
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2005 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Ολοµέλεια του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, συνήλθε εκτάκτως σήµερα 
και µετά από συζήτηση επί της 13790/5.7.2005 ερµηνευτικής εγκυκλίου του 
Υπουργού Επικρατείας, κατέληξε στα εξής: 

Κατά το άρθρο 4, παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 3021/2002, πριν από την έκδοση της πράξης 
κατακύρωσης ή της απευθείας ανάθεσης και πάντως πριν από την υπογραφή 
δηµοσίας σύµβασης, οι αναθέτουσες αρχές του δηµοσίου και των νοµικών προσώπων 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να διασταυρώνουν τα στοιχεία, τα 
οποία υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις µε τα 
στοιχεία που τηρούνται για τις επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης στο µητρώο 
επιχειρήσεων του Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης. Προς τούτο, οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν  ειδικό έγγραφο 
στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας, µε το οποίο ζητούν την έκδοση πιστοποιητικού που 
να βεβαιώνει τη µη συνδροµή ασυµβιβάστων ιδιοτήτων. Ο Πρόεδρος του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ή το εξουσιοδοτηµένο από την Ολοµέλεια της Αρχής 
µέλος εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα 
εργασίµων ηµερών από την περιέλευση του εγγράφου της αναθέτουσας αρχής στο 
Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας και αν διαπιστώσει ότι συντρέχουν ασυµβίβαστες 
ιδιότητες ο Πρόεδρος ή το εξουσιοδοτηµένο µέλος εκδίδει εντός της ίδιας προθεσµίας 
απορριπτική πράξη. Εξάλλου κατά την παράγραφο 6 του αυτού άρθρου, σε 
περίπτωση που οι προθεσµίες παρέλθουν χωρίς να έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό ή η 
απορριπτική πράξη, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καταρτίσει τη δηµοσία 
σύµβαση. 

Επακολούθησε ο νόµος 3310/2005 µε τον οποίον καθορίσθησαν εκ νέου οι 
ασυµβίβαστες ιδιότητες και οι απαγορεύσεις συνάψεως δηµοσίων συµβάσεων, καθώς 
και οι προθεσµίες εκδόσεως των ως άνω πιστοποιητικών και απορριπτικών πράξεων 
πλην όµως η ισχύς των εν λόγω διατάξεων έχει ανασταλεί έως την 31.10.2005 µε τη 
διάταξη του άρθρου 21 του νόµου 3345/2005. 

Ήδη στην ως άνω ερµηνευτική εγκύκλιο αναφέρεται ότι η τελευταία αυτή διάταξη 
του νόµου έχει επιφέρει εµµέσως και την αναστολή των προαναφερθεισών διατάξεων 
του νόµου 3021/2002 και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον ζήτηµα εφαρµογής 
αυτών.  

Εν όψει τούτων η Ολοµέλεια αποφάσισε όπως, έως σχετικής νοµοθετικής ρυθµίσεως, 
µη εκδίδει πιστοποιητικά ή απορριπτικές πράξεις που προβλέπονται από το άρθρο 4 
του νόµου 3021/2002 επί τω τέλει όπως, οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν δηµόσιες 
συµβάσεις σύµφωνα µε την προαναφερθείσα παράγραφο 6 του αυτού άρθρου, 
δηλαδή άνευ προηγουµένης εκδόσεως πιστοποιητικού ή απορριπτικής πράξεως.   

 


