
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 
«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την απο
τροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 Α 714.2.2005)»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

I. Με το παρόν σχέδιο νόμου τροποποιούνται οι διατά
ξεις του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της δια
φάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Φ ΕΚ 30 
Α714.2.2005)», ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμβατό
τητα των διατάξεών του προς τους κανόνες της κοινοτι
κής έννομης τάξης και παράλληλα να τηρηθούν οι επιτα
γές του Ελληνικού Συντάγματος.

Για το σκοπό αυτόν, οι ελληνικές αρχές, μετά την ψή
φιση του ν. 3310/2005, ξεκίνησαν διαβουλεύσεις με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκει- 
μένου να εξευρεθεί «κοινός τόπος», ο οποίος θα δια
σφαλίζει την εφαρμογή του Ελληνικού Συντάγματος και 
την τήρηση των κανόνων του κοινοτικού δικαίου.

Ηδη οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5074/27.10.2005 έγγραφό τους 
έχουν δηλώσει τη συμφωνία τους προς τις διατάξεις του 
παρόντος σχεδίου τροποποίησης του ν. 3310/2005, το 
οποίο έχουν προτείνει οι ελληνικές αρχές.

II. Ειδικότερα:
Με το άρθρο 1 προβλέπεται ότι οι διατάξεις του 

ν. 3310/2005 όχι μόνο διασφαλίζουν τη διαφάνεια και 
τον υγιή ανταγωνισμό κατά τη διαδικασία σύναψης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, αλλά παράλληλα επι
διώκουν την κατοχύρωση της πολυφωνίας και της αντι
κειμενικής και με ίσους όρους ενημέρωσης των επιχει
ρήσεων μέσων ενημέρωσης.

Με το άρθρο 2  διευκρινίζεται στους ορισμούς του 
ν. 3310/2005 ότι ως επιχείρηση μέσων ενημέρωσης θεω
ρείται η οποιοσδήποτε νομικής μορφής οντότητα ή επι
χείρηση, 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.δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 Α ) 
και έχει ως δραστηριότητα, αποκλειστική ή μη, μια ή πε
ρισσότερες από εκείνες που αναφέρονται στην παρ. 4 
του άρθρου 2 του ν. 3310/2005.

Από τις δραστηριότητες αυτές διαγράφονται η εκτύ
πωση ή η διανομή εφημερίδων ή περιοδικών ή εντύπων, 
όπως αυτά αναφέρονται στο εδάφιο α ' της παρ. 4 του 
άρθρου 2 του ν. 3310/2005, δεδομένου ότι οι δραστηριό
τητες αυτές δεν έχουν άμεση σχέση με την έννοια των 
επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης.

Ακολούθως, δίδεται ο ορισμός της επιχείρησης που 
συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να καθορι
στεί επακριβώς ποιες επιχειρήσεις υπάγονται στις διατά
ξεις του ν. 3310/2005.

Η έννοια του βασικού μετόχου συνεχίζει να προσδιορί
ζεται με βάση το ποσοστό τουλάχιστον 1 %  του συνολι
κού μετοχικού κεφαλαίου ή του συνόλου των δικαιωμά
των ψήφου στη Γενική Συνέλευση της επιχείρησης και 
διευρύνεται, εφόσον με το ποσοστό αυτό ο κύριος των

μετοχών 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 πλειοψη- 
φίας των μελών αυτού. Επιπροσθέτως, πρέπει να συ
ντρέχουν οι προϋποθέσεις τω ν εδαφίων αα' έως δδ' 
της αναριθμημένης πλέον παραγράφου 6 του άρθρου 2 
του ν. 3310/2005, οι οποίες διευκρινίζεται ότι πρέπει να 
συντρέχουν ή να συνέτρεχαν κατά το χρονικό διάστημα 
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 ν. 3310/2005, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό
ρασης (Ε.Σ.Ρ.), δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέ
λεσης της σχετικής σύμβασης. Υπό την έννοια αυτή, δεν 
υφίσταται πλέον αμάχητο τεκμήριο για τον προσδιορι
σμό της έννοιας του βασικού μετόχου, αλλά η ύπαρξή 
της πρέπει να διαπιστώνεται κάθε φορά από τη συνδρο
μή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και ως 
προς τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι μέτο
χοι είτε απευθείας στην επιχείρηση είτε και σε άλλα νο
μικά 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.

Τέλος, στα παρένθετα πρόσωπα, πλην των συζύγων 
και συγγενώ ν σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ 
πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού εξ’ αίματος και εξ’ αγχι
στείας, διευκρινίζεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη, για τη 
θεμελίωση της οικονομικής τους εξάρτησης, η δανειοδό
τησή τους από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς.

Με το άρθρο 3 θεσπίζονται οι προβλεπόμενες ασυμβί
βαστες ιδιότητες από το άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγμα
τος και καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης των ιδιο
τήτων αυτών. Ειδικότερα, για τη συνδρομή του ασυμβι
βάστου απαιτείται η έκδοση οριστικής καταδικαστικής 
απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, με την οποία θα διαπι
στώνεται ότι συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού της 
ενεργητικής διαφθοράς, κατά τη έννοια του άρθρου 45 
παρ. 1 εδάφ. β' της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31.3.2004, 
όπως η περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πρά
ξης του Συμβουλίου της 26 Μαϊου 1997 (Ε Ε  Ο 195 της 
25.6.1997).

Ως οριστική καταδικαστική απόφαση που έχει ισχύ δε- 
δικασμένου, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 4 του 
νόμου αυτού, νοείται εκείνη κατά της οποίας δεν είναι 
δυνατόν να ασκηθούν ένδικα μέσα είτε διότι δεν προ- 
βλέπονται ένδικα μέσα είτε διότι τα προβλεπόμενα ένδι
κα μέσα δεν ασκήθηκαν, με αποτέλεσμα να έχουν πα- 
ρέλθει οι προθεσμίες των ενδίκων αυτών μέσων ή ασκή
θηκαν και απορρίφθηκαν (άρθρα 57 και 58 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας).

Η «ερμηνευτική ανακοίνωση» του Συμβουλίου, όσον 
αφορά στην εν λόγω Σύμβαση (κείμενο το οποίο ενεκρί- 
θη υπό του Συμβουλίου στις 3 Δεκεμβρίου 1998 και δη
μοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων Ω 391 της 15.12.1998 σελ. 1) διευκρινίζει ότι 
το αδίκημα της «ενεργητικής διαφθοράς» «αντιστοιχεί» 
στο αδίκημα της παθητικής διαφθοράς από την οπτική 
γωνία του δωροδοκούντος: «Σκοπός του είναι ιδίως να



εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της δημόσιας διοίκη
σης και να προστατεύσει τους υπαλλήλους από το να γί
νουν στόχος ενδεχόμενης δωροδοκίας, υπό την προϋ
πόθεση ότι στα περισσότερα κράτη μέλη η ενεργητική 
δωροδοκία διακρίνεται από την παθητική δωροδοκία και, 
για αυτοτελή εγκλήματα, μπορούν να ασκηθούν αυτοτε
λείς διώξεις» (βλέπε εισαγωγικό σχόλιο της ανακοίνω
σης σχετικά με το άρθρο 3 της Σύμβασης).

Ό σον αφορά στην «παθητική διαφθορά», η ερμηνευτι
κή ανακοίνωση του Συμβουλίου αναφέρει σαφώς ότι σε 
αυτή περιλαμβάνεται «μονομερής πράξη εκ μέρους 
υπαλλήλου, ο οποίος ζητά κάποιο ωφέλημα για τον ίδιο, 
γνωστοποιώντας σε κάποιο άλλο πρόσωπο, ρητά ή σιω
πηρά, ότι θα πρέπει να καταβάλει αντάλλαγμα, προκει- 
μένου να λάβει χώρα ή να παραληφθεί μία δημόσια πρά
ξη» (δηλαδή είδος εκβιασμού - βλέπε σχόλιο υπό το ση
μείο 2.2 της προαναφερόμενης ερμηνευτικής ανακοίνω
σης σχετικά με το άρθρο 2 της Σύμβασης).

Ως «α ντίσ τοιχο» του αδικήματος της παθητικής δια
φθοράς, το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς προβλέ
πει ότι «η  δωροδοκία μπορεί να στοιχειοθετείται, εφό
σον ο δράστης υπόσχεται να παρέχει, απευθείας ή δια 
μεσολαβητού, υλικό ή άυλο ωφέλημα οποιοσδήποτε (ρύ
σεως, ασχέτως του εάν η προσφορά υλοποιηθεί και το 
ωφέλημα προκύψει. Η πράξη της δωροδοκίας μπορεί να 
είναι μονομερής ή διμερής, μπορεί να αναφέρεται σε 
υλικό ή σε άυλο πράγμα: η έννοια του ωφελήματος πρέ
πει να εκτιμάται όσο το δυνατόν ευρύτερα». Αυτό θα συ- 
νέβαινε, παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση «υπο- 
σχέσεως σιωπής», όσον αφορά σε γεγονότα τέτοιας φύ- 
σεως που το πρόσωπο το οποίο είναι στόχος δωροδοκί
ας δεν επιθυμεί να αποκαλυφθούν (δηλαδή άλλη περί
πτωση εκβιασμού). Εξάλλου, όπως το διευκρινίζει η ερ
μηνευτική ανακοίνωση, στο άρθρο που αναφέρεται στην 
ενεργητική διαφθορά «δεν γίνεται διάκριση στα μέσα - 
άμεσα ή έμμεσα - με τα οποία επιχειρείται η πράξη της 
δωροδοκίας. Περιλαμβάνονται πράξεις δωροδοκίας κάθε 
είδους που απευθύνονται στον υπάλληλο είτε απευθείας 
είτε μέσω τρίτου. Η ενεργητική δωροδοκία απευθύνεται 
σε πρόσωπο το οποίο πρέπει, εξ ορισμού, να είναι υπάλ
ληλος, ανεξάρτητα αν το ωφέλημα προορίζεται για τον 
ίδιο τον υπάλληλο ή για κάποιο άλλο πρόσωπο» (βλέπε 
σημεία 3.2 και 3.3 της ερμηνευτικής ανακοινώσεως).

Ως υπάλληλος, για την εφαρμογή του παρόντος νό
μου, νοείται το πάσης φύσεως προσωπικό, ανεξάρτητα 
εάν τελεί ή όχι σε ιεραρχική σχέση, το οποίο απασχολεί
ται με οποιαδήποτε σχέση, όπως εργασίας ή έμμισθη 
εντολή κ.λπ., καθώς και τα διευθυντικά στελέχη, τα μέλη 
του Δ.Σ. και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας διαγω
νισμών των πάσης φύσεως Αναθετουσών Αρχών, κατά 
την έννοια των κοινοτικών οδηγιών για τη σύναψη δημο
σίων συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών και μελετών, 
προμήθειας αγαθών και εκτέλεσης έργων.

Η σαφής αυτή βούληση του Συμβουλίου να θεωρήσει 
ότι η «έννοια του ωφελήματος» πρέπει να εκτιμάται όσο 
το δυνατόν ευρύτερα, στοχεύει ιδίως στο να καλύψει 
όλα τα είδη του εκβιασμού εντός του πλαισίου των περι
πτώσεων που θέλει να αντιμετωπίσει ο νόμος που εκτε- 
λεί το άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγματος. Οποιαδήποτε 
άλλη ερμηνεία θα οδηγούσε, εξάλλου, στο να διαφύ
γουν του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 3 της Συμβάσε- 
ως (ενεργητική διαφθορά) πράξεις εκβιασμού έναντι

ενός υπαλλήλου, «προκειμένου ο υπάλληλος αυτός να 
τελέσει ή να μην τελέσει πράξη εκ των καθηκόντων του 
ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, κατά παράβαση 
των νομίμων καθηκόντων του» (όπως εν προκειμένω να 
αναθέσει μία δημόσια σύμβαση κατά παράβαση των 
ισχυουσών, όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, δια
τάξεων) και θα ήταν αντίθετη προς το αποτέλεσμα που 
επιδιώκει η Σύμβαση με την όσο το δυνατόν ευρύτερη 
αποδοχή της έννοιας του «ω φ ελήματος», υπό την έν
νοια του άρθρου 3 αυτής (ενεργητική διαφθορά).

Η πρόβλεψη της προηγούμενης έκδοσης οριστικής κα- 
ταδικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου συνεπά
γεται ότι μία πράξη διαφθοράς δεν θα μπορεί να αποδί
δεται αυτόματα σε ένα συμμετέχοντα εκ μόνου του λό
γου ότι διασυνδέεται με ένα Μ.Μ.Ε. αυτομάτως, δηλαδή 
εκ μόνου του λόγου ότι εμπίπτει στις περιπτώσεις των 
ούτως αποκαλουμένων «ασυμβιβάστων ιδιοτήτων» των 
προβλεπομένων από το νόμο αυτόν, δηλαδή οι ασυμβί
βαστες ιδιότητες δεν μπορούν να αποτελόσουν οποιοσ
δήποτε μορφής τεκμήριο εις βάρος του υποψηφίου ο 
οποίος εμπίπτει σε αυτές.

Υπό την έννοια αυτή, με την οριστική καταδικαστική 
απόφαση με ισχύ δεδικασμένου πρέπει να διαπιστώνεται 
η ανωτέρω αξιόποινη πράξη του υποψηφίου, ο οποίος 
συνδέεται με την επιχείρηση μέσων ενημέρωσης εξαιτί- 
ας της συνδρομής των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απα
γορεύσεων του νόμου αυτού και να αποδεικνύεται η 
αξιόποινη πράξη του και η ιδιότητά του ως φυσικού αυ
τουργού ή ηθικού αυτουργού ή συναυτουργού ή αμέσου 
σύνεργού στην τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής 
διαφθοράς.

Συνέπεια της κατά τα ως άνω διαπίστωσης του αδική
ματος της ενεργητικής διαφθοράς είναι ότι εάν μεν συ
νεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθε
σης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, ο υποψήφιος 
στη διαδικασία αυτή αποκλείεται, εάν δε συνεχίζεται η 
εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτω
τος. Τούτο ισχύει και ως προς τα μέλη κοινοπραξίας, 
στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβα
σης, υπό την έννοια ότι τα μέλη που έχουν καταδικαστεί 
κατά τα ως άνω κηρύσσονται έκπτωτα, τα δε υπόλοιπα 
συνεχίζουν την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης είτε 
μεταξύ τους είτε υποκαθιστώντας τα έκπτωτα μέλη, υπό 
την προϋπόθεση ότι συναινεί η Αναθέτουσα Αρχή. Επι- 
προσθέτως, ο καταδικασθείς υποψήφιος ή ο ανάδοχος 
δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικα
σία ή σε διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης για χρονικό διάστημα ενός έτους από την έκ
δοση της σχετικής καταδικαστικής απόφασης ή, σε περί
πτωση υποτροπής, για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Σε 
κάθε περίπτωση, προβλέπεται και ρητά η εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 2522/1997, όσον αφορά 
στις αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Ε.Σ.Ρ. 
για τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαγωνιστική 
διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δη
μόσιας σύμβασης.

Με το άρθρο 4 προβλέπεται ρητά ότι η απαγόρευση 
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ισχύει και για τους 
εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργά
νων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρή
σεων μέσων ενημέρωσης, εφόσον διαπιστωθεί η συν
δρομή των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων κατά τα οριζόμενα

στο άρθρο 3 του νόμου αυτού. Η ίδια απαγόρευση ισχύει 
και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι εταίροι ή οι βασι
κοί μέτοχοι ή τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή τα διευ
θυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης 
ή εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων διοίκησης ή 
διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, 
καθώς και για τα παρένθετα πρόσωπα αυτών.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη 
για την οικονομική εξάρτηση των φυσικών ή νομικών 
προσώπων που συνδέονται με επιχειρήσεις μέσων ενη
μέρωσης, η δανειοδότησή τους από αναγνωρισμένους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Τέλος, ως προς τη συμμετοχή εξωχωρίων εταιρειών 
σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή 
σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, εφαρμόζονται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 6 του νόμου αυτού.

Με τα άρθρα 5 και 6 προσαρμόζεται η διαδικασία του 
ελέγχου που ασκεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρα
σης (Ε.Σ.Ρ.) στις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 
αυτού.

Με το άρθρο 7 τροποποιούνται οι κυρώσεις που προ- 
βλέπονταν στο αντίστοιχο άρθρο του ν. 3310/2005. Οι 
κυρώσεις αυτές αφορούν διοικητικές και ποινικές κυρώ
σεις.

Οι διοικητικές κυρώσεις θεσπίζονται όμοιες για κάθε 
υποψήφιο που συμμετέχει σε μία διαγωνιστική διαδικα
σία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμ
βασης, ανεξαρτήτως εάν συμμετέχει σε επιχείρηση μέ
σων ενημέρωσης ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση οι διοικη
τικές κυρώσεις επιβάλλονται από το Ε.Σ.Ρ., στη δεύτερη 
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι 
διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται μετά την έκδοση της 
οριστικής καταδικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμέ- 
νου που προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 4 του νόμου 
αυτού. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται, επίσης, με 
τις ίδιες προϋποθέσεις εις βάρος των επιχειρήσεων μέ
σων ενημέρωσης.

Στο ίδιο άρθρο ορίζονται και οι ποινικές κυρώσεις για 
τη διάπραξη του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του νόμου αυτού. 
Οι κυρώσεις αυτές φθάνουν μέχρι την επιβολή της ποι
νής της κάθειρξης και, αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβα- 
ρυντικές περιστάσεις, μέχρι και την ποινή της ισόβιας 
κάθειρξης, εφόσον το αδίκημα της ενεργητικής διαφθο
ράς στρέφεται κατά του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή κατά 
άλλου νομικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται 
στο άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα. Με την ίδια ποινή, 
πέραν του φυσικού αυτουργού, τιμωρείται ο ηθικός αυ
τουργός, ο άμεσος συνεργός και ο συναυτουργός. Εκεί
νος που προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να τελέσει 
την αξιόποινη πράξη με μοναδικό σκοπό να τον καταλά
βει ενώ αποπειράται να τελέσει αυτήν και με τη θέληση 
να τον ανακόψει από την αποπεράτωσή της, τιμωρείται 
με το ήμισυ της ποινής του αυτουργού. Υπό την έννοια 
αυτή, οι τροποποιητικές διατάξεις του ν. 3310/2005 
ενεργούν απολύτως αποτρεπτικά και διασφαλίζουν το 
μέγιστο της προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού, της 
διαφάνειας, της πολυφωνίας και της αντικειμενικής ενη
μέρωσης από τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων σύνα
ψης δημοσίων συμβάσεων και των επιχειρήσεων μέσων 
ενημέρωσης.

Με το άρθρο 8 διατηρείται ο κανόνας της ονομαστικο- 
ποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου των 
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με οικο
νομικό αντάλλαγμα ανώτερο του 1.000.000 ευρώ. Η ίδια 
υποχρέωση διατηρείται και για τις εταιρείες που μετέ
χουν στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών με 
ποσοστό τουλάχιστον 1%. Είναι προφανές ότι η ίδια 
υποχρέωση ισχύει και για τις αλλοδαπές εταιρείες, εφό
σον όμως το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την έδρα 
τους, επιβάλλει την ονομαστικοποίηση των μετοχών 
τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε όσες αλλοδαπές εται
ρείες δεν προβλέπεται τούτο από το δίκαιο της χώρας 
στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται η υποχρέ
ωση κατάθεσης ενημερωμένης κατάστασης των μετό
χων τους, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να 
αιτιολογήσει τους σχετικούς λόγους, η δε Αναθέτουσα 
Αρχή πρέπει να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας 
να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετό
χων της, άλλως η μη υποβολή της δεν επιφέρει έννομες 
συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. Η υποχρέωση περαι
τέρω ονομαστικοποίησης δεν ισχύει για τις εταιρείες 
που είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών - μελών 
της Ε.Ε. ή του Ο.Ο.Σ.Α., δεδομένου ότι η πολυμετοχική 
σύνθεση των εταιρειών αυτών, η ταχύτητα των χρηματι
στηριακών συναλλαγών, αλλά και η διασύνδεση των 
χρηματιστηρίων παγκοσμίως καθιστά ανέφικτη την υπο
χρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου. 
Κατά τα λοιπά, το άρθρο 8 του ν. 3310/2005 παραμένει 
ως έχει.

Με το άρθρο 9 προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 
11 του ν. 3310/2005, προκειμένου να διευκολυνθεί η ευ
έλικτη και αποτελεσματική λειτουργία του Ε.Σ.Ρ..

Με το άρθρο 10 τροποποιούνται οι διατάξεις των πα
ραγράφων 1, 9, 17 και 18 του άρθρου 12 του 
ν. 3310/2005, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω 
στο άρθρο 8, για την ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης (τηλε
όραση, ραδιόφωνο, τύπος, συνδρομητικές ραδιοφωνικές 
και τηλεοπτικές υπηρεσίες).

Με το άρθρο 11 καταργείται το άρθρο 13 του 
ν. 3310/2005.

Με το ίδιο άρθρο καταργείται η διάταξη του άρθρου 14 
παρ.1 του ν. 3310/2005, δεδομένου ότι, μετά τον προσ
διορισμό των περιπτώσεων αποκλεισμού του υποψηφίου 
σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης που ανάγονται στο αδίκημα 
της ενεργητικής διαφθοράς, κατά την έννοια που ανα
πτύχθηκε ανωτέρω, η διάταξη αυτή καθίσταται άνευ 
αντικειμένου. Ως εκ τούτου, αναριθμούνται οι παράγρα
φοι 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3310/2005 σε παραγρά
φους 1 και 2 αντιστοίχως, η δε αναριθμούμενη διάταξη 
του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3310/2005 τροποποιείται, 
προκειμένου οι διατάξεις του παρόντος νόμου να μην 
περιορίζουν την εφαρμογή των διατάξεων των κοινοτι
κών οδηγιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων στον 
τομέα της παροχής υπηρεσιών και ανάθεσης μελετών, 
της προμήθειας αγαθών και της εκτέλεσης δημοσίων έρ
γων (Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΚ και 93/37/ΕΚ, όπως 
ισχύουν, καθώς και της ενοποιημένης Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ).

Τέλος, στο άρθρο 12 προβλέπεται η υπαγωγή στις δια-



τάξεις του παρόντος νόμου και των εκκρεμών διαγωνι- 
στικών διαδικασιών ή των διαδικασιών ανάθεσης για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων, με εξαίρεση τις αξιόποι
νες πράξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του νόμου αυτού που 
έλαβαν χώρα πριν τη δημοσίευσή του.

Στο ίδιο άρθρο περιλαμβάνεται η αναγκαία τελική διά
ταξη για την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005

Ο Π Ρ Ω Θ ΥΠ Ο ΥΡ ΓΟ Σ 
ΚΑΙ Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Σ Π Ο ΛΙΤΙΣΜ ΟΥ

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ ΚΑΡΑΜ ΑΝ ΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟ ΥΡΓΟ Ι

ΕΣΩ ΤΕΡ ΙΚΩ Ν , 
ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ Α Π Ο Κ ΕΝ ΤΡ Ω ΣΗ Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρ. Παυλόπουλος Γ. Αλογοσκούφης

ΕΞΩ ΤΕΡ ΙΚΩ Ν ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜ ΥΝΑΣ

Π. Μολυβιάτης Σπ. Σπηλιωτόπουλος

Α Ν Α Π ΤΥ Ξ Η Σ Π ΕΡ ΙΒ ΑΛΛΟ Ν ΤΟ Σ, 
ΧΩ Ρ Ο ΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜ ΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ. Σιούφας Γ. Σουφλιάς

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ Θ Ρ Η ΣΚΕΥΜ ΑΤΩ Ν

Α Π Α ΣΧ Ο Λ Η ΣΗ Σ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μ. Γιαννάκου Π. Παναγιωτόπουλος

ΥΓΕΙΑ Σ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ

Α ΓΡ Ο ΤΙΚ Η Σ Α Ν Α Π ΤΥΞ Η Σ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ν. Κακλαμάνης Ευάγ. Μπασιάκος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟ ΥΡ ΙΣΤΙΚ Η Σ Α Ν Α Π ΤΥΞ Η Σ

Αν. Παπαληγούρας Δ. Αβραμόπουλος

Μ ΕΤΑΦ ΟΡΩ Ν  
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΤΑ Ξ Η Σ

Μ. Γ. Λιάπης Γ. Βουλγαράκης

ΕΜ ΠΟΡΙΚΗΣ Ν ΑΥΤΙΛΙΑΣ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Θ ΡΑΚΗΣ

Εμ. Κεφαλογιάννης Ν. Τσιαρτσιώνης

ΑΙΓΑΙΟ Υ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αρ. Παυλίδης Θ. Ρουσόπουλος

Η Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω ΤΗ Σ Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Σ ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΥ 
Φ. Πάλλη - Πετραλιά

Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων (ΦΕΚ Α' 30/14.02.2005)»

Άρθρο 1 __ ·
Πεδίο εφ αρμογής''"'^

0ι,διε^ζε[ςτδ τΓΥ β μ α υ α ΐΛ ^ στη διαδι
κασία σύναψης καμβκΤέλε&ης^ξι^οσίων συμβάσεων, με 
σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνεϊάξπβιιρυ υγιούς αντα
γωνισμού:

Το άρθρο 1 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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».

Άρθρο 2 
OQJQUOjmmanr

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού νοούνται ως:
1. «Δημόσιες Συμβάσεις»:
Οι συμβάσεις εκτέλεσης έργου ή προμήθειας ή παρο

χής υπηρεσιών ή μελετών που συνάπτονται μεταξύ αφ’ 
ενός φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου και αφ’ ετέρου του Δημοσίου ή άλλων νομικών 
προσώπωντου ευρύτερου δημόσιου τομέα το δε οικονο
μικό τους αντικείμενο ή αντάλλαγμα είναι ανώτερο του 
ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, κα
θώς επίσης και οι συμβάσεις των οποίων το οικονομικό
τους ανηκείμενο ή αντάλλαγμα είναι κατώτερο του ενός__
εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, αλλά έχόιη/Ηϋ; 
κείμενο τμήμα, προσθήκη ή επέκταση ή συμπλήρωση 
ανατιθέμενου έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας που υπερ
βαίνει συνολικά το ποσό αυτό, ανεξαρτήτως εάν το οικο
νομικό τους ανηκείμενο ή αντάλλαγμα συνεπάγεται ή όχι 
δαπάνη για την Αναθέτουσα Αρχή.

2. «Δημόσιο»:
Το  Κράτος, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.),τανομικάπρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 
καθώς και οι υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτά ή εκπρο
σωπούνται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των Ανε
ξάρτητων Αρχών.

3. «Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας»:
α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε 

υπάγονται στο άρθρο 1 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α") εί
τε η διοίκησή τους διορίζεται από το Δημόσιο, εξαιρου-

μένων των νομικών προσώπων που είναι εισηγμένα στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών και των οποίων η πλειοψηφίατων 
μετοχών δεν ανήκει στο Δημόσιο 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 Βου
λής, σύμφωνα με το άρθρο 49Ατου Κανονισμού της, 

γ) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το 
Δημόσιο συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα 
τοις εκατό (50%) του μετοχικού τους κεφαλαίου ή επιχο
ρηγούνται, τακτικώς ή εκτάκτως, από αυτό και η επιχορή
γηση αυτή υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των 
ετήσιων εσόδων τους κατά το εκάστοτε προηγούμενο 
έτος, καθώς και οι ενώσεις προσώπων που επιχορηγού
νται, τακτικώς ή εκτάκτως, από το Δημόσιο και η επιχορή
γηση υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, 

δ) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύονται 
από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις α’ έως γ' της παρούσας παραγράφου 
και αποτελούν συνδεδεμένη με αυτά εταιρεία κατάτην έν
νοια του άρθρου 42Ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και οι 
συνδεδεμένες με τις εταιρείες αυτές άλλες εταιοείες.
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επιχείρηση Μέσων Ενημέρωσης»:
Η επιχείρηβι^,ανεξαρτήτως νομικήι^ιΰβφής ή φύσης 

αυτής, η οποία υ π α γ Γτ«-^3ΐ=δΛθίοδοσία του Ελληνικού 
Κράτους εφαρμοζρμένΟίναναΧδγαπ^ϊωχ^ιατάξεων του 
άρθρου 3τρυ-Γί3ν100/2000 (ΦΕΚ 98 Α ) καΓ^Χετως^ρα- 
στηριότήτα αποκλειστική ή μη:

Η πρώτη περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως:
«4 . «Επιχείρηση Μέσων Ενημέρωσης»: ι μ _ _ ι — ι
Η με οποιαδήποτε νομική μορφή οντότητα ή επιχείρηση, ανεξαρτητωϊ^ου κοινωφελούς ή 
μη σκοπού της, η λειτουργία της οποίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κρότους 
Εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 Α ')  και 
εχει ως δραστηριότητα, αποκλειστική ή μη:»

α) την έκδοση ή εκτύπωση ή διανομή εφημερίδων ή 
περιοδικών, σύμφωνα με την εκάστστε ισχύουσα νομο
θεσία, ή εντύπων που περιέχουν ύλη, πολιτικού ή οικονο
μικού χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε μορφή εκδίδονται, 
διαδίδονται ή διανέμοντας συμπεριλαμβανομένης της 
ηλεκτρονικής, ή

β) την εγκατάσταση και λειτουργία ή τη διαχείριση τη
λεοπτικού σταθμού ή την εκπομπή ή μετάδοση τηλεοπτι
κού σήματος, με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο, όπως είναι 
η ελεύθερη λήψη, καλωδιακή, συνδρομητική, δορυφορι
κή, ψηφιακή, ενσύρματη, ασύρματη, σύμφωνα με την εκά- 
στοτε ισχύουσα νομοθεσία, ή 

γ ) την εγκατάσταση και λειτουργία ή τη διαχείριση ρα
διοφωνικού σταθμού ή εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος 
με οποιαδήπστε μορφή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύ- 
ουσα νομοθεσία, ή

δ) την παροχή μέσω του διαδικτύου υπηρεσιών οπτικού 
ή/και ακουστικού περιεχομένου, εφόσον το περιεχόμενο 
αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ειδικότερα περι
λαμβάνει, κατά το πρότυπο των έντυπων εφημερίδων, ει
δήσεις γιαπολιτικά 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 διαδίκτυο δεν θεωρείται επιχείρηση μέσων ενημέρω
σης.

Η «Ελληνική Ραδιοφωνία -Τηλεόραση Α.Ε.» και οι συν- 
δεδεμένες με αυτήν εταιρείες, κατά την έννοια του άρ
θρου 42Ετου Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τα Μέσα Ενημέ
ρωσης που ανήκουν εξ ολοκλήρου σε νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή στις επιχειρήσεις αυτών, δεν 
θεωρούνται για την εφαρμογή του νόμου αυτού επιχει
ρήσεις μέσων ενημέρωσης.

Μετά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 προστίθεται παρ. 5 ως ακολούθως:
«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 σύναψα δημόσιας σύμβασης.».

§  ^«Β α σικός Μέτοχος»:
Ο  μέτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος με 

οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάζει τη λήψη απο
φάσεων που λαμβάνουν τα αρμόδια όργανα ή στελέχη 
της επιχείρησης σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και την 
εν γένει λειτουργία της.

Ειδικότερα, βασικός μέτοχος είναι: 
εςΤο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, ανεξάρητα 

απότχύψος του ποσοστού επί του συνολικού μετοχικού 
κεφαλαίδυ που ανήκει στην κυριότητα τ ο υ : / ^  

αα) είναιΚύριος αριθμού μετοχών ιρ ύ τ ο ν  κατατάσ
σουν μεταξύ τών δέκα μεγαλύτερων^ίετόχων της επιχεί
ρησης, ή \

ββ) κατέχει από οΚοιαδήραΐε αιτία δικαιώματα ψήφου 
στη γενική συνέλευσή^πόυ τον κατατάσσουν ανάμεσα 
στους δέκα μεγαλάτέρούςκστόχους δικαιωμάτων ψή
φου της επιχείρησής, ή X .

γγ) έχει τ ο ^ α ίω μ α  είτε από τίννόμο είτε από το κατα- 
ςπσηκόπρης επιχείρησης είτε μέσωέι$χώρησης σχετικού 
δικαιώματος άλλων μετόχων να διορίζείήνα ανακαλεί ένα 

Χάρτου διοικητικού σιιιιθοιιλίηιι ή X .

Γ°

δδ^υπήρξε κύριος ποσοστού τουλάχιστον ένα τοις εκα
τό (1%7ςπίτου συνολικού μετοχικού κεφαλαίουή^άτο- 
χος δικαιαϊμςτων ψήφου που αντιστοιχούσε τοΰλάχιστον 
στο ένα τ ο ις ^ σ τ ό  (1%) του μετοχικού*έφαλαίου που 
εκπροσωπήθηκε^ άσκησε το δικαίωμα ψήφου κατά τη 
λήψη της απόφασής της γενικρς-'συνέλευσης για την 
εκλογή ή την ανάκλησή^ου «κϊστστε τελευταίου διοικη
τικού συμβουλίου της εη ^ίρη σ ης ή της πλειοψηφίας 
των μελών αυτού, ή

εε) κατάρτισε, αμέσως ή εμμέσώς, συμβάσεις και εν γέ- 
νει συμφωνίεεμέτην επιχείρηση, απά^πς οποίες η τελευ-_ 
ταία απέκτηόε έσοδα ή άλλα οικονομικά^έ^ηκατά την 
αμέσω#άροηγούμενη χρήση της, τα οποίαΌ^τιστοιχούν 
τουλάχιστον στο ένα δέκατο (1/10) των ακαθάρτω ν εσό
δων της επιχείρησης κατά τη χρήση αυτή.

Το εδάφιο α' της*παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α ) Το φυσικό ή νουικό πρόσωπο το οποίο είναι κύριος, είτε απευθείας είτε έμμεσα μέσω 
συμμετοχής τρίτοσ,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 
τον 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 arria
δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, που τό\Γ KatÓfaámfOv ή κάτέτα σσαναναμεσα
στους δέκα μεγαλύτερους κατόχους δικαιωμάτων ψήφου της επιχείρησης, ή
γ γ ) 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.».



β. Τα4>υσικό ή νομικό πρόσωπο το or, 
αα) ε^αΓίΟριοςαριθμού μετοχώνίτου αντιστοιχεί του

λάχιστον στο έ ν α τ ο Κ τ » ^ ^ ) του συνολικού ^CT0^ ‘ 
κού κεφαλαίου, ή

ββ) είναι κάτρχβς δικαιωμάτων ψήφΟτΜϊουαντιστοι- 
χούν τουλάχιστον στο ένα τοις εκατό (1%) του&ονά^ου 
των δι^άίωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της επι-

Το εδάφιο β' της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 καταργείται.

( J ^ T o  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 μέ
τοχοι των νομικών αυτών προσώπων ή μέτοχοι των μετό- 
χωντους απεριορίστως μέχρι καιτου τελευταίου φυσικού 
προσώπου, και το οποίο είναι κύριος τόσου αριθμού με
τοχών, οι οποίες συνυπολογιζόμενες και αναγόμενες σε 
αριθμό μετοχών στην επιχείρηση ανπστοιχούν τουλάχι
στον σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού με
τοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης ή κατέχει τόσα δικαι
ώματα ψήφου σε αυτά, τα οποία συνυπολογιζόμενα και 
αναγόμενα σε αριθμό δικαιωμάτων ψήφου στην επιχείρη
ση αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό ένα τοις εκατό 
(1 % ) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη γρνική συ
νέλευση της επιχείρησης^, 60Μ Τ ρ € .χ ο θ ν

ο ν  Τ'9 θΰ ι\ο ^€£ > β \ϊ>  TO O

β δ α φ ν ο ο  α ! .

Γιατον υπολογισμό του ποσοστού επί του μετοχικού κε
φαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου που αναφέρονται στις 
προηγούμενες με τα στοιχεία α' και β' κβνγ-περιπτώσεις 
της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται υπόψη και ο 
αριθμός των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου που ανή
κουν 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 συν
δεδεμένες με αυτές άλλες εταιρείες, ή 

από άλλο μέτοχο, με τον οποίο έχει συναφθεί συμφωνία 
γιατη 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 μέ
τοχο βάσει συμβάσεως ενεχύρου ή επικαρπίας ή ως συ
νέπεια λήψης ασφαλισπκού μέτρου σε βάρος του κυρίου 
των αντίστοιχων μετοχών, καθώς και ο αριθμός μετοχών 
που δεν ανήκουν στην κυριότητάτου, αλλά από τις οποί
ες ο μέτοχος αυτός δικαιούται να λαμβάνει μέρισμα. Με
τοχές ή δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται με κληρονο
μική διαδοχή υπολογίζονται μετά την παρέλευση τεσσά
ρων (4) μηνών από την απόκτησή τους.

«Εταίρος»:
Το  φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μετέχει ή κατέχει 

εταιρικά μερίδια είτε απευθείας στην επιχείρηση είτε σε 
νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εταίίρος ή βασικός μέτο
χος της επιχείρησης αυτής.

«Διευθυντικά στελέχη»:
Τα  πρόσωπα τα οποία, είτε βάσει του νόμου που διέπει 

την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης είτε βάσει 
του κατασταπκού της επιχείρησης είτε κατόπιν ανάθεσης 
ή σύναψης σύμβασης με την επιχείρηση, ασκούν εκτελε- 
σπκές αρμοδιότητες και καθήκοντα που είναι, από τη φύ
ση τους και το περιεχόμενό τους, ουσιώδη για την επίτευ
ξη των σκοπών ή τη λειτουργία της επιχείρησης.

5  «¿■'"«Παρένθετα πρόσωπα»:

Είναι:
α) οι σύζυγοι,
β) οι συγγενείς σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ 

πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχι- 
""“ ΐΗείας,

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 
συνδπτέΓδήμόσίΡζΟυυβάσεις ή εξαρτάται οικονομικά μέ
σω χρηματοδστησηςΓηϊ καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο ή 
επηρεάζεται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, στη λήψη απο
φάσεων που λαμβάνονται σχετικά με τη διοίκηση ή λει- 
τουργίμτης επιχείρησης.

Στ ο  εδάφιο γ ' της αναριθμούμενης παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, μετά τις λέξεις 
«μέσω χρηματοδότησης» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις:
«εξαιρουμένων των δανείων από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,».

Η ασυμβίβαστη ιδιότητα της προηγούμενης/Παρα- 
γράφου καταλαμβάνει επίσης και τα παρένθεταφόσωπα 
του ιδιόκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέ
λους οργάνου διοίκησης ή του διευθυνριίωύ στελέχους 
επιχείρησης-μέσων ενημέρωσης ή ετκ^ίρησης που συ
νάπτει δη μόσιεί^συ μβάσεις, καθώ^έαι κάθε φυσικό ή νο
μικό πρόσωπο τοδοποίο, μέσωχ^ηματοδότησης ή συμ
φωνίας ή με οποιον^ήποτε άΚΛο τρόπο, ελέγχει επιχεί
ρηση μέσων ενημέρωσιοο-'η επιχείρηση που συνάπτει 
δημόσιες συμβάσεις ή/ίσι^ί επιρροή στη λήψη αποφά
σεων που λαμβάνονται από τα όργανα διοίκησης ή τα 
διευθυνπκά στελ^η , σχετικά με^η διοίκηση και την εν 
γένει λειτουργώαων επιχειρήσεων θυτών.

3. Σε περίπτωση που σε διαγωνιστικίνδιαδικασία ή δια
δικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημοάιας σύμβασης 
συμμετέχει ένωση προσώπων ή κοινοπραξίσήοποιασδή- 
ποτυχαλλης μορφής οντότητα, η συνδρομή άςυμβίβα- 

1ς ιδιότητας του άρθρου αυτού ερευνάται αυτατςλώς 
ίια κάθε μέλος τους.



Το  άρθρο 3 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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 λαμβόνονται από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικό 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 οποιοσδήποτε άλλης 
μορφής οντότητα, η συνδρομή ασυμβίβαστης ιδιότητας του άρθρου αυτού ερευνόται 
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 31.03.2004, όπως η 
περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26** Μαΐου 1997 (ΕΕ 
C195 της 25.06.1997). 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, οποιοσδήποτε «ρύσεως ωφέλημα 
για τον εαυτό του ή για τρίτο, προκειμένρυ ο υπάλληλος να τελέσει ή να μην τελέσει πράξη 
εκ των καθηκόντων του ή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, κατά παράβαση των 
νομίμων καθηκόντων του. Με την οριστική καταδικαστική απόφαση που έχει ισχύ 
δεδικασμένου, πρέπει να διαπιστώνεται η ανωτέρω αξιόποινη πράξη του υποψηφίου, ο 
οποίος συνδέεται με επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, εξαιτίας της κατά τα ως άνω συνδρομής 
των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόυου αυτού και να αποδεικνύεται η 
τέλεση της αξιόποινης πράξης του και η ιδιότηίϊΓτου{ ως φυσικού αυτουργού ή ηθικού 
αυτουργού ή συναυτουργού ή άμεσου σύνεργού 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 ανόδοχος 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 διόπραξη του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς ως φυσικοί ή ηθικοί 
αυτουργοί, τα μέλη αυτό 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 Επικράτειας, σε 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ίδιου 
νόμου.».

Άρθρο 4
Απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Ι^παγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με 
επιχειρήαςιςμέσων ενημέρωσης, καθωρκΰίμετους εταί
ρους, τους ράςικούς μετόχους^^β-ΐίέλη των οργάνων 
διοίκησης και τα σιβαζυντικ^σίελέχη των επιχειρήσεων 
αυτών. Επίσης, α π α γο^ύ^α ι η σύναψη δημόσίων συμ
βάσεων με επιχεφρσέίς τωνοΤιβίω/οι εταίροι ή βασικοί 
μέτοχοι ή μέλτμ?{5γάνων διοίκησης ηδκυ^υντικά στελέχη 
είναι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή εταίρβιά βασικοί 
μέτοχάιή μέλη οργάνων διοίκησης ή διευθυνπκάδτε^έχη 
εττίχειρήσεων ιιέσων ενημέρωσης.

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1 . Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. Η 
¡δια 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 η τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, εφόσον διαπιστωθεί 
η συνδρομή του ασυμβίβαστου κατα τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του νόμου αυτού.».

2. Η απαγόρεύση της παραγρά^ρβιΓ) του άρθρςμαΟτού 
καταλαμβάνει και:

Η πρώτη περίοδος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ωε 
ακολούθως:
«Η  απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου καταλαμβάνει και:».

α) τα παρένθετα πρόσωπα των φυσικών ή νομικών προ
σώπων που υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
αυτού,

β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απόταοποίο εξαρ- 
τάται οικονομικά, μέσω χρηματοδότησηείη καθ’ οιονδή- 
πστε άλλοτρόπο, επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, ή ασκεί 
επιρροή στη λήψη των αποφάσεων που λαμβάνονται, από 
τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυνπκά στελέχη, σχετικά 
με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης 
αυτής.

Στο εδάφιο β' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 μετά τις λέξεις «μέσω 
χρηματοδότησης» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις:
«εξαιρουμένων των δανείων από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,».

3. Από την απαγόρευση του άρθρου αυτού εξαιρούνται 
οι δημόσιες συμβάσεις των οποίων το ανπκείμενο έχει 
άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο των δραστηριο
τήτων των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. Επίσης, 
εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται με 
επιχειρήσεις των οποίων βαοπκός μέτοχος είναι πολιτικό 
κόμμα που χρηματοδίπείται από τον τακτικό προϋπολο
γισμό ή εκπρόσωπος αυτού, εκτός εάν στις επιχειρήσεις 
αυτές συμμετέχει άλλος βασικός μέτοχος που κατέχει τις
η/τι ιι ιί3ιΌ«/̂ ·ΛΛ . ϊ.Α------------- - Λ
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4. α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με 
εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του τε
λευταίου 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 εξωχώ
ριες 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 εταίρωναε επιχει
ρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσειαΓίν^Παγό
ρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει καΐκια τις εξω
χώριες εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν σε άλλα νομικά 
πρόσωπα που είναι μέτοχοι επιχειρήσεων που συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις ή μέτοχοι των μετόχων αυτών και ού- 
τω καθεξής, και οι οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού μετο
χών, το οποίο συνυπολογιζόμενο και αναγόμενο σε ποσο
στό μετοχών στην επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες 
συμβάσεις ανπστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του ένα. 
τοις εκατό (1%) επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου/

Στη τρίτη περίοδο του εδαφίου α ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 μετά τις λέξεις 
«δημόσιες συμβάσεις» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις: «εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού.». —

Στο τέλος του εδαφίου α' της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 μετά τις λέξεις 
«μετοχικού κεφαλαίου» διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις: 
«εφ όσον 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 με
τοχικού κεφαλαίου ή να κατέχει εταιρικά μερίδια ή να εί-_— j 
ναι εταίροςτου εταίρου επιχείρησης μέσων ενημέρωσης. | V J_
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 κα
θεξής, και οι οποίες είναι κάτοχοι ποσοστού μετοχών το 
οποίο συνυπολογιζόμενο και αναγόμενο σε ποσοστό με
τοχών στην επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ανπστοιχεί σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του ένατοιςεκατό (1%) επί του συ
νολικού μετοχικού κεφαλαίου^ Γ"°8,

Στην πρώτη περίοδο του εδαφίου β ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005, μετά τις 
λέξεις «εταίρου επιχείρησης μέσων ενημέρωσης» διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και 
προστίθενται οι λέξεις:
«εφ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού.».

Στη δεύτερη περίοδο του εδαφίου β ’ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005, μετά τις 
Xj-Tyir «επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου» διαγράφεται η τελεία, τίθεται κομμά και 
προστίθενται οι λέξεις:
«εφ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτου.».

γ) Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων 
με τα στοιχεία α' και β' της παραγράφου αυτής, η επιχεί
ρηση που πρόκειται να συμμετάσχει ή συμμετέχει σε δια- 
γωνιοτική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης γιατη σύνα
ψη δημόσιας σύμβασης ή η επιχείρηση μέσων ενημέρω
σης υποχρεούνται να καλέσουντην εξωχώρια εταιρεία να 
εκποιήσει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κατέχει 
ή το συνολικό ή υπερβαίνοντα κατά περίπτωση αριθμό με
τοχών, βάσει των οποίων χαρακτηρίστηκε εταίρος ή εταί
ρος των εταίρων ή βασικός μέτοχος της αντίστοιχης επι
χείρησης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη 
γνώση της παράβασης εκ μέρους της επιχείρησης. Μετά 
την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές της εξω- 
χώριας εταιρείας θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και η 
επιχείρηση ή, εάν πρόκειται για μετοχές εισηγμένες σε 
ημεδαπό χρημαπστήριο, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, 
οφείλει να διαγράψει την εξωχώρια εταιρεία απότα βιβλία 
μετόχων ή τις βάσεις δεδομένων του Συστήματος άϋλων 
Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται 
αναλόγως η διάταξη του στοιχείου ε' της παρ. 2 του άρ
θρου 12 του κ.ν 2190/1920, του προϊόντος της εκποίησης 
ππηδιδοίΐένοιι στον κύοιοτων ακυοουυένων μετοχών.

Αρθρο 5
Διαδικασία ελέγχου
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Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1 . Το  Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει κατά τη διαδικασία του άρθρου 
αυτού εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ασυμβίβαοττη ιδιότητα 
ή απαγόρευση, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 
αυτού. 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 ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του νόμου αυτού 
αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις Αναθέτουσες Αρχές.»

8τΓία τη συμμετοχή οι ιιχοίρησης gs διαγωνιστικη oiaot-
κππϊη ή Siaftmrmfri γ η  τη Γη'ινπψη Κη|ΐΛπιπο
σύμβασηςαπαιτείτατμε ποινή αποκλοισμούαυτής,η υπο
βολή στο Τρήμα Ελέγχου Διαφάνοιας του Ε.Σ .Ρ. υπεύθυ
νης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 
(ΦΕΚ 75 Α'), ύπως κάθε φυρΰ ιυχύυι, ρκ Οεώμι |υη γ ιιηυίυυ
υπογραφής πτην nnnfn ηνπφιΕρρτπι η μη fnn/Λρπμή
αουμβίβίΐυιι m ιδιότητας ή απαγόρευσης κατά την έννοια 
των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, καθώς κοίτα στοι-
vcfn TTjfi Aunfl̂ ranrmn Αργής u r u  Tn T t̂ I ΠΙιΤΙΙΙΠ
μένοιι τπιι διπγωνιπμού ή διαδικοβίας ανάθεσης, στην 
οποία πρόκριτοι \ ιη  m ΐ|ΐ|ιρτήπχρι Π ι ιπρι ifli'iw.'n Χηλή» 
ϊΉιίΥρΡ^ύτπι νπ Γλόγξπ τη σιινδρημή ή τϋπ των nrnippi 
θάστων ιδιοτήτων κπι των πππγηρπύπηων τηι ι uifi| ιπι ι αυ
τού Γιπ τη ακηπ* πι γτΛμ η ρηι^ρίρηηη ττηι ■ rn  n//VTTr| *η- 
υόσίΡ.ς σιιμβι'ιπρις ζητή π η Λ  τηιις. crnfpn· η, τη.·Λ ρπρ1_ 
κούς UCT0XOUC. TQ υέλη των ηργήνων διηίκηπηο κπι τα 
5ipj ifli ινπκά ατρλέχητης un ΚηλΜαηι ηι ργγρ/ίφ/.ν» ρήγ m  ·. 
ντρέχπιιν στο πρόσωπό τους οι ασυμβίβαστος ιδιότητες 
κπι πππγηρρι'ιπριη τηιι νόμου uuiuu. Tu Τμι'ιμυ Ελέγχου 
Λιηφάνρ.ιπςτηιιF .  7  Ρ ^ηρηγρίΓττηνΡπι^ρίρηηηβρβηίί,'πη 
κπτάΒρ.πης τηρ ι nrrpi'ifli ηιης. Πήλ Μηης τ<·«< ηρηηγηι'ΐ| ,η ι ι .η ,

εδαφίων της παραγράφου αυτής. Η βεβαίωση εκδίδεται 
σετέππρρπ (4) πρωτότυπα. Το  ένα πρωτότυπο φυλάσσε
ται σε ειδικά ωάκελη " " "  τηρρίτη· Ελέγχου
Διαφάνειασ του Ε.Σ  Ρ , ™  r*TT̂ rrr ,<>>"Tni npnr την 
Αναθέτουσο Απγιί, η ηπηίπ Διρ.νερνρί τη πυγκεκρΐ|ΐέιη
δίαγωνίσπκή δίαδίκηπίπ ή τη ilmSnmnln ςηην
nnnfn ntpnprt η βρβπίί.χ-τη κπι τη ήλΐη Λι'ιη χηρηγηιηη-η.
στον ενδιπφρρή) ιτ.νο, τιρηκειι ιένου να επισυναφθοών στο
<Τ,·'ΊΙΠ της *η|'*™ης -rrra vc(| |cyp γης ^πΐτίΠΓ)
αναγράφεται ι.πτοχροωτικά ρ αριθμόν, ιιμωιυκδλλδυ που 
φέρει ηβρβαίωαη ι Ο ονδιαφερύμενυςμιιυμί.ίνΐίζΐ|ΐώιιπό 
TO Ε.Σ.Ρ. την έκδοση της βεβαίωσης πρ | ιεγηλύπτρη nptfl- 
μό^πρωτοτύπων ανάλογυ με ιον αριυμο των συμβαλλο- 
μένων.



Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 κατπργείται.

Πριν από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης 
* απαιτείται η υποβολή από την επιχείρηση στο Τμήμα 

Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. αίτησης για την έκδοση 
πιστοποιητικού μη συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων 
και απαγορεύσεων, κατά την έννοιαπων άρθρων 3 και 4 
του παρόντος. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται τα στοι
χεία της Αναθέτουσας Αρχής και του αντικειμένου της 
διαγωνιστικής διαδικασίας ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγγραφα που απαι
τούνται για τον έλεγχο των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και 
των απαγορεύσεων του νόμου αυτού.

- Κ&ν \)Τνο 5

Στ ο  τέλος της αναριθμούμενπς παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 προστίθεται περίοδος 
ως ακολούθως:
«Σ ε  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 
δημοσίας σύμβασης, ο αποκλεισμός το υ .».

Τ  α έγγραφα που υποβάλλουν οι επιχειρήσειςπρυ συ- 
νάπτο υνδημά^ηες συμβάσεις για την έκδοστμοΐίανωτέ- 
ρω πιστοποιητϊκ&ινιτρέπει να αναφέρρν^τα αναγκαία 
στοιχεία για την εφαρμδγήτου νόμρυ'αυτού που ανάγο
νται τόσο στο χρόνο υποβολη£>ςςυπευθύνου δηλώσεως 
της παραγράφου 2 του άρθ|5ου 5τιπςγόμου αυτού, όσο 
και στο χρόνο κατα$έσ£ως των εγγράφωντ-προκειμένου 
να διαπιστωθείβά^επήλθε μεταβολή των αναγκαίω^ίζοι- 
χείων τηρ^τΐίχείρησης που εμπίπτει στις ασυμβίβαστες-^ 
ιδιότητέςκαι σπς απαγορεύσεις του νόμου αυτού.

Η αναριθμούμενη παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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.».

jS. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του 
Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστστε οι αρμοδιό
τητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέ
ρωσης, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ρ., καθορίζονται, συ
μπληρώνονται ή τροποποιούνται τα απαιτούμενα για την 
εφαρμογή του νόμου αυτού έγγραφα, που υποβάλλουν 
στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.: α) οι επιχει
ρήσεις μέσων ενημέρωσης και β) οι επιχειρήσεις που συ
νάπτουν δημόσιες συμβάσεις, καθώς και κάθε άλλη ανα
γκαία λεπτομέρεια για την τήρηση του προβλεπομένου 
από τις διατάξεις του Π.Δ. 310/1996 μητρώου των επιχει
ρήσεων μέσων ενημέρωσης, καθώς καιτρυ προβλεπομέ
νου απάτη διάταξη της παραγράφο^ΤΥσΐ) άρθρου αυτού 
μητρώου των επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα ανεξαιρέ
τως τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν οποια- 
δήποτε ιδιότητα από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 
3 και 4 του νόμου αυτού.

5 . /  Μ α ή τη  σύναψη δημόσιας σύμβασηση-βτΠχείρηση 
υποχρεούτΐίτνα^νωστοποιεί στο Τμήμβ'Ελέγχου Διαφά
νειας του Ε.Σ.Ρ. οπάιβδόποτερλλάγή των φυσικών ή νο
μικών προσώπων που ε ^ 5 π ^ ς σ τ ις  ασυμβίβαστες ιδιό
τητες ή τις απαγορεύσεις, κατά τη^Α^οια των άρθρων 3 
και 4 του νόμρυ'αυτού, καθ’ όλη τη διάρΚειο^κτέλεσης 
της δημοσίας σύμβασης και έως την ολοκλήρωΟη^ης 
εκτέ^βάηςτης.

Η αναριθμούμενη παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5 . Μετά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στο 
Τμήμα Ελέγξου Διαφάνειας 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 .».

£  X . Τα έγγραφα των επιχειρήσεων που συνάπτουν δημό
σιες συμβάσεις κατάτη διαδικασία του άρθρου αυτού κα
ταχωρίζονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο Τμήμα 
Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις διατά
ξεις του νόμου αυτού, έως την ολοκλήρωση της εκτέλε
σης των συμβάσεων αυτών ή, εφόσον έχει εγερθεί δικα
στική αμφισβήτηση, έως την έκδοση τελεσίδικης δικασπ- 
κής απόφασης. Το ειδικό μητρώο ενημερώνεται με βάση 
τις γνωστοποιούμενες ή εντοπιζόμενες μεταβολές, τη- 
ρουμένωντων διατάξεων του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α"), 
όπως ισχύει.

Το Ε.Σ.Ρ. διασταυρώνει τα στοιχεία της επιχείρησης 
που υποβάλλονται σε αυτό με τα στοιχεία των επιχειρή
σεων μέσων ενημέρωσης που τηρούνται στο Μητρώο 
Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας, σύμ
φωνα με όσα ορίζονται σπς διατάξεις των άρθρων 7 παρ.
2 εδάφ. β'του Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ262 Α ) και 10α του Π.Δ.
213/1995 (ΦΕΚ 112 Α"), όπως αυτό προστέθηκε με το άρ
θρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 310/1996 (ΦΕΚ 214 Α'). Η διασταύ
ρωση των στοιχείων καταλαμβάνει και τον έλεγχο της με
ταβολής αυτών κατάτη διάρκεια της συμμετοχής της επι
χείρησης σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία 
ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης.

Άρθρο 6
Συνέπειες ελέγχου

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι 
ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις κατά την έννοια Γ°κα \ 
των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, ο Πρόεδρος του 
Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος του εκδί
δει, μετά από απόφαση του Ε.Σ.Ρ., το σχετικό πιστοποιη
τικό εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημε
ρών από την υποβολή του αιτήματος του ενδιαφερομέ
νου σε αυτό. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται τα στοιχεία 
της συγκεκριμένης διαγωνισπκής διαδικασίας ή διαδικα
σίας ανάθεσης, στην οποία αφορά το πιστοποιητικό, κα
θώς και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία 
απευθύνεται. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε τέσσερα (4) 
πρωτότυπα. Το ένα πρωτότυπο φυλάσσεται σε ειδικό φά
κελο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του 
Ε.Σ.Ρ., το άλλο αποστέλλεται προς την Αναθέτουσα Αρ
χή, η οποία διενεργεί τη συγκεκριμένη διαγωνιστική δια
δικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης, στην οποία αφορά το 
πιστοποιητικό και τα άλλα δύο χορηγούνται στον ενδια
φερόμενο, προκειμένου να επισυναφθούν στο σώμα της 
δημόσιας σύμβασης, στο κείμενο της οποίας αναγράφε
ται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου που φέρει το πι
στοποιητικό. Ο  ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά από το 
Ε.Σ.Ρ. την έκδοση του πιστοποιητικού σε μεγαλύτερο 
αριθμό πρωτοτύπων ανάλογα με τον αριθμό των συμβαλ- 
λομένων.



Η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) 
ημερών μπορεί να παραταθεί για αποκλειστική προθε
σμία έως δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες, ύστερα από αι
τιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ., η 
οποία κοινοποιείται και στην Αναθέτουσα Αρχή.

2. Εάντο Ε.Σ.Ρ. διαπιστώσει όπ συντρέχει ασυμβίβαστη 
ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοιατων άρθρων 3 και 
4 του νόμου αυτού, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. ή το εξουσιο
δοτημένο από αυτόν μέλος του εκδίδει, μετά από τη σχε
τική απόφαση της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ., και εντός της 
προαναφερόμενης αποκλειστικής προθεσμίας σχετική 
απορριπτική πράξη που είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολο
γημένη. Η απορριπτική πράξη κοινοποιείται χωρίς καθυ
στέρηση 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 επιωύλαξη εφαρμο
γής της διάταξης του άρθρου 7παρ. Ι&τ ου νόμου αυτού.

3. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω αποκλειστική προ
θεσμία, η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη των οριζο- 
μένων σπς παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, 
προβαίνει στην κατάρτιση της δημόσιας σύμβασης ωσάν 
να είχε εκδοθεί σχεπκό πιστοποιηπκό.

4. Εάν μετά τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης και κα
τά τη διάρκεια της εκτέλεσής της διαπιστωθεί από την 
Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 
του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., η συνδρο
μή σχετικά με τον ανάδοχο μιας από τις προαναφερθεί- 
σες ασυμβίβαστες ιδιότητες και απαγορεύσειςΓεπιβάλ- 
λονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 7 του νόμου αυτού 
κυρώσεις.

5. Η κρίση που διατυπώνει το Ε.Σ.Ρ για τη συνδρομή ή 
μη των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων ή απαγορεύσεων, που 
προβλέπονταΒιαάρθρβ 3 και 4 του νόμου αυτού, με την 
έκδοση ρητής διοικητικής πράξης, δεσμεύει τα όργανα
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που ελέγχουν τη νομιμότητα της κατάρτισης των δημο
σίων συμβάσεων σε οποιοδήπστε στάδιο αυτής, με εξαί- 
ρεση'τόν έλεγχο που διενεργείται από το Ελεγκπκό Συνέ
δριο κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
Π.Δ. 774/1980, όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Οι πράξεις του Ε.Σ. Ρ. που εκδίδονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του άρθρου αυτού αποτελούν εκτελεστές δι
οικητικές πράξεις. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, συμπε
ριλαμβανομένου και του Δημοσίου, ασκεί ενώπιον του 
Ε.Σ.Ρ. προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 
α'της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (Φ ΕΚ178 Α') 
όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και, ανεξάρτητα από την 
προηγούμενη άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ασφαλιστικών μέ
τρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 
του ιδίου νόμου.

7. Η σύναψη δημόσιας σύμβασης χωρίς προηγουμένως 
να έχει τηρηθεί ήΤίιβίζητική διαδικασίατου άρθρονΰυτού 
ή παρά την έκδοση εντδη^ης οριζόμενηηττρίδθεσμίας της 
απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή καΤά^αράβαση των διατάξεων 
του άρθρου αυτού, ε ίνα ι^^η κ& τ«η ισ ύ ρ ει για τα αρμό
δια όργανα τηςΑγαθέτουσας Αρχής/τά-οιτοία προβαί
νουν εν γνώίΗΗ'Γους στην ανωτέρω σύναΦπ,τη^ποιν

} έ τ ί^ '."1' ι

Η παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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».

Ο Τη  ι inlrj ι,ηι ,τίΐ rmrm-j| im/ιι,Λ Λ ι/·μι^|-πι,Λ  ττρ/~\ΓΤφ|||
too ΕτΣ.Ρ., τα οποία δον προβαίνουν στην έκδοση οντός» 
της -βριζόμενης προθεσμίας της οιιόψαοης ή ιου πιστο
ποιητικού, ττου προβλέιιονιΰι υιις διυιάξκιςτυυ ώμθμυυ 
αυτού, μο σκοπό va αποκομίσουν οι ίδιοι ή ιμίιυς ύψελος-
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φυλάκισης ιουλάχιοιυνενός (Τ)'έτους, έκιόςεάν η ιιμά- 
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Άρθρο 7 
Κυρώσεις

Ι.νΣε περίπτωση παράβασης διάταξης του νόμου αυ
τού, ηΟλομέλειατου Ε.Σ.Ρ., μετά από εισήγηση του Τμή
ματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., επιβάλλει τις ι 
ρώσεις: α)\ου διοικητικού προστίμου και β) της υπιο^ρέ- 
ωσης εκποίησης των μετοχών εις βάρος των φυρίκών ή 
νομικών προσωηωντων επιχειρήσεων που συνάπτουν δη
μόσιες συμβάσει^καιτα οποία εμπίπτουν σπς'ασυμβίβα- 
στες ιδιότητες ή σπς απαγορεύσεις των ή^ίθρων 3 και 4 
του νόμου αυτού.

Α. Διοικηπκή κύρωση\ου προστίμου
Η διοικηπκή κύρωση τουπροσπμοΟ επιβάλλεται εντός 

προθεσμίας το αργότερο τριών (3)ψηνών από την έκδο
ση της απορριππκής πράξης η>απόφασης του Ε.Σ.Ρ.

α. Για τον υπολογισμό του/τίρκιστίμου λαμβάνεται ως 
βάση:

αα. Για τον ιδιοκτήτη τσ/εφάλαιο\ης επιχείρησης ή η 
αξία του εξοπλισμού τηση το μετοχικστου κεφάλαιο ή τα 
εταιρικά μερίδια που κατέχει, όπως ηαξφ  τους προσδιο
ρίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της απόφα
σης 1030366/103)77/Β 0012/1.4.2003 του Υπουργού Οι
κονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 477 Β'), όπως εκάστστε 
ισχύει και τωνδιατάξεων της παραγράφου 2 ταυ άρθρου 
13 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α"), όπως κάθε φορά ισχύ
ει ή, εάν τίρόκειται για εισηγμένες σε χρηματιστήριο 
αξιών μετοχές, λαμβάνεται ο μέσος όρος της χρηματι
στηριακής αξίας του συνόλου των μετοχών της τω\τε- 
λευτέίίων τριάντα (30) ημερών πριν από την έκδοση τής 
ανιρτέρω απορριππκής πράξης, σύμφωνα με τα δελπ'α 
τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρημαπστήριο αξιών.



ββ. Για το βασικό μέτοχο η αξία του συνόλου^ϋν μέτο
χ ο υ  συνυπολογίστηκαν για το χαρακτηρισμό του φυ- 

σικοϊ>τ5 νομικού προσώπου ως βασικού μείοχου της επι- 
χείρησηί^ςου συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτή 
προσδιορίζεΪΒίαε ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης 1030$6&Ί0307/Β 0^*2/1.4.2003 του Υπουρ
γού Οικονομίας και OiKQV0|m«tiv (ΦΕΚ 477 Β'), όπως εκά- 
στστε ισχύει και των διαΐβξζων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 13του Ν. 2238/Λ994(ΦξΚ 151 Α'). Σε περίπτωση 
εισηγμένων σεχρημράστήριο αξί^νυετοχώνλαμβάνεται 
ο μέσος όρος της^ηματιστηριακής'κμής της μετοχής 
των τελειπαίωνΐριάντα (30) ημερών πριν απότην έκδοση 
της ανωτέρίόαπορριπτικής πράξης, σύμφωναρε^αδελ- 
τία τιμών/που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο 
αξιών και

/. Για τον εταίρο εφαρμόζεται αναλογικά η διριάξη για 
το βα®υ<ό μέτοχο.

δδ. Γιαβέλοςοργάνου διοίκησης ή διευθυντικό στέλε
χος οι συνολϊ^έςαποδοχές και αποζημιώσεις που έλαβε 
από την επιχείρησρ^ατά το προηγούμενο έτος.

Σε κάθε περίπτωσήΝστην παραπάνω βάση υπολογι
σμού προστίθεται η αξίαΥιάαΛροκύπτει από την κατοχή 
της ασυμβίβαστης ιδιότητρςσε^τιχείρηση μέσων ενημέ
ρωσης με αναλογική εφαρμογή τωγ^δαφίων (αα) έως 
(δδ) της παραγράφροαυτής. 

β. Ύψοςπροσμάου:
Το  πρόσημρ'έπιβάλλεται στα ακόλουθα πρό&ωςα, ως

εξής:
αα. Στον ιδιοκτήτη πρόσημο ύψους μέχρι το εκατό τρις 

εκαπ5'(ΐ00%)της βάσης υπολογισμού προστίμου.
ββΝΣτο βασικό μέτοχο πρόσημο ύψους από τράτεντα- 

πλάσιοέως το δεκαπλάσιο της βάσης υπολονκίμού προ
στίμου. ΣιΝπερίπτωση υποτροπής, το ύψας'του προστί
μου μπορεί νβίανέλθει στο εικοσαπλάσιρτης βάσης υπο
λογισμού προσίίμου.

γγ. Στον εταίρο εφαρμόζεται αγάλογικά η διάταξη για 
το βασικό μέτοχο.

δδ. Στο μέλος οργάνοίΗύοίκησης ή διευθυντικό στέλε
χος, πρόσημο ύψους μέχριΥο εικοσαπλάσιοτης βάσης 
υπολογισμού προσπμάυ. Σε περίπτωση υποτροπής, το 
Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ερφάλει επιπλέονΥην κύρωση της απα
γόρευσης εκλογής ή διορισμού, από ε^αυέχρι πέντε έτη, 
σε θέση μέλσύς οργάνου διοίκησης ή διείτβυνηκού στε
λέχους ερή<είρησης που συνάπτει δημόσιες σνμβάσεις. 

Β. Υπόχρέωση εκποίησης μετοχών
^.Σ.Ρ. επιβάλλει επίσης την εκποίηση των μετοχών 

του βασικού μετόχου, εντός προθεσμίας που δρν απορεί 
να υπερβάίγει τους τρεις (3) μήνες από την κάινοποίηση 
της απόφασής, του συνολικού ή του υπερβαίνοντα, κατά 
περίπτωση, αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, βά
σει των οποίων χαράχτηρίστηκε ωςβάσικός μέτοχος της 
επιχείρησης μέσων ενή^ρωσηο/|της επιχείρησης που 
συνάπτει δημόσιες συμβάςει#; <ατ’ ελεύθερη επιλογή 
του μετόχου. Σε περίπτωσβ“μη συμμόρφωσης και όσο 
χρόνο αυτή διαρκεί, ο ανωτέρω αριθμός μετοχών ή δικαι
ωμάτων ψήφου δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για τον υπο
λογισμό της απαρτίμςγια τη νόμιμη συγκρότηση των γε
νικών συνελεύσεων ούτε για τον υπολογίρυό της πλειο- 
ψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από λ κ ; γενικές 
συνελεύσείβτων ανωτέρω επιχειρήσεων. Σε κά(3ε περί
πτωση, εφοσον τρεις (3) μήνες μετά την παρέλευάη,της 
προθεσμίας, που αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση 
του Ε.Σ.Ρ., ο μέτοχος εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται 
με αυτήν, το σύνολο των μετοχών της επιχείρησης που 
συνάτπέι-δη^ιόσιες συμβάσεις που ανήκουν o^adrov, θε
ωρούνται αυτδβικαίως άκυρες και το αρμ^δτάόργανο της 
εταιρείας ή, εάν πρόκειται για μετοχ^είσηγμένες σε ημε
δαπό Χρηματιστήριο, T 0 S < ^ p t io  Αποθετήριο Αξιών 
οφείλει να τον διαγράψ εςρπΟπϊ^εία βιβλία μετόχων ή 
τις βάσεις δεδομένωγ<άντίστοιχα. ΚαΤάτο λοιπά, εφαρ
μόζεται αναλόνω<η διάταξη του στοιχείοίΓέ-της παρ. 2 
του άρθρςυ^ΐίτου Κ.Ν. 2190/1920 καιτό προΐόντής-σχε- 
πκής εκποίησης αποδίδεται στον κύριο των μετοχών που 
ακυρούνται.

2. Μετά την έκδοση της απορριππκής πράξης ή ( 
σης τόυ,Ε.Σ.Ρ., με την οποία διαπιστώνεται ηρόΟδρομή 
ασυμβίβαστης ιδιότητας ή απαγόρευσης τράνόμου αυ
τού και εντόςπρςθεσμίαςτο αργότερο τριών (3) μηνών, η 
Ολομέλεια του Εί&ξ’ μετά από ατηςλόγημένη εισήγηση 
του Τμήματος ΕλέγχδρΔιαφάνςιάς του, εφόσον διαπι
στωθεί όπ μία επιχείρηστΗίέβών ενημέρωσης άσκησε ή 
επιδίωξε να ασκήσει, με άμεσρή έμμεσο τρόπο, αθέμιτη 
επιρροή στη διαδικασβ*^ναψήν!μίας ή περισσοτέρων 
δημοσίων συμβάσε^επιβάλλει ε ις ^ ρ ο ς  της επιχείρη
σης μέσων ενη μύω σης ης ακόλουθεςΚιρώσεις:

α. Πρόσημρ'υψους μέχρι το εκατό τοιςέκρτό (100%) 
του κεφαλαίου της επιχείρησης ή της αξίας τδίκςξοπλι- 
σμούτηςή τουμετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησηφμέ- 
σωγ^έ^ιμέρωσίχή της αξίας των εταιρικών μεριζ 
όπως η αξία τους προσδιορίζεται με ανόίλογη εφάρμογή 
των διατάξεων της αήήφασης 1030366/10307/Β 0012/ 
1.4.2003 του Υπουργου^Οικονομίας κβίϋικονομικών 
(ΦΕΚ477 θ'), όπως εκάστοτείάχύει κρτΐων διατάξεωντης 
παραγράφου 2 του άρθρου 1^3β^Ν . 2238/1994 (ΦΕΚ 
151 Α"), όπως κάθε φορά ισ^μέι ή, εάγπρόκειται για ει
σηγμένες σε χρηματιστή ρ ι ξ ι ώ ν  μετοχ&ςΑαμβάνεται ο 
μέσος όρος της χρημβηστηριακής αξίας ΐ ώ  συνόλου 
των μετοχών της^βίν τελευταίων τριάντα (30>ηυερών 
πριν από την έι^δάση της ανωτέρω απορριππκής πράξης, 
σύμφωνα υρΥα δελτία ημών που εκδίδονται από το οικείο 
χρηματιστήριο αξιών.

β. Διακοπή λεπουργίας έως έναν (1) μήνα ή αγοκληση 
άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ηλεκτρογ*Χων μέσων 
ενημέρω σής^ περίπτιοση υποτροπής.

3. Μετά του υπο^ρέου προς καταβρλή του προστίμου 
προσώπου ευθύνετόκ^ς ολόκληρρΥκαι η επιχείρηση που 
συνάπτει δημόσιες συμβάςειο/ϊο πρόσημο αναζητεπαι 
από το υπόχρεο πρόσωπο^βισε περίπτιοση που διαπι
στωθεί αδυναμία καταβόλής τόν^από αυτό εντός εξα
μήνου από τότε που^όπρόστιμο κατέστη απαπητό, ανα- 
ζητείται από τηνριίίχείρηση που συνάπΥει^ημόσιες συμ
βάσεις.

4. Η απόφαση για την επιβολή των διοικηηκ&νςκυρώ- 
σεων τόυ άρθρου αυτού πρέπει να είναι πλήρως καί^δι- 
κώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται ύστερα από ακρ6αση 
των εγΚα^ούμενων προσώπων, σύμφωνα με τή'οιαδικα- 
σία που πράβ^έπεται για την επιβολή κυρώσεων από το 
Ε.Σ.Ρ. Σε κάθε πέρί[πωση, η επιλογήτρύείδους και η επι
μέτρηση των διοικηπΚώγκυρώσεωνίίου επιβάλλονται για 
κάθε παράβαση των διατ&ξςωγ-’ίου νόμου αυτού γίνεται 
με βάση την αρχή της ανρλ8γ«$ότητας, λαμβανομένων 
ιδίως υπόψη της τυχόνρ»φέλειαςπαυαποκομίστηκε από 
την παράβαση αυτό^κόθώς και των ειοΐκψν συνθηκών και 
περιστάσεων τέλεσής της.

5. Σε περίρτύκτη επιχειρήσεων, των οποίων όΓμςτοχές 
είναι εισηγμένες σε ημεδαπό Χρημαπστήριο Αξιω^-οι 
σχετικές κυρωηκές αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. κοινοποιού
νται, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο
ράς.



I επιβολή των διοικητικών κυρώσεων τομ^φΰρου αυ
τού εβ«(ανεξάρτητη από την ύπαρξη πρι^κής ή ασπκής 
ευθύνηςτω^ίδιων προσώπων.

7. Τα  φυσικΪΝ^νομικά πρόσωρβίπίτων οποίων επιβάλ
λονται οι κυρώσείς^ων παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
αυτού, ευθύνονται α^5μ»<α έναντι της επιχείρησης που 
συνάπτει δημόσια σμββα& η^ πλήρη αποκατάσταση της 
ζημίας της ηουτμ^όν υπέστηΧόγω παράβασης από αυτά 
των διατάξειμν'του νόμου αυτού. Τάπρόσωπα αυτά, εφό
σον απο^είχθεί ότι ενήργησαν με σ κ ο π ό ς  μην μπορεί η 
επιχείρήση που συνάπτει δημόσιες συμβά^έιςνα συμμε
τέχει σπς σχεπκές διαγωνιστικές διαδικασίες φδιοδικα- 
σίες ανάθεσης ή να συνάψει δημόσια σύμβαση, τιμω£

: ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους.
8. Οίΐτη^ιρήσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς^κριάτΐτιι- 

χειρήσεις πόυ^συνάιττουν δημόσιες συμβ^σεΐζυποχρε- 
ούνται να ελέγχοΐτνι^στά πόσον τα ΦμσΛία ή νομικά πρό
σωπα που μετέχουν σΪΓ^ιι^σρμΓίίπΓουν σπς ασυμβίβα
στες ιδιότητες ή σπς α π ^ δ ^ ^ σ ε ις  των άρθρων 3 και 4 
του νόμου αυτού. Η^κΙράγραφδς<1περ. Β' του άρθρου 
αυτού, που πρρβλέπει υποχρέωση εκποίησης των μετο
χών τουβρσΐΐίού μετόχου, εφαρμόζεται ανα^άγως σε κά
θε περίπτωση κατά την οποία το όργανο διοίκηόης^της 
επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή της επιχείρησης που

συνάπτει δημόσιες συμβάσεις λαμβάνει γνώση με οποι- 
ονδήποτε τρόπο όπ εταίρος ή βασικός μέτοχός τηο^ατέ- 
χει ΐκ^ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3 το/νόμου 
αυτού. Η γετική  προθεσμία εκποίησης τάσσοόι με ειδι
κό έγγραφσΙτου απευθύνει το όργανο διοίκπόης της επι
χείρησης (πονόγωτέρω εταίρο ή βασικό υέτοχο.

9. Οι αποφάσειςγιατην επιβολή προστίμων που εκδίδει 
το Ε.Σ.Ρ. αποτελούν νόμιμους τάλοιις για την είσπραξή 
τους ως δημοσίων εσόδω^ατά τιοίιατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων ΕσόδωνψόΕ.Δ.Ε.).

10. Σε περίπτωση αρνήσεαχηπςοοχής στοιχείων ή πα- 
ρεμπόδισης ή δυσχέρανσηο^ου έργόυτου Ε.Σ.Ρ. επιβάλ
λεται στο υπαίτιο φυσικό^ηρόσωπο πσίγή φυλάκισης του
λάχιστον ενός (1) έιουα

11. Σε περίπτωση υη υποβολής ή πλημμέλούς υποβο
λής ή υποβολής εσφαλμένων στοιχείων για τήνςτήρηση 
των ανωτέρω μιρρώων εκ μέρους των φυσικών ή νομικών 
προσώπων πο/έχουν υποχρέωση υποβολής στοιχέίων, 
σύμφωνα μεχόν παρόντα νόμο, επιβάλλεται από το Ε.Σ.Ρ. 
πρόσπμούψους από πέντε χιλιάδες (5.000,00) έως πενή
ντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.

12. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κατακυρώ
σειτ&ζιαγωνισμό ή αναθέσει την εκτέλεση της δρμδσιας

ΐ^στον αμέσως επόμενο κατά σειρώόποψήφιο 
για τους λόγόςς που αναφέρονται σπς δισράξεις της παρ. 
2του άρθρου 6Ϋςυ νόμου αυτού, ο αν£δ6χος, πέραντων 
κυρώσεων, που πρβζλέπονται στο/φθρο αυτό, οφείλει 
έναντι της ΑναθέτουσάςΑρχήογόκαταβάλει τη διαφορά 
του ανταλλάγματος πουρνών προκύπτει από την κατα- 
κύρωση της σύμβασης πτήνάχάθεση της εκτέλεσής της 
στον αμέσως επόμενρτίατά σειβάυποψήφιο. Εάν η Ανα
θέτουσα Αρχή είνρΤτο Δημόσιο, η είςπραξη της κατά τα 
ως άνω διαφοράς του ανταλλάγματοςίίεβάιώνεται από 
την αρμόδιβτίο.Υ., κατόπιν σχετικής πράςηςτης Αναθέ- 
τουσαρΑρχής, με την οποία εκκαθαρίζεται η απαίτηση. Η 

ητης αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αποτελεί νόμιμο τάλογια την 
είσπραξή του ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάζεις του 

Κ.Ε.Δ.Ε_ΕάνΑναθέτουσα Αρχή είναι νοιωμίπρδσωποτου 
ευούτερουδημδοιου-ιοιιέα, η σχρπιάίαπαίτηση επιδιώ
κεται δικαστικούς.

13. Οι ποινές τοιμάρθβδυ αυτού ετπβάλλο7 
ιιε άλλη διάτβξίΓνόμου δεν πμωρούνται βαρύτερα

Το άρθρο 7 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«  Άρθρο 7 
Κυρώσεις

Α. Διοικητικές κυρώσεις

1. Μετά την έκδοση της σχετικής κσταδικαστικής 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 31.03.2004, όπως η περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της 
Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C195 της 25.06.1997), η Ολομέλεια τού 
Ε.Σ.Ρ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ, 
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 καταδικασηκή απόφαση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η διοικητική κύρωση του προστίμου επιβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας το 
αργότερο τριών μηνών από την έκδοση της σχετικής κσταδικαστικής 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



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. Ύφος προστίμου:
Το πρόστιμο επιβάλλεται στα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:
αα. Στον ιδιοκτήτη, πρόστιμο ύψους μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (7 0 % ) 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 δεκαπενταπλόσιο 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 καταδικασπκής 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 31.03.2004, όπως η περίπτωση αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της 
Πράξης του Συμβουλίου της 26* Μαΐου 1997 (EE C195 της 25.06.1997), και εντός 
προθεσμίας το αργότερο τριών μηνών, η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειάς του, επιβάλλει εις βάρος της επιχείρησης 
μέσων ενημέρωσης τις ακόλουθες κυρώσεις:
α. Πρόστιμο ύψους μέχρι το εβδομήντα τοις εκατό (7 0 % ) 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, λαμβόνεται 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. Διακοπή 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 Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.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 Δημόσιο, η 
είσπραξη της κατά τα ως άνω διαφοράς του ανταλλάγματος βεβαιώνεται από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ., κατόπιν σχετικής πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εκκαθαρίζεται η 
απαίτηση. Η πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξή του ως 
δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Εάν Αναθέτουσα Αρχή είναι νομικό 
πρόσωπο του ευθύτερου δημόσιου τομέα, η σχετική απαίτηση επιδιώκεται δικοστικώς, 
εφόσον για αυτά|οεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
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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 Α '3 0 9 ), 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.».

Άρθρο 8
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις.

1 .\0ι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέ- 
χοι^ΓΐΓΝζατελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή 
σε οποιοσδήποτε μορφής οντότητα, σε διαγωνισπκηδια- 
δικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έρν«5ν ή προ
μήθειας αγαθών ηηαροχής υπηρεσιών κ αμκλετών του 
Δημοσίου ή των νομικήν προσώπων τορ'έυρύτερου δη
μόσιου τομέα, όπως αυτδφοριοθετερέίι με τις διατάξεις 
του νόμου αυτού, με οικονομΐκήαντΐκείμενο ή αντάλλαγ
μα ανώτερο του ενός εκατομμυρίώ (1.000.000,00) ευρώ, 
είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος είναι 
άλλη ανώνυμη εταιρεία με*ίοσοστό συϊίμετοχής στο με
τοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 % ) οι με
τοχές της εταιρείαοσί/πίς είναι υποχρεωτικα^νομαστι- 
κές στο σύνολό τιχίς μέχρι φυσικού προσώπου, ^¿περί
πτωση σύμμετρες εταιρειών άλλης νομικής μορφής, 

ν πληντων ανιρ/υμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν.
εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμε
τοχής aro εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό 
(1%)/οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέ- 
χρίκαι του τελευταίου φυσικού προσώπου.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο ι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν, αυτοττλώς ή σε κοινοπραξία ή 
ένωση προσώπων ή σε οποιοσδήποτε μορφής οντότητα, σε διαγωνιστική διαδικασία ή 
διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και 
μελετών του Δημοσίου 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 υποχρεωτικό 
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 εκόστοτε 
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, σπς οποίες 
συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικό 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.».



2 .0 ι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αμ^* 
τού ιόχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες ermpdwq, 
υπό την^ροϋπόθεση άπ το δίκαιο της χώρας^αρτ(νοποία 
έχουν την εδςα τους, επιβάλλει για το σύνρΧο της δρα- 
στηριότητάς Tbyc ή για συγκεκριμένπ,δραστηριότητα, 
την ονομασπκοπδίηση των μετοχιμν'πους στο σύνολό 
τους μέχρι φυσικού προσώπου^^φόσον υπάρχει αδυνα
μία ονομασπκοποίηση^^νμέτοχών κατά το δίκαιο της 
χώρας, στην οποία έ χ ο υ γ ^ ν  έδρα τους, προσκομίζεται 
σχεπκή βεβαίωση α π ^ρ μ ό δ ια  αρχή της χώρας αυτής.
Στην περίπτωση ¿ι/ίη η Αναθέτδρσα Αρχή υποχρεούται 
να ζητήσει απάζόν υποψήφιο κάθεαγαγκαίο στοιχείο από 
το οποίο θρ'ΐίροκύτττει η σύνθεση τουμετοχικού του κε- 
φαλαίοιχΣε περίπτωση αρνήσεως ή αδυ^αυίαςτου υπο
ψηφίου/α προσκομίσει τα στοιχεία αυτά αποκλείεται από 
τη'συμμετοχή του στη διαδικασία ^

2. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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, διαφορετικό 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 υποβόλξΛ την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η 
μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της 
εταιρείας.».

3. Ως προς τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθήνών 
(5CA.) εταιρείες, η υποχρέωση περαιτέρω ονομαατίκοποί- 
ησησ μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει γιαττς μετοχές 
που κ&ςέχονται από Οργανισμούς Σ υ λ λο γ ώ ν  Επενδύ
σεων σεΚιγτττές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Kpartov -  Μελών της 
Ευρωπαίκής^Ενωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συ
νεργασίας και Α^ήπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α^ζ οι οποίοι εποπτεύο
νται από Εποππκές^ρχές - Μέλη του Διεθνούς Οργανι
σμού Εποπτικών Αρχών ΚΜκίλαιαγοράς (IOSCO), υπό 
τους περιορισμούς των δ ^α ξε ω ν της περίπτωσης α της 
παραγράφου 1 και ττκ/παράγράφου 2 του άρθρου 22 
του Ν. 3283/2004 (Φ{ΕΚ 210 Α'ν'Χςθώς και από εταιρείες 
επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ΝΝ(969/1991 (ΦΕΚ 167 
Α"), από ασιραλμπικές εταιρείες, από πΐβτωτικά ιδρύματα 
που π λη ρού σ α  κριτήρια φερεγγυάτηταί^ης Τράπεζας 
της Ελλάδος, από Οργανισμούς Κοινωνικής^σφάλισης, 
υπό ττρλπροϋπόθεση ότι τα ανωτέρω έχουντην έδρα τους 
σε Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω σηςήίβσΟ φ .Σ.Α.
Τα νομικά πρόσωπα του προηγούμενοιτεδαφίου δεν επι- 
τρεπδΤΠητβ-αμμ[αε^ουνσ§^Βπι5^ίρήσεις μέσων ενημέ
ρωσης και σε επιχεΓ^ή^βιζηουσυνάπτο υ ν δημόσιες συμ
βάσεις μεποίΐθσβσυμμετ^^ζΤττβ-μείοχικότους κεφά
λαιο μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%).

3. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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.».

4. Οι υποχρέώσεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρ
θρου αυτού αποτελούν προϋποθέσεις γιατην παραδεκτή 
συμμετοχή της εταιρείας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προ
σώπων ή οποιοσδήποτε άλλης μορφής οντότητας στη 
σχετική διαδικασία. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, 
επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη δια- 
γωνιστική διαδικασία ή στη διαδικασία ανάθεσης δημό
σιας 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 άνοιγ
μα του υποφακέλου των δικαιολογητικώντων συμμετεχό- 
ντων.

5. Ο ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι, τα μέλη 
οργάνου διοίκησης, τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών 
επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υπο- 
χρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία 
του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τις διατάξεις 
του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α"), όπως ισχύει, δήλωση πε
ριουσιακής κατάστασης, μέχρι και τρία (3) έτη από την 
ολοκλήρωση της εκτέλεσης της εκάστστε 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 οποια- 
δήπστε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχει
ρήσεις 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 
οιπροϋποθέσειςγιατηνονομασπκοπο(ησητων μετοχών, 
β) ο τρόπος παρακολούθησης της ονομαστικοποίησης 
από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την ανώνυμη εταιρεία 
Αποθετηρίων Εγγράφων, με την επιφύλαξη της προβλε- 
πόμενης στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού εξαίρε
σης, γ) κάθε άλλο συναφές ζήτημα σε σχέση με την ονο- 
μαστικοποίηση των μετοχών ή με την απαγόρευση συμ
μετοχής των εξωχώριων εταιρειών, καθώς και κάθε 
λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου αυτού.

7. Μέχρι την έκδοση του Π.Δ. της προηγούμενης παρα
γράφου παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ.
82/1996 (ΦΕΚ 66 Α^, εξαιρουμένων των διατάξεων των
άρθρων 1 παρ. ^/Ιπαρ. 1 αυτού, οι οποίες καταργούνται Γ  Κ < Η .  
δια του νόμου αυτού. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 82/1996 τρο
ποποιείται ως ακολούθως:

«Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του πα
ρόντος δικαιολογηπκά υποβάλλονται από την ανάδοχο 
εταιρεία στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. πριν 
από την υπογραφή της σχετικής δημόσιας σύμβασης. Η 
αναλυπκή κατάσταση της παραγράφου 2β' του άρθρου 1 
περιέχει τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και του ειδικού 
μετοχολσγίου της αναδόχου εταιρείας, όπως αυτά είναι 
καταχωρημένα, το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέ
ρες πριν απάτην υποβολή των στοιχείων στο Τμήμα Ελέγ
χου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Οι διατάξεις του άρθρου 2 
παρ. 2,3 και 4 εφαρμόζονται και στην περίπτωση του άρ
θρου αυτού.»



8. α) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σπς 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και εφόσον 
στο δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους,
επιβάλλεται γιατο σύνολο της δραστηριότητάςτουςήγια
συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των 
μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώ
που, πρέπει να προσκομίζουν στην Αναθέτουσα Αρχή κα- 
τάτην υποβολήτου φακέλου συμμετοχής τους σε διαγω- 
νκττική 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 κατα- 
στσηκό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί εται- 
ρείαςτης οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του 
κστασταπκού της ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή 
της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθει απο 
την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση κατασταηκού "Π|ς, 
ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπει σε 
ονομαστικές,

ββ) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων 
της υποψήφιας εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κά
θε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κρά
τους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψη
φιότητας,

γγ) κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύ
πτει 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 δικαιολογητικάυποβάλλονται ενημερω
μένα από την^ανάδοχο εταιρεία ™ ο  Τμήμα-Ελέγχου-Δια- [ “^  ί\ Ρ Λ Π
φάνειας του-ΕΙ.Γ.Ρ. 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 αναδό- 
χου εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στο 
Τ μήμα-Ελόγχου Διαφάνειας του ΙΖ.ΕΡ.

γ) Ό λα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από 
την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους συ στάσεως 
του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετά
φραση στην ελληνική.

9. Όι^αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σπς 
διαδικασΐ&ςσύναψης δημοσίων συμβάσεων και εφόσον 
στο δίκαιο τηξ'χώρας, στην οποία έχουν την^δ(5α τους, 
δεν προβλέπεται^κΓτο σύνολο της δραστρρίοτητάς τους 
ή για συγκεκριμέιπι ό ^ ς ^ ρ ιό τη τα , πΛ^ομασηκοποίηση 
των μετοχών τους στο σόγολό τρι^ςμέχρι φυσικού προ
σώπου, πρέπει να προσκομδχ^στην Αναθέτουσα Αρχή 
κατά την υποβολή του φρκέ^υΪΛψιμετοχής τους σε δια- 
γωνιστική διαδικασβτΐίάθε αναγκεΐίβγστοιχείο, από το 
οποίο θα προκύριέίη σύνθεση του μετο)ξικρύ τους κεφα
λαίου. Όλετρα'ανωτέρω έγγραφα πρέπει ν^εί^αι επικυ- 
ρωμέναρτίο την κατά νόμον αρμόδια αρχή του>ρρτους 
της_£δ£ίας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επί
σημη μετάφραση στην ελληνική.

Γ° βα\\) Κφχτι

Η παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«  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 δραστηριότητας 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°/ο) 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 υποβάλλει 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.».

10. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται στη σχετική προ
κήρυξη ή στη σχετική πρόσκληση για τη διενέργεια της 
διαγωνισπκής διαδικασίας ή της διαδικασίας ανάθεσης 
να αναφέρει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή 
του άρθρου αστού.



Άρθρο 9
Συμφωνίες μεταξύ μετόχων ή εταίρων 

και τρίτων προσώπων
1. Οποιαδήποτε συμφωνία αφορά στην κατοχή, άσκηση 

δικαιωμάτων ψήφου, ενεχυρίαση, σύναψη δανείου, σύ
σταση αλληλόχρεου λογαριασμού ή υποχρέωση μετα
βίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ποσοστού του
λάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου 
επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συμ
μετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθε
σης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή βασικού μετό
χου ή εταίρων των επιχειρήσεων αυτών γνωστοποιείται 
στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. επί ποινή ακυ
ρότητας. Τοπροηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και γιατις 
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, οποιαδήπστε συμφωνία αφορά 
στην κατοχή, άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ενεχυρίαση, 
σύσταση αλληλόχρεου λογαριασμού ή υποχρέωση με
ταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων επιχείρησης 
μέσων ενημέρωσης ή επιχείρησης που συμμετέχει σε δια- 
γωνισπκή διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης γιατη σύνα
ψη δημόσιας σύμβασης ή βασικού μετόχου των επιχειρή
σεων αυτών, περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο, 
ανεξαρτήτως του τόπου καταρτίσεώς της, επί ποινή ακυ
ρότητας. 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 επιχειρή
σεις που συμμετέχουν σε διαγωνιστική διαδικασία ή δια
δικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
εκτείνεται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από τη συμμετο
χή 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 φυ
σικών ή νομικών προσώπων σε Επιχείρηση Μέσων Ενημέ
ρωσης ή σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβά
σεις 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 Διαφάνειας Ε.Σ.Ρ.
1. Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. κατά την 

άσκηση των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου αυτού και ιδίως κατά τη διαπί
στωση της ακρίβειας των στοιχείων, που υποβάλλονται 
σε αυτό από τις επιχειρήσεις, έχει τις ανπστοιχες αρμο
διότητες της Εππροπής Ανταγωνισμού.

2. Το  Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας μπορεί να ζητά τη συν
δρομή της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, να απευθύνεται 
και να ζητά στοιχεία από επιχειρήσεις μέσων ενημέρω
σης, από φυσικάή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, από πρόσωπα που ως εκ 
της ιδιότητάς τους μπορεί να εμπίπτουν σπς διατάξεις 
του παρόντος, καθώς και από κάθε εν γένει δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα και υπηρεσία της ημεδαπής ή της αλλο
δαπής. Η αποστολή όλων των απουμένων στοιχείων είναι 
υποχρεωτική και γίνεται εντός εύλογης προθεσμίας που 
τάσσεται από το Τ  μήμα Ελέγχου Διαφάνειας 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 κυ
ρώσεων. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων που απο- 
στέλλονται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας 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 αρ
μοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, κα
θώς 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 
προίσταται 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 προΐστα- 
ται του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, κα
θώς και του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Πα- 
ρίσταται, εφόσον κληθεί, σπς συνεδριάσεις της Ολομέ
λειας του Ε.Σ.Ρ., προσυπογράφει τις εισηγήσεις για την 
έκδοση ή μη του πιστοποιηπκού μη συνδρομής ασυμβί
βαστων 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 αυτοτε
λούς γραφείου νομικής υποστήριξης δεν μπορούν να 
αναλαμβάνουν, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά 
τη με οποιονδήπστετρόπο λύση της σύμβασήςτους μετο 
Ε.Σ.Ρ., είτε ως συνήγοροι είτε ως ανπδικοι, υποθέσεις 
που αφορούν επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμ
βάσεις ή επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή φυσικών ή 
νομικών προσώπων αυτών που εμπίπτουν στις ασυμβίβα
στες ιδιότητες και απαγορεύσεις του νόμου αυτού.

2. Στο αυτοτελές γραφείο νομικής υποστήριξης συνι- 
στώνται δεκατέσσερις (14) θέσεις ως εξής:

α) μία (1) θέση νομικού συμβούλου,
β) δέκα (10) θέσεις δικηγόρων, οι οποίοι παρέχουν απο- 

κλειστικώς τις υπηρεσίες τους στο Τμήμα Ελέγχου Δια
φάνειας,

γ ) τρεις (3) θέσεις λοιπού προσωπικού κλάδου ΔΕ Διοι
κητικών Γραμματέων.

3. Στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. συνιστώ- 
νται, πέραν των υφισταμένων, δεκαεπτά (17) θέσεις προ
σωπικού ως εξής:

α) εννέα (9) θέσεις επιστημονικού προσωπικού οικονο
μολόγων και ειδικών στην πληροφορική,

β) οκτώ (8) θέσεις λοιπού προσωπικού, εκ των οποίων 
δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, δύο 
(2) θέσεις κλάδου ΤΕ  Πληροφορικής και τέσσερις (4) θέ
σεις κλάδου Δ Ε Διοικητικών Γραμματέων.

4. Το ανωτέρω προσωπικό τωνπαραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου αυτού επιλέγεται και προσλαμβάνεται από το 
Ε.Σ.Ρ. ύστερα από προκήρυξή του και με τα κρπήρια, τα 
προσόντα και τη διαδικασία που ορίζονται σε αυτήν, τη- 
ρουμένωντων αρχώντης δημοσιότητας, της διαφάνειας, 
της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Στην προκή
ρυξη καθορίζονται οι αμοιβές του πάσης φύσεως προσω
πικού, 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 Εππροπή 
που ορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. μετά από δημόσια 
πρόσκληση. Για την επιλογή του προσωπικού είναι υπο
χρεωτική η συνέντευξη.

5. Το ανωτέρω προσωπικό είναι μόνιμο ή προσλαμβά
νεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου ή με σύμβαση έμμισθης εντολής και η υπηρεσια
κή του κατάσταση διέπεται κατά περίπτωση από τις δια
τάξεις: α) του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 
19 Α"), όπως εκάστστε ισχύει, ως προς το τακτικό προσω
πικό που εφαρμόζεται ανάλογα, β) του Κώδικα Προσωπι
κού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 410/1988 ΦΕΚ 191 Α"), όπως εκάστστε ισχύει, 
ως προςτο προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση ερ-
γ/ΠΓτίπΓ* ιΛι/.ττιιτηιΊ Τίικηίηιι νπι \Λ τ λ ιι Ι^/ΛΛινη ποηί ΑινητιΛ.



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 εμπει
ρογνωμόνων.

7. Το Ε.Σ.Ρ. παρίσταται σε κάθε είδους δίκες που έχουν 
ως αντικείμενο τη νομιμότητα των πράξεων ή παραλείψε- 
ών του και εκπροσωπείται από μέλη του Νομικού Συμ
βουλίου του Κράτους.

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του Ν.2863/2000 
(ΦΕΚ 262 Α") ανπκαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Το Ε.Σ.Ρ. λειτουργεί σε ολομέλεια ή σε ειδικά κλιμά
κια, τα οποία μπορούν να συγκροτούνται με απόφαση της 
ολομέλειας για τη μελέτη και εξέταση συγκεκριμένων ή 
ευρύτερων θεμάτων. Στα κλιμάκια αυτά μπορούν να συμ
μετέχουν και πρόσωπα από το ειδικό επιστημονικό προ
σωπικό χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με απόφαση της ολομέ
λειας μπορούν να μεταβιβάζονται επί συγκεκριμένων θε
μάτων ήσσονος σημασίας αποφασιστικές αρμοδιότητες 
στα κλιμάκια, εφόσον ο νομοθέτης για τα θέματα αυτά 
δεν έχει αναθέσει αρμοδιότητα στην ολομέλεια. Τα κλι
μάκια υποχρεούνται να παραπέμπουν στην ολομέλεια 
όσες εκ των ανωτέρω υποθέσεων διαπιστωθεί ότι είναι 
μείζονος σπουδαιότητας.»

1. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3310/2005 προοττίθεται παρ, 9 ως ακολούθως:
«9 . Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του Ν. 2863/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«  5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητες του, όταν αυτός 
κωλύεται για οποιοδήποτε 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.»».

ι a  ^9 . Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρό- 
^  τάση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι 

αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., καθώς 
και του Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω
σης, μετά από εισήγηση της Ολομέλειας του Ε.Σ.Ρ., μπο
ρεί να αποφασίζεται η αναδιοργάνωση του Ε.Σ.Ρ. για την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 12
Τροποποιούμενες - Καταργούμενες διατάΕρίς

1. Νπαρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 (β>^Κ 159 Α"), 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 
2644/199&ΤΦΕΚ 233 Α"), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Οι μετοχές των "Ανωνύμων εταιρειώνΠου υποβάλλουν 

αίτηση για χορήγηση αδειας ίδρυσηο'εγκστάστασης και 
λειτουργίας τηλεοττηκού^αθμού/πρέπει να είναι ονο
μαστικές στο σύνολό τους μέχβΐχίυσικού προσώπου.

Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρευπο^ςνομαστικών μετοχών 
των ανωτέρω εταιρειών είναγαλλη ανώνυμη εταιρεία, τό
τε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής εΐχαι υποχρεωτικώς 
ονομαστικές στο σύνολ^τους και ανήκουνμποχρεωτικώς 
σε φυσικά πρόσωπα.,

Συμμετοχή ξένοα/(εκτός της Ευρωπαϊκής Έν&ςτης) κε
φαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο από 
τη διάταξη τηοπαραγράφου 10 του άρθρου 1 ποσση^ό 
επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας^ 
Ανώνυμεαέταιρείες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δί
καιο άλλόυ κράτους (εντός ή εκτόςτης Ευρωπαϊκής Ένα 
σης)^μπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονρόα- 

τοίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου.
Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίρΟης μέχρι 

φυσικού προσιϋήου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγ
μένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών, που κατέ- 
χονται από Οργανισμόής Συλλογικώ/Επενδύσεων σε Κι
νητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Κρστών-^έλώντης Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Οργανισμού Οι^νομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οράιοΝτιοπτεύονται από Επο
πτικές Αρχές - Μέλη τομ^ηιεθνούςΟργανισμού Εποππ- 
κών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (ΙΟ50Ο)/\ιπό τους περιορι
σμούς των διατάξεών της περ. α' της παρ\1και της παρ.
2του άρθρου 22*ου Ν . 3283/2004 (ΦΕΚ210 Α%καθώς και 
από εταιρείεο^πενδύσεων χαρτοφυλακίου το ιΗ Τ 1969/ 
1991 (ΦΕΙΟΘ7 Α"), από πιστωτικά ιδρύματα που πλήοούν 
τα κριτήρία φερεγγυότητας της Τράπεζας της Ελλάο 
από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, υπό την προϋ
πόθεση ότι τα ανωτέρω έχουν την έδρα τους σε Κράτη - 
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.



Το καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται 
σε δύςεκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλώ ' 
δες ειπ'δκ.όσια τρία (2.934.703,00) ευρώ για τους σκίθ- 
μούς εθνικηί^μβέλειας και με κοινή απόφαση τοιμΥπουρ- 
γού Οικονομίας^™ Οικονομικών και του Υπομ(ίγού στον 
οποίο ανατίθενταιεκςστοτε οι αρμοδιότπτεςτου Υπουρ
γού Τ  ύπου και Μ.Μ.Ε. άΛ^νάλογο ποσόίμε βάση τον πλη
θυσμό που πρόκειται να κϊΛήψομν^ία τους περιφερεια
κούς και τοπικούς στα θμ ούο^κά θε περίπτωση το κα
ταβεβλημένο κεφάλαιο π^επεινΒςείναι ανάλογο της 
επένδυσης που προβλόίτεται να πραγματοποιηθεί, σύμ
φωνα με την οικο^0|ίοτεχνική μελέτη λειτουργίας και βιω
σιμότητας πομ-ΰυνοδεύει την αίτησή της. Ταϊτςραπάνω 
ποσά μπορείνα αναπροσαρμόζονται μεπς εξελίζέιςτων 
δεδομένων της αγοράς με απόφαση των παραπαίω 
Υπουργών.»

Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005, με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 9 του 
άρθρου 1 του ν. 2328/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«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:
«Ο ι 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 φυσικό 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 Διαφάνειας του ΕΣΡ 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 ΕΣΡ δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση 
της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στο ΕΣΡ 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 προηγουμένης 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 Υπουργώ ν.»».

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 κα
τέχουν άδεια ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, κάτοχοι 
ποσοστού του κεφαλαίου της τουλάχιστον ένα τοις εκατό 
(1%), καθώς και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, 
τα μέλη του διοικηπκού συμβουλίου των παραπάνω εται
ρειών, 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 Δ.Σ. 
και τα διευθυνπκά στελέχη των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. ή 
των νομικών προσώπων που μετέχουν σε αυτές, υποβάλ
λουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την 
προβλεπόμενη από πς διατάξεις του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 
309 Α'), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης 
και υπάγονται στις διαδικασίες ελέγχου του τρόπου από
κτησης των οικονομικών τους μέσων, που προβλέπονται 
από πς διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει, ή άλλης 
συναφούς νομοθεπκής ή κανονιστικής διάταξης.»

4. Η παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύ
ει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«13. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει 
άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτι
κού σταθμού στο σύνολότης ή μετοχών εταιρείας που κα
τέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκα
τό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρί
ου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή 
επιχείρησης αυτής της κατηγορίας, κάθε μετατροπή της 
εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατι
κού της, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο 
Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αναγράψου της σχετικής σύμβασης 
που πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο ή 
των πινακίων της χρηματιστηριακής μεταβίβασης μετο
χών.

Η χορήγηση δανείων από τους εταίρους, τους μετό
χους, 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 κε
φαλαίου απαγορεύεται. Ιδιωτικά συμφωνητικά ή άλλα 
αντέγγραφα ως προς το ύψος του πμήματος, την εικονι
κή συμμετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετο
χών ή οποιοδήπστε άλλο συναφές ζήτημα που οδηγεί σε 
καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, είναι 
απολύτως άκυρα και δεν ισχύουν ένανπ οποιουδήποτε. 
Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση 
τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τα διευθυνπκά στελέχη, τους νόμιμους εκ
προσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά 
όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή 
μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφα
λαίου 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 άδει
ας. Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου 
επιφέρει ανάκληση της άδειας.»

5. Η παρ. 16 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύ
ει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«16. Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία που προ
έρχονται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρό
σωπα, που εμπίπτουν στο εδάφιο δ'της παραγράφου 10 
του άρθρου αυτού ήτα οποία έχουν οικονομική εξάρτηση 
ή υπαλληλική σχέση, δεν εππρέπεται να υπερβαίνει το 
ένα τοις εκατό (1%) των δαπανών λειτουργίας του στα
θμού.»

6. Η παρ. 17 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύ
ει, 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 εξο- 
πλισυό τιοτεγνικεοπηοδιανοπωέο. τ ι γ  κάθερι'Λ ο ι ι γ  ενκπ-



ταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους με
τόχους και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για την από
κτηση των μετοχών τους, όταν αυτές υπερβαίνουν το ένα 
τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, τα νομικά ή φυσικά πρό
σωπα 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 σταθ
μού, τις διαφημίσεις που μεταδίδει και τους όρους μετά
δοσης, τις χορηγίες εκπομπών του, τα έσοδα και έξοδά 
του, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, καθώς και 
να παραγγέλλει έλεγχο από ορκωτούς λογιστές ή εμπει
ρογνώμονες 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 καιτου 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 Υπουρ- 
γούΤύπου καιΜ.Μ.Ε., με έγγραφό του προςτο Ε.Σ.Ρ. Εάν 
το Ε.Σ.Ρ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημε
ρών 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 οι
κονομικών 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 ορ
γάνων διοίκησης και τα διευθυνηκά στελέχη της.»

9. Ηπαρ. 6ατου άρθρου 6του Ν. 2328/1995,όπωςσυ^ 
μπληραϊθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 22 του ^ 3 4 6 6 /  
2003, ανπκαδίστίπαι ως ακολούθως:

«6α) Οι μετοχέςίωχανωνύμων εταφει$ί>ν'που υποβάλ
λουν αίτηση για χορήγ?)βηάδειας λ^ράυργίας ραδιοφω
νικού σταθμού πρέπει να εϊΤωρνόμαστικές στο σύνολό 
τους μέχρι φυσικού προσώρβυ.

Εάν κύριος εν άλω ήεν^Ιερει των ονάμρστικών μετοχών 
των ανωτέρω εταιρειίίν είναι άλλη ανώνυ|1ινζταιρε(α, τό
τε και οι μετοχό<της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικώς 
ο νο μ α τικ ές  στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτι- 
κώς σέφυσικά πρόσωπα.

Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εκτός της^μρωΤίαΐκής 
Ένωσης)δΕν·~μΐΐορεί να υπερβαίνει^β-τΐροβλεπόμενο, 
από τη διάταξη τη ς Τ κ ^ ΙΟ τ ρ υ -ά β Φ ^ υ  1 του νόμου αυ
τού, ποσοστό συμμετοχή^^οσυνολικό μετοχικό κεφά
λαιο της ετταφείρε^Τυμμετοχή ξε^»υ4<εφαλαίου (εντός ή 
εκτόςτης£«ρωπαΐκήςΈνωσης) υπόκεϊτάτβιιςανωτέρω 
υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετόχων μέ
χρι φυσικού προσώπου.

Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005, με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 6° του 
άρθρου 6 του ν. 2328/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
<<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:
«6 α ) 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 άλω 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 Διαφάνειας 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 ΕΣΡ 
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στο ΕΣΡ 
να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση τω ν  
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 προηγουμένης παραγράφου.»».



4$. Ϊ07ρ'!θεε«ί>£>τ»|ς τρίτης περιόδου της παρ. 8 του 
αρβρου δτοιι Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Φυσικά πρόσωπα, μέλη προσωπικών εταιρειών, μερι- 
διούχοι Ε.Π.Ε. και μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας που ζη
τουν ή κατέχουν άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, κάτοχοι 
ποσοστού τουλάχιστον ένατοις εκατό (1%) του κεφαλαί
ου, καθώς και οι διαχειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των παραπάνω εται
ρειών, πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικασπκή 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 ακολού
θως:

«Οι ιδιοκτήτες, οι εταίροι, οι μέτοχοι, τα μέλη του Δ.Σ. 
και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων μέσων ενη
μέρωσης ή των νομικών προσώπων που μετέχουν σε αυ
τές, υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου 
Πάγου την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 3213/ 
2003, όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης 
και υπάγονται σπς διαδικασίες ελέγχου του τρόπου από
κτησης των οικονομικών τους μέσων, που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει, ή άλλης 
συναφούς νομοθετικής ή κανονισπκής διάταξης.»

β) Στην παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως 
ισχύει, προστίθεται πέμπτη περίοδος ως ακολούθως·

«Η οικεία Διαρκής Κοινοβουλευτική Εππροπή, που συ
γκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 68 του Συντάγ
ματος και τον Κανονισμό της Βουλής, ασκεί τις αρμοδιό
τητες χωρίς από το λόγο αυτόν να θίγονται οι αρμοδιότη
τες 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 άρ
θρου 6 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, αντικαθίστανται 
ως ακολούθωο-

«Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της η 
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 συμμετο
χή 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 ήτους εταί
ρους ή τους μετόχους, τους διαχειριστές, τα μέλη οργά
νων διοίκησης της εταιρείας, τα διευθυντικά της στελέχη, 
καθώς και από στελέχη με οπααδήπστε άλλη συναφή 
ιδιότητα ή από τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο εδάφιο δ- 
της παρ. 8του άρθρου αυτού, προς την επιχείρηση και για 
ποσό μεγαλύτερο του ένατοις εκατό (1%) του κεφαλαίου 
της, απαγορεύεται. Ιδιωτικά συμφωνητικά ή άλλα αντέγ
γραφα ως προς το ύψος του τιμήματος, την εικονική συμ
μετοχή εταίρων ή μετόχων, την ενεχυρίαση μετοχών ή 
οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα που οδηγεί σε κατα- 
στρατήγηση των διατάξεων του παρόντος είναι απολύ
τως άκυρα και δεν ισχύουν ένανπ οποιουδήπστε. Το  
Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση 
τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικηπκού 
Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκ
προσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά 
όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή 
μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφα
λαίου 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:

« 1 6.α. Η είσπραξη εσόδων από χαριστική αιτία που προ
έρχονται από ένα ή περισσότερα νομικά ή φυσικά πρό
σωπα που εμπίπτουνστο πρώτο εδάφιο της δεύτερης πε- 
ριόδου 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

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 εξο
πλισμό, ας τεχνικές προδιαγραφές, ας κάθε είδους εγκα
ταστάσεις, το δίκτυο, τα περιουσιακά στοιχεία, τους με
τόχους και τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν για την από
κτηση των μετοχών τους, όταν αυτές υπερβαίνουν το ένα 
τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, τα νομικά ή φυσικά πρό
σωπα που εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της δεύτερης πε
ριόδου της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 και τα 
οικονομικά μέσα που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους 
στην εταιρεία, ας δανειακές, ας φορολογικές και ασφα- 
λισπκές υποχρεώσεις του σταθμού, ας διαφημίσεις που 
μεταδίδει και τους όρους μετάδοσης, ας χορηγίες εκπο
μπών 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, Απασχόλη
σης και Κοινωνικής Προστασίας, Ανάπτυξης, Μεταφορών 
και Επικοινωνιών ή της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. γιατην εξακρίβωση των 
στοιχείων αυτών. Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών καθορί
ζεται με κοινή απόφασητου Υπουργού Οικονομίας και Οι
κονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκά- 
στοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., 
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Τους προβλε- 
πόμενους στην παράγραφο αυτή ελέγχους μπορεί να ζη
τήσει και ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστστε 
οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., με έγ
γραφό του προς το Ε.Σ.Ρ. Εάν το Ε.Σ.Ρ. μέσα σε αποκλει
στική προθεσμία δέκα (10) ημερών δεν διατάξει τη διε
νέργεια των ελέγχων αυτών ή δεν απορρίψει αιτιολογη
μένα την πρόταση του Υπουργού, ο Υπουργός μπορεί να 
διατάξει απευθείας τον έλεγχο.»

γ. Οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί των άρθρων 6 
και7τουΝ. 2328/1995, όπωςτροποποιήθηκαν διατου πα
ρόντος, πρέπει να τηρούνται διαρκώς. Το  Ε.Σ.Ρ. και ο 
Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστστε οι αρμοδιό
τητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. μπορούν να ελέγ
χουν οποτεδήποτε τη συνδρομή τους, όπως και την τήρη
ση των ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων της άδειας 
με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά παρέκκλιση από τις 
κείμενες διατάξεις. Τα δύο τελευταία εδάφια της προη
γούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

Τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν το σταθμό, προσδιο
ρίζονται και καταλογίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον 
οποίο ανατίθενται εκάστστε οι αρμοδιότητες του Υπουρ
γού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και εισπράττονται κατά ας διατά
ξεις του Κ .Ε Λ Ε ,  όπως ισχύει κάθε φορά. Άρνηση παρο
χής 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 σπς οποίες χορηγείται άδεια ίδρυ
σης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθ
μού ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να συνάπτουν είτε οι 
ίδιες απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο 
συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κά
θε είδους απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Εάν οι 
ανωτέρω συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπογρά
φουν, θα ισχύουν, για το προσωπικό που εκτελεί δημο
σιογραφική εργασία, οι αντίστοιχες συλλογικές συμβά
σεις εργασίας, που συνάπτει η Ένωση Συντακτών Ημε
ρήσιων Εφημερίδων Αθηνών με την Ένωση Ιδιοκτητών 
Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών. Ανπστοίχως για το τε
χνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό θα ισχύουν οι συλ
λογικές συμβάσεις εργασίας, που εφαρμόζονται για το 
προσωπικό που ασκεί ομοειδή ή παρεμφερή εργασία σε 
άλλες επιχειρήσεις με συναφές ανπκείμενο, όπως αυτές 
καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση του Υπουρ
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του 
Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστστε οι αρμοδιό
τητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. που εκδίδεται 
εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τους δη
μοσιογράφους που απασχολούνται στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για 
τους οποίους υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις, σύμ-



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 ηοσοστό 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) Μετάτηνπερ. ι'της παρ. 3του άρθρου 7του 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 υπογρα
φής του νομίμου εκπροσώπου, ότι δεν κατέχει ασυμβίβα
στες 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 διευθυνπκά στελέχη της.»

16. Το άρθρο 15 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, καταρ- 
γείται.

17. ^ ο  άρθρο 24 του Ν. 1746/1988, όπως συμπληρώθη
κε με-προτάξεις του άρθρου 7του Ν. 2206/1994*01 του 
άρθρου lr\m j Ν. 2225/1994 και τροποποιήθηκε^ το άρ
θρο 24 του hTai66/2003, ανπκαθίσταται ως ¿(ολούθως:

Ν . «Άρθρο 24 /
1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που είναι ιδιο

κτήτες εφημερίδων ή περιοδικών koto την έννοια των άρ
θρων 4 και 5 του Α.Ν. 1092Αξ>38 «περί Τύπου», καθώς και 
οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που δραστηριο
ποιούνται στην εκτύπωση ή τηδιάνομή εφημερίδων ή πε
ριοδικών, είναι υποχρεωτικές ονοματικές στο σύνολό 
τους μέχρι φυσικού προσώπου. \

2. Εάν κύριος εν όλω ή-εν μέρει των ονομαστικών μετο-
χώντων ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, 
τότε και οι μετοχές τής εταιρείας αυτής είναΝυποχρεωπ- 
κώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν\(ποχρεω- 
τικώς σε φυσικάπρόσωπα. Ν.

3. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης'υέχρι
φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγ
μένων στο/Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών, ποι/κατέ- 
χονται από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσε/όν σε Κι
νητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) Κρατών-Μελών της Εάρωπαΐκής 
Ένωσης ητου Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης ((3Λ.Σ.Α.), οι οποίοι εποπτεύονται από Επο
πτικές Αρχές - Μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Εποππ- 
κών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSGO), υπό τους περιο
ρισμούς των διατάξεω^ης ηερ^ο της παρ. 1 και παρ. 2 
του άρθρου 22 του Ν. 328^/2004, καθώς και από εται
ρείες επενδύσεων χαρτοφυ^Οχίου του Ν. 1969/1991, από 
πιστωτικά ιδρύματα που πληρουναα κριτήρια φερεγγυό- 
τηταςτης Τράπεζας τηοΕλλάδος, από Οργανισμούς Κοι
νωνικής Ασφάλισης, ωίο την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω 
έχουν την έδρα τομς σε Κράτη - Μέλη τής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του OJa.l.A. A .

Οι επενδυτέ^αυτής της κατηγορίας μπορουνςνα κατέ
χουν μετοχώήκαι περισσοτέρων της μίας ανωνύμών εται
ρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο που είναι ιδΧφή- 
τριες ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και υπό την 
προϋπόθεση εφαρμογής των διατάξεων της περ. α' παρ.
1 κ£ΐ παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004 ως προς 
καθεμία από αυτές.

4. Τράπεζες ή ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες,
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άλλου'εμπραγμάτου δικαιώματος επίτωνανώτέρω μετο
χών υπέρ-ηοοσώπου τρίτου, εκτός απά*ο αναγραφόμε
νο στην ονομαστική μετοχή, είναι ατμίΑύτως άκυρο.

6. Για τη μεταβίβαση των μετοχών αυτών και τη σύστα
ση εμπραγμάτου δίχαιώματοοεπ αυτών (ενέχυρο) απαι
τείται υποχρεωτικώςΝπιμββλαιογραφικό έγγραφο και 
κοινοποίηση ανπγράφοΜου με δικαστικό επιμελητή μέ
σα σε πέντε (5) ημέρεε^πο'ηπ/ υπογραφήτου εγγράφου 
τούτου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το Ε.Σ.Ρ. και την Ένω 
ση Ιδιοκτητών Ημφήσιων Εφημερίδων Αθηνών. Σε περί
πτωση συστάρέως ενεχύρου επί τωνψετοχών απαιτείται 
και η γνωστοποίησή του, καθώς καιτηςηιτίαςτου, από τις 
στήλες τρυ εντύπου που αποτελεί την ιδισκπισίατης ανώ
νυμης Εταιρείας. Η μη τήρηση των διατυπώσεων αυτών 
καθιστά άκυρη τη σύσταση των ανωτέρω εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων.

7. Εάν οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρημαπσίήριο, 
η-ρειαβίβασή τους μπορεί να γίνεται και με τϋδίαδικασία 
μεταβίβασης ονομασπκών μετοχών ανωνύμων εταιρειών 
εισηγμένωΧηο Χρημαπστήριο σύμφαΛκίμε την κείμενη 
νομοθεσία. ΤοΑξεντρικό ΑποθετήρμΓ Αξιών Α.Ε.» υπο- 
χρεούται να θέτεκηπ διάθεση εκπροσώπων του Υπουρ
γείου Ανάπτυξης, τοϊκΕ.Σ.Ρ., τής Ενώσεως Ιδιοκτητών 
Ημερησίων Εφημερίδων^θρ>/ων και οποιουδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον, το ΑρχρσΜετόχων, που κατά νόμο τη
ρεί, ώστε να καθίστατεκ^υνατανο έλεγχος και η παρακο
λούθηση της διακίνησης των μετόχων αυτών, καθώς και 
να παρέχει στους παραπάνω κάθε σ^κηκή πληροφορία.

8. Μετην επιφύλαξη τηςπαραγράφουβτσυ άρθρτμίαυ- 
το0>ο υποχρέωση ονομασπκοποίησης μεχριρρίίσικού 
προσωός^γπον μετοχών ανωνύμων εταιρειώ/που είναι 
ιδιοκτήφρ&εφημερίδων ή περιοδικών ήράοιοφωνικών ή 
τηλεοππκωνσταθμών, καθώς και οιπεήιορισμοί στη συ
γκέντρωση μ ε τ ε ^ ν  ανωνύμων εταίρε ιών που είναι ιδιο- 
κτήτριες τηλεοπτιιΑισταθμών^εξακολουθούν σε κάθε 
περίπτωση να ισχύουιΑχδρ^ίαράβασή τους επκρέρει τις 
προβλεπόμενες στο άα&ρΔαυτό κυρώσεις που εφαρμό
ζονται κάθε φορά, ω<και κάθέ^λλη προβλεπόμενη διοι
κητική ή άλληςωύυεως κύρωσηΛν 

Ως προς τιρώταιρείες που είναι ιοΪΝαήτριες τηλεοπτι
κών σταθμών, όποιος αποκτά μετοχέςπρυ αντιπροσω
πεύουν τίοσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέ\?τε τοις εκατό 
(25%) του μετοχικού κεφαλαίου τους, στερείται του δι
καιώματος παράστασης και ψήφου στις γενικές συνελεύ- 
σεις^υετόχων, καθώς και οποιωνδήπστε άλλων δικαι^μμέΓ 
τωντηζττλε^οψηφίας ή της μειοψηφίας ως προ^κήμετο- 
χέςπου υπερβαίνουν το πιο πάνω ποσοστό,ΤόΕ.Σ.Ρ. επι
βάλλει πρόσπμο ίσοΤιε^πεντηκονταρλάσιο της χρημα
τιστηριακής αξίας των μ6«οχών^πόυ υπερβαίνουν το 
παραπάνω όριο ανεξάρτητα ίτ&Ηίποιαδήπστε άλλη διοι- 
κηπκή κύρωση.

9. Η ονομαστικοποίηάη μετοχών, καθτ&^και η μεταβί
βαση αυτών ή ησύόταση επ’ αυτών εμπραγμΑςυ δικαιώ
ματος γίνονισΓστελώς.

10. Οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 10 του άρθρου αυτού 
κσταργούνται.»



Η παρ. 17 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 24 του 
ν. 1746/1988, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1 7 . 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:
«Άρθρο 24
1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες εφημερίδων ή περιοδικών κατά 
την έννοια των άρθρων 4 και 5 του α.ν. 1092/1938 «περί Τύπ ου », καθώς και οι μετοχες 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 άλω 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 τω ν 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, διαφορετικό 
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση αυτή η αλλοδαπή 
ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας 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 ΕΣΡ 
δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στο ΕΣΡ 
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 προηγουμένης 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 Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και οποιοσδήποτε 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 αντιπροσω-πεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (2 5 % )  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 
πρόσημο ίσο με το πεντηκονταπλάσιο της χρηματιστηριακής αξίας τω ν 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.»».

18. Κδιάταξητηςπαρ. 2του άρθρου2του Ν. 2644/199^ 
ανηκα^ταται ως ακολούθως: /

«2. Οι μ ε ϊβ ^ς  των ανωνύμων εταιρειών πρέπει να^ίναι 
στο σύνολό τοβςονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου.
Εφόσον μέτοχο ςέν(αι άλλη ανώνυμη εταιρεία^όιμετοχές 
και αυτής της εταιρεΤατ πρέπει να είναι ονομαστικές στο 
σύνολό τους και να ανήκουν υποχρεωπΧως σε φυσικά 
πρόσωπα. \  /

Η υποχρέωση περαπέρω ονοίΐασπΚοποίησης μέχρι φυ
σικού προσώπου δεν ισχύει για τι^αλλοδαπές εταιρείες, 
οι οποίες διαθέτουν υψηλή οικογομικηφζρεγγυότητα και 
δραστηριοποιούνται α π ο δ ειγμ ένα  τρϊ1νί3) τουλάχι
στον έτη στον ευρύτερο χώρο των ραδιοτηΑ»<ππικών ή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και λεπουργου^όμιμα 
κατά το δίκαιο άλλουκράτους χωρίς υποχρέωση ο^ειμα- 
στικοποίησης των μετοχών τους. Επίσης, η ανωτέρω υπο
χρέωση δεν ισχμο για τις μετοχές των εισηγμένων σρσ 
Χρημσπστήρκ/Αθηνών εταιρειών, που κατέχονταμ^πό 
Οργανιβ^ομςΣυλλογικών Επενδύσεων σε ΚινιπέςΑξίες 
(Ο.Σ.Ε.Κ.Α>ί<ρεπών-Μελών της Ευρωπαϊκήρ^Ενωσης ή 
του Οργανισμάύ^ικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυ
ξης (Ο.Ο.Σ.Α.), οι οποίοι εποπτεύονταμαΚό Εποππκές Αρ
χές - Μέλη του Διεθνουϊ^Οργανισμόυ Εποπτικών Αρχών 
Κεφαλαιαγοράς (ΙΟ50Ο)/άήάΛους περιορισμούς των 
διατάξεων της περ. α' της π β ρ Χ ^α ι της παρ. 2 του άρ
θρου 22 του Ν. 3283/2θ£μΓ'(ΦΕΚ 2 ^ Λ ) ,  καθώς και από 
εταιρείες επενδύσεω ^^τοφ υλακίουΤβ^Ν. 1969/1991 
(ΦΕΚ 167 Α ), απ^τΐίστωπκά ιδρύματα ποίΝτληρούν τα 
κριτήρια φ ερ^υ ότητα ς  της Τράπεζας Ελλάδας από 
ΟργανισμομήΚοινωνικής Ασφάλισης, υπό την προϋπόθε
ση ότι τςμ^ίνωτέρω έχουν την έδρα τους σε Κράτη - Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ Α »

Η παρ. 18 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005, με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 2 του 
άρθρου 2 του ν. 2644/1998, ανηκαθίσταται ως ακολούθως:
«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 υποχρεωηκώς σε 
φυσικά πρόσωπα.
Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για ης  
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.»».



19. H nap. 7 του άρθρου 2 του Ν. 2644/1998 αντικαθί
σταται ως ακολούθως:

«7. Οι μέτοχοι του κατόχου άδειας του Ν. 2644/1998 και 
οι μέτοχοι αυτών, εφόσον κατέχουν ποσοστό τουλάχι
στον ένατοις εκατό (1%)του μετοχικού κεφαλαίου, οι δια
χειριστές, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα μέλη των 
Διοικητικών Συμβουλίων των παραπάνω εταιρειών πρέπει 
να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική από
φαση για ποινικό αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορι
σμού, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, όπως αυτός 
ισχύει.»

20. Τοτέταρτο και πέμπτο εδάφιο της πρώτης περιόδου 
της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2644/1998 αντικαθίστα
νται ως ακολούθως:

«Για την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδα
φίου, η κάτοχος της άδειας οφείλει να κοινοποιήσει στο 
Ε.Σ.Ρ. πς σχετικές συμβάσεις μεταβίβασης και ενεχυρία- 
σης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. 
Σε περίπτωση κατόχου άδειας που είναι εισηγμένη σε 
Χρημαπστήριο Αξιών, η υποχρέωση έγκρισης της παρού
σας παραγράφου αφορά μόνο τις μεταβιβάσεις και ενε
χυριάσεις μετοχών στο ίδιο πρόσωπο, με μία ή περισσό
τερες πράξεις, οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον σε πο
σοστό ένατοις εκατό (1%) του μετοχικού κεφαλαίου.»

21. Το εδάφιο β' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2644/ 
1998 ανπκαθίσταται ως ακολούθως:

«β) Αναλιπική κατάσταση μετόχων. Εφόσον από την κα
τάσταση αυτή προκύπτει ότι οι μέτοχοι της εταιρείας εί
ναι άλλες εταιρείες οποιοσδήποτε εταιρικής μορφής, η 
κάτοχος άδειας υποχρεούται να υποβάλει πρόσθετη ανα
λυτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας 
των φυσικών προσώπων που είναι μέτοχοι σας εταιρείες 
αυτές, με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης στην παρ. 2 
του άρθρου2του Ν. 2644/1998, όπως τροποποιήθηκε δια 
του παρόντος, εξαίρεσης. Η υποχρέωση υποβολής της 
πρόσθετης αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαι
τέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση, 
στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτό
τητας των νέων μετόχων. Για τη μεταβίβαση των μετοχών 
κατόχου άδειας που είναι εισηγμένη σε Χρημαπστήριο 
Αξιών, η ανωτέρω κατάσταση υποβάλλεται συγκεντρωτι
κά για κάθε μήνα έως την πέμπτη (5η) ημέρα του επόμε
νου μήνα. Για πς κατόχους άδειας που δεν είναι εισηγμέ
νες σε Χρημαπστήριο Αξιών, οι προηγούμενες καταστά
σεις μετόχων συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επικυρωμένα αντίγραφα του προβλεπόμενου στην αντί
στοιχη νομοθεσία βιβλίου μετοχών.»

22. Το εδάφιο στ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2644/ 
1998 ανπκαθίσταται ως ακολούθως:

«στ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α', εφόσον 
πρόκεπαι για μετόχους που κατέχουν ποσοστό του κεφα
λαίου των εταιρειών αυτών τουλάχιστον ένα τοις εκατό 
( 1%).

Για πς εταιρείες-μετόχους, που είναι εισηγμένες στο 
Χρημαπστήριο Αξιών, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων 
της παραγράφου αυτής αφορά μόνον όσες κατέχουν πο
σοστό του μετοχικού κεφαλαίου της κατόχου τουλάχι
στον ένα τοις εκατό (1%).»

23. Η τελευταία περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 8 του 
Ν. 2644/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για πς εταιρείες-μετόχους, που είναι εισηγμένες στο 
Χρημαπστήριο, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων της 
παραγράφου αυτής αφορά μόνον όσες κατέχουν ποσο
στό του μετοχικού κεφαλαίου της κατόχου τουλάχιστον 
ένα τοις εκατό (1 %). Επίσης εξαιρούνται από την υποχρέ
ωση υποβολής όλων των παραπάνω στοιχείων οι διαχει
ριστές προγράμματος, που κατέχουν άδεια σταθμού 
ελεύθερης λήψης και υπάγονται σπς διατάξεις των άρ
θρων 2, 3 και 4 του Π.Δ. 310/1996.»

24. Ηπαρ. 4του άρθρου 19του Ν. 2644/1998 καταργεί- 
ται.

25. α) Οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1,5, πληντης 
τρίτης περιόδου αυτής, καθώς και των άρθρων 22 παρ. 9 
και 24 παρ. 1 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178 Α") καταργού- 
νται.

β) Η παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 3166/2003 αντικαθί
σταται ως ακολούθως:

«2. Η ενεχυρίαση άθλων ονομασπκών μετοχών επιχει
ρήσεων μέσων ενημέρωσης εισηγμένων σε Χρηματιστή
ριο Αξιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξειςτης οικείας νο
μοθεσίας για τη σύσταση βαρών επί άϋλων μετοχών. Σε 
περίπτωση που η σχεπκή σύμβαση περιβάλλεται τον τύ
πο του ιδιωτικού εγγράφου, απαιτείται να βεβαιώνεται επί 
του ίδιου εγγράφου από αρμόδια αρχή ότι οι υπογραφές 
των συμβαλλομένων είναι γνήσιες. Το «Κεντρικό Αποθε- 
τήριο Αξιών Α.Ε.» οφείλει να θέτει στη διάθεση των αρμό
διων υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., πς κατατιθέμενες συμβάσεις 
ενεχυρίασης, καθώς και κάθε άλλο σχεπκό στοιχείο.

Μετην επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 
αυτού, σε κάθε άλλη περίπτωση οι συμβάσεις ενεχυρία
σης άϋλων μετοχών των επιχειρήσεων μέσων ενημέρω
σης ισχύουν ένανη 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 αντικαθί
σταται ως ακολούθως:

«3. Οι συμβάσεις ενεχυρίασης μετοχών ή εταιρικών με
ριδίων, που υπερβαίνουν το ένα τοις εκατό (1%) του με
τοχικού ή^αιρικού κεφαλαίου επιχειρήσεων μέσων ενη-
μέρωση^Βου-υπάγονται σπς ιιεμιιιΐώΟίίς β1 και γ 'τή ς  I Π ο ο  \Jt\Oi. ίχο \)Χ Ό \ 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν: 0001/2002 και με πς 
οποίες εκχωρείται στον ενεχυρούχο δανειστή το δικαίω
μα ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρείας για οποιο- 
δήποτε θέμα ή για θέματα σχετικά με τη διοίκηση της εται
ρείας, εγκρίνονται από το Ε.Σ.Ρ. ύστερα από έλεγχο συν
δρομής, ως προς τον ενεχυρούχο δανειστή, των όρων και 
προϋποθέσεων που προβλέπει η οικεία νομοθεσία για 
τους μετόχους ή τους εταίρους των ανωτέρω επιχειρή
σεων μέσων ενημέρωσης. Η απόφαση για την έγκριση ή 
μη των ανωτέρω συμβάσεων εκδίδεται εντός αποκλειση- 
κής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη γνω
στοποίησή τους στην αρμόδια για την έγκριση αρχή.

Στην έγκριση της παρούσας παραγράφου υπόκεπαι και 
η εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου για κάθε άλλη επα
χθή ή χαριστική αιτία.»
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 Ελεγκπκού Συνεδρίου ισχυου- 
σών διατάξεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 189 Α"), όπως αυτή προστέθη
κε με τηνπρώτη περίοδο του άρθρου 15τουΝ.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"), πα
ροχής υπηρεσιών και για την εκτέλεση έργων διενεργεί- 
ται υποχρεωτικά, πριν από τη σύναψή τους, από Κλιμάκια 
του Ελεγκπκού 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 πς κείμενες διατάξεις αρμοδιότητα των Κλιμακίων 
του Ελεγκπκού Συνεδρίου ως προς τους φορείς που υπά
γονται στον προληπτικό του έλεγχο.

28. Οι διατάξεις του άρθρου 14του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 
135 Α") καταργούνται.
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29. α) Το προβλεπόμενο από τη διάταξη της παραγρά
φου 11 του άρθρου 7του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ159Α), όπως 
ισχύει, χρονικό διάστημα ισχύος των αδειών λειτουργίας 
ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται για τους ραδιοφω
νικούς σταθμούς του Νομού Αττικής μέχρι 30.11.2005.

Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ως άνω προθε
σμίας το Ε.Σ.Ρ. εκδίδει σχετική προκήρυξη.

β) Έως τη δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης, θεω
ρούνται νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του 
Νομού Αττικής και με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, οι 
ραδιοφωνικοί σταθμοί του Νομού Αττικής, υπό τις ακό
λουθες σωρευτικά προϋποθέσεις:

ί) εφόσον αποδεδειγμένα λειτουργούσαν την 31.12. 
2004,

ϋ) ο φορέας τους υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στη δια- 
γωνισπκή διαδικασία που προκηρύχθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
1430/9.12.1996 (ΦΕΚ 1109 Β') και 4925/Ε/ 21.2.2001 (ΦΕΚ 
184 θ') αποφάσειςτου Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε., όπως 
η τελευταία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 9615/Ε/10.4. 
2001 (ΦΕΚ 414 θ') και 17563/Ε/ 23.7.2001 (ΦΕΚ 954 θ') 
όμοιες, και

ΐϋ) 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 υπο
βληθεί αίτηση συμμετοχής στη νέα διαγωνισπκή διαδικα
σία.

Κατά το χρόνο της λειτουργίας τους, οι ραδιοφωνικοί 
σταθμοί υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες λειτουρ
γίας που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις της νο
μοθεσίας και των κωδίκι^ν δεοντολογίας του Ε.Σ.Ρ.

Ά ρ θ $ ο ^
Μ ετα β τρΗ ίεοφ α τά ξεις

1\Οι επιχειρήσεις^ίέσων ενημέρωσης και οι επιχειρή
σεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υποχρεούνται 
να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του παρόντος 
εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευ
ση του νόμουςιυτού. Κατά τη διάρκεια της υέταβατικής 
περιόδου, η ονομαστικοποίηση, καθώς καίη μεταβίβαση 
μετοχών επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή επιχειρήσε
ων που συνάπτουν δημόσιες συμβάρέίς γίνονται ατελώς.

2. Κατά το ανωτέρω χ^ςνικό διάστημα το Ε.Σ.Ρ. ασκεί 
τις προβλεπόμενες από το^πα^ίοντα νόμο αρμοδιότητές 
του σύμφωνα με τις διατάξειςτης προϊσχύουσας νομοθε-

3. Εκκρεμείς διαγωνίσπκές διαδικασίες ή διαδικασίες 
ανάθεσης για τη αύναψη δημοσίων σςυβάσεων κατά τη 
δημοσίευση τομ^ομου αυτού, καθώς επίςης και οι σχετι
κές διαγωνκπίκές διαδικασίες ή διαδικασίας ανάθεσης 
που προκηρύσσονται ή ανατίθενται κατά τορςταβστικό 
διάστημά της παραγράφου 1 του άρθρου αυτου συνεχί- 
ζουγμίαι ολοκληρώνονται σύμφωνα με την προΐσχύουσα 
νομοθεσία

Άρθρο - —

μέτρα, μέσρ, πρακτικές ή συμπερι-
απστε ματος πο^ 5υν στην

των^δίατάξεων ̂ ουνόμου αυτού. Οι φ  | \_ίθΛ ^
τειο επιβάλλονται Γ

1.
φα
ιΤαταστρ
προβλέπόμενες ακτ νόμο αυτρνίιυρωσεις επιβάλλονται 
και σε κάθε ιρυόίκό ή νομμίάπρόσωπο ποι>σύμπρ- 
συνεργ^ί-τ^συ μμετέχεςμε σκοπό ημν^κ^α^ιιράτηγηση 
των διατάξεων του^όμου αυτού.
¿.Κάθε άλλη γε,νική ή ειδική διάτ^ξηπου είναι αντίθετη 

ή ρυθμίζει$ιας5ορετικά τοβγ&κέίμενο του νόμου'όίυτού 
καταργείίαι, εκτός ανβλΚως ορίζεται απότκ^επί μέρους 
διαΐαξεις του.

1  \λα ν 2 .

Η αναριθμοΰμενη παρ. 1 του άρθρου ')3 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:
«1 . Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα 
του νόμου αυτού καταργείται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επί μέρους διατάξεις του και 
τις διατάξεις της κοινοτικής έννομης τάξης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, όπως

ισχύουν κάθε φορά.» Ό που η ισχύουσα νομοθεσία παραπέμπει στις κα- 
ταργούμενες διατάξεις, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες δια
τάξεις του νόμου αυτού.



Αρθρο 14
Τελικές διατάξεις -  έναρξη ισχύος

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες ή οι διαδικασίες ανάθεσης για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, που προκηρύχθηκαν πριν τη δημοσίευση του νόμου αυτού και παραμένουν 
εκκρεμείς, υπάγονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 3 παρ. 4 
του νόμου αυτού, που έλαβαν χώρα πριν τη δημοσίευσή του.

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΓΠΣΜΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ. ΣΟΥΦΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μ.Γ.ΛΙΑΠΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Ε. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Π. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Γ. ΒΟΥΛΓ ΑΡΑΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ν.ΤΣΙΑΡΤΣΙΠΝΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφά
λιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγή- 
σεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσε
ων» (ΦΕΚ 30 Α 714.2.2005)

Άρθρο 1

Το  άρθρο 1 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολού
θως:

«  Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στη διαδι
κασία σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, με 
σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς 
ανταγωνισμού, καθώς και την κατοχύρωση της πολυφω
νίας και της αντικειμενικής και με ίσους όρους ενημέρω
σης.»

Άρθρο 2

1. Η πρώτη περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 2 του 
ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. «Επιχείρηση Μέσων Ενημέρωσης»:
Η με οποιαδήποτε νομική μορφή οντότητα ή επιχείρη

ση, ανεξαρτήτως του κοινωφελούς ή μη σκοπού της, η 
λειτουργία της οποίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελ
ληνικού Κράτους εφαρμοζομένων αναλόγως των διατά
ξεων του άρθρου 3 του π.δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 Α ) και 
έχει ως δραστηριότητα, αποκλειστική ή μη:».

2. Στο εδάφιο α 'τη ς  παρ. 4 του άρθρου 2 του 
ν. 3310/2005 διαγράφονται οι λέξεις «ή  εκτύπωση ή δια
νομή».

3. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 προ
στίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:

«5. «Επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις»:
Το  φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η με οποιαδήποτε νομι

κή μορφή οντότητα που συνάπτει δημόσια σύμβαση, κα
τά την παρ. 1 του άρθρου αυτού, ή συμμετέχει σε διαγω
νισμό ή διαδικασία ανάθεσης με σκοπό τη σύναψη δημό
σιας σύμβασης.»

4. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 αναριθμεί- 
ται σε παράγραφο 6.

5. Το  εδάφιο α' της αναριθμούμενης παρ. 6 του άρ
θρου 2 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) Το  φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι κύ
ριος, είτε απευθείας είτε έμμεσα μέσω συμμετοχής τρί
του, αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, που αντι
στοιχούν τουλάχιστον στο ένα τοις εκατό (1% ) του συ
νολικού μετοχικού κεφαλαίου ή του συνόλου των δικαι
ωμάτων 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 διοικη
τικού συμβουλίου της επιχείρησης ή της πλειοψηφίας 
των μελών αυτού, εφόσον κατά το χρόνο από τη δημοσί

ευση της σχετικής προκήρυξης ή από την έκδοση της 
απόφασης για τη διαδικασία ανάθεσης μέχρι την ολο
κλήρωση του σχετικού ελέγχου κατά το άρθρο 5 του νό
μου αυτού συντρέχουν ή συνέτρεχαν επιπλέον οι ακό
λουθες 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 χρο
νική περίοδο, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα ψήφου 
στη Γενική Συνέλευση, που τον κατατάσσουν ή κατέτασ
σαν ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους κατόχους δικαι
ωμάτων ψήφου της επιχείρησης, ή

γγ) έχει ή είχε, κατά την προαναφερθείσα χρονική πε
ρίοδο, το δικαίωμα είτε από το νόμο είτε από το κατα
στατικό 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 οποί
ες η τελευταία απέκτησε έσοδα ή άλλα οικονομικά οφέ
λη κατά την αμέσως προηγούμενη χρήση της, τα οποία 
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ένα δέκατο (1/10) των 
ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά τη χρήση 
αυτή.»

6. Το  εδάφιο β ' της παρ. 6 του άρθρου 2 του 
ν. 3310/2005 καταργείται.

7. Το  εδάφιο γ '  της παρ. 6 του άρθρου 2 του 
ν. 3310/2005 αναριθμείται σε εδάφιο β ' .

8. Στο τέλος της πρώτης περιόδου του εδαφίου β'της 
αναριθμούμενης παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 
διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθενται οι 
λέξεις: «εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προη
γουμένου εδαφίου α ' .».

9. Στη δεύτερη περίοδο του εδαφίου β' της αναριθμού- 
μενης παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, μετά τις λέ
ξεις «με τα στοιχεία α ' και β ' »  διαγράφεται η λέξη «και» 
και το στοιχείο « γ  ».

10. Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 2 του 
ν. 3310/2005 αναριθμούνται σε παραγράφους 7, 8 και 9 
αντίστοιχα.

11. Στο εδάφιο γ ' της αναριθμούμενης παρ. 9 του άρ
θρου 2 του ν. 3310/2005, μετά τις λέξεις «μέσω χρημα
τοδότησης» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις: 
«εξαιρουμένων των δανείων από αναγνωρισμένους χρη
ματοπιστωτικούς οργανισμούς,».

Άρθρο 3

Το  άρθρο 3 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολού
θως:

« Άρθρο 3
Ασυμβίβαστες ιδιότητες

1. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού 
μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυ
ντικού 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 περίπτω
ση που βασικός μέτοχος ή εταίρος της επιχείρησης είναι 
νομικό πρόσωπο, η ασυμβίβαστη ιδιότητα καταλαμβάνει 
και τα μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέ
χη του νομικού αυτού προσώπου, εφόσον συντρέχουν οι 
όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού.

2. Η ασυμβίβαστη ιδιότητα της προηγούμενης παρα
γράφου καταλαμβάνει, επίσης, και τα παρένθετα πρόσω
πα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του 
μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέ
χους 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 αναγνωρι
σμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ελέγχει επιχείρηση μέσων 
ενημέρωσης ή επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμ
βάσεις ή ασκεί επιρροή στη λήψη αποφάσεων, που λαμ- 
βάνονται από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στε
λέχη, 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 δια
δικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 
συμμετέχει ένωση προσώπων ή κοινοπραξία ή οποιοσ
δήποτε άλλης μορφής οντότητα, η συνδρομή ασυμβίβα
στης 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 διαδικα
σία ανάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή και ελέγχεται, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του νόμου αυτού, εφό
σον, λόγω της συνδρομής της κατά τα ως άνω ασυμβίβα
στης ιδιότητας, αποδειχθεί με οριστική δικαστική απόφα
ση 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 ορί
ζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (E E  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 με
σολάβηση τρίτου, οποιοσδήποτε 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 καταδικα- 
στική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου πρέπει να 
διαπιστώνεται η ανωτέρω αξιόποινη πράξη του υποψηφί
ου, ο οποίος συνδέεται με την επιχείρηση μέσων ενημέ
ρωσης, εξαιτίας της κατά τα ως άνω συνδρομής των 
ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου 
αυτού και να αποδεικνύεται η τέλεση της αξιόποινης 
πράξης του και η ιδιότητα του υποψηφίου ως φυσικού 
αυτουργού ή ηθικού αυτουργού ή συναυτουργού ή άμε
σου σύνεργού στην τέλεση του αδικήματος της ενεργη
τικής διαφθοράς.

Σε περίπτωση που εκδοθεί, κατά τα ως άνω, οριστική 
καταδικαστική απόφαση, εάν μεν συνεχίζεται η διαγωνι- 
στική διαδικασία ή η διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη

δημόσιας σύμβασης, ο υποψήφιος στη διαδικασία αυτή 
αποκλείεται, εάν δε συνεχίζεται η εκτέλεση της σύμβα
σης, 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 μέ
λη συνεχίζουν την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης, εί
τε 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 ανα- 
δόχου 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 διαδικα
σία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για 
χρονικό διάστημα ενός έτους από την έκδοση της σχετι
κής καταδικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση υποτρο
πής, το ανωτέρω χρονικό διάστημα αποκλεισμού ορίζε
ται σε πέντε έτη. Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
για τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαγωνιστική 
διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δη
μόσιας σύμβασης, καθώς και οι αποφάσεις της Αρχής 
που, κατά το άρθρο 5 του νόμου αυτού, είναι αρμόδια για 
τη διαδικασία ελέγχου, υπόκεινται σε προσφυγή, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α 'της παρ. 2 του άρ
θρου 3 του ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α ') ,  όπως ισχύει, κα
θώς και, ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη αιτήσεως ακυ- 
ρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας, σε αί
τηση ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.»

Άρθρο 4

1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 αντικαθί
σταται ως ακολούθως:

«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 στε
λέχη των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον διαπιστωθεί η 
συνδρομή του ασυμβιβάστου κατά τα οριζόμενα στο άρ
θρο 3 του νόμου αυτού. Απαγορεύεται, επίσης, η σύνα
ψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις, των οποίων οι 
εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκη
σης ή τα διευθυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσων 
ενημέρωσης ή οι εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη 
οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη επιχειρή
σεων μέσων ενημέρωσης, εφόσον διαπιστωθεί η συν
δρομή του ασυμβιβάστου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
3 του νόμου αυτού.»

2. Η πρώτη περίοδος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 
3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η  απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου κα
ταλαμβάνει και:».

3. Στο εδάφιο β ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 
3310/2005 μετά τις λέξεις: «μέσω χρηματοδότησης» τί
θεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις: «εξαιρουμένων

των δανείων από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικο
ύς οργανισμούς,».

4. Στη τρίτη περίοδο του εδαφίου α ' της παρ. 4 του άρ
θρου 4 του ν. 3310/2005 μετά τις λέξεις: «δημόσιες συμ
βάσεις» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις: «εφό
σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 
2 του νόμου αυτού.»

5. Στο τέλος του εδαφίου α ' της παρ. 4 του άρθρου 4 
του ν. 3310/2005 μετά τις λέξεις: «μετοχικού κεφαλαί
ου» διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθε
νται οι λέξεις: «εφ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
της παρ. 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού.»

6. Στην πρώτη περίοδο του εδαφίου β ' της παρ. 4 του 
άρθρου 4 του ν. 3310/2005 μετά τις λέξεις: «εταίρου επι
χείρησης μέσων ενημέρωσης» διαγράφεται η τελεία, τί
θεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις: «εφόσον συ
ντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του 
νόμου αυτού.»

7. Στη δεύτερη περίοδο του εδαφίου β' της παρ. 4 του 
άρθρου 4 του ν. 3310/2005, μετά τις λέξεις: «επί του συ
νολικού μετοχικού κεφαλαίου» διαγράφεται η τελεία, τί
θεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις: «εφόσον συ
ντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του 
νόμου αυτού.»

Άρθρο 5

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 αντικαθί
σταται ως ακολούθως:

«1. Το  Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε .Σ .Ρ .) 
ελέγχει κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού εάν συ
ντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβά
σεις ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση, κατά την έν
νοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του 
νόμου αυτού. Ο  έλεγχος αυτός είναι διαρκής και κατα
λαμβάνει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
δημόσιας σύμβασης έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής 
της. Ο έλεγχος και οι συνέπειες της συνδρομής ασυμβι
βάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του νόμου αυ
τού αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις προκηρύξεις 
και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδο- 
νται από τις Αναθέτουσες Αρχές.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 καταργεί- 
ται.

3. Οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 5 του ν. 
3310/2005 αναριθμούνται σε παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 
και 7 αντίστοιχα.

4. Στη πρώτη περίοδο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 
3310/2005 μετά τις λέξεις: «κατά την έννοια» προστίθε
νται οι λέξεις: «και υπό τις προϋποθέσεις».

5. Στο τέλος της αναριθμούμενης παρ. 2 του άρθρου 5 
του ν. 3310/2005 προστίθεται περίοδος ως ακολούθως:

«Σε  περίπτωση εκδόσεως, πριν την υπογραφή της δη
μόσιας σύμβασης, οριστικής καταδικαστικής απόφασης 
που έχει ισχύ δεδικασμένου, με την οποία διαπιστώνεται 
κατά τα ως άνω η τέλεση του αδικήματος της ενεργητι
κής διαφθοράς, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, χωρίς υπαί
τια 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.»

6. Η αναριθμούμενη παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 
3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Τα  έγγραφα που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις, που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις για την έκδοση του

ανωτέρω πιστοποιητικού, πρέπει να αναφέρουν τα ανα
γκαία στοιχεία για την εφαρμογή του νόμου αυτού.»

7. Στην αναριθμούμενη παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 
3310/2005 οι λέξεις: «της παραγράφου 7 » αντικαθίστα
νται από τις λέξεις: «της παραγράφου 6».

8. Η αναριθμούμενη παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 
3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Μετά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, η επιχείρηση 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Τμήμα Ελέγχου Δια
φάνειας 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 δεδι- 
κασμένου, 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 έκπτω
σή του.»

Άρθρο 6

1. Στην πρώτη περίοδο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 
3310/2005 μετά τις λέξεις: «κατά την έννοια» προστίθε
νται οι λέξεις: «και υπό τις προϋποθέσεις».

2. Στην πρώτη περίοδο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 
3310/2005 μετά τις λέξεις: «κατά την έννοια» προστίθε
νται οι λέξεις: «και υπό τις προϋποθέσεις».

3. Στην τελευταία περίοδο της παρ. 2 του άρθρου 6 
του ν. 3310/2005 οι λέξεις: «του άρθρου 7 παρ. 12» αντι
καθίστανται από τις λέξεις: «της περ. Α ' της παρ. 7 του 
άρθρου 7 ».

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3310/2005 μετά τις 
λέξεις: «ασυμβίβαστες ιδιότητες και απαγορεύσεις,» 
προστίθενται οι λέξεις: «κατά την έννοια και υπό τις προ
ϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού,».

5. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3310/2005 μετά τις 
λέξεις: «που προβλέπονται» διαγράφονται οι λέξεις: 
«στα άρθρα» και προστίθενται οι λέξεις: «κατά την έν
νοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων».

6. Η παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3310/2005 αντικαθί
σταται ως ακολούθως:

«7. Η σύναψη δημόσιας σύμβασης, χωρίς προηγουμέ
νως να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία του άρθρου 
αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της ορι- 
ζομένης προθεσμίας, απόφασης του Ε.Σ.Ρ. ή κατά παρά
βαση των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι άκυρη.»

7. Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3310/2005 καταργεί- 
ται.

Άρθρο 7

Το  άρθρο 7 του ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολού
θως:

« Αρθρο 7
Κυρώσεις

Α. Διοικητικές κυρώσεις
1. Μετά την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής από

φασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, με την οποία διαπι



στώνεται ενεργητική διαφθορά, κατά την έννοια του άρ
θρου 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 ΜαΤου 1997 (ΕΕ  
0195 της 25.6.1997), η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαφά
νειας 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 Ανταγω νι
σμού. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφεί
λει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να διαβιβάσει τη σχετι
κή καταδικαστική απόφαση στην Επιτροπή Ανταγω νι
σμού.

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 προσ
διορίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης 1030366/10307/Β 0012/1.4.2003 του Υπουρ
γού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ ΕΚ 477 Β ), όπως 
εκάστοτε ισχύει, και των διατάξεων της παρ. 2 του άρ
θρου 13 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ), όπως κάθε φο
ρά ισχύει, ή, εάν πρόκειται για εισηγμένες σε χρηματι
στήριο 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 δελ
τία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο 
αξιών.

ββ. Για το μέτοχο, η αξία του συνόλου των μετοχών 
που συνυπολογίστηκαν για το χαρακτηρισμό του φυσι
κού ή νομικού προσώπου ως μετόχου της επιχείρησης 
που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτή προσδιο
ρίζεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της από
φασης 1030366/10307/Β 0012/1.4.2003 του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών (Φ ΕΚ 477 Β ), όπως εκά
στοτε ισχύει, και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 
13 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α ). Σε περίπτωση εισηγ
μένων σε χρηματιστήριο αξιών μετοχών, λαμβάνεται ο 
μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής 
των τελευταίω ν τριάντα ημερών πριν από την έκδοση 
της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με τα δελ
τία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο 
αξιών.

γγ. Γ  ια 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 κα
θορίζεται κατωτέρω.

Εφόσον το φυσικό αυτό πρόσωπο συνδέεται, υπό την

έννοια της συνδρομής των κατά τα ως άνω ασυμβιβά
στων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων του νόμου αυτού, με 
επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, συνυπολογίζεται η αξία 
ή το πρόστιμο που προκύπτει από την κατοχή των ανω
τέρω ιδιοτήτων τόσο στην επιχείρηση που συνάπτει δη
μόσιες συμβάσεις όσο και στην επιχείρηση μέσων ενη
μέρωσης, με ανάλογη εφαρμογή των εδαφίων αα' έως 
δ δ ' της παραγράφου αυτής.

β. Ύψος προστίμου:
Το  πρόστιμο επιβάλλεται στα ακόλουθα πρόσωπα ως 

εξής:
αα. Στον ιδιοκτήτη, πρόστιμο ύψους μέχρι το εβδομή

ντα τοις εκατό (7 0 % ) της βάσης υπολογισμού προστί
μου, 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 δεκαπε- 
νταπλάσιο 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 απαγό
ρευσης εκλογής ή διορισμού, από ένα μέχρι τρία έτη, σε 
θέση μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέ
χους επιχείρησης που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις.

2. Μετά την έκδοση της σχετικής καταδικαστικής από
φασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, με την οποία διαπι
στώνεται ενεργητική διαφθορά, κατά την έννοια του άρ
θρου 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  
0195 της 25.6.1997), και εντός προθεσμίας το αργότερο 
τριών μηνών, η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ., μετά από αιτιολο
γημένη εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειάς 
του, επιβάλλει εις βάρος της επιχείρησης μέσων ενημέ
ρωσης 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 επιχεί
ρησης μέσων ενημέρωσης ή της αξίας των εταιρικών με
ριδίων, όπως η αξία τους προσδιορίζεται με ανάλογη 
εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 
1030366/10307/Β 0012/ 1.4.2003 του Υπουργού Οικονο
μίας 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, λαμβά- 
νεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής αξίας του συ
νόλου των μετοχών της των τελευταίων τριάντα ημερών 
πριν από την έκδοση της ανωτέρω απορριπτικής πράξης, 
σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οι
κείο χρηματιστήριο αξιών.

β. Διακοπή λειτουργίας έως ένα μήνα ή, σε περίπτωση 
υποτροπής, ανάκληση άδειας λειτουργίας της επιχείρη
σης ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

3. Η απόφαση για την επιβολή των διοικητικών κυρώ
σεων του άρθρου αυτού πρέπει να είναι πλήρως και ειδι- 
κώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση 
των εγκαλούμενων προσώπων, σύμφωνα με τη διαδικα

σία που προβλέπεται για την επιβολή κυρώσεων από το 
Ε.Σ.Ρ. ή την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντίστοιχα. Σε κά
θε 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 ιδί
ως 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 Επιτρο
πής Ανταγωνισμού, αντίστοιχα, κοινοποιούνται, χωρίς 
καθυστέρηση, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

5. Οι αποφάσεις για την επιβολή προστίμων που εκδί
δει το Ε.Σ.Ρ. ή η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντίστοιχα, 
αποτελούν νόμιμους τίτλους για την είσπραξή τους ως 
δημοσίων εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εί
σπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ .Ε.Δ.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 προ- 
βλέπονται στο άρθρο αυτό, οφείλει έναντι της Αναθέ- 
τουσας Αρχής να καταβάλει τη διαφορά του ανταλλάγ
ματος που τυχόν προκύπτει από την κατακύρωση της 
σύμβασης ή την ανάθεση της εκτέλεσής της στον αμέ
σως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο. Εάν η Αναθέτουσα 
Αρχή είναι το Δημόσιο, η είσπραξη της κατά τα ως άνω 
διαφοράς του ανταλλάγματος βεβαιώνεται από την αρ
μόδια Δ.Ο.Υ., κατόπιν σχετικής πράξης της Αναθέτουσας 
Αρχής, με την οποία εκκαθαρίζεται η απαίτηση. Η πράξη 
της αρμόδιας Δ.Ο .Υ. αποτελεί νόμιμο τίτλο για την εί
σπραξή του ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του 
Κ .Ε.Δ.Ε .. Εάν Αναθέτουσα Αρχή είναι νομικό πρόσωπο 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η σχετική απαίτηση επι
διώκεται δικαστικώς, εφόσον γΓ αυτά τα νομικά πρόσω
πα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Β. Ποινικές κυρώσεις
1. Η διάπραξη του αδικήματος της ενεργητικής δια

φθοράς που προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 4 του νό
μου αυτού τιμωρείται με τις προβλεπόμενες κυρώσεις 
από τα άρθρα 236 του Ποινικού Κώδικα και 1 παρ. 1 του 
ν. 1608/1950 (Φ ΕΚ 309 Α ), όπως ισχύουν, σε συνδυα
σμό με τα άρθρα 45 και 46 του Ποινικού Κώδικα.

2. Σε περίπτωση αρνήσεως παροχής στοιχείων ή υπο
βολής ψευδών στοιχείων ενώπιον του Ε.Σ.Ρ. ή της Επι
τροπής 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 πιστο
ποιητικού, 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.»

Άρθρο 8

1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 αντικαθί
σταται ως ακολούθως:

«1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέ
χουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή 
σε οποιοσδήποτε μορφής οντότητα, σε διαγωνιστική 
διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης κατασκευής έργων ή 
προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και μελετών 
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατά
ξεις 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 συν
δρομής των λόγω ν αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές 
διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης, σύμφωνα με τις 
Οδηγίες περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δη
μοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων 
προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, όπως εκά
στοτε ισχύουν. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη 
εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφά
λαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 % ), οι μετοχές της 
εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύ
νολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμ
μετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των 
ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρι
κά 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.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 αντικαθί
σταται ως ακολούθως:

«2. Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυ
τού 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 συγκεκρι
μένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετο
χών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. 
Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίη- 
σης 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 υπεύθυ
νη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επι
βάλλεται 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 ανώ
νυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί 
ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προ
σκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 % ) των μετοχών ή δικαιω
μάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέ
λευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εται
ρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιο
λογήσει 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 αυ
τής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει 
τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προανα- 
φερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η 
μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έν- 
νομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 αντικαθί
σταται ως ακολούθως:

«3. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι 
φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες 
στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενω
σης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο .Ο .Σ.Α.) εταιρείες.»

4. Στην πρώτη περίοδο της παρ. 7 του άρθρου 8 του 
ν. 3310/2005, μετά τις λέξεις «τω ν άρθρων 1 παρ. 4 » 
διαγράφεται το κόμμα και τίθεται ο σύνδεσμος «και».

5. Στην πρώτη περίοδο του εδαφίου β ' της παρ. 8 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 οι λέξεις «στο Τμήμα Ε λέγ
χου Διαφάνειας του Ε .Σ.Ρ .» αντικαθίστανται από τις λέ
ξεις: «στην Αναθέτουσα Αρχή».

6. Στη δεύτερη περίοδο του εδαφίου β ' της παρ. 8 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 οι λέξεις «στο Τμήμα Ε λέγ
χου Διαφάνειας του Ε .Σ.Ρ .» αντικαθίστανται από τις λέ
ξεις: «στην Αναθέτουσα Αρχή».

7. Η παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 αντικαθί
σταται ως ακολούθως:

« 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 ονομαστικο- 
ποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσι
κού προσώπου, πρέπει να προσκομίζουν στην Αναθέτου
σα Αρχή, κατά την υποβολή του φακέλου συμμετοχής 
τους σε διαγωνιστική διαδικασία, έγκυρη και ενημερωμέ
νη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν τουλάχι
στον 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 μετό
χων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1% ) των 
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευ
ταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι 
γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εται
ρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποί
ους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέ
τουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την 
κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέ
τουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας 
να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετό
χων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατά
στασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της

εταιρείας. Ό λα  τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επι
κυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κρά
τους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική.»

Άρθρο 9

1. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3310/2005 
προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:

«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 επιτρέπε
ται 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.».»

2. Η παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 3310/2005 αναριθμεί- 
ται σε παράγραφο 10.

Άρθρο 10

1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005, με την 
οποία τροποποιήθηκε η παρ. 9 του άρθρου 1 του 
ν. 2328/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«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 ακο
λούθως:

«9. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που υποβάλ
λουν αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστα
σης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού πρέπει να εί
ναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώ
που.

Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετο
χών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εται
ρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υπο- 
χρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν 
υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.

Συμμετοχή ξένου (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) κε
φαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο 
από τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 ποσο
στό επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεί
ας. Ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα κατά το 
δίκαιο άλλου κράτους (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένω σης) υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώ
που, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της 
συνδρομής των λόγω ν αποκλεισμού από τις διαγωνιστι- 
κές 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 εκά- 
στοτε 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 ονομαστικοποίη- 
ση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού 
προσώπου. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υπο
χρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δί

καιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προ
σκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώ
ρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφο
ρετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. 
Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομα- 
στικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεού- 
ται να προσκομίσει στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας 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 κα
τάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική 
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφω
να με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτο
χοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περί
πτωση, 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, διαφο
ρετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επι
φέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας για τη 
χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργί
ας τηλεοπτικού σταθμού.

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι 
φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των ει
σηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρω
παϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργα
σίας και Ανάπτυξης (Ο .Ο .Σ .Α .) εταιρειών. Οι εταιρείες 
αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμε
νης παραγράφου.

Το  καταβεβλημένο κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζε
ται σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χι
λιάδες επτακόσια τρία (2.934.703,00) ευρώ για τους 
σταθμούς εθνικής εμβέλειας και με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουρ
γού, 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 περί
πτωση το καταβεβλημένο κεφάλαιο πρέπει να είναι ανά
λογο της επένδυσης που προβλέπεται να πραγματοποιη
θεί, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη λειτουργί
ας και βιωσιμότητας που συνοδεύει την αίτησή της. Τα  
παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με τις 
εξελίξεις των δεδομένων της αγοράς με απόφαση των 
παραπάνω Υπουργώ ν.».»

2. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005, με την 
οποία τροποποιήθηκε η παρ. 6α του άρθρου 6 του 
ν. 2328/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«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 υπο
βάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ραδιο
φωνικού σταθμού πρέπει να είναι ονομαστικές στο σύνο
λό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών μετο
χών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εται
ρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υπο
χρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν 
υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.

Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένω σης) δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο, 
από τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του νόμου αυ
τού, ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό μετοχικό κεφά
λαιο της εταιρείας. Συμμετοχή ξένου κεφαλαίου (εντός 
ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπόκειται στις ανωτέ
ρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
μέχρι φυσικού προσώπου, προκειμένου να καταστεί εφι
κτός ο έλεγχος της συνδρομής των λόγω ν αποκλεισμού 
από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ή τις διαδικασίες ανά
θεσης σύμφωνα με τις Οδηγίες περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, 
συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημο
σίων έργων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ανωτέρω υπο
χρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην 
οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο 
της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστη
ριότητα, 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 υπεύθυ
νη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση αυτή, η αλ
λοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει 
στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. έγκυρη και 
ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέ
χουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 % ) των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περί
πτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάστα
ση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατά
σταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκα
τό (1% ) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα 
με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι 
αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτω
ση, 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 απο
δείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προ
αναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά 
η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έν
νομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας για τη χορήγη
ση άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού.

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι 
φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των ει
σηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρω
παϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργα
σίας και Ανάπτυξης (Ο .Ο .Σ .Α .) εταιρειών. Οι εταιρείες 
αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμε
νης παραγράφου.».»

3. Η παρ. 17 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005, με την 
οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 24 του ν. 1746/1988, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«17. Το  άρθρο 24 του ν. 1746/1988, όπως συμπληρώ
θηκε 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 ακολού
θως:

« Αρθρο 24
1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που είναι ιδιο

κτήτες εφημερίδων ή περιοδικών κατά την έννοια των



άρθρων 4 και 5 του α.ν. 1092/1938 «περί Τύπου», καθώς 
και οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που δραστηριο
ποιούνται στην εκτύπωση ή τη διανομή εφημερίδων ή 
περιοδικών, είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνο
λό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

2. Εάν κύριος εν όλω ή εν μέρει των ονομαστικών με
τοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εται
ρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υπο
χρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν 
υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα. Συμμετοχή ξένου 
κεφαλαίου (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης) 
υπόκειται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικο- 
ποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, προκει- 
μένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της συνδρομής 
των λόγω ν αποκλεισμού από τις διαγωνιστικές διαδικα
σίες ή τις διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τις Οδηγίες 
περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμη
θειών 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 προ
σώπου. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέω
ση 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 προ
σκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περί
πτωση αυτή η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται 
να προσκομίσει στο Τμήμα Ε λέγχο υ  Διαφάνειας 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 κα
τάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική 
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1 % ) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφω
να με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτο
χοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περί
πτωση, 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, διαφο
ρετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επι
φέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.

3. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι 
φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των ει
σηγμένων στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρω
παϊκής Ενωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργα
σίας και Ανάπτυξης (Ο .Ο .Σ.Α .) εταιρειών. Οι εταιρείες 
αυτές δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις της προηγούμε
νης παραγράφου.

Οι επενδυτές αυτής της κατηγορίας μπορούν να κατέ
χουν μετοχές και περισσοτέρων της μίας ανωνύμων 
εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο που είναι ιδιο- 
κτήτριες 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 με
τοχών 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 δικαιώ
ματος 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 με
τοχών υπέρ προσώπου τρίτου, εκτός από το αναγραφό
μενο στην ονομαστική μετοχή, είναι απολύτως άκυρο.

6. Για τη μεταβίβαση των μετοχών αυτών και τη σύ
σταση 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 απαι
τείται 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 εμπραγ
μάτων δικαιωμάτων.

7. Εάν οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστή
ριο, η μεταβίβασή τους μπορεί να γίνεται και με τη διαδι
κασία 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 Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και οποιου- 
δήποτε έχει έννομο συμφέρον, το Αρχείο Μετόχων, που 
κατά νόμο τηρεί, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος 
και η παρακολούθηση της διακίνησης των μετοχών αυ
τών, καθώς και να παρέχει στους παραπάνω κάθε σχετι
κή 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 επιφέ
ρει τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό κυρώσεις που 
εφαρμόζονται κάθε φορά, ως και κάθε άλλη προβλεπό- 
μενη διοικητική ή άλλης φύσεως κύρωση.

Ως προς τις εταιρείες που είναι ιδιοκτήτριες τηλεοπτι
κών σταθμών, όποιος αποκτά μετοχές που αντιπροσω
πεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκα
τό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου τους, στερείται του 
δικαιώματος παράστασης και ψήφου στις γενικές συνε

λεύσεις μετόχων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δικαι
ωμάτων 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 υπερβαί
νουν το παραπάνω όριο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
άλλη διοικητική κύρωση.

9. Η ονομαστικοποίηση μετοχών, καθώς και η μεταβί
βαση αυτών ή η σύσταση επ’ αυτών εμπραγμάτου δικαι
ώματος γίνονται ατελώ ς.».»

4. Η παρ. 18 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005, με την 
οποία τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 2644/1998, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«18. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2644/ 
1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών πρέπει να εί
ναι στο σύνολό τους ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώ
που. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, οι 
μετοχές και αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονομα
στικές στο σύνολό τους και να ανήκουν υποχρεωτικώς 
σε φυσικά πρόσωπα.

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι 
φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις αλλοδαπές εται
ρείες, οι οποίες διαθέτουν υψηλή οικονομική φερεγγυό- 
τητα και δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα τρία του
λάχιστον έτη στον ευρύτερο χώρο των ραδιοτηλεοπτι
κών ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και λειτουργούν 
νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους χωρίς υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. Επίσης, η ανωτέ
ρω υποχρέωση δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμέ
νων στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο .Ο.Σ.Α.) εταιρειών.».»

5. Στο εδάφιο γ '  της παρ. 25 του άρθρου 12 του 
ν. 3310/2005, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 3 του 
άρθρου 21 του ν. 3166/2003, οι λέξεις «που υπάγονται 
στις περιπτώσεις β ' και γ ’ της παραγράφου 1 του άρ
θρου 1 του ν. 3021/2002» αντικαθίστανται από τις λέξεις 
«που υπάγονται στις περιπτώσεις β' και γ '  της παρ. 4 
του άρθρου 2 του ν. 3310/2005».

Άρθρο 11

1. Το  άρθρο 13 του ν. 3310/2005 καταργείται.
2. Η παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 3310/2005 καταργεί- 

ται.
3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 14 του 

ν. 3310/2005 αναριθμούνται σε παραγράφους 1 και 2 
αντιστοίχως.

4. Η αναριθμούμενη παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντί
θετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του νόμου αυτού 
καταργείται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επί μέρους 
διατάξεις του και τις διατάξεις της κοινοτικής έννομης 
τάξης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, όπως ισχύ
ουν κάθε φορά.»

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις - Ένα ρξη  ισχύος

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες ή οι διαδικασίες ανάθε
σης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που προκηρύ
χθηκαν πριν τη δημοσίευση του νόμου αυτού και παρα

μένουν εκκρεμείς, υπάγονται και ολοκληρώνονται σύμ
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις 
του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τις αξιόποι
νες πράξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του νόμου αυτού, που 
έλαβαν χώρα πριν τη δημοσίευσή του.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την ημερομη
νία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005

Ο Π Ρ Ω Θ ΥΠ Ο ΥΡ ΓΟ ^
ΚΑΙ Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Σ ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΥ

Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝ Ο Σ ΚΑΡΑΜ ΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟ ΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠ Ο ΚΕΝ ΤΡΩ ΣΗ Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πρ. Παυλόπουλος Γ. Αλογοσκούφης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜ ΥΝ ΑΣ

Π. Μολυβιάτης Σπ. Σπηλιωτόπουλος

Α Ν Α Π ΤΥΞ Η Σ Π ΕΡ ΙΒ ΑΛΛΟ Ν ΤΟ Σ, 
ΧΩ Ρ Ο ΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜ ΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ. Σιούφας Γ. Σουφλιάς

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ Θ ΡΗΣΚΕΥΜ ΑΤΩΝ

Α Π ΑΣΧ Ο ΛΗ ΣΗ Σ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μ. Γιαννάκου Π. Παναγιωτόπουλος

ΥΓΕΙΑ Σ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
Α Λ Λ Η Λ Ε ΓΓ Υ Η Σ

Α ΓΡ Ο ΤΙΚ Η Σ ΑΝ ΑΠ ΤΥΞΗ Σ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ν. Κακλαμάνης Ευάγ. Μπασιάκος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟ ΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝ Α Π ΤΥΞΗ Σ

Αν. Παπαληγούρας Δ. Αβραμόπουλος

Μ ΕΤΑΦ ΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΤΑ Ξ Η Σ

Μ. Γ. Λιάπης Γ. Βουλγαράκης

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Ν ΑΥΤΙΛΙΑΣ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Εμ. Κεφαλογιάννης Ν. Τσιαρτσιώνης

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αρ. Παυλίδης Θ. Ρουσόπουλος

Η ΑΝ Α Π ΛΗ Ρ Ω ΤΗ Σ Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Σ ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΥ 
Φ. Πάλλη-Πετραλιά



Αριθμ. 216/2/2005

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 
«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την απο
τροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 Α 714.2.2005)»

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιείται ο 
ν. 3310/2005 ως προς τη διασφάλιση της διαφάνειας κα
τά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σε τρό
πο ώστε να εναρμονιστεί προς τους κανόνες της κοινοτι
κής έννομης τάξης και παράλληλα να τηρηθούν οι επιτα
γές του Ελληνικού Συντάγματος.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δα
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005

Η Γενική Διευθύντρια

Κορίνα Αντωνομανωλάκη


