ΕΙΣΙίΓΙΤΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΗ

τητα της χα: την υχοχρέωοή της να σβθετα: Την ανθρώπινη
αρ:οαιέαεια χα: τη συνταγματεχή νοιχε*χότητα.

Στην τρόταστ, νόμου «τεο: Ραόιοττλεορασεωςη.
Ll-ooc iy Jious.i, το» E/./.yvttn·

I. Γεντχά

; .

Η ϊιατρχως αυσανοιενη σημασία χα: εττρμοή της ρα::ι>σηλεοράσεως. αλλά το: τα ελοττώματα ττ,ς ορηανωτεως
ν.α: λειτουργά*» τη; αττ, χωοο μας ©ιτ.έάλλσυν την εττέμc στη του νσμοθέτη.
Το Σ-νταγμα (άρθρ. Ιό “2?· 2) ετ:όάλλε: στη ρα£:ο;ωνία χα: την τηλεόραση τη·; τρτζλή εσ:τατή της αντιχειμενιχό-τητας, της ισομέρεια; χα: της συ:ότητας των εχσομαών.
Την εκπλήρωση των εσιταγών χυτών (χα: όχ: τ.ην άμεση ή
έμαεστ : :;:-.·.ττη τη; ραι-.ιτηλεοράσεως). έχε: ως σχοσό ο
,-αμεσος έλεγχες του χράτους». του εσίστς τροίλειτε: το Σύ
νταγμα. όΐίνο αν νοηθεί μ" αυτόν τον τάστο η τέταρτη αυτή
συνταγματ:χη εττταγή μΟΒρεί να τυμό:£αστεί με τις άλλες
τσο:ς.
Ο συνουασμός αυτή; των συνταγαατ-.ν.ών ετιταγων είνα:
»:5:χότέρα, ευνατός ττην ττάςη:
α) αν ο υτου:γι·/.ός έλεγχος αερι-ορχττεί τττς σσουοαίες ν.α:
ν.ρί-’.μες ΐΓεριστώσεις·

ρ J αν το ί:ο:χητο» συμέούλ-.ο αττοοστήσε: στενός σραγμα7 1X3 ανττατοτωττευτ:χή σύνθσση. ττην σττ'.α να εχταοαωττου·,τχ. ·ο· τσλ:τ:ν.ε; ν.α: χο'.νων.χές ουνοαεις της χώρας, χα:
αοετέρου χιεντριχές αρμ»:ότητες ττου να μσορτί να ασχε? με
ανεξαρτητία"
γ) α·; ο Γόνιχός Διευθυντής στενός ειλόγχετα: αττό το Διυιχητιν.ό Συτεόουλ:ο χα: όχ; αττό την χυθέρνηση (ώστε να «το
λμήσανε: ευοεία εεετττττυτυνη) χα: αστ-τέοου ετνττ! χχτά ττ
έΐ'νατόν ανεξάρτητος στην χαύητ.ερ:ντ ϊιεύθυνση της ραέ:υτηλεοράσεως, έάσε: της τριετούς θητείας του χατ της ϊοχής
του εττ-.λογής των άχοσων τττνε; τ ατών του'
:) αν η άσχηση των α:;χο::οτήτων αυτών ιτσοσανατολιστε:
τιρος τ:ς συνταγμχτιχές αρχές της αντιχεαμενσοστητας. :συμέιοιας χα: σοιότητας ν.α: τ:ς εσχοέρσυς εχςρσσε:ς τους χοττά
τη μΓτάϊοση ττλητ crop ιών ν.α: εττητεων, χαθοτ χα: ττροΐσντίιτν
ττυ /ήχου »* της τέχνης. αντατσΛττνσχενη τυχχτόνως στο
ελλτνιχό τ/εύμα χα: τρόττο ζωτγ
Τ:ς μεταρρύθμισε:; αυτές εεσάγε: το ττατόν ττρ&σχέίιο νό
μου II τροθλετόμενη
συγχώνευση της ΕΙΡΤ—1 χα: της
EFT—2 σε ένα εν:α:ό νομ'.ν.ό ττέτωτο ιγ*σ: σχότσμη γ:α
ο :ζν· ομ'.χούς λόγοος.
II. Κατ' άρθτο
Λ;ό:α I
FIT). '

χα: 2

Ήσυση χα: ιιχαίωαα εχαυμοτώ; της

II χυρια ;:α:ορά ατ.ό τ: ·~·/·/.·> ε:ν_τ·.ο (ν. 230/1975 χα:
35-λεα Ιό—20 ν. 1288/1082'; οουοά τη συγχώνευση της
ΕΡΤ -1 ν.α: της ΕΡΤ-2 σε .μ:α ενιαίσ ΕΡΤ. Γ:α τη; ατογρββή χα: ατοτίμηττ τειν ηες:οοσ:αχών στ;:χ-::<ο·/ του τεριέοχοντα: στην εν.ανα ΕΙΡΤ εεασ-χόζε rr: ανα'/χ~ως το άοθτ'
C σαρ. 2—7 του ;. 230/1975'(db-θρο 18'
* Αρθρο 3.
Αναςέεετα: ττους τ.όρους της ΕΡΤ χαθώ; ν.α: στο·- τυόοοο ε’.στοάςεως του •αντααοϊστ’.χοΰ τέλους, χωρίς ουσ:αστ:χές
οιασοοές τσό το χσθτστώς του :σχύί: στμεαα.
Άρθρο η. (Σν.οτός).
Ο: ;:ατάάε:ς του άρθρου αυτού ε£ε?2οχεύουν —ς εοτ:ταγες
του άρθρου Ιό ;αρ. 2 του Συντάγματος, ορίζουν ·:α χρ:ττο υ χατα-^αχής του ραοοστηλεοτττ'.χού χρόνου χα: των οιχονο;χ:χών rootον ττ,ς οαε:οττ'.εορατσεως. χα: χαράζουν ο?:α στη
?οαστη::ότητα της ΕΡΤ σου αροχύατουν ατό την ουόετερό

Γ .α ττη ·παράόααη αυτόν; χυρίως των λόγων ετΓτρέτϊτα:
εςααρετεχά η αναθολή ή μοτταιωος εχτοααής αοοό το Διοίχητεχό Σ'υμοαΰλ’.ο χοκ η αρόωρη οαοόλυση του Ρενιχού Αιεούυ>τή χα: των ανατλτρωτών του (άρθρ. 14 εαρ. 2 οτοιχ. η'
χα: αρύρ. 15 ταρ. 2 χα: 3).
Αρθρο ο.

'Ε::ησεογρασ:χέ; εχαομεέ;,.

Ο: όιατάΐείς τον άρθρου αυτού ορίζουν τα χοστήοια ν»
>.:α ε;·α:τερα ευαίσθητη τ.α: -ευτυθη κατηγορία εν.τοο.αω..
των ευρησεογραραχών χα: τολ:τ:χών εχτσχτών. Ετ:·=/ώσ; τ:οίλέτουν τη σύνταξη μ: -/.ατά τ.λε:οήης;ία 3ημοσ:ογρατ:χή
συμμετοχή ενός χώί:χα εχησεογραριχών χα: τολ:τ:χων εττομτών, του, ερόσον εγχροθεί ατό το Α/.οιχητυχό ΣυμΑοΰλιο,
ατοτελε: ταράρτημα του χαταστατ’ν.ού τη; ΕΙΡΤ χαι ετομχνως τη έεοαεόει.
Τ έλος αροίλετοετα: η υσοχρεωση των οημόσιων ρσρέων.
;ηχόσ:ου ν.α: :υ:ωτσ/.ου ίεχαίου να συ·/τρέχουν την ΕΙΡΤ1 στην
γ~:τε/.εση του ε»ησεσγραρεχσύ χαι ονημερωτιχού έργου της.
Αρθρο 6 (Εχτομαές σνλ:τ:χών χομμάτων).
Γ:α ττρώττ σορά
οτολετιχών χομμάτων
μορε: ααευθειας ααο
ipc της Βουλής ν.α:

ηροδλέτοντα·. στο -θαο εχτοχαές των
χα: χαθορίζοντα: όρ:α χα: χρίτήρια εν
το νόμο ν.α: γ; μέρε: αττό τον Π :όετο Γεν.ν.ό Δ:εμθ»ντή της ΕΡΤ.

'Αρθρο 7 (Λσ/.ατωμσ xro-;τήσεως")
Γ.:α εμώτη εσίσης ρορά ςροθλίαεται. χατά ϊιεθνή καηόώγματα. ϊ:χαίωμσ ατταντήσεωτ στη ραετοτηλεόραση. Στν 3:χαίωμα αυτό αντ: στ ο :χε: υττοχρεωση του Γενιχού Διευθυντή
να ίιατάαΟ! την εκτσμττή της τηταντήσεως. Η τταρ. ® ορίζει
τις -αροί/αοθώκις της ατταντήσεως χα-, η ταρ. 3 τους όρου;
της εχχοματής της. Στην τοαρ. 3 ττρσί/νέττετατ ταχεία ίονττότητα ττροσΦυτής στην Εαπτραττή Π·αραχό·/ων του AtotXT:Ttxoo Σμθουλίου. Η ίοοαστηοή οίός ταραμένε: ανοικτή. Αρμόίια είναι τα ττολιτιχά ϊτκστστήρια.

Άρθρο 8 (Δ:ασημίσε:ς).
Ο: 3:ασηείσε:ς έχουν μεγάλη θ'.χσνομ:χή οημασία για τη
ραϊιοτηλεόραση, συγχρόνως όμως ατοτελούν ττεοίο στο crolo
είνα: ϊυνατός χαταχρήτεις ε·ς £>άρος του θεατή/χαταναχωτή. Το άρθρο 8 αρενόις θέτε: άμεσα ορισμένους χανόνες, χα:
αοετέεου -σροίλέτε: τον χαθοετσμό τ:ερα:τόρω χανόνων ατό
το Δ'.οιχητεχό Σμτόού λ ro τεστ άσε. του Γϊντχού Α:ευ·5υντή. Ο
τρεόλετόμενος ε:σσημ:σττν.ός χώίτχας. τ.-ιταστόχενος με συ,;
μετοχή των ενϊιαοερομένων. εοάσεν ογχριθεί στό το Δεοιχητεχό Συυθούλ'.ο. θα ατετελέσε; ταράρτημα του χατατ.-ατ.χού
της ΕΡΤ χα: ετοτυένως να ττ όεσρΓύε:.
Άεθρο 8 (όργανα').
Ορίζοντα: τα τρία όργανα της ΕΙΡΤ.
Άρθρο 10 ν.α: 11 (Γενίχή Συνέλευση!.
Η Γενιχή Συνέλευση αταετίζετα: ατό τέντε εημόισιους λε
τουργούς ως μέλη ΕΙΧ OFFICIO. Η Γενιχή ΣυνέΆυση εν.ρράζα: το χράτος ως μοναϊεχό μέτοχο της ΕΡΤ ΑΕ χα: έχε:
οιν.ονομεχές ν.υσίως αεμοϊίότητες. Ο ϊ:ορ·.τμό; των μελών
του Δίοιχητιχού Σχείουλίου ϊεν ατόχειτα: στη ϊτάχρισή της·
α·;τ:θέτως απλώτ Ηθ·.ατ:στώνε·.ιι τη νημεμότητα του ορ:τμσύ
των μελών του Δίοιχητιχού Συμβουλίου.
Άιθισ !'2—Ιό ι'Δ:ο:·/.ητ:ν.ό Συμίούλιο).
Το χεντριν.ό «στ:ατηγ:ν.έ” όργανο της ΕΙΡΤ είναι το Διουν.ητιχό Συμίούλιο. Ο: οιαοορές τρτς το ισχύον ί'ίχαιο είνα:
•;υσ:ώσε·.ς ν.α: αςορούν τάσι τη σύνθεση, όσο ν.α: τ:ς αρμοί:>
τητές του.
Η σύνθεσή του (άρθρο 12) είνα: ευρύτατα αντιτσοσωτευτ:χή των το'/^τιχών χα: χο:νωνιχών ουνάμεων της χωράς.
() ν.αθορισιυος των 3-> συ-'*/.εν.ρ:μενωυ με/,ών ο* χινεται τ:α

2
ατό τη* ΚυΔέρνηση («κτός 6®fccrta <*τό -rev καθορισμό του
ε7τροιέ.το. της.. αλλά ατό .τα κόμματα. οργανώσεις ή ιδεύ'μττα. Για να διασφαλιστεί το συνεχές το- όργανό- κροόλ-Tr:ϊ·. η μερική ςτήτ.α χνα.έωση τον μελών.
Ίο . :B:c 7Σ Λτο-.χτ; τικό Συαόούλιο \και όχι η Κυόέρνηση ’
μεταξύ των μελών του
εν-λεγε: τ:ρόεί·ρς< ν.2 αντιτρόείρτ
! άρΔ ρ. rJ.. () Π ρί εδρος και ο αντιτρόεερο; δεν είναι ετομένω : 2T./.U iz~'ZV 2 της ε/.άστοτε κυόερνήσεως, αλλά αφέ
τει να arcAsrjL-car-.cuv της εμπιστοσύνης της τλειοήηφιας του

(τιολυμερώς συντεθειμένου! Διοικητικού Συμόουλέου. Γ·α ν
ατοφευχ-υ-ουν ιταρελχυσεις, τροόλετετχ. η δυνατότητα συγκροτήσεως ήδτ με 2.-5 διορισμένα μέλη.
Την ατοτοοτή των παρελκύσεων ατοσχοτε: και ο 7.ανένα;
του άρθρου 13 ότι απαρτία υπάρχει ήδη με την παρουσία τη;
τλϊιοθτο ίας των διορισμένων (ν.α: όχι τευ νόμιμο- αρ νόμου}
των μελών. Αυτά «κμως τρέπει να είναι τουλάχιστον 25. ο5θό πρ:ν δε. είναι δυνατή η συγκρότηση του οργάνου.
■Ο: αρμοδιότητες του Διοιχητιχού Συμόευλ'.ου είναι σποι^
οαίες (άρθρο Ιό).Π ρέπει κυρίως να αναφερΔχί, ότι αυτό
διορίζει ν.α: απόλνει το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος επομένως
ρεν είναι «πλά όργχ/ο της εουάστοτε Ινυόερνήσεως. αλλά χοινη; αποδοχής. Το γεγονός αυτό είναι κεντρικής σημασίας
- ;α τη'·' ε/.πλήρωση των συνταγματικών επιταγών της αντιν.ε·.μεν·.7.ότητας και ισομέρειας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εσ.ίση; ψηφίζει το χαταστατιχο
της ΕΡΤ 7-αι τα δύο παραρτήματα του : τον κώδικα ειίησεογρχοικών y.xt -πολιτικών εκπομπών 7-αι το οεαρπμαστ:7Λ
χώδι/.α.
Το Διοικητικό Συμόοόλισ arr.oτελεί το θύλακα του νόμου.
JV χυτό μιοορεί να αναόάλει ή να ματαιώνει στοιχδηχοτι εκ
πομπή που αντιχειται στις αρχές του χριθρ. 4. Δεν μπορεί
όμως να ετεδάλει τη διενέργεια -ορισμένης εχπσμπής. Τη*
αρμοδιότητα αυτή έχε; κατά ν.ανόνα ο Γενικός Διευθυντής
y.a εααιρετιν.ά στο πλαίσιο του άρθρου 18 η Κυόερνηση.
Το Α.Σ. δεν ασχολείται με την καθημερινή διαχείριση
της ΕΡΤ του ανατίθεται στο Γενικό Διευθυντή 7.αι το Συμόούλιο Διευθύνσεως. α/λά με την παρακολούθηση της εν.
πληρώσεως της ατοστολής της ΕΡΤ ότως αυτό περίγράφετα: στο Σύνταγμα 7-αι το νόμο.
Ατό τα μύλη του Διοικητικού Σομόουλίου συγ/.ροτούνται
τ Ετιτροτη Π αράτονων και η Ετιτροτή Ελέγχου της γλώσ
σας των ε/αισμτών. Κα: οι δύο μτοροϋν να τροοούν σ' ουστάσεις τρος το Γενικό Διευόυντή, του έχου·ν ιδιαίτερη όαρύτητα. εεόοαένης της (μερικής) εξ-αρτήσεως του Γενιτεό Διευ•δυντή arc τη. εμτιστοο-νη του Διοιζ.ητικο- Συμόουλίου.

Για να αποφευχθεί η άτοτη ν.ατάσταση των αναπλτοωτων γονικών διευθυντών του διορίζονται χωρίς τη συναίνε
ση ή καν τη γνώμη του Γενικά. Ακαλκτυτη, με τον οποίο δε
μπορούν ή δε θέλουν να συνεργαστούν, το άρθρο 1C ποοδλέτε: ότι τους ανατληρωτες του εκλέγε·. y.a: διορίζει ε ίδιο:
ε Γενικός Διευθυντής. υτό τον όρο της συναινέσεω: του Διοι
κητικού Σομόουλιου. Ο: ανατυ.ηρωτές τάντως δεν είναι ασολύτως εξαρτημένοι απο το Γΐνακό Διευθυντή. αφού δεν μαορουν να απολυθούν χαρά μόνο για στουδαίου; λόγους, ιδίως
για πχράόαση των αρχών του άρθρου 4.
Το Γενικό Αιευθυντή στο όργτ του συνετι/-ουρεί το Συυθούλιο Διεοθόνσεως, σου απαρτίζεται
ατό τους ανατληρωτές Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές των διευθυνσεων της ΕΡΤ c: οποίοι έτσι δεν είναι ατλά εκτελεστικά όο·
γανα αλλά ουσιαστικοί παράγοντες της λειτουργίας της ραδιοτηλεοράσεως.
Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή είναι ευρύτατες:
η διεύθυνση της ΕΡΤ είναι ανατεθειμένη ο αυτόν στο σύνο
λο της οι ανατληρωτες Γενΐ7.οί Διευθυντές έχουν μόνο τις
αρμοδιότητες r.vj τους αναθέτει ο Γενικός Διευθυντής.
Άρύρο 18 (κρατικός έλεγχος).
Ο «άμεσος κρατικός έλεγχος», του τροόλέτε: το άρ·ύρο
1S ταρ. 2 του Συντάγματος έχει ως μοναδικό σκοτό τη δια·
σοά/.ιση της τηστήτεως των συνταγματικών ετιταγών της
Ο'/τικειμενικότητας. ισομέρεια; ν.α: τοιότητα;· είναι ετομενω; έλεγχο; νομιμότητας.
(Οι ειαταηει; του άρ-ύρου 18 (ότω; και εκείνης του αρ·ύ-,
7 για το δικαίωμα αταντήσεως) προσεγγίζουν τις διατάσεις
τερί τύτου. αν και όχι εντελώς, εν έψει των ιδιοτυτιών της
ραδιττηλβοράσεως. '.Ετσι ιτταγτ-ριεόουί μεν (για τρώτη οορά)
τη λογοκρισία και κά-όο άλλο χρΛηττικό μέτρο στο χοίρο
της ραδιοτηλεοράσεως με ορισμένες όμως 7.αι τεριορισμένε;
εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις χυτές έχουν ως σκοτό να καθιστούν
δυνατή την εκτλήρωση του χυόερνητικού έργο, και την r/.avoτοιτρση στουδαιων ε-ύνικών συμοερόντων. χωρίς όμως να υτοτάσσσυν τη ραδιοτηλεόραση στην εκάστοτε κυόέσ·νησν,.
Στις ακραίες τεριττώσεις άμεσου ε-ύνικοό κινδύνου του ά:•ύρου 48 του Συντάγμ-ατος ετιτρέτετα: η σνάλεση της διοιν.τσ·ω; τη; ΕΡΤ στην κυόέρντττη.
Άρόρο 19.
Με τις διατάξεις του άρ-ύρου ρ>5μίζοντα: Δέματα του αρορούν το τροσωτικό κα: διασφαλίζουν τα δικαιώματά του I α
σφαλιστικά κ.α.).
ΆρΔρο 20.
*Τ' ' f

αρνείτα: να χ.ακοινωσε: ο Γενικός Διευ-ύυντής. η ατόοαση
της Ετιτροτής Παρατόνων. ύστερα ατ; τροσουγή του ενδιασερεμένου. είναι υτοχρεωτική για το Γεν:/.· Διευνυντη.
'Αμάρα 1C y.a: 17 (Γενικός Διευ-ύυντής'.
Ο Γενικός ΔιεοΔυντής ίιευΔύνει στην ΕΡΤ, η Δέση του
ετσεενως εχει μιγαυ.ντερη στμασισ για τη /.ε:τουργοα της
ΕΡΤ ατό οτοισυδητοτε άλλευ ατόμου. 11 EP Γ μτερε: να
αντατεκριΔεί στις συνταγματικές ετιταγε; της υντικειμεν.κέτιςτας. ισομέρειας κα: τοιέτησας. μόνο αν εχ:· ένα 1 ενικό
ΔιενΔυντή του τις ενσαρκώνει α.α αυτό γίνεται γενικά ατοδεκτό.
Ο: διατάξεις τευ άρΔρου 10 διασφαλίζουν, τιεώτον. την τ..λιτσκή ανεξαρτησία κα: ουδετερότητα τευ Γενικού ΔιευΔυντή, ο οτοίος. ενώ εινα. χ/εξάρτητος ατό την κυόερνητική
εύνοια, τρέτε: τάντως. για να εκλεγεί και να ετανεκλεγεί.
να είναι ατ-οεεκτός ατό την τλειοΔησία τευ Διοικητικού
Συμόουλίου. Αλλά κα: έναντι αυτού κα: υτό την τροΰτόΔεση
ότι τηρεί το νόμο, ο Γενικός Διευθυντής εινα χ/εξάστητος
για τα τρία χρόνια τη; Δητεία; του.
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ΆοΔοο 21. ιτελικές δισσάΞ-,?
_n: τευ.ικε; ιιατασεις χ/η/.ουν η ετουσιοοοτηση για την
ε/.εοση τ:·:ετρικών διατχρματων ται. Γ.. η τρόίλειίη σημοσιεύεεω; του καταστατικό- και των ταοαστηεάτων του στην
!·..·. κεριδα τις Κ-οερνήτεως ιταρ. 2 . ο καΔοοιστεός των ευ.-εεοσσεω. και των κ; εεχγουμενων ειατάξεων ιταε. 3 και
ι κα·.. τέλος ο ν.αΔερισμός τη; ενάρξεως ισχύος το- viucίτα:. λ;.
Εν ΛΔήναις. τη

0:

29 ϊανο. αρίυ-

τροτείνοντις

IfttUl

όουλευτές

Κων/ve; Π αταρρηγέτουλτς. Μιχ. Π ατχ/.ωνσταντί·νου. Σε.
Μτλέτσας. Μ. Γαλενιανσς. θεότ. Αναγνωστότευλος. Ν.
Κωττάκης. Βασ. Παταγεωρ*'ό<τουλος. Άγγελος Λγ,*ε’"-ν
σης. Βαο. Μτεν.ίφης. Σ. Καρατζάς.

