
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ -ΈΚ6ΕΣΙΣ

ri τοΰ ου Νομού «σερί ϊίίυχολΰνσεων μϊιοκτητών τύ
πο ev τχέοε: μέ την Τη/.ετικοινωνιχχήν άντατό·λ.ρ'.ο·’.ν»..

Ποός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

ΊΓ έκπτωση στά τέλη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 
τού διεξάγονται άπδ τις εφημερίδες καθορίζεται σήμερα :

α) Για τις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες τακτικά 
μέλη της Ένώσεως ’Ιδιοκτητών ’Ημερησίων ’Επαρχιακών 
Έοημερίδων (Ε.Ι.Η.Ε.Ε.) άπό τον Ν.Δ. 3619/1956 πού 
ορίζει στο άρθρο 5 παρ. 2 ότι... «αΐ ήμερήσιαι έπαρχιακαί 
εφημερίδες καταβάλλουν τά έκάστοτε ίσχύοντα τέλη τηλε- 
φων.κών συνδιαλέξεων εις το 1/8».

β) Για τίς μη ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες τακτικά 
μέλη της Ένώσεως ’Ιδιοκτητών ’Επαρχιακού Τύπου (Ε. 
Ι.Ε.Τ.) άπό τον νόμο 42S6/63 πού ορίζει στο άρθρο 9 παρά
γραφο 2 ότι «...αΐ μή ήμερήσιαι έπαρχιακαί εφημερίδες 
δικαιούνται-όπως καταβάλλουν τό 1/8 τών έκάστοτε ίσχυ- 
> ντων απλών τελών τηλεφωνικών συνδιαλ.έξεων κατά τις 
δύο προηγούμενες ημέρες της έκδόσεως έκάστου φύλλου των».

γ) Γιά τίς άλλες ημερήσιες -εφημερίδες πού δέν ύπάγοντα1 
ττίς άνωτέρω κατηγορίες άπό τίς ύπ’άριθμ. 151268/3.3.50, 
104450/24.5.52 καί 201556/31.1.68 άποφάσεις του Υπουρ
γείου Συγκοινωνιών καί τίς διατάξεις τοΰ τηλεφωνικού 
ιανονισμοϋ χορηγείται έκπτωση 50% στα βασικά μηνιαία 
;έλη καί στά τέλη άστικών συνδιαλέξεων άπό μία τηλεφωνική 
τύνδεση γιά κάθε ήμερησία εφημερίδα, καθώς καί έκπτωση 
>0% ή 75% άνάλ.ογα με την ώρα διεξαγωγής στά τέλη ΰπερα-' 
πικών συνδιαλέξεων τύπου αυτών, πού ή έννοια τους προσδιορι- 
εται άπό τίς διατάξεις τοΰ τηλ.εφωνικοϋ κανονισμού.
.Άπό τότε πού ΐσχυσε τό Ν.Δ. 165/1973 «περί ΟΤΕ» 

ί άνωτέρω εκπτώσεις βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
υμψηφιζόμενες στο Κρατικό μέρισμα άπό τον ΟΤΕ.
ί Λόγω γενικότητος καί της άσαφείας τών διατάξεων τοΰ 
Γ.Δ. 3619/56 καί τοΰ νόμου 4286/63 (δηλ. εάν ή έκιτωση 
φορά τίς έπαγγελματικές συνδιολέξεις μόνον ή καί τίς ίδιω- 
ικές, έάν άποκλείεται ή οχι ή δυνατότητα διεξαγωγής ύπε- 
χστικών συνδιαλέξεων άπό τό αυτόματο σύστημα μέ μειω- 
ένο τιμολόγιο, κτλ.) καθώς καί τών τεχνικών δυσχερειών 
ατά την έφαρμογήν τους, προέκυψαν προβλήματα ερμηνείας, 
ε άποτέλ.εσμα ώρισμένες άπό τίς επαρχιακές εφημερίδες νά 
ονούνται, άπό 15ετίας περίπου, την έξόφληση τών τηλεφω- 
κών λογαριασμών τους.

' Ή έκπτωση πού προβλέπεται άπό τό Ν.Δ. 3619/1956 
χρέχεται σήμερα στά βασικά τέλη, στα τέλη τών άστικών 
ινδιαλ,έξεων τών τηλεφωνικών συνδέσεων τών ημερησίων 
Επαρχιακών ’Εφημερίδων τακτικών μελών της Ένώσεως 
διοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων (Ε.Ι. 
.Ε.Ε.) καί τών υπεραστικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 
που αυτών (πού διεξάγονται άπό τό χειροκίνητο σύστημα). ’ 
[ δυνατότης διεξαγωγής ύπεραστικών τηλεφωνικών συν- 
αλ.έξεων μέ μειωμένο τιμολόγιο μέσω τοΰ αυτομάτου συ- 
ήματος άποκλείεται άπί τίς τηλεφωνικές συνδέσεις τών 
ημερίδων τούτων, γι’ αύτό έχουν τοποθετηθεί σ’ αυτές 
:ό τόν ΟΤΕ τεχνικές διατάξεις δυνάμει της ύπ’ άριθ. 157051/ 
70/18.7.63 άποφάσεως τοΰ ’Τπουργοΰ Συγκοινωνιών.

Ή έκπτωση πού προβλέπεται άπό τόν νόμο 42S5/63 
αρμόζεται σύμφωνα μέ την ύπ’ άριθμό 156392/1019/ 
".63 κοινή άπόφαση τών Υπουργών Συγκοινωνιών καί 
;οεδρίας Κυβερνήσεως μόνο στά τέλη τών χειροκινήτων 
εραστικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων τύπου Εσωτερικού 
ν μή ήμερησίων επαρχιακών Εφημερίδων τακτικών μελ.ών 
; Ένώσεως ’Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου.

φωνικών εκπτώσεων σ’ αύτόν σύμφωνα μέ τίς σημερινές 
άνάγκες τών εφημερίδων καί την τεχνολογική πρόοδο.

β) Την οριστική ρύθμιση”τοΰ θέματος παροχής μειωμένου 
τιμολογίου στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις τών επαρχιακών 
εφημερίδων προς άποφυγή τών άμφισβητήσεων στο μέλλον 
καί τερματισμό τών διενέξεων μεταξύ ΟΤΕ καί αυτών.

γ) Τήν απλοποίηση τοΰ συστήματος διαχειρίσεως άπό 
τόν ΟΤΕ τών λογαριασμών τηλεφωνικών συνδέσεων τύπου.

Άναλυτικώτερα αί διατάξεις τοΰ παρόντος Νομοσχεδίου 
προβλέπουν :

“Αρθρον 1.

α) Τήν άπαλλαγή τών εφημερίδων πού άναφέρονται στο 
άρθρο 1 τοΰ Νομοσχεδίου άπό τά τελεφωνικά τους τέλη μέχρι 
ένα άνώτατο όριο μονάδων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων άνά- 
λογα μέ τήν κυκλοφορία τους, πού δύνανται νά πραγματο
ποιούνται αύτομάτως καί άπό τό χειροκίνητο ύπεραστικό, 
σύστημα εσωτερικού άπ’ όλες τίς τηλεφωνικές τους συνδέ
σεις καί πού στο ποσό τών μονάδων τούτων περιλαμβάνονται 
καί τά βασικά τέλη τών συνδέσεων αύτών.

β) Τήν παροχή έκπτώσεως 50% στά τέλη επικοινωνιών 
TELEX εσωτερικού άπό μία τηλετυπική συσκευή γιά κάθε 
έφημερίδα.

“Αρθρα 2 καί 3.
Τήν διατήρηση τών εκπτώσεων πού, δυνάμει διατάξεων 

πού~άμφισβητεΐται ή νομοθετική τους έξουσιοδότηση, παρέ-. 
χονται στα τηλεφωνικά τέλη τών λοιπών ήμερησίων εφη
μερίδων πού δέν ύπάγονται στις κατηγορίες τού άρθρου 1 
καί στά τέλη τών τηλεγραφημάτων, ραδιοσυνδιαλέξεων καί 

■ ραδιοτηλεγραφημάτων τύπου. . _

“Αρθρον 4. · ·.

• Τήν καταβολή τών διαφορών άπό τίς παρεχόμενες στον 
τύπο εκπτώσεις ή άπαλλαγές εις βάρος τού Κρατικού Προ
ϋπολογισμού άντί τού συμψηφισμού τους στό Κρατικό Μέ
ρισμα σύμφωνα μέ τήν παρ. 4, τού άρθρου 5 τού Ν.Δ. 155/73 
«περί ΟΤΕ»..Καί τούτο, επειδή αΐ εκπτώσεις αύτές έχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις. στην ρευστοποίησή τών άπαιτήσεων 
τού ’Οργανισμού, άφοΰ τό ύπόλοιπο τού λογαριασμού Κρα- 

' τικού Μερίσματος είναι χρεωστικό λόγιο μή έπαρκείας αυτού 
νά καλύψή τίς διαφορές αύτές καί τίς λοιπές δαπάνες πού 
σύμφωνα μέ τό πιο πάνω Ν.Δ/γμα συμψηφίζονται σ’ αύτό.

■ “Αρθρον 5.
α) Τήν διευκόλυνση τής έξοφλήσεως τών λογαριασμών 

πού όφείλουν οί επαρχιακές Εφημερίδες (25 περίπου), 
υστέρα άπό άναμόρφωσή τους, σύμφωνα μέ τήν έκπτωση 
πού προβλέπεται άπό τό Ν.Δ. 3619/1956. Οί,.όφειλές αύτές 
θά πρέπει νά έξοφληθούν γιά λόγους' ίσης μεταχειρίσεως 
προς τις. λοιπές 123 ’Επαρχιακές Εφημερίδες πού έξοφλούν 
κανονικά τούς λογαριασμούς τους.
ήβ) Τήν εφαρμογή τών διατάξεων τού ίσχύοντος Τηλε

φωνικού Κανονισμού πού άναφέρονται στην διακοπή τών 
τηλεφωνικών συνδέσεων τών ’Εφημερίδων στήν περίπτωση 
πού δέν έξοφλούν τούς τηλεφωνικούς λογαριασμούς τους. 
’Από τότε πού ήρχισεν ή διένεξη μεταξύ ΟΤΕ καί Έπαρχια- 

• κών’Εφημερίδων, ό ΟΤΕ ποτέ δέν ήσκησε τό δικαίωμά του, 
αυτό, χωρίς φυσικά νά σημαίνη τούτο άδράνεια ή παραίτηση 
άπό τά δικαιώματά του. . ··■■''. ■ ■
Επειδή όμως καί μετά τήν ισχύ τού Νομοσχεδίου τούτου 
είναι πολύ πιθανόν ό ΟΤΕ νά άσκήση τό άνωτέρω δικαίωμά 
του κατά δυστροπούντων εφημερίδων στήν έξόφληση τών 
τηλεφωνικών τους λογαριασμών καί πρός αποφυγή διενέξρων 
γιά τήν διασφάλιση τών δικαιωμάτων τού ΟΤΕ έκρίθη σκό- 
πιμον νά τεθή ή διάταξη αυτή. — '· ν ’ . '

Γό παρόν σχέδιο Νόμου έχει σκοπό Τ 
α) Τήν παροχή διευκολύνσεων στόν τύπο γιά τήν άμεσο 

ταχεία ενημέρωση τής κοινής γνώμης καί τόν έκσυγ- 
ινισμό τής νομοθεσίας πού άναφέρεται στις παροχές τηλε

Άρθρον 6. · ' ' .
α) Τήν έκδοση κοινής άποφάσεως τού Υπουργού Συγκοι

νωνιών καί τού άρμοδίου γιά τά θέματα τύπου Υπουργού 
στήν περίπτωση τυχόν πού θά χρειασθή νά ρυθμισθοϋν λε_-
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πτομέρειαι ίια την έφα,ρμογήν των διατάξεων τοΰ Νομοσχε
δίου. . \

. Έν Άίήναις τη 12 Μαρτίου 1977 ' ' \ '

Λ * f Οι Υπουργοί ;. . 1
>.·.·. Συντονισμού Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ

Οικονομικών
ΕΤΑΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ

Συγκοινωνιών
ΓΕΩΡΓ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

· ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
• Περί ρυ-δμίσεως -δεμάτων ιάφμρώντων είς τά τέλη τηλεπι-·

κοινωνίαr/ωιν ανταποκρίσεων ιδιοκτητών εφημερίδων.

’ ,'ιΑρ-δρ-ον 1. .
• 1. Ήκ των, λογ βιασμών των τελών τηλεφωνιΐκής έπικοι- 
νωνιας τής διεξαγωμένης αυτομάτως, ώς καί ϊιά τοΰ χειρο
κίνητου υπεραστικού ανστήματος εσωτερικού και τών δ ασκών 
τελών τών τηλεφωνικών συνδέσεων τών πολιτικού ή οόκονο- 
μικου περιεχομένου ημερησίων εφημερίδων Ά-δηνών καί Θεσ- 
σαλιίνικης, τών ημερησίων V.» μή ημερησίων επαρχιακών έφη- 
μβριϊων τακτικών μελών τής Έχώσεως ’Ιδιοκτητών ’Ημε
ρησίων' ’Επαρχιακών ’Εφημερίδων (Ε.Ι.Η.Ε.Ε.) καί τής

ΜΕνώσεωςΜΙΪιοκ.τητών -Επαρχιακού Τόπου (Ε.Ι.Ε.Τ.), αντί-

Α’. Κλίμαξ Πολιτικών ή Οίκαυομακών Ήμιερησ. ’Εφημερίδων 
-%'γ. ·; Ά·δηνών καί Θεσσαλονίκης. ,. , : ,

Φύλλα μηνιαίας κυκλοφορίας ’Ανώτατοι) όριο·) τηλερ/ικών
ί..' ·.· · . - ' - 7 ' μονάδων. '
200^000 . — 500.000 ; : '··' ·'■'· · '■ 1 7l500

v-r. 500.0011.200.000 ‘ .'■■■■:. Λ" 35.000 .·
" ΐ;200.001 4.200.000 -λ ‘ ·- Λ · 52.500'· ' ·

άνώ τών 4.200.001 105.000 .
Β . Κλίμαξ ’Επαρχιακών Έσ ημερίδων τακτικών μελών

\ ' E.I.H.E.E. καί E.IJB.T.
Φύλλα 'Ημερήσιας κμκλοφορίας 
'Ημερησίων Εφημερίδων ή ρύλ 
λα κυκλοφορίας μή ημερησίων

Άνώτατον όρε ο·) τηλ. 
κατά μήνα

’Εφημερίδων κατά την ημέραν 
τής έκδόσεώς των.

. Μέχρι 300

'Ημερησίαι Μή ήμερησίαι

1.000
2.500
7.500 

15.000

— 500'
— 1.000
— 2.500
— 5.000

ροκείμενου
θεσσαλο-

. 301 — 500 
501 — 1.000
ανω τών 1.000

2. Ή κατά τά ανωτέρω έκπτωσις παρέχεται 
μεν περ: τών 'Ημερησίων Εφημερίδων A-Sηνών · 
νίκης μά/ον εις εκει νας τών όποιων ή μηνιαία κυκλοφορία 
υπερβαίνει τά 200.000 φύλλα, προκειμέναυ δέ περί 'Επαρχια
κών Εφημερίδων εις «κείνας μόνο·) τών όποιων ή κύκλο po
p's υπερβαίνει μηνιαίως τά 1.000 ρύλλα. Ή έκπτωσις παρέ
χεται αυτοτελώς διά τό χρονικό) διάστημα μεταξύ δύο δα- 
δσχικών λήψεων τών ενδείξεων τών μετρητών τών τηλεφωνι
κών συνδέσεων, βάσει τού έ/.άστοτε προγράμματος τού ΟΤΕ, 
μη επιτρεπόμενου του συμψηφισμού ταύτης προς έτερα χρονικά 
διαστήματα.

.3. Διά τόν υπολογισμόν τής διά τού παρόντος παρεχόμενης 
έκπτώσεως λαμβάνεταιύπ’ όψιν ό μέσος όρος τής κυκλοφορία ς 
τών εφημερίδων τού προηγουμένου ήμορολογ:οκού έτους, τα 
στοιχεία τής όποιας παρέχονται εις τόν Ο.Τ.Ε. ύπό τής Γενι
κής Jfαμματειας Τύπου καί Πληροφοριών. Διά τάς εφημε
ρίδας. αι όποίαι το πρώτο·) έ/.δίδοντα: ή έπσνεκδίδονται ή εκ- 
πτωσις υπολογίζεται επί τών στοιχείων, κατά τά άνωτέρω 
"^/αμένων εις τό·/ O.TiE. τού πρώτου από τής έκδόσεώς ή 
έπανε,κϊόσεώς των μηνός μέχρι τής ύπάρξεως στοιχείων κυ
κλοφορίας τών τού προηγουμένου ημερολογιακού έτους.

4. At άΰτάι ώς άνω εφημερίδες καταβάλλουν τά εκάστοτι 
ϊσχύοντα κατά μονάδα τέλη έπινΛίνωνιών TELEX εσωτερικού 
έκ τής χρήσεως μόνον μιας δηλουμένης τηλετυπτκής συσκευής 
μειωμένα εις τό ήμισυ (1/2).

Άρ-δρον 2. '. ·
1. Έπί τών συνδιαλέξεων τύπου καί τών .αστικών συνδια

λέξεων τών ημερησίων εφημερίδων μή ύπαγομένων είς τάς 
κατά τό προηγούμενον ίρ-δρον κατηγορίας παρέχεται ίκ.τπωσις 
ώς .κατωτέρω:

α) 50% έπί τών δασικών μηνιαίων τελών ώς καί τών τε
λών αστικών συνδιαλέξεων μιας μόνον δηλουμένης τηλεφωνι
κής συσκευής δι’ έκάστην ημερήσιον Εφημερίδα, έφ' όσον άπ> 
•μλείετο! έξ αυτής ή δυνατότης επικοινωνίας μέσω τού αυτο
μάτου υπεραστικού δικτύου διά κιαταλλήλων τεχνικών διατά
ξεων. 'Η δαπάνη τοπο-δετήσεως τών τεχνικών αΰτών διατά
ξεων, βαρύνει τούς ίδιοκτήτας τών έφημερίδων.

β) 50% έπί τών συνδιαλέξεων τύπου έσωτερικυύ διεξαγό
μενων διά τού χειροκινήτου τηλεφωνικού συστήματος γενικώς 
μ*) κατά τάς ώρας 17.00 - 22.00, προκειμέναυ δέ περίσυν- 
διυΓ/νέπεων άπεγευματινών έφημιερίδων καί κατά τάς ώρας 
06.00'- 10.00. ' ·

γ) 75% έπί τών συνδιαλέξεων τύπου έσωτερικού έφ’ οσον 
διεξάγοντα κατά τάς ώρας 22.000—02.00.

2. Κατά την έννοιαν τού παρόντος ίρ-δροο. συμδιαλεξείς
τύπου-είναι αΐαίτοΰμεναι ώς ταιαύται και δι εξ αγομεν αι με-7 
ταξύ τών ημερησίων εφημερίδων τούτων κοκ τώγ ιδιοκτητών, 
δνενδ/τ/τών -καί άτνταποκ(ριτών αυτών ά^γνωρισμένων κατά 
τάς διατάξεις τού ίσχΰοντος Τη/υεφώ))·κού Καυσνισμού. περι- 
λαμβάνουσαι δέ άποκ,λειστικώς ειδήσεις προς δημοσιε'υσιν. 
Αΐ μεταξύ τών ισταδμών τής Ε.Ρ.Τ.' διεξαγόμενα·, συνδια- 
λέξοις προς μετάδοσιν είδήσοων γενικού ενδιαφέροντος έξο- 
μοιούνται προς τάς συνδιαλέξεις τύπου έπί έκπτώσει τέλών. 
έφ’ όσον δοεξάγονται κατά τάς προόλεπομένας ώρας διΐξά- 
γωγής τών συνδίιαλ'έξεων τύπου. · - ··'.· ,'■■■

V' ’■ ' ' , VAp-Sipciv 3.
Έπ» τών τηύ^εγριαφηχάσω) τύπου εσωτερικού παρέχεται 

έκπτωσις 50% έπί τών τελών τώ(ν συνήθων ιδιωτικών τηλε
γραφημάτων (κατά λέξιν καί πάγιον τέλος). Τηλεγραφήμα
τα τύτςου είναι τά άπιεμδν/άυυενα προς έφηεεφίΐδας. περιοδικά, 
πρακτορεία ειδήσεων, ραδιοφωνικούς στα-δίμούς ή σταιδμούς 
τηλοοράσοως υπό τών ιδιοκτητών, διε'υ-δυντών ή άίυεγνωρ ισμέ- 
νων έπ αγγ ε )ςχ α τ ιών άν τ αποκρι τ ών αύτώ·) κατά τάς διατάξεις 
τού ΐσχύοντος τηύυεγιραφικού κχ)ονισμΛυ. καί περιεχοντα απο- 
κλειστικώς εΐδήσεΐις πιρός δημοσι^υσιν ή ραδιοφωνικήν ή τη
λεοπτικήν μετάδοσιν καί υπό τάς λοιπάς πφοΰπο-δέσεις τού 
ρη-δέντος Κανονυσμαΰ. Αί παρεχόμενα: είς τάς συνδιαλέξεις, 
τύπου τών κατά το προηγούμενον άρ-δρον έφηχερόδων "εκπτώ
σεις εφαρμόζονται προοειμένφο περί ραδ'ΐ'Οσ.ίνδ!πλέξεων τυπσυ 
τών ήχερησίω) εφημερίδων μόυον ώς ιπρός το τέλος χερσαίου 
δικτύου. Διά τάς ραδίοσυνδτα/εξεις τύποο έφαφ'ΐόζσυται αι 
άφορώσα: εις τάς συνδιαλέξεις τύπου γενικώς διατάξεις, 
δοεξάγονται όμως μό-υον κατά τήν κ-ατεύ-δίτυσιν πλοίου προς 
τό εσωτερικόν τής χώρας. Τά ράδιοτη)υεγιραφήμ·ατα τύπου 
ύπόκεινται είς τηλεγραφικά τέλη μειωμένα κατά τό ημισυ 
καί εις συν ήδη ρ αδοστη/χγραφ ικύά. Τούτα γ“Γ«ντα·. δεκτά 
κατά τήν κατεύ-δννσιν πλοίου - ξηρός και ύφ’ ας προύπνδε- 
σεις γίνονται δεκτά τά τηΤ/υεγιραφήκατα τύποο.

’Αρδρον Α

Τό σονολσ/.όν ποσό) τών είς βάρος τού ΟΤΕ διαφορών εκ 
τών χορηγσαμένων κ,ατά τά προηγούμενα άρ-δισα εκπτώσεων 
ύπερ τού τύπου καταβάλλεται υπό τού Δημοσίου, έγγραφο- 
μένης σχετικής ππτώσεως εις τόν Κρατικόν Προϋπολογι
σμόν. μή έφαρμοζομήχων έν προκειμένω τών διατάξεων τής 
παρ. 4 τού άρ·δρου 53 τού Ν.Δ. 165/75 «περί Όργχ)·.σμού 
Τηλεπικοινωνιών τής Έΰ.λάδος».

Άρ-δρον 5.
Οι κατά τήν έναρξιν ισχύος τού παρόντος άνεξόφλητοι 

τηλεφωνικοί λογαριασμοί προηγουμένων μηνών τών είς τό


