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ΔΡΧΣΖΖ 

Πξνο  

 ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, θ. Α. Γεσξγηάδε 

 ηνλ Τθππνπξγό ζηνλ Πξσζππνπξγό, αξκόδην γηα ζέκαηα Δπηθνηλσλίαο 

θαη Δλεκέξσζεο, θ. . Πέηζα 

 

Θέκα: Γηαηήξεζε ππνρξεσηηθώλ δεκνζηεύζεσλ ζηνλ πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό 

Σύπν 

Πεξηζζόηεξεο από 50 εβδνκαδηαίεο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο εθεκεξίδεο έθιεηζαλ 

ηελ ηξηεηία 2011-2013, κε βαζηθέο αηηίεο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αδηαθνξία ησλ 

ηόηε θπβεξλήζεσλ γηα νηθνλνκηθή ζηήξημε θαη εμαζθάιηζε πιαηζίνπ πγηνύο 

αληαγσληζκνύ. Ζ θαηάζηαζε απηή άξρηζε λα κπαίλεη ζε ηάμε θαη ηα έληππα κέζα λα 

βιέπνπλ πξννπηηθέο βησζηκόηεηαο, κε λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο όπσο ην 

Ζιεθηξνληθό Μεηξών Πεξηθεξεηαθνύ θαη Σνπηθνύ ηύπνπ ηνπ λ.4487/2017 θαη ηα 

πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ έθδνζεο εθεκεξίδσλ ηνπ 

λ.4609/2019, ηα νπνία θαηήξγεζε ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ΝΓ. Δπηπιένλ ηεο 

αδηαθνξίαο ηεο ΝΓ γηα ηε ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ήξζε 

θαη ε πξόζθαηε παλδεκηθή θξίζε λα δπζθνιέςεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ επηβίσζε 

ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ εθεκεξίδσλ, νη νπνίεο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν θαη 

ππεξεηνύλ κε ζπλέπεηα ην έξγν ηεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

Μέζα ζε απηό ην ξεπζηό νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, κε ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί, νη ηδηνθηήηεο ησλ κέζσλ ηνπ πεξηθεξεηαθνύ θαη ηνπηθνύ Σύπνπ, ζε 

πεξίπησζε θαηάξγεζεο από 1/1/2021 ησλ δεκνζηεύζεσλ ππνρξεσηηθνύ ραξαθηήξα 

(πξνθεξύμεσλ, δηαθεξύμεσλ θ.ά.), όπσο πξνβιέπεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία, ζα 

θιεζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα επηπιένλ ζπξξίθλσζε ηνπ εζόδσλ ηνπο. Θεσξείηαη 

ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ -εβδνκαδηαίν θαη εκεξήζην- πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό 

Σύπν ε νξηζηηθή, ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο, άξζε ηεο κε ππνρξεσηηθόηεηαο 

δεκνζηεύζεσλ, θαζώο γηα ηνπο πνιίηεο πνπ δνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα, είλαη έλα ζηνηρείν 

δηαθάλεηαο θαη ελεκέξσζεο, ελώ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ κέζσλ είλαη, ζηηο 

πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ, δήηεκα επηβίσζεο ησλ επηρεηξήζεώλ ηνπο θαη 

αληηζηνίρσο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά. 



Ο αξηζκόο ησλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δεκνζηεύζεσλ, αλέξρεηαη ζε 

δηαθόζηεο ηξηάληα δύν (232), δειαδή ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηνπ εβδνκαδηαίνπ θαη 

εκεξήζηνπ Σύπνπ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ ηνπηθνύ Σύπνπ ηεο Αηηηθήο. 

Όπσο έρεη επηζεκάλεη ε Έλσζε Ηδηνθηεηώλ Δπαξρηαθνύ Σύπνπ (ΔΗΔΣ), ζε 

πεξίπησζε θαηάξγεζεο ησλ ππνρξεσηηθώλ δεκνζηεύζεσλ, είλαη βέβαην όηη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθεκεξίδσλ, πνπ ζήκεξα δηθαηνύληαη απηέο ηηο 

δεκνζηεύζεηο, ζα νδεγεζνύλ ζε ινπθέην, ελώ, αθόκε θη απηέο πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα 

επηβηώζνπλ, ζα αλαγθαζηνύλ λα ζπξξηθλσζνύλ αθόκα πεξηζζόηεξν ζε κηα πνιύ 

δύζθνιε επνρή γηα ηνλ έληππν Σύπν ελ γέλεη. Ζ ΔΗΔΣ επηζεκαίλεη, επηπιένλ, όηη 

αθόκα θαη ελδερόκελε παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο θαηάξγεζεο ησλ ππνρξεσηηθώλ 

δεκνζηεύζεσλ, ζα ζέζεη ηνλ πεξηθεξεηαθό Σύπν ζε θαηάζηαζε «νκεξίαο», αθνύ ζα 

δηαηεξείηαη κία έσιε θαηάζηαζε, ε νπνία αθελόο απεηιεί ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

βησζηκόηεηαο ησλ εθδνηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη αθεηέξνπ αθπξώλεη θάζε δπλαηόηεηα 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζρεδίαζεο (πξνζιήςεηο, επελδύζεηο, ςεθηαθή αλαβάζκηζε 

θ.ά.) γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εθεκεξίδεο. 

ηελ θαηάξγεζε ησλ δεκνζηεύζεσλ ππνρξεσηηθνύ ραξαθηήξα από ην 2015, είρε 

δεζκεύζεη ηε ρώξα ε θπβέξλεζε ακαξά-Βεληδέινπ, πινπνηώληαο ηελ επηηαγή ηεο 

εξγαιεηνζήθεο  ηνπ ΟΟΑ. Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ πέηπρε ηελ παξάηαζε ηεο ηζρύνο 

ησλ ππνρξεσηηθώλ δεκνζηεύζεσλ κέρξη ηελ 31/12/2020, κέζσ ηεο παξ.12 ηνπ άξ. 

379 ηνπ λ.4412/2016. ηε ζπλέρεηα, ηνλ Αύγνπζην 2018, ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ 

θαηάθεξε λα βγάιεη ηε ρώξα από ηα Μλεκόληα. πλεπώο, ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ΝΓ 

δελ έρεη θακία δηθαηνινγία, θαζώο ηεο έρνπλ παξαδνζεί κεγάινη βαζκνί ειεπζεξίαο 

γηα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαηεξήζεη νξηζηηθά ηηο ππνρξεσηηθέο δεκνζηεύζεηο σο 

έλα ζηαζεξό κέηξν. Γίλεηαη ζαθέο, επνκέλσο, όηη αλ δελ ην πξάμεη, ηδηαίηεξα ζηηο 

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ζα είλαη κηα αθόκα απόδεημε αδηαθνξίαο ηεο ΝΓ γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ θαη ηνπηθνύ Σύπνπ. Καη, κάιηζηα, ππό ηε ζθηά ησλ 

πξόζθαησλ γεγνλόησλ κε ηηο πξσηνθαλείο, πιήξσο αδηαθαλείο, ρσξίο θξηηήξηα θαη 

ινγνδνζία, κεζνδεύζεηο κνηξάζκαηνο 20 εθαη. επξώ γηα ηελ θακπάληα γηα ηνλ 

θνξνλντό, όπνπ επηπιένλ δελ ππήξμε κέξηκλα λα δνζεί ην 30% ζε πεξηθεξεηαθά 

ΜΜΔ, θαη’ αλαινγία κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηε δηαθεκηζηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

Γεκνζίνπ. Παξόιν πνπ ν ξόινο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ θαη ηνπηθνύ ηύπνπ, ήηαλ θαη 

απνδείρζεθε ηδηαίηεξα θνκβηθόο σο πξνο ηελ ελεκέξσζε ηνπηθήο εκβέιεηαο ησλ 

πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηελ παλδεκία. 

Δπεηδή, ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηθεξεηαθνύ Σύπνπ επηδεηλώζεθαλ κε ηελ έιεπζε ηεο 

παλδεκίαο. 

Δπεηδή, ππάξρεη ν θίλδπλνο απώιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Δπεηδή, ε άκεζε επίιπζε ηνπ κείδνλνο απηνύ ζέκαηνο ζα δώζεη βαζηά αλάζα ζε 

όινπο ηνπο εθδόηεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σύπνπ, θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο Σύπνπ λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο. 

Δπεηδή, ε επηβίσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ηύπνπ είλαη δήηεκα δεκνθξαηίαο θαη 

δηαθάλεηαο. 

Δπεηδή, ν πεξηθεξεηαθόο ηύπνο επηηειεί πεξαηηέξσ ιεηηνπξγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ 

θεληξηθό ηύπν. 

Δξσηώληαη νη θ.θ. Τπνπξγνί: 



Πξνηίζεληαη λα κεξηκλήζνπλ, ώζηε λα δξνκνινγεζεί εγθαίξσο ε νξηζηηθή άξζε 

ηεο κε ππνρξεσηηθόηεηαο δεκνζηεύζεσλ ζηνλ πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό Σύπν; 

 

 

Οη εξσηώληεο βνπιεπηέο 

Κάηζεο Μάξηνο 

Αβξακάθεο Διεπζέξηνο 

Αγαζνπνύινπ Δηξήλε-Διέλε 

Αιεμηάδεο Σξύθσλ 

Αλαγλσζηνπνύινπ Αζαλαζία (ία) 

Αξαρσβίηεο ηαύξνο 

Απγέξε Θενδώξα (Γώξα) 

Απισλίηεο Αιέμαλδξνο - Υξήζηνο 

Βαξδάθεο σθξάηεο 

Βέηηα Καιιηόπε 

Γηαλλνύιεο Υξήζηνο 

Γθαξά Αλαζηαζία (Ναηάζα) 

Γθηόιαο Ησάλλεο 

Γξαγαζάθεο Ησάλλεο 

Διεπζεξηάδνπ νπιηάλα 

Εαραξηάδεο Κσλζηαληίλνο 

Ζγνπκελίδεο Νηθόιανο 

Θξαςαληώηεο Δκκαλνπήι 

Καιακαηηαλόο Γηνλύζηνο-Υαξάιακπνο 

Καξαζαξιίδνπ Δπθξνζύλε (Φξόζσ) 

Καζηκάηε Δηξήλε (Νίλα) 

Καθαληάξε Υαξνύια (Υαξά) 

Μάιακα Κπξηαθή 

Μακνπιάθεο Υαξάιακπνο (Υάξεο) 

Μάξθνπ Κσλζηαληίλνο 

Μετθόπνπινο Αιέμαλδξνο 

Μπάξθαο Κσλζηαληίλνο 



Μπνπξλνύο Ησάλλεο 

Μσξαΐηεο Αζαλάζηνο (Θάλνο) 

Ξαλζόπνπινο Θεόθηινο 

Παπαειηνύ Γεώξγηνο 

Παπαλάηζηνπ Αηθαηεξίλε 

Παππάο Νηθόιανο 

Πνύινπ Παλαγηνύ (Γηώηα) 

Ραγθνύζεο Ησάλλεο 

αξαθηώηεο Ησάλλεο 

θνπξνιηάθνο Παλαγηώηεο (Πάλνο) 

πξκαιέληνο Νηθόιανο 

Σειηγηνξίδνπ Οιπκπία 

Σδάθξε Θενδώξα 

Σδνύθε Μεξόπε 

Σξηαληαθπιιίδεο Αιέμαλδξνο (Αιέθνο) 

Σζίπξαο Γεώξγηνο 

Φάκειινο σθξάηεο 

Φίιεο Νηθόιανο 

Υαξίηνπ Γεκήηξηνο (Σάθεο) 

Υαξίηζεο Αιέμαλδξνο (Αιέμεο) 

Υαηδεγηαλλάθεο Μηιηηάδεο 

Υξεζηίδνπ Ραιιία 

Φπρνγηόο Γεώξγηνο 

 

 


