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. -υό σχεδίου ννμ;., «σερ: χ/τικ-αταστασεως τού άρ-όρου 3 
τού Χ.Δ. 3757 1357 «σερ: συμσ/.ηρωτεως "v Ν.Δ. 3562 
1956' ■ ως χαί τσσσοσοιήσεως τής σαραγραφου 2 τού ά;- 
>:ου 26' τού Κ.Ν. 2190/1920 «σερί ’Ανωνύμων ’ Ετα ί
σε :ών».

11 οός τ»/>· Βουλήν τών 'Ελλήνων

At όσο τού νόμου χ.α·3ο:ιζάμενα: οηιχοσιεόσεις των Ισοΐνο- 
■χών τών Ανωννχων Ετα:;ειών (Α.Ε.) και τών Εταιρειών 
είίωσυΑνης Ευ-όυνης Έ.Π.Έ). ώς y.a! τών σροσχλή- 
>ν συνεσσιασεω; Γενικών Συνελεύσεων τών σρώτων. εσ:- 
,λοντα: χέ άσοχ/.ειστιχον σχοσον την σροστασίαν τών αρχ
όντων τού κοινού 7.2 ειδικότερα τών έσενδυτών.
Η σσό-όεσις αύτη τού νομο-όετου ύλοσοιείται διά τών οιατά- 
χν τού ΝΑ. 3757 1957 «Περί συμσληρώσεως χαί τροσο- 
ήαεως τού ΝΑ. 3562 Π 956». 2ί όσοία: έσιίάλλουν τή. 
οσίευσιν τών άνωτερω Ισολογισμών χ2! σροσχλήσεων. εις 
ν τών ημερησίων σολιτιχών Α-όηναίχών Εφημερίδων. ώς 

012 τών διατάξεων τού άρ-όρου 26 σαράγραφος 2 τού Ν. 
(0/1920 «Περί ’Ανωνύμων Εταιρειών». ώς χόται άντι- 

-εστά-όησαν ·όσό τής σαραγράφου 1 τού άρ-όρου 19 τού Ν. 
5/79 «Περί τροσοσοιήσεως χαί χυμσληρώσεως διατάξεων 
-φερομένων εις τήν άνάστυξιν τής Κεφαλαιαγοράς», αί 

α: έσίσης έσιβά/.λουν τήν ίημοσίευσιν τών ανωτέρω Ίσο- 
•'•.αμών χαί σροσχλήσεων χαί εις μίτν ήμερησίχ. ή έβδο- 
ιιαίχ/ οικονομολογικήν εφημερίδα. έχ τών δι’ άσοφάσεως 

1 Ύσουργού Έμσοσιου οριζόμενων χ.λ.σ.
II202 τχύτα όμως, έχε: διασιστω-όε! έσανειλημμένω ς ότ:, 
τά τήν -σε; ιοί ον δημοσιεόσεως τών ’Ισολογισμών τών ’Α
νόμων Έτ2·.ρειών (Α_Ε.) χαί τών Εταιρειών Περιωρισμέ- 

Εύ-5όνης (Ε.Π.Ε.), έχϊίδονται διάφορα έντυσα, τά όσοία 
/.ώς μέν έχουν τήν μορφήν έρημερίϊος, οάα[2ατιχώς όμως 
ε:τ2: ττερί λα-&;οβίων έχδόσεων. στερούμενων σαντελώς 
■ας κυκλοφορίας. χαί άσοδλε-σουσών άσοχλειστιχώς εις 
άσοχομιδ-ήν χεριών έχ τών ίτηχοαιευοχένων οικονομικών 

/είων.
Άρόρον 1.

ρός τον σχοσον άσοχλεισμοΰ τών έντόσων τών στερουμέ- 
ίημοσιογραφιχοΰ κύρους, λόγω τής σαροδικής των χόχλο
ς. έχρί-όη σχόσιμσν νά συμσληρω·5ή τό άρ-$ρο 3 τού ΝΑ. 
/1957 χαί ττροατενε: εις τό κείμενο τούτου, ώς σρούσό- 
. μεταξύ τών άλλων, ή έσί έν (1) έτος κυκλοφορία τής 
σίδος. Ή ρύ-όμισις αΰτη, τέραν τού άνωτερω λόγου, 
ανάλογος χαί μέ τήν ναό τού άρ-όρου 26 σαράγραφος 2, 
τιχατεστά-όη. σροίό.εσομένην κυκλοφορίχ/ τών οικονομο
ύν έρημε;:ίων άστ τριετίας τουλάχιστον.

Άρ-υρον 2.

τού άρ-υρου 2 τ;ύ αχείίου νόμου, ατροδλέτετα: ή άντι- 
ταα:ς τής ταραγράαου 2 τού άρ-όρου 26 τού Κ.Ν. 2190/ 
ώς άντ:χατεατά-όη ϊ:ά τής ααραγράρου ί τού άρ-3ρου 
ύ Ν. 876/79 χαί ό τεριορ-.αμός τών οίχονομολογιχών 
:ίϊων, τού -3ά ϊημοα·.εόοτ/ Ίαολογ’.αμούς χαί αροαχλή- 
ύν ανωτέρω Έτα·.ρε:ών. μόνον εις τάς ήμ^ρτ^ίας το:αύ- 
αί οϋχί χαί εις τάς έόόομαί:αίας, ώς μέχρ: σήμερον 
ώς χαί άτάλείψ:ς τών ίττο ατοιχείον γ' αροϋαούέαεων 

οημερίϊων τούτων, άτομενουαών έν ισχύ: τών 3ύο τροη- 
ων ύαή στοοχεία α’ χαί 6' αρούτο-ύέαεων, μετά τον τε- 
όν τής αεριατώσεως α' εις τάς Ήμερα/σίας Οίχονομο- 
ς Έρημε;ίίας. ήτο: τής ά/ελλε:αούς έχίόαεως τών 
α:ων Οί/.ονομολογ:χών Έρτριερίοων άτό τριετίας τού- 
.ί χαί τής χυχλορορίας τούτων χατ’ έλάχίστον όρ:ον 
ως 5.000 ρύλλων ά/τ:ατο:χως.

zss ζ-.ζ-.ζ α.τη 7.;:·>η/.ε αν2γχα:2 χα-> οαο·. αχοτο; της 
οτμ.οπε.'αεως τώ- Ισολογισμών χα: λο:τών ο:χονομ:χώ· ττο:- 
χείω τών Βττχε:;ηαεων εις τον Τόσον χαί :ϊ:α:τερα εις τόν 
οίχο-Όχολογιχον. ε:να ή τληρορορη;:ς τερ: τούτων το- εαεν- 
έυτ:χ;ύ χο:νού. ;:ά τό-/ όχηματ:σαον ααιούς γνώμης σε:: τή; 
οίχονο-οιχής τορε:ας τών έργαα:ών τών Ετ:χε:ρήαεω·. αου 
έσ’.τνγχανετα: χυ;ιως α:ά τού Ήμερηα'.ου Οίχονομολογιχού 
Τόσο., ό οσοίος σληροί τήν έννοια/ τής εόρείας χυχλοσοριας 
έχ τή; ά/ελλιαούς χαι χα-S’ ήμέρα/ έχίόαεως του. Αιά τή; 
έν Γυ»εχεία άσαλειψεως τής όσο ατοιχείον γ' σρούσο-ΰέαεω; 
τού Ναεευ. ήτοι τής άσααχολήαεω; οέν.υ (10) συντακτών εί; 
τό ρεσορτάζ τών σαραγωγιχών Τσουργειων, χ.λ.σ. αχοσεϊ- 
ται τ άραις τών ς-υαχερειών σου σαρετηρή-ύηαα/ εις τήν αρά- 
ξιν όττ/ άσορά τήν έξακ,ρίέωαιν τή; συνδρομής τή; σαούσο- 
•όέαεω; αυτή; καί ή αυμμόαοωαις τή; Διοιχήαεως σρ:ς σχε
τικήν άσόσασιν τού Συμβουλίου τή; Εσιχρατείας. ή όσοία
οέχετϊ: ότι ή όσό τού Νόμου άσαίτηαις ύσάρξεως ίέχα (10) 
συντοπιτών χ.λ.σ. ίιά τήν δυνατότητα ϊημοσιεύσεως ’Ισολογι
σμών χαί σροσκλήσεων Έσιχειρήαεων εις τήν σχετιχήν έρη- 
μερίϊα. έχρί-όη ώς ά/τιβαίνουσα εις τήν έλευ-3ερία/ τού Τό
σου ίαα-ύσον 14 τού Συντάγματος). Στή συνέχεια ίιά τού 
ΐϊίου άα-ύρου σροβλέσετα: ότ: ατήν άρχήν έχάατου έτους ό ’Τ- 
σουργό; Έασορίου. ύά ορίζει, ϊ:’ άσοοάαεώς του, τάς xa-Sa- 
ρώς οίχονομολογιχού σεριεχομένου έοημερίίας, χατόσιν σροη- 
γουμένου έγγραφου σιστοσοιήσεω; τού 'Τσουργείου Προεδρίας 
τής Κυδεσνήσεως, σερί τής συνδρομής τών ύσό στοιχεία α’ 
καί 6' σρούσοόέσεων. Τέλος όρίζετα: ότ:. εις σερίστωσιν, μή 
έκίόσεω; έσημεριίος εις τήν έδραν τή; έταιρείας. ή δημο
σίευα:; γινετα: εις μίαν έχ τών έν τή σρωτευούση τού νομού 
έχί:ίομέ>ων.

Έν Ά-ύήναις τή 11 Μαρτίου 1980 

Οί 'Τσουργοί

Π;οεϊ;ίας Κυόεονήσεως 
ΚΩΝ.' ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ

Έΐμσοοίου
ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί ά.τιχαταστάαεως τού άρ-3ρου 3 τού Ν.Δ. 3757/1957 
«σερί συμτέληρώσεω; χαί τροσοσοιήσεως τού Ν.Δ. 3562/ 
1956ν. ώς χαί τροτοσοιήσεως τής σαραγράοου 2 τού άρ· 
όρου 26 τού Κ.Ν. 2190/1920 «σερί ’Ανωνύμων Εται
ρειών».

Άρόρον 1.

Τό ά:-ό;or, 3 τού ΝΑ. 3757/1957 αντικαθίσταται ώς
έ=ής:

«1. Α! σερί ών τό ap-Spov 5 τού Ν. 3505/1956 ήμερήσιαι 
σολ:τιχαί έφημερίδες Ά-ύη-νώ/ ίέον νά κυκλοφορούν ευρέως 
χαί εις όλην τήν Χώρα, χαί ώς τοιαΰτα: νοούνται αί έχίιδό- 
μεναι έν Α-υήναις X2-S έχάττη. χα! άυεόΑιτοώς έσ! έν (1) 

τουλάχιστον έτος, αί έκτυσοόμενσι εις κυλινδρικόν ταχυσιε- 
στήριον, αί κυκλοφορούσα*, μέσω νοαΐμως άνεγνωρισμένα» Πρα
κτορείου Τόσου, αί έχσυσαι ήμερησία/ κυκλοφορίαν τουλάχι
στον 5.000 φύλλων καί αί άσοστέλλουσαι μέσω τών Πρακτο
ρείων εις τή-/ έσαρχίχ/ τουλάχιστον 5.000 φύλλα ήμερησίως.

2. Π ερί τών έφημερόδων τών συγκεντρουσών τάς άνωτερω 
σροϋσοόέσεις έχ.οίδεται κατά τρίμηνον άντχοίνωσις τού 'Τ
σουργείου Έμσχρίου, δημοσιευόμενη εις δύο τούλάχιστσν ημε
ρήσιας σαλατικά; έφημερίίας τών Άόηνών».


