ’ αυτών πωληθέντων 
φύλων κλπ. διώκονται καί αύρεπαγγέλτως χαι τιμωρούνται 
διά προστίμου τουλάχιστον τετρακοσίων (400) δραχμών ή διά

__ κ-ρατήσεως.-(σήμερον τιμωρούνται διά φυλαχίσεως 15 ημερών 
μέχρις ενός έτους καί διά χρηματικής ποινής 1.000—2.000 
μεταλλικών δραχμών). 6) Κατά τών χαταλαμίανομένων έπ’ 
αΰτοφώρω ώς υπαιτίων τών έν τφ νοαοσχεδίψ όριζομένων πα
ραβάσεων, επιβάλλεται παρά τοϋ βεβαιοϋντος ταύτας άστυνο- 
μικοϋ οργάνου πρόστιμον έκ δραχμών διακοσίων (200), ή κα
ταβολή τοϋ όποιου απαλλάσσει τούς παραβάτας τής ποινικής 
.διώξεως καί γ) εις τούς παραβάτας τών διατάξεων τοϋ νο
μοσχεδίου, ασχέτως τής ποινικής διώξεως ή τής επιβολής 
προστίμου διακόπτεται ή χορήγησις φύλλων προς πώλησιν καί 
ανακαλείται ή εντολή κ.λπ. (άρθρον 2).

’Εκ τών προτεινομένων διατάξεων δεν προκχλείτχι δαπάνη 
τοϋ Κρατικοϋ Προϋπ/σμοΰ. Ενδεχομένως, θέλει έπέλθει 
απώλεια έσόδων τοϋ Δημοσίου λόγω μειώσεως τών χρηματι
κών ποινών, μή δυναμένη νά καθορισθή. Πάντως αυτή θά εί
ναι ασήμαντος.

Έν Άθήναις τή 13 --’Οκτωβρίου 1976

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΠΕΩΡΠΟΓ


