ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48
του κ.ν. 2190/1920 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, αποτελείται από δύο Κεφάλαια και δέκα επτά άρθρα.
Α. Με το προτεινόµενο νοµοσχέδιο τροποποιούνται και συµπληρώνονται
διατάξεις του ν. 4173/2013 «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση». Επισηµαίνεται ότι ο εν λόγω νόµος τροποποιήθηκε και προσφάτως
µε τις διατάξεις του άρθρου38 του ν. 4320/2015 «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», διά των οποίων καταργήθηκε το Εποπτικό Συµβούλιο της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ.
Α.Ε., ορίσθηκε ότι οι αρµοδιότητές του ασκούνται από το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ρυθµίσθηκαν εκ νέου θέµατα σύνθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου και διορισµού των µελών του.
Συγκεκριµένως, µε τις διατάξεις του Πρώτου Κεφαλαίου (άρθρα 1-15) του
παρόντος, µεταξύ άλλων, αντικαθίσταται ο τίτλος του ν. 4173/2013 και η επωνυµία της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε. µε την επαναφορά της επωνυµίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)». Περαιτέρω,
ορίζεται ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι δηµόσια επιχείρηση η οποία ανήκει στον δηµόσιο τοµέα, εποπτεύεται από το Κράτος, έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος (άρθρο 1).
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου αντικαθίσταται το αντίστοιχο άρθρο 2 του ν. 4173/2013 σχετικώς µε τον σκοπό και την αποστολή
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Ορίζεται ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έχει ως σκοπό την παροχή δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 15 του Συντάγµατος. Για την εδραίωση της ανεξαρτησίας της, υπογράφει Συµφωνία Αρχών µε το Ελληνικό Δηµόσιο, στην οποία προβλέπονται
οι όροι διασφάλισης του πλουραλισµού και της πολυφωνίας στην ενηµέρωση, η ποιοτική αναβάθµιση της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης και οι κανόνες
διαφάνειας στη διαχείριση των οικονοµικών της πόρων προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου. Επίσης, µεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
µεταδίδει αδιαλείπτως το πρόγραµµα του Ραδιοτηλεοπτικού Σταθµού της
Βουλής των Ελλήνων µέσω µίας εκ των συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής οι οποίες έχουν παραχωρηθεί σε αυτήν από το
Κράτος, ενώ αναµεταδίδει µέσω των δικών της προγραµµάτων σηµαντικές
εργασίες της Βουλής των Ελλήνων µετά από συνεννόηση µε το Προεδρείο
της Βουλής και τη διεύθυνση του Ραδιοτηλεοπτικού Σταθµού της Βουλής
των Ελλήνων. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι πάροχος περιεχοµένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν. 3592/2007 για τη µετάδοση των δικών της προγραµµάτων, αλλά και προγραµµάτων τρίτων, και απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας, ενώ µε κοινή υπουργική απόφαση εκχωρούνται σε αυτήν, χωρίς αντάλλαγµα, συχνότητες για τη µετάδοση των
ως άνω προγραµµάτων. Επίσης, ορίζεται ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια
του οπτικοακουστικού αρχείου των εκάστοτε δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών
φορέων.
Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου 3 του νοµοσχεδίου αντικαθίσταται το αντίστοιχο άρθρο 3 του ν. 4173/2013 σχετικώς µε τις γενικές αρχές οι οποίες διέπουν το περιεχόµενο των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
προγραµµάτων και των δικτυακών ιστοτόπων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., µε τις διατάξεις δε του προτεινόµενου άρθρου 5 ρυθµίζεται εκ νέου το ζήτηµα του εισπραττόµενου υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανταποδοτικού τέλους (παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4173/2013).
Περαιτέρω, µε τα άρθρα 6 και 7 του νοµοσχεδίου αντικαθίστανται τα άρθρα 7 και 9 του ν. 4173/2013 και ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα που αφορούν
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τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και
του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι το Διοικητικό
Συµβούλιο θα είναι πλέον επταµελές, αποτελούµενο από τον Πρόεδρο, τον
Διευθύνοντα Σύµβουλο και τρία µέλη τα οποία επιλέγονται µετά από εισήγηση του αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού Επικρατείας στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία διατυπώνει γνώµη συµφώνως προς την προβλεπόµενη διαδικασία. Τα λοιπά δύο
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, ένα εκ των οποίων έχει τη δηµοσιογραφική ιδιότητα, είναι εκπρόσωποι των εργαζοµένων στην εταιρεία και επιλέγονται µε µυστική και καθολική ψηφοφορία από αυτούς. Με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του παρόντος προστίθεται νέο άρθρο 9Α στον ν. 4173/201, το οποίο αφορά τις αρµοδιότητες του Διευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας,
µε τις δε διατάξεις των προτεινόµενων άρθρων 9 και 11 αντικαθίστανται τα
άρθρα 10 και 14 του ν. 4173/2013 και ρυθµίζονται θέµατα σχετικώς µε την εποπτεία, το έλεγχο και τους Κανονισµούς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Σηµειώνεται ότι µε
το προτεινόµενο άρθρο 10 του νοµοσχεδίου, µε το οποίο αντικαθίσταται το
άρθρο 11 του ν. 4173/2013, προβλέπεται η συγκρότηση, από το Διοικητικό
Συµβούλιο, συµβουλίων κοινωνικού ελέγχου του προγράµµατος σε κάθε διοικητική περιφέρεια της Επικράτειας, υπό την οριζόµενη διαδικασία και µε
τις οριζόµενες αρµοδιότητες, σε αντικατάσταση των συµβουλευτικών επιτροπών προγράµµατος ανά γεωγραφική περιφέρεια οι οποίες προβλέπονται
στην ισχύουσα διάταξη.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του νοµοσχεδίου ρυθµίζονται
εκ νέου θέµατα που αφορούν το προσωπικό της εταιρείας (µε την αντικατάσταση του άρθρου 15 του ν. 4173/2013), ενώ µε τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου 14 προστίθεται άρθρο 16Α στον ν.4173/2013. Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η «αναβίωση», από την ηµέρα δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των οριζόµενων συµβάσεων εργασίας του προσωπικού το οποίο την 11.6.2013 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), υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις. Προβλέπεται, επίσης, ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι θυγατρικές της οι οποίες 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. Εν προκειµένω, παρατηρείται ότι ο διά του παρόντος ρυθµιζόµενος Δηµόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας
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φέρει την ίδια επωνυµία µε την τεθείσα ως άνω σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Επίσης, καθορίζονται, µεταξύ άλλων, οι άµεσες προτεραιότητες του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου που θα προκύψει µετά τη θέση
σε ισχύ του παρόντος, και προβλέπεται η σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου, µε σκοπό τον έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων της διαχείρισης της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν.
Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του νοµοσχεδίου ορίζονται οι καταργούµενες διά του παρόντος διατάξεις του ν. 4173/2013, µεταξύ των οποίων, εκείνες που αφορούν το Στρατηγικό Σχέδιο, το Επιχειρησιακό Σχέδιο, τον θεσµό του Μεσολαβητή και την Επιτροπή Δεοντολογίας.
Με τις διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου (άρθρα 16-17) προβλέπεται ότι
έννοµο συµφέρον, κατά το άρθρο 48 του κ.ν. 2190/1920, για τη λύση δραστηριοποιούµενης στον τοµέα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης εταιρείας έχει και ο αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Επικρατείας (άρθρο 16), και ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος (άρθρο 17).
Β. Όπως έχει επισηµανθεί από το Συµβούλιο της Επικρατείας, «(...) µε τις
διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος κατοχυρώνεται η ελευθερία της έκφρασης, βασική εκδήλωση της οποίας αποτελεί το δικαίωµα
καθενός να διαδίδει µε τη χρήση των µέσων ενηµέρωσης (Τύπου, ραδιοφωνίας, τηλεόρασης) ειδήσεις, σχόλια και απόψεις (δικαίωµα του πληροφορείν). Με τις ίδιες συνταγµατικές διατάξεις, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 5
παρ. 1 και 5 Α παρ. 1 του Συντάγµατος, κατοχυρώνεται, εξ άλλου, το δικαίωµα του καθενός να ενηµερώνεται τακτικά και ελεύθερα από κάθε διαθέσιµη πηγή για κάθε θέµα που τον ενδιαφέρει (δικαίωµα του πληροφορείσθαι).
Με το πλέγµα των πιο πάνω συνταγµατικών διατάξεων, σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ, προστατεύονται οι ελευθερίες του πληροφορείν και του πληροφορείσθαι, ως αναγκαία προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου, αλλά και ως συστατικό
στοιχείο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η άσκηση των ελευθεριών αυτών
υπόκειται µόνο στους απολύτως αναγκαίους περιορισµούς που προβλέπονται από τις αντίστοιχες συνταγµατικές διατάξεις. Όπως γίνεται γενικά δεκτό, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τύπος, ραδιοτηλεόραση, διαδικτυακά µέσα) επιτελούν πολλαπλές, κατ’ ιδίαν, λειτουργίες στη δηµοκρατική κοινωνία.
Ενδεικτικά: Πληροφορούν τους πολίτες και αποτελούν fora ανοιχτής ανταλλαγής ιδεών συµβάλλοντας στο να σχηµατίσουν αυτοί ελεύθερα και δηµόσια τη δική τους γνώµη για τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήµατα. Ελέγχουν
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την πολιτική εξουσία και καθιστούν διαφανή τον τρόπο άσκησής της. Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να
συµµετέχουν ως ενεργά µέλη ενός συνόλου στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Επιδρούν στην πολιτιστική καλλιέργεια και ικανοποιούν τις ποικίλες προσωπικές ανάγκες του κοινού (ψυχαγωγία, θέµατα υγείας, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου κ.ά.). Ειδικά ως προς τους ραδιοτηλεοπτικούς
σταθµούς, ο συνταγµατικός νοµοθέτης, έχοντας υπόψη τη µεγάλη εµβέλεια, την χρονική αµεσότητα και την ιδιαίτερη δύναµη επιρροής που διαθέτουν, µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγµατος όρισε ότι η
λειτουργία τους υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του κράτους. Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει τόσο τη χορήγηση αδείας λειτουργίας, όσο και τη µέριµνα
ώστε κατά τη λειτουργία τους να εξυπηρετούνται συγκεκριµένοι σκοποί δηµοσίου ενδιαφέροντος. Οι σκοποί αυτοί είναι: η αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών, ειδήσεων, προϊόντων λόγου και τέχνης, η
ποιοτική στάθµη των προγραµµάτων σε αντιστοιχία µε την κοινωνική αποστολή των εν λόγω µέσων και την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, ο σεβασµός της αξίας του ανθρώπου και η προστασία της παιδικής ηλικίας και της
νεότητας. Η χορήγηση των αδειών, ο έλεγχος της εξυπηρέτησης των ανωτέρω σκοπών δηµοσίου συµφέροντος και η επιβολή κυρώσεων ανατίθεται
σε ανεξάρτητη αρχή, το «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης». Περαιτέρω,
µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 9 του Συντάγµατος (εδάφιο πρώτο έως
τέταρτο) προβλέπεται η έκδοση νόµων για τη γνωστοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, της οικονοµικής κατάστασης και των µέσων χρηµατοδότησης των µέσων ενηµέρωσης, καθώς και για τη θέσπιση µέτρων και περιορισµών αναγκαίων για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενηµέρωση, ορίζεται δε ότι απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων µέσων ενηµέρωσης της αυτής ή άλλης µορφής (όταν
µάλιστα πρόκειται περί ηλεκτρονικών µέσων απαγορεύεται η συγκέντρωση
περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης της αυτής µορφής). Με το σύνολο των εν λόγω διατάξεων το κράτος καθίσταται ο ρυθµιστής της λειτουργίας της ραδιοτηλεόρασης και ο εγγυητής του πλουραλισµού των ιδεών και των πληροφοριών που µεταδίδονται. Το κράτος (η νοµοθετική και η εκτελεστική εξουσία, καθώς και το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή) υποχρεούται, απέχοντας από επεµβάσεις στο περιεχόµενο των εκποµπών, να λαµβάνει όλα τα αναγκαία
θετικά µέτρα (νοµοθετικά, οργανωτικά, διοικητικά και ουσιαστικά), περιλαµβανοµένης της επιβολής και εκτέλεσης των προβλεποµένων κυρώσεων, ώ-
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στε να διασφαλίζεται η καθολική παροχή της ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας
στην εθνική επικράτεια µε πλήρη σεβασµό των προαναφεροµένων συνταγµατικών αξιών, µε διαφάνεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την οικονοµική κατάσταση και τη χρηµατοδότηση των µέσων ενηµέρωσης, καθώς και
µε την αποτροπή της συγκέντρωσης του ελέγχου των µέσων αυτών (...)»
(ΣτΕ [Ολ] 1901/2014). Από το Συµβούλιο της Επικρατείας δεν έγινε δεκτό ότι εκ των ανωτέρω συνταγµατικών διατάξεων προκύπτει ότι επιβάλλεται η
λειτουργία δηµόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης, αλλά ότι ο νοµοθέτης «έχει
την ευχέρεια, συνεκτιµώντας την οικονοµική δυνατότητα του Κράτους σε
κάθε συγκεκριµένη χρονική περίοδο, να επιλέξει αν, µε κριτήριο την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των συνταγµατικών επιταγών για τη ραδιοτηλεόραση, είναι αναγκαίο και δυνατό να ιδρυθεί δηµόσιος φορέας ραδιοτηλεόρασης» (βλ. σχετ. αντίθετη µειοψηφία και κριτική της απόφασης από Α. Καϊδατζή, ΔiΜΕΕ 2/2014, σελ. 260-282). Στην περίπτωση, πάντως, κατά την οποία επιλεγεί η ίδρυση δηµόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης «σύµφωνα µε το
Σύνταγµα, αυτός επιβάλλεται να έχει πλουραλιστική δοµή, να οργανώνεται
κατά τρόπο που αποτρέπει κυβερνητικές και κοµµατικές επιρροές και να λειτουργεί αυστηρά µε βάση τις αρχές της αντικειµενικότητας, της αµεροληψίας και της πολυφωνίας. Οίκοθεν νοείται ότι η εκάστοτε νοµοθετική επιλογή υπόκειται στον δικαστικό έλεγχο ως προς τη συµφωνία της µε τις προµνηµονευόµενες συνταγµατικές επιταγές» (ΣτΕ [Ολ] 1901/2014).
Εξ άλλου, στο προσαρτηθέν στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρωτόκολλο αριθ. 29 για το σύστηµα δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη µέλη, µε το οποίο τέθηκαν ερµηνευτικές διατάξεις ως προς
τη χρηµατοδότηση της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, αναγνωρίσθηκε ότι «το σύστηµα της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη µέλη είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τις δηµοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
ανάγκες κάθε κοινωνίας, καθώς και µε την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα µέσα ενηµέρωσης». Εξ άλλου, στο Ψήφισµα του Συµβουλίου και
των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών που συνήλθαν στο
πλαίσιο του Συµβουλίου της 25.1.1999 σχετικώς µε τις δηµόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες (1999/C 30/01) αναγνωρίζεται ότι «οι δηµόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, επειδή επιτελούν πολιτιστικό, κοινωνικό και δηµοκρατικό λειτούργηµα υπέρ του κοινού συµφέροντος, είναι ζωτικής σηµασίας για
την εξασφάλιση της δηµοκρατίας, του πλουραλισµού, της κοινωνικής συνοχής και της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας». Περαιτέρω, παρέχονται κατευθύνσεις για την ευρεία πρόσβαση του κοινού σε διάφορα κανάλια
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και υπηρεσίες, χωρίς διακρίσεις, και βάσει ισότητας ευκαιριών, και την ενίσχυση της δυνατότητας των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών να
προσφέρουν προγράµµατα και υπηρεσίες ποιότητας και ευρέος φάσµατος
στο κοινό.
ΙΙ. Παρατήρηση επί του τίτλου του νοµοσχεδίου
Δεδοµένου ότι το κείµενο του νοµοσχεδίου όπως διαµορφώθηκε από τη
Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης δεν
περιλαµβάνει λοιπές διατάξεις, η φράση «και άλλες διατάξεις» στον τίτλο
του νοµοσχεδίου θα πρέπει να τεθεί στην περίπτωση κατά την οποία τέτοιες
διατάξεις (όπως οι περιλαµβανόµενες στις κατατεθειµένες τροπολογίες) ενσωµατωθούν στο τελικό κείµενο κατά τη συζήτηση και ψήφισή του από την
Ολοµέλεια της Βουλής.
ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του νοµοσχεδίου
1. Επί του άρθρου 1 παρ. 3 και 4
Στην προτελευταία περίοδο της παρ. 3 του παρόντος µε την οποία αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4173/2013, για λόγους νοµικής ακριβολογίας, πρέπει να διαγραφεί η λέξη «Ανωνύµων» από τον όρο «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Ανωνύµων».
Στην προτεινόµενη διάταξη της παρ. 4 µε την οποία αντικαθίσταται η παρ.
4 του άρθρου 1 του ν. 4173/2013 ορίζεται ότι: «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο
φορέα, ο οποίος περιλαµβάνει, ε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου,
πανελλαδικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς, µουσικά σύνολα και χορωδία, διαδικτυακούς ιστότοπους, καθώς και έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού».
Δεδοµένου ότι από τη διατύπωση τόσο της διάταξης όσο και της Αιτιολογικής Έκθεσης δεν καθίσταται σαφές αν η σύσταση των αναφεροµένων ανωτέρω είναι υποχρεωτική ή απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, το ζήτηµα θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί.
2. Επί του άρθρου 2
Δεδοµένου ότι ο όρος «ιδιωτική εξουσία» στην παρ. 4 του προτεινόµενου
νέου άρθρου 2 του ν. 4173/2013 χρησιµοποιείται από τη θεωρία στο πλαίσιο
της τριτενέργειας των ατοµικών δικαιωµάτων θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να αναδιατυπωθεί η σχετική αναφορά.
Στην παρ. 7 του ιδίου άρθρου θα ήταν σκόπιµο, για λόγους πληρότητας και
ακριβολογίας, ο όρος «Κανάλι της Βουλής των Ελλήνων» να αντικαταστα-
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θεί από τον όρο «Ραδιοτηλεοπτικός Σταθµός της Βουλής των Ελλήνων» [βλ.
Μέρος Α΄, άρθρο 1 του Ειδικού Κανονισµού Λειτουργίας του Τηλεοπτικού
και Ραδιοφωνικού Σταθµού της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ Β΄ 1805/2009)].
Περαιτέρω, συµφώνως προς την περ. α) της παρ. 10 «[σ]τα 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, (...)». Δεδοµένου ότι η οριστική µετάβαση στην ψηφιακή εκποµπή τηλεοπτικού σήµατος έχει ολοκληρωθεί (Φεβρουάριος 2015), το σηµείο χρήζει
διευκρίνησης. Επίσης, στην περ. ζ) της παρούσης προβλέπεται ότι, στα µέσα
που η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µπορεί να χρησιµοποιήσει για την εκπλήρωση των σκοπών
της, περιλαµβάνεται και η παροχή υπηρεσιών µετάδοσης και πολυπλεξίας
του προγράµµατος τηλεοπτικών σταθµών εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας µε ψηφιακή τεχνολογία. Εν προκειµένω, ερωτάται αν στα µέσα που η
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µπορεί να χρησιµοποιήσει για την εκπλήρωση των σκοπών της
περιλαµβάνεται και η παροχή υπηρεσιών µετάδοσης και πολυπλεξίας του
προγράµµατος ραδιοφωνικών σταθµών.
3. Επί του άρθρου 3
Συµφώνως προς τις διατάξεις της παρ. 4 του προτεινόµενου νέου άρθρου
4 του ν. 4173/2013, «(…) Στο πλαίσιο του προγραµµατισµού των εκποµπών
[της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.] 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. Προς το σκοπό αυτό,
µεταξύ άλλων, διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών
της, για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων και τη στήριξη των εκδόσεων βιβλίου».
Εν προκειµένω, για την εφαρµογή της ως άνω διάταξης, θα ήταν σκόπιµο
να διευκρινισθεί αν στον ετήσιο κύκλο εργασιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συνυπολογίζεται το ανταποδοτικό τέλος.
Περαιτέρω, στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου γίνεται λόγος για «ευρωπαϊκές εκλογές», ενώ θα ήταν νοµοτεχνικώς αρτιότερο
να γίνεται λόγος για «εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».
Επίσης, στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας διάταξης θα ήταν, ενδεχοµένως,
σκόπιµο, για λόγους πληρότητας, να γίνει παραποµπή και στο σχετικό άρ-
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θρο 9 του ν. 4023/2011 περί διεύρυνσης της άµεσης και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος.
4. Επί του άρθρου 7
Συµφώνως προς τη διάταξη της παρ. 2 του προτεινόµενου νέου άρθρου 9
του ν. 4173/2013, ο Προέδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα τρία µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας επιλέγονται µετά από δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία απευθύνει ο αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργός Επικρατείας, την κατάθεση των
δηλώσεων ενδιαφέροντος και την υποβολή σχετικής εισήγησης από τον Υπουργό 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.
Σχετικώς σηµειώνεται ότι η Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής
αποτελεί ειδική µόνιµη επιτροπή της Βουλής και δύναται να διατυπώνει γνώµη για τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. βάσει της παρ. 3
του άρθρου 43Α του Κανονισµού της Βουλής, συµφώνως προς το οποίο,
«[ο]ι ειδικές µόνιµες επιτροπές ή υποεπιτροπές τους µπορούν να αποφασίζουν ή να προτείνουν ή να διατυπώνουν γνώµη, εφόσον αποφασίζεται κάθε
φορά να ανατεθεί το έργο τούτο σε αυτές από τη Διάσκεψη των Προέδρων
και για όσα θέµατα προβλέπεται από το Σύνταγµα, τον Κανονισµό ή νόµο
σχετική αρµοδιότητα της Βουλής ή οργάνου της. Στην περίπτωση αυτήν εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου
49A».
Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι, συµφώνως προς τις παρ. 3 και 6.ιβ. του άρθρου 49A του Κανονισµού της Βουλής, η Eπιτροπή Δηµοσίων Eπιχειρήσεων,
Tραπεζών, Oργανισµών Kοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διατυπώνει γνώµη για την καταλληλότητα των προτεινοµένων προς διορισµό ή επαναδιορισµό ή ανανέωση θητείας σε θέσεις Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, Διοικητού ή Διευθύνοντος Συµβούλου ή Γενικού Διευθυντή, εάν δεν υπάρχει Διευθύνων Σύµβουλος, στις αποκλειστικώς αναφερόµενες στην παρ. 6 του εν λόγω άρθρου Δηµόσιες Επιχειρήσεις, µεταξύ
των οποίων και η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (παρ. 6.ιβ).
Δεδοµένου ότι η ως άνω ρύθµιση αφορούσε την υπό εκκαθάριση εταιρεία
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως δηµόσια επιχείρηση που αποτελούσε τον δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας ερωτάται αν ισχύει και για τη συσταθείσα µε τον ν.
4173/2013 εταιρεία (Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε.), η οποία διά του παρόντος νοµοσχεδίου
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µετονοµάζεται σε Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Εξ άλλου, στην παρ. 3 του προτεινόµενου νέου άρθρου 9 του ν. 4173/2013
ορίζεται ότι δύο µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, τα οποία εκπροσωπούν
τους εργαζοµένους στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., εκλέγονται µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία από τους εργαζοµένους της εταιρείας. Για λόγους σαφήνειας και εφαρµογής της διάταξης, θα ήταν σκόπιµο να προσδιορισθεί περαιτέρω η εκλογική διαδικασία είτε στο παρόν είτε κατ’ εξουσιοδότηση.
Τέλος, µε τις διατάξεις της παρ. 11 του προτεινόµενου νέου άρθρου 9 του
ν. 4173/2013 ορίζεται ο τρόπος επιλογής των Προϊσταµένων των Γενικών
Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των Τµηµάτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και ο τρόπος καθορισµού της διάρκειας της θητείας τους. Δεδοµένου ότι δεν υπάρχει
ειδικότερη ρύθµιση, θα ήταν χρήσιµο να υπάρξει εν προκειµένω παραποµπή
στις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Προσωπικού του άρθρου 11 του παρόντος, διά του οποίου αντικαθίσταται το άρθρο 14 του ν. 4173/2013, ως
προς τα κριτήρια επιλογής για τις ως άνω θέσεις.
5. Επί του άρθρου 12
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του προτεινόµενου νέου άρθρου 15 του ν.
4173/2013, για λόγους συντακτικής αρτιότητας, η φράση «Οι αναθέσεις και
οι παροχές αυτές γίνονται µε όρους (…)» πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Οι ως άνω αναθέσεις έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών γίνονται µε όρους (…)».
6. Επί του άρθρου 14
Στην προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 14 µε την οποία προβλέπεται η
προσθήκη άρθρου 16Α στον ν. 4173/2013, ορίζεται ότι οι κάθε είδους συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού το οποίο απασχολείτο την 11.6.2013 στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., αναβιώνουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Έτσι, οι συµβάσεις αυτές θα θεωρούνται εφεξής ως συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί µε τη νέα εταιρεία.
Προκύπτει, όµως, ερώτηµα ως προς την έννοια και την έκταση της εν λόγω «αναβίωσης», υπό την έννοια του νοµικού καθεστώτος του χρονικού διαστήµατος µεταξύ της καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η οποία καταργήθηκε και της προτεινόµενης «αναβίωσής» τους. Εν προκειµένω, δηµιουργείται προβληµατισµός εάν η «αναβίωση» αυτή αποτελεί σύναψη νέας σύµβασης εργασίας ή εάν, αντιθέτως, οι
συµβάσεις εργασίας τελούσαν σε απλή αναστολή ή εάν, τέλος, οι εν λόγω
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συµβάσεις παρέµειναν ισχυρές. Θα µπορούσε έτσι να τεθεί το ερώτηµα εάν
το εν λόγω χρονικό διάστηµα θα περιλαµβάνεται στον χρόνο προϋπηρεσίας
των εργαζοµένων των οποίων η σύµβαση εργασίας αναβιώνει µε την προτεινόµενη διάταξη.
Περαιτέρω, ανακύπτει συναφώς ερώτηµα ως προς την έννοια και την έκταση των οικονοµικών αξιώσεων οι οποίες προκύπτουν από την «αναβίωση» αυτή, στην οποία, άλλωστε, αναφέρεται το δεύτερο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης. Βεβαίως, στην ως άνω διάταξη γίνεται λόγος για έκδοση
κοινής υπουργικής απόφασης, µε την οποία θα ρυθµισθούν τα κάθε είδους
θέµατα που προκύπτουν από την αναβίωση των συµβάσεων και, ιδίως, τα θέµατα που αφορούν εκκρεµείς οικονοµικές απαιτήσεις του προσωπικού της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η οποία καταργήθηκε.
Σχετικώς, όµως, παρατηρείται ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2
του Συντάγµατος παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη η δυνατότητα να εξουσιοδοτεί την εκτελεστική εξουσία προς θέσπιση κανόνων δικαίου. Ως φορείς
της κατ’ εξουσιοδότηση ασκούµενης νοµοθετικής αρµοδιότητας ορίζονται,
πέραν του Προέδρου της Δηµοκρατίας, και άλλα όργανα της Διοίκησης, εφόσον πρόκειται περί ειδικότερων θεµάτων ή θεµάτων µε τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό. Όπως δε γίνεται παγίως δεκτό
(βλ. ΣτΕ [Ολ] 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» (ΣτΕ [Ολ] 2186/2013). Λεπτοµερειακό δε είναι το ζήτηµα που αφορά τη
θέσπιση όλως δευτερευουσών και επουσιωδών ρυθµίσεων, δεδοµένου ότι οι
κύριες και ουσιώδεις ρυθµίσεις πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο τον νοµοθέτη (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999, 602/2002), ενώ τεχνικού χαρακτήρα είναι το θέµα που αφορά στη θέσπιση ρύθµισης για την οποία απαιτείται παρέµβαση αρµόδιου τεχνικού οργάνου (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999).
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Υπό το φως των ανωτέρω, προβληµατισµός θα µπορούσε να δηµιουργηθεί
ως προς το εάν η εν λόγω νοµοθετική εξουσιοδότηση πληροί όλους τους ανωτέρω όρους.
Αθήνα, 24.4.2015
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