ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης
με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
I.

Επί του Κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από την υπαγωγή, για τα έτη 2017-2020, στα προγράμματα
οικονομικής στήριξης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων (άρθρο 86
ν.4674/2020) και της κάλυψης των οφειλών των δικαιούχων, που αφορούν την
εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2%, προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
(άρθρο 50)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
2.
Απώλεια εσόδων:
από την παρεχόμενη δυνατότητα σε κατόχους άδειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας γενικού
περιεχομένου, απομείωσης της οφειλόμενης δόσης για το έτος 2020 κατά
ανώτατο όριο στο ποσό των 3.450.000 ευρώ, η οποία δεν δύναται να εκτιμηθεί,
καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (ύψος επενδύσεων σε πρόγραμμα,
τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές που διενεργεί ο κάτοχος άδειας εντός του
ημερολογιακού έτους 2020).
(άρθρο 42)
για τα έτη 2021 και 2022, από την εξαίρεση των περιφερειακών
τηλεοπτικών σταθμών, από την επιβολή του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις,
το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά.
(άρθρο 50)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
ΙI.
Επί του προϋπολογισμού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης
Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) - (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη από την:
καταβολή ειδικών αποδοχών σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
(άρθρο 45)
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καταβολή αποδοχών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και στον Πρόεδρο του Δ.Σ του Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε. και
πέραν του ανώτατου ορίου
(άρθρο 45)
πρόσληψη μέχρι τριών (3) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. και τη συνακόλουθη καταβολή αμοιβής σε αυτούς.
(άρθρο 48)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τον προϋπολογισμό της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
ΙIΙ. Επί
του
προϋπολογισμού
του
Εθνικού
Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Συμβούλιου

Δαπάνη από την καταβολή πρόσθετων αμοιβών στις πάσης φύσεως
επιτροπές και ομάδες εργασίας που συγκροτεί το Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο της
άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
(άρθρο 45)
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τον προϋπολογισμό του
Ε.Σ.Ρ.

Αθήνα, 3-2-2021
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