
Νόµος 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». (ΦΕΚ Α΄ 
30/14.2.2005) 
 
 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρµογής 

 
Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων 
συµβάσεων, µε σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού, καθώς 
και την κατοχύρωση της πολυφωνίας και της αντικειµενικής και µε ίσους όρους ενηµέρωσης. 
[Το άρθρο 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε  µε το άρθρο 1 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
 
 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

 
Για την εφαρµογή του νόµου αυτού νοούνται ως: 
1. «∆ηµόσιες Συµβάσεις»: 
Οι συµβάσεις εκτέλεσης έργου ή προµήθειας ή παροχής υπηρεσιών ή µελετών που 
συνάπτονται µεταξύ αφ' ενός φυσικών προσώπων ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 
και αφ' ετέρου του ∆ηµοσίου ή άλλων νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, το 
δε οικονοµικό τους αντικείµενο ή αντάλλαγµα είναι ανώτερο του ποσού του ενός 
εκατοµµυρίου (1.000.000,00) ευρώ, καθώς επίσης και οι συµβάσεις των οποίων το 
οικονοµικό τους αντικείµενο ή αντάλλαγµα είναι κατώτερο του ενός εκατοµµυρίου 
(1.000.000,00) ευρώ, αλλά έχουν ως αντικείµενο τµήµα, προσθήκη ή επέκταση ή 
συµπλήρωση ανατιθέµενου έργου, προµήθειας ή υπηρεσίας που υπερβαίνει συνολικά το 
ποσό αυτό, ανεξαρτήτως εάν το οικονοµικό τους αντικείµενο ή αντάλλαγµα συνεπάγεται ή όχι 
δαπάνη για την Αναθέτουσα Αρχή. 
2. «∆ηµόσιο»: 
Το Κράτος, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), καθώς και οι υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτά ή εκπροσωπούνται από 
αυτά, συµπεριλαµβανοµένων των Ανεξάρτητων Αρχών. 
3. «Ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας»: 
α) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε υπάγονται στο άρθρο 1 του Ν. 
2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α') είτε η διοίκησή τους διορίζεται από το ∆ηµόσιο, εξαιρουµένων των 
νοµικών προσώπων που είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και των οποίων η 
πλειοψηφία των µετοχών δεν ανήκει στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, 
β) οι τράπεζες, στις οποίες ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου ή ο διοικητής ή ο 
διευθύνων σύµβουλός τους διορίζονται ύστερα από τη διατύπωση γνώµης της Βουλής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 49Α του Κανονισµού της, 
γ) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το ∆ηµόσιο συµµετέχει σε ποσοστό 
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του µετοχικού τους κεφαλαίου ή επιχορηγούνται, 
τακτικώς ή εκτάκτως, από αυτό και η επιχορήγηση αυτή υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό 
(50%) των ετήσιων εσόδων τους κατά το εκάστοτε προηγούµενο έτος, καθώς και οι ενώσεις 
προσώπων που επιχορηγούνται, τακτικώς ή εκτάκτως, από το ∆ηµόσιο και η επιχορήγηση 
υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, 
δ) τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύονται από το ∆ηµόσιο ή τα νοµικά 
πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ' της παρούσας παραγράφου και 
αποτελούν συνδεδεµένη µε αυτά εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του Κ.Ν. 
2190/1920, καθώς και οι συνδεδεµένες µε τις εταιρείες αυτές άλλες εταιρείες. 
4. «Επιχείρηση Μέσων Ενηµέρωσης»: 
Η µε οποιαδήποτε νοµική µορφή οντότητα ή επιχείρηση, ανεξαρτήτως του κοινωφελούς ή µη 
σκοπού της, η λειτουργία της οποίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους 
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 3 του Π.∆. 100/2000 (ΦΕΚ 98 Α΄) και 
έχει ως δραστηριότητα, αποκλειστική ή µη:. 
[Το πρώτο εδάφιο της παρ.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ.1 Ν.3414/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 279)] 



α) την έκδοση («ή εκτύπωση ή διανοµή») εφηµερίδων ή περιοδικών, σύµφωνα µε την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, ή εντύπων που περιέχουν ύλη, πολιτικού ή οικονοµικού 
χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε µορφή εκδίδονται, διαδίδονται ή διανέµονται, 
συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής, ή 
[Οι λέξεις «ή εκτύπωση ή διανοµή» του εδαφίου α΄ διαγράφτηκαν µε το άρθρο 2 παρ.2 
Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
β) την εγκατάσταση και λειτουργία ή τη διαχείριση τηλεοπτικού σταθµού ή την εκποµπή ή 
µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος, µε οποιαδήποτε µορφή ή τρόπο, όπως είναι η ελεύθερη 
λήψη, καλωδιακή, συνδροµητική, δορυφορική, ψηφιακή, ενσύρµατη, ασύρµατη, σύµφωνα µε 
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, ή 
γ) την εγκατάσταση και λειτουργία ή τη διαχείριση ραδιοφωνικού σταθµού ή εκποµπής 
ραδιοφωνικού σήµατος µε οποιαδήποτε µορφή, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία, ή 
δ) την παροχή µέσω του διαδικτύου υπηρεσιών οπτικού ή/και ακουστικού περιεχοµένου, 
εφόσον το περιεχόµενο αυτό έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα και ειδικότερα περιλαµβάνει, κατά 
το πρότυπο των έντυπων εφηµερίδων, ειδήσεις για πολιτικά ή κοινωνικά ή οικονοµικά 
γεγονότα και εκδηλώσεις, καθώς και άρθρα, σχόλια, συνεντεύξεις ή συζητήσεις για τα θέµατα 
αυτά. Η επιχείρηση η οποία έχει ως δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο 
διαδικτύο δεν θεωρείται επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης. 
Η «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» και οι συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρείες, κατά την 
έννοια του άρθρου 42Ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τα Μέσα Ενηµέρωσης που ανήκουν 
εξ ολοκλήρου σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), στους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή στις επιχειρήσεις αυτών, δεν θεωρούνται για την εφαρµογή του 
νόµου αυτού επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης. 
5. «Επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις»: 
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η µε οποιαδήποτε νοµική µορφή οντότητα που συνάπτει 
δηµόσια σύµβαση, κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού, ή συµµετέχει σε διαγωνισµό ή 
διαδικασία ανάθεσης µε σκοπό τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης.» 
[Η περ.5 προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ.3 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279)] 
6 (5). «Βασικός Μέτοχος»: 
Ο µέτοχος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ο οποίος µε οποιονδήποτε τρόπο µπορεί να 
επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων που λαµβάνουν τα αρµόδια όργανα ή στελέχη της 
επιχείρησης σχετικά µε τον τρόπο διοίκησης και την εν γένει λειτουργία της. 
Ειδικότερα, βασικός µέτοχος είναι: 
α) Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι κύριος, είτε απευθείας είτε έµµεσα µέσω 
συµµετοχής τρίτου, αριθµού µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, που αντιστοιχούν τουλάχιστον 
στο ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ή του συνόλου των δικαιωµάτων 
ψήφου στη Γενική Συνέλευση της επιχείρησης, ή υπήρξε κύριος ποσοστού τουλάχιστον ένα 
τοις εκατό (1%) επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ή κάτοχος δικαιωµάτων ψήφου, που 
αντιστοιχούσαν τουλάχιστον στο ένα τοις εκατό (1%) του µετοχικού κεφαλαίου που 
εκπροσωπήθηκε ή άσκησε το δικαίωµα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης για την εκλογή ή την ανάκληση του εκάστοτε τελευταίου διοικητικού συµβουλίου 
της επιχείρησης ή της πλειοψηφίας των µελών αυτού, εφόσον κατά το χρόνο από τη 
δηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης ή από την έκδοση της απόφασης για τη διαδικασία 
ανάθεσης µέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου κατά το άρθρο 5 του νόµου αυτού 
συντρέχουν ή συνέτρεχαν επιπλέον οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) είναι ή υπήρξε, κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, κύριος αριθµού µετοχών που 
τον κατατάσσουν ή κατέτασσαν µεταξύ των δέκα µεγαλύτερων µετόχων της επιχείρησης, ή 
ββ) κατέχει ή κατείχε, κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, από οποιαδήποτε αιτία 
δικαιώµατα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, που τον κατατάσσουν ή κατέτασσαν ανάµεσα 
στους δέκα µεγαλύτερους κατόχους δικαιωµάτων ψήφου της επιχείρησης, ή 
γγ) έχει ή είχε, κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, το δικαίωµα είτε από το νόµο είτε 
από το καταστατικό της επιχείρησης είτε µέσω εκχώρησης σχετικού δικαιώµατος άλλων 
µετόχων να διορίζει ή να ανακαλεί ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου, ή 
δδ) κατάρτισε ή είχε καταρτίσει, αµέσως ή εµµέσως, κατά την προαναφερθείσα χρονική 
περίοδο, συµβάσεις και εν γένει συµφωνίες µε την επιχείρηση, από τις οποίες η τελευταία 
απέκτησε έσοδα ή άλλα οικονοµικά οφέλη κατά την αµέσως προηγούµενη χρήση της, τα 
οποία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ένα δέκατο (1/10) των ακαθάριστων εσόδων της 
επιχείρησης κατά τη χρήση αυτή. 
[Το εδάφιο α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ.5 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 



[Το εδάφιο β' καταργήθηκε µε το άρθρο 2 παρ.6 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279). 
β) (γ). Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι µέτοχος είτε απευθείας στην επιχείρηση 
είτε και σε άλλα νοµικά πρόσωπα που είναι µέτοχοι της επιχείρησης αυτής ή µέτοχοι των 
νοµικών αυτών προσώπων ή µέτοχοι των µετόχων τους απεριορίστως µέχρι και του 
τελευταίου φυσικού προσώπου, και το οποίο είναι κύριος τόσου αριθµού µετοχών, οι οποίες 
συνυπολογιζόµενες και αναγόµενες σε αριθµό µετοχών στην επιχείρηση αντιστοιχούν 
τουλάχιστον σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της 
επιχείρησης ή κατέχει τόσα δικαιώµατα ψήφου σε αυτά, τα οποία συνυπολογιζόµενα και 
αναγόµενα σε αριθµό δικαιωµάτων ψήφου στην επιχείρηση αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 
ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου στη γενική συνέλευση 
της επιχείρησης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγουµένου εδαφίου α΄. 
[Η φράση «εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγουµένου εδαφίου α΄» προστέθηκε 
στο τέλος της πρώτης περιόδου του εδαφίου β' µε το άρθρο 2 παρ.8 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
279)] 
Για τον υπολογισµό του ποσοστού επί του µετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου 
που αναφέρονται στις προηγούµενες µε τα στοιχεία α' και β' (και γ') περιπτώσεις της 
παρούσας παραγράφου λαµβάνεται υπόψη και ο αριθµός των µετοχών ή των δικαιωµάτων 
ψήφου που ανήκουν ή κατέχονται: 
από παρένθετα πρόσωπα ή από επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον ίδιο µέτοχο ή από 
συνδεδεµένες µε αυτές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς 
και από συνδεδεµένες µε αυτές άλλες εταιρείες, ή από άλλο µέτοχο, µε τον οποίο έχει 
συναφθεί συµφωνία για τη διαµόρφωση διαρκούς κοινής πολιτικής ως προς τη διοίκηση της 
επιχείρησης, µε συντονισµένη άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που διαθέτει Επίσης, 
υπολογίζονται τα δικαιώµατα ψήφου, τα οποία κατέχονται από άλλο µέτοχο βάσει συµβάσεως 
ενεχύρου ή επικαρπίας ή ως συνέπεια λήψης ασφαλιστικού µέτρου σε βάρος του κυρίου των 
αντίστοιχων µετοχών, καθώς και ο αριθµός µετοχών που δεν ανήκουν στην κυριότητά του, 
αλλά από τις οποίες ο µέτοχος αυτός δικαιούται να λαµβάνει µέρισµα. Μετοχές ή δικαιώµατα 
ψήφου που αποκτώνται µε κληρονοµική διαδοχή υπολογίζονται µετά την παρέλευση 
τεσσάρων (4) µηνών από την απόκτησή τους. 
[Το εδάφιο γ' αναριθµήθηκε σε β' µε το άρθρο 2 παρ.7 Ν. 3414/2005,(ΦΕΚ Α΄ 279)] 
[Στη δεύτερη περίοδο του εδαφίου β΄ της αναριθµούµενης παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 
3310/2005, µετά τις λέξεις «µε τα στοιχεία α΄ και β΄» διαγράφεται η λέξη «και» και το στοιχείο 
«γ΄» µε το άρθρο 2 παρ.9 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
[Η παρ.5 αναριθµήθηκε σε παρ.6 µε το άρθρο 2 παρ.4 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279)] 
7. «Εταίρος»: 
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που µετέχει ή κατέχει εταιρικά µερίδια είτε απευθείας στην 
επιχείρηση είτε σε νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι εταίρος ή βασικός µέτοχος της 
επιχείρησης αυτής. 
8. «∆ιευθυντικά στελέχη»: 
Τα πρόσωπα τα οποία, είτε βάσει του νόµου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της 
επιχείρησης είτε βάσει του καταστατικού της επιχείρησης είτε κατόπιν ανάθεσης ή σύναψης 
σύµβασης µε την επιχείρηση, ασκούν εκτελεστικές αρµοδιότητες και καθήκοντα που είναι, 
από τη φύση τους και το περιεχόµενό τους, ουσιώδη για την επίτευξη των σκοπών ή τη 
λειτουργία της επιχείρησης. 
9. «Παρένθετα πρόσωπα»: 
Είναι: 
α) οι σύζυγοι, 
β) οι συγγενείς σε ευθεία γραµµή απεριορίστως και εκ πλαγίου µέχρι και τρίτου βαθµού εξ 
αίµατος και εξ αγχιστείας, 
γ) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί, για οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασµό ή 
καθ' υπόδειξη ή κατ' εντολή άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου που κατέχει, είτε το ίδιο είτε 
µέσω άλλου παρένθετου προσώπου, µία ή περισσότερες ιδιότητες της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 σε επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης ή σε επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες 
συµβάσεις ή εξαρτάται οικονοµικά µέσω χρηµατοδότησης, «εξαιρουµένων των δανείων από 
αναγνωρισµένους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς,» ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο ή 
επηρεάζεται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, στη λήψη αποφάσεων που λαµβάνονται σχετικά µε 
τη διοίκηση ή λειτουργία της επιχείρησης. 
[Οι λέξεις «εξαιρουµένων των δανείων από αναγνωρισµένους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς,» του εδαφίου γ' προστέθηκαν µε το άρθρο 2 παρ.11 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
279)] 



[Οι παρ.6,7 και 8 αναριθµήθηκαν σε παρ.7,8 και 9 αντίστοιχα µε το άρθρο 2 παρ.10 Ν. 
3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
 
 

Άρθρο 3 
Ασυµβίβαστες ιδιότητες 

 
1. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου, του µέλους οργάνου διοίκησης 
ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης είναι ασυµβίβαστη µε την 
ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου, του µέλους οργάνου διοίκησης ή 
του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης, που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις, εφόσον 
συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση που 
βασικός µέτοχος ή εταίρος της επιχείρησης είναι νοµικό πρόσωπο, η ασυµβίβαστη ιδιότητα 
καταλαµβάνει και τα µέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του νοµικού αυτού 
προσώπου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού. 
2. Η ασυµβίβαστη ιδιότητα της προηγούµενης παραγράφου καταλαµβάνει, επίσης, και τα 
παρένθετα πρόσωπα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού µετόχου, του µέλους οργάνου 
διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης ή επιχείρησης που 
συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις, καθώς και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο, µέσω 
χρηµατοδότησης ή συµφωνίας, εξαιρουµένων των δανείων από αναγνωρισµένους 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ελέγχει επιχείρηση 
µέσων ενηµέρωσης ή επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις ή ασκεί επιρροή στη 
λήψη αποφάσεων, που λαµβάνονται από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, 
σχετικά µε τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον 
συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού. 
3. Σε περίπτωση που σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη 
δηµόσιας σύµβασης συµµετέχει ένωση προσώπων ή κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης 
µορφής οντότητα, η συνδροµή ασυµβίβαστης ιδιότητας του άρθρου αυτού ερευνάται 
αυτοτελώς για κάθε µέλος τους, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 
του άρθρου αυτού. 
4. Η διαπίστωση της ασυµβίβαστης ιδιότητας γίνεται, ξεχωριστά, για κάθε διαγωνιστική 
διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή και ελέγχεται, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 5 του νόµου αυτού, εφόσον, λόγω της συνδροµής της κατά τα ως άνω 
ασυµβίβαστης ιδιότητας, αποδειχθεί µε οριστική δικαστική απόφαση που έχει ισχύ 
δεδικασµένου ότι συντρέχει περίπτωση αποκλεισµού εξαιτίας ενεργητικής διαφθοράς, κατά 
την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 εδ. β΄ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004, όπως η 
περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ 
C195 της 25.6.1997). Για την εφαρµογή του νόµου αυτού, ενεργητική διαφθορά 
στοιχειοθετείται όταν οποιοσδήποτε, εκ προθέσεως, υπόσχεται ή παρέχει σε υπάλληλο της 
Αναθέτουσας Αρχής, άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτου, οποιασδήποτε φύσεως ωφέληµα για 
τον εαυτό του ή για τρίτο, προκειµένου ο υπάλληλος να τελέσει ή να µην τελέσει πράξη εκ των 
καθηκόντων του ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, κατά παράβαση των νόµιµων 
καθηκόντων του. Με την οριστική καταδικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου 
πρέπει να διαπιστώνεται η ανωτέρω αξιόποινη πράξη της επιχείρησης Μ.Μ.Ε., µε την οποία 
συνδέεται ο υποψήφιος εξαιτίας της κατά τα ως άνω συνδροµής των ασυµβιβάστων ιδιοτήτων 
και απαγορεύσεων του νόµου αυτού και να αποδεικνύεται η τέλεση της αξιόποινης πράξης 
του υποψηφίου αυτού και η ιδιότητά του ως φυσικού αυτουργού ή ηθικού αυτουργού ή 
συναυτουργού ή άµεσου συνεργού στην τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς. 
Σε περίπτωση που εκδοθεί, κατά τα ως άνω, οριστική καταδικαστική απόφαση, εάν µεν 
συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία ή η διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας 
σύµβασης, ο υποψήφιος στη διαδικασία αυτή αποκλείεται, εάν δε συνεχίζεται η εκτέλεση της 
σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Εάν η εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης έχει 
ανατεθεί σε κοινοπραξία, της οποίας ένα ή περισσότερα µέλη έχουν καταδικαστεί, κατά τα ως 
άνω, για τη διάπραξη του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς ως φυσικοί ή ηθικοί 
αυτουργοί, τα µέλη αυτά κηρύσσονται έκπτωτα και τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν την 
εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης, είτε µεταξύ τους είτε υποκαθιστώντας τα έκπτωτα µέλη, 
υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί η Αναθέτουσα Αρχή. Για τον αποκλεισµό του υποψηφίου, 
που συµµετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη 
δηµόσιας σύµβασης ή για την έκπτωση του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης αυτής, πρέπει να προηγείται οριστική καταδικαστική απόφαση µε ισχύ 



δεδικασµένου, που να διαπιστώνει το αδίκηµα της ενεργητικής διαφθοράς, όπως ορίζεται 
ανωτέρω. Ο καταδικασθείς υποψήφιος ή ανάδοχος δεν επιτρέπεται να συµµετέχει σε 
διαγωνιστική διαδικασία ή σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης. Σε 
περίπτωση υποτροπής, το ανωτέρω χρονικό διάστηµα αποκλεισµού ορίζεται σε πέντε έτη. Οι 
αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για τον αποκλεισµό του υποψηφίου από τη διαγωνιστική 
διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, καθώς και οι 
αποφάσεις της Αρχής που, κατά το άρθρο 5 του νόµου αυτού, είναι αρµόδια για τη διαδικασία 
ελέγχου, υπόκεινται σε προσφυγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄), όπως ισχύει, καθώς και, ανεξάρτητα από την 
άσκηση ή µη αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σε αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου. 
[Το άρθρο 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
 
 

Άρθρο 4 
Απαγόρευση σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

 
1. Απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης. Η ίδια 
απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς µετόχους, τα µέλη των οργάνων 
διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον διαπιστωθεί η 
συνδροµή του ασυµβιβάστου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του νόµου αυτού. 
Απαγορεύεται, επίσης, η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε επιχειρήσεις, των οποίων οι 
εταίροι ή οι βασικοί µέτοχοι ή τα µέλη οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη είναι 
επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης ή οι εταίροι ή οι βασικοί µέτοχοι ή τα µέλη οργάνων 
διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης, εφόσον διαπιστωθεί η 
συνδροµή του ασυµβιβάστου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του νόµου αυτού. 
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ.1 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
2. Η απαγόρευση της προηγούµενης παραγράφου καταλαµβάνει και: 
α) τα παρένθετα πρόσωπα των φυσικών ή νοµικών προσώπων που υπάγονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, 
β) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, από το οποίο εξαρτάται οικονοµικά, µέσω 
χρηµατοδότησης, «εξαιρουµένων των δανείων από αναγνωρισµένους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς» ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης, ή ασκεί 
επιρροή στη λήψη των αποφάσεων που λαµβάνονται, από τα όργανα διοίκησης ή τα 
διευθυντικά στελέχη, σχετικά µε τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης αυτής. 
[Η πρώτη περίοδος της παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε και οι λέξεις «εξαιρουµένων των 
δανείων από αναγνωρισµένους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς»προστέθηκαν στο β΄ 
εδάφιο αυτής µε το άρθρο 4 παρ.2 και 3 αντίστοιχα Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
3. Από την απαγόρευση του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι δηµόσιες συµβάσεις των οποίων το 
αντικείµενο έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε το αντικείµενο των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης. Επίσης, εξαιρούνται οι δηµόσιες συµβάσεις που 
συνάπτονται µε επιχειρήσεις των οποίων βασικός µέτοχος είναι πολιτικό κόµµα που 
χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό ή εκπρόσωπος αυτού, εκτός εάν στις 
επιχειρήσεις αυτές συµµετέχει άλλος βασικός µέτοχος που κατέχει τις ασυµβίβαστες ιδιότητες 
του άρθρου 3 του νόµου αυτού. 
4. α) Απαγορεύεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε εξωχώριες εταιρείες, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 
(ΦΕΚ 151 Α'), που προστέθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α'). 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται οι χώρες στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες µε βάση το σχετικό κατάλογο χωρών του Οργανισµού 
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Οι εξωχώριες εταιρείες απαγορεύεται 
επίσης, να συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του µετοχικού 
κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά µερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που 
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του 
άρθρου 2 του νόµου αυτού. 
Η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τις εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες 
συµµετέχουν σε άλλα νοµικά πρόσωπα που είναι µέτοχοι επιχειρήσεων που συνάπτουν 
δηµόσιες συµβάσεις ή µέτοχοι των µετόχων αυτών και ούτω καθεξής, και οι οποίες είναι 
κάτοχοι ποσοστού µετοχών, το οποίο συνυπολογιζόµενο και αναγόµενο σε ποσοστό µετοχών 



στην επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις αντιστοιχεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του 
ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου, «εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του νόµου αυτού». 
β) Απαγορεύεται εξωχώρια εταιρεία να συµµετέχει µε ποσοστό µεγαλύτερο του ένα τοις εκατό 
(1%) επί του µετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχει εταιρικά µερίδια ή να είναι εταίρος του εταίρου 
επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης, «εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του 
άρθρου 2 του νόµου αυτού». Η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τις 
εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες συµµετέχουν σε άλλα νοµικά πρόσωπα που είναι µέτοχοι 
επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης, ή µέτοχοι των µετόχων αυτών και ούτω καθεξής, και οι 
οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού µετοχών το οποίο συνυπολογιζόµενο και αναγόµενο σε 
ποσοστό µετοχών στην επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης αντιστοιχεί σε ποσοστό µεγαλύτερο 
του ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του νόµου αυτού. 
[Οι λέξεις «εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του νόµου αυτού» 
 των εδαφ. α' και β' της παρ.4 προστέθηκαν µε το άρθρο 4 παρ.4-7 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
279)] 
γ) Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων µε τα στοιχεία α' και β' της 
παραγράφου αυτής, η επιχείρηση που πρόκειται να συµµετάσχει ή συµµετέχει σε 
διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης ή η 
επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης υποχρεούνται να καλέσουν την εξωχώρια εταιρεία να 
εκποιήσει το σύνολο των εταιρικών µεριδίων που κατέχει ή το συνολικό ή υπερβαίνοντα κατά 
περίπτωση αριθµό µετοχών, βάσει των οποίων χαρακτηρίστηκε εταίρος ή εταίρος των 
εταίρων ή βασικός µέτοχος της αντίστοιχης επιχείρησης, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών 
από τη γνώση της παράβασης εκ µέρους της επιχείρησης. Μετά την πάροδο της προθεσµίας 
αυτής, οι µετοχές της εξωχώριας εταιρείας θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και η επιχείρηση 
ή, εάν πρόκειται για µετοχές εισηγµένες σε ηµεδαπό χρηµατιστήριο, το Κεντρικό Αποθετήριο 
Αξιών, οφείλει να διαγράψει την εξωχώρια εταιρεία από τα βιβλία µετόχων ή τις βάσεις 
δεδοµένων του Συστήµατος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται 
αναλόγως η διάταξη του στοιχείου ε' της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/1920, του 
προϊόντος της εκποίησης αποδιδοµένου στον κύριο των ακυρουµένων µετοχών. 
 
 

Άρθρο 5 
∆ιαδικασία ελέγχου 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει κατά τη διαδικασία του άρθρου 
αυτού εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις ασυµβίβαστη ιδιότητα 
ή απαγόρευση, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόµου 
αυτού. Ο έλεγχος αυτός είναι διαρκής και καταλαµβάνει το χρονικό διάστηµα από την 
υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ο έλεγχος και οι 
συνέπειες της συνδροµής ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του νόµου αυτού 
αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις Αναθέτουσες Αρχές. 
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ.1 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
[Η παρ.2 καταργήθηκε µε το άρθρο 5 παρ.2 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
2 (3). Πριν από την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης απαιτείται η υποβολή από την 
επιχείρηση στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού 
µη συνδροµής ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων, κατά την έννοια «και υπό τις 
προϋποθέσεις» των άρθρων 3 και 4 του παρόντος. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται τα 
στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής και του αντικειµένου της διαγωνιστικής διαδικασίας ή της 
διαδικασίας ανάθεσης. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγγραφα που απαιτούνται για τον 
έλεγχο των ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του νόµου αυτού. 
Σε περίπτωση εκδόσεως, πριν την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης, οριστικής 
καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, µε την οποία διαπιστώνεται κατά τα 
ως άνω η τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να υποβάλει την απόφασή της περί αποκλεισµού του 
υποψηφίου στο Ε.Σ.Ρ., προκειµένου να ελεγχθεί, το αργότερο πριν την υπογραφή της 
δηµόσιας σύµβασης, ο αποκλεισµός του. 
[Οι λέξεις «και υπό τις προϋποθέσεις» της πρώτης περιόδου και η τελευταία περίοδος της 
παρ.2 προστέθηκαν µε το άρθρο 5 παρ.4 και 5 αντίστοιχα Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 



3. Τα έγγραφα που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις, που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις για την 
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, πρέπει να αναφέρουν τα αναγκαία στοιχεία για την 
εφαρµογή του νόµου αυτού. 
[Η αναριθµούµενη παρ. 3 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ.6 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279). 
4 (5). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού στον οποίο 
ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης, ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Ρ., καθορίζονται, συµπληρώνονται ή 
τροποποιούνται τα απαιτούµενα για την εφαρµογή του νόµου αυτού έγγραφα, που 
υποβάλλουν στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.: α) οι επιχειρήσεις µέσων 
ενηµέρωσης και β) οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την τήρηση του προβλεποµένου από τις διατάξεις του Π.δ. 
310/1996 µητρώου των επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης, καθώς και του προβλεποµένου 
από τη διάταξη «της παραγράφου 6» του άρθρου αυτού µητρώου των επιχειρήσεων που 
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, τα οποία έχουν οποιαδήποτε ιδιότητα από αυτές που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 και 4 του νόµου αυτού. 
[Οι λέξεις «της παραγράφου 6»  τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 5 παρ.7 
Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
5. Μετά τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στο 
Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. οποιαδήποτε αλλαγή των φυσικών ή νοµικών 
προσώπων, που εµπίπτουν στις ασυµβίβαστες ιδιότητες ή τις απαγορεύσεις, κατά την έννοια 
και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόµου αυτού, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 
της δηµόσιας σύµβασης και έως την ολοκλήρωση της εκτέλεσής της. Σε περίπτωση 
εκδόσεως, µετά την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης, οριστικής καταδικαστικής απόφασης 
που έχει ισχύ δεδικασµένου, µε την οποία διαπιστώνεται κατά τα ως άνω η τέλεση του 
αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση, να προσκοµίσει την απόφασή της περί εκπτώσεως του αναδόχου στο Ε.Σ.Ρ., 
προκειµένου να ελεγχθεί η έκπτωσή του. 
[Η αναριθµούµενη παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ.8 Ν.3414/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 279)] 
6 (7). Τα έγγραφα των επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις κατά τη διαδικασία 
του άρθρου αυτού καταχωρίζονται σε ειδικό µητρώο που τηρείται στο Τµήµα Ελέγχου 
∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, έως την ολοκλήρωση της 
εκτέλεσης των συµβάσεων αυτών ή, εφόσον έχει εγερθεί δικαστική αµφισβήτηση, έως την 
έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Το ειδικό µητρώο ενηµερώνεται µε βάση τις 
γνωστοποιούµενες ή εντοπιζόµενες µεταβολές, τηρουµένων των διατάξεων του Ν. 2472/1997 
(ΦΕΚ 50 Α'), όπως ισχύει 
7. (8). Το Ε.Σ.Ρ. διασταυρώνει τα στοιχεία της επιχείρησης που υποβάλλονται σε αυτό µε τα 
στοιχεία των επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης που τηρούνται στο Μητρώο Επιχειρήσεων 
του Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 7 
παρ. 2 εδάφ. β' του Ν.2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α') και 10α του Π.∆. 213/1995 (ΦΕΚ 112 Α'), 
όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.∆. 310/1996 (ΦΕΚ 214 Α'). Η 
διασταύρωση των στοιχείων καταλαµβάνει και τον έλεγχο της µεταβολής αυτών κατά τη 
διάρκεια της συµµετοχής της επιχείρησης σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης 
για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης. 
[Οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005 αναριθµήθηκαν σε 
παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα, µε το άρθρο 5 παρ.3 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
 
 

Άρθρο 6 
Συνέπειες ελέγχου 

 
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι ασυµβίβαστες ιδιότητες ή 
απαγορεύσεις κατά την έννοια « και υπό τις προϋποθέσεις» των άρθρων 3 και 4 του νόµου 
αυτού, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν µέλος του εκδίδει, µετά από 
απόφαση του Ε.Σ.Ρ., το σχετικό πιστοποιητικό εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) 
ηµερών από την υποβολή του αιτήµατος του ενδιαφεροµένου σε αυτό. Στο πιστοποιητικό 
αναγράφονται τα στοιχεία της συγκεκριµένης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας 
ανάθεσης, στην οποία αφορά το πιστοποιητικό, καθώς και τα στοιχεία της Αναθέτουσας 
Αρχής στην οποία απευθύνεται. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Το 



ένα πρωτότυπο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που τηρείται στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας 
του Ε.Σ.Ρ., το άλλο αποστέλλεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία διενεργεί τη 
συγκεκριµένη διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης, στην οποία αφορά το 
πιστοποιητικό και τα άλλα δύο χορηγούνται στον ενδιαφερόµενο, προκειµένου να 
επισυναφθούν στο σώµα της δηµόσιας σύµβασης, στο κείµενο της οποίας αναγράφεται 
υποχρεωτικά ο αριθµός πρωτοκόλλου που φέρει το πιστοποιητικό. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί 
να ζητά από το Ε.Σ.Ρ. την έκδοση του πιστοποιητικού σε µεγαλύτερο αριθµό πρωτοτύπων 
ανάλογα µε τον αριθµό των συµβαλλοµένων. 
Η ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών µπορεί να παραταθεί για 
αποκλειστική προθεσµία έως δεκαπέντε (15) το πολύ ηµέρες, ύστερα από αιτιολογηµένη 
απόφαση της Ολοµέλειας του Ε.Σ.Ρ., η οποία κοινοποιείται και στην Αναθέτουσα Αρχή. 
[Οι λέξεις «και υπό τις προϋποθέσεις» προστέθηκαν στην πρώτη περίοδο της παρ.1 µετά τις 
λέξεις «κατά την έννοια» µε το άρθρο 6 παρ.1 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
2. Εάν το Ε.Σ.Ρ. διαπιστώσει ότι συντρέχει ασυµβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την 
έννοια «και υπό τις προϋποθέσεις» των άρθρων 3 και 4 του νόµου αυτού, ο Πρόεδρος του 
Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν µέλος του εκδίδει, µετά από τη σχετική απόφαση της 
Ολοµέλειας του Ε.Σ.Ρ., και εντός της προαναφερόµενης αποκλειστικής προθεσµίας σχετική 
απορριπτική πράξη που είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογηµένη. Η απορριπτική πράξη 
κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή η 
Αναθέτουσα Αρχή ανακηρύσσει ανάδοχο τον αµέσως επόµενο κατά σειρά υποψήφιο, ο 
οποίος και υποχρεούται στην τήρηση της σχετικής διαδικασίας για την έκδοση του 
πιστοποιητικού από το Ε.Σ.Ρ., µε την επιφύλαξη εφαρµογής της διάταξης «της περ. Α΄ της 
παρ. 7 του άρθρου 7» του νόµου αυτού. 
[Οι λέξεις «και υπό τις προϋποθέσεις» προστέθηκαν στην πρώτη περίοδο της παρ.2 µετά τις 
λέξεις «κατά την έννοια» µε το άρθρο 6 παρ.2 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
3. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία, η Αναθέτουσα Αρχή, µε την 
επιφύλαξη των οριζοµένων στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, προβαίνει στην 
κατάρτιση της δηµόσιας σύµβασης ωσάν να είχε εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό. 
4. Εάν µετά τη σύναψη της δηµόσιας σύµβασης και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της 
διαπιστωθεί από την Ολοµέλεια του Ε.Σ.Ρ., µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Τµήµατος 
Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., η συνδροµή σχετικά µε τον ανάδοχο µιας από τις 
προαναφερθείσες ασυµβίβαστες ιδιότητες και απαγορεύσεις, «κατά την έννοια και υπό τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόµου αυτού» επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στο 
άρθρο 7 του νόµου αυτού κυρώσεις. 
[Οι λέξεις «κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόµου αυτού» 
προστέθηκαν στην παρ.4 µε το άρθρο 6 παρ.4 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
5. Η κρίση που διατυπώνει το Ε.Σ.Ρ για τη συνδροµή ή µη των ασυµβίβαστων ιδιοτήτων ή 
απαγορεύσεων, που προβλέπονται «κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων» 
3 και 4 του νόµου αυτού, µε την έκδοση ρητής διοικητικής πράξης, δεσµεύει τα όργανα που 
ελέγχουν τη νοµιµότητα της κατάρτισης των δηµοσίων συµβάσεων σε οποιοδήποτε στάδιο 
αυτής, µε εξαίρεση τον έλεγχο που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη διαδικασία 
της παρ. 7 του άρθρου 19 του Π.∆. 774/1980, όπως κάθε φορά ισχύει. 
[Οι λέξεις «κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων» προστέθηκαν µε το άρθρο 
6 παρ.5 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
6. Οι πράξεις του Ε.Σ.Ρ. που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου αυτού 
αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, 
συµπεριλαµβανοµένου και του ∆ηµοσίου, ασκεί ενώπιον του Ε.Σ.Ρ. προσφυγή, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του εδαφίου α' της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α') όπως 
ισχύει κάθε φορά, καθώς και, ανεξάρτητα από την προηγούµενη άσκηση αίτησης ακυρώσεως 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ασφαλιστικών µέτρων σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ιδίου νόµου. 
7. Η σύναψη δηµόσιας σύµβασης, χωρίς προηγουµένως να έχει τηρηθεί η διοικητική 
διαδικασία του άρθρου αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της οριζοµένης 
προθεσµίας, απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι 
άκυρη. 
[Η παρ.7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ.6 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
[Η παρ.8 καταργήθηκε µε το άρθρο 6 παρ.7 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
 
 

Άρθρο 7 



Κυρώσεις Α. ∆ιοικητικές κυρώσεις 
 

1. Μετά την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, µε 
την οποία διαπιστώνεται ενεργητική διαφθορά, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 εδ. β΄ 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004, όπως η περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της 
Πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), η Ολοµέλεια του 
Ε.Σ.Ρ., µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., 
επιβάλλει τη διοικητική κύρωση του προστίµου στο φυσικό πρόσωπο που συνδέεται, κατά 
την έννοια της συνδροµής των ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόµου αυτού, 
µε επιχείρηση Μ.Μ.Ε.. Στην περίπτωση που το φυσικό αυτό πρόσωπο διαπιστώνεται, µε την 
παραπάνω δικαστική απόφαση, ότι δεν συνδέεται, κατά την έννοια της συνδροµής των 
ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόµου αυτού, µε επιχείρηση Μ.Μ.Ε., η 
διοικητική κύρωση του προστίµου επιβάλλεται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Στην 
περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να διαβιβάσει τη 
σχετική καταδικαστική απόφαση στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. 
Η διοικητική κύρωση του προστίµου επιβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσµίας το 
αργότερο τριών µηνών από την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης. 
α. Για τον υπολογισµό του προστίµου λαµβάνεται ως βάση: 
αα. Για τον ιδιοκτήτη, το κεφάλαιο της επιχείρησης ή η αξία του εξοπλισµού της ή το µετοχικό 
του κεφάλαιο ή τα εταιρικά µερίδια που κατέχει, όπως η αξία τους προσδιορίζεται µε ανάλογη 
εφαρµογή των διατάξεων της απόφασης 1030366/10307/Β 0012/1.4.2003 του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 477 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει, και των διατάξεων της 
παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, ή, εάν 
πρόκειται για εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αξιών µετοχές, λαµβάνεται ο µέσος όρος της 
χρηµατιστηριακής αξίας του συνόλου των µετοχών της των τελευταίων τριάντα ηµερών πριν 
από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύµφωνα µε τα δελτία τιµών που 
εκδίδονται από το οικείο χρηµατιστήριο αξιών. 
ββ. Για το µέτοχο, η αξία του συνόλου των µετοχών που συνυπολογίστηκαν για το 
χαρακτηρισµό του φυσικού ή νοµικού προσώπου ως µετόχου της επιχείρησης που συνάπτει 
δηµόσιες συµβάσεις, όπως αυτή προσδιορίζεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της 
απόφασης 1030366/10307/Β 0012/1.4.2003 του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
(ΦΕΚ 477 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει, και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 
2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). Σε περίπτωση εισηγµένων σε χρηµατιστήριο αξιών µετοχών, 
λαµβάνεται ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής των τελευταίων τριάντα 
ηµερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύµφωνα µε τα δελτία 
τιµών που εκδίδονται από το οικείο χρηµατιστήριο αξιών. 
γγ. Για τον εταίρο εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη για το µέτοχο, και 
δδ. Στο µέλος οργάνου διοίκησης ή στο διευθυντικό στέλεχος επιβάλλεται πρόστιµο, το ύψος 
του οποίου καθορίζεται κατωτέρω. 
Εφόσον το φυσικό αυτό πρόσωπο συνδέεται, υπό την έννοια της συνδροµής των κατά τα ως 
άνω ασυµβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόµου αυτού, µε επιχείρηση µέσων 
ενηµέρωσης, συνυπολογίζεται η αξία ή το πρόστιµο που προκύπτει από την κατοχή των 
ανωτέρω ιδιοτήτων τόσο στην επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις όσο και στην 
επιχείρηση µέσων ενηµέρωσης, µε ανάλογη εφαρµογή των εδαφίων αα΄ έως δδ΄ της 
παραγράφου αυτής. 
β. Ύψος προστίµου: 
Το πρόστιµο επιβάλλεται στα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής: 
αα. Στον ιδιοκτήτη, πρόστιµο ύψους µέχρι το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της βάσης 
υπολογισµού προστίµου, όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω. 
ββ. Στο µέτοχο, πρόστιµο ύψους από το τριπλάσιο έως το επταπλάσιο της βάσης 
υπολογισµού προστίµου, όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω. Σε περίπτωση υποτροπής, το 
ύψος του προστίµου µπορεί να ανέλθει στο δεκαπενταπλάσιο της βάσης υπολογισµού 
προστίµου. 
γγ. Στον εταίρο εφαρµόζεται αναλογικά η διάταξη για το µέτοχο. 
δδ. Στο µέλος οργάνου διοίκησης ή στο διευθυντικό στέλεχος, πρόστιµο ύψους από 
πεντακόσιες χιλιάδες µέχρι ένα εκατοµµύριο ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το Ε.Σ.Ρ. 
µπορεί να επιβάλει και την κύρωση της απαγόρευσης εκλογής ή διορισµού, από ένα µέχρι 
τρία έτη, σε θέση µέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που 
συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις. 



2. Μετά την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, µε 
την οποία διαπιστώνεται ενεργητική διαφθορά, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 εδ. β΄ 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004, όπως η περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της 
Πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), και εντός 
προθεσµίας το αργότερο τριών µηνών, η Ολοµέλεια του Ε.Σ.Ρ., µετά από αιτιολογηµένη 
εισήγηση του Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειάς του, επιβάλλει εις βάρος της επιχείρησης µέσων 
ενηµέρωσης τις ακόλουθες κυρώσεις: 
α. Πρόστιµο ύψους µέχρι το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του κεφαλαίου της επιχείρησης ή της 
αξίας του εξοπλισµού της ή του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης ή 
της αξίας των εταιρικών µεριδίων, όπως η αξία τους προσδιορίζεται µε ανάλογη εφαρµογή 
των διατάξεων της απόφασης 1030366/10307/Β 0012/1.4.2003 του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών (ΦΕΚ 477 Β΄), όπως ισχύει, και των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 
13 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως ισχύει, ή, εάν πρόκειται για εισηγµένες σε 
χρηµατιστήριο αξιών µετοχές, λαµβάνεται ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής αξίας του 
συνόλου των µετοχών της των τελευταίων τριάντα ηµερών πριν από την έκδοση της ανωτέρω 
απορριπτικής πράξης, σύµφωνα µε τα δελτία τιµών που εκδίδονται από το οικείο 
χρηµατιστήριο αξιών. 
β. ∆ιακοπή λειτουργίας έως ένα µήνα ή, σε περίπτωση υποτροπής, ανάκληση άδειας 
λειτουργίας της επιχείρησης ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης. 
3. Η απόφαση για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού πρέπει να είναι 
πλήρως και ειδικώς αιτιολογηµένη και λαµβάνεται ύστερα από ακρόαση των εγκαλούµενων 
προσώπων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται για την επιβολή κυρώσεων από το 
Ε.Σ.Ρ. ή την Επιτροπή Ανταγωνισµού, αντίστοιχα. 
Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του είδους και η επιµέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που 
επιβάλλονται για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόµου αυτού γίνεται µε βάση την αρχή 
της αναλογικότητας, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη της τυχόν ωφέλειας που αποκοµίστηκε από 
την παράβαση αυτή, καθώς και των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων τέλεσής της. 
4. Σε περίπτωση επιχειρήσεων των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες σε ηµεδαπό 
Χρηµατιστήριο Αξιών, οι σχετικές κυρωτικές αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. ή της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, αντίστοιχα, κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. 
5. Οι αποφάσεις για την επιβολή προστίµων που εκδίδει το Ε.Σ.Ρ. ή η Επιτροπή 
Ανταγωνισµού, αντίστοιχα, αποτελούν νόµιµους τίτλους για την είσπραξή τους ως δηµοσίων 
εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.). 
6. Σε περίπτωση µη υποβολής ή πληµµελούς υποβολής ή υποβολής εσφαλµένων στοιχείων 
για την τήρηση των ανωτέρω µητρώων εκ µέρους των φυσικών ή νοµικών προσώπων που 
έχουν υποχρέωση υποβολής στοιχείων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, επιβάλλεται από το 
Ε.Σ.Ρ. πρόστιµο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) έως πενήντα χιλιάδες (50.000,00) 
ευρώ. 
7. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κατακυρώσει το διαγωνισµό ή αναθέσει την 
εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης στον αµέσως επόµενο κατά σειρά υποψήφιο για τους 
λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του νόµου αυτού, ο 
αποκλεισθείς ή ο εκπεσών ανάδοχος, πέραν των κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 
αυτό, οφείλει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής να καταβάλει τη διαφορά του ανταλλάγµατος 
που τυχόν προκύπτει από την κατακύρωση της σύµβασης ή την ανάθεση της εκτέλεσής της 
στον αµέσως επόµενο κατά σειρά υποψήφιο. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ∆ηµόσιο, η 
είσπραξη της κατά τα ως άνω διαφοράς του ανταλλάγµατος βεβαιώνεται από την αρµόδια 
∆.Ο.Υ., κατόπιν σχετικής πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία εκκαθαρίζεται η 
απαίτηση. Η πράξη της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. αποτελεί νόµιµο τίτλο για την είσπραξή του ως 
δηµοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε.. Εάν Αναθέτουσα Αρχή είναι νοµικό 
πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η σχετική απαίτηση επιδιώκεται δικαστικώς, 
εφόσον γι' αυτά τα νοµικά πρόσωπα δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε.. 
Β. Ποινικές κυρώσεις 
1. Η διάπραξη του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς που προβλέπεται από το άρθρο 3 
παρ. 4 του νόµου αυτού τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις από τα άρθρα 236 του 
Ποινικού Κώδικα και 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950 (ΦΕΚ 309 Α΄), όπως ισχύουν, σε συνδυασµό 
µε τα άρθρα 45 και 46 του Ποινικού Κώδικα. 
2. Σε περίπτωση αρνήσεως παροχής στοιχείων ή υποβολής ψευδών στοιχείων ενώπιον του 
Ε.Σ.Ρ. ή της Επιτροπής Ανταγωνισµού, αντίστοιχα, επιβάλλεται στο υπαίτιο φυσικό πρόσωπο 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. 



3. Η παράβαση της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 7 του παρόντος νόµου επισύρει για τα 
αρµόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία προβαίνουν εν γνώσει τους στη σύναψη 
της δηµόσιας σύµβασης, την ποινή της φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. 
4. Τα µέλη και το επιστηµονικό ή διοικητικό προσωπικό του Ε.Σ.Ρ., τα οποία δεν προβαίνουν 
στην έκδοση εντός της οριζόµενης προθεσµίας της απόφασης ή του πιστοποιητικού, που 
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 6, µε σκοπό να αποκοµίσουν οι ίδιοι ή τρίτος όφελος 
ή να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτο, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, 
εκτός εάν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. 
5. Οι ποινές του άρθρου αυτού επιβάλλονται, εφόσον µε άλλη διάταξη νόµου δεν τιµωρούνται 
βαρύτερα. 
[Το άρθρο 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ.7 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
 
 

Άρθρο 8 
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 

 
1. Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή 
ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα, σε διαγωνιστική διαδικασία ή 
διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων ή προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και 
µελετών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως 
αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, µε οικονοµικό αντικείµενο ή αντάλλαγµα 
ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000,00) ευρώ, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές, 
προκειµένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από τις 
διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης, σύµφωνα µε τις Οδηγίες περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, συµβάσεων 
δηµοσίων προµηθειών και συµβάσεων δηµοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Εφόσον 
µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής 
εταιρειών άλλης νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν 
εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρείες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και 
του τελευταίου φυσικού προσώπου. 
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ.1 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
2. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ισχύουν και για τις αλλοδαπές 
ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, 
υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για 
το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, την 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον 
δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, 
στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της 
χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση 
ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας. 
Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να 
προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των 
µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι 
µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να 
αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε 
Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 
Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει 
την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής 
κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 
[Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ.2 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
3. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως 
προς τις εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. 
[Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ.3 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 



4. Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου αυτού αποτελούν προϋποθέσεις 
για την παραδεκτή συµµετοχή της εταιρείας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή 
οποιασδήποτε άλλης µορφής οντότητας στη σχετική διαδικασία. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει 
επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία ή στη 
διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόµου αυτού. Η 
κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αµέσως µετά το άνοιγµα του 
υποφακέλου των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων. 
5. Ο ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί µέτοχοι, τα µέλη οργάνου διοίκησης, τα διευθυντικά 
στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις υποχρεούνται να 
υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόµενη από τις 
διατάξεις του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α'), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης, 
µέχρι και τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της εκάστοτε συναπτόµενης 
δηµόσιας σύµβασης. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά 
πρόσωπα, τα οποία έχουν τη µόνιµη κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε 
από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις. 
6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης ρυθµίζονται µεταξύ άλλων:  
α) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών,  
β) ο τρόπος παρακολούθησης της ονοµαστικοποίησης από το Χρηµατιστήριο Αθηνών και την 
ανώνυµη εταιρεία Αποθετηρίων Εγγράφων, µε την επιφύλαξη της προβλεπόµενης στην 
παράγραφο 3 του άρθρου αυτού εξαίρεσης,  
γ) κάθε άλλο συναφές ζήτηµα σε σχέση µε την ονοµαστικοποίηση των µετοχών ή µε την 
απαγόρευση συµµετοχής των εξωχώριων εταιρειών, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία 
για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 
7. Μέχρι την έκδοση του Π.∆. της προηγούµενης παραγράφου παραµένουν σε ισχύ οι 
διατάξεις του Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α'), εξαιρουµένων των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 4 
«και» 2 παρ. 1 αυτού, οι οποίες καταργούνται δια του νόµου αυτού. 
Το άρθρο 3 του Π.∆. 82/1996 τροποποιείται ως ακολούθως: 
«Τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος δικαιολογητικά υποβάλλονται 
από την ανάδοχο εταιρεία στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. πριν από την υπογραφή 
της σχετικής δηµόσιας σύµβασης. Η αναλυτική κατάσταση της παραγράφου 2β' του άρθρου 1 
περιέχει τα στοιχεία του βιβλίου µετόχων και του ειδικού µετοχολογίου της αναδόχου 
εταιρείας, όπως αυτά είναι καταχωρηµένα, το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από την υποβολή των στοιχείων στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.. Οι διατάξεις του 
άρθρου 2 παρ. 2, 3 και 4 εφαρµόζονται και στην περίπτωση του άρθρου αυτού.» 
8. α) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων 
συµβάσεων και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται 
για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να 
προσκοµίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την υποβολή του φακέλου συµµετοχής τους σε 
διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης, τα ακόλουθα έγγραφα: 
αα) πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρείας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι 
ονοµαστικές. Προκειµένου περί εταιρείας της οποίας οι µετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του 
καταστατικού της ανώνυµες, πρέπει κατά την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει 
ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση καταστατικού της, ώστε 
το σύνολο των µετοχών της να έχει µετατραπεί σε ονοµαστικές, 
ββ) αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της υποψήφιας εταιρείας και τον αριθµό 
των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο βιβλίο 
µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της µε ηµεροµηνία το αργότερο τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας, 
γγ) κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι 
φυσικού προσώπου των µετοχών της υποψήφιας εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο 
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας. 
β) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ενηµερωµένα από την ανάδοχο εταιρεία στην 
«στην Αναθέτουσα Αρχή» πριν από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Από τα έγγραφα 
του εδαφίου α' περ. (ββ) και (γγ) της παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει 
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου της αναδόχου εταιρείας που έχει συντελεστεί το 



αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους «στην Αναθέτουσα 
Αρχή». 
γ) Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµον αρµόδια αρχή του 
κράτους συστάσεως του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική. 
[Οι λέξεις «στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.» στην πρώτη και δεύτερη περίοδο του 
εδαφ.β΄ της παρ.8 αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις: «στην Αναθέτουσα Αρχή» µε τις παρ.5 και 
6 αντίστοιχα του άρθρου 8 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α 279)] 
9. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων και εφόσον στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν 
προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να 
προσκοµίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά την υποβολή του φακέλου συµµετοχής τους σε 
διαγωνιστική διαδικασία, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που 
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης 
εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, 
υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω 
µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 
αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της 
εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη 
υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµον αρµόδια αρχή 
του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική. 
[Η παρ.9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ.7 Ν. 3414/2005,(ΦΕΚ Α΄ 279)] 
10. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται στη σχετική προκήρυξη ή στη σχετική πρόσκληση για 
τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας ή της διαδικασίας ανάθεσης να αναφέρει όλα τα 
αναγκαία στοιχεία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.  
 
 

Άρθρο 9 
Συµφωνίες µεταξύ µετόχων ή εταίρων και τρίτων προσώπων 

 
1. Οποιαδήποτε συµφωνία αφορά στην κατοχή, άσκηση δικαιωµάτων ψήφου, ενεχυρίαση, 
σύναψη δανείου, σύσταση αλληλόχρεου λογαριασµού ή υποχρέωση µεταβίβασης µετοχών ή 
εταιρικών µεριδίων ποσοστού τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του µετοχικού κεφαλαίου 
επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης ή επιχείρησης που συµµετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή 
διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης ή βασικού µετόχου ή εταίρων των 
επιχειρήσεων αυτών γνωστοποιείται στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. επί ποινή 
ακυρότητας. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και για τις συµφωνίες που συνάπτονται 
µεταξύ των ιδίων φυσικών ή νοµικών προσώπων για ποσοστό κατώτερο του ένα τοις εκατό 
(1%) του µετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αθροιστικά υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό. 
2. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε συµφωνία αφορά στην κατοχή, άσκηση δικαιωµάτων 
ψήφου, ενεχυρίαση, σύσταση αλληλόχρεου λογαριασµού ή υποχρέωση µεταβίβασης 
µετοχών ή εταιρικών µεριδίων επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης ή επιχείρησης που συµµετέχει 
σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης ή 
βασικού µετόχου των επιχειρήσεων αυτών, περιβάλλεται το συµβολαιογραφικό τύπο, 
ανεξαρτήτως του τόπου καταρτίσεώς της, επί ποινή ακυρότητας. Η υποχρέωση του 
προηγούµενου εδαφίου δεν καταλαµβάνει την ενεχυρίαση ή σύσταση αλληλόχρεου 
λογαριασµού από πιστωτικά ιδρύµατα που πληρούν τα κριτήρια φερεγγυότητας της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 
3. Η ανωτέρω υποχρέωση όσον αφορά στις επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε διαγωνιστική 
διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης εκτείνεται καθ' όλο το 
χρονικό διάστηµα από τη συµµετοχή της στην εν λόγω διαδικασία µέχρι την ολοκλήρωση της 
εκτέλεσης της σχετικής σύµβασης. 
4. Συµβολαιογραφικά έγγραφα ή ιδιωτικά συµφωνητικά ή αντέγγραφα που αφορούν στην 
εικονική συµµετοχή φυσικών ή νοµικών προσώπων σε Επιχείρηση Μέσων Ενηµέρωσης ή σε 



επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις και οδηγούν σε καταστρατήγηση των 
διατάξεων του νόµου αυτού είναι άκυρα. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 του 
νόµου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου. 
 
 

Άρθρο 10  
Ελεγκτικές αρµοδιότητες Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας Ε.Σ.Ρ. 

 
1. Το Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των ελεγκτικών του 
αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και ιδίως κατά τη διαπίστωση της 
ακρίβειας των στοιχείων, που υποβάλλονται σε αυτό από τις επιχειρήσεις, έχει τις αντίστοιχες 
αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 
2. Το Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας µπορεί να ζητά τη συνδροµή της Υπηρεσίας Ειδικών 
Ελέγχων, να απευθύνεται και να ζητά στοιχεία από επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης, από 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις, από 
πρόσωπα που ως εκ της ιδιότητάς τους µπορεί να εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, 
καθώς και από κάθε εν γένει δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα και υπηρεσία της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής. Η αποστολή όλων των αιτουµένων στοιχείων είναι υποχρεωτική και γίνεται εντός 
εύλογης προθεσµίας που τάσσεται από το Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.. Σε 
περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, παρεµπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου του 
εφαρµόζονται αναλόγως οι κυρώσεις, που προβλέπονται στο Ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α'), 
όπως ισχύει κάθε φορά, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των προβλεπόµενων από το νόµο 
αυτό κυρώσεων. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων που αποστέλλονται στο Τµήµα 
Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., στο πλαίσιο της εφαρµογής του άρθρου αυτού, ισχύει η 
υποχρέωση εχεµύθειας. 
 
 

Άρθρο 11  
Αναδιοργάνωση Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 

 
1. α) Στο Ε.Σ.Ρ. συνιστάται αυτοτελές γραφείο νοµικής υποστήριξης, το οποίο υπάγεται 
ευθέως στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ. και το οποίο είναι κυρίως αρµόδιο για: 
αα) την παροχή νοµικής συνδροµής για την άσκηση αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στον 
παρόντα νόµο, καθώς και για την άσκηση των υφιστάµενων αρµοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ., 
ββ) την υποστήριξη των πράξεων του Ε.Σ.Ρ. ενώπιον των δικαστηρίων. 
β) Στο αυτοτελές γραφείο νοµικής υποστήριξης προΐσταται νοµικός σύµβουλος και υπηρετούν 
δικηγόροι σε θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 
3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α'). 
Ο νοµικός σύµβουλος υπάγεται στο Ε.Σ.Ρ. και προΐσταται του Αυτοτελούς Γραφείου Νοµικής 
Υποστήριξης, καθώς και του Τµήµατος Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.. Παρίσταται, εφόσον 
κληθεί, στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας του Ε.Σ.Ρ., προσυπογράφει τις εισηγήσεις για την 
έκδοση ή µη του πιστοποιητικού µη συνδροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων 
του νόµου αυτού και γνωµοδοτεί επί των νοµικών θεµάτων που αναφύονται κατά την άσκηση 
των αρµοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ., κατόπιν σχετικού ερωτήµατος του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ .. 
γ) Οι δικηγόροι και ο νοµικός σύµβουλος του αυτοτελούς γραφείου νοµικής υποστήριξης δεν 
µπορούν να αναλαµβάνουν, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών µετά τη µε οποιονδήποτε 
τρόπο λύση της σύµβασής τους µε το Ε.Σ.Ρ., είτε ως συνήγοροι είτε ως αντίδικοι, υποθέσεις 
που αφορούν επιχειρήσεις που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις ή επιχειρήσεις µέσων 
ενηµέρωσης ή φυσικών ή νοµικών προσώπων αυτών που εµπίπτουν στις ασυµβίβαστες 
ιδιότητες και απαγορεύσεις του νόµου αυτού. 
2. Στο αυτοτελές γραφείο νοµικής υποστήριξης συνιστώνται δεκατέσσερις (14) θέσεις ως 
εξής: 
α) µία (1) θέση νοµικού συµβούλου, 
β) δέκα (10) θέσεις δικηγόρων, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικώς τις υπηρεσίες τους στο 
Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας, 
γ) τρεις (3) θέσεις λοιπού προσωπικού κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων. 
3. Στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. συνιστώνται, πέραν των υφισταµένων, 
δεκαεπτά (17) θέσεις προσωπικού ως εξής: 
α) εννέα (9) θέσεις επιστηµονικού προσωπικού οικονοµολόγων και ειδικών στην 
πληροφορική, 



β) οκτώ (8) θέσεις λοιπού προσωπικού, εκ των οποίων δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικών Γραµµατέων. 
4. Το ανωτέρω προσωπικό των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού επιλέγεται και 
προσλαµβάνεται από το Ε.Σ.Ρ. ύστερα από προκήρυξή του και µε τα κριτήρια, τα προσόντα 
και τη διαδικασία που ορίζονται σε αυτήν, τηρουµένων των αρχών της δηµοσιότητας, της 
διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι 
αµοιβές του πάσης φύσεως προσωπικού, αναλόγως των προσόντων, κατά παρέκκλιση των 
κειµένων διατάξεων περί αµοιβών του. Για τις αποδοχές του λοιπού προσωπικού 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α'). Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή 
που ορίζεται µε απόφαση του Ε.Σ.Ρ. µετά από δηµόσια πρόσκληση. Για την επιλογή του 
προσωπικού είναι υποχρεωτική η συνέντευξη. 
5. Το ανωτέρω προσωπικό είναι µόνιµο ή προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου ή µε σύµβαση έµµισθης εντολής και η υπηρεσιακή του κατάσταση 
διέπεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις: α) του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999 ΦΕΚ 
19 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, ως προς το τακτικό προσωπικό που εφαρµόζεται ανάλογα, β) 
του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. (Π.∆. 
410/1988 ΦΕΚ 191 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, ως προς το προσωπικό που απασχολείται µε 
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και γ) του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
6. Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να συµβουλεύεται ειδικούς και εµπειρογνώµονες για ιδιαίτερα θέµατα και 
προβλήµατα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και σκόπιµο. Με απόφαση της Ολοµέλειας του 
Ε.Σ.Ρ. καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, ο τρόπος, η διαδικασία 
καταβολής και το ύψος της αποζηµίωσης των ειδικών και των εµπειρογνωµόνων. 
7. Το Ε.Σ.Ρ. παρίσταται σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο τη νοµιµότητα των 
πράξεων ή παραλείψεών του και εκπροσωπείται από µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους. 
8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του Ν.2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α ') αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
«3. Το Ε.Σ.Ρ. λειτουργεί σε ολοµέλεια ή σε ειδικά κλιµάκια, τα οποία µπορούν να 
συγκροτούνται µε απόφαση της ολοµέλειας για τη µελέτη και εξέταση συγκεκριµένων ή 
ευρύτερων θεµάτων. Στα κλιµάκια αυτά µπορούν να συµµετέχουν και πρόσωπα από το ειδικό 
επιστηµονικό προσωπικό χωρίς δικαίωµα ψήφου. Με απόφαση της ολοµέλειας µπορούν να 
µεταβιβάζονται επί συγκεκριµένων θεµάτων ήσσονος σηµασίας αποφασιστικές αρµοδιότητες 
στα κλιµάκια, εφόσον ο νοµοθέτης για τα θέµατα αυτά δεν έχει αναθέσει αρµοδιότητα στην 
ολοµέλεια. 
Τα κλιµάκια υποχρεούνται να παραπέµπουν στην ολοµέλεια όσες εκ των ανωτέρω 
υποθέσεων διαπιστωθεί ότι είναι µείζονος σπουδαιότητας.» 
9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του Ν. 2863/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρµοδιότητές του, όταν αυτός 
κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να τις ασκήσει ή απουσιάζει από την έδρα της Αρχής. Με 
απόφαση της Ολοµέλειας επιτρέπεται η εξουσιοδότηση υπογραφής στον Αντιπρόεδρο ή σε 
µέλος του Ε.Σ.Ρ.. Επίσης, ο Αντιπρόεδρος ή άλλο µέλος οριζόµενο από την Ολοµέλεια του 
Ε.Σ.Ρ. προεδρεύει στα Κλιµάκια που συγκροτούνται, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 5 
του Ν. 2863/2000, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.8 του άρθρου 11 του Ν. 3310/2005.» 
[Η παρ.9 προστέθηκε µε το άρθρο 9 παρ.1 Ν. 3414/2005,(ΦΕΚ Α΄ 279)] 
10. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού στον οποίο 
ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., καθώς και του 
Υπουργού ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, µετά από εισήγηση της Ολοµέλειας του 
Ε.Σ.Ρ., µπορεί να αποφασίζεται η αναδιοργάνωση του Ε.Σ.Ρ. για την εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος. 
[Η παρ.9 αναριθµήθηκε σε παρ. 10 µε το άρθρο 9 παρ.2 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
 
 

Άρθρο 12  
Τροποποιούµενες Καταργούµενες διατάξεις 

 
1. Η παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 
4 του άρθρου 19 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 



«9. Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας 
ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού πρέπει να είναι ονοµαστικές στο 
σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. 
Εάν κύριος εν όλω ή εν µέρει των ονοµαστικών µετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη 
ανώνυµη εταιρεία, τότε και οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονοµαστικές 
στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα. 
Συµµετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κεφαλαίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
προβλεπόµενο από τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 ποσοστό επί του 
συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ανώνυµες εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα 
κατά το δίκαιο άλλου κράτους (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκεινται στις 
ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών µέχρι φυσικού προσώπου, 
προκειµένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από τις 
διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύµφωνα µε τις Οδηγίες περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, συµβάσεων 
δηµοσίων προµηθειών και συµβάσεων δηµοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η 
ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα 
τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, 
την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Στην 
περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το 
δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από 
αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται 
υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει 
στο Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων 
της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της 
ανώνυµης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση 
µετόχων, υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί 
οι ως άνω µέτοχοι, το δε Ε.Σ.Ρ. δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 
αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στο Ε.Σ.Ρ. να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να 
υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της 
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας για τη χορήγηση 
άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού. 
Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις 
µετοχές των εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές 
δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούµενης παραγράφου. 
Το καταβεβληµένο κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται σε δύο εκατοµµύρια εννιακόσιες 
τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τρία (2.934.703,00) ευρώ για τους σταθµούς εθνικής 
εµβέλειας και µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του 
Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και 
Μ.Μ.Ε., σε ανάλογο ποσό, µε βάση τον πληθυσµό που πρόκειται να καλύψουν για τους 
περιφερειακούς και τοπικούς σταθµούς. Σε κάθε περίπτωση το καταβεβληµένο κεφάλαιο 
πρέπει να είναι ανάλογο της επένδυσης που προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε 
την οικονοµοτεχνική µελέτη λειτουργίας και βιωσιµότητας που συνοδεύει την αίτησή της. Τα 
παραπάνω ποσά µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε τις εξελίξεις των δεδοµένων της αγοράς 
µε απόφαση των παραπάνω Υπουργών.».» 
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ.1 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
2. Η δεύτερη περίοδος της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Οι µέτοχοι των ανωνύµων εταιρειών που ζητούν ή κατέχουν άδεια ιδιωτικού τηλεοπτικού 
σταθµού, κάτοχοι ποσοστού του κεφαλαίου της τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), καθώς και οι 
διαχειριστές, οι νόµιµοι εκπρόσωποι, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των παραπάνω 
εταιρειών, πρέπει να µην έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό 
αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου.» 
3. Η τρίτη περίοδος της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 



«Οι ιδιοκτήτες, οι εταίροι, οι µέτοχοι, τα µέλη του ∆.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη των 
επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. ή των νοµικών προσώπων που µετέχουν σε αυτές, υποβάλλουν κάθε 
χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του Ν. 
3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α'), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης και υπάγονται στις 
διαδικασίες ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονοµικών τους µέσων, που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του νόµου αυτού, όπως ισχύει, ή άλλης συναφούς νοµοθετικής ή 
κανονιστικής διάταξης.» 
4. Η παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«13. Κάθε µεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και 
λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού στο σύνολό της ή µετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια 
άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του 
Χρηµατιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας µε τη συµµετοχή επιχείρησης αυτής της 
κατηγορίας, κάθε µετατροπή της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού 
της, γνωστοποιείται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες στο Ε.Σ.Ρ. µε κατάθεση αντιγράφου της 
σχετικής σύµβασης που πρέπει να περιβάλλεται το συµβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων 
της χρηµατιστηριακής µεταβίβασης µετοχών. 
Η χορήγηση δανείων από τους εταίρους, τους µετόχους, τους διαχειριστές, τα µέλη οργάνων 
διοίκησης της εταιρείας, τα διευθυντικά της στελέχη, καθώς και από στελέχη µε οποιαδήποτε 
άλλη συναφή ιδιότητα ή από τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο εδάφιο δ' της παραγράφου 10 
του άρθρου αυτού, προς την εταιρεία και για ποσό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του 
µετοχικού της κεφαλαίου απαγορεύεται Ιδιωτικά συµφωνητικά ή άλλα αντέγγραφα ως προς το 
ύψος του τιµήµατος, την εικονική συµµετοχή εταίρων ή µετόχων, την ενεχυρίαση µετοχών ή 
οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτηµα που οδηγεί σε καταστρατήγηση των διατάξεων του 
παρόντος, είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε. 
Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφεροµένους και ιδίως τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόµιµους εκπροσώπους ή 
διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόµενους και τους νέους εταίρους 
ή µετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 
%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 23281 1995, όπως ισχύει, έλεγχο 
των µέσων χρηµατοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή µετόχων και αποφασίζει είτε για 
την έγκριση της µεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας. Παράβαση των διατάξεων 
αυτής της παραγράφου επιφέρει ανάκληση της άδειας.» 
5. Η παρ. 16 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«16. Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία που προέρχονται από ένα ή περισσότερα 
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, που εµπίπτουν στο εδάφιο δ' της παραγράφου 10 του άρθρου 
αυτού ή τα οποία έχουν οικονοµική εξάρτηση ή υπαλληλική σχέση, δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) των δαπανών λειτουργίας του σταθµού.» 
6. Η παρ. 17 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«17. Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό µε τη λειτουργία, διοίκηση και 
διαχείριση του σταθµού και ιδίως σε σχέση µε το προσωπικό, το πρόγραµµα, τον εξοπλισµό, 
τις τεχνικές προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, 
τους µετόχους και τα οικονοµικά µέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των µετοχών τους, 
όταν αυτές υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, τα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα 
που εµπίπτουν στο εδάφιο δ της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού και τα οικονοµικά µέσα 
που διέθεσαν για τη συµµετοχή τους στην εταιρεία, τις δανειακές, τις φορολογικές και 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του σταθµού, τις διαφηµίσεις που µεταδίδει και τους όρους 
µετάδοσης, τις χορηγίες εκποµπών του, τα έσοδα και έξοδά του, κατά παρέκκλιση από κάθε 
άλλη διάταξη, καθώς και να παραγγέλλει έλεγχο από ορκωτούς λογιστές ή εµπειρογνώµονες 
ή τεχνικούς των Υπουργείων Οικονοµίας και Οικονοµικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την εξακρίβωση 
των στοιχείων αυτών. Η αµοιβή των ελεγκτών αυτών καθορίζεται µε κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι 
αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. 
Τους προβλεπόµενους στην παράγραφο αυτή ελέγχους µπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός 
στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., µε 
έγγραφό του προς το Ε.Σ.Ρ.. Εάν το Ε.Σ.Ρ. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών δεν διατάξει τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή δεν απορρίψει αιτιολογηµένα την 
πρόταση του Υπουργού, ο Υπουργός µπορεί να διατάξει απευθείας τον έλεγχο.» 
7. Η παρ. 19 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, καταργείται.  



8.α) Το εδάφιο η' της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
«η) Ο τρόπος απόκτησης των οικονοµικών µέσων που διαθέτει η εταιρεία που ζητά την άδεια. 
Στο παραπάνω στοιχείο περιλαµβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των οικονοµικών µέσων 
που διέθεσαν οι µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του 
µετοχικού κεφαλαίου για την απόκτηση των µετοχών τους, καθώς και των οικονοµικών 
στοιχείων, των νοµικών ή φυσικών προσώπων που εµπίπτουν στο εδάφιο δ' της παρ. 10 του 
άρθρου 1 του Ν. 2328/1995.» 
β) Μετά το εδάφιο η' της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, προστίθεται 
εδάφιο θ' ως εξής: 
«θ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), όπως ισχύει, 
µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόµιµου εκπροσώπου, ότι δεν κατέχει ασυµβίβαστες 
ιδιότητες ή απαγορεύσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3021/2002, όπως κάθε φορά 
ισχύει. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς 
µετόχους, τα µέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της.» 
9. Η παρ. 6α του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 9 του 
άρθρου 22 του Ν. 3166/ 2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«6α) Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας 
λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού πρέπει να είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι 
φυσικού προσώπου. 
Εάν κύριος εν όλω ή εν µέρει των ονοµαστικών µετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη 
ανώνυµη εταιρεία, τότε και οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονοµαστικές 
στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα. 
Συµµετοχή ξένου κεφαλαίου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
προβλεπόµενο, από τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του νόµου αυτού, ποσοστό 
συµµετοχής στο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Συµµετοχή ξένου κεφαλαίου 
(εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκειται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί 
ονοµαστικοποίησης των µετοχών µέχρι φυσικού προσώπου, προκειµένου να καταστεί 
εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες 
ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύµφωνα µε τις Οδηγίες περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών και 
συµβάσεων δηµοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, 
εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της 
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών 
τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται 
υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν 
την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. 
Στην περίπτωση αυτή, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει στο 
Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της 
που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της 
ανώνυµης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση 
µετόχων, υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί 
οι ως άνω µέτοχοι, το δε Ε.Σ.Ρ. δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 
αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στο Ε.Σ.Ρ. να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να 
υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της 
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας για τη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθµού. 
Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις 
µετοχές των εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές 
δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούµενης παραγράφου.» 
[Η παρ.9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ.2 Ν.3414/2005,(ΦΕΚ Α΄ 279)] 
10. Το τρίτο εδάφιο της τρίτης περιόδου της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Φυσικά πρόσωπα, µέλη προσωπικών εταιρειών, µεριδιούχοι Ε.Π.Ε. και µέτοχοι ανώνυµης 
εταιρείας που ζητούν ή κατέχουν άδεια ραδιοφωνικού σταθµού, κάτοχοι ποσοστού 



τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, καθώς και οι διαχειριστές, οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των παραπάνω εταιρειών, πρέπει να µην 
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκηµα που συνεπάγεται 
κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου.» 
11. α) Η τέταρτη περίοδος της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Οι ιδιοκτήτες, οι εταίροι, οι µέτοχοι, τα µέλη του ∆.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη των 
επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης ή των νοµικών προσώπων που µετέχουν σε αυτές, 
υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόµενη από τις 
διατάξεις του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης και υπάγονται 
στις διαδικασίες ελέγχου του τρόπου απόκτησης των οικονοµικών τους µέσων, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού, όπως ισχύει, ή άλλης συναφούς 
νοµοθετικής ή κανονιστικής διάταξης.» 
β) Στην παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, προστίθεται πέµπτη περίοδος 
ως ακολούθως: 
«Η οικεία ∆ιαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 
68 του Συντάγµατος και τον Κανονισµό της Βουλής, ασκεί τις αρµοδιότητες χωρίς από το 
λόγο αυτόν να θίγονται οι αρµοδιότητες του Ε.Σ.Ρ., του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που 
είναι αρµόδιος για τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, 
έλεγχο των δηλώσεων ή άλλων ελεγκτικών οργάνων.» 
12. Η δεύτερη και η τρίτη περίοδος της παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, 
αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
«Κάθε µεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή µετοχών ή µεριδίων 
εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθµού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό 
(1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηµατιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας µε τη 
συµµετοχή ατοµικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε µετατροπή της µορφής της 
εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες στο Ε.Σ.Ρ. µε κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύµβασης και πρέπει να 
περιβάλλεται το συµβολαιογραφικό τύπο. 
Η χορήγηση δανείων από τον επιχειρηµατία ή τους εταίρους ή τους µετόχους, τους 
διαχειριστές, τα µέλη οργάνων διοίκησης της εταιρείας, τα διευθυντικά της στελέχη, καθώς και 
από στελέχη µε οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα ή από τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο 
εδάφιο δ' της παρ. 8 του άρθρου αυτού, προς την επιχείρηση και για ποσό µεγαλύτερο του 
ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου της, απαγορεύεται Ιδιωτικά συµφωνητικά ή άλλα 
αντέγγραφα ως προς το ύψος του τιµήµατος, την εικονική συµµετοχή εταίρων ή µετόχων, την 
ενεχυρίαση µετοχών ή οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτηµα που οδηγεί σε καταστρατήγηση 
των διατάξεων του παρόντος είναι απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν έναντι οποιουδήποτε. Το 
Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφεροµένους και ιδίως τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόµιµους εκπροσώπους ή 
διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόµενου ς και τους νέους εταίρους 
ή µετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό 
(1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο 
των µέσων χρηµατοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή µετόχων και αποφασίζει είτε για 
την έγκριση της µεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας.» 
13. Η παρ. 16 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«16.α. Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία που προέρχονται από ένα ή περισσότερα 
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που εµπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης περιόδου της 
παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 ή τα οποία έχουν οικονοµική εξάρτηση ή υπαλληλική 
σχέση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) των δαπανών λειτουργίας του 
σταθµού. 
β. Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό µε τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση 
του σταθµού και ιδίως σε σχέση µε το προσωπικό, το πρόγραµµα, τον εξοπλισµό, τις τεχνικές 
προδιαγραφές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους 
µετόχους και τα οικονοµικά µέσα που διέθεσαν για την απόκτηση των µετοχών τους, όταν 
αυτές υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, τα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που 
εµπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης περιόδου της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 
2328/1995 και τα οικονοµικά µέσα που διέθεσαν για τη συµµετοχή τους στην εταιρεία, τις 
δανειακές, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του σταθµού, τις διαφηµίσεις που 
µεταδίδει και τους όρους µετάδοσης, τις χορηγίες εκποµπών του, τα έσοδα και έξοδά του, 
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, καθώς και να παραγγέλλει έλεγχο από ορκωτούς 



λογιστές ή εµπειρογνώµονες ή τεχνικούς των Υπουργείων Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της 
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την εξακρίβωση των στοιχείων αυτών. Η αµοιβή των ελεγκτών αυτών 
καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού 
στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., κατά 
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Τους προβλεπόµενους στην παράγραφο αυτή ελέγχους 
µπορεί να ζητήσει και ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του 
Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., µε έγγραφό του προς το Ε.Σ.Ρ.. Εάν το Ε.Σ.Ρ. µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών δεν διατάξει τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή 
δεν απορρίψει αιτιολογηµένα την πρόταση του Υπουργού, ο Υπουργός µπορεί να διατάξει 
απευθείας τον έλεγχο. 
γ. Οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί των άρθρων 6 και 7 του Ν. 2328/1995, όπως 
τροποποιήθηκαν δια του παρόντος, πρέπει να τηρούνται διαρκώς. Το Ε.Σ.Ρ. και ο Υπουργός 
στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. µπορούν 
να ελέγχουν οποτεδήποτε τη συνδροµή τους, όπως και την τήρηση των ειδικότερων 
προϋποθέσεων και όρων της άδειας µε κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά παρέκκλιση από τις 
κείµενες διατάξεις. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται 
αναλόγως. 
Τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν το σταθµό, προσδιορίζονται και καταλογίζονται µε απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται 
εκάστοτε οι αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εισπράττονται κατά τις 
διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά. άρνηση παροχής των στοιχείων αυτών ή 
καθυστέρησή τους πέραν των δεκαπέντε (15) ηµερών από την περιέλευση της σχετικής 
πρόσκλησης συνεπάγεται ανάκληση της άδειας του σταθµού. 
δ. Οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 
ραδιοφωνικού σταθµού ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να συνάπτουν είτε οι ίδιες απευθείας 
είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συµµετέχουν, συλλογικές συµβάσεις εργασίας µε το 
κάθε είδους απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. Εάν οι ανωτέρω συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας δεν υπογραφούν, θα ισχύουν, για το προσωπικό που εκτελεί δηµοσιογραφική 
εργασία, οι αντίστοιχες συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που συνάπτει η Ένωση Συντακτών 
Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών µε την Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών. 
Αντιστοίχως για το τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα ισχύουν οι συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας, που εφαρµόζονται για το προσωπικό που ασκεί οµοειδή ή παρεµφερή 
εργασία σε άλλες επιχειρήσεις µε συναφές αντικείµενο, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά 
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του 
Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και 
Μ.Μ.Ε. που εκδίδεται εντός του πρώτου εξαµήνου κάθε έτους. 
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται για τους δηµοσιογράφους που απασχολούνται 
στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για τους οποίους υπογράφονται συλλογικές συµβάσεις, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.» 
14. Η δεύτερη περίοδος της παρ. 23 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, 
καταργείται 
15. α) Το εδάφιο ι' της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
«ι) Ο τρόπος απόκτησης των οικονοµικών µέσων που διαθέτει η ατοµική επιχείρηση ή 
εταιρεία που ζητά την άδεια. Σε περίπτωση εταιρείας, στο παραπάνω στοιχείο 
περιλαµβάνεται και ο τρόπος απόκτησης των µεριδίων των εταίρων ή των µετοχών από 
όλους τους µετόχους που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του µετοχικού 
κεφαλαίου για την απόκτηση των µετοχών τους, καθώς και των οικονοµικών στοιχείων, των 
νοµικών ή φυσικών προσώπων που εµπίπτουν στο εδάφιο δ' της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 
2328/1995.» 
β) Μετά την περ. ι' της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, προστίθεται περ. 
ια' ως εξής: 
«ια) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), όπως ισχύει, µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου, ότι δεν κατέχει ασυµβίβαστες 
ιδιότητες ή απαγορεύσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3021/2002, όπως κάθε φορά 
ισχύει Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς 
µετόχους, τα µέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της.» 
16. Το άρθρο 15 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, καταργείται. 



17. Το άρθρο 24 του Ν. 1746/1988, όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
Ν. 2206/1994 και του άρθρου 11 του Ν. 2225/1994 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 του Ν. 
3166/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 

«Άρθρο24 
 
1. Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες εφηµερίδων ή 1. Οι µετοχές των 
ανωνύµων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες εφηµερίδων ή  
Τύπου», καθώς και οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 
εκτύπωση ή τη διανοµή εφηµερίδων ή περιοδικών, είναι υποχρεωτικώς ονοµαστικές στο 
σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. 
2. Εάν κύριος εν όλω ή εν µέρει των ονοµαστικών µετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη 
ανώνυµη εταιρεία, τότε και οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς ονοµαστικές 
στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα. Συµµετοχή ξένου 
κεφαλαίου (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκειται στις ανωτέρω υποχρεώσεις 
περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών µέχρι φυσικού προσώπου, προκειµένου να καταστεί 
εφικτός ο έλεγχος της συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από τις διαγωνιστικές διαδικασίες 
ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύµφωνα µε τις Οδηγίες περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών, συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών και 
συµβάσεων δηµοσίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, 
εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της 
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών 
τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται 
υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν 
την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. 
Στην περίπτωση αυτή η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει στο Τµήµα 
Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της που 
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης 
εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, 
υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω 
µέτοχοι, το δε Ε.Σ.Ρ. δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 
Εναπόκειται στο Ε.Σ.Ρ. να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την 
προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής 
κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 
3. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις 
µετοχές των εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές 
δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούµενης παραγράφου. 
Οι επενδυτές αυτής της κατηγορίας µπορούν να κατέχουν µετοχές και περισσοτέρων της µίας 
ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο που είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών, 
τηλεοπτικών σταθµών και υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των διατάξεων της περ. α΄ παρ. 
1 και παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004 ως προς καθεµία από αυτές. 
4. Τράπεζες ή ανώνυµες χρηµατιστηριακές εταιρείες, που προσφέρουν κατά τις διατάξεις του 
π.δ. 350/1985, όπως ισχύει, υπηρεσίες αναδόχου της έκδοσης των µετοχών εταιρειών που 
είναι ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών ή επιχειρήσεων της παραγράφου 1 
του άρθρου αυτού και εισάγονται στο Χρηµατιστήριο, εφόσον καθίστανται κάτοχοι 
ονοµαστικών µετοχών των παραπάνω εταιρειών λόγω της µη διάθεσής τους σε επενδυτές, 
δεν µπορούν να ασκούν το δικαίωµα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις ούτε να 
αντιπροσωπεύονται µε οποιονδήποτε τρόπο σε αυτές και προβαίνουν σε σχετική δήλωση 
παραίτησης από την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου στις αρµόδιες χρηµατιστηριακές αρχές 
πριν την έναρξη της εγγραφής. Υπό τους περιορισµούς αυτούς, οι τράπεζες και οι ανώνυµες 
χρηµατιστηριακές εταιρείες αυτής της κατηγορίας µπορούν να κατέχουν µετοχές 
περισσοτέρων της µίας ανωνύµων εταιρειών που εισάγονται στο Χρηµατιστήριο και είναι 
ιδιοκτήτριες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών. 



5. Αντέγγραφο συστατικό ή αποδεικτικό κυριότητας ή άλλου εµπραγµάτου δικαιώµατος επί 
των ανωτέρω µετοχών υπέρ προσώπου τρίτου, εκτός από το αναγραφόµενο στην 
ονοµαστική µετοχή, είναι απολύτως άκυρο. 
6. Για τη µεταβίβαση των µετοχών αυτών και τη σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ' 
αυτών (ενέχυρο) απαιτείται υποχρεωτικώς συµβολαιογραφικό έγγραφο και κοινοποίηση 
αντιγράφου του µε δικαστικό επιµελητή µέσα σε πέντε ηµέρες από την υπογραφή του 
εγγράφου τούτου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το Ε.Σ.Ρ. και την Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερήσιων 
Εφηµερίδων Αθηνών. 
Σε περίπτωση συστάσεως ενεχύρου επί των µετοχών απαιτείται και η γνωστοποίησή του, 
καθώς και της αιτίας του, από τις στήλες του εντύπου που αποτελεί την ιδιοκτησία της 
ανώνυµης εταιρείας. Η µη τήρηση των διατυπώσεων αυτών καθιστά άκυρη τη σύσταση των 
ανωτέρω εµπραγµάτων δικαιωµάτων. 
7. Εάν οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, η µεταβίβασή τους µπορεί να γίνεται 
και µε τη διαδικασία µεταβίβασης ονοµαστικών µετοχών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο 
Χρηµατιστήριο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Το «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» 
υποχρεούται να θέτει στη διάθεση εκπροσώπων του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Ε.Σ.Ρ., της 
Ενώσεως Ιδιοκτητών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών και οποιουδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον, το Αρχείο Μετόχων, που κατά νόµο τηρεί, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος 
και η παρακολούθηση της διακίνησης των µετοχών αυτών, καθώς και να παρέχει στους 
παραπάνω κάθε σχετική πληροφορία. 
8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η υποχρέωση 
ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών ανωνύµων εταιρειών που είναι 
ιδιοκτήτριες εφηµερίδων ή περιοδικών ή ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών, καθώς και οι 
περιορισµοί στη συγκέντρωση µετοχών ανωνύµων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτριες 
τηλεοπτικών σταθµών, εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να ισχύουν, η δε παράβασή τους 
επιφέρει τις προβλεπόµενες στο άρθρο αυτό κυρώσεις που εφαρµόζονται κάθε φορά, ως και 
κάθε άλλη προβλεπόµενη διοικητική ή άλλης φύσεως κύρωση. 
Ως προς τις εταιρείες που είναι ιδιοκτήτριες τηλεοπτικών σταθµών, όποιος αποκτά µετοχές 
που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του µετοχικού 
κεφαλαίου τους, στερείται του δικαιώµατος παράστασης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις 
µετόχων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δικαιωµάτων της πλειοψηφίας ή της µειοψηφίας 
ως προς τις µετοχές που υπερβαίνουν το πιο πάνω ποσοστό. Το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει πρόστιµο 
ίσο µε το πεντηκονταπλάσιο της χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών που υπερβαίνουν το 
παραπάνω όριο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση. 
9. Η ονοµαστικοποίηση µετοχών, καθώς και η µεταβίβαση αυτών ή η σύσταση επ' αυτών 
εµπραγµάτου δικαιώµατος γίνονται ατελώς.» 
[Η παρ.17 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ.3 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
18. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2644/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«2. Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών πρέπει να είναι στο σύνολό τους ονοµαστικές µέχρι 
φυσικού προσώπου. Εφόσον µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία, οι µετοχές και αυτής της 
εταιρείας πρέπει να είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους και να ανήκουν υποχρεωτικώς σε 
φυσικά πρόσωπα. 
Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις 
αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν υψηλή οικονοµική φερεγγυότητα και 
δραστηριοποιούνται αποδεδειγµένα τρία τουλάχιστον έτη στον ευρύτερο χώρο των 
ραδιοτηλεοπτικών ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και λειτουργούν νόµιµα κατά το δίκαιο 
άλλου κράτους χωρίς υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών τους. Επίσης, η ανωτέρω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις µετοχές των εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 
εταιρειών.» 
[Η παρ.18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ.4 Ν. 3414/2005,(ΦΕΚ Α΄ 279)] 
19. Η παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 2644/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
7. Οι µέτοχοι του κατόχου άδειας του Ν. 2644/1998 και οι µέτοχοι αυτών, εφόσον κατέχουν 
ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του µετοχικού κεφαλαίου, οι διαχειριστές, οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι, καθώς και τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των παραπάνω εταιρειών 
πρέπει να µην έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκηµα 
που αποτελεί κώλυµα διορισµού, σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα, όπως αυτός ισχύει. 
20. Το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της πρώτης περιόδου της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 
2644/1998 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 



«Για την έκδοση της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, η κάτοχος της άδειας οφείλει να 
κοινοποιήσει στο Ε.Σ.Ρ. τις σχετικές συµβάσεις µεταβίβασης και ενεχυρίασης µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Σε περίπτωση κατόχου άδειας που είναι 
εισηγµένη σε Χρηµατιστήριο Αξιών, η υποχρέωση έγκρισης της παρούσας παραγράφου 
αφορά µόνο τις µεταβιβάσεις και ενεχυριάσεις µετοχών στο ίδιο πρόσωπο, µε µία ή 
περισσότερες πράξεις, οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του 
µετοχικού κεφαλαίου.» 
21. Το εδάφιο β' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2644/ 1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«β) Αναλυτική κατάσταση µετόχων. Εφόσον από την κατάσταση αυτή προκύπτει ότι οι 
µέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες οποιασδήποτε εταιρικής µορφής, η κάτοχος άδειας 
υποχρεούται να υποβάλει πρόσθετη αναλυτική κατάσταση µε τα πλήρη στοιχεία της 
ταυτότητας των φυσικών προσώπων που είναι µέτοχοι στις εταιρείες αυτές, µε την επιφύλαξη 
της προβλεπόµενης στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2644/1998, όπως τροποποιήθηκε δια 
του παρόντος, εξαίρεσης. Η υποχρέωση υποβολής της πρόσθετης αυτής κατάστασης ισχύει 
και για κάθε περαιτέρω µεταβίβαση µετοχών και συνοδεύεται από δήλωση, στην οποία 
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των νέων µετόχων. Για τη µεταβίβαση των 
µετοχών κατόχου άδειας που είναι εισηγµένη σε Χρηµατιστήριο Αξιών, η ανωτέρω κατάσταση 
υποβάλλεται συγκεντρωτικά για κάθε µήνα έως την πέµπτη (5η) ηµέρα του επόµενου µήνα. 
Για τις κατόχους άδειας που δεν είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο Αξιών, οι προηγούµενες 
καταστάσεις µετόχων συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωµένα αντίγραφα του 
προβλεπόµενου στην αντίστοιχη νοµοθεσία βιβλίου µετοχών.» 
22. Το εδάφιο στ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2644/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«στ. Αντίγραφο ποινικού µητρώου τύπου Α, εφόσον πρόκειται για µετόχους που κατέχουν 
ποσοστό του κεφαλαίου των εταιρειών αυτών τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%). 
Για τις εταιρείες µετόχους, που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών, η υποχρέωση 
υποβολής στοιχείων της παραγράφου αυτής αφορά µόνον όσες κατέχουν ποσοστό του 
µετοχικού κεφαλαίου της κατόχου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%).» 
23. Η τελευταία περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2644/1998 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
«Για τις εταιρείες µετόχους, που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, η υποχρέωση υποβολής 
στοιχείων της παραγράφου αυτής αφορά µόνον όσες κατέχουν ποσοστό του µετοχικού 
κεφαλαίου της κατόχου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%). Επίσης εξαιρούνται από την 
υποχρέωση υποβολής όλων των παραπάνω στοιχείων οι διαχειριστές προγράµµατος, που 
κατέχουν άδεια σταθµού ελεύθερης λήψης και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 
του Π.δ. 310/1996.» 
24. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 2644/1998 καταργείται 
25. α) Οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1,5, πλην της τρίτης περιόδου αυτής, καθώς και των 
άρθρων 22 παρ. 9 και 24 παρ. 1 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178 Α') καταργούνται 
β) Η παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«2. Η ενεχυρίαση άυλων ονοµαστικών µετοχών επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης 
εισηγµένων σε Χρηµατιστήριο Αξιών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της οικείας νοµοθεσίας 
για τη σύσταση βαρών επί άυλων µετοχών. 
Σε περίπτωση που η σχετική σύµβαση περιβάλλεται τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, 
απαιτείται να βεβαιώνεται επί του ίδιου εγγράφου από αρµόδια αρχή ότι οι υπογραφές των 
συµβαλλοµένων είναι γνήσιες. Το «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. οφείλει να θέτει στη 
διάθεση των αρµόδιων υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., τις κατατιθέµενες συµβάσεις ενεχυρίασης, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. 
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου αυτού, σε κάθε άλλη περίπτωση οι 
συµβάσεις ενεχυρίασης άυλων µετοχών των επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης ισχύουν 
έναντι πάντων από το χρόνο καταχώρισής τους στο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής αξιών 
του «Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.».» 
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 3166/2003 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«3. Οι συµβάσεις ενεχυρίασης µετοχών ή εταιρικών µεριδίων, που υπερβαίνουν το ένα τοις 
εκατό (1%) του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης,»που 
υπάγονται στις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005». και µε τις 
οποίες εκχωρείται στον ενεχυρούχο δανειστή το δικαίωµα ψήφου στη γενική συνέλευση της 
εταιρείας για οποιοδήποτε θέµα ή για θέµατα σχετικά µε τη διοίκηση της εταιρείας, εγκρίνονται 
από το Ε.Σ.Ρ. ύστερα από έλεγχο συνδροµής, ως προς τον ενεχυρούχο δανειστή, των όρων 
και προϋποθέσεων που προβλέπει η οικεία νοµοθεσία για τους µετόχους ή τους εταίρους των 
ανωτέρω επιχειρήσεων µέσων ενηµέρωσης. Η απόφαση για την έγκριση ή µη των ανωτέρω 



συµβάσεων εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από τη 
γνωστοποίησή τους στην αρµόδια για την έγκριση αρχή. 
Στην έγκριση της παρούσας παραγράφου υπόκειται και η εκχώρηση του δικαιώµατος ψήφου 
για κάθε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία.» 
[Οι λέξεις «που υπάγονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 
3310/2005» στο εδάφιο γ΄  τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 10 παρ.5 
Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
26. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 3021/2002 καταργούνται 
27. α) Ο προβλεπόµενος από τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 19 του Π.δ. 774/1980 «Περί 
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων 
κ.λπ. (ΦΕΚ 189 Α'), όπως αυτή προστέθηκε µε την πρώτη περίοδο του άρθρου 15 του Ν. 
2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α') και ισχύει µετά την αντικατάστασή της από την παρ. 1 του άρθρου 8 
του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α') και την τροποποίησή της από το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ 242 Α') και το άρθρο 9 του Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α'), έλεγχος νοµιµότητας επί των 
συµβάσεων προµήθειας αγαθών του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α'), παροχής 
υπηρεσιών και για την εκτέλεση έργων διενεργείται υποχρεωτικά, πριν από τη σύναψή τους, 
από Κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη τους 
υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000,00) ευρώ. 
β) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν θίγουν την κατά τις κείµενες διατάξεις αρµοδιότητα 
των Κλιµακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς τους φορείς που υπάγονται στον 
προληπτικό του έλεγχο. 
28. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α') καταργούνται 
29. α) Το προβλεπόµενο από τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 7 του Ν. 2328/1995 
(ΦΕΚ 159 Α'), όπως ισχύει, χρονικό διάστηµα ισχύος των αδειών λειτουργίας ραδιοφωνικών 
σταθµών παρατείνεται για τους ραδιοφωνικούς σταθµούς του Νοµού Αττικής µέχρι 
30.11.2005. 
Τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσµίας το Ε.Σ.Ρ. εκδίδει σχετική 
προκήρυξη. 
β) 'Ε ως τη δηµοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης, θεωρούνται νοµίµως λειτουργούντες εντός 
των ορίων του Νοµού Αττικής και µε τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, οι ραδιοφωνικοί σταθµοί 
του Νοµού Αττικής, υπό τις ακόλουθες σωρευτικά προϋποθέσεις: 
i) εφόσον αποδεδειγµένα λειτουργούσαν την 31.12.2004, 
ii) ο φορέας τους υπέβαλε αίτηση συµµετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία που 
προκηρύχθηκε µε τις υπ' αριθµ. 1430/9.12.1996 (ΦΕΚ 1109 Β') και 4925/Ε/21.2.2001 (ΦΕΚ 
184 Β') αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., όπως η τελευταία τροποποιήθηκε µε τις 
υπ' αριθµ. 9615/Ε/10.4.2001 (ΦΕΚ 414 Β') και 17563/Ε/ 23.7.2001 (ΦΕΚ 954 Β') όµοιες, και 
iii) την 31.12.2004 ανήκαν κατά πλήρη κυριότητα στο φορέα που είχε υποβάλει την αίτηση 
συµµετοχής του προηγούµενου εδαφίου. 
Η κατά τα ως άνω νόµιµη λειτουργία καταλαµβάνει και το χρονικό διάστηµα από τη 
δηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης µέχρι τη χορήγηση των αδειών, εφόσον υποβληθεί 
αίτηση συµµετοχής στη νέα διαγωνιστική διαδικασία. 
Κατά το χρόνο της λειτουργίας τους, οι ραδιοφωνικοί σταθµοί υποχρεούνται να τηρούν τους 
κανόνες λειτουργίας που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας και των 
κωδίκων δεοντολογίας του Ε.Σ.Ρ.. 
 
 

Άρθρο 13 
Μεταβατικές διατάξεις 

 
[Το άρθρο 13 καταργήθηκε µε το άρθρο 11 παρ.1 Ν.3414/2005, (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
 
 

Άρθρο 14  
Τελικές διατάξεις 

 
[Η παρ.1 καταργήθηκε µε το άρθρο 11 παρ.2 Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279)] 
 
1. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθµίζει διαφορετικά το αντικείµενο 
του νόµου αυτού καταργείται εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επί µέρους διατάξεις του. 



[Η αναριθµούµενη παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 παρ.2 Ν.3414/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 279)] 
2. Όπου η ισχύουσα νοµοθεσία παραπέµπει στις καταργούµενες διατάξεις, εφαρµόζονται οι 
αντίστοιχες διατάξεις του νόµου αυτού. 
[Οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθµήθηκαν σε παραγράφους 1 και 2 αντιστοίχως µε το άρθρο 11 
παρ.3 Ν.3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279)] 
 
 

Άρθρο 15 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τις επί µέρους διατάξεις του. 


