ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε
την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012
(ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις»
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αποτελείται από
έξι (6) Κεφάλαια, πενήντα οκτώ (58) άρθρα και τρία (3) Παραρτήµατα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος νόµου (Παράρτηµα Ι
«Προαγωγές υπαλλήλων του κλάδου συµβούλων και γραµµατέων επικοινωνίας – κριτήρια µοριοδότησης», Παράρτηµα ΙΙ «Μεταθέσεις στο εξωτερικό υπαλλήλων του κλάδου συµβούλων και γραµµατέων επικοινωνίας – κριτήρια
µοριοδότησης», Παράρτηµα ΙΙΙ «Μεταθέσεις στο εξωτερικό δηµοσιογράφων,
διοικητικών υπαλλήλων και ειδικών επιστηµόνων – κριτήρια µοριοδότησης»).
Με τις διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1-15) ρυθµίζεται η διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλε-
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οπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας.
Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων, ορίζεται η έννοια του παρόχου περιεχόµενου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, ο τρόπος αδειοδότησής του (κατόπιν
διαγωνιστικής διαδικασίας µέσω δηµοπρασίας από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης το οποίο εκδίδει τη σχετική προκήρυξη), και καθορίζεται το
είδος των χορηγούµενων αδειών, οι οποίες διακρίνονται σε άδειες εθνικής
και περιφερειακής εµβέλειας, αναλόγως προς τη γεωγραφική περιοχή που
καλύπτουν (άρθρο 1). Καθορίζεται το πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, η οποία θα γίνει συµφώνως προς τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων
επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής. Παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση
για την τροποποίηση των Χαρτών Συχνοτήτων, τον καθορισµό των δηµοπρατούµενων αδειών ανά κατηγορία εµβέλειας, προγράµµατος και περιεχοµένου, και τον καθορισµό της τιµής εκκίνησης ανά κατηγορία δηµοπρατούµενης άδειας µε υπουργικές αποφάσεις, και ορίζεται η χρονική διάρκεια των
χορηγούµενων αδειών [δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσής τους]
(άρθρο 2). Επίσης, θεσπίζονται οι προϋποθέσεις συµµετοχής των υποψηφίων στην διαδικασία αδειοδότησης (άρθρο 3), ορίζεται το ελάχιστο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για να
συµµετάσχουν στη διαδικασία (άρθρο 4), θεσπίζεται η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών των υποψηφίων υπό τις οριζόµενες εξαιρέσεις (άρθρο 5) και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις ασυµβίβαστες ιδιότητες και
το «πόθεν έσχες» των µετόχων, των µελών του διοικητικού συµβουλίου και
των νοµίµων εκπροσώπων των υποψηφίων εταιρειών (άρθρο 6). Περαιτέρω,
µεταξύ άλλων, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισµό και την κτηριακή υποδοµή που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι προκειµένου να συµµετάσχουν στη διαδικασία της αδειοδότησης (άρθρο 7), το
ελάχιστο εκπεµπόµενο περιεχόµενο προγράµµατος (άρθρο 8), καθώς και
τον ελάχιστο αριθµό του απασχολούµενου προσωπικού και τις ειδικότητές
του ανά κατηγορία άδειας (άρθρο 9). Τέλος, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διαδικασία και τους όρους προκήρυξης των αδειών από το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (άρθρα 11 και 12), τη διαδικασία της δηµοπρασίας (άρθρο 13), τους όρους των χορηγούµενων αδειών (άρθρο 14) και τους
λόγους ανάκλησής τους (άρθρο 15).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρο 16) συνιστάται ανώνυµη εταιρία συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε., υπό την επωνυµία «ΕΡΤ Δίκτυο Επίγειας
Ψηφιακής Ευρυεκποµπής - ΕΡΤnet A.E.», για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας
ψηφιακής ευρυεκποµπής, καθορίζεται ο σκοπός της και ρυθµίζονται, µεταξύ
άλλων, θέµατα που αφορούν το µετοχικό κεφάλαιο, τη λειτουργία, τους πό-
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ρους, τη διοίκηση και το προσωπικό της.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 17 – 19) τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4070/2012 επί θεµάτων που αφορούν στη συγκρότηση και τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.). Ειδικότερα, προσδιορίζεται το καθεστώς των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ.
που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όσον αφορά την απαγόρευση άσκησης δηµοσίου λειτουργήµατος και επαγγελµατικής δραστηριότητας ασυµβίβαστων προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους ως µελών της Ε.Ε.Τ.Τ., και θεσπίζεται, µε απειλή χρηµατικού προστίµου, απαγόρευση στα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. να παρέχουν υπηρεσία επί πέντε έτη µετά τη
λήξη της θητείας τους σε εταιρεία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων τις οποίες έχουν χειρισθεί ή ως προς τις οποίες έχουν συµµετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους, όπως επίσης να αναλαµβάνουν
την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. και την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. Επίσης, εισάγεται δυνατότητα για δηµόσιους λειτουργούς, δηµόσιους υπαλλήλους, υπαλλήλους
εποπτευόµενων από το κράτος ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. και δικηγόρους µε έµµισθη
εντολή οι οποίοι επιλέγονται ως µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. να απαλλαγούν από τα
λοιπά υπηρεσιακά τους καθήκοντα (άρθρο 17). Περαιτέρω, τροποποιούνται
οι διατάξεις περί της πειθαρχικής διαδικασίας των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ. και, ειδικότερα, περιγράφονται τα πειθαρχικά παραπτώµατα και η πειθαρχική διαδικασία λεπτοµερώς, καταργουµένου του π.δ/τος 140/2014 το οποίο ρυθµίζει τα ανωτέρω ζητήµατα κατ’ εξουσιοδότηση των τροποποιούµενων διά του
παρόντος διατάξεων (άρθρο 18).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 20 – 21) ρυθµίζονται ζητήµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 22 – 43) ρυθµίζονται θέµατα
που αφορούν την «Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική» (εφεξής, Ε.Ε.Π.), ως έκφανση της «γενικής πολιτικής της Χώρας» (άρθρο 82 παρ. 1 του Συντάγµατος).
Ειδικότερα, προτείνονται εννοιολογικές και ορολογικές διευκρινίσεις (άρθρο 22, «Ορισµοί») και καθίσταται η «Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας» (άρθρο 28 παρ. 2 του ν. 4320/2015) «υποστηρικτικό[ς] µηχανισµό[ς] για τον καθορισµό, το σχεδιασµό και την εφαρµογή της επικοινωνιακής πολιτικής της χώρας υπό τον Πρωθυπουργό ως εγγυητή της ενότητας
του κυβερνητικού έργου και υπό την εποπτεία του αρµοδίου Υπουργού Επικρατείας» (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 11, άρθρο 23 Νσχ). Προβλέπεται, εξ
άλλου, η κατάρτιση τριετούς «στρατηγικού σχεδίου» για την Ε.Ε.Π. (άρθρο
24) και συνιστάται διυπουργικό «Συµβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτι-
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κής (Σ.Ε.Ε.Π.)» (άρθρο 25).
Περαιτέρω, αναδιαρθρώνεται η «Επικοινωνιακή Διπλωµατία», ως «δεύτερος πυλώνας» (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 10) της Ε.Ε.Π. (άρθρα 26 έως 32).
Οι στρατηγικοί της στόχοι καθορίζονται από το Σ.Ε.Ε.Π. και η εφαρµογή της
ανατίθεται στα, τριών «τάξεων» (άρθρο 29), «Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας», που «ασκούν τις αρµοδιότητές τους σε άµεση συνεργασία µε τις ελληνικές διπλωµατικές και προξενικές αρχές της έδρας τους» (άρθρο 26). Τα
εν λόγω γραφεία συνιστώνται, αλλάζουν τάξη ή καταργούνται µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται «µετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών, Οικονοµικών και του αρµόδιου
για την (Ε.Ε.Π.) Υπουργού» (άρθρο 28). Θεσπίζεται, επίσης, νέο βαθµολόγιο των υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας,
κατ’ αντιστοίχιση προς το βαθµολόγιο των υπαλλήλων του Διπλωµατικού
Κλάδου (άρθρο 34).
Τέλος, ρυθµίζονται λεπτοµερώς οι προϋποθέσεις και η διαδικασία προαγωγής των υπαλλήλων του ως άνω κλάδου (άρθρο 36), οι προϋποθέσεις τοποθέτησης σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας (άρθρο 37), καθώς και ειδικότερα θέµατα συνδεόµενα µε την υπηρεσία των ανωτέρω υπαλλήλων στην αλλοδαπή,
όπως η διπλωµατική τους ιδιότητα (άρθρο 40) ή το σχετικό επίδοµα (άρθρο
41).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (άρθρα 44 – 58) ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών
Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα και λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, διαθέτει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, και εποπτεύεται από τον υπουργό στον
οποίο έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας (άρθρο 44). Σκοπός του ανωτέρω ν.π.ι.δ. είναι η πραγµατοποίηση προγραµµάτων για την υποστήριξη δηµόσιων και ιδιωτικών
πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων στους τοµείς των οπτικοακουστικών µέσων
και της ψηφιακής τεχνολογίας, και η υποβοήθηση ως προς τις σχετικές επικοινωνιακές πολιτικές του Δηµοσίου (άρθρο 45). Ως όργανα διοίκησης του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ορίζονται το Διοικητικό Συµβούλιο και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
Διευθύνων Σύµβουλος, και καθορίζεται περαιτέρω ο τρόπος επιλογής των
µελών του Δ.Σ., η θητεία τους, η σύγκληση του Δ.Σ. σε συνεδρίαση, ζητήµατα απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων, όπως επίσης η θητεία, το καθεστώς και τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συµβούλου (άρθρα 46 – 48). Περαιτέρω, ορίζεται ο τρόπος στελέχωσης του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. που θα γίνεται, πλην της θέσης του νοµικού συµβούλου,
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µε µετατάξεις υπαλλήλων κατά τα ειδικώς προβλεπόµενα (άρθρο 49), και
ρυθµίζονται ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισής του (άρθρο 50). Στη Γενική
Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας συνιστάται Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης, όπου µπορούν να εγγράφονται σχετικές επιχειρήσεις δηλώνοντας στοιχεία φυσικού προσώπου ή ατοµικής επιχείρησης, ή καταθέτοντας αναλυτικό κατάλογο µετόχων εφόσον πρόκειται
περί ανωνύµων εταιρειών. Με την ως άνω εγγραφή τους στο Μητρώο οι επιχειρήσεις απολαύουν των οριζόµενων προνοµίων, µεταξύ των οποίων είναι
η προτίµηση υπέρ αυτών ως συνεργατών και εταίρων στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράµµατα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., η καταχώριση διαφηµιστικών ή άλλων συναφών µηνυµάτων του Δηµοσίου, η διαπίστευση των δηµοσιογράφων τους στην τακτική ενηµέρωση των πολιτικών συντακτών από
τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ.λπ. (άρθρα 52 - 54). Το Κεφάλαιο συµπληρώνεται µε λοιπές διατάξεις (άρθρο 55). Ακολούθως, θεσπίζονται µεταβατικές
διατάξεις (άρθρο 56), καταργούµενες διατάξεις (άρθρο 57), και ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος ως νόµου (άρθρο 58).
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του νοµοσχεδίου
1. Επί του άρθρου 1 παρ. 1
Για λόγους ακριβολογίας, στην τρίτη περίοδο της προτεινόµενης διάταξης
ο όρος «ολοκληρωµένο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόµενο» θα ήταν ορθότερο
να αντικατασταθεί από τον όρο «ολοκληρωµένο τηλεοπτικό περιεχόµενο».
2. Επί του άρθρου 2 παρ. 4 και 5
Α. Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 4 «[µ]ε απόφαση
του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, µετά από γνώµη του Ε.Σ.Ρ.
και δηµόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθµός των δηµοπρατούµενων αδειών παρόχου περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης ανά κατηγορία εµβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής),
προγράµµατος (ενηµερωτικού ή µη ενηµερωτικού), είδος περιεχοµένου σε
περίπτωση ενηµερωτικού προγράµµατος (γενικού ή θεµατικού περιεχοµένου) και είδος θεµατικού περιεχοµένου σε περίπτωση µη ενηµερωτικού προγράµµατος. H τιµή εκκίνησης ανά κατηγορία δηµοπρατούµενης άδειας καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού
στον οποίο ανατίθεται εκάστοτε οι αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, µετά από γνώµη του Ε.Σ.Ρ».
Δεδοµένου ότι ο αριθµός των δηµοπρατούµενων αδειών παρόχου περιεχοµένου και η τιµή εκκίνησης ανά κατηγορία δηµοπρατούµενης άδειας δεν
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αποτελούν ειδικά, λεπτοµερειακά ή τεχνικά ζητήµατα όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης, θα ήταν σκόπιµο να τεθούν στο κείµενο της προτεινόµενης διάταξης, έστω ενδεικτικώς, κριτήρια βάσει των οποίων θα εκδοθούν
οι ως άνω υπουργικές αποφάσεις.
Σχετικώς σηµειώνεται ότι το σύστηµα της διαγωνιστικής διαδικασίας για
την παραχώρηση αδειών ακολουθείται κατά βάση στις χώρες της Ε.Ε., όπου
οι άδειες παραχωρούνται βάσει κριτηρίων όπως οι όροι του προγράµµατος,
ιδίως η ποιότητα και η ποικιλοµορφία των προγραµµάτων (Σουηδία, Κροατία,
Λιθουανία), η προστασία των ανηλίκων και ο σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή µέσω των προγραµµάτων (Λιθουανία), ειδικές τεχνικές και οικονοµικές εγγυήσεις (Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία), η ποσότητα εθνικής και ευρωπαϊκής παραγωγής, ο χρόνος της παροχής υπηρεσιών, οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού (Κροατία), η τήρηση φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων (Κροατία, Πορτογαλία), η έλλειψη σύνδεσης µέσω της κυρίαρχης επιρροής επί της διαχείρισης
σε επιχείρηση στην οποία έχει δοθεί άδεια για την παροχή των τηλεοπτικών
και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, εάν η έκδοση της άδειας µπορεί να βλάψει
σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην αγορά των υπηρεσιών των µέσων ενηµέρωσης, ιδίως µέσω της δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στην
αγορά (Εσθονία), η εµπειρία στις υποδοµές και τη λειτουργία των δικτύων
ραδιοεπικοινωνιών, η δέσµευση σχετικώς µε τα εφάπαξ και τα ετήσια έσοδα
τελών βάσει της προσφοράς (Ουγγαρία), η τήρηση κανόνων σχετικώς µε τη
συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ενώ σε άλλες χώρες, η εγγραφή των παρόχων στην αρµόδια ανεξάρτητη αρχή γίνεται
άνευ κριτηρίων (Δανία).
Β. Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 5 «[η] χρονική
διάρκεια των αδειών παρόχων περιεχοµένου είναι δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία της έκδοσής τους».
Επισηµαίνεται ότι στο κείµενο του προτεινόµενου νοµοσχεδίου δεν περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικώς µε την εκ νέου προκήρυξη διαγωνιστικής
διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών παρόχων περιεχοµένου µετά από τη
λήξη της δεκαετούς διάρκειας των αδειών που θα δοθούν κατά τα ανωτέρω.
Περαιτέρω, θα ήταν σκόπιµο να προβλεφθεί µεταβατικό στάδιο για την περίπτωση χρονικού κενού από τη λήξη της διάρκειας των αδειών παρόχων περιεχοµένου που θα δοθούν κατά τα ανωτέρω, µέχρι τη χορήγηση των νέων
αδειών.
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3. Επί του άρθρου 6 παρ. 1, 2, 3 και 4
Α. Στην προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 γίνεται αναφορά στο άρθρο 45
παρ. 1 της Οδηγίας 18/2004, όπως ισχύει, η οποία έχει ενσωµατωθεί στο δίκαιο της χώρας µας.
Σηµειώνεται ότι το εν λόγω άρθρο της αναφερόµενης Οδηγίας έχει ενσωµατωθεί στο δίκαιο της χώρας µας µε το άρθρο 43 του π.δ. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
"περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». Εν προκειµένω,
για λόγους σαφήνειας, θα ήταν χρήσιµο να γίνεται αναφορά και στη σχετική
διάταξη του εσωτερικού µας δικαίου.
Β. Στην προτεινόµενη διάταξη της παρ. 2, η φράση «προκειµένου να αποδείξουν τη συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «προκειµένου να αποδείξουν τη µη συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής».
Γ. Στην προτεινόµενη διάταξη της παρ. 3 ορίζεται ότι τα οικονοµικά µέσα τα οποία διαθέτουν οι µέτοχοι για τη συµµετοχή τους στο κεφάλαιο του
υποψηφίου προς αδειοδότηση δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληµατικής δραστηριότητας κατά την έννοια της παραγράφου 1, που διαπιστώνεται µε δικαστική απόφαση η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου συµφώνως
προς την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3414/2005. Εν προκειµένω, εφόσον
στην παρ. 1 απαριθµούνται περισσότερες αξιόποινες πράξεις, αλλά η αµετάκλητη καταδίκη για νοµιµοποίηση εσόδων περιέχει κρίση περί της προέλευσης της περιουσίας από εγκληµατικές δραστηριότητες, καθόσον αυτό αποτελεί στοιχείο της υπόστασης της νοµιµοποίησης, θα ήταν νοµοτεχνικώς
ορθότερο, η διάταξη να αναδιατυπωθεί αναλόγως.
Δ. Στην προτεινόµενη διάταξη της παρ. 4 ορίζεται ότι «[η] ιδιότητα του ιδιοκτήτη, εταίρου, βασικού µετόχου, µέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους επιχείρησης µέσων ενηµέρωσης είναι ασυµβίβαστη µε
τις αντίστοιχες ιδιότητες σε επιχείρηση που συνάπτει δηµόσιες συµβάσεις,
κατά τα προβλεπόµενα από τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3310/2005
(ΦΕΚ Α΄ 30)». Σχετικώς σηµειώνεται ότι το άρθρο 3 του ν. 3310/2005 έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του ν. 3414/2005 µε τις διατάξεις του οποίου, µεταξύ άλλων, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει
να συντρέχουν για να θεωρηθούν οι ως άνω ιδιότητες ως ασυµβίβαστες,
καθώς και η διαδικασία µέσω της οποίας διαπιστώνεται το ασυµβίβαστο
αυτών, εφόσον, λόγω της ύπαρξης της κατά τα ως άνω ασυµβίβαστης ιδιό-
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τητας, αποδειχθεί µε οριστική δικαστική απόφαση η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου ότι συντρέχει περίπτωση αποκλεισµού εξαιτίας ενεργητικής διαφθοράς (άρθρο 3 παρ. 1 και 4 ν. 3310/2005, όπως ισχύει).
Υπό το φως των ανωτέρω, για λόγους σαφήνειας, η διάταξη της προτεινόµενης παρ. 4 του παρόντος πρέπει να συµπληρωθεί ως εξής: «κατά τα
προβλεπόµενα από τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30),
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 3414/2005 και ισχύει». Σε κάθε
περίπτωση, οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να ερµηνευθούν υπό το φως της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Δεκεµβρίου
2008, C-213/07, και της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας [Ολ.]
3470/2011.
4. Επί του άρθρου 8 παρ. 2. γ)
Για λόγους πληρότητας θα ήταν σκόπιµο να προστεθεί η φράση «και των
ευρωπαϊκών έργων ανεξάρτητων παραγωγών» στο τέλος της προτεινόµενης διάταξης.
5. Επί του άρθρου 10 παρ. 3 και 5
Α. Συµφώνως προς την παρ. 3 του παρόντος, «[σ]ε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση, οι µέτοχοι που είναι κύριοι αριθµού ή συγκύριοι
µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του
συνολικού ή των δικαιωµάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου
και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υποψηφίων έχουν λάβει από οποιοδήποτε
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα τραπεζικό δάνειο, που αφορά τη συγκεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα, υποχρεούνται να προσκοµίσουν βεβαίωσητραπεζική ενηµερότητα, εκδοθείσα έως τριάντα (30) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής του, περί του ύψους του χορηγηθέντος δανείου, του υπολοίπου του, των εγγυήσεων και τυχόν εξασφαλίσεών του (εµπράγµατων ή µη) καθώς και της οµαλής εξυπηρέτησής του ή περί της µη
λήψης αυτού. Εφόσον δεν αποδεικνύεται η οµαλή εξυπηρέτηση των δανείων, η αίτηση συµµετοχής του υποψηφίου δεν γίνεται δεκτή».
Σηµειώνεται ότι, κατά τη διατύπωσή της, η προτεινόµενη διάταξη δηµιουργεί στα οριζόµενα πρόσωπα υποχρέωση προσκόµισης βεβαίωσης περί
µη λήψης δανείου από όλα τα νοµίµως λειτουργούντα στη χώρα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ενδεχοµένως και της αλλοδαπής. Το σηµείο χρήζει διευκρίνισης.
Β. Για λόγους συντακτικής αρτιότητας, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του
παρόντος, η φράση «της οποίας» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση
«του οποίου».
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6. Επί του άρθρου 12 παρ. 2
Στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι «[τ]ο Ε.Σ.Ρ. µπορεί να καλέσει
τους υποψήφιους να υποβάλουν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε
τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να διευκρινίσουν τα δικαιολογητικά
της υποψηφιότητάς τους».
Εν προκειµένω θα ήταν χρήσιµο να τεθεί προθεσµία για την υποβολή συµπληρωµατικών πληροφοριών.
7. Επί του άρθρου 13 παρ. 1 και 5
Στην προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 γίνεται αναφορά στην παρ. 5 του
άρθρου 2, ενώ πρόκειται περί της παρ. 4 του άρθρου 2.
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του παρόντος ορίζεται ότι «[σ]ε κάθε περίπτωση το Ε.Σ.Ρ. µπορεί να µαταιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία αναφέροντας τους λόγους µαταίωσης, χωρίς καµία απαίτηση των υποψηφίων».
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να επιστραφούν στους υποψηφίους οι εγγυητικές επιστολές της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος,
ήτοι οι εγγυητικές επιστολές για το συνολικό ή το υπολειπόµενο ποσό του
ελάχιστου καταβεβληµένου κεφαλαίου, εάν έχουν κατατεθεί τέτοιες.
8. Επί του άρθρου 14 παρ. 1, 3, και 10
Για λόγους νοµικής ακριβολογίας, η προτεινόµενη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Οι αποφάσεις µε τις
οποίες χορηγούνται άδειες λειτουργίας παρόχων περιεχοµένου συµφώνως
προς τις διατάξεις του παρόντος, καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά
έκδοσης σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στο οποίο τηρούνται τα πρωτότυπα στελέχη τους».
Σηµειώνεται ότι στο εν λόγω ειδικό βιβλίο θα ήταν σκόπιµο να καταχωρίζεται, ενδεχοµένως, και κάθε αλλαγή η οποία αφορά τα στοιχεία της άδειας,
όπως επίσης, θα µπορούσε, για λόγους διαφάνειας, να υπάρξει ρύθµιση για
τη δηµοσίευση των ως άνω αποφάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
ή στον ιστότοπο του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περ. δ) της παρ. 3 του παρόντος πρέπει
να προστεθεί η φράση «προς τον πάροχο δικτύου».
Στο τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 3 του παρόντος ορίζεται ότι
«[κ]άθε διακοπή του προγράµµατός τους που γίνεται µε ευθύνη του παρόχου περιεχοµένου πέραν της µίας ώρας εντός ενός εικοσιτετραώρου πρέπει
να αιτιολογείται επαρκώς µε την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών». Εν προκειµένω δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το αν η εν λόγω έκθεση πρέπει να υποβάλλεται στο Εθνικό
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Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην περίπτωση συντοµότερων διακοπών
του προγράµµατος του παρόχου περιεχοµένου, οι οποίες, όµως, συνολικώς
υπερβαίνουν τη µία ώρα εντός ενός εικοσιτετραώρου.
Στην παρ. 10 του παρόντος πρέπει να απαλειφθεί η φράση «παρ. α΄», διότι αφορά άλλη αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
9. Επί του άρθρου 15 παρ. 1 και 2.
Α. Για λόγους πληρότητας, στο τέλος της περ. θ) της παρ. 1 της προτεινόµενης διάταξης πρέπει να προστεθεί η φράση «όπως προβλέπεται από τη
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9».
Β. Επίσης, δεδοµένου ότι η παράγραφος 2 του παρόντος σχετικώς µε τις
καταργούµενες διατάξεις αφορά στο σύνολο του Κεφαλαίου Α΄, θα µπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστό άρθρο, µε αναρίθµηση, αντιστοίχως, των
λοιπών άρθρων του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου.
Γ. Δεδοµένου ότι στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο δεν περιλαµβάνονται σχετικές διατάξεις, θα ήταν σκόπιµο να ορισθεί η διαδικασία που ακολουθείται
σε περίπτωση ανάκλησης άδειας παρόχου περιεχοµένου για οποιονδήποτε
λόγο, όπως στην περίπτωση που, επί παραδείγµατι, η εν λόγω άδεια χορηγηθεί στον αµέσως επόµενο υπερθεµατιστή ή προκηρυχθεί νέος διαγωνισµός για τη χορήγησή της.
10. Επί του άρθρου 16
Με τις διατάξεις του παρόντος ιδρύεται συνδεδεµένη µε την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυµη εταιρεία για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής. Συµφώνως προς την παρ. 3 του παρόντος, σκοπός της εταιρείας είναι,
µεταξύ άλλων, η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκµετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου µετάδοσης σηµάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής µε χρήση συχνοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για
τη µεταφορά προγραµµάτων περιεχοµένου, η παροχή υπηρεσιών πολυπλεξίας και µετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού περιεχοµένου κ.λπ.
Στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι για τη λειτουργία της εταιρείας ως παρόχου
δικτύου για τη µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων προς εκπλήρωση σκοπών δηµοσίου συµφέροντος εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 17
του άρθρου 21 του ν. 4070/2012, το οποίο αφορά τη διαδικασία χορήγησης
δικαιωµάτων χρήσης συχνοτήτων.
Σηµειώνεται σχετικώς ότι, συµφώνως προς τις ως άνω διατάξεις, µε απόφαση των αρµόδιων υπουργών, µετά από γνώµη της Ε.Ε.Τ.Τ., «εκχωρείται
φάσµα επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής για την ελληνική επικράτεια στην
Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. ως πάροχο δικτύου για τη µετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού της
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προγράµµατος προς εκπλήρωση σκοπών δηµοσίου συµφέροντος». Για την
εκχώρηση αυτή η Ε.Ρ.Τ. - Α.Ε. απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών
για τα δικαιώµατα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Όσον αφορά τη λειτουργία της
εταιρείας ως παρόχου δικτύου για τη µετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων προγραµµάτων τρίτων, εφαρµόζονται οι λοιπές διατάξεις του άρθρου
21 του ν. 4070/2012.
Ορίζεται, επίσης, µεταξύ άλλων, ότι η εταιρία υποχρεούται να εγκαταστήσει δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής και να εγκαταστήσει και να
προχωρήσει στη λειτουργία αριθµού πολυπλεκτών, ώστε να καλύψει τουλάχιστον τον αριθµό των παρόχων περιεχοµένου οι οποίοι έχουν υποβάλλει
αίτηση σύναψης σύµβασης. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανήκει στο Ελληνικό Δηµόσιο και για το οποίο εκδίδεται µία ονοµαστική και αναπαλλοτρίωτη µετοχή, ανέρχεται σε επτά εκατοµµύρια ευρώ (7.000.000)
Ευρώ, ενώ πόροι της Εταιρείας ορίζονται: α. έσοδα από την δραστηριότητά
της και την εκπλήρωση των σκοπών της και β. έσοδα από άλλες πηγές (παρ.
6 του παρόντος).
Σχετικώς επισηµαίνεται ότι «[κ]ατά την άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων, η δηµόσια ραδιοτηλεόραση θα πρέπει να είναι υποχρεωµένη να τηρεί
τις αρχές της αγοράς και, όταν ενεργεί µέσω εµπορικών θυγατρικών, θα
πρέπει να διατηρεί αποστάσεις από τις θυγατρικές αυτές. Τα κράτη µέλη θα
πρέπει να διασφαλίζουν ότι η δηµόσια ραδιοτηλεόραση σέβεται την αρχή
του πλήρους ανταγωνισµού, πραγµατοποιεί τις εµπορικές της επενδύσεις
σύµφωνα µε την αρχή του επενδυτή σε οικονοµία αγοράς, και δεν επιδίδεται σε αντιανταγωνιστικές πρακτικές όσον αφορά τους ανταγωνιστές της,
στηριζόµενη στην κρατική χρηµατοδότησή της.» [Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη
δηµόσια ραδιοτηλεόραση (2009/C 257/01) Σκέψη 93].
11. Επί του άρθρου 17
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις τροποποιείται το άρθρο 6 του ν.
4070/2012 περί Ε.Ε.Τ.Τ. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
4070/2012, όπως τροποποιείται διά του παρόντος, ορίζεται ότι «[γ]ια την άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 4 του Ν. 4070/2012 η Ε.Ε.Τ.Τ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων». Δεδοµένου ότι στο αναφερόµενο άρθρο ορίζονται οι αρµοδιότητες του ανωτέρω Υπουργού επί θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ ως προς την Ε.Ε.Τ.Τ.
αναφέρονται περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρχή προβαίνει σε εισήγηση ή
γνωµοδότηση ενώπιον του Υπουργού και συνεργάζεται µε το Υπουργείο, θα
ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί ως προς ποιες αρµοδιότητές της η Ε.Ε.Τ.Τ. ε-
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ποπτεύεται από τον Υπουργό. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για την παρ. 4
του άρθρου 6 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιείται διά του παρόντος, όπου
ορίζεται ότι αποφάσεις, πράξεις και λοιπά διοικητικά ή µη έγγραφα που αφορούν στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 4 του Ν. 4070/2012
γνωστοποιούνται στον υπουργό.
Ευνοήτως, τυχόν ασκούµενη κρατική εποπτεία δεν µπορεί να επηρεάζει
αµέσως ή εµµέσως τις αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ή, ενδεχοµένως, να ακυρώνει και να αντικαθιστά τις αποφάσεις της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λειτουργεί υπό καθεστώς ανεξαρτησίας, χωρίς να υπόκειται σε εντολές ή πιέσεις (πρβλ. άρθρο 6
παρ. 2 του ν. 4070/2012 που τροποποιείται διά του παρόντος).
Προς τον σκοπό αυτό, άλλωστε, τροποποιήθηκε η Οδηγία 2002/21/ΕΚ
σχετικώς µε ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την Οδηγία 2009/140/ΕΚ (ΕΕ L 337 της
18.12.2009, σ. 37 προς την οποία εναρµονίσθηκε το εσωτερικό δίκαιο της
χώρας µας µε τις διατάξεις του ν. 4070/2012. Κατά το αιτιολογικό της τροποποιητικής Οδηγίας, «[η] ανεξαρτησία των εθνικών ρυθµιστικών αρχών θα
πρέπει να ενισχυθεί ώστε να εξασφαλισθεί αποτελεσµατικότερη εφαρµογή
του κανονιστικού [πλαισίου] και να αυξηθεί το κύρος τους και η προβλεψιµότητα των αποφάσεων τους. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρξει ρητή
πρόβλεψη στην εθνική νοµοθεσία που θα εξασφαλίσει ότι, κατά την άσκηση
των καθηκόντων της, µια εθνική ρυθµιστική αρχή υπεύθυνη για την εκ των
προτέρων κανονιστική ρύθµιση των αγορών ή για την επίλυση των διαφορών µεταξύ επιχειρήσεων προστατεύεται έναντι εξωτερικών παρεµβάσεων
ή πολιτικών πιέσεων που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξάρτητη
αξιολόγησή της στα θέµατα των οποίων επιλαµβάνεται» (σκέψη 13). Κατά
τα ανωτέρω, στην Οδηγία ορίζεται ότι «(…) οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές
που είναι υπεύθυνες για την εκ των προτέρων κανονιστική ρύθµιση των αγορών ή για την επίλυση των διαφορών µεταξύ επιχειρήσεων σύµφωνα µε
το άρθρο 20 ή 21 της παρούσας οδηγίας ενεργούν ανεξάρτητα και δεν ζητούν ούτε λαµβάνουν οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα σε σχέση µε την
εκτέλεση των καθηκόντων αυτών που τους έχουν ανατεθεί βάσει εθνικών
νοµοθετικών ρυθµίσεων που υλοποιούν την κοινοτική νοµοθεσία. Αυτό δεν
εµποδίζει την επιτήρηση σύµφωνα µε το εθνικό συνταγµατικό δίκαιο. Εξουσία αναστολής ή ακύρωσης αποφάσεων των εθνικών κανονιστικών αρχών
διαθέτουν αποκλειστικά τα όργανα προσφυγής που έχουν συγκροτηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4» [άρθρο 1 παρ. 3) σηµ. β)].
Περαιτέρω, στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιείται διά του παρόντος, ορίζεται ότι ως µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται πρόσωπα µε ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εξειδίκευση στον τεχνι-
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κό, οικονοµικό ή νοµικό τοµέα. Για λόγους ακριβολογίας, θα ήταν νοµοτεχνικώς αρτιότερο να γίνεται λόγος για κλάδο θετικών επιστηµών, οικονοµικής επιστήµης και νοµικής επιστήµης.
Εξ άλλου, στο τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιείται διά του παρόντος, ορίζεται το χρηµατικό πρόστιµο για
την παράβαση της θεσπιζόµενης απαγόρευσης όσον αφορά την επαγγελµατική απασχόληση για πρώην µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. Δεδοµένου ότι το ύψος του
προστίµου ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του συνόλου των αποδοχών και αποζηµιώσεων που λαµβάνει το µέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας του, θα ήταν σκόπιµο, για λόγους αναλογικότητας, να παρέχεται περιθώριο διακύµανσης του ύψους του προστίµου εν σχέσει προς θεσπιζόµενα κριτήρια ως προς την παράβαση.
12. Επί του άρθρου 18 Α.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιείται το άρθρο 10 του ν.
4070/2012 περί πειθαρχικής ευθύνης των µελών της Ε.Ε.Τ.Τ. Δεδοµένου ότι
η παρ. 1 και η παρ. 5 του άρθρου 10, όπως τροποποιούνται διά του παρόντος, ορίζουν την πειθαρχική ευθύνη και απαριθµούν πειθαρχικά παραπτώµατα, αντιστοίχως, και στην παρ. 9 ρυθµίζεται η περίπτωση της σύνταξης έκθεσης πειθαρχικού παραπτώµατος βάσει της περιπτωσιολογίας της παρ. 5,
θα µπορούσαν, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, να συσχετισθούν οι
παρ. 5 και 9 µε την παρ. 1.
Περαιτέρω, στην παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιείται διά του παρόντος, χρήζει διόρθωσης η λέξη «προκειµένω».
13. Επί του άρθρου 19
Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, στο άρθρο 80 του ν.
4070/2012 προστίθεται παράγραφος ιη), ως εξής: «[µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, εφόσον αθροιστικά επί τετράµηνο δεν υφίσταται πλήρης εκµετάλλευση πολυπλέκτη, δηλαδή αυτός κατ’ ελάχιστον δεν περιέχει τέσσερ[ι]ς ροές ψηφιακών δεδοµένων εκποµπής κοινής ευκρίνειας (SD) ή µειωµένο αριθµό ροών
ανάλογα µε την ύπαρξη εκποµπής υψηλής ευκρίνειας (HD), δύναται να αφαιρείται από τον πάροχο δικτύου που έχει τα σχετικά δικαιώµατα χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής, εφόσον το περιεχόµενο του πολυπλέκτη αυτού µπορεί να µεταδοθεί από τους υπόλοιπους πολυπλέκτες που αυτός διαθέτει και δύναται να διατεθεί ως πανελλήνιας ή περιφερειακής εµβέλειας για µετάδοση ψηφιακού περιεχοµένου. Στην απόφαση
αυτή µπορεί να προβλεφθεί για τον πάροχο δικτύου χρόνος υποχρεωτικής
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συνέχισης της παροχής υπηρεσιών πολυπλεξίας από αυτόν έως ότου του
δοθεί εντολή διακοπής χρήσης του».
Συναφώς επισηµαίνεται ότι τυχόν αφαίρεση πολυπλέκτη υπό τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις δεν θα έπρεπε να λαµβάνει χώρα βάσει υπουργικής
απόφασης, αλλά βάσει απόφασης της αρµόδιας εθνικής ρυθµιστικής αρχής
στον τοµέα δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της
Ε.Ε.Τ.Τ., ως ανεξάρτητης αρχής η οποία είναι φορέας της σχετικής κανονιστικής αρµοδιότητας κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο (βλ. Οδηγία 2002/21/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικώς µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Εξ άλλου, η αφαίρεση πολυπλέκτη κατά µονοµερή τροποποίηση της υφιστάµενης σύµβασης παραχώρησης µεταξύ παρόχου δικτύου και Ε.Ε.Τ.Τ. θα
είχε, ενδεχοµένως, ως συνέπεια τη διατάραξη της οικονοµικής ισορροπίας
της ανωτέρω σύµβασης (βλ. σχετικώς ΣτΕ 1749/2009. Πρβλ. και άρθρο 43
της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26.2.2014, σχετικώς µε την ανάθεση συµβάσεων παραχώρησης, η οποία εφαρµόζεται σε συµβάσεις παραχώρησης που προκηρύχθηκαν ή ανατέθηκαν µετά τις 17.4.2014, ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1 έως 64).
Τέλος, εκ παραδροµής δεν αναγράφεται ορθώς η λέξη «τέσσερις», ενώ,
για λόγους συντακτικής πληρότητας, πρέπει να συµπληρωθεί το υποκείµενο
του ρήµατος «αφαιρείται».
14. Επί του άρθρου 44 παρ. 1
Εκ παραδροµής έχει αναγραφεί το άρθρο «η» αντί του ορθού «οι» πριν από τη λέξη αρµοδιότητες.
15. Επί των άρθρων 44 και 45
Με τις διατάξεις του προτεινόµενων άρθρων συνιστάται νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.» (εφεξής Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) (άρθρο 44) και καθορίζονται ο σκοπός και οι αρµοδιότητές του.
Σχετικώς παρατηρείται ότι µεταξύ των σκοπών του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. περιλαµβάνονται ο σκοπός και οι αρµοδιότητες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων καθώς και του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου, που καταργήθηκαν
µε την υ.α. υπ’ αριθµ. 23048/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2788/05/12/2011) «Κατάργηση Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου (ΕΟΑ) και Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών
Μέσων (ΙΟΜ) ως αυτοτελών νοµικών προσώπων».
Συγκεκριµένως, κατ’ εφαρµογή της ως άνω υπουργικής απόφασης, (άρ-
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θρο µόνο, παρ. 1 και 2) καταργήθηκαν ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (ΕΟΑ), το
οποίο συνεστήθη µε τον ν. 3444/2006, και Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), το οποίο συνεστήθη µε τον ν. 2173/1993 και το π.δ. 172/1994. Η
ασκούµενη δραστηριότητα και ο επιδιωκόµενος σκοπός τους µεταφέρθηκαν
και ανατέθηκαν εφεξής στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση - Ανώνυµη
Εταιρεία (ΕΡΤ- Α.Ε.). Η περιουσία, τα κάθε φύσεως περιουσιακά δικαιώµατα, ο εξοπλισµός, ολόκληρο το οπτικοακουστικό αρχείο, καθώς και τα λοιπά
αρχεία των εν λόγω νοµικών προσώπων περιήλθαν αυτοδικαίως, χωρίς την
τήρηση οποιουδήποτε τύπου, στην ΕΡΤ-Α.Ε., η οποία κατέστη συγχρόνως
διάδοχος των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους.
Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται αν η περιουσία, τα κάθε φύσης περιουσιακά δικαιώµατα, ο εξοπλισµός, το οπτικοακουστικό αρχείο, καθώς και
τα λοιπά αρχεία των εν λόγω καταργηθέντων νοµικών προσώπων, τα οποία
περιήλθαν αυτοδικαίως στην ΕΡΤ-Α.Ε., θα µεταφερθούν στο συνιστώµενο
διά του παρόντος «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.»
16. Επί του άρθρου 47 παρ. 2 και 3
Η διάταξη της παρ. 2 ρυθµίζει την περίπτωση κατά την οποία τα αρµόδια υπουργεία δεν θα ορίσουν εκπροσώπους τους για τη στελέχωση του Δ.Σ. του
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., οπότε ο αρµόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική υπουργός ορίζει τα µέλη του Δ.Σ. και τους αναπληρωτές τους «κατά την κρίση
του». Μολονότι, εξ αντιδιαστολής προς τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 48 που ρυθµίζει τα της αποζηµίωσης που λαµβάνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος, προκύπτει ότι τα λοιπά µέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
δεν θα αµείβονται, θα µπορούσε να διευκρινισθεί, κατ’ ελάχιστον, η προέλευση των επιλεγόµενων σε αυτήν την περίπτωση µελών.
Περαιτέρω, στην παρ. 3 ορίζεται ο τρόπος διορισµού των µελών του Δ.Σ.
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. µε κοινή υπουργική απόφαση, µετά από πρόταση των αναφερόµενων Υπουργών που ορίζουν εκπροσώπους από τα Υπουργεία τους.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν ορίσει οι ανωτέρω Υπουργοί τους
εκπροσώπους τους, οπότε και εφαρµόζεται ως άνω η παρ. 2, εννοείται ότι η
διάταξη δεν εφαρµόζεται ως προς το σκέλος της που αφορά την πρόταση
των άλλων Υπουργών.
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17. Επί του άρθρου 51 παρ. 1 και 2
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις ορίζεται ότι κατόπιν πρότασης του Δ.Σ.
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εκδίδεται, µε κοινή υπουργική απόφαση, Κανονισµός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού µε τον οποίο ρυθµίζεται η
διάρθρωση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ο αριθµός οργανικών θέσεων κατά κλάδο κ.λπ.
και το σύστηµα αξιολόγησης και επιλογής προϊστάµενων και πειθαρχικού ελέγχου.
Κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ [Ολ] 2186/2013),
µε τις διατάξεις του 43 παρ. 2 του Συντάγµατος «παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη η δυνατότητα να µεταβιβάζει στην εκτελεστική εξουσία την αρµοδιότητά του προς θέσπιση κανόνων δικαίου. Τίθεται δε ο κανόνας ότι η νοµοθετική εξουσιοδότηση παρέχεται προς τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας ως
αρχηγό της εκτελεστικής εξουσίας, ο οποίος ασκεί τη µεταβιβαζόµενη αρµοδιότητα µε την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων. Κατ’ εξαίρεση, όµως, επιτρέπεται να ορισθούν ως φορείς της κατ’ εξουσιοδότηση ασκούµενης νοµοθετικής αρµοδιότητας και άλλα, εκτός του Προέδρου της Δηµοκρατίας,
όργανα της Διοικήσεως, εφόσον πρόκειται για ειδικότερα θέµατα ή θέµατα
µε τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό. Όπως δε γίνεται παγίως δεκτό (βλ. Σ.τ.Ε. Ολοµ. 235/2012, 1210/2010, 2815/2004 κ.ά.), ως
«ειδικότερα θέµατα», για τη ρύθµιση των οποίων επιτρέπεται η παροχή νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δηµοκρατίας,
όργανα της Διοικήσεως, νοούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέση µε την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο
νοµοθετικό κείµενο, µερικότερη περίπτωση ορισµένου θέµατος που αποτελεί το αντικείµενο της νοµοθετικής ρυθµίσεως. Απαιτείται, εποµένως, στην
περίπτωση αυτή, να περιέχει το νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς τον καθ’ ύλην
προσδιορισµό του αντικειµένου της εξουσιοδοτήσεως, αλλά, επί πλέον, και
την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω και σε γενικό, ορισµένο όµως, πλαίσιο,
σύµφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει
τα µερικότερα θέµατα. Η ανωτέρω δε ουσιαστική ρύθµιση µπορεί να υπάρχει
τόσο στις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόµου όσο και σε διατάξεις άλλων
νόµων σχετικών µε τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της νοµοθετικής
εξουσιοδοτήσεως. Λεπτοµερειακό δε είναι το ζήτηµα που αφορά στη θέσπιση όλως δευτερευουσών και επουσιωδών ρυθµίσεων, ενώ οι κύριες και ουσιώδεις ρυθµίσεις πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο τον νοµοθέτη (ΣτΕ
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2820/1999, 2967/1999), ενώ τεχνικού χαρακτήρα είναι το θέµα που αφορά
στη θέσπιση ρύθµισης για την οποία απαιτείται παρέµβαση αρµόδιου τεχνικού οργάνου (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999).
Υπό το φως των ανωτέρω, προβληµατισµός δηµιουργείται ως προς το αν
η ρύθµιση των ανωτέρω θεµάτων µπορεί να γίνεται µε υπουργική απόφαση,
αντί προεδρικού διατάγµατος.
18. Επί των άρθρων 52 και 53
Με τις προτεινόµενες διατάξεις δηµιουργείται στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων
Ενηµέρωσης. Η εγγραφή σε αυτό είναι δυνητική, συνοδεύεται όµως από
σειρά προνοµίων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται η προτίµηση υπέρ
αυτών ως συνεργατών και εταίρων στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά
προγράµµατα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και η διαπίστευση των δηµοσιογράφων τους
στην τακτική ενηµέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στο µέτρο που στο ανωτέρω αρχείο τηρούνται δεδοµένα φυσικών
προσώπων, θα ήταν σκόπιµο να περιγραφεί σαφέστερα ο σκοπός της συλλογής αυτών των πληροφοριών, ώστε να συνδεθεί και µε την απονοµή των
σχετικών προνοµίων, η οποία έτσι δεν θα καταλήγει σε δυσµενή µεταχείριση σε βάρος όσων επιχειρήσεων δεν θα εγγραφούν στο Μητρώο.
19. Επί του άρθρου 56 παρ. 7
Με τις προτεινόµενες διατάξεις θεσπίζεται υποχρεωτική µετάθεση υπαλλήλων του κλάδου Συµβούλων και Γραµµατέων Επικοινωνίας οι οποίοι υπηρετούν στο εξωτερικό και έχουν προϋπηρεσία µεγαλύτερη των είκοσι ετών
σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή ελληνική διπλωµατική αρχή, εξαιρουµένων των υπαλλήλων εκείνων που γνωρίζουν αποδεδειγµένως την κινεζική ή την αραβική γλώσσα και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
χώρας όπου οµιλούνται αυτές οι γλώσσες. Για λόγους αποφυγής διακριτικής µεταχείρισης µεταξύ υπαλλήλων ιδίων εν γένει τυπικών προσόντων, θα
ήταν σκόπιµο να επεξηγηθεί σαφέστερα η ανωτέρω εξαίρεση, όπως γίνεται
επί της διάταξης του προτεινόµενου άρθρου 39 παρ. 5 (βλ. Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 49-50).
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20. Επί των άρθρων 55 έως και 58
Δεδοµένου ότι τα άρθρα 55 έως και 58 δεν αφορούν µόνο το Κεφάλαιο
ΣΤ΄, αλλά το σύνολο του νοµοσχεδίου, θα µπορούσαν, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, να αποτελέσουν ξεχωριστό κεφάλαιο.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2015
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