
Σχζδιο Νόμου  

«Τηλεοπτική κάλυψη ςτο ςφνολο τησ ελληνικήσ επικράτειασ  μέςω τησ εξαςφάλιςησ 

τησ πρόςβαςησ των μόνιμων κατοίκων των περιοχϊν εκτόσ κάλυψησ ςτουσ 

ελληνικοφσ τηλεοπτικοφσ ςταθμοφσ ελεφθερησ λήψησ και εθνικήσ εμβέλειασ» 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1  

Αντικείμενο και Πεδίο Εφαρμογισ 

1. Αντικείμενο του παρόντοσ νόμου είναι ο κακοριςμόσ του πλαιςίου επίτευξθσ 

τθλεοπτικισ κάλυψθσ ςτο ςφνολο τθσ ελλθνικισ επικράτειασ μζςω τθσ εξαςφάλιςθσ 

τθσ πρόςβαςθσ των μόνιμων κατοίκων των περιοχϊν εκτόσ κάλυψθσ ςτουσ 

ελλθνικοφσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ ελεφκερθσ λιψθσ και εκνικισ εμβζλειασ.  

2. Με τον παρόντα νόμο:  

α) κακορίηεται ο τρόποσ και θ διαδικαςία επίτευξισ τθσ  τθλεοπτικισ κάλυψθσ ςτο 

ςφνολο τθσ ελλθνικισ επικράτειασ   

β) προςδιορίηονται οι εμπλεκόμενοι φορείσ και οι αρμοδιότθτζσ τουσ. 

 

Άρθρο 2 

Γενικζσ Αρχζσ  

1. Το πλαίςιο επίτευξθσ τθσ τθλεοπτικισ κάλυψθσ ςτο ςφνολο τθσ ελλθνικισ 

επικράτειασ  διζπεται από τισ γενικζσ αρχζσ: 

α) τθσ τεχνολογικισ ουδετερότθτασ 

β) τθσ διαφάνειασ  

γ) τθσ διαςφάλιςθσ του υγιοφσ και αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ προσ όφελοσ 

του τελικοφ χριςτθ. 

δ) τθσ διαςφάλιςθσ του ςυμφζροντοσ των πολιτϊν και του κοινωνικοφ ςυνόλου 

ε) τθσ ςυμβολισ ςτθν άρςθ του ψθφιακοφ αποκλειςμοφ και τθσ ιςότιμθσ 

ςυμμετοχισ ςτθν επικοινωνία και ςτθν πλθροφόρθςθ.      

 

Άρθρο 3  

Οριςμοί 



1. Οι οριςμοί του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α/82/2012), του Ν. 3592/2007 (ΦΕΚ 

Α/161/2017) και τθσ υπ’ αρικ. 42800/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/2704/2012), όπωσ ιςχφουν, 

εφαρμόηονται και ςτον παρόντα νόμο.     

2. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ οι παρακάτω οριςμοί ζχουν τθν ακόλουκθ 

ζννοια: 

α) «Περιοχι εκτόσ κάλυψθσ» (ΠΕΚ): θ περιοχι τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ που δεν 

διακζτει ικανοποιθτικι πρόςβαςθ ςε ςιμα επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ. 

β) «Επιχοριγθςθ Δικαιοφχου»: το χρθματικό ποςό που χορθγείται ςτουσ 

δικαιοφχουσ  πολίτεσ προκειμζνου να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτουσ ελλθνικοφσ 

τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ ελεφκερθσ λιψθσ. 

γ) «Ζργο»: θ απόκτθςθ πρόςβαςθσ ςτα προγράμματα των ελλθνικϊν τθλεοπτικϊν 

ςτακμϊν εκνικισ εμβζλειασ ελεφκερθσ λιψθσ από τουσ μόνιμουσ κατοίκουσ των 

περιοχϊν εκτόσ κάλυψθσ (ΠΕΚ).  

δ) «Νοικοκυριό»:  το άτομο ι το ςφνολο των ατόμων που ςυμβιϊνουν ςτθν ίδια 

κατοικία. Το νοικοκυριό δφναται να αποτελείται από ζνα μόνο άτομο 

(μονοπρόςωπο) ι από περιςςότερα άτομα (πολυπρόςωπο). 

 

Άρθρο 4 

Εμπλεκόμενοι Φορείσ και Αρμοδιότθτεσ 

1. Οι εμπλεκόμενοι Φορείσ του ζργου είναι οι ακόλουκοι: 

α) Φορείσ Υλοποίθςθσ του ζργου είναι θ Γενικι Γραμματεία Τθλεπικοινωνιϊν και 

Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και 

Ενθμζρωςθσ (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) και οι Διμοι, ςτουσ οποίουσ εντάςςονται οι περιοχζσ εκτόσ 

κάλυψθσ (ΠΕΚ) τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ του άρκρου 11 παρ. 3 του 

παρόντοσ. 

 

β) Φορζασ Συνδρομισ τθσ ΓΓΤΤ του Υ.Ψ.Π.Τ.Ε. ςτθν υλοποίθςθ του ζργου είναι θ 

Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 

 

γ) Φορζασ Ελζγχου και Εποπτείασ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου είναι το Υπουργείο 

Εςωτερικϊν (ΥΠ.ΕΣ).  

2. Οι αρμοδιότθτεσ των εμπλεκόμενων Φορζων του ζργου είναι οι ακόλουκεσ: 

α) Η ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, 

ωσ Φορζασ Υλοποίθςθσ του ζργου: 



- Παρζχει ςτουσ λοιποφσ Φορείσ Υλοποίθςθσ και Συνδρομισ του ζργου τισ αναγκαίεσ 

πλθροφορίεσ που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ για τθν επιτυχι εκτζλεςι του. 

- Χορθγεί κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία και διευκόλυνςθ ςτθν Ε.Ε.Τ.Τ. ωσ φορζα 

Συνδρομισ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου για τθν οποία θ Αρχι κα ςυςτιςει Ομάδεσ 

Εργαςίασ ι/και κα απευκυνκεί με ανάκεςθ ζργου ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ. 

- Χορθγεί ςτουσ λοιποφσ Φορείσ Υλοποίθςθσ και Συνδρομισ του ζργου τισ 

απαραίτθτεσ εγκρίςεισ, αδειοδοτιςεισ και διευκολφνςεισ για τθν απρόςκοπτθ 

υλοποίθςι του 

 - Προβαίνει, ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Εςωτερικϊν (ΥΠ.ΕΣ.), ςτισ απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ δθμοςιότθτασ, με ςτόχο τθν ευρεία διάδοςθ του ζργου ςτο κοινό και τθν 

πλιρθ ενθμζρωςθ των Παρόχων και των δικαιοφχων πολιτϊν. 

- Παρακολουκεί το ζργο κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςισ του και μετά το πζρασ 

αυτοφ, με ςτόχο τθν ομαλι και ςφννομθ υλοποίθςι του. 

- Προβαίνει ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ 

χρθματοδότθςθσ του ζργου. 

- Εποπτεφει τθν ομαλι υλοποίθςθ του ζργου και τθν μετζπειτα λειτουργία του . 

β) οι Διμοι, ςτουσ οποίουσ εντάςςονται οι περιοχζσ εκτόσ κάλυψθσ (ΠΕΚ) τθσ Κοινισ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ του άρκρου 11 παρ. 3 του παρόντοσ, ωσ Φορείσ Υλοποίθςθσ 

του ζργου: 

- Είναι υπεφκυνοι για τθν πιςτοποίθςθ των μόνιμων κάτοικων ωσ δικαιοφχων του 

ζργου, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία, τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ 

νόμου και τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Κ.Υ.Α.) του άρκρου 11 παρ. 3 του 

παρόντοσ νόμου. 

- Ενθμερϊνουν τουσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςχετικά με τθν πορεία 

υλοποίθςθσ του ζργου και ςυνεργάηονται μαηί τουσ για τθν επίλυςθ των ηθτθμάτων 

που ενδζχεται να προκφψουν. 

γ) θ Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ωσ Φορζασ 

Συνδρομισ τθσ ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και 

Ενθμζρωςθσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου  

 - Συςτινει Ομάδεσ Εργαςίασ ι/και ανακζτει, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ςε 

εξωτερικό ςυνεργάτθ,  τθν παραλαβι των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ από τουσ 

Παρόχουσ, τον ζλεγχο, και τθν πιςτοποίθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του ζργου 

ςτουσ δικαιοφχουσ ςφμφωνα με τουσ επιμζρουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 

παρόντοσ νόμου και τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Κ.Υ.Α.) του άρκρου 11 παρ. 

3 του παρόντοσ. 



δ) τo Υπουργείο Εςωτερικϊν (ΥΠ.ΕΣ.), ωσ Φορζασ Ελζγχου και Εποπτείασ τθσ 

υλοποίθςθσ του ζργου: 

- Ενθμερϊνει επαρκϊσ τουσ αρμόδιουσ Διμουσ ςχετικά με τθ διαδικαςία 

πιςτοποίθςθσ των δικαιοφχων, τουσ επιμζρουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ κακϊσ και 

τισ λεπτομζρειεσ που το διζπουν. 

- Παρζχει ςτουσ αρμόδιουσ Διμουσ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία, ςχετικά με τθ 

διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των δικαιοφχων, και προβαίνει ςτισ αναγκαίεσ για τθν 

ορκι εφαρμογι τθσ υποδείξεισ. 

- Προβαίνει, ςε ςυνεργαςία με τθ ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, 

Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ, με 

ςτόχο τθν ευρεία διάδοςθ του ζργου ςτο κοινό και τθν πλιρθ ενθμζρωςθ των 

Παρόχων και των δικαιοφχων πολιτϊν.     

- Ελζγχει, μζςω τθσ διενζργειασ δειγματολθπτικϊν ελζγχων κατά τθν υλοποίθςθ του 

ζργου αλλά και μετά το πζρασ αυτισ, τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των δικαιοφχων 

από τουσ αρμόδιουσ Διμουσ.  

- Συνεργάηεται με τουσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ για τθν επίλυςθ των 

ηθτθμάτων που ενδζχεται να παρουςιαςτοφν κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου και 

μετά τθ λιξθ αυτισ. 

 

Άρθρο 5 

Δικαιοφχοι 

1. Δικαιοφχοι του ζργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχϊν εκτόσ κάλυψθσ 

(ΠΕΚ) τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο Παράρτθμα Χ 

του παρόντοσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ Τθλεπικοινωνιϊν 

και Ενθμζρωςθσ το Παράρτθμα Χ δφναται να τροποποιείται ωσ και να ρυκμίηεται 

κάκε ςχετικι λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του. 

  

2. Η παροχι των υπθρεςιϊν του ζργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και 

ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ διαδικαςία τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ του 

άρκρου 11 παρ. 3 του παρόντοσ. 

 

Άρθρο 6 

Πάροχοι του Ζργου και Υποχρεώςεισ αυτών 

1. Οι Πάροχοι που ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου δφνανται να είναι:   



α) Πάροχοι Υπθρεςιϊν Ηλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν.  

β) Πάροχοι Δικτφου.  

2. Οι Πάροχοι που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου υπζχουν 

τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 

α) να διακζτουν όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία άδειεσ ι/και 

εγκρίςεισ για τθ νόμιμθ λειτουργία τουσ κακϊσ και τθ ςφννομθ παροχι των 

υπθρεςιϊν του παρόντοσ νόμου προσ τουσ δικαιοφχουσ πολίτεσ. 

β) να εξαςφαλίςουν τθν πρόςβαςθ των δικαιοφχων πολιτϊν ςτα προγράμματα των 

νομίμωσ λειτουργοφντων/αδειοδοτθμζνων ελλθνικϊν τθλεοπτικϊν ςτακμϊν 

εκνικισ εμβζλειασ ελεφκερθσ λιψθσ για το χρονικό διάςτθμα που ορίηεται ςτθν 

Υπουργικι Απόφαςθ του άρκρου 8 του παρόντοσ νόμου.  

 

Άρθρο 7 

Επιχοριγθςθ Δικαιοφχου 

1. Η υλοποίθςθ του ζργου πραγματοποιείται με τθ μζκοδο τθσ δθμόςιασ 
επιχοριγθςθσ των δικαιοφχων πολιτϊν.  
 
2. Η δθμόςια επιχοριγθςθ των δικαιοφχων πολιτϊν: 

α) ανζρχεται κατά ανϊτατο χρθματικό όριο ςτα εκατό ευρϊ (100,00 €) πλζον ΦΠΑ 

ανά δικαιοφχο νοικοκυριό, 

β) χορθγείται εφάπαξ και 

γ) χρθςιμοποιείται μία μόνο φορά από το δικαιοφχο νοικοκυριό. 

3. Η επιλογι του Παρόχου για τθν απόκτθςθ των υπθρεςιϊν του άρκρου 8 του 

παρόντοσ νόμου εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια των δικαιοφχων, οι οποίοι 

χρθςιμοποιοφν ελεφκερα τθν παρεχόμενθ δθμόςια επιχοριγθςθ, εξαργυρϊνοντάσ 

τθν ςτον Πάροχο τθσ αρεςκείασ τουσ.    

 

Άρθρο 8 

Παρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ 

1. Η  επιχοριγθςθ του δικαιοφχου παρζχει τθ δυνατότθτα ςε αυτόν να αποκτιςει 

κατ’ ελάχιςτον δωρεάν πρόςβαςθ ςτουσ νομίμωσ λειτουργοφντεσ/αδειοδοτθμζνουσ 

τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ εκνικισ εμβζλειασ ελεφκερθσ λιψθσ . 



2. Οι δικαιοφχοι του ζργου δφνανται να αποκτιςουν δωρεάν πρόςβαςθ και ςτουσ 

νομίμωσ λειτουργοφντεσ/αδειοδοτθμζνουσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ ελεφκερθσ 

λιψθσ και περιφερειακισ εμβζλειασ, εφόςον οι τελευταίοι προβάλλονται από τισ 

πλατφόρμεσ του Παρόχου τθσ επιλογισ τουσ.   

3. Οι πάροχοι δφνανται να παράςχουν ςτουσ δικαιοφχουσ επιπρόςκετεσ ι 

ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ με ι χωρίσ τίμθμα. 

4. Η χρονικι διάρκεια τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ των παρ. 1 και 2 του 
παρόντοσ άρκρου ορίηεται με Απόφαςθ του Υπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, 
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ.  

 

Άρθρο 9 

Προχπολογιςμόσ - Χρθματοδότθςθ 

1. Ο προχπολογιςμόσ του ζργου περιλαμβάνει: 

α) το ποςό τθσ «επιχοριγθςθσ δικαιοφχου» για το ςφνολο των νοικοκυριϊν των  

περιοχϊν εκτόσ κάλυψθσ (ΠΕΚ) τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται 

ςτο Παράρτθμα Χ του παρόντοσ νόμου, 

 β) το κόςτοσ υλοποίθςθσ και λειτουργίασ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ που 

απαιτείται για το ζργο, 

γ) τα λειτουργικά ζξοδα του Γραφείου Αρωγισ Χρθςτϊν (Help Desk) και 

δ) τo κόςτοσ ελζγχου τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ του ζργου.   

2. Ο προχπολογιςμόσ του ζργου κακορίηεται και επικαιροποιείται με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ. 

3. Ο προχπολογιςμόσ του ζργου δφναται καταρχιν να χρθματοδοτθκεί από το 

Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ). Μζροσ ι ςφνολο του προχπολογιςμοφ 

του ζργου δφναται επίςθσ  να καλυφκεί και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/12, ι / και από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 

Ανταγωνιςτικότθτασ Επιχειρθματικότθτασ Καινοτομίασ (ΕΠΑνΕΚ) του Εκνικοφ 

Στρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020, ωσ και από κάκε άλλθ νόμιμθ 

πθγι, πόρο ι ζςοδο. 

 

Άρθρο 10 

Προκεςμίεσ 



1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχϊν εκτόσ κάλυψθσ (ΠΕΚ) δφνανται να 

πιςτοποιθκοφν ωσ δικαιοφχοι του ζργου και να επιλζξουν τον Πάροχο τθσ 

αρεςκείασ τουσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

του άρκρου 11 παρ. 3 του παρόντοσ, εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) μθνϊν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, θ οποία προκεςμία παρατείνεται με Απόφαςθ 

του Υπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ. 

2. Οι Πάροχοι που ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου υποχρεοφνται να 

ενεργοποιιςουν τισ υπθρεςίεσ πρόςβαςθσ των δικαιοφχων πολιτϊν ςτουσ 

ελλθνικοφσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ ελεφκερθσ λιψθσ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 

8, εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) μθνϊν από τθν οριςτικοποίθςθ του καταλόγου των 

δικαιοφχων τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ του άρκρου 5 του παρόντοσ νόμου. Η 

ανωτζρω προκεςμία δφναται να παρατακεί με Απόφαςθ του Υπουργοφ Ψθφιακισ 

Πολιτικισ Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ.  

 

Άρθρο 11 

Τρόποι Υλοποίθςθσ του Ζργου 

1. Η επιλογι του τρόπου απόκτθςθσ των υπθρεςιϊν του ζργου, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 8 παρ. 1 και 2 του παρόντοσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι 

ευχζρεια των δικαιοφχων, οι οποίοι δφνανται να χρθςιμοποιιςουν τθ παρεχόμενθ 

επιχοριγθςθ κατά τθ βοφλθςι τουσ,  επιλζγοντασ τον Πάροχο από τον οποίο κα τισ 

αποκτιςουν. 

Η υλοποίθςθ του ζργου δφναται να επιτευχκεί ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 

διακζςιμεσ τεχνολογίεσ ευρυεκπομπισ όπωσ ενδεικτικά θ δορυφορικι 

ευρυεκπομπι, θ ςτακερι ι κινθτι ευρυηωνικι ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (IPTV) ι θ 

επίγεια ψθφιακι ευρυεκπομπι 

2. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ υλοποίθςθσ του ζργου, οι  παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του 

άρκρου 8 παρ. 1 και 2 κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια ορίηονται με Κοινι 

Υπουργικι Απόφαςθ του Υπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και 

Ενθμζρωςθσ και των τυχόν ςυναρμόδιων Υπουργϊν.  


