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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΒ΄, 24 Οκτωβρίου 2015,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση
συνδεδεµένης µε την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής
- Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή
Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ
ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
Άρθρο 1
Έννοια, λειτουργία και υπηρεσίες παρόχων
περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
1. Η αδειοδότηση των παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία
διεξάγεται µέσω δηµοπρασίας. Η διαδικασία αυτή διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο εκδίδει τη σχετική προκήρυξη. Για την εφαρµογή του παρόντος, ως πάροχος
περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης θεωρείται η επιχείρηση που
διαθέτει ολοκληρωµένο τηλεοπτικό περιεχόµενο προς
µετάδοση στο κοινό, εικοσιτετράωρης ή µικρότερης χρονικής διάρκειας, µέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας
και εµπίπτει στην έννοια του µέσου ενηµέρωσης όπως
αυτή ορίζεται στη διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 3310/2005 (Α΄ 30).
Οι επιχειρήσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) µε ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης, για τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία
των οποίων εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3463/2006
(Α΄ 114) και των διατάξεων του ν. 3852/2010 Πρόγραµµα
Καλλικράτης (Α΄ 87), που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόµου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίον
ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και µετά από

γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., παρέχεται στις ανωτέρω επιχειρήσεις το δικαίωµα να εκπέµπουν το πρόγραµµά τους µε ίδια µέσα και τεχνικό εξοπλισµό µέσω της χρήσης ψηφιακών συχνοτήτων σύµφωνα µε τους ισχύοντες Χάρτες
Συχνοτήτων, υπό τον όρο ότι δεν προκαλείται παρεµβολή στις ήδη παραχωρηθείσες στον πάροχο δικτύου συχνότητες. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ανωτέρω
επιχειρήσεις αναφορικά µε τεχνολογικό εξοπλισµό, κτηριακή υποδοµή, απασχολούµενο προσωπικό και περιεχόµενο εκπεµπόµενου προγράµµατος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο
106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνίσταται στην παροχή στο
κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών, βάσει προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών που διασφαλίζουν, αφενός, τη νοµιµότητα, τη διαφάνεια, την πολιτική και πολιτισµική πολυµέρεια και πολυφωνία και τον ελεύθερο και ανόθευτο οικονοµικό ανταγωνισµό στον ευρύτερο τοµέα των µέσων
ενηµέρωσης και, αφετέρου, την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών.
3. Οι άδειες των παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας. Εθνικής εµβέλειας είναι οι άδειες των παρόχων περιεχοµένου που καλύπτουν πληθυσµιακά την επικράτεια και
περιφερειακής εµβέλειας οι άδειες των παρόχων περιεχοµένου που καλύπτουν πληθυσµιακά αντίστοιχες Περιφερειακές Ζώνες, όπως αυτές καθορίζονται µε τους εκάστοτε ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, οι οποίοι καθορίζουν επίσης το ποσοστό πληθυσµιακής κάλυψης, που υποχρεούται να εξασφαλίζει στον πάροχο περιεχοµένου
ο πάροχος δικτύου.
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Άρθρο 2
Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων
περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
1. Η διενέργεια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος νόµου γίνεται σύµφωνα µε
τους εκάστοτε ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων επίγειας
ψηφιακής ευρυεκποµπής τηλεοπτικού σήµατος. Οι Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να τροποποιούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη
της Ε.Ε.Τ.Τ..
2. Με τους Χάρτες Συχνοτήτων καθορίζονται οι συχνότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να
πληρούν οι πάροχοι δικτύου, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3592/2007 (Α΄ 61), συµπεριλαµβανοµένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισµοί εκποµπής
στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκποµπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης
του κάθε κέντρου εκποµπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισµών εκποµπής.
Οι Χάρτες Συχνοτήτων διαµορφώνονται σύµφωνα µε τη
Διεθνή Σύµβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτηµένο σε
αυτήν Κανονισµό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς
Συµβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.
3. Σε περίπτωση που η συµµόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων,
οι πάροχοι δικτύου, συµπεριλαµβανοµένης της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε., υποχρεούνται να αποδεχθούν τη συχνότητα ή τις
συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα προβλεφθούν µε την τροποποίηση αυτή και να εκπέµψουν εντός του χρονικού διαστήµατος και στη συχνότητα που
θα καθοριστούν από την Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τις νέες προδιαγραφές.
4. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται
εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, µετά από αιτιολογηµένη
γνώµη του Ε.Σ.Ρ. και δηµόσια διαβούλευση, καθορίζεται
ο αριθµός των δηµοπρατούµενων αδειών παρόχου περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης ανά κατηγορία εµβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής), προγράµµατος (ενηµερωτικού ή
µη ενηµερωτικού), είδος περιεχοµένου σε περίπτωση ενηµερωτικού προγράµµατος (γενικού ή θεµατικού περιεχοµένου), είδος στόχευσης (γενικής ή ειδικής) σε περίπτωση µη ενηµερωτικού προγράµµατος και είδος θεµατικού περιεχοµένου σε περίπτωση προγράµµατος ειδικής
στόχευσης.
H τιµή εκκίνησης ανά κατηγορία δηµοπρατούµενης άδειας καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθεται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, µετά από γνώµη του Ε.Σ.Ρ..
5. Η χρονική διάρκεια των αδειών παρόχων περιεχοµένου είναι δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία της έκδοσής
τους.
6. Η διαδικασία της αδειοδότησης των παρόχων περιεχοµένου µέσω δηµοπρασίας διεξάγεται µε την έκδοση
προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ., σύµφωνα µε τους όρους του
παρόντος. Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατόν να
εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών.

7. Οι υποψήφιοι για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να δηλώσουν µε
την κατατεθείσα αίτηση συµµετοχής τους στη διαδικασία αδειοδότησης την εµβέλεια για την οποία ζητούν να
τους χορηγηθεί η άδεια (εθνική ή περιφερειακή), το είδος προγράµµατος (ενηµερωτικού ή µη περιεχοµένου)
και το ειδικότερο θεµατικό περιεχόµενό του, σε περίπτωση που η υποβαλλόµενη αίτηση αφορά τη χορήγηση
άδειας παρόχου θεµατικού περιεχοµένου ή µη ενηµερωτικού.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις συµµετοχής - Νοµική
µορφή υποψηφίων
1. Δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης
που διεξάγεται µέσω δηµοπρασίας έχουν:
α) Ανώνυµες ή υπό σύσταση ανώνυµες εταιρίες της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τοµέα των µέσων ενηµέρωσης
και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από υπό
σύσταση ανώνυµη εταιρία, ο υποψήφιος υποχρεούται
προ της υποβολής υποψηφιότητας, να έχει καταρτίσει
την εταιρική σύµβαση µε τον προβλεπόµενο στην οικεία
νοµοθεσία τύπο. Η εταιρική σύµβαση κατατίθεται στο
Ε.Σ.Ρ. κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Η διαδικασία σύστασης της υποψήφιας ανώνυµης εταιρίας πρέπει
να ολοκληρωθεί και να κατατεθούν στο Ε.Σ.Ρ. τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής συµµετοχής
στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία.
β) Οι επιχειρήσεις των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), µε ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης, µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας, και έδρα εντός της Περιφερειακής Ζώνης, για την οποία προκηρύσσονται οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση, την
οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), καθώς και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουµένων
των διατάξεων του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
γ) Κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες, που
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τοµέα των µέσων ενηµέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης. Τα µέλη της κοινοπραξίας
πρέπει να έχουν τη µορφή της ανώνυµης εταιρίας. Το
κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης κατατίθεται κατά την
υποβολή της υποψηφιότητας. Σε περίπτωση που χορηγηθεί άδεια παρόχου περιεχοµένου σε κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία, τα µέλη της οφείλουν, µετά
την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυµη
εταιρία, να την υποβάλουν στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του κ.ν. 2190/1920 και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Μέτοχοι της συσταθησόµενης, από τα µέλη της κοινοπραξίας, ανώνυµης εταιρίας
µπορούν να είναι µόνο όσοι συµµετείχαν στην υποψηφιότητα κατά την υποβολή της.
2. Οι υποψήφιοι οφείλουν, µε την αίτηση συµµετοχής
τους, να συνυποβάλουν τα προβλεπόµενα νοµιµοποιητι-
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κά έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύσταση της εταιρίας
ή της κοινοπραξίας και των µελών αυτής, ιδίως δε το έγγραφο σύστασης, το κωδικοποιηµένο καταστατικό της υποψήφιας εταιρίας ή των µελών της κοινοπραξίας, νοµίµως κατατεθειµένο στην αρµόδια αρχή, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται µε την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..
Άρθρο 4
Μετοχικό κεφάλαιο υποψηφίων
1. Ως ελάχιστο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο
των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας εθνικής εµβέλειας ορίζεται: α) το ποσό των οκτώ εκατοµµυρίων
(8.000.000) ευρώ για την χορήγηση άδειας παρόχου
περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού
περιεχοµένου, β) το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος θεµατικού περιεχοµένου και γ) το ποσό των δύο εκατοµµυρίων
(2.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχοµένου µη ενηµερωτικού προγράµµατος. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού
στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της
Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας παρόχων
περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας, ανάλογα µε
τον πληθυσµό της συγκεκριµένης Περιφερειακής Ζώνης,
µε βάση την τελευταία απογραφή. Το ως άνω καθοριζόµενο ποσό του ελάχιστα καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου πρέπει να υφίσταται καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας των παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης.
2. Τα ίδια κεφάλαια δεν µπορούν να υπολείπονται του
κατά τα ως άνω ελάχιστου καταβεβληµένου κεφαλαίου
ανά κατηγορία άδειας.
3. Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβληµένο κεφάλαιο, στο σύνολό του ή µερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούµενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια
κεφάλαια υπολείπονται του ελαχίστου καταβεβληµένου
κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκοµίσουν µε την υποψηφιότητά τους εγγυητική επιστολή για το συνολικό ή
το υπολειπόµενο ποσό, η οποία προέρχεται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ.. Η εγγυητική επιστολή συντάσσεται σύµφωνα µε το διεθνή τύπο
S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication) MT 760 και συνοδεύεται από επίσηµη µετάφρασή της, παραλήπτης δε αυτής ορίζεται το
Ε.Σ.Ρ.. Η ως άνω εγγυητική επιστολή ισχύει για το χρονικό διάστηµα από την υποβολή της υποψηφιότητας µέχρι την επιστροφή της στον υποψήφιο. Ο αδειούχος οφείλει να προβεί στην κάλυψη του συνολικού ή του υπολειπόµενου ποσού, εντός χρονικού διαστήµατος τριών
(3) µηνών από τη χορήγηση της άδειας. Σε περίπτωση υπέρβασης της τασσόµενης προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του

Ελληνικού Δηµοσίου, η δε χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί στον
υποψήφιο η σχετική άδεια η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε αυτόν. Με τη σχετική προκήρυξη ορίζονται οι περαιτέρω λεπτοµέρειες έκδοσης και υποβολής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.
4. Οι υποψήφιοι οφείλουν µε την αίτηση συµµετοχής
τους να συνυποβάλουν τα κατά νόµο έγγραφα που πιστοποιούν την καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου σε
µετρητά και ειδικότερα το ειδικό πρακτικό του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας, οικονοµικές καταστάσεις
της τελευταίας εταιρικής χρήσης, συνοδευόµενες από
έκθεση ορκωτού λογιστή ή πιο πρόσφατα οικονοµικά
στοιχεία της εταιρίας που πιστοποιούν την οικονοµική
κατάστασή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο
που καθορίζεται µε την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..
Άρθρο 5
Υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µετοχών
1. Οι µετοχές των ανωνύµων εταιριών που υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη κοινοπραξίας
για χορήγηση άδειας παρόχου περιεχόµενου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που
κύριος, εν όλω ή εν µέρει, των ονοµαστικών µετοχών
των ανωτέρω εταιριών είναι άλλη ανώνυµη εταιρία, τότε
και οι µετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικά
σε φυσικά πρόσωπα.
2. Ανώνυµες εταιρίες που λειτουργούν νόµιµα κατά το
δίκαιο άλλου κράτους, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών µέχρι φυσικού προσώπου,
µε σκοπό τον έλεγχο της συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από τη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης
του παρόντος. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα
τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους
ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού
προσώπου.
3. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση
ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται
σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής,
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία υποχρεούται να προσκοµίσει στο Ε.Σ.Ρ. κατάσταση των µετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή
δικαιωµάτων ψήφου της εταιρίας, ή των πραγµατικών δικαιούχων κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του
ν. 3691/2008 (Α΄ 166). Σε περίπτωση που η εταιρία δεν
τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση, υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων - πραγµατικών δικαιούχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) ή
δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική
Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε µετά την τελευταία
αλλαγή της µετοχικής σύνθεσης.
4. Η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού
προσώπου δεν ισχύει για τις µετοχές των εισηγµένων
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στα Χρηµατιστήρια των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών.
5. Η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών που
προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει µε τους ίδιους όρους και εξαιρέσεις και για τους ενεχυρούχους δανειστές που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 3166/2003 (Α΄ 178), καθώς και για κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί για οποιαδήποτε
άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία το δικαίωµα ψήφου στη
γενική συνέλευση.
6. Οι υποψήφιοι οφείλουν µε την αίτηση συµµετοχής
τους να συνυποβάλουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη
σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου των ανωνύµων εταιριών και το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µετόχου µέχρι φυσικού προσώπου, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο
που σχετίζεται µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποψηφίων και την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, όπως
καθορίζεται µε την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απευθύνεται σε διεθνώς αναγνωρισµένες εταιρείες Ορκωτών Λογιστών για τη διακρίβωση της τήρησής της ανωτέρω υποχρέωσης από τους υποψηφίους.
Άρθρο 6
Αρνητικές προϋποθέσεις - Ασυµβίβαστες ιδιότητες Πόθεν έσχες υποψηφίων
1. Οι µέτοχοι που είναι κύριοι αριθµού ή συγκύριοι µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις
εκατό (1%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ή των
δικαιωµάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου, καθώς και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιριών που συµµετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης πρέπει να µην έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, για δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά την έννοια
της παρ. 1 του άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, όπως
ισχύει και η οποία έχει ενσωµατωθεί στο εσωτερικό δίκαιο µε το άρθρο 43 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 63). Επίσης δεν
θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή
για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και
δόλια χρεωκοπία. Το Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο της διαδικασίας
αδειοδότησης οφείλει να ζητά και να λαµβάνει αντίγραφα ποινικού µητρώου για τα πρόσωπα που έχουν τις ως
άνω ιδιότητες είτε από τους υποψηφίους είτε από τις αρµόδιες αρχές.
2. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συµµετοχή
των άνω προσώπων σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφηµιστικές επιχειρήσεις,
τα πρόσωπα δε αυτά οφείλουν, προκειµένου να αποδείξουν τη µη συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής, να προσκοµίσουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής τους ή των νοµίµων εκπροσώπων τους από αρµόδια αρχή, όπως καθορίζεται ειδικότερα µε την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Οι υποβληθείσες
δηλώσεις θα ελέγχονται µέσω των στοιχείων του Μητρώου Διαφάνειας που τηρεί το Ε.Σ.Ρ..
3. Ο υποψήφιος προς αδειοδότηση και µέτοχοι που είναι κύριοι αριθµού ή συγκύριοι µετοχών ή δικαιωµάτων
ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου
στη γενική συνέλευση του υποψηφίου, υπόκεινται σε έ-

λεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ηµεδαπή, εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδηµα στην ηµεδαπή,
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3592/2007.
Οι εν λόγω µέτοχοι πρέπει να είναι πραγµατικοί δικαιούχοι των οικονοµικών µέσων που διέθεσαν για τη συµµετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένων και των δανείων που αποκτήθηκαν
από αναγνωρισµένους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Τα οικονοµικά µέσα που διέθεσαν οι µέτοχοι για
τη συµµετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληµατικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της παραγράφου 1, που διαπιστώνεται µε δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3
του ν. 3414/2005 (Α΄ 279).
4. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, εταίρου, βασικού µετόχου,
µέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους υποψηφίου προς αδειοδότηση είναι ασυµβίβαστη µε τις αντίστοιχες ιδιότητες σε επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη διάταξη
του άρθρου 3 του ν. 3310/2005 (Α΄ 30) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 3414/2015 και ισχύει.
5. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας συνοδεύεται από
στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν τον τρόπο απόκτησης
των οικονοµικών µέσων που διατέθηκαν ή προγραµµατίζεται να διατεθούν για τη λειτουργία του παρόχου περιεχοµένου από τον υποψήφιο και τους µετόχους του, εφόσον οι µέτοχοι είναι κύριοι αριθµού ή συγκύριοι µετοχών
ή δικαιωµάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό
(1%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρίας κατά
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής στην αντίστοιχη διαδικασία αδειοδότησης. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τον ανωτέρω έλεγχο προσδιορίζονται
µε την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απευθύνεται σε διεθνώς αναγνωρισµένες εταιρείες Ορκωτών
Λογιστών για τη διακρίβωση της τήρησης της ανωτέρω
υποχρέωσης από τους υποψηφίους.
Άρθρο 7
Τεχνολογικός εξοπλισµός - Κτηριακή Υποδοµή
1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισµό και κτηριακή υποδοµή που
τους εξασφαλίζει την άρτια ψηφιακή εκποµπή του προγράµµατός τους και τη µεταφορά του σήµατός τους στις
εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και ιδίως τα εξής:
α) τεχνολογικό εξοπλισµό που αφορά τον κεντρικό έλεγχο για την παραγωγή σηµάτων, το χρονικό συγχρονισµό και την επικοινωνία των πηγών σήµατος, τη διανοµή
των σηµάτων, τη ροή του προγράµµατος, τους χώρους
τεχνικής επεξεργασίας και παραγωγής προγράµµατος
και τους σταθµούς µοντάζ, µε τα αντίστοιχα τεχνικά
σχέδια εγκατάστασης,
β) κτηριακές εγκαταστάσεις για αίθουσα κεντρικού ελέγχου, αίθουσα ροής, χώρους τεχνικής επεξεργασίας
και παραγωγής προγράµµατος και αίθουσα µοντάζ.
2. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ανά κατηγορία της αιτούµενης άδειας λειτουργίας, που αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισµό και την κτηριακή υποδοµή των υποψηφίων,
καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προς απόδειξή τους.
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3. Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση
κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, δεν
διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισµό και την κτηριακή υποδοµή που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που
καθορίζονται µε την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. ανά κατηγορία άδειας λειτουργίας, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση µε την οποία βεβαιώνει ότι θα τα διαθέτει,
εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη χορήγηση της άδειας.
Άρθρο 8
Περιεχόµενο εκπεµπόµενου προγράµµατος
1. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράµµατος που υποχρεούται να µεταδίδει ηµερησίως ο υποψήφιος προς αδειοδότηση πάροχος περιεχοµένου είναι η εξής ανά κατηγορία εµβέλειας, προγράµµατος και περιεχοµένου:
α) το σύνολο του εικοσιτετραώρου για τους εθνικής
εµβέλειας παρόχους περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου,
β) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ώρες για τους περιφερειακής εµβέλειας παρόχους περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου,
γ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες για τους εθνικής ή
περιφερειακής εµβέλειας παρόχους περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος θεµατικού περιεχοµένου ή µη
ενηµερωτικού προγράµµατος.
Η κύρια γλώσσα µετάδοσης ή υποτιτλισµού είναι η ελληνική.
2. Το ελάχιστο περιεχόµενο του προγράµµατος εθνικής εµβέλειας παρόχου περιεχοµένου ενηµερωτικού
προγράµµατος γενικού περιεχοµένου, περιλαµβάνει:
α) τρία καθηµερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων,
συνολικής ηµερήσιας διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα
(90) λεπτών,
β) εκποµπές λόγου, τέχνης, πολιτισµού και θεάτρου
τουλάχιστον δέκα (10) ωρών µηνιαίως, καθώς και τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις ακόλουθες κατηγορίες: εκποµπές ενηµερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάµατα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκποµπές, ντοκιµαντέρ, εκποµπές αθλητικού περιεχοµένου, συνολικής µηνιαίας διάρκειας καθεµιάς εξ αυτών τουλάχιστον δέκα
(10) ωρών,
γ) τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις των άρθρων 17
και 18 του π.δ. 109/2010 για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων συµπεριλαµβανοµένων και των ανεξαρτήτων παραγωγών.
3. Το ελάχιστο περιεχόµενο του προγράµµατος περιφερειακής εµβέλειας παρόχου περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος γενικού περιεχοµένου πρέπει να
περιλαµβάνει:
α. καθηµερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ηµερησίως, συνολικής ηµερήσιας διάρκειας µίας (1) τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος, ισοµερώς κατανεµηµένο µεταξύ των νοµών της
περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος περιεχοµένου,
β. τις αναφερόµενες στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 κατηγορίες εκποµπών, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα (10) ώρες εβδοµαδιαίως αφορούν σε θέµατα
τοπικού ενδιαφέροντος ισοµερώς κατανεµηµένες µεταξύ των νοµών της περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος
περιεχοµένου.

4. Το ελάχιστο περιεχόµενο του προγράµµατος εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας παρόχου περιεχοµένου
ενηµερωτικού προγράµµατος θεµατικού περιεχοµένου ή
µη ενηµερωτικού προγράµµατος (γενικής ή ειδικής στόχευσης), περιλαµβάνει θεµατολογία αντίστοιχη του προσανατολισµού του παρόχου περιεχοµένου.
5. Για τον καθορισµό του περιεχοµένου εκπεµπόµενου
προγράµµατος εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις
του π.δ. 109/2010 (Α΄ 130).
6. Η µετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηµατική γλώσσα, µε ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας µεταξύ των ωρών
17.00 έως 23.00 είναι υποχρεωτική για τους παρόχους
περιεχοµένου ενηµερωτικού προγράµµατος. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας επιλέγονται
από τους παρόχους περιεχοµένου µετά από πρόταση
της Οµοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εµποδίζουν τους παρόχους περιεχοµένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών
προς εξυπηρέτηση των κωφών ατόµων.
7. Τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες την εβδοµάδα από
τις αναφερόµενες στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
2 κατηγορίες εκποµπών µεταδίδονται υποχρεωτικά µε
ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα από τους παρόχους περιεχοµένου ενηµερωτικού
προγράµµατος και µεταξύ των ωρών 17.00 - 23.00. Οι
πάροχοι περιεχόµενου µη ενηµερωτικού προγράµµατος
υπόκεινται στην υποχρέωση µετάδοσης τηλεοπτικών
προγραµµάτων µε τρόπο που να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία, κατά ποσοστό τρία τοις
εκατό (3%) τουλάχιστον του εβδοµαδιαίου προγραµµατισµού µεταδόσεών τους.
8. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι υποψήφιοι προς απόδειξη των ανωτέρω ανά κατηγορία της αιτούµενης άδειας λειτουργίας, τα οποία
περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον αναλυτικό ηµερήσιο πρόγραµµα για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός πριν την υποβολή της αίτησης και σχετική βεβαίωση του νοµίµου
εκπροσώπου ότι το έντυπο ηµερήσιο πρόγραµµα αποτυπώνει µε ακρίβεια το οπτικοακουστικό υλικό όπως µεταδόθηκε κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα.
9. Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση
δεν µεταδίδει το κατά τα ως άνω οριζόµενο τηλεοπτικό
πρόγραµµα κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση µε
την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήµατος
τριών (3) µηνών από τη χορήγηση της άδειας, θα µεταδίδει το κατά τις ανωτέρω διακρίσεις και προϋποθέσεις
πρόγραµµα.
Άρθρο 9
Απασχολούµενο προσωπικό
1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση πάροχοι περιεχοµένου υποχρεούνται να απασχολούν, ανάλογα µε την
κατηγορία της εµβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και
το είδος του προγράµµατος (ενηµερωτικού, γενικού ή
θεµατικού περιεχοµένου, ή µη ενηµερωτικού), συγκεκριµένο ετήσιο µέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις δηµοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού
και διοικητικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία.

6
2. Το προσωπικό των υποψηφίων προς αδειοδότηση
παρόχων περιεχοµένου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από:
α. τετρακόσια (400) άτοµα για άδεια εθνικής εµβέλειας ενηµερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχοµένου,
β. διακόσια (200) άτοµα για άδεια εθνικής εµβέλειας ενηµερωτικού χαρακτήρα θεµατικού περιεχοµένου,
γ. πενήντα (50) άτοµα για άδεια εθνικής εµβέλειας µη
ενηµερωτικού χαρακτήρα.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο ελάχιστος αριθµός προσωπικού των
υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου
για άδεια περιφερειακής εµβέλειας ενηµερωτικού ή µη
χαρακτήρα. Για τον καθορισµό του αριθµού αυτού και µετά από δηµόσια διαβούλευση, λαµβάνονται υπόψη ο
πληθυσµός, το ΑΕΠ και η γεωµορφολογία κάθε Περιφερειακής Ζώνης.
4. Για τον προσδιορισµό του αριθµού του ετήσιου µέσου όρου των εργαζοµένων, κατά τα αναφερόµενα στην
ανωτέρω παράγραφο, λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των
εργαζόµενων που απασχολούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόµενο µήνα. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθεται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρύεται µητρώο ειδικοτήτων για το προσωπικό που απασχολούν οι πάροχοι περιεχοµένου και καθορίζεται ελάχιστος αριθµός εργαζοµένων ανά ειδικότητα και ανά κατηγορία εµβέλειας και είδος προγράµµατος.
5. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι υποψήφιοι προς απόδειξη των προϋποθέσεων
που αφορούν την απασχόληση του προσωπικού κατά τις
αναφερόµενες στην παράγραφο 2 διακρίσεις, τα οποία
περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον κατάσταση προσωπικού,
όπως έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, µε
µνεία των ειδικοτήτων των εργαζοµένων, της ηµεροµηνίας πρόσληψης και του ωραρίου απασχόλησής τους.
6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση
δεν απασχολεί τον κατά τα ως άνω οριζόµενο ελάχιστο
αριθµό προσωπικού κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, υποχρεούται να υποβάλει σχετικό οργανόγραµµα και υπεύθυνη δήλωση µε την οποία βεβαιώνει
ότι, εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) µηνών από τη
χορήγηση της άδειας, θα απασχολεί τον προβλεπόµενο
ελάχιστο αριθµό προσωπικού.
Άρθρο 10
Λοιποί όροι συµµετοχής
1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση και οι µέτοχοι που
είναι κύριοι αριθµού ή συγκύριοι µετοχών ή δικαιωµάτων
ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου
στη γενική συνέλευση του υποψηφίου δεν πρέπει να τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή να έχουν υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή ανάλογη διαδικασία
προβλεπόµενη από το δίκαιο της χώρας στην οποία έ-

χουν την έδρα τους, ούτε να τελούν υπό εκκαθάριση και
υπό αναγκαστική διαχείριση. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν σχετικά πιστοποιητικά, εκδοθέντα από την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..
2. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, οι µέτοχοι που είναι κύριοι αριθµού ή συγκύριοι µετοχών ή δικαιωµάτων
ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου
στη γενική συνέλευση του υποψηφίου και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υποψηφίων, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής τους, πρέπει να είναι ασφαλιστικά και
φορολογικά ενήµεροι και υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας.
3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση,
οι µέτοχοι που είναι κύριοι αριθµού ή συγκύριοι µετοχών
ή δικαιωµάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό
(1%) του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου και
οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υποψηφίων έχουν λάβει από
οποιοδήποτε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα (ηµεδαπής ή αλλοδαπής) τραπεζικό δάνειο, που αφορά τη συγκεκριµένη
επιχειρηµατική δραστηριότητα, υποχρεούνται να προσκοµίσουν βεβαίωση – τραπεζική ενηµερότητα, εκδοθείσα έως τριάντα (30) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του, περί του ύψους του χορηγηθέντος
δανείου, του υπολοίπου του, των εγγυήσεων και τυχόν
εξασφαλίσεών του (εµπράγµατων ή µη), καθώς και της
οµαλής εξυπηρέτησής του ή περί της µη λήψης δανείου.
Εφόσον δεν αποδεικνύεται η οµαλή εξυπηρέτηση των
δανείων, η αίτηση συµµετοχής του υποψηφίου δεν γίνεται δεκτή.
4. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εµπίπτουν στην απαγόρευση συγκέντρωσης ελέγχου που προβλέπονται στα
άρθρα 3 και 5 παρ. 1 του ν. 3592/2007. Για τον έλεγχο
της παρούσας προϋπόθεσης οι υποψήφιοι υποχρεούνται
να προσκοµίσουν µε την αίτησή τους υπεύθυνες δηλώσεις των ανωτέρω νοµίµως θεωρηµένες για το γνήσιο
της υπογραφής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο που θα ορίσει το Ε.Σ.Ρ. µε την
προκήρυξη. Οι υποβληθείσες δηλώσεις θα ελέγχονται
µέσω των στοιχείων του Μητρώου Διαφάνειας, που τηρεί το Ε.Σ.Ρ..
5. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της υποψηφιότητάς τους παράβολο του Ελληνικού Δηµοσίου, το ποσό του οποίου καθορίζεται µε την προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σχετικό παράβολο η αίτηση συµµετοχής του υποψηφίου δεν γίνεται δεκτή.
6. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, µε την υποβολή αίτησης συµµετοχής τους στη διαδικασία, αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της δηµοπρασίας και της άδειας που θα τους χορηγηθεί.
7. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται όλα τα
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσουν οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, προκειµένου να αποδείξουν τη
συνδροµή των ανωτέρω οριζοµένων στα άρθρα 3 έως
και 10 θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων, βάσει των
οποίων θα γίνει η προεπιλογή τους για να αποκτήσουν
το δικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
άρθρων αυτών.
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Άρθρο 11
Όροι Προκήρυξης Ε.Σ.Ρ.
1. Η διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχοµένου αρχίζει µε τη δηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ..
2. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των αδειών παρόχων περιεχοµένου και
ειδικότερα κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Ο αριθµός των προκηρυσσόµενων αδειών.
β) Η εµβέλεια, το πρόγραµµα και το είδος του περιεχοµένου που αφορούν οι προκηρυσσόµενες άδειες.
γ) Η χρονική διάρκεια της άδειας.
δ) Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων.
ε) Το χρονοδιάγραµµα, τα στάδια και ο τρόπος διενέργειας της διαδικασίας χορήγησης των αδειών µέσω της
δηµοπρασίας.
στ) Η τιµή εκκίνησης ανά κατηγορία άδειας.
ζ) Οι προϋποθέσεις συµµετοχής των υποψηφίων στη
διαδικασία τόσο της προεπιλογής όσο και της τελικής
φάσης της δηµοπρασίας και η διαδικασία ελέγχου της
συνδροµής αυτών.
η) Τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλουν οι υποψήφιοι προκειµένου να αποδείξουν τη συνδροµή των προβλεπόµενων από τον παρόντα νόµο θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων, βάσει των οποίων θα γίνει η προεπιλογή τους για να αποκτήσουν το δικαίωµα συµµετοχής
στην τελική φάση της δηµοπρασίας.
θ) Ο τρόπος ανακήρυξης των αδειούχων και οι υποχρεώσεις αυτών.
3. Η διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχων περιεχοµένου εθνικής εµβέλειας και περιφερειακής εµβέλειας
για κάθε Περιφερειακή Ζώνη είναι αυτοτελής. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων
συµµετοχής δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη σε άλλη υποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο νοµικό πρόσωπο. Τυχόν στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί στο
Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο παλαιότερων διαδικασιών ή στο Τµήµα Ελέγχου Διαφάνειας δεν λαµβάνονται υπόψη.
4. Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης στην ελληνική
και στην αγγλική γλώσσα αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Ε.Σ.Ρ. και της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Η συµµετοχή στη διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχου περιεχοµένου συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των
όρων της σχετικής προκήρυξης και δεν είναι επιτρεπτή η
συµµετοχή µε επιφύλαξη ή υπό αίρεση.
6. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας χορήγησης αδειών, θεωρούνται δεσµευτικά
για τους υποψήφιους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας µέχρι την ανακήρυξη υπερθεµατιστή
συµπεριλαµβανοµένων των υποβαλλόµενων οικονοµικών προσφορών.
Άρθρο 12
Προεπιλογή αιτήσεων συµµετοχής
1. Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει στο στάδιο της προεπιλογής τις
αιτήσεις συµµετοχής των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν προκειµένου να διαπιστώσει τη
συνδροµή των θετικών και των αρνητικών προϋποθέσεων του δικαιώµατος συµµετοχής στη δηµοπρασία (ανά
κατηγορία εµβέλειας, προγράµµατος και περιεχοµένου),

όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 3 έως
και 10. Ακολούθως το Ε.Σ.Ρ. συντάσσει κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις συµµετοχής στην κάθε δηµοπρασία, καθώς και εκείνων οι οποίοι αποκλείονται της περαιτέρω συµµετοχής τους στη
διαδικασία αυτή. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και ταυτόχρονα ενηµερώνονται και
οι υποψήφιοι µε συστηµένη επιστολή.
2. Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να καλέσει τους υποψήφιους να υποβάλουν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα
ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να διευκρινίσουν τα
δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους εντός σύντοµης προθεσµίας που θα ορίζει το Ε.Σ.Ρ. µε την προκήρυξη.
3. Κατόπιν της κοινοποίησης του καταλόγου των προεπιλεγέντων που συµµετέχουν στην κάθε δηµοπρασία, το
Ε.Σ.Ρ. αποστέλλει προς καθέναν από αυτούς δελτίο συµµετοχής στη δηµοπρασία, µε το οποίο τους γνωστοποιεί
την ηµεροµηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δηµοπρασίας, καθώς και το σχετικό πρόγραµµά της.
4. Συµµετέχοντες οι οποίοι αποκλείονται από την προεπιλογή έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης στο Ε.Σ.Ρ..
Η προθεσµία υποβολής της ένστασης αυτής, καθώς και η
προθεσµία εντός της οποίας το Ε.Σ.Ρ. υποχρεούται να
κρίνει επ’ αυτής, καθορίζονται µε την προκήρυξη.
Άρθρο 13
Διαδικασία δηµοπρασίας
1. Η διεξαγωγή της δηµοπρασίας γίνεται µέσω διαδικασίας πολλαπλών γύρων µε αυξανόµενο τίµηµα επί
της, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 4, καθοριζόµενης τιµής εκκίνησης. Η διεξαγωγή της δηµοπρασίας αρχίζει από την ηµεροµηνία εκκίνησής της και ολοκληρώνεται την ηµεροµηνία ανακήρυξης των υπερθεµατιστών
αδειούχων. Η διάρκεια του κάθε γύρου, ο καθορισµός
της προσαύξησης της τιµής προσφοράς ανά γύρο, οι υποχρεώσεις των συµµετεχόντων, ο τρόπος υποβολής
των προσφορών από τους συµµετέχοντες, η ανακήρυξη
των υπερθεµατιστών, ο τρόπος καταβολής του τιµήµατος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διεξαγωγή της καθορίζονται από την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..
2. Πριν την ανακήρυξη των υπερθεµατιστών για κάθε
δηµοπρατούµενη άδεια διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ., ως
προς την υψηλότερη υποβληθείσα προσφορά, έλεγχος
της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονοµικών µέσων που θα διαθέσει ο υποψήφιος για την καταβολή της. Ο έλεγχος διενεργείται µε βάση τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στο φάκελο που ήδη έχει καταθέσει ο υποψήφιος µε την αίτησή του. Σε περίπτωση που το
Ε.Σ.Ρ. κρίνει ότι από τα στοιχεία αυτά δεν δικαιολογείται
ο τρόπος απόκτησης των οικονοµικών µέσων του υποψηφίου, υποχρεούται να ζητήσει από τον υποψήφιο πρόσθετα δικαιολογητικά. Με την προκήρυξη καθορίζεται
κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του
ως άνω ελέγχου, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβεί τις
τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή της προσφοράς.
Σε περίπτωση που δεν δικαιολογείται η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά, ο ως άνω υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται υπερθεµατιστής και τη θέση του λαµβάνει ο επόµενος πλειοδότης, κατόπιν του προβλεπόµενου ελέγχου του προηγούµενου εδαφίου.
3. Το τίµηµα καταβάλλεται από τον υπερθεµατιστή µε
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τραπεζική επιταγή που εκδίδεται σε διαταγή του Ελληνικού Δηµοσίου µέσα στην προθεσµία που θα ορίσει η προκήρυξη και η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανακήρυξή του. Σε περίπτωση που ο υπερθεµατιστής δεν καταβάλει το τίµηµα εντός της οριζόµενης προθεσµίας, εκπίπτει, και τη θέση
του λαµβάνει ο επόµενος πλειοδότης.
4. Μετά τη λήξη της διαδικασίας ανακοινώνονται στην
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. οι υπερθεµατιστές στην κάθε δηµοπρασία ανά κατηγορία εµβέλειας, προγράµµατος και
περιεχοµένου, στους οποίους χορηγείται η αντίστοιχη άδεια.
5. Σε περίπτωση µη ικανοποιητικής συµµετοχής υποψηφίων σε σχέση µε τον αριθµό των προκηρυσσόµενων
αδειών (ανά κατηγορία) το Ε.Σ.Ρ. δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να µαταιώσει το διαγωνισµό και να
επαναπροκηρύξει νέο µε τον ίδιο ή µικρότερο αριθµό αδειών.
6. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για τη συµµετοχή τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης. Σε περίπτωση λήξης
της διαδικασίας, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, επιστρέφονται στους υποψηφίους οι εγγυητικές
επιστολές της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
7. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διενέργεια της
διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης διέπονται από
τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α΄ 173).
Άρθρο 14
Όροι χορηγούµενων αδειών
1. Οι αποφάσεις µε τις οποίες χορηγούνται άδειες λειτουργίας παρόχου περιεχοµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καταχωρούνται κατά χρονολογική
σειρά έκδοσης σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Ε.Σ.Ρ.,
στο οποίο τηρούνται τα πρωτότυπα στελέχη αυτών. Αντίγραφα των αδειών αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και
στην αρµόδια Περιφέρεια κάθε αδειούχου εταιρίας.
2. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον
τα κάτωθι:
- ο φορέας της άδειας,
- ο καθορισµός της υπηρεσίας,
- ο διακριτικός τίτλος του παρόχου περιεχοµένου και
το λογότυπό του,
- η χρονική διάρκεια της άδειας,
- η κατηγορία της άδειας, η εµβέλεια και η Περιφερειακή Ζώνη που καλύπτει,
- η ελάχιστη διάρκεια του εκπεµπόµενου προγράµµατος,
- ο Αριθµός Προγράµµατος (Logical Channel Number –
LCN),
- τυχόν υποχρέωση συµµόρφωσης µε µία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις κατά τα άρθρα 3
έως και 10.
3. Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:
α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης της άδειας,
καθώς και η µεταβίβασή της. Η µεταβίβαση της επιχείρησης του παρόχου περιεχοµένου ή µετοχών αυτής επιτρέπεται, κατά τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 1
παρ. 13 του ν. 2328/1995, και γνωστοποιείται εντός δέκα
(10) ηµερών στο Ε.Σ.Ρ. και στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
β) Ο πάροχος περιεχοµένου υποχρεούται να συµβλη-

θεί εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας µε πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσµιακά την Περιφερειακή Ζώνη για την οποία χορηγείται η άδεια σε ποσοστό που καθορίζεται µε τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη
Συχνοτήτων.
γ) Ο πάροχος περιεχοµένου υποχρεούται να παραδίδει τεχνικά άρτια το ψηφιακό σήµα του στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και σύµφωνα µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον ισχύοντα Χάρτη
Συχνοτήτων.
δ) Σε περίπτωση παρόχων περιεχοµένου οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συµµορφωθούν µε µία
ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις, κατά
τα άρθρα 3 έως και 10, η εκποµπή του προγράµµατός
τους από τον πάροχο δικτύου επιτρέπεται µόνο αφότου
υπάρξει πλήρης συµµόρφωση στις ως άνω προϋποθέσεις, όπως αυτό βεβαιώνεται µε σχετική πράξη του
Ε.Σ.Ρ.. Μέχρι την έκδοση της πράξης αυτής δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση της επιχείρησης του παρόχου περιεχοµένου. Οι πάροχοι περιεχοµένου πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη µετάδοση και µεταφορά του προγράµµατός τους προς τον πάροχο δικτύου. Κάθε διακοπή του προγράµµατός τους που γίνεται µε ευθύνη του
παρόχου περιεχοµένου πέραν της µίας ώρας εντός ενός
εικοσιτετραώρου πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς µε
την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. εντός είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών.
4. Οι πάροχοι περιεχοµένου δεν µπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση ή την εκµετάλλευση του τηλεοπτικού
προγράµµατος ή της επιχείρησης σε τρίτους, µπορούν όµως να αναθέτουν την παραγωγή του προγράµµατός
τους σε εταιρίες του ίδιου οµίλου, κατά την έννοια της
παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007. Επιτρέπεται επίσης η ανάθεση παραγωγής συγκεκριµένων προγραµµάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράµµατος, καθώς
και η ανάθεση παραγωγής εκποµπών σε ανεξάρτητους
παραγωγούς.
5. Οι πάροχοι περιεχοµένου υποχρεούνται:
α. να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων και να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, του άρθρου 3 του ν. 2328/1995,
του π.δ. 109/2010 και τους ισχύοντες κώδικες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, δεοντολογίας προγραµµάτων
και διαφηµίσεων, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της
κείµενης ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας,
β. να συνάπτουν είτε οι ίδιοι απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συµµετέχουν, συλλογικές συµβάσεις εργασίας µε το κάθε είδους απασχολούµενο σε
αυτούς προσωπικό, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, άλλως, εφαρµόζονται
οι εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις εργασίας
για τη συγκεκριµένη κατηγορία προσωπικού του ιδιωτικού τοµέα,
γ. να τηρούν τις υφιστάµενες υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από την ευρωπαϊκή και ηµεδαπή νοµοθεσία
για την πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα, ιδίως ως προς τη σύναψη συµβάσεων µε τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των
δικαιωµάτων αυτών,
δ. να καταθέτουν, κατά την έναρξη της τηλεοπτικής
περιόδου στο Ε.Σ.Ρ. περίληψη των κατηγοριών των προγραµµάτων που θα µεταδίδουν την εκάστοτε τρέχουσα
περίοδο.
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6. Επιτρέπεται η δικτύωση παρόχων περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας µε όχι περισσότερους από δύο
παρόχους περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας, µετά
από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο υποβάλουν αντίγραφο της συµφωνίας δικτύωσης. Οι πάροχοι περιεχοµένου που δικτυώνονται µπορούν να µεταδίδουν το πρόγραµµα του παρόχου ή των παρόχων µε τους οποίους
τελούν σε δικτύωση, για πέντε (5) ώρες ηµερησίως κατ’
ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη
διάρκεια της δικτύωσης παρουσιάζονται οι διακριτικοί
τίτλοι των παρόχων περιεχοµένου, που δικτυώνονται και
εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράµµατος.
7. Οι πάροχοι περιεχοµένου υποχρεούνται καθ’ όλη τη
διάρκειά της να διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική
Επικράτεια, τη µορφή της οποίας πρέπει να δηλώσουν
και να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του π.δ. 109/2010. Υποχρεούνται, επίσης,
να δηλώνουν αντίκλητο εγκατεστηµένο στην Ελληνική
Επικράτεια για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρµόδιων Ελληνικών Αρχών.
8. Οι πάροχοι περιεχοµένου υποχρεούνται καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησής τους τουλάχιστον στο ύψος των
δηλωθέντων και αξιολογηθέντων, σύµφωνα µε το άρθρο
4, ιδίων κεφαλαίων τους, ήτοι στο ύψος του αρχικού ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου και συντάσσουν τις ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάση τα διεθνή
λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000,00) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και του Υπουργού στον οποίο
ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ανωτέρω ποσό.
9. Οι πάροχοι περιεχοµένου υπόκεινται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 του π.δ. 310
/1996 (Α΄ 2014).
10. Τροποποίηση των όρων της άδειας απαγορεύεται.
11. Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από
το Ε.Σ.Ρ., σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 του
ν. 2863/2000 (Α΄ 262).
Άρθρο 15
Λόγοι ανάκλησης αδειών
1. Ανάκληση της άδειας των παρόχων περιεχοµένου
χωρεί υποχρεωτικά µε απόφαση του Ε.Σ.Ρ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Μη εµπρόθεσµη υποβολή των απαιτούµενων κατ’
άρθρο 3 παράγραφος 1 δικαιολογητικών σύστασης των
υποψηφίων εταιριών ή κοινοπραξιών.
β) Μείωση του ελάχιστου καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου κάτω από τα προβλεπόµενα από τη διάταξη
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 όρια.
γ) Μείωση των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το απαιτούµενο ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο προς χορήγηση της άδειας, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4, για δύο (2) διαδοχικές εταιρικές
χρήσεις, η οποία δεν καλύφθηκε εντός εξαµήνου από τη
λήξη της δεύτερης εταιρικής χρήσης.
δ) Μη τήρηση της υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης
των µετοχών όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 5.

ε) Μείωση του προσωπικού κάτω από τον απαιτούµενο
προς χορήγηση της άδειας ελάχιστο αριθµό απασχολουµένων, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
στ) Τροποποίηση της χρήσης της χορηγηθείσας άδειας
κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 3α του
άρθρου 14.
ζ) Μη εµπρόθεσµη σύναψη σύµβασης µε πάροχο δικτύου, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 14.
2. Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ανακαλείται επίσης, η άδεια
σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις, που ανέλαβαν οι υποψήφιοι δια των υπευθύνων δηλώσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 7, της παραγράφου 8 του άρθρου 8 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9.
3. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας κατά τα ανωτέρω,
το Ε.Σ.Ρ. δύναται να την επαναπροκηρύξει.
4. Καταργείται από τη δηµοσίευση των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη µε τις διατάξεις αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ
Άρθρο 16
Σύσταση - Σκοπός - Λειτουργία
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε τη
µορφή Ανώνυµης Εταιρίας, για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, µε την επωνυµία
«Ε.Ρ.Τ. Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής ΕυρυεκποµπήςΕ.Ρ.Τ.net A.E.» (στο εξής «Εταιρία») και έδρα το Δήµο
Αθηναίων. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα καθοριστεί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας.
2. Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος,
του ν. 3429/2005 (Α΄314) και συµπληρωµατικά από τον
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το ιδρυτικό καταστατικό της
εγκρίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του Υπουργού Επικρατείας αρµοδίου για θέµατα
Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Διέπεται δε αυτό, για όσα
θέµατα δεν ρυθµίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή δεν ρυθµίζονται κατά διάφορο τρόπο σε αυτό, από τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Σκοπός της Εταιρίας είναι η άσκηση ενδεικτικά των
ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α. Η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκµετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου µετάδοσης (διανοµής) σηµάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής µε
χρήση συχνοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
για τη µεταφορά προγραµµάτων περιεχοµένου, για την
εκποµπή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, σύµφωνα µε τον
Χάρτη Συχνοτήτων. Το εδάφιο β΄της παραγράφου 3 και
η παρ. 17 του άρθρου 21 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) εφαρµόζονται για τη λειτουργία της εταιρίας ως παρόχου δικτύου για τη µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων προς εκπλήρωση σκοπών δηµοσίου συµφέροντος,
ενώ για τη µετάδοση προγραµµάτων τρίτων εφαρµόζονται οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4070/2012.
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β. Η παροχή υπηρεσιών πολυπλεξίας και µετάδοσης
(διανοµής) ψηφιακού τηλεοπτικού περιεχοµένου (video
και ήχος).
γ. Η παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών όπως ενδεικτικά η παροχή πληροφοριών προγράµµατος (EPG),
υπηρεσιών teletext.
δ. Η παροχή επιπρόσθετων διαδραστικών υπηρεσιών,
υπηρεσιών ήχου, ραδιοφώνου, δεδοµένων και διαδικτύου µέσω ανοιχτών Διεπαφών Προγράµµατος Εφαρµογής (Application Programming Interface, API).
ε. Η χρήση κατάλληλων αναγνωριστικών στοιχείων
για τις Πληροφορίες Υπηρεσιών (Services Information)
και στοιχείων Πληροφοριών Συγκεκριµένου Προγράµµατος (PSI) διαµορφώνοντας κατάλληλο περιβάλλον πλοήγησης στους δέκτες για το ευρύ κοινό.
4. Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων και η λειτουργία των
εγκαταστάσεων εκποµπής γίνεται µε την αυστηρή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων ασφάλειας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα και
τις αρµόδιες αρχές. Ιδίως:
α. Η Εταιρία υποχρεούται να εγκαταστήσει δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής του Χάρτη Συχνοτήτων,
που ισχύει και τηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού και να παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας και µετάδοσης (διανοµής) ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος και συµπληρωµατικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση Εθνικής Κάλυψης, η Περιοχή Κάλυψης που επιτυγχάνει η Εταιρία,
οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον το προβλεπόµενο στον
Χάρτη Συχνοτήτων ποσοστό % του πληθυσµού της χώρας.
β. Η Εταιρία έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει και να
λειτουργήσει αριθµό πολυπλεκτών ώστε να καλύψει
τουλάχιστον τον αριθµό των παρόχων περιεχοµένου οι
οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση σύναψης σύµβασης µε
ρυθµό µετάδοσης που αντιστοιχεί σε ποιότητα τυπικής
ευκρίνειας (SD), τηρώντας τα προβλεπόµενα στο Άρθρο
80 παρ.1 εδάφιο Στ΄ του ν. 4070/2012 και ειδικότερα το
στοιχείο 7 ή που πληρούν άλλα κριτήρια νοµιµότητας
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
5. Η Εταιρία οφείλει να εφαρµόζει ως προς τα χαρακτηριστικά δικτύου (π.χ. χαρακτηριστικά συστήµατος,
περιεχοµένου πολυπλέκτη, χαρακτηριστικά ήχου κ.λπ.)
τις πράξεις και αποφάσεις διεθνών, ευρωπαϊκών και εγχώριων αρµόδιων αρχών και την κείµενη νοµοθεσία.
6. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε επτά εκατοµµύρια (7.000.000) ευρώ. Το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει στο Ελληνικό Δηµόσιο για το οποίο εκδίδεται µία ονοµαστική και αναπαλλοτρίωτη µετοχή. Πόροι
της Εταιρίας είναι: α. έσοδα από τη δραστηριότητά της
και την εκπλήρωση των σκοπών της και β. έσοδα από άλλες πηγές.
7. Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το επταµελές
Διοικητικό Συµβούλιο και ο Διευθύνων Σύµβουλος. Η αποζηµίωση, αντιµισθία, οι όροι απασχόλησης, καθηκόντων, ανάκλησης κ.λπ. των µελών του Δ.Σ. και του διευθύνοντα συµβούλου, που διορίζονται ή εκλέγονται σύµφωνα µε τις παρακάτω παραγράφους, καθορίζονται µε
την κοινή απόφαση διορισµού τους από τον Υπουργό Οικονοµικών, τον Υπουργό Επικρατείας αρµόδιο για θέµατα Ραδιοτηλεόρασης και τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει
για κάθε θέµα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη
διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπηση της

εταιρίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός
των θεµάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρµοδιότητες της γενικής συνέλευσης.
Το Δ.Σ. εκλέγει µεταξύ των µελών του που προέρχονται από το Δηµόσιο τον Πρόεδρο. Επίσης, το Δ.Σ. εκλέγει µεταξύ των µελών του που προέρχονται από το Δηµόσιο, για πενταετή θητεία, τον διευθύνοντα σύµβουλο
και τον ανακαλεί για σπουδαίο λόγο µε την ίδια διαδικασία.
Το Δ.Σ. είναι επταµελές και εκλέγεται για πενταετή
θητεία εκτός από την πρώτη θητεία που παρατείνεται µέχρι την πρώτη γενική συνέλευση και η οποία δεν µπορεί
να υπερβεί την εξαετία. Το Δ.Σ. αποτελείται από:
α. πέντε (5) εκπροσώπους του Δηµοσίου, µε ισάριθµους αναπληρωτές, που ορίζονται από τη γενική συνέλευση των µετόχων της παραγράφου 10 του παρόντος
ως εξής: ένα (1) µέλος µε τον αναπληρωτή του, ορίζεται
από τον Υπουργό Οικονοµικών, δύο (2) µέλη µε τους αναπληρωτές, ορίζονται από τον Υπουργό Επικρατείας
αρµόδιο σε θέµατα ραδιοτηλεόρασης και δύο (2) µέλη µε
τον αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων και
β. δύο (2) εκπροσώπους των εργαζοµένων στην εταιρία, µε ισάριθµους αναπληρωτές, που ορίζονται ως κατωτέρω.
Τα µέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι άτοµα εγνωσµένης ικανότητας και επιστηµονικής κατάρτισης, καθώς και
µε πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση
και οργάνωση επιχειρήσεων και κατά προτίµηση του αντικειµένου της εταιρίας.
Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων και οι δύο αναπληρωµατικοί τους εκλέγονται µε άµεση καθολική ψηφοφορία και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Η µη υπόδειξη των εκπροσώπων αυτών δεν παρακωλύει τη λειτουργία του Δ.Σ., οι αποφάσεις του οποίου λαµβάνονται
µε απαρτία τριών (3) µελών.
Τα µέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται µε την ίδια διαδικασία
που ορίστηκαν, οποτεδήποτε και αζηµίως για την εταιρία.
Σε περίπτωση ανάκλησης, θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο µέλους του Δ.Σ. πριν
από τη λήξη της θητείας του, το διοικητικό συµβούλιο, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη, συµπληρώνει τον αριθµό των µελών του από τους αναπληρωµατικούς της αντίστοιχης κατηγορίας και κατά τη σειρά µε την οποία εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν µέχρι την επόµενη γενική συνέλευση. Η µη επικύρωση της εκλογής
δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ..
Τα µέλη του Δ.Σ., που προέρχονται από το προσωπικό
της εταιρίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτό,
θεωρούνται σε διατεταγµένη υπηρεσία και λαµβάνουν
τις αποδοχές της υπηρεσιακής θέσης τους και την αποζηµίωση του εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου.
8. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρίας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρίας, διευθύνει το έργο της, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις µέσα στα πλαίσια των διατάξεων
που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας, των εγκεκριµένων προγραµµάτων και προϋπολογισµών και έχει τις αρµοδιότητες που του αποδίδονται στο καταστατικό και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ.. Ο Διευθύνων
Σύµβουλος, απών ή κωλυόµενος, αναπληρώνεται από
πρόσωπο που ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. µε πρόταση
του Διευθύνοντα Συµβούλου.
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9.Τα ασυµβίβαστα της παρ. 6 του άρθρου 9 του
ν. 4173/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο
7 του ν. 4324/2015 ισχύουν και ως προς τη κτήση της ιδιότητας µέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας.
10. Η γενική συνέλευση αποτελείται από: α) τον Υπουργό Οικονοµικών, β) τον Υπουργό Επικρατείας αρµόδιο σε θέµατα ραδιοτηλεόρασης και γ)τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, είναι το ανώτατο όργανό της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Η γενική συνέλευση
των µετόχων της εταιρίας συγκαλείται από το διοικητικό
συµβούλιο και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, πάντοτε µέσα
στους πρώτους έξι (6) µήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής
χρήσης. Το διοικητικό συµβούλιο δύναται να συγκαλέσει
τη γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρίας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιµο. Στη Γενική Συνέλευση οι Υπουργοί παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια
του νοµίµου εκπροσώπου τους και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία.
Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυµης Εταιρίας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα της εταιρίας από το καταστατικό της εταιρίας και την ισχύουσα νοµοθεσία.
11. Με συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ της εταιρίας και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ρυθµίζονται θέµατα διάθεσης απασχολουµένων ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής
τους, καθώς επίσης το αντικείµενο, η διάρκεια απασχόλησης και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα. Οι απασχολούµενοι που διατίθενται κατά το προηγούµενο εδάφιο διατηρούν τις αποδοχές της θέσης τους µε τις προϋποθέσεις
καταβολής τους. Δύναται δε µε αποφάσεις του Διευθύνοντος Συµβούλου να συνάπτονται συµβάσεις έργου µε
εξωτερικούς συνεργάτες, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο
ιδίως στην περίπτωση αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών
ή για εξειδικευµένο αντικείµενο, που προσδιορίζεται
στις συµβάσεις αυτές. Για το µόνιµο και αορίστου χρόνου προσωπικό της Εταιρίας και τη ρύθµιση των σχέσεών του µε αυτή θα εκδοθεί εντός έξι (6) µηνών από την
έκδοση του παρόντος Γενικός Κανονισµός Προσωπικού
(ΓΚΠ), κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. και εγκρίσεως της
Γενικής Συνέλευσής του, στην οποία θα ρυθµίζονται τα
θέµατα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.
12. Μετά το τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (Α΄ 24), προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:
«Ειδικά, στην περίπτωση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυµης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), λόγω της πρόσφατης επανασύστασης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µε το
ν. 4324/2015 (Α΄ 44), η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου υποβολής των απαιτούµενων για την έκδοση της
άδειας δικαιολογητικών, που η έκδοσή τους εκκρεµεί
στις αρµόδιες Υπηρεσίες, ορίζεται έως τις 31.12.2016.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ),
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 (Α΄ 82)
Άρθρο 17
Το άρθρο 6 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως τροποποιή-

θηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4199/2013 (Α΄
216), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, ο έλεγχος, η ρύθµιση και η εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ασκούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η
οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθµιστική Αρχή (National
Regulatory Authority) σε θέµατα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και έχει συσταθεί µε το
ν. 2246/1994 (Α΄ 172). Λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή
µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και έδρα την Αθήνα. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα µέλη
της Ε.Ε.Τ.Τ. απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 η Ε.Ε.Τ.Τ εποπτεύεται από τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται από εννέα (9) µέλη, εκ των
οποίων ένας είναι Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι. Εκ
των δύο Αντιπροέδρων, ο ένας είναι αρµόδιος για τον
τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο άλλος για
τον τοµέα παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών. Ως µέλη
της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται πρόσωπα εγνωσµένου κύρους
και υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης, µε ακαδηµαϊκή ή
επαγγελµατική εξειδίκευση στους κλάδους θετικών επιστηµών οικονοµικής επιστήµης και νοµικής επιστήµης, ιδίως στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµείων.
3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και
διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής. Τα υπόλοιπα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζονται
από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Οι πράξεις διορισµού όλων των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ. δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου και των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός των µελών της
Ε.Ε.Τ.Τ. για περισσότερο από δύο θητείες, διαδοχικές ή
µη.
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί, µε απόφασή της, να εγκαθιστά
και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι αποφάσεις, πράξεις και λοιπά διοικητικά ή µη έγγραφα της Ε.Ε.Τ.Τ., που αφορούν στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 γνωστοποιούνται στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Έκθεση πεπραγµένων της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλεται
κατ’ έτος στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν αιτήµατος αυτού, εκθέσεις για την κατάσταση στον τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
5. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. υπηρετούν µε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε για το λόγο αυτόν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άµισθου ή έµµισθου δηµοσίου ή δικηγορικού λειτουργήµατος ή οποιασδήποτε επαγγελµατικής δραστηριότητας. Εφόσον τα µέλη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι µέλη διδακτικού ερευνη-
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τικού προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
τότε, σε σχέση µε την αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων
4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει.
6. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων
και η αποζηµίωση των υπόλοιπων µελών της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
7. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα λοιπά µέλη
της Ε.Ε.Τ.Τ., που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε
έµµισθο ή άµισθο δηµόσιο λειτούργηµα ή οποιαδήποτε
άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα, επιχειρηµατική ή
µη, που δεν συµβιβάζεται µε την ιδιότητα και τα καθήκοντα µέλους της Ε.Ε.Τ.Τ.. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ελεύθερης άσκησης του
επαγγέλµατος ή λειτουργήµατος σε φορείς, ιδιωτικούς
ή δηµόσιους, και φυσικά πρόσωπα, τα οποία καθοιονδήποτε τρόπο εµπλέκονται µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 12 του παρόντος. Δεν συνιστά ασυµβίβαστο για τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. η άσκηση διδακτικών καθηκόντων µέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. µε καθεστώς πλήρους ή
µερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων µέλους
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
8. Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα µέλη της
Ε.Ε.Τ.Τ., δεν επιτρέπεται για πέντε (5) έτη µετά τη λήξη
της θητείας τους να παρέχουν υπηρεσία µε έµµισθη εντολή ή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι
χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συµµετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιτρέπεται για πέντε (5) έτη µετά τη λήξη της θητείας τους
να αναλαµβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων
ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ.. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο έως δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζηµιώσεων που έλαβε το µέλος
της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας του, το οποίο
βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δηµόσιο έσοδο κατά τις
διατάξεις περί ΚΕΔΕ, όπως ισχύει.
9. Οι δηµόσιοι λειτουργοί, δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού
δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος ή δικηγόροι µε
έµµισθη εντολή, εφόσον διορίζονται µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ.,
µπορούν να απαλλάσσονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού από τα άλλα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για το χρόνο που συµµετέχουν
στην Ε.Ε.Τ.Τ., λαµβάνοντας το σύνολο των αποδοχών
της οργανικής τους θέσης, µε τις προϋποθέσεις καταβολής τους, σε βάρος του προϋπολογισµού της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι
ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύουν για
τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός, για όλα τα παραπάνω µέλη, λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας
για κάθε µισθολογική ή άλλη µεταβολή, σε καµία δε περίπτωση η συµµετοχή τους δεν µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς την υπηρεσιακή τους κατάσταση ή θέση.

10. Τα µέλη και το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώµη που διατύπωσαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν
εκ δόλου ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών
και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος νόµου ή παρέβησαν το καθήκον εχεµύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα µέλη
της Ε.Ε.Τ.Τ. µπορούν να απολυθούν µόνον εφόσον δεν
καλύπτουν, πλέον, τους απαιτούµενους όρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτοί καθορίζονται
επακριβώς στα άρθρα 7, 8, 9 και 12 του παρόντος νόµου.
Η απόφαση απόλυσής τους πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη, επι ποινή ακυρότητας και τους κοινοποιείται, πρέπει δε απαραίτητα να λαµβάνει δηµοσιότητα κατά τη χρονική στιγµή της απόλυσής τους. Οµοίως, οι ίδιοι δικαιούνται να ζητήσουν τη δηµοσίευσή της, σε περίπτωση που αυτό δεν θα συνέβαινε διαφορετικά.
11. Η Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκτέλεση έργων που πραγµατοποιεί.
Άρθρο 18
Α. Το άρθρο 10 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργείται
και αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Πειθαρχική διαδικασία
1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από τις διατάξεις του
ν. 4053/2012 (Α΄ 44), περί λειτουργίας της ταχυδροµικής
αγοράς, καθώς και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση αυτών, τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.
2. Το πειθαρχικό συµβούλιο αποτελείται από έναν Σύµβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο τους τοµείς των τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρονικής ή του δηµοσίου, εµπορικού ή ενωσιακού δικαίου, η δε θητεία τους είναι τριετής. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Για τα µέλη του συµβουλίου που
είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συµβουλίου. Χρέη γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές.
3.Το συµβούλιο συγκροτείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, στην οποία καθορίζεται και η αµοιβή του
Προέδρου, των µελών και του γραµµατέα, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. Η απόφαση εκδίδεται εντός εξήντα (60) ηµερών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
4. Το συµβούλιο συνεδριάζει κατά τις επόµενες παραγράφους του παρόντος, µε την παρουσία τεσσάρων τουλάχιστον µελών, µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο πρό-

13
εδρος ή ο αναπληρωτής του, και αποφασίζει µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Αν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώµες, οι ακολουθούντες την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις επικρατέστερες. Το πειθαρχικό συµβούλιο αποφασίζει σε
πρώτο και τελευταίο βαθµό την απαλλαγή ή την παύση
του µέλους.
5. Ως πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται: α) η, κατά
την άσκηση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων, παράβαση του παρόντος νόµου και της κείµενης νοµοθεσίας ιδίως δε σε θέµατα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδροµείων, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, β) η αποδεδειγµένη
πληµµέλεια περί την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων, γ) η παραβίαση της αρχής της αµεροληψίας,
δ) η απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος
προς όφελος του ιδίου του µέλους ή τρίτου προσώπου
κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυτών.
Οι επιβαλλόµενες από το πειθαρχικό συµβούλιο ποινές είναι: α) έγγραφη επίπληξη και β) οριστική παύση.
6. Σε περίπτωση εκδόσεως εντός διετίας δύο πειθαρχικών αποφάσεων για επίπληξη στο αυτό µέλος της
Ε.Ε.Τ.Τ. για ίδιο ή διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωµα,
το µέλος εκπίπτει της θέσεώς του.
7. Η διαπιστωθείσα, δια αποφάσεως του πειθαρχικού
συµβουλίου, παράβαση των άρθρων 7, 8 και 9 συνεπάγεται την οριστική παύση και έκπτωση από θέση του µέλους της Ε.Ε.Τ.Τ..
8. Το πειθαρχικό συµβούλιο, επιλαµβάνεται της διαδικασίας κατόπιν έγγραφης ανακοίνωσης Δηµόσιας Αρχής
ή του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή
από την Ε.Ε.Τ.Τ. χωρίς τη συµµετοχή του ελεγχόµενου
µέλους. Ο Πρόεδρος του πειθαρχικού συµβουλίου υποχρεούται να καλέσει σε προηγούµενη ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσεων το µέλος, µε κλήση στην οποία γνωστοποιούνται οι αιτιάσεις, η οποία επιδίδεται σε
αυτό µε δικαστικό επιµελητή. Στην κλήση αναφέρεται η
ηµεροµηνία παρουσίας του µέλους ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου, η οποία δεν µπορεί να είναι συντοµότερη των δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης σε αυτόν της κλήσεως. Προ της ακροάσεως και της παροχής έγγραφων εξηγήσεων, κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία, το µέλος δικαιούται να λάβει γνώση
του µέχρι τούδε σχηµατισθέντος πειθαρχικού φακέλου.
9. Το πειθαρχικό συµβούλιο συνέρχεται κατά την οριζόµενη ηµεροµηνία, κατά την οποία το µέλος καταθέτει
ενώπιον του συµβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του,
δίδει τις απαιτούµενες διευκρινίσεις, δέχεται ερωτήσεις
και εν γένει διευκολύνει το έργο του πειθαρχικού συµβουλίου για τη διαλεύκανση της υποθέσεως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το πειθαρχικό συµβούλιο
διασκέπτεται και εκδίδει απόφαση, σύµφωνα µε την οποία είτε: α) κρίνονται ικανοποιητικές και επαρκείς οι εξηγήσεις και παύει οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία,
β) εντέλλει τον Πρόεδρο σε σύνταξη έκθεσης πειθαρχικού παραπτώµατος στο οποίο αναφέρονται τα πραγµατικά περιστατικά, το κατά την παράγραφο 5 πειθαρχικό
παράπτωµα και ορίζεται ηµέρα και ώρα συνεδριάσεως
του πειθαρχικού συµβουλίου για τη συζήτηση της υποθέσεως, στην οποία καλείται να παραστεί ο εγκαλούµενος,
εφόσον δε, το επιθυµεί και µετά πληρεξουσίου δικηγόρου. Στις ανωτέρω α΄ και β΄ περιπτώσεις, επιδίδεται α-

πόφαση µε δικαστικό επιµελητή προς το µέλος της
Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι κατά τα ανωτέρω επιδόσεις των παραγράφων 8 και 9 δύνανται να γίνουν νοµίµως και στην έδρα
της Ε.Ε.Τ.Τ..
10. Το πειθαρχικό συµβούλιο, για την περίπτωση β΄
του εδαφίου β΄ της παραγράφου 9, κατά την προσδιορισθείσα ηµέρα, δύναται κατά την κρίση του και να εξετάσει ή επανεξετάσει µάρτυρες, µετά δε την προφορική ενώπιόν του απολογία του εγκαλουµένου ή σε περίπτωση
µη εµφανίσεώς του, µετά τη διαπίστωση της νοµίµου
κλητεύσεως αυτού, εκδίδει παραχρήµα την απόφασή
του, δύναται όµως, αν κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τη
συµπλήρωση της έκθεσης πειθαρχικού παραπτώµατος
και επανάληψη της συζητήσεως. Στην περίπτωση αυτή
καλείται µε νέα κλήση ο εγκαλούµενος στην οποία ορίζεται νέα ηµέρα και ώρα συζητήσεως, η οποία επιδίδεται
σύµφωνα µε την παράγραφο 8. Η επίδοση αυτή µπορεί
να παραληφθεί, εφόσον ο διωκόµενος ήταν παρών και
του γνωστοποιείται η νέα ηµεροµηνία συζητήσεως. Το
πειθαρχικό συµβούλιο δύναται επίσης άπαξ να αναβάλει
τη λήψη αποφάσεως, προκειµένου ενώπιόν του να εξετάσει ή επανεξετάσει µάρτυρες, ορίζοντας για το λόγο
αυτόν νέα ηµεροµηνία συζήτησης της υποθέσεως. Στην
περίπτωση αυτή, κλήση του εγκαλούµενου απαιτείται
µόνο εάν αυτός ήταν απών. Οι µάρτυρες προσέρχονται
µε επιµέλεια των ενδιαφεροµένων. Η µη προσέλευση
των µαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη αποφάσεως.
11. Η απόφαση, ειδικώς αιτιολογηµένη συντάσσεται
εγγράφως, κατά, δε τη διαδικασία, ενώπιον του Συµβουλίου τηρούνται συνοπτικά πρακτικά.
12. Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συµβουλίου είναι άµεσα εκτελεστές, κοινοποιούνται δε αµελλητί µε επιµέλεια του Προέδρου αυτού στον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων προς εκτέλεσή τους.
13. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική
διαδικασία, δύναται όµως το πειθαρχικό συµβούλιο δι’ αποφάσεώς του, να διατάξει για εξαιρετικούς λόγους την
αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας µέχρι πέρατος
της ποινικής δίκης. Πραγµατικά γεγονότα, όπως η ύπαρξη ή ανυπαρξία αυτών, τα οποία διαπιστώθηκαν δια τελεσιδίκου αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, λαµβάνονται
υπόψη στην πειθαρχική διαδικασία, ουδόλως όµως κωλύεται εντεύθεν το πειθαρχικό συµβούλιο να εκδώσει απόφαση διαφορετική της ποινικής. Σε περίπτωση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου για
αδίκηµα σχετιζόµενο µε παραβάσεις των άρθρων 7, 8 και
9 του ν. 4070/2012 ή για αδίκηµα που συνεπάγεται κώλυµα διορισµού ή έκπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3528/2007, εκδίδεται απόφαση
του πειθαρχικού συµβουλίου µε την οποία διαπιστώνεται
η οριστική παύση του µέλους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
14. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα, παραγράφονται µετά
την πενταετία από της τελέσεως αυτών, πάσα όµως πράξη πειθαρχικής διαδικασίας, ως και η κλήση για ακρόαση
και για έγγραφες εξηγήσεις και κάθε πράξη ποινικής
διώξεως, διακόπτει την παραγραφή. Σε κάθε περίπτωση,
η προς παραγραφή προθεσµία ουδέποτε δύναται να υπερβεί τα πέντε (5) έτη από της τελέσεως της πράξεως,
πλην της περιπτώσεως κατά την οποία διετάχθη η αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας οπότε και ο χρόνος
της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώµατος δεν
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συµπληρώνεται προ της παρόδου έτους από της τελεσιδικίας της αποφάσεως του Ποινικού Δικαστηρίου.
15. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, ερµηνεύονται δε στενά υπό το πρίσµα του επιδιωκόµενου
σκοπού του παρόντος και της προστασίας του δηµοσίου
συµφέροντος που κυρίως καλείται να υπηρετήσει η
Ε.Ε.Τ.Τ..
16. Μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. που, σε αντίθεση µε τον παρόντα νόµο και την κείµενη νοµοθεσία, εκ προθέσεως γνωστοποιεί, κατά παράβαση του απορρήτου και της εµπιστευτικότητας πληροφοφίες, των οποίων λαµβάνει γνώση ως εκ της θέσεως και της υπηρεσίας του ή επιτρέπει
σε τρίτο να λάβει γνώση αυτών, διαπράττει ειδικό ποινικό αδίκηµα και τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο
(2) ετών και χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν όµως τέλεσε την πράξη µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή
σε άλλον αθέµιτο όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου τελέστηκε
από αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών
(3) µηνών και χρηµατική ποινή.»
Β. Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου,
καταργείται το π.δ. 140/2014 (Α΄ 230).
Άρθρο 19
Στην παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 προστίθεται περίπτωση ιη΄ ως εξής:
«ιη) Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη της
Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον αθροιστικά επί τετράµηνο δεν υφίσταται πλήρης εκµετάλλευση πολυπλέκτη, δηλαδή αυτός
κατ’ ελάχιστον δεν περιέχει τέσσερις ροές ψηφιακών
δεδοµένων εκποµπής κοινής ευκρίνειας (SD) ή µειωµένο
αριθµό ροών ανάλογα µε την ύπαρξη εκποµπής υψηλής
ευκρίνειας (HD), δύναται να αφαιρείται η εκµετάλλευση
του πολυπλέκτη, από τον πάροχο δικτύου που έχει τα
σχετικά δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας
ψηφιακής ευρυεκποµπής, εφόσον το περιεχόµενό του
µπορεί να µεταδοθεί από τους υπόλοιπους πολυπλέκτες
που ο πάροχος διαθέτει. Η εκµετάλλευση του πολυπλέκτη δύναται να διατεθεί ως πανελλήνιας ή περιφερειακής εµβέλειας για µετάδοση ψηφιακού περιεχοµένου.
Στην απόφαση αυτή µπορεί να προβλεφθεί για τον πάροχο δικτύου χρόνος υποχρεωτικής συνέχισης της παροχής υπηρεσιών πολυπλεξίας από αυτόν έως ότου του
δοθεί εντολή διακοπής χρήσης του».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» (Α΄ 248)
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 39α του ν. 2859/2000
(Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου
1 του ν. 4281/2014 (Α΄160) και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από τις ανωτέρω διατάξεις, εξαιρούνται τα µεγάλα

συγχρηµατοδοτούµενα έργα του άρθρου 100 του Κανονισµού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 17ης Δεκεµβρίου 2013. Η έναρξη ισχύος του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από
8.8.2014, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρ. 10 του
ν. 4281/2014. Οι υποκείµενοι που έχουν ήδη εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ κατά τα προβλεπόµενα
στις παραπάνω διατάξεις του ν. 4281/2014, εκδίδουν τα
συµπληρωµατικά φορολογικά στοιχεία, ανακαλούν τυχόν αιτήσεις επιστροφής, υποβάλλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και καταβάλλουν τον οφειλόµενο φόρο έως και 31 Δεκεµβρίου 2015 χωρίς τόκους, επιβαρύνσεις ή άλλες κυρώσεις. Ειδικά στις περιπτώσεις, αυτές
για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ
τόσο από τους εκδότες όσο και από τους λήπτες των συµπληρωµατικών τιµολογίων δεν έχει εφαρµογή η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας (ν. 4174/2013).»
Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 4313/2014 (Α΄261)
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών
και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
Τα εδάφια β΄ και γ΄ του άρθρου 83 του ν. 4313/2014
καταργούνται και αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι υφιστάµενες απ’ ευθείας συνδέσεις µε κλειστούς
αυτοκινητοδρόµους καταργούνται, εφόσον σε αυτούς έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στα προβλεπόµενα
σηµεία οι σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, άλλως
αυτές διατηρούνται έως την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας αποκλειστικά στα σηµεία αυτά των προβλεποµένων σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Με την
έναρξη του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άρθρο 22
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου:
α) Εσωτερική κοινή γνώµη είναι η συλλογική γνώµη
του ελληνικού λαού σε θέµατα δηµόσιου χαρακτήρα, τα
οποία χρήζουν αποφάσεων και δράσεων.
β) Διεθνής κοινή γνώµη είναι η συλλογική γνώµη λαών
άλλων χωρών και της διεθνούς κοινότητας σε θέµατα
δηµόσιου και διεθνούς χαρακτήρα, τα οποία χρήζουν αποφάσεων και δράσεων.
γ) Προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό είναι η προώθηση και ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και η παρουσίαση ποσοτικών ή δηµογραφικών
στοιχείων και δεδοµένων της ελληνικής κοινωνίας και
της Ελληνικής Δηµοκρατίας ενώπιον της διεθνούς κοινής γνώµης.
δ) Εσωτερική πολιτική ενηµέρωση είναι η ενηµέρωση
των Ελλήνων πολιτών για τις πολιτικές, οικονοµικές και
κοινωνικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
ε) Επικοινωνιακή διπλωµατία είναι η διαδικασία, µε την
οποία επιδιώκεται: α) η προβολή της εικόνας της χώρας
στο εξωτερικό µε τη χρήση νεωτερικών και εξειδικευµένων τεχνικών πολιτικής επικοινωνίας και β) η αµοιβαία
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κατανόηση του ελληνικού λαού µε λαούς άλλων κρατών
για κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά ζητήµατα κοινού
ενδιαφέροντος.
στ) Δηµόσια διπλωµατία είναι η διαδικασία επικοινωνίας της Κυβέρνησης µε την κοινή γνώµη άλλων κρατών,
προκειµένου να καταστούν κατανοητά οι ιδέες και τα ιδανικά, οι θεσµοί και ο πολιτισµός, οι εθνικές επιδιώξεις
και οι τρέχουσες πολιτικές του ελληνικού κράτους. Σκοπός της δηµόσιας διπλωµατίας είναι η αµοιβαία κατανόηση του ελληνικού λαού µε τους λαούς άλλων κρατών.
ζ) Διπλωµατία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι όλες οι πτυχές της επικοινωνιακής διπλωµατίας, στις οποίες εµπλέκονται τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
η) Δηµοσιογραφική διαµεσολάβηση είναι η µεσολάβηση δηµοσιογράφων για τη διεξαγωγή διεθνών διαπραγµατεύσεων.
θ) Ρύθµιση και εποπτεία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι η υπαγωγή της οργάνωσης και λειτουργίας
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης σε κανόνες δηµοσίου
δικαίου προς εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος
και η σχετική άσκηση ελέγχου νοµιµότητας µε την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγµατος.
ι) Ρύθµιση και εποπτεία της κρατικής διαφήµισης είναι
η υπαγωγή των διαφηµιστικών προγραµµάτων και δράσεων των κρατικών φορέων σε κανόνες δηµοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τους ορισµούς του Συντάγµατος, καθώς και ο
συντονισµός και ο έλεγχος αυτών ως προς το επικοινωνιακό τους περιεχόµενο.
ια) Στρατηγικό σχέδιο είναι η κανονιστική κυβερνητική
πράξη, µε την οποία καθορίζονται οι στόχοι, οι κατευθυντήριες γραµµές και η κατανοµή πόρων για την υλοποίηση της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής.
ιβ) Οπτικοακουστικό υλικό είναι η επί κάθε µέσου εγγραφή και καταγραφή ήχου ή ήχων (µονού ή πολλαπλών), µε ή χωρίς άλλου τύπου συνοδευτικά δεδοµένα,
ή κινούµενων εικόνων, µε ή χωρίς συνοδεύοντα ήχο ή
άλλου τύπου συνοδευτικά δεδοµένα, καθώς και οι πάσης
φύσεως πληροφορίες που περιγράφουν µε ακρίβεια το
υλικό (µετα-δεδοµένα περιγραφής) ή υποστηρίζουν τη
διαχείριση του υλικού (µετα-δεδοµένα διαχείρισης) ή περιγράφουν σε βάθος τη δοµή του υλικού (µετα-δεδοµένα
δοµής).
ιγ) Αρχείο οπτικοακουστικών µέσων είναι το σύνολο
του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο παράγεται οργανικά ή συσσωρεύεται και χρησιµοποιείται από συγκεκριµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέα κατά τη διάρκεια άσκησης των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του.
ιδ) Ψηφιακή τεχνολογία είναι ο τοµέας επιστηµονικής
ή τεχνικής γνώσης, ο οποίος αφορά στην κατασκευή και
πρακτική χρήση ψηφιακών ή υπολογιστικών συσκευών,
µεθόδων και συστηµάτων.
ιε) Ψηφιακή προβολή είναι η προώθηση και ανάδειξη
µέσω του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας της
ιστορίας, της φυσιογνωµίας, των θέσεων, των απόψεων,
των προϊόντων, των υπηρεσιών και της εν γένει εικόνας
ενός ή περισσοτέρων προσώπων ή φορέων ή συλλογικών υποκειµένων.
ιστ) Επιχείρηση Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης είναι η µε οποιαδήποτε νοµική µορφή επιχείρηση κοινωφελούς ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία αναπτύσσει
δραστηριότητα στην Ελλάδα σχετική, εν µέρει ή εν όλω,
µε: α) την έκδοση σε ηλεκτρονική µορφή εφηµερίδων,
περιοδικών και λοιπών εντύπων, που περιέχουν επίκαιρη

ύλη ενηµερωτικού ή πολιτικού ή οικονοµικού ή κοινωνικού ή πολιτιστικού ή αθλητικού ή γενικότερου χαρακτήρα, που εκδίδονται, διανέµονται και τίθενται στη διάθεση
του κοινού µε ή χωρίς αντάλλαγµα ή β) την παροχή µέσω του διαδικτύου υπηρεσιών γραπτού λόγου ή/και οπτικοακουστικού περιεχοµένου, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν επίκαιρο ενηµερωτικό ή ψυχαγωγικό χαρακτήρα και περιλαµβάνουν ιδίως την καταγραφή και δηµοσίευση ειδήσεων για πολιτικά ή κοινωνικά ή πολιτιστικά ή
αθλητικά ή οικονοµικά γεγονότα και εκδηλώσεις, καθώς
και σχετικών άρθρων, σχολίων, συνεντεύξεων ή συζητήσεων.
Άρθρο 23
Εθνική επικοινωνιακή πολιτική
Σκοπός
1. Η εθνική επικοινωνιακή πολιτική καθορίζεται από
την Κυβέρνηση και τα αρµόδια κυβερνητικά όργανα και
εφαρµόζεται από τη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό και εποπτεύεται από τον Υπουργό Επικρατείας,
στον οποίο ανατίθεται η σχετική αρµοδιότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
2. Σκοπός της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής είναι ο
συντονισµός και η αποτελεσµατική διαχείριση της επικοινωνίας της Κυβέρνησης µε την εσωτερική και διεθνή
κοινή γνώµη, η προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό και η εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινού για ελεύθερη και πολυφωνική ενηµέρωση και πληροφόρηση.
3. Η εθνική επικοινωνιακή πολιτική περιλαµβάνει τους
εξής τοµείς:
α) την εσωτερική πολιτική ενηµέρωση,
β) την επικοινωνιακή διπλωµατία,
γ) τη ρύθµιση και εποπτεία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και
δ) τη ρύθµιση και εποπτεία της κρατικής διαφήµισης.
Άρθρο 24
Στρατηγικός σχεδιασµός
1. Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής η αρµόδια οργανική µονάδα της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, σε συνεργασία µε τις λοιπές οργανικές µονάδες
της Γ.Γ.Ε.Ε. καταρτίζει κάθε τρία (3) χρόνια σχετικό
στρατηγικό σχέδιο. Το ως άνω στρατηγικό σχέδιο εγκρίνεται µε απόφαση του Συµβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως εντός του µηνός Δεκεµβρίου του
προηγούµενου της τριετίας έτους και δεσµεύει όλα τα
Υπουργεία και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005
(Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της
παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), ως προς
τα επικοινωνιακά τους προγράµµατα και δράσεις. Το
στρατηγικό σχέδιο καλύπτει όλους τους τοµείς της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, όπως προσδιορίζονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 23.
2. Το Δεκέµβριο κάθε έτους συντάσσεται από την αρµόδια οργανική µονάδα της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας έκθεση αξιολόγησης των δράσεων εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής του απερχόµε-
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νου έτους και γίνεται αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η οποία εγκρίνεται µε απόφαση του Συµβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής
Πολιτικής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέχρι το τέλος του µήνα.
3. Η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας
ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄
του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί µε
τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010
(Α΄ 212), ως προς την εφαρµογή των επικοινωνιακών
τους προγραµµάτων και δράσεων µε βάση το στρατηγικό σχέδιο της παραγράφου 1. Ο τρόπος και η διαδικασία
άσκησης της εποπτείας καθορίζονται µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Για την αποτελεσµατική άσκηση της εποπτείας της
προηγούµενης παραγράφου και για το συντονισµό των
επικοινωνιακών προγραµµάτων και δράσεων των Υπουργείων και των εποπτευόµενων από αυτά δηµοσίων φορέων µπορεί να αποσπάται, κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων, στο γραφείο κάθε Υπουργού µε κοινή απόφαση αυτού και του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή
πολιτική Υπουργού υπάλληλος του κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας και για µέχρι τρία (3) έτη.
Ο υπάλληλος υποβάλλει στην αρµόδια για το στρατηγικό
σχεδιασµό της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής οργανική µονάδα της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, στο τέλος κάθε εξαµήνου έκθεση απολογισµού ενεργειών και δράσεών του, η οποία κοινοποιείται
στον αρµόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό και στο Γενικό Γραµµατέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
Άρθρο 25
Συµβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής
1. Συνιστάται Συµβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής (Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο είναι αρµόδιο για το στρατηγικό σχεδιασµό της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, την
αξιολόγηση και την αναθεώρησή του, καθώς και για τη
διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο επικοινωνιακών κρίσεων.
2. Το Σ.Ε.Ε.Π. αποτελείται από:
α) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή το νόµιµο αναπληρωτή του,
β) τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
ή το νόµιµο αναπληρωτή του,
γ) τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας ή το νόµιµο αναπληρωτή του,
δ) τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού ή το νόµιµο αναπληρωτή του,
ε) τον Υπουργό Εξωτερικών ή το νόµιµο αναπληρωτή
του,
στ) τον Υπουργό Οικονοµικών ή το νόµιµο αναπληρωτή του,
ζ) τον αρµόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική
Υπουργό ή το νόµιµο αναπληρωτή του.
3. Οι νόµιµοι αναπληρωτές των µελών του Σ.Ε.Ε.Π. είναι τουλάχιστον Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραµµατείας και ορίζονται µε απόφαση
του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.
4. Στο Σ.Ε.Ε.Π. προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο αρµόδιος για

την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός.
5. Το Σ.Ε.Ε.Π. συνεδριάζει τακτικά µία φορά το χρόνο
για την έγκριση, αξιολόγηση ή αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και έκτακτα οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρωθυπουργός.
6. Τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας
του Σ.Ε.Ε.Π. ρυθµίζονται µε απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το Σ.Ε.Ε.Π. κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του
υποστηρίζεται από τη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης
και Επικοινωνίας, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισµό της και στην κατά την προηγούµενη παράγραφο απόφαση του Πρωθυπουργού.
8. Στις συνεδριάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. συµµετέχουν αµισθί,
χωρίς δικαίωµα ψήφου και µε συµβουλευτικό ρόλο, δύο
καθηγητές πρώτης βαθµίδας Τµηµάτων Επικοινωνίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, οι οποίοι ορίζονται
για τριετή θητεία µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του αρµόδιου για
την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.
Άρθρο 26
Επικοινωνιακή διπλωµατία - Περιεχόµενο
της επικοινωνιακής διπλωµατίας
1. Η επικοινωνιακή διπλωµατία αποτελεί ειδικότερο
τοµέα της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, ο οποίος εναρµονίζεται µε την εξωτερική πολιτική της χώρας. Το
Σ.Ε.Ε.Π. είναι αρµόδιο για τον καθορισµό των στρατηγικών στόχων της επικοινωνιακής διπλωµατίας.
2. Συστατικά στοιχεία της επικοινωνιακής διπλωµατίας
είναι η δηµόσια διπλωµατία, η διπλωµατία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, η δηµοσιογραφική διαµεσολάβηση
και η εσωτερική ενηµέρωση των πολιτών για ζητήµατα
διεθνούς ενδιαφέροντος.
Άρθρο 27
Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
1. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας είναι οργανικές
µονάδες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίες υπάγονται διοικητικά και οικονοµικά
σε αυτή και εδρεύουν στον τόπο της έδρας των ελληνικών διπλωµατικών και προξενικών αρχών.
2. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ασκούν τις αρµοδιότητές τους σε άµεση συνεργασία µε τις ελληνικές
διπλωµατικές και προξενικές αρχές της έδρας τους.
3. Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας µπορεί να συνιστώνται εκτός των εδρών των ελληνικών διπλωµατικών και
προξενικών αρχών σε άλλες πόλεις χώρας αρµοδιότητας διπλωµατικής αρχής.
4. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας µπορεί να δέχονται δια του προϊσταµένου τους και µετά από έγκριση
του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού χορηγίες ή δωρεές ύψους µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους και ιδίως για την οργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, συνεντεύξεων Τύπου και εκθέσεων ή τη δηµοσίευση διαφηµιστικών και άλλων µηνυµάτων σε έντυπα,
ηλεκτρονικά και διαδικτυακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης
ή την υποστήριξη εκδόσεων. Το ποσό της παραγράφου
αυτής µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση
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του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.

ται για την ανάληψη θέσης ευθύνης στην κεντρική υπηρεσία και στις προαγωγές.

Άρθρο 28
Σύσταση, αναστολή λειτουργίας
και τοπική αρµοδιότητα των Γραφείων Τύπου
και Επικοινωνίας

Άρθρο 30
Αρµοδιότητα των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας

1. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας συνιστώνται,
αλλάζουν τάξη ή καταργούνται µε προεδρικό διάταγµα,
το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών, Οικονοµικών και του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.
2. Με το προεδρικό διάταγµα της σύστασης καθορίζονται η τάξη, η έδρα και η περιφέρεια αρµοδιότητας του
Γραφείου. Η περιφέρεια αρµοδιότητας των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά,
συµπίπτει µε την περιφέρεια αρµοδιότητας της ελληνικής διπλωµατικής ή προξενικής αρχής, στην έδρα ή στο
χωρικό πλαίσιο της οποίας λειτουργούν.
3. Όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας σε έδρες ελληνικών διπλωµατικών ή προξενικών
αρχών, µπορεί µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού να αποσπώνται ως Σύµβουλοι ή Γραµµατείς Επικοινωνίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών
και για δυο (2) έως τέσσερα (4) έτη υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας.
4. Με απόφαση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να αναστέλλεται η
λειτουργία Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, καθώς και
να ορίζεται η επαναλειτουργία τους.
Άρθρο 29
Διάρθρωση των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας
1. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας διακρίνονται σε
Α΄ τάξης, Β΄ τάξης και Γ΄ τάξης.
2. Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α΄ τάξης είναι τα
εξής: Άγκυρας, Βερολίνου, Βρυξελλών, Λευκωσίας, Λονδίνου, Μαδρίτης, Μόσχας, Νέας Υόρκης, Ουάσιγκτον,
Παρισίων, Πεκίνου, Ρώµης, Τόκιο.
3. Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β΄ τάξης είναι τα εξής: Αµβούργου, Βαρσοβίας, Βελιγραδίου, Βέρνης, Βιέννης, Βουδαπέστης, Βουκουρεστίου, Γενεύης, Δελχί,
Δουβλίνου, Ελσίνκι, Καΐρου, Κοπεγχάγης, Κωνσταντινούπολης, Λισσαβώνας, Λος Άντζελες, Λουξεµβούργου,
Μονάχου, Όσλο, Οττάβας, Πράγας, Σαγκάης, Σίδνεϋ,
Σκοπίων, Σόφιας, Στοκχόλµης, Στρασβούργου, Τελ Αβίβ,
Τιράνων, Χάγης.
4. Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ΄ τάξης είναι τα εξής: Βηρυτού, Βοστώνης, Γιοχάνεσµπουργκ, Δαµασκού,
Ερεβάν, Ερµπίλ, Ζάγκρεµπ, Κιέβου, Λουµπλιάνας, Μπουένος Άυρες, Μπραζίλια, Ντουµπάι, Ριάντ, Ρίο ντε Τζανέιρο, Σεράγεβο, Τεχεράνης, Τυφλίδας.
5. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α΄ τάξης λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και τα Γραφεία Β΄ και
Γ΄ τάξης σε επίπεδο Τµήµατος. Η υπηρεσία σε θέση
προϊσταµένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας αναγνωρίζεται ως υπηρεσία σε θέση ευθύνης και συνεκτιµά-

Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας είναι αρµόδια για:
α) Την προβολή της εικόνας της Ελλάδας στην περιφέρεια της έδρας τους και την ενηµέρωση της κοινής
γνώµης και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για τις πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές εξελίξεις
στην ελληνική επικράτεια µεταξύ άλλων µέσω της αρθρογραφίας των στελεχών των Γραφείων σε έντυπα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και της συµµετοχής τους σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές.
β) Την προβολή των θέσεων της Ελλάδας σε θέµατα
διεθνούς ενδιαφέροντος.
γ) Την ενηµέρωση της ελληνικής διπλωµατικής αρχής
της έδρας τους, καθώς και των κατά περίπτωση αρµόδιων οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας για κάθε ζήτηµα ελληνικού
ενδιαφέροντος, καθώς και για τον αντίκτυπο της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής της Ελλάδας στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης και στην κοινή γνώµη της περιφέρειας της έδρας τους.
δ) Την ενηµέρωση των κατά περίπτωση αρµοδίων οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης
και Επικοινωνίας για τις σηµαντικές πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές εξελίξεις στην περιφέρεια της έδρας τους.
ε) Την επικοινωνία της ελληνικής διπλωµατικής αρχής
της έδρας τους µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, καθώς
και την παρακολούθηση του θεσµικού πλαισίου, το οποίο
διέπει τη λειτουργία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
στην περιφέρεια της έδρας τους.
στ) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών µε τους εκπροσώπους του Τύπου και των ηλεκτρονικών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης της περιφέρειας της έδρας τους.
ζ) Την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε ιδρύµατα, ινστιτούτα και οργανισµούς τύπου, ενηµέρωσης και επικοινωνίας στην περιφέρεια της έδρας τους.
η) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών µε εκπροσώπους
και µέλη µη κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικών
κοµµάτων στην περιφέρεια της έδρας τους.
θ) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών µε δεξαµενές
σκέψης (think tanks, καθώς και λοιπούς εκπαιδευτικούς,
πολιτιστικούς, οικονοµικούς και ερευνητικούς φορείς
στην περιφέρεια της έδρας τους.
ι) Την οργάνωση ή συνδιοργάνωση µε άλλους φορείς
δηµοσιογραφικών συναντήσεων, επιστηµονικών συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων στην περιφέρεια της έδρας τους.
ια) Τη σύνταξη εκθέσεων, αναλύσεων, ενηµερωτικών
σηµειωµάτων και επισκοπήσεων τύπου.
ιβ) Τη σύνταξη και αποστολή ανασκευαστικών επιστολών προς τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στην περιφέρεια
της έδρας τους.
ιγ) Τη συνεργασία µε τις οµογενειακές οργανώσεις και
τα οµογενειακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης στην περιφέρεια της έδρας τους.
ιδ) Την υποστήριξη των ελληνικών δηµοσιογραφικών
αποστολών κατά τις επισκέψεις στην περιφέρεια της έ-
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δρας τους του Προέδρου της Δηµοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου, των αρχηγών και βουλευτών
των πολιτικών κοµµάτων, που εκπροσωπούνται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, καθώς και τη διευκόλυνση των επαφών των επισκεπτών µε τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης ιδίως µέσω της οργάνωσης κέντρων και συνεντεύξεων Τύπου.
ιε) Τη διεκπεραίωση κάθε άλλου ζητήµατος, το οποίο
ανήκει στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
ιστ) Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των υπαλλήλων, που στελεχώνουν τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισµό Λειτουργίας αυτών.
Άρθρο 31
Σύνθεση του προσωπικού των Γραφείων Τύπου
και Επικοινωνίας
1. Η σύνθεση του προσωπικού των Γραφείων Τύπου
και Επικοινωνίας κατά τάξη έχει ως εξής:
α) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α΄ τάξης:
i) έως τέσσερις θέσεις του κλάδου Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων µία θέση του
Προϊσταµένου µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄,
ii) έως µία θέση δηµοσιογράφου, µόνιµου ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πρέπει
να είναι µέλος αναγνωρισµένης δηµοσιογραφικής ένωσης µε πολύ καλή γνώση τη γλώσσα της χώρας διαπίστευσης και µία άλλη ξένη γλώσσα και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
iii) έως µία θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός - Οικονοµικός ή ειδικού επιστήµονα ή
του κλάδου ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή του κλάδου
ΔΕ Διοικητικός µε πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
β) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β΄ τάξης:
i) έως τρεις θέσεις του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων µία θέση του Προϊσταµένου µε βαθµό τουλάχιστον Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄.
ii) Έως µια θέση δηµοσιογράφου, µόνιµου ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πρέπει
να είναι µέλος αναγνωρισµένης δηµοσιογραφικής ένωσης µε πολύ καλή γνώση τη γλώσσα της χώρας διαπίστευσης και µία άλλη ξένη γλώσσα και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
iii) Έως µία θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός – Οικονοµικός ή ειδικού επιστήµονα ή
του κλάδου ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή του κλάδου
ΔΕ Διοικητικός µε πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
γ) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ΄ τάξης:
i) Έως δύο θέσεις του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων µια θέση του Προϊσταµένου µε βαθµό τουλάχιστον Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄.
ii) Έως µία θέση δηµοσιογράφου, µόνιµου ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πρέπει
να είναι µέλος αναγνωρισµένης δηµοσιογραφικής ένω-

σης µε πολύ καλή γνώση τη γλώσσα της χώρας διαπίστευσης και µία άλλη ξένη γλώσσα και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
iii) Έως µία θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός - Οικονοµικός ή ειδικού επιστήµονα ή
του κλάδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή του κλάδου
ΔΕ Διοικητικός µε πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
2. Σε κάθε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας µπορεί να
συσταθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού µία θέση προσωπικού µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε ειδικότητα γραµµατέων - µεταφραστών. Για τη θέση της παραγράφου αυτής προσλαµβάνονται, επιτοπίως, µόνιµοι κάτοικοι της χώρας, όπου εδρεύει το συγκεκριµένο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, εφόσον γνωρίζουν πολύ
καλά την ελληνική και την τοπική γλώσσα και διαθέτουν
κατά προτίµηση τίτλο σπουδών πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Για την πρόσληψη απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας µετά από
ειδικά αιτιολογηµένη εισήγηση του προϊσταµένου του
Γραφείου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού που έχει τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζεται το ύψος του µισθού των ανωτέρω υπαλλήλων, αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες αγοράς εργασίας βάσει συγκεκριµένων στοιχείων. Η πρόσληψη γίνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, η οποία καταρτίζεται από τον προϊστάµενο του
Γραφείου και δύναται να ανανεώνεται κατ’ εξαίρεση των
κειµένων διατάξεων. Το προσωπικό αυτό δεν µετατίθεται
ούτε τοποθετείται σε οργανικές µονάδες της Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα και δεν καταβάλλονται σε αυτό επιδόµατα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλα συναφή επιδόµατα.
3. Οι προσλαµβανόµενοι σύµφωνα µε την παράγραφο
2, εφόσον έχουν την ελληνική ιθαγένεια, µπορούν µε αίτησή τους να υπαχθούν στην ελληνική νοµοθεσία περί
κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθούν σε επιτόπιο
ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Οι αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια ασφαλιστική νοµοθεσία. Το ποσοστό του ασφαλίστρου, που αναλογεί στον εργοδότη, βαρύνει σε κάθε περίπτωση το ελληνικό Δηµόσιο.
4. Για τη ρύθµιση θεµάτων ασφάλισης, συνταξιοδότησης, αποζηµίωσης, καθώς και των λοιπών εργατικών ζητηµάτων, για µεν τους αλλοδαπούς εφαρµόζεται το αλλοδαπό δίκαιο, για δε τους Έλληνες υπηκόους το δίκαιο,
το οποίο καθορίζεται από τη σύµβαση.
Άρθρο 32
Στελέχωση των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας
1. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας τοποθετούνται:
α) υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων
Επικοινωνίας,
β) δηµοσιογράφοι, µόνιµοι ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική
Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας ή είναι αποσπασµένοι σε αυτή από εποπτευόµενο από αυτή νοµικό
πρόσωπο,
γ) υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητι-
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κός, Διοικητικός - Οικονοµικός ή ειδικοί επιστήµονες ή
του κλάδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή του κλάδου
ΔΕ Διοικητικός της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης
και Επικοινωνίας για την εκτέλεση διοικητικών και οικονοµικών καθηκόντων,
δ) επιτόπιο προσωπικό γραµµατέων - µεταφραστών
για την εκτέλεση µεταφραστικών καθηκόντων και καθηκόντων γραµµατειακής υποστήριξης.
2. Το προσωπικό των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούµενης παραγράφου πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε οργανική µονάδα της Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα.
3. Η γνώση των γλωσσών και το επίπεδο αυτής πιστοποιούνται µε αναγνωρισµένα διπλώµατα γλωσσοµάθειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39),
όπως κάθε φορά ισχύει, ή µε τίτλους σπουδών αναγνωρισµένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής ή µε σχετική βεβαίωση της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
4. Η σχετική γνώση και το επίπεδο της χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών πιστοποιούνται, όπως ορίζεται στο
άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 παρ. 6α του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και όπως κάθε φορά ισχύει, ή µε τίτλους σπουδών πληροφορικής από αναγνωρισµένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή µε σχετική βεβαίωση της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
5. Σύζυγοι υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, δηµοσιογράφων και διοικητικών υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι είναι µόνιµοι υπάλληλοι του Δηµοσίου ή εργάζονται στο Δηµόσιο µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, µπορεί να αποσπώνται
λόγω συνυπηρέτησης και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
ειδικής ή γενικής σχετικής διάταξης µε κοινή απόφαση
του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, στο οποίο υπηρετεί ο σύζυγός τους και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί
η θητεία του τελευταίου. Οι αποσπώµενοι επιτελούν καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου και δεν δικαιούνται επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή και προσαυξήσεις για
την κάλυψη των δαπανών στέγασης και οικογενειακών
βαρών. Δικαιούνται τις αποδοχές τους της ηµεδαπής, οι
οποίες καταβάλλονται από το φορέα προέλευσής τους.
Άρθρο 33
Κλάδος Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας
1. Ο κλάδος Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας
είναι ειδικός κλάδος µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων, ο οποίος στελεχώνεται από τους αποφοίτους του Τµήµατος
Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπως
µετονοµάζεται εφεξής το Τµήµα Στελεχών Επικοινωνίας
της εν λόγω Σχολής.
2. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας τοποθετούνται σε οργανικές µονάδες
της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας,
καθοριζόµενες από τον Οργανισµό της, για την εκτέλεση επιτελικών καθηκόντων σχετικά µε την εφαρµογή της

εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής. Όταν τοποθετούνται
σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εκτελούν τα ειδικά
καθήκοντα του άρθρου 30.
3. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µπορεί να τοποθετούνται στις Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας για χρονικό διάστηµα µέχρι δύο έτη κατ’ ανώτατο όριο στο σύνολο της σταδιοδροµίας τους για την εκτέλεση σχετικών
µε τη λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας
καθηκόντων.
4. Για τα θέµατα, τα οποία αφορούν στην υπηρεσιακή
κατάσταση των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας και δεν ρυθµίζονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 34
Θέσεις και Βαθµοί του Κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας
1. Οι βαθµοί των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας είναι οι εξής:
α) Γενικός Σύµβουλος Επικοινωνίας Α΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο
εξωτερικό στο βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄
του Διπλωµατικού Κλάδου.
β) Γενικός Σύµβουλος Επικοινωνίας Β΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο
εξωτερικό στο βαθµό του Πληρεξουσίου Υπουργού
Β΄του Διπλωµατικού Κλάδου.
γ) Σύµβουλος Επικοινωνίας Α΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
δ) Σύµβουλος Επικοινωνίας Β΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθµό του Συµβούλου Πρεσβείας Β΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
ε) Γραµµατέας Επικοινωνίας Α΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
στ) Γραµµατέας Επικοινωνίας Β΄, που αντιστοιχεί βαθµολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Β΄ του Διπλωµατικού Κλάδου.
2. Για τον καθορισµό του προβαδίσµατος στο εξωτερικό εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4
του άρθρου 6 του ν. 3566/2007 (Α΄117), όπως κάθε φορά
ισχύουν.
3. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου
Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας είναι διακόσιες (200) και κατανέµονται κατά βαθµό ως εξής:
α) Γενικοί Σύµβουλοι Επικοινωνίας Α΄ και
β) Γενικοί Σύµβουλοι Επικοινωνίας Β’ θέσεις 15
γ) Σύµβουλοι Επικοινωνίας Α΄ και
δ) Σύµβουλοι Επικοινωνίας Β΄ θέσεις 65
ε) Γραµµατείς Επικοινωνίας Α΄ και
στ) Γραµµατείς Επικοινωνίας Β΄ θέσεις 120
4. Οι θέσεις των Γενικών Συµβούλων Επικοινωνίας Α΄
και Β΄, των Συµβούλων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄ και των
Γραµµατέων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄ είναι ενιαίες.
5. Ο αριθµός των ανωτέρω θέσεων µπορεί να µεταβάλ-
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λεται κατά βαθµό µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
µε πρόταση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή
πολιτική Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών.
6. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας φέρουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τους βαθµούς της παραγράφου 1, οι οποίοι λαµβάνονται υπόψη για τις προαγωγές τους, την κατάληψη θέσεων ευθύνης και την άσκηση των καθηκόντων τους στην
Ελλάδα και στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας. Οι διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρµόζονται στους υπαλλήλους αυτούς µόνο για
θέµατα αποδοχών και µισθολογικής εξέλιξης στο εσωτερικό. Στις αποδοχές εσωτερικού των Προϊσταµένων των
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας δεν συµπεριλαµβάνεται το επίδοµα θέσης ευθύνης του άρθρου 18 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
Άρθρο 35
Πλήρωση θέσεων του κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας
1. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού σε οργανική θέση του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε το βαθµό του
Γραµµατέα Επικοινωνίας Β΄.
2. Η Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας
καθορίζει και γνωστοποιεί κατ’ έτος στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. τις
ανάγκες της σε αποφοίτους του Τµήµατος Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. µε τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα, υπαλλήλου του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ ως υπεύθυνου σπουδών στο Τµήµα Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας.
Άρθρο 36
Προαγωγές
1. Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας απαιτείται:
α) από το βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Β΄ στο
βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄ τριετής υπηρεσία
στο βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Β΄,
β) από το βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄ στο
βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ κενή οργανική
θέση και τουλάχιστον εξαετής υπηρεσία στο βαθµό του
Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄,
γ) από το βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο
βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ τριετής υπηρεσία
στο βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄,
δ) από το βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο
βαθµό του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ κενή οργανική θέση και τουλάχιστον πενταετής υπηρεσία στο
βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄,
ε) από το βαθµό του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας
Β΄ στο βαθµό του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας

Α΄τουλάχιστον τριετής υπηρεσία στο βαθµό του Γενικού
Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄.
2. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και υπηρεσίας
σε οποιαδήποτε άλλη θέση του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια των διατάξεων του
Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν
τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1
του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), πριν από το διορισµό σε θέση
του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας
δεν προσµετράται στους απαιτούµενους κατά την προηγούµενη παράγραφο χρόνους για προαγωγή.
3. Οι προαγωγές από το βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Β΄ έως και το βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται µε απόφαση του αρµόδιου για την
εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού µετά από σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
4. Οι προαγωγές από το βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθµό του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ και από το βαθµό του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο βαθµό του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού µετά από γνώµη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου της παραγράφου 4 του άρθρου 38.
Η γνώµη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, σε περίπτωση οµοφωνίας, είναι δεσµευτική για τον αρµόδιο για
την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό.
5. Οι προαγωγές από το βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Β΄ στο βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄
και από το βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ στο
βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται µετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων, που έχουν τα
τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.
6. Ως προακτέοι κατά την προηγούµενη παράγραφο
κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο
τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της
αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστηµονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειµένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσµατικότητας και της ετοιµότητας
στην αντιµετώπιση µε ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέµατος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως
στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού.
7. Οι προαγωγές από το βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄ στο βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄
και από το βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο
βαθµό του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή µε σύγκριση των υπαλλήλων, που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, και µετά από
συνέντευξή τους ενώπιον του αρµόδιου Υπηρεσιακού
Συµβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας τηρούνται µαγνητοφωνηµένα πρακτικά. Εάν οι υπάλληλοι υπηρετούν
στο εξωτερικό, η συνέντευξη γίνεται µε τηλεδιάσκεψη
µέσω διαδικτύου. Προκρίνονται κατ’ αξιολογική σειρά οι
καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον έχουν ευδόκιµη υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό,
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας
για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού
µε βάση τα ουσιαστικά προσόντα, που αναφέρονται
στην παράγραφο 6, και συγκεντρώνουν τα περισσότερα
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µόρια µε βάση τα κριτήρια του Παραρτήµατος I, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος νόµου. Σε
κάθε περίπτωση για την προαγωγή λαµβάνονται υπόψη
όλα τα στοιχεία του ατοµικού φακέλου του υπαλλήλου
σχετικά µε την υπηρεσιακή εξέλιξή του από την ηµεροµηνία διορισµού του.
8. Οι προαγωγές από το βαθµό του Γενικού Συµβούλου
Επικοινωνίας Β΄ στο βαθµό του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ ενεργούνται κατ’ απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται µόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου, που παραλείπεται.
9. Το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο µπορεί, κατά τις
ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθµό του
Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄, να κρίνει αιτιολογηµένα ότι
υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούµενος, στερείται των
προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθµού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση
επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη
φορά ο υπάλληλος έχει κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, παραµένει στο βαθµό που εκρίθη
την τελευταία φορά ως στάσιµος µέχρι τη συµπλήρωση
του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώµατος λήψης κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί
αυτοδικαίως από την υπηρεσία.
10. Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον
µία φορά κατ’ έτος ύστερα από ερώτηµα του αρµόδιου
για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού προς το
αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε το οποίο καθορίζεται
και ο αριθµός των προς πλήρωση θέσεων µε γνώµονα τις
ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες.
Άρθρο 37
Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων
1. Στις οργανικές µονάδες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίες αφορούν στην επικοινωνιακή διπλωµατία, όπως ορίζονται στον παρόντα
νόµο και στον Οργανισµό της, προΐστανται αποκλειστικά
υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας. Στα Τµήµατα τεχνικής υποστήριξης και πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Πληροφορικής ή
ΤΕ Μηχανικών.
2. Ως προϊστάµενοι Διευθύνσεων από τον κλάδο Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας επιλέγονται υπάλληλοι µε βαθµό τουλάχιστον Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου
και ως προϊστάµενοι Τµηµάτων επιλέγονται υπάλληλοι
µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄.
3. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α΄τάξης
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό τουλάχιστον Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄, στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β΄ και Γ΄ τάξης προΐστανται υπάλληλοι µε βαθµό
τουλάχιστον Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄. Στα Γραφεία
Τύπου και Επικοινωνίας Γ΄ τάξης ελλείψει Συµβούλων Επικοινωνίας µπορεί να προΐστανται υπάλληλοι µε βαθµό
Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον έξι έτη προϋπηρεσίας. Οι υπάλληλοι του κλάδου
Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, για να επιλεγούν ως προϊστάµενοι σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, πρέπει να έχουν συµπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών στο εξωτερικό.

4. Δηµοσιογράφοι της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, µόνιµοι ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µπορεί, κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην προηγούµενη παράγραφο, να προΐστανται
σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, εφόσον διαθέτουν
πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, γνωρίζουν
άριστα κατά προτίµηση τη γλώσσα της χώρας διαπίστευσής τους και πολύ καλά µία ακόµη ξένη γλώσσα, πολύ
καλά τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφόσον έχουν συνολική δηµοσιογραφική προϋπηρεσία είκοσι έτη,
είναι µέλη αναγνωρισµένης δηµοσιογραφικής ένωσης
και έχουν τετραετή υπηρεσία στο εξωτερικό όταν πρόκειται να τοποθετηθούν ως Προϊστάµενοι σε Γραφείο
Τύπου και Επικοινωνίας Α΄ Τάξης ή διετή όταν πρόκειται
να τοποθετηθούν ως Προϊστάµενοι σε Γραφεία Τύπου
και Επικοινωνίας Β΄ ή Γ΄ Τάξης. Οι δηµοσιογράφοι της
παρούσας παραγράφου εξοµοιούνται βαθµολογικά κατά
τη διάρκεια της θητείας τους ως προϊσταµένων Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Α΄ Τάξης µε το βαθµό του
Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄και ως προϊσταµένων Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Β΄ και Γ΄ Τάξης µε το βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄.
5. Ο προϊστάµενος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
δεν µπορεί να έχει βαθµό χαµηλότερο του βαθµού των
υφισταµένων του Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας. Μεταξύ οµοιόβαθµων υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, το προβάδισµα έχει ο Προϊστάµενος και έπονται κατά φθίνουσα σειρά οι υπάλληλοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα περισσότερα µόρια σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος νόµου.
6. Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί ως προϊστάµενος
Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας υπάλληλος, ο οποίος
συµπληρώνει τον απαιτούµενο από το νόµο χρόνο υπηρεσίας για αυτοδίκαιη απόλυση λόγω συνταξιοδότησης
σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των δυο ετών από την ανάληψη των καθηκόντων του Προϊσταµένου.
7. Οι προερχόµενοι από τον κλάδο Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας προϊστάµενοι Διευθύνσεων,
Τµηµάτων και Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού µετά από γνώµη του αρµόδιου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
8. Σε κάθε αλλαγή προϊσταµένου Γραφείου Τύπου και
Επικοινωνίας συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και
παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της και των στοιχείων οικονοµικής
διαχείρισης. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον απερχόµενο και τον αναλαµβάνοντα τη διεύθυνση του Γραφείου προϊστάµενο.
9. Το πρωτότυπο του πρωτοκόλλου κατατίθεται στο
αρχείο του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας και αποστέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης και στην αρµόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
10. Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταµένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας συντάσσεται από τριµελή επιτροπή υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης
και Επικοινωνίας, η οποία ορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, έκθεση απογραφής, στην οποία
πρέπει να µνηµονεύεται ρητά η γενόµενη πρόσκληση
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προς τους ευρισκόµενους στην έδρα του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας νοµίµους κληρονόµους του αποβιώσαντος να παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου. Από ένα αντίγραφο λαµβάνει κάθε ένα µέλος της επιτροπής απογραφής και αποστέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης και στην αρµόδια για την υποστήριξη
των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
11. Σε περίπτωση παύσης, θέσης σε αργία, άρνησης ή
αδυναµίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του προϊσταµένου του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριµελή επιτροπή υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης
και Επικοινωνίας, η οποία ορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, αφού προηγουµένως κληθεί από
την Επιτροπή ο εν λόγω προϊστάµενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή µε εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου. Από ένα αντίγραφο λαµβάνει κάθε ένα µέλος της επιτροπής απογραφής και αποστέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης
και στην αρµόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
12. Ο τύπος και το περιεχόµενο του πρωτοκόλλου της
παραγράφου 6 και των εκθέσεων απογραφής των παραγράφων 8 και 9 καθορίζονται από την αρµόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
13. Σε κάθε αλλαγή προϊσταµένου Γραφείου Τύπου και
Επικοινωνίας ο απερχόµενος προϊστάµενος ενηµερώνει
τον αναλαµβάνοντα τη διεύθυνση του Γραφείου προϊστάµενο για τις υφιστάµενες εκκρεµότητες και παραδίδει σε αυτόν το αρχείο και επικαιροποιηµένο κατάλογο
επαφών δηµοσίων σχέσεων. Επίσης οφείλει εντός µηνός από την αποχώρησή του από το Γραφείο να υποβάλει στην αρµόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας έκθεση απολογισµού
δράσεων και πεπραγµένων της θητείας του, αντίγραφο
της οποίας τίθεται στο αρχείο του Γραφείου και κοινοποιείται στο Γενικό Γραµµατέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας. Ο τύπος, η µορφή και το περιεχόµενο της έκθεσης απολογισµού καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
14. Η παράλειψη των ενεργειών της προηγούµενης
παραγράφου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος.
Άρθρο 38
Υπηρεσιακό Συµβούλιο και Ειδικό Υπηρεσιακό
Συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας
1. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας ορίζεται ένα τουλάχιστον µέλος εκ των µη
αιρετών, το οποίο προέρχεται από τον κλάδο Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας και προΐσταται Διεύθυνσης.
2. Στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Γενικής Γραµµατεί-

ας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, όταν αυτό κρίνει θέµατα στελέχωσης των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, εισηγείται ο προϊστάµενος της αρµόδιας για την υποστήριξη των εν λόγω Γραφείων Διεύθυνσης.
3. Η ιδιότητα του εισηγητή δεν είναι ασυµβίβαστη µε
την ιδιότητα του µέλους του Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
4. Στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας συνιστάται Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, το οποίο
αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας ως πρόεδρο, τον Νοµικό Σύµβουλο του
Κράτους στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, τους δυο καθηγητές πρώτης βαθµίδας Τµηµάτων
Επικοινωνίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, που
είναι µέλη του Σ.Ε.Ε.Π., και έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού σωµατείου του
κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας. Ο εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού σωµατείου πρέπει να
φέρει το βαθµό τουλάχιστον του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄, υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συµβούλιο αυτού και ορίζεται µέλος του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου µε απόφαση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να γνωµοδοτεί για όλες τις υπηρεσιακές µεταβολές των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό Γενικού
Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ και Β΄, καθώς και για τις
προαγωγές από το βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας
Α΄ στο βαθµό του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄.
5. Στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο εισηγείται, χωρίς
δικαίωµα ψήφου, ο προϊστάµενος της αρµόδιας για την
υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνσης, αναπληρούµενος από άλλον οµοιόβαθµό του υπάλληλο του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου
για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Καθήκοντα γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας µε βαθµό τουλάχιστον Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄.
6. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο συνεδριάζει µε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία από τα µέλη του, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου του. Για τη
λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωµοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώµες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη, οφείλουν να προσχωρήσουν σε
µία από τις δύο επικρατέστερες. Η γνώµη της τυχόν µειοψηφίας καταχωρίζεται στο οικείο πρακτικό του Συµβουλίου.
7. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο συγκαλείται από
τον Πρόεδρό του και επιλαµβάνεται των θεµάτων της
αρµοδιότητάς του µετά από ερώτηµα του αρµόδιου για
την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Η ηµερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγµατοποίησης των
συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα ορίζονται
από τον Πρόεδρο.
8. Με απόφαση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα
λειτουργίας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Άρθρο 39
Μεταθέσεις στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
1. Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Συµβού-
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λων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, των δηµοσιογράφων,
των υπαλλήλων του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός ή Διοικητικός - Οικονοµικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός ή των ειδικών επιστηµόνων από
και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ενεργούνται µε απόφαση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού µετά από σύµφωνη γνώµη του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου της
Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας. Η
εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο
δύο τουλάχιστον µήνες πριν από την ηµέρα της µετακίνησής του.
2. Η µετάθεση των υπαλλήλων της προηγούµενης παραγράφου, οι οποίοι υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, ενεργείται, εφόσον έχουν συµπληρώσει τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο. Η µετάθεση υπαλλήλου µπορεί να γίνει και πριν από την παρέλευση της τετραετίας είτε µετά από αίτησή του είτε για
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες προσδιορίζονται, επί ποινή ακυρότητας, µε ειδική και συγκεκριµένη
αιτιολογία στο σώµα της απόφασης µετάθεσης, είτε εάν
έχει ασκηθεί δίωξη για πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο
επισύρει ποινή τουλάχιστον προστίµου µεγαλύτερου από τις αποδοχές δεκαπέντε ηµερών. Ανώτατο όριο συνεχούς παραµονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ορίζεται η τετραετία. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο ίδιο Γραφείο κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας του υπαλλήλου δεν επιτρέπεται να υπερβεί την οκταετία.
3. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, που υπηρετούν σε
Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή είναι αποσπασµένοι
σε ελληνικές διπλωµατικές αρχές, µετατίθενται ή µετακινούνται υποχρεωτικά σε οργανική µονάδα της Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς γνώµη του αρµόδιου
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, όταν συµπληρώσουν οκταετή
συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό ή όταν λήξει ο χρόνος
απόσπασής τους αντίστοιχα.
4. Σε κάθε περίπτωση νέα µετάθεση ή απόσπαση σε
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας και ελληνική διπλωµατική ή άλλη αρχή του εξωτερικού δεν επιτρέπεται πριν από την παρέλευση δύο ετών υπηρεσίας στην Ελλάδα µετά την επιστροφή του υπαλλήλου από το εξωτερικό.
5. Από τα ανώτατα χρονικά όρια υπηρεσίας των παραγράφων 2 και 3 µπορεί να εξαιρούνται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας µετά
από ειδικά αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου έως τρεις υπάλληλοι του κλάδου
Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, οι οποίοι γνωρίζουν αποδεδειγµένα µε αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών µια από τις γλώσσες αραβική, κινεζική και ιαπωνική
και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώρας, στην οποία οµιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.
6. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων του
κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας στο εξωτερικό δεν µπορεί να υπερβεί τα είκοσι χρόνια κατά τη
διάρκεια της σταδιοδροµίας τους και των λοιπών υπαλλήλων δεν µπορεί να υπερβεί τα δέκα τέσσερα χρόνια.
Μετά τη συµπλήρωση των ορίων αυτών δεν επιτρέπεται
νέα µετάθεση ή απόσπαση σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική διπλωµατική αρχή του εξωτερικού.
7. Υπάλληλοι, οι οποίοι συµπληρώνουν τον απαιτούµε-

νο χρόνο υπηρεσίας για αυτοδίκαιη απόλυση λόγω συνταξιοδότησης σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των δυο
ετών δεν επιτρέπεται να µετατίθενται ή να αποσπώνται
για υπηρεσία στο εξωτερικό.
8. Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων της παραγράφου 1 από και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας πραγµατοποιούνται κατά τους µήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο.
Ειδικά για το νότιο ηµισφαίριο πραγµατοποιούνται κατά
τους µήνες Νοέµβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και µετά από γνώµη του αρµόδιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µπορεί να γίνει µετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
9. Για τον έγκαιρο προγραµµατισµό των µεταθέσεων
των υπαλλήλων από και προς το εξωτερικό η αρµόδια
για την υποστήριξη της λειτουργίας των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας δηµοσιοποιεί εγγράφως µέχρι 15 Νοεµβρίου εκάστου έτους τις θέσεις των
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, που προβλέπεται να
κενωθούν και να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του επόµενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συµπλήρωση των
προς κάλυψη θέσεων υποβάλλονται µέχρι 15 Ιανουαρίου
του επόµενου έτους. Η παράλειψη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου συνιστά το πειθαρχικό
παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος.
10. Το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο κατά τη διαµόρφωση της γνώµης για τις µεταθέσεις και τις αποσπάσεις
στο εξωτερικό λαµβάνει υπόψη του τα εξής κριτήρια, όπως αναλύονται και µοριοδοτούνται σύµφωνα µε το Παράρτηµα II για τους υπαλλήλους του κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας και το παράρτηµα ΙΙΙ για
τους δηµοσιογράφους και τους λοιπούς υπαλλήλους, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος νόµου:
α) την αίτηση του υπαλλήλου,
β) τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εµπειρία,
δ) την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου,
όπως προκύπτουν από τον φάκελό του και από σχετική
συνέντευξη, για την οποία τηρούνται µαγνητοφωνηµένα
πρακτικά.
11. Οι Γραµµατείς Επικοινωνίας Β΄ αµέσως µετά το
διορισµό τους υπηρετούν υποχρεωτικά τουλάχιστον για
δυο έτη σε οργανική µονάδα της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα.
12. Οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και στις αποσπάσεις της παραγράφου 3
του άρθρου 28.
Άρθρο 40
Διπλωµατική ιδιότητα, διπλωµατικά
και υπηρεσιακά διαβατήρια
1. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας και οι δηµοσιογράφοι, όταν υπηρετούν
στο εξωτερικό έχουν τη διπλωµατική ιδιότητα και όλα τα
προνόµια και ευεργετήµατα, που παρέχονται στα µέλη
του διπλωµατικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται
από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς νόµους, και ανακοινώνονται στη διπλωµατική επετηρίδα της χώρας, ό-
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που υπηρετούν, µε το διπλωµατικό βαθµό προς τον οποίο εξοµοιούνται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 34
ή κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 37 αντίστοιχα, προστιθέµενης της λέξης «Επικοινωνίας».
2. Οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα των υπαλλήλων του
κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας και
των δηµοσιογράφων, που υπηρετούν στο εξωτερικό, εφοδιάζονται µε διπλωµατικά διαβατήρια.
3. Οι δηµοσιογράφοι, µε εξαίρεση της παραγράφου 4
του άρθρου 37 και υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικότητας
ΠΕ Διοικητικός, ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός, ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός και οι ειδικοί επιστήµονες, οι οποίοι
υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, εξοµοιούνται βαθµολογικά για την υπηρεσία τους στο εξωτερικό µε τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού του Υπουργείου Εξωτερικών.
4. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικός, οι οποίοι
υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, εξοµοιούνται βαθµολογικά για την υπηρεσία τους στο εξωτερικό µε τους υπαλλήλους του κλάδου Διοικητικών Γραµµατέων του Υπουργείου Εξωτερικών.
5. Οι υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός ή Διοικητικός - Οικονοµικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός και οι ειδικοί επιστήµονες, οι οποίοι υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας,
καθώς και οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους εφοδιάζονται µε ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια.
Άρθρο 41
Επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή
1. Το προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, το οποίο υπηρετεί σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, που εδρεύουν εκτός της ευρωπαϊκής ζώνης οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, µπορεί
µε επιλογή του να λαµβάνει το επίδοµα υπηρεσίας στην
αλλοδαπή, το οποίο δικαιούται, είτε σε ευρώ είτε στο νόµισµα της χώρας διαπίστευσης.
2. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, οι δηµοσιογράφοι, οι υπάλληλοι των
κλάδων ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, ΠΕ Διοικητικός –
Οικονοµικός, ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός και οι ειδικοί επιστήµονες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό, είτε µε µετάθεση είτε µε απόσπαση, λαµβάνουν επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή και προσαυξήσεις για την κάλυψη των δαπανών στέγασης και των οικογενειακών βαρών, που αναλογούν στη θέση, στην κατηγορία και στο βαθµό τους σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και µε τις αντιστοιχίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 και των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 40.
3. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης συζύγων στο ίδιο
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή σε άλλη Υπηρεσία της
ίδιας διπλωµατικής αρχής της έδρας του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας καταβάλλεται προσαύξηση για τη
στέγαση και τα οικογενειακά βάρη µόνο σε εκείνον από
τους συζύγους, που δικαιούται το µεγαλύτερο επίδοµα
υπηρεσίας στην αλλοδαπή.
4. Σε περίπτωση αναπλήρωσης του προϊσταµένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µηνός καταβάλλεται στον αναπλη-

ρωτή το επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή του προϊσταµένου.
5. Το δικαίωµα για την καταβολή του επιδόµατος υπηρεσίας στην αλλοδαπή αρχίζει από την ηµέρα ανάληψης
καθηκόντων, η οποία αποδεικνύεται µε έγγραφη γνωστοποίηση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας προς
την Κεντρική Υπηρεσία και παύει µετά από δέκα ηµέρες
από την παράδοση υπηρεσίας από τον υπάλληλο σε περίπτωση µετάθεσης ή λήξης της απόσπασης ή αποχώρησης από την Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση
θανάτου του υπαλλήλου το δικαίωµα παύει τη δέκατη ηµέρα από την ηµεροµηνία του θανάτου και σε περίπτωση
παραίτησης από την ηµέρα της παραίτησης.
Άρθρο 42
Δαπάνες µετάθεσης και απόσπασης
Το προσωπικό κάθε κατηγορίας της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, όταν µετακινείται
µε µετάθεση ή απόσπαση από και προς το εξωτερικό ή από Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή ελληνική διπλωµατική αρχή προς άλλο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή
άλλη ελληνική διπλωµατική αρχή, δικαιούται τις δαπάνες
µετάθεσης ή απόσπασης, οι οποίες προβλέπονται από
την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νοµοθεσία για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Δηµοσίου.
Άρθρο 43
Ειδικές δαπάνες
1. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας, οι οποίοι επιστρέφουν στην Ελλάδα
µετά από κάθε διετή τουλάχιστον υπηρεσία σε Γραφείο
Τύπου και Επικοινωνίας ή ελληνική διπλωµατική αρχή
του εξωτερικού δικαιούνται για κάθε ανήλικο τέκνο τους
και για µια τριετία κατ’ ανώτατο όριο το 75% των διδάκτρων φοίτησης σε ξενόγλωσσα ή ελληνικά σχολεία,
που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστηµα σπουδών προσχολικής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και λειτουργούν νοµίµως στην Ελλάδα. Δεν δικαιούνται
την καταβολή του ως άνω ποσοστού διδάκτρων φοίτησης των τέκνων τους υπάλληλοι, οι οποίοι επιστρέφουν
στην Ελλάδα λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος, για το
οποίο έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία.
2. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. ΣΤ1/Φ.083-12/ΑΣ
9932/29.11-5.12.1996 απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών (Β΄ 1096), όπως κάθε φορά ισχύει, και υπό την προϋπόθεση ότι τα τέκνα των υπαλλήλων
έχουν φοιτήσει τα δύο αµέσως προηγούµενα χρόνια από
την εκάστοτε µετάθεση ή απόσπαση των γονέων τους
στην Ελλάδα σε ξενόγλωσσο σχολείο του εξωτερικού
προσχολικής, πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
3. Σε περίπτωση συζύγων, που υπηρετούν αµφότεροι
στην Ελλάδα και εµπίπτουν στη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου, το ποσοστό διδάκτρων των τέκνων καταβάλλεται µόνο στον ένα από αυτούς. Εάν ένας από
αυτούς µετατεθεί ή αποσπασθεί στο εξωτερικό παύει το
δικαίωµα καταβολής και για τους δύο. Εάν ένας από
τους συζύγους υπηρετεί σε άλλη Υπηρεσία, για την οποία ισχύουν ανάλογες διατάξεις µε αυτή της παραγρά-
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φου 1, τα δίδακτρα καταβάλλονται από το Δηµόσιο µόνο
στον ένα από τους δυο συζύγους, οι οποίοι οφείλουν να
προβούν σε σχετική δήλωση επιλογής του υπόχρεου
προς καταβολή φορέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άρθρο 44
Σύσταση, νοµική µορφή, επωνυµία, έδρα
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την
επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας A.E.» (εφεξής E.K.O.Μ.Ε.), το οποίο ανήκει
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1α του
άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), λειτουργεί χάριν
του δηµοσίου συµφέροντος µε τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας, διαθέτει διοικητική και οικονοµική
αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί η αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
2. Η επωνυµία της Ανώνυµης Εταιρείας στην αγγλική
γλώσσα είναι «National Centre of Audiovisual Media and
Communication S.A.» (N.C.A.M.C.).
3. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα.
Άρθρο 45
Σκοπός - Αρµοδιότητες
1. Σκοπός του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι η υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη των
δηµοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων
στους τοµείς των οπτικοακουστικών µέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην εξειδικευµένη υποβοήθηση των σχετικών επικοινωνιακών πολιτικών του
Δηµοσίου.
2. Η εταιρεία είναι ιδίως αρµόδια για:
α) Την παρακολούθηση, µελέτη και έρευνα των εξελίξεων στο χώρο των οπτικοακουστικών µέσων και της
ψηφιακής τεχνολογίας σε θεσµικό, κοινωνικό, πολιτικό
και τεχνικό επίπεδο.
β) Το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εφαρµογή ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την υποστήριξη των τοµέων των οπτικοακουστικών µέσων και
της ψηφιακής τεχνολογίας και των στελεχών τους.
γ) Την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών µέσων και
µέσων ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και
πληροφόρησης.
δ) Την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και τράπεζας δεδοµένων.
ε) Την έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, µελετών και ενηµερωτικών δελτίων, καθώς και τη διάδοση κοινωνικών
µηνυµάτων, που αφορούν στα οπτικοακουστικά µέσα και
στην ψηφιακή τεχνολογία.
στ) Την οργάνωση συνεδρίων, συµποσίων, εκθέσεων,
διαλέξεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.

ζ) Την παραγωγή και διαχείριση οπτικοακουστικού υλικού και µέσων ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης.
η) Την υποβοήθηση του Δηµοσίου στην εφαρµογή των
επικοινωνιακών πολιτικών στους τοµείς των οπτικοακουστικών µέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και
στην ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση των πολιτικών αυτών.
θ) Την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραµµάτων στους τοµείς των οπτικοακουστικών µέσων και
της ψηφιακής τεχνολογίας.
ι) Τον εθνικό συντονισµό των δράσεων των φορέων,
που συλλέγουν, κατέχουν και εκµεταλλεύονται οπτικοακουστικό υλικό στην Ελλάδα και τη δηµιουργία ενιαίου
καταλόγου του συνόλου του οπτικοακουστικού υλικού,
το οποίο κατέχει το Δηµόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια των διατάξεων του
Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).
ια) Την υποστήριξη, ενίσχυση και ανάδειξη της δηµιουργίας και των δηµιουργών στα οπτικοακουστικά µέσα
και την επικοινωνία στη χώρα, µέσα από µια σειρά προγραµµάτων και πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας στα οπτικοακουστικά µέσα και την επικοινωνία
στην Ελλάδα, η εξασφάλιση των κατάλληλων υποδοµών
για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τοµέα.
ιβ) Την προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων στη
χώρα στον κλάδο των οπτικοακουστικών µέσων και της
επικοινωνίας. Η προβολή και προώθηση της Ελλάδας
στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγµατοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση
στην Ελλάδα διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών,
εκµεταλλευόµενο τα εκάστοτε επενδυτικά, φορολογικά
και άλλα κίνητρα που ισχύουν. Ο εθνικός συντονισµός
των συναρµόδιων φορέων, οργανισµών, υπουργείων, καθώς και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης,
για τη δηµιουργία και λειτουργία των κατάλληλων υποδοµών, έτσι ώστε να µπορούν να υλοποιηθούν στην Ελλάδα οι διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές.
3. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για την επίτευξη του σκοπού του και
την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων του µπορεί να αναλαµβάνει προγράµµατα, που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισµούς ή φορείς ή νοµικά πρόσωπα ή ίδιους πόρους, ή να
συµµετέχει σε αυτά. Μπορεί επίσης να συµµετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα νοµικά πρόσωπα µε παρεµφερείς σκοπούς, καθώς και να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις για την υλοποίηση δράσεων σχετικών
µε τους τοµείς των οπτικοακουστικών µέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας.
4. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ως δηµόσιος φορέας αρµόδιος για τη
δηµιουργία του εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστικών
αρχείων, και σύµφωνα µε την ισχύουσα διεθνή πρακτική,
τηρεί κινηµατογραφικό αρχείο µε σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντήρηση κινηµατογραφικών έργων, καθώς και εντύπων κάθε
είδους, φωτογραφιών και αντικειµένων, που αναφέρονται στην τέχνη και την ιστορία του κινηµατογράφου.
5. Για την υλοποίηση του εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστικών αρχείων από το ΕΚΟΜΕ, ο παραγωγός κινηµατογραφικών έργων και κάθε άλλος κάτοχος πρωτότυ-
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που υλικού φορέα ταινίας υποχρεούται να παραδώσει
στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ένα αντίτυπο σε ψηφιακή µορφή ή σε
φιλµ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου και χορηγείται βεβαίωση
κατάθεσης αυτού. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο του κινηµατογραφικού έργου, στερείται του δικαιώµατος ένταξης στα µέτρα ενίσχυσης του Δευτέρου
Κεφαλαίου του ν. 3905/2010 (Α΄ 219). Η παράδοση του
αντιτύπου του κινηµατογραφικού έργου δεν συνεπάγεται τη µεταβίβαση του ηθικού και περιουσιακού δικαιώµατος των δικαιούχων του έργου.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, η οποία αφορά στην κατάθεση των κινηµατογραφικών έργων στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., καθώς και οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή και χρήση αυτών, εφόσον: α) υπάρχει έγγραφη συναίνεση του νόµιµου δικαιούχου των δικαιωµάτων εκάστου έργου και β) δεν υπάρχει κίνδυνος για τη διαφύλαξη και συντήρηση του υλικού.
7. Ανώνυµες εταιρείες και λοιπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά
την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις
διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄
212), των οποίων το πλειοψηφικό πακέτο µετοχών ή ο έλεγχος της διοίκησης αυτών µεταβιβάζεται µε οποιαδήποτε διαδικασία σε ιδιώτες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα),
υποβάλουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από
τη συντέλεση της πράξης µεταβίβασης, που δεν µπορεί
να υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το ένα έτος, αντίγραφο του τηρούµενου από αυτά αρχείου οπτικοακουστικού
υλικού στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
Άρθρο 46
Διοίκηση – Διάρθρωση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
όργανα διοίκησης
Τα όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι:
α) Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.).
β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύµβουλος.

Άρθρο 47
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι επταµελές και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο.
β) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε τους αναπληρωτές τους, οι
οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του µονίµου δηµοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δηµοσίου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται από τον αρµόδιο Υπουργό.
γ) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν
την ιδιότητα είτε του µονίµου δηµοσίου υπαλλήλου είτε
του υπαλλήλου του Δηµοσίου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται από τον αρµόδιο Υπουργό.

δ) Δύο εκπροσώπους της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας µε τους αναπληρωτές τους, οι
οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του µονίµου δηµοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δηµοσίου µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού.
2. Σε περίπτωση που τα Υπουργεία των περιπτώσεων
β΄και γ΄ της προηγούµενης παραγράφου δεν προτείνουν εκπροσώπους τους µέσα σε δέκα ηµέρες από την
παραλαβή από αυτά του σχετικού αιτήµατος, ο αρµόδιος
για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός ορίζει
αντίστοιχα τα µέλη του Δ.Σ. και τους αναπληρωτές τους
κατά την κρίση του. Τα µέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν επιστηµονική γνώση και επαγγελµατική εµπειρία
σχετική µε το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
3. Το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος
διορίζονται και παύονται αζηµίως για το δηµόσιο και για
την επιχείρηση µε κοινη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή
πολιτική Υπουργού, µετά από σχετική πρόταση των Υπουργών των περιπτώσεων β΄και γ΄ της παραγράφου 1,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης µία φορά και για ίσο χρονικό διάστηµα.
5. Τα µέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την αντικατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η αντικατάστασή
τους πρέπει να γίνει το συντοµότερο δυνατόν και όχι πέραν των τριών µηνών από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..
6. Σε περίπτωση αποχώρησης µέλους του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας
της ιδιότητας, µε την οποία διορίζεται, αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. µε κοινή απόφαση της παραγράφου 3, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους εκπροσώπους των
Υπουργείων τηρούνται οι διαδικασίες των παραγράφων
1 και 2.
7. Εισηγητής για όλα τα θέµατα, που συζητούνται στο
Δ.Σ., είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος.
8. Χρέη Γραµµατέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστηµιακής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται, όπως και
ο αναπληρωτής του, µε απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου.
9. Το Δ.Σ. συγκαλείται µε έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου τακτικά µία φορά το µήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο ή όταν ζητηθεί
εγγράφως από τουλάχιστον τρία µέλη του.
10. Το Δ.Σ. έχει απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος και τουλάχιστον τρία ακόµη µέλη του.
11. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου.
12. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να συµµετέχουν
χωρίς δικαίωµα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρµόδια για το
χειρισµό υπό συζήτηση θεµάτων µετά από πρόσκληση
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν µετά την ολο-
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κλήρωση της συζήτησης του θέµατος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη
της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης.
13. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο και το Γραµµατέα, αφού
προηγουµένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..
14. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για κάθε θέµα, το οποίο αφορά στη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόµου αυτού.
15. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον αρµόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό,
καθορίζεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη λειτουργία
του.
16. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο, στους Διευθυντές και Τµηµατάρχες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος δεν έχει δικαίωµα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν.
Άρθρο 48
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος
1. Η θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου
είναι πλήρους απασχόλησης και πληρούται µετά από δηµόσια προκήρυξη του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, σύµφωνα µε τις κείµενες για
τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα διατάξεις.
2. Η θητεία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης µια φορά
και για ίσο χρονικό διάστηµα.
3. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος πρέπει να έχει την ιδιότητα είτε του µονίµου δηµοσίου υπαλλήλου
είτε του υπαλλήλου του Δηµοσίου µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, να είναι επιστήµονας εγνωσµένου κύρους, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών ελληνικού Πανεπιστηµίου ή ισότιµου της αλλοδαπής, να γνωρίζει σε άριστο βαθµό την αγγλική ή τη
γαλλική ή τη γερµανική γλώσσα και να διαθέτει αποδεδειγµένη διοικητική εµπειρία τουλάχιστον πέντε ετών,
καθώς και εµπειρία σε θέµατα συναφή µε την αποστολή
και το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
4. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος έχει τις εξής
αρµοδιότητες:
α) Χαράσσει την πολιτική του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στο πλαίσιο
της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και των αποφάσεων του Δ.Σ..
β) Εκπροσωπεί νοµίµως το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στις σχέσεις
του µε τις δηµόσιες αρχές, καθώς και στις σχέσεις του
µε τους ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς και οργανισµούς της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.
γ) Υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας µε τρίτους
και συµφωνίες, που αφορούν στην πολιτική και στους
στρατηγικούς στόχους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
δ) Καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης των
συνεδριάσεων του Δ.Σ..
ε) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
στ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και τις εισηγήσεις, που απαιτούνται για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του έργου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
ζ) Υπογράφει µαζί µε τον γραµµατέα τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Δ.Σ., καθώς και τα αντίγραφα και τα
αποσπάσµατα αυτών.

η) Έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων
του Δ.Σ. και του συνολικού έργου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
θ) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και διευθύνει το έργο τους, σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο, τους κανονισµούς λειτουργίας και τις αποφάσεις του Δ.Σ..
ι) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισµού,
του ισολογισµού, του απολογισµού, καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων.
ια) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει
το προσωπικό.
ιβ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
ιγ) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάµενος
των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
ιδ) Εντέλλεται και υπογράφει όλες τις διενεργούµενες
δαπάνες και κινεί όλους τους τηρούµενους τραπεζικούς
λογαριασµούς του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
ιε) Αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγουσας φύσης
θέµατα και υποβάλλει, εκτός ηµερήσιας διάταξης, τις αποφάσεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ. στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή του.
ιστ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, που ανατίθεται σε
αυτόν ρητά από τον παρόντα νόµο, τους Κανονισµούς
Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου.
5. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στους Διευθυντές και Τµηµατάρχες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
6. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του µέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται µε απόφαση
του εποπτεύοντος τη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Υπουργού.
7. Οι αποδοχές του Προέδρου και Διευθύνοντα Συµβούλου καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κεφαλαίου Α΄του ν. 3429/2005, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 49
Προσωπικό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. - Κατηγορίες Προσωπικού
1. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στελεχώνεται από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού:
α) Υπάλληλοι Ανώτατης Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις
ορίζονται σε δεκαπέντε και από αυτές δέκα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης και πέντε Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
β) Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης,
των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε πέντε και
από αυτές τρεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και δυο
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
γ) Ένας Νοµικός Σύµβουλος.
2. Οι υπό στοιχεία α΄ και β΄ οργανικές θέσεις της
προηγούµενης παραγράφου καλύπτονται µε µετατάξεις
υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δηµόσιο ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια των διατάξεων του
Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν
τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1
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του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), µε την µεταφορά της αντίστοιχης θέσης. Οι µετατάξεις ενεργούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών, του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού µετά από δηµόσια προκήρυξη των
θέσεων µε απόφαση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να αποσπώνται στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δηµοσίου, της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. και νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια των
διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄του ν. 3429/2005 (Α΄ 314),
όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1α
του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212). Η απόσπαση
των υπαλλήλων γίνεται µε τη διαδικασία, η οποία ορίζεται από τις σχετικές γενικές διατάξεις για κάθε συγκεκριµένη κατηγορία από αυτούς.
4. Οι οργανικές θέσεις των στοιχείων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 µπορεί να αυξάνονται ή να µειώνονται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων αυτές καλύπτονται µε τη διαδικασία της παραγράφου 2.
Άρθρο 50
Οικονοµική Διαχείριση και Λειτουργία
1. Το µετοχικό κεφάλαιο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ µε δυνατότητα αύξησης µετά από πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία συνίσταται από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον αρµόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό ή τους νόµιµους εκπροσώπους
τους και παρίσταται µε µια ονοµαστική µετοχή, η οποία
ανήκει στο Ελληνικό Δηµόσιο.
2. Οι οικονοµικοί πόροι του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. προέρχονται από:
α) Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό και τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων
της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
β) Τις επιχορηγήσεις από άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή από χρηµατοδοτήσεις προγραµµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισµών.
γ) Τις δωρεές, χορηγίες, κληρονοµιές, κληροδοσίες
και κάθε άλλου είδους παροχές από τρίτους. Η αποδοχή
κληρονοµιάς από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. γίνεται πάντα µε το ευεργέτηµα της απογραφής.
δ) Τα έσοδα από την παροχή έναντι ανταλλάγµατος εξειδικευµένων υπηρεσιών στο Δηµόσιο, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες.
ε) Τα έσοδα από την πώληση εκδόσεων.
στ) Τα έσοδα από την εκµετάλλευση της περιουσίας
του.
ζ) Τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σε εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος νόµου.
3. Η οικονοµική διαχείριση και η σύναψη των συµβάσεων προµηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων γίνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παράγωγου δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οικείες διατάξεις για την προ-

σαρµογή του εθνικού δικαίου, τον παρόντα νόµο και τον
Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης και Προµηθειών του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
4. Ειδικά για την προκήρυξη διαγωνισµών, την αξιολόγηση προσφορών, την κατακύρωση, τη σύναψη συµβάσεων και τα νόµιµα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στις
διαδικασίες αυτές ισχύουν οι κείµενες διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του Δηµοσίου (π.δ. 118/2007, Α΄
150 και ν. 4281/2014, Α΄ 160).
5. Οι αποδοχές του προσωπικού του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), οι
οποίες διέπουν τον καθορισµό των αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού µπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε η διενέργεια διαχειριστικού ή άλλου οικονοµικού ελέγχου και να
καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος άσκησης αυτού.
Άρθρο 51
Κανονισµοί Λειτουργίας και Οικονοµικής Διαχείρισης
1. Μέσα σε εννέα µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το Δ.Σ. καταρτίζει και υποβάλλει στον αρµόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό τον Κανονισµό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού και τον
Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης και Προµηθειών, οι
οποίοι εγκρίνονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και του εποπτεύοντος Υπουργού.
2. Με τον Κανονισµό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού ρυθµίζονται η διάρθρωση του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε Διευθύνσεις και Τµήµατα και οι αρµοδιότητες αυτών και καθορίζονται οι κλάδοι των υπαλλήλων
ανά κατηγορία, ο αριθµός των οργανικών θέσεων κατά
κλάδο, η κατανοµή των θέσεων στις οργανικές µονάδες,
το σύστηµα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλογής
προϊσταµένων, το σύστηµα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, που αφορά σε θέµατα κατάστασης προσωπικού. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3429/2005
(Α΄ 314).
3. Με τον Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης και
Προµηθειών ρυθµίζονται τα θέµατα διαχείρισης υλικού,
περιουσιακών στοιχείων, καταβολής µισθοδοσίας, κατάρτισης προϋπολογισµού, ισολογισµών και απολογισµού, προµηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων µε την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 50.
Άρθρο 52
Σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών
Μέσων Ενηµέρωσης
Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης (εφεξής Μητρώο), στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές µερίδες τα στοιχεία των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Οι Επιχειρήσεις δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο κατόπιν αιτήσεώς τους.
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Άρθρο 53
Δήλωση στοιχείων των Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης
1. Οι Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης
εγγράφονται στο Μητρώο µετά από σχετική έγγραφη αίτηση του νοµίµου εκπροσώπου τους προς την αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία γνωστοποιούνται προς καταχώριση τα
εξής στοιχεία:
α) i) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ατοµική
επιχείρηση, το όνοµα και επώνυµο του ιδιοκτήτη του Ηλεκτρονικού Μέσου Ενηµέρωσης, η διεύθυνσή του, ο αριθµός φορολογικού µητρώου του και η αρµόδια δηµόσια
οικονοµική υπηρεσία.
ii) |Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, η επωνυµία
του και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης, η έδρα αυτής, η νοµική µορφή της, ο αριθµός φορολογικού µητρώου, η αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και το όνοµα του νοµίµου εκπροσώπου της.
β) Αναλυτική κατάσταση µετόχων στην περίπτωση των
ανωνύµων εταιρειών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α΄ 2), όπως εκάστοτε ισχύει. Εφόσον από την κατάσταση προκύπτει ότι µέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυµες εταιρείες, οι επιχειρήσεις
υποχρεούνται να υποβάλουν επιπλέον ειδική αναλυτική
κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα µέχρι φυσικού προσώπου των µετόχων των ανωνύµων εταιρειών που συµµετέχουν στο µετοχικό τους κεφάλαιο,
µε την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στο
άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α΄ 2), όπως εκάστοτε ισχύει,
για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες. Η υποχρέωση υποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για
κάθε περαιτέρω µεταβίβαση µετοχών και συνοδεύεται από δήλωση, στην οποία αναγράφονται ονοµαστικώς οι
νέοι µέτοχοι.
γ) Το όνοµα, το επώνυµο και η διεύθυνση του εκδότη
και του διευθυντή της Επιχείρησης Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης.
δ) Ο αριθµός των εργαζοµένων δηµοσιογράφων και η
µορφή της εργασιακής σχέσης τους µε την επιχείρηση.
2. Οι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας οποιαδήποτε µεταβολή των
ως άνω στοιχείων εντός δυο µηνών από τη συντέλεσή
της.
Άρθρο 54
Προνόµια των Εγγεγραµµένων
στο Μητρώο Επιχειρήσεων
Οι εγγεγραµµένες στο Μητρώο επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης:
α) Έχουν πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών µέσων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόµενα από αυτή νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα υπό
την επιφύλαξη του νόµου περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας,
όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Περιλαµβάνονται µεταξύ των επιχειρήσεων, στις οποίες κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 261/1997 (Α΄ 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µπορεί να ανατεθεί η

καταχώριση διαφηµιστικών ή άλλων συναφών µηνυµάτων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από
πρόταση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, καθορίζονται το συνολικό ποσοστό
συµµετοχής των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης
στην κατανοµή της προϋπολογιζόµενης διαφηµιστικής
δαπάνης κάθε δηµόσιου φορέα, καθώς και η διαδικασία
επιλογής συγκεκριµένων ηλεκτρονικών µέσων και ανάθεσης σε αυτά της µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων.
γ) Προτιµώνται ως συνεργάτες και εταίροι στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράµµατα του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
δ) Μπορούν να ζητούν τη διαπίστευση δηµοσιογράφων τους στην τακτική ενηµέρωση των πολιτικών συντακτών (Briefing) από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Άρθρο 55
Λοιπές διατάξεις
1. Η διαπίστευση των ανταποκριτών ξένου Τύπου στην
Ελλάδα γίνεται στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και
Επικοινωνίας µε απόφαση του αρµόδιου για την εθνική
επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία εκδίδεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια αυτού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα προνόµια των ανταποκριτών ξένου Τύπου και
ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας διαπίστευσής τους στην Ελλάδα. Οι ανταποκριτές ξένου Τύπου, οι
οποίοι επιθυµούν τη διαπίστευσή τους, υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης
και Επικοινωνίας µπορεί να αποσπώνται για τρία έτη και
µε δυνατότητα ανανέωσης για µια ακόµη τριετία µε απόφαση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων
στους εποπτευόµενους από αυτήν φορείς του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του
ν. 3899/2010 (Α΄212). Οµοίως, υπάλληλοι των ανωτέρω
εποπτευόµενων φορέων µπορεί να αποσπώνται για τρία
έτη και µε δυνατότητα ανανέωσης για µια ακόµη τριετία
µε απόφαση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή
πολιτική Υπουργού κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας. Οι αποδοχές των υπάλληλων, που αποσπώνται
καλύπτονται µε αντίστοιχη µεταφορά των σχετικών πιστώσεων από τον φορέα προέλευσης στον φορέα υποδοχής.
3. Οι δηµοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική
Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και οι
δηµοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότητες της ΕΡΤ
Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακε-
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δονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, θα µπορούν κατόπιν άδειας, να απασχολούνται παράλληλα µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης του ιδιωτικού τοµέα, εφόσον η παράλληλη απασχόλησή τους δεν
σχετίζεται ως προς το αντικείµενό της µε τα ιδιαίτερα
καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεµποδίζει την οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
Η άδεια χορηγείται στους δηµοσιογράφους µονίµους
ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, µε
σύµφωνη αιτιολογηµένη γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της και µπορεί να ανακαλείται µε τον ίδιο τρόπο.
Στους δηµοσιογράφους του Αθηναϊκού Πρακτορείου
Ειδήσεων- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε., η
άδεια χορηγείται µε σύµφωνη αιτιολογηµένη γνώµη του
Διοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. και µπορεί να ανακαλείται µε τον ίδιο τρόπο.
4. Για τα θέµατα, τα οποία δεν ρυθµίζονται µε ειδικές
διατάξεις του παρόντος νόµου ως προς το Εθνικό
Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις
διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄
212).
5. Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4173/2013 (Α΄
169), όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Στις συµβάσεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και
των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997
(Α΄ 206)».
6. Στην παρ. 1 του άρθρου έβδοµου του ν. 4279/2014
(Α΄ 158) προστίθεται περίπτωση κα΄, ως εξής:
«κα. Το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 05009000107550150 στο Δήµο Αθηναίων επί της οδού Ρηγίλλης 2-4».
7. Το άρθρο ένατο του ν. 4279/2014 (Α΄158) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«1. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄,
γ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου πέµπτου αρχίζει από τις
2.1.2016.
2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόµου
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
8. Τιµολόγια για τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) που τυχόν έχουν εκδοθεί από
τη δηµοσίευση του ν. 4279/2014 µέχρι τη θέση σε ισχύ
του παρόντος, επανεκδίδονται µέχρι τη λήξη του µηνός
Νοεµβρίου 2015.
9. Στο άρθρο 15 του ν. 4173/2013, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της EPT
Α.Ε., ύστερα από αίτηση των µελών των µουσικών συνόλων της, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η
συµµετοχή τους σε καλλιτεχνικές παραστάσεις, καθώς
και η παροχή διδακτικού έργου. Κατά το χρονικό διάστηµα από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της
σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία πρέπει να εκδίδεται σε χρονικό διάστηµα τριάντα
(30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης, η άδεια θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί. Με την ίδια διαδικασία και

τους ίδιους όρους είναι δυνατόν να επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η παροχή διδακτικού έργου και στο πάσης φύσεως προσωπικό του παρόντος άρθρου.»
10. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 110 παρ. 12 του
ν. 4055/2012 και από την έναρξη ισχύος του παρόντος αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών, των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία.
Άρθρο 56
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η κατάταξη των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, στους βαθµούς της
παραγράφου 1 του άρθρου 34 γίνεται ως εξής:
α) Στις κενές θέσεις Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα µε τα µόρια
που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτήµατος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δώδεκα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συµβούλων και
Γραµµατέων Επικοινωνίας. Εάν στο στάδιο αυτό καλυφθούν οι εξήντα πέντε προβλεπόµενες από τον παρόντα
νόµο θέσεις Συµβούλων Επικοινωνίας, όσοι περισσεύουν µε το χαµηλότερο αριθµό µορίων κατατάσσονται
στο βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄ σύµφωνα µε
τη διαδικασία της περίπτωσης γ΄.
β) Εάν στο στάδιο α΄ δεν καλυφθούν οι προβλεπόµενες από τον παρόντα νόµο θέσεις Συµβούλων Επικοινωνίας, στις υπόλοιπες κενές θέσεις Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα
µε τα µόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων
του Παραρτήµατος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι περίσσεψαν
στο στάδιο α΄, και οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον εννέα και όχι περισσότερα από δώδεκα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας. Εάν στο στάδιο αυτό καλυφθούν οι εξήντα
πέντε προβλεπόµενες θέσεις Συµβούλων Επικοινωνίας,
όσοι περισσεύουν µε το χαµηλότερο αριθµό µορίων κατατάσσονται στο βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄
σύµφωνα µε τη διαδικασία της περίπτωσης γ΄.
γ) Στο βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Α΄ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα µε τα µόρια
που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτήµατος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν κατετάγησαν σε θέση Συµβούλου Επικοινωνίας κατά τα στάδια α΄και β΄ και
οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τρία και όχι
περισσότερα από εννέα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο
Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας.
δ) Στο βαθµό του Γραµµατέα Επικοινωνίας Β΄ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα µε τα µόρια
που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτήµατος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν µέχρι τρία έτη
προϋπηρεσίας στον κλάδο Συµβούλων και Γραµµατέων
Επικοινωνίας.
2. Οι κατατάξεις της προηγούµενης παραγράφου γίνονται µε απόφαση του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού µετά από σύµφωνη γνώµη του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
3. Μετά την ολοκλήρωση των κατατάξεων κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 κρίνονται προς προαγωγή α-

31
πό το βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθµό
του Γενικού Συµβούλου Επικοινωνίας Β΄, κατ’ εξαίρεση
του χρονικού περιορισµού της παραγράφου 1, περίπτωση δ΄ του άρθρου 36 και σε αριθµό θέσεων µέχρι δεκαπέντε, που θα προσδιορισθεί µε απόφαση του αρµόδιου
για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, όσοι
κατετάγησαν στο βαθµό του Συµβούλου Επικοινωνίας
Α΄, εφαρµοζόµενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας των
παραγράφων 4, 6 και 7 του άρθρου 36.
4. Η διαδικασία των κατατάξεων και της κατά την παράγραφο 3 προαγωγής ολοκληρώνεται το αργότερο έξι
µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων
Επικοινωνίας, οι οποίοι κατέχουν θέσεις προϊσταµένου
οποιασδήποτε οργανικής µονάδας κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και δεν θα καταταγούν µε τη διαδικασία της παραγράφου 1 σε βαθµό, που θα τους επιτρέπει να κατέχουν θέση ευθύνης κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
37, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µε δικαίωµα λήψης των αποδοχών της θέσης τους µέχρι την αντικατάστασή τους, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο εντός έξι µηνών από την ολοκλήρωση των κατατάξεων. Η
αντικατάσταση δεν συνεπάγεται µετάθεση ή µετακίνηση
του υπαλλήλου, εκτός εάν το ζητήσει ο ίδιος ή η Υπηρεσία κρίνει ότι συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι προς τούτο.
6. Η προϋπηρεσία υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων
και Γραµµατέων Επικοινωνίας σε θέση προϊσταµένου
Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταµένου
Διεύθυνσης για τα Γραφεία Α΄ τάξης και Τµήµατος για
τα Γραφεία Β΄ και Γ΄ τάξης.
7. Υπάλληλοι του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων
Επικοινωνίας, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετούν στο εξωτερικό και έχουν συνολική προϋπηρεσία
µεγαλύτερη από είκοσι έτη σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική διπλωµατική αρχή, µετατίθενται υποχρεωτικά στην Ελλάδα εντός έξι µηνών από την ισχύ
του νόµου χωρίς να απαιτείται γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και χωρίς δυνατότητα νέας µετάθεσης στο εξωτερικό. Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται όσοι γνωρίζουν αποδεδειγµένα την αραβική και κινεζική
γλώσσα και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώρας, στην οποία οµιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.
8. Δηµοσιογράφοι, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός – Οικονοµικός και ειδικοί επιστήµονες της Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως υπηρετούν στο εξωτερικό και έχουν
συνολική προϋπηρεσία µεγαλύτερη από δεκατέσσερα έτη σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική διπλωµατική αρχή, µετατίθενται υποχρεωτικά στην Ελλάδα εντός έξι µηνών από την ισχύ του νόµου χωρίς να απαιτείται γνωµοδότηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
και χωρίς δυνατότητα νέας µετάθεσης στο εξωτερικό.
9. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
του άρθρου 36 παράγραφος 11 εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις για την αξιολόγηση των υπαλλήλων του
κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας. Στις

υφιστάµενες εκθέσεις αξιολόγησης ειδικών κριτηρίων
των υπαλλήλων και εφεξής γίνεται αναγωγή των βαθµών της εκατονταβάθµιας κλίµακας σε βαθµούς δεκαβάθµιας κλίµακας µε τη διαίρεση του εκατονταβάθµιου
βαθµού µε τον παρονοµαστή δέκα.
10. Η διάταξη της ενότητας 2.6 του Παραρτήµατος V2-ΕΛΛ του ν. 4046/2012 (Α΄ 28) περί αναστολής διενέργειας προαγωγών δεν εφαρµόζεται στις, κατά τα άρθρα
34 παρ. 1 και 36, βαθµολογικές προαγωγές των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας.
11. Δηµοσιογράφοι, οι οποίοι απασχολούνται στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και
οι δηµοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ιδιότητες της ΕΡΤ
Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου και παράλληλα απασχολούνται µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε
έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, υποχρεούνται εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως να επιλέξουν το φορέα απασχόλησής τους ή να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση της προβλεπόµενης
από την παρ. 3 του άρθρου 55 του παρόντος, άδεια. Μετά την πάροδο των τριών µηνών και εντός µίας εβδοµάδος όλοι οι δηµοσιογράφοι οι οποίοι απασχολούνται στη
Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς
και οι δηµοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότηττες
της ΕΡΤ ΑΕ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. µε την εξαίρεση όσων κατέθεσαν αίτηση βάσει της παρ. 3 του άρθρου
55, υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούνται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό µέσο µαζικής ενηµέρωσης άλλως καταγγέλλεται αµέσως η σύµβασή τους χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης.
12. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών µετάταξης τουλάχιστον του ενός τρίτου του προβλεπόµενου από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 49 προσωπικού
µπορεί να αποσπασθούν στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. µόνιµοι ή µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δηµοσίου, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και νοµικών προσώπων δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά
την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν.
3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις
διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010
(Α΄212), προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας αυτού.
Η απόσπαση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, του αρµόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων και δεν
µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από εννέα µήνες.
13. Το επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή των Γενικών
Συµβούλων Επικοινωνίας Α΄ και Β΄αντιστοιχεί σε αυτό
του Συµβούλου Πρεσβείας για τα πρώτα τρία έτη από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 57
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
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γούνται οι διατάξεις: α) των άρθρων 1 έως 19 του
ν. 3166/2003 (Α΄ 178), β) του άρθρου 11 παράγραφοι 1 έως 14 και του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3444/2006 (Α΄ 46),
γ) του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 2328/1995
(Α΄159), δ) του άρθρου 53 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και
ε) του άρθρου 26 παρ. 12 εδάφιο δ΄του ν. 4325/2015 (Α΄
47).
2. Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου καταργείται.
Άρθρο 58
Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 10/10.9.2015 (Α΄ 108), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευµάτων για την πληρωµή
αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, συνολικού προϋπολογισµού εκατόν πενήντα εντός εκατοµµυρίων (151.000.000,00) ευρώ, εκ των οποίων τα δεκαοκτώ εκατοµµύρια (18.000.000,00) ευρώ βαρύνουν το έτος 2014, τα εξήντα οκτώ εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες (68.400.000,00) ευρώ βαρύνουν το έτος 2015 και
το υπόλοιπο ποσό των εξήντα τεσσάρων εκατοµµυρίων
εξακοσίων χιλιάδων (64.600.000,00) ευρώ το έτος 2016.
Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014.»
Άρθρο 59
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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