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Συλλογή Kοινοτικής και Eθνικής Nοµοθεσίας
Πρόλογος
Kοινοτική νοµοθεσία
1. Κανονισµός ΕΚ 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαΐου 2000
«για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει
να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις
των διαρθρωτικών ταµείων».
2. Κανονισµός ΕΚ 1260/1999 της 21ης Ιουνίου 1999
«περί Γενικών ∆ιατάξεων για τα Κοινοτικά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία».
Ειδικότερα τα άρθρα 18,23, 34,35,37,40,46.
3. Κανονισµός ΕΚ 1685/2000 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2000
«για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 1260/1999
του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών
που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία».
4. Kανονισµός EK 448/2001 της Eπιτροπής της 2ας Mαρτίου 2001 «για τη θέσπιση
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (EK) 1260/1999 του Συµβουλίου
όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων
στην παρέµβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Tαµείων».
5. Απόφαση της Επιτροπής 96/455/ΕΚ της 25ης Ιουνίου 1996
«σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας που λαµβάνουν
τα κράτη µέλη και η Επιτροπή και αφορούν δραστηριότητες
του Ταµείου Συνοχής στα πλαίσια του Κανονισµού(ΕΚ) 1164/94 του Συµβουλίου».
6. Aπόσπασµα από το «Kοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006: Eλλάδα»
Kεφάλαιο 4 - ∆ιατάξεις Eφαρµογής
7. Eπιστολή Eυρωπαϊκής Eπιτροπής της 29-07-2002 σχετικά µε την αναστολή δράσεων
Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας
8. Aπόσπασµα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006»
Kεφάλαιο 5 - ∆ιατάξεις Eφαρµογής.
9. Απόφαση της Επιτροπής 94/342/ΕΚ της 31.5.1994 «σχετικά µε τα µέτρα πληροφόρησης
και δηµοσιότητας που πρέπει να λαµβάνουν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των παρεµβάσεων
των διαρθρωτικών ταµείων και του χρηµατοδοτικού µέσου προσανατολισµού της αλιείας».
(Αντικαταστάθηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Κανονισµό 1159/2000)
Εθνική Νοµοθεσία
10. Νόµος 2860/2000 (ΦΕΚ-251/Α/14-11-00) «∆ιαχείριση, παρακολούθηση
και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις»
και οι τροποποιήσεις του.
11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης
και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς
και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις του. Ειδικότερα το άρθρο 9
12. Νόµος 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.6.2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις
µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις».
13. Προεδρικό ∆ιάταγµα 261/97(ΦΕΚ 1186/Τα/16.9.1997) «Για τη διαφάνεια
στη διαφηµιστική προβολή του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα
από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης» και οι τροποποιήσεις του.
Ειδικότερα τα άρθρα 4,6,7
14. Προεδρικό ∆ιάταγµα 4/02 (ΦΕΚ3/2 Α΄/14.1.2002)
«Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης
και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και οι τροποποιήσεις του.
15. Απόφαση 16.5.2002 «Συγκρότηση της Επιτροπής Συντονισµού
και Παρακολούθησης του Έργου Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας
του ΚΠΣ 2000-2006» (Αρ. Πρωτ. 167998/ΕΥΣΑΠΠ/260).
16. Απόφαση 15.5.2003 «Ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες, οι οποίες έχουν
το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις,
προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.»
(Αρ.Πρωτ. 11107/Ε3/2107/)
17. Απόφαση 16.5.2003 « Κατάσταση των εβδοµαδιαίων επαρχιακών εφηµερίδων
οι οποίες έχουν το δικαίωµα να καταχωρούν κρατικές δηµοσιεύσεις,
προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε και ισολογισµούς Α.Ε.-Ε.Ε.»
(Αρ.Πρωτ.11261/Ε)
18. Eγκύκλιος της 16.9.2003 «Eξειδίκευση της εφαρµογής του Π.∆. 4/2003»
(Αρ.Πρωτ.60630/ΕYΣ 5671)

