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                                    ΄                                                Αθήνα,  14  Ιανουαρίου   2021 
Αριθ.Πρωτ.164 
 
Προς 
Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη  
 
Κοινοποίηση: 
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή 
Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μάκη Βορίδη  
 
Θέμα: Δημοσίευση διακηρύξεων στον Περιφερειακό και τοπικό Τύπο  
 
Κύριε Υπουργέ,  
         Δυσάρεστη έκπληξη προκάλεσε το άρθρο 185 Ν. 4764/2020 με το οποίο 
μετατίθεται κατά ένα έτος, ήτοι μέχρι την 31.12.2021, η υποχρεωτική 
δημοσίευση των περιλήψεων διακηρύξεων  στον τοπικό και Περιφερειακό 
Τύπο. 
       Η διάταξη αυτή είναι αναχρονιστική και δεν συνάδει με τον ψηφιακό 
εκσυγχρονισμό του Δημόσιου τομέα και το εθνικό στρατηγικό σχέδιο 
μετάβασης της χώρας στην Ψηφιακή εποχή.   
     Αντιλαμβανόμαστε την προσπάθεια της Κυβέρνησης για τη στήριξη του 
επαρχιακού Τύπου, που μοναδικό πλέον έσοδό του είναι οι δημοσιεύσεις 
διακηρύξεων. 
    Όμως  το κράτος οφείλει να αναζητήσει άλλους τρόπους στήριξης και όχι την 
αφαίμαξη των  Εργοληπτών  Δημοσίων Έργων για  τη χρηματοδότηση των 
εφημερίδων με οπισθοδρομικές διαδικασίες.  
      Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως για ένα έργο αξίας 100.000 ευρώ, 
απαιτούνται, εκτός των άλλων, και  επιπλέον έξοδα δημοσίευσης στον έγγραφο 
Τύπο  περίπου 1000 ευρώ, επιβάρυνση, άνευ αντικειμένου,  που μοναδικό 
σκοπό  έχει την ενίσχυση του  Περιφερειακού Τύπου.  
      Είναι γνωστό ότι  από  τετραετίας (έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 περί 
δημοσίων συμβάσεων) έχουμε μεταβεί στην ηλεκτρονική εποχή και  οι 
αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υλοποιούν τις διαγωνιστικές διαδικασίες 
ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  
    Έτσι τηρείται η βασική αρχή  της διαφάνειας , επιμέρους έκφανση της οποίας 
είναι η αρχή της δημοσιότητας και η διασφάλιση του ανόθευτου 
ανταγωνισμού. Κάθε άλλη απαίτηση είναι εντελώς περιττή που μόνο 
γραφειοκρατία, οπισθοδρόμηση και οικονομική επιβάρυνση επιφέρει.    
       Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε κύριε Υπουργέ να προβείτε  άμεσα στις 
απαραίτητες ενέργειες για  την αναστολή της ισχύος της παραπάνω διάταξης 
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ούτως ώστε να καταργηθεί η υποχρέωση δημοσίευσης διακηρύξεων  στον   
Περιφερειακό και τοπικό Τύπο, από 01.01.2021, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. 
  
                                            Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

             Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας 

 ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 
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