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197! «χερ! έζαγγέλ-αατο;·»

Ποόζ τή>- Βονλήν τών Ελλήνων

Ή Κυβέρνηση ίχως έγχ.αίρως ϊ-.εχήρυρμ —xa!_
χρ:μένως χατα τήν ύήσ'-ση τευ X. 10/1915 ϊ:ά του όχοίου 
χ2Ττ;_.Ε:_, ; _j.: τύχευ -.όμες τοΰ /.αταλυ-ύέ'/τε; ϊ:χτατο- 
ρ·χθΰ' χα-$εστώτες — είχε -fiitrr, νά χαταργή,σε: γ:ά τους 
•2’θυς χό—ους xat "c N.A. 1 00*4/19>1. χου *o χ.αύεσ.ωτ 
exssvo έ·ύέσζ:σί γ:ά τήν ρύΰμυη τοΰ ϊημοσ’.ογραφιχοΰ έχαγ- 
γέλματΟς. Ήδη μετά την τ27.τοζοίτ;ση σειράς έχχρεμοτή- 
των. ό νόμος αύτός ϊέν έχε: χλέον λόγε ΰχάρρεως ώς άχο- 
βαίνον είς ia?c; των δημοσιογράφων xa! τούτο βεβαίως vta 
τήν άχαλλαγήν τους arc ϊεσμεΰσε:ς τής ϊ:χτ3τορίας xa! 
ογι ■'•.a τήν χατάργηση τών συνϊ:χαλ:στ:χών τους 2:χα:ω- 
μάτων.

Ε!ϊ:χώτερθν ϊ:ά τοΰ άρΰρΟυ μόνου τού σχεδίου χαταργεί- 
ττ:. το ώς άνω νομο-ύ>ετ:χό διάταγμα. ϊ'.ατηρΟυμένΟυ έν ίσχΰ: 
τοΰ άρ-ΰρου 10. τό czctc χροβλέζε: τον συνυχολογ'.σμό χρόνου 
όζηρεσίσς γ:a τήν χορήγηση άδειας στοΰ; δημοσιογράφους. 
Έχίσης διατηρείται ϊν ισχύ: y.a: το apSpo 22 rap. 2 xa! 
3. εχε’.ϊή χροβλέζε: τό άχσραίτητα ζρονόμοια γ:ά τήν άσχη- 
ση τοΰ έχαγγέλματε; τοΰ αένΟυ άνταζοχρ'.τοΰ. ώς xat ή χα- 
ράγραφος 3 τοΰ άρ-ΰρου 29. ή όζοία διατηρεί έν ισχύ:: β) 
To ap-Spo 54 τοΰ Α.Ν. 1093/1 938. χθΰ χατοχυρώνε: τό 
έζάγγελμα τών έφημερ'.δοζωλών. ο! όζοίοι άλλως $ά έμεναν 
άζροστάτευτο:. β} Τον X'. 1798/1951. χοΰ χαρέχει τήν ευ
χέρεια συστάσεως ένώσεως ίδιοχτητών ημερησίων έφημερίϊων 
Ά-ύηνών, ο! eroto: ε!να: χάτω τών 20 xa! ϊέν έχουν τό δι
καίωμα νά συστήσουν σωματείο χατ’ opSpo 78 τοΰ Άστιχοΰ 
Κώϊ'.χος xa: γ) τοΰς Νόμους 3619/1956 xat 4041/1960.
ο! όζοίο: χροβλέζουν σειρά ϊιευχολΰνσεων xat άτελειών ΰχέρ 
τών έζαρχιαχών έφημερίϊων, γ:ά τής όχόίες τό ένϊιαφέρον 
τής Κ-υβερνήσεως είναι έντονο λόγω τών χεριωρυμένων μέσων 
χου ϊ:2-3έτουν, αλλά xa: τής χολιτιστ’.χής τους ζροσφοράς 
στήν ττεριοχή τους. Τέλος έζαναφέρετο: εν ίσχύι xat τό άρ- 
•Spο 12 τοΰ Ν. 4041/1960. χοό χροέδλεχε τήν ύχοίολή χέν- 
τε οΰλλων άχό χάόε έρτ,μερίία xai χεριοί'.χο στήν άρμοίία 
ΰχηρεσ:3 τοΰ 'ΤχΟυργείου Προεϊρίχς Κυέερνήσεως. ϊ ιότι τό 
είχε μεν χσταργήσε: τό Ν.Α. 1004/1*971, άλλά τότε Ισχυε 
ό χερ: τΰχΟυ νόμος τής ϊιχτατορίσς χοΰ χερ·.ε:χε όμοια ita- 
ταήη. Ό νόμος αύτός όμως χατηργή-Sr, χρό χολλοΰ xat έχο- 
μένως ή ώς χ;ω itax2ar, ctvat σήμερ3 άτταραίτητη.

Τέ/.ος ί'.ευχρινίζετα! ότ: ϊέν έχχ;έρχονται έν ίσχύι ο! νό
μο: τοΰς όχοίους τό Ν.Α. 1004//71 είχε χαταργήσε: γ:ά νά 
σχΟχλ.ευόεί οίαϊήχοτε σχετιχή άμο’.όολία. Ν’ χϋτοός χερι- 
λχμόάνετα: xa: τό άρόρο 10 τοΰ Ν. 4286/1 %3,' τό όχοίο 
χρέχε: νά -^εωρείτσ·. σιωχτ,ρώς χαταργτ,-3έν. ώς αντίθετο χρός 
τό ap-Spo 24 τοΰ Ν.Α. 1004/1971 xa: χοΰ χροφανώς έχ xa- 
ραϊρομής ϊέν βνεοέρόη. ώς ρη^ΰς χαταργοΰμενο.

Έχε:ϊή ϊέ χαταργΟυμένου τοΰ Ν.Α. 1004/1971 χαταργεΐ- 
τα: χατ’ ά-;άγχη xa: ή χαραγραςος 4 τοΰ apSpw 19 τοό- 
του. χοΰ χροέόλεχε τή^ ϊυ·/ατότητα συνάψεως συλλθγ:χής συμ- 
βάσεως έργασίας xat ϋχό τών έχΟυβών μ:χρό βρ:-5μό μελών 
ϊημοχ:ογρ3ρ:χών οργανώσεων, χεριελήρόη ε:άτ3ςη στήν 2α 
χαράγρβρο τοΰ σχεϊίου, ή όχοία χαρέχε: έχ νέου σύτή·^ τήν 
εΰχέρε:α.

Γ:ά όλους τοΰς ώς x/ω λόγους χαραχαλοΰμε. δχως χερ:- 
όάλετε με τί^ν ψήρον σας τό χχ/ημμένο σχέϊ’.ο νόμου.

Έν Άνήνα:ς τή 25 Άχρ:λ·ου 1978 
Ό 'Τχουργός Προεϊρίας Κυόερνήσεως 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓ ΑΟΣ
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Περ: χαταργήσεως τοΰ ΝΑ. 100Α/19Α
«χερ: ϊημ-οσ'.ογραφ'.χοΰ έχαγγέλματος».

'ApScov μόνον.

1. Τό Ν.Α. 1004/1971 «χερ: ϊημθ·τ:ογραρ:χθΰ έχαγγέλ- 
ματος» χαταργείτα:, χλήν τών αρόρων 10. 22 rap. 2 xa! 
3 xa: 29 rap. 3. Αυττ,ρείτα: έν ισχύ: τό apSpc 54 τοΰ 
Α.Ν. 1093 1938 xa! έχανέρχετε. έν ισχύ: τό apSpc 12 τοΰ 
Ν. 4041/1960. Αντ'.όέτως ϊέν έχανέρχοντα: έν ΰσχύ: τά ΰχό 
τοΰ άρ-ΰρευ 29 rap. 1 τοΰ χατσργουμένου Ν.Α. 1004/1971 
Χ2ταργη-ΰέν:2 νθμθόετήμ2τα xa! ϊ:3ττάχε:ς. Έΰχίσης ϊέν έχα- 
νέρχετα: έν ισχύ: xa: τό apSpov 10 τού Ν. 4286/1963, τό 
όχοίον όεωρείτα: ότ; έχε: χαταργηόεί άχό τής όέσεως έν 
ισχύ: τοΰ Ν.Α. 1004/1971. ώς ά'^τ:χε:μενθν εις τό apSpov 
24 αΰτοΰ.

2. Αημθσ:θγρβσ·.χα: έχαγγε/4ΐατ:χα: όργανώσε:ς Sεωρoΰv- 
τα: txx^a! χρός σύναό’.ν συλλογ:χών συμβάσεων έργασίας, 
ανεξαρτήτως άρ:-5μθΰ μελών, χατά xaρέχχλ:σ:ν αχό χάσης 
άλλης ϊ’.στάςεως.

Έν Ά-5>ήν2:ς τή 25 Άχρ:λ!ου 1978

Ό 'Τχουργός Προεορίας Κυβερνήσεως
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΓΛΟΣ

AUTHPOT.MEN.AI ΕΝ ΙΣΧΠ ΑΕΑΤΑΞΕΙΣ

’ApSpov 10 Ν.Α. 1004/71 
Άίε:α: συνταχτών.

1. Ό χρόνος χροϋχηρεσίας συντάχτου ή ΰχαλλήλου τΰχου 
cri έτέρα έσημχρίϊ: ή έτέρω χερωϊ:χώ τοΰ rap’ ώ έργάζε- 
τα: λαμίάνετσ: ΰχ' 5ψ:ν ϊιά τόν ΰχολογ:σμόν τοΰ χρόνου τής 
Χ2ζ’ έτος χσρεχομένης άϊείας, χατά τάς 8:ατάχε:ς τοΰ Α.Ν. 
539/1945 «χερ: χορηγήσεως χατ’ έτος εις τοΰς μtσSωτoΰς 
άϊε:ών μετ' άχοϊοχών». έρ' όσον ό εργαζόμενος ουτος έχε: 
ύχηρεσία-/ έν τώ rap’ ω άτχασχολείτζ: εργοδότη χέραν τοΰ 
ϊωϊεχβμήνου.

2. Δ:ά τή·^ έςαρμογήν τής χροηγουμένης χαραγράοου ό 
έργαζόμενος ΰχοχρεοΰτα:. όχως χστά τήν χρόσληψίν του ή τό 
ίραϊύτερον έντός τρ:άχοντα ήμερών αχό ταύτης ΰχοβάλη ε:ς 
τόν έργοϊότην ϊήλωσ:ν χερ: τοΰ χρόνου χροϋχηρεσίας του. ώς 
συντάχτου. Ή axptiota τής ϊηλώσεως Suvaxat. έν άμρ:σόη- 
τήσε:. ν’ άχοϊε:χ-ΰή ϊ:ά χροσαγωγής χ:στοχο:ητ:χών τών ά/τ:- 
στοίχων ρορέων χο:νων:χής άσραλίσεως.

’Ap-Spov 22 rap. 2 xa! 3 Ν.Α. 1004/71

2. Ο: άνταχοχριτα: Τΰχου τής άλλοϊαχής άχολαύουν τών 
άχολούΰων ατελε:ών xat ϊ:ευχολΰνσεων :

α) άτελείας φόρου δημοσίων Sεaμaτωv,
ί) χαραϊόσεως εις έλευθέραν χρήσ:ν τών αύτοχ'.νήτων των 

xa! είϊών έζαγγελματιχής στομιχής xa! ο:χ:αχής χρήσεως. 
έ;' όσον ε:να: ΰχήχοο: άΰ.λου Κράτους,

γ) άχαλλαγής τών ϊ:ε-ΰνών 2ημοσ:ογραφ:χών τηλεχ:χο:νω- 
νιαχών άνταχοχρίσεων αύτών έχ τοΰ φόρου χόχλου έργασ:ών.

2) τών έχχτώσεων xa! άχαλλαγών έχ τοΰ φόρου εισοδή
ματος. τών χαρεχομένων έχάστοτε είς τοΰς συντάχτας τών 
ημερησίων έφημεοίϊων. τοΰ άναγχαιοΰντος είς τάς χυρίας άχο- 
ϊοχάς αύτών τάς χτωμένας άχοχλειστιχώς έχ τής άσχήσεως 
τοΰ 2ημοσ:ογρβφ:χοΰ έχαγγέλματος. Ή τοιαύτη άχαλλαγή χο- 
ρηγείτα: βάσε: άζοδείρεων Τραχέζης. χερ! εισαγωγής συναλ- 
λ.άγματος χροερχομένου έχ τών ε:ϊησεογραφ:χών έζ:χε:ρήσεων 
ή όργα-^-σμών οΰς έχχροσωζοΰν,

ε) 5εωρήσεως άτελώς τοΰ γνησίου τής ΰχογραφής των ΰχό 
τής Γεν.χής Γραμματείας Τΰχου xa: Πληροφορ:ών,


