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Θέμα: Γραπτή Ερώτηση 3355/02: Απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων
με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης

Κύριε Πρέσβη,

Το αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριος Αντώνιος Τρακατέλλης, 
υπέβαλε την προαναφερόμενη γραπτή ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο 
3021 της 19.6.2002 σχετικά με τους περιορισμούς στην σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης 
και άλλες διατάξεις, με την οποία εγείρει ερωτήσεις σχετικά με το σύννομο η μη αυτού 
του νόμου με το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.

Από μία πρώτη εξέταση του εν λόγω νόμου φαίνεται ήδη στο άρθρο 2 ότι απαγορεύει τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και με τους 
εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά 
στελέχη των επιχειρήσεων αυτών. Επίσης, απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων με επιχειρήσεις των οποίων οι εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων 
διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις ή εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη 
οργάνων διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. Στο άρθρο 
3 προβλέπονται οι ασυμβίβαστες ιδιότητες για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Η Επιτροπή θα ήθελε να πληροφορηθεί εάν οι προβλεπόμενες από τον προαναφερόμενο 
νόμο ρυθμίσεις εφαρμόζονται χωρίς διάκριση τόσο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά όσο και σε αλλοδαπά, όπως φαίνεται όντως να ισχύει.

Σε περίπτωση που ο νόμος εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εθνικότητας, οι υπηρεσίες θα 
ήθελαν να υπογραμμίσουν ότι όλες οι οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων έχουν ειδικό 
αντίστοιχο άρθρο (άρθ.20 για την οδηγία 93/36 για τις δημόσιες προμήθειες, αρθ.24 για 
την οδηγία 93/37 σχετικά με τα δημόσια έργα, αρθ.29 για την οδηγία 92/50 σχετικά με 
τις δημόσιες υπηρεσίες και αρθ.31 για την οδηγία 93/38 σχετικά με τις συμβάσεις στους 
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών) που 
αναφέρει τους λόγους αποκλεισμού από τις αντίστοιχες δημόσιες συμβάσεις. Οι λόγοι
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αυτοί αναφέρονται περιοριστικά, δηλαδή τα Κράτη μέλη δεν δύνανται να υιοθετήσουν 
άλλους (με μία μικρή εξαίρεση όσον αφορά την οδηγία 93/38, αλλά που κι εκεί δίδονται 
κριτήρια για την θέσπιση περιπτώσεων αποκλεισμού). Σε κανένα από τα 
προαναφερόμενα άρθρα δεν αναφέρονται λόγοι σαν κι αυτούς που προβλέπονται από τον 
ον λόγω νόμο.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ήθελαν να πληροφορηθούν για ποίο λόγο ψηφίστηκε ο 
νόμος αυτός που φαίνεται να δημιουργεί ιδιαίτερα εμπόδια στην ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 49 ΕΚ. Αν ο βασικός λόγος είναι, 
όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του εν λόγω νόμου, η αποφυγή επηρεασμού 
και η αποφυγή άσκησης πιέσεων όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα 
εντεταλμένα όργανα της Πολιτείας, τότε η προστασία αυτού το γενικού συμφέροντος δεν 
φαίνεται να γίνεται με ένα τρόπο που να σέβεται την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή 
το μέσο που επιλέγεται για αυτή την προστασία δεν είναι ανάλογο με τον σημαντικό 
περιορισμό μίας των θεμελιωδών αρχών της Συνθήκης. Το ίδιο αποτέλεσμα θα 
μπορούσε να επιτευχθεί με λιγότερο επαχθή τρόπο, όπως π.χ με την θέσπιση αυτού του 
μέτρου μόνον όσον αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή βασικοί 
μέτοχοι μόνον εθνικών επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ενόψει των παραπάνω και με σκοπό την ταχεία εξέταση των θεμάτων που 
προαναφέρθηκαν, θα σας παρακαλούσα να καλέσετε τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να 
μου κοινοποιήσουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλια τους στα θέματα που ανακύπτουν, 
όσο το δυνατόν συντομότερα και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός μηνός από 
την παραλαβή της παρούσας επιστολής.

Μετά τιμής,
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