
UΟ∆ΗΓΙΑ 4/2002U 

 
 

«ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Ν. 3021/2002» 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2863/2000 «Εθνικό Συµβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών 
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 262 Α’/29.11.2000). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφοι 1 και 2 και 6 του ν. 3021/2002 
«Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α’/19.6.2002). 

3. Την ανάγκη παροχής διευκρινήσεων σχετικά µε τη διαδικασία 
διασταυρώσεως των στοιχείων ταυτότητας των προσώπων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 ν. 3021/2002 και την έκδοση από το ΕΣΡ  του 
πιστοποιητικού περί συνδροµής ή µη των οριζόµενων στην ίδια διάταξη 
ασυµβίβαστων ιδιοτήτων.  

 
Απευθύνουµε σε όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα τις εξής οδηγίες: 
 
 

Άρθρο 1 
 

 
1. Οι φορείς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα οφείλουν να 

αποστέλουν στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης (Πινδάρου 6, 106 71 Αθήνα, τηλ. 010 36.75.520, 522, 540 και 541, 
φαξ: 010 36.75.551) το προβλεπόµενο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3021/2002 Ειδικό 
Έγγραφο µε το οποίο θα ζητούν την έκδοση του πιστοποιητικού στο οποίο θα 
βεβαιώνεται η µη συνδροµή των ασυµβίβαστων ιδιοτήτων για τα πρόσωπα που 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 του ίδιου νόµου. Η αποστολή του Ειδικού 
Εγγράφου γίνεται πριν την κατακύρωση του διαγωνισµού ή την απευθείας ανάθεση 
και το αργότερο πριν από την υπογραφή της συµβάσεως. 

2. Η διασταύρωση στοιχείων γίνεται όταν το ∆ηµόσιο ή ο ευρύτερος 
δηµόσιος τοµέας προτίθεται να συνάψει σύµβαση για την εκτέλεση έργου ή 
προµήθειας ή παροχής υπηρεσίας η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 
διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που 
η αξία των συµβάσεων είναι κατώτερη των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) 
ευρώ αλλά το αντικείµενό τους αφορά σε τµήµα, προσθήκη ή επέκταση ανατιθέµενου 
έργου, προµήθειας ή υπηρεσίας που υπερβαίνει σε συνολική αξία το ποσό αυτό. 

3. Οι έννοιες «ευρύτερος δηµόσιος τοµέας» και «δηµόσια σύµβαση» καθώς 
και κάθε άλλη έννοια που χρησιµοποιείται στο κείµενο της παρούσας Οδηγίας 
διευκρινίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3021/2002.  
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Άρθρο 2 
Περιεχόµενο του Ειδικού Εγγράφου 

 
1. Το Ειδικό Έγγραφο περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που 

αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3021/2002. Ειδικότερα, 
αναφέρονται το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο και το µητρώνυµο των 
ιδιοκτητών, των βασικών µετόχων (καθώς και των βασικών µετόχων εταιρειών-
βασικών µετόχων που συµµετέχουν στην επιχείρηση) ή των εταίρων, των µελών των 
οργάνων της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης µε την οποία 
η δηµόσια αρχή προτίθεται να συνάψει τη σύµβαση.  

Επίσης, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των συζύγων και των 
συγγενών όλων των προσώπων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του 
παραπάνω νόµου. Τα συγγενικά πρόσωπα καταγράφονται κάτω από το πρόσωπο που 
αυτά αφορούν. Εφόσον ένα πρόσωπο κατέχει δύο ιδιότητες (π.χ εταίρος και 
διαχειριστής) αυτό αναφέρεται κάθε φορά κάτω από τον οικείο τίτλο. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται να καταγράφονται τα συγγενικά του πρόσωπα δύο 
φορές. 

2. Στο Ειδικό Έγγραφο καταγράφονται επίσης τα στοιχεία του έργου, της 
προµήθειας ή της υπηρεσίας στις οποίες αφορά η σύµβαση καθώς και η επωνυµία και 
η νοµική φύση της αναδόχου επιχείρησης.  

3. Η ευθύνη για τον προσδιορισµό των προσώπων του άρθρου 3 
παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3021/2002 ανήκει στις αναθέτουσες αρχές του ∆ηµοσίου 
και των άλλων νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. ∆εν 
αποστέλλονται στο ΕΣΡ τα στοιχεία που υποβάλλει η ανάδοχος επιχείρηση (π. χ. 
καταστατικά, αποφάσεις σχετικά µε τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου, 
µετοχολόγια κτλ.). Το περιεχόµενο των ως ανωτέρω εγγράφων ελέγχει αποκλειστικά 
η αναθέτουσα αρχή. Το ΕΣΡ είναι αρµόδιο για τον προσδιορισµό των προσώπων των 
ελεγχόµενων από αυτό εταιρειών µέσων ενηµέρωσης για τα οποία προβλέπονται οι 
αντίστοιχες ασυµβίβαστες ιδιότητες. 

4. Το ΕΣΡ αποδέχεται καταλόγους ή άλλα έγγραφα (π. χ. υπεύθυνες 
δηλώσεις) µε περιεχόµενο αντίστοιχο εκείνο του Ειδικού Εγγράφου υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 

α. ότι τα υποβαλλόµενα έγγραφα θα διαβιβάζονται στο ΕΣΡ µέσω των 
αναθετουσών αρχών οι οποίες θα αναφέρουν ρητά στο Ειδικό Έγγραφο ότι 
προηγήθηκε έλεγχος ορθότητας των στοιχείων που περιέχονται σε αυτά και 

β. ότι από τα έγγραφα αυτά θα προκύπτουν µε σαφήνεια οι ιδιότητες των 
προσώπων του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 ν. 3021/2002 και θα αναφέρονται ρητά 
τυχόν ελλείψεις (π. χ. ανυπαρξία διευθυντικών στελεχών). 

  
 

Άρθρο 3 
Έκδοση Πιστοποιητικού 

 
1. Το ΕΣΡ αποστέλλει δύο πρωτότυπα πιστοποιητικά στην αναθέτουσα αρχή 

προκειµένου να επισυναφθούν στο σώµα της δηµόσιας σύµβασης, εκτός αν 
υποβληθεί από την αναθέτουσα αρχή αίτηµα περί εκδόσεως περισσότερων 
πρωτοτύπων πιστοποιητικών ανάλογα µε τον αριθµό των συµβαλλοµένων. 

2. Το πιστοποιητικό εκδίδεται εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµέρα παραλαβής του Ειδικού Εγγράφου της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση 
αποστολής από το ΕΣΡ εγγράφου για τη συµπλήρωση ή τη διευκρίνιση των στοιχείων 
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που περιέχονται στο Ειδικό Έγγραφο, η προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών 
αρχίζει από την ηµέρα παραλαβής του νεώτερου εγγράφου της αναθέτουσας αρχής. 
Οι προθεσµίες αυτές συντέµνονται κατά το ήµισυ εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα 
από την αναθέτουσα αρχή, µε µνεία επιτακτικού και επείγοντα λόγου δηµόσιου 
συµφέροντος. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                    
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ                                               
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