ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 310
Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο
των Μ.Μ.Ε. (ΦΕΚ Α` 214/1996)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
`Εχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 43 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ
Α` 159).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ
Α` 159).
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του Ν. 2328/1995 (Α`
159) όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του Ν.
2429/1996 (ΦΕΚ Α` 155).
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ
Α` 159), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του Ν.
2429/ 1996 (ΦΕΚ Α` 155).
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995
(ΦΕΚ Α` 159) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου
33 του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ Α` 155).
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του Ν. 2328/1995
(ΦΕΚ Α` 159).
8. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 1866/1989 (ΦΕΚ
Α` 222), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2173/1993
(ΦΕΚ Α` 208).
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 181/1994 "Συγκρότηση της Γενικής
Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του" (Φ.Ε.Κ. Α` 116).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α` 17) το
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α` 154).
11. `Οτι από το Διάταγμα αυτό προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του
αυτοτελούς προϋπολογισμού του Ε.Σ.Ρ. ύψους 75.000.000 δρχ. περίπου, που
αντιστοιχεί στη μισθοδοσία του επιστημονικού προσωπικού που θα
προσληφθεί για την πλήρωση των ιδρυομένων θέσεων.
12. Την υπ` αριθμ. 480/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Μετά από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
`Ιδρυση Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας στο
ΕΣΡ και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του
1. Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 213/1995 (ΦΕΚ Α` 112) για την "Οργάνωση και
λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της Γραμματείας
του", προστίθεται αριθμός 3 ως εξής:
"3. Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας".
2. Στο Π.Δ. 213/1995 (ΦΕΚ Α` 112) προστίθεται άρθρο 10α ως εξής:
"`Αρθρο 10α
Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας
1. Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας:
α) Τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων όπου καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες
τα στοιχεία όλων των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και διαφημιστικών
επιχειρήσεων καθώς και των επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών
έργων, έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και έκδοσης ημερησίων ή μη
εφημερίδων, η υποβολή των οποίων προβλέπεται από τις διατάξεις του
παρόντος διατάγματος ή και από άλλες συναφείς διατάξεις, ανεξάρτητα από
τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις αυτές.
β) Ελέγχει τη γνησιότητα και την αυθεντικότητα των στοιχείων που
υποβάλλονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις και τους μετόχους ή εταίρους
τους.
γ) Ζητά την αποστολή στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία των ανωτέρω
επιχειρήσεων από ιδιωτικούς φορείς ή δημόσιες υπηρεσίες και ιδίως από
τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών, Τύπου και Μ.Μ.Ε. και ΥΠΕΧΩΔΕ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
των Χρηματιστηρίων Αξιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας
Αποθετηρίων Τίτλων, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των
διαφόρων Επαγγελματικών Επιμελητηρίων ή αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων ή
Συνδέσμων. Η αποστολή όλων ανεξαιρέτως των ζητουμένων στοιχείων είναι
υποχρεωτική και γίνεται εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσεται από το
Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ.
δ) Ζητά την αποστολή στοιχείων από αλλοδοπούς ιδιωτικούς φορείς ή
δημόσιες υπηρεσίες ξένων κρατών στα πλαίσιο των ισχυουσών συμβάσεων
διεθνούς συνεργασίας.
ε) Εισηγείται αιτιολογημένα στα μέλη του ΕΣΡ τη διενέργεια
οικονομικών ελέγχων από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτές, σύμφωνα με τους
όρους της παραγράφου 17 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995.
στ) Προβαίνει στη διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται από τις
ανωτέρω επιχειρήσεις καθώς και αυτών που αποστέλλονται από τις αρμόδιες
εθνικές ή αλλοδαπές δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς ή
συλλέγονται κατά τους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το υπό
στοιχείο ε` εδάφιο της παραγράφου αυτής.
ζ) Συντάσσει ετήσιες εκθέσεις για κάθε μία από τις επιχειρήσεις που
καταχωρίζονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων, σχετικά με την τήρηση των
κανόνων που θεσπίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την
ονομαστικοποίηση των μετοχών, τις ασυμβίβαστες ιδιότητες και την
οικονομική συγκέντρωση στον τομέα των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε. Οι εκθέσεις αυτές

υποβάλλονται προς έγκριση στα μέλη του ΕΣΡ κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε
έτους.
η) Συντάσσει πλήρως αιτιολογημένες εκθέσεις κάθε φορά που διαπιστώνει
παράβαση των κανόνων διαφάνειας που διέπουν τον ευρύτερο χώρο των
Μ.Μ.Ε., τις οποίες υποβάλει αμελλητί στα μέλη του ΕΣΡ προκειμένου αυτά
να αποφανθούν για την επιβολή τυχόν κυρώσεων.
θ) Διενεργεί οποτεδήποτε ελέγχους διασταύρωσης στοιχείων
συγκεκριμένων επιχειρήσεων, κατόπιν παραγγελίας από μέρους τριών
τουλάχιστον μελών του Ε.Σ.Ρ.`Ελεγχοι διασταύρωσης στοιχείων
διενεργούνται επίσης μετά από υποβολή οποιουδήποτε σχετικού αιτήματος
ή καταγγελίας, εφόσον αυτό είναι επαρκώς τεκμηριωμένο σύμφωνα με την
αιτιολογημένη κρίση του Προέδρου ή δύο τουλάχιστον μελών του Ε.Σ.Ρ.
2. Για τη λειτουργία του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας αναγράφεται
ειδικό ποσό στον ετήσιο προϋπολογισμό του Ε.Σ.Ρ.".
3. Στο άρθρο 11 του Π.Δ. 213/1995 (ΦΕΚ Α` 112) προστίθενται
παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 ως εξής:
………..

`Αρθρο 2
Γενικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των Μ.Μ.Ε.
1. Στη μερίδα κάθε επιχείρησης που τηρείται στο οριζόμενο από το Π.Δ.
213/1995 ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του
Ε.Σ.Ρ., καταχωρούνται με μέριμνα των ενδιαφερομένων και ανεξάρτητα από
τη νομική μορφή της επιχείρησης, τα εξής στοιχεία:
α. Τα στοιχεία που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 5 της υπ` αριθ. Κ3-4114/22-31.12.1986 απόφασης του Υπουργού
Εμπορίου (ΦΕΚ Β` 946), όπως αυτή ισχύει.
β. Οι καταστάσεις, οι δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος ή του Ν. 2328/1995 ή άλλης
συναφούς νομοθετικής ή κανονιστικής διατάξεως.
2. Η τήρηση των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τις διατάξεις του
παράντος διατάγματος δεν απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις από τις
υποχρεώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στη νομοθεσία περί εμπορικών
εταιρειών.

……………

`Αρθρο 6
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν
έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό
φορέων του δημόσιου τομέα
1. Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς
για λογαριασμό φορέων του δημοσίου τομέα και λειτουργούν ως ανώνυμες
εταιρείες έχουν υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου,

με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο β` της παραγράφου 15 του
άρθρου 12 του Ν. 2328/1995.
2. Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων που διεξάγουν
έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό του δημόσιου τομέα και
λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες είναι η υποβολή στο Μητρώο
Επιχειρήσεων του Ε.Σ.Ρ. αναλυτικής κατάστασης μετόχων. Εφόσον από την
κατάσταση αυτή προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες
εταιρείες οιασδήποτε εταιρικής μορφής, οι ανωτέρω εταιρείες
υποχρεούνται νο υποβάλλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση από την
οποία να προκύπτει η ταυτότητα, μέχρι φυσικού προσώπου των μετόχων ή
εταίρων των εταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο,
εφαρμοζομένων αναλογικά των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο εδάφιο β`
της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Ν. 2328/1995. Η υποχρέωση υποβολής
της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση
μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς
οι νέοι μέτοχοι. Ειδικά για τη μεταβίβαση των μετοχών εταιρειών έρευνας
ραδιοτηλεοπτικής αγοράς που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι
ανωτέρω καταστάσεις υποβάλλονται συγκεντρωτικά για κάθε μήνα, μέχρι την
πέμπτη (5η) ημέρο του επομένου μήνα.
3. Οι μέτοχοι ή εταίροι των επιχειρήσεων της παραγράφου 1
υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ κατά το
μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 ότι δεν συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε ραδιοφωνική ή
τηλεοπτική ή επιχείρηση έκδοσης εφημερίδας καθώς και ότι διαθέτουν
επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με διαφημιστικές
επιχειρήσεις.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος
διατάγματος εφαρμόζονται αναλογικά και για τις επιχειρήσεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

