
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, 

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του 

άρθρου 48 του Ν. 2190/1920» 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

Α. Επί της αρχής 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, «[η] 

ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο 

έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη 

αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη 

μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική 

και με ίσους όρους μετάδοση των πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και 

προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των 

προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της 

τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της 

αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 

Νόμος ορίζει τα σχετικά με την υποχρεωτική και δωρεάν μετάδοση των εργασιών 

της Βουλής και των επιτροπών της, καθώς και προεκλογικών μηνυμάτων των 

κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα». Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.1 του 

ίδιου άρθρου, οι προστατευτικές για τον Τύπο διατάξεις του άρθρου 14 του 

Συντάγματος δεν εφαρμόζονται στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 

Από την ερμηνεία της προπαρατεθείσας συνταγματικής διάταξης προκύπτει 

ότι η παροχή ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού προγράμματος συνιστά δημόσια 

υπηρεσία με την ουσιαστική/ λειτουργική έννοια του όρου. Ως τέτοια, και με 

δεδομένη τη ρητή αναφορά του Συντάγματος στην κοινωνική αποστολή της 

ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, η δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία παρέχεται 

αδιάλειπτα βάσει της αρχής της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών, παρέχεται σε 

όλους με όρους ισότητας και προσαρμογής και με τη μικρότερη δυνατή οικονομική 

συνεισφορά των ληπτών, λαμβάνοντας υπόψιν και το κόστος λειτουργίας του 



δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και τη διαμόρφωση των οικονομικών 

δεδομένων στον παρόντα χρόνο. 

Επίσης, η λειτουργία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα διέπεται 

καταρχήν από τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της ισότητας 

στη μετάδοση των πληροφοριών και ειδήσεων, της ποιότητας του παρεχόμενου 

προγράμματος, της προαγωγής του πολιτισμού με την προβολή της πνευματικής 

και καλλιτεχνικής δημιουργίας και του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου και των 

συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, αλλά και της παιδικής ηλικίας και της 

νεότητας. Ο άμεσος κρατικός έλεγχος σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του 

άρθρου 15 του Συντάγματος μπορεί να οδηγήσει και την επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων και εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής 

του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με τις διατάξεις που το 

διέπουν. Ο εποπτεύων Υπουργός διατηρεί οργανωτικές και ελεγκτικές εξουσίες, 

χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες της προαναφερθείσας ανεξάρτητης αρχής, 

υποκείμενος σε κάθε περίπτωση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. 

Κατόπιν τούτων, καθίσταται εμφανές ότι η διακοπή της συνεχούς και 

αδιάλειπτης παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που συντελέστηκε 

τον Ιούνιο του 2013 συνιστά σοβαρό ρήγμα στην αρχή της συνέχειας της παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας με ουσιαστική έννοια. Οι νομικές ενέργειες που έλαβαν χώρα 

και οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά την περίοδο εκείνη προκάλεσαν 

ισχυρότατες αντιδράσεις, οι οποίες προήλθαν όχι μόνο από το θιγόμενο προσωπικό 

του μέχρι τότε λειτουργούντος δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, αλλά και από 

όλες τις αντιπροσωπευτικές κοινωνικές ομάδες που σχετίζονται με τη δημόσια 

ραδιοτηλεόραση και το σύνολο της κοινωνίας γενικότερα. Ιδιαίτερης μνείας 

χρήζουν και οι αντιδράσεις που υπήρξαν και από ανάλογους φορείς στο εξωτερικό. 

Οι ως άνω ενέργειες και πολιτικές έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικά 

προβληματικό καθεστώς στη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης· 

ενδεικτικά αναφέρονται, μεταξύ πολλών άλλων, τα εργασιακά ζητήματα του 

προσωπικού του καταργηθέντος δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και τα 

οικονομικά και νομικά ζητήματα που ανέκυψαν κατά την εκκαθάρισή του. 

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή της 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας χωρίς ασυνέχεια, η οποία θα λειτουργεί με 



πιστή τήρηση των συνταγματικών αρχών που προαναφέρθηκαν, και η επίλυση των 

εργασιακών, οικονομικών και άλλων προβλημάτων που δημιούργησαν οι πολιτικές 

που ακολουθήθηκαν ως τώρα.  

Με το παρόν σχέδιο νόμου αποφεύγονται οι δαιδαλώδεις νομικές και 

κανονιστικές διαδικασίες και οδηγούμαστε στην ομαλή μετάβαση και λειτουργία του 

δημόσιου φορέα, ενώ ταυτόχρονα επανέρχεται η ιστορική επωνυμία της Ε.Ρ.Τ., με 

όρους όχι μόνο συμβολικούς, αλλά και ουσιαστικούς, με σκοπό την αποκατάσταση 

της διαρρηγμένης σχέσης του κοινωνικού συνόλου με το δημόσιο φορέα. Προς το 

σκοπό αυτό δύνανται να ενταχθούν στον ενιαίο φορέα το σύνολο των τηλεοπτικών 

και ραδιοφωνικών σταθμών (εθνικών και περιφερειακών) που λειτουργούσαν την 11
η
 

Ιουνίου 2013 (ΕΤ 1, ΝΕΤ, ΕΤ 3 ).  

Η αποκατάσταση αυτή αποτελεί τη δίκαιη λύση στα προβλήματα που 

δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς προσχηματικής εξυγίανσης, η  οποία 

αποσκοπούσε στην άνευ άλλου ικανοποίηση των απαιτήσεων της Τρόικα, με 

αποτέλεσμα η κοινωνία να βρεθεί, εντός ολίγων μόνο ωρών, χωρίς δημόσια 

ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ενώ την ίδια στιγμή εργαζόμενοι απώλεσαν την εργασία 

τους και βρέθηκαν αντιμέτωποι με διχαστικά διλήμματα. 

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου η αδικία που απροκάλυπτα συντελέσθηκε, 

αποκαθίσταται, ο πραγματικός οικονομικός και διοικητικός εξορθολογισμός 

επιτυγχάνεται και ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας γίνεται ανταγωνιστικός. Η 

αναβίωση των εργασιακών συμβάσεων αορίστου χρόνου των απολυμένων της 11
ης 

Ιουνίου 2013 και η διατήρηση των εργασιακών σχέσεων αορίστου χρόνου των 

απασχολούμενων στη ΝΕΡΙΤ αποτελεί το ασφαλές ουσιαστικό και νομικό πλαίσιο 

στελέχωσης του φορέα. Ταυτόχρονα η οικονομική εξυγίανση του δημόσιου 

ραδιοτηλεοπτικού φορέα επιτυγχάνεται μέσω των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, 

του ουσιαστικού ελέγχου των οικονομικών πεπραγμένων του παρελθόντος, της 

μείωσης των μεικτών και εξωτερικών παραγωγών, της κατάργησης των  υψηλών 

αποδοχών και των προνομίων του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.  

 

Β. Επί των άρθρων 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 19 άρθρα. Αναλυτικότερα: 



Με το άρθρο 1 αντικαθίσταται ο τίτλος του ν.4173/2013 (Α΄ 169) σε: 

«Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)». Με το 

άρθρο 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.4173/2013 και 

προβλέπεται η νέα επωνυμία της εταιρείας ως εξής: «Ελληνική Ραδιοφωνία 

Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» καθώς και ότι ο διακριτικός τίτλος 

της εταιρείας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

Κατά αυτό τον τρόπο αποκαθίσταται το ιστορικό σήμα της Ε.Ρ.Τ. ως δημόσιου 

ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ελλάδας, με τον οποίον έχαιρε παγκόσμιας 

αναγνώρισης. 

 

Με το άρθρο 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του 

ν.4173/2013 και προβλέπεται ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί δημόσια επιχείρηση που 

ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το Κράτος, έχει διοικητική και 

οικονομική αυτοτέλεια και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου. 

Επιπλέον υπάρχει πρόβλεψη ότι με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 του 

κ.ν. 2190/1920 Καταστατικό της εταιρείας, με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα 

που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες και τις 

σχετικές διατάξεις του ν.3429/2005, τα οποία δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου. Επίσης προβλέπεται ότι το καταστατικό καταχωρίζεται στο οικείο 

Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών και μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται 

με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα 

Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. 

Με το άρθρο 4 αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του 

ν.4173/2013 και προβλέπεται ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος 

μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς, πανελλαδικούς ή και 

περιφερειακούς, σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, καθώς και 

διαδικτυακούς ιστότοπους, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου» 



Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν.4173/2013 και 

αναφέρονται οι σκοποί και η αποστολή που υπηρετεί η δημόσια ραδιοτηλεόραση 

στην Ελλάδα οι οποίοι περιλαμβάνουν την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας 

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας σε συμφωνία με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 

του Συντάγματος, καθώς και τη διευκόλυνση στην πρόσβαση του κοινωνικού 

συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αυτή παράγει στο πλαίσιο των 

σκοπών της, καθώς και τη διακίνηση, ανταλλαγή και διάδοσή τους, με την 

οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, 

διαδικτυακών ιστοτόπων και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών 

υπηρεσιών. 

Στους παραπάνω σκοπούς περιλαμβάνεται επίσης η συμβολή στην 

ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και στην προσπάθεια 

εθνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, χωρίς την επιδίωξη κέρδους. 

Παράλληλα επισημαίνεται ότι, αποτελεί φορέα δημοκρατίας και πολιτισμού 

επιδιώκοντας να συμβάλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας, στην ανεξάρτητη 

μετάδοση της πληροφορίας και της είδησης και στην προβολή των έργων του λόγου 

και της τέχνης. Τονίζεται επίσης ότι οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει, 

έχουν την ποιοτική στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική της αποστολή και η 

πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, με σεβασμό ιδίως στην αξία του ανθρώπου και 

στην προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.  

Δίνεται ξεχωριστή έμφαση στην ανεξαρτησία της από το κράτος και από 

όλους τους φορείς δημόσιας ή ιδιωτικής εξουσίας και τα πολιτικά κόμματα, 

καταρτίζοντας και εκπέμποντας το ραδιοτηλεοπτικό και διαδικτυακό της περιεχόμενο 

διεπόμενη μόνο από τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και της κείμενης 

νομοθεσίας.  

Ορίζεται ρητώς ότι καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της επικράτειας και 

απευθύνεται και προς τον απόδημο ελληνισμό. Επίσης η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως δημόσιος 

ραδιοτηλεοπτικός φορέας προβλέπεται ότι έχει το αναπαλλοτρίωτο προνόμιο της 

πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εθνικής εμβέλειας στην 

Ελληνική Επικράτεια. Ακόμα σημειώνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών της μπορεί 

να γίνεται με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και οποιοδήποτε μέσο (ασύρματη ή 

καλωδιακή, μέσω επίγειων πομπών ή μέσω δορυφόρου, με απευθείας εκπομπή προς 

το κοινό ή με σταθερή δορυφορική υπηρεσία), σε κινητές ή σταθερές συσκευές και 



με ίδιο τεχνικό εξοπλισμό, τηρώντας την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Επισημαίνεται ότι τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 

απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του κοινωνικού συνόλου, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και 

ακροαματικότητα των σχετικών εκπομπών. Γίνεται μνεία επίσης στο παραγόμενο 

περιεχόμενο και στη διάθεση των προγραμμάτων της , που πρέπει να έχουν 

κατάλληλες μορφές εκπομπής ή/και αλληλεπίδρασης, όπου αυτή προσφέρεται, για 

άτομα με αναπηρία, όπως είναι ιδίως τα άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης. 

Προς τούτο, τονίζεται ότι η παραγωγή και η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από την 

Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υιοθετεί διεθνώς αποδεκτές τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της 

ηλεκτρονικής προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία. 

Επίσης προβλέπεται ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προβάλλει, σε συνεργασία με το 

Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, τηλεοπτικά, διαδικτυακά και 

ραδιοφωνικά τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων. 

Παράλληλα της δίνεται η δυνατότητα να παράγει και να εκμεταλλεύεται με 

οποιονδήποτε τρόπο ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και οπτικοακουστικό υλικό, 

δημιουργώντας μεταποιητικές μονάδες παραγωγής κάθε είδους αγαθού ή υπηρεσίας 

σχετικής με τα οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας 

και γενικά ασκώντας κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση των 

σκοπών της. Ακόμα της δίνεται η δυνατότητα να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να 

συμμετέχει σε άλλες εταιρίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. 

Αναφέρεται επίσης ρητά ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια του 

οπτικοακουστικού αρχείου των εκάστοτε δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και 

έτσι μπορεί να προβαίνει στην ψηφιοποίηση και πρόσφορη διαχείριση του αρχειακού 

οπτικοακουστικού υλικού που μεταδόθηκε από τον εκάστοτε δημόσιο 

ραδιοτηλεοπτικό φορέα και να καθιστά προσβάσιμο το προϊόν της ψηφιοποίησης 

αυτής μέσω του διαδικτυακού της ιστοτόπου. Η ανωτέρω πρόσβαση, επισημαίνεται, 

ότι είναι ελεύθερη και δωρεάν μεν για το κοινό και για τους σκοπούς της 

επιστημονικής έρευνας, μπορεί δε να διατίθεται έναντι αντιτίμου σε ιδιώτες και 

εμπορικές εταιρείες. 

Επιπλέον γίνεται αναφορά στα μέσα που η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να 

χρησιμοποιήσει για την εκπλήρωση των σκοπών της , ιδίως : 



α) στη παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης 

λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών 

μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για αναλογική εκπομπή, 

β) στη παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης 

λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών 

μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για ψηφιακή εκπομπή,  

γ) στη παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης 

λήψης, καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών 

μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων είτε δεν απαιτείται 

συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν 

χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος προς το κοινό, 

δ) στη παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, 

ε) στη παροχή μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με συντακτικά διαμορφωμένο 

περιεχόμενο προς εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας, 

στ) στη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων, 

ζ) στη παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και πολυπλεξίας του προγράμματος 

τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με 

ψηφιακή τεχνολογία, και 

η) στη παροχή μεμονωμένων εκπομπών κατά παραγγελία, οπτικοακουστικό 

υλικό τεκμηρίωσης ή εμβάθυνσης σχετικά με εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., 

καθώς και αυτοτελείς οπτικοακουστικές υπηρεσίες, όπως παροχή 

μετεωρολογικών προβλέψεων, περιβαλλοντικής ή χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού τύπου ή υπηρεσίες διαδικτυακής 

αναζήτησης. 

Επιπλέον, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου, 

κατά την έννοια του ν. 3592/2007 (Α 161), για τη μετάδοση των προγραμμάτων της 

και ως εκ τούτου προβλέπεται ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε 

σχετικής άδειας. Ακόμα προβλέπεται η εκχώρηση χωρίς αντάλλαγμα στην Ε.Ρ.Τ. 

Α.Ε. συχνοτήτων για τη μετάδοση των προγραμμάτων της και καθορισμός κάθε 

σχετικής λεπτομέρειας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού Επικρατείας, 

αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Τέλος δίδεται η δυνατότητα 



αναμετάδοσης από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., από τις συχνότητες που της εκχωρούνται, 

διεθνών προγραμμάτων άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.» 

Με το άρθρο 6 αντικαθίσταται το άρθρο 3 του ν.4173/2013 όπου 

αναλύονται οι γενικές αρχές του παρεχόμενου από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. περιεχομένου. 

Αναλυτικά προβλέπεται ότι οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. 

Α.Ε., καθώς και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων της: 

1. εμπνέονται από τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αξίας του 

ανθρώπου, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως 

μέλους του κοινωνικού συνόλου, της εθνικής ανεξαρτησίας, της ειρήνης, και της 

συνεργασίας των λαών. 

2. διέπονται από το σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ατόμου, την αρχή του 

τεκμηρίου της αθωότητας των πολιτών και προβάλλει μέσω των εκπομπών της 

θέματα που αφορούν στα θύματα εγκλημάτων κατά της γενετήσιας 

αξιοπρέπειας, στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, διεθνικής εμπορίας 

ανθρώπων και ρατσιστικής βίας, συμβάλλουν δε ενεργά στην προστασία των 

μειονοτήτων και της διαφορετικότητας. 

3. διέπονται από τις αρχές της αντικειμενικότητας και πληρότητας της ενημέρωσης, 

της πολυφωνίας, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, του σεβασμού της 

προσωπικότητας, της προστασίας της νεότητας και της παιδικής ηλικίας, της 

διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής γλώσσας, της ανάδειξης του ελληνικού 

πολιτισμού και της γέφυρας με τους πολιτισμούς άλλων λαών. 

4. Επιπλέον, η λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διέπεται από την κείμενη 

ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και το παρεχόμενο από αυτήν περιεχόμενο 

περιλαμβάνει ιδίως προγράμματα ενημέρωσης, πολιτισμού, επιμόρφωσης, 

ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των εκπομπών 

προβάλλεται η καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία, δίνοντας τη 

δυνατότητα ιδιαίτερα σε νέους πνευματικούς δημιουργούς και καλλιτέχνες να 

προβάλλουν το έργο και της ιδέες τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 

πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας. 

5. Διασφαλίζεται η μέριμνα για την προβολή των συνεδριάσεων της Βουλής των 

Ελλήνων και των επιτροπών της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των 

δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της 



κοινωνίας των πολιτών, των πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης και των 

παραγωγικών τάσεων. Προς τούτο τηρεί την αρχή της αναλογικής ισότητας. 

6. Διασφαλίζεται, επίσης, η αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα 

των κομμάτων, καθώς και των υποψηφίων συνδυασμών ή προσώπων, κατά τις 

βουλευτικές, ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές και των προγραμματικών 

θέσεων όλων των κομμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, και η κάλυψη 

των απόψεων που διατυπώνονται κατά την περίοδο διεξαγωγής 

δημοψηφισμάτων. 

Με το άρθρο 7 αντικαθίσταται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του 

ν. 4173/2013 η φράση «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.», με τη φράση «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε». 

Με το άρθρο 8 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του 

ν.4173/2013 καθορίζεται ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών της 

δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του άρθρου 2 του παρόντος , ανταποδοτικό 

τέλος ύψους τριών ευρώ (3,00 ευρώ) μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 

Τα ποσά που εισπράττονται, μετά την αφαίρεση της προμήθειας 0,5%, αποδίδονται 

στη Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο ανήκει 

λογιστικώς η κάθε είσπραξη λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Από την 

υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται: 

α) το Ελληνικό Δημόσιο,  

β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου  

γ) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αμιγείς επιχειρήσεις τους, τα 

αμιγή ιδρύματά τους και οι ενώσεις τους,  

 δ) οι κάτοχοι μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κατανάλωση 

ρεύματος που χρησιμοποιείται σε αρδευτικές, κτηνοτροφικές και 

πτηνοτροφικές μονάδες, 

ε) οι κάτοχοι μετρητών, για όσο χρονικό διάστημα καταναλώνουν ηλεκτρική 

ενέργεια αξίας μέχρι και δέκα (10) Ευρώ μηνιαίως,  

στ) οι πάσης φύσεως ναοί και χώροι λατρείας των κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του 

Συντάγματος γνωστών θρησκειών, καθώς και τα νεκροταφεία. 

Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή που έχουν τα 

προνόμια του Δημοσίου ή εξομοιώνονται με το Δημόσιο. 



Επίσης με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 

Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ρυθμίζεται η 

περίπτωση εξαίρεσης από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους του παρόντος, 

ή της αναπροσαρμογής αυτού για όσους καταναλωτές ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

του πληθυσμού. Με την ίδια  ΚΥΑ καθορίζονται τα κοινωνικά και οικονομικά 

κριτήρια για την εξαίρεση αυτών.  

 

Παράλληλα προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας 

Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. 

Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται. Με την 

παράγραφο 4 προβλέπεται η έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρείας από τη 

Διυπουργική Επιτροπή, όπως ο νόμος προβλέπει. 

Με το άρθρο 9 αντικαθίσταται το άρθρο 7 του ν.4173/2013 που αναφέρεται 

στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και ειδικότερα προβλέπεται 

ότι το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από: α) τον Υπουργό Οικονομικών, β) 

τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και γ) 

τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιο για 

θέματα Πολιτισμού. Καθώς και ότι οι Υπουργοί που εκπροσωπούν το Ελληνικό 

Δημόσιο παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους στη 

Γενική Συνέλευση. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Υπουργός Επικρατείας που είναι 

αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Επίσης ορίζεται ότι η Γενική 

Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση εντός εξαμήνου από τη λήξη 

εκάστης χρήσης και εκτάκτως οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Προέδρου της , ο 

οποίος απευθύνει τη σχετική πρόσκληση το αργότερο μια εβδομάδα πριν από τη 

συνεδρίαση. Τέλος επισημαίνεται ότι η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες 

Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρείας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε 

άλλα όργανα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από το Καταστατικό της εταιρείας και την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Με το άρθρο 10 αντικαθίσταται το άρθρο 9 του ν.4173/2013 και ορίζεται η 

σύνθεση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. 

Α.Ε. 



Ειδικότερα προβλέπεται ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο, τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο εκπονεί στρατηγικό σχέδιο για την οργάνωση και λειτουργία του 

δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, θέτοντας οικονομικούς και ποιοτικούς στόχους 

αναφορικά με την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής της εταιρείας μετά 

από διαβούλευση ιδίως με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και 

αντιπροσωπευτικών φορέων της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και της 

δημοσιογραφίας. Επίσης προβλέπεται η αποζημίωση των μελών του ΔΣ, η οποία 

μπορεί να αναπροσαρμόζεται με σκοπό την τήρηση ισοσκελισμένων 

προϋπολογισμών.  

Με το άρθρο 11 προστίθεται στο ν. 4173/2013 νέο άρθρο «9 Α» με τίτλο 

«Διευθύνων Σύμβουλος» στο οποίο περιγράφονται οι αρμοδιότητές του. 

Με το άρθρο 12 αντικαθίσταται το άρθρο 10 του ν. 4173/2013 και ορίζεται 

το πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Ειδικότερα προβλέπεται ότι ως 

προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των γενικών αρχών του 

παρεχόμενου περιεχομένου έλεγχος ασκείται από το Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δημοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση. Επίσης, όσον 

αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και την τήρηση 

των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στη 

Δημόσια Ραδιοτηλεόραση ο έλεγχος ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης. Σχετικά δε με την τήρηση των υποχρεώσεων που της 

ανατίθενται με το άρθρο 3 υποβάλλεται έκθεση στη Επιτροπή Θεσμών και 

Διαφάνειας της Βουλής και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά το 

πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους. Τέλος, την τήρηση των διατάξεων του 

παρόντος εποπτεύει ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα 

Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Σε περίπτωση που ο Υπουργός διαπιστώσει 

παράβαση των διατάξεων αυτών, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η 

οποία αποφαίνεται επί του ζητήματος, η δε απόφασή της εκτελείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.  

Με το άρθρο 13 αντικαθίσταται το άρθρο 11 του ν.4173/2013, ενώ 

προβλέπεται η συγκρότηση Συμβουλίων Κοινωνικού Ελέγχου τηλεθεατών, θεσμών 

και κοινωνικών συλλογικοτήτων.  



Με το άρθρο 14 αντικαθίσταται το άρθρο 14 του ν. 4173/2013 και ορίζεται 

το πλαίσιο των κανονισμών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Ειδικότερα Η διάρθρωση και 

λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται με τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με τον 

Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος 

Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ρυθμίζονται τα θέματα 

προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε 

άλλο συναφές ζήτημα. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, 

εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, αγορών 

ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπραγμάτου 

δικαιώματος επί κινητών και ακινήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται με κανονισμό, 

που καταρτίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εγκρίνεται το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Οι Κανονισμοί των παραγράφων 1, 2 και 3 καταρτίζονται κατόπιν 

διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών σωματείων και ενώσεων 

των εργαζομένων της εταιρείας. 

Με το άρθρο 15 αντικαθίσταται το άρθρο 15 του ν. 4173/2013 και 

ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού της εταιρίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η 

Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου μετά από δημοσίευση προκήρυξης και 

τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας. Οι όροι του 

βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της εταιρείας, το 

οποίο προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου, καθορίζονται με επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, η οποία 

συνάπτεται μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων των 

συνδικαλιστικών οργάνωσεων των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών 

προϋπολογισμών. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. παράλληλα μπορεί να προσλάβει προσωπικό και 

με συμβάσεις έμμισθης εντολής μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Οι όροι του μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού αυτού, οι 

οποίοι γνωστοποιούνται στην ανωτέρω δημόσια πρόσκληση, καθορίζονται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων 

εταιρικών προϋπολογισμών. Τέλος, επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού 



Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και αφού έχει 

προηγηθεί σχετική δημόσια προκήρυξη στον ιστότοπο της εταιρείας, η ανάθεση 

έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την 

παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοφωνικού, 

τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος για την εκπλήρωση των σκοπών και της 

αποστολής της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του 

Καταστατικού της. Το κόστος των έργων και υπηρεσιών που ανατίθενται και 

παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει 

συνολικά ποσοστό της τάξεως του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου 

προϋπολογισμού των παρεχόμενων από την εταιρεία ραδιοτηλεοπτικών και 

διαδικτυακών προϊόντων στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών 

προϋπολογισμών.» 

Με το άρθρο 16 προστίθεται στον ν. 4137/2013 νέο άρθρο «16 Α» με τίτλο 

«ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», όπου προβλέπονται αναλυτικά τα 

παρακάτω: Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

του προσωπικού το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι 

οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο, με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν 

02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 

στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει αναβιώνουν από την ημέρα 

δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφ’ 

εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρία του άρθρου 1 του παρόντος 

νόμου. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού 

και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που 

προκύπτουν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβίωση, ιδίως δε το 

ενδεχόμενο συμψηφισμού με μισθούς, αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές. Από 

την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:  

α) το προσωπικό ειδικών θέσεων, οι ειδικοί σύμβουλοι β) όσοι με έγγραφη δήλωση 

τους η οποία υποβάλλεται στο ΔΣ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από 

τη δημοσίευση του παρόντος γνωστοποιήσουν στο ΔΣ ότι δεν επιθυμούν την 

αναβίωση της Σύμβασης εργασίας τους, ή όσοι δεν εμφανιστούν εντός της 

προθεσμίας αυτής γ) όσοι έχουν λάβει πλήρη σύνταξη με οριστική απόφαση 

οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και όσοι έχουν καταθέσει ήδη κατά την 



δημοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη αντίστοιχης σύνταξης. Οι συμβάσεις 

των εργαζομένων με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. παραμένουν σε ισχύ.   

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 16Α ρυθμίζεται ο διορισμός και η λειτουργία του 

πρώτου ΔΣ με θητεία ενός έτους. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της λειτουργίας του 

δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Με την παράγραφο 5 ρυθμίζονται τα θέματα της 

εκκαθάρισης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που καταργήθηκε με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή 

Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 

1414) και ο χρόνος ολοκλήρωσης αυτής. Με την παράγραφο 6 ρυθμίζονται το θέμα 

των δικαιωμάτων επί των σημάτων και των άυλων αγαθών που ανήκαν στην Ε.Ρ.Τ.. 

Με την παράγραφο 7 προβλέπεται η μεταβίβαση στην Ε.Ρ.Τ Α.Ε και στις εταιρείες 

που αυτή ιδρύει κάθε περιουσιακού στοιχείου και γενικά εμπράγματου ή ενοχικού 

δικαιώματος, απαίτησης και υποχρέωσης, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις 

απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό φόρο ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή 

εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Με την παράγραφο 8 

συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου.  

 

 Στο άρθρο 17 αναφέρονται οι καταργούμενες διατάξεις του ν.4173/2013.  

Με το άρθρο 18 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του 

άρθρου 48 του ν. 2190/1920 κατά τρόπο που παραχωρεί έννομο συμφέρον για τη 

λύση της εταιρείας και στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού καθώς και στον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Δημόσιας 

Ραδιοτηλεόρασης. 

Με το άρθρο 19 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου από τη δημοσίευσή 

του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2015 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 


