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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
260 Τροποποίηση ορισµένων διατάξεων του καταστατικού του Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων Τρικάλων. 
261 Για τη διαφάνεια στην διαφηµιστική προβολή του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα από τα έντυπα  
        και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Περί συστάσεως και λειτουργίας Εκκλησιαστικού Μουσείου του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
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Τροποποίηση της Π∆/ΤΕ 2413/9.7.97 που αφορά στην αύξηση του ελάχιστου απαιτούµενου κεφαλαίου για την ίδρυση και λειτουργία 
των συνεταιριστικών τραπεζών 
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 261      (2) 
 

Για τη διαφάνεια στην διαφηµιστική προβολή  
του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα  

από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚΑ'    

159). 
2.    Τις διατάξειςτουάρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 

17 Α'), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 
(ΦΕΚ Α 154). 

3.    Τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 18.6.1992 (Επ. Εφ. Ευρ. Κοιν. 209). 

4.    Το γεγονός ότι από την εφαρµογή αυτού του 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε  
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

5.    Την µε αριθµό 305/1997 γνωµοδότηση του Συµβου-

λίου της Επικρατείας και µετά από πρόταση των Υπουργών   

Εσωτερικών,    ∆ηµόσιας   ∆ιοίκησης   και Αποκέντρωσης, 

Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Τύπου και 

ΜΜΕ,  

          αποφασίζουµε:
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Άρθρο 1 
Αντικείµενο του διατάγµατος 

  Το παρόν διάταγµα καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία 
ανάθεσης σε ιδιωτικούς ή ∆ηµόσιους φορείς του έργου της 
προβολής των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων των Νοµικών 
Προσώπων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα, 
εφόσον το έργο δεν εκπονείται απ' ευθείας από το προσωπικό 
τους. 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

   Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος θεωρούνται ως: 
   1.  «Αναθέτουσες αρχές»: τα νοµικά πρόσωπα που ανήκουν 
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ο οποίος, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982 και 1 παρ. 6 
του Ν. 1256/1982, απαρτίζεται από: 
   α) Τις Κρατικές ή ∆ηµοσιές υπηρεσίες, όπως 
εκπροσωπούνται από το νοµικό πρόσωπο του ∆ηµοσίου. 
   β) Τα πάσης φύσεως νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
γ) Τα κοινωφελή ιδρύµατα του Αστικού Κώδικα που περιήλθαν 
στο ∆ηµόσιο και χρηαµτοδοτούνται ή επιχορηγούνται από 
αυτό. 
   δ) Τις τραπεζικές και άλλες Ανώνυµες Εταιρείας: 
    i. οι οποίες αναλαµβάνουν Κρατικών προνοµίων ή 
επιχορηγήσεων ή 
    ii. των οποίων το σύνολο ή η πλειοψηφία του µετοχικού 
κεφαλαίου ανήκει στα νοµικά πρόσωπα των προηγούµενων 
εδαφίων. 
   ε) Τα Κρατικά Νοµικά Πρόσωπα που έχουν χαρακτηρισθεί 
απο το Νόµο ή τη νοµολογία των δικαστηρίων ως Νοµικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου. 
  στ) Τις θυγατρικές εταιρείες των Νοµικών Προσώπων που 
αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια αυτής της παραγράφου 
και ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από αυτά. 
   2.  «∆ιαφηµιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες του 
∆ηµοσίου τοµέα»: η οργάνωση, προπαρασκευή και η καθ' 
οιονδήποτε τρόπο ή µέσο ανακοίνωση προς το κοινό των 
αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές 
καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Στις 
διαφηµιστικές και άλλες συναφείς του δραστηριότητες του 
∆ηµοσίου τοµέα περιλαµβάνονται ιδίως: 
   α) ο σχεδιασµός και η οργάνωση διαφηµιστικής στρατηγικής. 
   β) η παραγωγή πρωτοτύπων δηµιουργηµάτων λόγου ή 
τέχνης καθώς και η καθ' οιοδήποτε µέσο εγγραφή, 
προσαρµογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τους κατά τις διατάξεις 
του Ν. 2121 /1993 (ΦΕΚ Α' 25) που γίνεται για τους παραπάνω 
σκοπούς. 
   γ) η παροχή συµβουλών σχετικά µε την επιλογή από τις 
αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου µέσου προβολής των 
διαφηµιστικών και λοιπών µηνυµάτωντου ∆ηµοσίου. 
   δ) η µετάδοση ή καταχώριση ή µε άλλο υλικό µέσο προβολή 
των διαφηµιστικών και λοιπών µηνυµάτων του ∆ηµοσίου. 
   Στις δραστηριότητες της παραγράφου αυτής εµπίπτουν και τα 
µηµύµατα κοινωνικού περιεχοµένου όπως αυτά 
προσδιορίζονται από το άρθρο 1 της υπ' αριθ. πρωτ. 
24/2.1.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και 
Πρόνοιας και Τύπου και Μ.Μ.Ε. (ΦΕΚ Β' 11). 
   3. «Ανάδοχοι διαφηµιστικών υπηρεσιών»; εταιρείες που 
ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα υπό 

 

 

 

 

στοιχεία α', β', και γ' της προηγούµενης παραγράφου. Οι 
εταιρείες αυτές πρέπει να είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο 
∆ιαφηµηστών του ∆ηµοσίου που ιδρύεται µε το άρθρο 3 του 
παρόντος διατάγµατος καθώς και στο Μητρώο που τηρείται στο 
Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης σύµφωνα µε τους όρους του Π.∆, 310/1996 
(ΦΕΚ Α' 114) και, εφόσον λειτουργούν µε τη µορφή της 
ανώνυµης εταιρείας, έχουν υποχρεωτικά ονοµαστικές µετοχές, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 18 του Ν. 2328/1995, 
όπως αυτό ισχύει. 
   4.  «Ανάδοχοι µετάδοσης ή καταχώρησης διαφηµιστικών και 
λοιπών µηνυµάτων του ∆ηµοσίου»: τα φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο υπό στοιχείο δ' 
της παραγράφου 2 του παρόντος και κατέχουν νοµίµως άδεια 
λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 2328/1995, ή εκδίδουν εφηµερίδες ή 
περιοδικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 
1746/1988. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι προσηκόντως 
καταχωρηµένα στο Μητρώο που τηρείται στο Τµήµα Ελέγχου 
∆ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύµφωνα 
µε τους όρους του Π.∆. 310/1996 (ΦΕΚ Α' 114) και, εφόσον 
λειτουργούν µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας, έχουν 
ονοµαστικές µετοχές σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις 
που προβλέπονται από τις παραπάνω οικείες διατάξεις. 
   5.  «Μητρώο ∆ιαφηµιστών του ∆ηµοσίου»: Πίνακας που 
περιλαµβάνει τις εταιρείες οι οποίες δικαιούνται να 
αναλαµβάνουν κατόπιν διαγωνισµού ή απ' ευθείας ανάθεσης τις 
υπό στοιχεία α', β' και γ' της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου διαφηστικές δραστηριότητες. 
   6.  «Συµβάσεις διαφηµιστικών υπηρεσιών»: συµβάσεις εξ 
επαχθούς αιτίας που συνάπτονται εγγράφως µεταξύ της 
αναθέτουσας αρχής και ενός από τους αναδόχους διαφηµιστικών 
υπηρεσιών, εφόσον το ύψοςτης προβλεπόµενης δαπάνης της 
αναθέτουσας αρχής υπερβαίνει το ποσό των τριών 
εκατοµµυρίων (3.000.000) δρχ. 
   7. «Συµβάσεις µετάδοσης ή καταχώρησης»: συµβάσεις εξ 
επαχθούς αιτίας που συνάπτονται εγγράφως µεταξύ της 
αναθέτουσας αρχής και ενός από τους ή τους αναδόχους 
µετάδοσης ή καταχώρησης διαφηµιστικών και λοιπών 
µηνυµάτων του ∆ηµοσίου, ανεξαρτήτως του ύψους της 
προβλεπόµενης δαπάνης. 
   8. «Περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης»:    
   α) οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί των οποίων η άδεια 
λειτουργίας έχει παραχωρηθεί για γεωγραφική ενότητα που δεν 
περιλαµβάνει τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. 
   β) οι επιχειρήσεις έκδοσης εφηµερίδων και περιοδικών, εφ' 
όσον βρίσκεται εκτός των ορίων των Νοµών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης ο τόπος όπου: 
    i. λειτουργεί η διεύθυνση του εντύπου, µε την απαραίτητη 
εγκατάσταση οργανωµένου γραφείου και 
    ii. δίνονται οι κατευθύνσεις για την εµφάνισή τους, για τη 
συγκέντρωση, την επεξεργασία, και τον έλεγχο της 
δηµοσιογραφικής ύλης,60 καθώς επίσης και οι οδηγίες για την 
εκτύπωση τους. 

Άρθρο 3  
Μητρώο ∆ιαφηµιστών του ∆ηµοσίου 

1. Στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. ιδρύεται Μητρώο 
∆ιαφηµιστών του ∆ηµοσίου. Στο Μητρώο εγγράφονται κατόπιν 
αιτήσεως τους εταιρείες κάθε νοµικής µορφής 
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που ασκούν τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στα υπό 
στοιχεία α', β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του 
παρόντος και συγκεντρώνουν τα προσόντα που προβλέπονται 
από το παρόν άρθρο. Η εγγραφή εγκρίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. 
   2. Προκειµένου να εγγραφεί στο Μητρώο, µια εταιρεία 
οφείλει: 
   α) Να διαθέτει εταιρική περιουσία ή µετοχικό κεφάλαιο ύψους 
τουλάχιστον δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δρχ. 
   β) Να διαθέτει επαρκή εµπειρία στην ανάπτυξη 
διαφηµιστικών εν γένει δραστηριοτήτων στο δηµόσιο ή στον 
ιδιωτικό τοµέα, η οποία αποδεικνύεται ιδίως από την 
προσκόµιση των σχετικών συµβατικών και λοιπών νοµικών 
εγγράφων καθώς και του σχετικού οπτικοακουστικού ή εντύπου 
υλικού. 

Άρθρο 4  
Υποχρέωση προγραµµατισµού διαφηµιστικής προβολής 

   1.  Κάθε Οκτώβριο, οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων 
καθώς και κάθε φορέας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 
οφείλουν να καταρτίζουν αναλυτικό, σε είδος και 
προϋπολογιζόµενη αξία, πρόγραµµα προβολής των 
υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν στο κοινό καθώς και των 
εν γένει δραστηριοτήτων τους για το επόµενο έτος. 
   2. Στα προγράµµατα αυτά περιέχεται επίσης υποχρεωτικά και 
η κατανοµή της προϋπολογιζόµενης δαπάνης του κάθε φορέα 
µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών µέσων ενηµέρωσης (έντυπα 
µέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) καθώς και η συµµετοχή των 
περιφερειακών µέσων ενηµέρωσης στη δαπάνη αυτή βάσει 
των παρακάτω ποσοστών: 
   α) Το ποσοστό συµµετοχής των εντύπων µέσων 
(εφηµερίδων και περιοδικών) στην κατανοµή αυτή είναι 
τουλάχιστον 40% και του ραδιοφώνου τουλάχιστον 10%. 
   β) Η συµµετοχή των περιφερειακών µέσων ενηµέρωσης επί 
των ανωτέρω ποσοστών για κάθε κατηγορία µέσων 
ενηµέρωσης είναι τουλάχιστον 30%. Της υποχρέωσης αυτής 
εξαιρούνται οι δραστηριότητες αποκλειστικά τοπικού 
ενδιαφέροντος ή χαρακτήρα. 
   3. Τα προγράµµατα προβολής των φορέων του ευρύτερου 
δηµοσίου τοµέα υποβάλλονται στον αντίστοιχο εποπτεύοντα 
Υπουργό και διαβιβάζονται προς έγκριση µαζί µετά σχετικά 
προγράµµατα του εποπτεύοντος Υπουργείου στο Υπουργείο 
Τύπου και Μ.Μ.Ε. Ο Υπουργός Τύπου και Μ.ΜΕ. εγκρίνει τα 
σχετικά προγράµµατα µετά από έλεγχο νοµιµότητας του 
περιεχοµένου τους ως προς την τήρηση των διατάξεων του 
άρθρου 9 του Ν. 2328/1995 και του παρόντος διατάγµατος. 
   4. Τα προγράµµατα µπορούν, µετά από ειδική έγκριση του 
Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., να αναπροσαρµόζονται κατά τη 
διάρκεια του έτους σε περίπτωση που αποφασίζεται η 
επέκταση ή δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων ή ανακύπτουν, 
εν όψει απρόβλεπτων περιστάσεων, έκτακτες ανάγκες 
διαφηµιστικής προβολής. 
   5.  Η τήρηση των ανωτέρω διαδικασιών αποτελεί 
προϋπόθεση του κύρους κάθε σύµβασης ανάθεσης 
διαφηµιστικών υπηρεσιών, µετάδοσης ή καταχώρισης των 
σχετικών µηνυµάτων που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του 
παρόντος διατάγµατος. 
   6. Για την εκπόνηση των προγραµµάτων του παρόντος 
άρθρου οι υπόχρεοι φορείς του ∆ηµοσίου µπορούν να 
συνάπτουν συµβάσεις κατά τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στο παρόν διάταγµα µε αναδόχους διαφηµιστικών υπηρεσιών, 
εγγεγραµµένους στο Μητρώο ∆ιαφηµιστών του ∆ηµοσίου. 
 

 

 

 

   7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν µέχρι 
την 31 Μαρτίου κάθε έτους στο Υπουργείο Τύπου και      Μ. Μ. 
Ε., τις καταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 24 
στ. β' του Ν. 2328/1995 και το κατ'εκτέλεσίν του εκδοθέν 
διάταγµα, στις οποίες αναφέρεται το ύψος των ποσών που 
διέθεσαν κατά το προηγούµενο έτος για κάθε είδους συµβάσεις 
διαφηµιστικών υπηρεσιών και συµβάσεις µετάδοσης ή 
καταχώρισης. Τα σχετικά ποσά αναγράφονται αναλυτικώς για 
κάθε οικονοµικό φορέα που ανέλαβε οιαδήποτε από τις 
αναφερόµενες στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος, 
δραστηριότητες. 
   8. Τα ποσά που αναγράφονται στις καταστάσεις της 
προηγούµενης παραγράφου και αφορούν τις συµβάσεις 
καταχώρισης ή µετάδοσης δεν πρέπει να αποκλίνουν από τα 
αναφερόµενα στο ετήσιο πρόγραµµα διαφηµιστικής προβολής 
που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε., σύµφωνα 
µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο 
Υπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. διαπιστώσει τέτοια απόκλιση 
συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στον 
Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Άρθρο 5  
∆ιαδικασία ανάθεσης διαφηµιστικών υπηρεσιών 

   1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν σε αναδόχους 
διαφηµιστικών υπηρεσιών, που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο 
∆ιαφηµιστών του ∆ηµοσίου, στο σύνολο τους ή κατά τµήµατα, τις 
δραστηριότητες που αναφέρονται υπό τα στοιχεία α', β' και γ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγµατος. Οι 
σχετικές συµβάσεις ανάθεσης διαφηµιστικών υπηρεσιών 
συνάπτονται µετά από ανοικτό ή κλειστό διαγωνισµό και, κατ' 
εξαίρεση, µε απ' ευθείας διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 11 επ. της Οδηγίας του Συµβουλίου Ε.Ε. 
92/50/18.6.92 µε την οποία καθορίζονται οι κανόνες και 
διαδικασίες που διέπουν τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
παροχής υπηρεσιών και συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις των 
οικείων Κανονισµών Προµηθειών ή µε άλλες συναφείς διατάξεις. 
   2. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν ακόµη να διενεργούν 
διαγωνισµούς παραγωγής διαφηµιστικού µηνύµατος µε σκοπό 
να εξασφαλίσουν πρωτότυπα πνευµατικά δηµιουργήµατα λόγου 
ή τέχνης υψηλής ποιότητας, τα οποία επιλέγονται από κριτική 
επιτροπή µετά από σύγκριση και µε ή χωρίς την απονοµή 
χρηµατικών βραβείων, κατ' αναλογική εφαρµογή του άρθρου 11 
του Ν. 716/1977 για την ανάθεση και εκπόνηση µελετών (ΦΕΚ Α' 
295). 
   3.  Στις επιτροπές αξιολόγησης και επιλογής που 
προβλέπονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στις 
προηγούµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, συµµετέχει 
υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής 
ένωσης των διαφηµιστικών εταιρειών που αναπτύσσουν     
δραστηριότητα στην Ελλάδα. 
   4. Όταν η διαφηµιστική προβολή της δραστηριότητας των 
αναθετουσών αρχών ή ορισµένου αγαθού ή υπηρεσίας που 
προσφέρουν, υποδιαιρείται σε περισσότερες, από τις 
αναφερόµενες στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος, ενέργειες ή σε 
περισσότερα τµήµατα, η καθεµία ή το καθένα των οποίων 
αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστής σύµβασης, η αξία κάθε 
ενέργειας ή τµήµατος πρέπει να συνυπολογίζεται για την 
εκτίµηση του προϋπολογιζόµενου συνολικού ύψους της 
συγκεκριµένης διαφηµιστικής δαπάνης. Σε περίπτωση που  
το άθροισµα της αξίας των τµηµάτων αυτών ισούται  
ή υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται 
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στην παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος, οι διατάξεις του 
παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλα τα τµήµατα. 
   5. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων µηνών µετά τη 
δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος, οι αναθέτουσες αρχές 
µπορούν να αναθέτουν τις προβλεπόµενες από την παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου δραστηριότητες και σε εταιρείες που 
δεν είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο ∆ιαφηµιστών του 
∆ηµοσίου. 
 

Άρθρο 6 
∆ιαδικασία ανάθεσης µετάδοσης διαφηµιστικών  

και λοιπών µηνυµάτων του δηµοσίου 
  
   1.  Οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν τις τηλεοπτικές ή 
ραδιοφωνικές επιχειρήσεις στις οποίες αναθέτουν τη µετάδοση 
των σχετικών διαφηµιστικών ή άλλων συναφών µηνυµάτων 
τους, στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος διαφηµιστικής 
προβολής, όπως αυτό εγκρίθηκε µε την προβλεπόµενη από το 
άρθρο 4 παρ. 3 και 4 του παρόντος διατάγµατος απόφαση του 
Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και βάσει των εκεί αναφεροµένων 
νοµίµων ποσοστών συµµετοχής των διαφόρων κατηγοριών 
µέσων ενηµέρωσης. Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων 
του άρθρου 4 του παρόντος, η ανάθεση µετάδοσης γίνεται βάσει 
των αναφεροµένων στο άρθρο 9του Ν. 2328/1995 ποσοστών 
συµµετοχής των διαφόρων κατηγοριών µέσων ενηµέρωσης. 
   2.  Στα πλαίσια των επιµέρους ποσοστών συµµετοχής των 
διαφόρων κατηγοριών µέσων ενηµέρωσης, η επιλογή του 
συγκεκριµένου µέσου στο οποίο ανατίθεται η µετάδοση γίνεται 
µετά από συνεκτίµηση των παρακάτω στοιχείων: 
   α)  κόστος της µετάδοσης 
   β) απήχηση του µέσου ενηµέρωσης στο ευρύ κοινό όπως 
αυτή συνάγεται από το ύψος των ποσοστών τηλεθέασης ή 
ακροµατικότητας που συγκεντρώνει ο σταθµός κατά το 
τελευταίο δίµηνο πριν από τη µετάδοση του διαφηµιστικού 
µηνύµατος 
   γ) απήχηση του µέσου ενηµέρωσης σε συγκεκριµένες 
κατηγορίες του κοινού εφ' όσον πρόκειται για προβολή 
δραστηριοτήτων εξειδικευµένου χαρακτήρα. 
   3. Κάθε Σεπτέµβριο, οι ενδιαφερόµενες τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στις αρµόδιες 
υπηρεσίες των Υπουργείων τιµοκατάλογο στον οποίο ανα-
φέρουν αναλυτικά τις τιµές µονάδος διαφηµιστικού χρόνου ανά 
ζώνη τηλεθέασης ή ακροαµατικότητας που προτίθενται να 
εφαρµόσουν για τη µετάδοση διαφηµιστικών και άλλων 
συναφών µηνυµάτων των φορέων του ∆ηµοσίου και του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για το επόµενο έτος. Η υποβολή του 
τιµοκαταλόγου αυτού επέχει θέση πρόσκλησης προς σύναψη 
συµβάσεων µετάδοσης βάσει των εκεί αναφερόµενων τιµών και 
είναι απαραίτητη για τη νόµιµη σύναψη οποιασδήποτε τέτοιας 
σύµβασης. Ο τιµοκατάλογος αυτός διαβιβάζεται σε όλα τα 
εποπτευόµενα από τον αρµόδιο Υπουργό δηµόσια νοµικά 
πρόσωπα. 
   4.  Κάθε δίµηνο οι ενδιαφερόµενες τηλεοπτικές ή ραδιο-
φωνικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες των 
Υπουργείων τις πλήρεις καταστάσεις των ποσοστών 
τηλεθέασης ή ακροαµατικότητας αντίστοιχα για το δίµηνο που 
παρήλθε, βάσει των σχετικών µετρήσεων που διενήργησαν 
εταιρείες έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς που πληρούν τις 
προϋποθέσειςτου άρθρου 11 του Ν. 2328/1995 και έχουν 
καταχωρηθεί στο Μητρώο του Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας 
του Ε.Σ.Ρ. Οι καταστάσεις αυτές διαβιβάζονται και στα τυχόν 
εποπτευόµενα δηµόσια νοµικά πρόσωπα. 
   5.  Οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν για τη µετάδοση των 
συγκεκριµένων κάθε φορά διαφηµιστικών και λοιπών συναφών 

µηνυµάτων τουλάχιστον τις δύο επιχειρήσεις της ίδιας 
κατηγορίας µέσων ενηµέρωσης που συγκεντρώνουν σε 
µεγαλύτερο βαθµό τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του 
παρόντος στοιχεία. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να 
συνάπτουν, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 5 του 
παρόντος, συµβάσεις µε εταιρείες, που είναι εγγεγραµµένες στο 
Μητρώο ∆ιαφηµιστών του ∆ηµοσίου, για την παροχή 
συµβουλών και την εν γένει επικουρία της αναθέτουσας αρχής 
κατά την επιλογή των κατάλληλων µέσων µετάδοσης, βάσει της 
συνεκτίµησης των αναφεροµένων στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου στοιχείων. 
 

Άρθρο 7 
∆ιαδικασία ανάθεσης καταχώρισης διαφηµιστικών  

και λοιπών µηνυµάτων του δηµοσίου 
 
   1.  Προκειµένου περί ανάθεσης καταχώρισης διαφηµιστικών ή 
άλλων συναφών µηνυµάτων του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου 
δηµοσίου τοµέα, σε επιχειρήσεις έκδοσης εφηµερίδων ή 
περιοδικών που είναι καταχωρηµένες στο Μητρώο του 
Τµήµατος ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., οι αναθέτουσες αρχές 
εφαρµόζουν αναλογικά τις διαδικασίες ανάθεσης µετάδοσης που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του προηγουµένου άρθρου. 
   2.  Η επιλογή του συγκεκριµένου µέσου στο οποίο ανατίθεται 
η καταχώριση του διαφηµιστικού ή άλλου συναφούς µηνύµατος 
γίνεται µετά από συνεκτίµηση των στοιχείων της παραγράφου 2 
του προηγουµένου άρθρου. 
   Για την εκτίµηση της απήχησης του εντύπου µέσου στο ευρύ 
κοινό λαµβάνεται υπ' όψιν η µέση µηνιαία κυκλοφορία του 
εντύπου, όπως αυτή βεβαιούται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. 
   3. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν, σύµφωνα 
µε τη διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος, συµβάσεις µε 
εταιρείες που είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο ∆ιαφηµιστών 
του ∆ηµοσίου, για την παροχή συµβουλών και την εν γένει 
επικουρία της αναθέτουσας αρχής κατά την επιλογή των 
καταλλήλων µέσων καταχώρισης, βάσει της συνεκτίµησης των 
αναφεροµένων στην παράγραφο 2 του προηγουµένου άρθρου 
στοιχείων. 
 

Άρθρο 8 
 Έναρξη ισχύος 

 
   Το παρόν διάταγµα αρχίζει να ισχύει µε τη δηµοσίευση του 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρουµένων των 
διατάξεων του άρθρου 4, η ισχύς των οποίων αρχίζει την 1η 
Οκτωβρίου 1997.  
   Στον Υπουργό Τύπου και Μ. Μ. Ε. ανατίθεται η δηµοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 
 

Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 1997 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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