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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 106
Κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 2 του άρθρου 15 και των παρ. 1 και 3 του
άρθρου 21 του Συντάγματος.
2. Του εδ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 26 και της παρ. 4
του άρθρου 26 και του άρθρου 29 του π.δ. 109/2010
(Α’ 190), όπως ισχύει.
3. Tων παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 8 και της παρ. 5 του
άρθρου 14 του ν. 4339/2015 (Α΄133), όπως ισχύει.
4. Της παρ. 21 του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου
8 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), όπως ισχύει.
5. Της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3592/2007 (Α’ 161),
όπως ισχύει.
6. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-

Αρ. Φύλλου 2300

κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
7. Του ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112), όπως ισχύει.
8. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208), όπως ισχύει.
9. Tου π.δ. 125 /2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
10. Tου π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α’ 117).
11. Της Υ56/29-08-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Υφυπουργών» (Β΄3715).
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12. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160/29-08-2018).
13. Της 2606/03-09-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης Ελευθερίου Κρέτσου» (Β’ 3819/05-09-2018).
II. Την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να επιδράσει δυσμενώς στην
ομαλή πνευματική και ηθική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
ΙΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κατάταξη προγραμμάτων σε κατηγορίες
Όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα εκτός των διαφημιστικών μηνυμάτων (τηλεοπτικών διαφημίσεων) και
των μηνυμάτων τηλεπώλησης, όπως αυτά ορίζονται στις
περ. θ και ιβ του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 αντίστοιχα,
κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες ανάλογα με το
βαθμό δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και στην εν γένει
σωματική, ηθική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη των
ανηλίκων (προσώπων ηλικίας έως 18 ετών). Κατ’ εξαίρεση, είναι υποχρεωτική η σήμανση των τηλεοπτικών
διαφημιστικών μηνυμάτων κινηματογραφικών έργων
που προβάλλονται στους κινηματογράφους ή σε οποιοδήποτε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης.
Άρθρο 2
Κριτήρια επιλογής προσήκουσας σήμανσης
1. Η επιλογή της προσήκουσας σήμανσης ενός προγράμματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα άσκησης του γονικού ελέγχου. Βασικό κριτήριο
για την επιλογή της προσήκουσας σήμανσης αποτελεί
η ύπαρξη αντιστοιχίας μεταξύ περιεχομένου προγράμματος και ώρας μετάδοσης του, σε συνδυασμό με την
πιθανή παρακολούθηση αυτού από ανηλίκους.
Η καταλληλότητα του προγράμματος κρίνεται με βάση
ιδίως ποιοτικά κριτήρια και ποσοτικά κριτήρια, όπως
την ύπαρξη συντακτικής αιτιολόγησης, το συνολικό
πλαίσιο του προγράμματος και τον χαρακτήρα αυτού,
τη συχνότητα, την επαναληπτικότητα, την ένταση και τη
διάρκεια μετάδοσης ακατάλληλων σκηνών, τη γενική ή
ειδική στόχευση του παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.
Άρθρο 3
Διαδικασία κατάταξης-Εσωτερική Επιτροπή
1. Η κατάταξη των προγραμμάτων στις πέντε (5) κατηγορίες γίνεται από εσωτερική επιτροπή επιστημόνων
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(Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων) που συγκροτείται σε
κάθε τηλεοπτικό φορέα το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους. Η επιτροπή αυτή είναι πενταμελής και
απαρτίζεται από ειδικούς επιστήμονες (λ.χ. ψυχολόγους,
παιδαγωγούς-εκπαιδευτικούς, νομικούς, ειδικούς σε θέματα επικοινωνίας) και στελέχη φορέων που είναι υπεύθυνα για την επιλογή, το σχεδιασμό και τη διάρθρωση
του προγράμματος. Η επιτροπή μεριμνά ιδιαίτερα για το
περιεχόμενο του προγράμματος τόσο των γραμμικών,
όσο και για των μη-γραμμικών υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ανηλίκων. Η συγκρότηση
της κάθε επιτροπής κοινοποιείται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην αρμόδια Διεύθυνση της
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης.
2. Ειδικά, η κατάταξη των τηλεοπτικών διαφημιστικών
μηνυμάτων των κινηματογραφικών ταινιών γίνεται από
την επιτροπή χωρίς να αποτελεί ένδειξη για την επιλογή
της σήμανσής τους η σήμανση που έχει επιλεγεί για την
προβολή του στους κινηματογράφους, όπως ορίζεται
στο άρθρο 37 του ν. 3905/2010 (Α’ 219).
Άρθρο 4
Οπτικά σύμβολα κατηγοριών τηλεοπτικών
προγραμμάτων - ειδική σήμανση προσδιορισμού
του περιεχομένου των προγραμμάτων
1. Σε κάθε κατηγορία κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων αντιστοιχεί το καθοριζόμενο με την παρούσα απόφαση οπτικό σύμβολο που συναρτάται με την
ηλικία των τηλεθεατών. Το κάθε σύμβολο μεταδίδεται
σε εμφανές σημείο της οθόνης, σε μέγεθος ένταση και
διάρκεια που καθιστά δυνατό τον εντοπισμό του από
το μέσο τηλεθεατή.
2. Για την πληρέστερη προστασία των ανηλίκων τηλεθεατών προβλέπεται και ειδική λεκτική σήμανση
προσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων,
ανάλογα με τη βλάβη που αυτό μπορεί να προκαλέσει
στους ανηλίκους (λ.χ. σκηνές βίας, σεξουαλικές σκηνές,
χρήσης ουσιών και σκηνές απρεπούς εκφοράς λόγου).
Η λεκτική σήμανση εμφανίζεται κάτω από το οπτικό
σύμβολο κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων.
Τα οπτικά σύμβολα που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία, η ειδική λεκτική σήμανση προσδιορισμού του
περιεχομένου των προγραμμάτων και η επεξήγηση των
κατηγοριών συμβόλων που ενημερώνουν τους τηλεθεατές ως προς την καταλληλότητα του προγράμματος για
την παρακολούθησή του από τους ανηλίκους, καθώς και
οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σχετικά με τις ώρες μετάδοσης και αναγγελίας των προγραμμάτων αυτών, τη διάρκεια εμφάνισης
των συμβόλων και την επεξήγησή τους, παρατίθενται
στους ακόλουθους πίνακες:

Τεύχος B’ 2300/12.06.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

25389


&>'>.6,6&;7.>8?:;8);'55&>8=3&15+>'&:93'0+*1&38:/>8?0&+5B&62-+>&1<>.68096.8:>1393&1
.C.>139 </5& >.= 3&>.)8;2&= 3&>'>&7.= >8? :;8);'55&>8= Q*.4&*/ 8:>139 <@5(848 3&>.)8;2&=
</5&6<.=H3&0F=3&1);&:>/3&1:;8B8;13/+:+7/).<.>8?RH9:E=&6&4?>13'3&08;2-+>&1<>86 26&3&J






25390

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2300/12.06.2019

#!%M6-@816,1:F-;6A3B=?C68J;AD:.>9I;
8,C-C3:1C-0=A3CI;?@=/@,::-CI;










































5B'61<.8:>138@<?5(948?<+94.>.*1';3+1&
>8?:;8);'55&>8=

Τεύχος B’ 2300/12.06.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

25391

#7;,8,B M6-@816,1:F-;6A3B1?1<4/3A3B=?C68J;AD:.>9I;8,C-C3:1C-0=A3CI;
?@=/@,::-CI;

































X3N*1';3+1&+5B'61<.=>.=+:+7/).<.=L&>'44.48)1&

948?=M +6&:93+1>&1 <>.6 +?C,;+1& >8? :&;9C8?
?:.;+<1F68:>138&38?<>13F65,<E6J

Y3+5B'61<.>.=+:+7/).<.=L&>'44.48)1&'6E>E6

_ +>F6M 5+>&*2*+>&1 )1& >;1'6>& QZWGGR *+?>+;94+:>&
<>.6 &;C/ >8? :;8);'55&>8= 3&1 5+>' &:9 3'0+
*1&38:/>8?J

Z3+5B'61<.>.=+:+7/).<.=L&>'44.48)1&'6E>E6

XY +>F6M 5+>&*2*+>&1 )1& >;1'6>& QZWGGR *+?>+;94+:>&
<>.6&;C/>8?:;8);'55&>8=3&15+>'&:93'0+*1&38:/
>8?J

[3+5B'61<.>.=+:+7/).<.=L&>'44.48)1&'6E>E6X]

+>F6M 5+>&*2*+>&1 )1& ,6& QXGR 4+:>9 <>.6 &;C/ >8?
:;8);'55&>8=3&15+>'&:93'0+*1&38:/>8?J

\3+5B'61<.>.=+:+7/).<.=L&>'44.48)1&'6E>E6X_
+>F6M 5+>&*2*+>&1 )1& ,6& QXKR 4+:>9 <>.6 &;C/ >8?
:;8);'55&>8=3&15+>'&:93'0+*1&38:/>8?J


#&?>9C;86& 5+ >.6 +5B'61<. >.= +:+7/).<.= >E6 8:>13F6 <?5(94E6 3&>.)8;1F6 3&>'>&7.= >E6
>.4+8:>13F6 :;8);&55'>E6 <>.6 8096. 5+>&*2*+>&1 .C.>139 </5& :;8B8;13/= +:+7/).<.= 3&>' >.6
,6&;7.>8?:;8);'55&>8=3&15+>'&:93'0+*1&38:/>8?J






25392

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2300/12.06.2019

#!% M?6C@1?>:1;1BJ@1B:1C-0=A3B?@=/@,::-CI;




X3N">.6+?C,;+1&>8?:&;9C8??:.;+<1F68:>138&38?<>13F65,<E6J






Y3N">.6+?C,;+1&>8?:&;9C8??:.;+<1F68:>138&38?<>13F65,<E6H

&;3+26&5.5+>&*2*+>&1<+-F6.:&1*138@:;8);'55&>8=3&0F=3&1

>;1'6>&QZWKR4+:>':;163&15+>'>.-F6.&?>/J





Z3 J+>'>1=YXJWW,E=>1=W]JWWP &;&<3+?/H "'((&>8 :&;&586/

&;)1F63&13&>'>.*1';3+1&>E6<C8413F6*1&38:F65+>'>1=YYJWWJ






[3J+>'>1=YYJWW,E=>1=W]JWWJ






\3N+>'>.WWJWW,E=>1=W]JWWJ










 -F6. :&1*138@ :;8);'55&>8= 3&08;2-+>&1 &:9 >86 :';8C8 ?:.;+<1F6 8:>138&38?<>13F6 5,<E6 3&1
:;8<*18;2-+>&1 &:9 >8?= +7/= *@8 :&;')86>+=I &R >.6 F;& 3&1 .5,;& :8? 81 :';8C81 ?:.;+<1F6
8:>138&38?<>13F6 5,<E6 <?6.02-8?6 6& :;8('448?6 :&1*13' :;8);'55&>& :8? &:+?0@686>&1 <+
&6.4238?=3&1(R>.6F;&3&1.5,;&:8?81&6/41381+26&1:10&696&:&;&3848?08@6>.4+9;&<.J



Τεύχος B’ 2300/12.06.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

25393

#!% M;,//1971B:1C-0=A3B?@=/@,::-CI;SC@2691@T







































5B'61<.8:>138@<?5(948?<+94.>.*1';3+1&>8?>;,14+;









25394

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2300/12.06.2019

#!% M?6C@1?>:1;1BJ@1B:1C-0=A3BC@2691@




3
X N">.6+?C,;+1&>8?:&;9C8??:.;+<1F68:>138&38?<>13F65,<E6J






3
Y N">.6+?C,;+1&>8?:&;9C8??:.;+<1F68:>138&38?<>13F65,<E6

&;3+26&5.5+>&*2*+>&1<+-F6.:&1*138@:;8);'55&>8=3&0F=3&1

>;1'6>&QZWKR4+:>':;163&15+>'>.-F6.&?>/J





Z3N+>'>1=YXJWW,E=3&1>1=W]JWWP
&;&<3+?/"'((&>8:&;&586/
&;)1F6 3&1 3&>'
 >. *1';3+1& >E6 <C8413F6 *1&38:F6 5+>' >1= YYJWWJ
E;2>+;&+:1>;,:+>&15968+'6*+65+>&*2*86>&1<3.6,=:8?5:8;8@6

6&0,<8?6<+326*?68>.<E5&>13/H.013/3&1:6+?5&>13/&6':>?7.>E6

&6.423E6J


3

[ J+>'>1=YYJWW,E=>1=W]JWWJE;2>+;&+:1>;,:+>&15968+'6*+6
5+>&*2*86>&1<3.6,=:8?5:8;8@66&0,<8?6<+326*?68>.<E5&>13/H

.013/3&1:6+?5&>13/&6':>?7.>E6&6.423E6J




3

\  +>'>.WWJWW,E=>1=W]JWWJE;2>+;&+:1>;,:+>&15968+'6
*+65+>&*2*86>&1<3.6,=:8?5:8;8@66&0,<8?6<+326*?68>.

<E5&>13/H.013/3&1:6+?5&>13/&6':>?7.>E6&6.423E6J













Τεύχος B’ 2300/12.06.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

25395

#!% M60684A4:,;A3?@=A06=@6A:=EC=D?1@61G=:2;=DCI;C391=?C68J;
?@=/@,::-CI;8,C-9939I;,?>XY1CJ;8,6-;IN

60684918C684A4:,;A3?@=A06=@6A:=E?1@61G=:2;=D?@=/@-::,C=B8,61?1<4/3A3,DC4B




7,

#8:;9);&55&:+;1,C+1<3.6,=(2&=








%1<

#8:;9);&55&:+;1,C+1<+78?&413,=<3.6,=








)@4A3=DA6J;








8,C-99393F@,A1=9=/7,

#8:;9);&55&:+;1,C+1<3.6,=C;/<.=6&;3E>13F63&1'44E6
+7&;>.<18)96E68?<1F6

#8:;9);&55&:+;1,C+1&:;+:/+3B8;'49)8?







&>'>.6,6&;7.>8?:;8);'55&>8=3&15+>'&:93'0+*1&38:/>8?+5B&62-+>&1<>.68096.>&4+3>13'
</5&>&:;8<*18;1<58@ >8? :+;1+C85,68? >8? :;8);'55&>8=3&1 . +:+7/).<. >8?=J #& 4+3>13' </5&>&
*.4&*/ 81 4,7+1= L(2&MH L<+7MH L C;/<. 8?<1F6M 3&1 L&3&>'44.4. B;&<+848)2&M &6&49)E= >8?
:+;1+C85,68?>8?:;8);'55&>8=H+5B&62-86>&1<>.68096.3'>E&:9>88:>139<@5(8483&>'>&7.=>E6
:;8);&55'>E6)1&>;1'6>&QZWKKR*+?>+;94+:>&<>.6&;C/>.=5+>'*8<.=>8?:;8);'55&>8=3&15+>'&:9
3'0+*1&38:/>8?J






25396

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις για τις ψυχαγωγικές, ενημερωτικές και ειδησεογραφικές εκπομπές και για τις
σειρές συνέχειας
1. Ειδικά για τις ενημερωτικές εν γένει εκπομπές, καθώς και τις ψυχαγωγικές εκπομπές, η κατάταξη και η
αντίστοιχη σήμανση μπορεί να είναι διαφορετική για
ορισμένα τμήματα ή σκηνές των προγραμμάτων αυτών.
Σε κάθε περίπτωση, εκτός από την εμφάνιση του οπτικού
συμβόλου ο παρουσιαστής των εκπομπών οφείλει να
ενημερώνει το κοινό τουλάχιστον τρία λεπτά (3’) πριν
από τη μετάδοση τμημάτων ή σκηνών της εκπομπής που
αντιστοιχούν στις κατηγορίες προγράμματος κατάλληλων για παιδιά άνω των 12, 16 και 18 ετών. Η ειδοποίηση
αυτή προηγείται της μετάδοσης των επίμαχων σκηνών
ή τμημάτων της εκπομπής, να διαχωρίζεται από αυτή,
να διατυπώνεται με τρόπο σαφή, κατάλληλο και ειδικό
ως προς το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σκηνών, να
αιτιολογείται η ανάγκη μετάδοσης των σκηνών αυτών
και να υπάρχει προτροπή προς τους γονείς να απομακρύνουν τα παιδιά από την οθόνη.
2. Τα δελτία ειδήσεων εξαιρούνται από την υποχρεωτική σήμανση, υποχρεούνται όμως στην προφορική
ειδοποίηση της παρ. 1.
3. Στις σειρές συνέχειας, η κατάταξη και η αντίστοιχη
σήμανση μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε, αυτοτελές ή μη μεταδιδόμενο πρόγραμμα των σειρών αυτών.
4. Σε περίπτωση προγράμματος που περιέχει γρήγορες εναλλαγές φωτεινότητας ή χρωμάτων ή σχημάτων
ή άλλα παρεμφερή χαρακτηριστικά, σε βαθμό που ενδέχεται εξ αυτού να προκαλείται κίνδυνος στην υγεία
προσώπου με σχετικές ευαισθησίες ιδίως προσώπων
που πάσχουν από φωτοευαίσθητη επιληψία, οι πάροχοι
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου. Το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εκδίδει σχετική Οδηγία
για τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας που μπορούν
να εφαρμόζουν οι πάροχοι οπτικοακουστικών μέσων
στα τηλεοπτικά τους προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να υπάρχει προφορική και γραπτή ειδοποίηση
κατά την έναρξη και μετά από κάθε διακοπή του προγράμματος που περιέχει ιδίως γρήγορες εναλλαγές φωτεινότητας, χρωμάτων και σχημάτων που ενδέχεται να
προκαλέσουν επιληπτικές κρίσεις σε άτομα που έχουν
φωτοευαίσθητη επιληψία.
Άρθρο 6
Ενημέρωση του Κοινού
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων
οφείλουν στη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματός
τους ανά έξι (6) ώρες τουλάχιστον να μεταδίδουν επί ένα
(1’) λεπτό της ώρας ειδική κάρτα στην οποία θα εμφανί-
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ζονται τα οπτικά σύμβολα κατάταξης των τηλεοπτικών
οργανισμών και οι επεξηγήσεις τους, καθώς και η ειδική
σήμανση προσδιορισμού περιεχομένου των τηλεοπτικών προγραμμάτων και η επεξήγησή της.
2. Οι εφημερίδες, τα περιοδικά οι ηλεκτρονικοί Οδηγοί
Προγράμματος (EPG) και οι ιστοσελίδες που δημοσιεύουν το πρόγραμμα των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή διαφημίζουν συγκεκριμένα τηλεοπτικά προγράμματα οφείλουν να παραθέτουν δίπλα
στον τίτλο των προγραμμάτων τα οπτικά σύμβολα κατάταξης των τηλεοπτικών προγραμμάτων που αντιστοιχούν στα προγράμματα αυτά βάσει της κατάταξης που
έχει γίνει από την εσωτερική επιτροπή.
Άρθρο 7
Πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών
Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων για τη σήμανση των προγραμμάτων, εκτός από τις ειδικές διατάξεις
του άρθρου 4 σχετικά με τις επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης των προγραμμάτων [Πίνακες V και VII], ισχύουν
και για τους παρόχους τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών. Ειδικά οι πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών
υπηρεσιών οφείλουν να φέρουν προσήκουσα σήμανση στα προγράμματά τους χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς ως προς τις επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης
αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνουν πλήρως
και καταλλήλως τους συνδρομητές τους για την χρήση
και τη λειτουργία μηχανισμών αποκλεισμού πρόσβασης
και εξασφαλίζουν στους συνδρομητές πρόσβαση σ’ αυτούς τους μηχανισμούς. Τέτοιος μηχανισμός ενδεικτικά
αποτελεί ο μηχανισμός κλειδώματος/ κρυπτογράφησης
προγραμμάτων ή υπηρεσιών με τη χρήση κωδικών.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας σύμφωνα
με τις παρ. 4 και 5 του άρθρoυ 26 και του άρθρου 29 του
π.δ. 109/2010 επισύρει τις προβλεπόμενες από τις παρ.
1 του άρθρου 4 του ν. 2328/1995 και παρ. 1 του άρθρου
12 του ν. 2644/1998 διοικητικές κυρώσεις.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύος της παρούσας άρχεται από την 30η Σεπτεμβρίου 2019 πλην των άρθρων 3 και 6, τα οποία ισχύουν
από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02023001206190012*

