
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιησεως καί συμπλη-
ρώσεως διατάξεων τοϋ Ν. Δ/τος 2943/1954 «περί τρόπου
πωλήσεως εφημερίδων καί περιοδικών».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

' Η κυκλ.οφορία των εφημερίδων καί περιοδικών ρυθμί
ζεται γενικώς ΰπό τοϋ Α.Ν. της 28/26.5.1935 «περί κυκλο
φορίας εφημερίδων» εϊδικώτερον δέ προκειμένου περί της 
κυκλοφορίας μέσω πρακτορείων διανομής τύπου, ύπό τοϋ 
Ν.Δ. 2943/1954 «περί τρόπου πωλήσεως εφημερίδων καί 
περιοδικών».

Έκ της πράξεως κατεδείχθη ή ανάγκη έκσυγχρονισμοϋ 
τών διατάξεων τοϋ άνω νομοδιατάγματος καί έναρμονισμοϋ 
των προς τάς τοϋ μνησθέντος ,Α.Ν. τοϋ έτους 1935.

Ώς γνωστόν έν Έλλάδι ή κυκλοφορία τών μέσω πρα
κτορείων Τύπου πωλουμένων έντυπων διενεργεΐται κατά τό 
σύστημα τής παρακαταθήκης. "Ητοι ό πουλητής παρα- 
λαμβάνει άπό τα πρακτορεία άριθμόν εντύπων, μετά δέ την 
γενομένην πώλησιν επιστρέφει τά μήπω πωληθέντα άντίτυπα, 
ώς καί τό άντίτιμον τών πωληθέντων, έξ ού παρακρατεί 
την αμοιβήν του.

Ή άκρατος έφαρμογη τοϋ συστήματος τούτου έν συνδυ
ασμό» προς τήν ύπέρμετρον αύξησιν τών σημείων πωλήσεως 
εφημερίδων ώδήγησεν εις πολλαλπασιασμόν τοϋ ποσοστοϋ 
τών έπιστρεφομένων έντύπων (μή πωληθέντων) έν σχέσει 
προς τά πωληθέντα, καί άπέβη ούτως ούχί μόνον εις βάρος 
της έλευθεροτυπίας, άλλά καί της Εθνικής οικονομίας έν 
γένει. Πράγματι, έάν ληφθή ΰπ’ οψιν ότι ή δαπάνη διά την 
αγοράν τοϋ δημοσιογραφικού χάρτου άποτελεϊ τό υψηλό
τερου έξοδον τών έφημερίδων καί περιοδικών καί ότι ή 
τιμή του ηύξήθη ύπερμέτρως τά τελευταία έτη, καθίσταται 
προφανές ότι. ή οικονομική αιμορραγία, (τήν οποίαν ύφί- 
στανται ιδίως αί εφημερίδες μικράς σχετικώς κυκλοφορίας 
ύποχρεούμεναι νά έκτυπώσουν διπλάσιου ένίοτε άριθμόν 
φύλλων τών όσων θά πωλ.ήσουν έφ’ όσον δέον όπως καί τό 
ύστατον σημείου πωλ.ήσεως έντύπων τροφοδοτηθή έστω 
καί δΓ ενός άντιτύπου), είναι δυσβάστακτος, άδικαιολόγη- 
τος καί κατ’ έπέκτασιν άποβαίνει εις βάρος της έλ.ευθερο- 
τυπίας.

Έξ έτέρου ή άσκοπος έξαγωγή συναλλάγματος διά τήν 
άγοράν χάρτου —ροοριζομένου μετά βεβαιότητος πρός 
πολτοποίησιν, λ.όγω τοϋ μεγάλου ύψους τών έπιστρεφομένων 
έντύπων, δέον νά άποφεύγεται, πολ.ΰ δέ περισσότερον ύπό 
τάς παρούσας οΐκονομικάς συνθήκας, άς ό τόπος διέρχεται.

Τέλ.ος αί ύπό τοϋ άνω νομοδιατάγματος (Ν.Δ. 2943/54) 
προβλεπόμεναι ποιναί κατά τών παραβατών τών διατά- 
ξεών του, (τών πωλ.ούντων έφημερίδας άνευ σχετικού δικαι
ώματος τών λαθραναγνωστών κ.λ.π.), είναι βαρύτατα’., μή 
δικαιολ.ογούμεναι άπό τό είδος τοϋ αδικήματος.

Κατωτέρω παρατίθεται τό κείμενον τών τροποποιου- 
μένων διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 2943/1954 :

«Άρθρου 1.

1. Δικαίωμα πωλ.ήσεως ,πρός τό κοινόν τών οπωσδήποτε 
κυκλ,οφορουσών μέσω πρακτορείων έφημερίδων καί περιο
δικών έχουσι μόνον : α) έφημεριδοπώλαι κεκτημένοι κατά 
τάς κειμένας διατάξεις τό δικαίωμα άσκήσεως τοϋ επαγ
γέλματος τοϋ έφημεριδοπώλου καί β) δικαιούχοι έκμεταλ- 
λεύσεως περιτττέρων οριζόμενοι δι* έγγράφου έντολ,ής τών 
οικείων Ενώσεων ’Ιδιοκτητών Ημερησίων ’Εφημερίδων. 
'Η έγγραφος έντολή, άνανεουμένη κατ’ έτος, δίδεται μετ’ 
άπόφασιν τής κατά τό άρθρ. 3 ’Επιτροπής. Οικεία Ένωσις 
είναι ή Ένωσις τοϋ Τύπου έκδόσεως τής έφημερίδος, μή 
ύπαρχούσης τοιαύτης ή έντολή δίδεται παρά τών κατά 
τόπους πρακτορείων ή ύποπρακτορείων τύπου.

Ή οικεία οργάνωσες έφημεριδοπωλών ύποχρεοϋται νά 
γνωστοποιή έγγράφως πρός τήν οίκείαν Ένωσιν ’Ιδιοκτη
τών 'Ημερησίων ’Εφημερίδων καί τά πρακτορεία τύπου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ τό ονοματεπωνύμου καί τήν κατοικίαν έκάστου εφημεριδο" 
πώλου ώς καί τήν περιφέρειαν εις τήν οποίαν άσκεΐ ούτοζ 
τό έπάγγελμά του. ΔΗ μή τήρησις τής ύποχρεώσεως ταύτης 
παρέχει τό δικαίωμα εις τήν "Ενωσιν νά καθαρίζη έλευθέρως 
μετά τών_πρακτορείων τύπου τόν τρόπον διανομής.

Έν τή έννοια τής /.έξεως «περίπτερα» περιλαμβάνονται 
παντός είδους καταστήματα πωλοϋντα έφημερίδας καί 
περιοδικά.

Άρθρου 5.

1. Οί κατά παράβασιν τοϋ άρθρ. 1 πωλοϋντες εφημερίδας 
ή περιοδικά ώς καί αί παραβάται τοϋ άρθρ. 4, διώκονται καί 
αύτεπαγγέλ,τως καί τιμωρούνται διά φυλακίσεως 15 ήμερών 
μέχρις ενός έτους καί διά χρηματικής ποινής 1.000-20.000 
μεταλλικών δραχμών. Προσέτι δέ καί άσχέτως τής ποινικής 
διώξεως έπί τών ώς άνω παραβάσεων : α) διακόπτεται ή 
χορήγησις εις τούς παραβάτας έφημεριδοπώλας φύλλων 
πρός πώλησιν, β) άνακαλεΐται ή έν άρθρ. 1 έντολή. 'Η ώς 
άνω διακοπή χορηγήσεως φύλλων καί ή άνάκλησις τής έντο- 
λής, ισχύει διά χρονικόν διάστημα μέχρι τριών μηνών καί 
έν υποτροπή όριστικώς, δύναται δέ νά γίνη καί κατ’ έκείνων 
άπό τούς όποιους οί στερούμενοι τοϋ δικαιώματος πωλ.ήσεως 
τών φύλλων παρέλ,αβον ταϋτα πρός πώλησιν».

2. Τά πρακτορεία, λαμβάνοντα οπωσδήποτε γνώσιν τής
άποφάσεως περί άνακλ.ήσεως τής άδειας πωλήσεως, ύπο- 
χρεοϋνται, έπί ταϊς ποιναΐς τής προηγουμένης παραγράφου, 
νά διακότττωσι, τήν χορήγησιν φύλλων έφημερίδων καί 
περιοδικών πρός πώλησιν εις τούς παραβάτας. Τήν αύτήν 
ύποχρέωσιν διακοπής χορηγήσεως φύλλων εις τούς παρα
βάτας, έπί ταϊς αύταϊς ποιναΐς, έχουσι καί οί έφημεριδο- 
πώλαι, εις άς περιπτώσεις ουτοι χορηγούν εις τά περίπτερα 
φύλλα πρός πώλησιν. -

Έν Αθήναις τή 22 Φεβρουάριου 1979
'Ο 'Υπουργός Προεδρίας Κυβεονήσεως 

- ; · ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

■ · ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τοϋ Ν. 

Δ/τος 2943/1954 «περί τρόπου πωλήσεως Εφημερίδων 
καί Περιοδικών».

Άρθρον 1.
Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 1 

καθίσταται ώς έξης:
τοϋ Ν.Δ. 2943/1954 άντι-

«ί. Δικαίωμα πωλήσεω 
τό κοινόν πλήν τών κατά 
«περί κυκλοφορίας έφημερί 
έχουν καί: .

ς έφημερίδων καί περιοδικών πρός
τόν Α.Ν. τής 28/28 Μαίου 1935

ίοτων και τροτκτορε

α) Έφημεριδοπώλ.αι, κεκτημένοι κατά τάς κειμένας δια
τάξεις τό δικαίωμα άσκήσεως τοϋ επαγγέλματος τοϋ εφημε
ριδοπώλου, καί

β) δικαιούχοι έκμεταλ,λεύσεως περιπτέρων, οριζόμενοι ΪΓ 
έγγράφου έντσλ,ής τών οικείων Ενώσεων ’Ιδιοκτητών 'Ημερη
σίων Έφημερίδων. Ή ώς άνω έντολή, άνανεοΰται κατ’ έτος 
καί δύναται νά άνακληθή έλευθέρως οποτεδήποτε. Οικεία 
Ένωσις είναι, ή Ένωσις τού Τόπου έκδόσεως τής έφημερί
δος. Μή ύπαρχούσης τοιαύτης Ένώσεως, ή έντολή δίδεται 
παρά τών πρακτορείων Τύπου.

Ή οικεία όργάνωσις έφημεριδοπωλών ύποχρεοϋται νά γνω
στοποιή έγγράφως πρός τήν οίκείαν Ένωσιν Ιδιοκτητών 'Η
μερησίων Έφημερίδων καί τά πρακτορεία Τύπου, τό όνοματε- 
πώνυμον καί τήν κατοικίαν έκάστου εφημεριδοπώλου, ώς και 
τήν περιφέρειαν εις τήν όποιαν ασκεί ουτος τό έπάγγελμά του.

Ή μή τήρησις τής ώς άνω ύποχρεώσεως, πλήν τών λοι
πών έκ τοϋ παρόντος συνεπειών κατά τών παραδοτών, παρέ
χει τό δικαίωμα εις τήν Ένωσιν νά καθορίζη έλευθέρως 
μετά τών πρακτορείων Τύπου τόν τρόπον διανομής.


