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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4297
Μεταβίβαση επιμέρους αρμοδιοτήτων της διαγωνιστικής 

διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας 
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λή−
ψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
γενικού περιεχομένου στη Γενική Γραμματεία Ενη−
μέρωσης και Επικοινωνίας και ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
Ι. Tις διατάξεις:
1. του άρθρου 83 παρ. 1 του Συντάγματος,
2. των άρθρων 28, 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,

3. του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμί−
σεις για την οργάνωση της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α΄ 102), όπως ισχύει,

4. του άρθρου 28 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29),

5. του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχο−
μένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. 
Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου 
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(Ε.Ε.Τ.Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση 
της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού 
Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και 
Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρω−
σης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133) και ιδίως τις διατάξεις του 
άρθρου 2Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του 
Ν. 4367/2016 (Α΄ 19),

6. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112), όπως ισχύει,

7. του Π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοι−
νωνίας και Προβολής» (Α΄ 169),

8. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116),

9. της υπ’ αριθμ. Υ11/25−9−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι−
κρατείας Νικόλαο Παππά» (Β΄ 2109).

II. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταβιβάζουμε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 

και Επικοινωνίας τις εξής κατωτέρω αναφερόμενες επι−
μέρους αρμοδιότητες της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιε−
χομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προ−
γράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψη−
λής ευκρίνειας (high definition), όπως αυτές ειδικότερα 
περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 13 
του Ν. 4339/2015, ήτοι:

1. Τη δημοσίευση της προκήρυξης, με την οποία άρ−
χεται η διαγωνιστική διαδικασία. Το πλήρες κείμενο 
της προκήρυξης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την Επίσημη Εφημε−
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Την παραλαβή των δικαιολογητικών των υποψηφίων, 
έτσι όπως αυτά καθορίζονται με την προκήρυξη και 
αναφέρονται στα άρθρα 3−10 του Ν. 4339/2015. Ειδικά για 
την εγγυητική επιστολή της παραγράφου 3 του άρθρου 
4 του Ν. 4339/2015, παραλήπτης αυτής ορίζεται η Γενική 
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

3. Τη διαδικασία προεπιλογής των αιτήσεων συμμετο−
χής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 του Ν. 4339/2015.

4. Τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 13 του Ν. 4339/2015, μέχρι και την ανακήρυξη 
των υπερθεματιστών, στους οποίους θα χορηγηθεί η 
κάθε μία άδεια.

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λαθών
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Άρθρο 2
1. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 

προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που της μετα−
βιβάζονται με το άρθρο 1, συγκροτεί Ειδική Επιτροπή Διε−
νέργειας του διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων 
αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεο−
πτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας 
ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για 
μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).

2. Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα με τη 
ισχύουσα νομοθεσία για τη νόμιμη συγκρότηση των 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή 
δημοσίων διαγωνισμών.

3. Το έργο της Επιτροπής επικουρείται από διεθνώς 
αναγνωρισμένη εταιρεία Ορκωτών Λογιστών.

Η ως άνω εταιρεία Ορκωτών Λογιστών θα επιλεγεί από 
τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κα−
τόπιν διεξαγωγής, πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με
σταθμισμένα κριτήρια, σύμφωνα με τη ισχύουσα νο−
μοθεσία.

Άρθρο 3

Οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ασκούνται παράλ−
ληλα και από το μεταβιβάζον όργανο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016
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