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«3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται το περιεχόμενο της Βεβαίωσης
Εναρμόνισης Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6, τα κριτήρια και οι δείκτες βάσει των οποίων αυτή παρέχεται,
καθώς και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων φορέων
και περιγράφονται αναλυτικά οι σχετικές διαδικασίες και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση
δύναται να προβλέπονται περαιτέρω εξαιρέσεις έργων
ΤΠΕ από την ανωτέρω βεβαίωση ή από συγκεκριμένες
απαιτήσεις αυτής».
Άρθρο 107
Διάθεση αποθεματικού
της Ε.Ε.Τ.Τ. -Τροποποίηση
των παρ. 6 και 7 του άρθρου 75
του ν. 4070/2012
1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 75 του
ν. 4070/2012 (Α’ 82) αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια
και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Αν από την ανωτέρω οικονομική διαχείριση της
Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε έτους, μετά την αφαίρεση από την Ε.Ε.Τ.Τ.
ποσών, (α) ίσων με τις κάθε φορά επίδικες διαφορές κατά
της Ε.Ε.Τ.Τ. και (β) πάσης φύσεως προβλέψεων, ιδίως επισφαλών ή/και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων από
υπόχρεους καταβολής τελών, προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα μείον έξοδα), ποσοστό του
αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως δημόσιο
έσοδο και διατίθεται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση
των σκοπών του παρόντος νόμου.
Η απόδοση γίνεται εντός του επομένου μηνός από
την έγκριση του ισολογισμού από την Ε.Ε.Τ.Τ. και την
υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τους
ορκωτούς λογιστές. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσοστό,
που δεν θα υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%), καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση
της Ε.Ε.Τ.Τ. Ειδικά κατά το έτος 2014, το αποδιδόμενο
ποσοστό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αφορά τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013. Το υπόλοιπο ποσοστό
παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ. και μπορεί να διατίθεται, ύστερα
από απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για δαπάνες
που υποστηρίζουν αποκλειστικά την ψηφιακή διακυβέρνηση, τη συνεχή προώθηση του ψηφιακού-διοικητικού
μετασχηματισμού της χώρας και την έρευνα-καινοτομία
στους ανωτέρω τομείς και στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) για δαπάνες
που προάγουν τους σκοπούς της Γ.Γ.Τ.Τ. Ενδεικτικά, οι
δαπάνες δύνανται να αφορούν: προμήθεια εξοπλισμού
πάσης φύσεως, υπηρεσιακές μετακινήσεις - αποστολές
της πολιτικής ηγεσίας, των συνεργατών αυτής, καθώς και
των υπαλλήλων της Γ.Γ.Τ.Τ. στο εσωτερικό και εξωτερικό,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που εμπίπτει στις ανωτέρω
γενικές και ειδικές δράσεις αρμοδιότητας, επιστημονική, μελετητική και συμβουλευτική υποστήριξη στους
ανωτέρω τομείς, πάσης φύσεως συμβάσεις ή συμφω-
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νίες, αμοιβές επιτροπών και ομάδων εργασίας για την
παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου ή
της Γ.Γ.Τ.Τ., συμμετοχή, οργάνωση και χρηματοδότηση
συνόδων ή συνεδρίων ή σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από το Υπουργείο ή τη Γ.Γ.Τ.Τ. ή άλλους φορείς,
για θέματα που έχουν σχέση με το προπεριγραφέν πεδίο
δραστηριότητας, κάθε είδους ερευνητική, εκπαιδευτική
και ακαδημαϊκή ενίσχυση για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την προστασία και ασφάλεια
των υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων
και εφαρμογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την
ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού
και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, καθώς και φορέων
του εν γένει δημόσιου τομέα για την εκπλήρωση των
δημόσιων σκοπών τους στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην πληροφόρηση και τη μείωση του ψηφιακού
χάσματος στην Επικράτεια, καθώς και τη χρηματοδότηση έργων, ειδικών εργασιών ή μελετών από ειδικούς
επιστήμονες, ομάδες εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον έχουν σχέση με τα ορισθέντα ανωτέρω ζητήματα
και δράσεις».
2. Η παρ. 7 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 τροποποιείται ως προς τους σκοπούς διάθεσης του αδιάθετου
αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ. και διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Από 1.1.2015, κατά το μεθεπόμενο οικονομικό
έτος εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, το τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεματικού, που μπορεί, κατά τα
ανωτέρω, να διατίθεται για τις ανάγκες της παρ. 6
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ιδίως
στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και το οποίο έχει παραμείνει στην Ε.Ε.Τ.Τ.,
αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση
της Ε.Ε.Τ.Τ.».
Άρθρο 108
Εγκατάσταση Σταθμών
Συμπληρωματικής Κάλυψης
από Ο.Τ.Α.
1. Οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και
β’ βαθμού δύνανται να χρηματοδοτούν τα πάσης φύσεως
κόστη για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, αναβάθμιση και συντήρηση Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (Σ.Σ.Κ.), συμπεριλαμβανομένου του κόστους αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, οι οποίοι εγκαθίστανται
με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών τηλεοπτικής
κάλυψης του τοπικού πληθυσμού, εντός των διοικητικών
τους ορίων, που δεν εξυπηρετείται από τα αδειοδοτημένα δίκτυα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Υπεύθυνος
για την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και χρήση των
Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης είναι ο πάροχος
δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, στον οποίο
έχουν απονεμηθεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιεί ο Σ.Σ.Κ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι ως άνω
δαπάνες των Ο.Τ.Α. δύνανται να καλύπτονται από τον
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Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Προϋπολογισμό του Τομεακού Προγράμματος
Ανάπτυξης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ή από το αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) σύμφωνα με το
πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 75 του
ν. 4070/2012 (Α’ 82).
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών δύναται να ρυθμίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι
προϋποθέσεις χρηματοδότησης της προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας, αναβάθμισης και συντήρησης
των Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (Σ.Σ.Κ.), καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του παρόντος.
3. Οι Ο.Τ.Α. που είναι κάτοχοι υφιστάμενων κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος Σ.Σ.Κ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε περιοχές, εντός των διοικητικών τους
ορίων, που δεν εξυπηρετούνται από το αδειοδοτημένο δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, οφείλουν
εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
να αιτηθούν την ένταξη αυτών στο δίκτυο του αδειοδοτημένου παρόχου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής
σύμφωνα τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 716/3/2014
απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Β’ 1693). Ως υφιστάμενοι κατά τα ανωτέρω Σ.Σ.Κ νοούνται αποκλειστικά εκείνοι και μόνο οι
Σ.Σ.Κ. για τους οποίους οι Ο.Τ.Α. εντός δύο (2) μηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος γνωστοποιούν
εγγράφως στην Ε.Ε.Τ.Τ. τη θέση τους. Οι ως άνω Σ.Κ.Κ.
δύνανται να εξακολουθούν να λειτουργούν, εφόσον
δεν προκαλούν παρεμβολές σε άλλα νόμιμα δίκτυα,
μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξής τους στο δίκτυο
αδειοδοτημένου παρόχου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ή την αιτιολογημένη από τον πάροχο απόρριψή της αίτησής τους και, σε κάθε περίπτωση, για διάστημα έως πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
Άρθρο 109
Αδειοδότηση κατασκευών κεραιών
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής της παρ. 7
του άρθρου 39 του ν. 4635/2019
1. Για τις κατασκευές κεραιών των αδειοδοτημένων
παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής που έχουν εγκατασταθεί πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος και για τις οποίες υποβλήθηκαν
δηλώσεις σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 39 του
ν. 4635/2019 (Α’ 167), οι κάτοχοί τους υποχρεούνται,
εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας
κατασκευής κεραίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22
του ν. 4635/2019 ή, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στο
άρθρο 29 του ν. 4635/2019 για τις ειδικές κατηγορίες
κατασκευών κεραιών. Οι κατασκευές αυτές νοούνται ως
νομίμως λειτουργούσες μέχρι την ολοκλήρωση της δια-
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δικασίας αδειοδότησής τους, η οποία συντελείται εντός
δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας για
την υποβολή αίτησης αδειοδότησης, εφόσον τηρούνται
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, και οι δηλώσεις τους
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 39 παραμένουν
επικαιροποιημένες.
2. Ειδικά για τις κατασκευές κεραιών της παρ. 1, οι
οποίες εξυπηρετούν ανάγκες κάλυψης του συνόλου της
Επικράτειας στο πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και για τις οποίες έχουν
υποβληθεί επιπλέον οι δηλώσεις της παρ. 7 του άρθρου
34 του ν. 4635/2019, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην
παρ. 1 του παρόντος μόνο σε περίπτωση τροποποίησης
των δομικών τους κατασκευών, εξαιρουμένων μικρών σε
έκταση δομικών τροποποιήσεων που είναι απαραίτητες
για την τεχνολογική τους αναβάθμιση, οι οποίες οδηγούν
σε αύξηση του ύψους της κατασκευής μικρότερη του πέντε τοις εκατό (5%) ή προσθήκη οικίσκου στέγασης μηχανημάτων εμβαδού μικρότερου των πέντε (5) τ.μ. Μέχρι
την τροποποίησή τους, δεν απαιτείται έκδοση άδειας
κατασκευής κεραίας, εφόσον οι δηλώσεις της παρ. 7
του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 που υποβλήθηκαν για
αυτές, α) είναι επικαιροποιημένες και β) συμπληρωθούν
εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος με τη μελέτη ραδιοεκπομπών του άρθρου 35
του ν. 4635/2019, όπου αυτή απαιτείται, επί της οποίας
έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας.
3. Ειδικά οι κατασκευές κεραιών της παρ. 1, οι οποίες
εξυπηρετούν ανάγκες κάλυψης του συνόλου της Επικράτειας στο πλαίσιο παροχής καθολικής υπηρεσίας
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, έχουν εγκατασταθεί εκτός
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως πριν τις 28.7.2011 και
έχουν μέγιστο ύψος κατασκευής έως και είκοσι επτά
(27) μέτρα και οικίσκο στέγασης μηχανημάτων εμβαδού
έως και δέκα (10) τ.μ. δύνανται να αδειοδοτούνται, κατ’
εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης κατ’ εφαρμογή της περ. α) της παρ. 2
του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 και εφόσον, α) δεν
έχουν τροποποιηθεί οι δομικές τους κατασκευές μετά
την υποβολή των δηλώσεων της παρ. 7 του άρθρου 39
του ν. 4635/2019, β) πληρούν τους λοιπούς όρους της
ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, και γ) υποβληθεί
για αυτές υπεύθυνη δήλωση περί μη τροποποίησης των
δομικών τους κατασκευών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζεται ειδικότερα η διαδικασία αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών που εμπίπτουν στο
παρόν άρθρο.
Άρθρο 110
Ευθύνη του τύπου - Τροποποίηση
της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3Α
στο άρθρο μόνο του ν. 1178/1981
1. Στην παρ. 1 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981
(Α’ 187) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση ιδιοκτησίας από νομικό πρόσωπο
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εντύπου που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα,
και εφόσον η αξίωση της παρούσας δεν καλύπτεται για
οποιονδήποτε λόγο από την εταιρεία, υπέχει την ίδια
υποχρέωση ο μέτοχος ή εταίρος που κατέχει, άμεσα ή
έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων».
2. Στο άρθρο μόνο του ν. 1178/1981 προστίθεται
παρ. 3Α ως εξής:
«3Α. α) Σε κάθε εφημερίδα που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα ορίζονται διευθυντής και διευθυντής
σύνταξης, οι οποίοι αμφότεροι είναι μέλη επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό
πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Για τα έντυπα
που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου της Γενικής Γραμματείας
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης έως τις 28.2.2022, οι ιδιότητες του διευθυντή και του διευθυντή σύνταξης μπορεί
να ταυτίζονται, το δε πρόσωπο αυτό μπορεί εναλλακτικά
να είναι μέλος επαγγελματικού σωματείου εκδοτών. Για
τα έντυπα του προηγούμενου εδαφίου το παρόν ισχύει
από 1ης.4.2023.
β) Στο έντυπο της εφημερίδας που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του εάν ο ιδιοκτήτης
είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και της εταιρικής μορφής με την οποία λειτουργεί, αναγράφονται ο νόμιμος
εκπρόσωπος, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης.
Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση
του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα
(10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ.
γ) Στο έντυπο της εφημερίδας που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του εάν ο ιδιοκτήτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και της εταιρικής
μορφής με την οποία λειτουργεί, αναγράφεται ο μέτοχος ή εταίρος που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το ήμισυ
τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων.
Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση
του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα
(10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ.
δ) Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου των περ. α) έως
γ) αποτελούν νόμιμο τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία
συντελείται μετά την αποστολή του χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κατά
το άρθρο 2 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α’ 90). Τα βεβαιωμένα πρόστιμα της παρούσας παραγράφου παρακρατούνται από τα πρακτορεία διανομής τύπου και αποδίδονται αμελλητί. Κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η απόδοση του ποσού
των προστίμων προηγείται οποιασδήποτε κατάσχεσης
εις χείρας του πρακτορείου από τρίτο ή εκχώρησης
απαίτησης σε τρίτο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
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Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ρυθμίζεται η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.
ε) Για την αξιολόγηση της δυσχερώς επανορθώσιμης ή ανεπανόρθωτης βλάβης της εφημερίδας στο
πλαίσιο αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά πράξεων επιβολής προστίμου της παρούσας
παραγράφου προσμετράται η οικονομική κατάσταση
του μετόχου ή εταίρου που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το
ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων. Για την αξιολόγηση της συνδρομής του δημοσίου
συμφέροντος στο πλαίσιο αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά πράξεων επιβολής προστίμου
λαμβάνονται υπόψη καταδίκες σε βάρος της εφημερίδας για διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντική
δυσφήμηση.
3. Το παρόν άρθρο ισχύει από 1ης.4.2022».
Άρθρο 111
Επίδομα μετάβασης εργαζομένων
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε εμπόλεμη
περιοχή
1. Το επίδομα μετάβασης σε εμπόλεμη περιοχή, που
προβλέπεται στο άρθρο 7 της υπ. αρίθμ. 1177/22.4.2019
(Β’ 1447) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Προστασία
του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών,
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Τουρισμού καταβάλλεται στους εργαζόμενους της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ανεξαρτήτως του κλάδου και της ειδικότητάς τους, που
μεταβαίνουν σε εμπόλεμη περιοχή και για όσο χρόνο
παραμένουν σε αυτή.
2. Το παρόν άρθρο ισχύει από τις 24.2.2022.
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 112
Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις
επιμέρους διατάξεις.
2. Ειδικώς:
α) Η ισχύς του άρθρου 20 αρχίζει την 28η.2.2022.
β) Η ισχύς του άρθρου 21 αρχίζει την 28η.2.2022.
γ) Η ισχύς του άρθρου 76 αρχίζει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 16 του ν. 4722/2020.
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Τεύχος A’ 63/24.03.2022

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εξωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας

Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δικαιοσύνης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τουρισμού

Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας

Επικρατείας

ΒΑΣΙΛΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας

Επικρατείας

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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Τεύχος A’ 63/24.03.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01000632403220056*

