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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/νση: Αλεξάνδρου Πάντου  &
Φραγκούδη 11, ΤΚ  17671, Καλλιθέα
Πληροφορίες: Ειρήνη Παπαδοπούλου 
Τηλέφωνο:   2109098567               
E-mail: e.papadopoulou@mindigital.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

   

Θέμα: Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ειδικού 
Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων του άρθρου 35Α του ν. 4487/2017 ( Α΄ 116)

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: 
α) του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού 
διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου 
περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες 
εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής 
οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 116) και ιδίως του 
άρθρου 35Α,  
β) της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού 
Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής 
διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄134),
γ) του ν. 4339/2015 (Α΄133) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας 
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με 
την Ε.P.T. 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 Ενημέρωσης − 
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις», και 
ειδικότερα του Κεφαλαίου ΣΤ΄,
δ) του άρθρου 16 του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), 
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στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A’ 121),
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπ’ αριθ. Υ6/9.7.2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπ’ αριθ. 7651 ΕΞ 2021/21 ΚΥΑ με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ' 
αρ.149/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Επικρατείας «Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής 
οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ' του ν. 
4487/2017 (Α' 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού» (Β' 
3272)» (Β’ 1086). 

4. Την ανάγκη στελέχωσης του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων 
στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ΑΕ (ΕΚΟΜΕ ΑΕ). 

ΚΑΛΕΙ

Τους ιδιώτες, τους μονίμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου Τομέα ή δημόσιους λειτουργούς, οι 
οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Ειδικό  Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων 
που τηρείται στο ΕΚΟΜΕ, να υποβάλουν σχετική αίτηση, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, 
που ορίζονται στο άρθρο 35Α του Κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4487/2017 (Α΄116) και στην παρούσα 
πρόσκληση. Η φύση των ασκούμενων καθηκόντων, οι υποχρεώσεις, τα προσόντα, τα 
κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των μελών και η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των 
αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο εκτίθενται αναλυτικά κατωτέρω. Ειδικότερα:

1. Καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών του Ειδικού Μητρώου 
α. Τα μέλη του  Ειδικού Μητρώου μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στο πλαίσιο της 
συγκρότησης οργάνων ελέγχου και πιστοποίησης του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 
(Α΄ 116).
β. Τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων υπέχουν 
υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης 
Οικονομικών Συμφερόντων σύμφωνα με το ν. 3213/2003 (Α’ 309).
γ. Τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων οφείλουν να 
τηρούν τον Οδηγό Ελέγχου και Δεοντολογίας Ελεγκτών του Ειδικού Μητρώου 
Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων του ΕΚΟΜΕ, ο οποίος αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του ΕΚΟΜΕ και εξειδικεύει τις υποχρεώσεις των ελεγκτών κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 
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2. Εγγραφή στο Μητρώο – απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα 
Στο Μητρώο εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες, μόνιμοι υπάλληλοι ή 
υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημόσιου 
τομέα ή δημόσιοι λειτουργοί), που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. Κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμου 
αλλοδαπού τίτλου με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις ελεγκτικές 
δραστηριότητες ή 
αβ. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της αξιολόγησης και του 
ελέγχου επενδυτικών σχεδίων, ή 
αγ. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής 
οπτικοακουστικών έργων. 
αδ. Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
- καλή γνώση αγγλικής γλώσσας,
- καλή γνώση χειρισμού H/Y και των προγραμμάτων του MS Office.

3. Κωλύματα - Ασυμβίβαστα
α. Στο Ειδικό Μητρώο δεν δύνανται να εγγραφούν ιδιώτες που εργάζονται σε Νομικά 
Πρόσωπα με οικονομική δραστηριότητα στον Οπτικοακουστικό τομέα, σύμφωνα με 
την υπό στοιχ. 1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» (Β΄ 2149), όπως εκάστοτε 
ισχύει, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες : α) 59.11 Δραστηριότητες παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, β) 59.12 
Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων και γ) 62.01.21 Παραγωγή πρωτότυπων λογισμικού 
παιχνιδιών υπολογιστή. 
β. Ιδιώτες που έχουν εργαστεί κατά την τελευταία τριετία σε Νομικά Πρόσωπα της 
περ. α΄, δεν δύναται να επιλεγούν στη συγκρότηση Οργάνου Ελέγχου του άρθρου 30 
του ν. 4487/2017 για τον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων Φορέα που με οποιονδήποτε 
τρόπο σχετίζεται με τα ίδια Νομικά Πρόσωπα.
γ. Οι υποψήφιοι προς ένταξη στο Ειδικό Μητρώο αποκλείονται εάν έχουν 
καταδικαστεί τελεσιδίκως για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για το αδίκημα 
της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή εκβίασης ή πλαστογραφίας ή ψευδορκίας 
ή δωροδοκίας ή έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί δίωξη για αδίκημα σχετικό µε την 
επαγγελματική διαγωγή και δραστηριότητά τους όπως π.χ. για απιστία περί την 
υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος ή/και τους  έχει επιβληθεί οποιαδήποτε 
πειθαρχική ποινή.  

4. Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά
α. Οι αιτήσεις υποψηφίων ελεγκτών για το Ειδικό Μητρώο υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στην Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων https://mitroo.ekome.media/, η 
οποία τηρείται στο ΕΚΟΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 35Α του ν. 4487/2017.
β. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στην ανωτέρω Πλατφόρμα και 
μεταφορτώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης (τίτλοι σπουδών, τίτλοι 
απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ, τίτλοι απόδειξης 

https://mitroo.ekome.media/
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επαγγελματικής εμπειρίας), όπως και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που 
αναφέρει τη μη ύπαρξη πειθαρχικής ποινής/ποινικής δίωξης, για τους δημοσίους 
υπαλλήλους και λειτουργούς, ή απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, για 
τους ιδιώτες. 
Η κατοχή του τίτλου της περ. αα’  της παρ. 2 της παρούσας αποδεικνύεται ως εξής:
i) Εφόσον πρόκειται για τίτλο της ημεδαπής, με την προσκόμιση ευκρινούς 
φωτοαντιγράφου του πρωτότυπου εγγράφου ή του  ακριβούς αντιγράφου του. 
ii) Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό τίτλο, αυτός πρέπει να προσκομίζεται επίσημα 
μεταφρασμένος στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από 
αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο 
της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. 
Ο αλλοδαπός τίτλος γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτός σε ευκρινές φωτοαντίγραφο 
από αντίγραφο εγγράφου που έχει εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχει 
επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Ο ανωτέρω τίτλος γίνεται αποδεκτός εφόσον προσκομισθεί υποχρεωτικά είτε πράξη 
αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του 
τίτλου είτε πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας 
και αντιστοιχίας. 
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που 
χορήγησε τον αλλοδαπό τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς 
και επίσημη μετάφρασή της.

Η επαγγελματική εμπειρία των περιπτώσεων αβ΄ και αγ’  της παρ. 2 της παρούσας 
αποδεικνύεται ενδεικτικά με την προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικού φορέα ή 
του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα στην οποία θα αναγράφεται η χρονική 
διάρκεια της ασφάλισης, με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη, 
με συμβάσεις εργασίας ή με συμβάσεις έργου που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο 
αιτών ή με δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικά την χρονική 
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 
Το πρόσθετο επιθυμητό προσόν της καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
Οι υποψήφιοι μεταφορτώνουν τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης που αποδεικνύουν 
κατ’ ελάχιστον ένα από τα προσόντα των περ. αα’ έως αγ΄ της παρ. 2 (κατοχή πτυχίου 
ΑΕΙ ημεδαπής/αναγνωρισμένο αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις 
ελεγκτικές δραστηριότητες ή/και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας  στον τομέα 
της αξιολόγησης και του ελέγχου επενδυτικών σχεδίων) και, εφόσον υπάρχουν, τα 
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης που αποδεικνύουν τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα 
της περ. αδ΄ της παρ. 2. Στη συνέχεια, οριστικοποιούν την αίτηση, η οποία  
υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΚΟΜΕ.
γ. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα 
στοιχεία που υποβάλλονται είναι αληθή και ακριβή.
δ. Προκειμένου για δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς, η αίτηση κοινοποιείται 
και στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού του Φορέα Προέλευσης. 
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5.  Αξιολόγηση αιτήσεων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Ειδικού Μητρώου
a. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ελεγκτών 
γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΚΟΜΕ, η οποία ακολούθως ενημερώνει όσους 
πληρούν τις τιθέμενες στην παρούσα πρόσκληση προϋποθέσεις για την οριστικοποίηση της 
εγγραφής τους ως μελών στο Μητρώο. 
b. Σε συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, η οποία 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΚΟΜΕ, διαπιστώνεται η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας του Ειδικού Μητρώου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4821/2021.
c. O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ επιλέγει από τα μέλη του Ειδικού 
Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων για τη συγκρότηση των έκτακτων Οργάνων 
Ελέγχου του άρθρου 30 του ν. 4487/2017. 

6. Συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το ΕΚΟΜΕ διασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και 
ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών και του ν. 4624/2019 (Α΄137). 

7.  Πληροφορίες για την Πρόσκληση 

Για αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και άλλες 
διαδικαστικές διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια 
υπηρεσία του ΕΚΟΜΕ, στο e-mail: audit@ekome.media. 

Η παρούσα Πρόσκληση ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της.

Η παρούσα να αναρτηθεί  στον ιστόποπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΕΚΟΜΕ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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