
Έπί τού Σχεδίου Νόμου «περί χορηγήσέως δώρου εις 
έφημεριδοπώλας».

II οος ιιμ· Βουλήν τών Ελλήνων.
"Ως γνωστόν οί έφημεριδοπώλαι προσφέροντες άσιολο-

γον υπηρεσίαν εις τό κοινόν καί νυχ·3 ήμερον μοχ·3ούντες προς 
τούτο είναι ίσως οί μόνοι η τουλάχιστον μια άπό τάς ελα- 
χίστας τάξεις των εργαζόμενων, ή οποία δεν λαμοανε: άώ- 
ρον εορτών Χριστουγέννων καί Πάσχα. Η άναγκη αυτή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ .

προηγούμενον τής εορτής Πάσχα ή Χριστουγέννων χρόνον,
Η Κυβέρνησις θεωρούσα τό ώς άνω πρόβλημα σοβαρώ- 

τατον και ένδιαφερομένη διά τήν τακτικήν και μόνιμον επί- 
λυσίν του απεφάσισε τήν σύνταξιν καί προω-3ησιν τοΰ συνημ
μένου σχεδίου νόμου έπί σκοπώ ρυ-ύμίσεως τοΰ εν προκειμενω 
προβλήματος έπί μονίμου βάσεως. Προς τούτο προβλεπεται 
ή αΰξησις τού ποσοστού τού άγγελιοσήμου τηλεοράσεως άπό

0% εις 12% διά τόν σκοπόν τούτον, προκειμένου ή έκ 2% 
ξησις νά χρησιμεύση διά τήν καταβολήν δώρου εις τούς 

εφημεροδοπώλας.Βεβαίως δεν παρ οράται, ότι τό ποσοστον 
•οϋ άγγελιοσήμου κατά περίπτωσιν (Ημερήσιος Τύπος Ά-
ηνών, Θεσσαλονίκης, Περιοδικός Τύπος, Τηλεόρασις, Ρα- 

διόφονον) δεν είναι ένιαΐον. άλλα ποικίλλει κατά ποσοστά 
(10%, 16%, 20%). Δέον.^ιήύεν ή άνισος αύςη μεταχείρισις 
νά έκλειψη καί νά κχ-3ορισ·3ή ένιαΐον ποσοστον διά πάσας 
τάς έπί μέρους περιπτώσεις. Καί πρός τόν σκοπόν τούτον 
προβλέπεται ή σύνταξις σχετικού .νομοσχεδίου ένοποιήσεως 
ποσοστών άγγελιοσήμου, τό όποιον -3έλε: ύποβληύή πρός υμάς 
εις προσεχή χρόνον. "Επειδή, όμως, τό άγγελιόσημον άπο 
τόν έκάστοτε φορέα διαμοιράζεται εις πλή-ύ-ος δικαιούχους, 
οίκο·3εν νοείται, ότι ή τοιαύτη ένοποίησις προύπο-λέτει και 
ανακατανομήν, μάλιστα'δέ εις άνάλογον ύψος, ώστε νά μήν 
έπέλ-3η ούϊεμία μείωσις τών εσόδων τών διαφόρων ασφαλι
στικών οργανισμών. Ή εργασία χύτη προϋποθέτει, κατά 
ταΰτα, λεπτομερείς μελέτας, άναλογιστικούς υπολογισμούς 
κ.λ.π.. Ή Κυίέρνησις, όμως, κρίνει, ότι τό ·3έμα τού δώρου 
τών έφημεριδοπωλών δέον νά τύχη άμεσου ρυ-3μίσεως διά τού- 
ρο υποβάλλεται ύπό τήν ύμετέραν κρίσιν τό συνημμένου σχε
δίαν νόμου,, ή δε οριστική ρύύμισις -3έλει έπέλ·3ει τελικώς 
διά τοΰ προμνημονευόμενου λεπτομερούς νομοσχεδίου ένοποιή
σεως καί άνακατανομής τού άγγελιοσήμου.

Έπί τών κα-3’ εκαστα άρ-3ρων τού ύποβαλλομένου νομο
σχεδίου δέον νά άναφέρωμεν τά κάτω-St :

1. Διά τοΰ άρ-3-ρου 1 προβλέπεται ή αΰξησις κατά 2% τοΰ 
έκ 10% άγγελιοσήμου τηλεοράσεως τών σταλμών ΕΡΤ και 
ΪΈΝΈΔ, προκειμένου ή κατά 2% αΰξησις' νά χρησιμεύση 
διά τήν χορήγησιν δώρου έορτών εις τούς έφημεριδοπώλας. 
Οίκο·3εν νοείτατ, ότι δικαιούχοι τοΰ δώρου δεν -3ά είναι πάν- 
τες οί πωλοΰντες εφημερίδας έν ύπαί-3ρω, άλλα μόνον οί 
άσκοΰντες τό επάγγελμα κατά κύριον λόγον καί συμφώνως 
πρός τά άναφερόμενα είδικώτερον νομο-3ετήματα.

2. Τά άρορα 2 καί 3 καλορίζουν είδικώτερον, ότι ποσοστον
2% έκ τού είσπραττομένου άγγελιοσήμου ·3ά περιέρχεται εις 
τό Ταμείον Συντάξεως "Εφημεριδοπωλών καί Επαλλήλων 
Πρακτορείων διά τό δώρον τών εφημεριδοπωλών. .

3. Διά τοΰ άρ-3ρου 4 προβλέπεται, ότι τό ώς άνω ποσοστον 
άγγελιοσήμου περιέρχεται εις τό Ταμείον Συντάξεων "Εφημε
ριδοπωλών καί Υπαλλήλων Πρακτορείων, συνιστωμένου 
πρός τούτο ειδικού λογαριασμού, καθορίζονται δέ καί οί δι
καιούχοι. . <
",4. Τέλος 2ιά τοΰ άρ-3ρ«υ 5 προβλέπεται ή έκδοσις κοινής 
Υπουργικής άποφάσεως πρός ρλ3μισιν πάσης λεπτομέρειας 
άνακυπτούσης έκ τής εφαρμογής τοΰ παρόντος.

•5. Συμφώνως τώ άρ-3ρω 74 παρ. 4 τοΰ Συντάγματος παρα
τίθεται αυτούσια έν τή παρούση εισηγητική έκ-3έσει ή τροπο

ποιούμενη διάταξις τής παραγράφου 2 τού ά’ρλρου 3 τού Ν.Δ. 
1344/1973, ήτις έχει ώς κάτω-3ι:

«Τό ποσοστον τού καταβλητέου έττ": τών στα·3μών τηλεορά- 
σεως τού Ε.Ι.Ρ.Τ. καί τής Γ.ΕΝ.Ε.Δ. διαφημίσεων άγγελιο- 
σήμου ορίζεται άπό τής ισχύος τού παρόντος εις 10% επί του 
αντιτίμου τής διαφημίσεως».

Δι" όλους τους ώς άνω λόγους έχομεν τήν τιμήν νά παρα- 
καλέσωμεν, όπως περιίάλητε τό συνημμένου νομοσχέδιου δια 
τής ύμετέρας εγκρίσεως.

"Εν ΆΨήναις τή 14 Σεπτεμβρίου 19 ι6 
Οί Υπουργοί

Συντονισμού κ.ά.α. Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΕΪΑΓ. ΔΕΒΑΕΓΓΟΓΛΟΓ Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Οικονομικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΌΓΛΟΓ

Κοινών. 'Τπηοεσιών 
Κ. Σ Τ ΕΦΑ NO Π Ο Γ ΛΟΣ

- ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
"Επί τού σχεδίου Νόμου «περί χορηγήσεις δώρου εις τούς 

Έφημεριδοπώλας».
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΠ’ ΑΡΙΘ. 1344 

(ΦΕΚ 36 Α710.2.73)
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως: α) τού Α.Ν. 248/ 

1967 «περί συρτάσεως Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργα
νισμού ’Επικουρικής Άσφαλίσεως καί Περι·3άλψεως 
(Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), ώς καί άλλων τινών διατάξεων», β) τού 
Ν. Δλάος 285/1969 «περί τροποποιήσεως τού Α.Ν. 248/ 
1967ί| . ■

'Ap-Spov 4.
1. Άπό τής ισχύος τού παρόντος τό έπιβαλλόμενου ειδι

κούς έπί τών άπό τών στα-3μών τής τηλεοράσεως διαφημί
σεων άγγελιόσημον κατ,ανέμετα: ώς άκολού-3ως: !

Α) Τού Ε.Ι.Ρ.Τ.: .
α) Ποσοστον 2,5% υπέρ τού Ταμείου Επικουρικής Άσφα- 

λίσεως Επαλλήλων Ραδιοφωνίας κ!αί Τουρισμού, κατ,ατι-ύέ- 
μενον εις Ειδικόν Λογαριασμόν διά τήν χορήγησιν έφ’ άπαξ 
βοη-3ήματος εις τούς έξερχομένους τής υπηρεσίας καί τής 
άσφαλίσεως ήσφαλισμένους παρ’ χύτώ υπαλλήλους καί συνερ- 
γάττας τού Ε.Ι.Ρ.Τ. κ*ί τής έποπτευούσης τούτο Γενικής 
Γραμματείας Τύπου καί Πληροφοριών, κατά τά λεπτομερώς 
κα-3ορισ-3ησόμενα διά Β. Διατάγματος, έκδο-3ησομένου προτά- 
σει τών Π ρωΰυπουργού καί Υπουργού Κοινωνικών Ύπηρε- 
σιών.

β) Ποσοστον 5% ύπέρ τοΰ Ί)αμε,!ου Συντάιξεων Προσωπι
κού Εφημερίδων Ά-3ηνών καί Θεσσαλονίκης, τού Ε.Ι.Ρ.Τ. 
άπαλμασσομένου εφεξής πάσης πρός τούτο έργοδοτιμής εισφο
ράς διά τήν παρ’ αύτώ άσφάλισιν εργαζομένων δημοσιογρά
φων ώς υπαλλήλων καί σύνεργατών αύτοΰ. Τά είσπραττέμενα 
διά λογαριασμόν τού Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ποσά αποδίδονται υπό τοΰ 
Ε.Ι.Ρ.Τ. ,άνά τρίμηνον κρί έντός μηνός άπό τής λήξεως έκά- 
στου τριμήνου τό άργότερον, διά κατα·3έσε·ως εις τόν παρά 
τή Έλνσκή Τραπέζη τής Έύ.λάδος λογαριασμόν τοΰ δικαιού
χου Ταμείου.

γ) Ποσοστον 1% ύπέρ Ταμείων ’Επικουρικής Άσφαλίσεως 
τών Έ/ώσεων Συντμκ.τών Θεσσαλίας, Στερεές Ελλάδος καί 
Εύβοιας άφ" ενός καί Πελοπόννησου, Ηπείρου κρτ. Νήσων άφ1 
ετέρου. Έΐφ’ όσον δεν λειτουργούν τοιχϋτα Ταμεία, ό ανωτέρω 
πόρος, κατανεμόμενος κατά ποσοστον 0.5% εις έκάστην τών 
άνωιτέρω Ενώσεων Συντακτών, τί·3εται εις τήν διά-3εσιν τών 
διοικήσεων αυτών, ύπό τόν όρον τής άποδόσεως εις τά "Είπτ- 
κ.οορ.ιν.ά Ταμεμα εύ-3ύς άμα τή συστάσει των.

δ) Ποσοστον 1% ύπέρ τοΰ Τ\αμείου Άσφαλίσεως "Εργα
τών Τύπου Ά-3ηνών, έξ· ού 0.5% ύπέρ τού Κλάδου Συντά
ξεων αύτοΰ καί 0,5% ύπέρ τοΰ Κλάδου ’Επικουρικής Άσφα/.ί- 
σεως αύτοΰ, μετ" άφαίρεσιν τού εσόδου τοΰ προερχόμενου έκ



τών διαφημίσεων χαί των διαφημιστικών εκπομπών, τών έκπεμ- 
πομενων ί;ά τον Ραδιοφωνικού Σταθμοί Θεσσαλονίκης, όπερ 
περιέρχε.τα: εις τον Κλάδον Άσφαλίσεως Εργατών Τύπου 
Θεσσαλονίκης. · ν

ε) Ποσοστόν 05% υπέρ τού Ταμείου Συντάξεων Εψημε- 
ριδοπωλών χαί 'Υπα/λ.ήλων Πρακτορείων διά τον πρρ" αύτώ· 
Κλάδον Προνοίας. μετ’ άφαίρεσιν τον εσόδου τον τροερχόμε
νόν έκ τών ο tap ηιίαεων καί τών διαφημιστικών εκπομπών, 
τών έκτεμπομένων διά τον Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεο-αΧο- 
νίχης, όπερ περιέρχεται ε,ίς το ΤαμεΓον Συντάξεων Εφημερι
δοπωλών χαί Υπαλλήλων Πρακτορείων Πόλεω; θεσσαλο- 
νίχης.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΊ*
Περί χορηγήσεως δώρου εί; τους εφημεριδοπώλας.

Άρθρον 1.
Ή παράγραφος 2 τον άρθρου 3 τον Ν.Δ. 1344/1973 

αντικαθίστατο". ώς εξής:
«2. Το έπί τών διαφημίσεων τών σταθμών τηλεοράσεως 

Ε.Ρ.Τ. χαί Τ.ΕΝ.Ε.Δ. ποσοστόν καταβλητέου άγγελιοσήμου 
ορίζεται άπό τής ισχύος τον παρό/τος εις 12% έ—I τον άντι- 
τίμον τής διαφημίσεως».

"Ap'Spcv 2.

Β) Τής Υ.ΕΝ.Ε.Δ.:
α) Π οσοστόν 2.5% ύπέρ τον σνσταθησομένου 'Οργανισμού 

Επικουρικής Άσφαλίσεως τών Υπαλλήλων τον Σταθμού 
Ένόπ/,ων Δυνάμεων χαί μέχρι σνστάσεως τοντον υπέρ τον 
Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων ’Αθηνών χαί 
θεοσαλον ίχης.

6) ΓΙοσοστόν 5% νττέρ τον Ταμείον Συντάξεων Προσωπι- 
χοΰ Εφημερίδων Αθηνών χαί Θεσσαλονίκης, τής ΊΈΝΕΔ 
απαλλασσόμενης εφεξής στάσης πρός τούτο έργοδοτικής εισφο
ράς δ'.ά την παρ’ αυτή άσφάλισιν εργαζομένων Δημοσιογρά
φων ώς υπαλλήλων χαί συνεργατών αυτής. Τά εισπραττόμενα 
διά- λογαριασμόν- τού—Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ποσά αποδίδονται ύπό 
τής Τ.ΕΝ.Ε.Δ. άνά τρίμηνον καί έντδς μηνός άπδ τής λή- 
ξεως έχάστον τριμήνου τδ άργότερον, διά καταθέσεως εις τον 
παρά τή Εθνική Τραπέζη τής 'Ελλάδος λογαριασμόν τον 
δικαιούχου Ταμείου.

γ) Ποσοστόν 1% ύπέρ Ταμείων Επικουρικής Άσφαλίσεως 
. τών Ενώσεων Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς 'Ελλάδος καί 
Εύβοιας, άφ’ ένός καί Πελοπόννησου, ’Ηπείρου και Νήσων 
άφ’ έτέρου. Έφ’ όσον δεν λειτουργούν τοιαΰτα Ταμεία, ό ανω
τέρω πόρος, κατανεμόμενος κατά ποσοστόν 0,5% εις έκάστην 
τών ανωτέρω Ενώσεων Συντακτών, τίθεται εις την διάθεσιν 
τών διοικήσεων αυτών, ύπό τόν 0ρον τής άποδόσεως εις τά 
’Επικουρικά Ταμεία ευθύς άμα τή συστάσει των.

δ) Ποσοστόν 1% ύπέρ τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως ’Εργατών 
Τύπου ’Αθηνών, έξ ου 0.5% ύπερ τον Κλάδου Συντάξεων 
αυτού καί 0,5% ύπερ τοϋ Κλάδου ’Επικουρικής Άσφαλίσεως 
αυτού, μετ' άφαίρεσιν τοϋ εσόδου τοϋ προερχομένου έκ τών δια
φημίσεων καί τών διαφημιστικών εκπομπών, τών έκπεμπομέ- 
νων διά τοϋ Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, όπερ περί-' 
ε?'/.ε~31 ειί “ον Κλάδον Άσφαλίσεως Εργατών Τύπου Θεσ
σαλονίκης.

ε) Ποσοστόν 0,5% ύπερ τοϋ Ταμείου Συντάξεων ’Εφημε
ριδοπωλών καί Υπαλλήλων Πρακτορείων διά τόν παρ’ αύτώ 
Κλάδον Προνοίας, μετ’ άφαίρεσιν τοϋ εσόδου τοϋ προερχόμε
νου έκ τών διαφημίσεων καί τών διαφημιστικών εκπομπών, 
των έκπεμπομένων διά τον Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεσσαλο
νίκης, όπερ περιέρχεται εις' τό Ταμείον Συντάξεων Έφημερι- 
δοπωλών καί Υπαλλήλων Πρακτορείων Πόλεως Θεσσαύ.ο- 
νίκης.

Εις την παράγραφον ΙΑ τού άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 134V 
1973 προστίθεται περίπτωσις στ' έχονσα οΰτω:

«στ) Ποσοστόν 2% ύπερ τοϋ Ταμείου Συντάξεως ’Εφημε
ριδοπωλών καί Υπαλλήλων Πρακτορείων διά τόν παρ’ αύτώ 

• συσταθησόμενον λογαριασμόν δώρου εορτών τών εφημεριδοπω
λών άπάσης τής Χώρας».

’Άρθρο·/ 3.
Εις τήν παράγραφον 1Β τοϋ άρθρον 4 τον Ν.Δ. 1344/ 

1973 προστίθεται περίπτωσις στ' έχονσα οΰτω:
«στ) Ποσοστόν 2% ύπέρ τοϋ Ταμείον Συντάξεως Έφημε- 

—ριδοπωλών καί Υπαλλήλων-Πρακτορείων διά τόν παρ’ αύτώ 
συσταθησόμενον /.ογαριασμον δώρου εφημεριδοπωλών άπάσης 
τής Χώρας». ,

Άρθρον 4.
1. Τό κατά τά προηγούμενα άρθρα περιεχέμενον ποσοστόν 

εις τό Ταμείον θέλει χρησιμοποιηθή ύπό τούτου αποκλειστι
κούς διά τήν σύστασιν ειδικού λογαριασμού ύπό τόν τίτλον «Λο
γαριασμός δώρου εφημεριδοπωλών», έκ τοϋ όποιου θά κατα
βάλλεται δώρον έορτών Χριστουγέννων καί Πάσχα εις τούς 
έφημεριδοπώλας άπάσης τής Χώρας.

2. Ώς έφημεριδοπώλαι διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος νο
ούνται ο! ήσφαλισμένο: εις τά Ταμεία: α) Συντάξεως ’Εφη
μεριδοπωλών καί Υπαλλήλων Πρακτορείων, δ) Άσφαλίσεως
Εφημεριδοπωλών Θεσσαλονίκης., γ) Ι.Κ.Α. κατά τάς διατά
ξεις τοϋ Ν.Δ. 3871/58 «περί ύπαγωγής εις τήν άσφάλισιν 
τοϋ Ι.Κ.Α. τών εφημεριδοπωλών τών πρωτευουσών Νομών 
καί άλλων τινών διατάξεων». .

Άρθρον 5.
Διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών, ’Ερ

γασίας καί Κοινωνικών Υπηρεσιών καί τοϋ άρμοδίου έπί τοϋ 
Τύπον Υφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, καθορισθήσεται 
ό τρόπος σνστάσεως τοϋ ώς άνω λογαριασμού δώρου, έ τρόπος 
ύπο/.ογισμοϋ έκάστοτε τοϋ ύψους τοϋ δώρου, έ τρόπος άποδεί- 
ξεως τής ιδιότητος τοϋ εφημεριδοπώλου καί α! προϋποθέσεις, 
άς δέον νά πληροί έκαστος τούτων, ώς καί πάσα λεπτομέρεια 
εφαρμογής τοϋ παρόντος.

2. Διά τήν είσπραξιν καί άπόδυσιν τοϋ ύπό στοιχ. α' τοϋ 
κεφαλαίου Α τής προηγούμενης παραγράφου πόρου έοαρμό- 
ζοντα: αί διατάξεις τοϋ άρθρου 27 τοϋ άπό 7.10.1958 Β. Δια
τάγματος «περί σνστάσεως καί όργανώσεως τοϋ Τ.Ε.Α.Υ.Ρ.».

t 3. _Τά είσπραττόμενα διά λογαριασμόν τών ύπό στοιχ. 6'— 
ε τοϋ κεφαλαίου Α' καί α'—ε' τοϋ κεφαλαίου Β' τής παρ. 
1 τοϋ παρόντος άρθρου οργανισμών ποσά αποδίδονται ύπό τοϋ 
E-P-J1·. και Ί ,ΕΝ.ΕΔ. άνά τρίμηνον καί εντός μηνός τό 
βραοντερον άπό. τής λήξεως -έκάστου τριμήνου, διά καταθέ- 
σεως εις τον οικείον παρά τή Τραπέζη λογαριασμόν έκάστου 
οργανισμού.

Άρθρον 6.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής ’Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως.

Εν Άθήναις τή 14 Σεπτεμβρίου 1976

Οί Υπουργοί
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