
ΕΙΣΗΓΚΤΙΚΙΙ Ον ΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΓ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ

Στο Σχέδιο Νόμου «Τροποποίη;ση, συμπλήρωση και κατάργη
σή διατάσεων αναφορικά με τον Ημερήσιο Εύπαρχιακο
Τύπ:>. '

77υος τι; Βουλή ίων Ελλήνων

Κi‘T2 την εφασμογή τον Ν.Α. 3bl9/1956 και τον Ν. 
4041/19&0 χ/έκυψαν ερμηνευτικές δυσχέρειες, ενώ οποία;:- 
•/.2 ν*2ΐ α5“^τόν:στα να τροττοττοιουνται η να χίταρ-
γούνται -ιατάΞεες -ον θεσπίσθηκαν με τη/ ομόφωνη γνώμη 
:η; Εθνικής Αντιπροσωπείας. για την προστασία και την κα- 
τοχύρωση της ανεξαρτησίας και βίωσιμότητος ταυ ημερήσιου 
επαρχιυκό τόπον. Αργότερα. δημοσιεύθηκε το Ν.Δ. 1263/ 
1972 π :υ με τις καθιερωθείσες υπέρμετρες και σήμερα αντι
συνταγματικές δεσμεύσεις. τελεί σε αναστολή εφαρμογής με
ρικά (Ν.Α. 413/1974) ή στο σύνολο (Γνμδ. Ν.Σ.Κ. 100/ 
17.11.1977). Με αποτέλεσμα να στερηθούν διαδοχικά οι 
ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες νομοθετημένων πόρων και 
στη συνέχεια να ενταθε! ·.* Γ-δημοίσα στο χώρο τους οι·/, ον 
χή κρίση.

Το προτεινόμονο σχέδιο νόμον αποβλέπει κύρια στην εκ
καθάριση τον νομικού καθεστώτος που διέπει τον Ημερήσιο 
Επαρχιακό Τόπο, στην επαναφορά βελτιωμένων των διατα- 
ξεων-πουέχουν καταργήσει, στο προσδιορισμό των υποχρεω
τικών κρατικών και συναφών δημοσιεύσεων στον επαρχιακό 
πόστο και στην αντικατάσταση εκείνων, που είχαν αμφισβητού
μενο περιεχόμενο. ό.-:. . ν.ύιτ :ί~\. ν.

• Ειδικότερα:' · - ■· '
Με το άρθρο 1 σκοπείται η κάλυψη ενός ..κενόν τον Ν. 

4041/1960 στις περιπτώσεις διαδοχής τον μέλους της Ε.Ι.ΙΙ. 
Ε.Ε. και' καθορίζονται πληρέστερα ot προϋποθέσεις του κοι
νωνικού συνόλου κατά τοόπο ανάλογο κέ τον προίλεπόμενο από 
το άρθρο 22 τον Π .Δ*. 611/1977. -ν ■ .··'

Το άρθρο 2 προσδιορίζει ακριβέστερα στο πλαίσιο τον ισχύ- · 
ον τις Συντάγματος την έννοια της ημερήσιας επαρχιακής 
εσταεσίδας. ; λ" π: *« ' : -ιί.

.; Με τα άρθρα 3 και 4 εκκαθορίζετα: -δετικά το καθεστώς 
των υπηρεσιακών δημοσιεύσεων πον αποβλέπει στην πληρέστε
ρη ενημέρωση τον κοινού της περιφέρειας και στην παράλλη
λη' αύξηση των εσόδων τω/ εφημερίδων της.

. Με το άρθρο 5 παρέχεται το δικαίωμα των εκπτώσεων 
στα τηλεπικοινωνιακά τέλη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του 
Ν. 583/1977 και στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες πον 
c: ιδιοκτήτες τους δεν είναι μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Ε. : -

Το άρθρο 6 τον νομοσχεδίου προβλέπει την ανάλογη ρύθμι
ση των εργασιακών θεμάτων των τεχνικών τύπου για την 
επέκταση της νέας τεχνολογίας και στον επαρχιακό τόπο, 
όπω: έγινε με τον Ν. 1186/1981 για τις εφημερίδες της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Επίσης, με το ίδιο άρθρο 6, παρέχεται η δυνατότητα κω
δικοποίησης των διάσπαρτων διατάσεων τον ημερήσιον επαρ
χιακού τόπον και καθορίζονται οι χαταργούμενες διατάξεις 
για τον εναρμονισμό της νομοθεσίας με το προτε',νόμενο σχέ
διο νόμον.

Π αραθέτονμε, 
τον Σνντάγματος

σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 
τα κείμενα των τροποποιούμενων διατάξεων.

Αθήνα, 17 Αποιλίον 1984• ο - *.·'.· * >

Ο: Υπουργοί r : -

Προεδρία; της Κ,'υόέρνησης · -"·■·'·. Εργασίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΑΖΑΡΗΣ . . ' Ε. ΓΙΑΝΝΟΠ ΟΥΔΟΣ 

- ' · · ·/. :..: * Συγκοινωνιών '·. - ' · ' ' " .·'

Ν. ΑΚΡΙΤΤΔΗΣ · .

Ν.Α. 1263/72 άρθρο 3, παράγρ. 1 εδάφ. δ.
δ) Ισολογισμοί της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, 

της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτόξεως. τον 
Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, τον Ιδρύματος Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων, του Οσγανισμον Τηλεπικοινωνιών Ελλά
δος, τον Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων, τον Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τον Ορ- 
γα.ιομον Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, της Εργατι- 
κήσ Εστίας, τον Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, του Ορ
γανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, της Διενθύν- 
σεο'ς Κρατικών Λαχείων, των Τραπεζών εν γένε-ι, διακηρύ
ξεις δημοπρασιών Αγροτικής Τραπέζης, ως και των πάσης 
φνσεως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή επιχειρήσεων 
Κοί'ής Ωφελείας, των οποίων η αρμοδιότης εκτείνεται καθ’ 
όλη·/ την Επικράτειαν δύναται να δημοσιεύονται εις πλείονας 
τη: μιας ημερήσιας επαρχιακάς εφημερίδας.

Ν.Α. 1233/72 άρθρ. 3 παράγρ. 2.

2. Α: δημοσιεύσεις της προηγονμένης παραγράφου δύναται 
να σίδωντα: εις μίαν δισεβδομαδιαίαν ή εβδομαδιαίαν εφημε
ρίδα της αντιστοίχου πόλεως εφ’ όσον εν τω Νομώ δεν εκδί- - 
δονται ημερήσια; εφημερίδες. " — ....

-ν·' Ν.Δ. 1263/72 άρθρ. 1 εδάφια α, β, γ, σΕ ;
α) Εκδίδεται συνεχώς και άνευ διακόπτης τουλάχιστον επί 

τρία (3) έτη. β) Περιλαμβάνει ύλην επίκαιρον τουλάχιστον 
κατά εβδομήκοντα τοις εκατόν (70/ο) της επιφάνειας της και. 
δεν αποτελεί εν όλω ή εν μέρει αντγραφήν ύλης ετέρου εν
τύπου,' το ήμισυ δε τουλάχιστον της επιφάνειας ταύτης περί- . 
λαμβάνει ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, γ) Έχει μέσην 
πραγματικήν ημερήσιον κυκλοφορίαν τουλάχιστον. ,·■ (1.000) 
φύλλων, κατά μήνα, αποδεικνυομένην δι’ έγκυρων στοιχείων, 
οία η ποσότης του κατ αναλισκόμενου δημοσιογραφικού χάρτου 
και αι βεβαιώσεις του οικείου ασφαλιστικού ταμείου ιδιοκτη
τών και συντακτών, των πρακτορείων κυκλοφορίας τύπου και 
τής Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Ε/ρημερί- 
3ων (E.I.H.E.EL) τ .

στ) Απασχολεί συνεχώς τουλάχιστον τρεις συντάκτας, 
μεθ’ ών ο ιδιοκτήτης αυτής συνδέεται διά συμβάσεως εργα
σίας, εις τους οποίους δεν περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης ή 
εκδότης της εφημερίδες ή η σύζυγος τούτων.

Ν.Δ. 1263/72 άρθρ. 3 παράγρ. 1, εδαφ. α και β. ·, -

Άρθρον 3. ·" ' ’ ' '.

1. Εις τας ημερήσιας επαρχιακ,άς εφημερίδας τας ως εν 
άρθρω 2 ορισθείσας ως πληρούσας τας προϋποθέσεις του πα
ρόντος καταχωρίζονται επί πληρωμή αι κάτωθι δημοσιεύσεις: 
α) Αι προς το Υπουργείον Εσωτερικών xat τας Περιφέρειαν 
κάς Διοικήσεις υποβαλλόμεναι υπό των Νομαρχών ετήσιαι 
εκθέσεις περί της εξελίξεως των εις τον Νομόν εκτελουμέ- 
νων έργων. Αύται δίδονται κατά την^ κρίσιν του Νομάρχου εν 
περιλήψει προς δημοσίευσιν εις μίαν ή δύο ημερήσιας εφημε
ρίδας, εκ των εκδιδ&μένων εις την περιφέρειαν του Νομού, β) 
Οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί των Νομαρχιακών Τα
μείων. Ούτοί δίδονται προς δημοσίευσιν κατά τον αυτόν ως 
άνω τρόπον, γ) Αι εκθέσεις πεπραγμένων, προϋπολογισμοί, 
απολογισμοί, -ισολογισμοί, διακηρύξεις δημοπρασιών και προ
κηρύξεις διαγωνισμών των δημοσίων υπηρεσιών, των.οργανι
σμών τοπ:·/.ή/ς αυτοδιοικήσεως, των νομικών προσώπων δημο
σίου δικαίου τοπτκής οφμοδιότητος, δίδονται προς δημοσίευ- 
σιν εν περιλήψει κατά τψ κρίσιν .της αρμόδιας υπηρεσίας 
εις δύο ημερήσιας εφημερίδας της πρωτευούσης ή ετέρας πό
λεως του Νομού, επιφυλασσόμενων των διατάξεουν των άρθρων
27 του Λ.Ν. 344/68, 4 παρ. 2 ταυ ΒΑ. 896/62 και 5 του' 
Ν.Δ. 29/12/1925 — 9.1.1926. δ) Ισολογισμοί της Δημο
σίας Ευπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. . .... ΐ!
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Χ.Δ. 1263/72 άρ-Spο 9.

Άρόρον 9.

Οι ιδιόκτητα! ημερησίων εφημερίδων μέλη της Ε.Ι.Η.Ε.Ε. 
ζοχρεούντάπ εις συμμόρχρωσιν ττ^τος τας ev άρ-3ρω 1 τα/ zapov- 
τ>ς υποχρεώσεις εντός δέκα οχτώ (18) μηνών ατό της ι- 
χύος το» παρόντος.

Ν.Δ. 1263/72 άρόρο 13 zap. 1 
'Ap-Spov 13.

1. Τα άρ$ρα 6 και 7 του Ν. 4041/1960, ως και το άρ- 
>ρον 7 του Ν. 4286/63 καταργούνται.

. Ν. 4041/60. Άρ^ρο 8.

* - 'Ap-Spov 8.·<*■·'. * ’ , i............... *■ -
Ai διατάξεις των άρ·5ρων 4 και 5 zap. 2 χαι 3 του Ν. 

ν. 3619/1956 και των άρ&ρων 2 έως χαι 7 του ζαρόντος 
εν έχουσιν εφαρμογήν ζροχειμένου ζερί ιϊιοχτητών χαι εφη- 
■ερίδων xa-S’ ών ήόεύυον ληφόή ατό της ισχύος του ζαρόντος 
έτρα άναγκαστικής εκ.τελέτεως κατά τό apSpov 878 της 
Ιολ. Δικονομίας ως ετρυζοζοιή·3ή δια του άρ-Sfou 1 του νό- 
ου 2810/1954 λόγω οφειλών, σχετιζομένών ζρος την έκϊο- 
:ν των εφημερίδων ττρος το Δημόσιον, Ασφαλιστικούς Οργα
σμούς ή Τραζέζάς, μέχρι πλήρους εξοφλήσεως των οφει- 
ών τούτών, ζλήν αν πρόκειται ζερί οφειλών ών εζήλ- 
ί ρύό(ΙΙσίς χάτά τό άρ-Sp ον 3 zap. 1 του ζαρόντος. Προς 
ούτδ άζάντες όί ιϊίοχτήτάι —: μέλη της Ενώσεώς όφείλου- 
ι να όζοίάλλωσιν εις χυτήν ανά έξάμηνον βεβαιώσεις της 
ικίία'ς Οικονομικής Εύφόρίας χαι των οικείων Ασφαλιστί- 
cI)V Οργανισμών, έξ ών νά αζόδέίκνύεται ότΊ έξαζηρέτοό- 
V έμζρτ/λέσίλως τας υποχρεώσεις τών και δεν έχουσ: λη- 
-3-ή αζό τής ενάρξεώς τής ισχύος του ζαρόντος κατ’ χυτών 
έτρα ανακλαστικής έκτέλέσεως διά χάόόστέρηάιν οφειλών. 
Υ αάοφάσεώς τής Νομισματικής Επιτροπής δύναται να κα- 
ορισ$η| ότι -3ά υποβάλλεται οζοχρεώτιχώς όμοίά βεόάίώσις 
ου παρ’ άύτή Γράφείοο ζάράχόλουίήάέως χορηγήσεων ζρος 
ον τύζον, ή οιουϊήζοτε άλλου οργάνου.

" ’ * Ν. 4041/60. Άρ-Spo 15 ζαράγραφος 2.

Αι κατά το ζάρδν άρ-Sp ον αποφάσεις τού Διοικητικού Συμ- 
υλίου της Ε.Ι.Η.Ε.Ε. τελούν υπό την έγκρισιν του αρμοδίου 
ά τα ζητήματα του Τύζου Υπουργού. Αζόφασις μη τυχού- 
ι τής έγκρίσεώς τού άρμοϊίου ϊιά τα ζητήματα του Τύπο» 
τουργού εντός τρtxxovS ημέρου αζό της λήψεως αυτής, ·3εω- 
ίται ως μη ληφόεϊσα.

ΝΞμο-3. Διάταγμά 413 της 17/17 Μαΐου 1974.

ερί οίντΓλχτάστάσέω'ς τού άρθρου 9 τόυ Ν. Δ/τος 1263/ 
972 ι.ζερί ήμερήσ!ου επαρχιακού τύζου» (Ε.Κ.Φ. 137).

Π ροτώσέμ του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αζεφα- 
παμεν χαι ίιοττάσοομεν:

λ. ‘. Άρ-Spov 1.

Το άρίρσν 9 του Ν. Δ/τος 1263/1972 (1) αντιχα-ύί- 
ατάι ως ίζκολού-3ώς:

«1. Οι ιοίοχτήται ημερησίων εφημερίδων μέλη της Ε.Ι. 
ΕΕ. υζοχρεούντάι εις συμμόρφωσιν ζρος τας εν άρ£ρω 1 
υχρεώσεις.

2. Ο χρόνος άυμμόρφώσεως των ιϊιολτήτών ημερησίων ε- 
-οερίδων μJελώv της E.I.H.ELE1 ζρος τας εν άρίρω 1 του 
τόντος υζοχρεώσεις ορίζεται ϊι’ αζοφάσεως του Πρωόυ- 
υργού». ~

X. μ- : ';■··. 'Ap-Spov 2.

Η ισχύς του ζαρόντος άρχεται αζό της ϊημοσιεύσεώς του 
της Ε.Κ.

ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ 

Άρ-5·ρα 5. 6 και 7 Ν. 4041/60.

Άσόρον 5.

Το εεάφιον 4 του άρ-3ρου 5 του Ν. 3565/1950 «ζερί τρο- 
ζοτ.οιήσεως διατάξεών τινων αφορωσών τας Ανωνύμους Ελ 
ταιοείας καί τας Περιωρισμένης Ευόύνης» τροζοζόιείται ως

«11 ροκειμένου όμως ζερί Ανωνύ(χων Εταιρειών και Π ε- 
ριωρισμένης Ευόύνης τοιούτων, αίτινες ϊεν έχουσ: τη/ έοραν 
των εν Αόήναις, αύται ϊημοσιεύουτιν υζοχρεωτικώς τον ιτο- 

' λογισμόν των και ίια μιας ήμέρηρίας ζολιτικής εφημερίϊος 
της εϊράς τών. ΕΙλλείψεί ημερήσιας εφημερίϊος ο ισολογισμός 
δημοσιεύεται υζοχρεωτικώς εις μίαν ϊισεί-ϊομαϊιαίαν ή είϊο- 
μαϊιαίαυ εφημερίδα της έϊρας των».

Άρόρον 6.

1. Αι υζοίαλλόμενα: υζό των Νομαρχών εις το Υζουργείον 
των Εσωτερικών κατά τα έκάστοτε υζό του Υζουργού των 
Εσωτερικών καόσριζομενα εκόέσεις ζερί της ζορείας των 
εις έκαστον νομόν εκτελουμένων έργων, ϊίϊονται υζοχρεωτι- 
λώς 4V ζεριλήώει ζρος ϊή^οσίευσίν εις τάς ημερήσιας εφη- 
μερίοας τας εκϊιϊομένας έν τή έδρα τόυ Νομού, εις όν εκτε- 
λούνται τούτα. Υζοχρεωτικώς εζίσης δίδονται ζρος δημοσίευ- 
σιν εις τας αυτάς εφητυερίϊας, οι ζροϋζολογισμοί κάι αζολο- 
γισμοί των Νομαρχιακών Ταμείων. Εφ’ όσον δεν εκϊίδοννα: 
■εν τω Νομώ ημερήσιαι εφημερίδες, η δήμοσίευσις γίνεται εις 
μία·/ ή ίόό ϊισείϊόμαϊιαίάς ή εόϊομαϊιαίας τοιαύτας.

2. Τα έξοδα κ,αταχωρίσεως ίαρύνουσι, κατά την εκάστοτε 
ϊιατ'μησιν του Υζουργείου Οικονομικών, τους ζροϋζολογισμούς 
των Νομαρχιακών Ταμείων.

'Ap-Spov 7.

1. Δι’ αποφάσεων του Υζουργικού Συμβουλίου δημοσιευμέ
νων δια της Είφημερίδος της Κυβερνήσεως δόναται να ορι- 
σ·3ή ότι: .· :

Δ'ακηρύξεις δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνισμών 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοϊιοικήσεως, Νομικών Προσώ
πων Δημοσίου Δικαίου, Γεωργικών Συνεταιρισμών και Επι
χειρήσεων Κοινής Ωφελείας, δημοσιεύονται υζοχρεωτικώς εις 
όύο ημερήσιας έφήμερίίας της ζρωτευούσης ή της ζεριφερείας 
του νομού εις όν αναφέρενται, κ.ατ’ απόλυτον επιλογήν του 
ϊίϊοντος την ϊηαοσίευσιν, μη αποκλεισμένης της δηαοσ.εύ- 
σεώ» των και εις άλλας εφημερίδας. Διακηρύξεις και προ
κηρύξεις κατά τα ανωτέρω, αναφερόμεναι εις τη/ περιοχήν 
του Πειραιώς δημοσιεύονται υζοχρεωτικώς εις ϊύο ημερήσιας 
εσηχε-ρίσας εκδιδο-αένας εις Πειραιά.

2. Δι' ομοίων αποφάσεων όέλουν y.a-Scpiσ·3ή αι ζροϋζοόέ- 
σεις κζ: οι όροι των ως άνω δημοσιεύσεων, συμζερλ.αμβανο- 
μένης και της διατιμήσεως. ως και αι εξαιρέσει; εκ της ως 
άνω υζοχρεώσεως ζρος δηχοσίευτιν.

ΠΥΣ 46/30.3.61.

Πράξις υζ’ ap:-S. 46 της 30 Μαρτίου 1961

Περί υποχρεωτικής ϊημοσιεύσεώς των Δημοπρασιών των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοϊιοικήσεως. Νομικών Προσώ
πων κλζ. εις δύο ημερήσιας εφημερίδας.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

. Λασόν υζ" όψει τας διατάξεις του άρ-όρου 7 του Ν. 4041/ 
I960 και σχετικήν εισήγησιν του Υφυπουργού Προεδρίας Κυ- 
βερνή-εως. αποφασίζει:

I. Αι διακηρύξεις δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνι
σμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοϊιοικήσεως. Νομικών
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Π ροσώτ.ων Δημοσίου Δικαίου, Γεωργικών Συνεταιρισμών κ;: 
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, εφ’ όσον εκ της κείμενης 

έκθετον των ως ά/ω οργανισμών νομοδεσίας εμβάλλεται 
η οημοτίευσις αυτών. δημοσιεύονται υποχρεώτικώς εις δύο 
ημερήσιας εφημερίδας της πρωτευούσης ή της περιφέρειας του 
νομού εις όν αναφερονται, κατ’ απόλυτον επιλογήν του δίδον- 
;ος την δημοσιευσιν, μη αποκλειομένης της δημοσιεύσεώο των 
και εις άλλας εφημερίδας. Διακηρύξεις και προκηρύξεις κα
τά τά ανωτέρω, άναφερομενάί έις τήν περιοχήν του Πειραιώς, 
δημοσιεύονται υπό τας αυτάς προϋποδέσετς, υποχρεώτικώς εις
δύο ημερήσιας εφημερίδας έκΒιδαμενας εν Πειραιει, κατ' αττό- 
λΰτόν επιλογήν του ϊίϊοντός τη/ δημοσιευσιν.

II. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως. ών τα ετήσια τα
κτικά έσοδα δεν υπερβαίνουν τας εκατόν χιλιάδας δραχμών, 
άπάλλάσσονται των κατά τήν παρ. I τής παρόύσης υποχρεώ- 
σέώ·?.

ίΐΐ. Το δια τας ως άνω δημοσιεύσεις καταβληττέον ατυτίτ:- 
μον δεν δύναται να είναι ςνώτερον της εκάστοτε ίιατιμήτεως 
του Γπουργείου Οικονομικών. . . ·

IV. II πάρούσά ίημόσιευδήτω ϊια της Εφημερίδες της 
Κυίερνηαεώς. _ '* " ...

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Τα Μέλη

" Ακριβές Αντιγραφού
ίύν Αδήναις τη i Απριλίου 1961 .·;

·.. · ε .) Γοαμαχατεύς τοο Τπουργικού Συοιβουλίου · '
1. ΠΑΠ ΑΒΛΑΧΟΓΙΟΓΛΟΣ - - - ”

. · · ν - · Λ , . ‘ ' . A J '

. Ν-Δ. 4286/63 άρδρ. 7. ’· ·;· ··· « ’

' · * 'Λρδρον 7. .1
At καπά ται άρδρα 6 κ»ι 7 του Νόμ. 4041/1960 εέδέσί'ξ 

Νομαρχών και διακηρύξεις δημοπρασιών ή προκηρύξεις δια
γωνισμών ενεργουμένων εν Τω Νομώ; δίδονται νποχρ-εωτικώς 
προς δημοσιευσιν και εις μίαν μη ημερησίαν εφημερίδα εκ των 
t'i τη περιφέρεια τού οικείου Νομού εκδιδομένών. ςητ<-rr:.'.

. . . ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ
«Τροποποίηση, συμπλήρωσή και κατάργημη διατάξεων σχετι- 

κών με τον Ημερήσιό Επαρχιακό Τύπο».

Άρδρο 1.
Μεόά τήν παρ. 5 του άρδρου'2 ν.δ. 3619/56 (ΦΕΚ 277), 

όπως έχει αντικάτασταδέί με τό άρδρο 2 ν. 4041/60 (ΦΕΚ 
36), προστίδενται οι εξής παράγραφοι:

«6. Σε. περίπτωση καδολιχής διαδοχής ιδιοκτήτη εφημε
ρίδάς, τακτικού μέλους της E.I.H.EJE, ο καδολικός διάδο
χος έγγράφετάί στη δέση του ως τακτικό μέλος. Σε περί
πτωσή μεταβίβασης εφημερίδας με ειδική διαδοχή, ο νέος 
ιδιοκτήτης εγγράφεTat ως τακτικό μέλος εφόσον πρόκειται 
γϋ εφημερίδά που εκδίδεταί τουλάχιστον τρία χρόνια. Δεν 
απαιτείται να συντρέχει η προϋπόδεση αυτή για την εγγρα
φή εάν η μεταβίβαση γίνεται σε συγγενή έως και δευτέρου 
βαδμού. Η ρύ-δμιση της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται 
σε περίπτωση μεταβίβασης ημερήσιας επαρχιακής εφημερί
δας από μέλος της E.I.H.EJEL, για το οποίο συντρέχουν τα 
κωλύματα της επόμενης παραγράφου.

7. Δεν εγγράφεται δόκιμο ή τακτικό μέλος στην Ε.Ι.Η.Ε. 
Ε., κι αν είναι εγγεγραμμένος διαγράφεται υποχρεωτικά με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, όποιος:

α) καταδικάστηκε σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, 
για έγκληχα κατά της περιουσίας, των περιουσιακών δικαί
ων ή των ηδών και για συκοφαντική δυσφήμηση, και

β) καταδικάστηκε σε ποινή που συνεπάγεται στέρηση των 
πολιτικών δικαιωμάτων.

Άρδρο 2.
Τα εδάφια α και β του άρ·δρου 1 του ν.δ. 1263/1972 

(ΦΕΚ 197) αντικαδίστανται ως εξής:
«α) Εκδίδεταί συνεχώς, χωρίς διακοπή, τουλάχιστον επί 

δύο (2) έτη. ^
β) Διατηρεί στην έδρα της τις απαραίτητες για τηυ έκ

δοσή της ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, περιλαμβάνει επίκαιρη 
ύλη, ειδήσις και σχόλια τοπικού ενδιαφέροντος και δεν απο
τελεί αντιγραφή περιεχομένου άλλου εντύπου».

Άρδρο 3.

Επανέρχονται σε ισχύ:

α) Τα άρδρα 5, 6 και 7 του ν. 4641/1960.
β) Η Πράξη του Γπουργικού Συμβουλίου 46/30.3.61 

(ΦΕΚ 64) και
γ) Το άρδρο 7 του ν. 4286/63 (ΦΕΚ 41).

Άρδρο 4.
1. Το ίδάφίο δ της παραγράφου 1 Του άρθρου 3 του ν.δ. 

1263/1972 (ΦΕΚ 197) οτνπικαδίίστχτχι ως εξής:
«δ) Οι ισολογισμοί της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρι

σμού) της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης, 
του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, του Ιδρύματος Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων, του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελ- 
λάδας, των ΕΙλληνικών Ταχυδρομείων, του Ελληνικού Ορ
γανισμού Τουρισμού, του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώ
νων Ποδοσφαίρου, της Εργατικής Εστίας, του Οργανισμού 
Εργατικής Κατόικίάς, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργα
τικού Δυναμικού, της Διέύδυνσης Κρατικών Λαχείων και 
των Τραπεζών tv γένεί; <5( διάΧήρύξεις δημοπρασιών τής Α
γροτικής Τράπεζας και των πάσης φύσης νομικών προσώπων 
δημόσιου δικαίου και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, δημο
σιεύονται οποχρεωΤικώς σέ δύο ημερήσιες επαρχιακές εφημε
ρίδες εκδιδόμίνες σε πρωτεύουσα νομού που έχουν τις *ροϋ- 
ποδέσεις του άρδρου 1, όπως έχει τροποποιηθεί, και ανήκουν 
σε πρόσωπο για το οπο-ίο δεν συντρέχουν τα κωλύματα της 
παρ. 7 του άρδρου 2 ν.δ. 36i9/56, όπως έχει αντικαταστά- 
•δεί και συμπληρωθεί. ί

Ο ιδιοκτήτης της μιας από τις δύο άυτές εφημερίδες πρέ
πει vi είναι τακτικό μέλος τής E.LH.E.E., ενώ εκείνες που 
οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι μέλη της πρέπει να έχουν συμπλη
ρώσει ίξάμηνη τουλάχιστον ανελλιπή έκδοση. ...

2. Η παράγραφος 2 του άρ-δρου 3 του ν.δ. 1263/72 αντι-
κα-δίσταται ως εξής: ·....- . -

«2. Οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου τιατα- 
χωρούνται υποχρεωτικά και σε μια δισεδδομαδιαία ή εβδομα
διαία εφημερίδα της αντίστοιχης πόλης».

3. Το άρ-δρο 9 τού ν.δ. 1263/72, του έχει αντικάτάστα-
δεί με το άρδρο 1 ν.δ. 413/74 (ΦΕΚ 137), αντικαδέστα- 
ται ως εξής: ■ - .

«Οι ιδιοκτήτες τών ημερησίων «^ημερίδων που είναι τα
κτικά μέλη της E.LH.E.E. πρέπει να προσαρμόσουν τις εφη- 
μερ'ίδες τους με την υποχρέωση του εδάφιου ε του άρδρου 1 
μέσα σε δυο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος». ..,

4. Οι ειδοποιήσεις του ν.ϊ. 351/74 (ΦΕΚ 78) καταχω- 
ρούνται και σε μια τουλάχιστον ημερήσια 'εφημερίδά της νο
μαρχιακής περιφέρειας, στην οποία βρίσκεται το ακΚητο που 
απαλλοτριώδηκε. / ,.

5. Η παράγραφος 6 του άρδρου 31 του ν. 126-4/82 επε-
κτείνεται και στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες από 
τότε πο.· τέδηκε σε εφαρμογή. ; Λ .

6. Όλα τα σχέδια νόμου και οι κανονιστικές πράξεις που
έχουν ως περιεχόμενο την τροποποίηση, συμπλήρωση ή κατάρ
γησα,· των διατάξεων για τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις στις 
ημερήσιες επαρχιακές εφηερίδες, πρέπει να υπογράφονται και 
από τον αρμόδιο για τον τύπο Γπουργό. '' .

. Άρδρο 5.


