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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Άρθρο 1 
Σκοπός, γενικές αρχές και αντικείµενο 

1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η εξασφάλιση της
πρόσβασης των µόνιµων κατοίκων των περιοχών εκτός
τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς
σταθµούς ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας, προκει-
µένου να επιτευχθεί η βέλτιστη τηλεοπτική κάλυψη στο
σύνολο της ελληνικής Επικράτειας. 

2. Το πλαίσιο επίτευξης της πρόσβασης των µόνιµων
κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης
στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας διέπεται από τις ακόλουθες
γενικές αρχές:
α) της τεχνολογικής ουδετερότητας,
β) της διαφάνειας, 
γ) της διασφάλισης του υγιούς και αποτελεσµατικού

ανταγωνισµού προς όφελος του τελικού χρήστη, 
δ) της ισότιµης συµµετοχής στην επικοινωνία και στην

πληροφόρηση. 
3. Αντικείµενο του παρόντος είναι: 
α) ο καθορισµός του τρόπου και της διαδικασίας επί-

τευξης της πρόσβασης των µόνιµων κατοίκων των περιο-
χών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τη-
λεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέ-
λειας, 
β) ο προσδιορισµός των εµπλεκόµενων φορέων και

των αρµοδιοτήτων τους. 

Άρθρο 2 
Ορισµοί

1. Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλου-
θοι ορισµοί:
α) «Περιοχή Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης» (ΠΕΤΚ): η

περιοχή της ελληνικής Επικράτειας που δεν διαθέτει ικα-
νοποιητική πρόσβαση σε σήµα επίγειας ψηφιακής ευ-
ρυεκποµπής, όπως προβλέπεται στο Παράρτηµα του πα-
ρόντος. 
β) «Επιχορήγηση δικαιούχου»: το χρηµατικό ποσό που

χορηγείται στους δικαιούχους του έργου προκειµένου
να αποκτήσουν πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτι-
κούς σταθµούς ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας.
γ) «Έργο»: η εξασφάλιση της πρόσβασης των µόνιµων

κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης
(ΠΕΤΚ) στα προγράµµατα των ελληνικών τηλεοπτικών
σταθµών ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας.
δ) «Μόνιµος κάτοικος Περιοχής Εκτός Τηλεοπτικής

Κάλυψης» (ΠΕΤΚ): το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί την
κύρια και µόνιµη κατοικία του σε Περιοχή Εκτός Τηλεο-
πτικής Κάλυψης του Παραρτήµατος του παρόντος, σύµ-
φωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση
του άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος. 
ε) «Νοικοκυριό»: το άτοµο ή το σύνολο των ατόµων

που διαµένουν στην ίδια κατοικία. Το νοικοκυριό µπορεί
να αποτελείται από ένα µόνο άτοµο (µονοπρόσωπο) ή α-
πό περισσότερα (πολυπρόσωπο).
στ) «Μητρώο Δικαιούχων του έργου»: το ψηφιακό αρ-

χείο, στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία των δικαιούχων
του έργου.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΑ΄, 11 Σεπτεµβρίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών

Διεκπ.                         της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω 
σχέδιο νόµου:

Πρόσβαση των µόνιµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς
σταθµούς ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις



2. Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν, εκτός των
ορισµών της παραγράφου 1, οι ορισµοί του άρθρου 2 του
ν. 4070/2012 (Α΄82), του άρθρου 2 του ν. 3592/2007
(Α΄161) και της υπ’ αριθµ. 42800/2012 κοινής απόφασης
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Αναπληρω-
τή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
µών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2704).

Άρθρο 3
Εµπλεκόµενοι φορείς και αρµοδιότητες

1. Αρµόδιοι φορείς για την επίτευξη του έργου είναι η
Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
(Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενηµέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), ως φορέας κε-
ντρικού συντονισµού της υλοποίησης του έργου, οι δή-
µοι, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι
περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Πα-
ραρτήµατος του παρόντος και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ως φορείς υλοποίησης του έργου, κα-
θώς και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως φορέας συνδροµής της Γ.Γ.Τ.Τ.
του ΥΨΗΠΤΕ.

2. Η Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, ως φορέας κεντρικού
συντονισµού της υλοποίησης του έργου ασκεί τις ακό-
λουθες αρµοδιότητες:
α) Συντονίζει τους εµπλεκόµενους φορείς του έργου.
β) Συνεργάζεται µε τους εµπλεκόµενους φορείς του

έργου, τους παρόχους του άρθρου 5 του παρόντος και
τα συναρµόδια Υπουργεία. 
γ) Ενηµερώνει τους εµπλεκόµενους φορείς του έργου

για τα ζητήµατα που αφορούν στην υλοποίησή του και
τους παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, οδηγίες και υ-
ποδείξεις για την επιτυχή άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους.
δ) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες δηµοσιότη-

τας του έργου και ενηµέρωσης των δικαιούχων αυτού.
ε) Μεριµνά για την οµαλή εξέλιξη και την ολοκλήρωση

του έργου, επιλύοντας τα ζητήµατα που ενδέχεται να
παρουσιαστούν κατά την υλοποίησή του.
στ) Ελέγχει, µέσω της διενέργειας δειγµατοληπτικών

ελέγχων, την ορθή άσκηση των αρµοδιοτήτων των φορέ-
ων υλοποίησης του έργου, καθώς και την τήρηση των υ-
ποχρεώσεων των παρόχων του έργου.
ζ) Διασφαλίζει την οµαλή χρηµατοδότηση του έργου.
3. Οι δήµοι και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

(Κ.Ε.Π.), ως φορείς υλοποίησης του έργου, ασκούν τις α-
κόλουθες αρµοδιότητες:
α) Αποτελούν τις αρχές πιστοποίησης των δικαιούχων

του έργου, οι οποίες πιστοποιούν τους µόνιµους κατοί-
κους των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΚΤ)
του Παραρτήµατος του παρόντος ως δικαιούχους του
έργου, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην απόφαση
του άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος.
β) Παρέχουν στους δικαιούχους του έργου τις ανα-

γκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή τους σε αυτό και
συµβάλλουν στην εν γένει προώθησή του. 
γ) Ενηµερώνουν τους εµπλεκόµενους φορείς του έρ-

γου για την πορεία υλοποίησής του και συνεργάζονται
µαζί τους για την επίλυση των ζητηµάτων που ενδέχεται
να προκύψουν.

δ) Συνεργάζονται µε τους παρόχους του έργου και δι-
ευκολύνουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο τη διαδικασία της
υλοποίησής του.
ε) Εφαρµόζουν τις οδηγίες και τις υποδείξεις της

Γ.Γ.Τ.Τ. κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του παρό-
ντος. 

4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
µείων (E.E.T.T.), ως φορέας συνδροµής της Γ.Γ.Τ.Τ.
στην άσκηση των αρµοδιοτήτων της παράγραφο 2 του
παρόντος, συνδράµει, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο άρθρο 12 περίπτωση µστ΄ του ν. 4070/2012 (Α΄ 82),
στην εκπλήρωση του έργου της.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι του έργου είναι οι µόνιµοι κάτοικοι των
Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελ-
ληνικής Επικράτειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο
Παράρτηµα του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
µπορεί να τροποποιείται το Παράρτηµα και να ρυθµίζεται
κάθε σχετικό µε την εφαρµογή του θέµα.

2. Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγµατοποιεί-
ται ανά νοικοκυριό και σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην απόφαση της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 5
Πάροχοι του έργου, υποχρεώσεις αυτών 

και παρεχόµενες υπηρεσίες

1. Οι πάροχοι που συµµετέχουν στην υλοποίηση του
έργου µπορεί να είναι:
α) πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
β) πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 
2. Οι πάροχοι του έργου υποχρεούνται να εξασφαλί-

σουν την πρόσβαση των δικαιούχων στα προγράµµατα: 
α) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης

λήψης εθνικής εµβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε
προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας, 
β) των ελληνικών τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης

λήψης περιφερειακής εµβέλειας που πληρούν τις εκά-
στοτε προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας και προβάλλο-
νται από αυτούς. 

3. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του
έργου της τεχνολογίας επίγειας ψηφιακής ευρυεκπο-
µπής για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2
του παρόντος, ο Δηµόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας
«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόρασης Ανώνυµη Εταιρία»
(ΕΡΤ Α.Ε.), υποχρεούται να µεταφέρει το τηλεοπτικό
του σήµα στην είσοδο του ποµπού του κεραιοσυστήµα-
τος που θα εγκατασταθεί.

4. Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του
έργου της τεχνολογίας δορυφορικής ευρυεκποµπής ή
της απόκτησης των υπηρεσιών της παραγράφου 2 του
παρόντος, µέσω σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύν-
δεσης στο διαδίκτυο, οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθµοί ε-
λεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας που πληρούν τις ε-
κάστοτε προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας, συµπερι-
λαµβανοµένου του Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα
«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρία»
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(ΕΡΤ Α.Ε.), υποχρεούνται να προσφέρουν αζηµίως τα
προγράµµατά τους στον πάροχο της επιλογής των δικαι-
ούχων, ο οποίος υποχρεούται να τα µεταφέρει αζηµίως
µέσω του δικτύου του σε εκείνους. 

5. Οι πάροχοι του έργου µπορούν να προσφέρουν
στους δικαιούχους, δωρεάν ή έναντι καταβολής σαφώς
ορισµένου χρηµατικού ποσού, επιπρόσθετες ή συµπλη-
ρωµατικές υπηρεσίες ή/και ευκολίες, πέραν των προβλε-
πόµενων υπηρεσιών της παραγράφου 2.

6. Η χρονική διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών
πρόσβασης της παραγράφου 2 ορίζεται οκταετής µε δυ-
νατότητα τροποποίησής της µε απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. 

7. Οποιαδήποτε µεταβολή στο ιδιοκτησιακό ή νοµικό
καθεστώς του παρόχου, η θέση του σε εκκαθάριση ή α-
ναγκαστική διαχείριση ή η κήρυξή του σε πτώχευση δεν
συνιστούν λόγο καταγγελίας της συναφθείσας σύµβα-
σης για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2.
Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει
στους δικαιούχους του έργου τις υπηρεσίες της παρα-
γράφου 2 καθ’ όλη τη χρονική περίοδο που προβλέπεται
στην παράγραφο 6 του παρόντος.

Άρθρο 6
Επιχορήγηση δικαιούχου

1. Η υλοποίηση του έργου πραγµατοποιείται µε δηµό-
σια επιχορήγηση των δικαιούχων.

2. Η δηµόσια επιχορήγηση των δικαιούχων:
α) Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηµατικό όριο στα εκα-

τόν δέκα (110) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., ανά δικαιούχο νοικο-
κυριό,
β) χορηγείται εφάπαξ σε κάθε δικαιούχο νοικοκυριό, 
γ) χρησιµοποιείται µία µόνο φορά από το δικαιούχο

νοικοκυριό,
δ) παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτή-

σει δωρεάν τις υπηρεσίες πρόσβασης της παραγράφου 2
του άρθρου 5 του παρόντος. 

3. Για την απόκτηση των υπηρεσιών πρόσβασης της
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, οι δικαιούχοι
έχουν δικαίωµα επιλογής του παρόχου της αρεσκείας
τους. 

Άρθρο 7
Προϋπολογισµός και χρηµατοδότηση

1. Ο προϋπολογισµός του έργου καθορίζεται και τρο-
ποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και των κατά πε-
ρίπτωση συναρµόδιων Υπουργών και περιλαµβάνει:
α) το ποσό της επιχορήγησης δικαιούχου για το σύνο-

λο των νοικοκυριών των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής
Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής Επικράτειας, όπως αυ-
τές ορίζονται στο Παράρτηµα του παρόντος,
β) το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του πληρο-

φοριακού συστήµατος που απαιτείται για την εκτέλεση
του έργου, 
γ) το κόστος των απαραίτητων ενεργειών δηµοσιότη-

τας του έργου και ενηµέρωσης των δικαιούχων αυτού, 
δ) τυχόν λοιπές δαπάνες που βρίσκονται σε άµεση συ-

νάφεια µε την υλοποίησή του. 

2. Ο προϋπολογισµός του έργου µπορεί καταρχήν να
χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύ-
σεων (ΠΔΕ). Μέρος ή το σύνολο του προϋπολογισµού
του έργου µπορεί επίσης να καλυφθεί από κάθε άλλη νό-
µιµη πηγή, πόρο ή έσοδο. 

Άρθρο 8
Προθεσµίες

1. Οι µόνιµοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτι-
κής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) µπορούν να πιστοποιηθούν ως δι-
καιούχοι του έργου και να επιλέξουν τον πάροχο της α-
ρεσκείας τους, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην α-
πόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος,
εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την δηµοσίευση
σχετικής ανακοίνωσης της Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
στην οποία ορίζεται η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης της
διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων. Με απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παρα-
ταθεί.

2. Οι πάροχοι που συµµετέχουν στην υλοποίηση του
έργου υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την ενεργοποίη-
ση των υπηρεσιών πρόσβασης της παραγράφου 2 του
άρθρου 5 του παρόντος στο σύνολο των δικαιούχων νοι-
κοκυριών που τους επέλεξαν, εντός προθεσµίας τριών
(3) µηνών από την οριστικοποίηση του Μητρώου Δικαι-
ούχων του έργου. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης η ανωτέρω
προθεσµία µπορεί να παραταθεί. 

3. Η µη τήρηση της προθεσµίας της παραγράφου 2 του
παρόντος συνεπάγεται τη µαταίωση της πληρωµής του
παρόχου, στην περίπτωση της εκπρόθεσµης ενεργοποί-
ησης των προβλεπόµενων υπηρεσιών πρόσβασης και
την αποζηµίωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
των δικαιούχων του έργου και των εκάστοτε αντισυµ-
βαλλοµένων των παρόχων, στην περίπτωση της µη πα-
ροχής τους σε αυτούς. 

Άρθρο 9
Τρόποι υλοποίησης του έργου

1. Η υλοποίηση του έργου µπορεί να επιτευχθεί σύµ-
φωνα µε τις εκάστοτε διαθέσιµες τεχνολογίες, όπως η
δορυφορική ευρυεκποµπή, η σταθερή ή κινητή ευρυζωνι-
κή σύνδεση στο διαδίκτυο ή η επίγεια ψηφιακή ευρυεκ-
ποµπή.

2. Η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων των εµπλεκόµε-
νων φορέων του άρθρου 3 του παρόντος, ο ακριβής κα-
θορισµός της διαδικασίας υλοποίησης του έργου (διαδι-
κασία και κριτήρια πιστοποίησης των δικαιούχων, διαδι-
κασία παροχής των υπηρεσιών, διαδικασία πληρωµής
των παρόχων κ.ά.), τα επιµέρους χαρακτηριστικά/προ-
διαγραφές των παρεχόµενων υπηρεσιών της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό µε την υλοποίηση του έργου θέµα ορίζονται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και των κατά περίπτωση
συναρµόδιων Υπουργών. 
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Άρθρο 10
Εντασσόµενες δράσεις

Στο πλαίσιο του παρόντος εντάσσεται και η δράση που
προβλέπεται στην υπ’ αριθµ. 834/4.4.2017 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης (Β΄ 1203), υπό την
προϋπόθεση της οµαλής λειτουργίας της, καθώς και τυ-
χόν ευνοϊκότερων ρυθµίσεων για τους δικαιούχους της
που ήδη ισχύουν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 11
Προσθήκες στο ν. 4463/2017 (Α΄ 42)

Στο άρθρο 3 του ν. 4463/2017 (Α΄ 42) προστίθεται πα-
ράγραφος 12 ως εξής:

«12. Η εποπτεία, η διαχείριση, η συντήρηση, η εκµε-
τάλλευση και η αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δι-
κτύων οπτικών ινών, τα οποία ανήκουν στους οργανι-
σµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και έχουν χρηµατοδοτηθεί
από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους, διενεργείται α-
πό τη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
µείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενηµέρωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδί-
ου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA PLAN).»

Άρθρο 12
Προσθήκες στο ν. 4070/2012 (Α΄ 82) 

1. Στο άρθρο 20 του ν. 4070/2012 (Α΄82) προστίθεται
παράγραφος 14 ως εξής:

«14. Απαγορεύεται:
α) Η χρήση εξοπλισµού για τη λήψη, αποκωδικοποίηση

ή αποκρυπτογράφηση περιεχοµένου που δεν αφορά τον
κάτοχο του εξοπλισµού, 
β) η χωρίς άδεια ή έγκριση διάθεση, κατοχή και χρήση

εξοπλισµού που προορίζεται για την παρακολούθηση και
επεξεργασία περιεχοµένου και δεδοµένων τρίτων, η ο-
ποία πραγµατοποιείται επί νόµιµης υπηρεσίας ραδιοεπι-
κοινωνιών µέσω παράνοµης σύνδεσης (επισύνδεσης),
ή/και αποκωδικοποίησης, ή/και αποκρυπτογράφησης α-
πορρήτων ή κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων,
γ) η χωρίς άδεια ή έγκριση εκποµπή, λήψη εκποµπών,

καθώς και πρόκληση παρεµβολών στο φάσµα ραδιοσυ-
χνοτήτων, µε σκοπό την παρακώλυση της λειτουργίας υ-
πηρεσιών που σχετίζονται µε τη δηµόσια τάξη, την α-
σφάλεια και την άµυνα.
Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω απαγορεύσε-

ων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην
κείµενη νοµοθεσία, ιδίως στις διατάξεις περί διασφάλι-
σης απορρήτου επικοινωνιών, δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτι-

κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Εσωτερικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
καθορίζονται οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά εξο-
πλισµού και συσκευών, οι όροι, οι δικαιούχοι αδειοδότη-
σης, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορή-

γησης της άδειας ή έγκρισης, το κατά περίπτωση καθορι-
ζόµενο χρονικό διάστηµα χορήγησης της άδειας ή έγκρι-
σης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια.»

2. Στο άρθρο 75 του ν. 4070/2012 (Α΄82) προστίθεται
παράγραφος 11 ως εξής:

«11. O Ελληνικός Διαστηµικός Οργανισµός (ΕΛ.Δ.Ο.
Α.Ε.) επιχορηγείται ετησίως µε το ποσό του ενός εκα-
τοµµυρίου (1.000.000) ευρώ από το αποθεµατικό που
προβλέπεται στο άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, ό-
πως ισχύει, για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουρ-
γικών και αναπτυξιακών του αναγκών. Η επιχορήγηση
διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης εντός των δύο
(2) πρώτων µηνών κάθε έτους και ειδικά για το τρέχον έ-
τος εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος. Με
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενηµέρωσης δύναται να τροποποιείται το ως
άνω ποσό, ως και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή της επιχορήγησης.»

Άρθρο 13
Προσθήκες στους νόµους 4339/2015 (Α΄ 133) 

και 4506/2017 (Α΄ 191)

1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4339/2015
(Α΄133), προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής: 

«6. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση υ-
παλλήλου, µονίµου ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου
χρόνου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενηµέρωσης, για συνυπηρέτηση µε τον σύζυ-
γο ή συµβιούντα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 4356/2015, που υπηρετεί σε υπηρεσία ή φορέα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισµό. Η απόσπαση
διενεργείται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γε-
νικής σχετικής διάταξης, στο Γραφείο Τύπου και Επικοι-
νωνίας της πόλης ή περιοχής που υπηρετεί ο σύζυγος ή
ο συµβιών για όσο διάστηµα εξυπηρετείται η ανάγκη της
συνυπηρέτησης, µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µετά από
γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Σε κάθε
περίπτωση η διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να υ-
περβεί τα τέσσερα (4) έτη. Οι αποσπώµενοι λαµβάνουν
αποκλειστικά τις αποδοχές εσωτερικού από το Υπουρ-
γείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέ-
ρωσης και δεν δικαιούνται επίδοµα υπηρεσίας στην αλ-
λοδαπή και προσαυξήσεις για την κάλυψη των δαπανών
στέγασης και οικογενειακών βαρών.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4339/2015 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Ως προϊστάµενοι Διευθύνσεων από τον κλάδο Συµ-
βούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας επιλέγονται υπάλ-
ληλοι µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Επικοινωνίας
Α΄ και ως προϊστάµενοι Τµηµάτων επιλέγονται υπάλλη-
λοι µε βαθµό τουλάχιστον Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄.» 

3. Στο τέλος της παρ. α΄ του άρθρου 3 του
ν. 4506/2017 (Α΄ 191) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά την πρώτη συγκρότηση του πειθαρχικού συµ-
βουλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενηµέρωσης, η θητεία των µελών του λή-
γει στις 31.12.2018.» 
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Άρθρο 14 
Τροποποιούµενες διατάξεις

1. Στην παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998
(Α΄233), µετά τη λέξη «αναλόγως» διαγράφεται η λέξη
«και» και εν συνεχεία µετά τη φράση «στις κατόχους ά-
δειας του παρόντος νόµου» προστίθεται η φράση «και
στους παρόχους γραµµικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέ-
σω ευρυζωνικών δικτύων».

2. Η παρ. 11 του άρθρου 41 του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«11. Στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προτύ-
πων και Αξιολόγησης της Γενικής Γραµµατείας Ψηφια-
κη�ς Πολιτικη�ς προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδι-
κότητας, κατηγορίας ή βαθµίδας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
ή ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Στη Διεύθυνση Έργων Δηµο-
σίου Τοµέα και στη Διεύθυνση Κυβερνοασφα�λειας της
Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακη�ς Πολιτικη�ς προΐστανται
υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθ-
µίδας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.»

3. Η παρ. 20 του άρθρου 42 του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«20. Στα Τµη�µατα της Διευ�θυνσης Στρατηγικου� Σχε-
διασµου�, Προτυ�πων και Αξιολο�γησης της Γενικη�ς Γραµ-
µατει�ας Ψηφιακη�ς Πολιτικη�ς προϊ�στανται υπα�λληλοι του
κλα�δου η� ειδικο�τητας, κατηγορι�ας η� βαθµι�δας ΠΕ η� ΤΕ
Πληροφορικη�ς η� ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικω�ν ή ΠΕ Διοικητικού-
Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Στα Τµη�µατα
της Διευ�θυνσης Ε�ργων Δηµο�σιου Τοµε�α και της Δι-
ευ�θυνσης Κυβερνοασφα�λειας της Γενικη�ς Γραµµατει�ας
Ψηφιακη�ς Πολιτικη�ς προϊ�στανται υπα�λληλοι του κλα�δου
η� ειδικο�τητας, κατηγορι�ας η� βαθµι�δας ΠΕ η� ΤΕ Πληρο-
φορικη�ς η� ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικω�ν.»

Άρθρο 15
Καταργούµενες διατάξεις

Το άρθρο 9 του ν. 1798/1951 (Α΄125) καταργείται.

Άρθρο 16

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 29 του
ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες θέ-
σεις, µε πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-
παίδευσης, καλούνται οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα ε-
πιλογής για τις θέσεις των Προϊσταµένων Κ.Ε.Σ.Υ. της
οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, να υ-
ποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης για τις θέσεις που α-
ποµένουν κενές.»

2. Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 86 του
ν. 4547/2018 ως εξής:

«4. Εκπαιδευτικός που προσλαµβάνεται ως αναπληρω-
τής σε κενό µε την ειδική προκήρυξη, ύστερα από την αί-
τηση-δήλωση συµµετοχής του, και δεν αναλαµβάνει υ-
πηρεσία ή αναλαµβάνει και παραιτείται, διαγράφεται από
τους πίνακες κατά το τρέχον σχολικό έτος και αποκλείε-
ται από αυτούς του επόµενου.»

Άρθρο 17

1. Το Μειονοτικό Γυµνάσιο - Λύκειο Ξάνθης που ιδρύ-
θηκε µε την 28767/1965 (Γ΄ 142) υπουργική απόφαση, α-

πό την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργεί ως µειο-
νοτικό σχολείο της µουσουλµανικής µειονότητας και υ-
πάγεται στις διατάξεις του ν. 694/1977 (Α΄ 264). Σε απο-
κλειστική προθεσµία ενός (1) έτους από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος πρέπει να αιτηθεί και να λάβει τη
σχετική άδεια λειτουργίας. Έως τη λήξη της προθεσµίας
του προηγούµενου εδαφίου το σχολείο θεωρείται ότι
λειτουργεί µε νόµιµη άδεια.
Ο έλεγχος του σχολείου για την πλήρωση των κτιριο-

λογικών προδιαγραφών της περίπτωσης 8 της υποπαρα-
γράφου Θ.3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ανατίθεται σε επιτροπή καταλλη-
λότητας που αποτελείται από:
α) τον Διευθυντή του Μειονοτικού Γυµνασίου-Λυκείου

Ξάνθης, 
β) τον Υποδιευθυντή του Μειονοτικού Γυµνασίου-Λυ-

κείου Ξάνθης, 
γ) έναν πολιτικό µηχανικό ή αρχιτέκτονα µηχανικό ή

τοπογράφο µηχανικό της εταιρείας «Κτιριακές Υποδο-
µές Α.Ε.» µε τον αναπληρωτή του,
δ) έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας

και Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Ξάνθης µε τον αναπληρωτή
του,
ε) τον Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ξάν-

θης.
Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Τα µέλη της δεν
λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός
από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια απο-
ζηµίωση, έξοδα διαµονής και µετακίνησής τους, σύµφω-
να µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόµου.

2. Το σχολείο διοικείται από τριµελή σχολική εφορεία,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 694/1977, η οποία εκλέ-
γεται και αναλαµβάνει καθήκοντα εντός τριών (3) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι τότε τα κα-
θήκοντα της σχολικής εφορείας ασκεί τριµελής επιτρο-
πή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και αποτελείται α-
πό τον Διευθυντή που υπηρετεί στο σχολείο κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος ως Πρόεδρο, τον Υποδιευ-
θυντή του σχολείου και τον Πρόεδρο του συλλόγου γο-
νέων και κηδεµόνων ως µέλη.

3. Οι µαθητές που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του
παρόντος φοιτούν στο «Ιδιωτικό Μειονοτικό Γυµνάσιο -
Λύκειο Ξάνθης» εντάσσονται αυτοδικαίως στο Μειονοτι-
κό Γυµνάσιο - Λύκειο Ξάνθης, διατηρώντας την εκπαι-
δευτική τους κατάσταση.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό που κατά το χρόνο έναρ-

ξης ισχύος του παρόντος υπηρετεί στο «Ιδιωτικό Μειο-
νοτικό Γυµνάσιο - Λύκειο Ξάνθης» συνεχίζει να υπηρετεί
στο Μειονοτικό Γυµνάσιο - Λύκειο Ξάνθης µε την ίδια ερ-
γασιακή σχέση και τους ίδιους όρους εργασίας.

4. Στο ν. 694/1977 όπου αναφέρεται «ο οικείος Νοµάρ-
χης», αυτός αντικαθίσταται από τον «οικείο Περιφερεια-
κό Διευθυντή Εκπαίδευσης».

Άρθρο 18

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 4487/2017 (Α΄ 116) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο: το επεισόδιο ή
τµήµατα επεισοδίων ή ο κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής
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σειράς, το επεισόδιο ή τµήµατα επεισοδίων ή ο κύκλος
επεισοδίων µίνι τηλεοπτικής σειράς, η τηλεοπτική ταινία
ή κινηµατογραφική ταινία ή τµήµα αυτών ανεξαρτήτως
χρονικής διάρκειας.»

2. Η διάταξη του άρθρου 23 του ν. 4487/2017 αριθµεί-
ται σε παράγραφο 1 και µετά την παράγραφο αυτή προ-
στίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως εξής:

«2. Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά
στην παραγωγή επεισοδίου ή κύκλου επεισοδίων τηλεο-
πτικής ή µίνι τηλεοπτικής σειράς µε περιεχόµενο µυθο-
πλασία ή δηµιουργική τεκµηρίωση (ντοκιµαντέρ) ή κινού-
µενο σχέδιο, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, στο κα-
θεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο
των επιλέξιµων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνι-
κή επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά έκαστο παραγόµενο
επεισόδιο µε περιεχόµενο µυθοπλασία ή δηµιουργική
τεκµηρίωση (ντοκιµαντέρ) ή κινούµενο σχέδιο, της τηλε-
οπτικής ή µίνι τηλεοπτικής σειράς ή του κύκλου επεισο-
δίων της τηλεοπτικής ή µίνι τηλεοπτικής σειράς, ανεξαρ-
τήτως µεγέθους του φορέα.

3. Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά
στην παραγωγή τµηµάτων επεισοδίων τηλεοπτικής ή µί-
νι τηλεοπτικής σειράς µε περιεχόµενο µυθοπλασία ή δη-
µιουργική τεκµηρίωση (ντοκιµαντέρ) ή κινούµενο σχέ-
διο, το ελάχιστο όριο των επιλέξιµων δαπανών που απαι-
τείται να υλοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια ανέρχε-
ται τουλάχιστον στο ποσό της παραγράφου 1 του παρό-
ντος, ήτοι στα εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, για το σύ-
νολο των τµηµάτων που συνιστούν το προς υπαγωγή ε-
πενδυτικό σχέδιο, ανεξαρτήτως µεγέθους του φορέα.

4. Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά
στην παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου το
περιεχόµενο του οποίου είναι ψηφιακό παιχνίδι, στο κα-
θεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο
των επιλέξιµων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνι-
κή επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ανεξαρτήτως µεγέθους
του φορέα.»

3.α. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ.
1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: «αα) την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής ο-
πτικοακουστικών έργων».
β. Στην παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017 η φρά-

ση «Στην περίπτωση των αλλοδαπών επιχειρήσεων που»
αντικαθίσταται από τη φράση «Στην περίπτωση των ηµε-
δαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοα-
κουστικών έργων που».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4487/2017 οι λέ-
ξεις «ποσοστό «25%»» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«ποσοστό «35%»» και διαγράφεται η φράση «και έως το
ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ».

5.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του
ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν διαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοι-
χεία, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αι-
τούντα που έχει δηλώσει στην αίτησή του αναλυτική κα-
τάσταση των ελλειπόντων δικαιολογητικών ή στοιχείων,
µε την επισήµανση της υποχρέωσης υποβολής τους
προς το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέ-
κα (10) ηµερών.»
β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29

του ν. 4487/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Σε περίπτωση µη υποβολής των ελλειπόντων δικαιο-

λογητικών ή στοιχείων εντός της τασσόµενης προθε-
σµίας, η αίτηση απορρίπτεται λόγω µη πληρότητας του
φακέλου, ο αϊτών ενηµερώνεται στην ανωτέρω ηλε-
κτρονική του διεύθυνση, το δε οικείο παράβολο καταπί-
πτει υπέρ του Δηµοσίου.»
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του

ν. 4487/2017 η φράση «έχει την ιδιότητα του οικονοµο-
λόγου» αντικαθίσταται από τη φράση «ανήκει στην κατη-
γορία- κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού».
δ. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του

ν. 4487/2017 η φράση «µε τις ιδιότητες είτε του οικονο-
µολόγου» αντικαθίσταται από τη φράση «είτε κατηγο-
ρίας-κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονοµικού».
ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 29 του

ν. 4487/2017 µετά τη φράση «Η απορριπτική απόφαση»
διαγράφεται η φράση «αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύ-
στηµα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) και».
στ. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29 του

ν. 4487/2017 η φράση «από τρία (3) µέλη του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.,
εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον έχει πτυχίο νοµι-
κής» αντικαθίσταται από τη φράση «από δυο (2) υπαλλή-
λους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και έναν (1) υπάλληλο του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέ-
ρωσης, ο οποίος έχει πτυχίο νοµικής».
ζ. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29 του

ν. 4487/2017 η φράση «από δύο (2) µέλη του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.,
εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον έχει πτυχίο νοµι-
κής» αντικαθίσταται από τη φράση «από έναν (1) υπάλ-
ληλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., έναν (1) υπάλληλο του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρω-
σης, µε πτυχίο νοµικής».
η. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29 του

ν. 4487/2017 µετά τη φράση «Η απορριπτική της ένστα-
σης απόφαση» διαγράφεται η φράση «αναρτάται στο
Π.Σ.Κ.Ε. και».
θ. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017

προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 
«6. Σε περίπτωση που ο αϊτών επιθυµεί την απόσυρση

της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου του, µέ-
χρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης των
παραγράφων 3 και 4, υποβάλει σχετικό αίτηµα στο
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται εξ
αυτού του λόγου µε απόφαση του Προέδρου και Διευθύ-
νοντος Συµβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., το δε οικείο παράβο-
λο καταπίπτει υπέρ του Δηµοσίου.»

6.α. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν
καθεστώς ενίσχυσης ελέγχονται ως ακολούθως, από
Όργανο Ελέγχου, που συνιστάται µε απόφαση του Προ-
έδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και
αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., έ-
νας (1) εκ των οποίων έχει εµπειρία στην παραγωγή ο-
πτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση που το επενδυ-
τικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή κινηµατογραφικής
ταινίας, το ανωτέρω Όργανο Ελέγχου αποτελείται από
δύο (2) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και έναν (1) υπάλλη-
λο του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, ο οποίος
προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κι-
νηµατογράφου. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του
έργου του Οργάνου Ελέγχου µπορεί να ορίζονται από
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
εισηγητές - εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεν είναι
µέλη του Οργάνου Ελέγχου και υποβάλουν εισηγήσεις
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στο Όργανο Ελέγχου. Οι εισηγήσεις αυτές αποσκοπούν
στη διευκόλυνση του έργου του Οργάνου Ελέγχου και
δεν είναι δεσµευτικές για τα µέλη του.»
β. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του

ν. 4487/2017 η φράση «το ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ που ορίζεται στο άρθρο 23» αντικαθίστα-
ται από τη φράση «τα κατώτατα όρια επιλέξιµων δαπα-
νών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23».

7. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 4487/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτη-
σης του ποσού της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύµατα
της ηµεδαπής για την παροχή βραχυπρόθεσµου δανείου
ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης, που χρησι-
µοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχορήγησης
γίνεται απευθείας στην τράπεζα µε την οποία έχει υπο-
γραφεί η σύµβαση εκχώρησης της απαίτησης.»

8.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4487/2017 µετά
τη φράση «στους κυρίως τίτλους αρχής» ο σύνδεσµος
«και» αντικαθίσταται από το διαζευκτικό «ή».
β. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4487/2017 καταργεί-

ται.

Άρθρο 19

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 39 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 133) προστίθεται η φράση «, µε εξαίρε-
ση τις περιπτώσεις έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε
Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας».

2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 39 του
ν. 4339/2015 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 

«Η διετία υπολογίζεται από την ηµεροµηνία επιστρο-
φής στην Ελλάδα έως την ηµεροµηνία υποβολής της αί-

τησης για µετακίνηση. Από την υποχρέωση διετούς πα-
ραµονής στην Ελλάδα για νέα µετάθεση ή απόσπαση ε-
ξαιρούνται: 
α) οι υπάλληλοι που αποσπώνται έως ένα (1) έτος σε

Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας για κάλυψη έκτακτων υ-
πηρεσιακών αναγκών και β) οι υπάλληλοι που υπηρετούν
έως ένα (1) έτος σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας και
επιστρέφουν στην Κεντρική Υπηρεσία για κάλυψη έκτα-
κτων υπηρεσιακών αναγκών.»

3. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 10 του άρθρου 39 του
ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλή-
λου, όπως προκύπτουν από το φάκελό του και από δοµη-
µένη συνέντευξη, για τη διεξαγωγή και τις λεπτοµέρειες
της οποίας ισχύει αναλογικά η ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/
2267/οικ.32096/16.12.2016 (Β΄ 4123) κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης.»

4. Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 39 του
ν. 4339/2015 αναριθµούνται σε παραγράφους 12 και 13
αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: 

«11. Η αίτηση του υπαλλήλου συνοδεύεται από αναλυ-
τικό βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη
του και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Σε περίπτωση
αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υπάλλη-
λος στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα µε όσα
τηρούνται στον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου και
στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαµβάνονται υπόψη όσα βε-
βαιώνει η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέ-
ρωσης, αφού προηγουµένως έχει καλέσει τον αιτούντα
για την προσκόµιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων
που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει.»
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Άρθρο 20

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 109/2010
(Α΄ 190) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: 

«Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης και Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα
από δηµόσια διαβούλευση, καθορίζονται οι εκδηλώσεις
µείζονος σηµασίας, ο τρόπος µετάδοσης αυτών, η διαδι-
κασία διευθέτησης των διαφορών, καθώς και κάθε άλλο
συναφές ζήτηµα.»

Άρθρο 21

1. Στο άρθρο 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) επέρχονται
από 30.6.2018 οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 η φράση «των

σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018» αντικαθίστα-
ται µε τη φράση «των σχολικών ετών 2016-2017, 2017-
2018 και 2018-2019», η φράση «στους προσωρινούς µει-
οδότες» αντικαθίσταται µε τη φράση «στους προσωρι-
νούς µειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους» και η ηµε-
ροµηνία «30.6.2018» αντικαθίσταται ως εξής: «µέχρι
31.12.2018».
β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται

ως εξής:
«γ) δεν έχουν αναδειχθεί µειοδότες ή προσωρινοί α-

νάδοχοι στους εκκρεµείς διαγωνισµούς, η Οικονοµική Ε-
πιτροπή µπορεί µε απόφασή της να παρατείνει την εκτέ-
λεση των συµβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.06.2018

έως τις 31.12.2018».
γ) Στην παράγραφο 3 η φράση «και του σχολικού έ-

τους 2017-2018» αντικαθίσταται ως εξής: «, του σχολι-
κού έτους 2017-2018 και του σχολικού έτους 2018-
2019».
δ) Στην παράγραφο 7 η φράση «και κατά το µήνα Ια-

νουάριο του έτους 2016» αντικαθίσταται µε τη φράση
«, κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2016 και εντός του
πρώτου εξαµήνου των ετών 2017 και 2018».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017
(Α΄ 107) η φράση «και 2017-2018» αντικαθίσταται ως ε-
ξής: «, 2017-2018 και 2018-2019».

Άρθρο 22

To τέταρτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 16Α του
ν. 4173/2013 (Α΄ 169), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 14
του ν. 4324/2015 (Α΄ 44), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Επιτροπή υποβάλει στους ανωτέρω Υπουργούς εν-
διάµεσες εκθέσεις κατά τη διάρκεια του ελέγχου και µέ-
χρι τη σύνταξη και υποβολή του τελικού της πορίσµα-
τος.»

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορί-
ζεται σε επιµέρους διατάξεις του. 
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