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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΠΔ΄,17 Φεβρουαρίου 2021,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων, όπως έχει τροποποιηθεί
µε την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2018
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ)
2010/13 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Ορισµοί
(Άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας εγκατεστηµένων
στην Ελλάδα
(Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 4 Λήψη ή/και αναµετάδοση υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων στην Ελλάδα
(Άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 5 Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας εγκατεστηµένων
σε άλλο κράτος µέλος
(Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 6 Αυτορρύθµιση - Συρρύθµιση
(Άρθρο 4α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 7 Πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας
(Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 8 Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή µίσος (Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 9 Προστασία των ανηλίκων
(Άρθρο 6α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

Άρθρο 10 Προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία
στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 11 Διασφάλιση της πολυφωνίας, της ελευθερίας του λόγου και της πολιτισµικής πολυµορφίας
(Άρθρο 7α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 12 Ακεραιότητα προγραµµάτων και υπηρεσιών
οπτικοακουστικών µέσων
(Άρθρο 7β της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 13 Χρονική περίοδος µετάδοσης κινηµατογραφικών έργων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 14 Οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις
(Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 15 Χορηγία
(Άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 16 Τοποθέτηση προϊόντος
(Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 17 Ενίσχυση της εθνικής και ευρωπαϊκής παραγωγής οπτικοακουστικών έργων από κατά παραγγελία
παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος
(Άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 18 Ελευθερία πρόσβασης στην τηλεοπτική µετάδοση εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας για την κοινωνία
(Άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 19 Μετάδοση σύντοµων ανταποκρίσεων επικαιρότητας
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(Άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Άρθρο 20 Προώθηση ευρωπαϊκών έργων-Υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 21 Ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών
(Άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 22 Πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Ε΄
(Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ
Άρθρο 23 Διαφηµιστικά µηνύµατα και µηνύµατα τηλεπώλησης
(Άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 24 Όροι και προϋποθέσεις µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά τη
διάρκεια του τηλεοπτικού προγράµµατος
(Άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 25 Τηλεπώληση φαρµάκων
(Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 26 Τηλεοπτική διαφήµιση και τηλεπώληση αλκοολούχων ποτών
(Άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 27 Απαγόρευση µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης
(Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 28 Χρονοθυρίδες τηλεπώλησης
(Άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 29 Τηλεοπτικοί οργανισµοί αποκλειστικά προσανατολισµένοι στη διαφήµιση, την τηλεπώληση ή την
αυτοπροβολή
(Άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 30 Δικαίωµα απάντησης σε τηλεοπτικές µεταδόσεις
(Άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
Άρθρο 31 Πάροχοι πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο
(Άρθρο 28α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 32 Πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο
(Άρθρο 28β της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Άρθρο 33 Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
(Άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Άρθρο 34
Παροχή υπηρεσιών στο κοινό άλλου κράτους µέλους
της Ε.Ε.
(Άρθρο 30α παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ
Άρθρο 35 Προώθηση της παιδείας για τα µέσα
(Άρθρο 33α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 36 Κυρώσεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 37 Υποχρέωση εγγραφής επιχειρήσεων στο
Μητρώο του Ε.Σ.Ρ.
Άρθρο 38 Προϋποθέσεις µεταβίβασης ή µετασχηµατισµού επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης - Αντικατάσταση της παρ. 13 του
άρθρου 1 του ν. 2328/1995
Άρθρο 39 Αλλαγή φυσιογνωµίας προγράµµατος ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών
Άρθρο 40 Υποχρεώσεις για τη µεταβίβαση και ασυµβίβαστα ραδιοφωνικών επιχειρήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
Άρθρο 41 Ρυθµίσεις για παρόχους περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης - Τροποποιήσεις του ν. 4339/2015
Άρθρο 42 Ρυθµίσεις ως προς τους κατόχους άδειας
παρόχου περιεχοµένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής –Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού ογδόου
της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 43 Φύση, έννοια και τρόπος παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2644/1998
Άρθρο 44 Επικαιροποιηση ορολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Ε.Σ.Ρ., Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΚΑΙ
Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.
Άρθρο 45 Ρυθµίσεις για Ε.Σ.Ρ., Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΚΑΙ Α.Π.Ε.Μ.Π.Ε. Α.Ε. - Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4354/2015
Άρθρο 46 Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων από
το Ε.Σ.Ρ.
Άρθρο 47 Μετοχικό Κεφάλαιο - Γενική Συνέλευση
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. - Τροποποιήσεις του ν. 4173/2013
Άρθρο 48 Ρυθµίσεις ζητηµάτων προσωπικού Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε.
Άρθρο 49 Ζητήµατα Ε.Σ.Ρ. και άλλων ανεξαρτήτων
αρχών - Τροποποίηση του ν. 3051/2002
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΜΕ
Άρθρο 50 Ρυθµίσεις για τις επιχειρήσεις ΜΜΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 51 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 52 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 53 Καταργούµενες διατάξεις
Άρθρο 54 Έναρξη ισχύος
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2010/13
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η εναρµόνιση της εθνικής
νοµοθεσίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων
µε την Οδηγία (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον
συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών, σχετικά µε
την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων) (L 95), η
οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης
Νοεµβρίου 2018 (L 303), ενόψει των µεταβαλλόµενων
συνθηκών της αγοράς.
Άρθρο 2
Ορισµοί
(Άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισµοί:
α) «υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων»:
αα) η υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ), κύριος σκοπός της οποίας ή ενός διαχωρίσιµου
τµήµατος αυτής µε αυτοτελές περιεχόµενο και λειτουργία σε σχέση µε την κύρια δραστηριότητα ή µία βασική
λειτουργία της υπηρεσίας είναι η παροχή προγραµµάτων, υπό τη συντακτική ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών
µέσων επικοινωνίας προς το ευρύ κοινό, µε σκοπό την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία ή την επιµόρφωση µέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της
υποπερ. 9 της περ. Α) του άρθρου 110 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184). Η υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων είναι είτε
τηλεοπτική εκποµπή, σύµφωνα µε την περ. θ) της παρούσας, είτε κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών
µέσων, σύµφωνα µε την περ. ια) ή
αβ) η οπτικοακουστική εµπορική ανακοίνωση σύµφωνα
µε την περ. ιβ),
β) «υπηρεσία πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο»: η υπηρεσία όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της ΣΛΕΕ,
κύριος σκοπός της οποίας ή ενός διαχωρίσιµου τµήµατος αυτής, µε αυτοτελές περιεχόµενο και λειτουργία σε
σχέση µε την κύρια δραστηριότητα, ή µία βασική λειτουργία της υπηρεσίας είναι η παροχή στο ευρύ κοινό είτε προγραµµάτων, είτε βίντεο παραγόµενων από χρήστες, ή και των δύο, για τα οποία ο πάροχος της πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο δεν έχει συντακτική ευθύνη, µε σκοπό την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία ή την επιµόρφωση, µέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α) του άρθρου 110
του ν. 4727/2020, και η οργάνωση των οποίων καθορίζεται από τον πάροχο της πλατφόρµας διαµοιρασµού βί-

ντεο, µεταξύ άλλων µε τη χρήση αυτοµατοποιηµένων
µέσων ή αλγορίθµων, ιδίως µε την προβολή, την επισήµανση και τον καθορισµό αλληλουχίας. Στην παραπάνω
έννοια εµπίπτουν και οι υπηρεσίες µέσων κοινωνικής δικτύωσης εφόσον και στον βαθµό που παρέχουν προγράµµατα, βίντεο παραγόµενα από χρήστες ή και τα
δύο, µε σκοπό την ενηµέρωση, την ψυχαγωγία ή την επιµόρφωση, για τα οποία ο πάροχος της υπηρεσίας δεν έχει συντακτική ευθύνη και υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή αποτελεί βασική λειτουργία της υπηρεσίας
κοινωνικής δικτύωσης, κατά τα ανωτέρω,
γ) «πρόγραµµα»: σειρά διαδοχικώς κινούµενων εικόνων, µε ή χωρίς ήχο, που συνιστά, ανεξαρτήτως της
διάρκειάς τους, αυτοτελές στοιχείο, στο πλαίσιο προγραµµατισµού ή καταλόγου ο οποίος καταρτίζεται από
τον πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας και περιλαµβάνει, ιδίως, ταινίες µεγάλου µήκους, βιντεοκλίπ, αθλητικά γεγονότα, κωµικές σειρές, ντοκιµαντέρ, παιδικά
προγράµµατα και έργα δραµατουργίας,
δ) «βίντεο παραγόµενα από χρήστες»: σειρά διαδοχικώς κινούµενων εικόνων, µε ή χωρίς ήχο, που συνιστά,
ανεξαρτήτως της διάρκειάς τους, αυτοτελές στοιχείο,
που δηµιουργείται από χρήστη και µεταφορτώνεται σε
πλατφόρµα διαµοιρασµού βίντεο από τον ίδιο ή από οποιονδήποτε άλλον χρήστη,
ε) «συντακτική απόφαση»: η απόφαση, η οποία λαµβάνεται σε τακτική βάση για τον σκοπό της άσκησης συντακτικής ευθύνης και συνδέεται µε την καθηµερινή λειτουργία της υπηρεσίας οπτικοακουστικών µέσων,
στ) «συντακτική ευθύνη»: η άσκηση ουσιαστικού ελέγχου στην επιλογή των προγραµµάτων και στην οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραµµατισµό, εάν πρόκειται
για τηλεοπτικές εκποµπές, ή σε κατάλογο, εάν πρόκειται
για κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων. Η συντακτική ευθύνη αφ’ εαυτής δεν συνεπάγεται
υποχρεωτικά νοµική ευθύνη για το περιεχόµενο ή για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες, αν τέτοια ευθύνη δεν θεµελιώνεται ευθέως από άλλες διατάξεις,
ζ) «πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη
για την επιλογή του οπτικοακουστικού περιεχοµένου της
οικείας υπηρεσίας και καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο
αυτό οργανώνεται,
η) «πάροχος πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο»: το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσία πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο,
θ) «τηλεοπτική εκποµπή»: γραµµική υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων που παρέχεται από τον οικείο πάροχο για την ταυτόχρονη παρακολούθηση από το κοινό
προγραµµάτων βάσει χρονολογικά προγραµµατισµένων
µεταδόσεων,
ι) «τηλεοπτικός οργανισµός»: πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας που προσφέρει τηλεοπτικές εκποµπές,
ια) «κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων»: η µη γραµµική υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων
που παρέχεται από τον οικείο πάροχο για την παρακολούθηση προγραµµάτων σε χρονική στιγµή που επιλέγει
ο χρήστης µε αίτηµά του, από κατάλογο προγραµµάτων
του παρόχου,
ιβ) «οπτικοακουστική εµπορική ανακοίνωση»: εικόνες
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µε ή χωρίς ήχο, που προορίζονται για άµεση ή έµµεση
προώθηση των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών ή της εικόνας ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα. Οι εικόνες αυτές συνοδεύουν
ή περιλαµβάνονται σε πρόγραµµα ή βίντεο παραγόµενο
από χρήστη έναντι ανταλλάγµατος ή για λόγους αυτοπροβολής. Ως οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις νοούνται, ιδίως, η τηλεοπτική διαφήµιση, η χορηγία,
η τηλεπώληση και η τοποθέτηση προϊόντος,
ιγ) «τηλεοπτική διαφήµιση»: κάθε µορφή τηλεοπτικής
ανακοίνωσης που µεταδίδεται έναντι ανταλλάγµατος ή
για λόγους αυτοπροβολής και αφορά στην προβολή µιας
δηµόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή φυσικού προσώπου
στο πλαίσιο εµπορικής, βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλµατος, µε σκοπό την
προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων ακινήτων, ή συνόλου δικαιωµάτων και υποχρεώσεων,
ιδ) «συγκεκαλυµµένη οπτικοακουστική εµπορική ανακοίνωση»: η εντός προγράµµατος λεκτική ή µε εικόνες
παρουσίαση εµπορευµάτων, υπηρεσιών, επωνυµίας, εµπορικού σήµατος ή δραστηριοτήτων ενός παραγωγού
εµπορευµάτων ή ενός παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η
παρουσίαση αυτή γίνεται από πάροχο υπηρεσιών µέσων
επικοινωνίας µε υποκρυπτόµενο διαφηµιστικό σκοπό και
ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά στον
χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Η παρουσίαση αυτή
θεωρείται ότι γίνεται σκοπίµως, ιδίως όταν γίνεται έναντι ανταλλάγµατος,
ιε) «χορηγία»: συνεισφορά που γίνεται από δηµόσιες ή
ιδιωτικές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν
εµπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών
µέσων, υπηρεσιών πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο ή
στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, για τη χρηµατοδότηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων ή υπηρεσιών πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο, βίντεο παραγοµένων από χρήστες ή προγραµµάτων, µε σκοπό την προώθηση της επωνυµίας, του εµπορικού σήµατος, της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων τους,
ιστ) «τηλεπώληση»: άµεσες προσφορές προς το κοινό
µε σκοπό την, έναντι ανταλλάγµατος, παροχή αγαθών ή
υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων ακινήτων και συνόλου δικαιωµάτων και υποχρεώσεων,
ιζ) «τοποθέτηση προϊόντος»: κάθε οπτικοακουστική εµπορική ανακοίνωση που συνίσταται στη συµπερίληψη ή
αναφορά προϊόντος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εµπορικού σήµατος, κατά τρόπο που να εµφανίζεται µέσα
στο πρόγραµµα ή σε βίντεο που παράγεται από χρήστη,
έναντι ανταλλάγµατος,
ιθ) «ευρωπαϊκά έργα»: ιθα) έργα προέλευσης κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιθβ) έργα προέλευσης
ευρωπαϊκών τρίτων κρατών, τα οποία είναι µέρη της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση
του Συµβουλίου της Ευρώπης, και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3, ιθγ) έργα συµπαραγωγής στο πλαίσιο
συµφωνιών που αφορούν στον οπτικοακουστικό τοµέα
και έχουν συναφθεί µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τρίτων κρατών, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται σε καθεµία από τις συµφωνίες αυτές,
ιη) «Οδηγία»: η Οδηγία (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου

2010 για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών
σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία (ΕΕ)
2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2018.
2. Η εφαρµογή των υποπερ. ιθβ) και ιθγ) της περ. ιθ)
της παρ. 1 προϋποθέτει ότι τα έργα προέλευσης κρατών
µελών δεν υφίστανται διακριτική µεταχείριση στα εν λόγω τρίτα κράτη.
3. Τα έργα που αναφέρονται στις υποπερ. ιθα) και ιθβ)
της περ. ιθ) της παρ. 1 είναι έργα που πραγµατοποιούνται από δηµιουργούς και εργαζόµενους που κατοικούν
σε ένα ή περισσότερα από τα κράτη τα οποία αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούν µία από τις τρεις προϋποθέσεις:
α) πραγµατοποιούνται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστηµένους σε ένα ή περισσότερα από
αυτά τα κράτη,
β) η παραγωγή των έργων αυτών επιβλέπεται και ελέγχεται πραγµατικά από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστηµένους σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα κράτη,
γ) οι συµπαραγωγοί των κρατών αυτών εισφέρουν το
µεγαλύτερο µέρος του συνολικού κόστους της συµπαραγωγής και η συµπαραγωγή δεν ελέγχεται από έναν ή
περισσότερους παραγωγούς εγκατεστηµένους εκτός
των κρατών αυτών.
4. Τα έργα, τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά κατά την έννοια της περ. ιθ) της παρ. 1, αλλά παράγονται στο πλαίσιο διµερών συµφωνιών συµπαραγωγής που συνάπτονται µεταξύ κρατών µελών και τρίτων κρατών, λογίζονται ευρωπαϊκά, εφόσον οι συµπαραγωγοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρουν το µεγαλύτερο µέρος
του συνολικού κόστους παραγωγής και η παραγωγή δεν
ελέγχεται από έναν ή περισσότερους παραγωγούς εγκατεστηµένους εκτός της επικράτειας των κρατών µελών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας
των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας
εγκατεστηµένων στην Ελλάδα
(Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας νοούνται εκείνοι οι οποίοι:
α) είναι εγκατεστηµένοι στην Ελληνική Επικράτεια κατά την παρ. 2 ή,
β) πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3.
2. Ένας πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας θεωρείται εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, εφόσον συντρέχει
µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα, όπου
και λαµβάνονται οι συντακτικές αποφάσεις για τις υπη-
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ρεσίες οπτικοακουστικών µέσων,
β) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα, αλλά οι
συντακτικές αποφάσεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων λαµβάνονται σε άλλο κράτος µέλος, ή αντιστρόφως, εφόσον σηµαντικό τµήµα του προσωπικού,
που ασχολείται µε τη δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων που σχετίζονται µε το πρόγραµµα, εργάζεται στην Ελλάδα,
γ) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα και σηµαντικό τµήµα του προσωπικού, που ασχολείται µε τη
δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων
που σχετίζονται µε το πρόγραµµα, εργάζεται στην Ελλάδα, έστω και εάν οι σχετικές µε τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων συντακτικές αποφάσεις λαµβάνονται
σε άλλο κράτος µέλος, στο οποίο εργάζεται εξίσου σηµαντικό τµήµα του προσωπικού, που ασχολείται µε την
ανωτέρω δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων,
δ) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα ή λαµβάνει στην Ελλάδα τις συντακτικές αποφάσεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων, υπό την προϋπόθεση ότι άρχισε για πρώτη φορά την οικεία δραστηριότητά
του στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, και
διατηρεί σταθερό και πραγµατικό δεσµό µε την ελληνική
οικονοµία, έστω και εάν σηµαντικό τµήµα του απασχολούµενου µε τη δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων που σχετίζονται µε το πρόγραµµα
προσωπικού, δεν εργάζεται στην Ελλάδα ούτε σε άλλο
κράτος µέλος,
ε) έχει τα κεντρικά γραφεία του στην Ελλάδα, αλλά οι
συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων λαµβάνονται σε τρίτο κράτος, ή αντιστρόφως, εφόσον σηµαντικό τµήµα του προσωπικού, που απασχολείται µε τη δραστηριότητα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων που σχετίζονται µε το πρόγραµµα,
εργάζεται στην Ελλάδα.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, οι οποίοι δεν υπάγονται στην παρ. 2, θεωρούνται ότι υπάγονται
στη δικαιοδοσία της Ελλάδας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) χρησιµοποιούν ανερχόµενη ζεύξη προς δορυφόρο
(up-link) που ανήκει στην Ελλάδα,
β) µολονότι δεν χρησιµοποιούν ανερχόµενη ζεύξη
προς δορυφόρο (up-link) που ανήκει στην Ελλάδα, χρησιµοποιούν δορυφορικό δυναµικό που βρίσκεται στην
Ελλάδα.
4. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και
3, η Ελλάδα έχει δικαιοδοσία, εφόσον ο πάροχος των υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας είναι εγκατεστηµένος
στην Ελληνική Επικράτεια, κατά την έννοια των άρθρων
49 έως 55 της ΣΛΕΕ.
5. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας οφείλουν να ενηµερώνουν το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
για αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάζουν τον καθορισµό της δικαιοδοσίας.
6. Το Ε.Σ.Ρ., µε βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν οι
πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας που υπάγονται
στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, καταρτίζει και διατηρεί ενηµερωµένο κατάλογο παρόχων και ορίζει σε ποια από

τα κριτήρια των παρ. 2 έως 4 θεµελιώνεται η δικαιοδοσία
της. Το Ε.Σ.Ρ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον
εν λόγω κατάλογο, καθώς και τις ενηµερώσεις αυτού. Το
Ε.Σ.Ρ. προσδιορίζει τα στοιχεία που υποβάλλονται από
τους παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας.
7. Σε περίπτωση αµφισβήτησης της δικαιοδοσίας της
Ελλάδας από πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας ή
διαφωνίας µε άλλο κράτος µέλος σε σχέση µε αυτή, το
Ε.Σ.Ρ. οφείλει να ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η
διαδικασία επίλυσης της διαφοράς της παρ. 5γ του άρθρου 2 της Οδηγίας.
8. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων που απευθύνονται αποκλειστικά
προς τρίτα κράτη και των οποίων δεν γίνεται άµεση ή έµµεση λήψη µε συνήθη καταναλωτικό εξοπλισµό από το
κοινό στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος.
Άρθρο 4
Λήψη ή/και αναµετάδοση υπηρεσιών
οπτικοακουστικών µέσων στην Ελλάδα
(Άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο
παρόν, η λήψη ή/και η αναµετάδοση στην Ελλάδα υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων προερχόµενων από άλλα
κράτη µέλη είναι ελεύθερη.
2. Όταν µια υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων που
παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας
υπό τη δικαιοδοσία άλλου κράτους-µέλους, παραβαίνει
προδήλως, σοβαρώς και βαρέως την περ. α) του άρθρου
8 ή την παρ. 1 του άρθρου 9 ή µπορεί να βλάψει ή να θέσει σε σοβαρό και µείζονα κίνδυνο τη δηµόσια υγεία, το
Ε.Σ.Ρ. µπορεί να αποφασίσει την προσωρινή αναστολή
της λήψης ή/και της µετάδοσης της υπηρεσίας αυτής, υπό τους ακόλουθους όρους:
α) ο πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας έχει τελέσει τουλάχιστον δύο (2) φορές, κατά τη διάρκεια των
δώδεκα (12) προηγούµενων µηνών, µία (1) ή περισσότερες από τις παραβάσεις του προηγούµενου εδαφίου,
β) το Ε.Σ.Ρ. είχε, ήδη, κοινοποιήσει εγγράφως: βα)
στον πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, ββ) στην
αρµόδια Αρχή ή τον φορέα στη δικαιοδοσία του οποίου
υπάγεται ο πάροχος αυτός και βγ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις παραβάσεις που προηγήθηκαν, καθώς και τα
µέτρα που είχε πρόθεση να λάβει σε περίπτωση που µια
τέτοια παράβαση συνέβαινε εκ νέου,
γ) το Ε.Σ.Ρ. έχει σεβασθεί το δικαίωµα υπεράσπισης
του παρόχου υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας και, ειδικότερα, έχει δώσει στον πάροχο αυτόν τη δυνατότητα να
εκφράσει τις απόψεις του σχετικά µε τις καταγγελλόµενες παραβάσεις,
δ) οι διαβουλεύσεις του Ε.Σ.Ρ. µε τη ρυθµιστική Αρχή,
στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν καταλήξει σε φιλικό διακανονισµό µέσα σε
έναν (1) µήνα από την παραλαβή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κοινοποίησης που προβλέπεται στην περ. β).
3. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. κοινοποιείται στον Υπουργό
στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής
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Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οικεία ρυθµιστική Αρχή και στον
πάροχο και είναι εκτελεστή από την κοινοποίησή της σε
αυτόν. Η απόφαση εκτελείται από τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ.
9 της περ. Α του άρθρου 110 του ν. 4727/2020 (A΄ 184),
µέσω του οποίου ο πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας µεταδίδει το πρόγραµµά του. Εφόσον η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αποφασίσει ότι τα µέτρα αυτά δεν είναι συµβατά µε το ενωσιακό δίκαιο, το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να τα άρει
χωρίς καθυστέρηση.
4. Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να παρεκκλίνει προσωρινά από την
παρ. 1, όταν µια υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων, η οποία παρέχεται από πάροχο υπό τη δικαιοδοσία άλλου
κράτους-µέλους, παραβαίνει προδήλως, σοβαρώς και
βαρέως την περ. β) του άρθρου 8 ή µπορεί να βλάψει ή
να θέσει σε σοβαρό και µείζονα κίνδυνο τη δηµόσια ή εθνική ασφάλεια και άµυνα και υπό την προϋπόθεση ότι:
α) οι πράξεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο έχουν ήδη τελεσθεί τουλάχιστον µία (1) φορά κατά
τη διάρκεια των δώδεκα (12) προηγούµενων µηνών,
β) το Ε.Σ.Ρ. είχε κοινοποιήσει εγγράφως: βα) στον πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, ββ) στην αρµόδια
Αρχή ή τον φορέα υπό τη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος αυτός και βγ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
την παράβαση που προηγήθηκε, καθώς και τα µέτρα που
είχε πρόθεση να λάβει σε περίπτωση που µια τέτοια παράβαση συνέβαινε εκ νέου,
γ) το Ε.Σ.Ρ. έχει καλέσει εγγράφως τον πάροχο αυτόν,
προκειµένου να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά µε τις
καταγγελλόµενες παραβάσεις.
5. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. κοινοποιείται στον Υπουργό
στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οικεία ρυθµιστική Αρχή και στον
πάροχο και είναι εκτελεστή από την κοινοποίησή της σε
αυτόν. Η απόφαση εκτελείται από τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ.
9 της περ. Α) του άρθρου 110 του ν. 4727/2020, µέσω
του οποίου µεταδίδει το πρόγραµµά του. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει ότι τα µέτρα αυτά δεν είναι συµβατά µε το ενωσιακό δίκαιο, το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να
τα άρει χωρίς καθυστέρηση.
6. Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, το αργότερο µέσα σε έναν (1) µήνα από την καταγγελλόµενη
παράβαση, να παρεκκλίνει από τους όρους που καθορίζονται στις περ. α) και β) της παρ. 4. Στην περίπτωση αυτή, τα µέτρα που λαµβάνονται κοινοποιούνται µέσα σε
χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης και στην αρµόδια Αρχή ή φορέα του κράτουςµέλους, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος
υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, µε αναφορά στους λόγους για τους οποίους το Ε.Σ.Ρ. κρίνει ότι πρέπει να αναλάβει επείγουσα δράση. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι τα µέτρα αυτά δεν είναι συµβατά προς το ενωσιακό δίκαιο, το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να τα άρει χωρίς καθυστέρηση.
7. Οι πάροχοι συνδροµητικών υπηρεσιών µέσων επι-

κοινωνίας ή άλλες πλατφόρµες γνωστοποιούν στο
Ε.Σ.Ρ. τα αδειοδοτηµένα σε άλλο κράτος-µέλος κανάλια
που προτίθενται να µεταδώσουν στην Ελληνική Επικράτεια. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι εγκατεστηµένες
στην Ελλάδα πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο και τα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση µε κανάλια που
µεταδίδονται µέσω αυτών στην Ελληνική Επικράτεια. Η
γνωστοποίηση αυτή γίνεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
µέρες πριν από την προγραµµατισµένη µετάδοση. Με οδηγία που εκδίδει το Ε.Σ.Ρ. ορίζονται τα στοιχεία που υποβάλλουν οι ανωτέρω και τα οποία, σε κάθε περίπτωση,
περιλαµβάνουν το όνοµα του καναλιού, τον έχοντα τη
συντακτική ευθύνη και την αρµόδια Αρχή που αδειοδότησε το κανάλι. Το Ε.Σ.Ρ. τηρεί το αρχείο των αδειοδοτηµένων σε άλλα κράτη µέλη καναλιών που µεταδίδονται
στην Ελληνική Επικράτεια, στο οποίο καταγράφονται και
παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί.
Άρθρο 5
Όροι και προϋποθέσεις δικαιοδοσίας των παρόχων
υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας εγκατεστηµένων
σε άλλο κράτος-µέλος
(Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Όταν πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, που
υπάγεται στη δικαιοδοσία άλλου κράτους-µέλους, απευθύνει το σύνολο ή το µεγαλύτερο µέρος των σχετικών υπηρεσιών του στην Ελληνική Επικράτεια παραβιάζοντας
λεπτοµερέστερες ή αυστηρότερες εθνικές διατάξεις γενικού δηµοσίου συµφέροντος, το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να απευθύνει τεκµηριωµένο αίτηµα στην αρµόδια Αρχή ή τον φορέα του κράτους-µέλους που έχει δικαιοδοσία, προκειµένου η τελευταία να καλέσει τον πάροχο να συµµορφωθεί προς τους εν λόγω κανόνες γενικού δηµοσίου
συµφέροντος. Το Ε.Σ.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει
ανά πάσα στιγµή από την Επιτροπή Επαφών του άρθρου
29 της Οδηγίας, µέσω της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης που εκπροσωπείται σε αυτήν,
την εξέταση της υπόθεσης.
2. Εάν το Ε.Σ.Ρ. λάβει αίτηµα συνδροµής από αρµόδια
Αρχή ή φορέα άλλου κράτους-µέλους, σχετικά µε πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας εγκατεστηµένο στην
Ελλάδα, ο οποίος, κατά τους ισχυρισµούς της αιτούσας
αρµόδιας Αρχής ή του φορέα, απευθύνει το σύνολο ή το
µεγαλύτερο µέρος των σχετικών υπηρεσιών του προς το
κράτος-µέλος αυτό, παραβιάζοντας έτσι αυστηρότερες
διατάξεις γενικού δηµοσίου συµφέροντος που αυτό έχει
θεσπίσει, οφείλει να εξετάσει το αίτηµα το συντοµότερο
δυνατόν και να απαντήσει αιτιολογηµένα στην αιτούσα
Αρχή ή στον φορέα, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή του αιτήµατος, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφόσον το Ε.Σ.Ρ., µετά από ακρόαση του παρόχου, κρίνει το αίτηµα της αρµόδιας Αρχής ή του φορέα βάσιµο, διατάσσει, µέσα σε χρόνο που
το ίδιο ορίζει, τη συµµόρφωση του παρόχου προς τις αυστηρότερες διατάξεις του αιτούντος κράτους-µέλους.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του παρόχου, επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις του άρθρου 36. Το Ε.Σ.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει ανά πάσα στιγµή από την
Επιτροπή Επαφών, µέσω της Γενικής Γραµµατείας Επι-
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κοινωνίας και Ενηµέρωσης που εκπροσωπείται σε αυτήν,
την εξέταση της υπόθεσης.
3. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 και
εφόσον το Ε.Σ.Ρ. εκτιµά ότι τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν µε την οριζόµενη διαδικασία δεν είναι ικανοποιητικά, µπορεί να λάβει µέτρα προσωρινού ή οριστικού
περιορισµού της λήψης ή/και αναµετάδοσης του προγράµµατος του παρόχου υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, εφόσον:
α) έχει προηγουµένως γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο κράτος-µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο πάροχος αυτός την πρόθεσή του να λάβει
τα ανωτέρω µέτρα, εκθέτοντας, επίσης, τους λόγους
στους οποίους στηρίζει την εκτίµησή του αυτή και υποβάλλοντας τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία,
β) έχει δοθεί στον πάροχο των υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας η δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του για
το θέµα,
γ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι τα µέτρα είναι συµβατά µε το ενωσιακό δίκαιο και ότι η εκτίµηση του Ε.Σ.Ρ. είναι επαρκώς αιτιολογηµένη.
4. Η απόφαση εκτελείται από τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια της υποπερ. 9
της περ. Α) του άρθρου 110 του ν. 4727/2020 (Α΄184),
µέσω του οποίου ο πάροχος υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας µεταδίδει το πρόγραµµά του.
5. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, εφαρµόζεται το π.δ. 131/2003 (Α΄ 116). Διατάξεις
του παρόντος νόµου που είναι αντίθετες µε διατάξεις
του π.δ. 131/2003, υπερισχύουν αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο.
Άρθρο 6
Αυτορρύθµιση - Συρρύθµιση
(Άρθρο 4α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, οι πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο, καθώς
και οι πάροχοι υπηρεσιών διαφήµισης και επικοινωνίας,
και ενώσεις αυτών, ενθαρρύνονται στη θέσπιση εθνικών
κωδίκων δεοντολογίας µε στόχο ιδίως την περαιτέρω
προστασία των καταναλωτών, των ανηλίκων, καθώς και
της δηµόσιας υγείας και του υγιούς ανταγωνισµού.
2. Οι κώδικες δεοντολογίας της παρ. 1:
α) περιλαµβάνουν ρυθµίσεις που τους καθιστούν ευρέως αποδεκτούς από τους ενδιαφερόµενους φορείς,
β) ορίζουν µε σαφήνεια και ακρίβεια τους στόχους
τους,
γ) προβλέπουν τακτική, διαφανή και ανεξάρτητη παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης των επιδιωκόµενων στόχων,
δ) περιέχουν διατάξεις για αποτελεσµατική συµµόρφωση όσων υπάγονται σε αυτούς.
3. Οι κώδικες δεοντολογίας του παρόντος µπορεί να
καταρτίζονται και σε συνεργασία µε το Ε.Σ.Ρ., καθώς και
σε συνεργασία µε τις ενώσεις καταναλωτών που είναι
καταχωρηµένες στο µητρώο που τηρείται σύµφωνα µε
τον ν. 2251/1994 (Α΄ 191).
4. Οι κώδικες δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δεν θίγουν τους εθνικούς κώδικες δεοντολογίας. Οι εθνικοί κώδικες δεοντολογίας κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 7
Πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας
των παρόχων υπηρεσιών
µέσων επικοινωνίας
(Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας οφείλουν
να καθιστούν προσβάσιµες, µε εύκολο, άµεσο και µόνιµο
τρόπο, στους αποδέκτες µίας υπηρεσίας, ιδίως µέσω αναφοράς στον διαδικτυακό τόπο τους ή/και εµφάνισης
κάρτας που συνοδεύει τον κατάλογο επιλογών (menu),
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) επωνυµία και διακριτικό τίτλο,
β) διεύθυνση καταστατικής έδρας και πραγµατικής εγκατάστασης,
γ) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και ιδίως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή/και διαδικτυακού τόπου και
αριθµούς τηλεφώνων,
δ) στοιχεία επικοινωνίας του Ε.Σ.Ρ. και ιδίως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και διαδικτυακού τόπου,
αριθµούς τηλεφώνων και ταχυδροµική διεύθυνση.
Άρθρο 8
Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή µίσος
(Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων δεν πρέπει να
εµπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή µίσος εναντίον οµάδας
ανθρώπων ή µέλους οµάδας που προσδιορίζεται µε βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώµα, την εθνική ή
εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη
θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισµό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου.

Άρθρο 9
Προστασία των ανηλίκων
(Άρθρο 6α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων που ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για τη σωµατική, ψυχική ή ηθική
ανάπτυξη των ανηλίκων, παρέχονται κατά τρόπο που να
διασφαλίζει ότι, υπό κανονικές συνθήκες, οι ανήλικοι
δεν θα τις ακούν ούτε θα τις βλέπουν. Ενδεδειγµένα µέτρα αποτελούν, ιδίως, η σήµανση των προγραµµάτων, η
επιλογή της ώρας µετάδοσής τους, η χρήση προσωπικών αριθµών αναγνώρισης (κωδικών PIN), τα µέσα εξακρίβωσης της ηλικίας ή άλλα τεχνικά µέτρα, τηρουµένης
της αρχής της αναλογικότητας. Το πλέον επιβλαβές περιεχόµενο, όπως είναι η αδικαιολόγητη βία και η πορνογραφία, υπόκειται στα αυστηρότερα µέτρα.
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2. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των ανηλίκων
που συλλέγονται ή παράγονται µε άλλον τρόπο από παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, σύµφωνα µε
την παρ. 1, δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για εµπορικούς σκοπούς, όπως είναι η άµεση εµπορική προώθηση,
η ανάλυση «προφίλ» και η συµπεριφορική διαφήµιση.
3. Όλα τα προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων των
επαναλήψεων, εκτός των διαφηµιστικών µηνυµάτων,
των µηνυµάτων τηλεπώλησης και των δελτίων ειδήσεων,
κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τον βαθµό
της δυσµενούς επίδρασης που µπορεί να έχει το περιεχόµενό τους στην προσωπικότητα και στη σωµατική, ψυχική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό οπτικό σύµβολο ή ηχητικό σήµα, το οποίο µεταδίδεται σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Επίσης, το ειδικό οπτικό σύµβολο αναγράφεται υποχρεωτικά δίπλα στον τίτλο των τηλεοπτικών
προγραµµάτων σε κάθε δηµοσίευση ή καταχώριση των
προγραµµάτων αυτών στα έντυπα και στους ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραµµάτων (EPG) και µεταδίδεται σε
όλη τη διάρκεια των µηνυµάτων για την ανακοίνωση του
προγράµµατος (τρέιλερ).
4. H υπ’ αριθµ. 106/12.6.2019 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης «Κατάταξη και σήµανση των τηλεοπτικών προγραµµάτων» (Β΄ 2300) εξακολουθεί να ισχύει, εφαρµοζοµένου του άρθρου 7 αυτής και για τις µη γραµµικές οπτικοακουστικές υπηρεσίες.
5. Το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να διευκολύνει τη ρύθµιση των θεµάτων σήµανσης και καταλληλότητας των τηλεοπτικών
προγραµµάτων για τους ανηλίκους µέσω κωδίκων δεοντολογίας, σύµφωνα µε το άρθρο 6.
6. Δεν επιτρέπεται η δραµατοποίηση και η δραµατοποιηµένη παρουσίαση πληροφοριών, ειδήσεων, απόψεων ή δηλώσεων κατά τη µετάδοση όλων των προγραµµάτων.
7. Απαγορεύεται η παρουσίαση ανήλικου δράστη αξιόποινων πράξεων. Απαγορεύεται η παρουσίαση ή η συµµετοχή ανηλίκων µαρτύρων ή θυµάτων αξιόποινων πράξεων ή δυστυχηµάτων, καθώς και ανηλίκων που βρίσκονται σε µειονεκτική - ευάλωτη θέση, σε όλα τα προγράµµατα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παρουσίαση ανηλίκων που εµπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούµενου
εδαφίου, εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την ενηµέρωση του κοινού και δεν προκαλεί βλάβη στην προσωπικότητα του ανηλίκου και µόνον ύστερα από έγγραφη συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική µέριµνα ή
την επιµέλεια. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο δηµοσιοποίηση περιστατικών που θα
µπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ανηλίκου θύµατος πράξης που υπάγεται στα
εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, από την καταγγελία της πράξης έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης.
8. Η συµµετοχή ανηλίκων σε ψυχαγωγικά και επιµορφωτικά προγράµµατα επιτρέπεται µόνο εφόσον γίνεται

µε τη συναίνεση των προσώπων που ασκούν τη γονική
µέριµνα ή την επιµέλεια.
9. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας οφείλουν να µη µεταδίδουν σκηνές φυσικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας σε όλα τα ενηµερωτικά προγράµµατα, εάν αυτό δεν είναι αναγκαίο για την ενηµέρωση του κοινού για συγκεκριµένο γεγονός.
Άρθρο 10
Προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία
στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας οφείλουν να αυξάνουν, συνεχώς και προοδευτικά, την προσβασιµότητα των υπηρεσιών τους σε άτοµα µε αναπηρία. Η προσβασιµότητα στις υπηρεσίες επιτυγχάνεται, ιδίως, µε τον υποτιτλισµό των προγραµµάτων, τη χρήση
νοηµατικής γλώσσας, την ακουστική περιγραφή και τον
προφορικό υποτιτλισµό.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας υποβάλλουν µέσα στο πρώτο δίµηνο κάθε έτους έκθεση στο
Ε.Σ.Ρ. και στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων της παρ. 1. Η
Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης οφείλει να υποβάλλει έως τη 19η Δεκεµβρίου 2022, και στη συνέχεια
ανά τριετία, έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά
µε την εφαρµογή της παρ. 1.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας οφείλουν να αναπτύσσουν σχέδια για τη σταδιακή αύξηση
της προσβασιµότητας των υπηρεσιών τους σε άτοµα µε
αναπηρία. Τα σχέδια αυτά κοινοποιούνται στο Ε.Σ.Ρ., καθώς και στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενηµέρωσης
της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
4. Το Ε.Σ.Ρ., σε συνεργασία µε κάθε άλλη αρµόδια Αρχή ή φορέα, οφείλει να παρέχει στα άτοµα µε αναπηρία
πληροφορίες σχετικές µε την προσβασιµότητα στα προγράµµατα των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας,
καθώς και τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών, σχετικά µε ζητήµατα προσβασιµότητας, µέσω ειδικού ιστοτόπου.
5. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας οφείλουν να παρέχουν, κατά τρόπον προσιτό και κατανοητό
σε άτοµα µε αναπηρία, τις πληροφορίες έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων ενηµερώσεων και ανακοινώσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Άρθρο 11
Διασφάλιση της πολυφωνίας, της ελευθερίας
του λόγου και της πολιτισµικής πολυµορφίας
(Άρθρο 7α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Με διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες
της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης,
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κατόπιν γνώµης του Ε.Σ.Ρ., µπορούν να λαµβάνονται µέτρα, προκειµένου να διασφαλίζεται η κατάλληλη προβολή των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων γενικού
συµφέροντος και ιδίως υπηρεσιών που προάγουν την
πολυφωνία, την ελευθερία του λόγου και την πολιτισµική πολυµορφία.
Άρθρο 12
Ακεραιότητα προγραµµάτων και υπηρεσιών
οπτικοακουστικών µέσων
(Άρθρο 7β της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Απαγορεύονται η επικάλυψη, η περικοπή, η τροποποίηση ή η διακοπή, για εµπορικούς σκοπούς, των προγραµµάτων και των υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων
που παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους.
2. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται ιδίως:
α) επικαλύψεις που αποφασίζονται ή επιτρέπονται από
τον λήπτη της υπηρεσίας για ιδιωτική και µόνον χρήση,
όπως οι υπηρεσίες προσωποποιηµένων διαφηµίσεων,
β) τα στοιχεία ελέγχου οποιασδήποτε απαιτούµενης
διεπαφής χρήστη για τη λειτουργία της συσκευής ή την
πλοήγηση στο πρόγραµµα, όπως οι ραβδώσεις ρύθµισης
του ήχου, οι λειτουργίες αναζήτησης, οι επιλογές πλοήγησης ή οι κατάλογοι καναλιών,
γ) οι νόµιµες επικαλύψεις, όπως προειδοποιήσεις,
πληροφορίες γενικού δηµόσιου συµφέροντος, υπότιτλοι
ή εµπορικές ανακοινώσεις του παρόχου υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας,
δ) υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2015 για τη θέσπιση µέτρων σχετικά µε την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο (L 310) και την τροποποίηση της Oδηγίας
2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα
των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (L 108) και του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δηµόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (L 172), οι τεχνικές συµπίεσης δεδοµένων που µειώνουν το µέγεθος του
αρχείου δεδοµένων και άλλες τεχνικές για την προσαρµογή µιας υπηρεσίας στα µέσα διανοµής, όπως η ανάλυση και η κωδικοποίηση, χωρίς τροποποίηση του περιεχοµένου.
Άρθρο 13
Χρονική περίοδος µετάδοσης
κινηµατογραφικών έργων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων δεν
επιτρέπεται να µεταδίδουν κινηµατογραφικά έργα εκτός
των χρονικών περιόδων που έχουν συµφωνηθεί µε τους
κατόχους των δικαιωµάτων.
Άρθρο 14
Οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις
(Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις επι-

βάλλεται να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες οι συγκεκαλυµµένες οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις απαγορεύονται,
β) να µην χρησιµοποιούν τεχνικές που απευθύνονται
στο υποσυνείδητο.
2. Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται:
α) να θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
β) να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις, ιδίως βάσει
φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας,
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, παθήσεως, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού,
γ) να ενθαρρύνουν τρόπους συµπεριφοράς επιβλαβείς
για την υγεία ή την ασφάλεια,
δ) να ενθαρρύνουν τρόπους συµπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος,
3. Απαγορεύονται όλες οι µορφές οπτικοακουστικών
εµπορικών ανακοινώσεων που αφορούν:
α) σε τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού, καθώς και ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης,
β) σε φαρµακευτικά προϊόντα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται µόνο µε ιατρική συνταγή στην Ελλάδα,
γ) σε πυροβόλα όπλα.
4. Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις αλκοολούχων ποτών απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά
σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν την υπέρµετρη κατανάλωση των ποτών αυτών.
5. Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις δεν
πρέπει να προκαλούν σωµατική, ψυχική ή ηθική βλάβη
στους ανηλίκους. Στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπεται:
α) να τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση
προϊόντος ή υπηρεσίας εκµεταλλευόµενες την απειρία ή
την ευπιστία τους,
β) να τους ενθαρρύνουν να πείσουν τους γονείς τους
ή άλλους για την αγορά των διαφηµιζόµενων προϊόντων
ή υπηρεσιών,
γ) να εκµεταλλεύονται την ιδιαίτερη εµπιστοσύνη των
ανηλίκων στους γονείς, τους δασκάλους ή σε άλλα πρόσωπα,
δ) να παρουσιάζουν αναίτια ανήλικους σε επικίνδυνες
καταστάσεις.
6. Οι κώδικες δεοντολογίας του άρθρου 6 πρέπει να
ρυθµίζουν ζητήµατα που αφορούν οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις, οι οποίες συνοδεύουν παιδικά
προγράµµατα ή περιλαµβάνονται σε αυτά και αφορούν
σε τρόφιµα και ποτά που περιέχουν συστατικά και ουσίες µε επιπτώσεις στη θρεπτική διατροφή και τη φυσιολογία, ιδίως λιπαρά, trans-λιπαρά οξέα, αλάτι ή νάτριο
και σάκχαρα, των οποίων οι υπερβολικές ποσότητες δεν
συνιστώνται στη συνολική διατροφή.
7. Η µετάδοση οπτικοακουστικών εµπορικών ανακοινώσεων τυχερών παιχνιδιών επιτρέπεται µόνον εφόσον:
α) η διεξαγωγή αυτών είναι νόµιµη σύµφωνα µε τον ν.
4002/2011 (Α΄ 180),
β) γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4002/2011 και της υπό στοιχεία 79292 ΕΞ
2020 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (B΄ 3260).
8. Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να εκθέτουν το κοινό σε κίνδυνο παραπλάνη-
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σης, ιδίως ως προς τις ιδιότητες των προσφερόµενων
προϊόντων και των υπηρεσιών και τους όρους απόκτησής τους, να αποδίδουν στα προιόντα µη επιστηµονικά
τεκµηριωµένες και αποδεικνυόµενες ιατρικές και θεραπευτικές ιδιότητες και να παραβιάζουν τις διατάξεις του
ν. 2251/1994 (Α΄ 191).
9. Οι οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις αλκοολούχων ποτών στις κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων, µε εξαίρεση τη χορηγία και την τοποθέτηση προϊόντος, πρέπει να συµµορφώνονται προς
τα κριτήρια του άρθρου 26.
Άρθρο 15
Χορηγία
(Άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων ή τα προγράµµατα που δέχονται χορηγία πρέπει να πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το περιεχόµενό τους και, όσον αφορά τις τηλεοπτικές εκποµπές, ο προγραµµατισµός τους δεν επιτρέπεται
σε καµία περίπτωση να επηρεάζονται, κατά τρόπον ώστε
να θίγονται η ευθύνη και η συντακτική ανεξαρτησία του
παρόχου υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας,
β) δεν επιτρέπεται να παρακινούν ευθέως σε αγορά ή
µίσθωση προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως µέσω συγκεκριµένων διαφηµιστικών αναφορών σε αυτά τα προϊόντα ή
τις υπηρεσίες,
γ) οι θεατές πρέπει να ενηµερώνονται σαφώς ότι τα
συγκεκριµένα προγράµµατα έχουν δεχθεί χορηγία.
2. Προγράµµατα τα οποία δέχονται χορηγία πρέπει να
επισηµαίνονται σαφώς µε την επωνυµία, τον διακριτικό
τίτλο, το σήµα, ή/και οποιοδήποτε άλλο σύµβολο του χορηγού, κατά την έναρξη, το τέλος των προγραµµάτων ή
και µία φορά κατά τη διάρκεια αυτών. Στο τέλος των
προγραµµάτων πρέπει να εµφανίζεται ειδική κάρτα πλήρους οθόνης, στην οποία να αναφέρονται οι χορηγοί του
προγράµµατος.
3. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων ή τα προγράµµατα δεν επιτρέπεται να δέχονται χορηγία από επιχειρήσεις, των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή η διάθεση τσιγάρων και λοιπών προϊόντων
καπνού, καθώς και ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης.
4. Απαγορεύεται η χορηγία παιδικών προγραµµάτων
από επιχειρήσεις, των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι
η παρασκευή ή η διάθεση αλκοολούχων ποτών.
5. Η χορηγία υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας ή προγραµµάτων από επιχειρήσεις, των οποίων οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν την παρασκευή ή τη διάθεση φαρµάκων ή θεραπευτικών αγωγών µπορεί να προωθεί το όνοµα ή την εικόνα της επιχείρησης, αλλά όχι συγκεκριµένα φάρµακα ή θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται
στην Ελλάδα µόνο µε ιατρική συνταγή.
6. Απαγορεύεται η χορηγία σε ειδησεογραφικά προγράµµατα και προγράµµατα επικαιρότητας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η χορηγία στα δελτία καιρού και στα αθλητικά δελτία.
7. Δεν επιτρέπεται η εµφάνιση συµβόλων του χορηγού
κατά τη διάρκεια παιδικών προγραµµάτων και προγραµµάτων θρησκευτικού περιεχοµένου.

8. Το παρόν δεν θίγει ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για τις µεταδόσεις αθλητικών γεγονότων, ιδίως τα
άρθρα 84 και 84Α του ν. 2725/1999 (Α΄121).
Άρθρο 16
Τοποθέτηση προϊόντος
(Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Το παρόν εφαρµόζεται µόνο σε προγράµµατα που
δηµιουργήθηκαν µετά τη 19η Δεκεµβρίου 2009.
2. Η τοποθέτηση προϊόντος επιτρέπεται σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων. Η τοποθέτηση προϊόντος απαγορεύεται σε ειδησεογραφικά προγράµµατα
και προγράµµατα επικαιρότητας, προγράµµατα για θέµατα καταναλωτών, προγράµµατα θρησκευτικού περιεχοµένου και παιδικά προγράµµατα.
3. Τα προγράµµατα που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να µην παρακινούν ευθέως σε αγορά ή µίσθωση
προϊόντων ή υπηρεσιών, ιδίως µέσω ειδικών διαφηµιστικών αναφορών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες,
β) να µην προβάλλουν υπερβολικά τα προϊόντα,
γ) το περιεχόµενο και η οργάνωσή τους εντός χρονοδιαγράµµατος, σε περίπτωση τηλεοπτικής µετάδοσης, ή
εντός καταλόγου, σε περίπτωση κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων, να µην επηρεάζονται
σε καµία περίπτωση κατά τρόπο ώστε να θίγουν την ευθύνη και τη συντακτική ανεξαρτησία του παρόχου υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας.
Επίσης, η τοποθέτηση προϊόντος επιτρέπεται σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει πληρωµή αλλά µόνο δωρεάν
παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως διευκολύνσεις
στην παραγωγή ή βραβεία που προσφέρονται µε σκοπό
να περιληφθούν σε πρόγραµµα, τηρουµένων σωρευτικά
των προϋποθέσεων της παρούσας.
4. Οι πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας οφείλουν να ενηµερώνουν µε σαφήνεια τους θεατές για την
ύπαρξη τοποθέτησης προϊόντος µέσω κατάλληλου, ηχητικού ή οπτικού, αναγνωριστικού σήµατος, κατά την έναρξη και το τέλος του προγράµµατος, ιδίως µε την εµφάνιση σταθερής κάρτας πλήρους οθόνης, καθώς και κατά τη συνέχισή του, έπειτα από διαφηµιστικό διάλειµµα,
ιδίως µε την εµφάνιση σταθερής ταινίας ή εντός ειδικού
πλαισίου. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται προγράµµατα που δεν έχουν παραχθεί, ευθέως ή κατ’ ανάθεση, από τον πάροχο ή από επιχείρηση συνδεόµενη µ’
αυτόν. Στο τέλος των προγραµµάτων που περιέχουν τοποθέτηση προϊόντος πρέπει να εµφανίζεται ειδική κάρτα, στην οποία να αναφέρονται τα τοποθετούµενα προϊόντα.
5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση:
α) τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού, καθώς και
ηλεκτρονικών τσιγάρων και περιεκτών επαναπλήρωσης,
ή προϊόντων από επιχειρήσεις των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η παρασκευή ή η διάθεση των προϊόντων αυτών,
β) ειδικών φαρµακευτικών προϊόντων ή θεραπευτικών
αγωγών που διατίθενται στην Ελλάδα µόνο µε ιατρική
συνταγή,
γ) κάθε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας για τα οποία απαγορεύονται η τηλεπώληση και η διαφήµιση.
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Άρθρο 17
Ενίσχυση της εθνικής και ευρωπαϊκής παραγωγής
οπτικοακουστικών έργων από κατά παραγγελία
παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας,
εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος µέλος
(Άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι κατάλογοί τους
περιλαµβάνουν ευρωπαϊκά έργα σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) και ότι τα έργα αυτά κατέχουν προβεβληµένη θέση σε αυτούς. Οι πάροχοι αυτοί οφείλουν τον Ιούνιο κάθε έτους να υποβάλουν στο Ε.Σ.Ρ.
στοιχεία σχετικά µε την υλοποίηση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από την παρούσα και αφορούν στο προηγούµενο έτος.
2. Οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος-µέλος, εφόσον απευθύνονται ειδικά σε κοινό εντός της Ελλάδας, οφείλουν να συνεισφέρουν οικονοµικά κάθε χρόνο ποσό ίσο µε το ενάµιση τοις εκατό (1,5%) του κύκλου εργασιών
τους που αφορά στην εν λόγω δραστηριότητά τους στην
Ελλάδα, είτε α) για την παραγωγή ελληνικών οπτικοακουστικών έργων, είτε β) για την αγορά δικαιωµάτων σε
ελληνικά οπτικοακουστικά έργα που δεν έχουν ακόµα κυκλοφορήσει, είτε γ) καταβάλλοντας το ποσό αυτό σε ειδικό λογαριασµό του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), που συστάθηκε µε τον ν. 4339/2015 (Α΄ 133) για την ενίσχυση
των ελληνικών παραγωγών. Οι πάροχοι αυτοί θεωρείται
ότι απευθύνονται ειδικά στο ελληνικό κοινό, ιδίως αν διαφηµίζονται σε αυτό, εάν κύρια γλώσσα παροχής της υπηρεσίας τους είναι ελληνική, έστω και µε υπότιτλους, καθώς και αν οι παρεχόµενες υπηρεσίες περιέχουν προγράµµατα ή εµπορικές ανακοινώσεις που απευθύνονναι
στο ελληνικό κοινό ή αφορούν ειδικά σε αυτό. Στην έννοια του ελληνικού οπτικοακουστικού έργου περιλαµβάνονται τα αυτοτελή οπτικοακουστικά έργα, κατά την παρ.
2 του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116). Για τον χαρακτηρισµό ενός οπτικοακουστικού έργου ως ελληνικού εφαρµόζονται αναλογικά οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3
του ν. 3905/2010 (Α΄219).
3. Κατά τον υπολογισµό της συνεισφοράς του άρθρου
8 του ν. 3905/2010 των παρόχων υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, αφαιρείται το ύψος της αντίστοιχης συνεισφοράς που έχει επιβληθεί σε αυτούς από άλλα κράτη µέλη προς τα οποία
απευθύνουν τις υπηρεσίες τους.
4. Οι εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη µέλη πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων οφείλουν να γνωστοποιούν στο Ε.Σ.Ρ. εντός του πρώτου
εξαµήνου κάθε έτους τον κύκλο εργασιών που πραγµατοποίησαν στην Ελλάδα το προηγούµενο έτος. Σε περίπτωση µη παροχής των ανωτέρω στοιχείων από τον πάροχο ή µη καταβολής της οικονοµικής συνεισφοράς, το
Ε.Σ.Ρ. δύναται να διατάσσει τον περιορισµό της µετάδοσης των υπηρεσιών του στην Ελλάδα. Εφόσον ζητηθεί,
το Ε.Σ.Ρ. οφείλει να συνεργάζεται µε τις Αρχές άλλων
κρατών µελών παρέχοντας σε αυτές τα αναγκαία στοιχεία σε σχέση µε πάροχο κατά παραγγελία υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, ο
οποίος απευθύνεται στο κοινό των κρατών µελών αυτών,
προκειµένου τα εν λόγω κράτη µέλη να υπολογίζουν την
προβλεπόµενη σε αυτά αναλογούσα συνεισφορά.

5. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται, δυνάµει των
παρ. 1 και 2, δεν ισχύουν για τους παρόχους υπηρεσιών
µέσων επικοινωνίας µε χαµηλό κύκλο εργασιών ή χαµηλή θέαση, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6. Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης
υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τη 19η
Δεκεµβρίου 2021 και στη συνέχεια ανά διετία σχετικά µε
την υλοποίηση των προβλέψεων των παρ. 1 και 2, καθώς
και την υλοποίηση του άρθρου 8 του ν. 3905/2010. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει, ιδίως, µια στατιστική κατάσταση, σχετικά µε την επίτευξη του ποσοστού που αναφέρεται στην παρ. 1 για κάθε κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων, τους λόγους για τους οποίους
ενδεχοµένως δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί το ποσοστό αυτό, τα µέτρα που ελήφθησαν ή που προβλέπονται για την επίτευξη του ποσοστού αυτού, καθώς και
κάθε άλλο συναφές ζήτηµα που καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 51.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 18
Ελευθερία πρόσβασης στην τηλεοπτική µετάδοση εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας για την κοινωνία
(Άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί δεν επιτρέπεται να µεταδίδουν, κατ’ αποκλειστικότητα, εκδηλώσεις που έχουν
χαρακτηρισθεί ως µείζονος σηµασίας για την ελληνική
κοινωνία, κατά τρόπο ώστε µια σηµαντική µερίδα του
κοινού να εµποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές µέσω ολικής ή µερικής ζωντανής ή αναµεταδιδόµενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραµµα.
2. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί δεν επιτρέπεται να µεταδίδουν, κατ’ αποκλειστικότητα, εκδηλώσεις που έχουν
χαρακτηρισθεί ως µείζονος σηµασίας από άλλα κράτηµέλη, κατά τρόπο ώστε µια σηµαντική µερίδα του κοινού
σε αυτά να εµποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές µέσω ολικής ή µερικής ζωντανής ή αναµεταδιδόµενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραµµα.
Άρθρο 19
Μετάδοση σύντοµων ανταποκρίσεων επικαιρότητας
(Άρθρο 15 της Οδηγίας (EE) 2010/13)
1. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί, που έχουν αποκλειστικά
δικαιώµατα µετάδοσης σε διοργανώσεις µεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, καθώς και σε επιµέρους εκδηλώσεις αυτών, οφείλουν να παρέχουν, εάν τους ζητηθεί, σε
άλλους τηλεοπτικούς οργανισµούς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωµα χρήσης σύντοµων αποσπασµάτων αποκλειστικά και µόνο για σκοπούς σύντοµων ανταποκρίσεων επικαιρότητας σε προγράµµατα γενικής
ειδησεογραφίας, µε δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους.
2. Για την άσκηση του δικαιώµατος χρήσης της παρ. 1,
κάθε ενδιαφερόµενος πάροχος εγκατεστηµένος στην
Ελλάδα πρέπει να απευθύνεται στον τηλεοπτικό οργανισµό που έχει αποκτήσει αποκλειστικά δικαιώµατα µετάδοσης και είναι, επίσης, εγκατεστηµένος στην Ελλάδα.
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3. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί έχουν δικαίωµα ελεύθερης επιλογής των αποσπασµάτων της παρ. 1, αναφέροντας, κατ’ ελάχιστον, την πηγή τους, εκτός εάν αυτό αποδειχθεί πρακτικώς αδύνατον.
4. Οι έχοντες δικαίωµα χρήσης αποσπασµάτων, κατά
την παρ. 1, µπορούν να τα χρησιµοποιούν και σε κατά
παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων, αλλά
µόνον στο πλαίσιο του ειδησεογραφικού προγράµµατός
τους, εφόσον αυτό προσφέρεται σε µαγνητοσκόπηση.
5. Τα σύντοµα αποσπάσµατα δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα ενενήντα (90) δευτερόλεπτα για κάθε αυτοτελή
εκδήλωση. Μπορούν να χρησιµοποιούνται για προγράµµατα που καλύπτουν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από οποιονδήποτε τηλεοπτικό οργανισµό, ακόµα και από οργανισµούς µε προγράµµατα αποκλειστικά αθλητικού περιεχοµένου. Για την απόκτηση του δικαιώµατος µετάδοσης σύντοµων αποσπασµάτων καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία δεν υπερβαίνει τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν άµεσα από την παροχή της πρόσβασης.

δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού χρόνου εκποµπής
των µεταδιδοµένων από αυτούς τηλεοπτικών προγραµµάτων, υπολογιζόµενου σε ετήσια βάση. Στον υπολογισµό του συνολικού χρόνου µετάδοσης δεν περιλαµβάνεται ο χρόνος µετάδοσης που αφιερώνεται σε ειδήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, τηλεοπτικά παιχνίδια, τηλεοπτικές
διαφηµίσεις, τηλεπωλήσεις, καθώς και σε υπηρεσίες τηλεκειµενογραφίας.
2. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί οφείλουν τον Ιούνιο κάθε
έτους να υποβάλουν στο Ε.Σ.Ρ. στοιχεία σχετικά µε την
υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
παρ. 1 και αφορούν στο προηγούµενο έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΗ

Άρθρο 20
Προώθηση ευρωπαϊκών έργων - Υποβολή εκθέσεων
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί υποχρεούνται να µεταδίδουν ευρωπαϊκά έργα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις
εκατό (50%) του συνολικού χρόνου των µεταδιδόµενων
από αυτούς τηλεοπτικών προγραµµάτων, υπολογιζόµενου σε ετήσια βάση. Στον υπολογισµό του συνολικού
χρόνου µετάδοσης δεν περιλαµβάνεται ο χρόνος µετάδοσης που αφιερώνεται σε ειδήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, τηλεοπτικά παιχνίδια, τηλεοπτικές διαφηµίσεις, τηλεπωλήσεις, καθώς και σε υπηρεσίες τηλεκειµενογραφίας.
2. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί οφείλουν τον Ιούνιο κάθε
έτους να υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. στοιχεία σχετικά µε
την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
την παρ. 1 και αφορούν στο προηγούµενο έτος.
3. Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης
υποβάλλει ανά διετία, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο Ε.Σ.Ρ., έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε την υλοποίηση των προβλέψεων του παρόντος και
του άρθρου 21. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει, ιδίως, µια
στατιστική κατάσταση σχετικά µε την επίτευξη του ποσοστού που αναφέρεται στο παρόν και στο άρθρο 21 για
κάθε τηλεοπτικό οργανισµό, τους λόγους για τους οποίους σε κάθε περίπτωση δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί το ποσοστό αυτό, τα µέτρα που ελήφθησαν ή που
προβλέπονται για την επίτευξη του ποσοστού αυτού, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα που καθορίζεται
στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 51.
Άρθρο 21
Ευρωπαϊκά έργα ανεξάρτητων παραγωγών
(Άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Οι τηλεοπτικοί οργανισµοί υποχρεούνται να µεταδίδουν ευρωπαϊκά έργα παραγωγών που είναι ανεξάρτητοι από τηλεοπτικούς φορείς σε ποσοστό τουλάχιστον

Άρθρο 22
Πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Ε΄
(Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Τα άρθρα 20 και 21 εφαρµόζονται µόνο στις τηλεοπτικές µεταδόσεις εθνικής εµβέλειας.

Άρθρο 23
Διαφηµιστικά µηνύµατα και µηνύµατα τηλεπώλησης
(Άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Η τηλεοπτική διαφήµιση και η τηλεπώληση πρέπει
να είναι εύκολα αναγνωρίσιµες και σαφώς διακριτές από
το συντακτικό περιεχόµενο του προγράµµατος µέσω οπτικών ή και ακουστικών ή και χωρικών µέσων, µε την επιφύλαξη της χρήσης νέων διαφηµιστικών τεχνικών.
2. Τα µεµονωµένα διαφηµιστικά τηλεοπτικά µηνύµατα
και τα µηνύµατα τηλεπώλησης επιτρέπονται σε αθλητικές εκδηλώσεις. Κατά τα λοιπά, η µετάδοση µεµονωµένων τηλεοπτικών διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης αποτελεί εξαίρεση.
Άρθρο 24
Όροι και προϋποθέσεις µετάδοσης διαφηµιστικών
µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά
τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράµµατος
(Άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Τα διαφηµιστικά µηνύµατα ή τα µηνύµατα τηλεπώλησης που παρεµβάλλονται κατά τη διάρκεια των προγραµµάτων δεν πρέπει να θίγουν την ακεραιότητα αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τις φυσικές παύσεις, τη διάρκεια και τη φύση του προγράµµατος, καθώς και τα δικαιώµατα των δικαιούχων. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο ήχου τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το µέσο επίπεδο ήχου
του αµέσως προηγούµενου προγράµµατος.
2. Η µετάδοση τηλεοπτικών ταινιών, εκτός των σειρών
αυτοτελών επεισοδίων, των τηλεοπτικών σειρών σε συνέχειες και των ντοκιµαντέρ, κινηµατογραφικών έργων και
ειδησεογραφικών προγραµµάτων, είναι δυνατόν να διακόπτεται για διαφηµιστικά µηνύµατα ή/και µηνύµατα τηλεπώλησης µία (1) φορά για κάθε προγραµµατισµένη χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών.
3. Η µετάδοση παιδικών προγραµµάτων είναι δυνατόν
να διακόπτεται για διαφηµιστικά µηνύµατα µία (1) φορά
για κάθε προγραµµατισµένη χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών, εφόσον η προγραµµατισµένη
διάρκεια του προγράµµατος υπερβαίνει τα τριάντα (30)

13
λεπτά. Η µετάδοση µηνυµάτων τηλεπώλησης απαγορεύεται κατά τη διάρκεια παιδικών προγραµµάτων.
4. Απαγορεύεται η παρεµβολή διαφηµιστικών µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών.
5. Απαγορεύεται η µετάδοση τηλεοπτικών διαφηµίσεων, µηνυµάτων και χρονοθυρίδων τηλεπώλησης, καθώς
και αγγελιών ερωτικού περιεχοµένου µεταξύ των ωρών
06:00 και 01:00 της εποµένης.
Άρθρο 25
Τηλεπώληση φαρµάκων
(Άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Απαγορεύονται η τηλεπώληση φαρµάκων, για τα οποία
απαιτείται άδεια κυκλοφορίας κατά την έννοια της υπό
στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας (Β΄ 1049), καθώς
και η τηλεπώληση θεραπευτικών αγωγών.
Άρθρο 26
Τηλεοπτική διαφήµιση και τηλεπώληση
αλκοολούχων ποτών
(Άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Η τηλεοπτική διαφήµιση και η τηλεπώληση αλκοολούχων ποτών πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
α) να µην απευθύνονται ειδικά στους ανήλικους και ιδίως να µην εµφανίζουν ανήλικους να καταναλώνουν τέτοια ποτά,
β) να µην συσχετίζουν την κατανάλωση αλκοολούχων
ποτών µε βελτιωµένες σωµατικές επιδόσεις ή την οδήγηση οχηµάτων,
γ) να µην προκαλούν την εντύπωση ότι η κατανάλωση
αλκοολούχων ποτών ευνοεί την κοινωνική ή τη σεξουαλική επιτυχία,
δ) να µην αφήνουν να υπονοηθεί ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι επιδρούν ως διεγερτικά, ηρεµιστικά ή καταπραϋντικά,
ε) να µην ενθαρρύνουν την υπέρµετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και να µην προβάλουν ως αρνητική εικόνα την αποχή από ή τη µετρηµένη κατανάλωσή τους,
στ) να µην τονίζουν ως θετική ιδιότητα των ποτών την
υψηλή περιεκτικότητά τους σε οινόπνευµα.
Άρθρο 27
Απαγόρευση µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων και
µηνυµάτων τηλεπώλησης
(Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Η αναλογία του χρόνου µετάδοσης διαφηµιστικών
µηνυµάτων και µηνυµάτων τηλεπώλησης δεν πρέπει να υπερβαίνει:
α) κατά το χρονικό διάστηµα από τις 6:00 έως τις 18:00,
το είκοσι τοις εκατό (20%) του χρονικού αυτού διαστήµατος,
β) κατά το χρονικό διάστηµα από τις 18:01 έως τις 00:00
το είκοσι τοις εκατό (20%) του χρονικού αυτού διαστήµατος.
2. Δεν προσµετρώνται στον παραπάνω χρόνο:
α) τα κοινωνικά µηνύµατα,
β) οι ανακοινώσεις του τηλεοπτικού οργανισµού που αναφέρονται στα δικά του προγράµµατα και τα παρεπόµε-

να προϊόντα που προέρχονται άµεσα από αυτά ή στα προγράµµατα και τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων άλλων οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όµιλο συµφερόντων µέσων επικοινωνίας, καθώς και αυτές των επιχειρήσεων του ιδίου οµίλου συµφερόντων που δραστηριοποιούνται σε οπτικοακουστικές ενηµερωτικές ή ψυχαγωγικές
υπηρεσίες και µέσω του διαδικτύου στην παραγωγή και
διανοµή µουσικών και οπτικοακουστικών έργων και την
τεχνική κατάρτιση για παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω
κλάδους,
γ) οι ανακοινώσεις χορηγίας,
δ) οι τοποθετήσεις προϊόντος,
ε) τα ουδέτερα πλαίσια µεταξύ συντακτικού περιεχοµένου και τηλεοπτικών διαφηµιστικών µηνυµάτων ή µηνυµάτων τηλεπώλησης και µεταξύ µεµονωµένων τηλεοπτικών
µηνυµάτων,
στ) τα µηνύµατα κοµµάτων και συνασπισµών της παρ. 1
του άρθρου 10 του ν. 3023/2002 (Α΄146),
ζ) οι χρονοθυρίδες τηλεπώλησης του άρθρου 28 του παρόντος.
Άρθρο 28
Χρονοθυρίδες τηλεπώλησης
(Άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Επιτρέπεται η µετάδοση χρονοθυρίδων τηλεπώλησης
µε ελάχιστη αδιάλειπτη διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτών.
2. Οι χρονοθυρίδες τηλεπώλησης πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τα υπόλοιπα µέρη του προγράµµατος µε
οπτικά και ακουστικά µέσα.
3. Οι άµεσες προσφορές προς το κοινό, που µεταδίδονται κατά τη διάρκεια µιας χρονοθυρίδας τηλεπώλησης,
µπορούν να αφορούν σε ένα ή περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες.
Άρθρο 29
Τηλεοπτικοί οργανισµοί αποκλειστικά
προσανατολισµένοι στη διαφήµιση,
την τηλεπώληση ή την αυτοπροβολή
(Άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται, αναλογικά,
σε τηλεοπτικούς οργανισµούς αποκλειστικά προσανατολισµένους στη διαφήµιση και την τηλεπώληση, καθώς και
σε τηλεοπτικούς οργανισµούς αποκλειστικά προσανατολισµένους στην αυτοπροβολή. Το Κεφάλαιο Ε΄, καθώς και
οι παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 24 και το άρθρο 27 του κεφαλαίου ΣΤ΄, δεν εφαρµόζονται σε αυτούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 30
Δικαίωµα απάντησης σε τηλεοπτικές µεταδόσεις
(Άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, τα έννοµα συµφέροντα και ιδίως η προσωπικότητα του οποίου θίγονται από
το περιεχόµενο τηλεοπτικού προγράµµατος, δικαιούται
να ζητήσει επανόρθωση από τον τηλεοπτικό οργανισµό
που µετέδωσε το επίµαχο πρόγραµµα µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη µετάδοση ή
την αναµετάδοση αυτού (δικαίωµα απάντησης). Δικαίωµα
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απάντησης έχει και κάθε πολιτικό κόµµα, συνδικαλιστικός, κοινωνικός ή συλλογικός φορέας, καθώς και τα στελέχη του, όταν οι απόψεις και οι θέσεις τους για ένα ζήτηµα που αφορά στις δραστηριότητές τους παραποιούνται ή αποσιωπώνται, κατά τρόπο ώστε να αλλοιώνεται η
εντύπωση του τηλεθεατή για το πραγµατικό περιεχόµενο
των απόψεων και των θέσεων αυτών. Αν ο θιγόµενος κατοικεί ή είναι εγκατεστηµένος στην αλλοδαπή, η προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ηµέρες. Η προθεσµία αυτή αναβιώνει µετά από επανάληψη του προγράµµατος αυτού ή των επίµαχων αποσπασµάτων του.
2. Το αίτηµα απάντησης υποβάλλεται στον τηλεοπτικό
οργανισµό µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο που αποδεικνύει την παραλαβή του αιτήµατος από τον τηλεοπτικό
οργανισµό και πρέπει να περιέχει: α) τα πλήρη στοιχεία
του θιγοµένου, β) την ηµέρα και την ώρα του επίµαχου
προγράµµατος, γ) τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριµένη αναφορά υπήρξε βλαπτική και δ) το προτεινόµενο
κείµενο της απάντησης.
3. Το προτεινόµενο κείµενο της απάντησης ή επανόρθωσης πρέπει να µεταδοθεί µέσα σε εύλογο χρόνο σε επόµενη µετάδοση του ίδιου προγράµµατος, εφόσον αυτό
µεταδίδεται σε τακτή, επαναλαµβανόµενη ηµέρα και ώρα,
διαφορετικά, σε αντίστοιχη ώρα µετάδοσης µε το προσβλητικό πρόγραµµα.
4. Ο τηλεοπτικός οργανισµός απαντά στο αίτηµα του θιγόµενου µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη λήψη του αιτήµατος. Επανόρθωση µπορεί να γίνει και χωρίς την τήρηση
αυτής της διαδικασίας µε πρωτοβουλία του τηλεοπτικού
οργανισµού.
5. Αν ο τηλεοπτικός οργανισµός απορρίψει συνολικά ή
σε µέρος του το αίτηµα, το διαβιβάζει υποχρεωτικά µαζί
µε αιτιολογηµένη απόφασή του και αντίγραφο του επίµαχου προγράµµατος το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών
στο Ε.Σ.Ρ.. Το αίτηµα για άσκηση του δικαιώµατος απάντησης µπορεί να απορριφθεί αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν, εάν συνεπάγεται
αξιόποινη πράξη, εάν µπορεί να στοιχειοθετήσει αστική
ευθύνη του τηλεοπτικού οργανισµού ή εάν αντίκειται στα
χρηστά ήθη.
6. Το δικαίωµα απάντησης του θιγόµενου και η αντίστοιχη υποχρέωση του τηλεοπτικού οργανισµού είναι ανεξάρτητα από την ύπαρξη αστικής ή ποινικής ευθύνης. Σε όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη παρ. 1, και εφόσον
η προσβολή του δικαιώµατος µπορεί να αποκατασταθεί µε
τη διαδικασία του παρόντος, η προηγούµενη υποβολή αίτησης απάντησης και η µη προσήκουσα από τον τηλεοπτικό οργανισµό ικανοποίηση της αίτησης αυτής αποτελούν προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπόµενων
διοικητικών κυρώσεων για το γεγονός που προκάλεσε
την αίτηση απάντησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
Άρθρο 31
Πάροχοι πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο
(Άρθρο 28α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Πάροχος πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο υπάγεται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, εφόσον είναι εγκατε-

στηµένος στην Ελλάδα κατά την έννοια της παρ. 1 του
άρθρου 2 του π.δ. 131/2003 (Α΄ 116).
2. Για τους σκοπούς του παρόντος:
α) ως «µητρική επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση που
ελέγχει µία ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις,
β) ως «θυγατρική επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση
που ελέγχεται από µητρική επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένης κάθε επιχείρησης η οποία είναι θυγατρική της
αρχικής µητρικής επιχείρησης,
γ) ως «όµιλος» νοείται µια µητρική επιχείρηση, όλες οι
θυγατρικές επιχειρήσεις της και όλες οι άλλες επιχειρήσεις των οποίων η οργάνωση διέπεται από οικονοµικούς
και νοµικούς δεσµούς µε τη µητρική επιχείρηση και όλες
τις θυγατρικές της επιχειρήσεις.
3. Σε περίπτωση µη συνδροµής των προϋποθέσεων
της παρ. 1, πάροχος πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο
θεωρείται ότι είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα εφόσον:
α) η µητρική του επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη στην
Ελλάδα,
β) η θυγατρική του επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη
στην Ελλάδα ή, σε περίπτωση περισσότερων θυγατρικών επιχειρήσεων, η εν λόγω θυγατρική άρχισε πρώτη
σε σχέση µε τις λοιπές θυγατρικές που είναι εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και εξακολουθεί να διατηρεί σταθερό και πραγµατικό δεσµό µε την οικονοµία
της χώρας και υπό την προϋπόθεση ότι η µητρική εταιρεία δεν είναι εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος,
γ) ανήκει σε όµιλο και επιχείρηση του ίδιου οµίλου, είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα ή, σε περίπτωση περισσοτέρων επιχειρήσεων του ιδίου οµίλου, η εν λόγω επιχείρηση άρχισε πρώτη σε σχέση µε τις λοιπές επιχειρήσεις του οµίλου, που είναι εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα και εξακολουθεί να διατηρεί σταθερό και
πραγµατικό δεσµό µε την οικονοµία της χώρας και υπό
την προϋπόθεση ότι η µητρική επιχείρηση και οι θυγατρικές της δεν είναι εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος, τα άρθρα 2 και 11
έως 14 του π.δ. 131/2003 ισχύουν και για τους παρόχους
πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο, οι οποίοι θεωρούνται
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την παρ. 3.
5. Το Ε.Σ.Ρ. καταρτίζει και τηρεί ενηµερωµένο κατάλογο µε τους παρόχους πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο,
οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι ή θεωρούνται εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, επισηµαίνοντας σε ποια από τα κριτήρια των παρ. 1 και 3 θεµελιώνεται η δικαιοδοσία της
Ελλάδας. Το Ε.Σ.Ρ. προσδιορίζει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τις πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο. Ο
κατάλογος, καθώς και οι ενηµερώσεις του, κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Υπουργό στον
οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
6. Σε περίπτωση διαφωνίας µε άλλο κράτος µέλος
σχετικά µε τη δικαιοδοσία επί παρόχου πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο, το Ε.Σ.Ρ. θέτει το θέµα υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού προηγουµένως ενηµερώσει
τον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες
της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
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Άρθρο 32
Πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο
(Άρθρο 28β της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 έως 14 του π.δ.
131/2003 (Α΄ 116), οι πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο,
που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, οφείλουν
να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για την προστασία:
α) των ανηλίκων από προγράµµατα, βίντεο παραγόµενα από χρήστες και οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις, που ενδέχεται να έχουν αρνητική επίδραση στη
σωµατική, ψυχική ή ηθική τους ανάπτυξη, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 9,
β) του ευρέος κοινού από προγράµµατα, βίντεο παραγόµενα από χρήστες και οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις που εµπεριέχουν υποκίνηση σε βία η µίσος
εναντίον οµάδας ανθρώπων ή µέλους οµάδας που προσδιορίζεται µε βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το
χρώµα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισµό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου,
γ) του ευρέος κοινού από προγράµµατα, βίντεο παραγόµενα από χρήστες και οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις µε περιεχόµενο του οποίου η διάδοση συνιστά εγκληµατική δράση δυνάµει και του ενωσιακού δικαίου, και συγκεκριµένα αδικήµατα παιδικής πορνογραφίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 348 έως 348Δ ΠΚ και αδικήµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 1
έως 4 του ν. 927/1979 (Α΄ 139), το άρθρο 82Α ΠΚ και τις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 184 ΠΚ.
2. Οι πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο που υπάγονται
στη δικαιοδοσία της Ελλάδας:
α) οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις
της παρ. 1 του άρθρου 14 όσον αφορά στις οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις που προωθούνται, πωλούνται ή ταξινοµούνται από τις ίδιες,
β) οφείλουν να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα, προκειµένου να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 και όσον αφορά στις οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις που δεν προωθούνται, ούτε πωλούνται ή ταξινοµούνται από τις ίδιες, στο
πλαίσιο του περιορισµένου ελέγχου που οι πλατφόρµες
ασκούν στις ανακοινώσεις αυτές.
3. Οι πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο, που υπάγονται
στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, οφείλουν να ενηµερώνουν
µε σαφήνεια τους χρήστες για τις οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις που περιέχονται σε προγράµµατα
ή βίντεο παραγόµενα από χρήστες, υπό την προϋπόθεση
ότι οι εµπορικές αυτές ανακοινώσεις δηλώνονται σύµφωνα µε την περ. γ) της παρ. 6 ή ότι ο πάροχος είναι ενήµερος για τις ανακοινώσεις αυτές.
4. Οι πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο που υπάγονται
στη δικαιοδοσία της Ελλάδας ενθαρρύνονται στη λήψη
µέτρων για την αποτροπή των ανηλίκων από την υπερβολική κατανάλωση τροφίµων και ποτών που δεν ενδείκνυνται για αυτούς. Τέτοια µέτρα λαµβάνονται είτε µέσω υιοθέτησης κωδίκων δεοντολογίας είτε µέσω των Γενικών Ό-

ρων Συναλλαγών µέσω των οποίων αποτρέπεται η παρουσίαση τέτοιων τροφίµων ή ποτών που δεν ενδείκνυνται
για ανηλίκους.
5. Προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις παρ. 1 και 2 οι
πλατφόρµες διαµοιρασµού βίντεο που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα, κατά περίπτωση, µέτρα, τα οποία καθορίζονται
ανάλογα µε το είδος του επίµαχου περιεχοµένου, την ενδεχόµενη βλάβη που αυτό µπορεί να προκαλέσει, τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας των προσώπων που πρέπει
να προστατεύονται, καθώς και τα δικαιώµατα και τα νόµιµα θεµιτά συµφέροντα που διακυβεύονται, συµπεριλαµβανοµένων των συµφερόντων των παρόχων πλατφόρµας
διαµοιρασµού βίντεο και των χρηστών που έχουν δηµιουργήσει ή µεταφορτώσει το περιεχόµενο, καθώς και του
γενικού δηµοσίου συµφέροντος.
6. Για τους σκοπούς της προστασίας των ανηλίκων,
σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 1, το πλέον επιβλαβές
περιεχόµενο υπόκειται στα πλέον αυστηρά µέτρα ελέγχου πρόσβασης.
Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν, κατά περίπτωση, ιδίως:
α) όρους χρήσης της πλατφόρµας σχετικούς µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρ. 1, καθώς και τρόπους υποχρεωτικής εφαρµογής των όρων αυτών,
β) όρους χρήσης της πλατφόρµας σχετικούς µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρ. 1 του άρθρου 14 σε
σχέση µε τις οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις
που δεν προωθούνται, πωλούνται ή ταξινοµούνται από τις
πλατφόρµες, καθώς και τρόπους υποχρεωτικής εφαρµογής των όρων αυτών,
γ) τη λειτουργική δυνατότητα των χρηστών που µεταφορτώνουν βίντεο παραγόµενα από τους ίδιους ή άλλους
χρήστες να δηλώνουν, στον βαθµό που το γνωρίζουν ή αναµένεται εύλογα να το γνωρίζουν, εάν τα βίντεο αυτά
περιέχουν οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις,
δ) την εγκατάσταση και λειτουργία διαφανών και εύχρηστων µηχανισµών που να επιτρέπουν στους χρήστες
της πλατφόρµας να αναφέρουν ή να επισηµαίνουν στον
πάροχο της πλατφόρµας την ανάρτηση επιβλαβούς, για
τους ανηλίκους ή το ευρύ κοινό, περιεχοµένου κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 1,
ε) την εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων ενηµέρωσης των χρηστών σε σχέση µε την αναφορά ή επισήµανση στην οποία προέβησαν αυτοί σύµφωνα µε την περ.
δ),
στ) την εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών της πλατφόρµας, προκειµένου να αποτρέπεται η πρόσβαση των ανηλίκων σε
περιεχόµενο που ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση
στη σωµατική, ψυχική ή ηθική τους ανάπτυξη,
ζ) την εγκατάσταση και λειτουργία εύχρηστων συστηµάτων, που να επιτρέπουν στους χρήστες της πλατφόρµας να κατατάσσουν το περιεχόµενο που αναφέρεται
στην παρ. 1,
η) την παροχή συστηµάτων γονικού ελέγχου, προκειµένου να αποτρέπεται η πρόσβαση ανηλίκων σε περιεχόµενο που ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στη σωµατική, ψυχική ή ηθική τους ανάπτυξη,
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θ) τη θέσπιση και λειτουργία διαφανών, εύχρηστων και
αποτελεσµατικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών σχετιζόµενων µε καταγγελίες χρηστών προς τον πάροχο της
πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο σε σχέση µε την εκπλήρωση από αυτόν των υποχρεώσεων των περ. δ) έως η),
ι) την υιοθέτηση µέτρων και την εγκατάσταση εργαλείων για την παιδεία για τα µέσα και την ενηµέρωση των
χρηστών σχετικά µε την ύπαρξη αυτών.
7. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων που
συλλέγονται ή παράγονται µε άλλο τρόπο από παρόχους
πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο, σύµφωνα µε τις περ.
στ) και η) της παρ. 6, δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για
εµπορικούς σκοπούς, όπως η άµεση εµπορική προώθηση,
η ανάλυση «προφίλ» και η συµπεριφορική διαφήµιση µε
βάση τις προηγούµενες επιλογές του χρήστη.
8. Το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να προωθεί διαδικασίες για την επίτευξη συρρύθµισης για θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή των µέτρων της παρ. 6.
9. Ο έλεγχος της συµµόρφωσης των παρόχων, σε σχέση µε τα οριζόµενα στις παρ. 1 και 2, ανατίθεται στο
Ε.Σ.Ρ.. Στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του, το
Ε.Σ.Ρ. δικαιούται να διενεργεί ελέγχους µέσω των υπαλλήλων του ή τρίτων στους οποίους αναθέτει τον έλεγχο
αυτό και να επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 36.
10. Οι πάροχοι υπηρεσιών πλατφόρµας διαµοιρασµού
βίντεο που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ., µε τρόπο και σε
χρόνο που ορίζεται από αυτό, τα ακόλουθα στοιχεία που
αφορούν:
α) στον αριθµό των παραπόνων που έλαβαν ανά κατηγορία θέµατος, όπως είναι ο µισαλλόδοξος λόγος, η προστασία ανηλίκων, η παιδική πορνογραφία, και περιεχοµένου, όπως είναι τα προγράµµατα, τα βίντεο χρηστών, οι εµπορικές ανακοινώσεις της πλατφόρµας ή των χρηστών,
όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1,
β) στον αριθµό των παραπόνων που απαντήθηκαν ανά
κατηγορία θέµατος και περιεχοµένου και τον χρόνο εντός
του οποίου απαντήθηκαν,
γ) στον αριθµό των υποθέσεων για τις οποίες ο χρήστης
κατέφυγε σε εξωδικαστική διαµεσολάβηση,
δ) στις αναφορές ή επισηµάνσεις που έγιναν από χρήστες σε σχέση µε βλαπτικό ή παράνοµο περιεχόµενο ή τη
σήµανση περιεχοµένου,
ε) στα συστήµατα γονικού ελέγχου και εξακρίβωσης
της ηλικίας,
στ) στα µέτρα και τα εργαλεία που υιοθέτησαν για την
παιδεία για τα µέσα,
ζ) σε κάθε άλλη πληροφορία που θα προσδιορίσει στο
µέλλον το Ε.Σ.Ρ. µε απόφασή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Άρθρο 33
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
(Άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αρµοδιότητες του παρόντος, καθώς και η επίβλεψη της εφαρµογής
των κανόνων του και η επιβολή κυρώσεων για τις παρα-

βιάσεις τους, ανατίθενται στο Ε.Σ.Ρ., που είναι ανεξάρτητη αρχή και απολαµβάνει πλήρους λειτουργικής ανεξαρτησίας από την Κυβέρνηση και από οποιονδήποτε άλλον κρατικό και ιδιωτικό φορέα.
2. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τις αρµοδιότητές του µε αµεροληψία και διαφάνεια, υπηρετώντας ιδίως τους στόχους της
πολυφωνίας, της πολιτισµικής πολυµορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της προσβασιµότητας από άτοµα µε αναπηρία, της ίσης µεταχείρισης, της εύρυθµης
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης
του υγιούς ανταγωνισµού στον τοµέα άσκησης των αρµοδιοτήτων του. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του απαγορεύεται να ζητά ή να δέχεται οδηγίες από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Εφόσον απαιτείται, µπορεί να
συνεργάζεται µε άλλους αρµόδιους φορείς για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Το Ε.Σ.Ρ. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό της Βουλής.
3. Κώδικες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας, που είναι
ενσωµατωµένοι στα καταστατικά των αναγνωρισµένων
Ενώσεων Συντακτών, καθώς και κώδικες διαφήµισης, όπως ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήµισης και τα Παραρτήµατά του, που έχουν συνταχθεί από την Ένωση Διαφηµιστικών Εταιρειών Ελλάδας, µε τη συνεργασία του Συνδέσµου Διαφηµιζοµένων Ελλάδας ή ανάλογοι κώδικες,
που έχουν συνταχθεί από αντιπροσωπευτικές οργανώσεις διαφηµιστών και διαφηµιζοµένων, εφόσον δεν αντιβαίνουν σε διατάξεις του παρόντος ή της σχετικής εθνικής ή ενωσιακής νοµοθεσίας ή διεθνών συµβάσεων, µπορούν να λαµβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Η παραβίαση Κωδίκων
Δηµοσιογραφικής Δεοντολογίας, Δεοντολογίας Προγραµµάτων και Διαφηµίσεων, που έχουν συνταχθεί κατά
το άρθρο 6, συνιστά παράβαση που επισύρει διοικητική
κύρωση.
Άρθρο 34
Παροχή υπηρεσιών στο κοινό άλλου
κράτους µέλους της Ε.Ε.
(Άρθρο 30α παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών
µέσων επικοινωνίας δηλώνουν στο Ε.Σ.Ρ. την πρόθεσή
τους να παράσχουν το σύνολο ή µέρος της υπηρεσίας
τους στο κοινό άλλου κράτους-µέλους. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιας δήλωσης, το Ε.Σ.Ρ. ενηµερώνει µέσα
σε εύλογο χρονικό διάστηµα την Αρχή του κράτους-µέλους όπου θα παρασχεθεί η υπηρεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ
Άρθρο 35
Προώθηση της παιδείας για τα µέσα
(Άρθρο 33α της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)
1. Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης,
το Ε.Σ.Ρ. και οι κατά περίπτωση αρµόδιοι φορείς της δηµόσιας διοίκησης, οι παρόχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας και οι παρόχοι πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο
οφείλουν να λαµβάνουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη
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των δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και των γνώσεων
των πολιτών, προκειµένου αυτοί να µπορούν να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια τα µέσα επικοινωνίας και να αξιολογούν το περιεχόµενο που διατίθεται
σε αυτά.
2. Αρµόδιος φορέας για την παρακολούθηση και τον
συντονισµό των δράσεων και των σχετικών πρωτοβουλιών των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων της παρ. 1 είναι η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
3. Η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης
υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τη 19η
Δεκεµβρίου 2022, και στη συνέχεια ανά τριετία, σχετικά
µε την υλοποίηση των προβλέψεων της παρ. 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 36
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 8, των παρ. 13 και 7-9 του άρθρου 9, των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου
10, των άρθρων 12, 13, 14, 15, 16, των παρ. 1-2 του άρθρου 17, του άρθρου 18, της παρ. 1 του άρθρου 19, των
παρ. 1-2 του άρθρου 20, των άρθρων 21, 23, 24, 25, 26,
27, και των παρ. 1-2 του άρθρου 28 από πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, συνδροµητικών ή µη, το Ε.Σ.Ρ.
επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον ν.
2644/1998 (Α΄ 233) και τον ν. 2328/1995 (Α΄ 159), αντιστοίχως.
2. Εφόσον η παράβαση αφορά σε προγράµµατα για τα
οποία ο πάροχος των συνδροµητικών υπηρεσιών δεν έχει συντακτική ευθύνη, το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να επιβάλλει
στον πάροχο τις ως άνω κυρώσεις, εφόσον αυτός παραβίασε τις υποχρεώσεις επιµέλειας που οφείλει να έχει έναντι των συνδροµητών του. Ως παράβαση υποχρεώσεων επιµέλειας νοείται ιδίως η µη διάθεση εύχρηστων και
εύκολα ανευρέσιµων συστηµάτων γονικού ελέγχου.
3. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του
άρθρου 32 από πλατφόρµα διαµοιρασµού βίντεο που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, επιβάλλονται σε αυτήν
κυρώσεις που συνίστανται σε:
α) σύσταση για συµµόρφωση,
β) πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ,
γ) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της πλατφόρµας για χρονικό διάστηµα από µία (1) ηµέρα έως τρεις
(3) µήνες,
δ) οριστική διακοπή της λειτουργίας της.
Η επιλογή του είδους και η επιµέτρηση των διοικητικών κυρώσεων γίνονται ανάλογα µε τη βαρύτητα της παραβίασης και τον βαθµό υπαιτιότητας, την οικονοµική κατάσταση του παρόχου, καθώς και την ύπαρξη υποτροπής.
4. Οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την έννοια της υποπερ. 9 της περ. Α΄ του άρθρου 110
του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), οφείλουν να εκτελούν τις αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. σε περίπτωση µη εκούσιας συµµόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 37
Υποχρέωση εγγραφής επιχειρήσεων
στο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ.
1. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας, γραµµικών ή µη γραµµικών,
συνδροµητικών ή ελεύθερης λήψης, εγγράφονται στο
Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τµήµα Ελέγχου
Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. προσδιορίζει, µε απόφασή του, τα στοιχεία που, ανά κατηγορία, υποβάλλουν
οι πάροχοι για την εγγραφή τους, και τα οποία περιλαµβάνουν, κατ’ ελάχιστο, την επωνυµία του παρόχου, την
έδρα του, τα στοιχεία των νοµίµων εκπροσώπων του,
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας του παρόχου, καθώς και τον εγκεκριµένο ή σχεδιαζόµενο προγραµµατισµό µεταδόσεων ή
κατάλογο προγραµµάτων που θα περιλαµβάνει την κατηγορία προγραµµάτων. Αν ο σχεδιαζόµενος προγραµµατισµός µεταδόσεων ή κατάλογος προγραµµάτων δεν έχει
εγκριθεί από αρµόδια αρχή, η έγκρισή του από το Ε.Σ.Ρ.
αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή του παρόχου στο
οικείο µητρώο.
2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 2644/1998 (A΄
233) και η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015 δεν θίγονται από την εφαρµογή της παρ. 1.
Άρθρο 38
Προϋποθέσεις µεταβίβασης ή µετασχηµατισµού
επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθµού
ελεύθερης λήψης - Αντικατάσταση της παρ. 13
του άρθρου 1 του ν. 2328/1995
Η παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Επιτρέπεται η µεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης. Στην
περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική µεταβίβαση, κατά τις κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια µεταβίβαση στο σύνολό της ή η µεταβίβαση µετοχών εταιρείας που κατέχει
άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του
κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηµατιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας µε τη συµµετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε µετασχηµατισµός
της εταιρείας, γνωστοποιείται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες
στο Ε.Σ.Ρ., µε κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύµβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συµβολαιογραφικό τύπο ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δηµοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάµενο να
καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφεροµένους, προβαίνει στον έλεγχο των µέσων χρηµατοδότησης της εταιρείας και των µετόχων, σύµφωνα µε τον ν.
4339/2015 (Α΄133) και αποφασίζει για την έγκριση ή µη
της µεταβίβασης ή του µετασχηµατισµού. Σε περίπτωση
παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόµε-
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νες στον παρόντα νόµο κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας.»
Άρθρο 39
Αλλαγή φυσιογνωµίας προγράµµατος ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών σταθµών
1. Μέχρι την έκδοση προκήρυξης για χορήγηση αδειών λειτουργίας σε ραδιοφωνικούς σταθµούς και σε παρόχους περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι εποπτευόµενοι από το
Ε.Σ.Ρ. ως νοµίµως λειτουργούντες αντίστοιχοι σταθµοί
επιτρέπεται να αλλάξουν µία (1) µόνον φορά τη φυσιογνωµία του προγράµµατός τους, εφόσον πληρούν τις οικείες για τη φυσιογνωµία προϋποθέσεις.
2. Για τον σκοπό αυτόν υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. αίτηση,
καθώς και:
α) αναλυτικό πρόγραµµα µιας εβδοµάδας, που αντιστοιχεί στη νέα φυσιογνωµία προγράµµατος,
β) δήλωση, στην οποία αναφέρουν αναλυτικά και συγκεκριµένα τα στοιχεία στα οποία στηρίζουν την αίτησή
τους και από τα οποία προκύπτει ότι έχουν και την υποδοµή για τη λειτουργία σταθµού µε την αιτούµενη φυσιογνωµία,
γ) ονοµαστική κατάσταση προσωπικού το οποίο:
γα) απασχολήθηκε για τη λειτουργία του σταθµού από
την 1η.1.2019 και µετά,
γβ) απασχολείται για τη λειτουργία του σταθµού κατά
τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή δήλωση για το προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί, για να πληρούται
η οικεία νόµιµη υποχρέωση.
3. Το Ε.Σ.Ρ. αποφαίνεται επί της αίτησης µε αιτιολογηµένη απόφαση µετά από ακρόαση του ενδιαφερόµενου,
λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη κατάσταση της περιοχής εκποµπής του αιτούντος, τη βιωσιµότητά του και
την πληρότητα του προγράµµατός του.
Άρθρο 40
Υποχρεώσεις για τη µεταβίβαση και ασυµβίβαστα
ραδιοφωνικών επιχειρήσεων
1. Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί, που περιλαµβάνονται στο
οικείο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ., εποπτευόµενοι ως νοµίµως
λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
συνεχίζουν να εκπέµπουν νόµιµα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών. Ως
καταληκτική προθεσµία για τη διαδικασία αδειοδότησης
των ραδιοφωνικών σταθµών ορίζεται η 30ή.6.2023.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) έχει εφαρµογή και στους ραδιοφωνικούς σταθµούς.
3. Επιτρέπεται η µεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει
άδεια ραδιοφωνικού σταθµού ελεύθερης λήψης. Στην
περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική µεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια µεταβίβαση στο σύνολό της ή µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων ή
µετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηµατιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας
µε τη συµµετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και

γενικά κάθε µετασχηµατισµός της εταιρείας, γνωστοποιείται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες στο Ε.Σ.Ρ. µε κατάθεση
αντιγράφου της σχετικής σύµβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συµβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δηµοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα
σχετικά έγγραφα, δυνάµενο να καλεί σε ακρόαση τους
κατά περίπτωση ενδιαφεροµένους, προβαίνει στον έλεγχο των µέσων χρηµατοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή µετόχων σύµφωνα µε τον ν. 3592/2007 (Α΄
161) και αποφασίζει για την έγκριση ή µη της µεταβίβασης ή του µετασχηµατισµού. Σε περίπτωση παράβασης
των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόµενες στον ν.
2328/1995 (Α΄159) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται,
επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ
ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ
Άρθρο 41
Ρυθµίσεις για παρόχους περιεχοµένου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης
λήψης - Τροποποιήσεις του ν. 4339/2015
1. Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 1 του ν. 4339/2015
(Α΄ 133) ως εξής:
«4. Η κατοχή άδειας παρόχου περιεχοµένου επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης
εθνικής εµβέλειας προσµετράται ως βαρύνον κριτήριο
κατά τη χορήγηση στον πάροχο αυτό, ή σε ανώνυµη εταιρεία, στην οποία συµµετέχει ο πάροχος ως µοναδικός
µέτοχος, ή ως µέτοχος από κοινού µε άλλους παρόχους
ίδιας άδειας αποκλειστικά, άδειας παροχής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω επίγειων αποκλειστικά ποµπών από το Ε.Σ.Ρ., µε οικονοµικό αντάλλαγµα,
σύµφωνα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του ν. 2644/1998 (Α΄ 233).
Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», ως πάροχος δικτύου, υποχρεούται να παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες στον πάροχο περιεχοµένου ή στην ανώνυµη εταιρεία, στην οποία συµµετέχει ο πάροχος αυτός ως µοναδικός µέτοχος, ή, ως µέτοχος από κοινού µε άλλους παρόχους ίδιας άδειας αποκλειστικά, του πρώτου εδαφίου
της παρούσας, για την παροχή συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με την απόφαση του Υπουργού περί καθορισµού του
αριθµού των αδειών, δύναται να αποκλείεται, µε ειδική
αιτιολόγηση, ειδικής στόχευσης περιεχόµενο των προς
χορήγηση αδειών µη ενηµερωτικού περιεχοµένου, ιδίως
για λόγους προστασίας της εθνικής ασφάλειας, διαφύλαξης της δηµόσιας τάξης και προστασίας της δηµόσιας
υγείας. Καταληκτική προθεσµία για τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής
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εµβέλειας µη ενηµερωτικού περιεχοµένου και περιφερειακής εµβέλειας (ενηµερωτικού γενικού και µη ενηµερωτικού περιεχοµένου) ορίζεται η 31η.12.2022.»
3. Οι παρ. 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015
τροποποιούνται ως εξής:
«2. Το ελάχιστο περιεχόµενο του προγράµµατος εθνικής εµβέλειας παρόχου περιεχοµένου ενηµερωτικού
προγράµµατος γενικού περιεχοµένου, περιλαµβάνει:
α) τρία (3) καθηµερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ηµερήσιας διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα (90) λεπτών,
β) εκποµπές πολιτισµού, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ωρών µηνιαίως, όπως ενδεικτικά εκποµπές λόγου, τέχνης, θεάτρου και κινηµατογράφου, καθώς και τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις ακόλουθες κατηγορίες: εκποµπές ενηµερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (όπως τηλεπαιχνίδια, θεάµατα και εκδηλώσεις), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκποµπές, ντοκιµαντέρ, εκποµπές αθλητικού περιεχοµένου, συνολικής µηνιαίας διάρκειας καθεµιάς εξ αυτών
τουλάχιστον δέκα (10) ωρών,
γ) τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 16 και 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισµό
ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων, όπως έχουν ενσωµατωθεί στην εθνική έννοµη τάξη, για την προώθηση
των ευρωπαϊκών έργων, συµπεριλαµβανοµένων και των
ανεξαρτήτων παραγωγών.
5. Για τον καθορισµό του περιεχοµένου εκπεµπόµενου
προγράµµατος εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας µε την οποία ενσωµατώνεται
στην εθνική έννοµη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2010/13.
6. Η µετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηµατική γλώσσα, µε ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας µεταξύ των ωρών
15:00 έως 23:00 είναι υποχρεωτική για τους παρόχους
γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου. Οι παρουσιαστές
της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας επιλέγονται από
τους παρόχους περιεχοµένου µετά από γνώµη της Οµοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εµποδίζουν τους παρόχους περιεχοµένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων ατόµων, σύµφωνα
µε το άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13, όπως έχει ενσωµατωθεί στην εθνική έννοµη τάξη.
7. Τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες την εβδοµάδα από
τις αναφερόµενες στην περ. β΄ της παρ. 2 κατηγορίες
εκποµπών µεταδίδονται υποχρεωτικά µε ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα από τους παρόχους γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου και µεταξύ
των ωρών 17.00 - 23.00. Οι πάροχοι µη ενηµερωτικού περιεχοµένου υπόκεινται στην υποχρέωση µετάδοσης τηλεοπτικών προγραµµάτων µε τρόπο που να εξασφαλίζει
την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία, κατά ποσοστό
τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του εβδοµαδιαίου
προγραµµατισµού µεταδόσεών τους. Οι υποχρεώσεις
της παρούσας εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του άρθρου 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13, όπως έχει ενσωµατωθεί στην εθνική έννοµη τάξη.
8. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαι-

τούµενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι υποψήφιοι προς απόδειξη των ανωτέρω ανά κατηγορία της αιτούµενης άδειας, τα οποία περιλαµβάνουν
κατ’ ελάχιστον αναλυτικό ηµερήσιο πρόγραµµα για χρονικό διάστηµα ενός (1) µηνός πριν από την υποβολή της
αίτησης και σχετική βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου
ότι το έντυπο ηµερήσιο πρόγραµµα αποτυπώνει µε ακρίβεια το οπτικοακουστικό υλικό, όπως µεταδόθηκε κατά
το ως άνω χρονικό διάστηµα.»
4. Το άρθρο 9 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Απασχολούµενο προσωπικό
1. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχοµένου υποχρεούνται
να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς ανθρωπίνους
πόρους, ανάλογα µε την κατηγορία της εµβέλειας, εθνικής ή περιφερειακής, και το είδος του προγράµµατος, ενηµερωτικού γενικού περιεχοµένου ή µη ενηµερωτικού
περιεχοµένου. Προς τον σκοπό αυτό, για την κάλυψη
των αναγκών τους που αφορούν σε θέσεις δηµοσιογράφων και των αναγκών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, υποχρεούνται να διατηρούν συγκεκριµένο ετήσιο
µέσο όρο προσωπικού, το οποίο δύναται να απαρτίζεται
από: (α) εργαζοµένους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, (β) προσωπικό συνδεδεµένων µε τον αδειούχο πάροχο περιεχοµένου επιχειρήσεων µε βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου παρόχου
και (γ) προσωπικό ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής
στις οποίες ο πάροχος αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου µε βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου
παρόχου. Για την περ. β), το προσωπικό των συνδεδεµένων επιχειρήσεων δύναται να συνυπολογίζεται και να
προσµετράται στο προσωπικό του αδειούχου παρόχου
περιεχοµένου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: βα) Η
συνδεδεµένη επιχείρηση έχει ως αντικείµενο δραστηριότητας την παραγωγή περιεχοµένου ή παροχής υπηρεσιών προς τον αδειούχο πάροχο περιεχοµένου, ββ) Το
προσµετρώµενο προσωπικό της συνδεδεµένης επιχείρησης µε βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου ορίζεται ως το γινόµενο του συνόλου των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης της συνδεδεµένης επιχείρησης επί
το ποσοστό συµµετοχής του αδειούχου παρόχου περιεχοµένου σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση, το προσµετρώµενο προσωπικό των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και των
ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, µε βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου, δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ετήσιου µέσου όρου προσωπικού.
2. Το προσωπικό των αδειούχων παρόχων περιεχοµένου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από:
α. τετρακόσια (400) άτοµα για άδεια εθνικής εµβέλειας γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου και
β. πενήντα (50) άτοµα για άδεια εθνικής εµβέλειας µη
ενηµερωτικού περιεχοµένου.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν
ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται ο ελάχιστος α-
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ριθµός προσωπικού των υποψηφίων προς αδειοδότηση
παρόχων περιεχοµένου για άδεια περιφερειακής εµβέλειας ενηµερωτικού ή µη ενηµερωτικού περιεχοµένου.
Για τον καθορισµό του αριθµού αυτού και µετά από δηµόσια διαβούλευση, λαµβάνονται υπόψη ο πληθυσµός,
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και η γεωµορφολογία
κάθε περιφερειακής ζώνης.
4. Για τον προσδιορισµό του αριθµού του ετήσιου µέσου όρου των εργαζοµένων, κατά τα αναφερόµενα στην
παρ. 3, λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εργαζόµενων
που απασχολούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες τον
αντίστοιχο υπολογιζόµενο µήνα.
5. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχοµένου προς απόδειξη
της συµµόρφωσής τους µε τις υποχρεώσεις των παρ. 1
και 2, υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από τη χορήγηση της άδειας: (α) ως
προς τους εργαζοµένους, κατάσταση προσωπικού, όπως
έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας ή πίνακα
προσωπικού-έντυπο Ε4 που έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», µε µνεία των ειδικοτήτων των εργαζοµένων και του ωραρίου απασχόλησής
τους, καθώς και (β) ως προς το προσµετρώµενο προσωπικό συνδεδεµένων επιχειρήσεων και ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, κατάσταση προσωπικού, όπως έχει
κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας ή πίνακα προσωπικού-έντυπο Ε4 που έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», µε µνεία των ειδικοτήτων
των εργαζοµένων και του ωραρίου απασχόλησής τους,
βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου που εκδίδεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου παρόχου και τα
κατά περίπτωση πρόσφορα αποδεικτικά µέσα προς απόδειξη της δραστηριότητας της ανεξάρτητης εταιρείας
παραγωγής και της συνδεδεµένης επιχείρησης καθώς
και της εταιρικής συµµετοχής του αδειούχου παρόχου
περιεχοµένου στην τελευταία, ιδίως, ισχύον ενιαίο κείµενο κωδικοποιηµένου καταστατικού νοµίµως θεωρηµένο από το ΓΕΜΗ, αντίγραφα συναφθεισών συµβάσεων
παροχής υπηρεσιών µεταξύ του αδειούχου παρόχου περιεχοµένου και της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής ή
της συνδεδεµένης επιχείρησης, αντίγραφα συµφωνητικών απόκτησης µετοχών/εταιρικών µεριδίων, κατά περίπτωση, και θεωρηµένα αντίγραφα από το βιβλίο µετόχων. Επικαιροποιηµένα στοιχεία, κατά τα ανωτέρω, υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ρ. σε ετήσια βάση.»
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Οι χρηµατικοί πόροι του Ε.Σ.Ρ από τους αδειοδοτηµένους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης έθνικής εµβέλειας γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου περιέρχονται στον προϋπολογισµό του Ε.Σ.Ρ. τον Ιανουάριο κάθε έτους και είναι άµεσα διαθέσιµοι για χρήση, ανεξαρτήτως του χρόνου καταβολής του ετησίου τιµήµατος των αδειών.»
6. H παρ. 4 του άρθρου 14Α του ν. 4339/2015 τροποποιείται ως εξής:
«4. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων ως προς τη
δυνατότητα άπαξ αλλαγής της φυσιογνωµίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών, απαγορεύεται η εκτός
αδειοδοτικής διαδικασίας µεταβολή της φυσιογνωµίας
προγράµµατος και της εµβέλειας εκποµπής των λειτουργούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
παρόχων περιεχοµένου.»

Άρθρο 42
Ρυθµίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου
περιεχοµένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού ογδόου της
από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Η παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ογδόου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (A΄ 86)
τροποποιείται, η παρ. 2 καταργείται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο εξηκοστό όγδοο
Ρυθµίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου
περιεχοµένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής
Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο πρώτο και το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 133), ειδικά για τους παρόχους επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου που κατέχουν σχετική άδεια περιεχοµένου έως
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, το υπολειπόµενο κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ποσό τιµήµατος κάθε άδειας καταβάλλεται από
τον υπερθεµατιστή ως κατωτέρω:
(α) Προκειµένου να δοθούν επενδυτικά κίνητρα στον
οικείο κλάδο, η οφειλόµενη δόση ποσού τριών εκατοµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) ευρώ για το έτος 2020 αποµειώνεται κατά το ύψος των επενδύσεων
σε πρόγραµµα, τεχνολογικό εξοπλισµό και υποδοµές
που διενεργεί ο υπερθεµατιστής εντός του ηµερολογιακού έτους 2020. Το ποσό αποµείωσης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των τριών εκατοµυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.450.000) ευρώ, ενώ αντίστοιχα το ύψος της καταβλητέας δόσης δεν µπορεί να είναι
κατώτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ο υπερθεµατιστής καταβάλλει το ποσό των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ που αφορά το 2020 µέχρι την 30ή Ιουνίου
2021 και προσκοµίζει στο Ε.Σ.Ρ. και στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο µέχρι την 15η Απριλίου 2021 βεβαίωση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή, που βεβαιώνει
προσηκόντως τη διενέργεια των ως άνω επενδύσεων. Αν
οι διενεργηθείσες επενδύσεις υπολείπονται του ανώτατου ορίου των τριών εκατοµυρίων τετρακοσίων πενήντα
χιλιάδων (3.450.000) ευρώ, ο υπερθεµατιστής υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά, ήτοι το ποσό που προκύπτει αφαιρουµένου του ποσού των επενδύσεων που έχουν διενεργηθεί από το ποσό των τριών εκατοµµυρίων
τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.450.000) ευρώ, µέχρι
την 30ή Σεπτεµβρίου 2021. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίον έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης και κατόπιν γνώµης του
Ε.Σ.Ρ. µπορεί να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της ως άνω αποµείωσης, ιδίως η διαδικασία ελέγχου της υλοποίησης αυτών και τα αρµόδια όργανα. Το ποσό της δόσης
που αντιστοιχεί στο Ε.Σ.Ρ. περιέρχεται στον προϋπολογισµό του ελεύθερο προς χρήση µαζί µε το αντίστοιχο
ποσό για το έτος 2021. Ειδικά για το 2021 οι ανωτέρω
χρηµατικοί πόροι περιέρχονται στον προϋπολογισµό του
Ε.Σ.Ρ. το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την ψήφιση
του παρόντος και είναι άµεσα διαθέσιµοι για χρήση.
(β) Για το χρονικό διάστηµα από την 1η Οκτωβρίου
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2021 και µέχρι εξοφλήσεως του τιµήµατος, το υπολειπόµενο ποσό τιµήµατος κάθε άδειας, συγκεκριµένα το ποσό που προκύπτει αφαιρουµένων των ποσών που έχουν
καταβληθεί προς εξόφληση των αντίστοιχων δόσεων
του τιµήµατος της αδείας, καθώς και του ποσού της αποµείωσης του ύψους της δόσεως του έτους 2020 κατά τα
ως άνω, από το συνολικό ποσό των τριάντα πέντε εκατοµυρίων (35.000.000) ευρώ, καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις, µε αντίστοιχες τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται, σε διαταγή του Ελληνικού Δηµοσίου, αρχής γενοµένης την 1η Οκτωβρίου 2021. Ειδικότερα:
βα) Υπερθεµατιστής στον οποίο χορηγήθηκε άδεια παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου εντός του ηµερολογιακού έτους 2018
καταβάλλει το υπολειπόµενο ποσό τιµήµατος σε ογδόντα τέσσερις (84) µηνιαίες δόσεις. Έκαστη δόση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (287.500) ευρώ, πλην της δόσης Οκτωβρίου
κάθε ηµερολογιακού έτους που ανέρχεται στο ποσό των
τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων
(337.500) ευρώ.
ββ) Υπερθεµατιστής στον οποίο χορηγήθηκε άδεια παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας γενικού ενηµερωτικού περιεχοµένου εντός του ηµερολογιακού έτους 2019
καταβάλλει ενενήντα έξι (96) µηνιαίες δόσεις. Έκαστη
δόση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά
χιλιάδων πεντακοσίων (287.500) ευρώ, πλην της δόσης
Οκτωβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους που ανέρχεται
στο ποσό των τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (337.500) ευρώ.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 43
Φύση, έννοια και τρόπος παροχής συνδροµητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2644/1998
1. Το άρθρο 1 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών υπάγεται, σύµφωνα µε το άρθρο 15
του Συντάγµατος, στον άµεσο έλεγχο του Κράτους και
συνιστά δηµόσια λειτουργία µε σκοπό την αντικειµενική
και επί ίσοις όροις ενηµέρωση, καθώς και την υψηλής
στάθµης επιµόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, για την εφαρµογή του παρόντος, θεωρείται η, µε
οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο ή µέσο (επίγειους αποκλειστικά ποµπούς, καλωδιακό δίκτυο ή δορυφόρο), µετάδοση απευθείας προς το κοινό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων, η πρόσβαση στα οποία τελεί υπό
τους όρους που θέτει η κάτοχος της άδειας η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος.
Επίσης, παροχή συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών θεωρείται και η παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω των λοιπών ευρυζωνικών δικτύων, ανεξαρτήτως εάν
ο πάροχος της υπηρεσίας έχει λάβει άδεια από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) για τα προγράµµατα που µεταδίδει ή εάν µεταδίδει προγράµµατα, αδει-

οδοτηµένα σε άλλο κράτος µέλος, δυνάµει σχετικής
συµβάσεως.
2. Για την παροχή προς το κοινό συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου,
καλωδίου ή συχνοτήτων, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται µε απόφαση του Ε.Σ.Ρ., και σύναψη σύµβασης παραχώρησης µε το Ελληνικό Δηµόσιο, εξαιρουµένης της
παροχής γραµµικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων, για την οποία το άρθρο 15 του ν.
3592/2007 (Α΄ 161).
Για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών µέσω δορυφόρου, άδεια και σύµβαση παραχώρησης απαιτούνται µόνο
όταν η µετάδοση της ανοδικής δέσµης προς τον δορυφόρο πραγµατοποιείται είτε (α) από την Ελληνική Επικράτεια απευθείας ή µε τη µεσολάβηση σε προηγούµενη
φάση µεταφοράς του ραδιοτηλεοπτικού σήµατος από
την επικράτεια άλλου κράτους µε οποιαδήποτε τεχνική
µέθοδο ή µέσο είτε (β) από την επικράτεια άλλου κράτους µε τη µεσολάβηση, σε προηγούµενη φάση, µεταφοράς του ραδιοτηλεοπτικού σήµατος από την ελληνική
επικράτεια µε οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο ή µέσο.
Για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4339/2015, µέσω
επιγείων αποκλειστικά ποµπών από κατόχους αδειών
παροχής περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας ή από ανώνυµη εταιρεία στην οποία συµµετέχουν αποκλειστικά, ως µοναδικοί µέτοχοι ή µέτοχοι από κοινού, κάτοχοι αδειών παροχής περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής
εµβέλειας, το Ε.Σ.Ρ. χορηγεί τις προβλεπόµενες από
τον νόµο αυτό άδειες, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία,
κατά προτεραιότητα, διάρκειας πέντε (5) έως δεκαπέντε
(15) ετών ανάλογα µε τα υποβαλλόµενα οικονοµικά
στοιχεία και τα επενδυτικά σχέδια των παρόχων περιεχοµένου ή της ανώνυµης εταιρείας στην οποία συµµετέχουν αποκλειστικά, ως µοναδικοί µέτοχοι ή µέτοχοι από
κοινού, κάτοχοι αδειών παροχής περιεχοµένου, και υπό
την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται τεχνικά ζητήµατα µη
επάρκειας χωρητικότητας δικτύου για την παροχή υπηρεσιών µεταφοράς και διανοµής περιεχοµένου ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται σύναψη
σύµβασης παραχώρησης µε το Ελληνικό Δηµόσιο.
3. Η σύµβαση παραχώρησης µε το Ελληνικό Δηµόσιο,
το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, καταρτίζεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την έκδοση της
άδειας. Εφόσον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσµίας η σύµβαση παραχώρησης δεν έχει υπογραφεί για λόγους που οφείλονται
σε υπαιτιότητα του Ελληνικού Δηµοσίου, η προθεσµία
αυτή αναστέλλεται υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που η
προθεσµία των έξι (6) µηνών παρέλθει άπρακτη για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της
κατόχου, η άδεια ανακαλείται µε απόφαση του Ε.Σ.Ρ., η
οποία εκδίδεται ύστερα από ακρόαση της κατόχου. Σύµβαση που καταρτίζεται χωρίς την άδεια της παρ. 2 είναι
άκυρη. Στις συµβάσεις αυτές περιλαµβάνονται υποχρεωτικά οι προβλεπόµενοι στον παρόντα νόµο οικονοµικοί
όροι, καθώς και οι αντισταθµιστικές υπηρεσίες, που τυχόν καθορίζονται στην άδεια του Ε.Σ.Ρ., και εξειδικεύονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 7 έως 10. Κατά τη συνοµολόγηση των συµβα-
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τικών όρων, καθώς και κατά την εξέλιξη της συµβατικής
σχέσης, το Ελληνικό Δηµόσιο οφείλει να αποφεύγει κάθε πράξη ή παράλειψη που καταλήγει σε άνιση µεταχείριση των αντισυµβαλλοµένων του ή που τους παρέχει τη
δυνατότητα να καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση που
αυτοί έχουν τυχόν αποκτήσει στον τοµέα της παροχής
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.
4. Οι άδειες και συµβάσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο για την παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν αναιρούν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης καταχώρισης υπό καθεστώς
γενικής άδειας και εφόσον απαιτείται, χορήγησης άδειας χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, που προβλέπεται στον ν. 4727/2020
(Α΄ 184) για την εκποµπή και µεταφορά µε οποιαδήποτε
τεχνική µέθοδο ή µέσο ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήµατος, καθώς και για την απόκτηση και χρήση του αναγκαίου εξοπλισµού και υποδοµής.
Η άδεια που προβλέπεται στον παρόντα νόµο για την
παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών δεν αποτελεί άδεια παροχής των τεχνικών υπηρεσιών πρόσβασης υπό όρους, οι οποίες αναφέρονται
στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4727/2020.
Η δήλωση καταχώρισης υπό καθεστώς γενικής άδειας
που προβλέπεται στον ν. 4727/2020 και η άδεια χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, εφόσον απαιτείται, για την
εκποµπή και µεταφορά ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήµατος µε την τεχνική µέθοδο και µέσο που χρησιµοποιεί
η κάτοχος της άδειας µπορεί να µην υποβάλλονται και
να µην κατέχονται αντίστοιχα από την ίδια την κάτοχο
της άδειας ή µέτοχό της. Στη περίπτωση αυτή η κάτοχος
της άδειας υποχρεούται να προσκοµίσει στον Υπουργό
στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, πριν από τη
σύναψη της σύµβασης παραχώρησης, υπογεγραµµένη
σύµβαση µε πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών
που έχει υποβάλει την απαιτούµενη δήλωση καταχώρισης υπό καθεστώς γενικής άδειας και εφόσον απαιτείται, άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
Η έναρξη παροχής των υπηρεσιών που προβλέπονται
από τον ν. 4727/2020 για τη µεταφορά ραδιοτηλεοπτικού
σήµατος από δηµόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται µόνο µετά την
προσκόµιση στον πάροχο δικτύου της άδειας και της
σύµβασης παραχώρησης που προβλέπονται για την παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.»
2. Οι παρ. 4 και 9 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 τροποποιούνται ως εξής:
«4. Η κάτοχος άδειας συνδροµητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου του παρόντος ή οι µέτοχοί της και τα συνδεδεµένα µε αυτούς ή
παρένθετα πρόσωπα, δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν
σε ή να ελέγχουν οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχοµένου µέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης ή συνδροµητικής λήψης.
9. Οι υπηρεσίες, έργα και λοιπές δραστηριότητες που
συνδέονται άµεσα µε την ανάπτυξη και παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών από
την κάτοχο της άδειας του παρόντος νόµου, όπως είναι
ιδίως: (α) η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-

νιών υποδοµής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού δικτύου,
καθώς και επεξεργασίας και µεταφοράς του αντίστοιχου
σήµατος, (β) η παραγωγή των συσκευών και του αναγκαίου λογισµικού, τα οποία καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε καταληπτή µορφή στο περιεχόµενο των παρεχόµενων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και
η κατοχή των σχετικών δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, (γ) η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, πρόσβασης
σε καταληπτή µορφή στο περιεχόµενο των παρεχόµενων συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του
σχετικού δικτύου συνδροµητών και (δ) η παροχή προς το
κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων
µπορούν να µην ασκούνται απευθείας από την ίδια την
κάτοχο της άδειας, αλλά να παρέχονται σε αυτήν από
άλλες εταιρείες στους καταστατικούς σκοπούς των οποίων περιλαµβάνεται η άσκηση µιας ή περισσότερων από τις παραπάνω δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση,
αντισυµβαλλόµενος του χρήστη των συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών είναι υποχρεωτικά η κάτοχος της άδειας.»
3. Οι παρ. 1, 7, 7Α, 8, 9, 11, 12 και 14 του άρθρου 9 του
ν. 2644/1998 τροποποιούνται ως εξής:
«1. Η κάτοχος άδειας παροχής συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών διάρκειας τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ωρών ηµερησίως οφείλει να αναθέτει δωρεάν τη διαχείριση προγράµµατός της σε έναν ή περισσότερους δηµόσιους φορείς, µε εξαίρεση
την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., για τη µετάδοση εκποµπών που συνδέονται µε την εκπλήρωση των σκοπών τους. Ο καθορισµός
του διαθέσιµου συνολικού χρόνου µετάδοσης δεν µπορεί να είναι µικρότερος του δέκα τοις εκατό (10%) του αναφερόµενου στην άδεια χρόνου προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση αυτή θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί µε τη δωρεάν διάθεση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ηµερήσιου προγράµµατος. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περισσότερων δηµόσιων φορέων η
επιλογή τους και ο καταµερισµός του διαθέσιµου χρόνου
γίνονται από το Ε.Σ.Ρ.. Η δωρεάν ανάθεση διαχείρισης
προγράµµατος στον ίδιο δηµόσιο φορέα δεν µπορεί να
υπερβαίνει σε διάρκεια τα δύο (2) έτη. Εκ νέου ανάθεση
στον ίδιο δηµόσιο φορέα επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από άλλους δηµόσιους φορείς. Ανεξαρτήτως και πέραν της κατά τα ανωτέρω υποχρέωσης είναι επίσης υποχρεωτική και χωρίς
χρονικούς περιορισµούς η δωρεάν ανάθεση στη Βουλή
των Ελλήνων της διαχείρισης ενός από τα προγράµµατά
της από κάθε κάτοχο άδειας. Η πρόσβαση στα προγράµµατα της παρούσας µπορεί, εφόσον είναι τεχνικά δυνατόν, να µην τελεί υπό όρους, σύµφωνα µε σχετική δήλωση που απευθύνει εγγράφως ο δηµόσιος φορέας προς
την κάτοχο της άδειας.»
«7. α) Η κάτοχος άδειας οφείλει να καταβάλει για την
απόκτηση της άδειας οικονοµικό αντάλλαγµα ύψους δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ για κάθε εικοσιτετράωρο τηλεοπτικό πρόγραµµα που µεταδίδει, όπως ο
χρόνος µετάδοσης προσδιορίζεται στην άδεια του άρθρου 7, το δε συνολικό ποσό ανά έτος άδειας συναρτάται από τη δέσµη που επιλέγει ο πάροχος σύµφωνα µε
τον κατωτέρω Πίνακα. Το τέλος δέσµης ανά έτος άδειας
διακρίνεται σε δώδεκα (12) εναλλακτικές κατηγορίες, εκάστη επαυξηµένη ανά δέκα (10) τηλεοπτικά κανάλια, µε
την εξαίρεση της πρώτης κατηγορίας, µε αντιστρόφως
προοδευτική µέση επιβάρυνση για κάθε επόµενη δέσµη.
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____________________________
1 Σηµείωση

1: κάθε µεγαλύτερη δέσµη προσφέρει 10% έκπτωση (στήλη 3).

2 Σηµείωση 2: επιλογή µεµονωµένων καναλιών επιφέρει επιπλέον επιβάρυνση 500€.
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Η κάτοχος άδειας οφείλει να καταβάλει για την απόκτηση της άδειας οικονοµικό αντάλλαγµα ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ ανά έτος άδειας για κάθε εικοσιτετράωρο ραδιοφωνικό πρόγραµµα που µεταδίδει, όπως ο
χρόνος µετάδοσης προσδιορίζεται στην άδεια του άρθρου 7.
β) Επίσης, η κάτοχος άδειας παροχής συνδροµητικών
υπηρεσιών οφείλει να καταβάλλει ετήσιο οικονοµικό αντάλλαγµα ύψους µισό τοις εκατό (0,5%) επί των αντίστοιχων ακαθάριστων εσόδων της, αυξανόµενο κάθε
δύο (2) έτη κατά το ίδιο ποσοστό (0,5% για το πρώτο και
δεύτερο έτος, 1% για το τρίτο και τέταρτο έτος κ.ο.κ.)
και µέχρι του ποσοστού του τρία τοις εκατό (3%) επί των
ανωτέρω εσόδων κατ’ ανώτατο όριο. Τα ετήσια οικονοµικά ανταλλάγµατα καταλογίζονται µε πράξη του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
γ) Τις οικονοµικές υποχρεώσεις υπό περ. α΄ και β΄ έχουν και οι λοιποί πάροχοι συνδροµητικών τηλεοπτικών
και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τρόπου
µετάδοσης του σήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων γραµµικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων.
Σε περίπτωση µετάδοσης του ίδιου οπτικοακουστικού
περιεχοµένου από τον πάροχο συνδροµητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, µε περισσότερα µέσα,
το οικονοµικό αντάλλαγµα της περ. α΄ καταβάλλεται µία
µόνον φορά.»
«7Α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, µετά από πρόταση της Ε.Ε.Τ.Τ. και σύµφωνη
γνώµη του Ε.Σ.Ρ., καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού
και καταλογισµού του οικονοµικού ανταλλάγµατος που
προβλέπεται στις περ. α΄και β΄ της παρ. 7 και οφείλει ο
πάροχος συνδροµητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του τρόπου µετάδοσης του σήµατος, να καταβάλει για την απόκτηση της άδειας ή την
εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο
Τµήµα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., κατά τη διάρκεια
ισχύος της άδειας ή παροχής των υπηρεσιών, σε ετήσια
βάση.
8. Τα οικονοµικά ανταλλάγµατα των περ. α΄και β΄ της
παρ. 7 καταβάλλονται υπέρ του Δηµοσίου και ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) από αυτά αποδίδεται, µέσω
του Κρατικού Προϋπολογισµού, στο Ε.Σ.Ρ. για την ενίσχυση του εποπτικού του ρόλου. Η είσπραξη των σχετικών ποσών γίνεται µε τη διαδικασία του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων.
9. Η κάτοχος της άδειας µέσα σε έναν (1) µήνα από
την κατάρτιση της σύµβασης παραχώρησης οφείλει να
καταθέσει, για την τήρηση των υποχρεώσεων που θεσπίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος και τους όρους της
σύµβασης, εγγυητική επιστολή αξιόχρεου πιστωτικού ιδρύµατος ετήσιας διάρκειας το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του οικονοµικού ανταλλάγµατος της περ. α΄ της παρ. 7. Η εγγυητική
επιστολή ανανεώνεται σε ετήσια βάση και το ύψος της
αναπροσαρµόζεται, ώστε να ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του οφειλόµενου οικονοµικού ανταλλάγµατος της περ. α΄ της παρ. 7 ανά έτος άδειας.
Για την κατάπτωση και αντικατάσταση των επιστολών
αυτών εφαρµόζεται η παρ. 22 του άρθρου 1 του ν.
2328/1995 (Α΄ 159). Το ύψος των εγγυητικών επιστολών

µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.»
«11. Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν τη
δωρεάν µετάδοση µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1686/2018 κοινή απόφαση
των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης (Β΄ 2037).
12. Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να µεριµνούν για την
κατανόηση από κωφά και βαρήκοα άτοµα ενός πεντάλεπτου τουλάχιστον καθηµερινού δελτίου ειδήσεων στη
νοηµατική γλώσσα, εφόσον στο πρόγραµµά τους περιλαµβάνονται ενηµερωτικές εκποµπές. Επίσης οι κάτοχοι
άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν την κατανόηση από άτοµα µε αναπηρία ενός ηµίωρου ανά δεκαπενθήµερο
προγράµµατος ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Οι διερµηνείς
νοηµατικής γλώσσας επιλέγονται µε βάση σχετικό κατάλογο, που υποβάλλεται στην κάτοχο της άδειας από την
Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος.»
«14. Η κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί όλες τις
διατάξεις της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό που απασχολεί.»
Άρθρο 44
Επικαιροποίηση ορολογίας
1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης νοείται ο Υπουργός στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες
της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης,
ενώ όπου αναφέρεται το Υπουργείο Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης νοείται η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης.
2. Οι διατάξεις του ν. 2644/1998 (Α΄ 233) δεν θίγουν
αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού που της απονέµονται από την κείµενη νοµοθεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Ε.Σ.Ρ., ΕΡΤ Α.Ε.
ΚΑΙ Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. Α.Ε.
Άρθρο 45
Ρυθµίσεις για Ε.Σ.Ρ., Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
και Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. Α.Ε. Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4354/2015
Στον ν. 4354/2015 (Α΄ 176) επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις:
1. Προστίθεται παρ. 12 στο άρθρο 21, ως εξής:
«12. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 2863/2000 (Α΄ 262), το Ε.Σ.Ρ. µε
απόφασή του ορίζει το ύψος των πρόσθετων αµοιβών
των πάσης φύσεως επιτροπών και οµάδων εργασίας που
συγκροτεί, τηρουµένων κατά τα λοιπά των παρ. 2, 3 και 5
του παρόντος. Οι σχετικές δαπάνες προέρχονται αποκλειστικά από τους πόρους της παρ. 8 του άρθρου 9 του
ν. 2644/1998 (Α΄ 233) και της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 133) και δεν προκαλούν περαιτέρω επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισµό.»
2. Προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 22, ως εξής:
«7. Οι αποδοχές των προσώπων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» που είναι εξουσιοδοτηµένα να σχεδιάζουν, να διευθύνουν και να ασκούν διοίκηση, όπως αυτή
προκύπτει από την ιεραρχία της οργανωτικής δοµής της
εταιρείας, καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, ύστερα από εισήγηση του
Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, οι
αποδοχές των προσώπων αυτών εξακολουθούν να καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος.
3. Προστίθεται περ. δ΄ στην παρ. 3 του άρθρου 28 ως
εξής:
«δ) Ο Διευθύνων Σύµβουλος και ο Πρόεδρος της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», καθώς και ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συµβουλίου – Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε.
Α.Ε.), τηρουµένου πάντως του ανωτάτου ορίου της περ.
α).»
Άρθρο 46
Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων από το Ε.Σ.Ρ.
1. Οι παραβάσεις που επισύρουν κυρώσεις επιβαλλόµενες από το Ε.Σ.Ρ., υπόκεινται σε τετραετή παραγραφή.
2. Η παραγραφή αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της
διάπραξης της παράβασης.
3. Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα η σχετική υπόθεση αποτελεί αντικείµενο διαδικασίας που εκκρεµεί ενώπιον δικαστηρίου.
Άρθρο 47
Μετοχικό κεφάλαιο - Γενική Συνέλευση Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Τροποποιήσεις του ν. 4173/2013
Στον ν. 4173/2013 (Α΄ 169) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4173/2013 προστίθεται παρ. 3Α και η παρ. 4 τροποποιείται ως εξής:
«3Α. Η καταβολή των ληξιπρόθεσµων οφειλών από το
ανταποδοτικό τέλος ρυθµίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που
ρυθµίζονται οι οφειλές από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος, εφόσον οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνουν σε διακανονισµό ή ρύθµιση µε
τους καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασµών.
Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές από το ανταποδοτικό τέλος
που δεν καταβάλλονται από τους υπόχρεους στους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, εισπράττονται από την
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων. Τίτλο εκτελεστό αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Για τον
σκοπό αυτό, όλοι οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας
κατά τον µήνα Μάρτιο κάθε έτους αποστέλλουν στην
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εκκαθαριστική κατάσταση, στην οποία αναγράφονται: α) οι συνολικές χρεώσεις ανταποδοτικού τέλους που ενσωµατώθηκαν στους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος για περιόδους κατανάλωσης που εµπίπτουν στο προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, β) το ύψος
των εισπραχθέντων και των ανείσπρακτων ποσών για το
ανωτέρω χρονικό διάστηµα, γ) ο αριθµός των πελατών
που απαλλάσσονται ή εξαιρούνται από την υποχρέωση

καταβολής του ανταποδοτικού τέλους για το ίδιο ως άνω
χρονικό διάστηµα, δ) η αιτιολογία της απαλλαγής ή εξαίρεσης, καθώς και ε) ο αριθµός του µετρητή, το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (A.Φ.Μ.), η αρµόδια Δ.Ο.Υ. και το ύψος του
οφειλόµενου εισπραχθέντος και ανείσπρακτου ποσού
κάθε υπόχρεου. Ως προς τα ανείσπρακτα ποσά, η παραπάνω εκκαθαριστική κατάσταση πρέπει επιπροσθέτως να
περιλαµβάνει, ανά υπόχρεο, χωριστή µνεία για το ύψος
των εξής επιµέρους κατηγοριών ληξιπρόθεσµων ποσών:
i) των ληξιπρόθεσµων που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση ή
διακανονισµό µε τον προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας,
ii) των ληξιπρόθεσµων που είτε δεν έχουν υπαχθεί σε
ρύθµιση ή διακανονισµό είτε η σχετική ρύθµιση ή διακανονισµός έχει απολεσθεί µε ευθύνη του υπόχρεου, ανεξαρτήτως της διακοπής ή µη από τον προµηθευτή της
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Η παραπάνω εκκαθαριστική κατάσταση συνοδεύεται υποχρεωτικά από έκθεση
ορκωτού ελεγκτή περί της ορθότητας των υποβαλλόµενων στοιχείων και της ύπαρξης και τήρησης κατάλληλων
διαδικασιών για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε την
παρ. 3 του άρθρου 6. Μετά την αποστολή της εκκαθαριστικής κατάστασης στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαγράφουν από τις απαιτήσεις
τους τις ανωτέρω υπό ii περιπτώσεις ανείσπρακτων ποσών. Οι οφειλές από το ανταποδοτικό τέλος µπορούν να
υπάγονται σε ρύθµιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη
ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το Δηµόσιο.»
«4. Με κοινή απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, εγκρίνεται ο προϋπολογισµός της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..»
2. Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν. 4173/2013 τροποποιούνται ως εξής:
«1. Στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από: α) τον Υπουργό Οικονοµικών, β) τον Υπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης και γ) τον Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού.»
«3. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το
Διοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται το αργότερο έως
τη δεκάτη (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα
µετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση
συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό
Συµβούλιο κρίνει αυτό σκόπιµο ή αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε και µε πρωτοβουλία του Προέδρου της, ο οποίος απευθύνει σχετική
πρόσκληση.»
Άρθρο 48
Ρυθµίσεις ζητηµάτων προσωπικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
1. Όπου στις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και
σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας
προβλέπεται η κινητικότητα υπαλλήλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, και ειδικότερα για τη διενέργεια µετάταξης ή απόσπασης ή άλλου είδους µετακίνησης του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., απαιτείται η προηγούµενη εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το οποίο αποφασίζει µε βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., λαµβάνοντας υπόψη και τις
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περιστάσεις που συνδέονται µε το πρόσωπο του υπαλλήλου. Η παρούσα ισχύει έως τις 31.12.2022.
2. Κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης διάταξης, µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., δύναται να
προσλαµβάνονται µε σχέση έµµισθης εντολής µέχρι
τρεις (3) δικηγόροι - ειδικοί νοµικοί σύµβουλοι για θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, ενωσιακού δικαίου και εργατικού δικαίου.

Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220) τροποποιείται ως εξής:
«2. Τα µέλη των ανεξάρτητων αρχών και οι αναπληρωτές τους, όπου προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, επιλέγονται µε απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, σύµφωνα µε το άρθρο
101Α του Συντάγµατος, µετά από προηγούµενη εισήγηση της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αµελλητί στον αρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, ο οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη διορισµού εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση.
Η θητεία των µελών είναι εξαετής χωρίς δυνατότητα
ανανέωσης.
Ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής ενηµερώνει εγγράφως τον Πρόεδρο της Βουλής για τη λήξη της θητείας των µελών τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της θητείας τους.
Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης ή µε οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του µέλους
Ανεξάρτητης Αρχής, διορίζεται νέο µέλος για εξαετή θητεία.
Στις µονοπρόσωπες αρχές το µέλος διορίζεται για
πλήρη θητεία. Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή
µετά την πάροδο τριών (3) µηνών από την υποβολή της,
εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί και
κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής της παραίτησης.
Η θητεία των µελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι τον διορισµό νέων.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα
µέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει
νόµιµη συγκρότηση µέχρι τον διορισµό νέων, εφόσον τα
λοιπά µέλη επαρκούν για τον σχηµατισµό απαρτίας.
Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή, σε περίπτωση ελλείψεώς τους, από τον αναπληρωτή τους ή από µέλος που ορίζεται από την Ολοµέλεια της Αρχής.»

των παρόχων περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφηµιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων
που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.»
2. Προστίθεται παρ. 12 Α στο άρθρο πέµπτο του ν.
3845/2010 (Α΄ 65) ως εξής:
«12Α. Η ρύθµιση της παρ. 12 δεν καταλαµβάνει τους
παρόχους περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης έως τις 31.12.2022.»
3. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020
(Α΄ 53) προστίθεται παρ. 3α ως εξής:
«3α. Ως πρόγραµµα χρηµατοδότησης της παρ. 1 θεωρείται και η συνολική ή µερική κάλυψη για τους δικαιούχους της παρ.1, της εισφοράς της περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243), για τα έτη από
2017 έως 2020. Με την απόφαση της παρ. 3 µπορούν να
οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή
της παρούσας. Στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης της
παρ. 1 δύνανται να ενταχθούν οι πάροχοι περιεχοµένου
περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι ραδιοφωνικοί σταθµοί και ο περιοδικός τύπος.»
4. Οφειλές προς τον Ενιαίο Δηµοσιογραφικό Οργανισµό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)
που προκύπτουν από τις εισφορές των περ. α΄ και β΄
της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, για τα έτη από 2017 έως 2020, µπορούν να ρυθµιστούν µε αίτηση
του οφειλέτη προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σε έως εβδοµήντα
δύο (72) δόσεις µε ελάχιστο ποσό δόσης τα εκατό (100)
ευρώ µε απαλλαγή των προστίµων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής. Η ρύθµιση του πρώτου εδαφίου αφορά στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην
παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), στους
παρόχους περιεχοµένου περιφερειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, στους ραδιοφωνικούς
σταθµούς και στον περιοδικό τύπο, καθώς επίσης στις επιχειρήσεις διαδικτύου που δεν έχουν υποβάλει Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) – Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) ή ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
από την έναρξη ισχύος του ν. 4498/2017, υπό τον όρο υποβολής σχετικού αιτήµατος εντός δύο (2) µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος και των ανωτέρω αναφερόµενων δηλώσεων, κατά περίπτωση. Η υποβολή του ανωτέρω αιτήµατος δεν επηρεάζει την άσκηση εκκρεµών ένδικων
µέσων
κατά
της
υπό
στοιχεία
Φ20155/25187/Δ16.624/2.5.2018 υπουργικής απόφασης
«Έγκριση του Κανονισµού Είσπραξης Εσόδων του Ενιαίου Δηµοσιογραφικού Οργανισµού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)» (Β΄ 1582). Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού στον οποίον έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες
της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης,
µπορεί να ρυθµίζεται η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΜΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50
Ρυθµίσεις για τις επιχειρήσεις ΜΜΕ

Αρθρο 51
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219)
τροποποιείται ως εξής:
«2. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί, εξαιρουµένων

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 9, µε απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, µετά

Άρθρο 49
Ζητήµατα Ε.Σ.Ρ. και άλλων ανεξαρτήτων αρχών Τροποποίηση του ν. 3051/2002

27
από γνώµη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται οι κατηγορίες κατάταξης των προγραµµάτων, τα σύµβολα ή τα ηχητικά σήµατα κάθε κατηγορίας, καθώς και οι επιτρεπόµενες ώρες
µετάδοσής του. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία κατάταξης των προγραµµάτων, η οποία γίνεται
από εσωτερική επιτροπή επιστηµόνων που συγκροτείται
στους παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 10, µε απόφαση του
Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της
Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, µετά από γνώµη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα µέσα, η διαδικασία, καθώς και θέµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται, µετά από γνώµη του Ε.Σ.Ρ.: α) τα
στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν οι πάροχοι κατά
παραγγελία υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας στο Ε.Σ.Ρ.,
σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17, τον Ιούνιο
κάθε έτους και αφορούν στο προηγούµενο έτος και β) τα
στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν οι πάροχοι του
άρθρου 8 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) για τη σύνταξη της
έκθεσης της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης της παρ. 6 του άρθρου 17, καθώς και τη διαδικασία υποβολής τους και το αρµόδιο όργανο για τη συγκέντρωσή τους, οµοίως τον Ιούνιο κάθε έτους για το
προηγούµενο έτος. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έκδοσης
του Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας της παρ. 2 του
άρθρου 17, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας για τα
οπτικοακουστικά έργα του άρθρου 20 του ν. 4487/2017
(Α΄ 116), εξαιρουµένων των κινηµατογραφικών έργων
για τα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 3 του ν. 3905/2010.
Με απόφαση του Υπουργού στον οποίον ανατίθενται οι
αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης προσδιορίζονται οι όροι εφαρµογής της
παρ. 5 του άρθρου 17.
4. Για τους σκοπούς του άρθρου 18, µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης και του Υπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθορίζονται οι εκδηλώσεις
µείζονος σηµασίας, ο τρόπος µετάδοσής τους, η διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, καθώς και κάθε άλλο
συναφές ζήτηµα.
5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται
οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας
και Ενηµέρωσης καθορίζονται, µετά από γνώµη του
Ε.Σ.Ρ., τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν οι τη-

λεοπτικοί οργανισµοί κατά την παρ. 2 του άρθρου 20 και
την παρ. 2 του άρθρου 21.
6. Για την εφαρµογή των µέτρων που αναφέρονται
στην παρ. 6 του άρθρου 32, µε απόφαση του Υπουργού
στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, µετά από
γνώµη του Ε.Σ.Ρ. και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ορίζονται, κατά περίπτωση
και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πλατφόρµας διαµοιρασµού βίντεο.
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µέσα σε ένα
(1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µετά από
πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης, κυρώνονται οι Κώδικες Δεοντολογίας: α) Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραµµάτων και β)
Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εµπορικών Ανακοινώσεων, που ισχύουν για όλους τους παρόχους υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας και τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις και καταρτίζονται µε απόφαση του Ε.Σ.Ρ. µετά από δηµόσια διαβούλευση. Έως την έκδοση του διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι υφιστάµενοι, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, Κώδικες Δεοντολογίας.
Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η παραγραφή του άρθρου 46 καταλαµβάνει και τις
παραβάσεις που έχουν τελεστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο καταγγελίας ή αυτεπάγγελτης έρευνας ή αιτήµατος έρευνας του Ε.Σ.Ρ. ή εκδόσεως ακυρωτικής αποφάσεως από το Συµβούλιο της Επικρατείας για τυπικούς
λόγους ή ακυρωτικής αποφάσεως που αναπέµπει την υπόθεση για νέα νόµιµη κρίση.
2. Οι υποχρεώσεις των παρ. 7 και 7Α του ν. 2644/1998
(Α΄ 233) αφορούν και τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν αναλυτική δήλωση στο Ε.Σ.Ρ. για
τα κανάλια που µεταδίδουν εντός τριών (3) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 53
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. το π.δ. 109/2010 (Α΄ 190),
β. τα άρθρα 1 έως 11 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116),
γ. η παρ. 14 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159),
δ. το άρθρο 9 του ν. 3310/2005 (Α΄ 30).
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Άρθρο 54
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2021
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