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Άρθρο Ι
Διαδικασία αξιολόγησης και έκδοση απόψασης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
οπτικοακουστικών έργωνΤροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 29 ν. 4487/2017
1. Το τελευταίο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 (Α1 11) τροποποιείται ως
προς τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων
οπτικοακουστικών έργων και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Εφόσον διαπιστωθούν η πληρότητα και η νομιμότητα της αίτησης, τότε αυτή αξιολογείται
ως προς το περιεχόμενό της με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας από επιτροπές
αξιολόγησης που συστήνονται με απόψαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν εισήγησης κάθε αρμόδιου Φορέα. Οι ως άνω επιτροπές είναι τριμελείς
και συγκροτούνται από
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υπαλλήλους του
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ιδιώτες με εμπειρία στον τομέα οπτικοακουστικών παραγωγών. Σε κάθε περίπτωση ένα (1)
μέλος πρέπει να Είναι υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ένα (1) ακόμα μέλος να έχει εμπειρία
στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο για το
οποίο υποβάλλεται η αίτηση αψορά στην Παραγωγή κινηματογραψικής ταινίας, στις
ανωτέρω τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης συμμετέχει υποχρεωτικά ένας (1) υπάλληλος του
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράψου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του εν λόγω
Οργανισμού. Η θητεία των επιτροπών αξιολόγησης ορίζεται ετήσια, ενώ η σύνθεση, οι όροι

και οι κανόνες λειτουργίας τους ορίζονται με απόψαση του Υπουργού Ψηψιακής
Διακυβέρνησης. Στα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης καταβάλλεται αμοιβή, σύμΦωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, οι οποίες εξειδικεύονται στην οικεία απόψαση
προκήρυξης: (α) πλήρης συμψωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού
σχεδίου και (β) τεκμηρίωση της ψερεγγυότητας του ψορέα του επενδυτικού σχεδίου με

Ι

προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογικής και ασψαλιστικής
ενημερότητας. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του ψακέλου,
ορίζεται προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών στον ψορέα, Προκειμένου να τις παράσχει
στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης του περιεχομένου του
επενδυτικού σχεδίου ολοκληρώνεται εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου
της παρ. 1.».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η παρ. 3
διαμορψώνεται ως εξής:
«3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, υπάγονται στο καθεστώς
ενίσχυσης του παρόντος με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ψηψιακής
Διακυβέρνησης κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), ύστερα από εισήγηση των
επιτροπών αξιολόγησης της παρ. 2. Απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση απόψασης
υπαγωγής αποτελεί η ύπαρξη βεβαίωσης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του
Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων»
Άρθρο 2
Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων
οπτικοακουστικών έργων Αντικατάσταση άρθρου 30 ν. 4487/2017
-

Το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 30

Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων
1. 0 ψορέας του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του
παρόντος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6)
μήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης, υποβάλλει, μέσω του Πληροψοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), αίτηση ελέγχου, που συνοδεύεται από τα
δικαιολογητικά της παρ. 3, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό
σχέδιο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η
διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόψασης
υπαγωγής. Όλα τα παραστατικά επιλέξιμων δαπανών για το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να
έχουν εκδοθεί και εξοψληθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης ελέγχου και να αψορούν σε
προκληθείσες δαπάνες μέχρι τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου. Εψόσον υποβάλλονται
παραστατικά επιλέξιμων δαπανών που έχουν εκδοθεί και εξοψληθεί μετά τη λήξη του
επενδυτικού σχεδίου, τα Τελευταία γίνονται δεκτά μόνο, εψόσον παρατίθεται τεκμηρίωση
από τον ψορέα ότι αυτές προκλήθηκαν ως συνέπεια του επενδυτικού σχεδίου.
2. 0 ψορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται, επί ποινή ανάκλησης της απόψασης
υπαγωγής ή μη πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, να υλοποιήσει
κατ ελάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον όρο ότι το σύνολο των
επιλέξιμων δαπανών, που υλοποιήθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια και αναλογούν στο
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ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει τα κατώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.
3. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου συνοδεύουν τα εξής
δικαιολογητικά: α) τα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρΦωσης με τα πολιτιστικά κριτήρια, β) ο
τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή, γ) το τελικό πρόγραμμα των ημερών
γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην Επικράτεια, δ) τα σχετικά τιμολόγια με τα
αποδεικτικά στοιχεία εξόψλησής τους, ε) υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της επένδυσης
ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, στ) τελική έκθεση ορκωτού λογιστή που έχει
ορισθεί σύμψωνα με την παρ. 4, η δαπάνη σύνταξης της οποίας βαρύνει τον ιορέα, ζ)
οπτικοακουστικό υλικό που πιστοποιεί την υλοποίηση του Φυσικού αντικειμένου, όπως
εγκρίθηκε στο στάδιο της υπαγωγής και η) υπεύθυνες δηλώσεις που πιστοποιούν ότι δεν
έχουν μεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως εγκρίθηκαν στο στάδιο της υπαγωγής.
4. Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, ο έλεγχος των
δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση ελέγχου διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή
λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία των περ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4449/2017 (Α’ 7),
αντίστοιχα, και έχει ως αντικείμενο τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του Φορέα του
επενδυτικού σχεδίου με τις απαιτήσεις του ΚεΦαλαίου Δ’. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή
η ελεγκτική εταιρεία ορίζεται με απόφαση του Πρόεδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν αιτήματος του Φορέα που υποβάλλεται στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μετά τη λήξη του
επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης ελέγχου της
παρ. 3 στο Π.Σ.Κ.Ε.. Η απόΦαση ορισμού εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή
του ως άνω αιτήματος. Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας
βαρύνει σε κάθε περίπτωση, θετικής ή αττορριπτικής έκθεσης ελέγχου, αποκλειστικά τον
ψορέα.
λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία της παρ. 4, απαγορεύεται να
5. Ο ορκωτός ελεγκτής
διενεργεί έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, στα οποία συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο από
τον χρόνο υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, ο δε ψορέας του επενδυτικού σχεδίου
υποχρεούται να δηλώσει τυχόν συμμετοχή ορκωτσύ ελεγκτή
λογιστή ή ελεγκτικής
εταιρείας με υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύειτο αίτημάτου, Κατά την παρ. 4. Η παράβαση
της ως άνω υποχρέωσης αποτελεί λόγο ανάκλησης της απόψασης υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου και ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης.
6. Μετά την υποβολή της αίτησης ελέγχου από τον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου, η
αρμόδια υπηρεσία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε ενεργοποιεί το Π.Σ.Κ.Ε., εντός αποκλειστικής προθεσμίας
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, και στη συνέχεια διαπιστώνει εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε.:
α) την τήρηση της εξάμηνης προθεσμίας της παρ. Ι και β) την πληρότητα της έκθεσης του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και διαβιβάζει την έκθεση του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Εάν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι η έκθεση δεν είναι πλήρης, ενημερώνει,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (ΙΟ) εργασίμων ημερών, με ηλεκτρονική
αλληλογραΦία ή με κάθε πρόσψορο μέσο τον Φορέα για την ανάγκη συμπλήρωσής της,
οπότε στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή
της συμπληρωθείσας έκθεσης προβαίνει στις αναγκαίες διαπιστώσεις. Εάν η αρμόδια
υπηρεσία διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εισηγείται τούτο
εγγράΦως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
-

-

-

—

—

-

7. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πιστοποιείται με την έκδοση απόφασης
πιστοποίησης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. δεσμεύεται από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της
—

ελεγκτικής εταιρείας που έχει διαβιβασθεί σε αυτόν από την αρμόδια υπηρεσία του, και
δύναται να αποκλίνει από αυτήν μόνο κατόπιν ειδικής αιτιολογίας. Σε περίπτωση αρνητικής
έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή

λογιστή

ή

της ελεγκτικής εταιρείας ενημερώνεται
αμελλητί ο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ακολουθείται η διαδικασία του δευτέρου εδαψίου της παρ. 2 του
άρθρου 31 για την έκδοση απόψασης ανάκλησης της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
-

8. Οι αποψάσεις πιστοποίησης της ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου υπόκεινται σε
δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον ετησίως, ΕΠί του
συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, ο οποίος διενεργείται από τακτικό τριμελές όργανο
ελέγχου, που συστήνεται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του
ΕΚ.Ο.Μ.Ε.. Σε περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων ιδιαίτερου μεγέθους, σημασίας ή
πολυπλοκότητας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με απόφασή του,
δύναται να συστήνει και να συγκροτεί έκτακτα όργανα ελέγχου, τα οποία αποτελούνται από
πέντε (5) ή επτά (7) μέλη ανάλογα με το μέγεθος, τη σημασία ή την πολυπλοκότητα του
επενδυτικού σχεδίου. Τα μέλη των ως άνω οργάνων προέρχονται από το προσωπικό του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, από τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών
Οπτικοακουστικών ‘Εργων του άρθρου 35Α, καθώς και από υπαλλήλους της ανώνυμης
εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράψου», ειδικώς στις περιπτώσεις παραγωγών
κινηματογραφικών ταινιών. Στα μέλη του οργάνου ελέγχου καταβάλλεται αμοιβή, σύμψωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις εντός των ττιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου των οργάνων ελέγχου μπορεί να
ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εξωτερικοί
συνεργάτες ως εισηγητές, οι οποίοι υποβάλλουν μη δεσμευτικές εισηγήσεις.
9. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από όργανο ελέγχου κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο
περίπτωση καταβολής ενίσχυσης λόγω μη νόμιμης πιστοποίησης επενδυτικού σχεδίου, το
σύνολο ή μέρος αυτής ανακτάται, προσαυξημένο νομιμοτόκως από την εκάστοτε καταβολή
και εν συνεχεία βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημόσιων
εσόδων (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ν.δ. 356/1974, Α’90). Τα σχετικά
παραστατικά καταβολής των ενισχύσεων από τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. αποτελούν νόμιμο τίτλο για τη
βεβαίωση του χρέους, η οποία συντελείται μετά την αποστολή του χρηματικού καταλόγου
στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κατά το άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974 και το άρθρο
55 του π.δ. 16/1989 (Α 6).
10. Η διαδικασία του παρόντος δύναται να εφαρμόζεται και στα εκκρεμή επενδυτικά σχέδια,
εφόσον προηγηθεί αίτηση του φορέα προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του
ΕΚ.Ο.Μ.Ε. για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας της παρ. 4,
ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο. Στην περίπτωση που
έχει ήδη υποβληθεί αίτηση ελέγχου στο Π.Σ.Κ.Ε. και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση
πιστοποίησης, η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, που
—

-

ορίζεται μετά από αίτημα του ψορέα, βαρύνει αποκλειστικά τον τελευταίο. Το τελευταίο
εδάφιο της παρ. Ι εφαρμόζεται σε όλα τα εκκρεμή επενδυτικά σχέδια ανεξαρτήτως του
σταδίου στο οποίο ευρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο.
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11. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηψιακής
Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., καθορίζονται τα κριτήρια
επιλογής και αποκλεισμού ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών Εταιρειών της παρ.
-

4, τα απαραίτητα στοιχεία για την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και τα κριτήρια για την εν
μέρει, πλήρη ή μη αποδοχή της έκθεσης ελέγχου που υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή
λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο ζήτημα σχετικό με τον
δειγματοληπτικό έλεγχο των παρ. 8 και 9, συμπεριλαμβανομένων και κανόνων για την
αποψυγή σύγκρουσης συμψερόντων, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αποδοχής εγχώριων
και αλλοδαπών παραστατικών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο
Π.Σ.Κ.Ε. μετην αίτηση ελέγχου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό και αναγκαίο Θέμα με την εψαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 3
Διαδικασία τροποποίησης απόψασης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών
έργων
Τροποποίηση Παρ. Ι άρθρου 32 ν. 4487/2017
-

Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4487/2017 (Α 116) προστίθεται τέταρτο εδάψιο και η Παρ.
Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Η τροποποίηση όρων της απόψασης υπαγωγής επιτρέπεται ύστερα από αίτημα του
ψορέα της επένδυσης μέσω του Π.Σ.Κ.Ε., Το ΟΠΟ[0 μπορεί να υποβληθεί καθ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του
επενδυτικού σχεδίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, δεν
επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης όρων της απόψασης υπαγωγής. Για την
υποβολή του αιτήματος απαιτείται υποβολή τιαραβόλου. Απαραίτητο στοιχείο, επί ποινή
ακυρότητας, για την έκδοση απόψασης τροποποίησης όρων της απόψασης υπαγωγής, που
συνεπάγεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, αποτελεί η μνεία σε αυτήν βεβα[ωσης
από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης για την
ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.»
Άρθρο 4
Επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης της εναρμόνισης έργων Τεχνολογιών
Πληροψορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με τη Βίβλο Ψηψιακού Μετασχηματισμού

—

Αντικατάσταση άρθρου ό ν. 4727/2020

Το άρθρο ό του ν. 4727/2020 (Α’ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο ό
Εναρμόνιση των έργων ΤΠΕ με τη Βίβλο Ψηψιακού Μετασχηματισμού-Βεβαίωση
Εναρμόνιση ς ‘Εργου
1. ‘Ολα τα έργα ΤΠΕ, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης και εψόσον δεν έχουν
συμπεριληψθεί στη Βίβλο Ψηψιακού Μετασχηματισμού και στις ετιικαιροποιήσεις αυτής,
οψείλουν να εναρμονίζονται με τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της εθνικής ψηψιακής
στρατηγικής, όπως αυτή εκψράζεται μέσα από τη Βίβλο Ψηψιακού Μετασχηματισμού.

2. Η ως άνω εναρμόνιση πιστοποιείται με τη Βεβαίωση ΕναρμόνισηςΕργου (Β.Ε.Ε.), η οποία
εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τομεακών ‘Εργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας
Ψηψιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, μέσω της οποίας διαπιστώνεται η συμμόρψωση του έργου με τα κριτήρια
και τους δείκτες της υπουργικής απόψασης της παρ. 3 του άρθρου 107, στη βάση
τυποποιημένου εντύπου το οποίο υποβάλλει ο δικαιούχος του έργου και το οποίο
συμπεριλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου που Είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της
ικανοποίησης των εν λόγω κριτηρίων.
3. Η έκδοση Β.Ε.Ε. αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών
έγκρισης

ή

ένταξης του έργου ΤΠΕ προς χρηματοδότηση και σε κάθε περίπτωση για την

έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης των σχετικών συμβάσεων από τον δικαιούχο. Για
Προτάσεις ομοειδών έργων που δύνανται να ενταχθούν σε προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης προς πολλαπλούς δικαιούχους, η θΕΕ. Παρέχεται επί του σχεδίου και του
Φυσικού αντικειμένου της πρόσκλησης με αναψορά, εψόσον κρίνεται απαραίτητο, σε
περιοριστικούς κανόνες για τα προς ένταξη επιμέρους έργα.
4. Η Β.Ε.Ε. εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του
τυποποιημένου εντύπου της παρ. 2, εντός της οποίας ο δικαιούχος υποχρεούται να Παράσχει
κάθε στοιχείο, έγγραψο, διευκρίνιση

ή πληροψορίατου

ζητηθεί. Με την άπρακτη παρέλευση

της ανωτέρω προθεσμίας και εψόσον, εν τω μεταξύ, δεν έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις

ή

Πληροψορίες, η Β.Ε.Ε. Θεωρείται πως έχει εκδοθεί
5. Οι παρ. Ι έως 4 δεν εψαρμόζονται: α) στις δράσεις της Παρ. Ι του άρθρου 44 του ν.
4635/2019 (Α’167), β) στα έργα και τις δράσεις των Φορέων που διαχειρίζονται τα
κυβερνητικά νέψη του άρθρου 87, γ) στα έργα των οποίων ο συνολικός εκτιμώμενος
προϋπολογισμός ή ο προϋπολογισμός των επιμέρους υποέργων υπολείπεται του ορίου της
απευθείας ανάθεσης της παρ. ό του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), δ) στα έργα που
προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και
ε) στα έργα τα οποία υλοττοιούν, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, το Υπουργείο
Ψηψιακής Διακυβέρνησης

ή

οι εποπτευόμενοι ψορείς Του.>).
Άρθρο 5

Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων των Βεβαιώσεων
Εναρμόνισης’Εργου (Β.Ε.Ε.) Αντικατάσταση Παρ. 3 άρθρου 107 ν. 4727/2020
-

Η παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόψαση του Υπουργού Ψηψιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται το περιεχόμενο της
Βεβαίωσης Εναρμόνισης ‘Εργου, σύμψωνα με το άρθρο 6, τα κριτήρια και οι δείκτες βάσει
των οποίων αυτή παρέχεται, καθώς και σι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων ψορέων και
περιγράψονται αναλυτικά οι σχετικές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με
όμοια απόΦαση δύναται να προβλέπονται Περαιτέρω εξαιρέσεις έργων ΤΠΕ από την
ανωτέρω βεβαίωση

ή

από συγκεκριμένες απαιτήσεις αυτής.»
Άρθρο ό

Διάθεση αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ.

—

Τροποποίηση παρ. ό και 7 άρθρου 75 ν. 4070/2012

1. Το πέμπτο εδάψιο της παρ. ό του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α 82) αντικαθίσταται με
δύο νέα εδάψια και η παρ. ό διαμορψώνεται ως εξής:
«ό. Αν από την ανωτέρω οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε έτους, μετά την αψαίρεση

από την Ε.Ε.Τ.Τ. ποσών: (α) ίσων με τις κάθε ψορά επίδικες διαψορές κατά της Ε.Ε.Τ.Τ. και (β)
πάσης ψύσεως προβλέψεων, ιδίως επισψαλών ή/και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων
από υπόχρεους καταβολής τελών, προκύπτει Θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα μείον
έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως δημόσιο έσοδο και διατίθεται πρωτίστως για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου.
Η απόδοση γίνεται εντός του επομένου μηνός από την έγκριση του ισολογισμού από την
Ε.Ε.Τ.Τ. και την υπογραψή των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές. Το
ανωτέρω αποδιδόμενο ποσοστό, που δεν Θα υπερβαίνει το 80%, καθώς και οι σχετικές
λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηψιακής
Διακυβέρνησης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. Ειδικά κατά το έτος 2014,
το αποδιδόμενο ποσοστό, σύμψωνα με τα ανωτέρω, αψορά τις διαχειριστικές χρήσεις 2012
και 2013. Το υπόλοιπο ποσοστό παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ. και μπορεί να διατίθεται, ύστερα
από απόψαση του Υπουργού Ψηψιακής Διακυβέρνησης, στο Υπουργείο Ψηψιακής
Διακυβέρνησης για δαπάνες που υποστηρίζουν αποκλειστικά την ψηψιακή διακυβέρνηση,
τη συνεχή προώθηση του ψηψιακού-διοικητικού μετασχηματισμού της χώρας και την
έρευνα-καινοτομία στους ανωτέρω Τομείς και στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) για δαπάνες που προάγουν τους σκοπούς της Γ.Γ.Τ.Τ.. Ενδεικτικά, οι
δαπάνες δύνανται να αψορούν: προμήθεια εξοπλισμού πάσης ψύσεως, υπηρεσιακές
μετακινήσεις αποστολές της πολιτικής ηγεσίας, των συνεργατών αυτής, καθώς και των
υπαλλήλων της Γ.Γ.Τ.Τ. στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που
εμπίπτει στις ανωτέρω γενικές και ειδικές δράσεις αρμοδιότητας, επιστημονική, μελετητική
και συμβουλευτική υποστήριξη στους ανωτέρω τομείς, πάσης ψύσεως συμβάσεις ή
συμψωνίες, αμοιβές επιτροπών και ομάδων εργασίας για την παροχή υπηρεσιών
-

αρμοδιότητας του Υπουργείου ή της Γ.Γ.Τ.Τ., συμμετοχή, οργάνωση και χρηματοδότηση
συνόδων ή συνεδρίων ή σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από το Υπουργείο ή τη Γ.Γ.Τ,Τ.
ή άλλους ψορείς, για Θέματα που έχουν σχέση με το προπεριγραψέν πεδίο δραστηριότητάς,
κάθε είδους ερευνητική, εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή ενίσχυση για την ανάπτυξη των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την προστασία και ασψάλεια των υποδομών και των
πληροψοριακών συστημάτων και εψαρμογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την
ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών γεωγραψικών περιοχών,
καθώς και Φορέων του εν γένει δημόσιου τομέα για την εκπλήρωση των δημόσιων σκοπών
τους στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών
στην πληροψόρηση και τη μείωση του ψηψιακού χάσματος στην Επικράτεια, καθώς και τη
χρηματοδότηση έργων, ειδικών εργασιών ή μελετών από ειδικούς επιστήμονες, ομάδες
εργασίας ή άλλους ψορείς, εψόσον έχουν σχέση με τα ορισθέντα ανωτέρω ζητήματα και
δράσεις.)>.
2. Η παρ. 7 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 τροποποιείται ως προς τους σκοπούς διάθεσης
του αδιάθετου αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ. και διαμορψώνεται ως εξής:

«7. Από 1.1.2015, κατά το μεθεπόμενο οικονομικό έτος εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, το
τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεματικού, που μπορεί, κατά τα ανωτέρω, να διατίθεται για τις
ανάγκες της παρ. 6 στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ιδίως στη Γενική
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και το οποίο έχει παραμείνει ατην Ε.Ε.Τ.Τ.,
αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με Κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ψηψιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.».

Άρθρο 7
Εγκατάσταση Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης από ΟΤΑ
1.

Οι

οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης

(ο.τ.α.)

α’

και

β’

βαθμού

δύνανται να

χρηματοδοτούν τα πάσης ψύσεως κόστη για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και
συντήρηση Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (Σ.Σ.Κ.), συμπεριλαμβανομένου του
κόστους αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, οι οποίοι εγκαθίστανται με σκοπό την
εξυπηρέτηση των αναγκών τηλεοπτικής κάλυψης του τοπικού πληθυσμού, εντός των
διοικητικών τους ορίων, που δεν εξυπηρετείται από τα αδειοδοτημένα δίκτυα επίγειας
ψηψιακής ευρυεκπομπής. Υπεύθυνος για την εγκατάσταση, Θέση οε λειτουργία και χρήση
των Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης Είναι ο τιάροχος δικτύου ετιίγειας ψηψιακής
ευρυεκπομπής, στον οποίο έχουν απονεμηθεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που
χρησιμοποιεί ο Σ.Σ.Κ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι
ως άνω δαπάνες των οτα. δύνανται να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου
Διακυβέρνησης,
Ψηψιακής
τον
Προϋπολογισμό
του
Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης

ή

από το

αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) σύμψωνα
με το πέμπτο και έκτο εδάψιο της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).
2. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Ψηψιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση
συναρμόδιων Υπουργών δύναται να ρυθμίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις
χρηματοδότησης της προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των Σταθμών
Συμπληρωματικής Κάλυψης (Σ.Σ.Κ.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εψαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 8
Αδειοδότηση κατασκευών κεραιών επίγειας ψηψιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής της
παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019
1. Για τις κατασκευές κεραιών των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηψιακής

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής που έχουν εγκατασταθεί πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος και για τις οποίες υποβλήθηκαν δηλώσεις σύμψωνα με την παρ. 7 του άρθρου 39
του ν. 4635/2019 (Ν 167), σι κάτοχοί τους υποχρεούνται, εντός τριάντα έξι (36) μηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας κατασκευής
κεραίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4635/2019

ή,

εψόσον συντρέχουν σι

απαραίτητες προϋποθέσεις, να εψαρμόσουν τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4635/2019
για τις ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών. Οι κατασκευές αυτές νοούνται ως νομίμως
λειτουργούσες μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους, η οποία

Ό

συντελείται εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή
αίτησης αδειοδότησης, εφόσον τηρούνται τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, και σι δηλώσεις
τους σύμψωνα με την παρ. 7 του άρθρου 39 παραμένουν επικαιρσποιημένες.
2. Ειδικά για τις κατασκευές κεραιών της παρ. 1, οι οποίες εξυπηρετούν ανάγκες κάλυψης του
συνόλου της Επικράτειας στο πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής και για τις οποίες έχουν υποβληθεί επιπλέον σι δηλώσεις της παρ. 7 του
άρθρου 34 του ν. 4635/2019, εψαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος μόνο σε
περίπτωση τροποποίησης των δομικών τους κατασκευών, εξαιρουμένων μικρών σε έκταση
δομικών τροποποιήσεων που είναι απαραίτητες για την τεχνολογική τους αναβάθμιση, σι
οποίες οδηγούν σε αύξηση του ύψους της κατασκευής μικρότερη του πέντε τοις εκατό (5%)
ή προσθήκη οικίσκου στέγασης μηχανημάτων εμβαδού μικρότερου των πέντε (5) τ.μ.. Μέχρι
την τροποποίησή τους, δεν απαιτείται έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας, εψόσον οι
δηλώσεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 που υποβλήθηκαν για αυτές α) Είναι
επικαιροποιημένες και β) συμπληρωθούν εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος με τη μελέτη ραδιοεκπομπών του άρθρου 35 του ν. 4635/2019, όπου αυτή
απαιτείται, επί της οποίας έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας.
3. Ειδικά οι κατασκευές κεραιών της παρ. 1, σι οποίες εξυπηρετούν ανάγκες κάλυψης του
συνόλου της Επικράτειας στο πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής, έχουν εγκατασταθεί εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως πριν τις 28.7.2011
και έχουν μέγιστο ύψος κατασκευής έως και είκοσι επτά (27) μέτρα και οικίσκο στέγασης
μηχανημάτων εμβαδού έως και δέκα (10) τ.μ. δύνανται να αδειοδοτούνται, κατ’ εξαίρεση και
εψόσον: α) δεν έχουν τροποποιηθεί οι δομικές τους κατασκευές μετά την υποβολή των
δηλώσεων της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019, σύμψωνα με τις διατάξεις της κοινής
υπουργικής απόψασης κατ’ εψαρμογή της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019,
β) πληρούν τους λοιπούς όρους της ως άνω κοινής υπουργικής απόψασης, και γ) υποβληθεί
για αυτές υπεύθυνη δήλωση περί μη τροποποίησης των δομικών τους κατασκευών.
4. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Ψηψιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας δύναται να καθορίζεται ειδικότερα η διαδικασία αδειοδότησης των κατασκευών
κεραιών που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτισλογική έκθεση

Η «Ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4487/2017 (Α’ 116) ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης
του επενδυτικού σχεδίου οπτικοακουστικών μέσων κατά το στάδιο της υπαγωγής, ο
οποίος αυξάνεται από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες σε έναν (1) μήνα, προς
διευκόλυνση του έργου των αρμοδίων οργάνων του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ιδίως σε έργα με
μεγάλο όγκο ουνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Επίσης, τροποποιείται η παρ. 3
του άρθρου 29 με τη θέσπιση ως προϋπόθεσης για την έκδοση απόψασης υπαγωγής
επενδυτικού σχεδίου την ύπαρξη βεβαίωσης της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας
για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων της αιτούμενης ενίσχυσης.
Άρθρο 2: Με την Προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το άρθρο 30 του ν.
4487/2017 (Α’ 116) σχετικά με τον έλεγχο και την πιστοποίηση ολοκλήρωσης των
υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Αναδιαρθρώνεται όλη η
διαδικασία ελέγχου του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου, Προκειμένου να
πιστοποιείται η ολοκλήρωση του σχεδίου και να πραγματοποιείται η καταβολή της
ενίσχυσης μέσω μιας πιο απλοποιημένης διαδικασίας χωρίς την εμπλοκή
εσωτερικών οργάνων ελέγχου του ΕΚ.Ο.Μ.Ε., αλλά μέσω διαπιστευμένων ορκωτών
λογιστών ή ελεγκτικών εταιριών που θα ορίσει ο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στον Φορέα του
επενδυτικού σχεδίου. Περαιτέρω δε, προβλέπεται και διαδικασία κατασταλτικού
δειγματοληπτικού ελέγχου ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των ήδη
πιστοποιηθέντων επενδυτικών σχεδίων, από τακτικά ή έκτακτα όργανα ελέγχου του
Ε.Κ.ΟΜ.Ε., όπου σε περίπτωση διαπίστωσης μη νόμιμης πιστοποίησης έργου και
συνεπεία αυτής καταβολής ενίσχυσης, προβλέπεται διαδικασία αναζήτησης των
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της ενίσχυσης.
Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν. 4487/2017 αναψορικά με την απόψαση υπαγωγής. Ειδικότερα, τίθεται ως
απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση απόψασης τροποποίησης όρων της απόψασης
υπαγωγής, που συνεπάγεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου με την
προσθήκη νέας δαπάνης, η ύπαρξη βεβαίωσης της οικονομικής υπηρεσίας του
Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την ύπαρξη των διαθέσιμων
ποσών ενίσχυσης.
Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η διαδικασία πιστοποίησης
των έργων ΤΠΕ ως προς τη συμβατότητά τους με τη Βίβλο Ψηψιακού
Μετασχηματισμού μέσω της έκδοσης ενιαίας βεβαίωσης από την αρμόδια
υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ψηψιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη της
παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) σε συνέχεια και σε αρμονία της
τροποποίησης του άρθρου ό του ν. 4727/2020.
Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται η διαδικασία και σι σκοποί
διάθεσης του αποθεματικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), οι οποίοι διευρύνονται, προκειμένου να επιτευχθεί η
προώθηση του ψηψιακού διοικητικού μετασχηματισμού της χώρας μέσω του

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και η προώθηση των σκοπών της
Γενικής Γραμματείας Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (Γ.Γ.Τ.Τ).
Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται η δυνατότητα χρηματοδότησης
από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, από ίδιους πόρους ή πόρους του Υπουργείου
Ψηψιακής Διακυβέρνησης ή τον Προϋπολογισμό του Τομεακού Προγράμματος
Ανάπτυξης του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης ή το αποθεματικό της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕ.Τ.Τ), της προμήθειας,
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης,
με σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών τηλεοπτικής κάλυψης του τοπικού πληθυσμού
τους που δεν εξυπηρετείται από τα αδειοδοτημένα δίκτυα επ[γειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής.

Άρθρο 8: Η προτεινόμενη διάταξη Προσδιορίζει και συμπληρώνει, θέτοντας
παράλληλα ρητή Προθεσμία ολοκλήρωσης, τη διαδικασία αδειοδότησης
εγκατεστημένων
κατασκευών κεραιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής, για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί δηλώσεις στο ΣΗΛΥΛ (Σύστημα
Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών) της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.ΤΤ.) σύμψωνα με τη μεταβατική διάταξη
της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α’167).
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Με την Προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος στις
αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν τις αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων
και ιδίως τα επενδυτικά σχέδια με πληθώρα δικαιολογητικών, καθώς και αλλοδαπά
τιμολόγια και παραστατικά. Επίσης, με την τροποποίηση στη παρ. 3 του άρθρου 29
και την πρόβλεψη ως απαραίτητης προϋπόθεσης για έκδοση απόψασης υπαγωγής
την ύπαρξη βεβαίωσης για την διαθεσιμότητα των ποσών ενίσχυσης, σκοπούνται η
εύρυθμη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και η ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιταχύνεται η διαδικασία εξέτασης των
αιτήσεων ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων και απλοποιείται η διαδικασία
πιστοποίησης και καταβολής της αιτούμενης ενίσχυσης, Προκειμένου να τονωθεί η
υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα. Η διαδικασία κατασταλτικού
δειγματοληπτικού ελέγχου του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των εγκριθέντων
και πιστοποιηθέντων επενδυτικών σχεδίων κρίνεται απαραίτητη για την εποπτεία,
τον έλεγχο καιτην αξιοπιστία της διαδικασίας ελέγχου μέσωτων ορκωτών ελεγκτών.
Άρθρο 3: Επιδιώκονται η διαψύλαξη και η ορθή διαχείριση των χρηματικών ποσών
που διατίθενται στις περιπτώσεις τροποποίησης των όρων της απόψασης υπαγωγής
και αψορούν σε προσθήκη νέας ενισχυόμενης δαπάνης. Η διάταξη κρίνεται
αναγκαία, ώστε να μην δεσμεύεται υπέρμετρα το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. με ανάληψη
υποχρεώσεων αναψορικά με τα προς υπαγωγή επενδυτικά σχέδια σε σχέση με την
πιστοληπτική του ικανότητα.
Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιταχύνεται η διαδικασία διαπίστωσης
της συμβατότητας των έργων ΤΠΕ με τη Βίβλο Ψηψιακού Μετασχηματισμού από την
αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, η οποία
προβλέπεται στο άρθρο ό του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και συνιστά προπαιτούμενο για
την ένταξη του έργου σε καθεστώς χρηματοδότησης. Ειδικότερα, με την
προτεινόμενη ρύθμιση ενοποιείται η σχετική διαδικασία, καθώς πλέον εκδίδεται
μία ενιαία Βεβαίωση Εναρμόνισης ‘Εργου, η οποία αντικαθιστά τις μέχρι σήμερα
εκδιδόμενες βεβαιώσεις συνάψειας και προεγκρίσεις τεχνικών δελτίων. Κατ’ αυτόν

τον τρόπο, σι δικαιούχοι των σχετικών δράσεων εξοικονομούν χρόνο και διαθέτουν
μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων ή
πληροψοριών που τυχόν τους ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Άρθρο 5: Η προτεινόμενη ρύθμιση περί τρσποποίησης της εξουσιοδοτικής διάταξης
της παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) σκοπεί στο να υπάρχει ευχερής
παρακολούθηση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται για την εψαρμογή
του άρθρου & του ν. 4727/2020.
Άρθρο 6: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματικότερη
και πιο σύγχρονη υλοποίηση του διοικητικού ψηψιακού μετασχηματισμού.
Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί, καθίσταται αναγκαία πρωτίστως η
χρηματοδότηση και ενίσχυση της Γ.Γ.Τ.Τ. από το συγκεκριμένο αποθεματικό καθώς
και η συνακόλουθη κάλυψη δαπανών από έργα ή ανάγκες του Υπουργείου
Ψηψιακής Διακυβέρνησης εν γένει.
Άρθρο 7: Η μετάβαση της χώρας στην επίγεια ψηψιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή
έχει εξασψαλίσει την πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας
σε περισσότερο από το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του συνολικού πληθυσμού.
Προκειμένου να επιτευχθεί η πρόσβαση του συνόλου του πληθυσμού στο
τηλεοπτικό περιεχόμενο, δωρεάν και για διάστημα οκτώ (8) ετών, ήδη βρίσκεται σε
εξέλιξη η δράση για τις λεγόμενες λευκές περιοχές «Εξασψάλιση της πρόσβασης των
μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα
προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης’ λήψης εθνικής
εμβέλειας». Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί μία επιπλέον πρωτοβουλία, με
μόνιμο χαρακτήρα, που συμπληρώνει το πεδίο εψαρμογής της δράσης αυτής,
προκειμένου να καταστεί δυνατή, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, αψενός η μόνιμη
και διαρκής πρόσβαση για το σύνολο του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των
μη μόνιμων κατοίκων συγκεκριμένων περιοχών στο τηλεοπτικό περιεχόμενο εθνικής
εμβέλειας και, αψετέρου, η πρόσβαση στο περιεχόμενο των περιψερειακών
τηλεοπτικών σταθμών.
Άρθρο 8: Η πλειοψηψία των κατασκευών κεραιών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής των
παρόχων δικτύου ψηψιακής τηλεόρασης βρίσκεται σε προσωρινό καθεστώς
λειτουργίας, βάσει της δήλωσης που εισήχθη με την παρ. 7 του άρθρου 39 του ν.
4635/2019. Δεδομένου ότι η ψηψιακή μετάβαση ολοκληρώθηκε, με την παρούσα
ρύθμιση συμπληρώνονται σι απαιτούμενες προϋποθέσεις, προκειμένου να
αδειοδοτηθούν και να μεταβούν σε καθεστώς μόνιμης νόμιμης λειτουργίας οι εν
λόγω κεραίες, θέτοντας παράλληλα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρα Ι έως 3: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αψορούν στους ψορείς επενδυτικών
σχεδίων οπτικοακουστικών έργων που υποβάλλουν αίτηση Κρατικής ενίσχυσης
ενώπιον του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
Άρθρο 4: Αψορά στους δικαιούχους υπό χρηματοδότηση έργων ΤΠΕ και τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ψηψιακής Διακυβέρνησης και
Απλούοτευσης Διαδικασιών.
Άρθρο 5: Αψορά στους ψορείς που εμπλέκονται στην έκδοση Βεβαιώσεων
ΕναρμόνισηςΕργου (Β.Ε.Ε.).
Άρθρο 6: Αψορά στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στη
Γενική Γραμματεία Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Ψηψιακής

Διακυβέρνησης, καθώς και Το Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησής στο σύνολό του
όπως και τους πολίτες, οι οποίοι ως δισικούμενοι Θα διευκολυνθούν μέσω μιας
σύγχρονης και πλήρως ψηψιοποιημένης διοίκησης.
Άρθρο 7: Αψορά στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το σύνολο των
κατοίκων, μόνιμων ή μη, των λευκών περιοχών της χώρας που σήμερα δεν έχουν
πλήρη και μόνιμη πρόσβαση στο περιεχόμενο τηλεοπτικών σταθμών εθνικής και
περιψερειακής εμβέλειας.
Άρθρο 8: Αψορά στους αδειοδοτημένους παρόχους δικτύου επίγειας ψηψιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑ! Χ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
5.

1:
2:
3:
4:
6:
8:

παρ. 2
άρθρο
άρθρο
άρθρο
παρ. &
παρ. 7

άρθρου 29 του ν. 4487/2017 (Α’ΙΙό)
3θ του ν. 4487/2017
32 του ν. 4487/2017
6 του ν. 4727/2020 (Α’184)
του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).
άρθρου 34, παρ. 7 άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
Η) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ίί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώτιινων και
υλικών_πόρων;

Οι σκοποί που επιδιώκονται με την προτεινόμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν με αλλαγή
προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόψασης ή
άλλης κανονιστικής πράξης, ελλείψει σχετικής
νομοθετικής εξουσιοδότησης.
Ο σκοποί που επιδιώκονται με την προτεινόμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν με αλλαγή
διοικητικής
πρακτικής,
ούτε
ερμηνευτική
με
προσέγγιση της υψιστάμενης νομοθεσίας, δεδομένου
ότι δεν υψίστανται διατάξεις με συναψές ρυθμιστικό
αντικείμενο που να δύναται να ερμηνευθούν
διαψορετικά.
Οι σκοποί που επιδιώκεται με την προτεινόμενη
ρύθμιση δεν Είναι δυνατό να επιτευχθούν με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Οχι

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
Οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
με την αξιολογούμενη ρύθμιση
επιδιώκονται
Π

,Π

Π

Π

Π

Π

Χ

Π

Π

Π

Π

Π

Γπ

ι1

Π

Ι

Π

8.

ΊΓ

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 1: Ο ορθότερος έλεγχος των αιτήσεων
υπαγωγή ς, ιδίως μεγάλων επενδυτικών
σχεδίων, με τη διεύρυνση του χρονικού
πλαισίου εντός του οποίου ολοκληρώνεται η
διαδικασία αξιολόγησης από τα αρμόδια
όργανα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., Προκειμένου να

εξεταστούν με μεγαλύτερη προσοχή τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η διασψάλιση και η ορθότερη διαχείριση του
δημοσίου χρήματος που διαχειρίζεται ο
Ε. Κ.Ο. Μ Ε.
Άρθρο 2: Η επιτάχυνση της διαδικασίας
ελέγχου και πιστοποίησης των υπαχθέντων
επενδυτικών σχεδίων, μέσω απλουοτευ μένης
διαδικασίας ελέγχου από έναν ανεξάρτητο
ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρία, χωρίς την
ουσιαστική εμπλοκή πλέον των εσωτερικών
οργάνων του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ο οποίος παρατείνει
τον απαιτούμενο χρόνο περάτωσης της
διαδικασίας.
Με
την
προωθούμενη
διαδικασία,
επιτυγχάνεται η
ταχύτερη ολοκλήρωση
εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων, που είναι σε
εκκρεμότητα
του
όγκου
λόγω
των
δικαιολογητικών σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι ο έλεγχος διενεργείται από τα εσωτερικά
όργανα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., στα οποία δεν
επαρκούν ο χρόνος και η διαθεσιμότητα
ατόμων για να ολοκληρώσουν εγκαίρως τους
ελέγχους.
Με την αξιολσγούμενη ρύθμιση για τον
κατασταλτικό
δειγματοληπτικό
έλεγχο,
επιδιώκεται η εποπτεία της διαδικασίας από
τα εσωτερικά όργανα ελέγχου και μετοντρόπο
αυτό διασφαλίζονται η ομαλή λειτουργία και ο
αποτελεσματικός έλεγχος της διαδικασίας
πιστοποίησης των επενδυτικών έργων που
έχουν πιστοποιηθεί και λάβει τη σχετική
ενίσχυση.
Άρθρο 3: Η διαψύλαξη και η ορθή διαχείριση
των χρηματικών ποσών που διατίθενται στις
περιπτώσεις τροποποίησης των όρων της
απόψασης υπαγωγής και αψορούν σε
προσθήκη νέας ενισχυόμενης δαπάνης.
Άρθρο 4: Η απλούστευση και επιτάχυνση της
διαδικασίας διαπίστωση ς της συ μβατότητας
έργων ΤΠΕ
Βίβλο
Ψηψιακού
με τη
Μετασχηματισμού.
Άρθρο 6: Η διασψάλιση της χρηματοδότησης
περισσότερων δαπανών, δράσεων ή έργων
αρμοδιότητας της Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου
Ψηψιακής Διακυβέρνησης καθώς καιτου ίδιου
του Υπουργείου για δαπάνες που προωθούν
τον ψηψιακό διοικητικό μετασχη ματισμό.
.
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Άρθρο 7: Η διευκόλυνση της εγκατάστασης
από τους ΟΤΑ Σταθμών Συμπληρωματικής
Κάλυψης για την εξυπηρέτηση αναγκών
τηλεοπτικής κάλυψης σε λευκές περιοχές της
χώρας, δηλαδή περιοχές που σήμερα δεν
καλύπτονται από αδειοδοτη μένα δίκτυα
επίγειας
ψηψιακής
τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής.
Άρθρο 8: Με την προτεινόμενη διάταξη
εισάγεται
χρονοδιάγραμμα
σαφές
και
συμπληρώνονται
οι
προϋποθέσεις
αδειοδότησης των ήδη δηλωμένων στο ΣΗΛΥΛ
κεραιών τηλεοπτικών παρόχων βάσει της
διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν.
4635/2019.

ιι) μακροπροθεσμοι:

Άρθρο 1: Η περαιτέρω προώθηση των
επενδυτικών σχεδίων που αψορούν σε
οπτικοακουστικά έργα και μεγάλες παραγωγές
στη χώρα μας, μέσω μιας ορθής και ασψαλούς
διαδικασίας αξιολόγησης των αιτημάτων
υπαγωγή ς των επενδυτικών σχεδίων.
Άρθρο 2: Η ενίσχυση των οπτικοακουστικών
έργων στην Ελλάδα και η προώθηση
υλοποίησης μεγάλων παραγωγών υψηλού
πολιτιστικού επιπέδου, μέσω μιας πιο
εύχρηστης και πιο σύντομης διαδικασίας
ελέγχου και πιστοποίησης των έργων,
παρέχοντας
μεγαλύτερες
εγγυήσεις
αξιοπιστίας και ταχύτητας στην ολοκλήρωση
των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων των
οπτικοακουστικών έργων και, κατά συνέπεια,
προσελκυ ση ς
περισσοτερων
τετο ιων
παραγωγών στην ελληνική επικράτεια.
Άρθρο 3: Η ομαλή λειτουργία του ΕΚ.Ο.ΜΕ.
και η προώθηση επενδυτικών σχεδίων σχετικά
με οπτικοακουστικά έργα.
Άρθρο 6: Η περαιτέρω προώθηση και
σταδιακή
ολοκλήρωση
του
ψηψιακού
μετασχηματισμού της χώρας.
Άρθρο 7: Η εξασψάλιση, με μόνιμο και
καθολικό τρόπο, της πρόσβασης στο
τηλεοπτικό
περιεχόμενο
εθνικής
και
περιψερειακής εμβέλειας για το σύνολο του
πληθυσμού της χώρας, σε όποια περιοχή κι αν
βρίσκεται, ώστε να διασψαλισθεί η τηλεοπτική
πρόσβαση στην ενημέρωση όλων των
κατοίκων, μόνιμων και μη.

Άρθρο 8: Η οριστική ρύθμιση του μετέωρου
καθεστώτος λειτου ργίας των κατασκευών
κεραιών των παρόχων δικτύου ψηψιακής
τηλεόραση ς.

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοΘέτησης7

Ψηφιακή διακυβέρνηση

10.

11.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ ν ή/και
ΕΜΜΕΣΗ 11

)

Εάνείναιάμεση,
εξηγήστε:

)

Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ__ν
ΟΧΙ Ι
Εξηγή στε:

12
·

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ν
Οχι
Αναψέρατε ποια είναι

αυτάτα συστήματα:

13
.

‘Εχει προηγηθεί μελέτη
συστήματος;

βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
ΝΑΙ Ι1
ΟΧΙ 1

Εξηγήστε:

Για την ενδεικτική τιαράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν
(π://ς2.. Ο Ξο/ί
τι) και της ΕΛΣΤΑΤ

σι

βάσεις

δεδομένων

του

ΟΟΣΑ

‘/9

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
ΆρΟρο
Άρθρο Ι

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Στόχος
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διευρύνεται το χρονικό
περιθώριο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των
αιτήσεων υπαγωγή ς των επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών
έργων, σε έναν (1) μήνα, προκειμένου να γίνει ορθή και
προσεκτική διαχείριση των υποβληθέντων αιτήσεων με τα
συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και να δοθεί ο απαραίτητος
χρόνος στα αρμόδια όργανα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για τις απαραίτητες
ενέργειές τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.
Επιπλέον, με την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.
4487/2017, επιδιώκεται η διασφάλιση και ορθότερη διαχείριση
του δημοσίου χρήματος που διαχειρίζεται ο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με
απώτερο σκοπό την προώθηση όλο και περισσότερων
επενδυτικών σχεδίων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιταχύνεται η διαδικασία ελέγχου
και πιστοποίησης των υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων από έναν
ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρία, που είναι
επιψορτισμένοι με τη διαπίστωση της συμμόρψωσης του ψορέα
της επένδυσης με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τον έλεγχο
τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόψασης
υπαγωγής και κατόπιν υποβάλλουν δεσμευτική έκθεση ελέγχου
από την οποία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μόνο αιτιολογημένα δύναται να αποκλίνει.
Επίσης, καθιερώνεται κατασταλτικός δειγματοληπτικός έλεγχος
ως μηχανισμός ελέγχου της διαδικασίας πιστοποίησης και
καταβολής της σχετικής κρατικής ενίσχυσης.
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής και των εκκρεμών
επενδυτικών σχεδίων στην πιο εύχρηστη και γρήγορη διαδικασία
που εισάγεται με την αξιολογούμενη ρύθμιση.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, προστίθεται η προϋπόθεση
ύπαρξης βεβαίωσης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του
Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης για την ύπαρξη των
σχετικών πιστώσεων, όσον αψορά στη διαδικασία τροποποίησης
της απόψασης υπαγωγής, που ρυθμίζεται με τον ν. 4487/2017 (Α’
116), με σκοπό τη διαψύλαξη και την ορθή διαχείριση των
χρηματικών ποσών που διατίθενται στις περιπτώσεις
τροποποίησηςτων όρων της απόψασης υπαγωγής και αψορούν σε
προσθήκη νέας ενισχυόμενης δαπάνης.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθιερώνεται μια ευέλικτη,
ενοποιημένη διαδικασία πιστοποίησης της εναρμόνισης των υπό
χρηματοδότηση έργων ΤΠΕ με τις γενικές κατευθύνσεις, τις
προδιαγραψές και τη στοχοθεσία της Βίβλου Ψηψιακού
Μετασχηματισμού, επί τη βάσει σαψώς προσδιορισμένων
κριτηρίων και δεικτών και, κατ’ επέκταση, η διασψάλιση της

2ϋ

Άρθρο 5

Άρθρο ό

Άρθρο 7

Άρθρο 8

πραγμάτωσης του ψηψιακού μετασχηματισμού της χώρας στη
βάση_αναγνωρισμένων_Προτύπων.
Τροποποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου
107 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), προκειμένου με απόψαση του
Υπουργού Ψηψιακής Διακυβέρνησης να ρυθμίζονται το
Περιεχόμενο της Βεβαίωσης ΕναρμόνισηςΕργου, σύμψωνα μετα
άρθρο 6, τα κριτήρια και σι δείκτες βάσει των οποίων αυτή
παρέχεται, καθώς και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων ψορέων
και περιγράψονται αναλυτικά οι σχετικές διαδικασίες και κάθε
άλλη_αναγκαία λεπτομέρεια.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η δυνατότητα
αξιοποίησης μέρους του αποθεματικού που προέρχεται από τα
διοικητικά τέλη δικαιωμάτων χρήσης στους παρόχους
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για τους σκοπούς και της ανάγκες της
Γενικής Γραμματείας Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών, καθώς
και για τη συνεχή προώθηση του ψηψιακού μετασχηματισμού της
χώρας εν γένει. Εντός του κανονιστικού Πλαισίου της
αξιολογούμενης ρύθμισης υπάγονται οι δαπάνες επιστημονικής,
μελετητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης που προωθούν την
έρευνα και καινοτομία που αΦορούν στον ψηψιακό
μετασχηματισμό καθώς και την ψηψιακή διακυβέρνηση της
χώρας. Περαιτέρω, οι δαπάνες συνίστανται και σε κάθε είδους
ερευνητική, εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή ενίσχυση για την
ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Προστασίας και
ασψάλειας των υποδομών και των πληροψοριακών συστημάτων
όπως και εψαρμογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης,
αψορούν δαπάνες σχετικές με την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών
κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών γεωγραψικών περιοχών όπως
και Φορέων του εν γένει δημόσιου τομέα για την εκπλήρωση των
δημόσιων σκοπών τους στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους
Βασική
αναγκών.
προτεραιότητα
όλων
αυτών
των
χρηματοδοτήσεων αποτελεί ο πλήρης ψηψιακός διοικητικός
μετασχηματισμός και η μείωση του ψηψιακού χάσματος στην
Επικράτεια.
Στόχος της ρύθμισης είναι η εξυπηρέτηση της ανάγκης
τηλεοπτικής κάλυψης, με μόνιμο και οριστικό τρόπο, εκείνου του
πληθυσμού της χώρας που σήμερα δεν εξυπηρετείται από τα
αδειοδοτημένα δίκτυα επίγειας ψηψιακής ευρυεκπομπής, μέσω
της δυνατότητας εγκατάστασης Σταθμών Συ μπλη ρωματικής
Κάλυψης_από_τους_ΟΤΑ._της_χώρας.
Με την προτεινόμενη διάταξη συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις
αδειοδότησης των ήδη εγκατεστημένων και δηλωμένων στο
Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών
(ΣΗΛΥΛ), κατασκευών κεραιών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και
τίθεται οριστικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή της.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
Δ ΙΑ ΦΑΝ Ε ΙΑ

Αύξηση εσόδων

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝ ΤΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙ ΒΜΑΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Μείωση δαπανών

ΑΜ ΕΣΑ

Εξσικονόμηση
χρσνσυ
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΟΦΕΑΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για την περαιτέρω επιτάχυνση της
ολοκλήρωσης υπαγωγής όλο και περισσότερων επενδυτικών έργων στην Ελλάδα, με την χορήγηση του
απαιτούμενου χρόνου στα όργανα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. να ελέγξουν ορθά και προσεκτικά τις σχετικές αιτήσεις, ιδίως
στις περιπτώσεις μεγάλων επενδύσεων οπτικοακουστικών έργων που σχετίζονται και με το εξωτερικό. Επίσης,
η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 (Ν 116) για την ύπαρξη βεβαίωσης για ύπαρξη
διαθέσιμων ποσών ενίσχυσης αναμένεται να λειτουργήσει θετικά γιατο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και την καλύτερη διαχείριση
των χρηματικών ποσών που διαθέτει.
Άρθρο 2: Η προτεινόμενη ρύθμιση απλουστεύει και διευκολύνειτη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των
επενδυτικών έργων και εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην προσέλκυση ακόμα περισσότερων δικαιούχων υπό
χρηματοδότηση οπτικοακουστικών έργων από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και, κατά συνέπεια, στην προώθηση νέων
επενδύσεων και την υλοποίηση μεγάλων παραγωγών, μέσω μιας συντομότερης διαδικασίας ελέγχου και
καταβολής της σχετικής ενίσχυσης.

Άρθρο 3: Η προτεινόμενη ρύθμιση προωθεί τη διαψύλαξη και ορθή διαχείριση των χρηματικών ποσών που
διατίθενται στις περιπτώσεις τροπσπσίησης των όρων της απόψασης υπαγωγής και αψορούν σε προσθήκη νέας
ενισχυόμενης δαπάνης.
Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να λειτουργήσει δυναμικά για την περαιτέρω επιτάχυνση του
ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, καθώς η απλούστευση της σχετικής διαδικασίας εκτιμάται ότι θα
οδηγήσει στην προσέλκυση ακόμα περισσότερων δικαιούχων υπό χρηματοδότηση έργων ΤΠΕ και, κατά
συνέπεια, στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων ψηφιακών δράσεων στη χώρα.
Άρθρο 5: Η προτεινόμενη ρύθμιση περί τροποποίησης της εξουσιοδοτικής διάταξης είναι αναγκαία και Θα
λειτουργήσει ευεργετικά για την εναρμόνιση και την ευχερή έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπει
το άρθρο ό του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
Άρθρο 6: Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για την περαιτέρω επιτάχυνση του
ψηψιακού μετασχηματισμού της χώρας, καθώς με την προτεινόμενη ρύθμιση προοδιορίζονται ευρύτεροι
στρατηγικοί σκοποί για τους οποίους μπορεί να διατίθεται το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ.. Μείζων προτεραιότητα
αποτελεί η χρηματοδότηση δαπανών έργων προς την εκπλήρωση ευρύτερων δημοσίων σκοπών. Τέτοιοι είναι
η ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην πληροψόρηση, η συνεχής προώθηση του ψηψιακού και διοικητικού
μετασχηματισμού της χώρας και της έρευνας και καινοτομίας, καθώς και η μείωση του ψηΦιακού χάσματος
στην Επικράτεια. Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί, κρίνεται αναγκαία η δυνατότητα του Υπουργού
Ψηψιακής Διακυβέρνησης να προβαίνει σε διάθεση του αποθεματικού σε συναψείς δαπάνες τόσο της Γ.Γ.Τ.Τ,
για την εκπλήρωση των σκοπών της όσο και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου προς εκπλήρωση σκοπών
ψηψιακής διακυβέρνησης και ψηψιακού διοικητικού μετασχηματισμού της χώρας.
Άρθρο 7: Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να εξυπηρετήσει ανάγκες τηλεοπτικής κάλυψης, με μόνιμο και
οριστικό τρόπο, εκείνου του πληθυσμού της χώρας που σήμερα δεν εξυπηρετείται από τα αδειοδοτημένα
δίκτυα επίγειας ψηψιακής ευρυεκπομπής.
Άρθρο 8: Η προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να επιλύσει το μετέωρο καθεστώς λειτουργίας των ήδη
εγκατεστημένων και δηλωμένων κατασκευών κεραιών παρόχων επίγειας ψηψιακής τηλεοπτικής
ευρ υεκπο μιτής.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
Ε ΦΑΡ Μ ΟΓ ΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΚΣ

Προσλήψεις /
κινη Τ ικοτη Τα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

‘Αλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

?

ΤΗΣ
ΡΥΘΜ ΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρα 1: Από την εψαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης δεν αναμένεται πρόσθετο κόστος δεδομένου ότι η
περιγραψόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα όργανα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
και δεν αναμένεται να τους προκαλέσει πρόβλημα προσαρμογής ή κάποιο κόστος.
Άρθρο 2: Αναμένεται να προκληθεί ένα διαχειρίσιμο κόστος, ως προς την καταβολή της δαπάνης για την
έκθεση και την αμοιβή του ορισθέντος ελεγκτή, το οποίο θα επιστραψεί στον δικαιούχο της ενίσχυσης. Κατά
τα λοιπά δεν αναμένεται κάποιο κόστος από τις λοιπές προβλέψεις της νέας ρύθμισης.
Άρθρο 3: Δεν αναμένεται ιτρόσθετο κόστος, δεδομένου ότι γινόταν ήδη έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία
σχετικά με τα διαθέσιμα ποσά ενίσχυσης.
Άρθρα 4 και 5: Από την εψαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης δεν αναμένεται πρόσθετο κόστος δεδομένου
ότι η περιγραόμενη διαδικασία συνιστά, κατ’ ουσίαν, ενοποίηση υψιστάμενων διαδικασιών. Κατά συνέπεια,
σι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν
ιδιαίτερα προβλήματα προσαρμογής.
Άρθρα 6: Από την εψαρμογή της πρστεινόμενης ρύθμισης δεν αναμένεται πρόσθετσ Κόστος δεδομένου ότι η
τιεριγραψόμενη διαδικασία συνιστά, κατ’ ουσίαν, διεύρυνση των σκοπών διάθεσης του υψιστάμενου
αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ.
Άρθρο 7: Από την εψαρμογή της πρστεινόμενης ρύθμισης αναμένεται πρόσθετο κόστος για την ικανοποίηση
των αναγκών πρόσβασης σε τηλεοπτική κάλυψη πληθυσμού της χώρας που δεν εξυπηρετείται από τα
αδειοι5οτημένα δίκτυα επίγειας ψηψιακής ευρυεκπομιτής.
Άρθρο 8: Από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης δεν αναμένεται πρόσθετο κόστος, καθώς ρυθμίζει
ζητήματα αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που δεν προκαλούν δαπάνη.
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20.

Κίνδυνοι αξιολσγούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ν ΗΣΙ ΩΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ

Αναγνώριση /
ενταπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπ[στωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Π Αστική
εφσρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Άρθρο 1: Δεν αναμένονται συγκεκριμένσι κίνδυνοι από την εψαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης
δεδομένου ότι με αυτή δίδεται περισσότερος χρόνος στα όργανα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για να ολοκληρώσουν τον
έλεγχο υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων.
Άρθρο 2: Δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι από την εψαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης
δεδομένου ότι μετην προτεινόμενη διαδικασία απαλλάσσονται τα εσωτερικά όργανα ελέγχου του Ε.Κ.Ο. Μ.Ε.
από το βάρος ελέγχου των σχετικών αιτήσεων ελέγχου των Φορέων και σ ρόλος τους περιορίζεται μόνο σε
τυπική διαπίστωση και διαβίβαση της έκθεσης του λογιστή, πλην της περίπτωσης του δειγματοληπτικού
ελέγχου που κρίνεται απαραίτητος για την αξιοπιστία και τον έλεγχο της διαδικασίας πιστοποίησης των
επενδυτικών έργων.
Άρθρο 3: Δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι από την εψαρμογή της πρστεινόμενης ρύθμισης.
Άρθρο 4: Δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι από την εψαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης
δεδομένου ότι με αυτήν καθιερώνεται ενοποίηση υψιστάμενων διοικητικών διαδικασιών.
Άρθρο 5: Πρόκειται για εξουσιοδοτική διάταξη, συνεπώς δεν αναμένονται κίνδυνοι από την εψαρμογή της
προτεινόμενης ρύθμισης.

7-)

Άρθρο 6: Δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι από την εψαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης
δεδομένου ότι με αυτήν διευρύνονται οι σκοποί και οι ανάγκες που δύναται να καλυψθούν από το
αποθεματικότης Ε.Ε.Τ.Τ. καιαιορούν στη Γενική Γραμματεία Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών καιστο ίδιο
το Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης.
Άρθρο 7: Δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι από την εψαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης, καθώς
κάθε εγκατάσταση Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης πρόκειται να ακολουθήσει την τιροβλεπόμενη,
σύμψωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασία αδειοδότησης.
Άρθρο 8: Δεν αναμένονται συγκεκριμένοι κίνδυνοι από την εψαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης, καθώς
αψορά ήδη εγκατεστημένες κατασκευές τηλεοπτικών κεραιών, που έχουν δηλωθεί στο ΣΗΛΥΛ σύμψωνα με
την παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).

21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ:

24.

Εκ8εση νομιμότητας

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 5 παρ. Ι και 5, 5Α, 9Α, 19 παρ. 1, 21 παρ. 3 και 6, 24, 25, 26, 101Α και 106
του Συντάγματος

25.

Ενωσιακό

δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

Άρθρα 2, 8, 11, 13, 16, 22 και 42 ΧΘΔΕΕ

δίκαιο

(συμπεριλαμόανομένου
Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
του Χάρτη

Ί
Κανονισμός

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016 (1119/1), για την προστασία των
ψυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την

ελεύθερη

κυκλοψορία των δεδομένων αυτών και

95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

την κατάργηση της οδηγίας

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

ή

συμψωνιών

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27
‘

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία_& όασικό_περιεχόμενο_απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

1Ι

π

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ Πίνακας τρσποτισιούμενων
29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύμισης

—

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
‘Αρθρο 29
Διαδικασία αξιολόγησης και έκδοση
απόψασης υπαγωγής επενδυτικών

29 ν. 4487/2017

«2.Εψόσον διαπιστωθούν η πληρότητα
και η νομιμότητα της αίτησης, τότε αυτή
αξιολογε [ται ως προς το περιεχόμενό
της με βάση την αρχή της χρονικής

1. Το τελευταίο εδάψιο της παρ. 2 του
άρθρου 29 του ν. 4487/2017 (Α’ 116)

προτεραιότητας
από
επιτροπές
αξιολόγησης που συστήνονται με
απόψαση
του
Προέδρου
και

σχεδίων οπτικοακουστικών έργωνΤροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου

τροποποιείται ως προς τον χρόνο
ολοκλήρωσης
διαδικασίας
της
επενδυτικών
αξιολόγησης
των

Διευθύνοντος

σχεδίων

και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

είναι τριμελείς και συγκροτούνται από
υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ή του
Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης

«2.

ή

οπτικοακουστικών

Εψόσον

έργων

διαπιστωθούν

η
πληρότητα και η νομιμότητα της
αίτησης, τότε αυτή αξιολογείται ως
προς το περιεχόμενό της με βάση την
αρχή της χρονικής προτεραιότητας
από επιτροπές αξιολόγησης
ουστήνονται με απόψαση

που
του

Διευθύνοντος
Προέδρου
και
Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν
εισήγησης κάθε αρμόδιου ψορέα. Οι
ως άνω επιτροπές είναι τριμελείς και
συγκροτούνται από υπαλλήλους του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
ή του Υπουργείου
Ψηψιακής Διακυβέρνησης ή του
και
Υπουργείου
Πολιτισμού
Αθλητισμού
ή εποπτευόμενων
φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού ή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή του
Υπουργείου Τουρισμού
Γραμματείας
Ενημέρωσης
εμπειρία

ή

ή

Συμβούλου
του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν εισήγησης κάθε
αρμόδιου ψορέα. Οι ως άνω επιτροπές

του

Υπουργείου

Αθλητισμού

ή

και

εποπτευόμενων ψορέων

του

Υπουργείου
Αθλητισμού
ή
Ανάπτυξης

Πολιτισμού

και

Πολιτισμού
και
Υπουργείου
του

ή

Επενδύσεων

του
Υπουργείου Τουρισμού ή της Γενικής
Γραμματείας
Επικοινωνίας
και
Ενημέρωσης ή από ιδιώτες με εμπειρία
στον
τομέα
οπτικοακουστικών
παραγωγών. Σε κάθε περίπτωση ένα (1)
μέλος πρέπει να είναι υπάλληλος του

Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ένα (1) ακόμα μέλος να
έχει
εμπειρία
ατην
παραγωγή
οπτικοακουστικού
έργου.
Στην
περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο
για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση
αψορά
στην
παραγωγή
κινηματογραψικής
ταινίας,
στις
ανωτέρω
τριμελείς
επιτροπές

της Γενικής

αξιολόγηση ς συμμετέχει υποχρεωτικά

Επικοινωνίας
και
από ιδιώτες με
στον
τομέα

ένας (1) υπάλληλος του Ελληνικού
Κέντρου Κινηματογράψου, ο οποίος
προτείνεται από τη διοίκηση του εν

οπτικοακουστικών παραγωγών. Σε

λόγω

κάθε περίπτωση ένα (1) μέλος πρέπει
να είναι υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
και ένα (1) ακόμα μέλος να έχει
εμπειρία
στην
παραγωγή

επιτροπών
αξιολόγησης
ετήσια, ενώ η σύνθεση, οι όροι και οι
κανόνες λειτουργίας τους ορίζονται με
απόψαση του Υπουργού Ψηψιακής

οπτικοακουστικού

έργου.
Στην
περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο
για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση

Διακυβέρνησης.

αψορά
στην
κινηματογραψικής

διατάξεις. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο
πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, οι
οποίες εξειδικεύονται στην οικεία
απόψαση προκήρυξης: (α) πλήρης
συμψωνία της αίτησης υπαγωγής και

παραγωγή
ταινίας,
στις

ανωτέρω
τριμελείς
επιτροπές
αξιολόγησης
συμμετέχει
υποχρεωτικά ένας (1) υπάλληλος του
Ελληνικού
Κέντρου

Οργανισμού.

Η

Στα

θητεία

των
ορίζεται

μέλη

των

επιτροπών αξιολόγησης καταβάλλεται
αμοιβή, σύμψωνα με τις ισχύουσες

Κινηματογράψου,

ο
οποίος
προτείνεται από τη διοίκηση του εν
λόγω Οργανισμού. Η θητεία των
επιτροπών

αξιολόγησης

ορίζεται

του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου
και (β) τεκμηρίωση της ψερεγγυότητας
του ψορέα του επενδυτικού σχεδίου με
προσκόμιση

των

σχετικών

ετήσια, ενώ η σύνθεση, σι όροι και οι
κανόνες λειτουργίας τους ορίζονται

πιστοποιητικών, ιδίως ψορολογικής και

Υπουργού

απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το

με

απόψαση

του

ασψαλιοτικής

ενημερότητας.

Αν

Ψηψιακής Διακυβέρνησης. Στα μέλη

περιεχόμενο

των

προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών

επιτροπών

αξιολόγησης
καταβάλλεται αμοιβή, σύμψωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις. Για κάθε
επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή
αποκλεισμού, να συντρέχουν οι εξής
προϋποθέσεις,

οι
οποίες
εξειδικεύονται στην οικεία απόψαση
προκήρυξης: (α) πλήρης συμψωνία
της αίτησης υπαγωγής και του υπό
έγκριση επενδυτικού σχεδίου και (β)
τεκμηρίωση της ψερεγγυότητας του
ψορέα του επενδυτικού σχεδίου με
προσκό μιση
των
σχετικών
πιστοποιητικών, ιδίως ψορολογικής
και ασψαλιοτικής ενημερότητας. Αν
απαιτούνται διευ κρινίσεις σχετικά με
το περιεχόμενο του ψακέλου,
(5)
ορίζεται προθεσμία πέντε
εργασίμων

ημερών

στον ψορέα,
Προκειμένου να τις παράσχει στην
αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, Η
αξιολόγησης
του
διαδικασία
περιεχομένου

του
επενδυτικού
σχεδίου ολοκλη ρώνεται εντός ενός
(1) μηνός από την ολοκλήρωση του

ελέγχου της παρ. 1.».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.
4487/2017 προστίθεται δεύτερο
εδάψιο και η παρ. 3 διαμορψώνεται
ως εξής:
«3.

Τα επενδυτικά σχέδια που
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις,
υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης

του

ψακέλου,

ορίζεται

στον ψορέα, Προκειμένου να τις
παράσχει στην αρμόδια επιτροπή
αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης
του περιεχομένου του επενδυτικού
σχεδίου ολοκληρώνεται εντός δέκα (10)
εργασίμων
ημερών
από
την
ολοκλήρωση του ελέγχου της παρ. 1.»
«3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν
τις νόμιμες προϋποθέσεις, υπάγονται
στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος
με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης
κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’
133), ύστερα από εισήγηση των
επιτροπών αξιολόγησης της παρ. 2.»

του παρόντος με απόψαση του
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Ψηψιακής Διακυβέρνησης κατά το
άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ύστερα από εισήγηση των επιτροπών
αξιολόγησης της παρ. 2. Απαραίτητο
στοιχείο για την έκδοση απόψασης
υπαγωγής αποτελεί η ύπαρξη
βεβαίωσης
Οικονομική
Υπουργείου

από

την

αρμόδια

υπηρεσία
του
Ψηψιακής

Διακυβέρνησης για την ύπαρξη των
σχετικών πιστώσεων.»

Άρθρο 2
Έλεγχος και πιστοποίηση
ολοκλήρωσης υπαχθέντων
επενδυτικών σχεδίων
οπτικοακουστικών έργων
Αντικατάσταση άρθρου 30 ν.
4487/2017

«Αρθρο 30
Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης
υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων

-

Το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α’
116) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 30
Έλεγχος και πιστοποίηση
ολοκλήρωσης υπαχθέντων
επενδυτικών σχεδίων
1. 0 ψορέας του επενδυτικού
σχεδίου που έχει υπαχθεί στο
καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος
χρονικού
εντός
εύλογου
διαστήματος, που δεν μπορεί να
ξεπερνά τους έξι (6) μήνες από την
ολοκλήρωση
της
επένδυσης,
υποβάλλει,
μέσω
του
Πληροψοριακού
Συστήματος
Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.),
Κρατικών

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται
στο
παρόν
καθεστώς
ενίσχυσης
ελέγχονται από τακτικό τριμελές όργανο
ελέγχου
και
πιστοποίησης,
που
συστήνεται με απόψαση του Προέδρου
και Διευθύνοντος Συμβούλου του
Ε,Κ.Ο.Μ.Ε.. Σε περιπτώσεις υποβολής
μεγάλου όγκου επενδυτικών σχεδίων ή
επενδυτικών
σχεδίων
ιδιαίτερου
μεγέθους, σημασίας ή πολυπλο κότητας,
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. με απόψασή του δύναται
να συστήνει και να συγκροτεί έκτακτα
όργανα ελέγχου και πιστοποίησης, τα
οποία αποτελούνται από τρία (3), πέντε
(5) ή επτά (7) μέλη ανάλογα με το
μέγεθος,
τη
σημασία
ή την
πολυπλοκότητα
του
επενδυτικού
σχεδίου. Τα μέλη των ως άνω οργάνων
προέρχονται από το προσωπικό του
Ε.Κ.0.Μ.Ε.,
ανεξαρτήτως
σχέσης
εργασίας, από τα μέλη του Ειδικού
Μ ητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών

2)

αίτηση ελέγχου, που συνοδεύεται ‘Εργων του άρθρου 35Α, καθώς και από
από τα δικαιολογητικά της παρ. 3, υπαλλήλους της ανώνυμης εταιρείας
Κέντρο
Κινη ματογράψου »,
Προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι « Εθνικό
ειδικώς στις περιπτώσεις παραγωγών
έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό
κινηματογραψικών ταινιών.
κατά
ημερομηνία
σχέδιο
την
υποβολής της αίτησης ελέγχου, ώστε
να

ενεργοποιηθεί

καταβολής

η διαδικασία
Η
της
ενίσχυσης.
του
ολοκλήρωσης

Προθεσμία
επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την

ημερομηνία
δημοσίευσης
της
απόψασης υπαγωγής. ‘Ολα τα
παραστατικά επιλέξιμων δαπανών
για το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να
έχουν εκδοθεί και εξοψληθεί μέχρι
την υποβολή της αίτησης ελέγχου και
να αψορούν σε προκληθείσες
δαπάνες μέχρι τη
λήξη του
επενδυτικού
σχεδίου.
Εψόσον
παραστατικά
υποβάλλονται
επιλέξιμων δαπανών που έχουν
εκδοθεί και εξοψληθεί μετά τη λήξη
σχεδίου,
τα
του
επενδυτικού
τελευταία γίνονται δεκτά μόνο,
εψόσον

παρατίθεται

τεκμηρίωση

2. Για κάθε όργανο ελέγχου και
πιστοποίησης, τακτικό ή έκτακτο,
ισχύουν τα εξής: α) σε κάθε όργανο
ελέγχου, ανεξαρτήτως αριθμού μελών,
πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας
(1) υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με
εμπειρία
στην
παραγωγή
β) στις
οπτικοακουστικού έργου,
περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που
αψορούν
στην
παραγωγή
κινηματογραψικής ταινίας, στο όργανο
ελέγχου και πιστοποίησης πρέπει να
συμμετέχει ένας (1) υπάλληλος του
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράψου, ο
οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράψου.
Στα μέλη του οργάνου ελέγχου και
πιστοποίησης καταβάλλεται αμοιβή,
σύμψωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του
έργου των οργάνων ελέγχου και
πιστοποίησης μπορεί να ορίζονται από
τον
Πρόεδρο
και
Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εισηγητές
εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεν
είναι μέλη του οργάνου ελέγχου και
πιστοποίησης και υποβάλλουν μη
δεσμευτικές εισηγήσεις σε αυτό, με
σκοπό τη διευκόλυνση του έργου του.
-

από
τον
ψορέα
ότι
αυτές
προκλήθηκαν ως συνέπεια του
επενδυτικού σχεδίου.
2.

Ο

ψορέας

του

επενδυτικού

σχεδίου υποχρεούται, επί ποινή
ανάκλησης της απόψασης υπαγωγής

ή

μη πιστοποίησης της ολοκλήρωσης
του
επενδυτικού
σχεδίου,
να
εξήντα
υλοποιήσει κατ ελάχιστον το
τοις εκατό (60%) των επιλέξιμων
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
που έχει υπαχθεί στο καθεστώς
ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον
όρο ότι το σύνολο των επιλέξιμων
δαπανών, που υλοποιήθηκαν στην
Ελληνική Επικράτεια και αναλογούν
στο ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης,

3. α. Ο Φορέας του επενδυτικού
σχεδίου εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος, που δεν μπορεί να
ξεπερνά τους έξι (6) μήνες από την
ολοκλήρωση της επένδυσης, υποβάλλει
μέσω του Πληροψοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) αίτηση
ελέγχου, που συνοδεύεται από τα
δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ.
γ’, προκειμένου να πιστοποιηθεί,
σύμψωνα με την παρ. 4, ότι έχει
ολοκλη ρωθεί το επενδυτικό σχέδιο κατά
την
ημερομηνία
υποβολής
του

υπερβαίνει τα κατώτατα όρια
επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 23.
3.

Την

αίτηση

ελέγχου

της

επενδυτικού
του
ολοκλήρωσης
συνοδεύουν τα
εξής
σχεδίου
δικαιολογητικά: α) τα ατιοδεικτικά
στοιχεία συμμόρψωσης με τα
πολιτιστικά κριτήρια, β) ο τελικός
κατάλογος των εργαζομένων στην
παραγωγή, γ) το τελικό Πρόγραμμα
των ημερών γυρισμάτων και των
χώρων γυρισμάτων στην Επικράτεια,
δ) τα σχετικά τιμολόγια με τα
αποδεικτικά στοιχεία εξόιλησής
τους, ε) υπεύθυνη δήλωση του
δικαιούχου της επένδυσης ότι τα

υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή,
στ) τελική έκθεση ορκωτού λογιστή
που έχει ορισθεί σύμψωνα με την
παρ. 4, η δαπάνη σύνταξης της
οποίας βαρύνει τον ψορέα, ζ)
που
υλικό
οπτικοακουστικό
πιστοποιεί την υλοποίηση του
όπως
ψυσικού
αντικειμένου,
εγκρίθηκε στο στάδιο της υπαγωγής
και η) υπεύθυνες δηλώσεις που
πιστοποιούν
έχουν
ότι
δεν
μεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως
εγκρίθηκαν

στο

στάδιο

της

υπαγωγής.
4. Για τα επενδυτικά σχέδια που
στο παρόν καθεστώς
των
έλεγχος
ο
συνοδεύουν
δικαιολογητικών που
υπάγονται
ενίσχυσης,

την αίτηση ελέγχου διενεργείται από
ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική
εταιρεία των περ. 2 και 3 του άρθρου
-

2 του ν. 4449/2017 (Α’ 7), αντίστοιχα,
έχει
τη
και
αντικείμενο
ως
διαπίστωση της συμμόρψωσης του
ψορέα του επενδυτικού σχεδίου με
τις απαιτήσεις του Κεψαλαίου Δ’. Ο

να
ελέγχου,
αιτήματος
ώστε
ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής
Η
ενίσχυσης.
της
Προθεσμία
ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου
δεν μπορείνα υπερβαίνειτατρία (3) έτη
από την ημερομηνία δημοσίευσης της
απόψασης υπαγωγής.
β. Ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου
υποχρεούται, επί ποινή ανάκλησης της
υπαγωγής
απόψασης
ή
μη
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του
επενδυτικού σχεδίου, να υλοποιήσει
κατ’ ελάχιστον το εξήντα τοις εκατό
(60%) του επενδυτικού σχεδίου που έχει
υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του
παρόντος, υπό τον όρο ότι το σύνολο
δαπανών,
επιλέξιμων
που
των
στην
υλοποιήθηκαν
Ελληνική
Επικράτεια και αναλογούν στο ανωτέρω
ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει τα
κατώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών,
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.
γ. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης
του επενδυτικού σχεδίου συνοδεύουν
τα εξής δικαιολογητικά:
αποδεικτικά
γα)τα
συμμόρψωσης με τα
κριτήρια,

στοιχεία
πολιτιστικά

κατάλογος
ο
τελικός
γβ)
εργαζομένων στην παραγωγή,

των

γγ) το τελικό πρόγραμμα των ημερών
γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων
στην Επικράτεια,
γδ) τα σχετικά τιμολόγια με τα
αποδεικτικά στοιχεία εξόψλησής τους,
γε) υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου
της επένδυσης ότι τα υποβληθέντα
στοιχεία είναι αληθή,
γστ) τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η
δαπάνη της οποίας βαρύνει τον
δικαιούχο,
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ορκωτός ελεγκτής
ελεγκτική

-

λογιστής

εταιρεία

ορίζεται

του
Πρόεδρου
απόψαση
Διευθύνοντα
Συμβούλου

ή

η
με

και
του

Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν αιτήματος του
υποβάλλεται στο
ψορέα που

του
επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

μετά

Τη

λήξη

γζ)
οπτικοακουστικό
υλικό
που
πιστοποιεί την υλοποίηση του ψυσικού
αντικειμένου, όπως εγκρίθηκε στο
στάδιο της υπαγωγής,
γη) προσκό μιση υπεύθυνων δηλώσεων
που πιστοποιούν ότι δεν έχουν
μεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως
εγκρίθηκαν στο στάδιο της υπαγωγής.

περίπτωση πριν από την υποβολή

της αίτησης ελέγχου της παρ. 3 στο 4. Μετά την υποβολή της αίτησης
ελέγχου
από
τον
Φορέα
του
Π.Σ.Κ.Ε..
Η
απόψαση
ορισμού
επενδυτικού σχεδίου, οι αρμόδιες
εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών υπηρεσίες
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε ενεργοποιούν,
από την υποβολή του ως άνω την επόμενη εργάσιμη ημέρα, το
αιτήματος. Η αμοιβή του ορκωτού Π.Σ.Κ.Ε. και, εψόσον κριθεί απαραίτητο,
ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Εταιρείας
βαρύνει
σε
κάθε συστήνει και συγκροτεί έκτακτο όργανο
ελέγχου και πιστοποίησης για την
περίπτωση, θετικής ή αιτορριπτικής
αξιολόγηση της αίτησης. Το όργανο
έκθεσης ελέγχου, αποκλειστικά τον
ελέγχου και πιστοποίησης ελέγχει
ψορέα.
αρχικώς
τα
υποβαλλόμενα
5. 0 ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η δικαιολογητικά,
συντάσσει σχετική
ελεγκτική εταιρεία της παρ. 4, έκθεση και προβαίνει στις εξής
απαγορεύεται να διενεργεί έλεγχο ενέργειες: α) αν δεν διαπιστώσει
σε επενδυτικά σχέδια, οτα οποία σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση ή
αυτή είναι πλήρης, εισηγείται εγγράψως
συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο
στον
Πρόεδρο
και
Διευθύνοντα
από τον χρόνο υπαγωγής του
Σύμβουλο του Ε.Κ.0.Μ.Ε. την έκδοση
επενδυτικού σχεδίου, ο δε ψορέας απόψασης
ολοκλήρωσης
του
του
επενδυτικού
σχεδίου επενδυτικού σχεδίου, β) αν διαπιστώσει
υποχρεούται να δηλώσει τυχόν σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση,
εισηγείται εγγράψως στο αρμόδιο
συμμετοχή ορκωτού ελεγκτή
λογιοτή ή ελεγκτικής εταιρείας με όργανο του Υπουργείου Ψηψιακής
Διακυβέρνησης κατά το άρθρο 109 του
υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύειτο
ν. 4622/2019 (Α’ 133) την ανάκληση της
αίτημά του, κατά την παρ. 4. Η απόψασης υπαγωγής. Εντός είκοσι (2θ)
παράβαση της ως άνω υποχρέωσης ημερών από την ενεργοποίηση του
αποτελεί λόγο ανάκλησης της Π.Σ.Κ.Ε. εκδίδεται η ανωτέρω απόψαση
της
υπαγωγής
ή
υπαγωγής
απόψασης
του ανάκλησης
αποψασίζεται
ο
περαιτέρω
έλεγχος
της
επενδυτικού σχεδίου και ανάκτησης
αίτησης.
Η
διαδικασία
ελέγχου
τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης.
ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60)
6. Μετά την υποβολή της αίτησης
ημερών από την ενεργοποίηση του
ελέγχου από τον ψορέα του Π.Σ.Κ.Ε.. Σε περίπτωση ελλείψεων, το
επενδυτικού σχεδίου, η αρμόδια χρονικό περιθώριο παρατείνεται για
υπηρεσία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε ενεργοποιεί εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η
το Π.Σ.Κ.Ε., εντός αποκλειστικής ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων πιστοποιείται με την έκδοση απόψασης
-

—

—
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ημερών από την υποβολή της, και
στη συνέχεια διαπιστώνει εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
εργασίμων

ημερών

από

την

ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε.: α) την
τήρηση της εξάμηνης προθεσμίας
της παρ. Ι και β) την πληρότητα της
έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή

-

λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας και
διαβιβάζει την έκθεση του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής
-

εταιρείας
στον
Πρόεδρο
Διευθύνοντα
Σύμβουλο

και
του

Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Εάν η αρμόδια υπηρεσία
διαπιστώσει ότι η έκθεση δεν είναι
εντός
ενημερώνει,
πλήρης,
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
εργασίμων ημερών, με ηλεκτρονική
αλληλογραψία ή με κάθε πρόσψορο
μέσο τον ψορέα για την ανάγκη
συμπλήρωσής της, οπότε στην
περίπτωση
αρμόδια
αυτή
η
υπηρεσία, εντός πέντε (5) ημερών
την
της
από
παραλαβή
συμπληρωθείσας έκθεσης προβαίνει
στις αναγκαίες διαπιστώσεις. Εάν η
αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι
δεν πληρούνται σι παραπάνω
προϋποθέσεις, εισηγείται τούτο
εγγράψως
Διευθύνοντα
Ε. Κ.Ο. Μ Ε..

στον

Πρόεδρο
Σύμβουλο

και
του

.

7. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδίου πιστοποιείται με την έκδοση
απόψασης πιστοποίησης από τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων
ημερών. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
του
δεσμεύεται από την έκθεση του
ορκωτού ελεγκτή
λογιστή ή της
ελεγκτικής εταιρείας που έχει
—

πιστοποίησης από τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.,
ύστερα από γραπτή εισήγηση του
οργάνου ελέγχου. Με το πέρας των
εξήντα
ημερών
από
(60)
την
ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε., ο Πρόεδρος
Σύμβουλος
και
Διευθύνων
του
Ε.Κ.ΟΜ.Ε. εκδίδει απόψαση μερικής
πιστοποίησης
εάν
δεν
έχουν
έλεγχος
ολοκληρωθεί
και
ο
η
πιστοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
καιτο όργανο ελέγχου και πιστοποίησης
διαπιστώσει σημαντική συμμόρψωση
του επενδυτικού σχεδίου ως προς την
πληρότητα
νομιμότητα
και
των
δικαιολογητικών της περ. γ’ της παρ. 3.
Με την απόψαση αυτή εκταμιεύεται
κατ’ ελάχιστο το σαράντα τοις εκατό
(40%) του αιτούμενου ποσού ενίσχυσης.
Το ποσό αυτό αψορά, ιδίως, στις εξής
κατηγορίες δαπανών:
α) αμοιβές συνεργείου,
εκτελεστή παραγωγής,

ηθοποιών,

β)
σχεδιασμό
παραγωγής,

υλοποίηση

και

γ) τεχνικό εξοπλισμό και
δ) μοντάζ- επεξεργασία.
5. Ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου
μπορεί να αιτηθεί στον Ε.Κ.Ο.Μ,Ε. σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο μεταξύ της
έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης
του επενδυτικού σχεδίου, την έκδοση
βεβαίωσης
προσωρινής
για
τη
συμψωνία των δαπανών που έχει
υλοποιήσει με τα προβλεπόμενα στην
απόψαση υπαγωγής. Την αίτηση του
προηγούμενου εδαψίου συνοδεύουν,
επί
απόρριψής
ποινή
της,
τα
δικαιολογητικά των υτιοπερ. γα’, γδ’ και
γε’ της περ. γ’ της παρ. 3, καθώς και
σχετική έκθεση από ορκωτό λογιστή του
Φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Το
όργανο ελέγχου της παρ. Ι ελέγχει την
αίτηση και τα δικαιολογητικά εντός
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διαβιβασθεί σε αυτόν από την
αρμόδια υπηρεσία του, και δύναται
να αποκλίνει από αυτήν μόνο
ειδικής αιτιολογίας. Σε
αρνητικής
έκθεσης
περίπτωση
ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή
κατόπιν

-

ή

της ελεγκτικής εταιρείας
ενημερώνεται αμελλητί ο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

λογιστή

και ακολουθείται η διαδικασία του
δευτέρου εδαψίου της παρ. 2 του
άρθρου 31 για την έκδοση απόψασης
ανάκλησης της υπαγωγής του
επενδυτικού σχεδίου.
8. Οι αποψάσεις πιστοποίησης της
ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου
υπόκεινται
σε
δειγματοληπτικό
έλεγχο ποσοστού τριάντα τοις εκατό
(30%) τουλάχιστον ετησίως, επί του
συνόλου των επενδυτικών σχεδίων,
ο οποίος διενεργείται από τακτικό
τριμελές όργανο ελέγχου, που
με
απόφαση
του
συστήνεται
και
Διευθύνοντος
Προέδρου
Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.ΜΕ.. Σε
περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων
ιδιαίτερου μεγέθους, σημασίας ή
πολυπλοκότητας, ο Πρόεδρος και
Σύμβουλος
του
Διευθύνων
με
απόψασή
του,
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.,
δύναται να συστήνει και να
συγκροτεί έκτακτα όργανα ελέγχου,
τα οποία αποτελούνται από πέντε (5)

ή

επτά (7) μέλη ανάλογα με το
σημασία
μέγεθος, τη
ή την
πολυπλοκότητα του επενδυτικού
Τα μέλη των ως άνω
οργάνων προέρχονται από το
του
Ε,ΚΟ.Μ.Ε.,
προσωπικό
σχεδίου.

ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, από
τα μέλη του Ειδικού Μητρώου
Ελεγκτών Οπτικοακουστικών ‘Εργων
του άρθρου 35Α, καθώς και από
υπαλλήλους της ανώνυμης εταιρείας

πέντε (5) εργάσιμων ημερών και
και
εισηγείται
στον
Πρόεδρο
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ,Ο.ΜΕ.
την έκδοση ή μη της προσωρινής
βεβαίωσης. Η προσωρινή βεβαίωση
εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο με
βάση την αίτηση και τα δικαιολογητικά
του δεύτερου εδαψίου και υπό την
αίρεση
της
της
πιστοποίησης
ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου
σύ μψωνα μετην παρ. 1. Στην περίπτωση
που ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου
χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που του
δίνεται σύμψωνα με την παρούσα, δεν
επιτρέπεται
την
να
αιτηθεί
τροποποίηση της απόψασης υπαγωγής.
Σε περίπτωση ανάκλησης της απόψασης
υπαγωγής, η ισχύς της προσωρινής
βεβαίωσης παύει αυτοδικαίως.»

Κέντρο

«Ελληνικό
Κινηματογράψου»,

στις
ειδικώς
τιαραγωγών
περιπτώσεις
κινη ματογραψικών ταινιών. Στα μέλη
του οργάνου ελέγχου καταβάλλεται
αμοιβή, σύμψωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις εντός των πιστώσεων του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση του έργου των οργάνων
ελέγχου μπορεί να ορίζονται από τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
του
εξωτερικοί
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
συνεργάτες ως εισηγητές, οι οποίοι
υποβάλλουν
εισηγήσεις.

μη

δεσμευτικές

9. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί
από όργανο ελέγχου κατά τον
δειγματοληπτικό έλεγχο περίπτωση
καταβολής ενίσχυσης λόγω μη
νόμιμης πιστοποίησης επενδυτικού
σχεδίου, το σύνολο ή μέρος αυτής
ανακτάται,
προσαυξημένο
νομιμοτόκως από την εκάστοτε
καταβολή
εν
συνεχεία
και
βεβαιώνεται και εισπράπεται κατά
περί
είσπραξης
διατάξεις
τις
δημόσιων
(Κώδικας
εσόδων
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ν.δ.
356/1974,

Α90).

Τα

σχετικά

παραστατικά
των
καταβολής
ενισχύσεων από τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
αποτελούν νόμιμο τίτλο για τη
η οποία
συντελείται μετά την αποστολή του
στην
καταλόγου
χρηματικού
αρμόδια
Οικονομική
Δημόσια
Υπηρεσία κατά το άρθρο 2 του ν.δ.
βεβαίωση

του

χρέους,

356/1974 και το άρθρο 55 του π.δ.
16/1989 (Α 6).
10. Η διαδικασία του παρόντος
δύναται να εψαρμόζεται και στα
εκκρεμή επενδυτικά σχέδια, εψόσον

προηγηθεί αίτηση του ψορέα προς
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για τον
ορισμό ορκωτού ελεγκτή

—

λογιστή

ή

ελεγκτικής εταιρείας της παρ. 4,
ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο
βρίσκεταιτο επενδυτικό σχέδιο. Στην
περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί
αίτηση ελέγχου στο Π.Σ.Κ.Ε. και δεν
έχει

εκδοθεί

η

απόψαση

πιστοποίησης,

αμοιβή
του
η
ορκωτού ελεγκτή
λογιστή ή της
ελεγκτική ς Εταιρείας, που ορίζεται
-

μετά από αίτημα του ψορέα, βαρύνει
αποκλειστικά τον τελευταίο. Το
τελευταίο εδάψιο της παρ. Ι
εψαρμόζεται σε όλα τα εκκρεμή
επενδυτικά σχέδια ανεξαρτήτως του
σταδίου στο οποίο ευρίσκεται το
επενδυτικό σχέδιο.
ΙΙ. Με κοινή απόψαση των
Υπουργών
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
και
Ψηψιακής
Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση
του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., καθορίζονται
τα
κριτήρια
επιλογής
και
αποκλεισμού ορκωτών ελεγκτών
λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών
της παρ. 4, τα απαραίτητα στοιχεία
για την πληρότητα της έκθεσης
ελέγχου και τα κριτήρια για την εν
μέρει, πλήρη ή μη αποδοχή της
έκθεσης ελέγχου που υποβάλλεται
από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή
ελεγκτική εταιρεία, η διαδικασία και
κάθε αναγκαίο ζήτημα σχετικό μετον
δειγματοληπτικό έλεγχο των Παρ. 8
και 9, συμπεριλαμβανομένων και
κανόνων
για
την
αποψυγή
συμψερόντων,
σύγκρουσης
οι
προϋποθέσεις και τα κριτήρια
αποδοχής εγχώριων και αλλοδαπών
παραστατικών, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται
στο Π.Σ.Κ.Ε. με την αίτηση ελέγχου
ολοκλήρωσης
του
επενδυτικού
-

σχεδίου, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό και αναγκαίο Θέμα με την
εψαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 3
Διαδικασία τροποποίησης
απόψασης υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων οπτικοακουστικών έργων

-

Τροποποίηση παρ. Ι άρθρου 32 ν.
4487/2017
Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.
4487/2017 (Α 116) προστίθεται
τέταρτο εδάψιο και η παρ. Ι
διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Η τροποποίηση
απόψασης υπαγωγής

όρων της
επιτρέπεται

ύστερα από αίτημα του ψορέα της
επένδυσης μέσω του Π.Σ.Κ.Ε., το
οποίο μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη
τη
διάρκεια
υλοποίησης
του
επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την
ολοκλήρωση των εργασιών του
επενδυτικού
ολοκλήρωση
επενδυτικού

σχεδίου. Μετά την
των εργασιών του
σχεδίου,
δεν
επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος
τροποποίησης όρων της απόψασης
υπαγωγής.

Για την υποβολή του

αιτήματος

απαιτείται

υποβολή

παραβόλου.

Απαραίτητο

στοιχείο,

επί

ποινή

ακυρότητας,

για

την

έκδοση απόψασης τροποποίησης
όρων της απόψασης υπαγωγής, που
συνεπάγεται
αύξηση
του
οικονομικού αντικειμένου, αποτελεί
η μνεία σε αυτήν βεβαίωσης από την
αρμόδια οικονομική υπηρεσία του
Υπουργείου
Ψηψιακής
Διακυβέρνησης για την ύπαρξη των
σχετικών πιστώσεων.»

«Αρθρο 32
Τροποποιήσεις απόψασης υπαγωγής
1. Η τροποποίηση όρων της απόψασης
υπαγωγής επιτρέπεται ύστερα από
αίτημα του ψορέα της επένδυσης μέσω
του Π.Σ.Κ.Ε., το οποίο μπορεί να
υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
και μέχρι την ολοκλήρωση των
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
του
επενδυτικού
σχεδίου,
δεν
επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος
τροποποίησης όρων της απόψασης
υπαγωγής. Για την υποβολή του
αιτήματος
απαιτείται
υποβολή
παραβόλου.»

Άρθρο 4

«Αρθρο &

Επιτάχυνση της διαδικασίας

Εναρμόνιση των έργων ΤΠΕ με τη Βίβλο

πιστοποίησης της εναρμόνισης

Ψηψιακού Μετασχηματισμού

έργων Τεχνολογιών
Ι. ‘Ολα τα έργα ΤΠΕ, ανεξαρτήτως πηγής

Πληροψορικής και Επικοινωνίας

χρηματοδότησης,

(ΤΠΕ) με τη Βίβλο Ψηψιακού
Μετασχηματισμού

οψείλουν

να

εναρμονίζονται με τη Βίβλο ως προς τις

—

βασικές αρχές και κατευθύνσεις της. Για

Αντικατάσταση άρθρου ό ν.

τα

4727/2020

έργα

ανεξαρτήτως

ΤΠΕ

πηγής

Το άρθρο ό του ν. 4727/2020 (Α’ 184)

χρηματοδότησης η Γενική Γραμματεία

αντικαθίσταται ως εξής:

Ψηψιακής

Διακυβέρνησης

και

Διαδικασιών

του

Απλούστευσης

«Αρθρο ό
Εναρμόνιση των έργων ΤΠΕ με τη

Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης:

Βίβλο Ψηψιακού Μετασχηματισμού

α) παρέχει βεβαίωση συνάψειας με την
Βίβλο

Βεβαίωση Εναρμόνισης’Εργου
1. Ολα τα έργα ΤΠΕ, ανεξαρτήτως

Ψηψιακού

Μετασχηματισμού

εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών

πηγής χρηματοδότησης και εψόσον

από την ημερομηνία υποβολής της

δεν έχουν συμπεριληψθεί στη Βίβλο

πρότασης

β) προεγκρίνει τα

έργου,

και

τεχνικά δελτία έργων εντός τριάντα (30)

αυτής,

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία

οψείλουν να εναρμονίζονται με τις

υποβολής του τεχνικού δελτίου. Για

βασικές αρχές και κατευθύνσεις της

προτάσεις

εθνικής

στρατηγικής,

δύνανται να ενταχθούν σε προσκλήσεις

όπως αυτή εκψράζεται μέσα από τη

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

Βίβλο Ψηψιακού Μετασχηματισμού.

προς

Μετασχηματισμού

Ψηψιακού
οτις

επικαιροποιήσεις

ψηψιακής

ομοειδών

πολλαπλούς

έργων

που

δικαιούχους,

συνάψειας

η

εναρμόνιση

βεβαίωση

Βεβαίωση

Ψηψιακού

Εναρμόνισης ‘Εργου (Β.Ε.Ε.), η οποία

παρέχεται

εκδίδεται

Διεύθυνση

πρόσκλησης ενώ η προέγκριση των

Τομεακών ‘Εργων Δημοσίου Τομέα

τεχνικών δελτίων παρέχεται ως προς το

2.

Η

ως

άνω

πιστοποιείται

με

από

τη
τη

με

τη

Βίβλο

Μετασχηματισμού
του

επί

σχεδίου

της

της Γενικής Γραμματείας Ψηψιακής

ψυσικό αντικείμενο του σχεδίου της

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης

πρόσκλησης

με

αναψορά

σε

Υπουργείου

περιοριστικούς κανόνες για τα προς

Ψηψιακής Διακυβέρνησης, μέσω της

ένταξη έργα. Μετά από την άπρακτη

οποίας

η

παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών,

τα

τεκμαίρεται ότι έγινε δεκτή η πρόταση

Διαδικασιών

του

διαπιστώνεται

συμμόρψωση
κριτήρια

και

του
τους

έργου

με

δείκτες

της

έργου.

υπουργικής απόψασης της παρ. 3

2.

του

βάση

δράσεις της παρ. Ι του άρθρου 44 του ν.

τυποποιημένου εντύπου το οποίο

4635/2019, καθώς και στα έργα και

άρθρου

107,

στη

Η παρ.

Ι δεν εψαρμόζεται στις

υποβάλλει ο δικαιούχος του έργου
και το οποίο συμπεριλαμβάνει τα

/Ιϋ

βασικά στοιχεία του έργου που είναι
αναγκαία για τη διαπίστωση της
ικανοποίησης

των

εν

λόγω

κριτηρίων.
3. Η έκδοση Β.Ε.Ε. αποτελεί
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση
των διοικητικών ενεργειών έγκρισης

ή

ένταξης του έργου ΤΠΕ προς
χρηματοδότηση
και
σε
κάθε
περίπτωση για την έναρξη των

δράσεις των ψορέων που διαχειρίζονται
τα κυβερνητικά νέψη του άρθρου 87.
3. Με την επιψύλαξη της παρ. 2, για τα
έργα ΤΠΕ που θα ενσωματωθούν στην
Βίβλο Ψηψιακού Μετασχηματισμού ή
στις επικαιροποιήσεις αυτής, σύμψωνα
με το

άρθρο

5 δεν απαιτείται
βεβαίωση συνάψειαςτηςπαρ. Ι.»

η

διαδικασιών ανάθεσης των σχετικών
συμβάσεων από τον δικαιούχο. Για
προτάσεις ομοειδών έργων που
δύνανται

να

ενταχθούν
σε
προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης προς τιολλαπλούς
δικαιούχους, η Β.Ε.Ε. παρέχεται επί
του σχεδίου και του ψυσικού
αντικειμένου της πρόσκλησης με
αναψορά,
εψόσον
κρίνεται
απαραίτητο,
σε
περιοριστικούς
κανόνες για τα προς ένταξη
επιμέρους έργα.
4.
Η
Β.Ε.Ε.
εκδίδεται
εντός
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία

υποβολής

του

τυποποιημένου εντύπου της παρ. 2,
εντός της οποίας ο δικαιούχος
υποχρεούται να παράσχει κάθε
στοιχείο, έγγραψο, διευκρίνιση

ή

πληροψορία του ζητηθεί. Με την
άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω
προθεσμίας και εψόσον, εν τω
μεταξύ,
δεν
έχουν
ζητηθεί
διευκρινίσεις ή πληροψορίες, η Β.Ε.Ε.
θεωρείται πως έχει εκδοθεί
5. Οι παρ. Ι έως 4 δεν εψαρμόζονται:
α) στις δράσεις της παρ. Ι του
άρθρου 44του ν. 4635/2019 (Α’167),
β) στα έργα και τις δράσεις των
ψορέων που διαχειρίζονται τα
κυβερνητικά νέψη του άρθρου 87, γ)
στα έργα των οποίων ο συνολικός

1//Ι

εκτιμώμενος προϋπολογισμός ή ο
προϋπολογισμός των επιμέρους
υποέργων υπολείπεται του ορίου της
απευθείας ανάθεσης της παρ. ό του
άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’
στα
147),
έργα
που
6)
προγραμματίζεται

να

χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και
ε) στα έργα τα οποία υλοποιούν,
ανεξαρτήτως

πηγής

το
Υπουργείο
χρηματοδότησης,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή οι
εποπτευόμενοι Φορείς του.».

Άρθρο 5
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη
ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων
των Βεβαιώσεων Εναρμόνισης
‘Εργου (Β.Ε.Ε.) Αντικατάσταση
-

Παρ. 3 άρθρου 107 ν. 4727/2020

Η παρ. 3 του άρθρου 107 του ν.
4727/2020 (Α’ 184) αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Με απόψαση του Υπουργού
Διακυβέρνησης
Ψηψιακής
ρυθμίζονται
Βεβαίωσης

το περιεχόμενο της
Εναρμόνισης ‘Εργου,

σύμψωνα με το άρθρο 6, τα κριτήρια
και οι δείκτες βάσειτων οποίων αυτή
καθώς
και
οι
παρέχεται,
υποχρεώσεις

των

εμπλεκόμενων

και
περιγράψονται
ψορέων
αναλυτικά οι σχετικές διαδικασίες
άλλη
αναγκαία
και
κάθε
λεπτομέρεια. Με όμοια απόψαση
δύναται να προβλέπονται περαιτέρω
εξαιρέσεις έργων ΤΠΕ από την
βεβαίωση
από
ανωτέρω
ή
αυτής.»
απαιτήσεις
συγκεκριμένες

«Αρθρο 107
1..]
3.

Με

απόψαση του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται
το
περιεχόμενο
της
βεβαίωσης
συνάψειας
και της
προέγκρισης
τεχνικών δελτίων, σύμψωνα με το
άρθρο 6, τα κριτήρια και οι δείκτες
βάσει των οποίων αυτές παρέχονται,
καθώς και σι υποχρεώσεις των
εμπλεκόμενων
και
ψορέων
περιγράψονται αναλυτικά σι σχετικές
διαδικασίες.»

Άρθρο ό

Άρθρο75

Διάθεση αποθεματικού της Ε. Ε.Τ.Τ.
—

Τροποποίηση Παρ. ό και 7

Τροποποίηση των παρ.ό και 7 του
άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), που

άρθρου 75 ν. 4070/20 12

είχαν ως εξής:

1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. ό του

«ό. Αν από την ανωτέρω οικονομική

άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α 82)

διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε έτους, μετά

αντικαθίσταται με δύο νέα εδάψια

την αφαίρεση από την Ε.ΕΤ.Τ. ποσών:

και η παρ. ό διαμορφώνεται ως εξής:

(α) ίσων με τις κάθε ψορά επίδικες

«ό. Αν από την ανωτέρω οικονομική

διαφορές κατάτης Ε.Ε.Τ.Τ. και (β) πάσης

διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε έτους,

φύσεως προβλέψεων, ιδίως επισφαλών

μετά την αφαίρεση από την Ε.Ε.Τ.Τ.

ή/και

ποσών: (α) ίσων με τις κάθε φορά

απαιτήσεων από υπόχρεους καταβολής

εττίδικες διαφορές κατά της Ε.Ε.Τ.Τ.

τελών, προκύπτει θετικό οικονομικό

και (β) πάσης φύσεως προβλέψεων,

αποτέλεσμα

ιδίως επισφαλών ή/και ανεπίδεκτων

ποσοστό του

εισπράξεως

αποδίδεται

στον

Κρατικό

Προϋπολογισμό,

σύμφωνα

με

υπόχρεους

απαιτήσεων

από

καταβολής

Προκύπτει

Θετικό

τελών,
οικονομικό

ανεπίδεκτων

(έσοδα

εισπράξεως

μείον

έξοδα),

αποτελέσματος

αυτού
τις

κείμενες διατάξεις, ως δημόσιο έσοδο

αποτέλεσμα (έσοδα μείον έξοδα),

και

ποσοστό του αποτελέσματος αυτού

εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος

αποδίδεται

Κρατικό

νόμου. Η απόδοση γίνεται εντός του

Προϋπολογισμό, σύμψωνα με τις

επομένου μηνός από την έγκριση του

κείμενες

ισολογισμού από την Ε.Ε.Τ.Τ. και την

στον

διατάξεις,

ως

δημόσιο

διατίθεται

έσοδο και διατίθεται πρωτίστως για

υπογραφή

την εξυπηρέτηση των σκοπών του

καταστάσεων

παρόντος νόμου.

λογιστές.

Η

απόδοση

γίνεται

εντός

του

πρωτίστως

των

την

οικονομικών

από

Το

για

τους

ανωτέρω

ορκωτούς

αποδιδόμενο

ποσοστό, που δεν Θα υπερβαίνει το

επομένου μηνός από την έγκριση του

80%,

ισολογισμού από την Ε.Ε,Τ.Τ. και την

λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή

υπογραφή

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών

των

οικονομικών

καθώς

και

καταστάσεων από τους ορκωτούς

και

λογιστές. Το ανωτέρω αποδιδόμενο

Δικτύων,

ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το

εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.

80%,

καθώς

και

οι

σχετικές

λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή
απόφαση

των

Οικονομικών

και

Διακυβέρνησης,

Υποδομών,

Ειδικά

κατά

το

έτος

2014,

το

αποδιδόμενο ποσοστό, σύμψωνα με τα
ανωτέρω,

χρήσεις 2012 και 2013. Το υπόλοιπο

από

ποσοστό παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ. και

αφορά

μπορεί

Γραμματεία

2014,

το

να

τις

διατίθεται

Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.)

τα

απόφαση

αφορά

τις

του

διαχειρ ιστικές

στη

Τηλεπικοινωνιών

αποδιδόμενο ποσοστό, σύμφωνα με
ανωτέρω,

και

Ψηφιακής

ύστερα
έτος

Μεταφορών

Υπουργών

Ειδικά

το

σχετικές

ύστερα από αιτιολογημένη

αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.
κατά

οι

Γενική
και

ύστερα από

Υπουργού Υποδομών,

διαχειριστικές

χρήσεις

2012

και

2013.
Το
υπόλοιπο
ποσοστό
παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ. και μπορεί
να διατίθεται, ύστερα από απόψαση
του
Υπουργού
Διακυβέρνησης,
στο

Ψηψιακής
Υπουργείο

Ψηψιακής

Διακυβέρνησης

δαπάνες

που

για

Μεταψορών και Δικτύων για δαπάνες
που προάγουν τους σκοπούς της Γ.Γ.Τ.Τ.,
όπως
ενδεικτικά:
προμήθεια
η
εξοπλισμού

πάσης

Φύσεως για τη
λειτουργία της Γ.Γ.Τ.Τ., οι υπηρεσιακές
μετακινήσεις αποστολές της πολιτικής
-

υποστηρίζουν

ηγεσίας, των συνεργατών αυτής, καθώς
και των υπαλλήλων της Γ.Γ.Τ.Τ. στο

αποκλειστικά

την
ψηψιακή
διακυβέρνηση, τη συνεχή προώθηση
του
ψηψιακού-διοικητικού

εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη που αψορά τη
λειτουργία αυτής, οι γενικές και ειδικές

μετασχηματισμού της χώρας και την
έρευνα-καινοτομία στους ανωτέρω

δράσεις
αρμοδιότητας
αυτής,
η
επιστημονική,
μελετητική
και
συμβουλευτική υποστήριξη αυτής, οι

τομείς και στη Γενική Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Γ.Γ.Τ.Τ.) για δαπάνες που προάγουν
τους σκοπούς της Γ.Γ.Τ.Τ.. Ενδεικτικά,
σι δαπάνες δύνανται να αψορούν:
προμήθεια
εξοπλισμού
πάσης
ψύσεως, υπηρεσιακές μετακινήσεις
αποστολές της πολιτικής ηγεσίας,
των συνεργατών αυτής, καθώς και
των υπαλλήλων της Γ.Γ.Τ.Τ. στο
-

εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη που εμπίπτει στις
ανωτέρω γενικές και ειδικές δράσεις
αρμοδιότητας,
επιστημονική,
μελετητική
και
συμβουλευτική
υποστήριξη στους ανωτέρω Τομείς,
πάσης

ψύσεως

συμβάσεις

ή

συμψωνίες, αμοιβές επιτροπών και
ομάδων εργασίας για την παροχή
υπηρεσιών
Υπουργείου
συμμετοχή,

αρμοδιότητας

ή

του

της
Γ.Γ.Τ.Τ.,
οργάνωση
και

χρηματοδότηση
συνόδων
ή
συνεδρίων ή σεμιναρίων, τα οποία
διοργανώνονται από το Υπουργείο ή
τη Γ.Γ.Τ.Τ. ή άλλους ψορείς, για
θέματα που έχουν σχέση με το
προπεριγραψέν
πεδίο
δραστηριότητάς,
κάθε
είδους
ερευνητική,
εκπαιδευτική
και

αμοιβές
επιτροπών
και
ομάδων
εργασίας για την παροχή υπηρεσιών
αρμοδιότητάς της,
συμμετοχή,
η
οργάνωση και χρηματοδότηση συνόδων
ή συνεδρίων ή σεμιναρίων, τα οποία
διοργανώνονταιαπότη Γ.Γ.Τ.Τ. ή άλλους
ψορείς, για θέματα που έχουν σχέση με
το πεδίο δραστηριότητάς της,
κάθε
είδους
«η
ερευνητική,
εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή ενίσχυση
για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών,
“και
εψαρμογών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την
ευρυζωνική
σύνδεση
ειδικών
κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών
γεωγραψικών

περιοχών,

καθώς

και

ψορέων του εν γένει δημόσιου τομέα
για την εκπλήρωση των δημόσιων
σκοπών τους στο πλαίσιο των
τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, την
ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην
πληροψόρηση και τη μείωση του
ψηψιακού χάσματος στην Επικράτεια,
καθώς και η χρηματοδότηση έργων,
ειδικών

εργασιών

ή

μελετών

από

ειδικούς επιστήμονες, ομάδες εργασίας
ή άλλους ψορείς, εψόσον έχουν σχέση
με ζητήματα και δράσεις της Γενικής
Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών
και

ιζι 4.

ακαδημαϊκή

ενίσχυση

για την
των
ηλεκτρονικών
την προστασία και

ανάπτυξη
υπηρεσιών,

ασψάλεια των υποδομών και των
πληροψοριακών
εψαρμογών

συστημάτων και
ηλεκτρονικών

Ταχυδρομείων’ και την
σύνδεση
ειδικών

κατηγοριών
πληθυσμού και ειδικών γεωγραψικών
περιοχών, την σότιμη συμμετοχή των
πολιτών

στη

πληροψόρηση και τη
μείωση του ψηψιακού χάσματος στην

επικοινωνιών και την ευρυζωνική

Επικράτεια

σύνδεση

χρηματοδότηση

ειδικών

κατηγοριών

ευρυζωνική

»

καθώς
έργων,

και

η
ειδικών

και
πληθυσμού
ειδικών
γεωγραψικών περιοχών, καθώς και

εργασιών ή μελετών από ειδικούς
επιστήμονες, ομάδες εργασίας ή άλλους

ψορέων του εν γένει δημόσιου τομέα

ψορείς, εψόσον έχουν σχέση με
ζητήματα της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

για την εκπλήρωση των δημόσιων
σκοπών τους στο πλαίσιο των
τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών,
την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών
στην πληροψόρηση και τη μείωση
του ψηψιακού χάσματος στην
Επικράτεια,
καθώς
και
τη
χρηματοδότηση
έργων,
ειδικών
εργασιών ή μελετών από ειδικούς
επιστήμονες, ομάδες εργασίας ή
άλλους ψορείς, εψόσον έχουν σχέση
με τα ορισθέντα ανωτέρω ζητήματα
και δράσεις.».
2. Η παρ. 7 του άρθρου 75 του ν.
4070/2012 τροποποιείται ως προς
τους
σκοπούς
διάθεσης
του
αδιάθετου αποθεματικού της Ε.Ε,Τ.Τ.
και διαμορψώνεται ως εξής:
«7.

Από

1.1.2015,

κατά

το

μεθεπόμενο
οικονομικό
έτος
εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, το
τυχόν

αδιάθετο

ποσό

του

αποθεματικού, που μπορεί, κατά τα
ανωτέρω, να διατίθεται για τις
ανάγκες της Παρ. ό στο Υπουργείο
Ψηψιακής Διακυβέρνησης και ιδίως
στη
Γενική
Γραμματεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
και το οποίο έχει παραμείνει στην
Ε. Ε.Τ.Τ., αποδίδεται στον Κρατικό

7. Από 1.1.2015, κατά το μεθεπόμενο
οικονομικό έτος εκάστης διαχειριστικής
χρήσεως, το τυχόν αδιάθετο ποσό του
αποθεματικού, που μπορεί, κατά τα
ανωτέρω, να διατίθεται για ανάγκες της
Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων, και το οποίο έχει
παραμείνει στην Ε.Ε.Τ.Τ., αποδίδεται
στον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινή
απόψαση των Υπουργών Οικονομικών
και
Υποδομών,
Μεταψορών
και
Δικτύ ων, ύστερα από αιτιολογη μένη
εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.»

Προϋπολογισμό με Κοινή απόφαση
των

Υπουργών

Οικονομικών

και

Ψηψιακής Διακυβέρνησης, ύστερα
από

αιτιολογημένη

ειοήγηοη της

Ε. Ε .Τ.Τ.»

30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύμισης
Καταρούμενες διατάξεις

που προόλέπουν κατάργηση

Δεν υψίστανται.

Δεν υψίστανται.

Η. Έκθεση εψαρμοής της ρώθλισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων
Σχετική διάταξη
αξιολογου μενη
ύθ ιση
Άρθρο Ι

/ υπηρεσιών / ψορέων

Συναρμοδια Υπουργεια
Συναρμοδιες υπηρεσιες / ψορεις

,

—

Αντικειμενο συναρμοδιοτητας

-Οικονομικών
-Ανάπτυξης και Επενδύσεων
-Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τουρισμού
-Υψυπουργός αρμόδιος για θέματα
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Αξιολόγηση και έκδοση απόψασης
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
οπτικοακουστικών έργων.

-Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
-Πολιτισμού και Αθλητισμού

Έλεγχος
και
πιστοποίηση
ολοκλήρωσης
υπαχθέντων
επενδυτικών
σχεδίων
οπτικοακουστικών έργων
Διαδικασία
τροποποίησης
απόψασης υπαγωγή ς επενδυτικών
σχεδίων οπτικοακουστικών έργων
Διαδικασία
πιστοποίησης
της
εναρμόνισης έργων Τεχνολογιών
Πληροψορικής και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) με τη Βίβλο Ψηψιακού
Μετασχηματισμού
Διάθεση αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ.

-

Άρθρο 2

-

Άρθρο 3

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
-Πολιτισμού και Αθλητισμού
-

Άρθρο 4

-Οικονομικών

Άρθρο &

-Οικονομικών

Ζι7
υ
Ι

Άρθρο 7

Άρθρο 8

32.

-Οικονομικών
-Ανάπτυξης και Επενδύσεων
-Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
-Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
καιΤαχυδρομείων

Εγκατάσταση
Συμπληρωματικής
ΟΤΑ

Σταθμών
Κάλυψης από

Αδειοδότηση ήδη εγκατεστημένων
κατασκευών κεραιών ψηψιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αρμόδιο ή επισπεύδον
Υπουργείο ή υπηρεσία

Αντικείμενο

Χρονοδιάγρ
αμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστικ

ή
προεσμία)
Άρθρο 7

Άρθρο 8

Κοινή
υπουργική
απόψαση

Ψηψιακής
Διακυβέρνησης και
κατά περίπτωση
συναρμόδια
Υπουργεία

Εγκατάσταση
Σταθμών
Συμπληρωματικής
Κάλυψης
από
Δήμους

Κοινή
υπουργική
απόψαση

Ψηψιακής
Διακυβέρνησης και
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

Ειδικότεροι
όροι
για
διαδικασία
αδειοδότησης
κατασκευών
κεραιών ψηψιακής
τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα
ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη
στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της
μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες
επείγουσες διατάξεις»
Α.
Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα:
Ορίζεται, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των
Ι.
αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για την
Παραγωγή οπτικοακουστικών έργων του ν.447/2017, χρονικό διάστημα ενός
μηνός (αντί των 10 ημερών που ισχύει) από την ολοκλήρωση του ελέγχου
πληρότητας των σχετικών αιτήσεων.
2.
Ρυθμίζεται εκ νέου η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης
ολοκλήρωσης των υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων
στο καθεστώς ενίσχυσης. Ειδικότερα, προβλέπεται:
η διενέργεια ετησίως δειγματοληπτικού ελέγχου ποσοστού τριάντα τοις
εκατό (3 0%) τουλάχιστον επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων από τα
αρμόδια, κατά περίπτωση, οριζόμενα όργανα,
τ καταβολή αμοιβής στα μέλη των οργάνων ελέγχου, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις,
η νομιμότοκη ανάκτηση συνόλου ή μέρους της ενίσχυσης, σε
περίπτωση μη νόμιμης πιστοποίησης επενδυτικού σχεδίου.
-

-

-

Τροποποιείται η διαδικασία εναρμόνισης, με τις βασικές αρχές και
3.
κατευθύνσεις της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, των έργων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνίας [ΤΠΕ, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στη
Ψηφιακού
Βίβλο
Μετασχηματισμού
(ν.4727/2020)].
Συγκεκριμένα,
προβλέπονται:

Ι

η έκδοση Βεβαίωσης Εναρμόνισης ‘Εργου (Β.Ε.Ε.) εντός των
οριζόμενων προθεσμιών,
η εξαίρεση, από την προαναφερόμενη διαδικασία πιστοποίησης, έργων
των οποίων ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ή ο προϋπολογισμός
των επιμέρους υποέργων υπολείπεται του ορίου της απευθείας ανάθεσης (60
χιλ. ευρώ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016), έργων
που προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από Το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας καθώς και έργων που υλοποιούνται από το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή τους εποπτευόμενους φορείς Του.
Περαιτέρω εξαιρέσεις έργων ΤΠΕ από την προαναφερόμενη βεβαίωση
ή συγκεκριμένες απαιτήσεις αυτής, μπορεί να καθορίζονται με υπουργική
απόφαση.
-

-

-

4.
Επανακαθορίζεται το πλαίσιο διάθεσης, από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), του υπόλοιπου ποσοστού του
θετικού οικονομικού αποτελέσματος από την ετήσια οικονομική διαχείριση
αυτής, όπως αυτό προκύπτει μετά την απόδοση του προβλεπόμενου ποσοστού
(έως 80%) στον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 75 του ν.4070/2012).
Ειδικότερα:
Ορίζεται ότι, το κατά τα ανωτέρω υπόλοιπο ποσοστό μπορεί, εφεξής, να
διατίθεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για
δαπάνες που υποστηρίζουν την ψηφιακή διακυβέρνηση, τον ψηφιακό
διοικητικό μετασχηματισμό της χώρας και την έρευνα και την καινοτομία.
(Κατά τα ισχύοντα, το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να διατίθεται μόνο στη
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων / Γ.Γ.Τ.Τ.).
Περαιτέρω, εξειδικεύονται οι δράσεις που υλοποιούνται από το εν λόγω
Υπουργείο ή τη Γ.Γ.Τ.Τ. (προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, προστασία και ασφάλεια υποδομών και πληροφοριακών
συστημάτων, χρηματοδότηση έργων, ειδικών εργασιών ή μελετών από
ειδικούς επιστήμονες, ομάδες εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον έχουν σχέση
με τα ορισθέντα ανωτέρω ζητήματα και δράσεις), στο πλαίσιο διάθεσης του
προαναφερόμενου ποσοστού.
-

-

-

Επιτρέπεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) α’ και β’
5.
β αθμού να χρηματοδοτούν την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και
συντήρηση
Σταθμών
Συμπληρωματικής
Κάλυψης
(Σ.Σ.Κ.),
συμπεριλαμβανομένου του κόστους αδειοδότηση κατασκευών κεραιών, με
σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών τηλεοπτικής κάλυψης του τοπικού
πληθυσμού. Υπεύθυνος για την εν λόγω εγκατάσταση είναι ο πάροχος δικτύου
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, που έχει τα δικαιώματα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιεί ο Σ.Σ.Κ.
Οι προαναφερόμενες δαπάνες των ο.τ.α. δύνανται να καλύπτονται από
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή από το
αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.).

2

Με κ.υ.α., ρυθμίζονται Θέματα σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και
τις προϋποθέσεις εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων.

Ρυθμίζονται Θέματα σχετικά με την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών
6.
των αδειοδοτημένων παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκμπομπής, που έχουν εγκατασταθεί πριν την έναρξη ισχύος των
προτεινόμενων ρυθμίσεων και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σι απαιτούμενες
δηλώσεις (σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν.4635/2019). Συγκεκριμένα,
ορίζονται τα εξής:
Οι ανωτέρω Κατασκευές κεραιών θεωρούνται νομίμως λειτουργούσες
μέχρι την ολοκλήρωση της αδειοδότησής τους, τίθεται δε συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αίτησης και την ολοκλήρωση της σχετικής
διαδικασίας.
Ειδικά για τις Κατασκευές κεραιών που εξυπηρετούν ανάγκες κάλυψης
του συνόλου της Επικράτειας στο Πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας
τηλεοπτικής ευρυεκπο μπής, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες
προϋποθέσεις και προδιαγραφές, κατά περίπτωση: ί) δεν απαιτείται έκδοση
άδειας κατασκευής κεραίας, μέχρι την τροποποίησή τους, ίί) μπορούν να
αδειοδοτηθούν κατ’ εξαίρεση, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί οι δομικές
τους κατασκευές μετά την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων.
Με κ.υ.α., ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα αδειοδότησης των
προαναφερόμενων κεραιών.
-

-

-

-

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης. τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.
Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού των ο.τ.α.
και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά περίπτωση, από την κάλυψη του
κόστους προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Σταθμών
Συμπληρωματικής Κάλυψης (Σ.Σ.Κ.), συμπεριλαμβανομένου του κόστους
αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, για τις ανάγκες τηλεοπτικής κάλυψης του
τοπικού πληθυσμού. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από Πραγματικά
περιστατικά.
Δαπάνη του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
2.
Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), από τη διεύρυνση του έργου των οργάνων
ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων για την Παραγωγή οπτικοακουστικών έργων
του ν.447/2ΟΙ7 και τη συνακόλουθη καταβολή αμοιβής στα μέλη τους, το
ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί καθώς εξαρτάται από
πραγματικά περιστατικά (αριθμός μελών κ.λπ.).
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, από τη
3.
νομιμότοκη ανάκτηση ενισχύσεων σε περίπτωση διαπίστωσης μη νόμιμης
πιστοποίησης επενδυτικών σχεδίων.

3

5’?

4.
Από τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος αδειοδότησης για Τις Κατασκευές
κεραιών που εξυπηρετούν ανάγκες κάλυψης του συνόλου της Επικράτειας στο
πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, προκύπτει:
α) εξοικονόμηση δαπάνης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (μη έκδοση περιβαλλοντικών
μελετών κ.α.), β) ουδέτερο οικονομικό αποτέλεσμα, από τη μη έκδοση άδειας
κατασκευής κεραίας (απώλεια εσόδων της Ε.Ε.Τ.Τ., εξοικονόμηση δαπάνης
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).
Αθήνα,

21 Μαρτίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΠΑ ΑΡΜΑΟΟΠ
21.03.2022 17:17

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο σχέδιο
νόμου «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς,
διατάξεις για Θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής
των
Αυτοδιοίκησης,
νομοθετικό
πλαίσιο
εκπαίδευσης
σπουδαστών/σπουδαστριών της ΕΘνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Η.Ε. Επιτελικών Στελεχών,
διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και ΑνΘεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική
Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.
Δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού των ο.τ.α.
και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά περίπτωση, από την κάλυψη του
κόστους προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Σταθμών
Συμπληρωματικής Κάλυψης (Σ.Σ.Κ.), συμπεριλαμβανομένου του κόστους
αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, για τις ανάγκες τηλεοπτικής κάλυψης του
τοπικού πληθυσμού. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά και θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των ο.τ.α και της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά
περίπτωση.
Δαπάνη του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
2.
Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), από τη διεύρυνση του έργου των οργάνων ελέγχου
των επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων του
ν.4487/2017 και τη συνακόλουθη καταβολή αμοιβής στα μέλη τους. Το ύψος
της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός μελών
κ.λπ.) και θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022
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