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Άρθρο μόνο

Προϋποθέσεις κατοχής άδειας για την παροχή συνδρομητικών ραδιοψωνικών και

τηλεοπτικών υπηρεσιών — Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 2644/1998

Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 (Α’ 233) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ανώνυμη εταιρεί.α που κατέχει την άδεια της παρ. 1 δεν μπορεί. να κατέχει και άδεια

παροχής ραδιοψωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης

λήψης. Η συμμετοχή της εταιρείας του πρώτου εδαψίου σε εταιρεία που κατέχει άδεια

σταθμού ελεύθερης λήψης είναι δυνατή, εψόσον με τη συμμετοχή της:

α) δεν παραβιάζονται σι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού,

β) δεν γίνεται κατάχρηση της δεστιόζουσας θέσης που έχει αποκτήσει στην αγορά των

ραδιοψωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, και

γ) δεν θίγεται η αντικειμενική, πλουραλιστική και με ίσους όρους μετάδοση πληροψοριών

και ειδήσεων στα μέσα μαζική ς ενημέρωσης.

Οι μέτοχοι της εταιρείας του πρώτου εδαψίου μπορούν σύμψωνα με τις προϋποθέσεις του

δευτέρου εδαψίου, να κατέχουν άδεια λειτουργίας ραδιοψωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού

ελεύθερης λήψης ή να μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια.».



Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2023
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με τίτλο:

«Θεσμικό Πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών
ατυχημάτων και την ασ4άλεια των μεταψορών»

Επισπεύδον Υπουργείο: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ Π ΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
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Πρωθυπουργό,210 9098 751, τηλ.6937248522 ΙθΧΊΖνου@ιτιΊΙ.ςοπι

Επιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοι9έτησης

οτους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενηςρύιμισης:

Τ0ΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΙΙΤΛΟΣ ΑΞ0ΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΜΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΓΠΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΚΗ ΠΟΛΠΙΚΗ

0ΚΟΝΟΜ1ΚΗ / ΔΗΜΟΣ!ΟΝΟΜΠ(Η / ΦΟΡΟΛ0ΠΚΗ ΠΟΛΤΗ(Η

ΚΟ1ΝΩΝΚΗ ΠΟΛΙΙΙΚΗ

ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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ΕΝΟΙΗΤΑ Α: Αιτισλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Η προτεινόμενη ρύθμιση σκοπεί στην άρση των υψιστάμενων περιορισμών της παρ.
4 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 (Α’ 233) ως προς την απόκτηση άδειας παροχής
ραδιοψωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσων επίγειων δικτύων ελεύθερης
λήψης από κατόχους άδειας συνδρομητικών ραδιοψωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών μέσω δορυψόρου. Οι υψιστάμενοι περιορισμοί συνιστούν, ουσιαστικά,
απόλυτη απαγόρευση συμμετοχής σε επιχείρηση παροχής ραδιοψωνικού ή
τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης ή συνδρομητικής
λήψης, η οποία θέτει ζήτημα συμβατότητας με την οικονομική και επιχειρηματική
ελευθερία των νομικών προσώπων που προστατεύεται συνταγματικά.

Συγκεκριμένα, παραμένει ο κανόνας ότι ανώνυμη εταιρεία που κατέχει άδεια
παροχής συνδρομητικών ραδιοψωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να
κατέχει και άδεια παροχής ραδιοψωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω
επίγειων δικτύων ελεύθερης λήψης. Ωστόσο, τίθενται αυστηρές, πλην όμως,
αναγκαίες και αναλογικές προϋποθέσεις, συμβατές με το άρθρο 65 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής’Ενωσης (ΣΛΕΕ), η συνδρομή των οποίων επιτρέπει
τη συμμετοχή των εν λόγων εταιρειών σε εταιρεία που κατέχει άδεια σταθμού
ελεύθερης λήψης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η μη νόθευση της
αντικειμενικής, πλουραλιστικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροψοριών και
ειδήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η διασψάλιση ισότιμων όρων
ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων οι οποίοι δραστηριοποιούνται με διαψορετικούς
όρους στην ελληνική Επικράτεια, σύμψωνα και με τις επιταγές της ενωσιακής
νομοθεσίας και, τέλος, προστατεύεται η επιχειρηματική και οικονομική ελευθερία
των νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των μέσων μαζικής
ενημέρωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμψωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου
της Ευρωπαίκής’Ενωσης (1-283/11, 54γ Ο5ΪΓΓ& [2013]) η πολυψωνίατων μέσων
ενημέρωσης αποτελεί θεμιτό στόχο γενικού συμψέροντος που δικαιολογεί
περιορισμούς στις θεμελιώδεις ελευθερίες. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη
ρύθμιση εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού, τις θεμελιώδες
ενωσιακές ελευθερίες κυκλοψορίας των κεψαλαίων και εγκατάστασης και αποτελεί
μέτρο υιοθέτησης των κατευθύνσεων της προειδοποιητικής επιστολής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό στοιχεία (2022) 6411 ίπΙ/29.9.2Ο22 1ΝΕΙ
(2022/4080), διαθέσιμη σε

___________
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2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Η υψιστάμενη ρύθμιση συνιστά, ουσιαστικά, απόλυτη απαγόρευση συμμετοχής σε
επιχείρηση παροχής ραδιοψωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων
δικτύων ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης, η οποία θέτει ζήτημα συμβατότητας με
την οικονομική και επιχειρηματική ελευθερία των νομικών προσώπων που
προστατεύεται συνταγματικά. Περαιτέρω, όπως επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή



Επιτροπή στην (αναψερθείσα ανωτέρω, υπό 1) προειδοποιητική επιστολή, η
υψιστάμενη διάταξη εισάγει αδικαιολόγητο περιορισμό της ελεύθερης
κυκλοψορίας κεψαλαίων και της ελευθερίας εγκατάστασης που ορίζονται στα
άρθρα 63 και 49 της ΣΛΕΕ, εμποδίζοντας δυνητικούς επενδυτές να επενδύσουν σε
παρόχους ραδιοψωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου που δραστηριοποιούνται
μέσω επίγειων ελεύθερων ή συνδρομητικών ραδιοψωνικών ή τηλεοπτικών δικτύων.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται, εντός του πλαισίου της ενωσιακής
νομοθεσίας, η εύρεση της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της επιχειρηματικής
ελευθερίας, της προστασίας του ανταγωνισμού και της αντικειμενικής και με ίσους
όρους μετάδοσης των ειδήσεων.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

1) μεαλλαγή
προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής
απόψασης ή άλλης
κανονιστικής
πράξης;

Απαιτείται ψήψιση τυπικού νόμου, καθώς το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη
για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
απόψασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με αντικείμενο
που εμπίπτει στα ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες
διατάξεις.

Αψορά στις ανώνυμες εταιρείες που κατέχουν άδεια παροχής συνδρομητικών
ραδιοψωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και στους μετόχους τους.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4 ΝΑΙ Ε Οχι Π

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

- Παρ. 4 άρθρου 2 ν. 2644/1998 (Α’ 233)

- Περ. γ’ παρ. 2 άρθρου τέταρτου του ν. 4506/2017 (Α’ 191)

- Παρ. 2 άρθρου 43 του ν. 4779/2021 (Α’ 27)

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

ί) με αλλαγή Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
διοικητικής ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με
πρακτικής αλλαγή διοικητικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένης
συμπεριλαμβανομέ της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της
νης της υψιστάμενης νομοθεσίας.
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της



‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

υψιοτάμενης
νομοθεσίας;

ίί) με διάθεση Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες
περισσότερων ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με
ανθρώπινων και διάθεση περισσότερων ανθρωπίνων και υλικών πόρων.
υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

1) σε άλλη/ες
χώρα/εςτης
Ε.Ε. ή του
ΟΟΣΑ:

) σεόργανατης
Ε.Ε.:

ι) σε διεθνείς
οργανισμούς:



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8. Ποιοι είναι οι στόχοιτης αξιολογούμενης ρύθμισης;

- Η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο του
ανταγωνισμού και η υιοθέτηση των

1) βραχυπρόθεσμοι: κατευθύνσεων της προειδοποιητικής
επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό
στοιχεία ΙΝΕί (2022/4080).

- Η εύρεση της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της
επιχειρηματικής ελευθερίας, της Προστασίας
του ανταγωνισμού και της αντικειμενικής και

ΙΙ) μακροτιρόθεσμοι: με ίσους όρους μετάδοσης των ειδήσεων.

9
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης

Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟίΚΗΣΗ

Αριθμάς υαλλήλιι

) μοίμιν/ι&χ β) ιδοχ κι γ)
υετακλητών ιιπαλληλων



ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΑΕΙΑ Εξέλιξη την Τελευταία ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

ΔιαπραχΟέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων Και

αναλογία ανά 100000 καεοίκοιις

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα Κατά κατηγορίες και κανά
γεωγραφική Περιοχή

Διααραχδέντα αδικι1μαεα καί ίιεκιροιιμννοι νις δράιντες
αντών κατά εθοικάτητα, φύλο και τάξεις ηλικιών

Ετήσιο στατιστική απεικιίνισι] των αδικηίιάνοιε’ καί
αξιοοοινων σιιρπεριφορνιν ποιι οροκαλαον τν κοινά
αίσθημα (ανθροιποκτονιες, ληστειες, κλοπτς —

διαρρήξεις)

Αδικήματα αοο αφορούν στην παράνομη είσοδο και
σαραμονή στη χώρο

Σοχνάτηεα εγκλημάτων ανιε τάσο εγκλήματος

Ποσοστά εγκληματικών Περιπτώσεων σον
νξιχνιάστηκαν στο σύνολο των εγκλημάτων

Σύνολο εργαξομένων στη δημάσια ασφάλεια

Αριθμάς κατοίκων ανά αστονομικά, ανά αστονομικά
τμήμα και ανά περιοχή αστννάρεοίτης

Αναλογία αστννορικών ανά 1000 κατοίκοος — αναλογία
κατοίκων ανά ασ-εονομικά τμήμα και περιοχή
αστονάρεοσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές
νσηρεσίες

Κατανομή πάρων για την αντιμννώπιετη της
παραβατικής σομσεριηιοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα
βίας, οικονομικά εγκλήματα, ναρκνιτικά, τροχαία,
κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωικόμενος
στοιχεια οτοχος (3ετια)

Αναλογία οααλλήδων ανά τμημα, διεάθονση, γενική
διεάθεινση

Ποσοστά οσαλλήλων με πράσβαση στν ΙΝΤΕΚΝΕΤ

Αριδμάς οσηρεσιώτ με εσωτερική δικτάωο·η (ίοδταοοί(

Αναλογία Η/Υ αι’ά θέση εργασίας

Αριθράς ιστοσεδίδνιν δηοάσιων νιτηρεσιών ναι
φορέων/ σύνολο δημοσίων οσηρεσιών και φορέων

Αριθμάς κέντρων οληροφάρησης πολιτών, σε κεντρικά,
περιφερειακά, νοραρχιακά και τοσικά επίαεδο καδώς
και σε νοίπεδο νοριοάιν προσώσων, οργανισμωι’ κλπ

Αριθμάς ατάμνιν ποο εξοοτηρετοάνεαι αού τις δημάσιες
οσηρεσίες ανά έτος και ανά οπηρεσία

Κάστας προσωπικού (δαοάνες μισθοδοσίας και
πράσθετες δασάνες ως ποσοστά επί της σιινολικής
δαπάνης ανά οαοοργείο)

Κάστας διαχείρισης θεμάτων προσωσικού: δαπάνες
ρονάδνιν προσνιαιοοά ως ποσοστά της σιινολικής
δαπάνης ανά ιιοοοργείο
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Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εμγατικωι’ Και
εμπορικών διαφορών

Αριθιιύς εισερχόμενων διοικιιτικώι’ περιπτώσεων

Συνολικός χρονος που απαιτείται για Την επίλιιση
αστικών, ειιπορικώι·, εργατικών. διοικητικών και άλλων
ιιποθέσεωι·

Μέσος χρόνος εκδοσης δικασεικων αιιοφάσεωι·
(Ειρηντ&κεία, Ιρωτυδικεία. Ειρεττία, Αρειος
Πάγος/Συμβπυλιο Επικρατείας)

Μέσος όρος τωι’ υποθέσεων πιά δικαστή (ποινικά,
πολιτικά και διοικητικά δικαυτήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακορώι’ονται
μετά από έφευη ή αναίρεση

Αριθμός ιιποθέσειιιι’ που επιλύονται ρε το σόστηρα τον

εξωδικαστικοό συμβιβασμού

Αξιοποίηση εναλλαιντικώι· ιεθοδειι’ επίλυπης
διαφορών, οτχ. διαμνσολάβηοη

Στήριξη τωι· ατόμων Που χρήξοιιι’ προστασίας αλλά δει’
διαθέτοπι’ πόρους (νομική προστασία)

Κόστος προσφυγής στη δικαιοιτόι’η

Ποσοστό ηλεκτρονικής ιιποβολής δικογράφωι’

Ποσοστό διεκπεραιουμένωι’ κατ’ έτος οποθέσεωι·
έναντι εκκρειιών (σε ετήσια και σιινολικτ βάση
εκκρεμοτήτων)

Ποσοστό ποιι’ικών οοοθέαεωι·. σε ετισια βάση, για τις
οποίες επιβλήθηκαν ποιι’ές ιιετανρέψιμες σε χριιμσ

Μέσο κόστος αωφρουιποικοέι σιιυτηρατος ανά
κοατυόμενο

Αι’αλογία προσωπικού φύλαξης (φολακων) ανά
κρατυόμενο

Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι

ιο. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

1) Εάν είναι άμεση,
εξηγή στε:

ί) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π



Εξηγήστε:

Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με

άλλα υψιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π Οχι Π

Αναψέρατε ποια είναι αυτά

τα συστήματα:

‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού

· συστήματος; ΝΑΙ Π οι Π

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογσύμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Αρι9ρο Στόχος

Μόνο Η προτεινόμενη ρύθμιση σκοπεί στην άρση των υψιοτάμενων

περιορισμών της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 (Α’ 233)

ως προς την απόκτηση άδειας παροχής ραδιοψωνικού ή
τηλεοπτικού περιεχομένου μέσων επίγειων δικτύων ελεύθερης

λήψης από κατόχους άδειας συνδρομητικών ραδιοψωνικών και

τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυψόρου. Οι υψιστάμενοι

περιορισμοί συνιστούν, ουσιαστικά, απόλυτη απαγόρευση

συμμετοχής σε επιχείρηση παροχής ραδιοψωνικού ή
τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγειων δικτύων ελεύθερης ή
συνδρομητικής λήψης, η οποία θέτει ζήτημα συμβατότητας με

την οικονομική και επιχειρηματική ελευθερία των νομικών

προσώπων που προστατεύεται συνταγματικά.

Συγκεκριμένα, παραμένει ο κανόνας ότι ανώνυμη εταιρεία που

κατέχει άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοψωνικών και

τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να κατέχει και άδεια



παροχής ραδιοψωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω

επίγειων δικτύων ελεύθερης λήψης. Ωστόσο, τίθενται

αυστηρές, πλην όμως, αναγκαίες και αναλογικές προϋποθέσεις

η συνδρομή των οποίων επιτρέπει τη συμμετοχή των εν λόγων

εταιρειών σε εταιρεία που κατέχει άδεια σταθμού ελεύθερης

λήψης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η μη

νόθευση της αντικειμενικής, πλουραλιστικής και με ίσους όρους

μετάδοσης πληροψοριών και ειδήσεων στα μέσα μαζικής

ενημέρωσης, η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού

μεταξύ παρόχων σι οποίοι δραστηριοποιούνται με

διαψορετικούς όρους στην ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα και

με τις επιταγές της ενωσιακής νομοθεσίας και τέλος

προστατεύεται η επιχειρηματική και οικονομική ελευθερία των

νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των

μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη

ρύθμιση εναρμονίζεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο του

ανταγωνισμού και αποτελεί μέτρο υιοθέτησης των

κατευθύνσεων προειδοποιητικής επιστολής της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή στην προειδοποιητική επιστολή, η υψιστάμενη

διάταξη εισάγει αδικαιολόγητο περιορισμό της ελεύθερης

κυκλοψορίας κεφαλαίων καιτης ελευθερίας εγκατάστασης που

ορίζονται στα άρθρα 63 και 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία

της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (ΣΛΕΕ), εμποδίζοντας δυνητικούς

επενδυτές να επενδύσουν σε παρόχους ραδιοφωνικού ή
τηλεοπτικού περιεχομένου που δραστηριοποιούνται μέσω

επίγειων ελεύθερων ή συνδρομητικών ραδιοψωνικών ή
τηλεοπτικών δικτύων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση

επιδιώκεται, εντός του πλαισίου της ενωσιακής νομοθεσίας, η

εύρεση της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της επιχειρηματικής

ελευθερίας, της Προστασίας του ανταγωνισμού και της

αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης των ειδήσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

‚Ι



ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜ ΙΣΗ

Σ

ΕΜΜΕΣ
Α

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητο /

αποτελεσμοτικότητ
α

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19. Κόος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΑΓΟΡΑ, ΦΥΣΙΚΟ,

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ Α

ΔΙΑΦΑΝΕΙ Σ ΟΜΑΔΕΣ
Σ Ο

Α

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Σ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ
Σ ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

Ο
ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ

Ν

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ
Α

ΆΜΕΣΑ

Άλλο

Αυξη μένη
αξιοπιστία / Χ

διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων

Άλλο

- Η εναρμόνιση μετην ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού και η υιοθέτηση των κατευθύνσεων

της προειδοποιητικής επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό στοιχεία 1ΝΕΙ (2022/4080).

- Η εύρεση της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της επιχειρηματικής ελευθερίας, της προστασίας του

ανταγωνισμού και της αντικειμενικής και με ίσσυς όρους μετάδοσης των ειδήσεων.

(2



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σ ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Ενη μέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένω
ν

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών
κατά την
εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

20. Κίνδυνοι αξιολοούμενης ρύθμισης

ΑΓΟΡΑ, ΦΥΣΙΚΟ, ΙΙ ΘΕΣΜΟΙ, Ι ΚΟΙΝΩΝΙΑ& Ι Ι Ι
ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Ι Ι ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤ Ι
Ι ΔΗΜΟΣΙΑ Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ Ι Ι
ι ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Ι Ι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ Ι Α Ι
Ι ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Σ ΟΜΑΔΕΣ Ι Ι

Σ Ο

Άλλο

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτ[μηση:

Βλ. συνημμένη έκθεση του Γενικού Λοιστηρίου του Κράτους



ΔΙΛΦΑΝΕΙ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν καταγράψονται κίνδυνοι από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

21
Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).

Α
ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ

Ν

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
Η

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων

στους
στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμιση

ς κινδύνων

Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών

πρακτικών
κατά την

υλοποίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο



Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Παρ. Ι άρθρου 5 (επαγγελματική ελευθερία)
Παρ. Ι άρθρου 14 και άρθρο 15 (ελευθερία της έκψρασης — εγγυήσεις
ραδιοτηλεόρασης)

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης
δίκαιο - Άρθρο 49 (ελευθερία εγκατάστασης)
(συμπεριλαμ8ανομένου - Άρθρο 63 (ελευθερία Κίνησης κεψαλαίων)
του Χάρτη Θεμελιωδών - Άρθρα ΙΟΙ έως 103 (προστασία του ανταγωνισμού)
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
Π

Οδηγία
Π

Απόψαση
Π

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών



Ευρωπαϊκή Σύμβαση

Π

Π

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

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικά
δικαστήριο

Π (αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Π

Π

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

- Υπόθεση ς-2ι3/ο7 Μίι 2π111 ΑΕ [2008], σκέψεις 61 —

Νομολογία Δικαστηρίου 69.
Ε.Ε. - Υπόθεση ς-7ι9/ι8 νίνπώ [2020], σκέψη 57.

- Υπόθεση ς-283/ιι, 5Γιγ ΟΓΓ&ε [2013], σκέψη 52.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου

Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων



Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύιμισης
Άρθρο μόνο

Προϋποθέσεις κατοχής άδειας για την

παροχή συνδρομητικών ραδιοψωνικών και

τηλεοπτικών υπηρεσιών — Αντικατάσταση

παρ. 4 άρθρου 2 ν. 2644/1998

Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 (Α’

233) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ανώνυμη εταιρεία που κατέχει την

άδεια της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει και

άδεια παροχής ραδιοψωνικού ή τηλεοπτικού

περιεχομένου μέσω επίγε ιων δικτύων

ελεύθερης λήψης. Η συμμετοχή της

εταιρείας του πρώτου εδαψίου σε εταιρεία

που κατέχει άδεια σταθμού ελεύθερης

λήψης είναι δυνατή, εψόσον με τη

συμμετοχή της:

α) δεν παραβιάζονται οι κανόνες του

ελεύθερου ανταγωνισμού,

β) δεν γίνεται κατάχρηση της δεσπόζουσας

θέσης που έχει αποκτήσει στην αγορά των

ραδιοψωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών,

και

γ) δεν θίγεται η αντικειμενική,

πλουραλιστική και με ίσους όρου ς μετάδοση

πληροψοριών και ειδήσεων στα μέσα

μαζικής ενημέρωσης.

Οι μέτοχοι της εταιρείας του πρώτου

εδαψίου μπορούν σύμψωνα με τις

προϋποθέσεις του δευτέρου εδαψίου, να

κατέχουν άδεια λειτουργίας ραδιοψωνικού ή
τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή να

μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια

άδεια.».

Υφιστάμενες διατάξεις
Παρ. 4 άρθρου 2 ν. 2644/1998
«4. Η κάτοχος άδειας συνδρομητικών
ραδιοψωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών
μέσω δορυψόρου του παρόντος ή οι μέτοχοί
της και τα συνδεδεμένα με αυτούς ή
παρένθετα πρόσωπα, δεν επιτρέπεται να
συμμετέχουν σε ή να ελέγχουν οποιαδήποτε
άλλη επιχείρηση παροχής ραδιοψωνικού ή
τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω επίγε ιων
δικτύων ελεύθερης ή συνδρομητικής
λήψης.».

30. Κατάργηση διατάξεων

ι&



Διατάξεις αξιολογούμενης ρύϋμιση ς που Καταρ ιούμενες διατάξεις

ιτροόλέπουν κατάργηση

Η. ‘Εκθεση εαρμσγής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

32. ‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης

ρ ύ Θ μιση ς

Συναρμόδια Υπουργεία —

Συναρμόδιες υπηρεσίες /
ψορείς

Αντικείμενο συναρμοδιότητας

Αρμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα
Εξουσιοδοτική Είδος ετιισπεύδον (ενδεικτική ή

Αντικείμενο
διάταξη πράξης Υπουργείο ή αποκλειστική

υπηρεσία προεσμία)

((ε)



Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2023

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ — ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



Αριθμ. 9 / 1 / 2023
ΓζΟ !\ιΓ ΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 7 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών <ι<Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και
σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών»

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας τροποποιούνται σι διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 2 παρ. 4 του ν.2644/1998) αναφορικά με τις
προϋποθέσεις κατοχής άδειας, για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών και την κατάργηση της απαγόρευσης συμμετοχής
σε επιχείρηση παροχής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω
επίγειων δικτύων ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης.

Συγκεκριμένα και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, εισάγεται
πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία:

Είναι δυνατή η συμμετοχή ανώνυμης εταιρείας που κατέχει άδεια για
την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών σε
εταιρεία που κατέχει άδεια σταθμού ελεύθερης λήψης,
11. Επιτρέπεται σι μέτοχοι της ανωτέρω εταιρείας να κατέχουν άδεια
λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή να
μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει σχετική άδεια.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται πρόσθετες
δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του Κρατικού προϋπολογισμού και των
προϋπολογισμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2023

Η Γενική Διευθύντρια
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Ιουλία Γ. Αρμάγου
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