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ή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 70 
του ν. 4601/2019 (Α΄ 44), εφαρμόζεται το παρόν άρθρο. 
Επιπλέον, για την υποκατάσταση στην άδεια λειτουργί-
ας απαιτείται έγκριση της εποπτικής αρχής, στην οποία 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί χορήγησης 
άδειας λειτουργίας. Κατ’ εξαίρεση, στο πλαίσιο της 
έγκρισης του προηγούμενου εδαφίου η εποπτική αρχή 
δύναται να μην αξιολογήσει τους μετόχους ή τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου, αν έχουν ήδη αξιολογηθεί 
πριν από τον μετασχηματισμό και δεν συντρέχει λόγος 
εκ νέου αξιολόγησής τους. Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας 
έγκρισης, η εποπτική αρχή δύναται να μην επαναλάβει 
κάθε άλλο μέρος της διαδικασίας χορήγησης άδειας λει-
τουργίας, ως προς το οποίο έχει ήδη γίνει αξιολόγηση 
για τη χορήγηση έγκρισης που προβλέπεται στις προη-
γούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου είτε κατά 
την άσκηση της εποπτείας επί του πιστωτικού ιδρύματος 
που έφερε την άδεια λειτουργίας ως τον μετασχηματι-
σμό, εφόσον δεν συντρέχει λόγος εκ νέου αξιολόγησης.».

Άρθρο δέκατο ένατο

Τροποποίηση του άρθρου 192

του ν. 4389/2016

1. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 192 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, προ-
στίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
197 του παρόντος, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα από τη 
φράση «Για τη διευκόλυνση της επιλογής...» έως τη φρά-
ση «...περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό.», εφαρμό-
ζεται αναλόγως και για την επιλογή υποψήφιων μελών 
για τα Διοικητικά Συμβούλια των άμεσων θυγατρικών 
της Εταιρείας, πλην του ΤΧΣ».

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 υπερισχύουν κάθε 
άλλης σχετικής διάταξης και αρχίζουν να ισχύουν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο εικοστό 

Μετά τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4487/2017 
(Α΄ 116) προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:

«Άρθρο 18Α
Παρακώλυση κυκλοφορίας του τύπου

1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρακώλυση της διανομής 
και πώλησης εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου 
από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερί-
δων και περιοδικών, καθώς και από επιχειρήσεις πώ-
λησης εφημερίδων και περιοδικών, απαγορεύεται. Ως 
παρακώλυση νοείται ιδίως: α. η μη διανομή όλων των 
φύλλων του τιράζ των εφημερίδων και περιοδικών σε 
όλα τα υπάρχοντα σημεία πώλησης και β. η απόκρυψη 
των εφημερίδων και περιοδικών από τις επιχειρήσεις 
πώλησης αυτών.

2. Η με πρόθεση παραβίαση της παραγράφου 1 τιμω-
ρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους 
και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως 
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

3. Αν η πράξη της παραγράφου 1 τελείται από αμέλεια 
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός (1) έτους.

4. Σε περίπτωση υποτροπής, ή κατ’ επάγγελμα τέλε-
σης της πράξης της παραγράφου 1 επιβάλλεται ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών.».

Άρθρο εικοστό πρώτο

Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 12 
του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), η ημερομηνία «30η Ιουνίου 2019» 
αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Μαΐου 2020».

Άρθρο εικοστό δεύτερο

Τροποποίηση του άρθρου 26

του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 
(Α΄ 94), προστίθενται όγδοο και ένατο εδάφια, ως εξής:

«Επιπλέον ποσό μέχρι 11.950.000 ευρώ, διατίθεται 
από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων (Εθνικό Σκέλος), για την ολοκλήρωση πρόσθετων 
εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των 
Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από 
τις εν εξελίξει δοκιμές καθώς και για τη συντήρηση των 
συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
των δοκιμών των Υ/Β κατ’ εφαρμογή των, σε ανωτέρω 
παράγραφο 4 αναγραφόμενων, διαδικασιών. Επί των 
εγκριθέντων με άρθρο 61 του ν. 4557/2018 πιστώσεων 
χορηγείται παράταση υλοποίησης έως και τον Σεπτέμ-
βριο 2019.».

Άρθρο εικοστό τρίτο

Τροποποίηση του άρθρου 32

του ν. 4361/2016 (Α΄ 10)

Στο άρθρο 32 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10) προστίθεται 
παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Επιπλέον ποσό μέχρι 5,925 εκ. ευρώ διατίθεται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) 
για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ’ αριθμ. 
6 και 7. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω 
χρηματοδοτήσεις και αφορούν τη συμβασιοποίηση 
προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής 
υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν υλικά και 
υπηρεσίες για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ 
Νο 6 και 7, αλλά και για την πληρωμή της μισθοδοσίας 
και των λογαριασμών κοινής ωφελείας, όπως έχει κα-
θοριστεί σε τριμερή συμφωνία θα καταλογιστούν στα 
NBEE Α.Ε.. Επιπλέον, η καταβολή από το Πολεμικό Ναυ-
τικό, των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρα-
τείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την
1η Ιουλίου 2019, όσο και το χρονικό διάστημα παράτα-
σης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπο-
γραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδο-
χής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και 
των εργαζομένων της NBEE Α.Ε., παρατείνεται μέχρι την 
30η Σεπτεμβρίου 2019. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραι-
τείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα 
απορρέει από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς 
της οποίας παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019. 
Η υλοποίηση των πιστώσεων, που εγκρίθηκαν με το άρ-
θρο 62 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), παρατείνεται έως τον 
Σεπτέμβριο 2019.».
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