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Άρθρο 11

Ιδιωτικές επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς

1. Οι επιχειρήσεις ερευνών αγοράς που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ερευνών
σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό
των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται
κάθε φορά, του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων και του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης και επιθυμούν οι έρευνές τους να λαμβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ.
και τα άλλα κρατικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πρέπει:

Να διαθέτουν:

α) Δύο τουλάχιστο μόνιμα (ως μέλη της διοίκησης της επιχείρησης ή και εργαζόμενοι
με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) στελέχη ειδικευμένα στην έρευνα αγοράς με
τριετή τουλάχιστον εμπειρία, στοιχείο που πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας εμπορίου ή της αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας,
αντίστοιχα.

β) Επαρκή μηχανογραφικό εξοπλισμό για την καταχώριση και επεξεργασία των
στοιχείων, όπως αυτό βεβαιώνεται από μηχανικό πληροφορικής μέλος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος.

γ) Μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό τουλάχιστον πέντε ατόμων όπως αυτό
προκύπτει από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας επιθεώρησης εργασίας.

δ) Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για το προηγούμενο και
το τρέχον κάθε φορά έτος

ε) Επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με επιχειρήσειςπου κατέχουν
άδεια ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή
εκμεταλλεύονται τέτοιο σταθμό ή διαφημιστικές επιχειρήσεις. Το εδάφιο β` της
παραγράφου 10 του άρθρου 12 του νόμου αυτού ισχύει και ως προς τις επιχειρήσεις
ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς εφόσον αυτές έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.8 άρθρ.2 Ν.2644/1998 "Για την παροχή
συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς
ορίζεται ότι:

διατάξεις"

" 8. Ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 παρ.4, 11 παρ.1 στοιχείο
ε` και 12 παρ. 15 του ν. 2328/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν.
2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α`), η ιδιότητα της κατόχου άδειας του παρόντος νόμου, των

μετόχων της ή των μετόχων αυτών, καθώς και η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού
συμβουλίου, του διευθυντικού στελέχους ή του υπαλλήλου των παραπάνω προσώπων
εξομοιούνται πλήρως με τις ιδιότητες της κατόχου άδειας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού
σταθμού ελεύθερης λήψης, των μετόχων της ή και των μετόχων αυτών".

2. Στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. τηρείται μητρώο επιχειρήσεων της παραγράφου 1
του άρθρου αυτού, στο οποίο εγγράφονται όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση, που
συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του
Υπουργού μετά από γνώμη του Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Ερευνας
Αγοράς ή άλλης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των επιχειρήσεων ερευνών
ραδιοτηλεοπτικής αγοράς στα οποία είναι μέλος η ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Η
εγγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
αυτού.

3. Ερευνες σχετικές με την κατάσταση και τις τάσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς
θεωρούνται κυρίως οι έρευνες τηλεθέασης, ακροαματικότητας, κατανομής και
συγκέντρωσης της διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης,
επιρροής της ραδιοτηλεοπτικής διαφήμισης, προτιμήσεων του κοινού.

4. Οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στο μητρώο της παραγράφου 2 πρέπει να
αποδέχονται εγγράφως την τήρηση των επιστημονικών μεθόδων έρευνας της αγοράς
του International Code of Marketing and Social Research Practice (του 1977 όπως
ισχύει), της European Society of Opinion and Marketing (ICC/ESCOMAR), καθώς και
τον έλεγχο της γνησιότητας και πληρότητας των στοιχείων, εφόσον αυτό τους ζητηθεί.
Τους ελέγχους διενεργεί ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Ερευνας Αγοράς ή
άλλη αντιπροσωπευτική οργάνωση της οποίας η επιχείρηση είναι μέλος, με τη
συμμετοχή εκπροσώπου του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων.

5. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν παρακωλύει την ανάπτυξη
συστημάτων έρευνας της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς από το Ινστιτούτο
Οιπικοακουστικών Μέσων στο πλαίσιο των σκοπών του. Με απόφαση του Υπουργού
Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθορίζονται τα σχετικά με τη χρηματόδοτηση
της δραστηριότητας αυτής του Ι.Ο.Μ. από τους εντολείς του που μπορεί να είναι
επιχειρήσεις ιδιωτικών τηλεοπτικών ή τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών ή άλλες
συναφείς επιχειρήσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή ιδιώτες,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστημιακά ερευνητικά
ινστιτούτα και κέντρα ερευνών μπορούν να αναλαμβάνουν έρευνες που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού. Ερευνες που διεξάγονται από τους παραπάνω φορείς
λαμβάνονται υπόψη από το Ειδικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τα άλλα αρμόδια
κρατικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

"7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μπορούν να καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις,
καθώς και οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου".

*** Η παρ.7 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρ.33 Ν.2429/1996 (Α 155).

*** Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται από τις διατάξεις του
Ν.3603/2007 (ΦΕΚ Α 188/8.8.2007) σύμφωνα με το παρ.2 άρθρ.8 του νόμου
αυτού

