ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της Λ΄, 28 Απριλίου 2015,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ρυθµίσεις θεµάτων Δηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυµη Εταιρεία
και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις

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, δύναται δε να ιδρύει θυγατρικές
εταιρείες και άλλα νοµικά πρόσωπα στην επικράτεια.»
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 οπτικοακουστικών 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,
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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, ιδίως δε υιοθετεί τη χρήση
της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας, του υποτιτλισµού
και της ακουστικής περιγραφής για την αντιµετώπιση
των αναγκών των ατόµων µε προβλήµατα ακοής και όρασης.
7. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µεταδίδει αδιαλείπτως, µέσω µίας εκ
των συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής που της έχουν παραχωρηθεί από το Κράτος, το Κανάλι της Βουλής των Ελλήνων. Επίσης, µετά
από συνεννόηση µε το Προεδρείο της Βουλής και τη δι-

εύθυνση 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) η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραµµάτων,
ζ) η παροχή υπηρεσιών µετάδοσης και πολυπλεξίας
του προγράµµατος τηλεοπτικών σταθµών εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας µε ψηφιακή τεχνολογία,
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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, καθώς και
τρίτων, 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 ως άνω προγραµµάτων 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.»

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. Προς
το σκοπό αυτόν, µεταξύ άλλων, διαθέτει κάθε χρόνο το
1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της για την παραγωγή κινηµατογραφικών έργων και τη στήριξη των ανεξάρτητων εκδόσεων βιβλίων.
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 3
Άρθρο 4
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 ανθρώπων 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

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-
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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. Σε
κάθε περίπτωση το ποσό του ανταποδοτικού τέλους δεν
δύναται να είναι µικρότερο του ποσού των τριών (3,00)
ευρώ.»
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 Υπουργό 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 α΄ και β΄ πρέπει να είναι
κάτοχοι τίτλων σπουδών πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής είτε πρόσωπα εγνωσµένου κύρους µε αποδεδειγµένη διεθνή αναγνώριση του έργου τους,
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
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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.
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 και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
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 χρηµατική 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
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ασκώντας όλες τις σχετικές διευθυντικές αρµοδιότητες.
γ) Καταρτίζει τους κανονισµούς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 14 του παρόντος.
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.»

ριφέρεια 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 πανεπιστηµιακοί θεσµοί,
οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι κοινωνικές
συλλογικότητες πολιτιστικού χαρακτήρα που συµµετέχουν σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά στη λειτουργία τους.»

Άρθρο 9

«Άρθρο 14
Κανονισµοί Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Άρθρο 11
Το άρθρο 14 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

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:
«Άρθρο 11
Συµβούλια Κοινωνικού Ελέγχου
Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτεί συµβούλια κοινωνικού ελέγχου του προγράµµατος σε κάθε διοικητική πε-

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 γνώµη των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων της εταιρείας.»
Άρθρο 12
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:
«Άρθρο 15
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού
1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσλαµβάνει το προσωπικό της µε
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
καθώς και ορισµένου χρόνου, λαµβάνοντας υπόψη αντίστοιχη εµπειρία σε δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, 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.
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2. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας 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. Οι
αναθέσεις και οι παροχές αυτές γίνονται µε όρους χρηστής διαχείρισης, απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας,
στο πλαίσιο ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, αφορούν
δε σε πρόγραµµα που ενισχύει το παραγόµενο και παρεχόµενο πρόγραµµα από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
και στοχεύουν στην ενδυνάµωση της εγχώριας παραγωγής και των συντελεστών της.»
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 14
Μετά το άρθρο 16 του ν. 4173/2013 προστίθεται άρθρο
16Α ως εξής:
«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
2/11.6.2013 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 δήλωσή τους
στο Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ότι δεν επιθυµούν την αναβίωση της σύµβασης εργασίας τους µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία 20 ηµερών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας 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 τη 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. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. παύει αυτοδικαίως και αζηµίως από τη
θέση σε ισχύ του παρόντος. Μέχρι την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο αντικατάσταση των προσώπων της παρούσας παραγράφου, εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους αµειβόµενοι σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεών τους.
5. Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο που θα προκύψει µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου επιµελείται τη
διαδικασία ανάληψης καθηκόντων των εργαζοµένων της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και έχει την ευθύνη εντός τριµήνου από τη 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..
5.α Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 4
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του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, διορίζεται, µε θητεία
ενός (1) έτους, προσωρινή τριµελής Διοικούσα Επιτροπή
του καταργηθέντος µε την κ.υ.α. 2/11.6.2013 ραδιοτηλεοπτικού σταθµού Ε.Ρ.Τ. 3, ο οποίος εντάσσεται στον ενιαίο φορέα. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, τον Γενικό Διευθυντή και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων, ο οποίος εκλέγεται µε καθολική
και άµεση ψηφοφορία από τους εργαζόµενους. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συµβάλλει στην αποκατάσταση και στη λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικού σταθµού, καθώς και στη διαδικασία ανάληψης
καθηκόντων των εργαζοµένων της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου. Εντός του τριµήνου της παραγράφου
5 του παρόντος άρθρου, υποβάλλει εισήγηση, η οποία αφορά στην κατάρτιση της Συµφωνίας Αρχών, του Καταστατικού, των Κανονισµών, του Προϋπολογισµού, καθώς
και του επιχειρησιακού σχεδίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Οι αποζηµιώσεις των µελών της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου.
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. 2/11.6.2013 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. Η παράγραφος
7 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθµ. Οικ 2/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του
Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 1414) καταργείται.
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 τις 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 θέµατα 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.
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
Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
143 του ν. 4001/2011, «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για έρευνα,
παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και
άλλες ρυθµίσεις» (Α΄ 179), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το έτος 2015 οι µοναδιαίες χρεώσεις του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)
παραµένουν αµετάβλητες στο ύψος που έχουν καθοριστεί για το έτος 2014.
Η ανωτέρω ρύθµιση ισχύει αναδροµικά από 1.1.2015.
Τα ποσά που τυχόν χρεώθηκαν από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας καθ’ υπέρβαση της παρούσας διάταξης, επανυπολογίζονται σύµφωνα µε αυτήν και οι διαφορές που προκύπτουν, συµψηφίζονται ή περιλαµβάνονται στην αντίστοιχη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ, στον αµέσως επόµενο εκκαθαριστικό λογαριασµό.»
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Άρθρο 18
Στο τέλος του άρθρου 15 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32)
προστίθεται νέο εδάφιο:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται εντός µηνός από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, και ανατρέχει στο χρόνο λήξης αυτής, δύναται να
παρατείνεται για χρονικό διάστηµα µέχρι έναν (1) µήνα η
καταληκτική ηµεροµηνία εφάπαξ εξόφλησης µέρους της
βασικής οφειλής, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 19
Παράταση προθεσµίας για την υποβολή αίτησης
υπαγωγής στο καθεστώς ρύθµισης του άρθρου 28
του ν. 4321/2015
1. Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 4321/2015 (Α΄ 32) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής
σε καθεστώς ρύθµισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 2.6.2015. Στη ρύθµιση δύναται να υπαχθούν ασφαλιστικές οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες την
1.4.2015. Ειδικά για ληξιπρόθεσµες οφειλές υπέρ του
πρώην Ο.Π.Α.Δ. η αίτηση για υπαγωγή υποβάλλεται έως
και τις 30.6.2015. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην
παρούσα ρύθµιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1.4.2015 και εφεξής. Στην παρούσα ρύθµιση δύναται να υπαχθούν µετά από αίτησή τους και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν
επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 1.500.000 ευρώ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
οι όροι της ρύθµισης του άρθρου 28 του ν. 4321/2015.
2. Η παρ. 13 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 αναριθµείται σε 13.α. και προστίθεται παράγραφος 13.β. ως ακολούθως:
«13.β. Ειδικότερα, για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ και
ΕΤΑΑ, η αίτηση υποβάλλεται άπαξ στην παρούσα ρύθµιση, η δε ρύθµιση απόλλυται σε περίπτωση:
α. Μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.
β. Καθυστέρησης πέραν του ενός µηνός, τριών δόσεων της ρύθµισης ανά δωδεκάµηνο προγράµµατος ρύθµισης. Οι πέραν της µίας δόσης καθυστερούµενες δόσεις
της ρύθµισης προσαυξάνονται µε επιπλέον επιτόκιο
0,25% µηνιαίως.»
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Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,

2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

