
Στα Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων του Μ.
1798/1951 περί συστάσεως και οργανώσεως. «Ενώσεως
Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών». '

Προς ιη Βονλή ίων Ελλήνων

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών 
αποτελεί ιδεότυττη μαρφή Σωματείου δεδομένου ότι υοίστα-α: 
βάσει Ειδικού Νόμου (Ν. 1 "7OS/19δ 1). Κατά συνέπεια οποια- 
ίήποτε τροποποίηση των διατάξεων αυτού απαιτεί νόμο. Ο. 
φερόμενες προς ψήφιση διατάξεις είναι το αποτέλεσμα τη; 
Βούλησης της Γενικής Συνέλευσης των μελών τη; 'Ενωσης 
Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών δηλαδή του συ
νόλου των πολιτικών εφημερίδων Αθηνών όπως εκφσάστκκε 
οτ·.ς συνεδριάσεις της 12 και 19 Σεπτέμβρη 1984. 'Με τις 
νεες ρυθμίσεις επέρχονται ο; εξής κυρτότερες μεταβολές:

α) Διευρύνεται ο αριθμός των μελών της Ένωσης διότι 
παρέχεται η δυνατότητα στις οικονομικές και αθλητικέ; 
εφημερίδες των Αθηνών να γίνουν μέλη της Ένωση:.

6) Δημιουργείται ο θεσμός του Συμβουλίου Τιμός (άρθρο 
7,' με σκοπό να κρίνει περιπτώσεις παραί άσεωνάκμοσιογρ σ
ηρικής δεοντολογίας στις οποίες τυχόν θα υποπίπτουν ο· ημε
ρήσιες εφημερίδες των Αθηνών.

γ)Έ:σάγεται με το άρθρο 9 η υποχρέωση όλων των ημε- 
ρήσ'.ων εφημερίδων της χώρας, ανεξάρτητα προς -τη σ μ- 
μετοχή τους σε επαγγελματικές ενώσεις, να δημοσιεύουν κά
θε χρόνο χ/άλυση των εσόδων τους, των εσόδων τους ν.α: 
των δανείων τους. " ‘ .’ ' /“ "" ",

υιοικοτερα: .......... :· ·» »>· '·’·· ν ■ · ···
—Με το άρθρο 1 ρυθμίζονται τα της έδρας του σκο

πού της Ένωσης Ι.Η.Ε.Α. ■"£ ■·'··'-

—Με το άρθρο 2 προσδιορίζεται ο τρόπος κτήσεως της 
ιδιότητας του μέλους κα; η ακριβής έννο'.α της ημερήσιας 

.εφημερίδας. ·.·'· ;■·.'. .>/:-· ν. «. :0Γί·.· -ο- ·

—Με το άρθρο 6 καθορίζεται ο τρόπος εκποοσώπησης 
των μελών στην Ένωση κα: ορίζετα: ο τρόπος διαγραφής 
μέλους. . '

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

—Με το άσθοο 4

ο άρθρο 5 ρυθμίζονται τα θ-ίματα της Γενικής
την Ένωση.

—Με τ
Συνέλευσης της Ένωσης.

—Με τα άρθρα 6 κα; 8 ρυθμίζονται τα θέματα του Διοι
κητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Των υποχρεώσεων των με
λών του Δ.Σ. της Ένωσης και. της εκπροσώπησης αυτής. ;

—Με το άρθρο 7 προσδιορίζονται τα μέλη του Συμβουλίου 
Τιμής ο τρόπος λειτουργίας του και ο σκοπός του. _

—Με το άρθρο 9 ρυθμίζονται τα οικονομικά καό. τα ασφα
λιστικά θέματα της Ένωσης κα: τα του τρόπου δημοσίευσης 
των οικονομικών στοιχείων των μελών της. :ι'-

—Τέλος, με το άρθρο 10 προσδιορίζεται η Δημόσια Αρχή 
που είναι αρμόδια να εποπτεύει την Ένωση και' καθορίζονται 
τα της περιουσίας αυτή; σε περίπτωση διάλυσης.' -

Με τη διάταξη του άρθρου 11 εξαιρούνται ατό τη/ υπα
γωγή στις διατάξεις του Ν. 703/77 «περί ελέγχου μονο
πωλίων κα: ολιγοπωλίων κα: προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισμού» οι υπηρεσίες που παρέχονται με’αμοιβή από 
τι; ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες, και περιοδικά.

Η εξαίρεση αυτή έρχεται να καλύψει νομοθετικό κενό που 
ταλαιπώρησε αρκετά χρόνια τον ελληνικό Τύπο και γίνεται 
ώστε ο Τύπος να αντιμετωπίζεται με το ίδιο νομοθετικό πνεύ
μα σ’ όλες τις δραστηρ ιότητές του. ·..... ,

Ειδικότερα ο Τύπος παρά την επιχειρησιακή του μορφή 
ται σαν απλή επιχείρηση, εφόσον ασκεί το 

ς ενημέρωσης της κοινής γνώμης.

Για το λόγο αυτό με Νόμο καθορίζονται τα κατωτατα 
όρια τιμής πώλησης των εφημερίδων.

Τούτο προφανώς διότι ο Νομοθήτης θεωρεί καταστροφική 
για τον Τύπο και επικίνδυνη για τον τόπο την άκρατη εφαρ
μογή των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού στο χώρο το>ν 
εφημερίδων, εφόσον είναι προφανές ότι η Επικράτηση του 
ισχυρότερου θα αποβεί σε βάρος του Έλληνα πολίτη — ανα
γνώστη.

Τα έσοδα όμως των εφημερίδων δεν προέρχονται μόνο σπό 
τη τιμή πώλησης τους, αλλά και από τις υπηρεσίες που πα
ρέχουν με αμοιβή (διαφημίσεις, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις 
κ.λ'π.).

Γ-ια τον ίδιο κατά συνέπεια λόγο θα πρέπει και η επιχει
ρηματική δραστηριότητα των εφημερίδων στον τομέα αυτό να 
μη υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 703/77 του οποίου η 
άκρατη εφαρμογή και στον τομέα του Τύπου θα αποβεί υπέρ 
των ισχυροτέρων και σε βάρος της πολυφωνίας.

Τέλος, με το άρθρο 12 δίνεται η ευχέοεια κωδικοποίησης 
των διατάξεων που αφορούν την Ένωση Ιδιοκτητών Ημεοη- 
τίων Εφημερίδων Αθηνών.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 1985

Ο Υπουργός Ποοεδρίας Κυβεονήσεως 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΛΖΑΡΗΣ

Κ ΑΤΑΡΓΟ ΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ 

ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1798/1951 '

κανορίςοντα; τα όργανα που διοικούν

θ ■
Περί συστάσεως κα: οργανώσει»; «Ενώσεως Ιδιοκτη

τών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών».

' 'Αρθρ;.ν 2. '; ·.

Σκοπός της Ε ώσεως όσετα: η διά παντός νομίμου μέσου 
προαγωγή των συμφερόντων των ημερησίων εφημερίδων Αθη
νών κα: η εν γένι: ικανοποίησις των νομίμων επιδιώξεών το.' 
επί τω σκοπώ της εξυψώσεως του Ελληνικού Τύπου.

Άρθρο·/ 3.

Ως ημερήσια: Αθηναϊκά: εφημερίδες νοούνται τα εν Λθή- 
.αισ εκδιδόμενα κα: καθ’ ημέραν κυκλοφορούντα έντυπα, των 
οποίων το περιεχόμενον :ί να: κατά κύριον λόγον πολ:τ·ν.οΰ κα: 
•κοινωνικού χασακτήρος. .

; " ' ' Άρθρον 4.
1. Μέύ.η της Ενώσεως είναι ο: ιδιοκτήτα: των ημερησίων 

εφημεριδιυν Αθηνών κα: διακρΐνονται εις τακτικά, δόκιμα 
/.α: πάρεδρα.

2. Τακτ κά μέλη καθίσταντυ. αυτοδικαίως οι ·διοχτήτα: 
των ημερησίων Αθηναϊκών εφημερίδων, εφ' όσον α: υπό την

οκτησίχ/ των τελούσα: εφημερίδες συνεπλήρωσαν συνεχή 
■ετησιαν έκδοσιν υπό τον -αυτόν τίτλο·/ και διετέλεσαν ούτο: 
•δόκιμα μέλη της Ενώσεως κατά τα εν τω εδαοίω 3 του πα- 
:*:··/τος οριζόμενα.

3. Δόκιμα μέλη καθίστανται ουτοδικαίως ο: ιδιόκτητα: ημε-
οτσιω / ρτυεοιοων Αθηνώνων. χυα τη εκοοσει τούτων, πα: άνε

τε·/ αντιμετω-ί’'·- 
λειτοό :·'τ·ια

νουσι οε ως τοιαυτα :π: εν έτος απο της εκουσεω; της εφηνε- 
ριδος και εφ" όσον η υπό την ιδιοκτησίαν των εφημερίς εξα
κολουθεί εκδ:δεμένη καθ ό’/.ον το ετήσιον τούτο διάστημα συ
νεχώς υπό τον χυτόν υφ όν εξεδόθη τίτλον. Μετά την συκπλη- 
ρωσιν της ετήσια; θητείας διοκσήτου ως δοκίμου μέλους, ού- 
σο; καθ ίστατα: αυτοδικαίως συκτικόν μέλος τη; Ενώσεως 
μετά σχετική·/ πράξιν του Διοικητικού Συμβουλίου ττς Ενώ-

4. Δακοπτομένης της εκδόσεως ημερήσιας τίνος Αθηναϊ
κής εφημερίδες, ής ο ιδιοκτήτης είναι τακτικόν ιέ.νοτ της 
όν/ώσεως. ο ιδιοκτήτης ταύτης νεθίστατα: υποχρεωτικώς εις 
την τάξιν των Π αρέδρων μελών της Ενώσεως. εκδιδορυένης



— 2 —

•σχετικής τράδεως του Διοικητικού Συμόουλίου. Etc τη- τά- 
r:v των Παρέίρων μελών capαμένεε ο ιδιοκτήτης τη.; διακο- 
:γάσης την έκοοσιν τη; ερ-ημερίτος μέχρι; εττανεκδόσεως τη; 
ερημερ!;ο; και τάντω; επ’ σστ.ηαα μη δυνάμενον vs υσερίή 
το ετο; ατό τη; μεταστάσεώ; του ε:; την τάςιν των ιταρέ- 
ορων μελών. TV ετήσιον τούτο διάστημα δύνατα: να .ταραταθή 
-εσί εν ε.ιέτι ετο; ατό τη; λήζεώς του ο·.’ ατοράσεω; τη; 
•Γενική; Σ-νελεύ:εω;. Παρελθόντος α·/. άρτου του άνω ετη 
τ'ου ή διετούς διαστήματο; κα: μη ετανεκδοθείση; ττ; ε: η
μερίδα ;. ο ιδιοκτήτη; ταΰτη; διζγράρετα: οριστικώ; τη; Ε
νώτιο: ; ν.α: εν. τη; τάσεω; των ταρέερων μελών. Εν τερ:- 
τετώσει ετανεκίδόσεω; 'τη; ερημεριδο; εντό; του ανωτέρω δια
στήματος. ο μεταστά; ε:; την τάσιν των τζρέίρων μελών 
κιεκτήτη; ταΰτη; επανέρχεται αυτοδικαίως ε:; την τάςίν 
τον τακτικών μελών, εκδιδομένη; σχετική; τρζτεω; του Δι-7 
ο:κητ:κοΰ Συμβουλίου, μη αταιτθυμένη; άλλη; τ:νό; τροΰτο-

5. .Άμα τη δημοσίευσε: του ταροντο; καθίστανται αυτοδι
καίως και άνευ ετέρα; δ'.ατυττώσεω; η τροϋτο-ΰετεω;. τακτι
κά μέλη κζ: ιδρυτα! τη; Ενώτεον; οι ιδισκτήταί των κατά 
την δημοσίευσιν του Νόμου εκ: δομένων ημερησίων εοημερί- 
δων Αθηνών. αίτινε; εζεδί-δονο συνεχώς κατά το τρο τη; 
•.δημοσ,εύσεω; ετο;. - ------------------ -

6. Η εκτροοώτηα:; ε:ς την Ένωσιν εκάατη; ερημεριδο; 
ετ:τ:έτετα! ενό; κζ; μόνον τροαώτου κζ; κατά τα κάτω3; 
•οριζόμενα:

α) Ετ; ατομική; εσιχειρήσεω; η ερημερί; εκτροτωτε’τ'ν 
εν τη Ενώσει υτό του ιδιοκτήτου ταΰτη;.

ρ') Ετί συν:δ::κττ>;!α;. υτό ενό; των συνιδιοκτητών ορισθη- 
σομένου δια συμβόλαιό-;: ζρ :κή; ττράζεω;. . ,

γ) Ετ; τροτωτ;κή; εταιρεία;, υτό του διά συμόολαιογρζ- 
ρ:·/.ης τρίςεω; διορισθησομένου εκτροτώτου ομορρΰΰμου μέ- 
λ..; *η»οτν.;ρ*;α^.

ο) Ετ; Ανώνυμου Εταιρεία;, υτό του συμρώνως τρο.; το 
καταστατικόν ατ&οάτεω; του Διοικητικού Συμβουλίου τη; 
Εταιρείας ορισθησομίνου εκίροαώτου.

• ε) Ετί Συνεταιρισμού. υτό .ου νομίμω; εζουσιοδοτηθησο- 
μενού εκτροτώτου. . ·

Ά?·3ρον 5

ττ:τ:ν.ον ε·/.::::υ.:να: ζτο

αζειθτύντος μελό.;, αζαγγελλομενην ζτοράτοω; του Αο:- 
κητ;κοΰ Συμβουλίου. Κατ’ ατοράτεω; του Λ:ο;κητ:κού Συμ
βουλίου αταγγελλοΰαη; ΐ'.αγραρήν μέλου;. ετ:τρέτετζ: τροα- 
ρυγή τ.ρο; τη·/ Γενικήν Συνελευτιν εντό; οκ.τώ ημερών ατο 
ττ; τρο; τον ζροσρυ· όντα κο·νοτο;ήαεω; τη; ατοοάτεω;. 
Ε'/τό; ετέρων οκτώ ήμερων οτο τη; υποβολής τη; οσροσρυγής 
•ουγκαλείτα: υποχρεωτικώς εκτάκτως η Γεν;κή Συνίλευτις. 
ττ:; δια τελειοθηρίας των 4 Τι των τακτικών μελών τη; Ε
νώσεω;. ζτοοαίνετα: ανεκκλήτου; ετ! τη; τροτουγτ;.

Άρθρον 6.

1. Η Γεν;κή Συνέλευτ:; είνα: το κυρία:·/ον -ώμα τη; Ε- 
νώτεω; απαρτίζεται ατό τα τακτικά μέλη κα; συνέρχεται τυ- 
κτ:κώ; άπαζ του έτου; κατά Ια,/ουάρ;ον. εκτάκτω; :ε οοάκ;; 
ή·3ελε κληίή υτό του Διοικητικού Συμόουλίου ή ή·3ελον ΰη- 
τήτε: την αΰγκληαιν τα 2/5 των τακτικών μελών.

2. Εκάατη εοημερί; ο:κα;οΰτα. εν τη αυνελεΰοε; μ;α; κα: 
μόνη; όήοου.

3. Έργα τη; Γεν.κή; Συνελεΰαεω; είνα::

α1! Ιί εκλογή μελών του Δ:ο:κητ;κοΰ Συμόουλίου. τακτι
κών κα: ανατληρωτων.

6) Η ψή;:αη; του τροϋτολογιτμοΰ των εοόϊων κα: εζόοων 
κα: η εγκ::α:; το, ατολογ:τμοΰ τη; όιαχειρίτεω;.

γ) Ο έλεγχο; των τετραγμένων του Δ:ο:κητ:κοΰ Συεοου- 
λ:ου κα: η αταλλαγή των μελών τούτου και των ελεγκτών 
ατό τάτη; ευ-3ύνη;.

ο) Ο ::ορ::μό; οΰο τακτικών κα: :ΰο ανατληρωματ:κών 
ελεγκτών και ο κα-3ορ:αμό; τη; αμοιβή; τούτων.

ε) Η αυζήτηαις κα: η ατό;α7:ς ετ: ταντό; -3έματο; ενοιζ- 
φέροντος την Ένωα'.ν.

4. Η ψηρορορία ετ: ταντό; τροτωτ:κού -όέματο; είνα: μυ
στική.

5. Η Γενική Συνέλευσι; ευρίσκεται εν αταρτία ταρόντο;
τουλάχιστον του ημίσεο; των τακτικών μελών, α: όε ατο:.ά
σε:; ταΰτη; λαμίάνοντα: κατ’ ατόλυτον τλε:ο·3η;!αν των 
ταρόντων μελών. Εςα:ρετ:κώ; ατα:τε!ται τλειοψηρία τιον 
4/5 των τακτικών μελιάν τροκειμένη; ατοράσεω; τ·ρ! τ::- 
τοτο:ή:εω; του καταστατικού τη; Ενώσεω; και ετί τσο::υ- 
γή; κατά ατοράσεως του Διοικητικού Συμόουλίου αταγγε:λά- 
ση; ?:αγραρή; μέλους τη; Ενώσεω;.--- - ------------------- -

G. Η εν τη Γενική συνε).ε·ύ*ε: ‘ σ.μ.μετοχή των τακτικών 
μελών τροϋτο·3έτε: την έναντ: της Ενώσεω; οικονομικήν τού
των τακτοτοίησιν. - ·

■ · Άρ·3ρο 7.

1. Το Διοικητικόν Συμίούλ:ον της Ενώσεω; σύγκείτα: εκ. 
τριών τακτικών μελάνυ κα: ϊύο ανατληρωματικών εκλεγόμε
νων εκ των τακτικών μελών τη; Ενώσεω; ό:α μυστική; ύη- 
ροσορίας.

•2. Η ·3ητεία των μελών του Διοικητικού Συμόουλίου είναι 
διετής, λογιζομένη ασό τη; ημέρα; της εκλογή; των. εττιτρε- 
σομένη; ττ ; επανεκλογή;.

3. Δεν ούναται να εκλεγή μέλο; του Διοικητικού Συμόου- 
λιου ο κεκτημένο; την ιϊιότητα του οημοσίου υσαλύ,ήλου ή ο 
τελών μέλος οιασϊήττοτε τάσεω; ή οργανώσει·); μ::·3ωτώ/ υ- 
ση::τού·/των ει; εαιχείρησιν τύττου εν γένει.

4. Τα ω; τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμόουλίου εκλε- 
γέντα συνέρχονται υττοχρεωτικώ; εντός τριών ημερών ατό

/ ; "η; εκλογής τι
των γήν Π ροέδρου.

αενου Λ
y.a: το κατα- 5 . Ενττ^τε:;
2. ννε/.εντ»ως Συμ ίονλίον κρί’

'.τελεττ^ί */.2·. τως ετ’ 6τον ή*
. ΓΙ ?.Ζ3'ΖΖ·.ς γή;·, Γενοαενηί
»:ος 77-JT2; “Ί: τ τ: 2ΐ: τως

isr.v τον G . Το Λ·.ο:ν6. Το Διοικητικόν Συμόούλιον οιοικεί την Ένωαιν κα: 
εκτροσωτεί ταύτην ίια του Προέορου κα: του Γενικού Γραμ- 
ματεω; ϊικαστικώ; και εσωϊίκως κατά τάσα; τα; σνέ:ει; 
και τζ; ζναρορά; αυτή; κζ. ε*ρκύ:ω; αναλαμόάνει υτοχρεώ- 
σει; οια λογαριασμόν της Ενώσεω;.

7. Το Διοιητικόν Συμόούλιον ούναται να ζνζ·3έση μ::ο; 
των Δικαιωμάτων και τη; ίικζιοοοσία; του ει; εν μέλος το: 
Διοικητικού Συμόουλίου ή κζ: εις τον Νομικόν Σύμόουλον της 
Ε/ώσεως ή κζ: υτάλληλον ταύτης.

8. Α: ατοράτε:ς του Διοικητικού Συμόουλίου λζμόάνοντζ. 
τά/τοτε οια ούο ψήρων. ευρίσκεται ίε τούτο εν αταρτία τα
ρόντων κα: των τοιών μελών αυτου. Εν η τεριττωσει τακτι
κόν τ: μέλος κωλύετα. τρες συμμετοχή·/, καλείται κα: συμμε
τέχει εν των ανατληρωματικών μελών.

9. Τα καθήκοντα και α: αρμοδιότητες του Διοικητικού 
Συμόουλίου καθορισθήσοντα: ειϊικώτερον δια του καταστατι
κού της Ενώσεως.

Άρθρο 8.

Η Ένωσις κέκτηται ιδίαν τεριουσίαν. τόροι οε του Τα
υ ε!:. αυτής είναι το έσοοον εκ της εν τω άρθρω 1 ταρ. 3 του
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Χ.Λ 400 1047 -εε'ελετττμενη; 7.:2τή*εω;. 2: j~i τ:νν ;; ε
λών ·/.2Τ2ίϊλλίμχν3: T2/.t:/.2· 7.2: ε/.τ27.τν. ε:7;ε: 2! ω: /.2· 
-αν έτερον νόμ:μ.ον ετοίον.

Ά:-$:ον 12.

!. Π Y-vji*;c; Τότεου 7.2: Πληοο;θϊ:ών 27/.ε: εεε! τη; 
Ενώτεω; ϊΤ7ττϊ·27. 2ν2ο»ρομένην ε:; την ν.2τά τη/ λε:-

τΐ7;·;:2ν τ20τη; τήρητιν των Νόμων 7.2: τον Ι\ 2 τ 2 7 τ 7 τ. 7.ο ν. 
:::2 :ε των :·.2τάτεων το-j τατόντος.

2. Ο Γ-ττνς-'ό; Τύ-ον ν.2: Πλη;οοο::ών είν2: xpj'l’.r,: 
ί:2 την εν τάτη ετεριεττώτε: ξε62:ωτ:ν τη; :?:έτητο 
λών τη; Ενώτεω; ω; :ί:ς·/.τητών η·μεεητ:ων Ιό 
Αθηνών, ω; 7.2: ::2 την ε·τ:7.ό:ωτ:ν των j-i*;:2των των με
λών ττν Α:ο:7.ητ:7.οό Σνμβονλίου της Ενώ-εως.
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