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Δύο βασικές για το δημόσιο βίο της χώρας καινοτομίες περι
λαμβάνει το υπό κρίση σχέδιο νόμου. Η ποώτη καινοτομίο επιδιώ
κει την αποκοπή των κρατικών τηλεοπτικών σταθμών από την 
κυβερνητική εξάρτηση και την κατά το δυνατόν εξασφάλιση διοι
κητικής και λειτουργικής αυτονομίας τους. Η δεύτερη εισάγει την 
ελευθερία των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, κατοχυρώνοντας 
έτσι ουσιαστικά την πολυφωνία και τον ανταγωνισμό των ενημε
ρωτικών μέσων. Για πρώτη φορά έτσι παύει στην πράξη το κρατι
κό ή καλύτερα τηλεοπτικό μονοπώλιο και ουσιαστικοποιείται κατά 
το δυνατό η ελευθερία της πληροφόρησης, που είναι όρος για τη 
βάσανο της λογικής συνέπειας των ανθρωπίνων αποφάσεων και 
μια από τις προϋποθέσεις της οοθότητάς της, ιδιαίτερα στον πο
λιτικό τομέα, όπου οι επιλογές συνδέονται με την ελευθερία και 
τον αυτοπροσδιορισμό του πολίτη. Στην εποχή μας το μονοπώ
λιο της πληροφόρησης μπορεί να οδηγήσει στο καταθλιπτικότε- 
ρο μονοπώλιο δύναμης ενόσω δεν παίρνονται ειδικά μέτρα, μέχρις 
ότου η πληροφορική λειτουργία αναχθεί σε συνταγματική εξουσία.

Και οι δύο σκοποί του νομοσχεδίου εξειδικεύουν και πραγμα
τώνουν τις συνταγματικά κατοχυρωμένες και δημοκρατικά κατα
ξιωμένες ελευθερίες της έκφρασης και της πληροφόρησης, που 
τελούν σε διαλεκτική συνάφεια μεταξύ τους.

Το πιο πειστικό, αλλά και επικίνδυνο μέσο στην εποχή μας από 
άποψη ελευθερίας στη λήψη αποφάσεων είναι, πέραν του ραδιο- 
Φώνου, η τηλεόραση, ιδιαίτερα όταν στα χέρια των κυβερνήσεων 
η ενημέρωση εξελίσσεται σε προπαγάνδα και η απορρητοποίηση 
της πληροφορίας απέβλεπε στον περιορισμό του ελέγχου της λαϊ
κής κυριαρχίας, που αποτελεί τεράστια δύναμη ή αφύπνισης και 
ενημέρωσης ή υποταγής. Η Κυβέρνηση έκρινε, στο πλαίσιο της 
νωπής λαϊκής εντολής, ότι έπρεπε να καθιερωθεί με σαφήνεια η 
ελευθερία της ιδιωτικής τηλεόρασης, με τη βεβαιότητα ότι η α
ποκέντρωση Της εξουσίας του πληροφορείν είναι ουσιώδης όρος 
της αντικειμενικότητας και πληρότητας της ενημέρωσης σε μια 
σύγχρονη κοινωνία. Τίποτα δεν μπορεί να αναταχθεί στην τερό- 
στια δύναμη ενός σταθμού, όσο ένας άλλος σταθμός. Ο ανταγω
νισμός θα βελτιώσει την ποιότητα, θα εξουδετερώσει την 
προπαγάνδα και θα ελευθερώσει το θεατή και τον ακροατή, δί- 
νοντάς του δικαίωμα κρίσης και επιλογής.

Οπωσδήποτε όμως αυτή η ελευθερία ήταν αυτονόητο ότι έπρεπε 
να υπάγεται κατά το Σύνταγμα στον άμεσο έλεγχο του κράτους 
Στην ουσία ο άμεσος αυτός έλεγχος ανατίθεται σε ειδικό αντιπρο
σωπευτικό ανεξάρτητο, προσωπικά, λειτουργικά και οικονομικά 
όργανο, το οποίο θα εποπτεύει, θα ελέγχει και θα θεσπίζει το κα
νονιστικό καθεστώς και τους δεοντολογικούς κανόνες λειτουρ
γίας της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Η κυβέρνηση 
Τζαννετάκη πιστεύει ότι με το υπό κρίση σχέδιο νόμου πραγμα
τοποιεί ένο μεγάλο βήμα και ποος την εκτέλεση της πρόσφατης 
λαϊκής εντολής κα^ προς την προσαρμογή στις σύγχρονες αντι
λήψεις για το ρόλο της τηλεόρασης και για την ειλικρινοποίηση 
του δημόσιου βίου της χώρας.

Παράλληλα θέτει τις βάσεις γιο την ανεξαρτησίο της EFT, την 
αξιοπιστία της στο ενημερωτικό και πολιτιστικό της έργο και για 
την εξασφάλιση όσο το δυνατόν οικονομικής αυτοτέλειας.

Ένα τμήμα του νομοσχεδίου (άρθρα 1, 2, 3) ρυθμίζει tc του Ε
θνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως. Πρόκειται για ανεξάρτη
το όργανο διοίκησης κατά το πρότυπο των hautes autoriles.

Ο θεσμός αυτός των ανεξάρτητων οργάνων είναι νέος στη χώ
ρα μας όχι όμως και πρωτόγνωρος. Η επιτροπή προστασίας του 
Ανταγωνισμού του άρθρου Β του ν. 703/1977 ήταν η πρώτη ανε
ξάρτητη υπηρεσία. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης η 
δεύτερη.

Η βασική διαφοροποίηση του ισχύοντος με το ν. 1730/1987 κε- 
θεστώτος από το προτεινόμενο. αναφορικά με το Εθνικό Συμβού
λιο Ραδιοτηλεοράσεως. έγκειται στο ότι ο έλεγχος και η εποτττεία 
επί της ραδιοφωνίας και της τηλεορύσεως, τόσο της ιδιωτικής όσο 
και της -κρατικής», θα ασκείται πλέον από ανεξάρτητο όργανο και 
όχι από την Κυβέρνηση. Για τη δυνατότητα κοινοβουλευτικού ε
λέγχου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως προβλέπε- 
ται υπαγωγή του στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέονησης.

Το άλλο τμήμα του νομοσχεδίου (άρθρο 3 και επόμενα) αφορά 
στις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών.

Εκτός απο τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Συντάγμα
τος που ασφαλώς δεν επιτάσσουν κρατικό μονοπώλιο της τηλεο
πτικής εκπομπής, κανόνες του διεθνούς δικαίου καθιερώνουν τη 
δυνατότητα ιδρύσεως ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών.

Έτσι η ευρωπαϊκή σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που 
έχει κυρωθεί με το ν. 2329/1953 και με το ν.δ. 53/1974 και υπεοι- 
σχύει, βάσει του άοθοου 28 παρ. 1 του Συντάγματος πόσης αντι
θέτου διατάξεως τυπικού νόμου, κατοχυρώνει, στο άρθρο 10, την 
ελεύθερη τηλεόραση προσθέτοντας ότι μπορεί να υπαχθεί σε κα
θεστώς αδειών.

Επισημαίνεται ότι πρόσφατα (5-5-1985) καταρτίσθηκε στα πλαί
σια του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμβαση για το νομικό καθε
στώς της διασυνοριακής τηλεοράσεως, που επιβάλλει στα 
κράτη-μέλη να μην παρεμποδίζουν την αναμετάδοση διασυνορια
κών εκπομπών. 'Αλλωστε επίκειται η έκδοση παρεμφερούς οδη
γίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,- ήδη το Συμβούλιο ενέκρινε 
την έκδοσή της.

Το υποβαλλόμενο νομοσχέδιο (άρθρο 4 επομ.) συμπληρώνει τον 
ν. 1730/1987, ρυθμίζοντας το κενό που άφησε ο ισχύων νόμος, το 
μεν ραδιόφωνο να είναι ελεύθερο, η δε τηλεόραση εγκλωβισμέ
νη σε κρατικά δεσμό. Αποκαθιστά την ισότητα στα όμοια, δηλα
δή στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, τηρώντας την αρχή της 
αναλογικότητας.

Ειδικότερα:
Το άρθρο 1 του νομοσχεδίου προβλέπει την ίδρυση του Εθνι

κού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως, ενός ανεξάρτητου κρατικού 
οργάνου που εξυπηρετείται από γραμματεία και αυτοτελή προϋ
πολογισμό, υπάγεται όμως στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρ
νησης για να καθιστά εφικτό τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Έργο του είναι η εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και 
του προαπαιτουμένου της, της πολυφωνικής πληροφόρησης, η ε
πίβλεψη της τηρήσεως της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και 
η προαγωγή της ποιότητας των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.

Με το άρθρο 2 πραγματώνεται η ανεξαρτησία του πιο πάνω Συμ
βουλίου καθ όσον αφορά τη σύνθεσή του από προσωπικότητες 
αναγνωρισμένου κύρους, τον τρόπο διορισμού τους (τυπικώς μεν 
από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέονησης ουσιαστικώς δε από 
τα κόμματα, την ΕΣΗΕΑ, την ΚΕΔΚΕ. το ΤΕΕ, την ΠΟΘΑ και την 
ΕΣΗΕ Μακεδονίας και Θράκης), τη θητεία τους καθώς και τα κω
λύματα διορισμού και τα ασυμβίβαστα προς τη θέση. Το Συμβού 
λιο αποφασίζει, εφ'όσον υπάρχει απαρτία, με απόλυτη πλειοψηφίο 
των παρόντων.

Το άρθρο 3 του νομοσχεδίου καθόριζε: τις αρμοδιότητες του 
Συμβουλίου στις οποίες συγκαταλέγονται: η άσκηση του κατά το 
άρθρο 15 του Συντάγματος αμέσου ελέγχου του κράτους στη ρα 
διοφωνία και στην τηλεόραση, η έκδοση πράξεων ως προς τις βα 
σικές αρχές της δεοντολογίας των προγραμμάτων των κρατικών 
και ιδιωτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, η επιβολή κυρώσεων 
(που φθάνουν μέχρι του σημείου της προσωρινής αναστολής λει 
τουργίας του τηλεοπτικού σταθμού) γιο παραβάσεις του νόμου 
των αρχών δεοντολογίας και των όρων των συμβάσεων παραχω- 
ρήσεως μεταξύ κράτους και ιδιωτών για την ίδρυση και λειτουρ 
γία τηλεοπτικών σταθμών, η γνωμοδότηση για χορήγηση αδειών 
λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, η χορήγηση αδειών 
τοπικής ραδιοφωνίας, η ποόταση για διορισμό προέδρου, αντιπρο
έδρου και τριών μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε..

Η τελευταία αυτή αρμοδιότητα του Συμβουλίου δεν επηρρεά 
ζει τη λειτουργία του υφισταμένου Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε., πράγμα που
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καθορίζεται με το άρθρο 14 του νομοσχεδίου.
Το άρθρο 4 του νομοσχέδιου ρυθμίζει το της χορηγήσεως και 

ανακλήσεως των αδειών ιδρυσεως και λειτουργίας ιδιωτικών τη
λεοπτικών σταθμών τοπικής εμβέλειας. Η άδεια παραχωρειται σε 
φερέγγυες ανώνυμες εταιρείες, ιδρυόμενες και ανήκουσες kotc 
προτίμηση σε φορείς μέσων μαζικής ενημέρωσης και ορνανισμους 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κεφάλαιο των εταιριών διαιρείται σε 
ονομαστικές μετοχές, ώστε να είναι ανΰ πάσα στιγμή ννωστοί οι 
μέτοχοι, που θα μπορούν να αποκτήσουν πλέον του 25 Vc του συ
νολικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι άδειες χορηγούνται, κατό το άρ
θρο 5 του νομοσχεδίου, για 7 έτη με δυνατότητα ανανέωσης.

Για την ανάκληση των αδειών απαιτείται πάντοτε η σύμφωνη 
γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράοεως. Αραιρείται 
έτσι από την εκάστοτε Κυβέρνηση η δυνατότητα να ανακαλεί, χω
ρίς περιορισμό, τη σχετική άδεια και να προβαίνει οε χορήγηση 
κατά το δοκούν νέας άδειος σε αντικατάσταση της ανακληθείσης 
Οι λόγοι της ανακλήσεως που προβλέπονται στο άρθρο 10 του 
νομοσχεδίου, συνίστανται σε βαρειές ή κατ' εξακολούθηση πα
ραβάσεις του νόμου ή της συμβόοεως παραχωρήσεως.

Το άρθρο 5 προβλέπει τη σύναψη συμβόοεως μεταξύ της ανώ
νυμης εταιρίας, στην οποία χορηγήθηκε η άδεια και του ελληνι
κού Δημοσίου. Η σύμβαση, ο τύπος της οποίας καταρτίζεται από 
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράοεως, περιέχει τους ειδικούς 
όρους και τις υποχρεώσεις της παραχωρήσεως.

Τα άρθρα 6, 7,8 και 9 του νομοσχεδίου καθορίζουν τις υποχρε
ώσεις των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, που θα επεκτείνο- 
νται με τις σχετικές συμβάσεις παραχωρήσεως. Οι εκπομπές πρέ
πει να είναι σύμφωνες με τις επιταγές τους άρθρου 15 του Συν
τάγματος (αντικειμενικότητα, ισομέρεια, ποιότηια), του νόμου 
1730/1987 που καθορίζει τις υποχρεώσεις της ΕΡΤ Α.Ε. και να πε
ριλαμβάνουν προγράμματα Ευρωπαϊκής Παραγωγής. Οι ιδιωτικοί 
τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται σε είσπραξη αγγελιοσήμου για 
τη μετάδοση διαφημίσεων σε ασφαλιστικά ταμεία του προσωπι
κού των μέσων μαζικής ενημερώσεως. Διαθέτουν ποσοστό των ε
σόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών. Εκπέμπουν,σε 
συχνότητες καθοριζόμενες από τον Υπουργό Μεταφορών και Ε
πικοινωνιών και εκχωρούν ποσοστό των καθαρών κερδών τους 
στο κράτος.

Για το άρθρο 10 του νομοσχεδίου έγινε ήδη λόγος υπό το άρ
θρο 4.

Το άρθρο 11 αφορά την κατοχύρωση των αρχών της δημοσιο
γραφικής δεοντολογίας της ΕΡΤ Α.Ε. αλλά καπών ιδιωτικών τη
λεοπτικών σταθμών, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις της ΕΡΤ Α.Ε. 
επεκτείνονται και στους ιδιωτικούς σταθμούς.

Το άρθρο 12 εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Προεδρίας vc ρυθμί
ζει με αποφάσεις του τις λεπτομέρειες εοαρμργής tpu νόμου ύ
στερα από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτη- 
λεορόσεως.

Το άρθρο 13 προβλέπει ύστερα από άδεια του νομάρχη, εγκα
τάσταση κεραιών σε δάση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτε
ται το δασικό περιβάλλον.

Το άρθρο 14 απαιτεί για την απαλλαγή των διοριζόμενων από 
τον Υπουργό μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. κατά το ν. 1730/1987 
τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου.

Το άρθρο 15 καθορίζει την ένορξη ισχύος του νόμου.

Αθήνο 1 Σεπτεμβρίου 1989

Ο Προτείνων Υπουργός 
Προεδρίας της Κυβέρνησης

Αθαν. Κανελλοπουλος

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεις και παροχή,
αδειών γιο την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμω*

Άρθρο 1
Ίδρυση

1. Ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράοεως που λειτονυ 
γεί ως ανεξάρτητο όργανο εξυπηρετούμενο από δική του γρο. 
ματεια και αυτοτελή προϋπολογισμό.

2. Το Εθνικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου απολαμβάνουν πρ, 
σωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, υπάγεται στον Υπον, 
γο Προεδρίας Κυβερνήοεως. Οι πράξεις του Συμβουλίου 
υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο.

3. Έργο του Εθνικού Συμβουλίου είναι η φροντίδα για την εβ 
σφάλιση της ελευθερίας της εκφράσεως και της πολυφωνίας, τι, 
τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και την προαγωγή π, 
ποιότητας των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, κατό τις ο< 
νταγματικές επιταγές.

Άρθρο 2 
Συγκράτηση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράοεως είναι Ιίμελέςκ 
απαρτίζεται από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους on 
τομέα των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης, της τεχνολ 
γίας και της πολιτικής.

2. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και ισάριθμοι αναπληρ. 
τές τους διορίζονται από-τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβερ* 
σεως ως εξής:

α) Το πρώτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα ή συνασπίσω 
κομμάτων υποδεικνύει τρία μέλη, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρ

β) Το δεύτερο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα ή συνασπίσω 
κομμάτων υποδεικνύει δύο μέλη και το τρίτο σε κοινοβουλευπέ 
δύναμη κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων ένα μέλος.

γ) Τα υπόλοιπα πέντε μέλη υποδεικνύονται ανά ένα από την 7 
νωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, από την '£» 
ση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-θράκης. ιρ 
την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.. από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και απύτ» 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος-Ακροάματος.

3. Η θητείε ι ων μελών του Συμβουλίου είναι εξαετής, η δε <ν 
θέσή του ανανεώνεται εν μέρει ανά διετίο.

4. Μετά την πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται n1 
ρωση μεταξύ των μελών του. ώστε τέσσερα μέλη να έχουν Φ 
τή θητεία, τέσσερα μέλη τιτραετή θητεία και τρία μέλη διΓ 
θητεία. Το υποί-εικνύον όργονο από.τα αναφερόμενα στην πν 
γραφο 2 προτείνει αντίστοιχα τα μέλη σε αντικατάσταση τω* 
ποχωρούντων λόγω λήξεως της θητείας τους, μπορεί δι * 
επαναπροτεινει τα ίδια.

5. Με απόφαση του Υπουονού Προεδρίας Κυβερνήοεως κέ* 
ρίζονται τα κωλύματα διρριομού. τα ασυμβίβαστα με τη θέση·· 
το της ευθύνη; των μελών ου Συμβουλίου. Με αποφάσεις έ 
σης του αυτού Υπουργού καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρειο' 
την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων με τη σύμΦ*' 
γνώμη του Συμβουλίου.

Οπωσδήποτε η ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου είναι οέ- 
βίβαστη με την ιδιότητα του μέλους της Κυβερνήοεως, του V 
πουργού, του βουλευτή, του γενικού ή ειδικού γραμμε' 
υπουργείου, καθώς και του εταίρου, μετόχου μέλους του Διρ' 
τικού Συμβουλίου ή υπαλλήλου εν γένει επιχειρήσεως παρέ' 
γης, εμπορίας και μεταδοσεως ραδιοτηλεοπτικών πρόγραμμά'

6. Το Εθνικέ Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως όταν παρIf 
νται τουλάχιστον έξι μέλη τομ.

Οι κατά τον παρόντα νόμο αποφάσεις, προτάσεις και γνώ 
του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των πί 
ντων μελών του. 5 ε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος’ 
προέδρου.


