ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 27.4.2015
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48
του κ.ν. 2190/1920»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. Επί της Αρχής:
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του
Συντάγµατος, «η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του Κράτους, που λαµβάνει και
τη µορφή του καθεστώτος της προηγούµενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση των πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης. Νόµος ορίζει τα σχετικά
µε την υποχρεωτική και δωρεάν µετάδοση των εργασιών
της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα». Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παρ. 1 του ίδιου
άρθρου, οι προστατευτικές για τον Τύπο διατάξεις του
άρθρου 14 του Συντάγµατος δεν εφαρµόζονται στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
Από την ερµηνεία της προπαρατεθείσας συνταγµατικής διάταξης προκύπτει ότι η παροχή ραδιοφωνικού και
τηλεοπτικού προγράµµατος συνιστά δηµόσια υπηρεσία
µε την ουσιαστική / λειτουργική έννοια του όρου. Ως τέτοια, και µε δεδοµένη τη ρητή αναφορά του Συντάγµατος στην κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της
τηλεόρασης, η δηµόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία παρέχεται αδιάλειπτα βάσει της αρχής της συνέχειας των
δηµοσίων υπηρεσιών, παρέχεται σε όλους µε όρους ισότητας και προσαρµογής και µε τη µικρότερη δυνατή οικονοµική συνεισφορά των ληπτών, λαµβάνοντας υπόψιν
και το κόστος λειτουργίας του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και τη διαµόρφωση των οικονοµικών δεδοµένων στον παρόντα χρόνο.
Επίσης, η λειτουργία του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού
φορέα διέπεται καταρχήν από τις αρχές της αντικειµενικότητας, της αµεροληψίας, της ισότητας στη µετάδοση
των πληροφοριών και ειδήσεων, της ποιότητας του παρεχόµενου προγράµµατος, της προαγωγής του πολιτισµού µε την προβολή της πνευµατικής και καλλιτεχνικής
δηµιουργίας και του σεβασµού της αξίας του ανθρώπου
και των συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων, αλλά και της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Ο άµεσος
κρατικός έλεγχος σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του
άρθρου 15 του Συντάγµατος µπορεί να οδηγήσει και την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων και εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύµφωνα µε τις διατάξεις που το διέπουν. Ο εποπτεύων Υπουργός διατηρεί
οργανωτικές και ελεγκτικές εξουσίες, χωρίς να θίγονται
οι αρµοδιότητες της προαναφερθείσας ανεξάρτητης αρχής, υποκείµενος σε κάθε περίπτωση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Κατόπιν τούτων, καθίσταται εµφανές ότι η διακοπή της
συνεχούς και αδιάλειπτης παροχής της δηµόσιας ραδιο-

τηλεοπτικής υπηρεσίας που συντελέστηκε τον Ιούνιο
του 2013 συνιστά σοβαρό ρήγµα στην αρχή της συνέχειας της παροχής δηµόσιας υπηρεσίας µε ουσιαστική έννοια. Οι νοµικές ενέργειες που έλαβαν χώρα και οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά την περίοδο εκείνη προκάλεσαν ισχυρότατες αντιδράσεις, οι οποίες προήλθαν
όχι µόνο από το θιγόµενο προσωπικό του µέχρι τότε λειτουργούντος δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, αλλά
και από όλες τις αντιπροσωπευτικές κοινωνικές οµάδες
που σχετίζονται µε τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση και το
σύνολο της κοινωνίας γενικότερα. Ιδιαίτερης µνείας
χρήζουν και οι αντιδράσεις που υπήρξαν και από ανάλογους φορείς στο εξωτερικό. Οι ως άνω ενέργειες και πολιτικές έχουν δηµιουργήσει ένα εξαιρετικά προβληµατικό καθεστώς στη λειτουργία της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης ενδεικτικά αναφέρονται, µεταξύ πολλών άλλων,
τα εργασιακά ζητήµατα του προσωπικού του καταργηθέντος δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και τα οικονοµικά και νοµικά ζητήµατα που ανέκυψαν κατά την εκκαθάρισή του.
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας χωρίς ασυνέχεια, η οποία θα λειτουργεί µε πιστή
τήρηση των συνταγµατικών αρχών που προαναφέρθηκαν, και η επίλυση των εργασιακών, οικονοµικών και άλλων προβληµάτων που δηµιούργησαν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν ως τώρα.
Με το παρόν σχέδιο νόµου αποφεύγονται οι δαιδαλώδεις νοµικές και κανονιστικές διαδικασίες και οδηγούµαστε στην οµαλή µετάβαση και λειτουργία του δηµόσιου
φορέα, ενώ ταυτόχρονα επανέρχεται η ιστορική επωνυµία της Ε.Ρ.Τ., µε όρους όχι µόνο συµβολικούς, αλλά και
ουσιαστικούς, µε σκοπό την αποκατάσταση της διαρρηγµένης σχέσης του κοινωνικού συνόλου µε το δηµόσιο
φορέα. Προς το σκοπό αυτό δύνανται να ενταχθούν
στον ενιαίο φορέα το σύνολο των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών (εθνικών και περιφερειακών) που
λειτουργούσαν την 11η Ιουνίου 2013 (ΕΤ 1, ΝΕΤ, ΕΤ 3 ).
Η αποκατάσταση αυτή αποτελεί τη δίκαιη λύση στα
προβλήµατα που δηµιούργησε το προηγούµενο καθεστώς προσχηµατικής εξυγίανσης, η οποία αποσκοπούσε
στην άνευ άλλου ικανοποίηση των απαιτήσεων της Τρόικα, µε αποτέλεσµα η κοινωνία να βρεθεί, εντός ολίγων
µόνο ωρών, χωρίς δηµόσια ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ενώ
την ίδια στιγµή εργαζόµενοι απώλεσαν την εργασία
τους και βρέθηκαν αντιµέτωποι µε διχαστικά διλήµµατα.
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου η αδικία που απροκάλυπτα συντελέσθηκε, αποκαθίσταται, ο πραγµατικός
οικονοµικός και διοικητικός εξορθολογισµός επιτυγχάνεται και ο δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας γίνεται
ανταγωνιστικός. Η αναβίωση των εργασιακών συµβάσεων αορίστου χρόνου των απολυµένων της 11ης Ιουνίου
2013 και η διατήρηση των εργασιακών σχέσεων αορίστου χρόνου των απασχολούµενων στη ΝΕΡΙΤ αποτελεί
το ασφαλές ουσιαστικό και νοµικό πλαίσιο στελέχωσης
του φορέα. Ταυτόχρονα η οικονοµική εξυγίανση του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα επιτυγχάνεται µέσω
των ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, του ουσιαστικού
ελέγχου των οικονοµικών πεπραγµένων του παρελθόντος, της µείωσης των µεικτών και εξωτερικών παραγωγών, της κατάργησης των υψηλών αποδοχών και των
προνοµίων του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.
Την 11η Ιουνίου 2013 το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανερχόταν σε 2.911 άτοµα, εκ των οποίων οι 2.655 αποτε-
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λούσαν το τακτικό προσωπικό, 202 εργάζονταν µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, και 55 σε ειδικές θέσεις (διοίκηση, σύµβουλοι, µετακλητοί κτλ). Από τους 2.911 υπαλλήλους της πρώην Ε.Ρ.Τ. 420 έχουν υποβάλει αιτήσεις
συνταξιοδότησης. Από αυτές οι 70 αιτήσεις είναι για
πρόωρες συνανταξιοδοτήσεις. Συνεπώς, το σύνολο των
εργαζοµένων της πρώην Ε.Ρ.Τ. πλην των οριστικά συνταξιοδοτηµένων είναι 2.305. Από τους 2.305 τακτικούς
υπαλλήλους της πρώην Ε.Ρ.Τ. πλην των οριστικά συνταξιοδοτηµένων είναι 2.305. Από τους 2.305 τακτικούς υπαλλήλους της πρώην Ε.Ρ.Τ. εξακολουθούν να απασχολούνται και να µισθοδοτούνται από την Ειδική Διαχείριση (ΔΤ) του Υπουργείου Οικονοµικών 652 άτοµα, εκ των
οποίων 629 είναι εργαζόµενοι αορίστου χρόνου της καταργηθείσας Ε.Ρ.Τ. ενώ άλλοι 94 απασχολούνται στην
ΝΕΡΙΤ. Το τελικό σύνολο των υπαγοµένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 16Α του παρόντος ανέρχεται περίπου σε 2.411 άτοµα. Με µέσο ατοµικό µισθολογικό κόστος περί τις 24.000 το συνολικό µισθολογικό κόστος
της νέας Ε.Ρ.Τ. ανέρχεται περίπου στο ποσό 60.000.000
(εξήντα εκατοµµύρια) ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο καλύπτεται πλήρως από το ανταποδοτικό τέλος χωρίς να
επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις του σχεδίου νόµου, που αφορούν
στις µεικτές και εξωτερικές παραγωγές εξασφαλίζουν
την εύρυθµη και ανταγωνιστική λειτουργία της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε..
Περαιτέρω, η ανεξαρτησία του δηµόσιου ραδιοτηλεοπικού φορέα, δεν επιτυγχάνεται µέσω αόριστων πολιτικών ευχών και προσχηµατικών νοµοθετικών προβλέψεων. Με το παρόν σχέδιο νόµου, ο διορισµός των πέντε
εκ των επτά µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, θωρακίζεται µέσω της διαδικασίας της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής, µε ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 49 Α του Κανονισµού της Βουλής, ο
οποίος, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τροποποιηθεί,
προκειµένου να προβλεφθεί µια ειδική διαδικασία που θα
αφορά την εκλογή των µελών του ΔΣ του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα µέσω της ευρύτερης δυνατής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Στο εν λόγω σχέδιο νόµου
προβλέπεται, για πρώτη φορά, η σύναψη Συµφωνίας Αρχών µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
κατόπιν διαβούλευσης µε το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό
Συµβούλιο και τους Εργαζόµενους. Με τη Συµφωνία Αρχών προβλέπονται οι όροι διασφάλισης του πλουραλισµού και της πολυφωνίας στην ενηµέρωση, η ποιοτική αναβάθµιση της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, καθώς και οι
κανόνες διαφάνειας των οικονοµικών πόρων.
Β. Επί των Άρθρων:
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει 17 άρθρα. Αναλυτικότερα:
Με το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται ο τίτλος
του ν. 4173/2013 (Α΄ 169) σε: «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».
Με το άρθρο 1 παράγραφος 2 αντικαθίσταται η παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 4173/2013 και προβλέπεται η νέα επωνυµία της εταιρείας ως εξής: «Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», καθώς και
ότι ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. Κατά
αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται το ιστορικό σήµα της

Ε.Ρ.Τ. ως δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ελλάδας, µε τον οποίον έχαιρε παγκόσµιας αναγνώρισης.
Με το άρθρο 1 παράγραφος 3 αντικαθίσταται η παρ. 3
του άρθρου 1 του ν. 4173/2013 και προβλέπεται ότι η
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί δηµόσια επιχείρηση που ανήκει στο
δηµόσιο τοµέα και εποπτεύεται από το Κράτος, έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου. Επιπλέον υπάρχει πρόβλεψη ότι µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Επικρατείας, αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εγκρίνεται το προβλεπόµενο στο άρθρο 2
του κ.ν. 2190/1920 Καταστατικό της εταιρείας, µε το οποίο ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που προβλέπονται από
την κείµενη νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρείες και τις
σχετικές διατάξεις του ν. 3429/2005, τα οποία δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Επίσης
προβλέπεται ότι το καταστατικό καταχωρίζεται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο και µπορεί να τροποποιείται και να
κωδικοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της
εταιρείας.
Με το άρθρο 1 παράγραφος 4, αντικαθίσταται η παρ. 4
του άρθρου 1 του ν. 4173/2013 και προβλέπεται ότι η
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει πανελλαδικούς και περιφερειακούς, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, µουσικά σύνολα και χορωδία, διαδικτυακούς ιστότοπους, καθώς και ηλεκτρονική ή έντυπη έκδοση περιοδικού.
Με το άρθρο 2 αντικαθίσταται το άρθρο 2 του
ν. 4173/2013 όπου αναφέρονται οι σκοποί και η αποστολή που υπηρετεί η δηµόσια ραδιοτηλεόραση στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Συντάγµατος, δηλαδή η παροχή δηµόσιας
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, η διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αυτή παράγει στο πλαίσιο των σκοπών
της, καθώς και η διακίνηση, ανταλλαγή και διάδοσή
τους, µε την οργάνωση, εκµετάλλευση και λειτουργία
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών, διαδικτυακών
ιστοτόπων και η παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών
υπηρεσιών.
Στους παραπάνω σκοπούς περιλαµβάνεται επίσης η
συµβολή στην ενηµέρωση, µόρφωση και ψυχαγωγία του
ελληνικού λαού και στην προσπάθεια εθνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, χωρίς την επιδίωξη κέρδους.
Παράλληλα επισηµαίνεται ότι, αποτελεί φορέα δηµοκρατίας και πολιτισµού επιδιώκοντας να συµβάλει στη
διασφάλιση της πολυφωνίας, στην ανεξάρτητη µετάδοση της πληροφορίας και της είδησης και στην προβολή
των έργων του λόγου και της τέχνης. Τονίζεται επίσης
ότι οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει, έχουν
την ποιοτική στάθµη που επιβάλλει η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, µε σεβασµό ιδίως στην αξία του ανθρώπου και στην προστασία
της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
Δίνεται ξεχωριστή έµφαση στην ανεξαρτησία της από
το Κράτος και από όλους τους φορείς δηµόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας και τα πολιτικά κόµµατα, καταρτίζοντας και
εκπέµποντας το ραδιοτηλεοπτικό και διαδικτυακό της
περιεχόµενο διεπόµενη µόνο από τις σχετικές διατάξεις
του Συντάγµατος και της κείµενης νοµοθεσίας. Προβλέπεται µάλιστα, η σύναψη Συµφωνίας Αρχών µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., κατόπιν διαβού-
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λευσης µε το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο και
τους Εργαζόµενους. Με τη Συµφωνία Αρχών προβλέπονται οι όροι διασφάλισης του πλουραλισµού και της πολυφωνίας στην ενηµέρωση, η ποιοτική αναβάθµιση της
δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, καθώς και οι κανόνες διαφάνειας των οικονοµικών πόρων.
Ορίζεται ρητώς ότι καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο
της Επικράτειας και απευθύνεται και προς τον απόδηµο
ελληνισµό. Επίσης η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας προβλέπεται ότι έχει το αναπαλλοτρίωτο προνόµιο της πραγµατοποίησης ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών εκποµπών εθνικής εµβέλειας στην Ελληνική Επικράτεια. Ακόµα σηµειώνεται ότι η παροχή των
υπηρεσιών της µπορεί να γίνεται µε οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο και οποιοδήποτε µέσο (ασύρµατη ή καλωδιακή, µέσω επίγειων ποµπών ή µέσω δορυφόρου, µε απευθείας εκποµπή προς το κοινό ή µε σταθερή δορυφορική
υπηρεσία), σε κινητές ή σταθερές συσκευές και µε ίδιο
τεχνικό εξοπλισµό, τηρώντας την κείµενη νοµοθεσία για
την προστασία του περιβάλλοντος.
Επισηµαίνεται ότι τα ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες
του κοινωνικού συνόλου, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών οµάδων, ανεξάρτητα από τη
θεαµατικότητα και ακροαµατικότητα των σχετικών εκποµπών. Γίνεται µνεία επίσης στο παραγόµενο περιεχόµενο και στη διάθεση των προγραµµάτων της, που πρέπει
να έχουν κατάλληλες µορφές εκποµπής ή/και αλληλεπίδρασης, όπου αυτή προσφέρεται, για άτοµα µε αναπηρία, όπως είναι ιδίως τα άτοµα µε προβλήµατα ακοής και
όρασης. Προς τούτο, τονίζεται ότι η παραγωγή και η διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υιοθετεί διεθνώς αποδεκτές τεχνικές προδιαγραφές για τη
διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας από άτοµα µε αναπηρία.
Επίσης προβλέπεται ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προβάλλει αδιαλείπτως το Κανάλι της Βουλής και επιπλέον σε συνεννόηση µε το Προεδρείο της Βουλής και τη διεύθυνση του
Καναλιού της Βουλής αναµεταδίδονται σηµαντικές εργασίες της Βουλής των Ελλήνων.
Παράλληλα της δίνεται η δυνατότητα να παράγει και
να εκµεταλλεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές και οπτικοακουστικό υλικό, δηµιουργώντας µεταποιητικές µονάδες παραγωγής κάθε είδους αγαθού ή υπηρεσίας σχετικής µε τα οπτικά, ακουστικά και
οπτικοακουστικά µέσα µαζικής επικοινωνίας και γενικά
ασκώντας κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της. Ακόµα της δίνεται η δυνατότητα να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συµµετέχει σε
άλλες εταιρίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
Αναφέρεται επίσης ρητά ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια του οπτικοακουστικού αρχείου των εκάστοτε δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και προβαίνει σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Προβολής στην ψηφιοποίηση του αρχειακού οπτικοακουστικού
υλικού που µεταδίδεται από τον εκάστοτε δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, καθιστώντας προσβάσιµο το προϊόν της ψηφιοποίησης αυτής µέσω του διαδικτυακού της
ιστοτόπου. Η ανωτέρω πρόσβαση, επισηµαίνεται, ότι είναι ελεύθερη και δωρεάν µεν για το κοινό και για τους
σκοπούς της επιστηµονικής έρευνας, µπορεί δε να διατίθεται έναντι αντιτίµου σε ιδιώτες και εµπορικές εταιρείες.

Επιπλέον γίνεται αναφορά στα µέσα που η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
µπορεί να χρησιµοποιήσει για την εκπλήρωση των σκοπών της, ιδίως:
α) στη παραγωγή και µετάδοση ραδιοτηλεοπτικού
προγράµµατος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω
δικτύων ευρυεκποµπής για αναλογική εκποµπή,
β) στη παραγωγή και µετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδροµητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δικτύων ευρυεκποµπής για ψηφιακή εκποµπή,
γ) στη παραγωγή και µετάδοση ραδιοτηλεοπτικού
προγράµµατος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω
ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων είτε
δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκποµπή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος προς το κοινό,
δ) στη παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω
διαδικτύου,
ε) στη παροχή µη γραµµικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων µέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
µε συντακτικά διαµορφωµένο περιεχόµενο προς εξυπηρέτηση των δηµοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
αναγκών της κοινωνίας,
στ) στη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων,
ζ) στη παροχή υπηρεσιών µετάδοσης και πολυπλεξίας
του προγράµµατος τηλεοπτικών σταθµών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας µε ψηφιακή τεχνολογία,
και
η) στη παροχή µεµονωµένων εκποµπών κατά παραγγελία, οπτικοακουστικό υλικό τεκµηρίωσης ή εµβάθυνσης σχετικά µε εκποµπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και αυτοτελείς οπτικοακουστικές υπηρεσίες, όπως παροχή µετεωρολογικών προβλέψεων, περιβαλλοντικής ή χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού
τύπου ή υπηρεσίες διαδικτυακής αναζήτησης.
Επιπλέον, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι πάροχος περιεχοµένου
και πάροχος δικτύου, κατά την έννοια του ν. 3592/2007
(Α΄ 161), για τη µετάδοση των προγραµµάτων της και ως
εκ τούτου προβλέπεται ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Ακόµα προβλέπεται η εκχώρηση χωρίς αντάλλαγµα στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συχνοτήτων για τη µετάδοση των προγραµµάτων της και
καθορισµός κάθε σχετικής λεπτοµέρειας, µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, του Υπουργού Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και του Υπουργού
Επικρατείας, αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Τέλος δίδεται η δυνατότητα αναµετάδοσης από
την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., από τις συχνότητες που της εκχωρούνται, διεθνών προγραµµάτων άλλων δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
Με το άρθρο 3 αντικαθίσταται το άρθρο 3 του
ν. 4173/2013 όπου αναλύονται οι γενικές αρχές του παρεχόµενου από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. περιεχοµένου. Αναλυτικά προβλέπεται ότι οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόµενο των
διαδικτυακών ιστοτόπων της:
1. Εµπνέονται από τα ιδανικά της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της αξίας του ανθρώπου, της προστασίας
των δικαιωµάτων του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής ανεξαρτη-
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σίας, της ειρήνης, και της συνεργασίας των λαών.
2. Διέπονται από το σεβασµό στην ιδιωτικότητα του ατόµου, την αρχή του τεκµηρίου της αθωότητας των πολιτών και προβάλλει µέσω των εκποµπών της θέµατα που
αφορούν στα θύµατα εγκληµάτων κατά της γενετήσιας
αξιοπρέπειας, στα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, διεθνικής εµπορίας ανθρώπων και ρατσιστικής βίας, συµβάλλουν δε ενεργά στην προστασία των µειονοτήτων
και της διαφορετικότητας.
3. Διέπονται από τις αρχές της αντικειµενικότητας και
πληρότητας της ενηµέρωσης, της πολυφωνίας, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, του σεβασµού της προσωπικότητας, της προστασίας της νεότητας και της παιδικής ηλικίας, της διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής γλώσσας, της ανάδειξης του ελληνικού πολιτισµού
και της γέφυρας µε τους πολιτισµούς άλλων λαών.
4. Επιπλέον, η λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διέπεται από
την κείµενη ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και το παρεχόµενο από αυτήν περιεχόµενο περιλαµβάνει ιδίως προγράµµατα ενηµέρωσης, πολιτισµού, επιµόρφωσης, ψυχαγωγίας και αθλητισµού. Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού των εκποµπών προβάλλεται η καλλιτεχνική και
πνευµατική δηµιουργία, δίνοντας τη δυνατότητα ιδιαίτερα σε νέους πνευµατικούς δηµιουργούς και καλλιτέχνες
να προβάλλουν το έργο και της ιδέες τους, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην πολιτιστική ανάπτυξη της
Χώρας.
5. Διασφαλίζεται η µέριµνα για την προβολή των συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων και των επιτροπών
της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δραστηριοτήτων των πολιτικών κοµµάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, των πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης και των παραγωγικών τάσεων.
Προς τούτο τηρεί την αρχή της αναλογικής ισότητας.
6. Διασφαλίζεται, επίσης, η αντικειµενική παρουσίαση
του προεκλογικού αγώνα των κοµµάτων, καθώς και των
υποψηφίων συνδυασµών ή προσώπων, κατά τις βουλευτικές, ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές και των
προγραµµατικών θέσεων όλων των κοµµάτων, σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις, και η κάλυψη των απόψεων που
διατυπώνονται κατά την περίοδο διεξαγωγής δηµοψηφισµάτων.
Με το άρθρο 4 αντικαθίσταται στις παραγράφους 1 και
2 του άρθρου 6 του ν. 4173/2013 η φράση «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.»,
µε τη φράση «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε».
Με το άρθρο 5 παράγραφο 1, αντικαθίσταται η παρ. 3
του άρθρου 6 του ν. 4173/2013 καθορίζεται ως αντιστάθµισµα για την εκπλήρωση των σκοπών της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του άρθρου 2 του παρόντος,
ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών ευρώ (3,00 ευρώ) µηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Τα ποσά που εισπράττονται, µετά την αφαίρεση της προµήθειας 0,5%,
αποδίδονται στη Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εντός του δεύτερου µήνα από τη λήξη του µήνα στον οποίο ανήκει λογιστικώς η κάθε είσπραξη λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος. Από
την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους
απαλλάσσονται:
α) το Ελληνικό Δηµόσιο,
β) τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
γ) οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αµιγείς
επιχειρήσεις τους, τα αµιγή ιδρύµατά τους και οι ενώσεις τους,
δ) οι κάτοχοι µετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ε-

νέργειας για την κατανάλωση ρεύµατος που χρησιµοποιείται σε αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες,
ε) οι κάτοχοι µετρητών, για όσο χρονικό διάστηµα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας µέχρι και δέκα
(10) Ευρώ µηνιαίως,
στ) οι πάσης φύσεως ναοί και χώροι λατρείας των κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, καθώς και τα νεκροταφεία,
ζ) οι παροχές από τις οποίες ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του
ανταποδοτικού τέλους νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή που έχουν τα προνόµια
του Δηµοσίου ή εξοµοιώνονται µε το Δηµόσιο.
Επίσης µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του αρµόδιου Υπουργού Επικρατείας, ρυθµίζεται η
περίπτωση εξαίρεσης από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους του παρόντος, ή από την αναπροσαρµογή
αυτού, για όσους καταναλωτές ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται τα κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια
για την εξαίρεση αυτών.
Παράλληλα προβλέπεται ότι µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού Επικρατείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους
µπορεί να αναπροσαρµόζεται.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 5, προβλέπεται η έγκριση του προϋπολογισµού της εταιρείας µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
Με το άρθρο 6 αντικαθίσταται το άρθρο 7 του
ν. 4173/2013 που αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση των
µετόχων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και ειδικότερα προβλέπεται ότι
το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από: α) τον Υπουργό Οικονοµικών, β) τον Υπουργό Επικρατείας, αρµόδιο
για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και γ) τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, αρµόδιο για θέµατα Πολιτισµού., καθώς και ότι οι Υπουργοί που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δηµόσιο παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου
τους στη Γενική Συνέλευση. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί
ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρµόδιος για θέµατα
Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Επίσης ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µέσα
σε ένα εξάµηνο από τη λήξη κάθε χρήσης και εκτάκτως
οποτεδήποτε, µε πρωτοβουλία του Προέδρου της, ο οποίος απευθύνει τη σχετική πρόσκληση το αργότερο µια
εβδοµάδα πριν από τη συνεδρίαση. Τέλος επισηµαίνεται
ότι η Γενική Συνέλευση έχει τις αρµοδιότητες Γενικής
Συνέλευσης Ανώνυµης Εταιρείας, εκτός από εκείνες
που ανατίθενται σε άλλα όργανα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από το
Καταστατικό της εταιρείας και την ισχύουσα νοµοθεσία.
Με το άρθρο 7 αντικαθίσταται το άρθρο 9 του
ν. 4173/2013 και ορίζεται η σύνθεση, οι αρµοδιότητες και
η λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο, µε πενταετή θητεία
που µπορεί να ανανεώνεται για µία φορά. Δύο από τα
παραπάνω επτά µέλη, εκπροσωπούν τους εργαζοµένους
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., εκ των οποίων το ένα έχει δηµοσιογρα-
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φική ιδιότητα. Εκλέγονται δε, µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία από τους εργαζοµένους της εταιρείας.
Τα υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ. της εταιρείας επιλέγονται
µετά από δηµόσια πρόσκληση του αρµόδιου Υπουργού
Επικρατείας και αντίστοιχη εισήγηση στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία και διατυπώνει γνώµη (άρθρο 49Α παράγραφοι 3 έως 5 του Κανονισµού της Βουλής).
Το Διοικητικό Συµβούλιο εκπονεί στρατηγικό σχέδιο
για την οργάνωση και λειτουργία του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, θέτοντας οικονοµικούς και ποιοτικούς
στόχους αναφορικά µε την εκπλήρωση του σκοπού και
της αποστολής της εταιρείας µετά από διαβούλευση ιδίως µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. και αντιπροσωπευτικών φορέων της επιστήµης, της
τέχνης, του πολιτισµού και της δηµοσιογραφίας. Το Δ.Σ.
επίσης διορίζει τους Προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Επίσης, προβλέπονται ασυµβίβαστα µε την ιδιότητα
µέλους του Δ.Σ. της εταιρείας, καθώς και η αποζηµίωση
των µελών του Δ.Σ., µετά από κοινή υπουργική απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού
Επικρατείας, η οποία µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
σκοπό την τήρηση ισοσκελισµένων προϋπολογισµών.
Με το άρθρο 8 προστίθεται στο ν. 4173/2013 νέο άρθρο «9Α» µε τίτλο «Διευθύνων Σύµβουλος» στο οποίο
περιγράφονται οι αρµοδιότητές του.
Με το άρθρο 9 αντικαθίσταται το άρθρο 10 του
ν. 4173/2013 και ορίζεται το πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Ειδικότερα προβλέπεται ότι ως προς το εκπεµπόµενο
πρόγραµµα και την τήρηση των γενικών αρχών του παρεχόµενου περιεχοµένου έλεγχος ασκείται από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δηµοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση. Επίσης, όσον αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας και
την τήρηση των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση ο έλεγχος ανατίθεται στο Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης. Σχετικά δε µε την τήρηση των υποχρεώσεων που της ανατίθενται µε το άρθρο 3 υποβάλλεται έκθεση στη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της
Βουλής και στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά το πρώτο τρίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους. Τέλος,
την τήρηση των διατάξεων του παρόντος εποπτεύει ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Σε περίπτωση που ο Υπουργός διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων αυτών, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία αποφαίνεται επί του ζητήµατος, η δε απόφασή της εκτελείται από το Διοικητικό Συµβούλιο και τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο της εταιρείας.
Με το άρθρο 10 αντικαθίσταται το άρθρο 11 του
ν. 4173/2013 και προβλέπεται η συγκρότηση Συµβουλίων
Κοινωνικού Ελέγχου τηλεθεατών, θεσµών και κοινωνικών συλλογικοτήτων.
Με το άρθρο 11 αντικαθίσταται το άρθρο 14 του
ν. 4173/2013 και ορίζεται το πλαίσιο των κανονισµών της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Με το άρθρο 12 αντικαθίσταται το άρθρο 15 του
ν. 4173/2013 και ρυθµίζονται τα θέµατα προσωπικού της
εταιρίας.
Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσλαµ-

βάνει το προσωπικό της µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου µετά από δηµοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Α.Σ.Ε.Π.. Οι όροι του βαθµολογικού και µισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της εταιρείας,
το οποίο προσλαµβάνεται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου, καθορίζονται
µε συλλογική σύµβαση εργασίας, µεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
που εκπροσωπείται από το Δ.Σ. και των αρµόδιων κατά
το νόµο εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
των εργαζοµένων και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισµένων εταιρικών προϋπολογισµών.
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. παράλληλα µπορεί να προσλάβει προσωπικό και µε συµβάσεις έµµισθης εντολής µετά από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι αποκλειστικής απασχόλησης.
Τέλος, επιτρέπεται, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου, και αφού έχει προηγηθεί σχετική δηµόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της εταιρείας, η ανάθεση έργου ή
παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την
παρουσίαση συγκεκριµένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού
ή διαδικτυακού προϊόντος για την εκπλήρωση των σκοπών και της αποστολής της εταιρείας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου και του Καταστατικού
της. Το κόστος των έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται και παρέχονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά ποσοστό της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου
προϋπολογισµού των παρεχόµενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισµένων εταιρικών προϋπολογισµών.
Με το άρθρο 13 αντικαθίσταται οι παράγραφοι 3,4 και
5 του άρθρου 16 του ν. 4173/2013 και όπου αναφέρεται η
φράση «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.» αντικαθίσταται µε τη φράση
«Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.».
Με το άρθρο 14 προστίθεται στο ν. 4137/2013 νέο άρθρο «16Α» µε τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», όπου προβλέπονται αναλυτικά τα παρακάτω: Οι
κάθε είδους συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έµµισθης εντολής του προσωπικού το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
οι οποίες λύθηκαν, µε το άρθρο 3 της από 02/11.6.2013
κ.υ.α. του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414), όπως ισχύει, αναβιώνουν
από την ηµέρα δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφεξής συµβάσεις που έχουν συναφθεί µε την εταιρία του άρθρου 1
του παρόντος νόµου. Οι µισθοί του παραπάνω προσωπικού ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4024/2011, προκειµένου δε για δηµοσιογράφους ρυθµίζονται µε τις διατάξεις της κ.υ.α. 2/17805/0022.
Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για θέµατα Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών
ρυθµίζονται τα κάθε είδους θέµατα που προκύπτουν από
την παραπάνω αναβίωση συµβάσεων, ιδίως:
α) εκκρεµείς οικονοµικές απαιτήσεις του προσωπικού
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που καταργήθηκε µε την 02/11.6.2013
κ.υ.α., β) συµψηφισµούς αυτών µε κάθε είδους µισθούς,
αποδοχές, επιδόµατα και κάθε είδους αποζηµιώσεις που
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ελήφθησαν από τους παραπάνω εργαζόµενους γ) κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια αυτού του προσωπικού.
Από την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:
α) το προσωπικό ειδικών θέσεων, οι ειδικοί σύµβουλοι
(µετακλητοί υπάλληλοι), β) όσοι γνωστοποιήσουν µε έγγραφη δήλωση τους στο ΔΣ ότι δεν επιθυµούν την αναβίωση της σύµβασης εργασίας τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 20 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ή όσοι δεν εµφανιστούν εντός της προθεσµίας αυτής για την ανάληψη καθηκόντων, γ) όσοι έχουν λάβει
πλήρη ή µειωµένη σύνταξη µε οριστική απόφαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και όσοι έχουν καταθέσει
ήδη κατά τη δηµοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη αντίστοιχης σύνταξης. Οι συµβάσεις αορίστου χρόνου των εργαζοµένων µε τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. που δεν εµπίπτουν στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, παραµένουν σε ισχύ. Επίσης, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου
που έχουν συναφθεί µεταξύ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, λύονται αζηµίως από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 16Α ρυθµίζονται οι υποχρεώσεις του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου, το οποίο εντός του πρώτου τριµήνου από την ανάληψη των καθηκόντων του οφείλει να καταρτίσει τους Κανονισµούς της εταιρείας, το Καταστατικό, τον Προϋπολογισµό, καθώς και τη Συµφωνία Αρχών. Επίσης, προβαίνει σε έλεγχο των υπό εκτέλεση δεσµεύσεων και συµβάσεων, ενώ απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης για τη
διαχείριση των προηγούµενων Διοικητικών Συµβουλίων.
Με την παράγραφο 67 ρυθµίζονται τα θέµατα της ειδικής διαχείρισης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της,
που καταργήθηκαν µε την αριθµ. 2/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414) και οι οποίες εξακολουθούν να υπάγονται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης
σύµφωνα µε την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει. Το έργο της διαχείρισης πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε ένα µήνα από την ισχύ του παρόντος νόµου, αλλιώς ο διαχειριστής παραδίδει όλο το υπάρχον υλικό σε νέο διαχειριστή που ορίζεται µε κοινή υπουργική
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου
Υπουργού Επικρατείας.
Με την παράγραφο 8 ρυθµίζονται τα θέµατα των δικαιωµάτων επί των σηµάτων και των άυλων αγαθών που
ανήκαν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και στις θυγατρικές της και
οι οποίες καταργήθηκαν (κ.υ.α. 2/11.6.2013), καθώς και
θέµατα αδειοδότησης των εγκαταστάσεων κεραιών.
Με την παράγραφο 9 προβλέπεται η µεταβίβαση από
το Ελληνικό Δηµόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., στην Ε.Ρ.Τ Α.Ε και
στις εταιρείες που αυτή ιδρύει, κάθε περιουσιακού τους
στοιχείου και γενικά εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος, απαίτησης και υποχρέωσης, καθώς και οι σχετικές
συµβάσεις απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό φόρο ή τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα ή εισφορά υπέρ του
Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
Με την παράγραφο 10 συστήνεται µε κοινή υπουργική
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου
Υπουργού Επικρατείας, Ειδική Επιτροπή Ελέγχου µε
σκοπό τον έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Στο άρθρο 15 αναφέρονται οι καταργούµενες διατάξεις του ν. 4173/2013.

Με το άρθρο 16 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 κατά τρόπο
που παραχωρεί έννοµο συµφέρον για τη λύση εταιρείας
που δραστηριοποιείται στον τοµέα των µαζικών µέσων
ενηµέρωσης και στον αρµόδιο για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργό Επικρατείας.
Με το άρθρο 17 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άρθρο 1
1. Ο τίτλος του ν. 4173/2013 (Α΄169) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία
(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επωνυµία της εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε.).» Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας καθορίζεται µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι δηµόσια επιχείρηση που ανήκει
στο δηµόσιο τοµέα και εποπτεύεται από το Κράτος. Έχει
διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και διέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας
Ραδιοτηλεόρασης, Υπουργού Επικρατείας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται το
Καταστατικό της εταιρείας, του οποίου οι ρυθµίσεις, µε
την επιφύλαξη διαφορετικών διατάξεων του παρόντος
νόµου, περιλαµβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται
στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3429/2005. Το
Καταστατικό καταχωρίζεται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο Ανώνυµων. Το Καταστατικό της εταιρείας Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. µπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος περιλαµβάνει, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, πανελλαδικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, µουσικά σύνολα και χορωδία,
διαδικτυακούς ιστότοπους, καθώς και έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού.»
Άρθρο 2
Το άρθρο 2 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Σκοπός – Αποστολή
1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έχει ως σκοπό την παροχή δηµόσιας
ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη διάταξη
της παρ. 2 του άρθρου 15 του Συντάγµατος, τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αυτή παράγει στο πλαίσιο
του σκοπού της, καθώς και τη διακίνηση, ανταλλαγή και
διάδοσή τους, µε την οργάνωση, εκµετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών, διαδικτυακών ιστοτόπων και την παροχή κάθε είδους οπτικο-

ακουστικών υπηρεσιών µε τη χρήση οποιασδήποτε τεχνικής µεθόδου ή µέσου.
2. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., χωρίς να επιδιώκει την απόκτηση κέρδους, συµβάλλει στην ενηµέρωση, µόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και στην προσπάθεια εθνικής
και παραγωγικής ανασυγκρότησης.
3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί φορέα δηµοκρατίας και πολιτισµού και συµβάλλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας,
στην ανεξάρτητη µετάδοση της πληροφορίας και της είδησης και στην προβολή των έργων του λόγου και της
τέχνης. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει η
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρέπει να ανταποκρίνονται στην ποιοτική
στάθµη που επιβάλλουν η κοινωνική της αποστολή και η
πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας και να σέβονται ιδίως
την αξία του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής
ηλικίας και της νεότητας.
4. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ανεξάρτητη από το Κράτος, όλους τους φορείς δηµόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας και τα
πολιτικά κόµµατα και καταρτίζει και εκπέµπει το ραδιοτηλεοπτικό και διαδικτυακό της περιεχόµενο, διεπόµενη
µόνο από τις σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος και
της κείµενης νοµοθεσίας. Προς το σκοπό αυτόν η Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. υπογράφει Συµφωνία Αρχών µε το Ελληνικό Δηµόσιο, εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών,
τον Υπουργό Επικρατείας, αρµόδιο για θέµατα Δηµόσιας
Ραδιοτηλεόρασης, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, αρµόδιο για θέµατα
Πολιτισµού, για την εδραίωση της ανεξαρτησίας της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Η Συµφωνία Αρχών προβλέπει
τους όρους διασφάλισης του πλουραλισµού και της πολυφωνίας στην ενηµέρωση, την ποιοτική αναβάθµιση
της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, καθώς και τους κανόνες διαφάνειας στη διαχείριση των οικονοµικών πόρων
της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της
Επικράτειας και απευθύνεται και προς τον απόδηµο ελληνισµό. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός
φορέας, έχει το αναπαλλοτρίωτο προνόµιο της πραγµατοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών εθνικής εµβέλειας στην Ελληνική Επικράτεια. Η παροχή
των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µπορεί να γίνεται µε οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο και οποιοδήποτε µέσο (ασύρµατη ή καλωδιακή, µέσω επίγειων ποµπών ή µέσω
δορυφόρου, µε απευθείας εκποµπή προς το κοινό ή µε
σταθερή δορυφορική υπηρεσία), σε κινητές ή σταθερές
συσκευές, µε ίδιο τεχνικό εξοπλισµό και µε τήρηση της
κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.
6. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του κοινωνικού συνόλου, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών οµάδων, ανεξάρτητα από τη θεαµατικότητα και
ακροαµατικότητα των σχετικών εκποµπών. Το παραγόµενο περιεχόµενο και η διάθεση των προγραµµάτων της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρέπει να έχουν κατάλληλες µορφές εκποµπής ή/και αλληλεπίδρασης, όπου αυτή προσφέρεται,
για άτοµα µε αναπηρία, όπως είναι ιδίως τα άτοµα µε
προβλήµατα ακοής και όρασης. Προς τούτο, η παραγωγή
και η διάθεση ψηφιακού περιεχοµένου από την Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. υιοθετεί διεθνώς αποδεκτές τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας από άτοµα µε αναπηρία.
7. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µεταδίδει αδιαλείπτως, µέσω µίας
εκ των συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής που της έχουν παραχωρηθεί από το Κρά-
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τος, το Κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Επίσης, µετά
από συνεννόηση µε το Προεδρείο της Βουλής και τη διεύθυνση του Καναλιού της Βουλής, αναµεταδίδει µέσω
των δικών της προγραµµάτων σηµαντικές εργασίες της
Βουλής των Ελλήνων.
8. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. παράγει και εκµεταλλεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές και οπτικοακουστικό υλικό, δηµιουργεί µεταποιητικές µονάδες παραγωγής κάθε είδους αγαθού ή υπηρεσίας σχετικής µε
τα οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά µέσα µαζικής
επικοινωνίας και γενικά ασκεί κάθε δραστηριότητα που
συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της. Μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και να συµµετέχει σε άλλες
εταιρείες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
συµµετέχει σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς
και ενώσεις δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών ή
ενώσεις που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς µε το ρόλο
και το σκοπό της.
9. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια του οπτικοακουστικού αρχείου των εκάστοτε δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών
φορέων. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας προβαίνει στην
ψηφιοποίηση του αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού
που µεταδίδεται από τον εκάστοτε δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Η Ε.Ρ.Τ Α.Ε καθιστά προσβάσιµο το προϊόν
της ψηφιοποίησης αυτής µέσω του διαδικτυακού της ιστοτόπου. Η ανωτέρω πρόσβαση είναι ελεύθερη και δωρεάν για το κοινό και για τους σκοπούς της επιστηµονικής έρευνας, µπορεί δε να διατίθεται έναντι αντιτίµου σε
ιδιώτες και εµπορικές εταιρείες. Επίσης, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
δύναται να καταρτίζει συµβάσεις µε φορείς ή οργανισµούς που διατηρούν ψηφιοποιηµένα ή µη οπτικοακουστικά αρχεία για το σκοπό της ελεύθερης και δωρεάν
διάχυσής τους στο κοινό, µέσω των προγραµµάτων ή
των ιστοτόπων της.
10. Στα µέσα που η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µπορεί να χρησιµοποιήσει για την εκπλήρωση των σκοπών της περιλαµβάνονται ιδίως:
α) η παραγωγή και µετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδροµητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δικτύων ευρυεκποµπής για αναλογική εκποµπή,
β) η παραγωγή και µετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδροµητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω δικτύων ευρυεκποµπής για ψηφιακή εκποµπή,
γ) η παραγωγή και µετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος ελεύθερης λήψης, καθώς και συνδροµητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων είτε δεν
απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκποµπή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος προς το κοινό,
δ) η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω διαδικτύου,
ε) η παροχή µη γραµµικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων µέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε
συντακτικά διαµορφωµένο περιεχόµενο προς εξυπηρέτηση των δηµοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας,
στ) n παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων,

ζ) η παροχή υπηρεσιών µετάδοσης και πολυπλεξίας
του προγράµµατος τηλεοπτικών σταθµών εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας µε ψηφιακή τεχνολογία,
η) η παροχή µεµονωµένων εκποµπών κατά παραγγελία, οπτικοακουστικού υλικού τεκµηρίωσης ή εµβάθυνσης σχετικά µε εκποµπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και αυτοτελείς οπτικοακουστικές υπηρεσίες, όπως παροχή µετεωρολογικών προβλέψεων, περιβαλλοντικής ή χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού
τύπου ή υπηρεσίες διαδικτυακής αναζήτησης.
θ) η προµήθεια οπτικοακουστικού περιεχοµένου από
προµηθευτές προγράµµατος,
ι) η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επεξεργασίας µεταφοράς οπτικοακουστικών υπηρεσιών και του συναφούς εξοπλισµού που
καθιστούν τεχνικά εφικτή την εκπλήρωση του σκοπού
της και η προµήθεια, χρήση και µίσθωση των σχετικών υπηρεσιών που καθιστούν δυνατή τη λειτουργία των υποδοµών της, στο πλαίσιο και υπό τους περιορισµούς που
τίθενται από το νόµο και
ια) η δηµιουργία και αξιοποίηση οποιωνδήποτε τεχνικών υποδοµών, εξοπλισµού και λογισµικού, µέσω των οποίων είναι δυνατή η εκπλήρωση των σκοπών της και γενικά η εκµετάλλευση τεχνολογιών αιχµής, καθώς και
προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει µε οποιοδήποτε
πρόσφορο µέσο και τρόπο.
11. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι πάροχος περιεχοµένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν. 3592/2007 (Α΄
161) για τη µετάδοση των προγραµµάτων της και απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και του
αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού Επικρατείας, εκχωρούνται χωρίς αντάλλαγµα
στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συχνότητες για τη µετάδοση των προγραµµάτων της και καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µπορεί να αναµεταδίδει από τις συχνότητες που της εκχωρούνται διεθνή προγράµµατα άλλων
δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.»
Άρθρο 3
Το άρθρο 3 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Γενικές Αρχές Παρεχόµενου Περιεχοµένου
1. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόµενο των διαδικτυακών
ιστοτόπων της, εµπνέονται από τα ιδανικά της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της αξίας του ανθρώπου, της
προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου ως ατόµου
και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης, και της συνεργασίας των λαών.
2. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόµενο των διαδικτυακών
ιστοτόπων της, διέπονται από το σεβασµό στην ιδιωτικότητα του ατόµου και την αρχή του τεκµηρίου της αθωότητας των πολιτών. Μέσω των εκποµπών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
προβάλλονται θέµατα που αφορούν στην προστασία των
θυµάτων εγκληµάτων κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενδοοικογενειακής βίας, διεθνικής εµπορίας ανθρώ-
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πων και ρατσιστικής βίας. Προβάλλονται, επίσης, θέµατα
που συµβάλλουν ενεργά στην προστασία των µειονοτήτων και της διαφορετικότητας.
3. Οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και το περιεχόµενο των διαδικτυακών
ιστοτόπων της, διέπονται από τις αρχές της αντικειµενικότητας και πληρότητας της ενηµέρωσης, της πολυφωνίας, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, του σεβασµού της προσωπικότητας, της προστασίας της νεότητας και της παιδικής ηλικίας, της διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής γλώσσας, της ανάδειξης του ελληνικού πολιτισµού και της γέφυρας µε τους πολιτισµούς άλλων λαών.
4. Η λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διέπεται από την κείµενη ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και το παρεχόµενο από
αυτήν περιεχόµενο περιλαµβάνει ιδίως προγράµµατα ενηµέρωσης, πολιτισµού, επιµόρφωσης, ψυχαγωγίας και
αθλητισµού. Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού των εκποµπών προβάλλεται η καλλιτεχνική και πνευµατική δηµιουργία, δίνοντας τη δυνατότητα ιδιαίτερα σε νέους
πνευµατικούς δηµιουργούς και καλλιτέχνες να προβάλλουν το έργο και τις ιδέες τους, συµβάλλοντας µε τον
τρόπο αυτό στην πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας.
5. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µεριµνά για την προβολή των συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων και των επιτροπών
της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δραστηριοτήτων των πολιτικών κοµµάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, των πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης και των παραγωγικών τάξεων.
Προς τούτο τηρεί την αρχή της αναλογικής ισότητας.
6. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αναλαµβάνει την αντικειµενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των κοµµάτων, καθώς
και των υποψήφιων συνδυασµών ή προσώπων, κατά τις
βουλευτικές, ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές
και των προγραµµατικών θέσεων όλων των κοµµάτων,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Καλύπτει, επίσης, και
τις απόψεις που διατυπώνονται κατά την περίοδο διεξαγωγής δηµοψηφισµάτων.»
Άρθρο 4
Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του
ν. 4173/2013 όπου αναφέρεται η φράση «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.» αντικαθίσταται µε τη φράση «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.».
Άρθρο 5
1. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4173/2013, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 42 παρ. 8 του ν. 4262/2014
(Α΄114), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ως αντιστάθµισµα για την εκπλήρωση των σκοπών
της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του άρθρου 2
του παρόντος, επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών (3,00) ευρώ µηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Το ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται και χρεώνεται σε κάθε λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία
αυτός αναφέρεται. Οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρακρατούν προµήθεια 0,5% επί των εισπράξεων
για τον υπολογισµό, ενσωµάτωση σε λογαριασµό, είσπραξη και απόδοση του αναλογούντος ποσού στην
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Τα ποσά που εισπράττονται, µετά την αφαίρεση της προµήθειας 0,5%, αποδίδονται στη Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
µέσα στο δεύτερο µήνα από τη λήξη του µήνα στον ο-

ποίο ανήκει λογιστικώς η κάθε είσπραξη λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος. Υποχρέωση για την καταβολή αυτού του τέλους έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για
κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για την
οποία υπάρχει σύµβαση προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού
τέλους απαλλάσσονται:
α) το Ελληνικό Δηµόσιο,
β) τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
γ) οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αµιγείς
επιχειρήσεις τους, τα αµιγή ιδρύµατά τους και οι ενώσεις τους,
δ) οι κάτοχοι µετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κατανάλωση ρεύµατος που χρησιµοποιείται σε αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες,
ε) οι κάτοχοι µετρητών, για όσο χρονικό διάστηµα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας µέχρι και δέκα
(10) ευρώ µηνιαίως,
στ) οι πάσης φύσεως ναοί και χώροι λατρείας των κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, καθώς και τα νεκροταφεία,
ζ) οι παροχές από τις οποίες ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του
ανταποδοτικού τέλους νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή που έχουν τα προνόµια
του Δηµοσίου ή εξοµοιώνονται µε το Δηµόσιο.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού Επικρατείας, µπορεί να εξαιρούνται από την
καταβολή του ανταποδοτικού τέλους ή από την αναπροσαρµογή αυτού, καταναλωτές οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού και να καθορίζονται τα
κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια για την εξαίρεση αυτών.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Επικρατείας, αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας
Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους µπορεί να αναπροσαρµόζεται, λαµβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος και την προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την παροχή της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, όπως τα µεγέθη αυτά αποτυπώνονται
στα σχετικά επίσηµα οικονοµικά στοιχεία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
και µε την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τις
κρατικές ενισχύσεις στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 6, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Επικρατείας, αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας
Ραδιοτηλεόρασης εγκρίνεται ο προϋπολογισµός της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..»
Άρθρο 6
Το άρθρο 7 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση
1. Στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται από: α) τον Υπουρ-
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γό Οικονοµικών, β) τον Υπουργό Επικρατείας, αρµόδιο
για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης και γ) τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, αρµόδιο για θέµατα Πολιτισµού.
2. Στη Γενική Συνέλευση οι Υπουργοί που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δηµόσιο παρίστανται αυτοπροσώπως
ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρµόδιος
για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µέσα σε ένα εξάµηνο από τη λήξη κάθε χρήσης
και εκτάκτως οποτεδήποτε, µε πρωτοβουλία του Προέδρου της. Ο Πρόεδρος απευθύνει τη σχετική πρόσκληση
το αργότερο µία εβδοµάδα πριν από τη συνεδρίαση.
4. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρµοδιότητες Γενικής
Συνέλευσης Ανώνυµης Εταιρείας, εκτός από εκείνες
που ανατίθενται σε άλλα όργανα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από το
Καταστατικό της εταιρείας και την ισχύουσα νοµοθεσία.»
Άρθρο 7
Το άρθρο 9 του ν. 4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταµελές Διοικητικό
Συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) τον Διευθύνοντα Σύµβουλο,
γ) τρία (3) µέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων
και της πείρας τους µπορούν να συµβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Τα µέλη των περιπτώσεων β΄ και γ΄ πρέπει να είναι
τουλάχιστον κάτοχοι τίτλων σπουδών πανεπιστηµιακής
ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµου
της αλλοδαπής,
δ) δύο (2) µέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζοµένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε, εκ των οποίων το ένα έχει δηµοσιογραφική ιδιότητα.
2. Τα µέλη των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, επιλέγονται ως εξής: ο αρµόδιος για θέµατα
Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Επικρατείας απευθύνει δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο,
και µετά την κατάθεση των δηλώσεων ενδιαφέροντος υποβάλλει εισήγηση στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία διατυπώνει τη γνώµη της µε
ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας των παραγράφων 3
έως 5 του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής των
Ελλήνων.
3. Τα µέλη της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 εκλέγονται µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία από τους εργαζόµενους της εταιρείας.
4. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου διορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Επικρατείας που είναι αρµόδιος
για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης µετά την τήρηση των διαδικασιών των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Μέχρι την κατά τα ανωτέρω υπό την παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου εκλογή των µελών του Διοικητικού

Συµβουλίου εκ των εργαζοµένων ή την αναπλήρωση τυχόν παραιτηθέντος ή ελλείποντος της αυτής κατηγορίας, το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νοµίµως χωρίς τα µέλη αυτά.
5. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και µπορεί να ανανεώνεται για µία φορά,
παρατείνεται δε µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του
από το νέο Διοικητικό Συµβούλιο.
6. Η ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ασυµβίβαστη:
α) Με την ιδιότητα του προµηθευτή ή του εν γένει αντισυµβαλλόµενου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µε σύµβαση έργου ή
παροχής υπηρεσιών.
β) Με τη συµµετοχή µε οποιονδήποτε τρόπο σε άλλη
εταιρεία σχετική µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
γ) Με την ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου σε συνδικαλιστικά σωµατεία και ενώσεις των
εργαζοµένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και
δ) µε την ιδιότητα του µέλους του Υπουργικού Συµβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραµµατείας,
του Βουλευτή, του Δηµάρχου, του Περιφερειάρχη, του
Αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δηµοτικού
συµβούλου, του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου του
Κράτους ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου και του προσώπου που κατέχει θέση σε όργανο πολιτικού κόµµατος.
7. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για κάθε ζήτηµα της διοίκησης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που από το Καταστατικό της και την ισχύουσα νοµοθεσία δεν ανατίθεται
στον Πρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύµβουλο ή σε άλλο
όργανο της Εταιρείας, ιδίως δε αποφασίζει και εφαρµόζει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, επιλέγει τα πρόσωπα που καλύπτουν θέσεις ευθύνης σύµφωνα µε το Καταστατικό και τους σχετικούς Κανονισµούς της εταιρείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να συστήνει επιτροπές και οµάδες εργασίας µε σκοπό τη σύνταξη εισηγήσεων για θέµατα που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητές του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον Κανονισµό Προσωπικού και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισµένων προϋπολογισµών.
8. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση µία φορά τουλάχιστον το µήνα και σε έκτακτη
οποτεδήποτε, µε πρωτοβουλία του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου ή του Διευθύνοντος Συµβούλου ή εφόσον ζητηθεί από την πλειοψηφία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου. Την πρόσκληση απευθύνει ο Διευθύνων Σύµβουλος µε τον προσφορότερο κατά την κρίση
του τρόπο. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου µπορούν να προσκαλούνται υπηρεσιακοί παράγοντες
της εταιρείας, οι οποίοι συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα
ψήφου. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη, συµπεριλαµβανοµένου οπωσδήποτε του Διευθύνοντος Συµβούλου. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Διευθύνοντος Συµβούλου.
9. Ο Διευθύνων Σύµβουλος προτείνει στο Διοικητικό
Συµβούλιο ένα (1) µέλος του ως αναπληρωτή του, το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
Στην απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται επίσης το χρονικό διάστηµα και οι λόγοι της αναπλήρωσης.
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10. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκπονεί στρατηγικό σχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, θέτοντας οικονοµικούς και ποιοτικούς στόχους αναφορικά µε την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής της εταιρείας µετά από διαβούλευση ιδίως µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και αντιπροσωπευτικών φορέων της επιστήµης, της τέχνης, του πολιτισµού και της δηµοσιογραφίας. Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται στον Υπουργό Επικρατείας, αρµόδιο για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
11. α) Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µετά
από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου ορίζονται οι
Προϊστάµενοι των Γενικών Διευθύνσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διάρκεια της θητείας
τους.
β) Με απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου µετά από Εισήγηση των Προϊσταµένων των Γενικών Διευθύνσεων ορίζονται οι Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Η διάρκεια της θητείας τους καθορίζεται µε
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
γ) Μετά από Εισήγηση των Γενικών Διευθυντών ή κατά
περίπτωση των Προϊσταµένων Διευθύνσεων και απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου ορίζονται οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Η διάρκεια της θητείας τους καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Επικρατείας που είναι αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται η εκάστοτε
προβλεπόµενη αµοιβή του Προέδρου, του Διευθύνοντος
Συµβούλου, καθώς και η αποζηµίωση των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις. Η ως άνω αµοιβή και αποζηµίωση δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτερες αµοιβές
και αποζηµιώσεις που προβλέπονται για Διευθύνοντες
Συµβούλους και µέλη Διοικητικών Συµβουλίων των νοµικών προσώπων που εµπίπτουν στις διατάξεις του
ν. 3429/2005. Η ανωτέρω αµοιβή και η αποζηµίωση µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε σκοπό την τήρηση ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
δεν δικαιούνται καµία άλλη παροχή, απολαβή, αµοιβή ή
προνόµιο.»
Άρθρο 8
Μετά το άρθρο 9 του ν. 4173/2013 προστίθεται άρθρο
«9Α» µε τίτλο «Διευθύνων Σύµβουλος», ως εξής:
«Άρθρο 9Α
Διευθύνων Σύµβουλος
1. Ο Διευθύνων Σύµβουλος έχει ιδίως τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α) Διοικεί την Εταιρεία και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της.
β) Λαµβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριµένων προγραµµάτων και προϋπολογισµών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου
ασκώντας όλες τις σχετικές διευθυντικές αρµοδιότητες.
γ) Καταρτίζει τους κανονισµούς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύµ-

φωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 14 του παρόντος, εξαιρουµένου του Κανονισµού Εργασίας ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
ν. 1876/1990, όπως ισχύει. Εισηγείται επίσης την κατάρτιση και την τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας
του Διοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται από το
Διοικητικό Συµβούλιο.
δ) Καταρτίζει τον προϋπολογισµό της εταιρείας, ο οποίος ακολούθως εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, και µεριµνά για την πραγµατοποίηση των στόχων
του.
ε) Καταρτίζει και εισηγείται το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραµµα, καθώς και το περιεχόµενο των ιστοτόπων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που εγκρίνονται από το Διοικητικό
Συµβούλιο και εποπτεύει την τήρηση των βασικών αρχών του παρεχόµενου περιεχοµένου σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος.
στ) Εκπροσωπεί την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως.
2. Ο Διευθύνων Σύµβουλος µπορεί να ζητά την έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου για τη λήψη απόφασης
σε οποιοδήποτε θέµα εµπίπτει στις κατά την προηγούµενη παράγραφο αρµοδιότητές του. Μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση συγκεκριµένων κάθε φορά αρµοδιοτήτων του σε άλλα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.»
Άρθρο 9
Το άρθρο 10 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Εποπτεία - Έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
1. Ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως προς το εκπεµπόµενο
πρόγραµµα και την τήρηση των γενικών αρχών του παρεχόµενου περιεχοµένου γίνεται από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δηµοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση.
2. Στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανατίθεται
ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. όσον αφορά στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας και την τήρηση
των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τις κρατικές ενισχύσεις στη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση.
3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υποβάλλει στη Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής και στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά το πρώτο τρίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους έκθεση για την διαφάνεια στη χρήση του ανταποδοτικού τέλους.
4. Ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης εποπτεύει την τήρηση
των διατάξεων του παρόντος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στις σχετικές αρµοδιότητες του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Σε περίπτωση που
ο Υπουργός διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων αυτών, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία αποφαίνεται επί του ζητήµατος, η δε απόφασή της
εκτελείται από το Διοικητικό Συµβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας.»
Άρθρο 10
Το άρθρο 11 του ν. 4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

31
«Άρθρο 11
Συµβούλια Κοινωνικού Ελέγχου

«Άρθρο 15
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού

Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτεί συµβούλια κοινωνικού ελέγχου του προγράµµατος σε κάθε διοικητική περιφέρεια της Επικράτειας. Στα συµβούλια συµµετέχουν
εθελοντικά ακροατές, τηλεθεατές, θεσµοί και κοινωνικές συλλογικότητες που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Αποστολή των συµβουλίων είναι να µεταφέρουν στο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας τις απόψεις επί του περιεχοµένου του προγράµµατος, προτάσεις για την εύρυθµη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και καταγγελίες ως προς την τήρηση των προβλεπόµενων προγραµµατικών υποχρεώσεων της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε., προς το σκοπό της αξιολόγησης των υπηρεσιών και
της βελτίωσης της ποιότητας της λειτουργίας της. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται ο συγκεκριµένος αριθµός
των µελών των συµβουλίων, οι θεσµοί και οι κοινωνικές
συλλογικότητες που συµµετέχουν σε αυτά, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά στη λειτουργία
τους.»

1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσλαµβάνει το προσωπικό της
µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου ή ορισµένου χρόνου µετά από δηµοσίευση προκήρυξης
και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας
και της ισότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 2190/1994, όπως ισχύουν.
2. Οι όροι του βαθµολογικού και µισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο προσλαµβάνεται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αόριστου ή ορισµένου χρόνου, καθορίζονται µε συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία συνάπτεται µεταξύ της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συµβούλιο και των αρµοδίων κατά το νόµο εκπροσώπων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων, στο
πλαίσιο τήρησης ισοσκελισµένων εταιρικών προϋπολογισµών.
3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µπορεί να προσλάβει προσωπικό και
µε συµβάσεις έµµισθης εντολής µετά από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία. Οι όροι του µισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού αυτού, οι οποίοι γνωστοποιούνται
στην ανωτέρω δηµόσια πρόσκληση, καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισµένων εταιρικών προϋπολογισµών.
4. Το προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος απασχολείται αποκλειστικά στην εταιρεία Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε..
5. Επιτρέπεται, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου,
και αφού έχει προηγηθεί σχετική δηµόσια προκήρυξη
στον ιστότοπο της εταιρείας, η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριµένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος για την εκπλήρωση των σκοπών
και της αποστολής της εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και του Καταστατικού της. Το
κόστος των έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται και
παρέχονται δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά ποσοστό
της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου προϋπολογισµού των παρεχόµενων από την εταιρεία
ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προϊόντων στο
πλαίσιο τήρησης ισοσκελισµένων εταιρικών προϋπολογισµών.»

Άρθρο 11
Το άρθρο 14 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Κανονισµοί Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
1. Η διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό
Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος καταρτίζεται µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.
2. Με τον Κανονισµό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, ρυθµίζονται τα θέµατα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.
3. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών, προµήθειας προγράµµατος, αγορών ακινήτων, µισθώσεων, εκµισθώσεων και κάθε άλλου
ενοχικού ή εµπραγµάτου δικαιώµατος επί κινητών και ακινήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται µε κανονισµούς,
που καταρτίζονται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο.
4. Οι Κανονισµοί των παραγράφων 1, 2 και 3 καταρτίζονται ύστερα από διαβούλευση µε τους εκπροσώπους
των συνδικαλιστικών σωµατείων και ενώσεων των εργαζοµένων της εταιρείας και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 13
Στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του
ν. 4173/2013, όπως ισχύουν, όπου αναφέρεται η φράση
«ΝΕΡΙΤ.Α.Ε.» αντικαθίσταται µε τη φράση «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Άρθρο 12
Άρθρο 14
Το άρθρο 15 του ν. 4173/2013, όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και
την παρ. 4 του άρθρου έβδοµου του ν. 4279/2014
(Α΄158), αντικαθίσταται ως εξής:

Μετά το άρθρο 16 του ν. 4173/2013 προστίθεται άρθρο
«16Α» ως εξής:
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«Άρθρο 16Α
1. Οι κάθε είδους συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου ή έµµισθης εντολής του προσωπικού, το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι οποίες λύθηκαν, µε το άρθρο 3 της
02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414),
όπως ισχύει, αναβιώνουν από την ηµέρα δηµοσίευσης
του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
θεωρούνται εφεξής συµβάσεις που έχουν συναφθεί
µε την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.
Οι µισθοί του προσωπικού του προηγούµενου εδαφίου
ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226), προκειµένου δε, για δηµοσιογράφους από την κ.υ.α. 2/17805/0022 (Β΄ 662).
2. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για θέµατα Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού Επικρατείας και του Υπουργού
Οικονοµικών ρυθµίζονται τα κάθε είδους θέµατα που
προκύπτουν από την κατά την προηγούµενη παράγραφο
αναβίωση συµβάσεων και ιδίως τα θέµατα που αφορούν:
α) εκκρεµείς οικονοµικές απαιτήσεις του προσωπικού
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε που καταργήθηκε µε την αναφερόµενη
στην παράγραφο 1 κοινή υπουργική απόφαση,
β) συµψηφισµούς αυτών µε τους κάθε είδους µισθούς,
αποδοχές, επιδόµατα και κάθε είδους αποζηµιώσεις που
ελήφθησαν από τους εργαζόµενους που εµπίπτουν στην
παράγραφο 1 του παρόντος, για την περίοδο µέχρι την
από την ηµέρα δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αναβίωση των συµβάσεών τους,
γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια του προσωπικού
τούτου.
3. Από την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:
α) το προσωπικό ειδικών θέσεων και οι ειδικοί σύµβουλοι (µετακλητοί υπάλληλοι),
β) όσοι γνωστοποιήσουν µε έγγραφη δήλωση τους
στο Δ.Σ., ότι δεν επιθυµούν την αναβίωση της σύµβασης
εργασίας τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 20 ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ή όσοι δεν εµφανιστούν προς ανάληψη των καθηκόντων τους µέσα στην
προθεσµία αυτή,
γ) όσοι έχουν λάβει πλήρη ή µειωµένη σύνταξη µε οριστική απόφαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και
όσοι έχουν καταθέσει ήδη κατά την δηµοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη πλήρους σύνταξης. Πλήρης
είναι η σύνταξη που καταβάλλεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα µε τις απώτατες χρονικές προϋποθέσεις
που προβλέπονται από την οικεία νοµοθεσία.
4. Οι συµβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί
µε τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εργαζοµένων που δεν εµπίπτουν στην
παράγραφο 1 του παρόντος παραµένουν σε ισχύ. Οι
συµβάσεις ορισµένου χρόνου που έχουν συναφθεί µεταξύ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών λύονται αζηµίως από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικατάστασή
τους εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
αµειβόµενοι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασής
τους.
5. Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο που θα προκύψει µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου έχει την ευθύνη
εντός τριµήνου από την συγκρότησή του σε σώµα και
την πρώτη συνεδρίασή του να καταρτίσει τα ακόλουθα:

α) τη Συµφωνία Αρχών, κατόπιν διαβούλευσης µε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τους εργαζοµένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
β) το Καταστατικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
γ) τους Κανονισµούς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
δ) τον προϋπολογισµό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
ε) το επιχειρησιακό σχέδιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
6. Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο εντός του ως άνω
χρονικού διαστήµατος ελέγχει το σύνολο των σε ισχύ
συµβάσεων και δεσµεύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η θητεία των οποίων εκκινεί µετά τη
θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, δεν φέρουν ευθύνη
για θέµατα που ανακύπτουν από την προγενέστερη της
ανάληψης των καθηκόντων τους διαχείριση.
7. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι θυγατρικές της που καταργήθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 2/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414), όπως ισχύει, εξακολουθούν να υπάγονται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης σύµφωνα µε την
ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄
1414), όπως ισχύει, το έργο δε της διαχείρισης πρέπει
να ολοκληρωθεί µέσα σε ένα µήνα από την ισχύ του παρόντος νόµου. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας
ο ειδικός διαχειριστής παραδίδει όλο το υπάρχον υλικό
σε νέο ειδικό διαχειριστή που ορίζεται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού για θέµατα Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού Οικονοµικών.
8. Τα δικαιώµατα επί των σηµάτων και των άυλων αγαθών που ανήκαν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και τις θυγατρικές της
που καταργήθηκαν µε την υπ΄αριθµ. 2/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414), όπως ισχύει, µεταφέρονται αυτοδικαίως στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκειµένου να αδειοδοτηθούν οι κατασκευές κεραιών που
απαιτούνται για την κάλυψη του δικτύου της υποχρεούται µέχρι την 30.10.2015 να καταθέσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση άδειας οι εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούσες.
9. Η µεταβίβαση από και προς το Ελληνικό Δηµόσιο
και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου στην Ε.Ρ.Τ
Α.Ε. και στις εταιρείες που αυτή ιδρύει κάθε περιουσιακού στοιχείου και γενικά εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος, απαίτησης και υποχρέωσης, καθώς και οι σχετικές συµβάσεις απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό
φόρο ή τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα ή εισφορά υπέρ
του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
10. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου µε σκοπό
τον έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 2/11.6.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414), όπως ισχύει. Η Επιτροπή
αποτελείται από έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους
ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, έναν (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου Οικονοµικών και τρεις (3) ορκωτούς λογιστές. Η Επιτροπή συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Επικρατείας, αρµόδιου για θέ-
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µατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η Επιτροπή υποβάλει
πόρισµα στους Υπουργούς Οικονοµικών και Επικρατείας, αρµόδιο για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Με
την ίδια κοινή υπουργική απόφαση εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες της Επιτροπής και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της, καθώς και η αποζηµίωση των τριών ορκωτών λογιστών της Επιτροπής.»
Άρθρο 15
Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 12,13 και
οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν. 4173/2013,
όπως ισχύουν.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Ξυδάκης

Ό. - Ν. Βαλαβάνη

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δ. Μάρδας

Χ. Σπίρτζης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 του κ.ν. 2190/1920
Άρθρο 16
Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 48
του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προστίθεται φράση ως
εξής:
«Έννοµο συµφέρον για τη λύση εταιρείας, η οποία
δραστηριοποιείται στον τοµέα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, έχει και ο αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Επικρατείας.»
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ν. Βούτσης

Γ. Σταθάκης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α. Μπαλτάς

Π. Λαφαζάνης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. Βαρουφάκης

Π. Σκουρλέτης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ν. Παππάς

Γ. Κατρούγκαλος

Αριθµ. 15 / 2 / 2015

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδου νόµου του Υπουργειού Επικρατείας «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και
τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920»
Α. Με το προς ψήφιση σχέδιο νόµου τροποποιείται ο
ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ιντερνετ και
Τηλεόραση» στα εξής κατά βάση σηµεία:
1.α. Μετονοµάζεται σε «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» η ΝΕΡΙΤ ΑΕ.
β. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του αρµόδιου Επικρατείας εγκρίνεται το Καταστατικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι ρυθµίσεις του οποίου περιλαµβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 2
του κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3429/2005, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4173/2013 όπως τροποποιείται
από τον υπό ψήφιση νόµο.
γ. Στον ενιαίο φορέα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. περιλαµβάνονται
πανελλαδικοί και περιφερειακοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, µουσικά σύνολα και χορωδία, διαδικτυακοί ιστότοποι, καθώς και έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (ΔΣ) της εταιρείας.
δ. Προβλέπεται ρητά η σύµφωνη µε το Σύνταγµα (άρθρο 15 παράγραφος 2) και την κείµενη νοµοθεσία εκπλήρωση του σκοπού της, η διευκόλυνση της πρόσβασης
του κοινωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες
που παράγει, καθώς και η διακίνηση, ανταλλαγή και διάδοσή τους, η συµβολή της στην προσπάθεια εθνικής και
παραγωγικής ανασυγκρότησης, η ανεξαρτησία της και από φορείς ιδιωτικής εξουσίας, καθώς και η τήρηση της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας κατά την παροχή των υπηρεσιών της.
ε. Για την εδραίωση της ανεξαρτησίας της, η Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. υπογράφει Συµφωνία Αρχών µε το Δηµόσιο, στην οποία προβλέπονται οι όροι διασφάλισης του πλουραλισµού και της πολυφωνίας στην ενηµέρωση, η ποιοτική α-
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ναβάθµιση της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης και οι κανόνες διαφάνειας στην διαχείριση των οικονοµικών της πόρων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
στ. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µεταδίδει αδιαλείπτως, µέσω µιας εκ
των συχνοτήτων που της παραχωρούνται, το Κανάλι της
Βουλής των Ελλήνων. Η αναµετάδοση από τα δικά της
προγράµµατα των σηµαντικών εργασιών της Βουλής, γίνεται µετά από συνεννόηση µε το Προεδρείο και τη διεύθυνση του Καναλιού της Βουλής.
ζ. Αναλαµβάνεται εκ νέου από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η ιδιοκτησία του οπτικοακουστικού αρχείου των εκάστοτε δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και σε συνεργασία µε
τη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, προβαίνει στην ψηφιοποίηση του αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού που
µεταδίδεται από τους ανωτέρω φορείς. Μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου της, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθιστά προσβάσιµο το προϊόν της ψηφιοποίησης, το οποίο σε ιδιώτες και
εµπορικές εταιρείες µπορεί να παρέχεται έναντι αντιτίµου. Παρέχεται η δυνατότητα επίσης, στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
να καταρτίζει συµβάσεις µε φορείς ή οργανισµούς που
διατηρούν ψηφιοποιηµένα ή µη οπτικοακουστικά αρχεία,
µε σκοπό την ελεύθερη και δωρεάν διάχυσή τους στο
κοινό, µέσω των προγραµµάτων ή ιστοτόπων της.
η. Περιγράφονται τα ιδανικά, οι αρχές και οι αξίες που
εµπνέουν και διέπουν το περιεχόµενο των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς
και των διαδικτυακών ιστοτόπων της, όπως και κατηγορίες ευαίσθητων θεµατικών που προβάλλονται µέσω των
εκποµπών της.
θ. Στα µέσα που µπορεί να χρησιµοποιήσει η Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. για την εκπλήρωση των σκοπών της προστίθενται:
- η προµήθεια οπτικοακουστικού περιεχοµένου από
προµηθευτές προγράµµατος,
- η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και επεξεργασίας µεταφοράς οπτικοακουστικών υπηρεσιών µε το συναφή εξοπλισµό, καθώς και η
προµήθεια, χρήση και µίσθωση των σχετικών υπηρεσιών
για τη λειτουργία των υποδοµών της,
- η δηµιουργία και αξιοποίηση οποιωνδήποτε τεχνικών
υποδοµών, εξοπλισµού και λογισµικού και γενικά η εκµετάλλευση τεχνολογιών αιχµής.
(άρθρα 1-4)
2.α. Παρέχεται δυνατότητα µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του αρµόδιου Επικρατείας να
εξαιρούνται από την καταβολή του εισπραττόµενου υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανταποδοτικού τέλους ή από την αναπροσαρµογή του, καταναλωτές που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, µε καθορισµό των σχετικών
κριτηρίων εξαίρεσης.
β. Προβλέπεται ότι ο προϋπολογισµός της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
εγκρίνεται εφεξής µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του αρµόδιου Επικρατείας (σήµερα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης).
(άρθρο 5)
3.α. Στο ΔΣ της εταιρείας επέρχονται οι εξής, κατά βάση, µεταβολές:
- αυξάνονται τα µέλη από πέντε (5) σε επτά (7) [διαχωρίζεται η θέση του Διευθύντος Συµβούλου από του Προέδρου, προστίθενται δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζοµένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., εκ των οποίων ο ένας έχει
δηµοσιογραφική ιδιότητα, µε µείωση των λοιπών µελών
από τέσσερα (4) σε τρία (3)],
- για την επιλογή των µη αιρετών µελών, ο αρµόδιος Υπουργός Επικρατείας υποβάλλει εισήγηση, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης, στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής που διατυπώνει γνώµη, µε ανάλογη ε-

φαρµογή της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής (σήµερα η 3µελής Επιτροπή της παρ. 9α του άρθρου
9 του ν. 4173/2013 εισηγείται προς το Εποπτικό Συµβούλιο, που και τα δύο όργανα καταργούνται),
- τα µέλη διορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Επικρατείας (αντί του Εποπτικού Συµβουλίου),
- η θητεία των µελών (5ετής) µπορεί εφεξής να ανανεώνεται για µία (1) φορά,
- ορίζονται οι αρµοδιότητες του ΔΣ που είναι ιδίως η
λήψη αποφάσεων και η εφαρµογή της στρατηγικής και
πολιτικής ανάπτυξης της εταιρείας και η επιλογή των
προσώπων που καλύπτουν θέσεις ευθύνης σύµφωνα µε
το Καταστατικό και το σχετικό Κανονισµό της εταιρείας.
Επίσης, παρέχεται στο ΔΣ η δυνατότητα σύστασης συλλογικών οργάνων για θέµατα αρµοδιότητάς του και η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την οργάνωση και λειτουργία του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, που υποβάλλεται στον αρµόδιο Υπουργό Επικρατείας,
β. Περιγράφεται ο τρόπος ορισµού των Προϊσταµένων
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τµηµάτων της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., καθώς και η διάρκεια της θητείας τους.
γ. Μνηµονεύονται οι αρµοδιότητες που ιδίως έχει ο Διευθύνων Σύµβουλος, όπως κατά βάση ισχύουν.
(άρθρα 6-8)
4.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εποπτεία και
τον έλεγχο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και προβλέπεται ότι η εταιρεία υποβάλλει στη Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας
της Βουλής και στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κατά το πρώτο τρίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους,
έκθεση για τη διαφάνεια στη χρήση του ανταποδοτικού
τέλους.
β. Το ΔΣ συγκροτεί συµβούλια κοινωνικού ελέγχου
του προγράµµατος σε κάθε διοικητική περιφέρεια της επικράτειας, στα οποία συµµετέχουν εθελοντικά ακροατές, τηλεθεατές, θεσµοί και κοινωνικές συλλογικότητες
που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. και καθορίζονται οι αρµοδιότητες αυτών. (Αντιστοίχως, βάσει του προηγούµενου νοµοθετικού πλαισίου,
προβλεπόταν η συγκρότηση συµβουλευτικών επιτροπών.)
γ. Συµπληρώνεται το άρθρο 14 του ν. 4173/2013, σχετικά µε τους κανονισµούς της εταιρείας (i. λειτουργίας
των υπηρεσιών της, ii. προσωπικού και iii. ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών, αγορών ακινήτων, µισθώσεων, εκµισθώσεων και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπραγµάτου δικαιώµατος επί κινητών και ακινήτων) και
ορίζεται ότι αυτοί, καθώς και ο νέος κανονισµός προµήθειας προγράµµατος καταρτίζονται εφεξής κατόπιν διαβούλευσης µε τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών
σωµατείων και ενώσεων των εργαζοµένων και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
(άρθρα 9-11)
5. Τροποποιείται το άρθρο 15 του ν. 4173/2013, σχετικά µε τα θέµατα πρόσληψης και αποδοχών του προσωπικού, στα εξής κυρίως σηµεία:
α. Οι όροι του βαθµολογικού και µισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού που προσλαµβάνεται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου (Ι.Δ.Α.Χ.) ή ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), καθορίζονται µε συλλογική
σύµβαση εργασίας, η οποία συνάπτεται µεταξύ της εταιρείας (εκπροσωπούµενης από το ΔΣ) και των αρµοδίων
κατά νόµο εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώ-
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σεων των εργαζοµένων, στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισµένων εταιρικών προϋπολογισµών. Το κατά τα ανωτέρω προσωπικό απασχολείται αποκλειστικά στην Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε..
Επίσης, οι όροι του µισθολογικού καθεστώτος του
προσωπικού που µπορεί να προσλάβει η εταιρεία µε συµβάσεις έµµισθης εντολής καθορίζονται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου. (Ενώ σύµφωνα µε την τροποποιούµενη διάταξη, και για τις δύο προαναφερόµενες
κατηγορίες προσωπικού εφαρµόζεται η περίπτωση 12
της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ΄ του πρώτου άρθρου
του ν. 4093/2012 που θεσπίζει και για τις δηµόσιες επιχειρήσεις την ανάλογη εφαρµογή του δεύτερου κεφαλαίου του ν. 4024/2011, δηλαδή του βαθµολογίου-µισθολογίου του δηµοσίου.)
β. Επεκτείνεται και σε νοµικά πρόσωπα η ισχύουσα σήµερα, ως προς τα φυσικά πρόσωπα, δυνατότητα ανάθεσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για την
παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριµένου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού
προϊόντος. Επίσης, προβλέπεται ότι η ανάθεση αυτή γίνεται µετά από σχετική δηµόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της εταιρείας και ότι το κόστος των έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται και παρέχονται δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά ποσοστό της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου προϋπολογισµού των
παρεχόµενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και
διαδικτυακών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισµένων εταιρικών προϋπολογισµών.
(άρθρο 12)
6. Προστίθεται νέο άρθρο 16Α µε το οποίο τίθενται µεταβατικές διατάξεις. Ειδικότερα:
α. Οι κάθε είδους συµβάσεις εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και έµµισθης εντολής του απασχολούµενου στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
κατά την 11η Ιουνίου 2013 προσωπικού, οι οποίες λύθηκαν, µε το άρθρο 3 της υπ’ αριθµ. 02/11.6.2013 (Β΄ 1414)
κ.υ.α., αναβιώνουν από την ηµέρα δηµοσίευσης του υπό
ψήφιση νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφεξής συµβάσεις που έχουν συναφθεί µε την
εταιρεία του άρθρου 1 του ν. 4173/2013. Οι µισθοί του
προσωπικού αυτού ρυθµίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4024/2011 και προκειµένου για δηµοσιογράφους από την υπ’ αριθµ. 2/17805/0022 (Β΄ 662)
κ.υ.α..
Με κοινή απόφαση του αρµόδιου για θέµατα Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών
ρυθµίζονται τα κάθε είδους θέµατα που προκύπτουν από
την αναβίωση συµβάσεων και ιδίως τα θέµατα που αφορούν σε: i) εκκρεµείς οικονοµικές απαιτήσεις του Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που καταργήθηκε, ii) συµψηφισµούς αυτών µε τους κάθε είδους µισθούς, αποδοχές, επιδόµατα και κάθε είδους αποζηµιώσεις που ελήφθησαν
από τους εργαζοµένους για την περίοδο µέχρι την αναβίωση των συµβάσεων και iii) κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια του προσωπικού αυτού. (Σηµειώνεται ότι οι αποζηµιώσεις που έχουν δοθεί στο προσωπικό αυτό ανέρχονται στο ποσό των 55, 3 εκατοµµύρια ευρώ, περίπου, και
η σχετική δαπάνη καλύφθηκε από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.)
β. Από την ανωτέρω αναβίωση των συµβάσεων εξαιρούνται: i) το προσωπικό ειδικών θέσεων και οι ειδικοί
σύµβουλοι (µετακλητοί υπάλληλοι), ii) όσοι γνωστοποιήσουν εγγράφως στο ΔΣ, εντός αποκλειστικής προθε-

σµίας 20 ηµερών από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, ότι δεν επιθυµούν την αναβίωση της σύµβασης εργασίας τους, ή όσοι δεν εµφανιστούν για ανάληψη καθηκόντων εντός της προθεσµίας αυτής και iii) όσοι έχουν
λάβει πλήρη ή µειωµένη σύνταξη µε οριστική απόφαση
οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και όσοι έχουν καταθέσει ήδη αίτηση για τη λήψη πλήρους σύνταξης (εν
προκειµένω ορίζεται ότι πλήρης είναι η σύνταξη που καταβάλλεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα µε τις απώτατες χρονικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από
την οικεία νοµοθεσία).
γ. Οι συµβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί
µε τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εργαζοµένων που δεν εµπίπτουν στις
συµβάσεις που είχαν λυθεί και αναβιώνουν παραµένουν
σε ισχύ. Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου µεταξύ της
ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών
λύονται αζηµίως από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση
νόµου. Μέχρι την µε οποιοδήποτε τρόπο αντικατάσταση
τους εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
αµειβόµενοι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης
τους.
δ. Προβλέπεται ότι το πρώτο, µετά την έναρξη ισχύος
του υπό ψήφιση νόµου, ΔΣ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., έχει την ευθύνη εντός τριµήνου από τη συγκρότησή του σε σώµα
και την πρώτη συνεδρίασή του να καταρτίσει:
- τη Συµφωνία Αρχών, κατόπιν διαβούλευσης µε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και τους εργαζοµένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
- το Καταστατικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
- τους Κανονισµούς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
- τον προϋπολογισµό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και
- το επιχειρησιακό σχέδιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Επίσης, το πρώτο ΔΣ ελέγχει, εντός του ως άνω χρονικού διαστήµατος, το σύνολο των σε ισχύ συµβάσεων
και δεσµεύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου. Τα µέλη του ΔΣ, η θητεία των οποίων αρχίζει µετά τη θέση σε ισχύ του υπό ψήφιση νόµου, δεν φέρουν ευθύνη για θέµατα που ανακύπτουν από την προγενέστερη της ανάληψης των καθηκόντων τους διαχείριση.
ε. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι θυγατρικές της που καταργήθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 02/11.6.2013 (Β΄ 1414) κ.υ.α. εξακολουθούν να υπάγονται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης σύµφωνα µε την ίδια κ.υ.α., το δε έργο της ειδικής
διαχείρισης πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας ο ειδικός διαχειριστής
παραδίδει όλο το υπάρχον υλικό σε νέο ειδικό διαχειριστή που ορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού αρµόδιου για θέµατα Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού Οικονοµικών.
στ. Τα δικαιώµατα επί των σηµάτων και των άυλων αγαθών που ανήκαν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και τις θυγατρικές
της που καταργήθηκαν µεταφέρονται αυτοδικαίως στην
(νέα) Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 3 του
ν. 4173/2013 τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών που
καταργήθηκαν και περιήλθαν στο Δηµόσιο µεταβιβάζονται στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. µε κοινή υπουργική απόφαση και µε
απαλλαγή των εν λόγω µεταβιβάσεων από κάθε φόρο
κ.λπ..)
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκειµένου να αδειοδοτηθούν οι κατασκευές κεραιών που απαιτούνται για την κάλυψη του δι-
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κτύου της υποχρεούται µέχρι την 30.10.2015 να καταθέσει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) φάκελο µε πλήρη δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι την έκδοση άδειας
οι εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως
νοµίµως λειτουργούσες.
ζ. Η µεταβίβαση από και προς το Ελληνικό Δηµόσιο και
τα Ν.Π.Δ.Δ. στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και στις εταιρείες που αυτή
ιδρύει κάθε περιουσιακού στοιχείου και γενικά εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος, απαίτησης και υποχρέωσης, καθώς και οι σχετικές συµβάσεις απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό φόρο ή τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα ή εισφορά υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου.
η. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου µε σκοπό τον
έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν (1) Νοµικό
Σύµβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, έναν
(1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών και τρεις
(3) ορκωτούς λογιστές. Η Επιτροπή, που συγκροτείται
µε κοινή υπουργική απόφαση, υποβάλει πόρισµα στους
Υπουργούς Οικονοµικών και Επικρατείας (τον αρµόδιο
για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης). Με την ίδια
κοινή υπουργική απόφαση εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες της Επιτροπής και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας
της, καθώς και η αποζηµίωση των τριών ορκωτών λογιστών της Επιτροπής.
(άρθρα 13 - 14)
7. Καταργούνται τα άρθρα 4 (στρατηγικό σχέδιο), 5 (επιχειρησιακό σχέδιο), 12 (µεσολαβητής) και 13 (επιτροπή δεοντολογίας αποτελούµενη από τον µεσολαβητή
συν δύο ακόµα µέλη).
(άρθρο 15)
8. Προστίθεται διάταξη στη παρ. 1 του άρθρου 48 του
κ.ν. 2190/1920 (περί ανωνύµων εταιρειών) και προβλέπεται ότι έννοµο συµφέρον για τη λύση εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τοµέα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης έχει (πέρα από τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού) και ο Υπουργός Επικρατείας
που είναι αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
(άρθρο 16)
9. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση
νόµου.
(άρθρο 17)
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Δαπάνη, από τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου των οικονοµικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της. Η δαπάνη από
την αιτία αυτή εξαρτάται από τη διάρκεια λειτουργίας
της, καθώς και την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί
για το καθορισµό αποζηµίωσης των τριών ορκωτών λογιστών αυτής και εκτιµάται στο ποσό των 9.600 ευρώ κατ’
ανώτατο όριο ετησίως.
(άρθρο 14)
2. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από την επέκταση
των φοροαπαλλαγών που ισχύουν για τη µεταβίβαση από το Δηµόσιο προς την ΝΕΡΙΤ ΑΕ των περιουσιακών
στοιχείων των εταιρειών που καταργήθηκαν (πρώην
Ε.Ρ.Τ. και θυγατρικές της), σε κάθε µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων µεταξύ της νέας εταιρείας και των
θυγατρικών της αφενός, και του Δηµοσίου και των
Ν.Π.Δ.Δ. αφετέρου.
(άρθρο 14)

II. Επί του προϋπολογισµού της ΝΕΡΙΤ ΑΕ που µετονοµάζεται σε Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΕ του Δηµοσίου, µη επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και φορέας
της Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη ύψους έως 30.000.000 ευρώ περίπου, για την κάλυψη της µισθοδοσίας του προσωπικού, οι συµβάσεις των οποίων θα αναβιώσουν.
(άρθρο 14)
2. Ετήσια δαπάνη, από την αύξηση κατά δύο (2) των
µελών Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. ύψους 9.200 ευρώ (εφόσον και τα
δύο επιπλέον µέλη οριστούν ως µη εκτελεστικά).
(άρθρο 7)
3. Ετήσια δαπάνη, από την ένταξη στον ενιαίο φορέα
της Ε.Ρ.Τ. πανελλαδικών και περιφερειακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών, µουσικών συνόλων και
χορωδίας, διαδικτυακών ιστοτόπων, καθώς και έντυπης
ή ηλεκτρονικής έκδοσης περιοδικού, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης του Δ.Σ. αυτής.
(άρθρο 1)
4. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη:
α. από τη δυνατότητα σύστασης συλλογικών οργάνων,
το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας,
(άρθρο 7)
β. στην περίπτωση καθορισµού µε συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή µε αποφάσεις Δ.Σ. (προκειµένου για
συµβάσεις έµµισθης εντολής) υψηλότερων αποδοχών από τις προβλεπόµενες στο ενιαίο µισθολόγιο (ν.
4024/2011).
(άρθρο 12)
5. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη, από την καταβολή εκκρεµών οικονοµικών απαιτήσεων στο προσωπικό οι συµβάσεις των οποίων θα αναβιώσουν, σε περίπτωση που,
το αποτέλεσµα συµψηφισµού αυτών µε τους κάθε είδους µισθούς, αποδοχές, επιδόµατα και κάθε είδους αποζηµιώσεις που ελήφθησαν, για την περίοδο µέχρι την
αναβίωση των συµβάσεων, είναι αρνητικό για την εταιρεία. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από τον αριθµό των συµβάσεων που θα αναβιώσουν, το ύψος των
µισθών, αποδοχών και επιδοµάτων που έλαβαν όσοι απασχολήθηκαν στο µεσοδιάστηµα κ.λπ., και θα προσδιορισθεί µε την κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί
και ανάλογα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα σε αυτήν.
(άρθρο 14)
6. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη διεύρυνση των τεχνικών και άλλων µέσων που µπορεί να χρησιµοποιήσει η
Ε.Ρ.Τ. για την εκπλήρωση των σκοπών της.
(άρθρο 2)
7. Ενδεχόµενη µείωση εσόδων, από τη δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσεων στην καταβολή του εισπραττόµενου
υπέρ της Ε.Ρ.Τ. ανταποδοτικού τέλους για τις ευπαθείς
οµάδες του πληθυσµού, που εξαρτάται από την έκδοση
της προβλεπόµενης κοινής υπουργικής απόφασης.
(άρθρο 5)
8. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από την δυνατότητα
παροχής πρόσβασης έναντι αντιτίµου σε ιδιώτες και εµπορικές εταιρείες, στο ψηφιοποιηµένο αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
(άρθρο 2)
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48
του κ.ν. 2190/1920»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Δαπάνη, από τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου των οικονοµικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της. Η δαπάνη από
την αιτία αυτή εξαρτάται από τη διάρκεια λειτουργίας
της, καθώς και την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί
για το καθορισµό αποζηµίωσης των τριών ορκωτών λογιστών αυτής και εκτιµάται στο ποσό των 9.600 ευρώ κατ’
ανώτατο όριο ετησίως.
(άρθρο 14)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισµό.
2. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από την επέκταση
των φοροαπαλλαγών που ισχύουν για τη µεταβίβαση από το Δηµόσιο προς την ΝΕΡΙΤ ΑΕ των περιουσιακών
στοιχείων των εταιρειών που καταργήθηκαν (πρώην
Ε.Ρ.Τ. και θυγατρικές της), σε κάθε µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων µεταξύ της νέας εταιρείας και των θυγατρικών της αφενός, και του Δηµοσίου και των
Ν.Π.Δ.Δ. αφετέρου.
(άρθρο 14)
Η απώλεια αυτή θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.

II. Επί του προϋπολογισµού της ΝΕΡΙΤ ΑΕ που µετονοµάζεται σε Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΕ του Δηµοσίου, µη επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και φορέας
της Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη ύψους έως 30.000.000 ευρώ περίπου, για την κάλυψη της µισθοδοσίας του προσωπικού, οι συµβάσεις των οποίων θα αναβιώσουν.
(άρθρο 14)
2. Ετήσια δαπάνη, από την αύξηση κατά δύο (2) των
µελών Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. ύψους 9.200 ευρώ (εφόσον και τα
δύο επιπλέον µέλη οριστούν ως µη εκτελεστικά).
(άρθρο 7)
3. Ετήσια δαπάνη, από την ένταξη στον ενιαίο φορέα
της Ε.Ρ.Τ. πανελλαδικών και περιφερειακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών, µουσικών συνόλων και
χορωδίας, διαδικτυακών ιστοτόπων, καθώς και έντυπης
ή ηλεκτρονικής έκδοσης περιοδικού, το ύψος της οποίας
εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης του Δ.Σ. αυτής.
(άρθρο 1)
4. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη:
α. από τη δυνατότητα σύστασης συλλογικών οργάνων,
το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης του ΔΣ της εταιρείας, (άρθρο 7)
β. στην περίπτωση καθορισµού µε συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή µε αποφάσεις ΔΣ (προκειµένου
για συµβάσεις έµµισθης εντολής) υψηλότερων αποδοχών από τις προβλεπόµενες στο ενιαίο µισθολόγιο
(ν. 4024/2011).
(άρθρο 12)

5. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη, από την καταβολή εκκρεµών οικονοµικών απαιτήσεων στο προσωπικό οι συµβάσεις των οποίων θα αναβιώσουν, σε περίπτωση που,
το αποτέλεσµα συµψηφισµού αυτών µε τους κάθε είδους µισθούς, αποδοχές, επιδόµατα και κάθε είδους αποζηµιώσεις που ελήφθησαν, για την περίοδο µέχρι την
αναβίωση των συµβάσεων, είναι αρνητικό για την εταιρεία. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από τον αριθµό των συµβάσεων που θα αναβιώσουν, το ύψος των
µισθών, αποδοχών και επιδοµάτων που έλαβαν όσοι απασχολήθηκαν στο µεσοδιάστηµα κ.λπ., και θα προσδιορισθεί µε την κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί
και ανάλογα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα σε αυτήν.
(άρθρο 14)
6. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη διεύρυνση των τεχνικών και άλλων µέσων που µπορεί να χρησιµοποιήσει η
Ε.Ρ.Τ. για την εκπλήρωση των σκοπών της.
(άρθρο 2)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισµό του
προαναφερόµενου φορέα.
7. Ενδεχόµενη µείωση εσόδων, από τη δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσεων στην καταβολή του εισπραττόµενου
υπέρ της Ε.Ρ.Τ. ανταποδοτικού τέλους για τις ευπαθείς
οµάδες του πληθυσµού, που εξαρτάται από την έκδοση
της προβλεπόµενης κοινής υπουργικής απόφασης.
(άρθρο 5)
Η ανωτέρω µείωση θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του µετονοµαζόµενου φορέα.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2015
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