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Ν. 3672/1957 (ΦΕΚ-38 Α') : Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.
5101/31 "περί ενεργείας εράνων και φιλανθρωπικών αγορών

Άρθρον 1
1. Η παρ. 1 του άρθρ. 2 του ν. 5101/1931 ως και η παρ. 1 του ΄αρθρ. 7 του ν.
6409/1934 αντικαθίστανται ως εξής : 1. Εις εξαιρετικάς μόνον περιπτώσεις και επί
τω τέλει πληρώσεως γενικού φιλανθρωπικού σκοπού ή της εκτελέσεως έργου
κοινής ωφελείας, δύναται να επιτραπή, κατόπιν αδείας εκδιδομένης κατά τας
διατάξεις του άρθρ. 6 του παρόντος νόμου η συλλογή εράνων ή η ενέργεια
φιλανθρωπικών αγορών : α. Εις νομίμως ανεγνωρισμένα σωματεία, ιδρύματα
κλπ.- β. Εις επιτροπάς συγκροτουμένας κατά τα διατάξεις του. Κώδικος.
2. Εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται η χορήγησις αδείας διενεργεία εράνου ή
αγοράς, χάριν των μελών σωματείου τινος ή κατηγορίας τινός προσώπων.

Άρθρον 2
Το εδάφιον 1 του άρθρου 6 και ολοκληρον το άρθ. 7 του ν. 5101/1931
καταργούνται.

Άρθρον 3
Εν τέλει του εδαφίου 2 του άρθρ. 8 τουν. 5101/1931 προστίθενται τα εξής :
Εξαιρετικώς δύναται να επιτραπή η διενέργεια λαχειοφόρου αγοράς, ανεξαρτήτως
σκοπού, εις νομίμως λειτουργούντα σωματεία, ιδρύματα και επιτροπάς, κατά την
διάρκειαν χοροεσπερίδων. Εν τη περιπτώσει ταύτη η κυκλοφορία των λαχνών δέον
να περιορίζηται αποκλειστικώς εντός της αιθούσης του χορού, απαγορευομενης
της διαθέσεως αυτών εκτός ταύτης.- Αι δια τοιαύτας λαχειοφόρους αγοράς άδειαι
χορηγούνται δι΄ αποφάσεως μεν του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας , μετά
γνώμην του κατά το άρθρ. 22 Συμβουλίου, προκειμένου περί λαχειοφόρου αγοράς
τελεσθησομενης εις την περιφέρειαν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, δι΄
αποφάσεως δε του οικείου Νομάρχου , μετά γνώμην του κατά το άρθρ. 23
Συμβουλίου, εις πάσαν άλλην περίπτωσιν.

Άρθρον 4
Το προϊόν του εράνου του διενεργηθέντος εις την περιφέρειαν Χαλκίδος υπό της
<Εκτελεστικής Επιτροπής ανεγέρσεως Σανατορίου εν Ευβοία> το κατατεθειμένον
εις το εν Χαλκίδι Πρακτορειον της Τραπέζης της Ελλάδος επ΄ ονόματι του
Δημοσίου Νοσοκομείου Χαλκίδος, περιέρχεται εις το Πατριωτικόν ίδρυμα
κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως επί τω αποκλειστικώ σκοπώ ανεγέρσεως
Παιδικού Σταθμού εις την πόλιν της Χαλκίδος.


