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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η λειτουργία ηλεκτρονικού
συστήµατος µέσω του οποίου, καταγράφονται και δύνα-
νται να διενεργούνται και εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές
διάθεσης του διαφηµιστικού χρόνου των τηλεοπτικών
οργανισµών και η θέσπιση των κανόνων που διέπουν τη
λειτουργία του συστήµατος αυτού.

Άρθρο 2
Ορισµοί

1. «Τηλεοπτικός οργανισµός»: ο πάροχος υπηρεσιών
τηλεοπτικού περιεχοµένου, ο οποίος λειτουργεί στην
ελληνική επικράτεια και εκπέµπει µέσω επίγειου δικτύου
ψηφιακής ευρυεκποµπής, καλωδιακού δικτύου ή δορυ-
φορικού συστήµατος, µε ή χωρίς την καταβολή οικονοµι-
κού ανταλλάγµατος (ελεύθερης ή συνδροµητικής λή-
ψης).

2. «Ηλεκτρονικό σύστηµα διάθεσης τηλεοπτικού δια-
φηµιστικού χρόνου»: το ηλεκτρονικό σύστηµα µέσω του
οποίου καταγράφονται και δύνανται να διενεργούνται και
εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές διάθεσης του διαφηµιστι-
κού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισµών («Σύστηµα»).

3. «Διαφηµιστικός χρόνος»: ο χρόνος που διατίθεται
από τους τηλεοπτικούς οργανισµούς για τη µετάδοση
διαφηµιστικών µηνυµάτων και την ανάληψη χορηγίας εκ-
ποµπής.

4. «Προϊόν»: η προς διάθεση ποσότητα (διάρκεια) δια-

φηµιστικού χρόνου, όπως εκάστοτε καθορίζεται από τον
τηλεοπτικό οργανισµό.

5. «Πωλητής διαφηµιστικού χρόνου»: ο δηµόσιος ή ι-
διωτικός τηλεοπτικός οργανισµός που διαθέτει προς πώ-
ληση διαφηµιστικό χρόνο.

6. «Αγοραστής διαφηµιστικού χρόνου»: κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που αγοράζει διαφηµιστικό χρόνο.

7. «Συµµετέχων»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
διαθέτει ή αγοράζει διαφηµιστικό χρόνο.

8. «Ρυθµιστής»: το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρα-
σης (Ε.Σ.Ρ.), που εποπτεύει την εύρυθµη και αποτελε-
σµατική λειτουργία του Συστήµατος.

9. «Διαχειριστής»: το νοµικό πρόσωπο το οποίο παρέ-
χει το Σύστηµα, την αναγκαία τεχνολογική υποστήριξη
και υποδοµή για την εύρυθµη οργάνωση και λειτουργία
του, την πρόσβαση των συµµετεχόντων σε αυτό, την κα-
ταγραφή καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας και εκκα-
θάρισης των συναλλαγών. Στο νοµικό αυτό πρόσωπο
συµµετέχουν ως εταίροι ή µέλη οι αντιπροσωπευτικοί
φορείς των τηλεοπτικών οργανισµών, των διαφηµιζοµέ-
νων και των διαφηµιστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι και ι-
δρύουν το νοµικό πρόσωπο.

10. «Εντολές»: οι δηλώσεις διάθεσης διαφηµιστικού
χρόνου (εντολές πώλησης) και οι δηλώσεις αγοράς δια-
φηµιστικού χρόνου (εντολές αγοράς) που υποβάλλουν
οι συµµετέχοντες µέσω του Συστήµατος.

11. «Συναλλαγές»: οι συµφωνίες διάθεσης διαφηµιστι-
κού χρόνου στις οποίες περιλαµβάνονται και οι ειδικές
συµφωνίες που συνάπτουν οι τηλεοπτικοί οργανισµοί
και συναρτώνται µε το διαφηµιστικό χρόνο, όπως ενδει-
κτικά η τοποθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών, οι συµβά-
σεις µε προµηθευτές για µηνύµατα ή χρονοθυρίδες τη-
λεπώλησης, οι ειδικές συµφωνίες ανταλλαγής σε είδος
και οι ανταλλακτικές συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων
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Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
12. «Εκκαθάριση»: Η διαδικασία εκκαθάρισης των συ-

ναλλαγών που έχουν καταγραφεί στο Σύστηµα ή έχουν
διενεργηθεί µέσω αυτού.

Άρθρο 3
Συµµετοχή στο Σύστηµα

1. Στο Σύστηµα συµµετέχουν όλοι οι δηµόσιοι και ιδιω-
τικοί τηλεοπτικοί οργανισµοί που λειτουργούν στην ελ-
ληνική επικράτεια (εθνικής και περιφερειακής εµβέλει-
ας), οι διαφηµιστές, οι επιχειρήσεις που µεσολαβούν για
τη διάθεση του διαφηµιστικού χρόνου για λογαριασµό
των διαφηµιζοµένων, οι διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις,
καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που διενεργεί συναλλα-
γές διαφηµιστικού χρόνου.

2. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να παρέχουν επαρκείς
εγγυήσεις για τη διασφάλιση του κατά την περίπτωση γ΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 5 πιστωτικού τους ορίου
για τη διενέργεια των συναλλαγών µέσω του ηλεκτρονι-
κού συστήµατος δηµοπρασίας.

3. Το κόστος λειτουργίας του Συστήµατος καταβάλλε-
ται από τους συµµετέχοντες σύµφωνα µε τον Κώδικα
Δεοντολογίας και Ορθής Πρακτικής της περίπτωσης ια΄
του άρθρου 7. 

Άρθρο 4
Συναλλαγές διαφηµιστικού χρόνου των τηλεοπτικών

οργανισµών

Από 1.9.2018 κάθε συναλλαγή διάθεσης διαφηµιστι-
κού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισµών καταγράφεται
από τους συµµετέχοντες στο Σύστηµα. 

Άρθρο 5
Λειτουργία Συστήµατος

1. Το Σύστηµα έχει τη µορφή ολοκληρωµένης ηλε-
κτρονικής πλατφόρµας για την καταγραφή κάθε συναλ-
λαγής διάθεσης διαφηµιστικού χρόνου των τηλεοπτικών
οργανισµών.

2. Η πλατφόρµα αυτή περιλαµβάνει ένα ηλεκτρονικό
σύστηµα καταγραφής κάθε συναλλαγής διάθεσης δια-
φηµιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισµών, στο ο-
ποίο διασφαλίζεται η ελεγχόµενη πρόσβαση των χρη-
στών του σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄της παραγρά-
φου 3, και δύναται επιπλέον να περιλαµβάνει:
α. ένα ηλεκτρονικό σύστηµα δηµοπρασίας, µέσω του

οποίου προσδιορίζονται οι τιµές πώλησης των προϊό-
ντων των τηλεοπτικών οργανισµών, πραγµατοποιούνται
οι συναλλαγές µεταξύ πωλητών και αγοραστών, κατανέ-
µεται ο διαφηµιστικός χρόνος και υπολογίζονται οι χρε-
ώσεις ανά διαφηµιζόµενο και οι αµοιβές των συµµετεχό-
ντων,
β. µία διαχειριστική εφαρµογή µε τη µορφή ενός συ-

στήµατος τιµολόγησης, εισπράξεων και εκκαθαρίσεων
των συναλλαγών που έχουν καταγραφεί στο Σύστηµα ή
έχουν διενεργηθεί µε το ηλεκτρονικό σύστηµα της περί-
πτωσης α΄.

3. Το ηλεκτρονικό σύστηµα δηµοπρασίας λειτουργεί
ως εξής:
α. µετά τον καθορισµό της αρχικής τιµής πώλησης του

προϊόντος από κάθε τηλεοπτικό οργανισµό, το Σύστηµα

προσδιορίζει τις τιµές και την κατανοµή του διαφηµιστι-
κού χρόνου, λαµβάνοντας υπόψη την προσφορά και τη
ζήτηση, µε τη χρήση κατάλληλων αλγορίθµων βελτιστο-
ποίησης,
β. το Σύστηµα επιτρέπει την ελεύθερη διαµόρφωση ε-

µπορικής πολιτικής των πωλητών µε κλιµακωτές εκπτώ-
σεις βάσει όγκου συναλλαγών των αγοραστών, οι οποίες
περιλαµβάνονται πάντοτε στο τιµολόγιο που εκδίδεται
επί των συναλλαγών αυτών και δεν µπορούν να χορη-
γούνται σε άλλη χρονική στιγµή, 
γ. το Σύστηµα επιτρέπει την προαγορά διαφηµιστικού

χρόνου,
δ. το Σύστηµα διασφαλίζει την ελεγχόµενη πρόσβαση

των χρηστών του. Συγκεκριµένα: αα) κάθε συµµετέχων
έχει πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν
τις συναλλαγές που διενεργούνται από αυτόν και στις
µη εµπιστευτικές πληροφορίες χρήσης του Συστήµατος
(κάθετη διαφάνεια) και ββ) οι συµµετέχοντες δεν έχουν
πρόσβαση σε ευαίσθητες εµπορικές πληροφορίες των
λοιπών συµµετεχόντων (οριζόντια εµπιστευτικότητα).

4. Το Σύστηµα τιµολόγησης, εισπράξεων και εκκαθαρί-
σεων των συναλλαγών: 
α. εκτελεί την τελική εκκαθάριση των συναλλαγών

που διενεργήθηκαν και εκδίδει µέσω ηλεκτρονικής τιµο-
λόγησης τιµολόγια και λοιπά παραστατικά, 
β. εκκαθαρίζει τις εισπράξεις και κατανέµει τα ποσά

που εισπράττονται στον κάθε συµµετέχοντα, προβαίνο-
ντας στις νόµιµες κρατήσεις, 
γ. καθορίζει το πιστωτικό όριο του κάθε συµµετέχο-

ντος και ελέγχει την τήρησή του.

Άρθρο 6
Υλοποίηση Συστήµατος

1. Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και υλοποίηση του Συ-
στήµατος γίνεται από τον διαχειριστή.

2. Ο ρυθµιστής διαπιστώνει την έγκαιρη λειτουργία
του Συστήµατος.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις διαχειριστή Συστήµατος

Ο διαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να δια-
σφαλίζει την πρόσβαση στο Σύστηµα τόσο σε επιχειρή-
σεις – µέλη των φορέων που συµµετέχουν ως εταίροι ή
µέλη σε αυτόν, όσο και σε επιχειρήσεις - µη µέλη και επι-
πρόσθετα:
α. µεριµνά για την αποτελεσµατική και αµερόληπτη

λειτουργία του Συστήµατος σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στον παρόντα,
β. λειτουργεί, ελέγχει και συντηρεί τα πληροφοριακά

συστήµατα και προγράµµατα που είναι αναγκαία για την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του ως διαχειριστή, καθώς
και τις αντίστοιχες υποδοµές,
γ. παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων

λειτουργίας του Συστήµατος, 
δ. διαθέτει τα αναγκαία µέσα που του επιτρέπουν να

διαχειρίζεται τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτε-
θειµένο το Σύστηµα, να εφαρµόζει κατάλληλους µηχανι-
σµούς για τον εντοπισµό των σηµαντικών για τη λει-
τουργία του Συστήµατος κινδύνων και να λαµβάνει απο-
τελεσµατικά µέτρα για την αποτροπή τους,
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ε. προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους των αρχείων
καταγραφής για τον εντοπισµό πιθανών επιθέσεων ή πα-
ράνοµης πρόσβασης και εξασφαλίζει την εφαρµογή α-
σφαλών πρακτικών σε όλα τα επίπεδα χρήσης και διαχεί-
ρισης του Συστήµατος,
στ. διασφαλίζει την οµαλή και εύρυθµη διεξαγωγή των

συναλλαγών, που διενεργούνται µέσω του Συστήµατος,
ζ. διαθέτει τους κατάλληλους µηχανισµούς, οι οποίοι

επιτρέπουν την αποτελεσµατική και έγκαιρη οριστικο-
ποίηση των συναλλαγών που διενεργούνται µέσω του
Συστήµατος,
η. καταγράφει και τηρεί το σύνολο των στοιχείων των

συναλλαγών,
θ. παρέχει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων

κάθε πληροφορία σχετικά µε τις συναλλαγές,
ι. µεριµνά για τη διασφάλιση των συνθηκών του ελεύ-

θερου ανταγωνισµού και ενηµερώνει την Επιτροπή Α-
νταγωνισµού για κάθε περίπτωση, που µπορεί να υπόκει-
ται σε διερεύνηση από αυτή,
ια. καταρτίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ορθής

Πρακτικής, µε τον οποίο ρυθµίζονται τα θέµατα διαχείρι-
σης, λειτουργίας και χρήσης του Συστήµατος. Ο Κώδι-
κας αυτός εγκρίνεται µε απόφαση του ρυθµιστή, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
ιβ. υποχρεούται να δηµοσιεύει τους λογιστικούς λογα-

ριασµούς του, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
ιγ. δεν προβαίνει σε διακρίσεις µεταξύ των χρηστών

του Συστήµατος σε σχέση µε την πρόσβαση σε αυτό και
τη χρήση του, 
ιδ. υποχρεούται στην τήρηση εµπιστευτικότητας των

στοιχείων των συναλλαγών.

Άρθρο 8
Φορολόγηση συναλλαγών

1. Στις συναλλαγές που καταγράφονται στο Σύστηµα
και αφορούν τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων και
την ανάληψη χορηγίας εκποµπής επιβάλλεται ο ειδικός
φόρος της παρ. 12 του άρθρου πέµπτου του ν. 3845/2010
(Α΄ 65).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος τιµολόγησης των
συναλλαγών που διενεργούνται µέσω του Συστήµατος. 

3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων λαµβάνει
γνώση από το διαχειριστή κάθε πληροφορίας σχετικά µε
τις συναλλαγές και µπορεί να διασυνδέσει το πληροφο-
ριακό της σύστηµα µε το Σύστηµα.

Άρθρο 9
Ρυθµιστής Συστήµατος και αρµοδιότητες αυτού

Ο ρυθµιστής του Συστήµατος:
α. είναι αρµόδιος για την εποπτεία του διαχειριστή του

Συστήµατος, καθώς και εν γένει για την εποπτεία της ε-
φαρµογής των διατάξεων του παρόντος, 
β. εγκρίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ορθής Πρα-

κτικής,
γ. διατηρεί το δικαίωµα πρόσβασης στο αρχείο των συ-

ναλλαγών που τηρεί ο διαχειριστής, προκειµένου να
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα βελτίωσης του Συστήµατος
και να ελέγχει τον τρόπο άσκησης των αρµοδιοτήτων
του διαχειριστή,
δ. επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις στο διαχει-

ριστή του Συστήµατος και στους συµµετέχοντες για κά-
θε παράβαση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 10
Κυρώσεις

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρό-
ντος, ο ρυθµιστής αποφασίζει, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα
από καταγγελία παντός έχοντος έννοµο συµφέρον, για
την επιβολή µίας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω διοι-
κητικές κυρώσεις, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την επί-
πτωση της παράβασης στην εύρυθµη λειτουργία του Συ-
στήµατος, τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στο Σύστηµα,
στους συµµετέχοντες και στις συναλλαγές και την καθ’
υποτροπή τέλεση παραβάσεων του παρόντος:
Α. Στον διαχειριστή:
α. σύσταση προς συµµόρφωση µε προειδοποίηση επι-

βολής αυστηρότερων κυρώσεων,
β. πρόστιµο ποσού από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ

έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. 
Β. Στους συµµετέχοντες είτε αυτοτελώς είτε σωρευτι-

κά:
α. πρόστιµο ποσού από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έ-

ως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, 
β. προσωρινή αναστολή πρόσβασης στις συναλλαγές

που διενεργούνται µέσω του Συστήµατος µέχρι τρεις (3)
µήνες.

Άρθρο 11

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του ρυθµιστή, µπορεί
να αναπροσαρµόζονται τα κατώτατα και τα ανώτατα ό-
ρια των διοικητικών προστίµων που προβλέπονται στο
προηγούµενο άρθρο. 

Άρθρο 12
Αναστολή ισχύος διατάξεων 

1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 6
και 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), όπως έ-
χουν τροποποιηθεί από τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄ και
στ΄ του άρθρου πέµπτου του ν. 4279/2014, αναστέλλεται
έως τις 31.12.2017. 

2. Τιµολόγια για τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) που τυχόν έχουν εκδοθεί από
1.4.2017, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, επανεκδί-
δονται, µέχρι τις 15.9.2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3548/2007, 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3548/2007 (A΄ 68) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ηµερήσιες περιφερειακές εφηµερίδες που εκδίδο-
νταν κατά την έβδοµη ηµέρα της εβδοµάδας τα πέντε
τελευταία συναπτά έτη πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος και περιλαµβάνονται στις υπουργικές αποφά-
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σεις του άρθρου 2, µπορεί να µετατρέψουν το έβδοµο
φύλλο τους σε εβδοµαδιαία αυτοτελή περιφερειακή ε-
φηµερίδα µε αυτοτελή αρίθµηση, έστω και αν διατηρούν
την ίδια συντακτική οµάδα κατά το έτος της µετατροπής
τους.»
β. Στο άρθρο 1 του ν. 3548/2007, µετά την παράγραφο

2 προστίθεται νέα παράγραφος µε αριθµό 2Α ως εξής: 
«Σε περίπτωση µετατροπής µίας ηµερήσιας περιφερει-

ακής ή τοπικής εφηµερίδας σε εβδοµαδιαία ή αντίστρο-
φα δεν είναι δυνατός ο συνυπολογισµός του χρονικού
διαστήµατος κυκλοφορίας της, υπό την αρχική της µορ-
φή, προκειµένου να κριθεί η συνδροµή της προϋπόθεσης
του εδαφίου τρίτου της παραγράφου 2 του άρθρου 2.» 

Άρθρο 14

Το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 2
Σύσταση µητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου

1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης ηλεκτρονικό µητρώο πε-
ριφερειακού και τοπικού τύπου, εφεξής Μητρώο, στο ο-
ποίο καταχωρίζονται σε ειδικές µερίδες τα στοιχεία των
εφηµερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου, όπως αυ-
τά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος. 

2. Οι περιφερειακές και τοπικές εφηµερίδες καταχωρί-
ζονται στο Μητρώο, ύστερα από αίτηση του νόµιµου εκ-
προσώπου τους προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ε-
νηµέρωσης της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Ε-
πικοινωνίας.
Η πρώτη καταχώριση των περιφερειακών και τοπικών

εφηµερίδων στο Μητρώο πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα
σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
Για την πρώτη καταχώριση στο Μητρώο, οι περιφερει-

ακές και τοπικές εφηµερίδες απαιτείται να εκδίδονται α-
νελλιπώς µε τον ίδιο τίτλο, οι µεν ηµερήσιες επί έξι (6)
µήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης κατα-
χώρισης, οι δε εβδοµαδιαίες επί ένα (1) έτος πριν από
την υποβολή της αίτησης καταχώρισης. 

3. Προκειµένου να καταχωριστούν στο Μητρώο οι πε-
ριφερειακές και τοπικές εφηµερίδες πρέπει να πληρούν
σωρευτικά και καθ’ όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα χρονι-
κά διαστήµατα τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) να έχουν πωλήσεις κατ’ ελάχιστον τετρακοσίων

(400) φύλλων ανά έκδοση. Σε νοµούς ή περιφερειακές ε-
νότητες µε πληθυσµό µικρότερο από ογδόντα χιλιάδες
(80.000) κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διε-
νεργηθείσα δηµόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφηµερίδες
αρκεί να έχουν κατ’ ελάχιστον πωλήσεις διακοσίων πε-
νήντα (250) φύλλων ανά έκδοση,
β) η εκτύπωση της εφηµερίδας να γίνεται, ανεξαρτή-

τως σελίδων, για µεν τις ηµερήσιες, σε χαρτί επιφάνειας
συνολικού εµβαδού, κατά κατώτατο όριο, τριάντα τριών
χιλιάδων οκτακοσίων εβδοµήντα δύο τετραγωνικών εκα-
τοστόµετρων (33.872 cm2), για δε τις εβδοµαδιαίες, σε
χαρτί επιφάνειας συνολικού εµβαδού, κατά κατώτατο ό-
ριο, είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων τε-
τραγωνικών εκατοστόµετρων (25.404 cm2).
Σε νοµούς ή περιφερειακές ενότητες µε πληθυσµό µι-

κρότερο από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους, σύµφωνα µε
την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δηµόσια απογρα-

φή, η εκτύπωση της εφηµερίδας να γίνεται, ανεξαρτή-
τως σελίδων, για τις ηµερήσιες σε χαρτί επιφάνειας συ-
νολικού εµβαδού, κατά κατώτατο όριο, δώδεκα χιλιάδων
επτακοσίων δύο τετραγωνικών εκατοστόµετρων (12.702
cm2) και για τις εβδοµαδιαίες σε χαρτί επιφάνειας συνο-
λικού εµβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι ενός χιλιά-
δων εκατόν εβδοµήντα τετραγωνικών εκατοστόµετρων
(21.170 cm2),
γ) να µην είναι χειρόγραφες, να µη φέρουν εκτύπωση

σε µία µόνο όψη και να µην εκτυπώνονται µε φωτοτυπι-
κό µηχάνηµα ή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
δ) να αναγράφουν σε κάθε αντίτυπο και σε µία από τις

δύο πρώτες σελίδες τους την ταυτότητα της εφηµερίδας
και ειδικότερα τον τίτλο, τη συχνότητα έκδοσής της, η-
µερήσια ή εβδοµαδιαία, την ηµεροµηνία σε κάθε σελίδα,
τον αριθµό φύλλου, την τιµή µονάδας, την έδρα της επι-
χείρησης, τα ονόµατα, τις διευθύνσεις, τους αριθµούς
τηλεφώνων των τηλεοµοιοτυπικών συσκευών και των η-
λεκτρονικών διευθύνσεων του ιδιοκτήτη, του εκδότη,
του διευθυντή, τα ονόµατα των συντακτών της και τον α-
ριθµό και το δικαιούχο του σήµατος, µε τους οποίους έ-
χει τυχόν καταχωριστεί ο τίτλος της εφηµερίδας,
ε) οι περιφερειακές εφηµερίδες να περιλαµβάνουν ε-

πίκαιρη και ενηµερωτική ύλη για θέµατα τοπικού ενδια-
φέροντος του νοµού ή της περιφερειακής ενότητας ό-
που εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις ε-
κατό (50 %) της συνολικής τους ύλης. Οι τοπικές εφηµε-
ρίδες να περιλαµβάνουν επίκαιρη και ενηµερωτική για
θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος του Δήµου όπου εδρεύ-
ουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50 %)
της συνολικής τους ύλης. Ειδικά, για τις τοπικές εφηµε-
ρίδες που έχουν έδρα στο Δήµο Αθηναίων και στο Δήµο
Θεσσαλονίκης, ως θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος για
την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του 50% νοούνται
και τα σχετικά µε το Νοµό Αττικής και Νοµό Θεσσαλονί-
κης, αντίστοιχα,
στ) να µην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαρα-

γωγή του περιεχοµένου άλλου εντύπου, εφηµερίδας ή
περιοδικού, που έχει δηµοσιευθεί ή δηµοσιεύεται σε έ-
ντυπο ίδιου η διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή
νοείται η αναδηµοσίευση κειµένου άλλου εντύπου του ί-
διου ή άλλου εκδότη ή άλλης δηµοσιογραφικής πηγής
χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέµβαση και χωρίς ανα-
φορά στην πηγή. Σε περίπτωση δηµοσίευσης όµοιων κει-
µένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται
το κείµενο του χρονικά επόµενου σε έκδοση εντύπου, 
ζ) να απασχολούν νοµίµως δηµοσιογράφους. Ειδικό-

τερα, οι ηµερήσιες εφηµερίδες πρέπει να απασχολούν
τουλάχιστον δύο (2) δηµοσιογράφους ασφαλισµένους
στον Ε.Φ.Κ.Α.. Ειδικά, για νοµούς ή περιφερειακές ενό-
τητες µε πληθυσµό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κα-
τοίκων, σύµφωνα µε την εκάστοτε τελευταία διενεργη-
θείσα δηµόσια απογραφή, µπορεί ένας από αυτούς να εί-
ναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δηµοσιογράφος.
Οι εβδοµαδιαίες εφηµερίδες πρέπει να απασχολούν

τουλάχιστον έναν (1) δηµοσιογράφο ασφαλισµένο στον
Ε.Φ.Κ.Α.. Ειδικά, για νοµούς ή περιφερειακές ενότητες
µε πληθυσµό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων,
σύµφωνα µε την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δη-
µόσια απογραφή, αυτός µπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, ε-
φόσον είναι δηµοσιογράφος.
Η δηµοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη µπορεί να α-

ποδειχθεί µε την προσκόµιση ή της δηµοσιογραφικής
ταυτότητάς του ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφη-
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µερίδα ή υπεύθυνης δήλωσής του, όπου βεβαιώνεται ότι
είναι συντάκτης συγκεκριµένων δηµοσιευµένων άρθρων.
Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης ε-
νός δηµοσιογράφου, δεν δηµιουργείται κώλυµα σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον προσληφθεί
άλλος δηµοσιογράφος εντός χρονικού διαστήµατος εί-
κοσι ηµερών από την ηµεροµηνία παραίτησης ή απόλυ-
σης του προηγουµένου,
η) να διατηρούν γραφεία στην έδρα τους, όπως αυτή

αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, 
θ) ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής της εφηµε-

ρίδας είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νοµικό πρόσω-
πο, να µην έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α-
πόφαση για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δω-
ροδοκία, για παραβίαση του νόµου περί πνευµατικών δι-
καιωµάτων, για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετή-
σιας ελευθερίας ή της οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόµου περί εργοδο-
τικών εισφορών, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κά-
θε οικονοµικό και ηλεκτρονικό έγκληµα. Αν η εφηµερίδα
ανήκει σε οµόρρυθµη ή σε ετερόρρυθµη εταιρεία, σε ε-
ταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιου-
χική εταιρεία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη προσωπι-
κή ή κεφαλαιουχική εταιρεία η ανωτέρω απαγόρευση ι-
σχύει και για τους εταίρους και τους διαχειριστές, ενώ,
αν η εφηµερίδα ανήκει σε ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.), και
για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέ-
λη του Διοικητικού Συµβουλίου.

4.α) Οι ανωτέρω προϋποθέσεις καταχώρισης στο Μη-
τρώο πρέπει να συντρέχουν και σε περίπτωση µη ουσιώ-
δους αλλαγής του τίτλου της εφηµερίδας, προκειµένου
η εφηµερίδα να εγγραφεί στο Μητρώο. Στην περίπτωση
αυτή, ο χρόνος έκδοσης της εφηµερίδας µε τον αρχικό
τίτλο συνυπολογίζεται για τη συµπλήρωση του απαιτού-
µενου χρόνου της παραγράφου 2, ακόµη και αν η εφηµε-
ρίδα εκδίδεται µε άλλον εκδότη ή ιδιοκτήτη, υπό την
προϋπόθεση ότι ο αρχικός τίτλος δεν αποτελεί τίτλο άλ-
λης εφηµερίδας. Η διαπίστωση του ουσιώδους ή µη χα-
ρακτήρα της αλλαγής του τίτλου εφηµερίδας λαµβάνει
χώρα κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5.
β) Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή περισσότερων ε-

φηµερίδων, ο πριν από τη συγχώνευση χρόνος κυκλοφο-
ρίας καθεµίας προσµετράται για τον υπολογισµό του ε-
λάχιστου χρονικού διαστήµατος της παραγράφου 2, ε-
φόσον ο χρόνος καθεµίας υπερβαίνει το ήµισυ του προα-
ναφερόµενου ελάχιστου χρόνου και εφόσον η κάθε συγ-
χωνευόµενη εφηµερίδα πληροί αυτοτελώς τις λοιπές
προϋποθέσεις της παραγράφου 3. Δεν απαιτείται η συν-
δροµή των προϋποθέσεων του ελάχιστου χρονικού δια-
στήµατος για καθεµία από τις συγχωνευθείσες εφηµερί-
δες, εφόσον καθεµία από αυτές κυκλοφορούσε τουλάχι-
στον πέντε (5) έτη πριν από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος και η προερχόµενη από τη συγχώνευση εφηµερί-
δα πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3. 
γ) Επιτρέπεται ετησίως, κατά τη διάρκεια των θερινών

µηνών (από Ιούνιο έως και Αύγουστο), η διακοπή της έκ-
δοσης των ηµερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφη-
µερίδων µόνο για µία φορά για δέκα (10) συνεχόµενες η-
µερολογιακές ηµέρες και των εβδοµαδιαίων για δεκαπέ-
ντε (15) ηµέρες κατ’ ανώτατο όριο. Θεωρείται δικαιολο-
γηµένη η διακοπή της έκδοσης των ηµερήσιων και εβδο-
µαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφηµερίδων µόνο
κατά τις επίσηµες αργίες και κατά τις τοπικές αργίες ή
για λόγους ανωτέρας βίας.

5. Για τον έλεγχο της συνδροµής των ανωτέρω προϋ-
ποθέσεων, οι περιφερειακές και τοπικές εφηµερίδες υ-
ποχρεούνται, τόσο κατά την πρώτη καταχώρισή τους
στο Μητρώο, όσο και για την κατ’ έτος ανανέωση της κα-
ταχώρισής τους, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύ-
θυνση Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης της Γενικής Γραµ-
µατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης:
α) ένα αντίτυπο κάθε φύλλου τους την επόµενη ηµέρα

της κάθε έκδοσής του,
β) εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αρ-

χικής αίτησης καταχώρισης τα ακόλουθα δικαιολογητι-
κά: 
αα) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφηµερίδας

σχετικά µε τους δηµοσιογράφους που απασχολεί και τα
χρονικά διαστήµατα απασχόλησής τους, συνοδευόµενη
από βεβαίωση ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. των δηµοσιογρά-
φων που νοµίµως απασχολεί, σύµφωνα µε τις ασφαλι-
στικές διατάξεις. Επιπλέον, πρέπει να προσκοµίζεται πί-
νακας προσωπικού, νοµίµως κατατεθειµένος στην αρµό-
δια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
ββ) αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. όλων

των τριµήνων που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρεται
ότι στις δηλώσεις αυτές έχουν συµπεριληφθεί τα έσοδα
από την πώληση των αντιτύπων και των συνδροµών, βε-
βαίωση του Ε.Φ.Κ.Α., σχετικά µε τον αριθµό των πωλου-
µένων κατ` έκδοση αντιτύπων κάθε εφηµερίδας, τα νόµι-
µα παραστατικά παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών ή
άλλων υπηρεσιών συναφούς σκοπού ή και το θεωρηµένο
τιµολόγιο του πρακτορείου διανοµής τύπου που αφο-
ρούν τις εκάστοτε εκδόσεις της. Οι ταχυδροµικές υπηρε-
σίες µπορεί να παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρο-
µεία ή από ιδιωτικές ταχυδροµικές επιχειρήσεις είτε αυ-
τές είναι εγγραµµένες στο µητρώο της Εθνικής Επιτρο-
πής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) είτε ό-
χι. Σε περίπτωση διακίνησης της εφηµερίδας µε δικά της
µέσα, πρέπει να προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του
νοµίµως απασχολούµενου διανοµέα, σχετικά µε τον α-
ριθµό των κατ’ έκδοση διακινούµενων φύλλων. Αν ο δια-
νοµέας είναι ασφαλισµένος στον Ε.Φ.Κ.Α., πέραν της
πιο πάνω υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να προσκοµίζο-
νται σύµβαση θεωρηµένη από την επιθεώρηση εργασίας
και αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του ν.1809/1988 και των
σχετικών υπουργικών αποφάσεων από την αρµόδια
Δ.Ο.Υ. για την παρεχόµενη υπηρεσία του διανοµέα. Στην
περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του
διανοµέα, δεν δηµιουργείται κώλυµα ως προς την έντα-
ξή του στο Μητρώο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος, εφόσον προσληφθεί άλλος διανοµέας εντός χρο-
νικού διαστήµατος τριάντα (30) ηµερών από την ηµερο-
µηνία παραίτησης ή απόλυσης του προηγούµενου.
γγ) αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης για

τα πρόσωπα της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3. 
6. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης της Γε-

νικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας ελέγ-
χει τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και το εµπρόθε-
σµο της υποβολής τους. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις
σχετικά µε τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ορίζεται
προθεσµία δέκα (10) ηµερών προς την εφηµερίδα προ-
κειµένου να τις παράσχει. Οι περιφερειακές και τοπικές
εφηµερίδες, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
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και έχουν προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
καταχωρίζονται στο Μητρώο µε απόφαση του Προϊστα-
µένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης
της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας
του Υπουργείου. Η απόφαση αυτή τους κοινοποιείται
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. 

7. Αν απορριφθεί η καταχώριση στο Μητρώο, η σχετική
απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των
αιτούντων. Κατά της απόφασης αυτής οι αιτούντες µπο-
ρεί να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Διεύθυνσης Επο-
πτείας Μέσων Ενηµέρωσης της Γενικής Γραµµατείας Ε-
νηµέρωσης και Επικοινωνίας µέσα σε προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της από-
φασης. Η ένσταση αυτή αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή
και επ’ αυτής αποφαίνεται, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α-
πό την υποβολή της, ο Γενικός Γραµµατέας Ενηµέρωσης
και Επικοινωνίας, ύστερα από γνώµη της Τριµελούς Επι-
τροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.

8. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενηµέρωσης
και Επικοινωνίας συνιστάται Τριµελής Επιτροπή Αξιολό-
γησης Ενστάσεων. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται από υ-
παλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Ε-
πικοινωνίας, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, οι ο-
ποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του µονίµου δηµοσίου υ-
παλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δηµοσίου µε σύµβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την
ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής. Η
θητεία των µελών της ανωτέρω Επιτροπής είναι ετήσια.

9. Από την 1η µέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε επόµενου έ-
τους από την πρώτη ένταξη στο Μητρώο οι περιφερεια-
κές και τοπικές εφηµερίδες που έχουν ήδη καταχωριστεί
στο Μητρώο, οφείλουν να προσκοµίζουν στη Διεύθυνση
Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης της Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης το σύ-
νολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 και να ζη-
τούν την ανανέωση της εγγραφής τους. Εφόσον από τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά διαπιστώνεται ότι πλη-
ρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις της παραγράφου
3, ανανεώνεται η εγγραφή της εφηµερίδας στο Μητρώο.
Σε αντίθετη περίπτωση, µε απόφαση του Προϊσταµένου
της ανωτέρω Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενηµέρω-
σης, η οποία κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της εφηµερίδας, απορρίπτεται το αίτηµα ανανέωσης.
Κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης µπορεί να α-
σκηθεί ένσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 7.»

Άρθρο 15

1. Μετά την υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης Α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3548/2007 προστίθεται υπο-
περίπτωση δ΄ ως εξής: 

«δ) σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης υποχρέωσης
που προβλέπει για τις εφηµερίδες ο παρών νόµος.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3548/2007 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι: 
Α. σε βάρος της εφηµερίδας: 
πρόστιµο από τρείς χιλιάδες (3.000) µέχρι πέντε χιλιά-

δες (5.000) ευρώ και αναστολή ένταξης στο Μητρώο για
δύο (2) µήνες. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο ό-
ριο διπλασιάζεται και επιβάλλεται διαγραφή από το Μη-
τρώο για το υπόλοιπο έτος,

Β. σε βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργα-
νισµού:
πρόστιµο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ µέχρι πέντε

χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώ-
τατο όριο διπλασιάζεται, 
Γ. σε βάρος του διαφηµιστικού γραφείου ή του ενδια-

µέσου: 
πρόστιµο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ µέχρι πέντε

χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώ-
τατο όριο διπλασιάζεται.»

Άρθρο 16

Όπου στις κείµενες διατάξεις γίνεται αναφορά σε νο-
µαρχιακές εφηµερίδες εφεξής νοούνται οι περιφερεια-
κές εφηµερίδες.

Άρθρο 17

1. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 (Α΄
159) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η κατανοµή διαφηµιστικής δαπάνης στα ηλεκτρο-
νικά και έντυπα µέσα ενηµέρωσης, έτσι ώστε να ενι-
σχύονται τα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης. Το ποσο-
στό συµµετοχής των περιφερειακών µέσων ενηµέρωσης
(έντυπα µέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανοµή
της συνολικής δαπάνης του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).» 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ 261/1997 (Α΄ 186) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Στα προγράµµατα αυτά περιέχεται υποχρεωτικά
και η κατανοµή της προϋπολογιζόµενης δαπάνης κάθε
φορέα µεταξύ των περιφερειακών µέσων ενηµέρωσης
(έντυπα µέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση).
Η συµµετοχή των περιφερειακών µέσων ενηµέρωσης

για κάθε κατηγορία µέσων ενηµέρωσης είναι τουλάχι-
στον τριάντα τοις εκατό (30%). Αν δεν τηρηθεί το προ-
βλεπόµενο στην περίπτωση β΄ του άρθρου 9 του       ν.
2328/1995 (Α΄159) ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής
(30%) των περιφερειακών µέσων στην κατανοµή της συ-
νολικής διαφηµιστικής δαπάνης, επιβάλλεται από τον Υ-
πουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
µέρωσης στον υπόχρεο φορέα του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα διοικητικό πρόστιµο ισόποσο µε τη διαφηµιστική
δαπάνη που υπολείπεται προς συµπλήρωση του ανωτέ-
ρω ποσοστού συµµετοχής.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΣΤΙΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Το άρθρο 115 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«1. Καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις έντυπες
εκδόσεις των περιοδικών και εφηµερίδων, περιοδικού και
ηµερήσιου τύπου, ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα,
στην οποία περιλαµβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός Α-
ριθµός Σειρών που χρησιµοποιείται για την καταγραφή
των περιοδικών εκδόσεων (ISSN).

2. Κατά τη διανοµή, πώληση και επιστροφή εντύπων η-
µερήσιου και περιοδικού τύπου από τυπογραφεία, επιχει-
ρήσεις πρακτορείων εφηµερίδων και περιοδικών, καθώς
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και από επιχειρήσεις πώλησης εφηµερίδων και περιοδι-
κών διενεργείται ηλεκτρονική σάρωση της ανωτέρω ειδι-
κής σήµανσης γραµµωτού κώδικα και πιστοποιείται η πο-
σότητα των φύλλων ή των τευχών. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
επιβάλλεται στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων,
πρόστιµο ανά παράβαση ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανάλογα µε τον τζίρο της επι-
χείρησης, τη συχνότητα και το είδος της παράβασης. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ε-
νηµέρωσης και Οικονοµικών καθορίζονται οι τεχνικές
προδιαγραφές, η διαδικασία διανοµής, πώλησης και επι-
στροφής των εντύπων, η διαδικασία ελέγχου και επιβο-
λής των προστίµων, η διαδικασία συγκέντρωσης και δη-
µοσιοποίησης των στοιχείων κυκλοφορίας των εντύπων,
καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό ή τεχνικό θέµα για την
εφαρµογή του άρθρου αυτού.

5. Τα πρακτορεία τύπου υποχρεούνται να αποστέλ-
λουν εβδοµαδιαίως στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ε-
νηµέρωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
πικοινωνιών και Ενηµέρωσης, αναλυτική κατάσταση πο-
σοτικών στοιχείων διανοµής, επιστροφών και πωλήσεων
των περιοδικών και των φύλλων των εφηµερίδων, περιο-
δικού και ηµερήσιου τύπου, όπως αυτά αποτυπώνονται
στα έντυπα εκκαθαρίσεων που εκδίδουν προς τις εφηµε-
ρίδες και τα περιοδικά.

6. Η ειδική σήµανση γραµµωτού κώδικα θα τεθεί σε
λειτουργία έως 31.5.2018.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 19
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η δηµιουργία θεσµικού
πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακου-
στικών έργων στην Ελλάδα, µέσω της παροχής επενδυ-
τικού κινήτρου.

Άρθρο 20
Ορισµοί

1. Παραγωγή οπτικοακουστικού έργου: η οικονοµική
δραστηριότητα του οπτικοακουστικού τοµέα µε βάση
την µε αριθµό 1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση του Υ-
φυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β΄ 2149): «Κα-
θορισµός νέας Εθνικής Ονοµατολογίας Οικονοµικών
Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας
2008», που εµπίπτει στις κατηγορίες: 

-59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηµατογραφικών
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων.

-59.12 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινη-
µατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµ-
µάτων.

-62.01.21 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισµικού παιχνι-
διών υπολογιστή. 

2. Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο: το επεισόδιο ή
τµήµατα επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς, το επεισόδιο ή
τµήµατα επεισοδίων µίνι τηλεοπτικής σειράς, η τηλεο-
πτική ταινία ή κινηµατογραφική ταινία ή τµήµα αυτών, α-
νεξαρτήτως χρονικής διάρκειας. Το περιεχόµενο των α-

νωτέρω µπορεί να είναι µυθοπλασία, δηµιουργική τεκµη-
ρίωση (ντοκιµαντέρ), κινούµενα σχέδια, καθώς και ψη-
φιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό που παρά-
γονται, για εµπειρία χρήστη σε γραµµική ή γραµµική
µορφή, µε διαδραστικές ή όχι εφαρµογές και µε σκοπό
τη δυνατότητα διανοµής σε πολλαπλές πλατφόρµες, ό-
πως ελεύθερη επίγεια τηλεοπτική µετάδοση, συνδροµη-
τική τηλεοπτική µετάδοση, διαδικτυακή τηλεόραση, πα-
ροχή υπηρεσιών κατά παραγγελία, κινηµατογραφικές αί-
θουσες προβολής, ιστότοποι διανοµής και προβολής τη-
λεοπτικών και κινηµατογραφικών έργων, µέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, στο σύνολο ή ως µέρος εφαρµογών και
προγραµµάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταµπλέ-
τες, παιχνιδοµηχανές και κινητά τηλέφωνα. 

3. Δύσκολο οπτικοακουστικό έργο: το αυτοτελές οπτι-
κοαουστικό έργο του οποίου το µοναδικό πρωτότυπο εί-
ναι στην ελληνική γλώσσα, το πρώτο και το δεύτερο έρ-
γο ενός σκηνοθέτη ή παραγωγού, τα έργα προϋπολογι-
σµού έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και τα
έργα µε περιορισµένες δυνατότητες εµπορικής εκµετάλ-
λευσης στις διεθνείς αγορές.

4. Επενδυτικό σχέδιο: η παραγωγή αυτοτελούς οπτι-
κοακουστικού έργου που εµπίπτει: 
α) στις οικονοµικές δραστηριότητες 59.11 και 59.12

και αφορά όλα ή επιµέρους στάδια της διαδικασίας πα-
ραγωγής, δηλαδή τα στάδια της παραγωγής και τεχνικής
επεξεργασίας/µεταπαραγωγής ενός οπτικοακουστικού
έργου, ανεξαρτήτως του τρόπου διανοµής του και του
µέσου µετάδοσης και προβολής του προς τον τελικό α-
ποδέκτη-θεατή,
β) στην οικονοµική δραστηριότητα 62.01.21 και αφορά

το σύνολο της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισµικού, α-
πό τον αρχικό σχεδιασµό έως τη δηµιουργία του τελικού
πρωτοτύπου προς έκδοση και εµπορική εκµετάλλευση. 

5. Έναρξη επενδυτικού σχεδίου: το πρώτο χρονικά ση-
µείο: α) είτε της έναρξης των εργασιών παραγωγής ή και
µεταπαραγωγής, που αφορούν την επένδυση και πραγ-
µατοποιούνται στην ελληνική επικράτεια ανάλογα και µε
το κατά περίπτωση εφαρµοζόµενο πλαίσιο της απόφα-
σης υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς, β) είτε της
πρώτης νοµικά δεσµευτικής ανάληψης υποχρέωσης για
τη µίσθωση εξοπλισµού ή της ανάληψης άλλης υποχρέ-
ωσης στην ελληνική επικράτεια, που καθιστά µη ανα-
στρέψιµη την επένδυση. Οι προπαρασκευαστικές εργα-
σίες, όπως η λήψη αδειών, δεν θεωρούνται έναρξη των
εργασιών. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής έχει ως α-
ποτέλεσµα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του
επενδυτικού σχεδίου.

6. Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου: η ολοκλήρωση
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των εργασιών
παραγωγής, όπως γυρισµάτων και ανάπτυξης λογισµι-
κού, που αφορούν την επένδυση, οι οποίες, σύµφωνα µε
την απόφαση υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς,
πραγµατοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

7. Για τους σκοπούς του παρόντος, πέραν των ορι-
σµών που περιλαµβάνονται σε αυτόν, ισχύουν και οι ορι-
σµοί του άρθρου 2 του Κανονισµού 651/2014 της Επιτρο-
πής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014)
(στο εξής: Κανονισµός). 

Άρθρο 21
Εφαρµοστέο Δίκαιο

Οι διατάξεις του Κανονισµού εφαρµόζονται για τα θέ-
µατα τα οποία δεν ρυθµίζονται στον παρόντα. 
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Άρθρο 22
Γενικοί κανόνες χορήγησης της ενίσχυσης

Στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος εφαρµόζονται
οι κατωτέρω γενικοί κανόνες:

1.α. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται σύµφωνα µε
το καθεστώς του παρόντος επιτρέπεται να υπαχθούν και
σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, ε-
πιτρέπεται η δυνατότητα σώρευσης της ενίσχυσης του
καθεστώτος αυτού µε τις ενισχύσεις συγκεκριµένων άλ-
λων καθεστώτων, µε την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι
προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 8
του Κανονισµού. 
β. Για να εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις µέγι-

στες εντάσεις ενίσχυσης και στα µέγιστα ποσά ενίσχυ-
σης, που προβλέπονται στον Κανονισµό. για το καθε-
στώς του παρόντος, λαµβάνεται υπόψη το συνολικό πο-
σό των ενισχύσεων που χορηγούνται, κατά περίπτωση,
στο ενισχυόµενο επενδυτικό σχέδιο και στην επιχείρηση
και ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτµησής του
(άρθρα 4 παρ. 2 και 8 παρ. 1 του Κανονισµού), 
γ. Σε περιπτώσεις συνδυασµού της ενίσχυσης του πα-

ρόντος µε ενωσιακή χρηµατοδότηση, η οποία υπόκειται
σε κεντρική διαχείριση από τα θεσµικά όργανα, τους ορ-
γανισµούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς της
Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο
του Κράτους, ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 8 του Κανονισµού.

2. Στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος δεν µπορεί
να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεµεί
διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων, ύστερα από προη-
γούµενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την ο-
ποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνοµες και
ασυµβίβαστες προς την εσωτερική αγορά (άρθρο 1 παρ.
4 του Κανονισµού). Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή
της αίτησης υπαγωγής στον παρόντα, οφείλει να δηλώ-
νει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε
βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγού-
µενου εδαφίου.

3. Η ενίσχυση του καθεστώτος του παρόντος λειτουρ-
γεί ως κίνητρο, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού.
Η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου, µόνο εφόσον ο δι-
καιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής στο
καθεστώς ενίσχυσης, πριν από την έναρξη των εργα-
σιών του επενδυτικού σχεδίου. 

Άρθρο 23
Γενική προϋπόθεση υπαγωγής 

στο επενδυτικό καθεστώς

Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς
ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο των επι-
λέξιµων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επι-
κράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των εκατό
χιλιάδων (100.000) ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες, ανε-
ξαρτήτως µεγέθους του φορέα. 

Άρθρο 24
Υπαγόµενα και εξαιρούµενα επενδυτικά σχέδια

1. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια
για την παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου
που πληροί τις προϋποθέσεις των πολιτιστικών κριτη-
ρίων, του πίνακα Α΄, εφόσον αφορά οπτικοακουστικό έρ-

γο µυθοπλασίας, του πίνακα Β΄, εφόσον αφορά οπτικοα-
κουστικό έργο δηµιουργικής τεκµηρίωσης, του πίνακα
Γ΄, εφόσον αφορά κινούµενο σχέδιο, και του πίνακα Δ΄,
εφόσον αφορά ψηφιακό παιχνίδι. 

2. Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια
για την παραγωγή δύσκολου οπτικοακουστικού έργου,
µε την προϋπόθεση το έργο τούτο να πληροί τα πολιτι-
στικά κριτήρια του πίνακα Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ και του πί-
νακα Ε΄.

3. Προσαρτώνται στον παρόντα νόµο οι πίνακες Α΄,
Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο
τµήµα αυτού.

4. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος τα κα-
τωτέρω είδη οπτικοακουστικών έργων: 
α) βιντεοσκοπηµένες ή κινηµατογραφηµένες καλλιτε-

χνικές παραστάσεις και γεγονότα (θεάτρου, όπερας, χο-
ρού, µουσικής κ.ά.), 
β) κάθε είδους αθλητική εκποµπή, αθλητική ανασκόπη-

ση και µετάδοση-κάλυψη αθλητικού αγώνα – γεγονότος, 
γ) τηλεοπτικά ή τηλεφωνικά παιχνίδια, διαδικτυακά τυ-

χερά παιχνίδια και παιχνίδια κοινωνικού στοιχηµατισµού,
παιχνίδια κληρώσεων και διαγωνισµοί, ιδίως µε χρηµατι-
κό έπαθλο, καθώς και ψηφιακά προγράµµατα τυχερών
παιγνίων και στοιχήµατος, έµµεσου ή άµεσου οικονοµι-
κού οφέλους,
δ) ενηµερωτικές, ειδησεογραφικές, ανασκόπησης γε-

γονότων και πληροφοριακού χαρακτήρα εκποµπές και
προγράµµατα,
ε) διάφορες εκποµπές ψυχαγωγικές, προγράµµατα

λόγου και τηλεοπτικές συνεντεύξεις, 
στ) διαφηµιστικά µηνύµατα, εκποµπές τηλεπωλήσεων

και κοινωνικά µηνύµατα, 
ζ) προγράµµατα µε πορνογραφικό περιεχόµενο,
η) προγράµµατα παρουσίασης και προβολής διαφόρων

εταιρικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτή-
των, 
θ) αµιγώς εκπαιδευτικά προγράµµατα-εκποµπές τη-

λεκπαίδευσης και τηλεπληροφόρησης,
ι) προγράµµατα που θίγουν το σεβασµό της ανθρώπι-

νης αξιοπρέπειας και προγράµµατα που εισάγουν ή προ-
άγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, α-
ναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού.

Άρθρο 25
Δικαιούχοι υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων

1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης του καθεστώτος του πα-
ρόντος είναι:
α) οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες ή έχουν

υποκατάστηµα στην ελληνική επικράτεια και λειτουρ-
γούν µε σκοπό: 
αα) την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, 
ββ) την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στο πλαί-

σιο διασυνοριακής παραγωγής, 
β) οι αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακου-

στικών έργων, εφόσον, για τους σκοπούς του παρόντος,
συµβάλλονται µε επιχείρηση που είναι εγκατεστηµένη ή
έχει υποκατάστηµα στην ελληνική επικράτεια και λει-
τουργεί µε σκοπό την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακου-
στικών έργων ή µέρους αυτών. 

2. Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες ή έχουν
υποκατάστηµα στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως
αν προβαίνουν στην παραγωγή των οπτικοακουστικών
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έργων ή στην εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών
έργων, οφείλουν κατά τη χρονική στιγµή έναρξης των
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και κατά την ηµερο-
µηνία χορήγησης της ενίσχυσης να έχουν µία από τις α-
κόλουθες µορφές:
α. ατοµική επιχείρηση,
β. εµπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισµός,
δ. επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή κοινο-

πραξίας µε την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο Γενι-
κό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
Στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ εταιρείες που τελούν υ-

πό ίδρυση ή υπό συγχώνευση οφείλουν να έχουν ολο-
κληρώσει τις διαδικασίες δηµοσιότητας πριν από την έ-
ναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

3. Σε περίπτωση διασυνοριακής παραγωγής, ήτοι πα-
ραγωγής που χρηµατοδοτείται από περισσότερα του ε-
νός κράτη-µέλη και στις οποίες συµµετέχουν παραγωγοί
από περισσότερα του ενός κράτη-µέλη, η αίτηση υπαγω-
γής υποβάλλεται από επιχείρηση παραγωγής που είναι
εγκατεστηµένη ή έχει υποκατάστηµα στην ελληνική επι-
κράτεια και η ενίσχυση παρέχεται εξ ολοκλήρου σε αυ-
τήν σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ίδια επιλέξιµη
δαπάνη για την απόκτηση παρόµοιου οφέλους στο πλαί-
σιο λειτουργίας της διασυνοριακής παραγωγής του οπτι-
κοακουστικού έργου. 

4. Στην περίπτωση των αλλοδαπών επιχειρήσεων που,
για τους σκοπούς του παρόντος, συµβάλλονται µε επι-
χείρηση που είναι εγκατεστηµένη ή έχει υποκατάστηµα
στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί µε σκοπό την ε-
κτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή µέρους
αυτών, η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από κοινού από
τις ανωτέρω συµβαλλόµενες επιχειρήσεις, η δε ενίσχυ-
ση παρέχεται στην επιχείρηση που ορίζεται ρητά, από
τους συµβαλλοµένους στην αίτηση υπαγωγής, ως δικαι-
ούχος αυτής.

5. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι της ενίσχυσης του καθε-
στώτος του παρόντος:
α) οι προβληµατικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται

στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 του Κανονισµού,
β) επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ί-

διας ή παρεµφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρω-
παϊκού Οικονοµικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την
υποβολή της αίτησής τους για επενδυτική ενίσχυση,
γ) επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που

πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία και για λογαριασµό
του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, της
ΕΡΤ Α.Ε. και του Τηλεοπτικού Σταθµού της Βουλής των
Ελλήνων, βάσει σύµβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρη-
σης ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 26
Επιλέξιµες δαπάνες

1. Ως επιλέξιµες δαπάνες νοούνται οι δαπάνες για την
παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, οι οποίες πραγµα-
τοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και δεν ξεπερ-
νούν το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής του ο-
πτικοακουστικού έργου (επιλέξιµο κόστος παραγωγής). 
Ειδικότερα, ως επιλέξιµες δαπάνες νοούνται οι εξής: 
α. δαπάνες για δικαιώµατα, όπως σενάριο, µουσική ε-

πένδυση, 

β. δαπάνες για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που α-
φορά άµεσα την παραγωγή του οπτικοακουστικού έρ-
γου, όπως διαµονή και διατροφή, µετακινήσεις, ενοικία-
ση εξοπλισµού, στούντιο, υπηρεσίες µεταπαραγωγής, 
γ. το µισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας για

την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, 
δ. δαπάνες προµήθειας υλικών,
ε. δαπάνες σχεδιασµού, παραγωγής και δοκιµών του

λογισµικού των ψηφιακών παιχνιδιών. 
2. Για τον υπολογισµό του συνολικού επιλέξιµου κό-

στους παραγωγής ισχύουν οι κατωτέρω περιορισµοί: 
α) τα ασφάλιστρα και τα έξοδα παροχής εγγυήσεων

προσµετρούνται στο σύνολό τους, µε µέγιστη επιλέξιµη
δαπάνη την αντίστοιχη του 5% του συνολικού επιλέξι-
µου κόστους παραγωγής, 
β) η αµοιβή για δικαιώµατα σεναρίου και µουσικής, κα-

θώς και η αµοιβή του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου,
των δύο πρωταγωνιστών ηθοποιών, του παραγωγού για
όλες τις ιδιότητες που κατέχει στην παραγωγή του οπτι-
κοακουστικού έργου, προσµετρούνται µέχρι ποσοστού
25% του συνολικού επιλέξιµου κόστους και δεν µπορεί
να υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, 
γ) δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιµο κόστος

παραγωγής οι δαπάνες για χρηµατοοικονοµικά περιου-
σιακά στοιχεία, πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέ-
σεις αυτών, όπως τεχνολογικός εξοπλισµός, οικόπεδα
και κτίρια, κόστος δανεισµού, τραπεζικά έξοδα, 
δ) δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιµο κόστος

παραγωγής τα έξοδα µάρκετιγκ, προβολής και επικοινω-
νίας. 

Άρθρο 27
Είδος ενίσχυσης

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν κα-
θεστώς ενισχύονται µε το κίνητρο της επιχορήγησης, η
οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δηµόσιο
χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των επιλέ-
ξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορί-
ζεται ως ποσοστό αυτών.

2. Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται, µετά την
πιστοποιηµένη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου,
ως σταθερό ποσοστό 25% επί της αξίας των συνολικών
επιλέξιµων δαπανών της παραγωγής και έως το ποσό
των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, το οποίο κα-
ταβάλλεται εφάπαξ στον δικαιούχο.

3. Η ενίσχυση που καταβάλλεται για την κάλυψη των
συγκεκριµένων δαπανών δεν προσαυξάνει τα έσοδα από
επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί µειωτικό
στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε
και δεν φορολογείται. 

4. Η ενίσχυση του παρόντος µπορεί να συνδυαστεί µε
άλλη κρατική ενίσχυση, µε τον περιορισµό του συνόλου
των χορηγούµενων κρατικών ενισχύσεων να µην ξεπερ-
νά αθροιστικά το 50% του συνολικού κόστους παραγω-
γής του οπτικοακουστικού έργου. Το όριο αυτό επεκτεί-
νεται στο 60% του συνολικού κόστους παραγωγής του
οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση διασυνοριακής
παραγωγής και στο 70% του συνολικού κόστους παρα-
γωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση παρα-
γωγής δύσκολου οπτικοακουστικού έργου. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνδυασµού κρατικών ενι-

σχύσεων, το ποσοστό της χορηγούµενης ενίσχυσης
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προκύπτει όταν από τα ανωτέρω όρια του συνολικού κό-
στους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου αφαιρε-
θεί το ποσό των κρατικών ενισχύσεων µε το οποίο η πα-
ραγωγή έχει ήδη ενισχυθεί. 

5. Για την εφαρµογή του παρόντος, οι πόροι που διατί-
θενται απευθείας από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, χωρίς τη συµµετοχή των κρατών-µελών στην α-
πόφαση ανάθεσης, δεν συνιστούν κρατικούς πόρους και
η προερχόµενη από αυτά ενίσχυση δεν συνυπολογίζεται
για τους σκοπούς της τήρησης των ανώτατων ορίων ενί-
σχυσης του παρόντος. 

Άρθρο 28
Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής

1.Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επι-
κοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) καθίσταται φορέας υποδοχής και
επεξεργασίας των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. 
Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν καθεστώς

ενίσχυσης διενεργούνται υποχρεωτικά µέσω του Πληρο-
φοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.)
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Η επιχείρηση έχει δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για υ-

παγωγή στο καθεστώς του παρόντος έως και εξήντα
(60) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του επεν-
δυτικού σχεδίου.
Η αίτηση υπαγωγής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υποχρεω-
τικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ε-
νισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ο αιτών ενηµε-
ρώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή
τους. 
Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής µε την τεκµηρίωσή τους

τηρούνται ηλεκτρονικά στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. 
2. Η αίτηση υπαγωγής περιλαµβάνει τουλάχιστον τα α-

κόλουθα στοιχεία: α) την ονοµασία και το µέγεθος της ε-
πιχείρησης, β) περιγραφή του έργου, συµπεριλαµβανο-
µένων των ηµεροµηνιών έναρξης και λήξης, γ) τον τόπο
ή τόπους εκτέλεσης του έργου, δ) κατάλογο των δαπα-
νών του έργου και ε) ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότη-
σης που απαιτείται για το έργο.

3. Την αίτηση υπαγωγής συνοδεύουν τα ακόλουθα δι-
καιολογητικά:
α) έγγραφη δήλωση του φορέα επένδυσης, στην ο-

ποία θα δηλώνει τα πολιτιστικά κριτήρια στα οποία υπά-
γεται το επενδυτικό του σχέδιο,
β) προγραµµατισµός εργασίας του οπτικοακουστικού

έργου, επισηµαίνοντας τις ηµέρες γυρισµάτων που απαι-
τούνται στην Ελλάδα, 
γ) αναλυτικός προϋπολογισµός, µε προσδιορισµό των

δαπανών που θα πραγµατοποιηθούν στην ελληνική επι-
κράτεια,
δ) χρηµατοδοτικό σχέδιο-πλάνο, στο οποίο αναγράφο-

νται και τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις και το ποσο-
στό ενίσχυσης αυτών, 
ε) τη σύνοψη του σεναρίου ή το σενάριο, 
στ) έγγραφη δήλωση - αναφορά του φορέα της επέν-

δυσης στους βασικούς καλλιτεχνικούς συντελεστές, κα-
θώς και στους εργαζόµενους που θα απασχοληθούν κα-
τά τη διάρκεια των εργασιών στην Ελλάδα, 
ζ) παράβολο.

Άρθρο 29
Διαδικασία αξιολόγησης

1. Η πληρότητα των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των
σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.,
µε βάση τυποποιηµένο σύστηµα ελέγχου πληρότητας, ε-
ντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την υποβο-
λή της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί για λόγους µη
πληρότητας του φακέλου, ο αιτών ενηµερώνεται στην η-
λεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στην αίτησή
του.

2. Αν η αίτηση είναι πλήρης εξετάζεται ως προς τη νο-
µιµότητά της και αξιολογείται, µε βάση την αρχή της
χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιµους πόρους,
από Επιτροπή, που συνιστάται µε απόφαση του Πρόε-
δρου και Διευθύνοντος Συµβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Η εν
λόγω Επιτροπή συγκροτείται από τρεις (3) υπαλλήλους
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων, ένας τουλάχιστον έχει
την ιδιότητα του οικονοµολόγου και ένας τουλάχιστον έ-
χει εµπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο για το οποίο
υποβάλλεται η αίτηση, αφορά στην παραγωγή κινηµατο-
γραφικής ταινίας, η ανωτέρω επιτροπή αξιολόγησης συ-
γκροτείται από δύο (2) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε µε τις
ιδιότητες είτε του οικονοµολόγου, είτε µε εµπειρία στην
παραγωγή οπτικοακουστικού έργου και από έναν (1) υ-
πάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, ο ο-
ποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέ-
ντρου Κινηµατογράφου. Η θητεία της επιτροπής ορίζεται
ετήσια, ενώ η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουρ-
γίας της Επιτροπής ορίζονται στην απόφαση προκήρυ-
ξης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.
Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, µε ποινή αποκλει-

σµού, να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, οι οποίες ε-
ξειδικεύονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης:
α. πλήρης συµφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υ-

πό έγκριση επενδυτικού σχεδίου,
β. τεκµηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του ε-

πενδυτικού σχεδίου µε προσκόµιση των σχετικών πιστο-
ποιητικών, ιδίως φορολογική και ασφαλιστική ενηµερό-
τητα. 
Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµε-

νο του φακέλου, ορίζεται προθεσµία δέκα (10) ηµερών
στο φορέα προκειµένου να τις παράσχει προς την αρµό-
δια Επιτροπή.
Η ανωτέρω διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας και αξιο-

λόγησης ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από
την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1. 

3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόµιµες προ-
ϋποθέσεις υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του πα-
ρόντος µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, ύστερα από εισήγηση
της Επιτροπής της παραγράφου 2. 

4. Τα επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τις νόµιµες
προϋποθέσεις απορρίπτονται µε αιτιολογηµένη απόφα-
ση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής
της παραγράφου 2, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υ-
πέρ του Δηµοσίου.
Η απορριπτική απόφαση αναρτάται στο Πληροφοριακό
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Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) και κοινοποιεί-
ται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου, µε αποστολή
στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου. 

5. Κατά της απορριπτικής απόφασης της παραγράφου
4 ο αιτών µπορεί να υποβάλει ένσταση, ηλεκτρονικά µέ-
σω Π.Σ.Κ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης. Η έν-
σταση απευθύνεται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτι-
κής Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και εξετάζεται α-
πό Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, που συνιστάται µε α-
πόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενηµέρωσης και αποτελείται από τρία (3) µέ-
λη του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχι-
στον έχει πτυχίο νοµικής. Στην περίπτωση που η ένστα-
ση υποβάλλεται κατά απόφασης µε την οποία απορρί-
πτεται επενδυτικό σχέδιο για την παραγωγή κινηµατο-
γραφικής ταινίας, η ανωτέρω επιτροπή εξέτασης ενστά-
σεων αποτελείται από δύο (2) µέλη του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ
των οποίων το ένα τουλάχιστον έχει πτυχίο νοµικής και
ένα (1) µέλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου,
το οποίο προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέ-
ντρου Κινηµατογράφου. Η σύνθεση, οι όροι και οι κανό-
νες λειτουργίας της Επιτροπής Ενστάσεων ορίζονται
στην οικεία απόφαση προκήρυξης. Η Επιτροπή εξέτασης
ενστάσεων αποφαίνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε
(15) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστα-
σης και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό, ο οποίος εκδί-
δει τη σχετική απόφαση.
Η απορριπτική της ένστασης απόφαση αναρτάται στο

Π.Σ.Κ.Ε. και κοινοποιείται στο φορέα του επενδυτικού
σχεδίου µε αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού
του ταχυδροµείου. 

Άρθρο 30
Διαδικασία ελέγχου εγκεκριµένων σχεδίων

1.Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν κα-
θεστώς ενίσχυσης ελέγχονται ως ακολούθως, από Όρ-
γανο Ελέγχου, που συνιστάται µε απόφαση του Προέ-
δρου και Διευθύνοντος Συµβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και α-
ποτελείται από έναν (1) υπάλληλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., µε ε-
µπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου και δύο
(2) µέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Ελε-
γκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), η σύσταση του οποίου προβλέπεται
στο άρθρο 11 του π.δ. 33/2011. Στην περίπτωση που το
επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή κινηµατογρα-
φικής ταινίας, το ανωτέρω Όργανο Ελέγχου αποτελείται
από έναν (1) υπάλληλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., έναν (1) υπάλλη-
λο του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, ο οποίος
προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κι-
νηµατογράφου και ένα (1) µέλος του Εθνικού Μητρώου
Πιστοποιηµένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.).

2. α. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, το αργότερο
µέσα σε εξήντα (60) µέρες από την ολοκλήρωση της ε-
πένδυσης, υποβάλλει µέσω Π.Σ.Κ.Ε. αίτηση συνοδευό-
µενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτω-
ση γ΄, προκειµένου να πιστοποιηθεί, µε την έκδοση από-
φασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενηµέρωσης, ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτι-
κό σχέδιο κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος
ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβο-
λής της ενίσχυσης.
Η προθεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου

δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ηµερο-

µηνία δηµοσίευσης της απόφασης υπαγωγής. 
β. Ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται, επί ποινή α-

νάκλησης της απόφασης υπαγωγής ή µη πιστοποίησης
της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, να υλοποιή-
σει κατ’ ελάχιστον 60% του επενδυτικού σχεδίου που έ-
χει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό
τον όρο ότι το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών, που υ-
λοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια και αναλογούν
στο ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει το ποσό
των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ που ορίζεται στο άρ-
θρο 23. 
γ. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυ-

τικού σχεδίου συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά:
αα. τα αποδεικτικά στοιχεία συµµόρφωσης µε τα πολι-

τιστικά κριτήρια, 
ββ. ο τελικός κατάλογος των εργαζοµένων στην παρα-

γωγή, 
γγ. το τελικό πρόγραµµα των ηµερών γυρισµάτων και

των χώρων γυρισµάτων στην ελληνική επικράτεια, 
δδ. τα σχετικά τιµολόγια µε τα αποδεικτικά στοιχεία ε-

ξόφλησής τους, 
εε. υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της επένδυσης

ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, 
στστ. τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η δαπάνη της ο-

ποίας βαρύνει το δικαιούχο.
3.Το όργανο ελέγχου ελέγχει τα υποβαλλόµενα δικαι-

ολογητικά και συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία υπο-
βάλλεται στην επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου
29 µέσω του Π.Σ.Κ.Ε..
Η ως άνω Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα της έκθε-

σης ελέγχου και την τήρηση των όρων της απόφασης υ-
παγωγής και προβαίνει στις εξής ενέργειες:
α) αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την

έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης,
β) αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σηµασίας, που α-

φορούν είτε την έκθεση ελέγχου είτε την επένδυση, δια-
τάσσει την προσκόµιση συµπληρωµατικής έκθεσης ελέγ-
χου,
γ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ε-

λέγχου, διατάσσει την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από
όργανο µε διαφορετική σύνθεση,
δ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση,

µπορεί να εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης υπα-
γωγής.
Η συνολική χρονική διάρκεια της διαδικασίας του τελι-

κού ελέγχου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30)
ηµέρες από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση ελ-
λείψεων, το χρονικό περιθώριο παρατείνεται για τριάντα
(30) ηµέρες από την προσκόµιση των συµπληρωµατικών
στοιχείων.

Άρθρο 31
Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης

1. Η ολοκλήρωση της επένδυσης πιστοποιείται µε την
έκδοση σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης από τον Υ-
πουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
µέρωσης, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 29, εντός τριάντα (30) ηµερών
από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 30.

2. Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται αν το οπτικοα-
κουστικό έργο δεν πληροί, κατά περίπτωση, τα πολιτιστι-
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κά κριτήρια των πινάκων Α΄, B΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, καθώς και
τους όρους και τους κανόνες υπαγωγής στο παρόν κα-
θεστώς. 

Άρθρο 32
Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής

1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής επι-
τρέπεται ύστερα από αίτηµα του φορέα της επένδυσης
µέσω του Π.Σ.Κ.Ε., το οποίο µπορεί να υποβληθεί καθ’ ό-
λη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και
µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού
σχεδίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του επεν-
δυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήµατος
τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής. Για την υ-
ποβολή του αιτήµατος απαιτείται υποβολή παραβόλου.

2. Αιτήµατα τροποποίησης υποβάλλονται ως προς τα
εξής:
α) ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονο-

µικού αντικειµένου, 
β) αλλαγή όρων της απόφασης υπαγωγής, οι οποίοι

προσδιορίζονται ειδικότερα στην κοινή υπουργική από-
φαση του άρθρου 38.
Τα αιτήµατα γίνονται δεκτά, εφόσον συντρέχουν σω-

ρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) εξακολουθούν να τηρούνται οι γενικοί όροι και οι

προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής,
β) δεν διαφοροποιούνται τα κριτήρια επιλεξιµότητας

και υπαγωγής.
3. Τα ανωτέρω αιτήµατα συνοδεύονται από αιτιολόγη-

ση της σκοπιµότητάς τους, καθώς και τα δικαιολογητικά,
όπως αυτά ορίζονται στην οικεία κοινή υπουργική από-
φαση προκήρυξης του άρθρου 38.
Η επιτροπή του άρθρου 29 παράγραφος 2, οφείλει να

απαντήσει µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από
την περιέλευση του αιτήµατος σε αυτήν. Αν αποδεχτεί
το αίτηµα τροποποίησης ολικώς ή µερικώς, εισηγείται
προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενηµέρωσης για την τροποποίηση της απόφα-
σης υπαγωγής. 
Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδει αιτιολογηµένη απορρι-

πτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στο φορέα, στη δι-
εύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την οποία έχει δη-
λώσει κατά την εγγραφή του στο Π.Σ.Κ.Ε.. Νέο αίτηµα
του ίδιου φορέα για τροποποίηση όρων της απόφασης υ-
παγωγής µε το ίδιο περιεχόµενο δεν εξετάζεται κατ΄ ου-
σίαν και αρχειοθετείται.

4. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής µπορεί να
διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από τον Υπουργό ύστε-
ρα από εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 29 παράγρα-
φος 2, εφόσον διαπιστωθεί µεταβολή των όρων της από-
φασης υπαγωγής.

Άρθρο 33
Καταβολή ενισχύσεων

1. Μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επεν-
δυτικού σχεδίου, η καταβολή της ενίσχυσης πραγµατο-
ποιείται εφάπαξ, µε την έκδοση της απόφασης ολοκλή-
ρωσης.

2. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός δύο (2) µηνών,
απευθείας, µέσω ηλεκτρονικής πληρωµής, σε τραπεζικό
λογαριασµό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν
επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. 

3. Η επιχορήγηση καλύπτεται από τον Προϋπολογισµό
Δηµοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετι-
κή προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε οικονοµικό έτος και
προέρχεται από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρω-
τικά και Επενδυτικά Ταµεία ή και από άλλους χρηµατο-
δοτικούς οργανισµούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ε-
θνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας.

Άρθρο 34
Υποχρεώσεις ενισχυόµενων φορέων

1. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, επί ποινή ανά-
κλησης της απόφασης υπαγωγής, να εφαρµόζονται οι α-
παραίτητες µορφές ασφαλιστικής κάλυψης και κατ’ ελά-
χιστο για το ανθρώπινο δυναµικό και ιδίως τους καλλιτε-
χνικούς και τεχνικούς συντελεστές. 

2. Κάθε επιχείρηση παραγωγής και για κάθε οπτικοα-
κουστικό έργο που υπάγεται στο καθεστώς ενίσχυσης
του παρόντος είναι υποχρεωµένη να αναγράφει στους
κυρίως τίτλους αρχής και στους τίτλους τέλους ότι το ο-
πτικοακουστικό έργο έχει πραγµατοποιηθεί µε τη συµβο-
λή του επενδυτικού κινήτρου από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην
Ελλάδα. 

3. Μετά την ολοκλήρωση του οπτικοακουστικού έρ-
γου, η επιχείρηση παραγωγής υποχρεούται µε δική της
δαπάνη να παραδώσει στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ψηφιακά αρχεία
του έργου µε προδιαγραφές που ορίζονται από το
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για διαφύλαξη και για τις ανάγκες του αρχεί-
ου του και προβολής του έργου του.

Άρθρο 35
Κυρώσεις

Αν µετά την πιστοποιηµένη ολοκλήρωση της επένδυ-
σης διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία
ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποκρυβεί
στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε είτε στον α-
ποκλεισµό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις
διατάξεις του παρόντος, είτε στο να υπαχθεί µε όρους
διαφορετικούς ή σε µη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, ο
Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ε-
νηµέρωσης ανακαλεί την απόφαση ολοκλήρωσης, κατό-
πιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος
Συµβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το σύνολο της ενί-

σχυσης που χορηγήθηκε. 
Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων α-

πό το Δηµόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του
χρέους από την αρµόδια Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 36
Αξιολόγηση επιπτώσεων των ενισχύσεων

Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και τη Γενική Γραµµατεία Ενη-
µέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, συλλέ-
γουν, επεξεργάζονται και αναλύουν ποσοτικά και ποιοτι-
κά δεδοµένα των ενισχυόµενων επενδύσεων και συ-
ντάσσουν αναφορές σε ετήσια βάση, οι οποίες περιλαµ-
βάνουν ενδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τους πόρους που
διατέθηκαν, τις επενδύσεις που ενισχύθηκαν, τις θέσεις
εργασίας που δηµιουργήθηκαν, τα αποτελέσµατα των ε-
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νισχύσεων στις επιχειρήσεις που τις λαµβάνουν, την επί-
δρασή τους στην ανάπτυξη και τις δηµοσιονοµικές συνέ-
πειες τόσο στον Τακτικό Προϋπολογισµό, όσο και στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Ο Υπουργός Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης υπο-
βάλλει στη Βουλή το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους σχετική
έκθεση - απολογισµό για την εφαρµογή του παρόντος. 

Άρθρο 37
Όρια κοινοποίησης - παρακολούθηση - δηµοσιότητα

1. Για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στο κα-
θεστώς του παρόντος έχουν εφαρµογή τα όρια κοινοποί-
ησης της περίπτωσης κζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
4 του Κανονισµού. 

2. Περίληψη της απόφασης υπαγωγής και της απόφα-
σης ολοκλήρωσης δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια.

3. Οι ενισχυόµενοι και οι αρµόδιοι κρατικοί φορείς δια-
τηρούν φακέλους των επενδυτικών σχεδίων, προκειµέ-
νου να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται
από τις αρµόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για
δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία χορη-
γήθηκε η τελευταία ενίσχυση. 

4. Κάθε πληροφορία που αφορά την εφαρµογή του κα-
θεστώτος του παρόντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. Οι ανακοινώσεις, προ-
σκλήσεις και οι εν γένει ενηµερωτικές αναρτήσεις των
υπηρεσιών του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. δηµοσιεύονται στην ιστοσελί-
δα του.

5. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνα-
τότητα να παρακολουθούν µέσω του Π.Σ.Κ.Ε. την πορεία
του συνόλου των αιτηµάτων τους.

Άρθρο 38
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ε-
νηµέρωσης προκηρύσσεται το καθεστώς ενίσχυσης του
παρόντος νόµου και εξειδικεύονται ειδικότερα θέµατα ε-
φαρµογής αυτού, όπως οι επιλέξιµες δαπάνες, ο τρόπος
υπολογισµού τους, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που
συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και την αίτηση ελέγ-
χου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, η διαδικα-
σία υποβολής των αιτήσεων, το ύψος των παραβόλων
που προβλέπονται στον παρόντα, οι κατά περίπτωση ε-
φαρµοζόµενοι χρόνοι έναρξης και λήξης των επενδυτι-
κών σχεδίων, η σύνθεση και οι όροι λειτουργίας των
προβλεποµένων, στον παρόντα, επιτροπών και του ορ-
γάνου ελέγχου, τα θέµατα τροποποίησης της απόφασης
υπαγωγής, καθώς και κάθε άλλο συναφές µε την εφαρ-
µογή του παρόντος θέµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39 

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 του
ν. 4053/2012 (Α΄ 44), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4463/2017 (Α΄ 42) αντικαθίσταται

ως εξής: 
«Από το επαληθευµένο από την ΕΕΤΤ καθαρό κόστος

παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας των ε-
τών 2013, 2014 και 2015, ο Κρατικός Προϋπολογισµός
καλύπτει έως το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων
(15.000.0000) ευρώ ανά έτος, ως Υπηρεσία Γενικού Οι-
κονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ).»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α΄
190), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ιε΄ ως εξής:

«ιε. Ανεξάρτητος παραγωγός οπτικοακουστικών έρ-
γων είναι ο παραγωγός που δεν διαθέτει συµµετοχή
25% ή περισσότερο σε τηλεοπτικό οργανισµό, δεν δια-
θέτει σε αυτόν συµµετοχή 25% ή περισσότερο οποιοσ-
δήποτε τηλεοπτικός οργανισµός, το πλήθος των παρε-
χόµενων από αυτόν προγραµµάτων στον ίδιο τηλεοπτικό
οργανισµό δεν υπερβαίνει το 70% των συνολικά, υπ’ αυ-
τού, παραγόµενων ετησίως προγραµµάτων και διατηρεί
την κυριότητα των δευτερογενών δικαιωµάτων επί των
παρεχόµενων σε τηλεοπτικούς οργανισµούς προγραµ-
µάτων.» 

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2644/1998 όπου α-
ναφέρεται η φράση «ανώνυµη εταιρεία», διαγράφεται η
λέξη «ανώνυµη». 

4. Το εδάφιο στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2644/
1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«στ. Εφόσον οι διαχειριστές και προµηθευτές προ-
γράµµατος είναι ανώνυµες εταιρείες, οι µετοχές τους εί-
ναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µε τους όρους και τις εξαι-
ρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
2.».

5. Στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2644/1998 η φράση «της
προηγούµενης παραγράφου» αντικαθίσταται από τη
φράση «κατόχου αδείας µε διαχειριστές και προµηθευ-
τές προγράµµατος». 

6. Στο άρθρο 13 παρ. 10 περιπτώσεις α΄, β΄ και ε΄ του
ν. 2328/1995, η φράση «µέσω Πρακτορείου Διανοµής Τύ-
που» αντικαθίσταται από τη φράση «καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο».

7. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«4. Οι εταιρίες συνδροµητικής τηλεόρασης υποχρεού-
νται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων δια-
φηµιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηµατο-
γραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 3.»

8. Η παρ. 1 του άρθρου 4Α της κ.υ.α. 02/2013 αντικαθί-
σταται ως έξης: 

«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής µε σύµβα-
ση έµµισθης εντολής ή παροχής υπηρεσιών, φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, ο οποίος µέχρι την ολοκλήρωση του
έργου της ειδικής διαχείρισης διαχειρίζεται το σύνολο
των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ
Α.Ε. και των θυγατρικών της, που µεταβιβάζονται στο
Δηµόσιο σύµφωνα µε το άρθρο 2. Η ιδιότητα του ειδικού
διαχειριστή δεν συνιστά ασυµβίβαστο ή λόγο αναστολής
άσκησης κάθε άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας
και λειτουργήµατος. Το έργο της ειδικής διαχείρισης ο-
λοκληρώνεται στις 29.4.2019. Με απόφαση του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου αυτής δύναται να διοριστεί νέ-
ος ειδικός διαχειριστής, ο οποίος αναλαµβάνει καθήκο-
ντα από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης. Μέχρι
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την έκδοση της απόφασης του προηγουµένου εδαφίου
συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του ο ειδικός διαχειρι-
στής που ορίστηκε µε την υπ΄ αριθµ. Δ.Ο.Δ. Γ 4020512/
Β΄2167/2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Επικρατείας. Οι συµβάσεις της παραγράφου 3,
που έχουν υπογραφεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρό-
ντος εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την προβλεπόµενη
ηµεροµηνία λήξης τους, δυνάµενες να παρατείνονται µε
απόφαση του ειδικού διαχειριστή µέχρι την ολοκλήρωση
του έργου της ειδικής διαχείρισης.

Άρθρο 40 
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται οι κάτωθι διατάξεις νόµων και κοινής υπουργι-
κής απόφασης, όπως ισχύουν:
α. Άρθρο ΜΟΝΟ παρ. Ι περίπτωση 2 και παρ. ΙΙ της

κ.υ.α. 16682/2011. 
β. Άρθρο 2 του ν. 2328/1995. 
γ. Άρθρο 3 παρ. 19, 20, 23 και 24 του ν. 2328/1995. 
δ. Άρθρο 1 παρ. 12 του ν. 2328/1995.
ε. Άρθρα 6, 7 του ν. 2328/1995. 
στ. Άρθρο 10 του ν. 2328/1995. 
ζ. Άρθρο 6, εκτός της παρ. 3 εδάφιο Ζ΄, και άρθρο 7

του ν. 3592/2007. 
η. Άρθρο 5 παρ. 10 του ν. 3592/2007. 
θ. Άρθρο 5 παρ. 16 περίπτωση β΄ του ν. 3592/2007. 
ι. Άρθρο 8 παρ. 9 περίπτωση στ΄ του ν. 3592/2007. 
ια. Άρθρο 9 παράγραφοι Α΄, Β΄, και ΣΤ΄ του ν. 3592/

2007.
ιβ. Άρθρο 12 του ν. 3592/2007.
ιγ. Άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2644/1998.
ιδ. Άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 6 του ν. 2644/1998. 
ιε. Άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2644/1998.
ιστ. Τα εδάφια τέταρτο και πέµπτο της παρ. 12 του άρ-

θρου 5 του ν. 3845/2010.

Άρθρο 41
Τροποποίηση του ν. 2932/2001

1. Η παρ. 1 του άρθρου Τέταρτου α΄ του ν. 2932/2001
(Α΄ 145), όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 37
του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και τροποποιήθηκε µε την υ-
ποπαράγραφο ΙΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η δροµολόγηση για επιβατηγά υδροπτέρυγα και
ταχύπλοα πλοία γίνεται, κατά τη διάρκεια της ετήσιας
δροµολογιακής περιόδου που αρχίζει την 1η Νοεµβρίου,
για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών, από τους
οποίους οι τρεις (3) θερινοί µήνες, ήτοι ο Ιούνιος, ο Ιού-
λιος και ο Αύγουστος, είναι συνεχόµενοι. Οι προϋποθέ-
σεις και η διαδικασία τακτικής δροµολόγησης είναι ίδιες
µε αυτές που τίθενται στις παραγράφους 2 έως και 6 του
άρθρου τρίτου και στις παραγράφους  2, 3, 4 και 7 του
άρθρου τέταρτου. Για τη δροµολογιακή περίοδο που αρ-
χίζει την 1η Νοεµβρίου 2017 και τελειώνει την 31η Ο-
κτωβρίου 2018, η δήλωση δροµολόγησης υποβάλλεται
µέχρι την 31η Αυγούστου 2017.
Ο πλοιοκτήτης µπορεί να επεκτείνει την περίοδο δρο-

µολόγησης, για την οποία έχει εκδοθεί ανακοίνωση, κα-
τά ένα µήνα συνολικά πριν την έναρξη ή µετά τη λήξη
της περιόδου δροµολόγησης, µε απλή δήλωσή του και α-
νακοίνωση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περί-

πτωση, η περίοδος δροµολόγησης για την οποία έχει εκ-
δοθεί ανακοίνωση µπορεί να τροποποιηθεί ή να επεκτα-
θεί, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, ύστερα από αίτηση του πλοιοκτήτη και
γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
(Σ.Α.Σ.), αν κριθεί ότι δεν δηµιουργούνται διακρίσεις σε
βάρος άλλων πλοιοκτητών µε δροµολογηµένα επιβατη-
γά υδροπτέρυγα και ταχύπλοα πλοία. Το αίτηµα αυτό και
µέχρι τη σύγκληση του Σ.Α.Σ. µπορεί να γίνεται αποδε-
κτό από άλλα όργανα, που εξουσιοδοτούνται προς τού-
το, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.».

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου Τέταρτου α΄ του
ν. 2932/ 2001 καταργούνται.

Άρθρο 42
Τροποποίηση του ν. 3709/2008

1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3709/2008 (Α΄ 213) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όταν ο µεταφορέας αναµένει ευλόγως ότι ο από-
πλους θα καθυστερήσει για πάνω από ενενήντα (90) λε-
πτά από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης, λόγω
βλάβης ή ζηµιάς του πλοίου ή για λόγους που ανάγονται
σε υπαιτιότητα του µεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται να
υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να του καταβληθεί
ως αποζηµίωση το αντίτιµο του εισιτηρίου επιβάτη και ο-
χήµατος.»

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3709/ 2008 αντικαθίσταται ως έξης:

«α. Με µέριµνα και δαπάνη του µεταφορέα, να λάβει
δωρεάν ελαφρά γεύµατα, γεύµατα ή αναψυκτικά, ανά-
λογα µε το χρόνο αναµονής, εφόσον είναι διαθέσιµα ή
µπορούν ευλόγως να εξασφαλισθούν, να διαµείνει επί
του πλοίου καθ’ όλο το χρόνο της καθυστέρησης και να
προωθηθεί µε το ίδιο πλοίο ή µε άλλο δροµολόγιο προς
τον τελικό προορισµό, υπό συγκρίσιµες συνθήκες µετα-
φοράς, όπως ορίζονται στη σύµβαση µεταφοράς, το τα-
χύτερο δυνατόν και χωρίς επιπλέον κόστος. Τα ίδια δι-
καιώµατα έχουν οι επιβάτες, αν ο απόπλους απαγορευ-
θεί λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες θέτουν σε κίνδυ-
νο την ασφαλή λειτουργία του πλοίου.»

3. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
3709/ 2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Να διαµείνει επί του πλοίου, εφόσον κατά την κρί-
ση του πλοιάρχου οι συνθήκες το επιτρέπουν καθ’ όλο
το χρόνο ισχύος της απαγόρευσης απόπλου, για να συ-
νεχίσει το ταξίδι του. Στην περίπτωση αυτή, οι επιβάτες
έχουν τα δικαιώµατα της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 6.»

4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 3709/ 2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Να ενηµερωθεί εγκαίρως και, εφόσον συµφωνή-
σει, να προωθηθεί στον προορισµό του µε µέριµνα και
δαπάνη του µεταφορέα, σε χρονικό διάστηµα εντός εί-
κοσι τεσσάρων (24) ωρών, λαµβάνοντας δωρεάν ελαφρά
γεύµατα, γεύµατα ή αναψυκτικά ανάλογα µε το χρόνο α-
ναµονής και εφόσον είναι διαθέσιµα ή µπορούν να εξα-
σφαλισθούν ή να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να
του επιστραφεί το αντίτιµο του εισιτηρίου. Τα εν λόγω
δικαιώµατα του επιβάτη ισχύουν και στην περίπτωση και-
ρικών συνθηκών οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφα-
λή λειτουργία του πλοίου.»

5. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3709/2008 αντικαθί-
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σταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τα δικαιώµα-

τα των επιβατών που προβλέπονται στον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθµ. 1177/2010 ή άλλες διατάξεις, µη αποκλειό-
µενου του δικαιώµατός τους για αποκατάσταση κάθε πε-
ραιτέρω ζηµίας.»

6. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3709/
2008, µετά τη λέξη «συµφέροντος», προστίθενται τα ε-
ξής:

«,εκτός αυτών που περιγράφονται ρητά σε διατάξεις
του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 43
Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 350 του ν. 4412/
2016, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Έως τις 31.12.2017 οι δαπάνες της ΑΕΠΠ θα βαρύ-
νουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υ-
πουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων και ειδικότερα τον ειδικό φορέα 17-660, που
έχει δηµιουργηθεί για το σκοπό αυτόν.
Κύριος διατάκτης των εν λόγω πιστώσεων, έως τις

31.12.2017, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ενώ αρµόδια οικονοµική
υπηρεσία για την υπογραφή συµβάσεων, την έκδοση α-
ναλήψεων υποχρεώσεων και την εκκαθάριση δαπανών
είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Διοι-
κητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωµάτων.
Από την 1.1.2018, ο ειδικός φορέας 17-660 καταργεί-

ται και η ΑΕΠΠ λειτουργεί σύµφωνα µε τον Ειδικό Κανο-
νισµό Οικονοµικής Διαχείρισης αυτής (π.δ. 58/2017,
Α΄88).» 

2. Στο τέλος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 357
του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο τε-
λευταίο ως εξής:

«Οι αποσπάσεις και µετατάξεις που πραγµατοποιού-
νται κατ' εξαίρεση για την κάλυψη των άµεσων αναγκών
της ΑΕΠΠ κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από τη συγκρότησή
της, εξαιρούνται, για το ίδιο διάστηµα, από τις διαδικα-
σίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται δυ-
νάµει των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως ι-
σχύει.»

3. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 369 του ν. 4412/2016
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Η διαδικασία προσφυγής του παρόντος άρθρου
δεν εφαρµόζεται: α) αν η αναθέτουσα αρχή δηµοσίευσε
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προ-
κήρυξη, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 65
του παρόντος ή την παράγραφο 5 του άρθρου 295 του
παρόντος, κατά περίπτωση, µε την οποία γνωστοποιεί
την πρόθεσή της να αναθέσει τη σύµβαση και εφάρµοσε
δεκαήµερη τουλάχιστον προθεσµία αναστολής της σύ-
ναψης, από την εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυ-
ξης, εφόσον η προκήρυξη αυτή συντάχθηκε σύµφωνα µε
το Παράρτηµα XII του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ)
2015/1986 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό-
πως ισχύει, β) σε περίπτωση σύναψης συµφωνίας πλαι-
σίου και εφαρµογής δυναµικού συστήµατος αγορών, ό-
ταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από
τα άρθρα 39 και 33 του ν. 4412/2016, αν η αναθέτουσα
αρχή έχει αποστείλει την απόφαση ανάθεσης µαζί µε συ-

νοπτική έκθεση των λόγων της παρ. 2 του άρθρου 70 του
ν. 4412/2016 στους ενδιαφερόµενους προσφέροντες, α-
ναφέροντας τις προθεσµίες αναστολής σύναψης της
σύµβασης και εφαρµόσει δεκαήµερη τουλάχιστον προ-
θεσµία αναστολής της σύναψης, από την εποµένη της α-
ποδεδειγµένης παραλαβής της απόφασης από τους εν-
διαφερόµενους προσφέροντες.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδροµικά από την

26η Ιουνίου 2017.»
4. Η παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως ι-

σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374)

διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή πα-
ραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από α-
ναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, στο πλαίσιο
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, η οποία εκκινεί, κατά τα
οριζόµενα στα άρθρα 61,120, 290 και 330 του παρόντος:
α) για τις δηµόσιες συµβάσεις γενικών υπηρεσιών και

τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, µετά την 26η Ιουνί-
ου 2017,
β) για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και τις δηµόσιες

συµβάσεις εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε εκτι-
µώµενη αξία σύµβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ίση ή ανώτερη α-
πό τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρό-
ντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, µετά την 1η Ιανουάριου
2018. Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές συνεχίζουν να διέ-
πονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α΄173). Τα
προηγούµενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρ-
µόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων πα-
ραχώρησης έργων και υπηρεσιών µε εκτιµώµενη αξία
σύµβασης ίση ή ανώτερη από το κατώτατο όριο του άρ-
θρου 1 παρ. 2 περίπτωση α΄ του ν. 4413/2016 (Α΄148), ό-
πως ισχύει κάθε φορά,
γ) για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων και τις δηµόσιες

συµβάσεις εκπόνησης µελετών και παροχής τεχνικών
και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, µε εκτι-
µώµενη αξία σύµβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξή-
ντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια
των άρθρων 5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε
φορά, µετά την 1η Μαρτίου 2018. Μέχρι τότε για τις ως
άνω διαφορές εφαρµόζεται το άρθρο 127, σε συνδυα-
σµό µε το άρθρο 376 παράγραφος 12 του παρόντος. Τα
προηγούµενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρ-
µόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων πα-
ραχώρησης έργων και υπηρεσιών µε εκτιµώµενη αξία
κατώτερη από το όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α΄
του ν. 4413/2016 (Α΄148), όπως ισχύει κάθε φορά.» 
Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδροµικά από την

26η Ιουνίου 2017.

Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν.δ. 811/1971 (Α΄ 9)

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4
του ν.δ. 811/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν καθήκοντα προϊσταµένου ασκεί υπάλληλος που
δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ πτυχιούχος νοµικής, σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στο τρίτο εδάφιο, η καταχώ-
ριση πράξης ή απόφασης που έχει σχέση µε τη σύσταση,
µεταβίβαση ή κατάργηση εµπράγµατων δικαιωµάτων
στα βιβλία µεταγραφών και υποθηκών και, αν το υποθη-
κοφυλακείο λειτουργεί ως µεταβατικό κτηµατολογικό
γραφείο στα κτηµατολογικά φύλλα, διενεργείται από
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τον προϊστάµενο της γραµµατείας του οικείου ειρηνοδι-
κείου και, ελλείψει αυτού, τον προϊστάµενο της γραµµα-
τείας του οικείου πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως της κατο-
χής ή µη πτυχίου νοµικής. Για τον ορισµό του εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»

Άρθρο 45
Κατεπείγουσες ανάγκες προµήθειας καυσίµων 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 55 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), όπως ισχύει, παρατεί-
νεται από την ηµεροµηνία λήξης της έως τις 31.12.2017.

Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3783/2009

Ο ν. 3783/2009 (Α΄136) τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 µετά το δεύτερο εδάφιο προστί-

θεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Οι πάροχοι δύνανται να συλλέγουν και να τηρούν τα

στοιχεία ταυτοποίησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του
ν. 1599/1986 είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή µορφή, δια-
σφαλίζοντας την ακεραιότητα των ανωτέρω εγγράφων.»
β) Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στην περίπτωση συνδροµητών φυσικών προσώ-

πων, δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση από πάροχο πε-
ρισσοτέρων από έξι (6) καρτών ταυτότητας συνδροµητή
(SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη), εφόσον πρόκειται για
τον ίδιο ταυτοποιηµένο συνδροµητή. Η υποχρέωση ως
προς τον ανώτατο αριθµό καρτών ισχύει για κάθε πάρο-
χο διακριτά και όχι σωρευτικά για το σύνολο των παρό-
χων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά.»

2. Μετά το άρθρο 3 προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3A

Για κάρτες ταυτότητας συνδροµητή (SIM, USIM ή άλλη
αντίστοιχη) οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για
χρήση επικοινωνίας µηχανής µε µηχανή (Μ2Μ) δεν ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3783/2009. Με απόφαση
της ΕΕΤΤ ορίζονται τα στοιχεία που οφείλουν,να τηρούν
οι πάροχοι για τις κάρτες ταυτότητας συνδροµητή (SIM,
USIM ή άλλη αντίστοιχη) που διαθέτουν αποκλειστικά
για χρήση επικοινωνίας µηχανής µε µηχανή (Μ2Μ).»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3783/2009 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδροµητή, ταυτοποίη-
σης κινητού τερµατικού και η υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986, εάν τηρούνται σε ψηφιακή µορφή, διαγρά-
φονται και εάν τηρούνται σε έντυπη µορφή καταστρέφο-
νται µετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη διακοπή του
συµβολαίου µεταξύ παρόχου και συνδροµητή ή τη για ο-
ποιονδήποτε λόγο διακοπή της υπηρεσίας κινητής τηλε-
φωνίας. Εάν έχουν διαγράφει ή καταστραφεί αντίστοι-
χα, απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους από το συνδρο-
µητή προς τον πάροχο για την ενεργοποίηση της υπηρε-
σίας.»

4. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ΕΕΤΤ διενεργεί ελέγχους σχετικά µε την τήρηση
της υποχρέωσης ταυτοποίησης των συνδροµητών κατά
το άρθρο 14 του ν. 4070/2012 (Α΄82).

2. Στους παρόχους που κριθούν υπαίτιοι παραβάσεων
του παρόντος νόµου, σχετικά µε τους όρους ταυτοποίη-
σης των συνδροµητών, επιβάλλονται από την ΕΕΤΤ οι
προβλεπόµενες κυρώσεις του άρθρου 77 του ν. 4070/
2012.»

Άρθρο 47
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4053/2012

1. Στο ν. 4053/2012 (Α΄44), µετά το άρθρο 4, προστίθε-
ται άρθρο 4Α ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Ταχυδροµικοί Κώδικες της Επικράτειας

1. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενηµέρωσης ανατίθεται η ανάπτυξη, επεξεργα-
σία, διαχείριση και αξιοποίηση των Ταχυδροµικών Κωδί-
κων της Επικράτειας. Με απόφαση του Υπουργού Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κα-
θορίζονται οι σχετικές µε το προηγούµενο εδάφιο αρµο-
διότητες της υπηρεσίας ή του φορέα, ως και των τυχόν
εµπλεκόµενων υπηρεσιών, ο τρόπος ανάπτυξης, επεξερ-
γασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των Ταχυδροµικών
Κωδίκων της Επικράτειας, η διαδικασία ενηµέρωσης των
ενδιαφεροµένων για τυχόν αλλαγές αυτού και παρακο-
λούθησης της εφαρµογής των προαναφερόµενων αλλα-
γών, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.

2. Η εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε. παρέχει στο Υπουργείο Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης κάθε α-
ναγκαία συνδροµή για την ανάπτυξη, επεξεργασία, δια-
χείριση και αξιοποίηση του συνόλου των Ταχυδροµικών
Κωδίκων της Επικράτειας.»

2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α
η εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. υποχρεούται εντός τριών (3) µη-
νών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου να προβεί
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να απο-
στείλει στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενηµέρωσης το σύνολο των δεδοµένων των
Ταχυδροµικών Κωδίκων της Επικράτειας που έχει στη
διάθεσή της, σε οποιαδήποτε µορφή και αν βρίσκονται
(έντυπη ή ηλεκτρονική).

Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012

Ο ν. 4070/2012 (Α΄ 82) τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της περίπτωσης ιη΄ του άρθρου 12 προ-

στίθενται εδάφια ως εξής:
«Χορηγεί προσωρινά δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνο-

τήτων για σκοπούς δοκιµαστικής λειτουργίας: α) σε πα-
ρόχους δηµοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
για την αξιολόγηση της επίδοσης ασύρµατων δικτύων
που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν και β) σε κατασκευα-
στές ραδιοεξοπλισµού, προκειµένου να αξιολογηθεί η ε-
πίδοση και να ρυθµιστούν επιµέρους παράµετροι λει-
τουργίας του ραδιοεξοπλισµού. Για τα ανωτέρω δικαιώ-
µατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 75 του πα-
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ρόντος νόµου. Σε κάθε περίπτωση, ο ραδιοεξοπλισµός
που θα χρησιµοποιηθεί στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις,
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας για το
Ραδιοεξοπλισµό 2014/53/ΕΕ, καθώς και µε την εκάστοτε
ισχύουσα νοµοθεσία.»

2. Η περίπτωση κε΄του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως
εξής:

«κε. Ρυθµίζει µε αποφάσεις της τα ζητήµατα των υπη-
ρεσιών εµπιστοσύνης. Ασκεί τα καθήκοντα και τις αρµο-
διότητες του εποπτικού φορέα υπηρεσιών εµπιστοσύ-
νης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό
(ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και ιδίως στο άρθρο
17 αυτού. Καταρτίζει, τηρεί και δηµοσιεύει τον εθνικό
κατάλογο εµπιστοσύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ί-
διου Κανονισµού ΕΕ και ενηµερώνει σχετικά την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του προσωπικού της
ΕΕΤΤ είναι πενταµελές και συγκροτείται µε απόφαση
του προέδρου της από: α) δύο (2) µέλη της Ολοµέλειας,
εκ των οποίων ένα µέλος ορίζεται Πρόεδρος, β) έναν (1)
προϊστάµενο διεύθυνσης οργανικής µονάδας της ΕΕΤΤ
και γ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων.
Στις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων του τακτικού προ-
σωπικού στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο είναι δυνατόν να ε-
κλεγούν και υπάλληλοι βαθµού χαµηλότερου του Α΄, ε-
φόσον δεν υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) υπάλληλοι µε
βαθµό Α΄, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων.
Χρέη εισηγητή για θέµατα προσωπικού εκτελεί ο εκά-
στοτε Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος δεν έχει δικαίωµα ψή-
φου.»

4. Στο άρθρο 31 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µνηµόνια, δηλώσεις,
συµβάσεις, συµφωνίες, παραρτήµατα, προσαρτήµατα
και κάθε είδους έγγραφα, συνοδευτικά στοιχειά ή ηλε-
κτρονικά δεδοµένα που εµπίπτουν στο πεδίο του διαστή-
µατος δύνανται για λόγους δηµόσιας ασφάλειας να χα-
ρακτηρίζονται ως διαβαθµισµένα (όπως εµπιστευτικά, α-
πόρρητα, µη ανακοινώσιµα και µη δηµοσιεύσιµα). Τα εν
λόγω έγγραφα, στοιχεία ή δεδοµένα δεν ανακοινώνο-
νται και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως ή στο διαδίκτυο, ενώ είναι προσιτά υπό προϋπο-
θέσεις και ανά περίπτωση µόνο στους άµεσα ενδιαφερό-
µενους.»

5. Στο άρθρο 66 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι επιχειρήσεις παροχής δηµόσιων κινητών δι-

κτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να διασφα-
λίζουν ότι το δίκτυό τους υποστηρίζει την «Υπηρεσία Εκ-
ποµπής Κυψέλης» (Cell Broadcast Service), σύµφωνα µε
το πρότυπο TS23.041 της 3rd Generation Partnership
Project (3GPP), όπως ισχύει, µέσω της οποίας είναι δυ-
νατή η ενηµέρωση πολιτών που βρίσκονται εντός ορι-
σµένης γεωγραφικής περιοχής, µε την αποστολή άµε-
σων µηνυµάτων σε κινητά τερµατικά χρηστών. Το ως ά-
νω σύστηµα θα διασυνδέεται µε την Υπηρεσία Κλήσεων
Έκτακτης Ανάγκης 112 (ΥΚΕΑ 112) της Γενικής Γραµµα-
τείας Πολιτικής Προστασίας, από την οποία θα εξέρχο-
νται τα εν λόγω µηνύµατα ενηµέρωσης πολιτών για πε-
ριπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινοµένων
ή συµβάντων, ενώ η παράδοσή τους, θα γίνεται χωρίς

χρέωση των τελικών συνδροµητών. Η χρήση της Υπηρε-
σίας Εκποµπής Κυψέλης για ενηµέρωση των πολιτών µε
πληροφορίες που παρέχονται από τις αρµόδιες δηµό-
σιες αρχές στους παρόχους δηµοσίων κινητών δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών πραγµατοποιείται ατελώς
στο σύνολό της, χωρίς καµία χρέωση ή επιβάρυνση για
αυτές, αποκλειστικά και µόνο σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης ή επικίνδυνων φαινοµένων ή συµβάντων. Η
χρήση της ως άνω υπηρεσίας πραγµατοποιείται ατελώς
για την ΥΚΕΑ 112 σέ κάθε περίπτωση.» 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 77, όπως έχει αντι-
κατασταθεί µε το άρθρο 60 παρ. 22 του ν. 4313/2014
(Α΄261), όπου αναφέρονται οι λέξεις «ηλεκτρονικές υ-
πογραφές» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υπηρεσίες
εµπιστοσύνης».

Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4463/2017

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4463/2017
(Α΄42) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία ως προς
τους όρους παροχής πρόσβασης σε υλική υποδοµή του
φορέα εκµετάλλευσης δικτύου και τον τεχνικό συντονι-
σµό τεχνικών έργων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, τα
µέρη δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία διαµεσο-
λάβησης του ν. 3898/2010 (Α΄211). Σε περίπτωση µη επί-
τευξης συµφωνίας, για αιτήµατα επίλυσης διαφορών
που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών µε τα καθήκοντα
που αναφέρονται στα άρθρα του παρόντος νόµου ορίζε-
ται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµεί-
ων (ΕΕΤΤ). Για την επίτευξη της εξωδικαστικής επίλυσης
των ως άνω διαφορών συστήνεται ειδικό µητρώο διαµε-
σολαβητών της ΕΕΤΤ, το οποίο στελεχώνεται από διαπι-
στευµένους διαµεσολαβητές που έχουν αποδεδειγµένη
εµπειρία σε θέµατα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο αριθ-
µός των διαπιστευµένων διαµεσολαβητών δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους πέντε (5).»

Άρθρο 50
Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία 

µονάδων αφαλάτωσης

1. Μέχρι τις 31.12.2020, επιτρέπεται η προσωρινή ε-
γκατάσταση και λειτουργία µονάδων παραγωγής νερού
ύδρευσης, µέσω αφαλάτωσης µε δυναµικότητα µικρότε-
ρη από 2.000 κ.µ./ ηµέρα, για την εξυπηρέτηση επειγου-
σών και βραχυχρόνιων αναγκών υδροδότησης νησιών
αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νη-
σιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, όπως καθορίζεται µε το άρθρο 1 του
π.δ. 1/1986 (Α΄1).

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, εγκρίνεται η εγκατάσταση και λειτουργία
των µονάδων αφαλάτωσης της προηγούµενης παραγρά-
φου του παρόντος.
Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου:
α) εγκρίνεται η χωροθέτηση των µονάδων αφαλάτω-

σης και τα απαιτούµενα τεχνικά έργα,
β) καθορίζονται: αα) το είδος της εγκατάστασης, ββ)

τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων µη-
χανηµάτων (κινητήρια ισχύς, θερµική ισχύς, σύνολο κι-
νητήριας και θερµικής ισχύος, αξία), γγ) οι όροι διάθεσης
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του αλµόλοιπου στη θάλασσα, δδ) οι αναγκαίοι όροι και
οι προϋποθέσεις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήµα-
τος, εε) οι αναγκαίοι όροι για την αποφυγή ρύπανσης
της θάλασσας, την προστασία των οικοσυστηµάτων και
των θαλασσίων ειδών, σύµφωνα µε το π.δ. 55/1998
(Α΄58) και τις υποδείξεις της κατά τόπο αρµόδιας Λιµενι-
κής Αρχής, στστ) τα αναγκαία µέτρα για την προστασία
του περιβάλλοντος και την µη πρόκληση ενοχλήσεων
στους περίοικους, ζζ) οι όροι και οι προϋποθέσεις χρησι-
µοποίησης µηχανηµάτων έργου, ηη) τα αναγκαία µέτρα
για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, όπως
προστατευτικά περιφράγµατα προ των κινούµενων µη-
χανηµάτων, επαρκής φωτισµός και αερισµός στο χώρο
εργασίας, φαρµακείο πρώτων βοηθειών, θθ) ο τρόπος
προσήκουσας απογραφής, αποθήκευσης και φύλαξης
των χηµικών πρόσθετων, ιι) η χρονική διάρκεια της λει-
τουργίας, η οποία δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν της
31.12.2020, ιαια) τα προσκοµιζόµενα µετά την ολοκλή-
ρωση της εγκατάστασης δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Προτύ-

που ΕΛΟΤ HD 384 («Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκατα-
στάσεις») και του π.δ. 149/2006 (Α΄159), οι αστυνοµικές
και υγειονοµικές διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις για
την πυροπροστασία.

3. Φορέας εκµετάλλευσης των φορητών µονάδων πα-
ραγωγής νερού του παρόντος άρθρου µπορεί να είναι εί-
τε κρατικός φορέας, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρ-
θρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄65), είτε Οργανισµός Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Η λειτουργία φορητών µο-
νάδων παραγωγής νερού από τους φορείς του προηγού-
µενου εδαφίου γίνεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
περί πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης
και των διατάξεων των νόµων 4014/2011 (Α΄209) και
3982/2011 (Α΄143).

4. Για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2, ο
ανάδοχος υποβάλλει στη Διεύθυνση Λιµενικών και Κτι-
ριακών Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λι-
µενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: α) τεχνι-
κή έκθεση µε το σύνολο των απαιτούµενων, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, στοιχείων και σχεδιαγραµµάτων, β) υπεύ-
θυνη δήλωση για την τήρηση των αναφερόµενων στην
τεχνική έκθεση, γ) υπεύθυνη δήλωση για τον αριθµό και
την ειδικότητα των τεχνικών που θα εργασθούν και του
υπευθύνου της λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλι-
σµού, καθώς και δ) πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

5. Για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία των
µονάδων του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται τα οριζό-
µενα στο άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α΄147), ανεξάρ-
τητα από την εκτιµώµενη αξία της σύµβασης.

6. Οι φορητές µονάδες του παρόντος άρθρου αποµα-
κρύνονται εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της χρο-
νικής διάρκειας της λειτουργίας.

Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α΄35)

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 τροποποιεί-
ται ως εξής: 
α. Η περίπτωση λζ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«λζ. Δαπάνες µισθωµάτων, ηλεκτρικής ενέργειας, τη-

λεπικοινωνιών, παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο και ύ-
δρευσης των Σχολών Εµπορικού Ναυτικού.»
β. προστίθεται νέα περίπτωση λθ΄ ως εξής:

«λθ. Δαπάνες για την παροχή σίτισης σε σπουδαστές
Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Οι εν λόγω δα-
πάνες µπορούν να βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής.»

Άρθρο 52
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13 

του ν. 4256/2014 (Α΄ 92)

Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014, όπως έ-
χει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ΄
ως εξής:

«στ. Ανεξάρτητα των κυρώσεων της περίπτωσης β΄,
στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται
κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου, ε-
πιβάλλεται απαγόρευση απόπλου από τη Λιµενική Αρχή
που βεβαιώνει την παράβαση. Η απαγόρευση απόπλου
δύναται να αρθεί, µόνο µε την πληρωµή του προστίµου ή
µόνο µε την κατάθεση στη Λιµενική Αρχή εγγυητικής ε-
πιστολής που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα που λει-
τουργεί νόµιµα σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
και έχει το δικαίωµα αυτό, ποσού διπλάσιου του προστί-
µου που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρούσας
παραγράφου. Οι ανωτέρω κυρώσεις ισχύουν και στην
περίπτωση πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί
επαγγελµατικά, σύµφωνα µε το δίκαιο άλλης χώρας, αλ-
λά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά παράβαση
των διατάξεων του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 53

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133),
µετά τη λέξη «αγοράς» διαγράφεται η λέξη «και» και α-
ντικαθίσταται µε «,», µετά δε τη λέξη «επιχειρήσεις»
προστίθεται η φράση «και σε επιχειρήσεις διενέργειας
τηλεπωλήσεων».

2.α) Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4339/2015 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση υποχρεούνται να
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία βεβαιώνουν
ότι εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη χο-
ρήγηση της άδειας θα διαθέτουν τον τεχνολογικό εξο-
πλισµό και την κτηριακή υποδοµή της παραγράφου 1.»
β) Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) κα-

ταργείται.
3. Στην παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015 η λέξη

«τριών» αντικαθίσταται από τη λέξη «έξι» και ο αριθµός
«(3)» από τον αριθµό «(6)».

4.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 4339/2015 η φράση «υποψήφιοι προς αδειοδότηση» α-
ντικαθίσταται από τη λέξη «αδειούχοι». 
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του

ν. 4339/2015 η φράση «υποψηφίων προς αδειοδότηση»
αντικαθίσταται από τη λέξη «αδειούχων». 
γ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του

ν. 4339/2015 καταργείται.
δ) Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«5. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχοµένου προς απόδειξη

της συµµόρφωσής τους µε τις υποχρεώσεις των παρα-
γράφων 1 και 2, υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. εντός χρονικού
διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη χορήγηση της άδειας
κατάσταση προσωπικού, όπως έχει κατατεθεί στην Επι-
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θεώρηση Εργασίας, µε µνεία των ειδικοτήτων των εργα-
ζοµένων και του ωραρίου απασχόλησής τους.»
ε) Η παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015 καταργεί-

ται.
5.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του

ν. 4339/2015 µετά τη λέξη «υποψήφιοι» προστίθενται οι
λέξεις «και οι µέτοχοι αυτών» και µετά από τον αριθµό
«5» διαγράφονται οι λέξεις «παρ. 1».
β) Στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4339/2015 η φρά-

ση «στα άρθρα 3 έως και 10» αντικαθίσταται από τη φρά-
ση «στα άρθρα 3 έως 6, 8 και 10». 

6.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4339/2015 πριν τη λέξη «ανακήρυξη» προστίθεται η
λέξη «οριστική».
β) Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-

θρου 13 του ν. 4339/2015 προστίθεται η φράση «µε την
υποχρεωτική τεχνική συνδροµή της Αρχής Καταπολέµη-
σης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δρα-
στηριότητες».
γ) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του

ν. 4339/2015 η λέξη «τριάντα» αντικαθίσταται από τη λέ-
ξη «σαράντα πέντε» και ο αριθµός «(30)» από τον αριθ-
µό «(45)».
δ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του

ν. 4339/2015 µετά τις λέξεις «υπερθεµατιστή σε» δια-
γράφονται η λέξη «τρεις» και ο αριθµός «(3)» και τίθεται
η φράση «δέκα (10) ετήσιες». Στο ίδιο εδάφιο διαγράφε-
ται η φράση «εντός των κατωτέρω προθεσµιών: α. η
πρώτη δόση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανα-
κήρυξή του σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο,
β. η δεύτερη δόση εντός δώδεκα (12) µηνών από την η-
µεροµηνία χορήγησης της άδειας και γ. η τρίτη δόση ε-
ντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία
χορήγησης της άδειας».
ε) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13

του ν. 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δεκαπέντε (15)

ηµερών από την ανακήρυξη του υπερθεµατιστή σύµφω-
να µε την παράγραφο 2, καθεµία δε από τις επόµενες
δόσεις καταβάλλεται εντός του µηνός Ιανουάριου κάθε
ηµερολογιακού έτους.»
στ) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου

13 του ν. 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Μέρος του εισπραττόµενου τιµήµατος αδείας κατά

τη διαδικασία του παρόντος νόµου αποδίδεται µέσω του
Κρατικού Προϋπολογισµού στο Ε.Σ.Ρ.. Για κάθε άδεια ε-
θνικής εµβέλειας γενικού περιεχοµένου αποδίδεται ετη-
σίως ποσό ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για
τις υπόλοιπες κατηγορίες αδειών εθνικής εµβέλειας α-
ποδίδεται ετησίως ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ. Για τις άδειες περιφερειακής εµβέλειας
το ύψος του ποσού που αποδίδεται στο Ε.Σ.Ρ. κυµαίνε-
ται µεταξύ πέντε χιλιάδων (5.000) και δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, ανάλογα µε την πληθυσµιακή κάλυψη της
περιφερειακής ζώνης στην οποία εκπέµπει ο πάροχος,
και προσδιορίζεται µε πράξη του Ε.Σ.Ρ..»
ζ) Η παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«7. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διενέργεια

της διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατά-
ξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147), οι οποίες εφαρµόζονται

αναλογικά. Οι προβλεπόµενες από το ν. 4412 /2016 προ-
δικαστικές προσφυγές των υποψηφίων ασκούνται ενώ-
πιον του Ε.Σ.Ρ.. Η αποκλειστική αρµοδιότητα για την εκ-
δίκαση όλων των διαφορών που αναφύονται κατά τη δια-
γωνιστική διαδικασία ανήκει στο Συµβούλιο της Επικρα-
τείας.»

7. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 4339/2015 η φράση «κατά τα άρθρα 3 έως και 10» α-
ντικαθίσταται από τη φράση «κατά τα άρθρα 3 έως 6 και
10».

8.α) Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4339/2015 διαγράφεται η φράση «προς χορήγηση της
άδειας».
β) Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4339/2015 η φρά-

ση «της παραγράφου 3 του άρθρου 7, της παραγράφου 8
του άρθρου 8» αντικαθίσταται από τη φράση «της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 7 και της παραγράφου 9 του άρ-
θρου 8» και διαγράφεται η φράση «και της παραγράφου
5 του άρθρου 9».

9. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 55 του
ν. 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Επιτρέπεται η παράλληλη απασχόληση δηµοσιογρά-
φων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ει-
δήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. ως
ανταποκριτών στο εξωτερικό, είτε µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου ή αορίστου χρόνου είτε µε σύµβαση έργου.»

10. Η παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44)
αντικαθίσταται ως εξής: 

«5.α. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου
1, διορίζεται, µε θητεία δύο (2) ετών, τριµελής Διοικούσα
Επιτροπή της Ε.Ρ.Τ. 3. Η Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζε-
ται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7, τον Γε-
νικό Διευθυντή και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµέ-
νων, ο οποίος εκλέγεται µε καθολική και άµεση ψηφοφο-
ρία από τους εργαζόµενους. Με απόφαση του Δ.Σ. της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., µετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτρο-
πής της Ε.Ρ.Τ. 3, ρυθµίζονται τα σχετικά µε: α) τη διοίκη-
ση, τη διαχείριση και τον προϋπολογισµό της Ε.Ρ.Τ. 3
στο πλαίσιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., β) τη διάρθρωση και τις αρ-
µοδιότητες των υπηρεσιών και των οργάνων της Ε.Ρ.Τ.
3, γ) τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες συναφείς
δραστηριότητες της Ε.Ρ.Τ. 3 σε περιφερειακό, εθνικό και
διεθνές επίπεδο και δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. 3. Οι αποζηµιώσεις των µε-
λών της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται σύµφωνα
µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015
(Α΄176).»

Άρθρο 54
Εκκαθάριση δαπανών του κτηρίου «Κεράνη»

Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης,
εκκαθαρίζονται σε βάρος των σχετικών πιστώσεων του
προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών του τρέ-
χοντος έτους οι ακόλουθες λειτουργικές δαπάνες, που
αφορούν τη χρήση του επί της Λεωφόρου Θηβών 196-
198 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής κτηρίου «Κεράνη»:
α. Μισθώµατα του χρονικού διαστήµατος από 23.5.2014

µέχρι και 12.6.2016 και του χρονικού διαστήµατος από
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1.1.2017 µέχρι και 31.5.2017.
β. Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος µέχρι

και 30.6.2017.
γ. Δαπάνες κατανάλωσης φυσικού αερίου µέχρι και

30.4.2017.
δ. Δαπάνες ύδρευσης µέχρι και 27.7.2017.

Άρθρο 55
Ρυθµίσεις για την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία Α.Ε.

1. Υλικά που έχουν εισαχθεί, έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος, από την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχα-
νία Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) σε Ειδικό Καθεστώς Τελωνειακής
Αποταµίευσης ή Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, και αποδεδειγµένα
έχουν αναλωθεί σε εκτέλεση συµβάσεων έργου, θεωρεί-
ται ότι έχουν τελωνειακώς τακτοποιηθεί και τα ανωτέρω
καθεστώτα έχουν εκκαθαριστεί. Η εκκαθάριση των ως ά-
νω ειδικών τελωνειακών καθεστώτων διεξάγεται από τις
αρµόδιες τελωνειακές αρχές, κατόπιν αιτήσεως της
Ε.Α.Β. Α.Ε. περί πίστωσης των αντίστοιχων διασαφήσε-
ων, µε την προσκόµιση από αυτήν εγγράφων στοιχείων,
όπως βεβαιώσεων ή πρωτοκόλλων παραλαβής ή τιµολο-
γίων της Ε.Α.Β. Α.Ε. και αποδεικτικών εξόφλησης από τα
αντισυµβαλλόµενα µέρη, µε τα οποία πιστοποιείται η έ-
ξοδος των εµπορευµάτων και η παραλαβή τους από τα
αντισυµβαλλόµενα µέρη.

2. Επί καταχωρηθέντων Πρωτοκόλλων Τελωνειακής
Παράβασης (Π.Τ.Π.) σε βάρος της Ε.Α.Β. Α.Ε., τα οποία
εκκρεµούν προς έκδοση αιτιολογηµένης διοικητικής
πράξης µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
και αφορούν είτε σε συµπληρωµατική βεβαίωση δασµο-
φορολογικών επιβαρύνσεων είτε σε επιβολή προστίµων
λόγω µη τήρησης των σχετικών διατάξεων περί των ειδι-
κών καθεστώτων τελωνειακής αποταµίευσης ή τελειο-
ποίησης προς επανεξαγωγή, εκδίδονται απαλλακτικές
πράξεις, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.
Καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί επί των ανω-
τέρω Π.Τ.Π. ανακαλούνται ύστερα από σχετική αίτηση
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας Α.Ε., εφόσον
πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.

Άρθρο 56

Στο άρθρο 7 του ν. 2112/1920 (Α΄67), όπως αυτό ισχύ-
ει µετά την προσθήκη του δεύτερου εδαφίου αυτού, δυ-
νάµει του άρθρου 5 του ν. 4558/1930 (Α΄124), προστίθε-
ται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Επίσης θεωρείται µονοµερής βλαπτική µεταβολή των
όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των
δεδουλευµένων αποδοχών του εργαζοµένου από τον
εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.»

Άρθρο 57
Ρυθµίσεις Ιερών Μονών Αγίου Όρους

1. Το άρθρο 8 του ν. 3634/2008 (Α΄9) τροποποιείται ως
εξής:
Στην περίπτωση ι΄ διαγράφονται οι λέξεις «το Άγιο Ό-

ρος» και προστίθεται περίπτωση ιγ΄ως εξής:
«ιγ) Οι υποκείµενες στο ειδικό συνταγµατικό καθε-

στώς Ιερές Μονές Αγίου Όρους για ακίνητα κείµενα ε-
ντός ή εκτός αυτού».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 (Α΄58)
τροποποιείται ως εξής: Στην περίπτωση ιγ΄διαγράφονται
οι λέξεις «το Άγιο Όρος» και προστίθεται περίπτωση κ΄
ως εξής:

«κ) Οι υποκείµενες στο ειδικό συνταγµατικό καθεστώς
Ιερές Μονές του Αγίου Όρους για ακίνητα κείµενα εντός
ή εκτός αυτού».

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρµογή
σε περίπτωση που µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος έ-
χουν εκδοθεί από τη φορολογική διοίκηση πράξεις κατα-
λογισµού φόρου είτε αυτές έχουν καταστεί οριστικές εί-
τε εκκρεµούν ενώπιον της Διοίκησης ή των τακτικών δι-
οικητικών δικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας.

Άρθρο 58
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλ-
λως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις.
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Αθήνα,                                                                2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ
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