
Τροπολογία του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο

«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαψθοράς, διατάξεις για Θέματα

ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο

εκπαίδευσης των στιουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την

ολοκλήρωση της μεταψοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, διατάξεις για την εψαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες

διατάξεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ευθύνη του τύπου — Τροποποίηση παρ. Ι και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο μόνο του ν.

1178/1981

1. Στην παρ. Ι του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α’ 187) προστίθεται νέο τελευταίο

εδάψιο ως εξής:

«Σε περίπτωση ιδιοκτησίας από νομικό πρόσωπο εντύπου που εκδίδεται και διανέμεται στην

Ελλάδα, και εφόσον η αξίωση της παρούσας δεν καλύπτεται για οποιονδήποτε λόγο από την

εταιρεία, υπέχει την ίδια υποχρέωση ο μέτοχος ή εταίρος που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το

ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων».

2. Στο άρθρο μόνο του ν. 1178/1981 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

ιι3Α. α) Σε κάθε εψη μερίδα που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα ορίζονται διευθυντής

και διευθυντής σύνταξης, οι οποίοι αμφότεροι είναι μέλη επαγγελματικού σωματείου

δημοσιογράφων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου

εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,

κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

β) Στο έντυπο της εφημερίδας που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του

εάν ο ιδιοκτήτης είναι ψυσικό ή νομικό πρόσωπο και της εταιρικής μορφής με την οποία

λειτουργεί, αναγράφονται ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης.

Σε περίπτωση Κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου εδαψίου

επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών απότο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά,

διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10000) ευρώ.

γ) Στο έντυπο της εψημερίδας που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του

εάν ο ιδιοκτήτης είναι ψυσικό ή νομικό πρόσωπο και της εταιρικής μορφής με την οποία

λειτουργεί, αναγράψεται ο μέτοχος ή εταίρος που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το ήμισυ



τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας Φύλλου
κατά παράβαση του προηγούμενου εδαψίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε Φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ.

δ) Οι αποψάσεις επιβολής προστίμου των περ. α) έως γ) αποτελούν νόμιμο τίτλο για τη
βεβαίωση του χρέους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία συντελείται μετά

την αποστολή του χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία κατά

το άρθρο 2 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90). Τα βεβαιωμένα

πρόστιμα της παρούσας παραγράψου παρακρατούνται από τα Πρακτορεία διανομής τύπου

και αποδίδονται αμελλητί. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η απόδοση του ποσού των

προστίμων προηγείται οποιασδήποτε κατάσχεσης εις χείρας του πρακτορείου από Τρίτο ή
εκχώρησης απαίτησης σε τρίτο. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Οικονομικών και του

Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας

και Ενημέρωσης ρυθμίζεται η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης, καθώς και κάθε άλλη

σχετική λεπτομέρεια.

ε) Για την αξιολόγηση της δυσχερώς επανορθώσιμης ή ανεπανόρθωτης βλάβης της
εΦημερίδας στο πλαίσιο αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά πράξεων

επιβολής προστίμου της παρούσας παραγράψου προσμετράται η οικονομική κατάσταση του
μετόχου ή εταίρου που κατέχει άμεσα ή έμμεσα το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των

εταιρικών μεριδίων. Για την αξιολόγηση της συνδρομής του δημοσίου συμψέροντος στο
πλαίσιο αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά πράξεων επιβολής προστίμου
λαμβάνονται υπόψη καταδίκες σε βάρος της εψημερίδας για διασπορά ψευδών ειδήσεων

και συκοψαντική δυσψήμηση.

3. Το παρόν άρθρο Ισχύει από Ιης.4.2022.»

Άρθρο 2

Επίδομα μετάβασης εργαζομένων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε εμπόλεμη Περιοχή

1. Το επίδομα μετάβασης σε εμπόλεμη περιοχή, που προβλέπεται στο άρθρο 7 της υπ. αρ.
1177/22.4.2019 (Β’ 1447) κοινής απόψασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,

Εσωτερικών, Ψηψιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Εθνικής Άμυνας,

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Εξωτερικών, Προστασία του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαψάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταψορών, Μεταναστευτικής

Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και
Τουρισμού καταβάλλεται στους εργαζόμενους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση

Εργασίας και ανεξαρτήτως του κλάδου και της ειδικότητάς τους, που μεταβαίνουν σε
εμπόλεμη περιοχή και για όσο χρόνο παραμένουν σε αυτή.

2. Το παρόν άρθρο ισχύει από τις 24.2.2022.
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Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Τροπολογία του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργού στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Εσωτερικών με τίτλο

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαψθοράς, διατάξεις για Θέματα ανθρώπινου
δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό Πλαίσιο εκπαίδευσης των

σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την
ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταψοράς των
δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εψαρμογή

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.011, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και
άλλες επείγουσες διατάξεις

Επισιτεύδον Υπουργείο: Υψυπουργός στον Πρωθυπουργό
Στοιχεία επικοινωνίας: Σταύρος Τσιώρος, 218 9098 661

Επεξατε απο τον παρακατω καταλοο τον τομεα η τους τομεις νομοετησης
στους σπσιους αφορουν οι όασικες διαταξεις της αξιολογουμενηςρυμισης

Ι ΤΟΜΕΙΣ

(Χ)
—

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΖΙ
Α. Αιτιολογική έκθεση

Ι Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΥποΘέοεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εοωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την παρ. Ι της προτεινόμενης διάταξης εισάγεται αντικειμενική ευθύνη
και για τους μετόχους ή τους εταίρους, που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ
τουλάχιοτον των μετοχών ή των εταιρικών μερ ιδίων, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης
του εντύπου είναι νομικό πρόσωπο. ‘Εχει κριθεί και υπό την υψιστάμενη διάταξη της
παρ. Ι του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α’ 187), ότι η αντικειμενική ευθύνη του
ιδιοκτήτη του εντύπου εισάγει θεμιτό περιορισμό της ελευθερίας του τύπου.
Συγκεκριμένα, με την παρ. Ι του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 θεσπίζεται
αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη εντύπου, σύμψωνα με τις αρχές της πρόοτησης,
για τις δραστηριότητες των προσώπων που απασχολεί (ΑΠ 782/2005, 79/2010,
1565/2012), υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει υποκειμενική ευθύνη στο πρόσωπο
του συντάκτη ή του εκδότη-διευθυντή (ΑΠ 782/2005, 1020/2004).
Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης λαμβάνονται μέτρα που εξασΦαλίζουν
τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων που
προβλέπονται από την αστική και ποινική νομοθεσία, σε Περιπτώσεις προσβολής
εννόμων αγαθών, όπως αυτών της προσωπικότητας και της τιμής, μέσω
δημοσιευμάτων εντύπων. Προς αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται ο ορισμός
διευθυντή και διευθυντή σύνταξης που είναι μέλη επαγγελματικού σωματείου
δημοσιογράφων, όπως επίσης η αναγραφή στο έντυπο της εψη μερίδας του νομίμου
εκπροσώπου, του διευθυντή και του διευθυντή σύνταξης, όπως επίσης του μετόχου
ή εταίρου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των
εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση παραβίασης των προτεινόμενων διατάξεων
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, σε εναρμόνιση προς την αρχή της αναλογικότητας
και αποψεύγονται έτσι επαχθέστερες δυνητικές κυρώσεις που θα εμπόδιζαν π.χ. τη
διανομή του εντύπου. Επίσης, τα προβλεπόμενα πρόστιμα επιβάλλονται από το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), ανεξάρτητη αρχή που απολαμβάνει
εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, προς διασφάλιση της
εψαρμογής κατά τρόπο που εναρμονίζεται προς τις συνταγματικές επιταγές.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζει το ζήτημα της μη καταβολής
επιδόματος μετάβασης σε εμπόλεμη περιοχή σε όλες τις ειδικότητες εργαζομένων
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που έχουν μεταβεί για υπηρεσία στην εμπόλεμη περιοχή της
Ουκρανίας, προκειμένου να εκπληρώσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα και να
καλυφθούν τα διαδραματιζόμενα γεγονότα, τα οποία μεταδίδονται
ραδιοτηλεοπτικώς, πολλές ψορές υπό εξαιρετικά αντίξοες και επικίνδυνες

___________

συνθήκες.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Αναφορικά με την παρ. Ι της αξιολογούμενης ρύθμισης, η προσθήκη του
εν λόγω εδαφίου, είναι αναγκαία καθόσον, δεν προκύπτει με σαφήνεια η
αντικειμενική ευθύνη των μετόχων ή των εταίρων του εντύπου. Λόγω της μη ρητής
αναψοράς, προκαλούνταν προβλήματα για την αποτελεσματική απόδοση ευθυνών,
η οποία δεν μπορεί να είναι συναγόμενη, Ιδίως όταν θεσπίζεται αντικειμενική
ευθύνη.
Η παρ. 2 της αξιολογούμενης ρύθμισης αντιμετωπίζει ζητήματα, που αφορούν στη
διαψανή λειτουργία των εντύπων, η οποία διασφαλίζεται με τη θέσπιση
υποχρεώσεων σχετικά μετον ορισμό καιτην αναγραφή στο έντυπο της εφημερίδας
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διευθυντή, διευθυντή σύνταξης, όπως επίσης των μετόχων ή εταίρων, που
κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών
μεριδίων. Σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών υποχρεώσεων, τα προβλεπόμενα
πρόστιμα επιβάλλονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ως ανεξάρτητη
αρχή, που κατοχυρώνεται συνταγματικώς, με συγκεκριμένες συνταγματικώς
κατοχυρωμένες αρμοδιότητες, χωρίς τούτο να αποκλείει τη νομοθετική πρόβλεψη
και περαιτέρω αρμοδιοτήτων. Η ανάθεση της εν λόγω αρμοδιότητας στο Ε.Σ.Ρ.
εξασψαλίζει τα απαιτούμενα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, σ’ ένα
κρίσιμο — για τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος — πεδίο όπως η
ελευθερία του τύπου.

Άρθρο 2: Στο άρθρο 7 της υπ. αρ. 1177/22.04.2019 (Β’ 1447) κοινής απόψασης των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών,
Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαψάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταψορών, Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων
και Τουρισμού, προβλέπεται η καταβολή ειτιδόματος ύψους εκατό (100) ευρώ ανά
ημέρα παραμονής σε εμπόλεμη περιοχή μόνο για τους δημοσιογράψους της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε.. Δηλαδή, η εν λόγω διάταξη δεν καταλαμβάνει και άλλους εργαζόμενους της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που μεταβαίνουν σε εμπόλεμη περιοχή, προς εκπλήρωση των
εργασιακών τους καθηκόντων και με σκοπό την ενημέρωση — πληροψόρηση του
κοινού. Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνονται οι δικαιούχοι του εν λόγω

__________

επιδόματος.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Τους ιδιοκτήτες, εκδότες, μετόχους ή εταίρους που κατέχουν, άμεσα ή
έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων των
επιχειρήσεων εντύπων μέσων, καθώς και τους διευθυντές και διευθυντές σύνταξης
των εψημερίδων, καθώς και τα πρόσωπα που κάνουν χρήση των προβλεπομένων
από την αστική και ποινική νομοθεσία δικαιωμάτων σε περίπτωση προσβολής των
εννόμων αγαθών τους από τα δημοσιεύματα εντύπων.
Άρθρο 2: Το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και
ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, που μεταβαίνει σε εμπόλεμη περιοχή και για
όσο χρόνο Παραμένει σε αυτήν.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ Χ ΟΧΙ

4
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Άρθρο 1: παρ. 1 άρθρου μόνου του ν. 1178/1981



Άρθρο 2: Υπ. αρ. 1177/22.04.2019 (Β’ 1447) κοινή απόψαση των Υπουργών

Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Ψηψιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και

Ενημέρωσης, Εθνικής ‘Αμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής

Ασψάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη,

Δικαιοούνη ς, Διαψάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ο ικονο μικών, Υγείας,

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, Υποδομών και Μεταψορών, Μεταναοτευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και

__________

Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και Τουρισμού.

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

Άρθρο 1: Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου

τροποποιείται ισχύουσα διάταξη νόμου, η οποία

θεσπίστηκε με τυπικό νόμο, και αντιστοίχως μετην παρ.

2 της προτεινόμενης διάταξης εισάγονται πρωτογενείς

ρυθμίσεις με τη συνήθη νομοπαραγωγική διαδικασία,

καθώς δεν υψίσταται σχετική εξουσιοδότηση.

Άρθρο 2: Η εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας

εκδόθηκε η υπ. αρ. 1177/22.04.2019 (Β’ 1447) κοινή

απόψαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,

ί) με αλλαγή προεδρικού Εσωτερικών, Ψηψιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και

διατάγματος, Ενημέρωσης, Εθνικής ‘Αμυνας, Παιδείας και

υπουργικής απόψασης Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και

ή άλλης κανονιστικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Προστασίας του

πράξης; Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαψάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, Οικονο μικών, Υγείας, Διο ικητικής

Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και

Μεταψορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροψίμων και Τουρισμού, αναψέρεται στη ρύθμιση

θεμάτων που αψορούν αποκλειστικά τις αποδοχές των

δημοσιογράψων και εξ αυτού του λόγου δεν μπορεί να

αποτελέσει το εξουσιοδοτικό έρεισμα για την ρύθμιση

του εν λόγω ζητήματος.

ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες

πρακτικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με
συμπεριλαμβανομένης αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης

της δυνατότητας νέας της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
ερμηνευτικής υψιστάμενης νομοθεσίας.

προσέγγισης της

υψιστάμενης

νομοθεσίας;



Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις ιιξιολογούμενες

ί) με διάθεση ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιμετωιτιστούν με

περισσότερων διάθεση περισσότερων ανθρωπίνων και υλικών πόρων.

ανθ ρώτιινων και

υλικών πόρων;

Συναψε’ις πρακτικές

Άρθρο 1: Η άμεση ρύθμιση του υψιστάμενου
κενού αποτελεσματικής απόδοσης ευθυνών
και στους μετόχους ή εταίρους των
επιχειρήσεων εντύπων μέσων.

Άρθρο 2: Στόχος είναι το επίδομα, που
προβλέπεται στο άρθρο 7 της υπ. αρ.
1177/22.4.2019 (Β’ 1447) κοινής απόψασης
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Εσωτερικών, Ψηψιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Εθνικής
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευ μάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασψάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύ ης, Εξωτερικών,

Β

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείςπρακτικές; ΝΑΙ 1 ΟΧΙ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες -

χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

. επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

1) βραχυπρόθεσμοι:



Προστασίας του Πολίτη, Δ ικα ιοσύ νη ς,
Διαψάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και
Μεταψορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Ναυτιλίας και Ν ησιωτικής Πολιτικής,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και
Τουρισμού, να καταβάλλεται στους
εργαζόμενους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας και ανεξαρτήτως του κλάδου
και ειδικότητας, που μεταβαίνουν σε
εμπόλεμη περιοχή και για όσο χρόνο

______________________________

Παραμένουν σε αυτήν.
Άρθρο 1:
- Η εκπλήρωση της αποστολής του τύπου,
μέσω της αντικειμενικής και αξιόπιστης
ενημέρωσης, που ικανοποιεί την αξίωση του
πληροψορείσθαι του κοινού.

- Η διαψανής και δεοντολογική λειτουργία των
εντύπων.

ιι) μακροπροθεσμοι:

Άρθρο 2: Η ίση μεταχείριση μεταξύ όλων των
ειδικοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και η έμπρακτη αναγνώριση της
εκπλήρωσης των εργασιακών τους
καθηκόντων υπό αντίξοες και εξαιρετικά
επικίνδυνες συνθήκες.

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης6

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρϋρο Στόχος

Ι Με την παρ. Ι της προτεινόμενης διάταξης εισάγεται αντικειμενική ευθύνη και για
τους μετόχους ή τους εταίρους, που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ
τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης
του εντύπου Είναι νομικό πρόσωπο. ‘Εχει κριθεί και υπό την υψιστάμενη διάταξη της
παρ. Ι του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α’ 187), ότι η αντικειμενική ευθύνη του
ιδιοκτήτη του εντύπου εισάγει θεμιτό περιορισμό της ελευθερίας του τύπου.

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοττοιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
και της ΕΛΣΤΑΤ

9



Συγκεκριμένα, με την παρ. Ι του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 θεσπίζεται
αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη εντύπου, σύμφωνα με τις αρχές της πρόστησης,
για τις δραστηριότητες των προσώπων που απασχολεί (ΑΠ 782/2005, 79/2010,
1565/2012), υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει υποκειμενική ευθύνη στο πρόσωπο
του συντάκτη ή του εκδότη-διευθυντή (ΑΠ 782/2005, 1020/2004).

Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης λαμβάνονται μέτρα που εξασψαλίζουν τη
συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων που
προβλέπονται από την αστική και ποινική νομοθεσία, σε περιπτώσεις προσβολής
εννόμων αγαθών, όπως αυτών της προσωπικότητας και της τιμής, που επίσης έχουν
συνταγματικό έρεισμα, μέσω δημοσιευμάτων εντύπων. ‘Αλλωστε, η ελευθερία του
τύπου υπάγεται στον γενικό περιορισμό της τηρήσεων των νόμων του κράτους και
μπορεί να περιοριστεί, εψόσον οι περιορισμοί είναι γενικής Φύσεως, αποτελούν
κατασταλτικά μέτρα, πληρούν την αρχή της αναλογικότητας και δεν θίγουν τον
πυρήνα της (βλ. Ευτυχία Κουράκου σε συλλογικό: Φ. Σπυρόιτουλος/Ξ. Κοντιάδης/Χ.
Ανθόπουλος/Γ. Γεραπετρίτης, Σύνταγμα κατ’ άριρο ερμηνεία, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα,
2017, σελ. 350). Επιτυγχάνεται δε με τον τρόπο αυτό, η εναρμόνιση μεταξύ της
ελευθερίας του τύπου και της ακώλυτης άσκησης του δικαιώματος του πληροψορείν
από τα έντυπα, της ελευθερίας της έκψρασης μέσω αυτών και της ανάγκης
διαφανούς και με ίσους όρους λειτουργίας τους, η οποία προάγει την αποστολή του
τύπου Περί αντικειμενικής και αξιόπιστης ενημέρωσης του κοινού, ανταποκρίνεται
δε στην ανάγκη εξασψάλισης της αποτελεσματικής προστασίας και άλλων
συνταγματικά κατοχυρωμένων αγαθών. Προς αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται ο
ορισμός διευθυντή και διευθυντή σύνταξης που είναι μέλη επαγγελματικού
σωματείου δημοσιογράψων, όπως επίσης η αναγραψή στο έντυπο της εψημερίδας
του νομίμου εκπροσώπου, του διευθυντή και του διευθυντή σύνταξης, όπως επίσης
του μετόχου ή εταίρου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των
μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων. Σε περίπτωση παραβίασης των προτεινόμενων
διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, σε εναρμόνιση προς την αρχή της
αναλογικότητας και αποψεύγονται έτσι επαχθέστερες δυνητικές κυρώσεις που θα
εμπόδιζαν π.χ. τη διανομή του εντύπου. Επίσης, τα προβλεπόμενα πρόστιμα
επιβάλλονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), ανεξάρτητη αρχή
που απολαμβάνει εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, προς
διασψάλιση της εψαρμογής κατά τρόπο που εναρμονίζεται προς τις συνταγματικές

_______

επιταγές.
2 Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη, δεδομένων των εξελίξεων που

λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία, στην οποία κλήθηκαν να μεταβούν
δημοσιογράψοι και λοιπό προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., προκειμένου να εκπληρωθεί ο
σκοπός της για αντικειμενική και ποιοτική ενημέρωση και πληροψόρηση του κοινού
και να καλυψθούν τα διαδραματιζόμενα γεγονότα, τα οποία μεταδίδονται στο
τηλεοπτικό κοινό, υπό αντίξοες και εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.
Επίσης, προσδίδεται στη διάταξη αναδρομική ισχύ, προκειμένου να καταβληθεί το
επίδομα στους εργαζομένους από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην
Ουκρανία, δηλαδή από την 24η.2.2022. Με την προτεινόμενη διεύρυνση των
δικαιούχων, πρόσωπα τα οποία τελούν στην ίδια πραγματική κατάσταση, δηλαδή
βρίσκονται σε εμπόλεμη περιοχή, αντιμετωπίζονται κατ’ ίσο τρόπο ως προς τα
επιδόματα, τα οποία λαμβάνουν, ανεξαρτήτως της Φύσης της εργασιακής τους
σχέσης.

±0



Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

‘Αλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:
Άρθρο 1: Επιτυγχάνεται η εναρμόνιση μεταξύ της ελευθερίας του τύπου και της ακώλυτης άσκησης του
δικαιώματος του πληροψορείν από τα έντυπα, της ελευθερίας της έκψρασης μέσω αυτών και της ανάγκης
διαψανούς και με ίσους όρους λειτουργίας τους, η οποία προάγει την αποστολή του τύπου Περί αντικειμενικής

και αξιότιιστης ενημέρωσης του κοινού.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΜΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜ ΕΣΑ Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
απυδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα

Χ

ΕΜΜ ΕΣΑ

Λίκοιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο Χ



ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣίΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΠΟΑΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Προσλήψεις /ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
κινητικοτητα

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
Άλλο

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση
& ΑΠΟΔΟΣΗ

Κόστος
ΤΗΣ

συμμετοχης
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

στη νεα
ρύθμιση

_________________ ________________

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Βλ. τη συνημμένη έκθεση του Γενικού Λογιοτηρίου του Κράτους.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣίΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΛ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ συνεπειών
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ κινδύνων στους

στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων



Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ιιοιοτική αποτίμηση:
Δεν υψίστανται κίνδυνοι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
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Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Παρ. 1 άρθρου 4 (γενική αρχή της ισότητας)

- Παρ. 1 άρθρου 5 (συμμετοχή στην Οικονομική ζωή της Χώρας)

- Παρ. 2 άρθρου 5 (προστασία της τιμής)

- Παρ. Ι άρθρου 14 (ελευθερία της έκψρασης)

Παρ. 2-9 άρθρου 14 (θεσμικές εγγυήσεις του τύπου)

- Παρ. 2 άρθρου 15 (Ε.Σ.Ρ)

- Παρ. 1 άρθρου 22 (προστασία της εργασίας από το Κράτος)

- Παρ. 1 άρθρου 25 (αρχή του κοινωνικού κράτους)

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό Γ -

δίκαιο
Π (συμτιερι.λαμόανομένου

του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Άρθρο 9 (ελευθερία της έκψρασης)

των Δικαιωμάτων του
Άρθρο 8 (προστασία της ιδιωτικής οψαίρας)

Ανθρώπου

Π
Διεθνείς συμβάσεις



1. 0 ιδιοκτήτης παντός εντύπου
υποχρεούται εις πλήρη
ατιοζημίωσιν διά την παράνομον
ιτεριουσιακήν ζημίαν ως και εις
χρηματικήν ικανοποίησιν διά την
ηθικήν βλάβην, αι οποίαι υπαιτίως
ειτροξενήθησαν διά
δημοσιεύματος θίγοντος την τιμήν

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία_& όασικό_περιεχόμενο_απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
1 (αναφέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού - Η3πιγ5έ κατά Ηνωμένου Βασιλείου της 7ης
Ι Δικαστηρίου Δεκεμβρίου 1976,

Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου οΙΙ κατά Ελβετίας, της 25ης Απριλίου 2006

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

Ξ Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύϋμισης Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο μόνον — ν. 1178/1981Παρ. Ι άρθρου 1
Ευθύνη του τύπου — Τροποποίηση παρ. Ι και

Προσθήκη Παρ. 3Α στο άρθρο μόνο του ν.
1178/1981

Στην παρ. 1 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α’
187) προστίθεται νέο Τελευταίο εδάψιο ως εξής:

«Σε περίπτωση ιδιοκτησίας από νομικό πρόσωπο
εντύπου που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα,



και εψόσον η αξίωση της παρούσας δεν καλύπτεται
για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρεία, υπέχει την
ίδια υποχρέωση ο μέτοχος ή εταίρος που κατέχει,
άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών
ή των εταιρικών μεριδίων.».

Η. ‘Εκθεση εψαρμογής της ρύθμισης

Σχετική διάταξη
αξιολογσύμενης

ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία —

Συναρμόδιες υπηρεσίες / Φορείς

Υπουργός Οικονομικών, Υπουργός στον
οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας
και Ενημέρωσης

Ε.Σ.Ρ., Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή

υπηρεσία

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

ρύθμιση διαδικασίας
παρακράτησης και
απόδοσης

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προιεσμία)

ή την υπόληψιν παντός ατόμου,
έστω αν η κατά το άρθρον 914 του
Α.Κ. υπαιτιότης, η κατά το άρθρον
919 του Α.Κ. πρόθεσις και η κατά
το άρθρον 920 του Α.Κ. γνώσις ή
υπαίτιος άγνοια συντρέχη εις τον
συντάκτην του δημοσιεύματος ή,
εάν ούτος Είναι άγνωστος, εις τον
εκδότην ή τον διευθυντήν
συντάξεως του εντύπου.

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / Φορέων

Παρ. 2 άρθρου Ι

32.

- επιβολή προστίμων για τις
θεσπιζόμενες υποχρεώσεις
στις περ. α) έως γ)

Εξου σιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Αντικείμενο

Περ. δ) παρ. 2 Κοινή Υπουργός Ρύθμιση
άρθρου Ι υπουργική Οικονομικών και διαδικασίας

απόψαση Υπουργός στον παρακράτησης
οποίο έχουν και απόδοσης
ανατεθεί οι προστίμων
αρμοδιότητες της
Γενικής
Γραμματείας
Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης

1€)



Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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Αριθμ. 86 / 1 / 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για Θέματα
ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό
πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Η.Ε.
Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των
δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για
την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα
2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Συμπληρώνονται οι διατάξεις αναφορικά με την αστική ευθύνη των
ιδιοκτητών τύπου. Συγκεκριμένα:

α. στην περίπτωση ιδιοκτησίας από νομικό πρόσωπο εντύπου που εκδίδεται και
διανέμεται στην Ελλάδα, ορίζεται ότι η αξίωση για αποζημίωση για παράνομη
περιουσιακή ζημία, καθώς και για χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον
δεν καλύπτεται από την εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, καλύπτεται από τον μέτοχο
ή εταίρο που κατέχει το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων,

β. προβλέπεται:

1) υποχρέωση:
- ορισμού διευθυντή και διευθυντή σύνταξης,
- αναγραφής στο έντυπο της εφημερίδας του νόμιμου εκπροσώπου, του
διευθυντή και του διευθυντή σύνταξης,
- αναγραφής στο έντυπο της εφημερίδας του μετόχου ή εταίρου που κατέχει
άμεσα ή έμμεσα το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων,
ΙΙ) η επιβολή σχετικού διοικητικού προστίμου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ σε
περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων.

γ. χορηγείται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των σχετικών
ζητημάτων με κ.υ.α.

ΙΥ:)
Ι



2. Προβλέτιεται η καταβολή του ισχύοντος επιδόματος, ύψους εκατό (100)
ευρώ για κάθε ημέρα παραμονής σε εμπόλεμη περιοχή (άρθρο 7 της υπ.
αρ.1177/2019 κ.υ.α.), στο σύνολο των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας και ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, οι οποίοι μεταβαίνουν σε
εμπόλεμη Περιοχή (σήμερα η καταβολή του περιορίζεται αποκλειστικά στους
δημοσιογράφους).

Η εν λόγω ρύθ μιση έχει αναδρομική εφαρμογή από τις 24.2.2022.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Επί του κρατικού Ίτροϋπολογισμού:

Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή διοικητικού προστίμου δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ σε περίπτωση παράβασης των οριζόμενων υποχρεώσεων
των ιδιοκτητών τύπου, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς
εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά.

ΙΙ. Επί του τιροϋΙιολογισμού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης
Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) — Φορέας Γενικής Κυβέρνησης

Δαπάνη, από τη διεύρυνση των κατηγοριών εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
στις οποίες καταβάλλεται το επίδομα μετάβασης εργαζομένων σε εμπόλεμη Περιοχή,
το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά
Περιστατικά (αριθμός εργαζομένων που μεταβαίνουν στην εμπόλεμη Περιοχή, χρόνος
παραμονής σε αυτήν κλπ).

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια

ιουΕιλ ΑΡΜΑΟΟΙ
21.03.2022 13:42

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου
δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό
πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον
κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της
μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες
επείγουσες διατάξεις»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλείται επί του

προϋπολογισμού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) —

(Φορέας Γενικής Κυβέρνησης), δαπάνη, από τη διεύρυνση των κατηγοριών

εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., στις οποίες καταβάλλεται το εΠίδΟμα μετάβασης

εργαζομένων σε εμπόλεμη περιοχή, το ύψος της οποίας δεν δύναται να

προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από Πραγματικά περιστατικά (αριθμός

εργαζομένων που μεταβαίνουν στην εμπόλεμη Περιοχή, χρόνος παραμονής σε

αυτήν κλπ).

Η ως άνω δαπάνη Θα αντιμετωπίζεται από τις Πιστώσεις του

προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2022

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

(ΠΡίΙ05 Ί.ΜΚ)1’ΡΑ

ΙΟΑΝΝΙ ι)ΙΚΟχ0Ις>ϊ
ΙΟΑΝΝΊΟΙΚΟΝΟΜΟυ

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


