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Εζ: του σχεδίου 'Όμθυ «ζερ: ζροσΤ2σ:ας τή; έλευ-ύερίας 
του τνζου».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚβΕΣΙΣ

Ποος τήν Βουλήν ιών Ελλήνων

Κατά την ζαρούσα· εζοχήν είναι ζαγχόσμιο τό φαινόμενο·/ 
τής μειώσεως τοϋ ασι-ϋμου τών έχδιδουενων έφημερίδων εις 
τό έλάχιστον 7.2: τής ζεριελεύσεως τών ύζολοίζων εις μεμο
νωμένα συγκροτήματα ύζο μορφήν τράστ. τά όζοϊα έξουσιά- 
,ουν τον τύζον εζιίάλλοντα τάς άττόύεις των 72': χ,ατά
,-υνέζειαν έζιφέροντα εύ-ϋείαν ζροδολήν κατά τής έλευ-ύερο- 
υζίας.

Διά του τροζου χυτού ή ευχέρεια ζα/τος άτόμου έχδό- 
:εως έφημερίδος χατ ουσία/ χα-ύίσταται άδύνατος, ή δέ 
ζαρξις ζολλών Χ2ΐ ανεξαρτήτων άζ άλλήλων έφημερίδων 

ι-ηχοοτών ζολλαζλάς τάσεις ζολιτιχάς. ίδεσλογικ,άς, χοινω- 
:χας χλζ. καταλήγει νά άζοτελή ούτοζία/. Τό φαινόμενο 

:ούτο είναι ζαγχόσμιο χαί ήρχισε νά έμφανίξεται άζο ζολ- 
,ών ετών. Χαρακτηριστικούς δέον νά α/αφερ-ύή ότι εις τον 

tv WURZBURG τής Δυτ. Γερμανίας συνελ-ύόν συνέδριον σύ- 
τοο άζό 20 έως 30.9.1967 -.ζεστηρ:χ·ύη ή ανάγκη λήψεως 
χ/αλόγων μέτρων ζρός ζεριορισμόν τής συγχεντρώσεως τοϋ 
τύζου άζό ισχυρά συγκροτήματα διά τής έζιίολής οχληρών 
όρων άνταγωνισμοϋ. Εις τό αύτό συνέδριο άνεφέρύη ώς ζαρά- 
τειγμα. ότι τό 88% τοϋ τύζου τού Λονδίνου ήτο συγχεντρω- 
μένον εις τρία τράστ. Εις ΗΠΑ μόνον εις τρεις πόλεις 
όζήρχον ζλέον ιών δύο ανεξάρτητοι εφημερίδες. διά τόν σχο- 
ζόν δέ τούτο έ·ύεσζίσ·$ησαν οί άντ:μονοζωλ:*χοί νόμοι (MO
NOPOLIES AND MERGERS ACTS). Αντίστοιχος 
υμος έ-ύεσζίσύη εις Α. Γερμανία (FUSIONKONTROLGE- 
ΕΤΖ UBER DIE PRESSE), ό όζοίος ζροσέ-ύεσε σειράν 
σ-5ρων είδιχώς διά τόν τύζον εις τόν νόμο·/ ζερί ά-5εμιτου 
νταγωνισμοϋ. Τό φαινόμενον τούτο είχε έζισημάνει χαί ζα- 
αιότερον χαί ή Βασιλική ’Εζιτροζή έζί τού τύζου εις Μ. 

μρεττανίαν άζό τού έτους 1949.

Τό ζρόίλημα τούτο είναι σοδα,ρώτατον. ήδη δε ή άρμοδία 
:ί τής νομο-ύεσίας τού τύζου εζιτροζή τού Συμίουλίου τής 
υρώζης έχει ζροτείνει τήν λήψιν ειδικών μέτρων έλέγχου 
ΰ τύζου. Ή σχετιχή έχ-ύεσις άναφέρει έζί λέξει: Ώς ζρός 
/ τύζον δύνχ/ται νά έζιδλη-άούν είδιχά μέτρα έλέγχου διά 

άζοφευχ-ύοϋν συγκεντρώσεις ίκαναί νά έζαφανίσουν τήν 
λλαζλότητα τών ζηγών ζλησοφοριών (POUR CE QUI 
<Τ LA PRESEE. DEs‘ MESllRES SPECIALES 
7 COXTROLE PEUYENT S' IMPOSER EX 
JE D' EYITER DES CONSEXTRATIOXS SU- 
IEPTIBLES DE FAIRE DISPARAITRE LA PLU- 
4LITEDES SOURCES D' INFORMATIOX. σελ. 7).
: χύτά αναφέρει χαί έν σελ. 15 (Π ΡΒΛ. COSEIL DE 
EUROPE! ELEMEXTS POUR UXE CONCEPTIOX 
'ROPEEXXE DES MEDLA, Στρασβούργον 1980).

Μεταξύ τών μεθόδων ζού χρησιμοζοιούνται έζί σκοζώ, 
ις αί έφημεοίδες συγκεντρωθούν εές χεϊρας όλίγων τραστ, 
Λ,υριωτέρα είναι ή ζώλησις έφημερίδων ύζΟτιμημένων, μέ 
ντέλεσμα έ άνεξάρτητος καί έλεύ-ύερος τύζος νά μήν δύνα- 

νά άν-ύέξη εις τόν άντχγωνισμόν χαί νά οδηγείται εις 
διαχοζήν τής έσ.δόσεώς του. Διά τόν λόγον τούτον έλή- 

-σαν χαί λχμ£ά-/θντα: μέτρα άζοτροζής τής με-ύόδου αύ- 
όχι μόνον εις τήν Ελλάδα, αλλά χαί εις τό έξωτερι- 
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ώτατον όριον τιμής ζωλήσεως όριζάχενον διά Β. Δια- 
ματος. Τό αύτό ώρίσ-ύη μεταγενεστέρως χαί ύζό τοΰ 
σου 3 ζαρ. 2 τού Α.Χ. 582/1945. Ο τοιούτος χα·5ορι- 
; χατωτάτου ορίου τιμής ζωλήσεως δοη-ύεί τήν ζλήρη 
ζτυξιν τής έλευύεροτυζίας χαί δείαίως δέν έ-λεωρή-ύη 
συνταγματικός. (ΆντωνΟζούλου, Ή έ/αυ-ύερία τοϋ τύζου 
Εχλάδι, 1965 σελ. 136. 137. Γεωργοζούλου, Ελευθερία 
/.οφορίας χαί ζραχτόρευσις έντύζων, Εζι·5. Αημ. χ2ι 
χ. Δικαίου, 1963 σελ. 6 ύζοσ. 1). ’Αλλά χαί γενι-
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εις το έξωτεριν.ο. 0-<τω 
τοϋ ζερί τυζου δικ.αίου 
LOFFLER εις το όγχώδε 
(τόμ. 1ος έχδ. 1969

ό κορυφαίος οημερα θεωρητικός 
Γερμανός χα·ύτ·^ητής MARTIX 

; συγγραμαά του PRESSERECHT 
σελ. 615 άναφερε: ότι ή εις εί-

δικ.ην ευνοΐ7.τ> τιμήν ζωχησις των εφημεριοων οεν εινα: εζι 
τοεζτή. ούδέ ώ; αντάλλαγμα διά τήν άνάρτησιν εφημερίδων
(DIE GEWAHRUXG VOX S0XDERPE1SEX (YOR- 
ZUGSPRE1SEX 1ST XACH DER STAXDEXDE- 
SAUFFASSUXG X1CHT GESTATTET. AUCH XI- 
CHT ALS -.EXTGELT» FUR DAS AUSHAXGEX 
ΛΌΧ WERBESCHILDERX. ZE1TUXGEN USW). Ό 
ίδιος εις τό μετά τοϋ REINHART IHCkET ζρόσφατον 
μνημειώδες σύγγραμμά του (HAXDBLCH DES PRESERE- 
CHTS. Μόναχο 1978 σελ. 368) ά/αφέοε: ότ: «Μία ϋζοτίμη- 
σις -ύεωρειτα:... ώς άυεμιτως ανταγωνιστική... Η ζαρχ/ομια
ζροχυζτει εκ του εζης σχοζου: εφ οσον η υζοτιμησις ζρα- 
γματοζοιεϊτα: μέ τόν σκοζόν νά έν.τοζισύούν οί άνταγωνι- 
σταί αζό τήν άγοράν, ίζοτε υφίσταται ά·/τι·ύεσις ζρός τήν 
zap. 1 τοϋ νόμου. ζε:ί ά·>εμίτου άνταγωνισμού... Εζ: τής 
άγοράς τών εκδοτών έφημερίδων ύά έδεχόμε-ϋα μία/ δαρείαν 
ζαραδίΣσιν τής ύζοστάσεως τής άγοράς έάν ή ί-ά τοϋ άρ-ϋρου 5 
τοϋ συντάγματος ζρσστατευοαένη ζο/Α.αζλότης τοϋ τύζου νά 
έ-Sίγ:το σο-ίαρώς. (ΕΙΧΕ FREISUXTERBIETUNG....
ALS WETTBEWERBSWIDRIGIAXZrSEHEX 1ST... 
DIE RECHTS/WIDRIGKEIT ΚΑΧΧ SIGH AUS 
DEM FOLDENDEX ZWXCK ERGEBEN: ERFOLC.T 
DIE PREISUXTERBIETUNG IN DER ABSICHT 
DEN KONKURREXTEX UOM MARKET ZU UER- 
DRANGEN. SO LIEGT EIN UERSTOSS GEGEN 
z2o. 1 UWG... Al'F DEM 5LA1G7T DER . .ZEITUNG 
SUERLAGEWARE ΕΙΧΕ GRAUIEREXDE BEEIX- 
TRACHT1GUNG DER MARKTSITUATIONDANX 
ZU BEJAHEN. WENX DIE DURCH ARTIKEL 5 
DES GRUNDGESETZES GESCHUTZTE PRESSE- 
VIELFALT ERNSTLICH BEEXTRACHTIGT WUR- 
DE). Εξάλλου εις τό σωστόν έρ-ον MEDIENTRECHT, 
τών Ρ. SCHIWT χαί \V. SCHUTZ -(DARMSTADT, 
1977 σελ. 245) ΰζοστηρίξεται ότι ζρέζει νά χα-5ιερω-ύή 
χαί χατώτατον όριον τιμής διαφημίσεων τοϋ τύζου. ζροχει- 
μένου νά ζροστατευ-ύοϋν α: άνεξάρτητο: εφημερίδες έν. τοϋ 
άνταγωνισμοϋ τών συγκροτημάτων. Τέλος ύζεν-ϋυμίζομεν τό 
συλλογικό έργο PRESSEKONZENTRATION (Μόναχο·/ 
1971), τό όζοιον ζεριέχε: άζοδελτιωμένα άζοσζάσματα 1048 
μελετών, δημοσιευμάτων, συγγραμμάτων χλζ. ζερί τοϋ κιν
δύνου τοϋ τύζου νά άζορρο-ση-ύή άζό μεγάλα τράστ χα! νά 
άζωλεσ-ϋή ή ζο/,λαζλότης. Πάντα ταϋτα άνεξαρτήτως τών 
άρ-ϋρων 85 έζ. τής Συν-ύήκης τής Ρώμης ζερί ΕϋΟΚ όζου 
τοιουτου είδους μέ-ύοδοι ζωλήσεως ζροϊό·/των είναι άνεζίτρε- 
ζτοι. Έζίσης χαί έ χαύορισμός άνωτάτου ορίου σελίδων 
χ2-5ιστατ2: ωσαύτως άζαρζίτητος. Εις τή/ ζροα-ειμένην ζερί- 
ζτωσιν. δέν άζαιτείται ή άνάζτυξις αιτιολογίας τόσον άνα- 
λυτιχής όσον άνωτέρω χα-S’ όσον ό ζερ'.ορισμός τών σελί
δων άφσρά τήν χρησιμοζοίησιν άτελώς είσαγθμέ-/ου δημοσιο
γραφικού χάρτου. Κατά συνέζειαν -Sa ήτο άτοζο·/ νά ζαρέ- 
χεται δασμολογική άτέλεισ έζί δημοσιογραφικού χάρτου 
χρησιμοζοιουμένου εις εκδόσεις με άρι-ύμόν σελίδων ϋζερδαί- 
νοντα τό ύζό τών συν-ύηκών έχδόσεως έζιίαλλόμενον όριον. 
Ό έζι-ύυμών έζομένως νά έχδώση τήν έφημερίδα του εις 
ζολυσελίδους εκδόσεις είναι ελεύθερος νά χρησιμοζοιήση χάρ
την δασμολογημένο·/ καί όχι άτελή. Διά τόν ίδιον άχριδώς 
λόγον καθίσταται άζαραίτητος έ χα-ύορισμός ενός άνωτάτου 
ορίου έκτυζώσεως φύλλων τών έφημερίδων ήτοι χαί ζρος 
ζροστασία/ τών άσ-ύενεστέρω- εφημερίδων έξ ισχυρών τραστ 
άλλα καί άζοφυγήν σζατάλης άτελώς είσαγομένου χάρτου 
δΓ έκτύζωσιν φύλλων χατ' ουσίαν άχρηστων. Εξ ακλου 
τό όριο// τό όζοιον τί-ύεται κσί τό όζοίο·/ ά/έρχεται μέχρι 30(Fc 
τών ζωλθυμένων (ήτοι κατά ζολύ μεγαύα/τερον τού νυν ισχνό·/-
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τος) είναι ύτερεταοχ.ές ϊιά νά χαλύψη τάς άναγχας και των 
χλέον άκραίων τεριττώσεων τών χυχλοφορ ιαχών οείομενων.

Έτ! το!) τροκειμένου κρίνομεν σχότιμον νά ύτεν-3υμίσωμε, 
ότι ή έλευ-3εροτυτία αποτελεί μέν άτομιχόν ϊιχαίωμα, τλήν 
όμως κατά τήν σύγχρονον χα! γενικώς άτοϊεχτήν θεωρίαν 
ή τροστασία τών άτομιχών ϊικαιωμάτων ϊέν είναι τλέον 
άρνητιχή <νμή έτέμϊασις τοΰ κράτους εις τήν σφαίραν τών 
άτομιχών ϊικαιωμάτων) άλλα ·3ετ:χή με έντονον κοινωνικόν 
χαρακτήρα. Δηλονότι το κράτος ϊέν είναι τλέον άτλώς 
•ύεατής. άλλα έχε: είϊιχήν ύτοχρέωσιν ότως τροϊαινη εις 
■3ετιχ-άς τράξεις έτ! σκοτώ ότως έξασφαλισίή ή άτόλαυσις 
τών άτομιχών ϊικαιωμάτων. Ή γνώμη αυτή είναι γενικώς 
άτοϊεκτή καί ϊέν χρε’ά'ετα: νά έτιμείνωμε τερισσότερον. 
Είϊικώς ώς τρός τον τύτον εν τή έφ αρμογή τής άρχής 
του κοινωνικ,ού χαραχτήρος τών άτομ'.χών ϊικαιωμάτων τό 
χράτος έχει τροϊή εις σειράν 3ετιχών ενεργειών ύτέρ αύτοΰ 
(φορολογικά! άταλλαγαί, άτέλεια χάρτου, ϊωρεάν τηλεφωνή
ματα — τηλεγραφήματα, έκττώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, 
έκτεταμένη σειρά χρατιχών έτσι ττληρωμή ίη-χοσιεύσεων, 
έτιϊοτήσεις. έτιχορηγήσεις. ύέστισις άγγελιοσήμου χλτ.), 
έτ! σχ.οτώ ότως ϊυνηύούν νά έπϊιώσουν αί άνεξάρτητοι 
έφημερίϊες χα! ϊιατηρη-3ή ή τολλατλότης των ϊημιουργου- 
μένου άλλως κινϊύνου άτορροφήσεώς των άττό ισχυρά τράστ. 
Εϊς τήν τελευταίαν τερίττωσιν ή έχίοσις έφημερίϊος ύτό 
οϊενϊήτοτε τρίτου λόγω ΐϊιαιτέρως έταχ·3ών όρων ·3ά καθί
στατο άϊάνατος! ή ϊέ συνταγματική κάτοχύρώσις τής έλευ-' 
-3εροτυτίας ·3ά άτέβαινε γράμμα χενόν. Άνευ έτομένως έξα- 
σφαλισεως ίχανών εγγυήσεων τρός τό μεμονωμένον άτομον 
ότι ·3ά ϊύναται νά έχϊώση έφημε^ίία ή έλευ·3εροτυτία ϊέν 
νοείται.

Τέλος —ρός έξασφάλισιν .τής έλευ·3εροτυτί*ς χα! τής τολ- 
λα—λότητος τών έφημερίϊων ή χυχλοφορία ϊιά τών τρακτο- 
ρείων χα! τών έφημεριίοτωλών τών χατά ταράϊασιν τού τα- 
ρόντος έχίιϊομένων έφημερίϊων ϊέν είναι έτιτρεττή. Δηλονό
τι ό -3όλων νά εξόντωση τάς έφημερίϊας ϊιά μεύόϊου ά-3ε- 
μίτου ανταγωνισμού είναι έλεύ-3εαος νά το κάνη ϊ: ΐϊίων
ϊυνάμεων χα! όχι ϊιά τής χρησιμοτοιήσεως τών τράτων κυ- 
χλοφορίας τών λοιτών έφημερίϊων. Π ρός τον σκοτόν τούτο 
έχρί-3η σχότιμον νά μήν -3εστισ·3ή τοινική χ.ύρωσις ϊιά 
ταράϊασιν τοΰ ταρόντος.

Π ρος ρύ-3μισιν ό-3εν τών ώς άνω άναλυτιχώς άναφερομέ- 
νων τεριττώσεων σχοτεί τό ύτό τήν χρίσιν σας ύτοίαλλό- 
μενον νομοσχέϊιον.

Έν Ά-3ήνα·.ς τή 22 Αύγουστου 1980 

Ό Ύτουργός
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α.Ν. 582/1945, Άρ·3ρον 3. ταράγραφος 2.

2. Ή συνολιχή έτιφάνεια έχ.ϊόσεως χα! ή τιμή τωλή- 
σεως τών έφημερίϊων χα! τεριεϊιχών ορίζονται εχ,άστοτε 
οι" άτοφάσεων τοΰ Γτουργοΰ Προεϊρίας Κυϊερνήσεως.

Α.Ν. 1C92/1938. 'Λούρον 33.
1. Ή τιμή τωλήσεως τών έφημερίϊων χα! τεριοϊιχ.ών

όρίζετα: ϊιά Β.Δ. τροτάσε: τοΰ Τφυτουργοΰ Τύτου χα!
Τουρισμού έχϊιϊομένου. τά ϊό έχ ταύτης τοσοστά. τά εις τά 
τραχτορεία έφημερίϊων, τούς τωλητάς χα! τά Ταμεία Συν
τάξεων Τύτου χα! ’Ανεργίας τροσωτιχοΰ έφημερίϊων χλτ. 
άνήχοντα. ορίζοντα: έχάστοτε ϊιά Β.Δ. Τή τροτάσε! τών 
Έφυτουργών Τύτου χα'ί Τουρισμού χα! 'Εργασίας έχοιίομέ- 
νου. Μέχρι τής έχϊόσεως τών έν λόγω Β.Δ. ισχύουν αί
τερί τιμής τών έφημερίϊων καί τεριοϊιχών χα! τών έχ
ταύτης τοσοστών ϊιατάξεις τής μέχρι σήμερον ύφισταμένης 
νομοθεσίας.

2. ’Εκθέτης χα! ΐϊιοχτήτης ή τεριοϊιχοΰ. έν ή άνα- 
γράφετα: τιμή τωλήσεως έλάσσων τής χατά τήν τροηγουμέ-

νην ταράγραφον όριζομένης. τιμωρείται ϊιά φυλαχίσεως του
λάχιστον τριών μηνών χαι χρηματιχής τοινής χιλίων μέχρις 
έχατόν χιλιάίων ίραχμών.

3. Οι τωλητα! έφημερίϊων χα! τεριοϊιχ,ών χαί ο! τερι- 
ττεριούχοι οι τωλοΰντες εις τιμήν ϊιάφορον τής άναγραφο- 
μένης τιμωρούνται μά χρηματιχτρ/ τοινήν μέχρι ϊρχ. 1.000 
χα! με φυλάχισιν μέχτι 10 ήμερων.

Έλ ύτοτροτή τών μέν τεριττεριούχων άναχαλείται ή 
άϊεια τών τεριττέρων. τρός ϊέ τούς τωλητάς τών έφημερί- 
ϊων ύτοχρεούντα: τά τραχτορεία νά ϊιαχόττωσι τήν ταρο- 
χήν φύλλων τρός τώλησιν.

Α.Ν. 1092/1938. vAp-3?cr, 27. ταρ. 1. 2. 3.

1. Αταγορεύεται ή ύτό τών ημερησίων έφημερίϊων τών 
έχουσών τώλησιν μέχρι 25.000 φύλλων ήμερησίως έχ.τύτω- . 
σις άρι·3μοϋ φύλλων τέραν τού 85% τών τράγματι τωλουμέ- .· 
νων «ϊιά τών τραχτορείων τών έφημερίϊων», τών έχουσών 
τώλησιν 25.000 — 30.000 τέραν τών 67% χα! τών έχου
σών τώλησιν άνω τών 30.000 φύλλων τέραν τών 55%.

2 χα! 3. Ημερήσια! ’Εφημερίϊες έχϊιϊόμεναι έν Ά3ή- 
ναις χαί θεσ/νίχη χαί έχουσαι τώλησιν μέχρι 3.000 φύλ-- 
λων ήμερησίως ϊιχαιούνται έχτυτώσεως μέχρι 10.000 φύλ
λων χατ’ άνώτατον όριον. Αί έχουσαι τώλησιν άνω τών
3.000 χα! μέχρι 15.000 ήμερησίως ϊιχαιούνται έχτυτώσεως 
μέχρι 25.000 φύλλων χ.ατ' άνώτατον όριον. Αί έχουσαι τώ-- 
λησιν άνω τών Ίο.ΟΟΟ ήμερησίως 'χα! μέχρι 20.000 ίιχαι*· 
ούνται έχ.τυτώσεως χατ’ άνώτατον όριον μέχρι 35.000 φύλ
λων. Διά τάς έχούσας τραγματιχήν τώλησιν άνω τών.?
20.000 φύλλων ήμερησίως έφαρμόζονται αί ϊιατάξεις τής .
ταρ. 1 τού αυτού άρ·3ρου. ' -

Ν. 4041/1960. Άρ-Spov 10.

1. Τά εις τάς έταρχίας ϋτοτραχτορεία τών Πραχτο-.
ρείων ’Εφημερίϊων ύτοχρεούντα: ότως άναλαμϊάνουν .τήν .
τραχτόρευσιν χα! ϊιανομήν τών ήμερησίων έταρχιαχών έφη- · 
μερίϊων ύτό τούς αυτούς όρους ύφ' ούς χα! τών έν Ά·3ή- 
ναις έχίιϊομένων ήμερησίων έφημερίϊων.

2. 'Ττοτραχτορείσ ϊι" ών ϊιενεργείτα: ή έχτός συνδρο
μητών τώλησις τών ήιερησίων έταρχιαχών έφημερίϊων. νο
ούνται τά χατά τήν ταρ. 2 τού άρ-3ρθυ 8 τού Α.Ν. 1092/ 
1938. ώς έτρετοτο:ή·3η ϊιά τού άρ·3ρου 1 ταρ. 3 τού Α.Ν. 
1683/1939. ϋτοτραχτορεία τών χεντριχών τραχτορείων 
τών Ά·3ηνα:χών Έφημερίϊων.

3. Τά ώς άνω τραχτορεία. ο! χατά τότους έφημεριϊο- 
τώλαι χα! τά τερίττερα. άρνούμενο: τήν χανονιχήν τώλησιν 
ύφ’ ούς οίχονομιχούς όρους ορίζοντα: χ.α! ϊιά τάς Ά·3ηναϊ- 
χάς έφημερίϊας ή ένεργούντες αύτήν χαχοτίστως. τιμωρούν
ται ϊιά τών τοινών τού άρ·3ρου 5 τού Ν.Δ. 2943/1954 χα! 
ύτόχεινται εις τάς χυρώσεις τού αυτού άρ·3ρθυ χ.α! τού 
άρ·3ρου 1 ταρ. 3 τού Α.Ν. 1683/1939.

4. Διά τήν εφαρμογή/ τού Ν.Δ. 2943/14)54 ή Ένωσις 
Ιϊιεχτητών ’Ημερησίων Έταρχιαχών Έφημερίϊων έχτρτσω-

τείτ2: χατά τότους ϊιά τών ϊ: άτοφάσεως τού Διοιχητιχού
Συμίηυλίου της οριζομένων μελών της.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Π ερί τροστασίας τής έλευ·3ερίας τού τύτου.

'Ap-3pov 1.

1. Προς ύλοτοίησιν τής συνταγματιχ,ώς χατοχυρωμένης 
έ/.ευύεροτυτίας έξασφαλιζομένης ϊιά τής τολλατλότητος χαί 
τολυμελούς ένημερώσεως χα: άναττύξεως γνωμών χα! ιϊεών 
χα! ϊιά τής ά/εξαρτησιας εχάστης έφημερίϊος ϊύναντα: ϊι 
άτοφάσεων τού άρμοϊίου έτ! τού τύτου Ττουργού νά χαύορι- 
ζωντα: έχάστοτε:

α) Κατώτατον όριον ένιαίας τιμής τωλήσεως τών ήμερη
σίων έφημερίϊων τών έχίιϊομένων εις τούς νομούς Αττι- 
χής. Πειραιώς χαί Θεσσαλονίκης χα! έχτυτουμένων έτ!


