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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όρ-

γανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α’ 262/29.11.2000) 

α/α ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

(με έντονα στοιχεία οι προτεινόμενες αλλα-

γές) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (με παραπομπή σε συναφείς διατάξεις 

άλλων ανεξάρτητων αρχών ή του νόμου 3051/2002 για τις 

συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, όπου ανήκει και το 

ΕΣΡ) 

 Άρθρο 1  Διοικητική και Δημοσιονομική αυτοτέλεια 

 

 1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρα-

σης (Ε.Σ.Ρ.) είναι ανεξάρτητη αρχή με έ-

δρα την Αθήνα. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. απο-

λαμβάνουν προσωπικής και λειτουργι-

κής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους δεν υπόκεινται σε 

διοικητικό έλεγχο. 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

(ΕΣΡ) είναι ανεξάρτητη αρχή 

με έδρα την Αθήνα, έχει νομική προσωπι-

κότητα, διοικητική και οικονομική αυτο-

τέλεια και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε 

είδους δίκες.  Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. απολαμ-

βάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανε-

ξαρτησίας και κατά την άσκηση των καθη-

κόντων τους δεν υπόκεινται σε διοικητικό έ-

λεγχο. Το ΕΣΡ υπόκειται μόνο σε κοινο-

βουλευτικό και δικαστικό έλεγχο. 

Με την προτεινόμενη διάταξη η χώρα μας συμμορφώνεται 

πλήρως με το άρθρο 30 παρ. 1 εδ. β’ της Οδηγίας 

2018/1808/ΕΕ, σύμφωνα με την οποία: «Τα κράτη μέλη δια-

σφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές ή/και φορείς είναι νομικά 

διακριτοί από την κυβέρνηση και λειτουργικά ανεξάρτητοι 

από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους και από κάθε άλλον δη-

μόσιο ή ιδιωτικό φορέα».  

Παρόμοιες διατάξεις ισχύουν για τη ΡΑΕ (άρθρο 5 Ν. 

4001/2011) και για την Επιτροπή Ανταγωνισμού (άρθρο 12 

παρ. 1 εδ. στ’ Ν. 3959/2012). 

 2. Το Ε.Σ.Ρ. έχει δικό του προϋπολογι-

σμό, κατά την εκτέλεση του 

οποίου διαθέτει πλήρη αυτοτέλεια. Ο 

Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. διαθέτει τις πιστώ-

σεις, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, καταρ-

τίζει συμβάσεις και διενεργεί τις δαπάνες 

της αρχής σύμφωνα με τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας. Το Ελεγκτικό 

Συνέδριο διενεργεί τον προληπτικό και 

κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών του 

Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

Η εκκαθάριση, ο έλεγχος και η εντολή 

πληρωμής των δαπανών του Ε.Σ.Ρ. διε-

νεργούνται από την οικεία υπηρεσία δη-

μοσιονομικού ελέγχου. Για την ανάθεση 

2. Το Ε.Σ.Ρ. έχει δικό του προϋπολογισμό, 

κατά την εκτέλεση του οποίου διαθέτει 

πλήρη αυτοτέλεια. Ο προϋπολογισμός του 

ΕΣΡ προσαρτάται στον προϋπολογισμό 

της [Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 

και Επικοινωνίας] και η εκτέλεση του πα-

ρακολουθείται από την Επιτροπή του Α-

πολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού 

του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης 

του Προϋπολογισμού του Κράτους, όπως 

ορίζεται από τον Κανονισμό της Βουλής. 

Το ΕΣΡ δύναται, με απόφασή του, κατά 

τη διάρκεια του οικονομικού έτους που 

διανύεται να μεταφέρει κονδύλια μεταξύ 

λογιστικών κωδικών επί του προϋπολογι-

σμού που εγκρίνεται κατά το 

 

 

Άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 4001/2011 (ΡΑΕ) 
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έργων, προμηθειών και υπηρεσιών από 

το Ε.Σ.Ρ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που 

ισχύουν για το Δημόσιο. 

προηγούμενο εδάφιο, με την προϋπόθεση 

ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό ύψος 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο 

Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. διαθέτει τις πιστώσεις, 

αναλαμβάνει υποχρεώσεις, καταρτίζει συμ-

βάσεις και διενεργεί τις δαπάνες της Αρχής 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί τον κα-

τασταλτικό έλεγχο των δαπανών του 

Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.  

Για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υ-

πηρεσιών από το Ε.Σ.Ρ. εφαρμόζονται οι 

διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο. 

 Άρθρο 2  Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης  

 

 1. Το Ε.Σ.Ρ. συγκροτείται από εννιά (9) 

μέλη, εκ των οποίων ένας (1) ορίζεται ως 

Πρόεδρος και ένας (1) ως Αντιπρόεδρος. 

1. Το Ε.Σ.Ρ. συγκροτείται από επτά (7) 

μέλη, εκ των οποίων ένας (1) ορίζεται ως 

Πρόεδρος και ένας (1) ως Αντιπρόεδρος.   

Με τη μείωση του αριθμού των μελών από 9 σε 7 καθίστα-

ται πιο ευέλικτη η λειτουργία της Ολομελείας του ΕΣΡ. Ε-

πιπλέον, ενόψει των πιο αυστηρών προϋποθέσεων για την 

επιλογή των μελών (πλήρης και αποκλειστική απασχόληση 

– γνώση του αντικειμένου – όριο ηλικίας), επιταχύνεται η 

διαδικασία επιλογής. 

   2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα 

άλλα μέλη του Ε.Σ.Ρ. επιλέγονται 

από τη Διάσκεψη των Προέδρων της 

Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από 

εισήγηση του Προέδρου της. Η απόφαση 

λαμβάνεται με πλειοψηφία 

τουλάχιστον τεσσάρων πέμπτων (4/5). ( 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων 

διαβιβάζει την απόφαση επιλογής στον 

Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης, ο οποίος εκδίδει την από-

φαση διορισμού των μελών του 

Ε.Σ.Ρ., που δημοσιεύεται στην Εφημε-

ρίδα της Κυβερνήσεως). Η διαδικασία ε-

πιλογής κινείται μετά από σχετικό ερώ-

τημα που απευθύνει στον Πρόεδρο της 

Βουλής των Ελλήνων ο Υπουργός Τύπου 

και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα άλλα 

μέλη του Ε.Σ.Ρ. επιλέγονται από τη Διά-

σκεψη των Προέδρων της Βουλής των Ελ-

λήνων, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέ-

ροντος από τον Πρόεδρο της Βουλής, ει-

σήγησή του, ακρόαση των προτεινόμενων 

από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφά-

νειας και γνωμοδότηση αυτής. Η πρό-

σκληση ενδιαφέροντος και η εισήγηση 

του Προέδρου της Βουλής καθώς και η 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Θεσμών και 

Διαφάνειας (περιλαμβανομένων και των 

βιογραφικών των προτεινομένων μελών) 

δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του 

ΕΣΡ. Η απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην οικεία συνταγματική 

διάταξη. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελ-

λήνων διαβιβάζει την απόφαση επιλογής 

Προτείνεται η μεσολάβηση της Επιτροπής Θεσμών και Δια-

φάνειας της Βουλής για να διασφαλιστεί η προηγούμενη 

δημόσια επισφράγιση τήρησης των αυστηρών κριτηρίων ε-

πιλογής των μελών. 

Η διάταξη επικαιροποιείται λόγω αναθεωρήσεως του άρ-

θρου 101Α του Συντάγματος [«Η απόφαση λαμβάνεται με 

πλειοψηφία των τριών πέμπτων των μελών της. Η θητεία 

των μελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται έως το 

διορισμό νέων μελών»] και γίνεται απευθείας παραπομπή 

στην ως άνω συνταγματική διάταξη ως προς το αρμόδιο όρ-

γανο για τη λήψη της απόφασης (Διάσκεψη των Προέ-

δρων). 

Ενόψει των αλλαγών στο καθεστώς των μελών προτείνεται 

δημόσια πρόσκληση των μελών με διαδικασίες ανάλογες ε-

κείνων που προβλέπονται για τα μέλη της ΡΑΕ (άρθρο 7 

παρ. 2 Ν. 4001/2011) και της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

(άρθρο 12 παρ. 3  Ν. 3959/2012).  
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στον Υπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι 

αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επι-

κοινωνίας και Ενημέρωσης, ο οποίος εκδίδει 

την απόφαση διορισμού των μελών του 

Ε.Σ.Ρ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία επιλογής 

κινείται μετά από σχετικό ερώτημα που α-

πευθύνει στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελ-

λήνων ο Πρόεδρος του ΕΣΡ, ή ο Αντιπρο-

έδρος ή το αρχαιότερο μέλος, σε περί-

πτωση αδυναμίας ενός εκ των αναφερομέ-

νων, τέσσερεις (4) μήνες πριν από την 

λήξη της θητείας του μέλους ή αμελλητί 

από το χρονικό σημείο διαπιστώσεως του 

γεγονότος που οδηγεί στην απώλεια της ι-

διότητας του μέλους . 

 3. Ως μέλη του Ε.Σ.Ρ. επιλέγονται πρό-

σωπα τα οποία διακρίνονται για την επι-

στημονική κατάρτισή τους ή την επαγ-

γελματική εμπειρία τους ή την προσφορά 

τους στο δημόσιο βίο, ιδίως σε τομείς 

που έχουν σχέση, άμεση ή έμμεση, με 

την αποστολή και το περιεχόμενο των 

αρμοδιοτήτων της αρχής. 

3. Ως μέλη του Ε.Σ.Ρ. επιλέγονται πρόσωπα  
εγνωσμένου κύρους τα οποία διαθέτουν α-

ποδεδειγμένη επιστημονική κατάρτιση ή 

επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έ-

χουν σχέση το περιεχόμενο των αρμοδιο-

τήτων της Αρχής. 

Η διάταξη τροποποιείται για να είναι σύμφωνη με το άρθρο 

3 παρ. 1 Ν. 3051/2002 [« Ως μέλη των ανεξάρτητων αρχών 

επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής 

κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν 

σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες των αρχών»]. 

Ειδικά για το ΕΣΡ η γνώση του αντικείμενου καθίσταται 

πλέον επιτακτική, διότι με το ν. 4779/2021 η αρμοδιότητα 

του ΕΣΡ επεκτείνεται σε τομείς πέραν της παραδοσιακής 

μορφής τηλεόρασης (π.χ. πλατφόρμες διαμοιρασμού βί-

ντεο), ενώ με το παρόν σχέδιο νόμου εκχωρούνται στο ΕΣΡ 

εκτεταμένες κανονιστικές εξουσίες που μέχρι σήμερα α-

σκούνται από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Ε-

πικοινωνίας. 

   4. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Ε.Σ.Ρ. 

είναι τετραετής. Με εξαίρεση τον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρο, οι οποίοι διορίζονται για πλήρη θη-

τεία, η θητεία των άλλων μελών του Ε.Σ.Ρ. ανανε-

ώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνέ-

χεια της λειτουργίας του. Ειδικότερα, κατά την 

πρώτη συγκρότηση του Ε.Σ.Ρ., δύο (2) από τα 

άλλα μέλη διορίζονται για πλήρη θητεία και τρία 

(3) για τριετή θητεία, με βάση το αποτέλεσμα κλή-

ρωσης που διενεργείται πριν από την έκδοση της 

απόφασης διορισμού. 

4. Η διάρκεια της θητείας των μελών του 

Ε.Σ.Ρ. είναι εξαετής χωρίς δυνατότητα α-

νανέωσης.  

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, έκ-

πτωσης ή με οποιονδήποτε τρόπο απώ-

λειας της ιδιότητας του μέλους Ανεξάρτη-

της Αρχής, διορίζεται νέο μέλος για εξα-

ετή θητεία. 

Η παράγραφος 4 επαναδιατυπώνεται προκειμένου να βρί-

σκεται σε αρμονία με τα του άρθρου 3 Ν. 3051/2002, όπως 

ισχύει. 
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  Σε περίπωση θανάτου, παραίτησης ή παύσης μέ-

λους από τα καθήκοντά του ή λήξης της θητείας 

του διορίζεται, με την προβλεπόμενη στην παρά-

γραφο 2 διαδικασία, νέο μέλος για το υπόλοιπο 

της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Τα 

μέλη του Ε.Σ.Ρ. δεν μπορούν να επιλέγονται για 

περισσότερες από δύο θητείες διαδοχικές ή μη. Η 

θητεία των εκάστοτε μελών του Ε.Σ.Ρ. παρατείνε-

ται αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση της απόφασης 

διορισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2. 

  Άρθρο 3  Νομικό καθεστώς των μελών του Ε.Σ.Ρ. 

 

   1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εί-

ναι πλήρους και αποκλειστικής απασχό-

λησης. Κατά τη διάρκεια της θητείας 

τους αναστέλλεται η άσκηση οποιουδή-

ποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος 

και δεν επιτρέπεται να ασκούν καμία ε-

παγγελματική δραστηριότητα ή να ανα-

λαμβάνουν άλλα καθήκοντα, αμειβόμενα 

ή μη, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με 

εξαίρεση καθήκοντα με την ιδιότητα μέ-

λους Διδακτικού Επιστημονικού Προσω-

πικού Α.Ε.Ι. υπό καθεστώς μερικής απα-

σχόλησης. 

1. Τα μέλη ΕΣΡ είναι πλήρους και απο-

κλειστικής απασχόλησης.  Κατά τη διάρ-

κεια της θητείας τους αναστέλλεται η ά-

σκηση οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λει-

τουργήματος, συμπεριλαμβανομένου του δι-

κηγορικού, και δεν επιτρέπεται να ασκούν 

καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή να 

αναλαμβάνουν άλλα καθήκοντα, αμειβό-

μενα ή μη, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 

με εξαίρεση καθήκοντα με την ιδιότητα μέ-

λους Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπι-

κού Α.Ε.Ι. υπό καθεστώς μερικής απασχό-

λησης. Στην περίπτωση αυτή περικόπτο-

νται οι αποδοχές αυτών ανάλογα από το 

ΕΣΡ. 

Ειδικότερα, επιτρέπεται στα μέλη του 

ΕΣΡ να αναλαμβάνουν διδακτικά καθή-

κοντα ή να απασχολούνται υπό καθεστώς 

μερικής απασχόλησης σε Ανώτατα Εκ-

παιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκ-

παιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικούς φο-

ρείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, άλλες 

ρυθμιστικές Αρχές ή φορείς ή ιδρύματα 

που παρέχουν εκπαίδευση ή υπηρεσίες σε 

στελέχη ρυθμιστικών Αρχών.  

Η ύπαρξη μελών δύο ταχυτήτων αποτελούσε πάντοτε ου-

σιαστικό πρόβλημα στη λειτουργία της Αρχής. Όπως ήδη 

τονίστηκε, η αναβάθμιση του ΕΣΡ με νέες αρμοδιότητες 

αλλά και η ανάγκη ουσιαστικής ενασχόλησης των μελών με 

το ευρύ φάσμα καθηκόντων του επιτάσσουν τη θέσπιση του 

καθεστώτος της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

Το καθεστώς αυτό ήδη εφαρμόζεται στη ΡΑΕ (άρθρο 10 

παρ. 3 εδ. α’ επ. Ν. 4001/2011) και στην Επιτροπή Ανταγω-

νισμού (άρθρο 12 παρ. 2 εδ. γ’  Ν. 3959/2012). 

 

  

 

 

 

 

Άρθρο 10 παρ. 3 εδ. ε’ επ. Ν. 4001/2011 (ΡΑΕ) 

  2. Η καταδίκη με τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση για τα αδικήματα της κλοπής, 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

2.  Η καταδίκη για αδικήματα κατά της 

ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δι-

καιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με 

Άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 3051/2002 
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πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωρολη-

ψίας, καταπίεσης, απιστίας, παράβασης 

καθήκοντος, συκοφαντικής 

δυσφήμισης, διασποράς δια του τύπου 

ψευδών ειδήσεων, καθώς και για αδί-

κημα που αποτελεί έγκλημα κατά των η-

θών ή κακούργημα, αποτελεί κώλυμα 

διορισμού στη θέση μέλους του Ε.Σ.Ρ. 

τα υπομνήματα ή σχετικά με την υπηρε-

σία ή για αδίκημα τα κατά των ηθών, κα-

θώς και η καταδίκη για οποιοδήποτε κα-

κούργημα αποτελεί κώλυμα διορισμού σε 

θέση μέλους ανεξάρτητης αρχής. 

 3. Η ιδιότητα του μέλους του Ε.Σ.Ρ. είναι ασυμβί-

βαστη με την ιδιότητα 

του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υ-

φυπουργού, του Βουλευτή, του Γενικού ή Ειδικού 

Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής 

Γραμματείας, του στρατιωτικού εν ενεργεία, του 

υπηρετούντος στα σώματα ασφαλείας, του δημο-

σίου υπαλλήλου, καθώς και με την ανάληψη αξιώ-

ματος ή θέσης σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ [ενόψει της πρόβλεψης πλήρους και αποκλειστικής απα-

σχόλησης, η διάταξη αυτή στερείται σημασίας] 

 

  3. Με την επιφύλαξη της επόμενης παρα-

γράφου μέλος του ΕΣΡ που προέρχεται 

από φορέα του δημόσιου τομέα, με οποια-

δήποτε σχέση εργασίας ή έμμισθης εντο-

λής, επανέρχεται αυτοδικαίως μετά τη 

λήξη της θητείας του στη θέση που κα-

τείχε πριν από το διορισμό του. Η θητεία 

του στο ΕΣΡ λογίζεται ως πραγματική υ-

πηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά 

τη διάρκεια της δεν διακόπτεται η βαθμο-

λογική και μισθολογική του εξέλιξη. Αν η 

θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελι-

χθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, ε-

πανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή 

θέση του κλάδου του, η οποία συστήνεται 

αυτοδικαίως και καταργείται με την απο-

χώρηση του από το φορέα. 

Προτείνεται νέα διάταξη για τα μέλη που προέρχονται από 

το δημόσιο τομέα, κατ’ αναλογία των ισχυόντων στην ΡΑΕ 

(άρθρο 10 παρ. 7 Ν. 4001/2011). 

 4. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. δεν επιτρέπεται 

κατά τη διάρκεια της θητείας τους, κα-

θώς και για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της 

με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, 

μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου ή 

να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή και 

4. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. δεν επιτρέπεται κατά 

τη διάρκεια της θητείας τους, καθώς και για 

ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη της με οποιον-

δήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, 

μέλη διοικητικού συμβουλίου ή να απασχο-

λούνται, με ή χωρίς αμοιβή και με 

Η διασφάλιση της μη άμεσης απασχόλησης των διατελεσά-

ντων μελών σε θέσεις ελεγχόμενων φορέων μπορεί να επι-

τευχθεί και με ένα χρονικό διάστημα υποχρεωτικής αργίας 

μικρότερης διάρκειας (από τα 3 έτη). Η προτεινόμενη διά-

ταξη κρίνεται απαραίτητη για την προσέλκυση στελεχών 

του ιδιωτικού τομέα ως μελών του ΕΣΡ. 
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με οποιαδήποτε νομική σχέση, σε εται-

ρεία ή επιχείρηση της οποίας οι δραστη-

ριότητες υπάγονται, αμέσως ή εμμέσως, 

στην εποπτεία του Ε.Σ.Ρ. Η παραβίαση 

της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και 

χρηματική ποινή ίση με το δεκαπλάσιο 

των συνολικών αποδοχών που έλαβε το 

μέλος του Ε.Σ.Ρ. κατά τη διάρκεια της 

θητείας του. 

οποιαδήποτε νομική σχέση, σε εταιρεία ή ε-

πιχείρηση της οποίας οι δραστηριότητες υ-

πάγονται, αμέσως ή εμμέσως, στην εποπτεία 

του Ε.Σ.Ρ. Δεν απαγορεύεται η έμμεση κα-

τοχή μετοχών στις ως άνω εταιρείες μέσω 

αμοιβαίων κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών 

προγραμμάτων με επενδύσεις σε μετοχές.  
Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του 

προηγούμενου εδαφίου, ανεξάρτητα από 

την ευθύνη που στοιχειοθετείται δυνάμει 

άλλων διατάξεων, επιβάλλεται, με από-

φαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του 

άρθρου 3α, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλά-

σιο των συνολικών αποδοχών που τα εν 

λόγω πρόσωπα έλαβαν ως μέλη του ΕΣΡ 

κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

 

 

 

Άρθρο 10 παρ. 4 Ν. 4001/2011 (ΡΑΕ) 

 

 

 

Άρθρο 10 παρ. 8 εδ. β’ Ν. 4001/2011 (ΡΑΕ) 

 

  Η παρ. 5, που προέβλεπε τα της πειθαρχικής διαδικασίας των μελών, καταργήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 9 

Ν 3051/2002 [βλ. κατωτ. άρθρο 3Α]. Είχε ως εξής: 5. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ., για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους, 

οι οποίες απορρέουν από τον παρόντα νόμο, υπέχουν πειθαρχική ευθύνησύμφωνα με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση ειδικού Πει-

θαρχικού Συμβουλίου. 

Το πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου καιΜέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από πρόταση του 

αρχαιότερου Προέδρου Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τριετή θητεία και απαρτίζεται από έναν αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας, ως πρόεδρο, έναν Αρεοπαγήτη, έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο (2) καθηγητές Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικεί-

μενο του δημοσίου δικαίου, οι οποίοι επιλέγονται μετά από κλήρωση. Με την ίδια απόφαση διορίζεται και ο γραμματέας του συμβου-

λίου. Για τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού 

συμβουλίου. 

  Το πειθαρχικό συμβούλιο επιλαμβάνεται και αποφασίζει ή μετά από τεκμηριωμένες καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλονται στην 

υπηρεσιακή γραμματεία του προέδρου του. Τα συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών και αποφασίζει 

με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την απαλλαγή ή την 

παύση του εγκαλουμένου.  

  Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του ένα μέλος του Ε.Σ.Ρ. καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για ένα από τα αδικήματα που 

συνιστούν κώλυμα διορισμού ή αποκτήσει ιδιότητα ή ασκήσει δραστηριότητα ασυμβίβαστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 

με το λειτούργημά του, καθώς και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη πλήρης απασχόλησή του, το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει 

υποχρεωτικά την παύση του μέλους αυτού και ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εκδίδει τη σχετική διαπιστωτική 

πράξη. 

  Η αμοιβή των μελών και του γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

 6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. ευθύνονται 

για πράξεις ή παραλείψεις, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα 

5. Τα μέλη και το προσωπικό του ΕΣΡ με 

οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν υπέχουν α-

στική και ποινική ευθύνη για πράξεις ή 

παραλείψεις, για αιτιολογημένη γνώμη, 

εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή 

Άρθρο 10 παρ. 9 Ν. 4001/2011 (ΡΑΕ) 
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και των ειδικών ποινικών νόμων. Η α-

στική ευθύνη των μελών του Ε.Σ.Ρ. διέ-

πεται από τις διατάξεις του Εισαγωγικού 

Νόμου του Αστικού Κώδικα και του Υ-

παλληλικού Κώδικα. 

απόφαση που έλαβαν κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργη-

σαν με δόλο ή σε περίπτωση παραβίασης 

του απορρήτου των πληροφοριών και 

στοιχείων που περιήλθαν στη σφαίρα 

γνώσης τους κατά την άσκηση των καθη-

κόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος και τα σχετικώς καθοριζό-

μενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λει-

τουργίας του ΕΣΡ καθώς και σε εσωτερι-

κές εγκυκλίους που εκδίδονται από την 

Αρχή για τη διαφύλαξη των πληροφοριών 

που τηρεί ή περιέρχονται σε γνώση της. 

 7. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. δεν επιτρέπεται να 

γνωστοποιούν σε κανένα απολύτως πρό-

σωπο ή αρχή, παρά μόνον στα αρμόδια 

δικαστήρια και στις ειδικές επιτροπές της 

Βουλής, εμπιστευτικές πληροφορίες και 

στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση τους 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και μετά την, 

για οποιονδήποτε λόγο, λήξη της θητείας 

τους στο Ε.Σ.Ρ. 

7. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. δεν επιτρέπεται να 

γνωστοποιούν σε κανένα απολύτως πρό-

σωπο ή αρχή, παρά μόνον στα αρμόδια δι-

καστήρια και στις ειδικές επιτροπές της 

Βουλής, εμπιστευτικές πληροφορίες και 

στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση τους 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η 

απαγόρευση αυτή ισχύει και μετά την, για ο-

ποιονδήποτε λόγο, λήξη της θητείας τους 

στο Ε.Σ.Ρ. 

 

 

   8. Με απόφαση των Υπουργών Οικονο-

μικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ε-

νημέρωσης καθορίζονται οι κάθε είδους 

μηνιαίες αποδοχές και αποζημιώσεις του 

Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των 

άλλων μελών ταυ Ε.Σ.Ρ., κατά παρέκ-

κλιση από κάθε άλλη, γενική ή ειδική, 

διάταξη. Για τον καθορισμό αυτόν, λαμ-

βάνεται υπόψη η φύση της απασχόλησης 

των μελών, καθώς και το ύψος και το εί-

δος των αποδοχών και των αποζημιώ-

σεων που 

χορηγούνται στα μέλη των άλλων ανε-

ξάρτητων διοικητικών αρχών. Στα μέλη 

  8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομι-

κών και του Υπουργού  στον οποίο έχουν α-

νατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμ-

ματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης  κα-

θορίζονται οι κάθε είδους μηνιαίες αποδοχές 

και αποζημιώσεις του Προέδρου, του Αντι-

προέδρου και των άλλων μελών ταυ Ε.Σ.Ρ., 

κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη, γενική ή 

ειδική, διάταξη. Στα μέλη του Ε.Σ.Ρ. κατα-

βάλλονται οι αποδοχές τους για ένα (1) 

χρόνο μετά την ολοκλήρωση της πλήρους 

θητείας τους, εκτός εάν επανέλθουν στην 

θέση που κατείχαν προηγουμένως, η ο-

ποία δεν περιλαμβάνεται στις 

Το προτεινόμενο εδάφιο συμβαδίζει με την παρ. 4 του ιδίου 

άρθρου, όπου θεσπίζεται για τα απερχόμενα μέλη απαγό-

ρευση απασχόλησης σε ελεγχόμενες από το ΕΣΡ εταιρείες 

για ένα έτος. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η καταβολή των α-

ποδοχών δεν ισχύει εφόσον το μέλος αυτό συνταξιοδοτηθεί 

ή απασχοληθεί σε θέση που κατείχε προηγουμένως και η 

οποία δεν αφορά σε εταιρεία εποπτευόμενη από το ΕΣΡ. 
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του Ε.Σ.Ρ. καταβάλλεται το τριάντα τοις 

εκατό (30%) των ετήσιων 

αποδοχών τους για τρία (3) έτη μετά την 

ολοκλήρωση της πλήρους θητείας 

τους. 

αναφερόμενες στην παράγραφο 4 του πα-

ρόντος ή συνταξιοδοτηθούν. 

 

 9. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. υποχρεούνται να 

υποβάλλουν τη δήλωση 

περιουσιακής κατάστασης που προβλέ-

πεται στα άρθρα 24 επ. του ν. 

2429/1996, όπως ισχύουν. 

9. Τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. υποχρεούνται να υπο-

βάλλουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστα-

σης που προβλέπεται στα άρθρα 24 επ. του 

ν. 2429/1996, όπως ισχύουν. 

 

  10. Τα μέλη του ΕΣΡ αποχωρούν αυτοδι-

καίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκο-

στού έτους της ηλικίας τους, η οποία δια-

πιστώνεται με πράξη του Προέδρου του 

ΕΣΡ ή με την κατά το νόμο λήξη της θη-

τείας τους. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμό-

ζεται για τα ήδη υπηρετούντα μέλη μέχρι 

τη λήξη της θητείας τους. 

Η ρύθμιση εισάγεται για την εξασφάλιση διορισμού προ-

σώπων που αντικειμενικά (λόγω ηλικίας) είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στα αυξημένα καθήκοντα του μέλους του 

ΕΣΡ. Όμοιες διατάξεις ισχύουν και σε άλλες ανεξάρτητες 

αρχές (ΑΣΕΠ, Συνήγορο του Πολίτη, Επιτροπή Ανταγωνι-

σμού [άρθρο 12 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο Ν. 3959/2012]). 

  11. Τα μέλη του ΕΣΡ κατά την ανάληψη 

των καθηκόντων τους γνωστοποιούν στον 

Υπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρ-

μοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ε-

πικοινωνίας και Ενημέρωσης, στον Πρόε-

δρο της Βουλής και στον Πρόεδρο του 

ΕΣΡ  

την παροχή υπηρεσίας, συμβουλής, εργα-

σίας ή έργου, που έχουν αναλάβει με ε-

ντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση τα 

τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν από την έ-

ναρξη της θητείας τους. Εφόσον από τις 

πιο πάνω γνωστοποιήσεις προκύπτει 

προηγούμενη ή υφιστάμενη σχέση του μέ-

λους με επιχείρηση που εμπλέκεται άμεσα 

ή έμμεσα σε υπό εξέταση υπόθεση, τεκ-

μαίρεται κώλυμα συμμετοχής του στις 

συνεδριάσεις του ΕΣΡ για τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης που σχετίζεται με την 

επιχείρηση αυτή. 

 

Η ρύθμιση προτείνεται για τη διασφάλιση της αντικειμενι-

κότητας των μελών κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους. 

Άρθρο 12 παρ. 4 Επιτροπή Ανταγωνισμού Ν. 3959/2012. 
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 [νέο] Άρθρο 3α Πειθαρχική διαδικασία μελών ΕΣΡ 

 

 1. Τα μέλη του ΕΣΡ, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους, οι οποίες απορρέ-

ουν από τον παρόντα νόμο, υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Η ευθύνη αυτή καταλογί-

ζεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου σύμ-

φωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. 

 2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο 

έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενη-

μέρωσης με πενταετή θητεία και απαρτίζεται από δύο (2) Συμβούλους της Επικρα-

τείας και τρεις (3) μόνιμους Καθηγητές Πανεπιστημίου οποιασδήποτε βαθμίδας 

στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου και τους αντίστοιχους αναπληρω-

τές τους, οι οποίοι επιλέγονται μετά από κλήρωση που διενεργείται από την Ολο-

μέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόεδρος ορίζεται ο αρχαιότερος δικα-

στικός λειτουργός εκ των μελών του συμβουλίου. Μέλη του Πειθαρχικού Συμβου-

λίου που συνταξιοδοτούνται από το σώμα στο οποίο μετέχουν ως δικαστικοί λει-

τουργοί ή καθηγητές διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Πειθαρχικού Συμβου-

λίου έως τη λήξη της θητείας τους. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού  στον οποίο 

έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενη-

μέρωσης διορίζεται ο γραμματέας του συμβουλίου και ο αναπληρωτής του, οι ο-

ποίοι ανήκουν στο επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό του ΕΣΡ. 

 3. Η αμοιβή του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Πειθαρχικού Συμ-

βουλίου, καθώς και των αναπληρωτών τους καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υ-

πουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τη ραδιοφωνία και τηλεόραση Υπουρ-

γού. Η δαπάνη που προκαλείται από το προηγούμενο εδάφιο βαρύνει τον προϋπο-

λογισμό του ΕΣΡ. 

 4. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου δύνανται να 

κινήσουν με απόφαση τους ο Υπουργός στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες 

της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ο Πρόεδρος της Βουλής 

ή το ΕΣΡ χωρίς τη συμμετοχή του ελεγχόμενου μέλους. 

 5. Το όργανο που κινεί την πειθαρχική διαδικασία κατά την παράγραφο 4 διαβιβά-

ζει στον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τον 

ατομικό φάκελο του εγκαλουμένου και κάθε αναγκαίο επιπλέον στοιχείο και κοινο-

ποιεί αντίγραφο της κίνησης της πειθαρχικής διαδικασίας στο σύνολο των τακτι-

κών και αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

 6. Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όταν λάβει τα στοιχεία της προηγού-

μενης παραγράφου, παραγγέλλει την επίδοση κλήσης με γνωστοποίηση των αιτιά-

σεων στον εγκαλούμενο γνωρίζοντας του παράλληλα ότι δικαιούται να λάβει γνώση 

του συνόλου των εγγράφων της υπόθεσης μέχρι την ημερομηνία της πρώτης συζή-

τησης. 

Η θέσπιση νέου άρθρου αποκλειστικά για την πειθαρχική 

διαδικασία των μελών του ΕΣΡ (σε αντικατάσταση της παρ. 

5 του άρθρου 3 N. 3051/2002) είναι επιβεβλημένη λόγω της 

σπουδαιότητάς της, ενόψει και των λοιπών αλλαγών που 

προτείνονται στο νομικό καθεστώς των μελών. Υπενθυμί-

ζεται ότι αν και, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν 

3051/2002, «Η πειθαρχική ευθύνη των μελών των ανεξάρ-

τητων αρχών ρυθμίζεται με τον κανονισμό λειτουργίας τους», 

στις περισσότερες ανεξάρτητες αρχές η σχετική διαδικασία 

θεσπίζεται στον εκάστοτε καταστατικό νόμο.  

Επειδή η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι η διαδικασία 

συγκροτήσεως Πειθαρχικού Συμβουλίου ξεχωριστά για 

κάθε συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή κινεί-

ται με καθυστέρηση, θα μπορούσε να προβλεφθεί κοινή 

ρύθμιση για όλες τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές 

στο άρθρο 3 του N. 3051/2002. 
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 7. Το συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών και 

αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, κατόπιν ακρόασης του εγκα-

λουμένου. Ο τελευταίος απολαμβάνει του δικαιώματος να παρίσταται στην ενώπιον 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαδικασία με δικηγόρο. 

 8. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό εντός προ-

θεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και τη 

διαβίβαση σε αυτό πλήρους φακέλου της υπόθεσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 

ανάλογα οι διατάξεις περί υπαλληλικής προσφυγής. 

 9. Στα μέλη του ΕΣΡ, όταν προβαίνουν σε πράξεις ή αναλαμβάνουν εργασία ή έργο 

που δεν συμβιβάζονται με τις αρχές της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας που 

πρέπει να διέπουν τη λειτουργία της Αρχής, ανεξάρτητα από τυχόν αστική ή/και 

ποινική ευθύνη που τυχόν υπέχουν, επιβάλλονται με την ως άνω διαδικασία οι ποι-

νές του χρηματικού προστίμου έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών ή της παύσης. 

 10. Τα μέλη του ΕΣΡ εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, εάν κατά τη διάρ-

κεια της θητείας τους καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδί-

κημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α` 26). Η έκπτωση των μελών 

του ΕΣΡ συνεπεία αμετάκλητης δικαστικής απόφασης διαπιστώνεται με απόφαση 

του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

 11. Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να ανασταλεί, με απόφαση του Πειθαρχικού Συμ-

βουλίου των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, εφόσον έχει κινη-

θεί Πειθαρχική διαδικασία κατά του μέλους αυτού και, πάντως, εάν εκδοθεί αμε-

τάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για ένα από τα εγκλήματα που συνεπάγονται κώ-

λυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-

λων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. 

Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους, διορίζεται αναπληρωματικό μέλος κατά τη διαδι-

κασία της παραγράφου 2 του άρθρου 7, η θητεία του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η 

αναστολή. Ωστόσο, το ΕΣΡ συνεχίζει να λειτουργεί, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο, 

χωρίς τη συμμετοχή του μέλους, του οποίου η ιδιότητα έχει ανασταλεί, εφόσον κατά 

τις συνεδριάσεις της τα λοιπά μέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία. 

 

 Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ρ. 

 

   1. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τον προβλεπόμενο στο Σύ-

νταγμα άμεσο έλεγχο του Κράτους στον τομέα της 

παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

1. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τις προβλεπόμενες στο 

Σύνταγμα και τη νομοθεσία αρμοδιότητες 

που αφορούν στον τομέα της παροχής 

Mε την προτεινόμενη διάταξη αποκαθίσταται μια ισορρο-

πία στην ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ, οι οποίες 

μέχρι σήμερα περιορίζονται στην έκδοση ατομικών 
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υπηρεσιών κάθε είδους, με την έκδοση εκτελε-

στών ατομικών διοικητικών πράξεων. 

Ειδικότερα: 

  α) άδειες και 

εγκρίσεις που προβλέπονται στους νόμους 

2328/1995 και 2644/1998 (άρθρα 1-12) και στις 

κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξου-

σιοδότηση των νόμων αυτών, για την παροχή, 

  β) ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋπο-

θέσεων, καθώς και των εν 

γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην 

εκάστοτε ισχύουσα 

ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, δια-

φανή και ποιοτική λειτουργία των δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται 

στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτι-

κών υπηρεσιών, 

  γ) διασφαλίζει την πολιτική και και πολυφωνία 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

  δ) ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ελεύθε-

ρου οικονομικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο της 

δραστηριοποίησης των επιχειρηματικών φορέων 

στον ευρύτερο τομέα των μέσων μαζικής ενημέ-

ρωσης και επικοινωνίας, 

  ε) επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα 

που προβλέπονται στα 

άρθρα 4 παρ. 1 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α`), 

όπως ισχύει, και 12 και 

15 παρ. 3 του ν. 2644/1 998 (ΦΕΚ 233 Α`), 

  στ) εξετάζει τις αιτήσεις επανόρθωσης για προ-

σβολή της προσωπικότητας 

και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, που διαβιβά-

ζονται σε αυτό από τις 

οικείες επιτροπές, σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στις δια- 

τάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 

Α`). 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρε-

σιών κάθε είδους, με την έκδοση εκτελε-

στών ατομικών ή κανονιστικών πράξεων.  

Ειδικότερα: 

α)  Xορηγεί, ανανεώνει και ανακαλεί τις 

κάθε είδους πράξεις με τις οποίες εκκινεί-

ται ή περατώνεται η παροχή ραδιοφωνι-

κών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε εί-

δους. 

β) Συμμετέχει στις διαδικασίες εκδόσεως 

πράξεων που προηγούνται των διαδικα-

σιών της περιπτώσεως α’.   

γ) Καθορίζει τους ειδικότερους κανόνες 

δεοντολογίας ραδιοφωνικού και τηλεο-

πτικού προγράμματος, τις ειδικότερες υ-

ποχρεώσεις ως προς το ελάχιστο εκπεμπό-

μενο πρόγραμμα ορισμένων κατηγοριών 

παρόχων περιεχομένου, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η τήρηση των συνταγματι-

κών ή νομοθετικών προβλέψεων, καθώς 

και τους κανόνες που αφορούν στην προ-

στασία της παιδικής ηλικίας,  την πρό-

σβαση στο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο 

των ατόμων με αναπηρία και την ενί-

σχυση και προβολή  οπτικοακουστικών 

έργων εθνικής ή ευρωπαϊκής παραγωγής. 

δ) Εξειδικεύει τους κανόνες πολιτικής πο-

λυφωνίας, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους 

που προηγούνται εκλογών στο εθνικό ή 

ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην τοπική αυ-

τοδιοίκηση ή δημοψηφισμάτων.    

ε) Διασφαλίζει την τήρηση κανόνων που 

αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

εποπτευόμενων από το ΕΣΡ φορέων, ι-

δίως των κανόνων διαφάνειας, ασυμβιβά-

στων ιδιοτήτων και, περιορισμών της ι-

διοκτησίας και συμβάλλει με κάθε τρόπο 

στην τήρηση των κανόνων του ελεύθερου 

οικονομικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο 

διοικητικών πράξεων. Με τη ρητή αναφορά στην συμμε-

τοχή ή την απευθείας έκδοση κανονιστικών πράξεων δίνε-

ται έμφαση στο ρυθμιστικό ρόλο του ΕΣΡ, κατ’ αναλογία 

των ισχυόντων στο σύνολο των ανεξάρτητων αρχών που ε-

ποπτεύουν αγορές ή εγγυώνται την προστασία συνταγματι-

κών δικαιωμάτων.  

Από νομοτεχνική άποψη, στην παρούσα παράγραφο δεν γί-

νεται παραπομπή σε συγκεκριμένη διάταξη αλλά σε γενική 

περιγραφή των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται ρητώς στις 

μεταβατικές διατάξεις του παρόντος ή σε άλλα νομοθετή-

ματα. 
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της δραστηριοποίησης των επιχειρηματι-

κών φορέων στον ευρύτερο τομέα των μέ-

σων μαζικής ενημέρωσης και επικοινω-

νίας συνεργαζόμενο με την αρμόδια ή τις 

αρμόδιες αρχές. 

στ)  Παρακολουθεί την τήρηση των ειδι-

κών υποχρεώσεων των δημόσιων φορέων 

ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. 

ζ) Επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητι-

κές κυρώσεις σύμφωνα με τις οικείες δια-

τάξεις. 

ζ)  Συμμετέχει ενεργά κατά τη διαμόρ-

φωση δημόσιων πολιτικών ως προς την 

Παιδεία στα Μέσα.  

 2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων 

της παραγράφου 1, το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απευθύνει, 

σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή, αυτε-

παγγέλτως ή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ο-

δηγίες, συστάσεις, υποδείξεις, ερωτήματα και 

γνωμοδοτήσεις, σχετικά με την εφαρμογή των δια-

τάξεων των οικείων νόμων και κανονιστικών πρά-

ξεων, καθώς και να ζητά για την εφαρμογή αυτή 

τη συνεργασία και τη συνδρομή κάθε άλλης, ημε-

δαπής ή αλλοδαπής, διοικητικής και δικαστικής 

αρχής. 

 "Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απευθύνει προς τους ραδιο-

φωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς οδηγίες, συ-

στάσεις και υποδείξεις σχετικά με την αντικειμε-

νική και με ίσους όρους εμφάνιση των συνδυα-

σμών στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς κατά 

την περίοδο των δημοτικών και νομαρχιακών ε-

κλογών. 

 Η μη εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών, συστάσεων 

και υποδείξεων από τους ραδιοφωνικούς και τηλε-

οπτικούς σταθμούς επισύρει τις διοικητικές κυρώ-

σεις που προβλέπονται στο εδάφιο ε` της παρ. 1 

του άρθρου αυτού." 

  Οι αρμόδιες διοικητικές αρχές και φορείς του ευ-

ρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να ενημε-

ρώνουν ανελλιπώς το Ε.Σ.Ρ. για την εξόφληση και 

την εν γένει διαδικασία καταβολής των κάθε εί-

δους οικονομικών οφειλών των φορέων παροχής 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. 

Kατάργηση Προτείνεται η κατάργηση της διατάξεως διότι η συνεργασία 

του ΕΣΡ με το σύνολο των δημόσιων αρχών αποτελεί τον 

κανόνα και δεν χρειάζεται περαιτέρω αναφορά στον κατα-

ταστικό  νόμο του ΕΣΡ. Ομοίως η έκδοση οδηγιών, συστά-

σεων και υποδείξεων στερείται νοήματος εφόσον προβλέ-

πεται η έκδοση κανονιστικών πράξεων. 
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  2. Το ΕΣΡ διατυπώνει την γνώμη του για 

οποιοδήποτε νομοσχέδιο ή πρόταση νό-

μου συζητείται στη Βουλή και αφορά το-

μείς της δραστηριότητάς του. Επίσης, το 

ΕΣΡ διατυπώνει τη γνώμη του πριν από 

την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος ή 

άλλης κανονιστικής πράξεως που αφο-

ρούν σε  τομείς της δραστηριότητάς του. 

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται απλή γνωμοδο-

τική αρμοδιότητα του ΕΣΡ πριν από την ψήφιση ή την έκ-

δοση κανόνα δικαίου που αφορά σε τομέα της αρμοδιότη-

τάς του, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τεχνική αρτιότητα 

της ρύθμισης και να διευκολύνεται η μελλοντική εφαρμογή 

της από το ίδιο το ΕΣΡ. 

   3. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 

άρθρου αυτού το Ε.Σ.Ρ., εφόσον κρίνει 

ότι ανακύπτει η ανάγκη εξέτασης ζητη-

μάτων που ενδιαφέρουν συγκεκριμένες ή 

και ευρύτερες κοινωνικές ή επαγγελματι-

κές ομάδες, ζητά τη διατύπωση σχετικής 

γνώμης, από εκπροσώπους ή συλλογι-

κούς φορείς των ομάδων αυτών. 

Κατάργηση Το ζήτημα της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους κοι-

νωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς θίγεται στην προτεινό-

μενη κατωτέρω (υπό 4) νέα παράγραφο. 

  4. Πριν από την έκδοση κανονιστικής 

πράξης ή πράξης που προηγείται της  έκ-

δοσης κανονιστικής πράξης, το ΕΣΡ προ-

βαίνει σε διαβούλευση με τους εμπλεκό-

μενους φορείς. 

 

 4. Το Ε.Σ.Ρ. συντάσσει, μέχρι την 31η 

Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση 

πεπραγμένων για το προηγούμενο έτος, η 

οποία συζητείται και εγκρίνεται 

σε ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας της 

αρχής και υποβάλλεται στη Βουλή 

των Ελλήνων και στον Υπουργό Τύπου 

και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

5. Το Ε.Σ.Ρ. συντάσσει, μέχρι την 31η Μαρ-

τίου κάθε έτους, έκθεση 

πεπραγμένων για το προηγούμενο έτος, η ο-

ποία υποβάλλεται στη Βουλή 

των Ελλήνων και στον Υπουργό στον οποίο 

έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενι-

κής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενη-

μέρωσης και δημοσιεύεται στον ιστοχώρο 

της Αρχής. Στην έκθεση γίνεται αναφορά 

στην εκπλήρωση των καθηκόντων του 

ΕΣΡ και απαριθμούνται τα μέτρα που ε-

λήφθησαν και τα αποτελέσματα που επι-

τεύχθηκαν για καθένα από τα καθήκοντα 

και τις αρμοδιότητές του.   

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 4001/2011 (ΡΑΕ) 

 5. Το Ε.Σ.Ρ., εκτός των αρμοδιοτήτων του παρό-

ντος άρθρου, ασκεί κάθε άλλη γνωμοδοτική ή α-

ποφασιστική αρμοδιότητα που προβλέπεται σε ει-

δική διάταξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

Κατάργηση  
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 6. Επίσης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

είναι αρμόδιο για την έκδοση: 

   α) των προκηρύξεων που προβλέπονται στα άρ-

θρα 2 παρ. 2 εδαφ. ά και 7 παρ. 2 εδαφ. ά του Ν. 

2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄), 

   β) της προκήρυξης η οποία εκδίδεται σε εκτέ-

λεση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέ-

σων Μαζικής Ενημέρωσης, που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 του άρ θρου 5 του Ν. 2644/1998 

(ΦΕΚ 233 Α΄). 

Κατάργηση  

  6. Οι κανονιστικές πράξεις του ΕΣΡ δημο-

σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως και στον ιστοχώρο του ΕΣΡ. 

 

 Άρθρο 5 Κανόνες λειτουργίας - Αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. 

 

 1. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τις αποφασιστικές και 

λοιπές αρμοδιότητές του ως 

συλλογικά διοικητικά όργανα. Για τη λει-

τουργία του και τις αποφάσεις 

που εκδίδει, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του παρόντος άρθρου και 

συμπληρωματικά ο Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας και οι διατάξεις του 

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, τον 

οποίο καταρτίζει το Ε.Σ.Ρ. στο 

πλαίσιο των διατάξεων του ανωτέρω 

Κώδικα και του παρόντος νόμου. Ο 

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κυ-

ρώνεται με απόφαση του Υπουργού Τύ- 

που και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η 

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

1. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τις αρμοδιότητές του ως 

συλλογικό διοικητικό όργανο. Τα της λει-

τουργίας του ορίζονται με τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας, που δημοσιεύε-

ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο 

Κανονισμός ακολουθεί τις ρυθμίσεις του  

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για τις συνταγ-

ματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρ-

χές. Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται ανα-

φορά στο ΕΣΡ νοείται η Ολομέλεια του 

ΕΣΡ. 

 

Η παρ. 1 επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 

Ν. 3051/2002 [«7. Η λειτουργία κάθε ανεξάρτητης αρχής 

ρυθμίζεται από εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται 

από την ίδια και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως. Ο Κανονισμός ακολουθεί τις ρυθμίσεις του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο 

ως προς τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων, ανάλογα με τη 

φύση και αποστολή της κάθε αρχής (…)»] 

 2. Το Ε.Σ.Ρ. επικουρείται στη λειτουργία 

του από επιστημονικό και διοικητικό 

προσωπικό, όπως αυτό κατανέμεται και 

οργανώνεται στο πλαίσιο των Τμημάτων 

του άρθρου 7. 

2. Το Ε.Σ.Ρ. επικουρείται στη λειτουργία 

του από επιστημονικό και διοικητικό προ-

σωπικό.  

 

 3. Το Ε.Σ.Ρ. λειτουργεί σε ολομέλεια ή σε ειδικά 

κλιμάκια, τα οποία μπορούν να συγκροτούνται με 

απόφαση της ολομέλειας για τη μελέτη και εξέ-

ταση συγκεκριμένων ή ευρύτερων θεμάτων. Στα 

3. Το Ε.Σ.Ρ. με απόφασή του μπορεί να 

συγκροτεί Κλιμάκια ή Ομάδες Εργασίας 

για τη  μελέτη, την εξέταση και τη λήψη 
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κλιμάκια αυτά μπορούν να συμμετέχουν και πρό-

σωπα από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό χω-

ρίς δικαίωμα ψήφου. Με απόφαση της ολομέλειας 

μπορούν να μεταβιβάζονται επί συγκεκριμένων 

θεμάτων ήσσονος σημασίας αποφασιστικές αρμο-

διότητες στα κλιμάκια, εφόσον ο νομοθέτης για τα 

θέματα αυτά δεν έχει αναθέσει αρμοδιότητα στην 

ολομέλεια.  

 Τα κλιμάκια υποχρεούνται να παραπέμπουν στην 

ολομέλεια όσες εκ των ανωτέρω υποθέσεων δια-

πιστωθεί ότι είναι μείζονος σπουδαιότητας." 

αποφάσεων και συγκεκριμένης κατηγο-

ρίας θεμάτων. 

   4. Το Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπείται ενώπιον 

κάθε δικαστικής και διοικητικής 

αρχής από τον Πρόεδρό του. Με εξαί-

ρεση τη δικαστική εκπροσώπηση, ο 

Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την εκπρο-

σώπηση του Ε.Σ.Ρ. σε άλλο μέλος του ή 

σε επιστημονικό συνεργάτη. 

  Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. συνεργάζεται 

σε πάγια και διαρκή βάση με τον Αντι-

πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Ε.Σ.Ρ., 

συγκαλεί εκτάκτως την ολομέλεια, όποτε 

το κρίνει αναγκαίο, επιβλέπει τις εργα-

σίες των επί μέρους τμημάτων του Ε.Σ.Ρ. 

και παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες 

στο επιστημονικό προσωπικό. Ο Πρόε-

δρος υπογράφει τις αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. 

και επικοινωνεί με όλους τους δημόσιους 

φορείς, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, και ενημερώνει τον Υ-

πουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενη-

μέρωσης, τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές 

επιτροπές και κάθε 

άλλο φορέα και αρχή, σχετικά με τη λει-

τουργία και το έργο του Ε.Σ.Ρ. 

4. Το Ε.Σ.Ρ. εκπροσωπείται ενώπιον κάθε 

δικαστικής και διοικητικής αρχής από τον 

Πρόεδρό του. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέ-

τει την εκπροσώπηση του Ε.Σ.Ρ. σε άλλο μέ-

λος του ή σε μέλος του διοικητικού ή επι-

στημονικού προσωπικού. 

Ο Πρόεδρος υπογράφει τις αποφάσεις του 

Ε.Σ.Ρ. και επικοινωνεί με όλους τους δη-

μόσιους φορείς, καθώς και κάθε άλλο φυ-

σικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης, ενημε-

ρώνει τον αρμόδιο για τη ραδιοφωνία και 

τηλεόραση Υπουργό στον οποίο έχουν α-

νατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής 

Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρω-

σης, τον Πρόεδρο της Βουλής και την αρ-

μόδια για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του 

ΕΣΡ Επιτροπή για κάθε ζήτημα που α-

φορά τη λειτουργία και το έργο του Ε.Σ.Ρ. 

Το ΕΣΡ εκπροσωπείται ενώπιον των δι-

καστηρίων από ειδικούς επιστήμονες που 

έχουν τη δικηγορική ιδιότητα και κατ’ ε-

ξαίρεση δεν τίθενται σε καθεστώς ανα-

στολής ασκήσεως της δικηγορίας. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκολύνεται η άσκηση των 

καθηκόντων του Προέδρου του ΕΣΡ.  

Με το τελευταίο εδάφιο ορίζεται ότι η δικαστική εκπροσώ-

πηση του ΕΣΡ παύει να γίνεται από το ΝΣΚ, όπως γίνεται 

μέχρι σήμερα, γεγονός που δυσχεραίνει την παρακολού-

θηση από το ΕΣΡ όλων των δικαστικών εκκρεμοτήτων του.   

 5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον 

Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητές του, 

όταν αυτός κωλύεται για οποιονδήποτε 

λόγο να τις ασκήσει ή απουσιάζει από 

την έδρα της Αρχής. Με απόφαση της Ο-

λομέλειας επιτρέπεται η εξουσιοδότηση 

5. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόε-

δρο σε όλες τις αρμοδιότητές του, όταν αυ-

τός κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να τις 

ασκήσει ή απουσιάζει από την έδρα της Αρ-

χής. Με απόφαση της Ολομέλειας επιτρέπε-

ται η εξουσιοδότηση υπογραφής στον 
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υπογραφής στον Αντιπρόεδρο ή σε μέλος 

του Ε.Σ.Ρ.. Επίσης, ο Αντιπρόεδρος ή 

άλλο μέλος οριζόμενο από την Ολομέ-

λεια του Ε.Σ.Ρ. προεδρεύει στα Κλιμάκια 

που συγκροτούνται, σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2863/2000, ό-

πως τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρ-

θρου 11 του ν. 3310/2005." 

 

Αντιπρόεδρο ή σε μέλος του Ε.Σ.Ρ. ή σε μέ-

λος του διοικητικού ή του επιστημονικού 

προσωπικού.  

 6. Το Ε.Σ.Ρ. συνεδριάζει στην έδρα του ή και ε-

κτός αυτής, αν αυτό έχει ορισθεί προηγουμένως, 

τουλάχιστον τρείς (3) φορές το μήνα και εκτάκτως 

όταν ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη. «Το 

Ε.Σ.Ρ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη 

συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και 

τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, αποφασίζει δε 

κατά πλειοψηφία.» 

Η ψήφος των μελών είναι πάντοτε ονομαστική, 

φανερή και αιτιολογημένη. Οταν διαμαρφώνονται 

περισσότερες από δύο απόψεις, η ασθενέστερη 

προσχωρεί σε μία από τις ισχυρότερες μέχρι να 

διαμορφωθεί πλειοψηφία. Διαφοροποιήσεις ως 

προς την αναλογία της ψήφου καταγράφονται στα 

πρακτικά της συνεδρίασης. 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου διότι τα ζητή-

ματα που θίγονται είτε αφορούν τον Κανονισμό Λειτουρ-

γίας του ΕΣΡ, είτε ρυθμίζονται με τις γενικές διατάξεις του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

 7. Οι αποφάσεις που εκδίδει το Ε.Σ.Ρ. 

πρέπει να είναι πλήρως και 

ειδικά αιτιολογημένες και να τελούν σε 

πλήρη αντιστοιχία με το 

περιεχόμενο των πρακτικών που τηρήθη-

καν για την αντίστοιχη συνεδρίαση. 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου διότι τα ζητή-

ματα που θίγονται είτε αφορούν τον Κανονισμό Λειτουρ-

γίας του ΕΣΡ, είτε ρυθμίζονται με τις γενικές διατάξεις του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

   8. Οι αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ., με εξαίρεση αυτές 

που εκδίδονται στο πλαίσιο της παραγράφου 2 του 

άρθρου 4, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πρά-

ξεις, καθώς και εκτελεστούς, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσό-

δων, τίτλους. Το Ε.Σ.Ρ. κοινοποιεί τις αποφάσεις 

του στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ε-

νημέρωσης. Κατά των αποφάσεων  του Ε.Σ.Ρ. 

μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον 

του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι 

προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία 

διοικητικές προσφυγές. Ενδικα βοηθήματα κατά 

των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ασκεί και ο 

Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής 

+  + +  + Λόγω της προτεινόμενης πρόβλεψης έκδοσης κανονιστι-

κών πράξεων από το ΕΣΡ, προτείνεται να ακολουθηθεί το 

σχήμα που προβλέπεται στη ΡΑΕ (άρθρο 33 Ν. 4001/2011) 

και στην ΕΕΤΤ (άρθρο 78) 

Ατομικές πράξεις: προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθη-

νών και αίτηση αναίρεσης στο  Συμβούλιο της Επικρατείας 

Λοιπές πράξεις: Συμβούλιο της Επικρατείας 
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Ενημέρωσης. Το Ε.Σ.Ρ. έχει αυτοτελώς την ικανό-

τητα του παρίστασθαι σε κάθε είδους δίκες που έ-

χουν ως αντικείμενο τη νομιμότητα των πράξεων 

ή των παραλείψεών του. 

 (νέο) Άρθρο 5Α Oικονομική αυτοτέλεια ΕΣΡ 

 

 1.  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, το ΕΣΡ εισπράττει, ως πόρους αυτού: 

α. Ανταποδοτικά τέλη που επιβάλλονται στους κάθε είδους παρόχους τηλεοπτικού 

περιεχομένου και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ανεξαρτήτως του τρόπου μετά-

δοσής τους, που πραγματοποιείται ιδίως επίγεια, δορυφορικά, μέσω διαδικτύου, σε 

ελεύθερη ή συνδρομητική λήψη, μέσω γραμμικών ή κατά παραγγελία υπηρεσιών 

και ειδικότερα: 

αα. Εφάπαξ τέλη για την χορήγηση και ανανέωση αδειών ή για την έκδοση κάθε 

είδους πράξης με την οποία καταχωρείται η έναρξη παροχής των ως άνω υπηρε-

σιών, 

ββ. Ετήσια τέλη για την άσκηση του εποπτικού έργου στους παραπάνω φορείς σε 

ετήσια βάση. 

γγ. Ειδικά τέλη για τη συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες, την έγκριση μετα-

βιβάσεων ελεγχόμενων επιχειρήσεων ή άλλων μεταβολών στο ιδιοκτησιακό καθε-

στώς, τη δικτύωση μεταξύ παρόχων περιεχομένου και την άσκηση εξειδικευμένου 

εποπτικού έργου. 

β.  Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και 

κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς ορ-

γανισμούς. 

2. Τα τέλη των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλονται στους παρόχους ή στους 

λοιπούς φορείς με κανονιστική πράξη του ΕΣΡ κατά αντικειμενικό, διαφανή και 

αναλογικό τρόπο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Για τον προσδιορισμό του ύψους 

των τελών, το ΕΣΡ λαμβάνει υπόψη του στοιχεία, όπως τον κύκλο εργασιών των 

εποπτευόμενων φορέων, η τηλεθέαση ή ή ακροαματικότητα ή η απήχησή τους ή το 

μερίδιο διαφημιστικής αγοράς, το εύρος των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών 

και απασχόλησης του Συμβουλίου, ενώ λαμβάνεται υπόψη και η ανάγκη για την 

ισότιμη και αποτελεσματική είσοδο στις σχετικές αγορές.  

3. Με απόφαση του ΕΣΡ είναι δυνατό να επιβάλλονται ετήσια τέλη σε νομίμως λει-

τουργούντες παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και στους ρα-

διοφωνικούς σταθμούς που λειτουργούν κατά το άρθρο 53 του ν. 2778/1999 μέχρι 

την αδειοδότησή τους κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

4. Οι πόροι του ΕΣΡ εισπράττονται για λογαριασμό του και κατατίθενται σε τρα-

πεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει το ΕΣΡ, σύμφωνα με τον Κανο-

νισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής του. 

Με τo προτεινόμενo άρθρο υλοποιείται η ήδη προβλεπό-

μενη οικονομική αυτοτέλεια του ΕΣΡ (άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 

α’ παρόντος). Κατ’ αναλογία διατάξεων που προβλέπονται 

σε άλλες ανεξάρτητες αρχές (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι-

νωνιών και Ταχυδρομείων, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Ε-

πιτροπή Ανταγωνισμού), προβλέπεται η έκδοση αποφά-

σεων από το ΕΣΡ για την είσπραξη τελών που αφορούν την 

έναρξη παροχής υπηρεσιών στο χώρο της ραδιοφωνίας και 

της τηλεόρασης καθώς και τη διενέργεια πράξεων επο-

πτείας των εποπτευόμενων φορέων.  

Κατά τον τρόπο αυτό το ΕΣΡ διασφαλίζει τους αναγκαίους 

πόρους για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των συ-

νταγματικών και νομοθετικών του υποχρεώσεων χωρίς να 

επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.  
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5. Στο ΕΣΡ αποδίδεται και περιέρχεται επίσης κάθε άλλο ποσό το οποίο εισπράττε-

ται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή ή άλλον τρίτο ως χρηματική 

ποινή, πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με τις αρμοδιότητες του. Τα προβλε-

πόμενα στο παρόν άρθρο τέλη, όπως και κάθε άλλο εισπραττόμενο ποσό, καταβάλ-

λονται απευθείας ως έσοδο στο όνομα και για λογαριασμό του ΕΣΡ και κατατίθε-

νται στον τραπεζικό του λογαριασμό. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται 

από το ΕΣΡ δεν αποτελούν έσοδο του ΕΣΡ και εξακολουθούν να εισπράττονται για 

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις. 

6. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 4339/2015 μέρος του εισπραττόμενου 

κατά τη διαδικασία χορηγήσεως αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 

ευρυεκπομπής τιμήματος, [καθώς και το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 παρ. 8 Ν. 

2644/1998 ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα των παρόχων συνδρομητικών δορυφορι-

κών υπηρεσιών] κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΣΡ.  

7. Το ΕΣΡ δημοσιεύει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους σε μία τουλάχιστον ε-

φημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και στο διαδικτυακό της τόπο ανασκόπηση 

των τελών τα οποία ορίζονται στο παρόν άρθρο και το συνολικό ποσό των τελών 

που έχουν καταβληθεί σε αυτό. 

 8. Στο τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους το ΕΣΡ εξετάζει το συνολικό ποσό των 

εισπραχθέντων τελών καθώς και το συνολικό ποσό των δαπανών αυτού, για τη δια-

σφάλιση της οικονομικής του αυτοτέλειας. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδή-

ποτε διαφοράς μεταξύ αυτών, το ΕΣΡ προβαίνει σε σχετικές αναπροσαρμογές για 

τα τέλη του επερχόμενου έτους, συνυπολογίζοντας ποσό που επιτρέπει σε κάθε πε-

ρίπτωση τη διατήρηση αποθεματικού του ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) των 

προϋπολογιζόμενων δαπανών. 

8. Αν από την οικονομική διαχείριση του ΕΣΡ κάθε έτους, μετά την αφαίρεση από 

το ΕΣΡ ποσών: (α) ίσων με τις κάθε φορά επίδικες διαφορές κατά του ΕΣΡ και (β) 

πάσης φύσεως προβλέψεων, ιδίως επισφαλών ή/και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαι-

τήσεων από υπόχρεους καταβολής τελών, προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλε-

σμα (έσοδα μείον έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρα-

τικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως δημόσιο έσοδο και 

διατίθεται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου. Η 

απόδοση γίνεται εντός του επομένου μηνός από την έγκριση του ισολογισμού από 

την ΕΣΡ και την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λο-

γιστές.  

9. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομι-

κών καταστάσεων του ΕΣΡ γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και 

οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται ετησίως στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως, καταχωρούνται δε στον ιστοχώρο του ΕΣΡ και σε ειδική έκθεση του ΕΣΡ. 
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10. Μέχρι την ολοκλήρωση έκδοσης των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο αποφά-

σεων του ΕΣΡ και την υλοποίησή τους, ο προϋπολογισμός του ΕΣΡ ενισχύεται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό έτσι ώστε να καλυφθεί το σύνολο των προβλεπόμενων 

δαπανών. 

 Άρθρο 6 Διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό του Ε.Σ.Ρ. 

 

 1. Για τη στελέχωση του Ε.Σ.Ρ. συνιστώνται συ-

νολικά (50) πενήντα θέσεις, από τις οποίες είκοσι 

(20) είναι θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού 

και οι τριάντα (30) είναι θέσεις ειδικού επιστημο-

νικού προσωπικού.  

1. Το ΕΣΡ με απόφαση του καταρτίζει τον 

Οργανισμό Λειτουργίας με τον οποίο καθο-

ρίζεται η σύσταση θέσεων και γενικότερα η 

οργάνωση των υπηρεσιών του.  

 

Η παρ. 1 επαναδιατυπώνεται με βάση το άρθρο 22 παρ. 1 

εδ. α’ Ν. 4622/2019 [«Η οργάνωση και λειτουργία των 

Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι 

οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται 

με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους»] και 

το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 3051/2002 [«5. Η σύσταση θέσεων 

και γενικότερα η οργάνωση των υπηρεσιών της ανεξάρτητης 

αρχής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών έπειτα από πρόταση της ανεξάρτητης αρχής 

και γνώμη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης»]. 

 2. Το διοικητικό προσωπικό προσλαμβάνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις για τις προσλήψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων και κατανέμεται στις οργα-

νικές θέσεις που συνιστώνται με το παρόν άρθρο, 

βάσει του Οργανισμού του προσωπικού που κατα-

ρίζεται από το Ε.Σ.Ρ. και κυρώνεται 

με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης. Οι θέσεις του διοικητικού 

προσωπικού μπορούν να πληρωθούν και με απο-

σπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού από Υπουργεία 

ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά 

πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύ-

τερου δημόσιου τομέα, επιφυλασσομένων των 

προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προβλέπο-

νται στο άρθρο 68 του ν. 2683/1999. Η απόσπαση 

των ανωτέρω υπαλλήλων μπορεί 

να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου 

και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από 

πρόταση του Ε.Σ.Ρ. 

 

2. Το επιστημονικό και διοικητικό προ-

σωπικό του ΕΣΡ προσλαμβάνεται στις θέ-

σεις που προβλέπονται στον οργανισμό 

του και επιλέγεται σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στο άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Η προ-

κήρυξη εκδίδεται από το ΑΣΕΠ μετά από 

εισήγηση του ΕΣΡ. Η επιλογή γίνεται 

σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζο-

νται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρ-

χές της δημοσιότητας, της διαφάνειας, 

της αντικειμενικότητας και της αξιοκρα-

τίας. Στην εξεταστική επιτροπή μετέχουν 

δύο μέλη του ΕΣΡ.  
 

Οι παρ. 2 και 3 επικαιροποιούνται σύμφωνα με τα προβλε-

πόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3051/2002. 

Διατάξεις που δεν ενσωματώθηκαν: 

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται συνέντευξη, αυτή εί-

ναι δημόσια. Για την επιλογή του ειδικού επιστημονικού 

προσωπικού η συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Παρέχε-

ται η δυνατότητα να προβλέπεται στην προκήρυξη στά-

διο γραπτής δοκιμασίας μετά από εισήγηση της οικείας 

αρχής προς το ΑΣΕΠ. 

  

 3. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται 

με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, 
σύμφωνα με τη διάρκεια της απασχόλησης που ορίζεται 

στη σχετική προκήρυξη. Ως προσόντα πρόσληψης 

ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 
1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α`), με επιστημονική εξειδίκευση 

που προσιδιάζει στην αποστολή και τις Αρμοδιότητες 

του Ε.Σ.Ρ. 

 

Κατάργηση 
Οι παρ. 2 και 3 επικαιροποιούνται σύμφωνα με τα προβλε-

πόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3051/2002. 
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  Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με την ακό-

λουθη διαδικασία: 

  α) Το Ε.Σ.Ρ. προκηρύσσει τις θέσεις του ειδικού επι-

στημονικού προσωπικού καθορίζοντας και την απαιτού-

μενη, κατά την κρίση του, για την κατοχή των θέσεων 

αυτών, εξειδίκευση ή εμπειρία. Η σχετική προκήρυξη 
δημοσιεύεται σε τρείς ημερήσιες εφημερίδες πανελλή-

νιας και ευρείας κυκλοφορίας. 

  β) Ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συγκροτεί-
ται από το Ε.Σ.Ρ., στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον 

δύο μέλη του και ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού, ως Πρόεδρος, προβαίνει στην α-
ξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν. Στη 

διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά 
και προφορική συνέντευξη των υποψηφίων. 

  γ) Η ειδική επιτροπή καταρτίζει πίνακα με τους επιλε-

γέντες, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για επικύ-

ρωση, μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία των υποψη-

φιοτήτων και της διαδικασίας αξιολόγησης. 

  δ) Μετά την επικύρωση του πίνακα ή σε περίπτωση μη 
διενέργειας από το Α.Σ.Ε.Π. του προβλεπόμενου ελέγ-

χου εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του, 

το Ε.Σ.Ρ. προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων.   
Δέκα (10) από τις θέσεις του επιστημονικού προσωπικού 

μπορούν, επίσης, να πληρωθούν με αποσπάσεις ή μετα-

τάξεις ειδικών επιστημόνων από Υπουργεία ή άλλες δη-
μόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτι-

κού δικαίου με κοινή απόφαση του Υπουργού Τύπου και 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του κατά περίπτωση 
συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από σύμ-

φωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. Η απόσπαση μπορεί να διακό-

πτεται με απόφαση του Υπουργου Τύπου και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από ειδική αιτιολογημένη 

γνώμη του Ε.Σ.Ρ. 

 4. Η απασχόληση του επιστημονικού προσωπικού 

είναι πλήρης και αποκλειστική. Οι δικηγόροι που 

απασχολούνται σε θέση επιστημονικού προσωπι-

κού του Ε.Σ.Ρ. με οποιαδήποτε νομική σχέση, τε-

λούν υποχρεωτικά 

σε αναστολή ασκήσεως του επαγγέλματός τους. 

Από την αναστολή αυτή δεν θίγονται τα ασφαλι-

στικά δικαιώματα των δικηγόρων. Η παρ. 2 του 

άρθρου 24 του ν. 1868/1999 (ΦΕΚ 230 Α`), όπως 

ισχύει, εφαρμόζεται αναλόγως και για τους δικη-

γόρους που υπηρετούν στο Ε.Σ.Ρ. και τελούν σε 

υποχρεωτική αναστολή άσκησης του επαγγέλμα-

τός τους. 

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τις ασυμβί-

βαστες δραστηριότητες και ιδιότητες των μελών 

του Ε.Σ.Ρ. και τις επιβαλλόμενες σε αυτά 

3. Οι δικηγόροι που απασχολούνται σε θέση 

επιστημονικού προσωπικού του Ε.Σ.Ρ., τε-

λούν υποχρεωτικά σε αναστολή ασκήσεως 

του επαγγέλματός τους. Από την αναστολή 

αυτή δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώ-

ματα των δικηγόρων. Από την εφαρμογή 

του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρα-

γράφου εξαιρούνται οι δικηγόροι που έ-

χουν καθήκοντα δικαστικής εκπροσώπη-

σης του ΕΣΡ.  
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τις ασυμβίβα-

στες δραστηριότητες και ιδιότητες των μελών του 

Ε.Σ.Ρ. και τις επιβαλλόμενες σε αυτά 

ποινικές κυρώσεις ισχύουν και για το διοικητικό και 

το επιστημονικό προσωπικό του για όλη τη διάρκεια 
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ποινικές κυρώσεις ισχύουν και για το διοικητικό 

και το επιστημονικό προσωπικό του για όλη τη 

διάρκεια της απασχόλησής του στο Ε.Σ.Ρ., καθώς 

και για τέσσερα (4) έτη μετά την με οποιονδήποτε 

τρόπο λήξη της απασχόλησης αυτής. 

  Η μη τήρηση από το επιστημονικό προσωπικό 

των υποχρεώσεων και των περιορισμών της παρα-

γράφου αυτής συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση 

της συμβάσεώς τους. 

 

της απασχόλησής του στο Ε.Σ.Ρ., καθώς και για τέσ-

σερα (4) έτη μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη 

της απασχόλησης αυτής. 

  Η μη τήρηση από το επιστημονικό προσωπικό των 

υποχρεώσεων και των περιορισμών της παραγράφου 

αυτής συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της συμβά-

σεώς τους. 

 5. Το επιστημονικό και το διοικητικό 

προσωπικό που απασχολείται στο Ε.Σ.Ρ. 

δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσί-

δικα για πειθαρχικό αδίκημα. Για τη σύ-

σταση και τη λειτουργία υπηρεσιακών 

και πειθαρχικών συμβουλίων εφαρμόζο-

νται οι σχετικές διατάξεις της νομοθε-

σίας για τις συνταγματικά κατοχυρωμέ-

νες ανεξάρτητες αρχές. 
 

4. Το επιστημονικό και το διοικητικό προ-

σωπικό που απασχολείται στο Ε.Σ.Ρ. δεν 

πρέπει να έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για 

πειθαρχικό αδίκημα. Για τη σύσταση και τη 

λειτουργία υπηρεσιακών και πειθαρχικών 

συμβουλίων εφαρμόζονται οι σχετικές δια-

τάξεις της νομοθεσίας για τις συνταγματικά 

κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. 

 
 

 

 6. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για 

τις ασυμβίβαστες δραστηριότητες και ι-

διότητες των μελών του Ε.Σ.Ρ. και τις ε-

πιβαλλόμενες σε αυτά 

ποινικές κυρώσεις ισχύουν και για το 

διοικητικό και το επιστημονικό προσω-

πικό του για όλη τη διάρκεια της απα-

σχόλησής του στο Ε.Σ.Ρ., καθώς και για 

τέσσερα (4) έτη μετά την με οποιονδή-

ποτε τρόπο λήξη της απασχόλησης αυ-

τής. 

  Η μη τήρηση από το επιστημονικό προ-

σωπικό των υποχρεώσεων και των περιο-

ρισμών της παραγράφου αυτής συνεπά-

γεται την αυτοδίκαιη λύση της συμβά-

σεώς τους. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για τις 

ασυμβίβαστες δραστηριότητες και ιδιότητες 

των μελών του Ε.Σ.Ρ. και τις επιβαλλόμενες 

σε αυτά 

ποινικές κυρώσεις ισχύουν και για το διοι-

κητικό και το επιστημονικό προσωπικό του 

για όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του 

στο Ε.Σ.Ρ., καθώς και για τέσσερα (4) έτη 

μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της 

απασχόλησης αυτής. 

  Η μη τήρηση από το επιστημονικό προσω-

πικό των υποχρεώσεων και των περιορι-

σμών της παραγράφου αυτής συνεπάγεται 

την αυτοδίκαιη λύση της συμβάσεώς τους. 

 

 7. Το απασχολούμενο στο Ε.Σ.Ρ. επι-

στημονικό και διοικητικό προσωπικό 

δεν επιτρέπεται να γνωστοποιεί σε κα-

νένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά 

6. Το απασχολούμενο στο Ε.Σ.Ρ. επιστημο-

νικό και διοικητικό προσωπικό 

δεν επιτρέπεται να γνωστοποιεί σε κανένα 

απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά 
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μόνον στα αρμόδια δικαστήρια και στις 

ειδικές επιτροπές της Βουλής, 

εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία 

που περιέχονται σε γνώση τους 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και μετά την, 

με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη της απα-

σχόλησής τους στο Ε.Σ.Ρ 
 

μόνον στα αρμόδια δικαστήρια και στις ειδι-

κές επιτροπές της Βουλής, 

εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που 

περιέχονται σε γνώση τους 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η 

απαγόρευση αυτή ισχύει και μετά 

την, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη της απα-

σχόλησής τους στο Ε.Σ.Ρ 

 

  7. Συνιστάται μία (1) θέση ειδικού συμ-

βούλου του Προέδρου του ΕΣΡ για θέ-

ματα της αρμοδιότητας της ανεξάρτητης 

αρχής. Η θέση αυτή πληρούται από πρό-

σωπο που διακρίνεται για την επιστημο-

νική του κατάρτιση και ικανότητα και 

διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία σε θέ-

ματα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Ο ει-

δικός σύμβουλος διορίζεται με απόφαση 

του Προέδρου του ΕΣΡ, κατόπιν πρό-

σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα  του ΕΣΡ, 

χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας. Η 

σύμβαση του ειδικού συμβούλου λήγει με 

τη λήξη της θητείας του Προέδρου του 

ΕΣΡ. Οι αποδοχές για την παροχή των υ-

πηρεσιών του ειδικού συμβούλου καθορί-

ζονται με την κοινή υπουργική απόφαση 

της παραγράφου 2. Η σχετική δαπάνη, συ-

μπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστι-

κών εισφορών, βαρύνει τον προϋπολογι-

σμό του ΕΣΡ. 

Άρθρο 7 παρ. 4 Ν. 4001/2011 (ΡΑΕ). 

Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην εκτός διαδικασιών 

ΑΣΕΠ ταχεία και άμεση πρόσληψη προσώπου ειδικών προ-

σόντων, υπό την αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου του 

ΕΣΡ. 

 Άρθρο 7 Διοικητική οργάνωση του Ε.Σ.Ρ. σε Τμήματα 

 

 1. Η διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του 

Ε.Σ.Ρ., κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εν 

γένει εργασιών του, οργανώνεται σε Τμήματα στα οποία 
κατανέμεται με απόφαση της ολομέλειας το διοικητικό 

και το επιστημονικό προσωπικό της αρχής. 
2. Στο Ε.Σ.Ρ. λειτουργούν τα ακόλουθα Τμήματα: 

α) Τμήμα Νομιμότητας και Χορήγησης Αδειών, με αντι-

κείμενο την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών: 

Κατάργηση Το παρόν άρθρο καταργείται διότι αναφέρεται στον τρόπο 

οργάνωσης του ΕΣΡ, ζήτημα για το οποίο η ανεξάρτητη 

αρχή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα (βλ. ανωτ. υπό άρθρο 

6 παρ. 1). 
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  i. για τη λήψη των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. σχετικά με τη 

χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών λειτουργίας 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λή-

ψης και παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τη-

λεοπτικών υπηρεσιών,  

  ii. για τον έλεγχο της τήρησης των όρων και των προϋ-
ποθέσεων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία των φορέων που κα-

τέχουν άδεια παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υ-
πηρεσιών. 

  β) Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας, με αντικείμενο την τή-

ρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων, που προβλέπεται στις 
διατάξεις του άρθρου 10α του π.δ. 213/1995, όπως αυτό 

προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 310/1996, και 
την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών 

που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων 

του π.δ. 310/1996. 

  γ) Τμήμα Ποιότητας Προγραμμάτων, με αντικείμενο 

την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για τον 

έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων ραδιοφωνικών 
και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και για την εξέταση 

των αιτήσεων επανόρθωσης του άρθρου 9 του π.δ. 100/ 

2000. 
  δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστή-

ριξης, με αντικείμενο την εκτέλεση όλων των απαραίτη-

των εργασιών για:   i. την εύρυθμη λειτουργία του συνό-
λου των υπηρεσιών του Ε.Σ.Ρ., 

  ii. την τεχνική υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιο-

τήτων του Ε.Σ.Ρ., 
  iii. την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογι-

σμού του Ε.Σ.Ρ., 

  iν. την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση του υ-
πηρετούντος προσωπικού.  

  3. Με τον οργανισμό του Ε.Σ.Ρ. συνιστάται μία οργα-

νική θέση Διευθυντή στην οποία επιλέγεται και τοποθε-
τείται δημόσιος υπάλληλος με τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία του ν. 2683/1999. Ο Διευθυντής συντονίζει 

το διοικητικό έργο των τμημάτων, επιβλέπει την υπηρε-
σιακή κατάσταση και τη διεκπεραίωση των εργασιών 

του υπηρετούντος στα τμήματα διοικητικού και επιστη-

μονικού προσωπικού, μεριμνά με κάθε πρόσφορο ρόπο 
για την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία με 

τις υπηρεσίες των λοιπών δημόσιων φορέων και αρχών 

και λαμβάνει κάθε μέτρο για τη διευκόλυνση της επικοι-
νωνίας του κοινού με τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Ρ. 

  4. Οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστά-

μενοι των τμημάτων και ο Διευθυντής του Ε.Σ.Ρ. καθο-
ρίζονται με τον Οργανισμό Προσωπικού της αρχής. 

  

Σχετικά με τα άρθρα 8 έως 10 του Ν. 2863/2000: αναφέρονται σε ζητήματα εκτός αρμοδιότητας ΕΣΡ 
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 Αρθρο 11 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις             

  1. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 4, η 

ισχύς των οποίων αρχίζει από την έκδοση, κατά την πρώτη εφαρμογή του 

παρόντος νόμου, της απόφασης διορισμού που προβλέπεται στην παρ. 2 του 

άρθρου 2. 
 

  2. Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, οι 

διατάξεις της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας με τις οποίες 
παρέχεται, για τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, 

αρμοδιότητα έκδοσης εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων σε άλλα 

διοικητικά όργανα, καταργούνται ως προς την άσκηση της αρμοδιότητας 
αυτής.  

  Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται: 
  α) Η αρμοδιότητα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να 

εκδίδει τις άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών και 

παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, για τις 

οποίες έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες στους νόμους 2328/1995 και 

2644/1998 προκηρύξεις. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η 

αρμοδιότητα του ελέγχου νομιμότητας που προβλέπεται στα άρθρα 14 παρ. 
25 του ν. 2328/1995 και 20 παρ. 4 του ν. 2644/1998. 

 

  Σε περίπτωση που ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης δεν 
εκδώσει την άδεια παροχής ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών υπηρεσιών εντός 

τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτόν της σύμφωνης γνώμης του 

Ε.Σ.Ρ., η σχετική διοικητική πράξη εκδίδεται από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με 
τα οριζόμενα για το περιεχόμενο της πράξης αυτής στις οικείες διατάξεις 

της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. 

  Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που διαβιβάζεται στον Υπουργό Τύπου και Μέσων      
Ενημέρωσης περιέχει τα οριζόμενα στην ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική 

νομοθεσία στοιχεία των αντίστοιχων διοικητικών αδειών. 

  β) Η αρμοδιότητα έκδοσης των διοικητικών πράξεων που προβλέπονται 
στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 εδαφ. γ`, 7 παρ. 3 εδαφ. β` και 9 

παρ. 1 και 5 του ν. 2644/ 1996. 

  γ) Η αρμοδιότητα έκδοσης κοινών υπουργικών αποφάσεων, καθώς και των 
αποφάσεων ή άλλωγ πράξεων που εκδίδονται από τον Υπουργό Μεταφορών και 

Επικοινωνιών ή τις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτόν. 

  3. Οι αποφάσεις του Ε.Σ.Ρ. που έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2000, κατ` 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2328/1995, όπως 

ισχύουν, και για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 

δεν έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος στις ίδιες διατάξεις έλεγχος 
νομιμότητας, είναι άμεσα εκτελεστές. Οι αποφάσεις αυτές, εντός δέκα 

(10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κοινοποιούνται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ε- 
νημέρωσης στους αποδέκτες τους. Από την ημερομηνία της κοινοποίησης 

αρχίζει ο υπολογισμός των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία 

προθεσμιών για την άσκηση των ενδίκων μέσων και των διοικητικών 
προσφυγών. 

  4. Η αληθής έννοια των διατάξεων των εδαφίων γ` και δ` της παρ. 5 του 

άρθρου 2 του ν. 2328/1995 είναι ότι οι προβλεπόμενες στις διατάξεις 
αυτές βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου 

και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αποτελούν υπηρεσιακές εκθέσεις με 

παρατηρήσεις σχετικά με την πληρότητα του φακέλου της αιτήσεως ως προς 

Στις τελικές – μεταβατικές διατάξεις θα ενταχθούν οι δια-

τάξεις νόμων με τις οποίες μεταφέρονται αρμοδιότητες από 

τη Γεν. Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο 

ΕΣΡ. 
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τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, το περιεχόμενο των οποίων δε 

δεσμεύει το Ε.Σ.Ρ. κατά την άσκηση της αντίστοιχης αρμοδιότητας της 

παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου. 

  5. Η θητεία του Προέδρου και του αναπληρωτή του, καθώς και των άλλων 

τακτικών και αναπληρωμστικών μελών που υπηρετούν στο Ε.Σ.Ρ. κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως με την έκδοση της 
απόφασης διορισμού που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος. Το 

διοικητικό και το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στο Ε.Σ.Ρ. κατά 

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατατάσσεται αυτοδικαίως στις 
οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 1. 

  6. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν 

να καθορίζονται τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των 
άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόμου. 

  7. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργείται 
κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει 

διαφορετικά το αντικείμενο των διατάξεων αυτών. 

 

  Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 


