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Αιτιολογική Έκθεση  

στο σχέδιο νόμου  

«Δημόσια ραδιοτηλεόραση – Αναδιοργάνωση ΕΡΤ-Α.Ε.» 

 

Α’ 

Επί της αρχής 

 

1. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Ελλάδα, κυρίως ως το 1974, χαρακτηρίζεται 

από έντονη κυβερνητική κηδεμονία, χωρίς ποτέ να μπορέσει να εξελιχθεί σε 

πραγματική δημόσια υπηρεσία. Η προσθήκη ειδικής ρύθμισης στο Σύνταγμα του 

1975 για το καθεστώς της ραδιοτηλεόρασης (άρθρο 15), η οποία καθιέρωσε τις 

αρχές της αντικειμενικότητας, της ισοτιμίας και της ποιότητας και υπήγαγε την 

ραδιοτηλεόραση στον «άμεσο έλεγχο του κράτους» (άρθρο 15 παρ. 2 Σ.) 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των αρχών αυτών, δεν επρόκειτο να 

αλλάξει την πορεία της ραδιοτηλεόρασης. Και αυτό γιατί δεν συνοδεύτηκε από 

εκείνο το θεσμικό πλαίσιο που θα εγγυόταν την πραγμάτωση των επιταγών του 

άρθρου 15 παρ. 2 του Σ. και θα επέτρεπε τον απεγκλωβισμό της ραδιοτηλεόρασης 

από τον ασφυκτικό έλεγχο της εκάστοτε κυβέρνησης. 

 

2. Ο πρώτος νόμος για τη ραδιοτηλεόραση που ψηφίσθηκε μετά τη θέση σε ισχύ 

του νέου Συντάγματος ήταν ο ν. 230/1975 «Περί ιδρύσεως της υπό την επωνυμίαν 

“Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόρασις” Ανωνύμου Εταιρείας» (ΦΕΚ Α’ 272). Η βασική 

καινοτομία του ήταν η μετατροπή του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και 

Τηλεόρασης (Ε.Ι.Ρ.Τ.) από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε ανώνυμη εταιρία, 

ανήκουσα στο κράτος και υπό την εποπτεία του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης. Παρόλα αυτά, πλήθος διατάξεων επιβεβαίωνε τη συνέχιση της 

κυβερνητικής κηδεμόνευσης επί της ραδιοτηλεόρασης: τόσο σε ό,τι αφορά το 

διορισμό των ανά πάσα στιγμή ανακλητών μελών του επταμελούς Διοικητικού 

Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των δύο βοηθών Γενικών Διευθυντών, όσο 

και ως προς τη διαμόρφωση των προγραμμάτων της, η νέα ΕΡΤ δεν εξοπλίστηκε με 

τις αναγκαίες οργανωτικές εγγυήσεις που θα εξασφάλιζαν αφενός την ανεξαρτησία 



2 

 

της από τους κυβερνώντες και αφετέρου τις συνταγματικές αρχές της 

αντικειμενικότητας και της ισοτιμίας στην πράξη. 

 

3. Αντίστοιχος με το νόμο 230/1975 ως προς την έλλειψη αντιμετώπισης του 

θεσμικού προβλήματος της ραδιοτηλεόρασης στη ρίζα του, ο νόμος 1288/1982 

(ΦΕΚ Α’ 120) μετέτρεψε την Υπηρεσία Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων (Υ.ΕΝ.Ε.Δ.) 

από στρατιωτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα σε πολιτικό. Η Υ.ΕΝ.Ε.Δ. μετονομάστηκε 

σε ΕΡΤ-2 και αποτέλεσε αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου 

Προεδρίας της Κυβέρνησης, υπό τη διοίκηση πενταμελούς συμβουλίου, το οποίο 

διόριζε ο Υπουργός που καθόριζε και τη διάρκεια της θητείας του. Με σειρά 

εξουσιοδοτήσεων ο Υπουργός Προεδρίας αναλάμβανε να ρυθμίσει πλήθος θεμάτων 

που δεν αντιμετωπίζονταν στο νόμο. 

 

4. Το ισχύον καθεστώς της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης διέπεται από το νόμο 

1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)» (ΦΕΚ 

Α’ 145), όπως έχει έκτοτε τροποποιηθεί, που ίδρυσε την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και στην οποία 

συγχωνεύθηκαν η ΕΡΤ-1 και ΕΡΤ-2. Το βασικό μειονέκτημα και του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου, όπως η πολύχρονη εμπειρία έχει καταδείξει, αφορά τον 

τρόπο επιλογής των οργάνων της διοίκησης της ΕΡΤ-Α.Ε., που δεν εξασφαλίζει την 

ευελιξία και την ανεξαρτησία της από την κομματική επιρροή και την κυβερνητική 

κηδεμονία. 

 

5. Το παρόν σχέδιο καταρτίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς της δημόσιας 

ραδιοτηλεόρασης και τις ειδικότερες συνθήκες της λειτουργίας της σε άλλες χώρες 

(Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία και Η.Π.Α.), και αφού 

προηγουμένους κλήθηκαν σε ακρόαση οι κκ. Eric Soderquist, αναπλητωτής 

Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ν. Σωτηριάδης, Πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής της ΕΤ3, Π. Λουκάκος, τ. Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΕΡΤ, Π. 

Δούκας, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Δ. Παπούλιας, τ. Πρόεδρος του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, 

Α. Στάγκος, τ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ, Τ. Αθανασόπουλος, τ. 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ και Π. Καλφαγιάννης, Πρόεδρος 

ΠΟΣΠΕΡΤ. Το σχέδιο συνέταξε  νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συνέστησε ο 

Υπουργός Επικρατείας κ. Η. Μόσιαλος τον Οκτώβριο του 2011 και ανανέωσε έκτοτε 

την εντολή της ο διάδοχός του κ. Π. Καψής, υπό την προεδρία του καθηγητή του 

Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Ν.Κ. Αλιβιζάτου και με 

συμμετοχή του κ. Γ. Ιωάννου, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, της 

κ. Στ. Κτιστάκη, Παρέδρου ΣτΕ,  του κ. Α. Οικονόμου, διδάκτορα Νομικής, ειδικού 

επιστήμονα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,  της κας. Μ. Ρήγου, 

δημοσιογράφου,  μέλους του ειδικού εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού 

στο Πάντειο Πανεπιστήμιοτου, του κ. Γ. Τασόπουλου, αναπληρωτή καθηγητή του 
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Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και του κ. Α. Τσεβά, επίκουρου 

καθηγητή του δικαίου των μέσων ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

6. Στο ρυθμιστικό πεδίο  του παρόντος σχεδίου υπάγεται η Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., με την 

εισαγωγή νέου Καταστατικού, το οποίο τροποποιεί ριζικά  τα μέχρι σήμερα 

ισχύοντα κατά τον ν. 1730/1987 για τον τρόπο λειτουργίας και τα όργανα διοίκησής 

της. Το παρόν σχέδιο νόμου στοχεύει στη συμμόρφωση με τις επιταγές του 

ενωσιακού δικαίου (την Οδηγία 2010/13 ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

μέσων, την από 27.10.2009 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 

εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση 

και το Πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Άμστερνταμ για το σύστημα δημόσιας 

ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη) και στην καθιέρωση των οργανωτικών εκείνων 

εγγυήσεων που θα επιτρέψουν την πραγματικά ανεξάρτητη λειτουργία της ΕΡΤ-Α.Ε. 

Ζητούμενο για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Ελλάδα είναι η μετατροπή της 

ΕΡΤ-Α.Ε. από κυβερνητική/κρατική σε δημόσια και η δημιουργία ενός σύγχρονου 

μοντέλου διοίκησης που θα επιτρέπει την βέλτιστη αξιοποίηση του ανταποδοτικού 

τέλους επ’ ωφελεία του πολίτη. Η μετατροπή αυτή της ΕΡΤ Α.Ε. υπηρετεί  τη 

δημοκρατική αρχή, η οποία επιτάσσει η κρατική δράση να είναι απόρροια και  όχι 

χειραγωγός της λαϊκής βούλησης. Η τελευταία, μόνον όταν ο λαός είναι 

ενημερωμένος και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η έκφραση όλων των φιλοσοφικών, 

πολιτικών και ιδεολογικών ρευμάτων μπορεί να είναι υπεύθυνη. Σε τούτο, η 

σημασία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που δεν δρα για την εξυπηρέτηση 

ιδιωτικών συμφερόντων ούτε για να προβάλει τις απόψεις μόνο των εκάστοτε 

κυβερνώντων,  είναι  κρίσιμη σε όλες τις σύγχρονες φιλελεύθερες και 

πλουραλιστικές δημοκρατίες.   

 

Β’ 

Επί των άρθρων 

 

7. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει 4 άρθρα: 

 

8. Το άρθρο πρώτο (:δημόσια ραδιοτηλεόραση) δίνει ευσύνοπτα τον ορισμό της 

δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (εθνικά δίκτυα και περιφερειακά ανήκοντα συνήθως σε 

ΟΤΑ).  Επισημαίνονται οι σκοποί που υπηρετεί η δημόσια ραδιοτηλεόραση στην 

Ελλάδα σε συμφωνία με το Πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Άμστερνταμ για το 

σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη και το άρθρο 15 παρ. 2 του 

Συντάγματος. Στην κατεύθυνση της αποκομματικοποίησης της δημόσιας 

ραδιοτηλεόρασης, δίνεται ξεχωριστή έμφαση στην ανεξάρτητη λειτουργία της από 

το κράτος και άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας καθώς και στην πλήρη 
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προγραμματική και συντακτική εξουσία που διαθέτει. Το άρθρο πρώτο επιδιώκεται 

να χρησιμεύσει  ως ερμηνευτικός δείκτης για την κατανόηση και εφαρμογή των 

επιμέρους διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου. 

 

9.  Το άρθρο δεύτερο είναι, βέβαια, το εκτενέστερο και περιλαμβάνει το νέο 

Καταστατικό της ΕΡΤ-Α.Ε. Αποτελείται από 13 άρθρα: 

 

Στο άρθρο 1 του Καταστατικού ορίζεται η επωνυμία, η νομική φύση και η έδρα της 

ΕΡΤ-Α.Ε. 

 

Στο άρθρο 2 ορίζονται οι σκοποί που επιδιώκει η ΕΡΤ-Α.Ε. Η εταιρία αποβλέπει στην 

εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, όπως αυτοί έχουν 

προσδιορισθεί σε γενικές αρχές στο άρθρο πρώτο και επιδιώκει την ενημέρωση, 

μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού χωρίς να αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους. 

Ορίζεται ρητώς ότι η ΕΡΤ-Α.Ε. απευθύνεται προς το ευρύ κοινό και καλύπτει 

γεωγραφικά το σύνολο της χώρας, καθώς και ότι μπορεί να απευθύνεται με τα 

κατάλληλα τεχνικά μέσα στον απόδημο ελληνισμό. Παράλληλα, της δίνεται η 

δυνατότητα να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής εμβέλειας, και επισημαίνεται ότι 

τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΕΡΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε όλα τα τμήματα 

του πληθυσμού της χώρας και λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες ιδιαίτερων 

κοινωνικών ομάδων ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα των 

εκπομπών αυτών. Επίσης, προβλέπεται ότι η ΕΡΤ-Α.Ε. προβάλλει τις εργασίες της 

Βουλής των Ελλήνων σε δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες, καθώς και ότι μπορεί 

να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε υφιστάμενες είτε στην Ελλάδα 

είτε στο εξωτερικό. Επισημαίνεται ότι η ΕΡΤ-Α.Ε. παράγει και εκμεταλλεύεται με 

οποιοδήποτε τρόπο ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και οπτικοακουστικό υλικό και, 

γενικότερα, ασκεί κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών 

της. Σημειώνεται ότι για να μην αλλοιωθεί η αδρή διατύπωση των σκοπών της ΕΡΤ-

Α.Ε. στον κορμό του  Καταστατικού, οι σκοποί της και τα μέσα επίτευξης αυτών 

εξειδικεύονται περαιτέρω στο Παράρτημα Α’. 

 

Στο άρθρο 3 αναλύονται οι γενικές αρχές προγράμματος που μαζί με την ισχύουσα 

ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία διέπουν τις εκπομπές της ΕΡΤ-Α.Ε. Οι γενικές αυτές 

αρχές είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σημερινής εποχής. Αναφέρεται η 

υποχρέωση της ΕΡΤ-Α.Ε. για καταβολή ιδιαίτερης μέριμνας για την πλήρη και 

αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των κομμάτων και των 

υποψηφίων όχι μόνο κατά τις βουλευτικές εκλογές, αλλά και κατά τις εκλογές για 

την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ο.Τ.Α., καθώς 

και κατά την κάλυψη των απόψεων που διατυπώνονται κατά την περίοδο που 
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προηγείται της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων. Προβλέπεται ότι η ΕΡΤ-Α.Ε. μεριμνά 

για την παρουσίαση θεμάτων και δραστηριοτήτων ενώσεων, συλλογικών φορέων 

κλπ. και καθιερώνεται η υποχρέωσή της να υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων και 

το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε 

ημερολογιακού έτους έκθεση για την τήρηση των υποχρεώσεων που της 

ανατίθενται με το άρθρο αυτό. 

 

Το άρθρο 4 εισάγει σημαντική καινοτομία που αποβλέπει στο να αλλάξει η μέχρι 

σήμερα πρακτική βραχυπρόθεσμου μόνο σχεδιασμού, χωρίς τη θέση μακρόχρονων 

στόχων, για την εταιρία.  Στην κατεύθυνση αυτή, καθιερώνεται υποχρέωση του 

Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΣ) να καταρτίζει, με εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, το στρατηγικό σχέδιο της ΕΡΤ-Α.Ε. Πρόκειται για ένα δεκαετές σχέδιο 

που αφορά τους γενικότερους στόχους της εταιρίας, τα μέσα για την επίτευξή τους, 

το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και τον τρόπο 

χρηματοδότησής του. Τέλος, ορίζεται ότι στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και 

με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΕΣ αποφασίζει για την ίδρυση νέων και 

την κατάργηση υφιστάμενων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και 

για το χαρακτήρα, το περιεχόμενο, την εμβέλεια και τις ειδικότερες προγραμματικές 

υποχρεώσεις του νέου σταθμού. 

 

Το άρθρο 5 προβλέπει την κατάρτιση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ετήσιου 

επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο συνιστά την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου 

που κατήρτισε το ΕΣ. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται από το Διοικητικό και το 

Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρίας, και πρέπει να περιέχει ένα ελάχιστο, σε 

συμφωνία με το στρατηγικό σχέδιο, περιεχόμενο. 

 

Στο άρθρο 6 αναφέρεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΡΤ-Α.Ε. και απαριθμούνται οι 

πόροι της εταιρίας. Για το ύψος του ανταποδοτικού τέλους και τα υπόχρεα για την 

καταβολή του πρόσωπα ορίζεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές 

διατάξεις του ν. 1730/1987. 

 

Το άρθρο 7 αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΡΤ-Α.Ε., στις 

αρμοδιότητές της και στους Υπουργούς που την απαρτίζουν. Ο Υπουργός που είναι 

αρμόδιος για θέματα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης ασκεί καθήκοντα Προέδρου, 

ενώ δίνεται η δυνατότητα στα άλλη δύο μέλη της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή τους 

Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού & Τουρισμού, να εκπροσωπούνται στη 

Γενική Συνέλευση από τους Γενικούς Γραμματείς ή Γενικούς Διευθυντές των 

Υπουργείων τους. 
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Το άρθρο 8 εισάγει ίσως τη σημαντικότερη καινοτομία του σχεδίου, προβλέποντας 

ένα νέο όργανο της ΕΡΤ-Α.Ε., το Εποπτικό Συμβούλιο. Καθορίζονται οι αρμοδιότητές 

του, ο τρόπος διορισμού των μελών του και τα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του 

μέλους προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του και το ότι θα λειτουργεί 

με κριτήριο το βέλτιστο συμφέρον της εταιρίας. Το ΕΣ αποβλέπει στη διασφάλιση 

της ανεξαρτησίας της εταιρίας από κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέμβασης 

και μεριμνά για τη λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον. Για το λόγο 

αυτό, εισάγεται ένας ρηξικέλευθος για τα μέχρι σήμερα δεδομένα τρόπος επιλογής 

των μελών του, με εχέγγυα διαφάνειας και αξιοκρατίας, καθώς ιδιαίτερη σημασία 

δίνεται σε εξειδικευμένους φορείς με διεθνή εμπειρία επιλογής στελεχιακού 

δυναμικού και σε αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς ΑΕΙ με διεθνή 

ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα διοικητικής επιστήμης, 

προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα επιλεγούν πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις για να ανταποκριθούν με τον βέλτιστο τρόπο στις 

απαιτήσεις θέσεων ιδιαίτερης ευθύνης, όπως είναι αυτή του μέλους του ΕΣ. Επίσης, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται τόσο η συνέχεια όσο και η ανανέωση, προβλέπεται 

η τμηματική ανανέωση των μελών του ΕΣ. Υιοθετούνται ειδικές ρυθμίσεις για την 

παύση από τα καθήκοντά τους των μελών και του Προέδρου του ΕΣ και για τη 

νόμιμη συγκρότηση του οργάνου σε περίπτωση έκπτωσης, παύσης, παραίτησης ή 

μόνιμης αδυναμίας άσκησης καθηκόντων μέλους ή/και μελών του. Τέλος, 

προβλέπονται τα της σύνθεσης και λειτουργίας του ΕΣ, ο τρόπος εκλογής και οι 

αρμοδιότητες του Προέδρου του ΕΣ. 

 

Το άρθρο 9 αφιερώνεται στο κατ’ εξοχήν όργανο διοίκησης της ΕΡΤ-Α.Ε., τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). Το ΔΣ διορίζεται με 

απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και τέσσερα μέλη που διορίζονται ύστερα από πρόταση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου, προκειμένου να χαίρουν της εμπιστοσύνης του και να 

διασφαλίζεται η συνοχή και η συλλογική  λειτουργία του οργάνου. Αντίστοιχα, 

προβλέπεται ότι τα μέλη του ΔΣ ανακαλούνται από το ΕΣ μετά από πρόταση του 

Διευθύνοντα Συμβούλου. Ένα τουλάχιστον μέλος του ΔΣ πρέπει να έχει νομική και 

ένα οικονομική κατάρτιση προκειμένου το ΔΣ να συγκροτείται από πρόσωπα με τις 

απαραίτητες γνώσεις για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του. Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος είναι και Πρόεδρος του ΔΣ και η θέση του καθίσταται κεντρικής 

σημασίας, γιατί, επικουρούμενος από τα μέλη του ΔΣ, είναι αυτός που εφαρμόζει τη 

στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας που έχει αποφασίσει το ΕΣ. 

Προβλέπονται τα της σύνθεσης και λειτουργίας του ΔΣ, και οι αρμοδιότητες του 

Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου που τον καθιστούν τον κρίσιμο κόμβο της 

λειτουργικής και επιχειρησιακής δράσης της ΕΡΤ-Α.Ε. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος αφενός μπορεί να ζητεί την έγκριση του ΔΣ για τη λήψη απόφασης σε 

κάθε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του και αφετέρου μπορεί να αναθέτει 
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την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του ΔΣ. Ορίζεται ότι το 

ΔΣ έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της ΕΡΤ-Α.Ε. και το 

οποίο δεν έχει ανατεθεί από το Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλό ή σε άλλο όργανο της εταιρίας. Απαριθμούνται τα 

ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ και ορίζεται ότι μέχρι δύο μέλη του 

ΔΣ μπορούν να έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου της ΕΡΤ-Α.Ε.  Επίσης, 

προσδιορίζεται η διαδικασία επιλογής του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου 

στην οποία, λόγω της ιδιαίτερα καίριας θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, 

συμμετέχουν εξειδικευμένοι φορείς με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής 

στελεχιακού δυναμικού που όμως δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι που συμμετέχουν στη 

διαδικασία επιλογής των μελών του ΕΣ κατά το προηγούμενο άρθρο. Η όλη 

διαδικασία αποσκοπεί στη διαφάνεια και στην επιλογή για τη θέση αυτή προσώπου 

με τις κατάλληλες γνώσεις και προσόντα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να 

παυθεί από τα καθήκοντά του εφόσον δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του με 

απόφαση του ΕΣ, μετά από πρόταση τουλάχιστον τεσσάρων μελών του.  

 

Στο άρθρο 10, σύμφωνα και με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, ανατίθεται 

στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τόσο ο έλεγχος της ΕΡΤ-Α.Ε. ως προς το 

εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων όσο 

και η εποπτεία της εταιρίας όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

δημοσίας υπηρεσίας σύμφωνα με την από 27.10.2009 Ανακοίνωση της Επιτροπής 

σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.  

 

Στο άρθρο 11 προβλέπεται για πρώτη φορά δυνατότητα του Εποπτικού Συμβουλίου 

να συγκροτεί περισσότερες συμβουλευτικές επιτροπές προγράμματος ανά 

γεωγραφική περιφέρεια, και έργο να μεταφέρουν στο ΕΣ τις απόψεις του κοινού, το 

οποίο και συνεισφέρει με το ανταποδοτικό τέλος στους πόρους της ΕΡΤ-Α.Ε., 

σχετικά με την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων της εταιρίας. Με τον 

τρόπο αυτό το ΕΣ δεν απομονώνεται από τις γνώμες και προτιμήσεις των 

τηλεθεατών και ακροατών της εταιρίας και τις λαμβάνει υπόψη κατά τη χάραξη της 

στρατηγικής του. 

 

Το άρθρο 12 αναφέρεται στο Μεσολαβητή της ΕΡΤ-Α.Ε., στον οποίο ανατίθεται η 

αρμοδιότητα εξέτασης καταγγελιών, παραπόνων, καθώς και των αιτημάτων 

απάντησης που προβλέπονται στο άρθρο 28 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ, για όλες τις 

εκπομπές και προγράμματα της εταιρίας. Ορίζεται ότι ο Μεσολαβητής της ΕΡΤ-Α.Ε. 

μετά την εξέταση των ανωτέρω, απευθύνει συστάσεις και γνώμες προς τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους επικεφαλής των αρμοδίων Διευθύνσεων της 

εταιρίας. Τέλος, προβλέπονται τα της επιλογής, θητείας και αποζημίωσής του. 
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Στο άρθρο 13 προβλέπεται η συγκρότηση από το ΕΣ Επιτροπής Δεοντολογίας, η 

οποία απαρτίζεται από το Μεσολαβητή της ΕΡΤ-Α.Ε. ως Πρόεδρο και δύο μέλη με 

σπουδές και εμπειρία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Έργο της Επιτροπής 

Δεοντολογίας είναι η διατύπωση γνώμης σε θέματα δεοντολογίας ύστερα από 

ερώτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου, η εξέταση κάθε ζητήματος δεοντολογίας, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκουν σύμφωνα με το άρθρο 12 στην 

αρμοδιότητα του Μεσολαβητή, και το οποίο υποβάλλει λόγω σπουδαιότητας στην 

Επιτροπή ο Μεσολαβητής, ο Διευθύνων Σύμβουλος και κάθε μέλος του ΕΣ και, 

τέλος, η κατάταξη των προγραμμάτων σε κατηγορίες προς το σκοπό της προστασίας 

των ανηλίκων. Ορίζονται τα της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής για κάθε 

συνεδρίαση και προβλέπεται ότι συστάσεις, γνώμες και αποφάσεις της σε θέματα 

δεοντολογίας συνεκτιμώνται από τα αρμόδια όργανα της εταιρίας για τη λήψη 

αποφάσεων σχεδιασμού του προγράμματος και διενέργειας των εκπομπών. Το 

έργο που ανατίθεται στην Επιτροπή απαιτεί, συνεπώς, τη στενή συνεργασία της με 

όλα τα όργανα της διοίκησης της ΕΡΤ-Α.Ε. προκειμένου να προλαμβάνεται με την 

άσκηση εσωτερικού ελέγχου η εκπομπή τυχόν αντιδεοντολογικών προγραμμάτων. 

 

10. Στο άρθρο τρίτο προβλέπονται οι διατάξεις που καταργούνται με τον παρόντα 

νόμο.  

 

11. Στο άρθρο τέταρτο προβλέπονται οι μεταβατικές διατάξεις και τα της έναρξης 

ισχύος του σχεδίου νόμου. 

 

 


